
 

 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

 
ชื่อร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๘/๒๕๖๕  

เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. ๗/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 กฎใหม่   แก้ไข/ปรับปรุง   ยกเลิก 
 

หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง (๑) ความมั่นคง โดยจัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้สภาวะแวดล้อมของประเทศไทยมีความมั่นคง
ปลอดภัยในทุกระดับ และ  (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล 
ในการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของเศรษฐกิจไทย
ทั้งระบบ  
   สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กิจกรรม
ปฏิรูปที่ ๔ การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค โดยการส่งเสริมและปรับปรุง
กฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือเอ้ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมการรองรับเครื่องมือทางการเงิน
รูปแบบใหม่ ๆ  

 
ส่วนที่ ๑ 

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องออกกฎและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎ 
 

๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา  
๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร  
เทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 

(disruptive technology) ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนื ่องของตลาดทุนและการแข่งขันระหว่าง  
ผู้ประกอบธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information technology) เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ ซ่ึงนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  

ในขณะที่หลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (“หลักเกณฑ์ฯ”) ฉบับปัจจุบันที่มีการใช้
บังคับมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ อาจยังไม่เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ลงทุนและเศรษฐกิจของ
ประเทศ   



  

๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้  
การยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มักมีผลกระทบ

ต่อผู้ประกอบธุรกิจทั้งด้านภาระค่าใช้จ่าย (cost) หรือความสะดวกรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนระบบงานและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  ดังนั้น หากไมมี่การแทรกแซงโดยการกำหนดวัตถุประสงค์ และมาตรฐาน
ขั้นต่ำด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน ผู้ประกอบธุรกิจอาจไม่สามารถจัดให้ 
มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเพียงพอเหมาะสม ส่งผลให้ตลาดทุน 
มีความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศได้   
นอกจากนี้ การออกหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ยังเป็นแนวทางการดำเนินการของ
หน่วยงานกำกับดูแลในภาคการเงินในประเทศไทยและในระดับสากล  

 
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง  

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซงคืออะไร  
เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นได้
อย่างต่อเนื่อง 
 
๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน  

๓.๑ วธิีการแก้ปัญหาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร  
สำนักงาน ก.ล.ต. มีการออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว โดยติดตามการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง  นอกจากนี้ สำนักงานยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจในด้านอื่น ๆ เช่น การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ การจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำคู่มือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น 

 

 ๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานี้อย่างไร (ถ้ามี) และการดำเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่ 

อย่างไร 

อุตสาหกรรมภาคการเงินเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สูง และมักตก
เป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์  หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ เช่น หน่วยงานกำกับภาคการเงินของ
ประเทศฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority : HKMA) และประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority 
of Singapore : MAS) เป็นต้น ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Risk Management) และปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เท่าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
อย่างสม่ำเสมอ เช่น เพิ่มเติมเรื่องการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT governance) และการยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 



  

ในการใช้บริการหรือเชื่อมต่อระบบกับบุคคลภายนอก (third party) เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่
ภายใต้การกำกับดูแลมีมาตรการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security controls) ที่มีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน 

เช่นเดียวกันกับตลาดทุนไทย การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ 
ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนอย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลในภาคการเงินทั ้งในและต่างประเทศจะช่วยให้  
ผู้ประกอบธุรกิจมีการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ดียิ ่งขึ ้น อันเป็นการช่วยรักษาไว้ซึ่ง
เสถียรภาพและความเชื่อม่ันของตลาดทุนไทย 
 

๔. การรับฟังความคิดเห็น  

  ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว  
  ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว  
 

๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายหรือกฎอ่ืน  
 ร่างกฎนี้มีความสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกฎหมายหรือกฎอื่นหรือไม่ อย่างไร  
 ร่างประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. นี้ออกโดยอาศัยอำนาจตาม (๑) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ที่กจ. ๑๖/๒๕๖๑  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน
ดิจิทัล  (๒) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่ กจ. ๑๖/๒๕๖๑  เรื ่อง หลักเกณฑ์ เงื ่อนไขและวิธ ีการ 
ให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล  (๓) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. ๑๙/
๒๕๖๑  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  (๔) ประกาศคณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖  เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ 
การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า  (๕) ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๐/๒๕๕๙  เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้า  (๖) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที ่ ทธ. ๓๑/๒๕๕๙  เรื ่อง หลักเกณฑ์ 
ในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (๗) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทธ. ๓๒/๒๕๕๙  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (๘) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๒  เรื่อง ข้อกำหนด
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง 

นอกจากนี้ ร่างประกาศดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที ่มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับ
หน่วยงานโครงสร้างพื ้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ อันมีผู ้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเป็นส่วนหนึ่ง และ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับข้อมูล
ส่วนบุคคล  
  



  

๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎ  
๖.๑ กฎนี้จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง 
เกณฑ์ดังกล่าวมิได้จำกัดสิทธิเสรีภาพแก่บุคคลใด แต่อาจก่อให้เกิดหน้าทีห่รือภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

ในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่หลักเกณฑ์กำหนด เพื ่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 

๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ อย่างไร  
สำนักงานได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู ้ที ่ม ีส่วนได้ส่วนเสียและผู ้ประกอบธุรกิจ 

ที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของประกาศฉบับนี ้ รวมทั้งได้มีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจาก 
การบังคับใช้หลักเกณฑ ์ดังนี้ 

๑) การจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการตรวจสอบ เอกสารประเด็น
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ) เป็นต้น ตลอดจนจัดทำแผนการสื ่อสารซักซ้อมทำความเข้าใจใน 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์การดำเนินการ 
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้ง่าย ชัดเจน และไม่ดำเนินการเกินขอบเขตที่สำนักงานมุ่งหวัง  
เพ่ือเป็นการลดภาระในการปฏิบัติตามประกาศ 

๒) การปรับระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศฯ เป็นวันที ่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๖ และบังคับใช้
ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติด้านวุฒิบัตรของผู ้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวันที่  
๑ มกราคม  ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระยะเวลาที่เพียงพอในการเตรียมความพร้อม เช่น 
การจัดเตรียมบุคลากร การปรับปรุงกระบวนการ และการจัดหาเทคโนโลยี เป็นต้น 

๓) การแบ่งระดับมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับขนาด และระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ  
โดยพิจารณาความเสี่ยงจาก ๒ ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ขนาดผลกระทบต่อตลาดทุนและนักลงทุน 
และระดับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ 

 

๖.๓ กฎนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร  
หากผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน สามารถบริหารจัดการ

ความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพ่ิมขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ลงทุนจะเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ในภาคตลาดทุนไทย อันเป็นการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  นอกจากนี้ หากมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผู้ประกอบธุรกิจจะมีความสามารถ 
ที่เพียงพอในการรับมือและจำกัดความเสียหายที่อาจกระทบต่อนักลงทุน ตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศได้ 

 
  



  

๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎ  
๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎอย่างไร  
สำนักงานได้กำหนดระยะเวลาในการใช้บังคับประกาศในวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๖ เพ่ือให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจมีเวลาสำหรับเตรียมดำเนินการตามประกาศดังกล่าวตามสมควร 
และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

หรือไม่   
มี โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะจัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการรายงานข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ 

เช่น ระบบรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-submission) และระบบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT incident report) เป็นต้น เพ่ือช่วยลดภาระในการรับส่งเอกสารกระดาษ 

 

๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ  
การปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎอย่างไร  

ฝ่าย IT Audit จะจัดให้มีการซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หลังประกาศ 
ลงราชกิจจานุเบกษาเพื ่อให้ผู ้ประกอบธุรกิจเข้าใจความคาดหวังของสำนักงาน และสามารถดำเนินการ
ปรับปรุงระบบได้อย่างเหมาะสม เช่น การจัดประชุมหารือประเด็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำไตรมาส 
(Cyber Club Q – Meeting) การให้คำแนะนำเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การจัดทำคู่มือการตรวจสอบและ 
แบบรายงานผลการตรวจสอบเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน ลดภาระในการตีความและ
ดำเนินการนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ และการจัดทำเอกสารประเด็นคำถามท่ีถามบ่อย (FAQ) เป็นต้น  

 

๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎ ในระยะ  
๓ ปีแรก  ไม่มีต้นทุนหรืออัตรากำลังที่ต้องเพ่ิม เนื่องจากหน่วยงานมีฝ่ายงานและเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแล้ว 

 

๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎ  
๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การยกระดับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจจะช่วยส่งเสริมให้ภาคตลาดทุนไทยสามารถป้องกัน รับมือ และ 
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่จำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ อันเป็นการ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ลงทุนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  

๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม การยกระดับมาตรฐานด้านการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจ สามารถช่วยลดผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มิให้เกิดผล
กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ ไม่มี  
๘.๔ ผลกระทบอ่ืนที่สำคัญ ไม่ม ี  



  

ส่วนที่ ๒ 
เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ 

การกำหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ 
 

๙. เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ไม่มีการใช้ระบบอนุญาต  
๑๐. เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ ไม่มีการใช้ระบบคณะกรรมการ  
๑๑. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดโทษอาญา ไม่มีการกำหนดโทษอาญา  
๑๒. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครองหรือดำเนิน
กิจการทางปกครอง ไม่มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจดังกล่าว 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ และวิเคราะห์อย่าง
ถี่ถ้วนแล้ว 

 
 

ลงชื่อ ................................................................. 
(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล) 

เลขาธิการ 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

๒๘ กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายนครินทร์ ลิ้มรังษี 
โทร. ๐๒ ๐๓๓ ๔๖๖๐  
อีเมล nakharin@sec.or.th 
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