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โดยที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) 

ไดทบทวนบทบัญญัติในเร่ืองตาง ๆ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

(“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ”) และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 (“พ.ร.บ. สัญญาซื้อขาย

ลวงหนาฯ”) และพบวาบทบัญญัติของกฎหมายในบางเร่ืองอาจเปนอุปสรรคในทางปฏิบัติและไมสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันหรือพัฒนาการของเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวของกับการระดมทุน การซ้ือขาย ชําระราคา 

และสงมอบหลักทรัพยที่มีรูปแบบเปล่ียนแปลงไปอยางมากจากการประยุกตใช เทคโนโลยีใหม ๆ  

ในกระบวนการขางตน  นอกจากน้ี ยังพบวาบทบัญญัติของกฎหมายในเร่ืองเดียวกันมีการกํากับดูแล 

ไมสอดคลองกันระหวางหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. และในบางเร่ืองยังไมสอดคลองกับ

แนวทางกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล 

สาํนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อลดอุปสรรค 

รองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพของการกํากับดูแล โดยเสนอหลักการปรับปรุงแกไข 

พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ดังนี้ 

I. การแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535 

สวนท่ี 1 : การแกไขเพื่อรองรับการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

สวนท่ี 2 : การแกไขในประเดน็ศูนยซื้อขายหลักทรัพย และกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุน

รายใหญของสํานักหักบัญชีและศูนยรับฝากหลักทรัพย เพ่ือประโยชนของผูใชบริการ 

สวนที่ 3 : การแกไขเพื่อเพ่ิมความชัดเจนในการคุมครองทรัพยสินของผูฝากหลักทรัพยหรือ

ลูกคาของผูฝากหลักทรัพยกรณีศูนยรับฝากหลักทรัพยลมละลายและเพ่ิมความชัดเจนในสิทธิความเปนเจาของ

หลักทรัพยของผูฝากหรือลกูคาของผูฝากหลักทรัพย 

สวนท่ี 4 : การแกไขเพื่อยกระดับการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยใหเปนมาตรฐานสากล 

สวนที่ 5 : การแกไขเพ่ือยกระดับการกํากับดูแลผูสอบบัญชีที่ตรวจสอบงบการเงินของ 

ตลาดหลักทรัพยและศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 

สวนที่  6 : การแกไขเพื่อขยายขอบเขตมาตรการปองกันการกระทําอันไมเปนธรรม 

ใหครอบคลุมการซ้ือขายหลักทรัพยในทุกชองทางการซื้อขาย (trading platform/venue) 

II. การแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในสวนที่เก่ียวกับ

กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของศูนยซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาและสํานักหักบัญชีสัญญา 

ซื้อขายลวงหนา 

    

บทนํา 
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สวนท่ี 1: การแกไขเพ่ือรองรับการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

1. พัฒนาการและการกาํกับดูแลการระดมทุนในตลาดทุน  

1.1 พัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ในตลาดทุน สงผลใหมีการพลิกโฉม 

การใหบริการทางการเงิน การระดมทุน และการลงทุน เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําธุรกรรม และ 

ชวยใหผู ท่ีตองการระดมทุนและผูลงทุนสามารถเขาถึงตลาดทุนไดสะดวกยิ่งขึ้นดวยตนทุนท่ีต่ําลง ปจจุบัน

เทคโนโลย ีBlockchain ถูกนํามาใชในการระดมทุนโดยการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Initial Coin Offering: 

“ICO”) จึงไดมีพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561 (“พ.ร.ก. สินทรัพยดิจิทัลฯ”) ขึ้น

เพ่ือกํากับดูแลการระดมทุนในลักษณะดังกลาว  นอกจากนี้ เทคโนโลยี Blockchain ยังถูกนํามาประยุกตใชใน

การออกเสนอขายหลักทรัพยในลักษณะอิเล็กทรอนิกสหรือดิจิทัลดวย 

1.2 พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ กํากับดูแลการระดมทุน การประกอบธุรกิจหลักทรัพย และ 

การกระทําที่เก่ียวของ โดยบทนิยามของ “หลักทรัพย” ครอบคลุมถึง ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตร ต๋ัวเงิน หุน หุนกู 

หนวยลงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน หุนกู หรือหนวยลงทุน และตราสารอ่ืนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด 

1.3 พ.ร.ก. สินทรัพยดิจิทัลฯ กํากับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยกําหนดบทนิยาม

ของ “โทเคนดิจิทัล” ใหหมายถึง หนวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงถูกสรางขึ้นบนระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ     

(1) กําหนดสิทธิของบุคคลในการเขารวมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ (“investment 

token”) หรือ  

(2) กําหนดสิทธิในการไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง (“utility 

token”)  ท้ังนี้ ในกรณีที่เปน utility token ซึ่งสินคาหรือบริการพรอมที่จะใหใชประโยชนไดทันที (utility 

token พรอมใช) จะไดรับยกเวนไมนําบทบญัญัติเร่ืองการออกเสนอขายมาใชบังคับ1  

โดยที่หลักทรัพยก็สามารถออกโดยใชเทคโนโลยีเชนเดียวกันกับโทเคนดิจิทัล (“หลักทรัพย

ดิจิทัล”)  ดังนั้น เพ่ือไมใหเกิดการบังคับใชกฎหมายซอนกัน มาตรา 5 ของ พ.ร.ก. สินทรัพยดิจิทัลฯ  

จึงกําหนดใหหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ไมถือเปนโทเคนดจิิทัลตาม พ.ร.ก. สินทรัพยดิจิทลัฯ  

                                                             
1 ขอ 2 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 10/2561 เร่ือง การไมนําบทบัญญัติวาดวยการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

ตอประชาชนมาใชบังคับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลบางลักษณะ ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

I  : การแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
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(แผนภาพสรุปการกํากับดูแลสินทรัพยดิจิทัล) 

2. เหตุผลและความจําเปนในการแกไขกฎหมาย 

2.1 ภายหลังจาก พ.ร.ก. สินทรัพยดิจิทัลฯ มีผลใชบังคับ รูปแบบของการระดมทุนดวยโทเคน

ดิจิทัลมีการพัฒนาไปจากเดิมที่เปนการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงการ (project-based ICO) ไปเปนการนํา

ทรัพยสินตาง ๆ มาแปลงเปนโทเคนดิจิทัลและออกเสนอขายเพ่ือระดมทุน (“asset-backed ICO”) โดยผูถือ 

โทเคนดิจิทัลจะไดรับผลตอบแทนจากกระแสรายรับหรือผลตอบแทนท่ีเกิดจากสินทรัพยนั้น ซึ่งในหลายกรณี 

asset-backed ICO มีลักษณะคลายกับการออกเสนอขายหลักทรัพย เชน การนําอสังหาริมทรัพยมาเปน

สินทรัพยอางอิง ซึ่งมีลักษณะคลายกับทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment 

Trust: REITs) เปนตน 

2.2 เนื่องจากกฎเกณฑกํากับดูแลการระดมทุนภายใต พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และ พ.ร.ก. 

สินทรัพยดิจิทัลฯ มีความแตกตางกัน โดย พ.ร.ก. สินทรัพยดิจิทัลฯ มีกฎเกณฑและกลไกการคุมครองผูลงทุน 

ที่ออนกวา พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ประกอบกับกระแสความตื่นตัวในการใชเทคโนโลยี ภาคเอกชนจึงสนใจท่ีจะ

ระดมทุนดวยโทเคนดิจิทัล และออกแบบใหมีลักษณะ (substance) คลายกับหลักทรัพย เพื่อใหเปนท่ีสนใจ 

ของผูลงทุน แตยงัคงสามารถระดมทุนภายใตกฎเกณฑที่เขมงวดนอยกวาได (“regulatory arbitrage”) 

2.3 การกํากับดูแลโทเคนดิจิทัลในตางประเทศสวนใหญจะพิจารณาจากลักษณะของโทเคน

ดิจิทัล (substance) โดยหากมีการใชโทเคนดิจิทัลเปนเคร่ืองมือในการระดมทุน โทเคนดิจิทัลดังกลาวมักถูก

กาํกับดูแลเปนหลักทรัพย ซ่ึงแตกตางจากกฎหมายไทยที่โทเคนดิจิทัลที่ใชในการระดมทุนสวนใหญถูกกํากับดูแล

ภายใต พ.ร.ก. สินทรัพยดิจิทัลฯ สงผลใหเกิดอุปสรรคในการประสานความรวมมือและการทําความตกลง 

(MOU) ในดานการกํากับดูแลกับหนวยงานตางประเทศ และการกํากับดูแลธุรกรรมระหวางประเทศ (cross-

border transactions) 

จากพัฒนาการของการระดมทุนดวยโทเคนดิจิทัลในขอ 2.1 และสภาพปญหาในขอ 2.2 และ 

2.3 ขางตน สํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนที่จะตองปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ใหมี
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ความยืดหยุนและทันสมัยเพื่อใหสามารถรองรับการระดมทุนรูปแบบใหม ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งรองรับ

การระดมทุนดวยโทเคนดิจิทัลใหสอดคลองกับแนวทางกํากับดูแลในตางประเทศและมาตรฐานสากล 

3. เปาหมายท่ีตองการบรรลุผล (Intended outcome)  

  เพ่ือใหรูปแบบการระดมทุนท่ีมีลักษณะคลายกันถูกกํากับดูแลดวยหลักเกณฑเดียวกัน ปองกัน

ไมใหเกิด regulatory arbitrage โดยมีกลไกการกํากับดูแลที่สอดคลองกับลักษณะและความเสี่ยงของรูปแบบ

การระดมทุนและผลิตภัณฑการลงทุน มีการคุมครองผูลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม รวมทั้งสอดคลองกับแนวทาง 

ในตางประเทศและมาตรฐานสากล  

4. สรุปสาระสําคัญของการแกไข พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 

  บทนิยามคําวา “หลักทรัพย” ในมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และบทบัญญัติในบาง

มาตราของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ยังไมครอบคลุมการระดมทุนโดยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและสินทรัพยอ่ืน ๆ 

ที่ใชเทคโนโลยีซ่ึงอาจมีขึ้นในอนาคต จึงมีขอจํากัดในการสงเสริมและกํากับดูแลการระดมทุนในรูปแบบใหม ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการระดมทุนท่ีใชเทคโนโลยมีาชวยอํานวยความสะดวก  ดังนั้น การแกไข พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 

จึงเปนทางเลือกเดียวในการแกไขขอขัดของดังกลาว สํานักงาน ก.ล.ต.  จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงบทบัญญัติ

ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ในเร่ืองดงัตอไปนี ้  

  4.1 ปรับปรุงบทนิยามคําวา “หลักทรัพย” ในมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ใหยืดหยุน

และครอบคลุมถึงสินทรัพยอื่น ๆ ที่มีลักษณะ (substance) เหมือนหรือคลายกับหลักทรัพย แตมีการใช

เทคโนโลยีในการออกเสนอขาย 

  4.2 ปรับปรุงบทบัญญัติของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ที่ ยังไมรอง รับหรือไมสอดคลอง 

กับการออกเสนอขายหลักทรัพยและสินทรัพยอื่น ๆ ในรูปแบบดิจิทัล เชน แกไขคําวา “ชําระเ งิน”  

ในมาตรา 244/62 ใหเปนคําวา “ชําระราคา” เน่ืองจากปจจุบันผูลงทุนสามารถใชคริปโทเคอรเรนซี ซ่ึงไมเปน

เงินตราตามกฎหมายในการซื้อขายโทเคนดิจิทัลได เปนตน 

5. ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการแกไขกฎหมาย 

บุคคลที่อาจไดรับ

ผลกระทบ 
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

5.1 ผูระดมทุน (issuer) ผูระดมทุนท่ีประสงคจะออกเสนอขาย investment token และ utility 

token ไมพรอมใช จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการออกเสนอขายหลกัทรัพยฯ 

ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ซึ่งมีกลไกการกาํกับดูแลและการคุมครองผูลงทุน 

ที่เพิ่มเตมิข้ึนจาก พ.ร.ก. สินทรัพยดิจิทัลฯ 

                                                             
2 “มาตรา 244/6 ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูกระทําการดังตอไปน้ี เปนตัวการในการกระทําความผิดตามมาตรา 244/3 

    (4) ชําระเงินหรือรับชาํระเงินคาซ้ือขายหลักทรัพยแทนกัน”  
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บุคคลที่อาจไดรับ

ผลกระทบ 
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

5.2 ผูลงทุน ผูลงทุนไดรับความคุมครองที่เพียงพอเหมาะสมตามลักษณะและความเสี่ยง 

ของโทเคนดิจิทัลและผลิตภัณฑการลงทุน (investment product) 

5.3 ผูประกอบธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจที่ประสงคจะใหบริการซ้ือขายโทเคนดิจิทัลท่ีเปนหลักทรัพย

จะตองขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและศูนยซ้ือขายหลักทรัพย

ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ  

ทั้งนี้ เพ่ือรองรับผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดจิทิัล สํานักงาน 

ก.ล.ต. ไดเสนอแกไขบทบัญญัติในสวนของศูนยซ้ือขายหลักทรัพยในคร้ังนี้ดวย 

ทั้งนี้ รายละเอียดการปรับปรุงปรากฏในสวนที่ 2 ของเอกสารรับฟง 

ความคิดเห็นฉบบันี้ 
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สวนท่ี 2: การแกไขในประเด็นศูนยซ้ือขายหลักทรัพย และกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ 

ของสํานักหักบัญชีและศูนยรับฝากหลักทรัพย เพ่ือประโยชนของผูใชบริการ 

1. เหตุผลและความจําเปนในการแกไขกฎหมาย  

สํานักงานไดทบทวนบทบัญญัติของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ในสวนของศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 

พบวาขอกําหนดเก่ียวกับการจัดต้ังศูนยซ้ือขายหลักทรัพยที่กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยไมนอยกวาสิบหาราย

รวมตัวกันเพื่อขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดต้ังศูนยซ้ือขายหลักทรัพยเพ่ือใหบริการเปน 

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย ท่ีมิไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อาจมีความเปนไปไดยาก 

ในทางปฏิบัติ ประกอบกับในปจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชพัฒนาเปนโครงสราง

พื้นฐานของ trading platform สําหรับการซื้อขาย ชําระราคา และสงมอบหลักทรัพย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ลดตนทุน ลดความเสี่ยงในระบบ และสรางความสามารถในการแขงขันท่ีมากขึ้นในกลุมผูประกอบกิจการ 

trading platform ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองแกไขขอจํากัดทางกฎหมาย เพื่อเปดกวางในการประกอบ

ธุรกิจเปนศูนยซ้ือขายหลักทรัพยเพ่ือรองรับการซ้ือขายในตลาดรองรูปแบบใหม ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  อกีทั้ง

เปนการแกไขกฎหมายเพ่ือรองรับนโยบายในการนําโทเคนดิจิทัลหรือการระดมทุนรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะ

คลายกับหลักทรัพย มากํากับดูแลภายใต พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ดวย 

สําหรับการแกไขกฎหมายที่ เก่ียวของกับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของ 

สํานักหักบัญชีและศูนยรับฝากหลักทรัพย เปนการแกไขใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกรรมการ ผูบริหาร 

และผูถอืหุนรายใหญของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา  

2. เปาหมายท่ีตองการบรรลุผล (Intended outcome) 

2.1 มีศูนยซ้ือขายหลักทรัพยที่รองรับการซื้อขายหลักทรัพยประเภทตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงสินทรัพย

ดิจิทัลประเภทโทเคนดิจิทลัที่มีลักษณะเหมือนหรือคลายหลักทรัพย ซ่ึงเปนผลจากการปรับปรุงการกํากับดูแลใน

สวนที่ 1  

2.2 เพื่อสนับสนุนใหมีการแขงขันในตลาดทุน และใชประโยชนจากความกาวหนาของ

เทคโนโลยีเพื่อใหผูประกอบการมีการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยมีตนทุนในการประกอบธุรกิจ 

ที่ต่ําลง 

2.3 การกํากับดูแลกรรมการและผูบริหารของสํานักหักบัญชีและศูนยรับฝากหลักทรัพย 

ในลักษณะเดียวกับบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
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3. สรุปสาระสําคัญของการแกไข พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ 

3.1 ศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

  3.1.1 โครงสรางของศูนยซ้ือขายหลักทรัพย (การจัดต้ัง การรับใบอนุญาตประกอบการ

เปนศูนยซื้อขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียม) 

  สาระสาํคัญ 

 (1) ยกเลิกการกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย 15 รายรวมตัวกันจัดต้ังศูนยซ้ือขาย

หลักทรัพย 

  (2) กําหนดรูปแบบการอนุญาตการประกอบการเปนศูนยซื้อขายหลักทรัพย

แบงเปน 2 ประเภท คือ     

     - ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

    - จดทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. (เฉพาะกรณีผูลงทุนสถาบันซื้อขาย

หลักทรัพยเพ่ือตนเอง) 

  (3) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑการอนุญาต คาธรรมเนียม

การยื่นคําขออนุญาต คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจรายป และประเภทหลักทรัพยท่ี

เปดใหมีการซ้ือขายผานศูนยซื้อขายหลักทรัพย (ยกเลิกขอกําหนดในกฎหมายที่กําหนดประเภทหลักทรัพยที่ให

ซื้อขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไดเฉพาะหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยใหเปนอํานาจ

ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนผูกําหนดประเภทหลักทรัพย เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนในการประกอบธุรกิจ) 

  (4) ผูขอใบอนุญาตตองเปนบริษัทที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

   (5) ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยจะรองรับการซ้ือขายหลักทรัพย รวมถึงโทเคนดิจิทัลที่มี

ลกัษณะเหมือนหรือคลายกบัหลักทรัพยดวย 

   ( 6)  ผู ป ระกอบการศูนย ซ้ื อ ขายห ลักท รัพย ต อ ง จัด ให มี สํ านั กหั กบัญช ี

และศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูประกอบการศูนยซ้ือขายหลักทรัพยสามารถดําเนินการไดเอง หรือจัดใหผูมี

ใบอนุญาตสาํนักหักบัญชีและศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูดําเนนิการ 

(7) ในการซ้ือหรือขายหลักทรัพยในศูนย ซ้ือขายหลักทรัพยสามารถกระทํา 

ผานตัวกลางหรือไมก็ได หากศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมไดกําหนดใหตองกระทําผานตัวกลางและศูนยซื้อขาย

หลักทรัพยทําหนาที่ดังกลาวเอง ตองมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการติดตอและใหบริการแกลูกคา

เพ่ิมเติมดวย เชน การทํา KYC ลูกคา เปนตน 

 3.1.2 กรรมการและผูบริหารของศูนยซ้ือขายหลกัทรัพย 

  สาระสาํคัญ 

   (1) กําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลกรรมการและผูบริหารของศูนยซื้อขาย

หลักทรัพย โดยกําหนดคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหามของกรรมการและผูบริหาร นอกเหนือจาก
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กฎหมายพ้ืนฐานเก่ียวกับบริษัท การใหความเห็นชอบ และการเพิกถอนการใหความเห็นชอบในลักษณะเดียวกับ

บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ทั้งนี้ หากมกีารฝาฝนอาจมีบทกําหนดโทษ 

  (2) เพ่ิมความยืดหยุนใหกับศูนยซ้ือขายหลักทรัพยในการพิจารณากําหนดจํานวน

กรรมการไดตามความจําเปนและเหมาะสม โดยยังคงสอดคลองกับกฎหมายพ้ืนฐานเกี่ยวกับบริษัท 

  (3) กําหนดใหมีกรรมการอิสระ และตองมีสัดสวนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาการตัดสินใจตาง ๆ ของคณะกรรมการศูนยซื้อขายหลักทรัพยจะกระทํา

โดยคํานึงถงึผลประโยชนของสมาชิก ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของในการซ้ือขายหลักทรัพยในศนูยซ้ือขายหลักทรัพย

เปนสําคัญ  ทั้งนี้ จะมีระยะเวลาผอนผันในการแตงต้ังกรรมการอิสระใหกับศูนยซ้ือขายหลักทรัพยที่เปน 

ศูนยซื้อขายโทเคนดิจิทัลท่ีไดรับใบอนุญาต ตาม พ.ร.ก. สินทรัพยดิจิทัลฯ อยู ณ วันที่กฎหมายมีผลใชบังคับ  

ที่ซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะเหมือนหรือคลายกับหลักทรัพยและตองยายสถานะเปนศูนยซื้อขายหลักทรัพย

ภายใต พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ตามหลกัเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

  3.1.3 ผูถือหุนรายใหญ 

  สาระสาํคัญ 

 (1) กําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลผูถือหุนรายใหญของศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

ทั้งในเร่ืองการไมมีลักษณะตองหาม การใหความเห็นชอบ และการเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูถือหุนรายใหญ

ในลักษณะเดียวกับผูถอืหุนรายใหญของธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 (2) สัดสวนการเปนผูถือหุนรายใหญเปนไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(3) หากบุคคลใดถือหุนของศูนยซื้อขายหลักทรัพยเกินกวาอัตราที่กําหนดโดยไมได

รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หามศูนยซ้ือขายหลักทรัพยจายเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นใดสําหรับ

จํานวนสิทธิออกเสียงใหผูถือหุนท่ีไมไดรับความเห็นชอบในสวนที่เกินกวาอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

หรือยอมใหบุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนสําหรับสวนที่เกินกวาอัตราดังกลาว โดยจะมี

ระยะเวลาผอนผันในการหามจายเ งินปนผลให กับผูถือหุนรายใหญสําหรับศูนยซื้ อขายหลักท รัพย 

ที่เปนศูนยซื้อขายโทเคนดิจิทัลท่ีได รับใบอนุญาต ตาม พ.ร.ก. สินทรัพยดิจิทัลฯ อยู ณ วันท่ีกฎหมาย 

มีผลใชบังคับ ที่ ซ้ือขายโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะเหมือนหรือคลายกับหลักทรัพยและตองยายสถานะ 

เปนศูนยซื้อขายหลักทรัพยภายใต พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด   

ทั้งนี้ หากมีการฝาฝนอาจมีบทกําหนดโทษ 

  3.1.4 หลักเกณฑในการประกอบธุรกิจศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 

   สาระสาํคัญ 

   คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการ

ประกอบธุรกิจของศูนยซื้อขายหลักทรัพย เชน 

  - กําหนดรายละเอียดการดําเนินการในการประกอบธุรกิจของศูนย ซ้ือขาย

หลักทรัพย 
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  - กฎเกณฑของศูนยซื้อขายหลักทรัพยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจในการสั่งใหแกไข เพิ่มเติม ยกเลิกกฎเกณฑ 

 - การลดทุนตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 - การประกอบธุรกิจอื่น ตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 - หลักเกณฑความเพียงพอดานเงินทุน 

 - ในกรณีที่ศูนยซื้อขายหลักทรัพยมีการลงโทษสมาชิก ตองใหแจงสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ทราบโดยไมชักชา 

 - การจัดทาํและจัดสงรายงานตาง ๆ ตามที่กําหนด 

 - แจงตอสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ เปนตน

3.1.5 การลงโทษสมาชิก 

  สาระสาํคัญ 

  (1) มีขอกําหนดเก่ียวกับสมาชิก โดยสมาชิกผูกพันวาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

หรือขอบังคับศูนยซื้อขายหลักทรัพย โดยศูนยซ้ือขายหลักทรัพยตองลงโทษสมาชิกในกรณีที่สมาชิกมีการปฏิบัติ

ฝาฝน เชน ภาคทณัฑ ปรับ หามซ้ือขายชั่วคราว ตองพนจากสมาชิกภาพ เปนตน  

 (2) กรณีสมาชิกมีการปฏิบัติฝาฝนกฎเกณฑของศูนยซื้อขายหลักทรัพยและ 

การกระทําดังกลาวเปนการฝาฝนหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ

สํานักงาน ก.ล.ต. ในเร่ืองเดียวกัน หากศูนยซื้อขายหลักทรัพยไดลงโทษทางวินัยสมาชิกแลว สํานักงาน ก.ล.ต. 

จะไมลงโทษกับสมาชิกอีกหากเหน็วาโทษดังกลาวเหมาะสมแลว  

   3.1.6 การเพิกถอนใบอนุญาต และการเลิกศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 

     สาระสาํคัญ 

    (1) กําหนดแนวทางดําเนินการในเร่ืองการเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิก 

ศูนยซื้อขายหลักทรัพยในลักษณะเดียวกับธุรกิจหลักทรัพย เชน การใหอํานาจสํานักงาน ก.ล.ต. ในการสั่งให 

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย ใหแกไขการกระทํา งดเวนการกระทํา หรือการส่ังใหแกไขฐานะการเงินภายในระยะเวลา

ที่กําหนด หรือการส่ังถอดถอนและแตงตั้งกรรมการ ผูบริหารกรณีไมปฏิบัติตามคําส่ังของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ

การกําหนดเหตุอันนําไปสูการเพิกถอนใบอนุญาต เปนตน  

  (2) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มี อํานาจในการประกาศกําหนดระยะเวลาการ 

ไมประกอบธุรกิจของศูนยซื้อขายหลักทรัพยที่จะเปนเหตุเขาขายเพิกถอนใบอนญุาต  

   3.1.7 การชี้ขาดขอพิพาท 

    สาระสาํคัญ 

    ไมมีการกําหนดใหในกรณีสมาชิกมีขอพิพาท ตองยื่นคํารองตอศูนยซื้อขาย

หลักทรัพยเพ่ือขอใหมีการชี้ขาดโดยอนุญาโตตลุาการ เนื่องปจจุบันมีหนวยงานท่ีใหบริการเร่ืองอนุญาโตตุลาการ
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แลว จึงไมจําเปนตองมีขอกําหนดดังกลาว  ท้ังนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. จะไดปรับปรุงขอกําหนดดังกลาวตามมาตรา 

201-203 ของตลาดหลักทรัพยใหสอดคลองกันดวย 

    3.1.8 การกําหนดใหศูนยซ้ือขายหลักทรัพยท่ีทําหนาที่ติดตอและใหบริการแกลูกคาเอง

โดยตรงเปนสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

สาระสาํคัญ 

  กําหนดใหศูนยซ้ือขายหลักทรัพยที่ซ้ือขายหลักทรัพยที่ติดตอและใหบริการกับ

ลกูคาโดยตรงเปนสถาบันการเงนิตามพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

3.2 กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของสํานักหักบัญชีและศูนยรับฝากหลักทรัพย     

 สาระสาํคัญ   

 (1) กําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลกรรมการ ผูบริหารของสํานักหักบัญชีและ 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยกําหนดคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหามของกรรมการและผูบริหาร  

การใหความเห็นชอบ และการเพิกถอนการใหความเห็นชอบ ในลักษณะเดียวกับบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพยและ

ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ทั้งน้ี หากมีการฝาฝนอาจมีบทกําหนดโทษ  

(2) กํ าหนดหลักเกณฑ ในการ กํากั บ ดูแลผู ถื อหุ น ราย ใหญ ของสํ านั ก หักบัญชี 

และศูนย รับฝากหลักทรัพย ทั้ งในเร่ืองการไมมีลักษณะตองหาม การใหความเห็นชอบ การเพิกถอน 

การใหความเห็นชอบในลักษณะเดียวกับบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา  

(3) หากบุคคลใดถือหุนของสํานักหักบัญชีและศูนยรับฝากหลักทรัพยเกินกวาอัตรา 

ที่กําหนด โดยไมไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หามสํานักหักบัญชีและศูนยรับฝากหลักทรัพยจาย 

เงินปนผลหรือผลประโยชนอ่ืนใดสําหรับจํานวนสิทธิออกเสียงใหผูถือหุนที่ไมไดรับความเห็นชอบในสวนที่เกิน

กวาอัตราสวนท่ีกาํหนด หรือยอมใหบุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนสําหรับสวนที่เกินกวาอัตรา

ดังกลาว 

ทั้งนี้หลักเกณฑตาม (1) (2) และ (3) ขางตน ไมใหนํามาใชบังคับกับกรณีที่สํานักหักบัญชี

หลักทรัพยและศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนบริษัทที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดต้ังข้ึนและถือหุนเกินกวา

รอยละ 75 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น  

4. ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการแกไขกฎหมาย 

บุคคลที่อาจไดรับผลกระทบ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

4.1 ผูลงทุน ผูลงทุนมชีองทางในการซื้อขายหลักทรัพย และมีสินคาในการลงทนุเพิ่มขึ้น 

โดยยังคงไดรับความคุมครองที่เพียงพอเหมาะสมตามลักษณะและความเสี่ยง

ของสินคาที่ลงทุน  

4.2 ผูประกอบธุรกิจ ผูที่มีความสนใจประกอบธุรกิจศูนยซื้อขายสามารถยื่นขอใบอนญุาตจัดตั้งเปน

ศูนยซื้อขายหลักทรัพยไดงายขึ้น เนื่องจากการแกไขปรับปรุงหลักเกณฑเปน
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บุคคลที่อาจไดรับผลกระทบ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

การเปดกวางเพ่ือรองรับระบบการซ้ือขายในตลาดรองรูปแบบใหม ๆ ที่ใช

เทคโนโลยีสมัยใหม โดยมีตนทุนที่ตํ่าลง   

4.3 ศูนยซื้อขายโทเคนดิจิทัล

ที่ไดรับใบอนุญาต ตาม 

พ.ร.ก. สินทรัพยดิจิทัลฯ 

เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคและรองรับการประกอบธุรกิจของศนูยซื้อขายสินทรัพย

ดิจิทัล หากมีความประสงคจะประกอบธุรกิจใหบริการเปนศูนยซื้อขาย

หลักทรัพย เชน โทเคนดิจิทัลที่อยูภายใต พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เปนตน  

ตองขอรับใบอนุญาตเปนศูนยซ้ือขายหลักทรัพยและตองปฏิบัติตามหลกัเกณฑ

ที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจศูนยซื้อขายหลกัทรัพย 

4.4 ผูสนใจจะประกอบธุรกิจ

สํานักหักบัญชีหลักทรัพย 

และศูนยรับฝากหลักทรัพย  

ตองขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญที่มี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

5. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดใหมีระบบอนุญาต 

ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยเปนธุรกิจที่มีผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน เนื่องจาก

เปนตลาดรองสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพยรวมถึงโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะเหมือนหรือคลายกับหลักทรัพย 

ซึ่งอาจมีประชาชนเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารจะเปนผูมีบทบาทสําคัญ 

ในการกระทําการแทนนิติบุคคลในการดําเนินการตามกรอบวัตถุประสงคของของศูนยซื้อขายหลักทรัพย อีกทั้ง 

ผูถือหุนรายใหญจะเปนผูมีอํานาจควบคุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจศูนยซื้อขายหลักทรัพยผานกลไกการแตงต้ัง

กรรมการและผูบริหารดวย ดังนั้น จึงไมมีมาตรการอื่นใดท่ีจะเพียงพอสําหรับคุมครองประโยชนสวนรวม 

ของประชาชนนอกจากการใชระบบใบอนุญาต (กรณีศูนยซื้อขายหลักทรัพย) และระบบการใหความเห็นชอบ 

(กรณีกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ) ซึ่งมาตรการดังกลาวนาจะกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชนและสวนรวมโดยที่ไมเปนภาระแกภาคเอกชนมากเกินไป  ท้ังนี้ ในกรณีของศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 

ที่ใหบริการกับเฉพาะผูลงทุนสถาบันท่ีซ้ือขายหลักทรัพยเพ่ือตนเองนั้นเปนการใหบริการเฉพาะผูลงทุนสถาบัน  

จึงไมกระทบตอสาธารณะมากนัก กรณีนี้จึงใชมาตรการควบคุมโดยกําหนดใหจดทะเบยีนกับสํานกังาน  

เม่ือมีการกําหนดใหการประกอบธุรกิจศูนยซ้ือขายหลักทรัพยตองไดรับอนุญาต/จดทะเบียน 

รวมทั้งมีการกําหนดหลักเกณฑในการประกอบธุรกิจ จึงไดกําหนดโทษทางอาญาสําหรับผูที่ประกอบธุรกิจ 

โดยไมไดรับใบอนุญาตและผูที่ฝาฝนหลักเกณฑในการประกอบธุรกิจดวย เนื่องจากการฝาฝนมาตรการดังกลาว

อาจกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และไมมีมาตรการอื่นใดท่ีจะบังคับใชกฎหมายอยางไดผล 

และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได จึงมีความจําเปนที่จะตองใชมาตรการ

ลงโทษทางอาญาในกรณีดังกลาว 



 

 

13 
 

 

สวนท่ี 3: การแกไขเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการคุมครองทรัพยสินของผูฝากหลักทรัพยหรือลูกคาของผูฝาก

หลักทรัพยกรณีศูนยรับฝากหลักทรัพยลมละลายและเพิ่มความชัดเจนในสิทธิความเปนเจาของ

หลักทรัพยของผูฝากหรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพย 

1.  เหตุผลและความจําเปนในการแกไขกฎหมาย  

เนื่องดวยปจจุบัน พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ในประเด็นการคุมครองทรัพยสินของผูฝากหลักทรัพย

หรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพยบัญญัติวา ในการฝากหลักทรัพยไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย ใหผูฝากหลักทรัพย

จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเปนเจาของหลักทรัพยที่ไดฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และเมื่อศูนยรับฝาก

หลักทรัพยรับฝากหลักทรัพยแลว ใหศูนยรับฝากหลักทรัพยรับฝากไวในชื่อของตนในฐานะที่ถือแทนผูฝาก

หลักทรัพยหรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพยซึ่งเปนเจาของหลักทรัพยได โดยใหสันนิษฐานวาหลักทรัพยที่อยูในชื่อ

ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนหลักทรัพยที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยถือแทนบุคคลที่มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อ 

อยางไรก็ดี บทกฎหมายขางตนยังไมครอบคลุมในกรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยลมละลาย หลักทรัพยที่อยูในชื่อ

ศูนยรับฝากหลักทรัพย อาจถูกยึดหรืออายัดไปชั่วขณะหนึ่งซึ่งอาจสงผลใหผูฝากหลักทรัพยหรือลูกคาของผูฝาก

หลักทรัพยเสียผลประโยชนได  

นอกจากนี้ ผูประเมินภายใตโครงการ Financial Sector Assessment Program (“FSAP”)  

ซึ่งเขาประเมินกฎหมายในการกํากับดูแลศูนยรับฝากหลักทรัพย ภายใต Principle for Financial Market 

Infrastructure (“PFMI”) เมื่อตนป 2562 ใหความเห็นวาบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิความเปนเจาของหลักทรัพย 

และความคุมครองทรัพยสินของผูฝากหลักทรัพยหรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพยยังขาดความชัดเจนเพียงพอ  

หากเกิดเหตุการณที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยลมละลาย ทรัพยสินของผูฝากหลักทรัพยที่อยูในชื่อของศูนยรับฝาก

หลักทรัพยนั้นจะไดรับความคุมครองเพียงใด ผูประเมินจึงแนะนําใหปรับปรุงกฎหมายเพ่ือคุมครองเจาของ

หลักทรัพยท่ีแทจริงที่ไดฝากไวภายใตชื่อของศูนยรับฝากหลักทรัพยใหมีความชัดเจน 

สํานักงาน ก.ล.ต. ในฐานะหนวยงานกํากับดูแลการประกอบธุรกิจศูนยรับฝากหลักทรัพย  

จึงเห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการคุมครองทรัพยสินของผูฝากหลักทรัพย 

หรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพยซึ่งเปนเจาของหลักทรัพยที่แทจริง ใหครอบคลุมกรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย

ลมละลาย เพื่อยกระดับการใหความคุมครองตอทรัพยสินของผูลงทุนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคลอง 

ตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งจะชวยเสริมสรางความนาเชื่อถือใหกับตลาดทุนไทยในการคุมครองประโยชน 

ของผูลงทุน  

2. เปาหมายที่ตองการบรรลุผล (Intended outcome) 

2.1 เพื่อใหทรัพยสินของผูฝากหลักทรัพยหรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพยซึ่งเปนเจาของ

หลักทรัพยที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยในชื่อของศูนยรับฝากหลักทรัพย ในฐานะที่ถือแทนนั้น  
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ไดรับความคุมครองอยางชัดเจนในกรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยตกเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือถูกศาลสั่ง

พิทักษทรัพย หรือถูกทางการหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสั่งระงับการดําเนินกิจการบางสวนหรือทั้งหมด  

2.2 เพ่ือใหสํานักงาน ก.ล.ต. และเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจในการจัดการทรัพยสิน 

ของผูฝากหลักทรัพยหรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพยซึ่งเปนเจาของหลักทรัพย เมื่อศูนยรับฝากหลักทรัพย

ลมละลาย  

2.3 เพ่ือใหตลาดทุนไทยมีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพจากการคุมครองประโยชนของ 

ผูลงทนุ ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นในการลงทุน สงผลใหผูสนใจทั้งในประเทศและตางประเทศมาระดมทุนมากขึ้น   

2.4 เพื่อยกระดับการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจศูนยรับฝากหลักทรัพยใหสอดคลอง 

ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะสงผลใหประเทศไทยไดรับคะแนนการประเมิน FSAP ในครั้งตอไปดีขึ้น  

3.  สรุปสาระสําคัญของการแกไข พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 

แก ไขเพิ่ม เติมและปรับปรุ งบทบัญญัติของกฎหมายเ พ่ือใหความคุมครองทรัพยสิน 

ของผูฝากหลักทรัพยหรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพยซึ่งเปนเจาของหลักทรัพยที่ฝากไวกับศนูยรับฝากหลักทรัพย 

ในกรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยลมละลาย และเพิ่มความชัดเจนในสิทธิความเปนเจาของหลักทรัพยของผูฝาก

หลักทรัพยหรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพย   

เมื่อศูนยรับฝากหลักทรัพยตกเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย   

ใหทรัพยสินท่ีถือวาเปนของผูฝากหลักทรัพยหรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพยไดรับความคุมครอง ไมถือเปน

ทรัพยสินที่อยูภายใตการยึดหรืออายัดในคดีแพง หรือเปนทรัพยสินที่อาจแบงแกเจาหนี้ในคดีลมละลาย   

ทั้งนี้ ในกรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย ใหสํานักงาน ก.ล.ต. และเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

มีอํานาจดําเนินการแยกและจัดการทรัพยสินที่ถือวาเปนของผูฝากหลักทรัพยหรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพย 

หรืออาจมอบหมายใหบุคคลใดดําเนินการแทนก็ได โดยอนุโลมมาตรา 43 45 และ 46 แหง พ.ร.บ. สัญญา 

ซื้อขายลวงหนาฯ มาใชกับศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับการคุมครองทรัพยสิน 

ของบริษัทหลักทรัพยและสํานักหักบัญชี   

นอกจากนี้ มีการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในสิทธิความเปน

เจาของหลักทรัพย โดยกําหนดใหศูนยรับฝากหลักทรัพยอาจรับโอนหลักทรัพยที่รับฝากไวในชื่อตนในฐานะ 

ที่ถือแทนผูฝากหลักทรัพยหรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพยได โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะเปนเพียงผูรับฝาก

หลักทรัพย ไมมีสิทธิใดในหลักทรัพยท่ีไดรับฝากไว ผูฝากหลักทรัพยและลูกคาของผูฝากหลักทรัพยจะเปน 

ผูมีสิทธิในการเปนเจาของหลักทรัพยนั้น 
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4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแกไขกฎหมาย 

บุคคลท่ีอาจไดรับ

ผลกระทบ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

4.1 ผูฝากหลักทรัพย / 

ผูลงทนุ 

ทรัพยสินของผูฝากหลักทรัพยและผูลงทุนไดรับความคุมครองอยางเหมาะสม

เพียงพอในกรณทีี่ศูนยรับฝากหลักทรัพยลมละลาย ซึ่งชวยเพ่ิมความนาเชื่อถือ

และความมีประสิทธิภาพในการคุมครองประโยชนของผูลงทนุในตลาดทนุไทย 

4.2 สํานักงาน ก.ล.ต. และ

เจาพนักงานพิทักษทรัพย 

สํานักงาน ก.ล.ต. และเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจในการแยกและจัดการ

ทรัพยสินที่ถือวาเปนของลูกคาในกรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยลมละลาย 

4.3 ศูนยรับฝากหลักทรัพย อยูภายใตการกํากับดูแลตามหลักเกณฑที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล  
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สวนที่ 4: การแกไขเพื่อยกระดับการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยใหเปนมาตรฐานสากล 

1. เหตุผลและความจําเปนในการแกไขกฎหมาย  

โดยที่ปจจุบัน พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย  

ไดเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับภารกิจ (“regulatory objectives”) และความคาดหวัง (“expectations”)  

ในการดําเนินกิจการของตลาดหลักทรัพยที่เปนหลักการกวาง (principle based) ในทํานองเดียวกับที่กําหนดไว

ใน พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายลวงหนาฯ แลว   

อยางไรก็ดี พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายลวงหนาฯ ไดใหอํานาจคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด

หลักเกณฑการประกอบธุรกิจ (“conduct rules”) ของศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ิมเติมซึ่งเปน 

การกําหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการของศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในรายละเอียดในดานตาง ๆ  

ที่ทําใหเกิดความชัดเจนกับศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในการปฏิบัติหนาที่มากขึ้น เพ่ือใหเปนไปตาม 

regulatory objectives และ expectations และมีบทลงโทษศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา หากฝาฝน

หลักเกณฑดังกลาว ซึ่งรวมถึงผูบริหารของศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีสวนรวมกระทําผิดดวย  

ซึ่ง พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ยังขาดบทบัญญัติในสวนนี้ 

นอกจากนี้ เมื่อป 2562 สํานักงาน ก.ล.ต. ไดเขาประเมินภายใตโครงการ FSAP ซึ่งเปน 

การประเมินการทําหนาที่กํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลตลาดทุนภายใตมาตรฐานสากล IOSCO 

Principles Objectives and Principles for Securities Regulation (“IOSCO Principles”) โดยผูประเมิน

ไดมีขอแนะนําสวนหนึ่งที่เก่ียวกับการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยวา ควรมีบทบัญญัติใน พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ  

ที่ใหอํานาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ลงโทษหรือเรียกคาปรับตลาดหลักทรัพย เมื่อมีการกระทําผิดตามกฎหมาย 

(ประเด็นนี้เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหผลการประเมินป 2019 ได partly implemented) ซึ่งขอแนะนําดังกลาว

นาจะมีผลกระทบตอคะแนนประเมินในครั้งตอไป ประกอบกับเมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. เปรียบเทียบกับหนวยงาน

กํากับดูแลตลาดทุนในภูมิภาค เชน สิงคโปร มาเลเซีย (“peer regulators”) ที่ได fully implemented  

ในสวนของการกํากับดูแลผูประกอบกิจการตลาด (“exchange”) ตาม IOSCO Principles แลวพบวา  

peer regulator มี อํานาจครอบคลุมการกําหนดเกณฑให  exchange ปฏิบัติ  และลงโทษ exchange  

และผูบริหาร หากมีการฝาฝนกฎหมาย/กฎเกณฑ ในขณะที่ไทยยังขาดอํานาจในการกําหนดเกณฑและลงโทษ

ตลาดหลักทรัพย โดยมีเพียงบทลงโทษกรรมการตลาดหลักทรัพยและผูจัดการตลาดหลักทรัพยเทานั้น 

สํานักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรเสนอปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยเพิ่มบทบัญญัติ 

ใหอํานาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด conduct rules เพื่อใหตลาดหลักทรัพยเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ

หนาที่เพ่ือบรรลุ regulatory objectives และ expectations ตามกฎหมาย และใหอํานาจคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ลงโทษตลาดหลักทรัพยเมื่อฝาฝนกฎหมาย/กฎเกณฑ/คําสั่งใด ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับการกํากับดูแล 

ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและศูนยซื้อขายหลักทรัพยที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจการเปน trading 
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platform/venue เชนเดียวกัน  รวมทั้งยกระดับการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยใหไดมาตรฐานสากลและ

สอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ   

2. เปาหมายที่ตองการบรรลุผล (Intended outcome) 

    เพื่อใหการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยยกระดับให

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจในการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยที่เปนไปตามมาตรฐานสากล 

3. สรุปสาระสําคัญของการแกไข พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 

3.1 ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจประกาศกําหนด conduct rules ใหตลาดหลักทรัพย

ปฏิบัติ เพ่ือประโยชนในการคุมครองผูลงทุนและรักษาความมั่นคงเพียงพอของระบบการเงิน การคํานึงถึง

ประโยชนสาธารณะ หรือการควบคุมความเสี่ยง หรือการกระทําที่ไมเปนธรรมอันอาจเกิดจากการซื้อขาย

หลกัทรัพย ตลอดจนการติดตามและกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย 

3.2 การกําหนดบทลงโทษปรับทางอาญากับตลาดหลักทรัพย หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย/กฎเกณฑ/คําสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากการกระทําผิดของตลาดหลักทรัพยเกิดจาก

กรรมการและผูบริหาร ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจลงโทษอาญา (ปรับ/จําคุก) ดวย 

4. ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการแกไขกฎหมาย 

บุคคลท่ีอาจไดรับผลกระทบ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

4.1 ตลาดหลักทรัพย/ผูลงทนุ การมีบทลงโทษตลาดหลักทรัพยฯ จะชวยสงเสริมใหตลาดหลักทรัพยปฏิบัติ

หนาที่ดวยความรอบคอบและระมัดระวังย่ิงข้ึน เปนไปเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนและผูที่เก่ียวของในตลาดทนุ ซึ่งจะสงผลดีตอผูลงทุนและตลาดทุน

โดยรวม 

5. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดโทษอาญา 

การกําหนดโทษอาญาในกฎหมายสําหรับการกระทําความผิดใด การกระทํานั้นตองเปน

ความผิดรายแรงที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน หรือกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง หรือมีผลกระทบตอสวนรวมในวงกวาง  

ซึ่งการกําหนดโทษทางอาญาสําหรับตลาดหลักทรัพย  ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพยฝาฝนหรือไมปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย/กฎเกณฑ/คําสั่งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นวา การดําเนินงานของ 

ตลาดหลักทรัพย อาจกระทบตอความมั่นคง อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรม หรืออาจนํามาซึ่งความไมเรียบรอย

ในการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ มาตรา 154/2 วรรคสอง หรือ

การกระทําของตลาดหลักทรัพยอาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือกระทบกระเทือนตอสิทธิประโยชนของ
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ประชาชนหรือไมเพียงพอที่จะคุมครองผูลงทุนและรักษาความเชื่อมั่นของผูลงทุนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 

มาตรา 170/1 พรอมกันนี้ หากการกระทําความผิดของตลาดหลักทรัพยนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา

ของกรรมการ หรือผูบริหาร ซึ่งตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย ใหกําหนดโทษอาญา

สําหรับบุคคลดังกลาวดวย  

การกระทําความผิดดังกลาวเปนการกระทําที่สงผลรายตอประชาชนในวงกวางในดาน

เศรษฐกิจ สงผลกระทบตอความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจของรัฐ โดยกรณีดังกลาวไมสามารถใชมาตรการอ่ืนใด 

เพ่ือบังคับใชกฎหมายอยางไดผลและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามกฎหมายได  

จึงถือเปนเหตุอันสมควรและเปนความผิดรายแรงเพียงพอใหกําหนดโทษอาญาได 
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สวนท่ี 5: การแกไขเพื่อยกระดับการกํากับดูแลผูสอบบัญชีที่ตรวจสอบงบการเงินของตลาดหลักทรัพยและ

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย  

1. เหตุผลและความจําเปนในการแกไขกฎหมาย  

ปจจุบันกฎหมายกําหนดใหตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพยแตงตั้งผูสอบบัญชี 

จากบุคคลที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย/ศูนยซื้อขายหลักทรัพยเสนอ โดยผูสอบบัญชีดังกลาวตองเปน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี และไมเปนกรรมการ ผูจัดการ  พนักงานหรือลูกจาง 

ของตลาดหลักทรัพย/ศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

อยางไรก็ดี สํานักงาน ก.ล.ต. อยูระหวางการเสนอแกไข พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เกี่ยวกับ 

การกํากับดูแลผูสอบบัญชีและสํานักงานผูสอบบัญชีในตลาดทุน (สําหรับบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพย  กองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สํานักหักบัญชีหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพย)   

เพ่ีอใหงานผูสอบบัญชีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และทําใหการรายงานทางการเงินมีความนาเชื่อถือ และเปนกลไก 

ในการคุมครองผูลงทุน โดยการเสนอแกไขดังกลาวยังไมไดรวมถึงผูสอบบัญชีท่ีทําหนาที่ตรวจสอบงบการเงิน 

ของตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพย ดังนั้น สํานักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงกฎหมาย 

ในสวนของผูสอบบัญชีของตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพยใหมีความสอดคลองกันและเปนมาตรฐาน

เดียวกันดวย 

2.  เปาหมายที่ตองการบรรลุผล (Intended outcome) 

   เพ่ือยกระดับการกํากับดูแลผูสอบบัญชีตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพย เพื่อให

มั่นใจวางบการเงินของตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพยจะถูกตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีที่มีคุณภาพ 

อันจะเปนการสรางความเชื่อมั่นแกผูที่เก่ียวของวาขอมูลฐานะการเงินมคีวามครบถวน ถูกตอง และนาเชื่อถือ 

3.  สรุปสาระสําคัญของการแกไข พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 

กําหนดใหผูสอบบัญชีของตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพยตองไดรับความเห็นชอบ 

จากสํานักงาน ก.ล.ต. และตองสังกัดสํานักงานสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  

โดยผูสอบบัญชีดังกลาวตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขาย

หลักทรัพย แลวแตกรณี 
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4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแกไขกฎหมาย 

บุคคลท่ีอาจไดรับ

ผลกระทบ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

4.1 ตลาดหลักทรัพย / 

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

ตองแตงตัง้ผูสอบบัญชทีี่ไดรับความเห็นชอบความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. และตองสังกัดสํานักงานสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. โดยผูสอบบัญชีดังกลาวตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือ

ลูกจางของตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย แลวแตกรณี 

4.2 สมาชิก/ผูลงทนุ/ 

ผูที่เกี่ยวของ 

เนื่องจากตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพยเปนตลาดรองซึ่งเปน

โครงสรางพ้ืนฐานสําคัญในระบบตลาดทุน การที่งบการเงินของตลาดรอง 

ถูกตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีไดรับความเห็นชอบความเห็นชอบจาก 

สํานักงาน ก.ล.ต. และตองสังกัดสํานักงานสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ 

จากสํานักงาน ก.ล.ต. จะทําใหขอมูลฐานะทางการเงินของบุคคลดังกลาว 

มีความนาเชื่อถือ ครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี เนื่องจาก 

ถูกตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพ 

5. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดใหมีระบบอนุญาต  

ตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพยเปนธุรกิจที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ

และประชาชน เนื่องจากเปนตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยรวมถึงโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะเหมือนหรือ

คลายกับหลักทรัพยซึ่งอาจมีประชาชนเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก ดังนั้น จึงเปนธุรกิจที่กระทบตอเศรษฐกิจ

ของประเทศและประชาชน งบการเงินของตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพยจึงมีความสําคัญมาก  

จึงควรกําหนดมาตรการใหผูสอบบัญชีที่จะเปนผูสอบบัญชีของตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และตองสังกัดสํานักงานสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ 

จากสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือสรางความมั่นใจไดวาขอมูลเกี่ยวกับงบการเงินจะถูกตอง ครบถวน และนาเชื่อถือ  

อันจะทําใหการกํากับดูแลเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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สวนท่ี 6: การแกไขเพื่อขยายขอบเขตมาตรการปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมใหครอบคลุมการซื้อขาย  

 หลักทรัพยในทุกชองทางการซื้อขาย (trading platform/venue) 

1.  เหตุผลและความจําเปนในการแกไขกฎหมาย 

  บทบัญญัติของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ในเรื่องการปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมเก่ียวกับ 

การซื้อขายหลักทรัพยตามมาตรา 238 รองรับเฉพาะหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและหลักทรัพย 

ที่มีการซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย  อยางไรก็ดี แนวโนมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ trading 

platform/venue เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

เชน การซื้อขายผานระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย (ETP) หรือ trading platform รูปแบบ 

อ่ืนใด แตบทบัญญัติวาดวยการกระทําอันไมเปนธรรมเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพยยังไมครอบคลุม trading 

platform/venue ใหม ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงทําใหผูลงทุนไมไดรับความคุมครอง ซึ่งแตกตางจาก 

ในตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย เปนตน ซึ่งมีขอกําหนดในเรื่องดังกลาว 

ที่ครอบคลุมทุก trading platform/venue  ดังนั้น เพ่ือใหมั่นใจวาการซื้อขายหลักทรัพยในทุก trading 

platform/venue จะเปนไปดวยความเรียบรอย (orderly market) และผูลงทุนไดรับความคุมครอง 

ในมาตรฐานเดียวกัน จึงจําเปนตองแกไขบทบัญญัติตามมาตรา 238 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 

2.  เปาหมายที่ตองการบรรลุผล (Intended outcome) 

  เ พ่ือ ให การซื้ อขายหลักทรัพย ในตลาดในทุก  trading platform/venue เปนไปด วย 

ความเรียบรอย (orderly market) และผูลงทุนไดรับความคุมครองในมาตรฐานเดียวกัน 

3. สรุปสาระสําคัญของการแกไข พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 

   แกไขมาตรา 238 โดยขยายขอบเขตของมาตรการปองกันการกระทําอันไม เปนธรรม 

ใหครอบคลุมทุก trading platform/venue 

4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแกไขกฎหมาย 

บุคคลท่ีอาจไดรับ

ผลกระทบ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

4.1 ผูลงทุน ผูลงทนุไดรับความคุมครองในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะชวยทําใหเกิด 

ความเชื่อมั่นวาการซื้อขายในตลาดทุนจะเปนไปดวยความเรียบรอยและ 

เปนธรรม 

 



 

 

22 
 

 

5. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดใหมีการกําหนดโทษอาญา  

Trading platform/venue เปน ธุรกิจที่มีผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน  

เนื่องจากเปนตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยรวมถึงโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะเหมือนหรือคลายกับ 

หลักทรัพยซึ่งอาจมีประชาชนเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก หากมีการกระทําอันไมเปนธรรมในตลาดรอง  

เชน การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน อาจทําใหประชาชนไดรับความเสียหาย และกระทบตอความมั่นใจ 

ในตลาดทุนอันเปนการกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศได อีกทั้งไมมีมาตรการอ่ืนใดที่จะบังคับใชกฎหมาย 

อยางไดผลและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปองปรามไมใหมีการกระทําความผิดได จึงมีความจําเปนที่จะตองใช

มาตรการลงโทษทางอาญาในกรณีดังกลาว 
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1.  เหตุผลและความจําเปนในการแกไขกฎหมาย  
การแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรรมการ ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของศูนยซื้อขาย

สัญญาซื้อขายลวงหนา และสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนการแกไขใหสอดคลองกับหลักการ 

กํากับดูแลกรรมการ ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งเปน 

การกําหนดคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหามในทํานองเดียวกัน และตองไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. ดวย 

2.  เปาหมายที่ตองการบรรลุผล (Intended outcome) 

   เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนและผูใชบริการโดยรวม จึงควรกํากับดูแลกรรมการ 

ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ใหเปนไปในลักษณะเดียวกับบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

3.  สรุปสาระสําคัญของการแกไข พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายลวงหนาฯ 

สวนที่ 1 : ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

   3.1 กําหนดหลักเกณฑกํากับดูแลกรรมการและผูบริหารของศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 (1) กําหนดคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหามของกรรมการและผูบริหาร

นอกเหนือจากกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด การใหความเห็นชอบ และการเพิกถอนการใหความเห็นชอบ

ในลักษณะเดยีวกับบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ทั้งนี้ หากมีการฝาฝนอาจมีบทกําหนดโทษ   

 (2) เพิ่มความยืดหยุนใหกับศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในการพิจารณากําหนด

จํานวนกรรมการไดตามความจําเปนและเหมาะสม โดยยังคงสอดคลองกับกฎหมายพื้นฐานเก่ียวกับบริษัท 

  3.2 กําหนดหลักเกณฑกํากับดูแลผูถือหุนรายใหญของศูนยซื้อขายสัญญาลวงหนา ดังนี้ 
(1) กําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลผูถือหุนรายใหญของศูนยซื้อขายสัญญาลวงหนา  

ทั้งในเรื่องการไมมีลักษณะตองหาม การใหความเห็นชอบ รวมทั้งบทกําหนดโทษ กรณีมีผูถือหุนรายใหญ 

ที่ไมไดรับความเห็นชอบในลักษณะเดียวกับผูถือหุนรายใหญของผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา   

ทั้งนี้ หากมีการฝาฝนอาจมีบทกําหนดโทษ 
(2) สัดสวนการเปนผูถือหุนรายใหญเปนไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

II  : การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  

ในสวนที่เกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของศูนยซื้อขาย 

สัญญาซื้อขายลวงหนา  
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ทั้งนี้ หลักเกณฑตาม 3.1 (1) และ 3.2 ขางตน ไมใหนํามาใชบังคับกับกรณีท่ีศูนยซื้อขาย 

สัญญาซื้อขายลวงหนาเปนบริษัทที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดตั้งขึ้นและถือหุนเกินกวารอยละ 75  

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น  

สวนที่ 2 : สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา 

3.3 กําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลกรรมการ ผูบริหารของสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา โดยกําหนดคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหามของกรรมการและผูบริหาร การใหความเห็นชอบ 

และการเพิกถอนการใหความเห็นชอบ ในลักษณะเดียวกับบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา  

ทั้งนี้ หากมีการฝาฝนอาจมีบทกําหนดโทษ   

3.4 กําหนดหลักเกณฑ ในการกํา กับดูแลผูถือหุนรายใหญของสํานักหักบัญชีสัญญา 

ซื้อขายลวงหนา ทั้งในเรื่องการไมมีลักษณะตองหาม การใหความเห็นชอบ รวมทั้งบทกําหนดโทษกรณีมีผูถือหุน

รายใหญที่ไมไดรับความเห็นชอบในลักษณะเดียวกับผูถือหุนรายใหญของผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

3.5  หากบุคคลใดถือหุนของสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาเกินกวาอัตราที่กําหนด  

โดยไมไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หามสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาจายเงินปนผล 

หรือผลประโยชนอื่นใดสําหรับจํานวนสิทธิออกเสียงใหผูถือหุนที่ไมไดรับความเห็นชอบในสวนที่เกินกวา

อัตราสวนที่กําหนด หรือยอมใหบุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนสําหรับสวนที่เกินกวาอัตรา

ดังกลาว ทั้งนี้ หากมีการฝาฝนอาจมีบทกําหนดโทษ 

ทั้งนี้หลักเกณฑตาม 3.3 3.4 และ 3.5 ขางตน ไมใหนํามาใชบังคับกับกรณีที่สํานักหักบัญชี

สัญญาซื้อขายลวงหนาเปนบริษัทที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดตั้งขึ้นและถือหุนเกินกวารอยละ 75 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น 

4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแกไขกฎหมาย 

บุคคลท่ีอาจไดรับ

ผลกระทบ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

4.1 ผูประกอบธุรกิจ 

ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา  

ตองขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ 

ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑที่กําหนด 

4.2 ผูประกอบธุรกิจ 

สํานักหักบัญชีสัญญา 

ซื้อขายลวงหนา 

ตองขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ 

ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
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บุคคลท่ีอาจไดรับ

ผลกระทบ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

4.3 ผูลงทนุและตลาดทุน

โดยรวม 

ไดรับความคุมครองประโยชนจากมาตรการและกลไกที่ชวยคัดเลือกบุคคลที่จะ

เขามาบริหารจัดการ ควบคุมดูแล ตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไมมีลักษณะ

ตองหามอันอาจกอใหเกิดความเสียหายได 

5. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดใหมีระบบอนุญาต  

ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนธุรกิจที่มี

ผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน เนื่องจากเปนตลาดรองและสํานักหักบัญชีสําหรับการซื้อขาย

สัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งอาจมีประชาชนเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก โดยมีกรรมการและผูบริหารจะเปน 

ผูมีบทบาทสําคัญในการกระทําการแทนนิติบุคคลในการดําเนินการตามกรอบวัตถุประสงคของของศูนยซื้อขาย

สัญญาซื้อขายลวงหนาและสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา อีกทั้งผูถือหุนรายใหญจะเปนผูมีอํานาจควบคุม

บริษัทที่ประกอบธุรกิจศูนยซื้อขายหลักทรัพยและสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาผานกลไกการแตงตั้ง

กรรมการและผูบริหารดวย ดังนั้น จึงไมมีมาตรการอ่ืนใดที่จะเพียงพอสําหรับคุมครองประโยชนสวนรวมของ

ประชาชนและผูใชบริการ นอกจากการใชระบบการใหความเห็นชอบ ซึ่งมาตรการดังกลาวนาจะกอใหเกิด

ผลประโยชนสูงสุดตอประชาชนและสวนรวมโดยที่ไมเปนภาระแกภาคเอกชนมากเกินไป 
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แบบสํารวจความคิดเห็น 

เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

ในสวนการระดมทุน ศูนยซื้อขายหลักทรัพย  กรรมการ ผูบริหาร  

และผูถือหุนรายใหญของสํานักหักบัญชีและศูนยรับฝากหลักทรัพย   

การคุมครองทรัพยสินของผูฝากหลักทรัพย และการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย 

และการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  

ในสวนกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของศูนยซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

และสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อ-นามสกุล          ตําแหนง      

ชื่อบริษัท/ องคกร           

อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ           

หมายเลขโทรศัพท        หมายเลขโทรสาร      

e-mail address      

 

สถานะของผูใหขอคิดเห็น 

  ผูลงทุนทั่วไป/ ผูลงทนุสถาบัน              บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ 

  บริษัทจํากัด / บริษัทมหาชน จํากัด    ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล 

  บริษัทจดทะเบียน      ผูใหบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

  บริษัทหลักทรัพย       ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  ผูที่สนใจจะออกเสนอขายโทเคนดจิิทัล (issuer) 

  อื่น ๆ (ระบุ)                

 

กรุณาสงแบบสํารวจความคิดเห็นกลับไปที่ฝายกํากับตลาด 

สํานักงาน ก.ล.ต. 

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   

หรือ e-mail: thitika@sec.or.th  patarasaya@sec.or.th  sarochac@sec.or.th  sarochat@sec.or.th  

และ thanapatk@sec.or.th 

*** สํานักงานขอขอบคุณทานที่ไดใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 
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ความคิดเห็น 

I.  การแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

สวนที่ 1  การแกไข พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ เพื่อรองรับการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

1.1 การปรับปรุงบทนิยามคําวา “หลักทรัพย” ในมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. 

หลักทรัพยฯ ใหยืดหยุน และครอบคลุมถึงสินทรัพยอื่น ๆ ที่มีลักษณะ 

(substance) เหมือนหรือคลายกับหลักทรัพยปจจุบัน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.2 การปรับปรุงบทบัญญัติของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ที่ยังไมรองรับหรือไม

สอดคลองกับการออกเสนอขายหลักทรัพยและสินทรัพยอ่ืน ๆ ในรูปแบบดิจิทัล 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

สวนที่ 2  การแกไขในประเด็นศูนยซื้อขายหลักทรัพย และกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ

ของสํานักหักบัญชีและศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อประโยชนของผูใชบริการ 

2.1 โครงสรางของศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2.2 กรรมการและผูบริหารของศนูยซื้อขายหลักทรัพย 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.3 ผูถือหุนรายใหญของศนูยซื้อขายหลักทรัพย 

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.4 การกําหนดหลักเกณฑในการประกอบธุรกิจของศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2.5 การลงโทษสมาชิกของศูนยซื้อขายหลักทรัพย    

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.6 การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.7 การชี้ขาดขอพิพาทของศูนยซื้อขายหลักทรัพย  
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2.8 การกําหนดใหศูนยซื้อขายหลักทรัพยที่ทําหนาที่ติดตอและใหบริการแก

ลูกคาเองโดยตรง เปนสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.9 กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของสํานักหักบัญชีและศูนยรับฝาก

หลักทรัพย 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

สวนที่ 3 การแกไขเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการคุมครองทรัพยสินของผูฝากหลักทรัพยหรือลูกคาของ 

ผูฝากหลักทรัพยกรณีศูนยรับฝากหลักทรัพยลมละลายและเพิ่มความชัดเจนในสิทธิความเปนเจาของ

หลักทรัพยของผูฝากหรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพย 

3.1 อนุโลมมาตรา 43 45 และ 46 แหง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายลวงหนาฯ มาใช

กับศูนยรับฝากหลักทรัพย 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3.2 เพ่ิมความชัดเจนในสิทธิความเปนเจาของหลักทรัพย โดยผูฝากหลักทรัพย

และลูกคาของผูฝากหลักทรัพยจะเปนผูมีสิทธิในการเปนเจาของหลักทรัพยนั้น 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

สวนที่ 4 การแกไขเพื่อยกระดับการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยใหเปนมาตรฐานสากล 

4.1 การกําหนดหลักเกณฑในการประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย  
เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.2 การกําหนดบทโทษตลาดหลักทรัพย และกรรมการ ผูบริหาร หากมีสวนรวม

กระทําความผิด 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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สวนที่ 5 : การแกไขเพื่อยกระดับการกํากับดูแลผูสอบบัญชีท่ีตรวจสอบงบการเงินของ 

ตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

5.1 ผูสอบบัญชีของตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพยตองไดรับ 

ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และตองสังกัดสํานักงานสอบบัญชีที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยผูสอบบัญชีดังกลาวตองไมเปน

กรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของตลาดหลักทรัพย 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

สวนที่ 6: การแกไขเพื่อขยายขอบเขตมาตรการปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมใหครอบคลุม 

การซื้อขายหลักทรัพยในทุกชองทางการซื้อขาย (trading platform/venue) 

6.1 การขยายขอบเขตของมาตรการปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมให

ครอบคลุมทุกชองทางการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดทุน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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II.  การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในสวนที่เกี่ยวกับกรรมการ 

ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและสํานักหักบัญชีสัญญา 

ซื้อขายลวงหนา 

1. กรรมการและผูบริหารของศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและสํานักหัก

บัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา 

           

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ผูถือหุนรายใหญของศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและสํานักหักบัญชี

สัญญาซื้อขายลวงหนา 

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

  

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตเพิ่มเติม 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


