
 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

   

 

รางประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. .. /2565 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัท

หลักทรัพยในกรณีการซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน และการใหคำปรึกษา 

หรือการใหบริการงานสนับสนุนแกบริษัทอ่ืน ลงวันที่ ….. 

ร างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทร ัพย และตลาดหล ักทร ัพย ท ี ่  สธ. ../2565  

เรื่อง การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการอ่ืนของบริษัทหลักทรัพย ลงวันที่ …. 

ร างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทร ัพย และตลาดหล ักทร ัพย ท ี ่  สธ. ../2565  

เรื ่อง การประกอบธุรกิจอื ่นของผู ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายลวงหนา (ฉบับที ่ 2) ลงวันที่  

………………………………… 

     กฎหมายใหม                    แกไข/ปรับปรุง                  ยกเลิก 

 

หนวยงานของรัฐผู เสนอรางกฎหมาย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) 

 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในเรื่อง 

(๑) ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

หัวขอที่ ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

(๒) ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

หัวขอที่ ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จำเปน 

  สอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่อง 

(๑) แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับปรับปรุง)  

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐ

ไปสูระบบดิจิทัล  

(๒) แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย  

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัย และเปนอุปสรรคตอ 

การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน  

 



๒ 

 

 

สวนที่ ๑ 

เหตุผลความจำเปนที่ตองตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

   

 

๑. สภาพปญหา สาเหตขุองปญหา และผลกระทบของปญหา 

 ๑.๑ ปญหาคืออะไร สาเหตุของปญหาคืออะไร และผลกระทบของปญหาคืออะไร   

(๑) การปรับปรุงนิยามผูลงทุนสถาบัน 

ประกาศเกี่ยวกับการใหบริการซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน 

(“repo”) ที่บังคับใชอยูในปจจุบัน มีการยกเวนหรือกำหนดเงื่อนไขที่ผอนคลายใหแกบริษัทหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพยเพื่อการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย (TSFC) และผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา (“ผูประกอบธุรกิจ”) กรณีมีการใหบริการหรือทำธุรกรรม repo กับผูลงทุนสถาบัน เนื่องจาก

ถือวาผูลงทุนสถาบันเปนกลุมที่มีศักยภาพจะดูแลตนเองได เชน อำนาจในการตอรอง เครื่องมือในการ

ติดตามการลงทุน และมีความรูความเขาใจในการลงทุน เปนตน   

ทั้งนี้ ผู ลงทุนสถาบันในประกาศ repo อางอิงนิยามผูลงทุนสถาบันตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการกำหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพิเศษ และผูลงทุน

รายใหญ (“ประกาศเกี่ยวกับนิยามผูลงทุน”) ซึ่งประกาศเกี่ยวกับนิยามผูลงทุนสถาบันมีการปรับปรุง

นิยามผูลงทุนสถาบัน โดยเพ่ิมประเภทผูลงทุน ดังนี้  

(๑) นิติบุคคลรวมลงทุน (venture capital) และกิจการเงินรวมลงทุน (private 

equity)  

(๒) นักวิเคราะหการลงทุนท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน  ก.ล.ต. 

(๓) คนคุนเคยของกิจการ ไดแก กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ผูถือหุนรายใหญ 

บริษัทยอย หรือบริษัทรวม ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทดังกลาว  

(๔) ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ซึ่งมีผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดา

รวมอยูดวย เชน นักวิเคราะหการลงทุน ผูลงทุนท่ีเปนคนคุนเคยของกิจการ เปนตน  

จึงอาจทำใหผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาไมไดรับการคุมครองที่เหมาะสมจากการ 

ใชบริการและทำธุรกรรม repo กับผูประกอบธุรกิจ โดยประกาศเกี่ยวกับนิยามผูลงทุนสถาบันที่มีการ

ปรับปรุงจะมีผลใชบังคับในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

(๒) การขอความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่นของผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

มาตรา ๒๒ วรรคสองแหง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ (“พ.ร.บ. สัญญาฯ”) 

กำหนดหามมิใหผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา (“ผูประกอบธุรกิจสัญญาฯ”) ประกอบธุรกิจอ่ืน 

เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเมื ่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไดรับคำขอความ



๓ 

 

 

เห็นชอบประกอบธุรกิจอื่น ใหสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาและแจงผลการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน 

นับแตวันที่ไดรับคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานที่ถูกตองและครบถวนตามที่สำนักงาน 

ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  อยางไรก็ดี ปจจุบันยังไมมีประกาศกำหนดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานท่ีจะใช

ในการยื่นขอความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นของผูประกอบธุรกิจอื่น  ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจ

สัญญาฯ จึงอาจไมทราบวากรณีที่ประสงคจะประกอบธุรกิจอื ่นจะตองใชเอกสารหลักฐานอะไร 

ในการยื่นขอความเห็นชอบตอสำนักงาน ก.ล.ต. 

 ๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี ้

(๑) การปรับปรุงนิยามผูลงทุนสถาบัน 

เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่งควรไดรับการ

คุมครองที่เหมาะสมจากการใชบริการและทำธุรกรรม repo กับผูประกอบธุรกิจ 

(๒) การขอความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่นของผูประกอบธุรกิจสัญญาฯ 

ปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑกำหนดเก่ียวกับเอกสารหลักฐานทีผู่ประกอบธุรกิจสัญญาฯ 

ตองใชในการยื่นขอความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นแกสำนักงาน ก.ล.ต. 

  

๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง 

 วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซงคืออะไร 

(๑) การปรับปรุงนิยามผูลงทุนสถาบัน 

เพื ่อใหผู ลงทุนที ่ม ีสถานะเปนบุคคลธรรมดาไดร ับความคุ มครองที ่เหมาะสมจาก 

ผูประกอบธุรกิจ ตามหลักการที่กำหนดไวในประกาศที่บังคับใชอยูในปจจุบันเกี่ยวกับการใหบริการ

ธุรกรรม repo เชน มีระบบการบริหารความเสี่ยงในดานการวางหลักประกัน และการดูแลและติดตาม

มูลคาหลักประกัน เปนตน เนื่องจากแมผูลงทุนดังกลาวสวนใหญอาจมีความรูความเขาใจเรื่องผลิตภัณฑ

การลงทุน และรับความเสี่ยงจากการลงทุนไดในการทำธุรกรรม repo แตก็อาจไมมีอำนาจในการ

ตอรองหลักประกันในการทำสัญญา หรือไมมีระบบดูแลและติดตามราคาหลักทรัพยเชนเดียวกับผูลงทุน

สถาบันที่เปนนิติบุคคล 

(๒) การขอความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่นของผูประกอบธุรกิจสัญญาฯ 

เพื่อทำใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารหลักฐานที่ตองใชใน

การยื่นขอความเห็นชอบกรณีผูประกอบธุรกิจสัญญาฯ ประสงคจะยื่นขอความเห็นชอบประกอบธุรกิจอ่ืน 

  

 

 



๔ 

 

 

๓. การแกปญหาในปจจุบัน 

 ๓.๑ วิธีการแกปญหาที่ดำเนินการอยูในปจจุบันคืออะไร   

(๑) การปรับปรุงนิยามผูลงทุนสถาบัน 

เนื่องจากนิยามผูลงทุนสถาบันในประกาศฉบับปจจุบันยังไมมีผูลงทุนที่เปนบุคคล

ธรรมดารวมอยูดวย จึงยังไมเกิดปญหาที่กลาวขางตน 

(๒) การขอความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่นของผูประกอบธุรกิจสัญญาฯ 

ปจจุบันประกาศที่เก่ียวของมีขอกำหนดเกี่ยวกับการใหความเห็นชอบการประกอบ

ธุรกิจอื่นเปนการทั่วไปในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจสัญญาฯ ประกอบธุรกิจอื่นที่มีลักษณะครบถวนและ

เปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนด  อยางไรก็ดี หากผูประกอบธุรกิจสัญญาฯ จะประกอบธุรกิจอื่นที่ไมเขา

ลักษณะและเงื่อนไขที่ไดรับความเห็นชอบเปนการทั่วไป ยังไมมีประกาศกำหนดวา จะตองใชเอกสารใด

ในการยื่นขอความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่นตอสำนักงาน ก.ล.ต. เพ่ือพิจารณา 

 ๓.๒ ตางประเทศแกปญหานี ้อยางไร (ถามี) และการดำเนินการดังกลาวเหมาะสมกับ

สังคมไทยหรือไม อยางไร   

(๑) การปรับปรุงนิยามผูลงทุนสถาบัน 

ป ญหาท ี ่ เก ิดข ึ ้นเป นผลกระทบจากการปร ับปร ุงประกาศเก ี ่ยวก ับน ิยาม 

ผูลงทุนซึ่งประกาศเก่ียวกับ repo ใชอางอิง จึงไมไดศึกษาเกณฑของตางประเทศ 

(๒) การขอความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่นของผูประกอบธุรกิจสัญญาฯ 

เปนการออกประกาศลำดับรองเพื ่อใหเปนไปตามที่กฎหมายหลักไดใหอำนาจไว  

จึงไมไดศึกษาเกณฑของตางประเทศ 

 

๔. การรับฟงความคิดเห็น 

         ไดรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของแลว 

  ไดนำผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะหผลกระทบแลว 

 

๕. ความสัมพันธหรือความใกลเคียงกับกฎหมายอื่น 

รางกฎหมายนีม้ีความสัมพันธหรือใกลเคยีงกับกฎหมายอ่ืนหรือไม อยางไร   

ไมมี 

 

 

 



๕ 

 

 

๖. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  

 ๖.๑ กฎหมายนี้จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือกอใหเกิดหนาที่หรือภาระอะไรแกใครบาง   

บริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยเพื ่อการใหส ินเชื ่อเพื ่อธ ุรกิจหลักทรัพย และ 

ผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งเปนผูใหบริการธุรกรรม repo แกผูลงทุน และมีหนาที่ในการ

ดำเนินการตามประกาศนี ้

 ๖.๒ มีมาตรการปองกัน แกไข คุ มครอง หรือเยียวยาใหแกผู ไดรับผลกระทบตาม ๖.๑ 

       อยางไร   

ไมมี 

 ๖.๓ กฎหมายนี้จะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศ สังคม หรือประชาชนอยางไร 

(๑) การปรับปรุงนิยามผูลงทุนสถาบัน 

ผูลงทุนที่มีสถานะเปนบุคคลธรรมดาซึ่งมีการใชบริการและทำธุรกรรม repo กับ 

ผูประกอบธุรกิจ จะไดรับความคุมครองที ่เหมาะสมจากผูประกอบธุรกิจ เชน มีระบบการบริหาร 

ความเสี่ยงในดานการวางหลักประกัน และการดูแลและติดตามมูลคาหลักประกัน เปนตน 

(๒) การขอความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่นของผูประกอบธุรกิจสัญญาฯ 

ผูประกอบธุรกิจสัญญาฯ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานใหสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา

เพ่ือขอความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอ่ืนไดอยางถูกตอง 

  

๗. ความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 

 ๗.๑ หนวยงานผูรับผิดชอบ 

สำนักงาน ก.ล.ต. 

 ๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย

       อยางไร 

และมีการนำเทคโนโลยีมาใชเพื ่ออำนวยความสะดวกหรือลดขั ้นตอนและคาใชจาย 

       ในการดำเนินการหรือไม……………………………………………………………………………………….. 

เพื่อไมใหผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาไดรับผลกระทบที่เกิดขึ้น จะกำหนดใหมีผลใช

บังคับในวันเดียวกับวันที่ประกาศเกี่ยวกับนิยามผูลงทุนมีผลใชบังคับ โดยมีการสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของ

ทราบและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี ่ยวกับการแกไขประกาศแลว และ 

ไดนำความเห็นที่ไดรับมาพิจารณาประกอบการยกรางประกาศดวย 

นอกจากนี ้ ในปจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. ไดดำเนินการตาง ๆ อันเปนการสนับสนุน 

และ รองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกสภายใตกรอบกฎหมายปจจุบันดวย เชน การรับสงเอกสาร



๖ 

 

 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแกผูที่เกี่ยวของและ 

เพ่ิม ประสิทธิภาพของการดำเนินการตาง ๆ มากยิ่งขึ้น 

 ๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสรางความเขาใจใหแกประชาชนและหนวยงาน 

       ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตามและการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางไร 

สำนักงาน ก.ล.ต. มีการสื่อสารผานใหผูประกอบธุรกิจเกิดความเขาใจในประกาศใหม

ผานชองทางตาง ๆ เชน สงหนังสืออิเล็กทรอนิกส (email) ใหผู ประกอบธุรกิจ facebook ของ

สำนักงาน ก.ล.ต. เปนตน 

 ๗.๔ ตนทุนหรือคาใชจ ายที ่คาดวาตองใชในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเป นไป 

        ตามกฎหมายในระยะ ๓ ปแรก เปนจำนวน..........บาท อัตรากำลังท่ีตองใช...........อัตรา 

        อัตรากำลังท่ีมีอยูแลว...........อัตรา อัตรากำลังทีต่องเพ่ิมข้ึน...........อัตรา   

ใชอัตรากำลังเดิมที่มีอยู 

    

๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  

 ๘.๑ ผลกระทบตอเศรษฐกิจ  ไมมี 

 ๘.๒ ผลกระทบตอสังคม  ไมมี 

 ๘.๓ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะ  ไมมี 

 ๘.๔ ผลกระทบอ่ืนที่สำคัญ  ไมมี 

 

สวนที่ ๒ 

เหตุผลความจำเปนในการใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  

การกำหนดโทษอาญา และการใหเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจ 

   

  

๙. เหตุผลความจำเปนในการใชระบบอนุญาต   

(๑) การปรับปรุงนิยามผูลงทุนสถาบัน 

ไมมี 

(๒) การขอความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่นของผูประกอบธุรกิจสัญญาฯ 

เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 22 วรรคสองแหง พ.ร.บ. สัญญาฯ กำหนดใหสำนักงาน 

ก.ล.ต. ตองพิจารณาและแจงผลการพิจารณาการประกอบธุรกิจอื่นใหผูประกอบธุรกิจสัญญาฯ ทราบ



๗ 

 

 

ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับคำขอความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานที่ถูกตองและครบถวนตามที่

สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด จึงจำเปนตองมีการออกประกาศกำหนดในเรื่องดังกลาวใหชัดเจน 

๑๐. เหตุผลความจำเปนในการใชระบบคณะกรรมการ  ไมมี 

๑๑. เหตุผลความจำเปนในการกำหนดโทษอาญา  ไมมี 

๑๒. เหตุผลความจำเปนในการกำหนดใหเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง   

      หรือดำเนินกิจการทางปกครอง  ไมมี 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีปรากฏในรายงานนี้เปนขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ

และวิเคราะหอยางถ่ีถวนแลว 

 

    ลงชื่อ ................................................................. 

                    (นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล) 

             หัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีจัดทำรายงานนี้ 

           ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบ  ฝายนโยบายธุรกิจตัวกลาง สำนักงาน ก.ล.ต. 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ   

(๑) นางสาวกมลวรรณ ทิชาคูณเจริญสุข  โทรศัพท ๐-๒๒๖๓-๖๐๕๓  อีเมล kamonwan@sec.or.th 

(๒) นางสาวกรวรา ยงฤทธิกุล              โทรศัพท ๐-๒๐๓๓-๙๕๕๔  อีเมล kornwara@sec.or.th 

(๓) นางสาวธนัญญา นิวาสวุฒิกิจ โทรศัพท ๐-๒๒๖๓-๔๖๒๐  อีเมล thananya@sec.or.th 

 

 


