
 
 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทอีาจเกิดขึนจากกฎหมาย 
ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า (ฉบับที ..) พ.ศ. .... 

     กฎหมายใหม่                   แก้ไข/ปรับปรุง                   ยกเลิก 

หน่วยงานของรัฐผู้ เสนอร่างกฎหมาย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(“สำนักงำน ก.ล.ต.”) 

ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนการปฏรูิปประเทศ 
  สอดคลอ้งกับยุทธศำสตร์ชำติในเรือง 

(๑)  ยุทธศำสตร์ที ๒ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  
หัวขอ้ที ๔.๔ โครงสร้ำงพืนฐำน เชือมไทย เชือมโลก  
หัวขอ้ที ๔.๕ พฒันำเศรษฐกิจบนพืนฐำนผูป้ระกอบกำรยุคใหม่  

(๒)  ยุทธศำสตร์ที ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพฒันำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

หัวข้อที ๔.๒ ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย
และเชือมโยงกำรพฒันำในทกุระดบั ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทกุพนืที 

หัวขอ้ที ๔.๔ ภำครัฐมีควำมทนัสมยั 

หัวข้อที ๔.๗ กฎหมำยมีควำมสอดคลอ้งเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำทีจำเป็น 

หัวข้อที ๔.๘ กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชน 
โดยเสมอภำค 

 สอดคลอ้งกับแผนกำรปฏิรูปประเทศในเรือง 

(๑) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบบัปรับปรุง)  
กิจกรรมปฏิรูปที ๑ กำรปรับเปลียนรูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐ  

ไปสู่ระบบดิจิทัล ในส่วนที ๒ กิจกรรมปฏิรูปทีจะส่งผลให้เ กิดกำรเปลียนแปลงต่อประชำชน  

อย่ำงมีนัยสำคญั 

(๒) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย  
ประเด็นปฏิรูปที ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยทีล ้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อ  

กำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของประชำชน  
ประเดน็ปฏิรูปที ๑๐ มีกลไกส่งเสริมกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยใหมี้ประสิทธิภำพยงิขึน   
 

 



๒ 

 

 

(๓) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

ประเด็นปฏิรูปที ๒ กำรพฒันำกลไกช่วยเหลือและเพิมศกัยภำพเพือให้ประชำชน
เขำ้ถึงกระบวนกำรยุติธรรม  

ประเด็นปฏิรูปที ๕ กำรปรับปรุงระบบกำรสอบสวนคดีอำญำเพือให้มีกำรตรวจสอบ
และถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอยักำรอย่ำงเหมำะสม 

(๔) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ  
ประเดน็ปฏิรูปที ๑ กำรเพมิควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ 

(๕) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ (ฉบบัปรับปรุง) 
กิจกรรมปฏิรูปที ๔ กำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนของไทยในภูมิภำค 

(Regional Trading/Investment Center) ในส่วนที ๒ กิจกรรมปฏิรูปทีจะส่งผลให้เกิดกำรเปลียนแปลง
ต่อประชำชนอย่ำงมีนัยสำคญั 

ส่วนที ๑ 
เหตุผลความจาเป็นทต้ีองตรากฎหมายและผลกระทบทอีาจเกิดขนึจากกฎหมาย 

   
๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 

 ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร 
ปัจจุบัน กฎหมำยทีอยู่ในควำมดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต. มีบทบัญญัติบำงประกำร  

ทีอำจไม่ เหมำะกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบันที เป ลียนแปลงไป ไม่ทันสมัย  และไม่รอง รับต่อ  

ควำมเปลียนแปลงทำงเทคโนโลยีทีมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วและมีศักยภำพทีจะทำให้เกิดกำรพัฒนำ
ระบบกำรเงินอยำ่งกำ้วกระโดด นอกจำกนี มีบทบญัญติักฎหมำยบำงส่วนทีอยูภ่ำยใตก้ำรกำกบัดูแลของ
สำนักงำน ก.ล.ต. ในเรืองเดียวกัน แต่มีข้อกำหนดทีไม่สอดคล้องกัน รวมทังกำรกำกับดูแล 
ตำมกฎหมำยทีอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต. ในบำงกรณียงัขำดควำมชัดเจน ส่งผลให้
เกิ ดปัญหำในทำงปฏิบัติ  รวมถึงกำรตีควำมกฎหมำยในส่วนทีเกียวข้องอันอำจเป็นอุปสรรค  
ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันหรือพัฒนำกำรทีเกียวข้องกับกำรระดมทุนของภำคเอกชน  
หรือยงัไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำกับดูแลตำมมำตรฐำนสำกล สำนักงำน ก.ล.ต. จึงได้ศึกษำกำรแก้ไข
กฎหมำยทีอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลเพือปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคลอ้งกับสภำพกำรณ์ ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรดำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพเพือไม่ให้เป็นภำระแก่ประชำชน ซึงสอดคลอ้งกบัหลกักำร 
ทบีญัญติัไวใ้นมำตรำ ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศกัรำช ๒๕๖๐  (“รัฐธรรมนูญฯ”) 
และพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิของกฎหมำย  
พ .ศ.  ๒๕๖๒  โดย มีประเ ด็นแก้ไขพ ระ รำ ชบัญญัติสัญญำซือข ำยล่วง หน้ำ  พ .ศ .  ๒๕๔๖   
(“พ.ร.บ. สญัญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ”)  ดงันี 



๓ 

 

 

 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ  ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบำงประกำรทีอำจ 

ไม่ทันสมัยต่อควำมเปลียนแปลงทำงเทคโนโลยี เนืองจำกกำรดำเนินกำรในปัจจุบันยงัคงดำเนินกำร
ดว้ยวิธีกำรทำงเอกสำร ทงัในส่วนทีภำคเอกชนตอ้งดำเนินกำรกบัสำนกังำน ก.ล.ต. หรือภำคเอกชน
ดำเนินกำรระหว่ำงก ันเอง เช่น กำรออกใบอนุญำต ช่องทำงกำรส่งเอกสำร กำรบอกกล่ำว กำรโฆษณำ 
กำรติดประ ก ำศไ ว้ใ นที เ ปิดเ ผย  ณ ทีทำกำรข องผู ้ประ กอบธุรกิ จ สัญ ญ ำซื อข ำยล่ว ง ห น้ำ  
เป็นต้น ซึ งเป็นอุปสรรคและภำระของภำค เอกชนในกำรดำเนินกำร ประกอบกับพัฒนำกำร  

ด้ำนเทคโนโลยีทีรวดเร็ว รวมทงัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) ได้ส่งผลต่อกำรเปลียนแปลงเชิงพฤติกรรม วิถีกำรดำรงชีวิต และรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจ
ที ใ ห้ค ว ำม ส ำคัญ กับ ค ว ำ มรว ด เ ร็ ว ทันที  ทุก ที  ทุก เ วล ำ  ( anything, anytime and anywhere)  

สำนักงำน ก.ล.ต.  จึงเห็นควรเสนอให้มีกำรแก้ไข พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ ให้รองรับ
กระบวนกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ในตลำดทนุทงัหมดและสร้ำงสภำพแวดลอ้มดิจิทลั (digital ecosystem)  

 การกากับดูแลผู้ประกอบธุรกจิสัญญาซือขายล่วงหน้า ตลาดรอง องค์กรทีเกียวเนือง 
และบุคลากรทีเกยีวข้อง 

๑) กำรเปิดเผยงบกำรเงินของผู ้ประกอบธุรกิจสัญญำซื อขำยล่วงหน้ำและ 
กำรกำกบัดูแลงบกำรเงินของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ประเภททีปรึกษำสัญญำซือขำยลว่งหนำ้ 

เนืองจำก พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ กำหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเปิดเผย 

งบกำรเงินดว้ยกำรปิดประกำศไวใ้นทีเปิดเผย ณ สำนกังำนของผูป้ระกอบธุรกิจสญัญำซือขำยล่วงหน้ำ 
และลงประกำศในหนังสือพิมพ ์ ทำให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ ไม่สำมำรถเปิดเผย  
ผ่ำนช่องทำงอืนทีมีประสิทธิภำพในกำรสือสำรข้อมูลดังกล่ำวได้ จึงไม่สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม  

ในปัจจุบันทีเปลียนแปลงไปซึงมีควำมก้ำวหน้ำทำง เทคโนโลยีและมีกำรใช้สื อหรือ ช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์เพิมมำกขึน ประกอบกับพฤติกรรมของผูล้งทุนทีเปลียนแปลงไป โดยมีกำรเรียกดู 
ข้อมูลต่ำง ๆ ผ่ำนสือหรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์เพิมมำกขึน เช่น เข้ำดูข้อมูลผ่ำนเว ็บไซต์ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ หรือสำนักงำน ก.ล.ต. หรือผ่ำนช่องทำงทีผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญำซือขำยล่วงหน้ำจัดส่งข้อมูลให้ผูล้งทุนด้วยอีเมล เป็นตน้  ดงันัน บทบญัญติัดงักล่ำวอำจทำให ้
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในกำรกำกับดูแลทีจะให้ผูล้งทุนเข ้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว  
ซึงมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทุน หรือกำรเลือกใช้บริกำรของผูล้งทุนได้  อีกทัง ยงัทำให้เกิดต้นทุน 
ใ นกำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรสื อสำรข้อมูลดังกล่ำวไม่มี ประสิทธิภำพ   นอกจำกนี  ปัจจุบัน  
พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ มีบทบัญญัติยกเว้นใหผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ประเภท 
ทีปรึกษำสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ (“ทีปรึกษำสัญญำฯ”) ไม่ตอ้งจดัทำงบกำรเงินและแต่งตงัผูส้อบบญัชี 
ทีสำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ ในขณะทีพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  



๔ 

 

 

พ.ศ. ๒๕๓๕  (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นในลักษณะดังกล่ำวสำหรับกำรเป็น  

ทีปรึกษำกำรลงทุน จึงทำให้มีกำรกำกับดูแลทีแตกต่ำงกันในธุรกิจทีมีลักษณะเดียวกัน  อย่ำงไรก็ดี  
ในอนำคตรูปแบบกำรอนุญำตกำรเป็นผู้ประกอบธุรกิจทีปรึกษำสัญญำฯ อำจมีกำรเปลียนแปลงไป  

โดยอำจไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญำตประกอบธุรกิจทีปรึกษำกำรลงทุนมำก่อน  รวมถึงรูปแบบ 
ในกำรให้บริกำรของทีปรึกษำสัญญำฯ อำจมีนัยสำคญัต่อระบบในตลำดทุน ประกอบกับเพือให้ผูล้งทุน
มีข้อมูลทีมีคุณภำพประกอบกำรพิจำรณำเลือกใช้บริกำ รจำกทีปรึกษำสัญญำฯ  ดังนัน กำรที  
พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ กำหนดให้ทีปรึกษำสัญญำฯ ไม่ตอ้งมีกำรจดัทำงบกำรเงินและแต่งตงั
ผู้สอบบัญชีตำมทีสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด อำจทำให้เครืองมือในกำรกำกับดูแลธุรกิจกำรเป็น 
ทีปรึกษำสัญญำฯ ไม่มีประสิทธิภำพอำจส่งผลต่อกำรคุ้มครองกำรให้บริกำรของผูใ้ช้บริกำรดังกล่ำว
และอำจกระทบต่อระบบตลำดทุนโดยรวมได ้

๒) กำรกำกบัดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ 
ในปัจจุบนั บทบญัญติัของ พ.ร.บ. สัญญำซือขำยลว่งหนำ้ฯ และ พ.ร.บ. หล ักทรัพยฯ์ 

ทีกำกับ ดูแ ลเ รือง ผู้ถือ หุ้นรำยใ หญ่ไม่สอดคล้อง กัน เ ช่น  ปัจจัยใ นกำรพิจำรณำควำมเป็น 
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ เป็นต้น ดงันันในกรณีทีผูป้ระกอบธุรกิจรำยเดียวกนัมีทงัใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย ์และธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ จะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยทงัสองฉบบัซึงมีหลกัเกณฑ ์
ในกำรกำกับดูแลในประเด็นเดียวกันทีแตกต่ำงกัน ซึงทำให้กำรกำกับ ดูแลในเรืองดังกล่ำว  
เกิดควำมสับสนแก่ผูที้เกียวขอ้ง และอำจทำใหก้ำรกำกบัดูแลไม่บรรลุตำมวตัถุประสงคไ์ด ้ 

๓) กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน 
ในปัจจุบัน อำนำจในกำรกำกับดูแลบุคลำกรทีต้องได้รับควำมเห็นชอบและ  

อยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต.  บำงประเภทมีกำรกำหนดไว้อย่ำงชัดเจนใน  
พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ เช่น กรรมกำร ผูจ้ ัดกำรกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น  ในขณะที 
มีบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุนอีกจำนวนหนึงกำหนดไว้อยู่ในระดับประกำศเท่ำนัน เช่น ผูแ้นะนำ 
กำรลงทุน ผูว้ำงแผนกำรลงทุน นักวิเครำะห์กำรลงทุน ผูจ้ดักำรลงทนุในสญัญำซือขำยล่วงหนำ้ เป็นต้น   
โดยอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๑๘ แห่งพ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ ทีว่ำด ้วยกำรประกอบธุรกิจของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญำซือขำยล่วงหนำ้เป็นตน้ ทำให้กำรกำกับดูแลขำดควำมยืดหยุ่นในกำรดำเนินกำร 

๔) กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นใหญ่ของศูนยซื์อขำยสัญญำซือขำย
ล่วงหนำ้และสำนกัหกับญัชีสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ 

กำรกำกับดูแลในส่วนของกรรมกำร ผู ้บริหำร และผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ 

ศูนยซื์อขำยสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ สำนักหักบญัชีสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ ใน พ.ร.บ. สัญญำซือขำย
ล่วงหน้ำฯ ไม่สอดคล้องก ับกำรกำกับดูแล ผู ้ประก อบธุรก ิจอืนทีอยู ่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
สำนักงำน ก.ล.ต.  นอกจำกนี ในปัจจุบันมีกำรกำหนดอัตรำส่วนของกรรมกำรในคณะกรรมกำรของ



๕ 

 

 

ศูนยซื์อขำยสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ ซึงสำมำรถปฏิบติัหนำ้ทีเพือดูแลผลประโยชน์ของสมำชิก ผูล้งทุน 
หรือบุคคลทีเกียวขอ้งกบัตลำดสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ไวอ้ย่ำงชัดเจนตำยตวัในกฎหมำย ส่งผลให้ไมเ่กิด
ควำมยืดหยุ่นหำกจำเป็นต้องปรับปรุงอัตรำส่วนของกรรมกำรดังกล่ำวให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม
ของตลำดทุนหรือมำตรฐำนสำกลทีเปลียนแปลงไป 

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
๑) กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน   

กำรรองรับสิทธิของบุคคลซึงเป็นพยำนในคดีอำญำให้ได้รับควำมคุ ้มครอง  
กำรปฏิบ ัติทีเหมำะสมและได้รับค่ำตอบแทนทีจำเป็นและสมควรจำกรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
พยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖  (“พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ”) ย ังไม่ครอบคลุมถึงพยำนทีมำให้ถ้อยคำ 
ในชันทีสำนักงำน ก.ล.ต. ตรวจสอบและรวบรวมพยำนหลักฐำนโดยอำศัยอำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำที  
ตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่ง พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ เนืองจำก พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ กำหนดให ้
กำรคุม้ครองพยำนต่อเมือเป็นคดีอำญำทีเขำ้สู่กระบวนกำรชนัสืบสวนสอบสวนของพนกังำนสอบสวน  
ชนัพนกังำนอยักำร หรือชันศำลแลว้เท่ำนัน แต่พยำนในชันกำรตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงของ
สำนักงำน ก.ล.ต. เป็นพยำนทีมีควำมสำคัญต่อรูปคดีและสมควรได้รับกำรปฏิบัติและคุ้มครองจำกรัฐ
เช่นเดียวกับพยำนในคดีอำญำอืน ด ้วยสภำพปัญหำดังกล่ำว สำนักงำน ก.ล.ต. จึงมีควำมจำเป็นและสมควร
ทีจะต้องมีกลไกทีช่วยเอืออำนวยให้พยำนบุคคลซึงเป็นผูที้ได้เห็น ได้ยิน ได้รับทรำบ หรือใกลชิ้ดกบั
เหตุกำรณ์กระทำผิดมำให้ควำม ร่วมมือโดยให้ข้อเ ท็จจริงและพยำนหลักฐำนเกียวกับกรณี  
ทีสำนักงำน ก.ล.ต. ตรวจสอบ ซึงจะทำให้กำรรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเพือดำเนินกำร  
กับผูก้ระทำควำมผิดมีควำมสมบูรณ์มำกยิงขึน อนัจะส่งผลให้กำรบงัคบัใช้กฎหมำยบรรลุผลสัมฤทธิ 
ทงัในเชิงป้องกัน ปรำบปรำม และยบัยงักำรกระทำควำมผิด รวมทงัสอดคลอ้งกบักำรรับรองสิทธิของ
บุคคลในกระบวนกำรยุติธรรม ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐  รัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช ๒๕๕๐  และ พ.ร.บ. คุม้ครองพยำนฯ 

๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน  
ปัจจุบัน เมือสำนักงำน ก.ล.ต. พบเหตุสงสัยกำรกระทำควำมผิดฐำนบอกกล่ำว

เผยแพร่หรือให้คำรับรองข้อควำมอันเป็นเท็จ ควำมผิดฐำนใชข้อ้มูลภำยในซือขำยสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ
และควำมผิดฐำนสร้ำงรำคำหรือปริมำณกำรซือขำยสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของ 
สำนักงำน ก.ล.ต. จะใช้อำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำทีตำมมำตรำ ๑๐๓ แห่ง พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ  
ทำกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนในลักษณะทำนองเดียวกับกำรสอบสวนคดีอำญำ
โดยพนักงำนสอบสวน โดยหำกสำนักงำน ก.ล.ต. พิจำรณำเห็นว่ำ ผลกำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที
มีกำรกระทำของบุคคลเข้ำข่ำยเป็นควำมผิดฐำนบอกกล่ำวเผยแพร่หรือให้คำรับรองข้อควำมอันเป็นเท็จ 
ควำมผิดฐำนใช้ขอ้มูลภำยในซือขำยสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ หรือควำมผิดฐำนสร้ำงรำคำหรือปริมำณ 



๖ 

 

 

กำรซือขำยสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ สำนักงำน ก.ล.ต. จะต้องกล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนเพือให้
สอบสวนดำเนินคดีกับผูก้ระทำควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ซึงพนักงำนสอบสวน
จะต้องทำกำรสอบปำกคำพนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. และสอบสวนพยำนหลักฐำนทีได้  
จำกกำรตรวจสอบอีกชันหนึงซึงเป็นกระบวนกำรทีต้องใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรและซำซ้อนกับ 
กำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดทีกระทำโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที 

ทังนี สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ว่ำจ้ำงคณะผู้วิจัยจำกศูนย์วิจัยกฎหมำยและกำรพัฒนำ  
คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพือศึกษำวิจัยประสิทธิภำพของกระบวนกำรดำเนินคดีอำญำ 
ในชนัก่อนฟ้องคดีภำยใต ้พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ ซึงผลกำรศึกษำของคณะวิจัยมีข ้อเสนอแนะว่ำ เนืองจำก
ควำมผิดในลักษณะกำรกระทำอันไม่เป็นธรรมเกียวกับกำรซือขำยหลักทรัพย์เป็นควำมผิดเฉพำะ 
ควรกำหนดใหพ้นักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวนควำมผิดในคดีอำญำ โดยเสนอให้
สำนักงำน ก.ล.ต. เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรควำมผิดเกียวกับหลักทรัพย์ และมีอำนำจพิจำรณำว่ำ
สำนักงำน ก.ล.ต. จะสอบสวนกำรกระทำควำมผิดเองหรือกล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวน ซึงจะส่งผลให้
กำรดำเนินคดีอำญำในชนัก่อนฟ้องคดีในควำมผิดเกียวกับหลักทรัพย์ทสีำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมเชียวชำญ
รวดเร็วยงิขึน เมอืสำนักงำน ก.ล.ต. ได้พิจำรณำผลกำรศึกษำของคณะผูวิ้จยัและข้อมูลกำรบังคับใช้กฎหมำย
กับผู้กระทำควำมผิดอำญำข้ำงต้นแล้ว  สำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมเห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของ
คณะผู ้วิจัยดังกล่ำว   เนืองจำกกำรพิจำรณำกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ 
ฐำนใช้ขอ้มูลภำยในซือขำยหลกัทรัพยห์รือควำมผิดฐำนสร้ำงรำคำหรือปริมำณหลกัทรัพย ์จำเป็นต้อง
พิเครำะห์พิจำรณำข้อเท็จจริงโดยผูมี้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจและบริบทต่ำง ๆ ในตลำดทุน ตลอดจน 
มีควำมรู้ควำมเชียวชำญในกลไกของระบบกำรซือขำยหลักทรัพย์ ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ 
ทีจะมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย ์ และพฤติกรรมกำรส่งคำสังซือขำยในลกัษณะลงทุนปกติกำรซือขำย 
ที เป็นลักษณะกำรกระทำควำมผิดเกี ยวกับกำรกระทำอันไม่เป็นธรรมในกำรซือขำยหลักทรัพย์   
สำนักงำน ก.ล.ต. จึงมีควำมพร้อมและเชียวชำญในกำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดดังกล่ำว โดยเห็นควร
กำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวนควำมผิดคดีอำญำในฐำนควำมผิด
ดังกล่ำวซึงจะทำให้กำรบังคบัใช้กฎหมำยเป็นไปดว้ยควำมรวดเร็ว เดด็ขำด เพือเป็นกำรป้องกนั ระงบั ยบัยงั 
ให้อำชญำกรทำงเศรษฐกิจมีควำมหลำบจำและเป็นกำรป้องปรำมกำรกระทำควำมผิดในอนำคตด้วย  
ซึงสำนักงำน ก.ล.ต. เห็นควรนำผลวิจัยข้ำงต้นมำใช้ก ับ พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ ด้วย  เนืองจำก
ควำมผิดเกียวกับกำรกระทำไม่เป็นธรรมตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กบัพ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ  
มีลกัษณะควำมผิดในทำนองเดียวกัน 



๗ 

 

 

 เหตุใดรัฐจงึควรแทรกแซงในเรืองนี 
 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 

เพือลดข้อจำกัดทำงกฎหมำยทีมีบทบัญญัติบำงประกำรทีอำจไม่ทันสม ัยต่อ 

กำรเปลียนแปลงทำง เ ทค โนโลยี ทำให้เ ป็นอุปสรรค ต่อประ ชำชนใ นกำรประก อบธุร กิจ  
และกำรดำเนินกำรในภำคตลำดทุนไม่สำมำรถดำเนินกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบถว้นทงัระบบ  
รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย 

 การกากบัดูแลผู้ประกอบธุรกจิสัญญาซือขายล่วงหน้า ตลาดรอง องค์กรทีเกยีวเนือง 
และบุคลากรทีเกยีวข้อง 

๑) กำรเปิดเผยงบกำรเงินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำและ 
กำรกำกบัดูแลงบกำรเงินของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ประเภททีปรึกษำสัญญำซือขำยลว่งหนำ้ 

เพือให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำสำมำรถเปิดเผยงบกำรเงินหรือ
ข้อมูลอืนผ่ำนช่องทำงทีมีประสิทธิภำพอืนได้ นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยในหนังสือพิมพ์ หรือ  

ต้องเปิดเผยข้อมูลตำมทีกำหนดโดยกำรปิดประกำศไว้ทีทำกำรของ ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำย
ล่วงหน้ำซึงจะทำให้ผูล้งทุนได้รับขอ้มูลดังกล่ำวประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุนหรือเลือกใช้บริกำร
ไดอ้ย่ำงรวดเร็วขึน และขอ้มูลดงักล่ำวสำมำรถเขำ้ถึงผูล้งทุนไดใ้นวงกวำ้ง  นอกจำกนี ยงัเป็นกำรช่วย
ให้ ผู ้ประกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำมีควำมหล ำกหลำ ย เ ข้ำถึงได้ง่ำย  มีควำมยืดหยุ่น 
ในกำรปฏิบติังำน และลดภำระตน้ทุนรัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย   

นอกจำกนี เพือให้กำรกำกับดูแลผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ 
ทีมีกำรดำเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกัน กล่ำวคือ ทีปรึกษำกำรลงทุน และทีปรึกษำสัญญำซือขำย
ล่วงหน้ำ มีควำมสอดคล้องกันและมีประสิทธิภำพมำกขึน อีกทังหำกรูปแบบกำรประกอบธุรกิจ 
ในอนำคตอำจเปลียนแปลงไปและหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลธุรกิจในลักษณะเดียวกันมีควำมแตกต่ำงกัน  
อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจดักำรควำมเสียงทีอำจเกิดขึน หรืออำจมีกำรใชช่้องโหว่ของกฎหมำย 
ในกำรหลีกเลียงหลกัเกณฑ์ทีมีควำมแตกต่ำงกันได้ รัฐจึงจำเป็นต้องแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติ
ของกฎหมำย 

๒) กำรกำกบัดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ 
เพือสร้ำงควำมเป็นเสถียรภำพในกำรกำกับดูแลผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำย

ล่วงหน้ำทีดำรงไว้ซึงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทีเป็นทีน่ำเชือถือและเหมำะสมแก่กำรประกอบธุรกิจสัญญำ 
ซือขำยล่วงหนำ้ รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมำย   

๓) กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน 
เพือให้กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุนมีควำมชัดเจน เป็นมำตรฐำน

เดียวกันในกฎหมำยระดับ พระรำชบัญญัติ  และเพิมควำมยืดหยุ่นและควำมมีประสิทธิภำพ 
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ในกำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุนมำกยิงขึนซึงสอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มของตลำดทุน 
ทีมีกำรพฒันำอย่ำงรวดเร็ว รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมำย   

๔) กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผู ้บริหำร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของศูนย์ซือขำยสัญญำ 
ซือขำยล่วงหนำ้และสำนกัหกับญัชีสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ 

เพือกำหนดบทบัญญัติเกียวกับมำตรกำรกำกับดูแลกรรมกำร ผู ้บริหำร  
และผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของศูนยซื์อขำยสัญญำซือขำยล่วงหน้ำและสำนักหักบัญชีสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ 
เพือให้กำรกำกับดูแลผูป้ระกอบธุรกิจทอียู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมสอดคล้องกัน
ทงัหมด และเพือให้มนัใจไดว้่ำผูป้ระกอบธุรกิจดำรงไวซึ้งกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 

ทีน่ำเชือถือ เหมำะสมแก่กำรประกอบธุรกิจเป็นศูนยซื์อขำยสัญญำซือขำยล่วงหน้ำและสำนักหักบัญชี
สัญญำซือขำยล่วงหน้ำ และในกรณีศูนยซื์อขำยสัญญำซือขำยล่วงหน้ำควรมีกรรมกำรซึงสำมำรถ
ปฏิบติัหน้ำทีเพือดูแลผลประโยชน์ของสมำชิก ผูล้งทุน หรือบุคคลทีเกียวขอ้งกบัตลำดสัญญำซือขำย
ล่วงหน้ำได้ ในจำนวนหรืออัตรำส่วนทีเหมำะสม รัฐจึงจำเป็นต้องแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติ
ของกฎหมำย   

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
๑) กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน  

เพือให้บุคคลทีจะให้ข ้อมูล เบำะแสต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีตำมกฎหมำย  
ทีอ ยู่ภ ำยใ ต้ก ำรกำกับดูแล ของสำนักงำน ก .ล .ต . ได้รับคว ำมคุ้มครอ งในแนวทำงเ ดียวกับ  
พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ อันเป็นกำรเพิมมำตรกำรคุม้ครองพยำนตงัแต่ในชันตรวจสอบกำรกระทำ
ควำมผิดโดยกระบวนกำรในชนัตรวจสอบของสำนกังำน ก.ล.ต. ซึงเป็นกำรรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยำนหลักฐำน ทังพยำนบุคคล พยำนเอกสำร และพยำนวัตถุ เ พือประกอบกำรพิจำรณำว่ำ 
มีกำรกระทำควำมผิดตำม พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ หรือไม่ จึงเป็นขันตอนทีสำคัญทีสุด 
ใ นก ำร บังคับ ใ ช้กฎ ห มำย เ ห มือ นเ ช่น กรณีกำ รสื บสว นส อบส ว นขอ ง พนักงำนส อบส ว น  
กำรเพิมมำตรกำรคุม้ครองพยำนตงัแต่ในชนัตรวจสอบกำรกระทำควำมผิด จะเป็นกำรรับรองสิทธิของ
บุคคลทีจะมำเป็นพยำนตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำญำจักรไทยช่วย สร้ำงควำมเชือมนัให้กบัพยำน 
ในกำรมำให้ถ้อยคำให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที อันจะเป็นกำรสนับสนุน 
กำรทำหน้ำทีของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดได้มีประสิทธิภำพมำกขึน  
รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้บทบัญญัติของกฎหมำย 

๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน 
เพือเพิมประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยกำรลดกระบวนกำร 

ทีซำซ้อนในขนัตอนกำรดำเนินกำรของสำนกังำน ก.ล.ต. และพนักงำนสอบสวน เฉพำะในควำมผิด 
ทีสำคัญซึงสำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมเชียวชำญ เนืองจำกปัจจุบัน สำนักงำน ก.ล.ต. จะต้องกล่ำวโทษ 
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ต่อพนักงำนสอบสวนอยู่แล้ว แต่เมือพิจำรณำกำรสอบสวนผู้กระทำควำมผิดในคดีควำมผิดตำม  
พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ ทีจำเป็นต้องอำศยัทักษะและองค์ควำมรู้เกยีวกับกำรเกียวกบักำรซือขำย
สัญญำซือขำยล่วงหน้ำเป็นสำคญั รัฐจึงควรพิจำรณำลดขนัตอนทีซำซ้อนกันเพือสร้ำงควำมเชือมนั 
ในกระบวนกำรยุติธรรมต่อประชำชนและส่งเสริมให้เกิดควำมเชือมันในกำรลงทุนในประเทศ 
ขณะเดียวกันยัง มีกำรสอบยันโดยพนักงำนอัยกำรเช่นเดียวกับกฎหมำยปัจจุบั น รัฐจึงจำเป็น 
ตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบญัญตัิของกฎหมำย 

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรแทรกแซงคืออะไร 

 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
 เพือให้กำรดำเนินกำรในภำคตลำดทุนสำมำรถดำเนินกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบถ้วน  

ทังระบบ มีควำมชัดเจนในทำงกฎหมำย มีควำมทันสมัยและควำมยืดหยุ่นเพือให้สำมำรถรองรับ
สถำนกำรณ์ทีอำจเปลียนแปลงไปในอนำคต สำมำรถตอบสนองมีควำมทันสมัยต่อควำมเปลียนแปลง
ทำงเทคโนโลย ีและยกระดบัสภำพแวดลอ้มทีเอืออำนวยใหผู้ป้ระกอบธุรกิจและตลำดทนุไทยแข่งขนัได ้  

 การกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า ตลาดรอง องค์กรทีเกียวเนือง และ
บุคลากรทีเกยีวข้อง 

 การเปิดเผยงบการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้าและการกากับ
ดูแลงบการเงินของผู้ประกอบธุรกจิสัญญาซือขายล่วงหน้าประเภททีปรึกษาสัญญาซือขายล่วงหน้า 

เพือเพิมควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบติังำน ช่วยลดภำระและตน้ทุน ใหก้บัผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ และผูล้งทุนสำมำรถได้รับข้อมูลดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ
รูปแบบกำรเปิดเผยงบกำรเงินหรือข้อมูลอืนใดทีผูป้ระกอบธุรกิจต้องดำเนินกำรตำมที  พ.ร.บ.สัญญำ 
ซือขำยฯ กำหนดในปัจจุบัน และเพือให้กำรกำกับดูแลผู ้ประกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ 
ทีมีกำรดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน กล่ำวคือ ทีปรึกษำกำรลงทุน และทีปรึกษำสัญญำซือขำย
ล่วงหน้ำ มีควำมสอดคลอ้งกัน 

 การกากับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกจิสัญญาซือขายล่วงหน้า 
เพือให้กำรกำกบัดูแลผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้

และผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นมำตรฐำนเดียวก ัน และสะท้อนถึงกำรกำกับดูแลบุคคลทีมีอำนำจ
ในกำรควบคุมกิจกำรอย่ำงแทจ้ริง 

 การกากับดแูลบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 
เพือให้กฎหมำยครอบคลุมถึงบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุนตำมทีปัจจุบ ันกำหนดไว้

ใ นกฎลำดับรอง โดยใ ห้มีอำนำจตำมก ฎหม ำยใ นระดับพระ รำชบัญญัติใ นกำรก ำกับดูแล   



๑๐ 

 

 

ทังนี เนืองจำก พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ ในปัจจุบันไม่ได้ระบุครอบคลุมถึงบุค ลำกร 
ในธุรกิจตลำดทุน  

 การกากับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของศูนย์ซือขายสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าและสานักหักบัญชีสัญญาซือขายล่วงหน้า 

เพือให้กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผู ้บริหำร และผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ของศูนย์ซือขำย
สัญญำซือขำยล่วงหนำ้และสำนกัหักบญัชีสัญญำซือขำยลว่งหน้ำ เป็นไปในลักษณะเดียวกับบุคลำกร
และผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ และเพือให้ศูนยซื์อขำย
สัญญำซือขำยล่วงหน้ำมีกรรมกำรซึงสำมำรถปฏิบติัหน้ำทีเพือดูแลผลประโยชน์ของสมำชิก ผูล้งทุน 
หรือบุคคลทีเกียวขอ้งกบัตลำดสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ได ้ในจำนวนหรืออตัรำส่วนทีเหมำะสม 

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
 การจดัให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน 

เพือให้ควำมคุ้มครองพยำนให้ได้รับควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สิน 
และสร้ำงควำมเชือมนัแก่พยำนในกำรมำให้ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงต่อพนักงำนเจำ้หนำ้ที ตงัแต่ในชนั
กำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิด และในขณะเดียวกันเพือช่วยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีสำมำรถเข้ำถึง
พยำนหลกัฐำนและบงัคบัใชก้ฎหมำยกบัผูก้ระทำควำมผิดไดร้วดเร็วยงิขึน   

 การกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีของสานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจสอบสวน 
เพือเป็นทำงเลือกทีจะช่วยลดควำมซำซอ้นในกระบวนกำรแสวงหำขอ้เท็จจริงและ

รวบรวมพยำนหลักฐำนระหว่ำงสำนักงำน ก.ล.ต. ก ับพนักงำนสอบสวน ทำให้สำมำรถนำส่งเรืองให้
พนกังำนอยักำรพิจำรณำสังคดีไดร้วดเร็ว อนัจะทำให้ระยะเวลำในชนัก่อนฟ้องคดีสันลง และสำมำรถ
บงัคบัใชก้ฎหมำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกขึน  เนืองจำกกำรนำตวัผูก้ระทำควำมผิดมำลงโทษไดเ้ร็ว
จะก่อให้เกิดควำมเกรงกลวัต่อกำรกระทำควำมผิดซำและเป็นมำตรกำรยบัยงักำรกระทำควำมผิดของ
ผูก้ระทำควำมผิดรำยใหม่  อีกทังเป็นกำรช่วยลดภำระงำนของพนักงำนสอบสวนทีมีภำรกิจคดี 

จำนวนมำกและหลำกหลำยประเภทคดีด้วยทำงหนึง 

๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
 วิธีการแก้ปัญหาทดีาเนินการอยู่ในปัจจุบนัคืออะไร  

 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
ปัจจุบันสำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรนำวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์ใช้  

ในกำรดำเนินกำรและมีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว (e-service) เช่น ระบบ 

กำรยืนรำยงำน ยนืคำขอ และกำรเปิดรับเอกสำรออนไลน์ เป็นต้น โดยพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติ 
ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔   (“พ.ร.บ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ฯ”)   



๑๑ 

 

 

อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินกำรและกำรให้บริกำรประชำชนโดยวิ ธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ด ังกล่ำว  
ยังมีข้อจำกัดในบำงเรือง เนืองจำกบทบัญญัติของกฎหมำยให้ดำเนินกำรโดยวิธีกำรทำงเอกสำร เช่น  
กำรติดประกำศไวใ้นทเีปิดเผย ณ ทีทำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

 การกากับดูแลผู้ประกอบธุรกจิสัญญาซือขายล่วงหน้า ตลาดรอง องค์กรทีเกยีวเนือง 
และบุคลากรทีเกยีวข้อง 

๑) กำรเปิดเผยงบกำรเงินของผู ้ประกอบธุรกิจสัญญำซื อขำยล่วงหน้ำและ 
กำรกำกบัดูแลงบกำรเงินของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ประเภททีปรึกษำสัญญำซือขำยลว่งหนำ้ 

ไม่มี เนืองจำกรูปแบบวิธีกำรในกำรเปิดเผยงบกำรเงิน หรือข้อมูลอืนใดของ 

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำได้บัญญัติไว้เป็นกฎหมำย ผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซือขำย
ล่วงหน้ำจึงยงัคงมีหน้ำทีตอ้งดำเนินกำรตำมรูปแบบวิธีกำรตำมทีกฎหมำยกำหนดอยู่  

๒) กำรกำกับดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญข่องผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ 
  ปัจจุบนัแมว่้ำปัจจยักำรพิจำรณำควำมเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจ

สัญญำซือขำยล่วงหน้ำจะพิจำรณำจำกจำนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียง ในขณะทีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทหลักทรัพย์พิจำรณำจ ำก จำนว นสิทธิ ออ กเสี ยง  แต่เ นืองจำกผู ้ประกอบธุร กิจสั ญญ ำ 

ซือขำยล่วงหน้ำส่วนใหญ่ไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพยด์ว้ย จึงยงัคงมีส่วนทีสำมำรถ
กำกับดูแลไปถึงผูที้มีอำนำจควบคุมทแีทจ้ริงได้  

๓) กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจในตลำดทุน 
 ปัจจุบันสำนักงำน ก.ล.ต. อำศัยบทบัญญัติทีว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของ 

ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยลว่งหนำ้ เพือเป็นฐำนอำนำจในกำรออกประกำศเพือกำกับดูแลบุคลำกร
ในธุรกิจตลำดทุน โดยถือว่ำอำนำจในกำรกำกับดูแลผูป้ระกอบธุรกิจครอบคลุมไปถึงกำรกำกับดูแล
บุคลำกรภำยใตส้ังก ัดผูป้ระกอบธุรกิจในขณะเดียวกัน 

๔) กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นใหญ่ของศูนยซื์อขำยสัญญำซือขำย
ล่วงหน้ำและสำนกัหกับญัชีสญัญำซือขำยล่วงหนำ้ 
 ไม่มี เนืองจำกยังไม่มีกฎเกณฑ์รองรับกำรกำกับดูแลกรรมกำร ผู ้บริหำร และ  

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่สำหรับสำนกัหกับญัชีสัญญำซือขำยล่วงหนำ้และศูนยรั์บฝำกสัญญำซือขำยลว่งหนำ้ 

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
๑) กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน 

ในปัจจุบนั หำกพยำนมีพฤติกำรณ์ทีอำจไม่ได้รับควำมปลอดภยัในชีวิต ร่ำงกำย 
หรือทรัพย์สินจำกกำรมำให้ถ ้อยคำกับพนักงำนเจ้ำหน้ำทีสำนักงำน ก.ล.ต. อำจพิจำรณำให้คำแนะนำ 
แก่พยำนในกำรไปติดต่อเพือขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของรัฐอืน เช่น สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ  
เป็นตน้  ซึงพยำนดังกล่ำวอำจมีขอ้จำกัดในกำรได้รับควำมคุม้ครอง เนืองจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ



๑๒ 

 

 

อำจพิจำรณำให้ควำมคุ้มครองพยำนต่อเมือเป็นคดีอำญำทีเข้ำสู่กระบวนกำรสืบสวนและสอบสวนแลว้ 
และดว้ยพฤติกำรณ์ควำมไมป่ลอดภยัทีพยำนอำจไดรั้บนนั กำรขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของรัฐ
ดังกล่ำวอำจไม่ทันท่วงทีก ับพฤติกำรณ์ควำมไม่ปลอดภัยดังกล่ำว จึงเห็นควรให้มีกลไกทำงกฎหมำย 
ทีจะรองรับเพือช่วยเหลือหรือคุม้ครองพยำนทีมำให้ข้อมูลหรือขอ้เท็จจริงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที   

๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน 
ในปัจจุบัน สำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรสัมมนำเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับพนักงำน

สอบสวนเป็นระยะ ๆ แต่เนืองด้วยประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำกำหนดให้กระบวนกำร
สอบสวนควำมผิดอำญำต้องกระทำโดยพนักงำนสอบสวน เจ ้ำหน้ำทีของรัฐอืนจะมีอำนำจสอบสวน
คดีอำญำต่อเมือมีกฎหมำยบัญญัติไว ้เป็นกำรเฉพำะให้เจ้ำหน้ำทีของรัฐเป็นพนักงำนสอบสวน  
ซึงปัจจุบนัสำนักงำน ก.ล.ต. ยงัไม่มีกลไกทำงกฎหมำยทีจะรองรับกำรทำหน้ำทีเป็นพนักงำนสอบสวน
จึงดำเนินกระบวนกำรทำงอำญำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ คือ กำรกล่ำวโทษ  
ต่อพนักงำนสอบสวนผูม้ีอำนำจสอบสวนคดีอำญำ จึงทำให้เกิดกระบวนกำรทำงำนทีซำซ้อน  
โดยปัจจุบันกรณีทีเป็นคดีทีมีควำมซับซ้อน สำนักงำน ก.ล.ต. ก็อำจต้องทำงำนร่วมกับพนักงำน
สอบสวนตงัแต่ตน้เพือลดขนัตอนในชนัพนกังำนสอบสวน 

 ต่างประเทศแก้ปัญหานีอย่างไร (ถ้ามี) และการดาเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับสังคมไทย
หรือไม่ อย่างไร 

 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
คณะกรรมำธิกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศแห่งสหประชำชำติ (United Nations 

Commission on International Trade Law - UNCITRAL) ได้มีกำรจัดทำกฎหมำยแม่แบบ (model law) 

ทีเป็นแนวทำงซึงหลำยประเทศยอมรับและนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรบัญญัติกฎหมำยภำยในของตน 
เพือทำให้กฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ มีควำมสอดคลอ้งระหว่ำงก ัน (legal harmonization) ไม่ว่ำจะเป็น
กฎหมำยแม่แบบว่ำด้วยกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิก ส์ ( Model Law on Electronic Commerce 1996)  
ทีรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมำยแม่แบบว่ำด้วยลำยมือชืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Model Law on Electronic Signatures 2001) ทีรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของลำยมือชืออิเล็กทรอนิกส์ 
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรใช้กำรติดต่อสือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญำระหว่ำงประเทศ (The United Nations 

Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts) ที รอง รับก ำรทำ
สัญญำระหว่ำงประเทศในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์๑  โดยกฎหมำยแม่แบบดังกล่ำว บญัญติัขึน 

 
๑ สำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-

Sharing/Electronic-Transactions-Act-the-Series_Ep1.aspx 



๑๓ 

 

 

เพือรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับกำรทำเป็นหนังสือ  
หรือหลักฐำนเป็นหนังสือ กำรรับรองวิธีกำรส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้ลำยมือชือ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกำรรับฟังพยำนหลักฐำนทีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพือเป็นกำรส่งเสริม  
กำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้น่ำเชือถือ และมีผลในทำงกฎหมำยเช่นเดียวกับกำรทำธุรกรรม
โดยวิธีกำรทวัไป ซึงกฎหมำยเกียวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลจำก
กฎหมำยแม่แบบดังกล่ำวเช่นเดียวกับต่ำงประเทศทีได้รับเอำกฎหมำยแม่แบบมำพิจำรณำด้วยเช่นกัน 
โดยตวัอยำ่งของกฎหมำยตำ่งประเทศมีดงันี 

สิงคโปร์เป็นหนึงในประเทศแรก ๆ ในโลกทีนำกฎหมำยแม่แบบว่ำด้วย 

กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ UNCITRAL มำบัญญัติเป็นกฎหมำย The Electronic Transactions Act 

(“ETA”)  บังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑  และปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  เพือให้สอดคล้องกับ
อนุสั ญญ ำว่ำด้วย กำรใช้กำรติดต่อสือส ำรทำงอิ เล็กทรอ นิกส์ในสัญญำระ หว่ำง ประ เทศ ๒   
ETA เป็นกฎหมำยทีควบคุมกำรใช้กำรสือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ สัญญำอิเล็กทรอนิกส์ ลำยมือชือ
อิเล็กทรอนิกส์ และลำยมือชือดิจิทัล เป็นต้น๓  นอกจำกนี เมือเดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิงคโปร์
ได้ผ่ำนร่ำงปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย ETA ในส่วนทีเกียวกับบันทึกทีโอนได้ทำงอิเล็กทรอนิกส์  
(electronic transferable records) ภำยใตก้ฎหมำยดังกล่ำว ให้รวมถึงตรำสำรทีโอนเปลียนมือได้ด้วย๔ 

กฎหมำยกลำงสหภำพยุโรปว่ำด้วยวิธีกำรระบุต ัวตนทำงอิเล็กทรอนิกส์และ  

กำรดำเนินกำรเกียวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ทีน่ำเชือถือ (Regulation (EU) No 910/2014)๕   
ซึงกำหนดกรอบกฎหมำยและมำตรฐำนกำรดำเนินกำรสำคัญเกียวกับกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
๖ ประเภท คือ e-Signature, Qualified Web Authentication Certificate, e-Timestamp, e-Seal, e-ID และ 

 
๒ Excerpt of AGC Digest 2010 on Electronic Transactions Bill 2010 https://www.imda.gov.sg/regulations-

and-licensing-listing/electronic-transactions-act-and-regulations/excerpt-of-agc-digest-2010-on-electronic-

transactions-bill-2010 
๓ The Electronic Transactions Act https://www.corporateservices.com/singapore/electronic-transactions-

act-singapore/#eds 
๔ Singapore’s Electronic Transactions Act Expanded to Include Transferable Instruments 

https://www.jonesday.com/en/insights/2021/02/singapores-electronic-transactions-act-expanded 
๕   Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on 

electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 

1999/93/EC 



๑๔ 

 

 

Electronic Registered Delivery System๖  ส่งผลให้ประชำชนในสหภำพยุโรปสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
สิทธิของตนทัวทังสหภำพยุโรปอย่ำงเต็มที ในกำรดำเ นินกำรธุรกรรมทำงอิ เล็กทรอนิกส์   
โดยมีควำมปลอดภยัและมีควำมน่ำเชือถือ๗   

สหรัฐอเ มริกำมีกฎหมำยส ำหรับลำยมือชื ออิ เล็กทรอนิก ส์แล ะสัญญำ
อิ เล็กทรอนิ กส์อ ยู่ ภำยใต้  The Federal Electronic Signature in Global and National Commerce Act 
 (The E-Sign Act) และ The Uniform Electronic Transactions Act (UETA)๘  โดยทวัไปแลว้ UETA และ  
The E-Sign Act บัญญัติขึนเพือรองรับกำรใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์และลำยมือชืออิเล็กทรอนิกส์ 
ในทำงกำรคำ้เพือรับรองว่ำบนัทึกและลำยมือชืออิเล็กทรอนิกส์รองมีผลทำงกฎหมำยเช่นเดียวกับเอกสำร 

ทีเป็นกระดำษ (traditional paper documents) และลำยมือชือทีลงนำมด้วยหมึก (wet ink signatures)  
และจะไม่ถูกปฏิเสธผลทำงกฎหมำยเพียงเพรำะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์๙ 

 การกากบัดูแลผู้ประกอบธุรกจิสัญญาซือขายล่วงหน้า ตลาดรอง องค์กรทีเกยีวเนือง 
และบุคลากรทีเกยีวข้อง 

๑) กำรเปิดเผยงบกำรเงินของผู ้ประกอบธุรกิจสัญญำซื อขำยล่วงหน้ำและ 
กำรกำกบัดูแลงบกำรเงินของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ประเภททีปรึกษำสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ 

ไม่มี 
๒) กำรกำกบัดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ 

ต่ำงประเทศ เช่น ฮ่องกง เป็นต้น พบว่ำมีกำรกำหนดให้บุคคลทีเป็นผู้ถือหุ้น  

รำยใหญ่ของธุรกิจทีอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแล ต้องได้รับควำมเห็นชอบ และไม่มีลักษณะต้องห้ำม  
(fit and proper) โดยกำรถือหุ้นดังกล่ำวจะพิจำรณำนับรวมกำรถือหุ้นของบุคคลทีเกียวข้องด้วย  

 
๖  Regulation (EU) No 910/2014 Chapter I General Provisions Article 1 Subject matter (C) establishes a 

legal framework for electronic signatures, electronic seals, electronic time stamps, electronic documents, electronic 

registered delivery services and certificate services for website authentication. และรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที
อำจเกิดขึนจำกกฎหมำย ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  อ้ำงถึง European 

Commission, “Trust services identification” <https://ec.europa.eu/ digital-single-market/en/policies/trust-services-

and-eidentification> 
๗ General impacts on stakeholder groups All citizens will be able to carry out secure and trustworthy cross-

border electronic transactions and take full advantage of their rights across the EU. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_12_403 
๘ The Law of E-Signatures in the United States and Canada by Mark Tibberts 

https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/03/the-law-esignatures-us-canada 
๙ US electronic signature laws and history https://www.docusign.com/learn/esign-act-ueta 



๑๕ 

 

 

๓) กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน 
ไม่มี 

๔) กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นใหญ่ของศูนยซื์อขำยสัญญำซือขำย
ล่วงหนำ้และสำนกัหกับญัชีสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ 

  สหภำพยุโรปมีกำรบัญญัติในกำรกำกับดูแลกรรมกำร ผู ้บริหำร และผู ้ถือหุ้น 

รำยใหญ่ เพือให้มันใจว่ำผูที้จะเข้ำมำเป็นผูบ้ริหำรระดับสูง ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ี ส่วนได้เสีย 
 มีคุณสมบตัิเหมำะสมในกำรบริหำรจดักำรและให้บริกำรภำยใต้หลกักำรบริหำรกิจกำรทีดี  

  นอกจำกนี ย ังพบว่ำ กฎหมำย Securities and Futures Ordinance ของฮ่องกง
กำหนดให้บุคคลทีเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของธุรกิจทีอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแล ต้องได้รับควำมเห็นชอบ  
มีคุณสมบัติเหมำะสม รวมถึงไม่มีล ักษณะต้องห้ำม (fit and proper) โดยกำรถือหุ้นดังกล่ำวจะพิจำรณำ
นับรวมกำรถือหุ้นของบุคคลที เกียวข้อง และมีกำรดำเนินกำรกับบุคคลทีเป็นผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่  
ทีไม่ได้รับควำมเห็นชอบหรือมีลกัษณะต้องห้ำมโดยตรงด้วย 

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
๑) กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน  

กำรคุ ้มครองพยำนบุคคลข องสหรัฐอเมริกำบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำย 
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ หรือทีเรียกว่ำ United States Code (USC) Title 18 Crime and Criminal Procedure, 

Part II Criminal Procedure, Chapter 224 Protection of Witness (Section 3521) โดยบทบญัญติัดังกล่ำวให้
อำนำจรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมหรืออัยกำรสูงสุดในกำรพิจำรณำให้ควำมคุ ้มครองพยำนบุคคล 
(witness) หรือพยำนบุคคลทีสำคัญ (potential witness) ทีมำเบิกควำมให้แก่รัฐบำลกลำงหรือรัฐบำลมลรัฐ
ในกระบวนพิจำรณำคดีอำญำทีเกียวข้องกับกำรกระทำขององค์กรอำชญำกรรมหรือกำรกระทำควำมผิด
อำญำร้ำยแรง  

เยอรมนี มีกฎหมำยรองรับกำรคุ ้มครองพยำนบุคคล เรียกว่ำ กฎหมำยว่ำด้วย 
กำรคุ้มครองพยำนบุคคลทีตกอยู่ในอันตรำย (Gesetz zur Harmonisierung des Schutzes gefährdeter 

Zeugen (ZSHG)) โดยบุคคลทีจะได้รับกำรคุ ้มครองต้องปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ หำกไม่มีข ้อมูลจำกบุคคล
นันจะทำให้กำรสืบสวนข้อเท็จจริงหรือกำรค้นหำทีพักอำศัยของผู ้ต้องหำกระทำได้ยำกหรือ 
ไม่อำจกระทำได้ และบุคคลดังกล่ำวอำจเขำ้รับกำรคุม้ครองตำมกฎหมำยนีหำกบุคคลนนัใหค้วำมยนิยอม
และปรำกฏเหตุอนัควรเชือไดว้ำ่อำจเกิดอนัตรำยแก่ร่ำงกำย ชีวิต สุขภำพ เสรีภำพ หรือทรัพยสิ์นทสีำคัญ
และจำเป็นต้องใช้มำตรกำรคุ้มครองพยำนบุคคล และยงัให้ควำมคุ้มครองไปถึงสมำชิกครอบครัวของ



๑๖ 

 

 

บุคคลดังกล่ำวด้วย  ทงันี หน่วยงำนทีมีหน้ำทดีำเนินกำรคุ้มครองพยำนบุคคล คือ ตำรวจ หรือ เจ้ำหน้ำที
คุม้ครองพยำน (Zeugenschutzdienststellen)๑๐  

กำรคุ้มครองพยำนจึงเป็นหลักกำรทีนำนำประเทศถือปฏิบัติและถือเป็น 
พันธกิจของรัฐทีจะปกป้อง คุ ้มครองประชำชนในกรณีเกิดพฤติกำรณ์ควำมไม่ปลอดภัยในกำรมำเป็น
พยำน ซึงโดยหลักกำรกำรคุ ้มครองพยำนบุคคลในต่ำงประเทศมีจุดประสงค์คุ ้มครองพยำนบุคคล 

ในคดีอำญำเช่นเดียวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ แต่แตกต่ำงกันในรำยละเอียด เช่น นิยำมของพยำน 
ฐำนควำมผิดทีจะได้รับกำรคุม้ครอง และหน่วยงำนทีทำหน้ำทีคุม้ครองพยำน 

๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน 
ออสเตรเลีย มีคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และกำรลงทุน (Australian Securities 

and Investment Commissions: ASIC) เป็นองค์กรหลักที ทำหน้ำทีกำกับดูแลตลำดทุนในประเทศ
ออสเตรเลีย และมีบทบำทในกำรบังคับใช้กฎหมำยกับผู้กระทำควำมผิดตำม Corporations Act 2001   

โดย ASIC อำ จ เ ริ ม ก ระ บ ว น ก ำ รสื บ ส วน ส อ บส ว น ไ ด้ เ อง เ มื อ เ ห็ น ว่ ำ มี เ ห ตุ ต้อ ง ส ง สั ย ว่ ำ 

มีกำรกระทำที ฝ่ำฝืนกฎหมำย  และเมือ ASIC พิจำรณำแล้วเห็นว่ำจำต้องมีกำรดำเนินกำรสืบสวน
สอบสวน ASIC มีอำนำจในกำรเรียกให้บุคคลซึง ASIC เห็นว่ำสำมำรถให้ข้อมูลที เกียวข้องกับ  
กำรสืบสวนสอบสวนนันมำให้ข้อมูลหรือให้ควำมช่วยเหลืออันเป็นประโยชน์ต่อกำรสืบสวน 
สอบสวนได้  และเมือ ASIC พิจำรณำเห็นว่ำผูถู้กกล่ำวหำมีควำมผิดจะต้องนำส่งเรืองไปยงัอธิบดีอ ัยกำร 
(Director of Public Prosecutors)  เพือพิจำรณำสำนวนคดีต่อไปโดยไม่ต้องส่งให้เจ้ำหน้ำทีตำรวจหรือ
พนกังำนสอบสวนดำเนินกำรสอบสวนก่อน 

ฮ่องกงมี Securities and Futures Commission (SFC) เป็นองค์กรทีกำกับ ดูแล
ตลำดทุนของฮ่องกงซึงทำหน้ำทีรักษำและส่งเสริมควำมเป็นธรรม ประสิทธิภำพ กำรแข่งขัน  
ควำมโปร่งใส และควำมเป็นระเบียบของอุตสำหกรรมหลกัทรัพยแ์ละสญัญำซือขำยลว่งหนำ้  นอกจำกนี 
องค์กรบังคับใช้กฎหมำยและดำเนินคดีอำญำในฮ่องกงยงัมีเจ้ำหน้ำทีตำรวจซึงทำหน้ำทีรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและสืบสวนสอบสวนคดีอำญำตำม the Police Force Ordinance โดยเจ้ำหน้ำทีตำรวจจะทำงำน
ร่วมกับ SFC ในกำรดำเนินกำรสืบสวนสอบสวนกำรกระทำควำมผิดเกียวก ับสร้ำงรำคำหรือปริมำณ
หลักทรัพย์หรือกำรปันหุ้น (market manipulation) และควำมผิดฐำนใช้ข้อมูลภำยในเพือซือขำย
หลักทรัพย์ (insider trading) ดว้ย  ทงันี SFC มีอำนำจดำเนินคดีอำญำกับกำรกระทำผิดกฎหมำยในนำม
ของตนเอง  โดยในทำงปฏิบ ัติ SFC จะทำงำนร่วมกับกองกำรดำเนินคดี (Prosecution Division)  

 

 ๑๐ อ้ำงอิงจำกบทควำม  เรือง กำรคุ้มครองพยำนทีเป็นผู้ร่วมกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติคุ ้มครอง
พยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยนำงวรนำรี สิงห์สุวงษ์  นักกฎหมำยกฤษฎีกำชำนำญกำรพิเศษ ฝ่ำยกฎหมำย
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 



๑๗ 

 

 

ซึงเป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ( Department of Justice) ต่อมำ ในปี ๒๕๕๐ SFC  

ได้ทำควำมตกลงกับกองกำรดำเนินคดีโดยกำหนดให้ SFC สำมำรถดำเนินกำรสอบสวนแทนเจ้ำหน้ำที
ตำรวจในกรณีทีเจ้ำหน้ำทีตำรวจเห็นว่ำ SFC สำมำรถดำเนินกำรสอบสวนได้ดีกว่ำ และ/หรือเป็นคดีที 
SFC ไดด้ำเนินกำรอยู่ก่อนแลว้  หำกเจำ้หนำ้ทีสอบสวนต่อไปจะเป็นกำรซำซอ้นกนั  ในขณะเดียวกัน 
SFC ยังสำมำรถส่งเรืองให้เจ้ำหน้ำทีตำรวจทำกำรสอบสวนได้ในกรณีทีเจ้ำหน้ำทีตำรวจจะสำมำรถ
ดำเนินกำรสอบสวนไดดี้กว่ำ และ/หรือเป็นคดีทีเจำ้หน้ำทีตำรวจไดด้ำเนินกำรอยู่ก่อนแลว้  หำก SFC 

สอบสวนตอ่ไปจะเป็นกำรซำซอ้นกนั 

๔. การรับฟังความคิดเห็น 
         ได้รับฟังควำมคิดเห็นของผูเ้กียวขอ้งแลว้ 

  ได้นำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรวิเครำะห์ผลกระทบแลว้ 

๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอืน 
ร่ำงกฎหมำยนีมีควำมสมัพนัธ์หรือใกลเ้คียงกับกฎหมำยอืนหรือไม่ อย่ำงไร 

 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ ในส่วนนี สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่ำด้วย

ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ฯ ซึงบัญญัติรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของข้อมูล  กำรทำธุรกรรม  
วิธีกำรส่งและรับข้อมูลทีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกำรรับฟังพยำนหลักฐำนทีเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสืออิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึงกำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงือนไข และมำตรฐำนกำรรักษำควำมมนัคงปลอดภยัของ 

กำรประชุมผ่ำนสือ โดยให้ ถือว่ำกำรประชุมผ่ำนสืออิ เล็กทรอนิกส์ตำมพระรำชกำหนดนี 

เป็นกำรประ ชุม โดยชอบด้วยกฎหมำย และห้ำมมิให้ปฏิเ สธกำรรับฟังข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์  

ตำมพระรำชกำหนดนีเป็นพยำนหลกัฐำนในกระบวนกำรพิจำรณำตำมกฎหมำย  อีกทงัเป็นไปตำม
แนวทำงของร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... . ซึงมีเจตนำปรับปรุง
โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐให้เอือต่อกำรนำเทคโนโลยีมำใชพ้ฒันำประสิทธิภำพ
กำรทำงำนของรัฐและรับรองควำมมีผลของกฎหมำยของกำรบริกำรประชำชนทีทำโดยวิธีกำร 

ทำงอิเล็กทรอนิกส์  



๑๘ 

 

 

 การกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า ตลาดรอง องค์กรทีเกียวเนือง  
และบุคลากรทีเกยีวข้อง  

 การกากับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกจิสัญญาซือขายล่วงหน้า 
กำรแก้ไขเพิมเติม พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ ในส่วนนี ใกล้เคียงกับ

พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑  (“พ.ร.บ. ธุรกิจสถำบันกำรเงินฯ”) ในส่วนของ 

กำรกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ซึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ต้องได้รับอนุญำตจำกธนำค ำร  

แห่งประเทศไทย โดยจำนวนหุ้นให้รวมถึงหุ้นของผูที้เกียวขอ้งด้วย 

 การเปิดเผยงบการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้าและการกากับ
ดูแลงบการเงินของผู้ประกอบธุรกจิสัญญาซือขายล่วงหน้าประเภททีปรึกษาสัญญาซือขายล่วงหน้า 

กำรแก้ไขเพิมเติม พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ ในส่วนนี ใกล้เคียงกับ  
พ.ร.บ. ธุรกิจสถำบ ันกำรเงินฯ ในส่วนทีกำหนดให้มีกำรเปิดเผยงบกำรเงินทีผ่ำนกำรตรวจสอบของ  
ผู้สอบบัญชีและรับรองควำมถูกต้องโดยกรรมกำรของสถำบันกำรเ งิน ณ สำนักงำนใหญ่และ  
สำนกังำนสำขำของสถำบนักำรเงิน รวมทงัในสือใด ๆ ทีธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด และให้นำส่ง
ต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 การกากับดูแลบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 
กำรแก้ไขเพิมเติม พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ ในส่วนนี ใกล้เ คียงกับ  

พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ซึงกำหนดให้บุคลำกรในตลำดทุนตอ้งได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.  
 การกากับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของศูนย์ซือขายสัญญาซือขาย

ล่วงหน้าและสานักหักบัญชีสัญญาซือขายล่วงหน้า 
  กำรแก้ไขเพิมเติม พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ ในส่วนนี ใกล้เ คียงกับ  

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนกำรกำกับดูแลกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบุคลำกรในตลำดทุน เพอืให้
แนวทำงกำรกำกับดูแลสอดคล้องก ัน ในส่วนกำรกำกับดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่นัน ใกล้เคียงกับ  
พ.ร.บ. ธุรกิจสถำบันกำรเงินฯ ซึงกำหนดวิธีกำรกำกับดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของสถำบันกำรเงิน และ
สอดคล้องกับกำรปรับปรุง พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ นี ในส่วนกำรกำกับดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่
ของผูป้ระกอบธุรกิจในตลำดทุน 

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
 การจดัให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน 

กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ ในส่วนนีมีควำมใกลเ้คียงหรือ
ควำมสัมพันธ์กับ พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ โดยจะบัญญัติหลักกำรและกลไกในกำรคุ้มครองพยำน 
ทีอำจไม่ได้รับควำมปลอดภยัในชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพยสิ์นในลกัษณะเช่นเดียวกับ พ.ร.บ. คุม้ครองพยำนฯ  



๑๙ 

 

 

 การกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีของสานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจสอบสวน 
กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ ในส่วนนี มีควำมสัมพันธ์กับ

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ และเป็นไปตำมหลักกำรทีใกล้เคียงกับพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตงั พ.ศ. ๒๕๖๐  และพระรำชบัญญัติแข่งขัน
ทำงกำรคำ้ พ.ศ. ๒๕๖๐   

๖. ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากกฎหมาย  
 กฎหมายนจีากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าทีหรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง 

 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 
 เนืองจำกเป็นกำรแก้ไขกฎหมำยเกียวกับกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ในตลำดทุน  
รวมทังกำรให้บริกำรประชำชนด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำน ก.ล.ต. จึงไม่ได้เป็น 
กำรจำกดัสิทธิหรือเสรีภำพ หรือก่อใหเ้กิดหนำ้ทีหรือภำระแก่ประชำชน  อย่ำงไรก็ตำม สำนักงำน ก.ล.ต. 
มีห น้ำ ทีใ นก ำรปรับปรุงหลัก เ ก ณฑ์ลำดับรอ ง และ วำง ทำระ บบเพือรองรับก ระบว นก ำร 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ในตลำดทุน    

 การกากับดูแลผู้ประกอบธุรกจิสัญญาซือขายล่วงหน้า ตลาดรอง องค์กรทีเกียวเนือง 
และบุคลากรทีเกยีวข้อง  

๑) กำรเปิดเผยงบกำรเงินของผู ้ประกอบธุรกิจสัญญำซื อขำยล่วงหน้ำและ 
กำรกำกบัดูแลงบกำรเงินของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ประเภททีปรึกษำสัญญำซือขำยลว่งหนำ้ 

ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้มีหนำ้ทีในกำรดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูล
ตำมวิธีกำรทีสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด และในกรณีของทีปรึกษำสัญญำฯ ซึงมิได้เป็นทปีรึกษำสัญญำฯ 
มีหนำ้ทีตอ้งจดัทำงบกำรเงินตำมที พ.ร.บ. สญัญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ กำหนด 

๒) กำรกำกบัดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ 
บุคคลใ ดก็ตำมที ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จำกหุ้นของ ผู ้ประกอบ ธุรกิจ 

เกินกว่ำร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียง ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. และ  

ไม่มีล ักษณะต้องห้ำมตำมทีกำหนด โดยหำกมีล ักษณะต้องห้ำม สำนักงำน ก.ล.ต. อำจเพิกถอน  
กำรให้ควำมเห็นชอบได ้ 

๓) กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจในตลำดทุน 
บุคลำกรในธุรกิจตลำดทุนต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.  

ตำมหลัก เกณฑ์ เ งือนไข และวิธีกำรตำมทีประกำศกำหนด เว้นแต่ จะได้ มีประ กำศกำหนด 

เป็นอย่ำงอืน บุคลำกรยังต้องปฏิบัติหน้ำทีด้วยควำมซือสัตย์สุจริตโดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ  

เยยีงผูป้ระกอบวิชำชีพ ซึงสำนักงำนมีอำนำจในกำรออกประกำศกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที 



๒๐ 

 

 

โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมกับลกัษณะของบุคลำกรในแต่ละวิชำชีพได ้ ทงันี หำกเกิดกรณีฝ่ำฝืน
หรือไมป่ฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์สำนกังำนยอ่มมีอำนำจบงัคบัใชโ้ทษทำงปกครองตำมกฎหมำยทีจะแกนี้ได ้

๔) กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นใหญ่ของศูนยซื์อขำยสัญญำซือขำย
ล่วงหนำ้และสำนกัหกับญัชีสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ 

ผู้ทีจะได้รับเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร และผู ้ถือหุ้นเกินอัตรำทีกำหนดของ 
ศูนย์ซือขำยสัญญำซือขำยล่วงหน้ำและสำนักหักบัญชีสัญญำซือขำยล่วงหน้ำจะ ต้องได้รับ 

ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. 
 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 

๑) กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน 
ไม่มี เนืองจำกเป็นมำตรกำรทีมุ่งคุ้มครองควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย และ

ทรัพย์สินของพยำนและบุคคลใกล้ชิดกับพยำน  ตลอดจนกำรให้บุคคลดังกล่ำวได้รับค่ำตอบแทน  

ทีเหมำะสมจำกกำรเป็นพยำน   
๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต มีอำนำจสอบสวน 

กำรส อบสวนโดยพนักง ำนเจ้ำหน้ำ ทีอำจกระทบสิทธิข องประ ชำ ชน 

ในกำรถูกแจ้งข้อกล่ำวหำและกำรตกเ ป็นผู้ต้องหำในคดีอำญำ แต่ผู ้ถูกก ล่ำวหำยังคง ได้รับ  

กำรคุ้มครองสิทธิตำมรัฐธรรมนูญเหมือนกับกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหำตำมประมวลกฎหมำย  

วิธีพิจำรณำควำมอำญำ เช่น กำรจัดให้มีทนำยควำม กำรจัดให้ญำติหรือบุคคลทตีนไวว้ำงใจเข้ำร่วมฟัง
กำรสอบปำกคำ เป็นตน้   

นอกจำกนี อำจเกิดภำระหน้ำทีต่อพนักงำนตำรวจ ในกรณีทีผูต้้องหำหลบหนี
หรือไม่มำตำมหมำยเรียกและต้องนำตัวผู้ต้องหำมำฟ้องเป็นคดี  เนืองจำกเป็นผู้มีอำนำจจับตำม  
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

 มมีาตรการป้องกนั แก้ไข คุ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑ อย่างไร 
สำนักงำน ก.ล.ต. ได้มีกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู ้ทีได้รับผลกระทบ และ พิจำรณำ

ข้อเสนอแนะจำกผูท้ีได้รับผลกระทบเพือปรับปรุงร่ำง พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ และในกรณีใด 

ที พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ ให้อำนำจในกำรออกประกำศลำดับรอง สำนักงำน ก.ล.ต. จะจดัให้มี
กำรรับฟังควำมคิดเห็นเพือประกอบกำรพจิำรณำกำรออกประกำศเหลำ่นนั  

 กฎหมายนจีะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร 
 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 

กำรรับรองกำรมีผลทำงกฎหมำยทีชัดเจนของกำรดำเนินกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  
ในตลำดทุน จะเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกและลดภำระให้แก่ประชำชนและภำคตลำดทุน 



๒๑ 

 

 

ในกำรปฏิบติัตำมข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำง ๆ ทงัในส่วนทีเป็นกำรดำเนินกำรระหวำ่งภำคเอกชนกบั
สำนักงำน ก.ล.ต. หรือกำรดำเนินกำรระหว่ำงภำคเอกชนด้วยกัน เช่น กำรขออนุ ญำต กำรรำยงำน  
กำรส่งหรือยืนเอกสำร กำรบอกกล่ำวเป็นหนังสือ กำรจัดทำข้อมูล กำรเปิดเผย กำรลงลำยมือชือ  

กำรชำระรำคำ หรือกำรดำเนินกำรอืนใด รวมทงักำรแจง้ควำม ประกำศ หรือโฆษณำขอ้ควำมใด ๆ  
ให้บุคคลอืนหรือประชำชนทรำบในหนังสือพิมพ์รำยวนั สิงตีพมิพอื์นใดตำมกฎหมำย หรือ ณ สถำนทีใด  ๆ
ให้ดำเนินกำรในรูปแบบหรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
  อีกทงั จะช่วยใหส้ำนกังำน ก.ล.ต. สำมำรถพฒันำประสิทธิภำพและเพมิควำมรวดเร็ว 
ในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงมีนัยสำคัญ เนืองจำกเจ้ำหน้ำทีของ 
สำนักงำน ก.ล.ต. จะสำมำรถนำวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปฏิบติังำน 

 การกากับดูแลผู้ประกอบธุรกจิสัญญาซือขายล่วงหน้า ตลาดรอง องค์กรทีเกียวเนือง 
และบุคลากรทีเกยีวข้อง  

๑) กำรกำกบัดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ 
กำรกำกับดูและผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ทำให้ผู้ลงทุนมันใจได้ว่ำผู้ประกอบธุรกิจ

สัญญำซือขำยล่วงหนำ้มีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ทีมีควำมน่ำเชือถือและเกิดควำมเชือมนัในกำรใชบ้ริกำรของ 

ผูป้ระกอบธุรกิจ 

๒) กำรเปิดเผยงบกำรเงินของผู ้ประกอบธุรกิจสัญญำซื อขำยล่วงหน้ำและ 
กำรกำกับดูแลงบกำรเงินของผู ้ประกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำประเภททีปรึกษำสัญญำ 
ซือขำยล่วงหน้ำ 

กำรกำหนดให้สำมำรถกำรเปิดเผยงบกำรเงินตำมวิธีกำรทีสำนักงำน ก.ล.ต. 
กำหนด นนัเปิดช่องให้สำมำรถเปิดเผยผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึงทำให้ผูล้งทุนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
เกียวกับงบกำรเงินหรือข้อมูลอืนใดของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำไดอ้ย่ำงทวัถึงและ
รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมกำรเรียกดูขอ้มูลผำ่นสือหรือช่องทำงอิเลก็ทรอนิกส์เพิมมำกขนึ  

ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหนำ้จะมีควำมคล่องตัวหรือมีควำมยืดหยุ่น
ในกำรดำเนินกำรตำมทีบทบญัญติักำหนด เนืองจำกมีกำรเพิมเติมช่องทำงทีสำมำรถดำเนินกำรได้  
ทำให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถดำเนินกำรหรือบริหำรจัดกำรวิธีกำรได้ ซึงจะทำให้บุคคลดังกล่ำวมีภำระ
ตน้ทุนลดลง มีควำมยืดหยุ่นในทำงปฏิบติั และดำเนินกำรไดส้ะดวกรวดเร็วยงิขึน 

ในกรณี ทีกำหนดให้ ทีปรึกษำสัญญำฯ จัดทำงบกำรเ งินตำมหลักเกณฑ ์
ทีกำหนดนัน จะทำให้นักลงทุนมีควำมเชือถือต่องบกำรเงินของทีปรึกษำสัญญำฯ ว่ำมีควำมน่ำเชือถือ 
เนืองจำกผ่ำนก ำรตรวจสอบแล ะใ ห้ค วำม เห็นจำกผู ้สอบบัญชีทีสำนักงำนใ ห้ควำม เห็นชอบ  
ซึงสำนักงำน ก.ล.ต. มีข ้อกำหนดเกียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู ้สอบบัญชีทีได้รับ  
ควำมเห็นชอบดังกล่ำว 



๒๒ 

 

 

๓) กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน 
กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน ผู้ลงทุนได้รับบริกำรจำกบุคลำกร  

ในธุรกิจตลำดทุนสำมำรถเชือมนัไดว้่ำบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ รวมถึง
คุณสมบัติที เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติหน้ำที ซึงจะส่งผลให้ระบบตลำดทุนโดยรวม  
มีควำมน่ำเชือถือมำกยงิขึน 

๔) กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผู ้บริหำร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของศูนย์ซือขำยสัญญำ 
ซือขำยล่วงหนำ้และสำนกัหกับญัชีสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ 

กำรกำกับดูแล กรรมกำร ผู ้บ ริหำร และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ข อง ศูนย์ซือขำย 
สัญญำซือขำยล่วงหน้ำและสำนักหักบญัชีสัญญำซือขำยล่วงหน้ำให้มีประสิทธิภำพมำกขึน ทำให ้
ศูนยซื์อขำยสญัญำซือขำยล่วงหนำ้และสำนกัหกับญัชีสัญญำซือขำยลว่งหนำ้มีควำมน่ำเชือถือมำกยงิขึน 
ส่งผลตอ่ควำมเชือมนัของนกัลงทุนและควำมน่ำเชือถือของตลำดทุนโดยรวม  

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
๑) กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน 

กำรให้ควำมคุ ้มครองพยำนในชันกำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที สำนักงำน ก .ล .ต. จะเอือให้สำนักงำน ก.ล.ต.  มี ช่องทำงได้รับข้อมูลและ
พยำนหลักฐำนสำคัญทีจะนำไปขยำยผลหรือเจือสมกับพยำนหลักฐำนในคดี ทำให้พยำนหลักฐำน 
มีนำหนักในกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยกบัผูก้ระทำควำมผิดในกำรบังคับใช้กฎหมำยด้วยมำตรกำร 
ทำงอำญำไดม้ำกยิงขึน อนัส่งผลตอ่ควำมเชือมนัของนักลงทุน ในขณะเดียวกันก็เป็นกำรรับรองสิทธิ
ตำมรัฐธรรมนูญให้แก่บุคคลทีชีเบำะแสหรือพยำนไดรั้บควำมปลอดภยัในชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพยสิ์น  
อันเป็นกำรให้ควำมคุ้มครองแก่พยำนตลอดสำยตงัแต่ในชนัทีสำนกังำน ก.ล.ต. ตรวจสอบรวบรวม
พยำนหลกัฐำนจนถึงชนัพิจำรณำคดีของศำล 

๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหนำ้ทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน 
กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีมีอำนำจสอบสวนเฉพำะควำมผิดสำคัญ 

ทีพนักงำนเจ้ำหน้ำทีมีควำมเชียวชำญจะทำให้สำนักงำน ก.ล.ต. มีมำตรกำรในบังคับใช้กฎหมำยอำญำ 
ทีมีประสิทธิภำพมำกยงิขึน อนัทำให้มำตรกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยหลำกหลำยมีประสิทธิภำพเหมำะสม
กบักำรบงัคบัใชแ้ต่ละกรณี  ทงันี กำรทีสำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมเชียวชำญในประเด็นเกียวกับกฎหมำย
และกำรกำกับดูแลกำรซือขำยสญัญำซือขำยล่วงหนำ้และมีขอ้มูลเกียวกับบริบทแวดล้อมทีเกียวข้องกับ
ตลำดทุนอยู่แล้ว หำกพนักงำนเจ้ำหน้ำทีมีอำนำจสอบสวนในควำมผิดบำงล ักษณะทมีีควำมเชียวชำญ
เฉพำะย่อมทำให้กำรสอบสวนเป็นไปได้อย่ำงเหมำะสม และเกิดประโยชน์ทีสำคัญทีสุด คือ  
กำรลดขันตอนและเวลำในชันก่อนฟ้องของกระบวนกำรยุติธรรม เนืองจำกกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำน ก.ล.ต. มีมำตรฐำนในกำรรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงเป็นมำตรฐำนทีอ้ำงอิงมำจำก
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กำรสอบสวนเพือเตรียมสำนวนคดีอยู่แลว้ ซึงทีผ่ำนมำ ขอ้เท็จจริงและพยำนหลกัฐำนทใีช้ในสำนวนคดี
ส่วนใหญ่มำจำกกำรตรวจสอบและกำรสอบถ้อยคำของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต.  
เป็นหลกั  กำรทีพนักงำนสอบสวนต้องสอบสวนก่อนมีควำมเห็นใหพ้นกังำนอยักำรสังฟ้องคดีจึงทำให้
เกิดกระบวนกำรทีซำซ้อนและทำให้คดีทีมีกำรกล่ำวโทษใช้ระยะเวลำทียำวนำนมำก กระบวนกำร
ยุติธรรมทีล่ำช้ำจนเกินไป  เช่นนีอำจทำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม หำกร่ำงพระรำชบญัญติัสัญญำซือขำย
ล่วงหน้ำฯ มีผลใช้บงัค ับย่อมลดภำระงำนของพนักงำนสอบสวน สำมำรถอำนวยควำมยุติธรรม 
ไดอ้ย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรมกบัทุกฝ่ำย ตลอดจนส่งเสริมใหเ้กิดควำมเชือมนัในกระบวนกำรยติุธรรม
อนัเป็นประโยชนใ์นเชิงป้องปรำมกำรกระทำควำมผิด ซึงเป็นประโยชน์แก่ประเทศและสังคมโดยรวม 

๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 หน่วยงานผู้ รับผิดชอบ สำนักงำน ก .ล .ต.  ทังนี ในประเด็นกำร จัดให้มีมำตรกำร 

คุม้ครองพยำน สำนักงำน ก.ล.ต. และกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ ร่วมเป็นหน่วยงำนผูรั้บผิดชอบ 
 มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

อย่างไรและมีการนา เทคโนโลยีมาใช้ เพืออานวยความสะดวกหรือลดขันตอนและค่าใช้จ่าย 
ในการดาเนินการหรือไม่ 

ในปัจจุบัน สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ดำเนินกำรต่ำง ๆ อันเป็นกำรสนับสนุนและรองรับ
กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้กรอบกฎหมำยปัจจุบ ันด้วย เช่น ออกกฎลำดับรองหรือระเบียบ
วิธีปฏิบติัทีเกียวขอ้งและพฒันำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือเปิดช่องให้สำมำรถยืนคำขอ รับส่งเอกสำรด้วย
วธีิกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์    
 นอกจำกนี สำนักงำน ก.ล.ต. จะมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกดงันี 
เพือให้บงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๑) กำรจัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองพยำน จะมีกำรทำควำมตกลงกับสำนักงำน
คุ้มครองพยำน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม เพือประโยชน์ในกำรพิจำรณำ  

กำรดำเนินกำร และกำรจัดให้มีมำตรกำรคุ ้มครองพยำน รวมถึงซักซ้อมควำมเข้ำใจระหว่ำงหน่วยงำน
เกียวกับขนัตอนในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทำงหลกั 

ในกำรประสำนงำนระหว่ำงกันเพือควำมรวดเร็ว เช่น อีเมล ห รือโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน 

กำรสนทนำออนไลน์สำหรับกำรดำเนินกำรในส่วนของกำรกันพยำน สำนักงำน ก.ล.ต. จะเสนอ
หลกัเกณฑ์และเงือนไขในเรืองดังกล่ำวเพือให้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. พิจำรณำ 

(๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน 
ช่วงแรกสำนักงำน ก.ล.ต. อำจพิจำรณำจดัอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกร หรือขอควำมอนุเครำะห์ให้
พนักงำนสอบสวนหรือพนักงำนอัยกำรมำปฏิบัติหน้ำทโีดยช่วยรำชกำรในฐำนะ เป็นทีปรึกษำประจำ
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สำนักงำน ก.ล.ต. จนกว่ำจะมีควำมพร้อม และอำจจัดทำบันทึกข้อตกลงเพือขอควำมร่วมมือจำกตำรวจ
หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเพือทีจะทำให้กำรสอบสวนเป็นไปได้อย่ำงรำบรืน รวมถึงซักซ้อม 

ควำมเข้ำใจระหว่ำงหน่วยงำนเกียวกับขนัตอนในกำรปฏิบติังำนต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นกำรใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทำงหลักในกำรประสำนงำนระหว่ำงกันเพือควำมรวดเร็ว เช่น อีเมล โปรแกรม
หรือแอปพลิเคชันกำรสนทนำออนไลน์  ส่วนรำยละเอียดเกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบสวน  
สำนักงำน ก.ล.ต. จะเสนอหลกัเกณฑ์และเงือนไขในเรืองดังกล่ำวเพือใหค้ณะกรรมกำร ก.ล.ต. พิจำรณำ 

 มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทีเกยีวข้อง
กับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 

สำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสือต่ำง ๆ ของสำนักงำน เช่น เว็บไซต์ ของ
สำนักงำน ก.ล.ต. เพจ facebook ของสำนักงำน ก.ล.ต. ออกข่ำวในหนังสือพิมพ์ ส่งอีเมลและจดัประชุม
ทำควำมเขำ้ใจพระรำชบญัญติัฉบบันีให้กบัผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทรำบ และ สำนักงำน ก.ล.ต. จะจัดทำ
บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนทเีกียวข้องเพือประสำนควำมร่วมมือในด้ำนกำรปฏิบัติงำน
ให้มีประสิทธิภำพและสัมฤทธิผล เช่น สำนักงำนตำรวจแห่งชำติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นตน้ 

 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทีคาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในระยะ ๓ ปีแรก  
 อำจมีกำรเพิมอัตรำกำลังสำหรับงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีผู้ตรวจสอบเหตุสงสัย 

กำรกระทำควำมผิดฐำนใช้ขอ้มูลภำยในซือขำยสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ ควำมผิดฐำนสร้ำงรำคำหรือ
ปริมำณกำรซือขำยสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ และควำมผิดฐำนบอกกล่ำวหรือแพร่ข่ำวเท็จ แต่เป็นจำนวน
ไม่มำก  ทังนี  กำรปฏิบัติและบังคับกำรตำม พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ จะใช้งบประมำณ 
ในกำรดำเนินกำรเดิม  

๘. ผลกระทบโดยรวมทีอาจเกิดขนึจากกฎหมาย 
 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

กำรแกไ้ขเพมิเติม พ.ร.บ. สญัญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ นี ก่อใหเ้กดิผลดีตอ่เศรษฐกิจในภำพรวม  ดงันี 

(๑) กำร รับรองใ ห้กำรดำ เนินก ำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มีผลทำงกฎหมำยที ชัด เ จน  
จะส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจำกกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ  เพือควำมง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 

อำนวยควำมสะดวก ลดระยะเวลำ ลดภำระให้แก่ประชำชนและภำคตลำดทุน รวมทังยกระดับ 
ให้กระบวนกำรต่ำง ๆ มีควำมโปร่งใสมำกขึน ซึงเป็นปัจจยัสำคญัทีเอืออำนวยให้ผูป้ระกอบธุรกิจและ
ตลำดทุนไทยแข่งขันได้ เชือมโยงสู่สำกลได้รวดเร็ว และทำให้ผูล้งทุนและกิจกำรเข้ำถึงตลำดทุนได้
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สะดวก  นอกจำกนี ยงัส่งผลให้ภำพลกัษณ์และควำมน่ำเชือถือของตลำดทุนไทยอยู่ในระดบัทีสูงขึน  
ซึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 

(๒) กำรจัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองพยำน จะเพิมควำมเชือมนัให้ประชำชนในกำรใหข้อ้มูล
หรือถ้อยคำแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำ ที และส่งผลโดยตรงให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีมีโอกำสเ ข้ำถึ ง
พยำนหลักฐำนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึน สร้ำงควำมเชือมันให้ภำคเอกชนและ 
ส่งผลดีทำงตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึงจะทำให้ภำพลักษณ์และควำมน่ำเชือถือของประเทศไทย
อยูใ่นระดบัทีสูงขนึ อนัเป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจและกำรลงทุนจำกทงัภำยในและตำ่งประเทศ 

(๓) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทขีองสำนักงำน ก.ล.ต. เป็นพนักงำนสอบสวน จะช่วย
ส่ง เสริมประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำยอันจะเพิมควำมเชือมันให้ภำคเอกชนและ 
ส่งผลดีทำงตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึงจะทำให้ภำพลักษณ์และควำมน่ำเชือถือของประเทศไทย
อยูใ่นระดบัทีสูงขนึ อนัเป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจและกำรลงทุนจำกทงัภำยในและตำ่งประเทศ 

 ผลกระทบต่อสังคม 
กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. สญัญำซือขำยลว่งหนำ้ฯ นี ก่อใหเ้กิดผลดีตอ่สงัคมในภำพรวม ดงันี 

(๑) กำรรับรองและคุ้มครองสิทธิของพยำน ในคดีควำมผิดทีเกิดขึนในตลำดทุนตังแต่ 

ในชนัตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดของพนกังำนเจำ้หนำ้ทีของสำนักงำน ก.ล.ต. จะเพิมประสิทธิภำพ
และสนับสนุนให้รัฐสำมำรถบงัคบัใชก้ฎหมำยกบัผูก้ระทำควำมผิดไดร้วดเร็วขึน อนัส่งผลให้สังคม
เกิดควำมสงบสุข มีโอกำสเท่ำเทียมในกำรลงทุน ไม่เกิดกำรเอำรัดเอำเปรียบในกำรซือขำยหลกัทรัพย ์
และเสริมสร้ำงคุณลกัษณะทีดีใหพ้ลเมืองในสังคมทีจะกลำ้พูดและกลำ้เผชิญหนำ้กบัสิงทีผิดปกติหรือ 

ไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

(๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก .ล .ต. เป็นพนักงำนสอบสวน  
เป็นกำรลดขันตอนในกำรดำเนินคดีในชันก่อนฟ้องเพือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปด้วย 

ควำมรวดเร็วจะเป็นกำรป้องกันระงบัยบัยงัให้กำรกระทำควำมผิดลดน้อยลง และส่งผลให้ผูก้ระทำ
ควำมผิดไดรั้บโทษอย่ำงรวดเร็ว กำรมีขนัตอนในกำรดำเนินคดีมำกและกระบวนกำรทีซำซ้อนกัน
ระ หว่ ำงหน่ว ยงำนโดยไม่จำ เ ป็นส่ งผล ให้ รัฐ สูญ เสียงบประมำณ และ ต้องใช้อัตรำกำลัง  

ในกำรทำงำนทีซำซ้อนกัน  นอกจำกนี ย ังเป็นกำรปฏิรูปและพลิกโฉมกระบวนกำรยุติธรรม 

ให้เท่ำทนักับยุคสมยัและบริบททีเปลยีนแปลงไปของสังคมอีกด้วย 

 ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมหรือสุขภาวะ  
  ไม่มี 



๒๖ 

 

 

 ผลกระทบอืนทีสาคัญ 
  ไม่มี 

ส่วนที ๒ 
เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  

การกาหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าทีของรัฐมีดุลพนิิจ 
   

  
๙. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต 

ร่ำง พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ นี มีบทบัญญัติเพิมเติมจำก พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ  
ทีบังคับใช้ในปัจจุบันให้บุคคลดังต่อไปนี ต้องได้รับอนุญำตหรือได้รับควำมเห็นชอบ เพือให้เกิด 

ควำมชัดเจนในกำรใช้อำนำจในกำรกำกับดูแล  

(๑) ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบสัญญำซือขำยลว่งหนำ้ มีควำมจำเป็นในกำรใช้ระบบอนุญำต 
เพือให้มันใจได้ว่ำผูป้ระกอบธุรกิจดำรงไวซึ้งผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ทีเป็นทีน่ำเชือถือ และเหมำะสม 
แ ก่ ก ำ รป ระ ก อ บ ธุ ร กิ จ  จึง ต้อ ง มี กำ รพิ จ ำ รณ ำว่ ำ บุค ค ลดั งก ล่ ำ ว มี คุณลัก ษณ ะ ตำ มห ลัก   

fit and proper สอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรกำกบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ 

ในต่ำงประเทศ  

(๒) บุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน มีควำมจำเป็นในกำรใช้ระบบอนุญำตเพือคัดกรองคุณสมบัติของ
บุคลำกรทีจะเ ข้ำมำประกอบวิชำชีพในธุร กิจในตลำดทุน   โดยมีวัตถุประสงค์ เพือคุ้ม ครอง  

ผู้ลงทุนให้ได้รับบริกำรทีมีคุณภำพจำกบุคลำกรทีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถทีเหมำะสมและ เพียงพอ 
ต่อกำรปฏิบติัหน้ำที  

(๓) กรรมก ำรแล ะผู้บ ริหำรของ สำนักหักบ ัญชี ศูนย์ซือขำยสัญญำซือขำยล่วงหน้ำและ 
สำนกัหกับญัชีสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ มีควำมจำเป็นในกำรใช้ระบบอนุญำต เพอืคดักรองคุณสมบติัและ
ลักษณะต้องห้ำมของบุคคลทีจะเข้ำมำประกอบวิชำชีพในธุรกิจในตลำดทุน   โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 
กำรคุ้มครองผู ้ลงทุนให้ได้รับบริกำรทีมีคุณภำพจำกบุคลำกรทีไม่มีลักษณะต้องห้ำม มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทีเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรปฏิบติัหน้ำที รวมทงั กำรกำกับดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  
มีควำมจำเป็นในกำรใช้ระบบอนุญำต เพือให้มนัใจไดว้่ำผูป้ระกอบธุรกิจดำรงไว้ซึงผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ 
ทีเป็นทีน่ำเชือถือ เหมำะสม แก่กำรประกอบธุรกิจ จึงตอ้งมีกำรพิจำรณำวำ่บคุคลดงักล่ำวมีคุณลกัษณะ 
ตำมหลกั fit and proper เพือให้แนวทำงกำรกำกบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสญัญำซือขำยล่วงหนำ้
สอดคลอ้งกัน  



๒๗ 

 

 

๑๐. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ 
 ไม่มีกำรใชร้ะบบคณะกรรมกำรเพมิเติมจำก พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ ในปัจจุบัน 

๑๑. เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดโทษอาญา 
 ไม่มีกำรกำหนดโทษอำญำเพมิเติมจำก พ.ร.บ. สญัญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ ในปัจจุบนั 

๑๒. เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดให้เจ้าหน้าทีของรัฐมีดุลพนิิจในการออกคาสังทางปกครอง หรือ
ดาเนินกิจการทางปกครอง 

กำรกำกับดูแลก รรมกำรและผู ้บ ริหำ รข องศูนย์ซือขำยสัญญำซื อขำยล่วง หน้ำแล ะ 
สำนกัหกับญัชีสญัญำซือขำยล่วงหนำ้ ซึงอยู่ภำยใตก้ำรกำกับดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต. ทีไม่ปฏิบติัหน้ำทีให้
ถูกต้องตำมกฎเกณฑ์ทีสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด เพือกำกับดูแลให้ปฏิบัติหน้ำทีด้วยควำมระมัดระวงั
รอบคอบ ถูกต้องตำมกฎหมำย รวมถึงจรรยำบรรณและมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ หำกไม่มี 

กำรกำหนดมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย อำจทำให้บุคลำกรละเลยต่อกำรปฏิบัติหน้ำทีให้เป็นไปตำม
กฎเกณฑ์หรืออำจปฏิบัติหน้ำทีโดยไม่มีควำมระมัดระวังรอบคอบตำมทีผู ้ประกอบวิชำชีพพึงมี  
ซึงจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูล้งทุนและตลำดทุนโดยรวม   อย่ำงไรก็ตำม กำรฝ่ำฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตำมข้อกำหนดดังกล่ำวเป็นควำมผิดทีมีเครืองมืออืนดำเนินกำรเพือบังคับใช้กฎหมำยได้ และ
ไม่มีควำมจำเป็นทีต้องกำหนดให้เป็นโทษในทำงอำญำ ซึงเป็นโทษทีรุนแรง และมีกระบวนกำร
ขนัตอนทีนำน จึงกำหนดใหเ้ป็นโทษทำงปกครอง 

กำรกำกับดูแลผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ในร่ำง พ.ร.บ.สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ นี มีกำรกำหนด 
บทบงัคบักรณีมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยลว่งหนำ้ ศูนยซื์อขำยสัญญำซือขำย
ล่วงหนำ้และสำนกัหักบญัชีสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ เกินกว่ำอัตรำทีกำหนดโดยไม่ได้รับควำมเห็นชอบ
ของสำนักงำน ก.ล.ต. ไดแ้ก่ กำรห้ำมศูนยซื์อขำยสัญญำซือขำยล่วงหน้ำและสำนักหักบญัชีสัญญำ 
ซือขำยล่วงหนำ้ จ่ำยเงินปันผลหรือผลประโยชน์อืนใด สำหรับจำนวนหุ้นในส่วนทีเกินกว่ำอัตรำส่วน
ดงักล่ำว ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่นนั หรือยอมให้ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่นนัออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม 
ผูถื้อหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นในส่วนทีเกินกว่ำอัตรำส่วนทีกำหนด ซึงกำรทีศูนยซื์อขำยสัญญำซือขำย
ล่วงหนำ้และสำนกัหกับญัชีสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติข้อกำหนดดังกล่ำวเป็นควำมผิด
ทีมีเครืองมืออืนดำเนินกำรเพือบังคับใช้กฎหมำยได้ และไม่มีควำมจำเป็นทีต้องกำหนดให้เป็นโทษ
ในทำงอำญำ  ซึงเป็นโทษทีรุนแรง และมีกระบวนกำรขันตอนทีนำน จึงกำหนดให้เป็นโทษ  
ทำงปกครอง  

 




