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เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

เลขที่ อนธ. 25/2562 

เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
 

ส านักงานได้จดัท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพ่ือส ารวจความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง   
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้  
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: piyaruj@sec.or.th, ornicha@sec.or.th หรือ 

wasu@sec.or.th 
 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 11 กันยายน 2562 

 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 

 
 

1. นางสาวปิยะรัจน์ ศิวะเกื้อ     โทรศัพท์ 0-2033-9712 
2. นางสาวอรณิชา บุญปัญญา    โทรศัพท์ 0-2033-4639 
3. นางสาววสุ วุฒิสันติ     โทรศัพท์ 0-2033-9700 

 
 

      

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 

 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 e-mail : info@sec.or.th  
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  มาตรา 185 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) เดิมก าหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์  
(“บริษัทสมาชิก”) ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน1 นอกตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก 
ตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น  อย่างไรก็ดี เมื่อส านักงานได้แก้ไขมาตรา 185 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  
โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุนโดยการเปิดโอกาสให้บริษัทสมาชิกสามารถ 
ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบหรือช่องทางเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย์อ่ืนนอกเหนือจากการซื้อขาย 
ผ่านตลาดหลักทรัพย์เพียงที่เดียว ซึ่งการแก้ไขได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา  
โดยการแก้ไขเป็นการเพ่ิมเติมข้อยกเว้นให้บริษัทสมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน 
นอกตลาดหลักทรัพย์ได้ หากเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต 

  เพ่ือให้เป็นไปตามจุดประสงค์ในการแก้ไขมาตรา 185 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  
ส านักงานจึงเห็นควรก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน 
นอกตลาดหลักทรัพย์ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป 

 

 
 
  เพ่ือให้การก ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์เป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 หลักทรัพย์จดทะเบียน หมายถึง หลักทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์  

I. ความเป็นมา 

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome) 
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   ให้บริษัทหลักทรัพย์ทั้งท่ีเป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการซื้อขายกับผู้ทีไ่ด้รับใบอนุญาตการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการซื้อขาย
หลักทรัพย์2 (Electronic Trading Platform : “ETP”) ซึ่งในปัจจุบันส านักงานอยู่ระหว่างการจัดท า
กฎกระทรวงใบอนุญาต 

(2) เป็นการซื้อขายกับผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการ ETP Regulatory 
Sandbox ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 22/2560 เรื่อง  
การก าหนดลักษณะการให้บริการของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการให้บริการเก่ียวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการให้บริการระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

 

   

 
2 การให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หมายความว่า การให้บริการระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
โดยเป็นช่องทางในการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อเจรจาต่อรองหรือท าข้อตกลงซื้อขายระหว่าง 
ผู้เสนอซื้อและผู้เสนอขายหลักทรพัย์หลายราย โดยมีการก าหนดกฎเกณฑ์การซื้อขายโดยผู้ให้บริการไว้เป็นการล่วงหน้า  
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจับคู่ค าเสนอซือ้เสนอขายหลักทรัพย์ให้ด้วยหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระท าเป็นทางค้าปกตโิดยได้รับ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้โครงการ
ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) ตามลักษณะ 
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

III. หลักการท่ีเสนอ 
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เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ _______________________________ต าแหน่ง ___________________________ 

ชื่อบริษัท _________________________________________________________________ 

โทรศัพท ์___________________________โทรสาร ________________________________ 

อีเมล์ ____________________________________________________________________ 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทหลักทรัพย์ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม / กองทุนส่วนบุคคล 

  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

  ธนาคารพาณิชย์ 

  ผู้ลงทุน 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________________________________ 

 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง ส านักงาน ก.ล.ต. 
เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  

หรือ email : piyaruj@sec.or.th ornicha@sec.or.th หรือ wasu@sec.or.th 

 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

แบบส ารวจความคดิเห็น 

mailto:wasu@sec.or.th
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ 

1. การให้บริษัทหลักทรัพย์ทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้
เฉพาะในกรณีที่จะไปซื้อขายกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ETP หรือ 
ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วม ETP Regulatory Sandbox 
เท่านั้น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตอ่ืน ๆ  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

แบบส ารวจความคิดเห็น 


