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ทรัสต์ (Trust) เป็นรูปแบบการจัดการทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ซึง่เป็นท่ีแพร่หลายในต่างประเทศ โดยมีก าเนิดขึน้ใน
ประเทศองักฤษเพ่ือบริหารทรัพย์สินในครอบครัวและมรดกของขุนนางท่ีต้องการรักษาทรัพย์สินของตนไว้ในครอบครัวไม่ให้
เปลี่ยนมือสูค่นภายนอกแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้ว ในเวลาต่อมาจึงได้มีการจดัตัง้ทรัสต์เพ่ือวตัถุประสงค์อื่นๆและได้รับความ
นิยมแพร่หลายจนพัฒนามาถึงในปัจจุบัน ตวัอย่างของทรัสต์ท่ีมีการจดัตัง้ด้วยวตัถุประสงค์ต่างๆ เช่น ทรัสต์เพ่ือปกป้อง
ทรัพย์สิน ทรัสต์เพ่ือการลงทุน ทรัสต์เพ่ือการค้าและ
การพาณิชย์ ทรัสต์ครอบครัว ทรัพย์เพ่ือสาธารณ
กศุล ทรัสต์เพ่ือการเยียวยาทางกฎหมาย เป็นต้น 

ทรัสต์ในความหมายทางกฎหมายหมายถึง 
นิติสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 1 อัน
เกิดขึน้จากสญัญาซึง่บคุคลท่ีเรียกวา่ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ 
(Settlor) ได้โอนหรือก่อทรัพยสิทธิ หรือสิทธิใดๆใน
ทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งท่ีเรียกว่า ทรัสตี 
(Trustee) ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจัดการ
ทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งท่ีเรียกว่า ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ทัง้นี ้ทรัพย์สินท่ีก าหนดตามสญัญา
ก่อตัง้ฯ รวมทรัพย์สิน ดอกผล หนีส้ินและความรับผิดท่ีเกิดจากการจดัการตามสญัญาก่อตัง้ฯจะรวมเรียกวา่ กองทรัสต์  
กลา่วได้วา่ ทรัสต์มีโครงสร้างพืน้ฐานอยู่บนความสมัพนัธ์ของบคุคล 3 ฝ่ายดงักลา่วบนหลกัความซื่อสตัย์ไว้วางใจกนั ทัง้นี ้
ประเดน็ที่น่าสนใจของการก่อตัง้ทรัสต์ ได้แก่ ความคงอยู่ของทรัสต์จะแยกออกจากบุคคลทัง้ 3 ที่กล่าวมาข้างต้น 

                                                           
1 ในความหมายตาม พระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ.2550  

ประเทศไทยควรอนญุาต 

ใหม้ีการประกอบธรุกจิทรสัตท์ีเ่ปดิกวา้งมากขึน้ 

 Highlight 
 ทรัสต์เป็นหนึ่งในรูปแบบการจัดการทรัพย์สินที่แพร่หลายในต่างประเทศ โดยมีการต้ัง 

ทรัสต์ต่างๆ เช่น ทรัสต์เพื่อการลงทุน ทรัสต์ครอบครัว ทรัสต์เพื่อการกุศล เป็นต้น 
 ทรัสต์ช่วยให้การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างยั่งยืน และมีประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจและสังคมหลายด้าน โดยการจัดการทรัพย์สินผ่านทรัสต์มีประโยชน์ต่อ     

การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ และเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมด้วย 
 อย่างไรก็ตาม กฎหมายการจัดตั้งทรัสต์ในประเทศไทยมีข้อจ ากัดด้านวัตถุประสงค์ซึ่ง

ให้เป็นการระดมทุนเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนเท่านั้น  ไม่สามารถน าไปใช้กับการจัดต้ัง  

ทรัสต์ที่มีวัตถุประสงค์อย่างอื่นได้ 
 ด้วยสถานการณ์ในตลาดเงินตลาดทุนโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยจึงควรมีการ

ตรากฎหมายเพื่ออนุญาตให้ประกอบธุรกิจทรัสต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได้  ซึ่งจะเป็น

กลไกหน่ึงในการบริหารทรัพย์สิน เพิ่มโอกาสในการดึงดูดเงินทุนให้ไหลมาสู่ประเทศ

เพิ่มขึ้น และลดการโอนทรัพย์สินเพื่อไปจัดต้ังทรัสต์ในต่างประเทศได้ 
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หมายถงึ หากบคุคลเหลา่นัน้เสียชีวิต ล้มละลาย เลิกกิจการ หรือสิน้สภาพนิติบุคคล แต่ทรัสต์ยงัคงอยู่ เว้นแต่สญัญาก่อตัง้  
ทรัสต์จะระบอุย่างอ่ืน 
 

ทรัสต์เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างยั่งยืน และมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

และสังคมหลายด้าน 

จากการพิจารณาข้อมูลในรายงาน World Wealth Report 2016 โดย Capgemini พบว่า เอเชียแปซิฟิกเป็น
ภมูิภาคท่ีมีความมัง่คัง่มากท่ีสดุและมีประชากรกลุม่คนท่ีมีความมัง่คัง่สงู(High net worth individual, HNWI)2 มากท่ีสดุใน
ปี 2015 ซึง่กลุม่ HNWI ย่อมแสวงหารูปแบบการบริหารจดัการทรัพย์สินของตนให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  

 ทรัสต์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน และสร้างความ 
ม่ันคงทางการเงนิ การจดัตัง้ทรัสต์ท าให้เกิดการรวบรวมทรัพย์สินอย่างเป็นระบบมากขึน้ เพ่ือน ามาวางแผนในการบริหาร
จดัการอย่างเป็นรูปธรรมและให้เกิดผลตอบแทนท่ีเพ่ิมพูนขึน้ โดยทรัสตีซึง่เป็นผู้บริหารจดัการทรัพย์สินเป็นผู้ ท่ีมีเช่ียวชาญ
ทางการเงินตามคณุสมบตัิท่ีหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด อนัจะช่วยให้กลไกในการสง่ตอ่ทรัพย์สินให้กบัผู้ รับผลประโยชน์รุ่น
ต่อๆไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและท าให้เกิดความมัน่คงทางการเงิน จากรายงาน The Deloitte Wealth Centre 
Ranking 2015 โดย Deloitte พบว่า 10 อนัดบัแรกท่ีเป็นศนูย์กลางทาง Wealth Management ของโลกล้วนแต่มีการน า
ระบบทรัสต์มาใช้ทัง้สิน้ ในกรณีของประเทศไทย หากมีกฎหมายท่ีเอือ้ให้จดัตัง้ทรัสต์เพ่ือบริหารทรัพย์สินได้ก็น่าจะเป็นกลไก
หนึง่ท่ีช่วยดงึดดูเงินทนุให้ไหลมาสูป่ระเทศเพ่ิมขึน้ ทัง้เงินทนุของนกัลงทนุชาวไทยท่ีเดิมเคยน าไปลงทุนต่างประเทศและเงิน
จากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ดงัจะเห็นได้ว่ารัฐบาลของหลายประเทศ อาทิเช่น ฮ่องกง และ
สิงคโปร์ตา่งปรับปรุงกฎหมายทรัสต์เพ่ือท่ีจะดงึดดูเงินทนุให้เข้ามาในประเทศของตนมากขึน้  

นอกจากนี ้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI) 
ได้จัดท าโครงการวิจัย “การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตัง้ทรัสต์ในประเทศไทย” 
(โครงการวิจัยฯ) เพ่ือศกึษาข้อดีข้อเสียของการจดัการทรัพย์สินด้วยการจดัตัง้ทรัสต์ รวมถึงข้อเสนอแนะในการน ากฎหมาย
ลกัษณะทรัสต์มาใช้เป็นการทัว่ไป ในการศกึษาเก่ียวกบัประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทรัสต์ในต่างประเทศพบว่า ทรัสต์เพ่ือ
การลงทุน น ามาซึง่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัหลายด้าน ขณะท่ีทรัสต์เพ่ือสาธารณกุศลสามารถเป็นช่องทางหนึ่งใน
การช่วยแก้ปัญหาสงัคม โดยสรุปดงันี ้

 ทรัสต์เป็นเคร่ืองมือระดมเงินทุนส าหรับการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ประกอบการท่ีมี
ศกัยภาพในเชิงธุรกิจและต้องการเงินทุนเพ่ิมเติม อาจใช้ทรัสต์เป็นเคร่ืองมือในการระดมเงินทุนจากนกัลงทุนในตลาดทุน 
แทนท่ีจะพึง่พาเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และน าเงินท่ีได้รับมาไปใช้จ่ายในโครงการลงทนุตอ่ซึง่จะท าให้เกิดผลดีในแง่ของ
การจ้างงานและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ ใช้แรงงาน ทัง้นี ้จากการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดของ REITs ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดย EY 
(2016)3 คาดวา่ REITs ช่วยสร้างงานจ านวน 1.8 ล้านต าแหน่งงาน (เทียบเท่าจ านวนคนท างานเต็มเวลา) และสร้างรายได้
แก่ผู้ ใช้แรงงานประมาณ 1.075 แสนล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2557 ส าหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจของ REITs ในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

                                                           
2 กลุม่คนท่ีมีความมัง่คัง่สงู (HNWI) เป็นกลุม่ท่ีมีสนิทรัพย์อ่ืน (ไม่นบัรวมท่ีอยู่อาศยัและของสะสมตา่งๆ) มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ฯ  โดย ประชากรท่ีมีความมัง่คัง่สงูใน
ภมูิภาคเอเชียแปซฟิิคมีประมาณ 5.1 ล้านคนและมีความมัง่คัง่รวมกนัประมาณ 17.4 ล้านล้านดอลลาร์ฯในปี 2015 
3 EY (2016), “Economic contributions of REITs in the United States”. 
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นัน้ The Association for Real Estate Securitisation (ARES) (2012) ชีว้่า REITs มีส่วนช่วยท าให้เศรษฐกิจขยายตวั
เพ่ิมขึน้ โดยคิดเป็นมลูค่าสะสมประมาณ 31 ล้านล้านเยนในระหว่างปี ค.ศ.  2001-2011 รวมทัง้ท าให้เกิดการจ้างงานรวม
ประมาณ 3 แสนคน โดยในจ านวนนีเ้ป็นการจ้างงานโดยตรงผ่าน REITs จ านวน 8.3 หมื่นคน  

 ทรัสต์มีบทบาทต่อการสนับสนุนการเตบิโตของตลาดทุน ซึง่พิจารณาได้จากการเพ่ิมขึน้ของมลูค่าหลกัทรัพย์ 
ณ ราคาตลาด (Market capitalization)  ของ REITs ซึง่ข้อมลูจาก EY (2016) 4พบว่า นบัตัง้แต่ปี 2010 จนถึง 2016 ขนาด 
Market cap ของ REITs ในตลาดทัว่โลกมีการเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเพ่ิมขึน้ถึง 147% ในสหรัฐฯ และกว่า 100% ใน
ประเทศอื่นๆ ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีช่วยหนนุการขยายตวัของขนาดตลาดทนุในประเทศเหลา่นัน้ด้วย 

 ทรัสต์มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิและสังคม ในตา่งประเทศภาคธุรกิจและประชาชนได้มีส่วน
ในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุม่คนในสงัคมท่ีประสบปัญหาโดยใช้กลไกของทรัสต์ ตวัอย่างเช่น ในประเทศองักฤษ ซึง่มีการ
จ าแนกวัตถุประสงค์ทรัสต์เพ่ือสาธารณกุศลเป็นทรัสต์เพ่ือบรรเทาความยากจน ทรัสต์เพ่ือการศึกษา ทรัสต์เพ่ือศาสนา 
และทรัสต์อื่นๆตามท่ีกฎหมายก าหนดรวมถงึทรัสต์เพ่ือประโยชน์ของท้องถ่ิน ตวัอย่างเช่น บริษัทท่ีให้บริการน า้ประปาหลาย
แห่งได้จดัตัง้ทรัสต์เพ่ือสาธารณกุศล โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางการเงินในระยะยาวแก่
กลุม่คนยากจนท่ีมีหนีค้้างช าระคา่น า้และบ าบดัน า้เสีย เป็นต้น  
  

ในปัจจุบัน การจัดตั้งทรัสต์ในประเทศไทยมีข้อจ ากัดด้านวัตถุประสงค์ให้เป็นการระดม

ทุนเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนเท่านั้น 

 ความเป็นมาเก่ียวกบัการจดัตัง้ทรัสต์ในประเทศไทยนัน้ ในอดีตเคยมีการจดัตัง้ทรัสต์อยู่บ้างตามหลกักฎหมายของ
ประเทศองักฤษ แตห่ลงัจากปี 2478 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1686 ได้บญัญัติ ห้ามการจดัตัง้ทรัสต์ตาม
กฎหมายไทย5 เน่ืองจากรัฐบาลขณะนัน้เห็นวา่การก่อตัง้ทรัสต์เพ่ือจดัการทรัพย์สินจะท าให้ทรัพย์สินนัน้ไมเ่กิดการหมนุเวียน
เปลี่ยนมือ ตอ่มาในปี 2550 จงึได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 1686 ดงักลา่ว โดยมีข้อยกเว้นให้ตัง้ ทรัสต์ได้ตามกฎหมายเพ่ือ
การก่อตัง้ทรัสต์ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการจดัตัง้ทรัสต์เพ่ือวตัถุประสงค์การด าเนินธุรกรรมในตลาดทุน พร้อมทัง้ได้มีการตรา 
พ.ร.บ. ทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ) ขึน้ในปีเดียวกนั ซึง่ถือเป็นกฎหมายฉบบัแรกของประเทศ
ไทยท่ีวา่ด้วยการก่อตัง้ทรัสต์ ในปัจจุบันการจัดตัง้ทรัสต์ในประเทศไทยจงึท าได้จ ากัดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินธุรกรรมในตลาดทุน ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แก่ 1. การออกหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 2. การแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะ
กิจเพ่ือแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 3. ธุรกรรมอื่นใดท่ีเป็นการส่งเสริมหรือเอือ้อ านวยต่อตลาดทุน  โดยให้อ านาจ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ออกประกาศเพ่ิมธุรกรรมได้ ซึง่ต่อมาก็ได้มีประกาศก าหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนท่ีให้ใช้ทรัสต์
อีก 3 ฉบับ ถึงแม้ว่าจะมี พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ แต่การจัดตัง้ทรัสต์ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จากข้อมูลของ
ส านักงาน ก.ล.ต.พบว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 14 ราย ส่วนมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัสต์ท่ีมีการรายงาน 
ได้แก่ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ณ สิน้ปี 2559 อยู่ท่ี 6.9 หมื่นล้านบาท และมีจ านวน 12 กองทรัสต์เท่านัน้  

โดยโครงการวิจยัฯมีข้อสรุปเก่ียวกบัข้อจ ากดัของกฎหมายก่อตัง้ทรัสต์ในปัจจบุนั ดงันี ้

                                                           
4 EY (2016), “Global Perspective: 2016 REIT Report” 
5 บทบญัญัติเดิมของมาตรา 1686 ระบวุา่ “อนัวา่ทรัสต์นัน้ จะก่อตัง้ขึน้โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมด้วยพินยักรรมหรือด้วยนิติกรรมใด ๆ ที่มีผลในระหวา่ง
ชีวิตก็ดีหรือเม่ือตายแล้วก็ดี หามีผลไม”่ 
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 การจัดตัง้ทรัสต์ตาม พ.ร.บ.ทรัสต์ฯจ ากัดวัตถุประสงค์การก่อตัง้ทรัสต์เพื่อการท าธุรกรรมในตลาดทุน
เท่านัน้ บทบญัญตัิในกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถน าไปใช้กบัการจดัตัง้ทรัสต์ท่ีมีวตัถปุระสงค์อย่างอ่ืน เช่น การจดัตัง้ทรัสต์
เอกชน ทรัสต์ครอบครัว ทรัสต์เพ่ือจดัการทรัพย์สินมรดก ทรัสต์เพ่ือการลงทนุ ทรัสต์เพ่ือการกศุล เป็นต้น 

 การจัดตัง้ทรัสต์ตาม พ.ร.บ.ทรัสต์ฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง และมีการก ากับดูแล
อย่างเข้มงวดจากส านักงาน ก.ล.ต. สืบเน่ืองจากองค์ประกอบของค าวา่ “ทรัสต์เพ่ือการระดมทนุในตลาดทนุ” ดงันี ้1.การ
ระดมทุนในตลาดทุน ต้องเป็นการระดมทุนจากประชาชนโดยตรง 2. การระดมทุนต้องกระท าในลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบต่างๆที่เป็นหลักทรัพย์ 3. ต้องด าเนินการโดยบริษัทมหาชนจ ากัดเท่านัน้ เน่ืองจาก
กฎหมายอนญุาตให้บริษัทมหาชนจ ากดัถงึจะสามารถเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนได้ 4. ต้องท าค าขอเสนอขายหลักทรัพย์ 
และได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ทัง้นี ้เน่ืองจากทรัสต์ท่ีตัง้ขึน้ถือเป็นการแสวงหาเงินทนุจากประชาชนทัว่ไป 
(ยกเว้นทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุน) ดงันัน้แล้ว การก่อตัง้ทรัสต์โดยบุคคล เพ่ือระดมทุนในตลาดทุนย่อมไม่สามารถ
ด าเนินการได้ นอกจากนัน้แล้ว บุคคลธรรมดา หรือบริษัทเอกชนทั่วไปท่ีไม่ได้มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดก็ไม่
สามารถท่ีจะประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีได้เช่นกนั 
 

ประเทศไทยควรอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทรัสต์เพิ่มเติมจากที่ก าหนดใน พ.ร.บ.ทรัสต์

เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยมีความเห็นว่า การมีระบบทรัสต์ส่งผลดีหลายด้านดงัท่ีได้กล่าวถึงในข้างต้น ประเทศ
ไทยจงึควรมีนโยบายสนบัสนนุในเร่ืองการก่อตัง้ทรัสต์ โดยมีข้อเสนอแนะดงันี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยล่าสดุนัน้ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) ได้จัดท าร่างกฎหมายทรัสต์ขึน้แล้ว และเมื่อมองต่อไปในระยะ
ข้างหน้า หากภาครัฐพิจารณาอนุญาตให้มีกิจการทรัสต์ในลกัษณะอื่นๆในประเทศไทยได้แล้วนัน้ คาดว่าจะสามารถเป็น
เคร่ืองมือทางการเงินอย่างหนึง่ในการช่วยดงึดดูเมด็เงินทนุจากต่างชาติให้เข้ามาในประเทศได้มากขึน้ อนัจะช่วยเสริมสร้าง
ศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของไทยในการแข่งขนักบันานาประเทศและสนบัสนนุให้เกิดความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ในอนาคต 
 
Disclaimer: 
เอกสารนีจ้ดัท าขึน้โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านัน้ ซี่งจดัท าขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ 
วันที่ปรากฏในเอกสารนีเ้ท่านัน้ จงึอาจเปล่ียนแปลงได้ภายหลังวันดงักล่าว หรือเม่ือข้อมูลที่เก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ 
ความถูกต้องครบถ้วน ทนักาลทนัเวลาของข้อมูลดงักล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการท าละเมิด รวมถึงความประมาท 
หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจาก การตดัสินใจ หรือการกระท าใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ 
รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดงักล่าวขึน้ได้ก็ตาม 

 ควรสนบัสนนุให้มีทรัสต์เพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆได้ อาทิเช่น ทรัสต์เพื่อการบริหารทรัพย์สนิส าหรับบคุคลทัว่ไป เพิ่มเติมจาก
การตัง้ทรัสต์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  โดยควรอนุญาตให้มีการจัดตัง้ทรัสต์ได้ ทัง้ที่เป็น  
การก่อตัง้โดยการแสดงเจตนา โดยนิติกรรม และโดยพินยักรรม ทัง้นี ้อาจกระท าควบคู่ไปกบัการจดัท าข้อก าหนดว่า ข้อ
ห้ามการโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิไว้ในตราสารหรือพินยักรรมก่อตัง้ทรัสต์จะกระท ามิได้   

 ควรพิจารณาให้มีกฎหมายในลกัษณะเดียวกบั Trustee Act ขององักฤษ สิงคโปร์ และญ่ีปุ่ น เพื่อก าหนดรายละเอียดใน
ประเด็นตา่งๆ อาทิเช่น สทิธิหน้าที่ของบคุคลที่เก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลต่างๆที่เก่ียวข้องกบัทรัสต์ ความรับ
ผิดของทรัสตี  การก ากบัดแูลทรัสตี สถานภาพทางกฎหมายของทรัพย์สนิแหง่ทรัสต์ เป็นต้น 

 ควรมีการจดัอบรมหรือเตรียมความพร้อมให้แก่บคุลากรทัง้ทางภาครัฐและภาคเอกชน การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ
สาธารณชนเก่ียวกบัประโยชน์ของทรัสต์ในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเกิดขึน้ของกฎหมายทรัสต์ เพื่อลดความกงัวลที่ว่า
การก่อตัง้ทรัสต์จะท าให้ทรัพย์สินไม่เกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนมือ และเป็นอันตรายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ             
การจดัตัง้ทรัสต์ไมใ่ช่เคร่ืองมือเพื่อหลกีเลีย่งภาษี รวมถึงสร้างความไว้วางใจในระบบการก ากบัดแูลของภาครัฐ 


