
 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทอีาจเกิดขึนจากกฎหมาย 
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท ี..) 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 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 

หัวข้อที ๔.๒ ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย
และเชือมโยงกำรพฒันำในทกุระดบั ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทกุพนืที 

หัวขอ้ที ๔.๔ ภำครัฐมีควำมทนัสมยั 

หัวขอ้ที ๔.๗ กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง 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  
ประเดน็ปฏิรูปท ี๑๐ มีกลไกส่งเสริมกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยใหมี้ประสิทธิภำพยงิขึน 

 

  



๒ 

 

 

(๓) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม  

ประเด็นปฏิรูปที ๒ กำรพฒันำกลไกช่วยเหลือและเพิมศกัยภำพเพือให้ประชำชน
เขำ้ถึงกระบวนกำรยุติธรรม  

ประเด็นปฏิรูปที ๕ กำรปรับปรุงระบบกำรสอบสวนคดีอำญำเพือให้มีกำรตรวจสอบ
และถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอยักำรอย่ำงเหมำะสม 

(๔) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ  
ประเดน็ปฏิรูปท ี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
ระบบกำรเงินอย่ำงก้ำวกระโดด  นอกจำกนี มีบทบญัญติักฎหมำยบำงส่วนทีอยู่ภำยใตก้ำรกำกบัดูแล
ของสำนักงำน ก.ล.ต. ในเรืองเดียวกัน แต่มีข้อกำหนดทีไม่สอดคล้องกัน  รวมทังกำรกำกับดูแล 

ตำมกฎหมำยทีอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต. ในบำงกรณียงัขำดควำมชัดเจน ส่งผลให้
เกิ ดปัญหำในทำงปฏิบัติ  รวมถึงกำรตีควำมกฎหมำยในส่วนทีเกียวข้องอันอำจเป็นอุปสรรค  

ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันหรือพัฒนำกำรทีเกียวข้องกับกำรระดมทุนของภำคเอกชน  
หรือยังไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรกำกับดูแลตำมมำตรฐำนสำกล สำนักงำน ก.ล.ต. จึงได้ศึกษำ  

กำรแก้ไขกฎหมำยทีอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลเพือปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์  

ไม่เป็นอุปสรรคตอ่กำรดำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพเพือไมใ่หเ้ป็นภำระแก่ประชำชน ซึงสอดคลอ้ง
กับหลักกำรทีบัญญัติไว้ในมำตรำ ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐   

(“รัฐธรรมนูญฯ”) และพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ  



๓ 

 

 

ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีประเด็นแก้ไขพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
พ.ศ. ๒๕๓๕  (“พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์”)  ดงันี 

 การส่งเสริมตลาดทุนดิจทัิล 
๑) กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในตลำดทุน 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบ ันมีบทบัญญัติบำงประกำรทีอำจไม่ทันสมัย 

ต่อควำมเปลียนแปลงทำงเ ทค โนโลยี เนืองจำกกำรดำ เนินกำรใ นปัจจุบันยังค งดำ เนินกำร  

ดว้ยวิธีกำรทำงเอกสำร ทงัในส่วนทีภำคเอกชนตอ้งดำเนินกำรกบัสำนกังำน ก.ล.ต. หรือภำคเอกชน
ดำเนินกำรระหว่ำงก ันเอง เช่น กำรออกใบอนุญำต ช่องทำงกำรส่งเอกสำร กำรบอกกล่ำว กำรโฆษณำ  
กำรติดประกำศไวใ้นทีเปิดเผย ณ ทีทำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจ เป็นต้น ซึงเป็นอุปสรรคและภำระของ
ภำคเอกชนในกำรดำเนินกำร ประกอบกับพฒันำกำรด้ำนเทคโนโลยีทีรวดเร็ว รวมทงัสถำนกำรณ์ 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลต่อกำรเปลียนแปลง 

เชิงพฤติกรรม วิถีกำรดำรงชีวิต และรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจทใีห้ควำมสำคัญกับควำมรวดเร็ว ทันที  

ทุกท ีทุกเวลำ (anything, anytime and anywhere) จึงควรมีกำรปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้รองรับ
กระบวนกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ในตลำดทนุทงัหมดและสร้ำงสภำพแวดลอ้มดิจิทลั (digital ecosystem)  

๒) กำรออกหลักทรัพย์โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และกำรทำธุรกรรมทีเกียวข้อง 
และกำรใช้หลักทรัพย์ทีมิได้ออกโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกันและกำรบังคับ
หลกัประกัน 

พ.ร.บ.  หลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบันยังไม่ มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับ
หลักทรัพย ์ทีออกโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงชัดเจนส่งผลให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ รวมถึง
กำรตีควำมกฎหมำยในส่วนทีเกียวข้อง  นอกจำกนี บทบัญญัติทีมีอยู่ในปัจจุบันเกียวกับกำรใช้
หลักทรัพย ์เป็นหลักประกันและวิธีกำรบังค ับหลักประกันยงัไม่เหมำะสมกับหลักทรัพย์บำงประเภท
และยงัไม่รองรับวิธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ กำรนำตรำสำรหนีหรือหน่วยลงทุนไปวำงเป็นประกันและ
กำรบังค ับหลักประกัน หำกเป็นตรำสำรหนีหรือหน่วยลงทุนทีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย”์) หรือมิได้มีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย
เป็นผู้รับฝำก ย ังมีปัญหำอุปสรรคในทำงปฏิบัติเนืองจำกต้องดำเนินกำรตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง 

และพำณิชย์ และต้องดำเนินกำรขำยทอดตลำด ซึงกระบวนกำรดังกล่ำวทำให้เกิดต้นทุน และต้องใช้
ระยะเวลำดำเนินกำร และพบปัญหำทำงปฏิบัติของนำยทะเบียนหลักทรัพย์ทีแตกต่ำงกันแต่ละรำย  
เช่น กำรทีผู้ลงทุนยังคงต้องให้มีกำรออกใบหลักทรัพย ์เพือสลักหลังและส่งมอบ หรือกำรทีต้อง 

ขำยทอดตลำดหน่วยลงทุนแทนทีจะขำยคืนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนทีออกกองทุนรวม
ดังกล่ำว ซึงมีกำรประกำศมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของหน่วยลงทุนทกุสินวนัทำกำร และสำมำรถใช้
เป็นรำคำยุติธรรมของหน่วยลงทุนดังกล่ำวได้แทนกำรขำยทอดตลำด เป็นตน้ 



๔ 

 

 

๓) กำรกำกับโทเคนดิจิทลัทีมีลกัษณะคลำ้ยหลกัทรัพย ์

ในปัจจุบัน โทเคนดิจิทัลซึงใช้ในกำรระดมทุนส่วนใหญ่ถูกกำกับดูแลภำยใต้ 
พระรำชกำหนดกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑   (“พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ”)  
ซึงเป็นกฎเกณฑ์กำกับดูแลกำรระดมทุนและกำรคุ้มครองผูล้งทุนในโทเคนดิจิท ัล และมีกำรกำกับดูแล 

ทีอ่อนกว่ำ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แตกต่ำงจำกกำรกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลในต่ำงประเทศทีกำกับดูแล  

โดยพิจำรณำจำกลกัษณะของโทเคนดิจิทัล (substance) เช่นนี แมจ้ะมีกำรใช้โทเคนดิจิทัลเป็นเครืองมือ
ในกำรระดมทุน แต่หำกมีเนือหำสำระเป็นหลกัทรัพย ์โทเคนดิจิทลัดงักล่ำวก็มกัถูกกำกบัดูแลภำยใต้
กฎหมำยหลักทรัพย์  นอกจำกนี มีภำคเอกชนประสงค์จะระดมทุนโดยกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล  
โดยออกแบบโทเคนดิจิทัลให้มีลักษณะ ( substance) คล้ำยกับหลักทรัพย์ เ พือให้เป็นทีสนใจของ 

ผู้ลงทุน แต่ย ังคงได้รับประโยชน์จำกกฎเกณฑ์กำรกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลซึงเข้มงวดน้อยกว่ำ
หลักทรัพย์ (regulatory arbitrage) ซึงอำจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับควำมคุ้มครองในระดับทีเหมำะสม 
เนืองจำกผลิตภัณฑ์กำรลงทุนทีมีล ักษณะคล้ำยกันถูกกำกับดูแลและมีกำรให้ควำมคุ ้มครองผู ้ลงทุน
แตกต่ำงกันและอำจเกิด อุปสรรคในกำรประสำนควำมร่วมมือและกำรทำควำมตกลง ( MOU)  

ในด้ำนกำรกำกับดูแลกับหน่วยงำนต่ำงประเทศและกำรกำกับดูแลธุรกรรมระหว่ำงประเทศ  
(cross-border transactions) 

๔) กำรกำกับดูแลผูใ้ห้บริกำรระบบทีมีนัยสำคัญต่อตลำดทุน 

สำนักงำน ก.ล.ต. มีแนวคิดทีจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำยกระดับประสิทธิภำพ
ของตลำดทุน  โดยกำหนดเป็นส่วนหนึงของแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำน ก.ล.ต. และแผนพัฒนำ
ตลำดทุนไทย ฉบบัที ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สำนักงำน ก.ล.ต. จึงเล็งเห็นถึงควำมจำเป็นของกำรพฒันำ
ระบบโครงสร้ำงพืนฐำนเพือรองรับกำรมุ่งสู่ตลำดทุนดิจิทลัต่อไป  อย่ำงไรก็ดี พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  
ในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติทีให้อำนำจในกำรกำกับดูแลผู ้ทีพัฒนำและให้บริกำรระบบในลักษณะ
ดังกล่ำว จึงอำจก่อให้เกิดควำมเสียงทีระบบอำจมีกำรให้บริกำรทีไม่เหมำะสม หรือไม่สำมำรถ
ให้บริกำรไดอ้ยำ่งต่อเนือง เนืองจำกควำมไม่พร้อมของระบบทีจะรองรับปริมำณธุรกรรมทีเพิมสูงขึน  
หรือกำรโจมตีจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ ซึงก่อให้เกิดควำมเสียหำยในเชิงระบบและผลกระทบต่อ
ควำมเชือมนัของตลำดทุนโดยรวมได้ โดยปัจจุบนั มีผูที้อยู่ระหว่ำงพฒันำระบบโครงสร้ำงพืนฐำน
ดิจิทัลของตลำดทุน ซึงเป็นระบบทีเชือมโยงผู้เกียวข้องกับกำรทำธุรกรรมต่ำง ๆ ในตลำดทุน  

ทุกภำคส่วนเพือให้บริกำรทีครอบคลุมตงัแต่กำรออกเสนอขำยหลกัทรัพย์ กำรซือขำยหลักทรัพย ์ 
กำรชำระรำ คำและกำรส่งมอบหลักทรัพย์ กำรเก็บรักษำ หลัก ทรัพย์ ตลอดจนธุรกรรมอืน ๆ  

ทีเกียวขอ้ง ซึงระบบดงักล่ำวนันถือเป็นระบบทีมีนัยสำคญัต่อตลำดทุน เนืองจำกมีกำรให้บริกำรแก่ 

ผูร่้วมตลำดทุนในวงกวำ้ง 



๕ 

 

 

 การกากบัดูแลผู้ประกอบธุรกจิหลกัทรัพย์ 
๑) กำรเปิดเผยงบกำรเงินของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละข้อมูลอืนทีเกียวข้องผ่ำนสือใด ๆ 

เนืองจำก พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จะต้องเปิดเผย 

งบกำรเงินด้วยกำรปิดประกำศไว้ในทีเปิดเผย ณ สำนักงำนของบริษ ัทหลักทรัพย์ และลงประกำศ  

ในหนังสือพิมพ์ อีกทงักำหนดให้ในกำรเพิกถอนใบอนุญำตนัน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
(“รัฐมนตรี”) ตอ้งแจ้งเป็นหนังสือให้บริษทัหลกัทรัพยแ์ละปิดประกำศไวใ้นทีเปิดเผย ณ สำนักงำนของ
บริษ ัทหลักทรัพย์ รวมถึงลงประกำศในหนังสือพิมพ์เช่นกัน ทำให้บริษัทหลักทรัพย์และรัฐมนตรี  

ไม่สำมำรถเปิดเผยผ่ำนช่องทำงอืนทีมีประสิทธิภำพในกำรสือสำรข้อมูลดังกล่ำวได้ จึงไม่สอดคลอ้งกับ
สภำพแวดล้อมในปัจจุบันทีเปลียนแปลงไปจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำรใช้สือหรือ
ช่องทำงอิเ ล็กทรอนิกส์ ที เพิมมำกขึน ประกอบกับพฤติกรรมของผู ้ลงทุนที เปลียนแปลงไป  
โดยมีกำรเรียกดูขอ้มูลผ่ำนสือหรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์เพิมมำกขึน เช่น เขำ้ดูขอ้มูลผ่ำนเว็บไซต ์

ของผูป้ระกอบธุรกิจหรือสำนักงำน ก.ล.ต. หรือบริษทัหลักทรัพย์จัดส่งข้อมูลให้ผูล้งทุนด้วยจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้  ดงันัน บทบญัญติัดงักล่ำวอำจทำให้ไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรกำกับดูแล 

ทีจะให้ผู้ลงทุนเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ซึงมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน หรือ  

กำรเลือกใชบ้ริกำรของผูล้งทุนได ้อีกทงัยงัทำให้เกิดต้นทุนในกำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรสือสำรข้อมูล
อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ 

๒) กำรกำกับดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์

ในปัจจุบัน บทบัญญัติของ พ.ร.บ. หล ักทรัพย์ฯ และพระรำชบัญญัติสัญญำ 

ซือขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. ๒๕๔๖  (“พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหนำ้ฯ”) ทีกำกับดูแลเรืองผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
มีควำมไม่สอดคลอ้งกนั ทงัในเรืองอำนำจของกฎหมำยและมำตรกำรในกำรดำเนินกำรเมือมีผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่ทีมีล ักษณะต้องห้ำม  ดงันนั ผูป้ระกอบธุรกิจทีมีทงัใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ จึงต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยทังสองฉบับซึงมีหล ักเกณฑ์แตกต่ำงกัน 

ในกำรกำกับดูแลประเด็นเดียวกัน ทำใหก้ำรกำกับดูแลในเรืองดังกล่ำวเกิดควำมสับสนแก่ผูที้เกียวขอ้ง 
และอำจทำให้ไม่บรรลุตำมวตัถุประสงคข์องกำรกำกับดูแลได ้

๓) กำรเลิกบริษทัหลกัทรัพยเ์มอืมีกำรเพิกถอนใบอนุญำต 

ในอดีตทีผ่ำนมำผู ้ทีประสงค์จะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะต้องจัดตัง 

บริษทัใหม่โดยตอ้งยนืขอจดัตงับริษทัและไดรั้บควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรีก่อน จำกนนับริษทัดงักลำ่ว 

จึงยืนขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อรัฐมนตรี   อย่ำงไรก็ดี นับตังแต่มีกำรแก้ไข  
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในปี ๒๕๕๑  และมีกำรออกกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขออนุญำตประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์ พ.ศ.  ๒๕๕๑  ผู้ทีประสงค์จะขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บำงประเภท  



๖ 

 

 

ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทจัดตังใหม่ เช่น ผู ้ขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ง หรือ 

ผูข้อใบอนุญำตเป็นทีปรึกษำกำรลงทุน เป็นต้น  ดงันัน กำรทีมำตรำ ๑๔๘ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
บญัญติัใหบ้ริษทัหลกัทรัพยที์ถูกเพิกถอนใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรทุกประเภท จะตอ้งเลิกบริษัทนนั 
ในกรณีทีบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำวมีกำรประกอบธุรกิจอืน ไม่ว่ำจะประกอบธุรกิจอืนมำก่อน 

กำรยืนขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือประกอบธุรกิจอืนตำมทีได้รับ อนุญำตจำก
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนตำมมำตรำ ๙๘(๘) แห่ง พ.ร.บ. หล ักทรัพย ์ฯ ก็ตำม หำกบริษทัหลักทรัพยน์นั
ต้องเลิกบริษัทตำมบทบัญญัติข้ำงต้น จะส่งผลให้บริษัทไม่สำมำรถดำเนินธุรกิจอืนดังกล่ำวต่อไป   
ซึงอำจส่งผลกระทบต่อผูใ้ช้บริกำรในธุรกิจอืนนนัได ้ 

๔) กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน 

ในปัจจุบัน อำนำจในกำรกำกับดูแลบุคลำกรทีต้องได้รับควำมเห็นชอบและ  

อยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต. บำงประเภทมีกำรกำหนดไว้อย่ำ งชัดเจน ใน  
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เ ช่น กรรมกำร ผู้จัดกำรกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น ในขณะทีมีบุคลำกร  

ในธุรกิจตลำดทุนอีกจำนวนหนึงกำหนดไวอ้ยู่ในระดับประกำศเท่ำนัน เช่น ผูแ้นะนำกำรลงทุน  
ผูว้ำงแผนกำรลงทุน นักวิเครำะห์กำรลงทุน ผูจ้ัดกำรกองทุนรวม เป็นต้น โดยอำศัยอำนำจตำมมำตรำ
ทีว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจตำมประเภททีไดรั้บใบอนุญำต เช่น มำตรำ ๑๑๓ กำรเป็นนำยหนำ้ซือขำย
หลักทรัพย์ และมำตรำ ๑๑๔ กำรค้ำหลักทรัพย์ เป็นต้น ทำให้อำนำจในกำรกำกับดูแลบุคลำกร 

แต่ละประเภทมีควำมแตกต่ำงกัน และกำรกำกับดูแลขำดควำมยืดหยุ่นในกำรดำเนินกำร 

 การกากับดูแลตลาดรองและองค์กรทีเกยีวเนืองกบัธุรกจิหลกัทรัพย์ 
๑) กำรกำกับดูแลศูนยซื์อขำยหลกัทรัพย ์

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบันรองรับกำรจดัตงัตลำดหลักทรัพย ์เพือประกอบ
กิจกำ รตลำดหลักทรัพ ย์  (“ trading platform”) แ ละรอ งรับกำ รจัดตังศูนย์ซื อข ำยห ลัก ท รั พย ์

โดยบริษทัหลกัทรัพยร์วมกันไม่น้อยกว่ำ ๑๕ รำย เพือให้ซือขำยหลกัทรัพยที์ไม่ได้เป็นหลกัทรัพย ์

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์ อย่ำงไรก็ดี กำรจดัตงัศูนยซื์อขำยหลกัทรัพยต์ำมบทบัญญัตดิังกล่ำว
เ ป็ น ไ ป ไ ด้ย ำ ก ใ น ท ำ ง ป ฏิ บั ติ  จึ ง ไ ม่ มี ก ำ ร จัด ตั ง ศู น ย์ ซื อ ข ำ ย ห ลัก ท รั พ ย์ ใ ด ใ น ปั จ จุ บัน  
ทำใหต้ลำดหลักทรัพยเ์ป็นผูป้ระกอบกิจกำร trading platform เพียงแห่งเดียวในไทย สำนักงำน ก.ล.ต. 
จึงเห็นควำมจำเป็นทีจะต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เกิดกำรแข่งขัน และส่งเสริมใหต้ลำดหลักทรัพย์
พัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรบริกำรทีให้แก่สมำชิกและผูล้งทุนอยู่เสมอ ประกอบกบั 

ในปัจจุบันมีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีทีสำมำรถนำมำใช้พฒันำเป็นโครงสร้ำงพืนฐำนของ  
trading platform สำหรับกำรซือขำย ชำระรำคำ และส่งมอบหลกัทรัพย ์เพอืเพมิประสิทธิภำพ ลดตน้ทุน 
ลดควำมเสียงในระบบ และเพือเป็นกำรรองรับกำรนำโทเคนดิจิทัลทีมีลักษณะคล้ำยกับหลักทรัพย์  



๗ 

 

 

ทีจะถูกยำ้ยมำกำกบัดูแลภำยใต ้พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ซึงปัจจุบนัมีกำรซือขำยในศูนยซื์อขำยสินทรัพย์
ดิจิทัลภำยใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ จึงควรมีกำรปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย ์ฯ หมวดศูนยซื์อขำย
หลกัทรัพยท์งัหมด ซึงประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์เกียวกบักำรจดัตงั กำรประกอบธุรกิจ กำรกำกบัดูแล
บุคคลทีเกียวข้อง (ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรและผู้บริหำร) กำรเพิกถอนใบอนุญำต และกำรเลิก  

ศูนยซื์อขำยหลกัทรัพย ์

๒) กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจของตลำดหลักทรัพย์และบทลงโทษ 

ทีเกียวขอ้ง 

ตำมทีคณะกรรมกำรกำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย ์(“คณะกรรมกำร ก.ล.ต.”) 
ในกำรประชุมครังที ๕/๒๕๕๙  เมือว ันที ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบหลักกำร  

ในกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒  ในส่วนของ 

กำรกำกับดูแลตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรฐำนสำกลโดยให้กำหนดภำรกิจ (regulatory objectives) และ
ควำมคำดหวงั (expectation) ในกำรดำเนินกิจกำรของตลำดหลักทรัพย ์และให้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
มีอำนำจกำหนดหลักเกณฑ์ให้ตลำดหลักทรัพย์ปฏิบัติ ( conduct rules)  รวมทังเพิมบทลงโทษ 

หำกตลำดหลักทรัพย์ฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์ดังกล่ำว เพือให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกับทีกำหนดไว้ใน  
พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ ในส่วนของกำรกำกับดูแลศูนย์ซือขำยสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ  
(“ศูนย์ซือขำยสัญญำฯ”) และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  อย่ำงไรก็ดี ในชันของกำรพิจำรณำ 

ร่ำง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที ๖ ไดป้รับปรุงเพิมบทบญัญติัในร่ำงกฎหมำยเฉพำะในส่วนบทบญัญติั
ว่ำด้วยภำรกิจ ( regulatory objectives) และควำมคำดหวัง (expectation) ในกำรดำเนินกิจกำรของ 

ตลำดหลกัทรัพย ์ 
ในชันนี สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ทบทวนบทบัญญัติดังกล่ำว เนืองจำกเห็นว่ำ

กฎหมำยกำหนดกรอบควำมคำดหวังในลักษณะทีเป็นหลักกำรกว ้ำง (principle-based) จึงเห็นควรให้
อำนำจคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์ให้ตลำดหลักทรัพย์ปฏิบัติ เพิมเติม เพือขยำย 

ควำมคำดหวงัตำมกฎหมำยใหม้ีควำมชดัเจนและเป็นรูปธรรมมำกขึนในทำนองเดียวกบักำรกำหนด
หลักเกณฑ์ให้ตลำดหลักทรัพย์ปฏิบัติในกำรประกอบธุรกิจศูนยซื์อขำยสัญญำฯ ในปัจจุบนั ซึงจะเป็น
ประโยชน์กับตลำดหลักทรัพย์ทีจะมีแนวทำงดำเนินกำร เพือให้บรรลุควำมคำดหวังตำมทีกฎหมำย
กำหนด  นอกจำกนี ไดเ้สนอเพิมบทลงโทษตลำดหลกัทรัพย ์ซึงเป็นโทษระดับตวัองค์กร โดยกำหนดโทษ
ให้มีควำมยืดหยุ่นและเหมำะสมกับลักษณะกำรฝ่ำฝืน conduct rules มำกขึน เนืองจำกบทบัญญัติ 

ในปัจจุบันมีเพียงบทลงโทษทำงอำญำกับบุคคลทีเป็นกรรมกำรหรือผูจ้ัดกำรตลำดหลักทรัพยเ์ท่ำนนั 
ซึงโทษดงักล่ำวเป็นโทษกรณีบุคคลฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมคำสังคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีใหก้ระทำกำร
หรืองดเวน้กระทำกำร เพือป้องกนัควำมเสียหำยอนัอำจเกิดแก่ประโยชน์ของประชำชนหรือเศรษฐกิจ
ของประเทศตำมมำตรำ ๑๘๖(๒) แห่ง  พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึงเป็นโทษร้ำยแรงและไม่เหมำะสม 



๘ 

 

 

กับลักษณะกำรฝ่ำฝืนในบำงบริบท ประกอบกับเมือสำนักงำน ก.ล.ต. เปรียบเทียบกับหน่วยงำน  

กำกับดูแลในภูมิภำค เช่น สิงคโปร์ มำเลเซีย และฮ่องกง ต่ำงก็มีอำนำจกำกับดูแลตลำดหลักทรัพย์ 
(exchange) ทีหลำกหลำย ทังกำรกำหนดเกณฑ์ให้ผู้ประกอบกิจกำร ตลำดหลักทรัพย์ป ฏิบั ติ   
และลงโทษผู้ประกอบกิจกำรตลำดหลักทรัพย ์และผู้บริหำร หำกมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ 
ในขณะทีประเทศไทยยงัขำดอำนำจในกำรกำหนดเกณฑ์และลงโทษตลำดหลกัทรัพย  ์

๓) กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผู ้บริหำร และผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ของสำนักหักบัญชี
หลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย์ 

กำรกำกับดูแลในส่วนของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ  

สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย ์ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ไม่สอดคล้องกับ 

กำรกำกับดูแลผูป้ระกอบธุรกิจอืนทีอยู่ภำยใตก้ำรกำกับดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต. 
๔) กำรคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูฝ้ำกหลกัทรัพยที์ฝำกไวก้ับศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์

ปัจจุบัน พ.ร.บ. หล ักทรัพย์ฯ ย ังไม่มีบทบัญญัติรองรับในกรณีทีศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย ์ล้มละลำย ทำให้หลักทรัพย์ทีอยู่ในชือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์อำจถูกยึดหรืออำยัด  

ไปชวัขณะหนึง ซึงอำจส่งผลใหผู้ฝ้ำกหลกัทรัพยห์รือเจำ้ของหลกัทรัพยเ์สียผลประโยชนไ์ด ้ นอกจำกนี 
จำกกำรประเมินภำคกำรเงินภำยใต้โครงกำร Financial Sector Assessment Program (FSAP) ผูป้ระเมิน
ไดเ้ข้ำประเมินกฎหมำยในกำรกำก ับดูแลศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ภำยใต้มำตรฐำนสำกล  อนัได้แก่ 
Principles for Financial Market Infrastructure (PFMI) เมือต้นปี ๒๕๖๒  และมีควำมเห็นว่ำควรเพิม
ควำมชัดเ จนใ นบทบัญญัติ เกี ยวกับศูนย์รับฝำก หลักทรัพย์ เพือกำ รคุ้มครองทรัพย ์สิ น ข อง  

ผู้ฝำกหลักทรัพย์ในประเด็นกำรคุ้มครองหลักทรัพย ์ของผู ้ฝำกหลักทรัพย์และสิทธิกำรเป็นเจ้ำของ
หลักทรัพย์ของผู ้ฝำกหลักทรัพย์ในกรณีทีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ล ้มละลำยด้วย โดยระบุระดับ 

กำรคุม้ครองหลกัทรัพยข์องผูฝ้ำกหลกัทรัพยท์อียู่ในชือของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย  ์

๕) กำรเพิมบทบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำอันไม่เป็นธรรมเกียวกับกำรซือขำย
หลกัทรัพยใ์หค้รอบคลุมกำรซือขำยบน trading platform ทุกประเภท  

ในปัจจุบัน บทบัญญัติของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนของกำรป้องกัน 

กำรกระทำอนัไม่เป็นธรรมเกียวกับกำรซือขำยหลกัทรัพย ์(unfair trading) รองรับเฉพำะหลักทรัพย ์

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์และหลกัทรัพยที์มีกำรซือขำยในศูนยซื์อขำยหลกัทรัพย ์ อย่ำงไรก็ดี 
แนวโน้มควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีทนีำมำใช้พฒันำ trading platform สำหรับกำรซือขำยหลกัทรัพย ์ 
ชำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์ไดเ้พิมโอกำสกำรมี trading platform รูปแบบใหม่ ๆ ทีอำจเกิดขึน 

ในอนำคต แต่บทบัญญัติดังกล่ำวยังไม่ครอบคลุมกำรซือขำยหลักทรัพย์ใน trading platform  

รูปแบบใหม่เหล่ำนี จึงทำให้ผูล้งทุนไม่ได้รับควำมคุม้ครอง ซึงแตกต่ำงจำกกฎหมำยหลักทรัพย ์



๙ 

 

 

ในต่ำงประเทศทีมีบทบัญญัติว่ำด ้วยกำรป้องกัน กำรกระทำอันไม่เป็นธรรมครอบคลุมกำรซือขำย
หลกัทรัพยท์กุชนิด ไมว่ำ่จะเกิดขนึใน trading platform ใด   

๖) กำรดำเนินกิจกำรและกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของสมำคมที เกียวเนืองกับ  

ธุรกิจหลกัทรัพย ์

บทบัญญัติของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนของสมำคมทีเกียวเนืองกับ  

ธุรกิจหลักทรัพย์ทีให้นำบทบัญญัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยสมำคมกำรค้ำในส่วนทีเกียวกับกำรดำเนินกิจกำร 

มำใช้บังคับก ับสมำคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยอนุโลม อำจยังไม่ยืดหยุ่นเพียงพอ 

และเป็นกำ รจำกัดขอบเขตในก ำรดำเนินกิจกำรของสมำคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์  

(“สมำคมทีเกียวเนืองฯ”) โดยเฉพำะในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรเงินของสมำคมทีเกียวเนืองฯ  

ซึงมีข ้อกำหนดห้ำมมิให้สมำคมทีเกียวเนืองฯ ประกอบวิสำหกิจ หรือเข้ำดำเนินกำรในกำรประกอบ
วิสำหกิจของสมำชิก หรือเข้ำมีส่วนถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมทุนในกำรประกอบวิสำหกิจกับ  

บุคคลใด ๆ  เวน้แต่เป็นกำรถือตรำสำรหนี หรือเขำ้ถือหุน้ในบริษทัทีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์ 
ทีมีผูบ้ริจำคหรือมอบให้แก่สมำคมดงักลำ่ว จึงเป็นเหตุใหส้มำคมทีเกียวเนืองฯ ไมส่ำมำรถนำเงินสะสม
ของสมำคมไปลงทุนในช่องทำงทีหลำกหลำยเพือนำรำยได้ไปใช้ในกำรดำเนินงำนและจัดทำกิจกรรม
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึงมิใช่กำรประกอบวิสำหกิจและมิได้แสวงหำกำไรหรือรำยได ้

มำแบ่ง ปันกัน อันเป็นวัตถุประสงค์ของก ำรจัดตังสมำค มที เกียวเ นืองฯ ตำมมำตรำ ๒๓๐  
แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ 

 การระดมทุนและการกากับดูแลสานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทีเกียวเนืองกับตลาดทุน 

๑) กำรกำกับดูแลผูส้อบบญัชีและสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุน 

ในปัจจุบัน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ผูส้อบบัญชีของกิจกำรในตลำดทุน  

ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ซึงทีผ่ำนมำสำนักงำน ก.ล.ต. ได ้ออกประกำศกำหนด
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีในตลำดทุนให้ต้องสังกัดสำนักงำนสอบบัญชีทีมีระบบควบคุมคุณภำพ
งำนสอบบัญชีทีเพียงพอและน่ำเชือถือตำมมำตรฐำนกำรค วบคุมคุณภำพงำนทีกำหนดโดย  

สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (“สภำวิชำชีพบัญชีฯ”) เนืองจำกกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี 

ไม่สำมำรถทำได้โดยลำพัง กล่ำวคือ ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงำนร่วมกับทีมตรวจสอบ และต้องมี
เครืองมือและระบบงำนต่ำง ๆ ทีจำเป็น เพือทีจะสำมำรถปฏิบัติงำนสอบบัญชีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล  นอกจำกนี สภำวิชำชีพบัญชีก็ได้กำหนดให้ผูส้อบบัญชีทุกรำย นอกจำกต้องปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีแล้ว ยงัต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพงำนด้วย  อย่ำงไรก็ดี 
ตำมบทบัญญัติของกฎหมำยปัจจุบัน สำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจกำกับดูแลสำนักงำนสอบบัญชี  



๑๐ 

 

 

อย่ำงจำกัด โดยในกรณีทีพบว่ำสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุนมีข้อบกพร่องทีสำคัญบำงประกำร 

ในระบบกำรควบคุมคุณภำพงำน สำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจเพียงกำรสังพกัหรือเพิกถอนกำรให้ 
ควำมเห็นชอบผูส้อบบัญชีในตลำดทุนทุกรำยทีอยู่ในสงักดัสำนักงำนสอบบญัชีดงักล่ำวเท่ำนนั ซึงเป็น
มำตรกำรในกำรลงโทษทจีำกัด มิได้กระทำกับผูฝ่้ำฝืนโดยตรง  รวมทงัไม่ได้สัดส่วนหรือรุนแรงเกินไป 
ไม่สอดคล้องกับระดับควำมผิด และยงัมีผลกระทบอย่ำงมำกต่อผูส้อบบัญชี สำนักงำนสอบบัญชี และ
กิจกำรในตลำดทุนทีแต่งตังผูส้อบบญัชีทีสังกัดสำนักงำนสอบบัญชีดังกล่ำว รวมทังกำรทีสำนักงำน 
ก.ล.ต. มีอำนำจในกำรกำกับดูแลและลงโทษเพียงแค่ผู ้สอบบัญชีรำยบุคคล ส่งผลให้สำนักงำน  

สอบบัญชีไม่มีแรงจูงใจทีจะพัฒนำระบบกำรควบคุมคุณภำพของสำนักงำนสอบบัญชีหรือจัดหำ
เครืองมือและระบบงำนต่ำง ๆ เพอืสนับสนุนให้ผูส้อบบญัชีในสังกัดสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ  

นอกจำกนี สำนักงำน ก.ล.ต. พบว่ำ กำรแต่งตงัผูส้อบบัญชีเพือตรวจสอบ 

งบกำรเงินของตลำดหลักทรัพย ์และศนูยซื์อขำยหลกัทรัพยต์ำมมำตรำ ๑๗๙ แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ นนั 
มีข ้อกำหนดทีแตกต่ำงจำกบริษัทผูอ้อกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (issuer) ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และ
สำนกัหักบญัชีหลกัทรัพย ์ซึงกำหนดให้แต่งตงัผูส้อบบญัชีทีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกสำนกังำน ก.ล.ต. 
จึงทำใ ห้มำตรฐำ นก ำรกำกับ ดูแล หน่ว ยงำ นภำยใ ต้กำรกำกับ ดูแล ข องสำนั กงำน  ก .ล . ต.  
(regulated entity) ในเรืองผูส้อบบัญชีไม่สอดคล้องกัน ในกำรแก้ไข พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ในครังนี จึงมี
กำรแก้ไขในส่วนทีเกียวข้องกับกำรกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงำนผู้สอบบัญชีในตลำดทุน
สำหรับบริษทัทีออกและเสนอขำยหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพย ์กองทุนรวม กองทุนสำรองเลียงชีพ 

สำนักหักบัญชีหล ักทรัพย ์และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพือให้กำรรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมน่ำเชือถือ
และเป็นกลไกในกำ รคุ้มค รองผู้ลงทุน แล ะปรับปรุง บทบัญญัติในส่วนของผู้สอบบัญชีของ 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ละศูนยซื์อขำยหลกัทรัพย ์ให้มีควำมสอดคลอ้งกันและเป็นมำตรฐำนเดียวก ันด้วย 

๒) กำรกำกับดูแลผูป้ระกอบวิชำชีพทีเกียวเนืองกับตลำดทุน  

ในปัจจุบัน อำนำจในกำรกำกับดูแลผูป้ระกอบวิชำชีพทีเกียวเนืองกับตลำดทุน
ทีต ้องได้รับควำม เห็นชอบและอยู ่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำน ักงำน ก.ล .ต.  บำ งประเภท  

มีกำรกำหนดไว้อย่ำงชัดเจนใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่น ผู้สอบบัญชี เป็นต้น ในขณะทีมีประกอบ
วิชำชีพทีเกียวเนืองกบัตลำดทุนอีกจำนวนหนึงกำหนดไวอ้ยู่ในระดบัประกำศเท่ำนัน เช่น ทีปรึกษำ
ทำงกำรเงินและผูค้วบคุมกำรปฏิบัติงำน หรือบริษ ัทประเมินมูลค่ำทรัพย ์สินในตลำดทุ นและ 

ผู ้ปร ะ เ ม ิน ห ล ัก  บ ริษ ัทจัดอันดับ เ ครดิต  ( Credit Rating Agency: CRA) เ ป็นต้น ทำใ ห้อำนำจ 

ในกำรกำกับดูแลบุคลำกรแต่ละประเภทมีควำมแตกต่ำงกัน และกำรกำก ับดูแลขำดควำมยืดหยุ่น  

ในกำรดำเนินกำร จึงควรปรับปรุงบทบัญญัติเกียวกับ ผู้ประกอบวิชำชีพทีเกียวเนืองกับตลำดทุน  

ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกัน โดยยงัคงควำมเหมำะสมของกำรกำกับดูแลให้สอดคล้องกับลักษณะของ  

ผูป้ระกอบวิชำชีพแต่ละประเภท 



๑๑ 

 

 

๓) กำรจดัทำและส่งงบกำรเงินและรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินกำร 

ในปัจจุบัน มำตรำ ๕๖ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดบริษ ัททีเสนอขำย
หลักทรัพย์และบริษัททีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ต้องจัดทำและนำส่งงบกำรเงิน 

รำยไตรมำสทีผ่ำนกำรสอบทำนโดยผู ้สอบบัญชี และนำส่งงบกำรเงินประจำงวดกำรบัญชีทีผ่ำน  

กำรตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชี  อย่ำงไรก็ดี สภำพแวดล้อมของตลำดทุนไทยแ ละของทัวโลก 

มีกำรเปลยีนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วตำมสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ  หำกไม่ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรเปิดเผย
ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษทัจดทะเบียนให้มีควำมยืดหยุ่น และรองรับกำรเปลียนแปลงทีอำจเกิดขึน 

ในอนำคต อำจส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยในกำรยกระดับตลำดทุนไทยให้ทัดเทียมกับมำตรฐำนสำกล
และต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับตลำดทุนต่ำงประเทศในเรืองหลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูล  

ทำงกำรเงินอย่ำงยงัยืน  รวมทงัอำจส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทย 

ในเวทีโลกในระยะยำวได้  ดว้ยเหตุนี สำนักงำน ก.ล.ต. จึงเล็งเห็นถึงควำมจำเป็นในกำรปรับปรุง
บทบัญญัติในมำตรำ ๕๖ ในส่วนทเีกียวข้องกับกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน
เพือให้กฎหมำยมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำปัจจุบัน โดยให้อำนำจคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด
แนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินให้สอดคล้องและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของตลำดทุนไทย
ทีอำจเปลียนแปลงไปในอนำคต 

๔) กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี และกำรรำยงำนผลกำรขำยหลกัทรัพย ์

ในปัจจุบัน บทบัญญัติของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนทีเกียวกบัตรำสำรหนี 
อำจมีควำมล้ำสมยั ไม่สอดคล้องกับทำงปฏิบัติและสภำวกำรณ์ปัจจุบัน  รวมทงัไม่มีควำมยืดหยุ่น 

เพียงพอทีจะรองรับระบบกำรเสนอขำยตรำสำรหนีในอนำคต ทำให้เกิดอุปสรรคในกำรระดมทุน  
กำรขยำยฐำนผู ้ลงทุน ตลอดจนกำรปรับโครงสร้ำงหนี (refinance) ของผูอ้อกตรำสำรหนี และ 

กำรออกหุ้นกู้ใหม่เพือต่ออำยุหุ้นกู้เดิม (rollover) เป็นตน้  นอกจำกนี หลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทยงัมีกลไก 

กำรคุม้ครองผูล้งทุนทีแตกต่ำงกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิงบทบัญญัติเกียวกับกำรมีผูแ้ทนผูถื้อหลกัทรัพย ์ 
ซึงจะช่วยดูแลรักษำประโยชน์ของผูล้งทุน โดยในปัจจุบันกฎหมำยกำหนดให้มีเฉพำะผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
เท่ำนัน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์กำรลงทุนทีมีลักษณะคล้ำยกัน เช่น พันธบัตร เป็นต้น ถูกกำกับดูแลและ 

ให้ควำมคุม้ครองผูล้งทุนแตกต่ำงกัน  
๕) กำรเข้ำ ถือหลักทรัพย์เพือครอบงำกิจกำรมำใช้กับทรัสต์ทีจดทะ เบียน  

ในตลำดหลกัทรัพย ์

ในปัจจุบัน พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในส่วนของบทบัญญติัเกียวกับกำรครอบงำกิจกำร 
ย ังไม่ครอบคลุมถึงทรัสต์ทีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ทำให้ผู้ลงทุนทีลงทุนในทรัสต์ดังกล่ำว  

ไม่ได้รับควำมคุ้มครองในระดับเดียวกับผู ้ถือหลักทรัพย์ในบริษัททีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  

แม้ว่ำทรัสต์ดังกล่ำวจะมีลักษณะกำรประกอบกิจกำรเหมือนบริษทั  นอกจำกนี จำกกำรศึกษำหลักเกณฑ์



๑๒ 

 

 

กำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพือครอบงำกิจกำร (takeover) ในต่ำงประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกำ ญปีุ่ น ออสเตรเลีย 
สิงคโปร์ ฮ่องกง และมำเลเซีย เป็นต้น พบว่ำประเทศดังกล่ำวต่ำงก็นำหลักเกณฑ์กำรเข้ำถือหลักทรัพย์ 
เพือครอบงำกิจกำรมำใช้กับทรัสต์ทีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ จึงควรปรับปรุงกฎหมำย 

ในเรืองดังกล่ำวให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ มีกลไกคุ ้มครองประโยชน์ของผูล้งทุนได้อย่ำงเหมำะสม  

และเทียบเคียงได้กับสำกล   

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
๑) กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน  

กำรรองรับสิทธิของบุคคลซึงเป็นพยำนในคดีอำญำให้ได้รับควำมคุ้มครอง  

กำรปฏิบ ัติทีเหมำะสมและได้รับค่ำตอบแทนทีจำเป็นและสมควรจำกรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
พยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖  (“พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ”) ย ังไม่ครอบคลุมถึงพยำนทีมำให้ถ้อยคำ 

ในชนัทีสำนักงำน ก.ล.ต. ตรวจสอบและรวบรวมพยำนหลักฐำนโดยอำศัยอำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำทีตำม
มำตรำ ๒๖๔ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และยงัไม่ครอบคลุมถึงคดีทีสำนักงำน ก.ล.ต. บ ังคับใช้กฎหมำย
ด้วยมำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง เนืองจำกพ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ กำหนดให้กำรคุ้มครองพยำนต่อเมือเป็น
คดีอำญำทีเขำ้สู่กระบวนกำรชนัสืบสวนสอบสวนของพนกังำนสอบสวน ชนัพนกังำนอยักำร หรือชนัศำล
แลว้เท่ำนนั แต่พยำนในชนักำรตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงของสำนกังำน ก.ล.ต. และพยำนในคดี
มำตรกำรลงโทษทำงแพ่งเป็นพยำนทีมีควำมสำคัญต่อรูปคดีและสมควรได้รับกำรปฏิบัติและคุ ้มครอง  

จำกรัฐเช่นเดียวกับพยำนในคดีอำญำอืน ด้วยสภำพปัญหำดังกล่ำว จึงมีควำมจำเป็นและสมควรทีจะต้องมี
กลไกทีช่วยเอืออำนวยให้พยำนบุคคลซึงเป็นผู ้ทีได้เห็น ได้ยิน ได้รับทรำบ หรือใกล้ชิดกับเหตุกำรณ์
กระทำผิดมำให้ควำมร่วมมือโดยให้ข ้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเกียวกับกรณีทีสำนักงำน ก.ล.ต. 
ตรวจสอบ ซึงจะทำให้กำรรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเพือดำเนินกำรกับผู้กระทำควำมผิด  

มีควำมสมบูรณ์มำกยิงขึน อันจะส่งผลให้กำรบังคับใช้กฎหมำยบรรลุผลสัมฤทธิทังในเชิงป้องกัน 
ปรำบปรำม และยบัยงักำรกระทำควำมผิด รวมทงัสอดคลอ้งกบักำรรับรองสิทธิของบุคคลในกระบวนกำร
ยุติธรรม ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พุทธศกัรำช. ๒๕๕๐ และ พ.ร.บ. คุม้ครองพยำนฯ 

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

ภำยในซือขำยหลักทรัพยแ์ละควำมผิดฐำนสร้ำงรำคำหรือปริมำณหลักทรัพย ์พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของ
สำนักงำน ก.ล.ต. จะใช้อำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำทีตำมมำตรำ ๒๖๔ แห่ง  พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  
ทำกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนในลักษณะทำนองเดียวกับกำรสอบสวนคดีอำญำ
โดยพนักงำนสอบสวน โดยหำกสำนักงำน ก.ล.ต. พิจำรณำเห็นว่ำ ผลกำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที
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มีกำรกระทำของบุคคลเข้ำข่ำยเป็นควำมผิดฐำนใช้ข้อมูลภำยในซือขำยหลักทรัพย์และควำมผิดฐำน 

สร้ำงรำคำหรือปริมำณหลักทรัพย์ สำนักงำน ก.ล.ต. จะต้องกล่ ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนเพือให้
สอบสวนดำเนินคดีกับผูก้ระทำควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ซึงพนักงำนสอบสวน
จะต้องทำกำรสอบปำกคำพนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. และสอบสวนพยำนหลักฐำนทีได้จำก 

กำรตรวจสอบอีกชันหนึงซึงเป็นกระบวนกำรทีต้องใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรและซำซ้อนกับ 

กำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดทีกระทำโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที 

ทังนี สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ว่ำจ้ำงคณะผู้วิจัยจำกศูนย์วิจัยกฎหมำยและกำรพ ัฒนำ  
คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพือศึกษำวิจัยประสิทธิภำพของกระบวนกำรดำเนินคดีอำญำ 

ในชนัก่อนฟ้องคดีภำยใต ้พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึงผลกำรศึกษำของคณะวิจัยมีข้อเสนอแนะว่ำ เนืองจำก
ควำมผิดในลักษณะกำรกระทำอันไม่เป็นธรรมเกียวกับกำรซือขำยหลักทรัพย์เป็นควำมผิดเฉพำะ  

ควรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวนควำมผิดในคดีอำญำ โดยเสนอให้
สำนักงำน ก.ล.ต. เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรควำมผิดเกียวกับหลักทรัพย์ และมีอำนำจพิจำรณำว่ำ
สำนักงำน ก.ล.ต. จะสอบสวนกำรกระทำควำมผิดเองหรือกล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวน ซึงจะส่งผลให้
กำรดำเนินคดีอำญำในชนัก่อนฟ้องคดีในควำมผิดเกียวกับหลักทรัพย์ทีสำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมเชียวชำญ
รวดเร็วยงิขึน เมือสำนกังำน ก.ล.ต. ได้พิจำรณำผลกำรศึกษำของคณะผูวิ้จยัและข้อมูลกำรบังคับใช้กฎหมำย
กับผู ้กระทำควำมผิดอำญำข้ำงต้นแล้ว สำนักงำน ก.ล.ต. มี ควำมเห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของ 

คณะผูวิ้จัยดังกล่ำว เนืองจำกกำรพิจำรณำกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ฐำนใช้ข้อมูล
ภำยในซือขำยหลกัทรัพยห์รือควำมผิดฐำนสร้ำงรำคำหรือปริมำณหลกัทรัพย ์จำเป็นตอ้งพิเครำะห์พิจำรณำ
ข้อเท็จจริงโดยผู ้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุ รกิจและบริบทต่ำง ๆ ในตลำดทุน ตลอดจนมีควำมรู้  

ควำมเชียวชำญในกลไกของระบบกำรซือขำยหลกัทรัพย ์ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระสำคญัทีจะมีผลกระทบ 

ต่อรำคำหลักทรัพย์ และพฤติกรรมกำรส่งคำสังซือขำยในลกัษณะลงทุนปกติกำรซือขำยทีเป็นลกัษณะ 

กำรกระทำควำมผิดเกียวกับกำรกระทำอันไม่เป็นธรรมในกำรซือขำยหลักทรัพย์ สำนักงำน ก.ล.ต.  
จึงมีควำมพร้อมและเชียวชำญในกำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดดังกล่ำว โดยเห็นควรกำหนดให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวนควำมผิดคดีอำญำในฐำนควำมผิดดังกล่ำว  

ซึงจะทำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว เด็ดขำด เพือเป็นกำรป้องกัน ระงบั ยบัยงั  
ให้อำชญำกรทำงเศรษฐกิจมีควำมหลำบจำและเป็นกำรป้องปรำมกำรกระทำควำมผิดในอนำคตด้วย 

๓) กำรปรับเป็นพินัย 

ตำมทีสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วย 

กำรปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....  (“ร่ำง พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัยฯ”) เพอืให้สอดคล้องกับมำตรำ ๗๗ 
แห่งรัฐธรรมนูญฯ ทีได้บัญญัติให้รัฐพึงกำหนดโทษอำญำเฉพำะควำมผิดร้ำยแรง ประกอบกับคำแนะนำ
ของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย เรือง กำรกำหนดโทษอำญำในกฎหมำย ได้วำงหลักให้หน่วยงำน  
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ของรัฐพึงกำหนดโทษอำญำในกฎหมำยเฉพำะในควำมผิดทีร้ำยแรง กระทบต่อควำมมันคงหรือ 

ควำมปลอดภัยของประเทศ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง  

หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม และเป็นกรณีทีไม่สำมำรถใช้มำตรกำรอืนใดเพือบังคับใช้กฎหมำย  

อย่ำงได้ผลและมีประสิทธิภำพ สำนักงำน ก.ล.ต. ได้พิจำรณำถึงแนวนโยบำยแห่งรัฐตำมข้ำงต้น ประกอบกับ
กระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยในปัจจุบัน พบว่ำมีบทบัญญัติตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนทเีกียวกับ
บทกำหนดโทษสำหรับควำมผิดทีไม่ร้ ำยแรงบำงมำตรำยังมีกำรใช้มำตรกำรลงโทษทำงอำญำ  

ซึงยงัไม่สอดคล้องกับหลักกำรกำหนดโทษอำญำเฉพำะควำมผิดร้ำยแรง ทำให้มีกำรใช้มำตรกำรลงโทษ
ทำงอำญำโดยไม่จำเป็นและอำจกระทบต่อสิทธิเสรีภำพของประชำชนได้ จึงสมควรปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบำยดงักล่ำว เพอืใหบ้ทกำหนดโทษนนัมีควำมเหมำะสม สำมำรถสร้ำงควำมสมดุล
ของสภำพแวดล้อม (ecosystem) ในตลำดทุน โดยกำรป้องปรำมกำรกระทำควำมผิด คุ้มครอง 

ผูล้งทุน และส่งเสริมกำรระดมทุนและกำรประกอบธุรกิจในตลำดทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
นอกจำกนี เพือให้กำรกำหนดอำยุควำมสำหรับคดีควำมผิดทำงพินัยตำม  

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรกำ หนดอำยุควำมสำหรับควำมผิดทำงอำญำ  

ทีมีโทษปรับสถำนเดียวทใีช้บงัคบัอยู่ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในปัจจุบนั ซึงกำหนดให้มีอำยุควำม ๑ ปี 
โดยเริมนบัแต่วนัทีสำนกังำน ก.ล.ต. วนิิจฉยัว่ำมีกำรกระทำควำมผิดเกิดขึนและรู้ตวัผูก้ระทำควำมผิด 
แต่ต ้องไม่เกิน ๕ ปีนับแต่ว ันทีมีกำรกระทำควำมผิดนัน จึงเสนอให้กำหนดอำยุควำมสำหรับคดี
ควำมผิดทำงพินัยตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย ์ฯ ในลักษณะเดียวกัน กล่ำวคือ กำหนดให้มีอำยุควำม ๒ ปี 
โดยเริมนบัแต่วนัทีสำนกังำน ก.ล.ต. วนิิจฉยัว่ำมีกำรกระทำควำมผิดเกิดขึนและรู้ตวัผูก้ระทำควำมผิด  
แต่ต้องไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วนัทีมีกำรกระทำควำมผิดนัน  ทังนี เพือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยตำม  
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับลักษณะของอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ  
ซึงโดยทวัไปแลว้มิใช่กำรกระทำควำมผิดซึงหน้ำ ทีพนักงำนเจ้ำหน้ำทีจะสำมำรถพบกำรกระทำ
ควำมผิดและพิจำรณำดำเนินกำรได้โดยทนัที 

 การกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
๑) คณะกรรมกำรทมีีบทบำทหน้ำทีในกำรกำกับดูแลตลำดทุน 

สำนักงำน ก.ล.ต. ได้พิจำรณำ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนว่ำด้วยกำรกำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยด์ังกล่ำวแล้ว เห็นว่ำ สมควรปรับปรุงกฎหมำยให้มีควำมเหมำะสม ชัดเจน 
และเพือส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนกำกับดูแลภำคตลำดกำรเงิน ให้สำมำรถรองรับ  

ควำมเปลียนแปลงในตลำดทุนทีรวดเร็วและปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพือรองรับพัฒนำกำร 

ของตลำดกำรเงินทีเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว เกิดผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินและรูปแบบกำรประกอบธุรกิจ  

ทีมีควำมซับซอ้นมำกขึน ดงันนั กลไกควำมร่วมมือในเชิงโครงสร้ำงและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร
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ภำยใตพ้ระรำชบัญญัติจัดตังของแต่ละหน่วยงำนทีมีกำรกำหนดให้ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 

กำกับดูแลหนึงเป็นกรรมกำรโดยตำแหน่งในหน่วยงำนกำกับดูแลอืน จึงเป็นกลไกทีสำคัญและ 

จำเป็นในกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน ซึงจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิงต่อกำรกำกับดูแล 

ตลำดกำรเงินในภำพรวมของประเทศให้มีควำมสอดคล้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

นอกจำกนี เนืองจำกคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ำมของกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมกฎหมำยปัจจุบัน มีควำมเหมำะสมและเป็นมำตรกำรทีเพียงพอทีจะป้องกัน
ไม่ให้เกิดกำรขดักันทำงผลประโยชน์ (conflict of interest) ของกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ ซึงมิได้ร่วมพิจำรณำ
ในเรืองทีตนมีส่วนได้เสียอยู่แล้ว  ดังนัน ข้อกำหนดเกียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของ 

กรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนซึงมีบทบำทหน้ำทีในลักษณะเดียวกัน  

จึงควรมีควำมสอดคล้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกนักบัคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ดว้ย  ทงันี กำรปรับปรุง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู ้ทีมีส่วนเกียวข้องในตลำดทุน 
(stakeholders) ซึงมีควำมรู้ ควำมเชียวชำญ และประสบกำรณ์ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำหนด  

แนวทำงกำรกำกับดูแลและพัฒนำตลำดทุนได้มำกยิงขึนด้วย และเห็นควรให้ปรับปรุงอำนำจ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกำรออกระเบียบ คำสัง และข้อบังคับเกียวกับกำรพนักงำนรวมถึ ง 

กำรปฏิบัติกำรอืนใดเพือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้ชัดเจนยิงขึน  
โดยครอบคลุมไปถึงกำรกำหนดนโยบำยและให้ควำมเห็น ชอบแผนงำนของสำนักงำน ก.ล.ต.   
รวมทงักำรออกระเบียบ คำสัง และขอ้บงัคบัในเรืองกำรจดัองคก์ร กำรเงิน กำรจดักำรทรัพยสิ์น กำรพสัดุ  
และกำรตรวจสอบภำยใน เพอืให้สอดคลอ้งกับถ้อยคำในกฎหมำยของหน่วยงำนกำกับดูแลอืน ๆ 

๒) กำรบริหำรองค์กรของสำนักงำน ก.ล.ต. เกียวกับประกันสังคม 

เนืองจำกกำรยกร่ำง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ทีมีกำรจัดตังสำนักงำน ก.ล.ต.  
ในปี ๒๕๓๕  ตงัอยู่บนพืนฐำนควำมเขำ้ใจทีว่ำสำนักงำน ก.ล.ต. เป็นองคก์รในรูปแบบเดียวกบัองค์กร
กำกับดูแลอืนทีไม่อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  (“พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ”)  

ซึ งแต่ เ ดิมพระรำชบัญญัติจัดตังองค์กรกำกับดูแลดังกล่ ำวก็ไม่ ได้บัญญัติ ยกเว้นไว้  ดังนัน  
พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ จึงไม่ได้มีข้อยกเวน้จำก พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ เช่นกัน  อย่ำงไรก็ดี สำนักงำน ก.ล.ต. 
ทำกำรศึกษำขอ้กำหนดทีเกียวกบัเรืองประกนัสังคม โดยเปรียบเทียบขอ้กำหนดในพระรำชบญัญติัจดัตงั
องค์กรกำก ับดูแลอืนทีมีลักษณะคล้ำยกัน พบว่ำไม่ได้ เข้ำระบบประกันสังคมเช่นกัน แต่มีกำรแก้ไข
เพิมเติมกฎหมำยให้ มีควำมชัดเจนว่ ำองค์กรดังกล่ ำวไม่อยู่ภำยใต้ พ.ร.บ.  ประกันสังคมฯ   
ดงันนั สำนักงำน ก.ล.ต. โดยมติคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เห็นว่ำ สำนักงำน ก.ล.ต. ซึงมีสถำนะเป็นองค์กร
ของรัฐเช่นเดียวกับองค์กรกำกับดูแลอืน รวมถึงสวสัดิกำรทีสำนักงำน ก.ล.ต. จดัให้แก่พนักงำนและ
ลูกจ้ำงโดยรวมเป็นสว ัสดิกำรทีดีเช่นเดียวกับองค์กรกำกับดูแลอืนและเป็นสวัสดิกำรทีดีกว่ำระบบ



๑๖ 

 

 

สว ัสดิกำรประกันสังคมอยู่แล้ว จึงเห็นควรเสนอแก้ไขเพิมเติมขอ้กำหนดใน พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ว่ำ 

สำนักงำน ก.ล.ต. ไม่อยูภ่ำยใตบ้งัคบัแห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ  
 เหตุใดรัฐจงึควรแทรกแซงในเรืองนี 

 การส่งเสริมตลาดทุนดิจทัิล 
๑) กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในตลำดทุน 

เพือลดข้อจำกัดทำงกฎหมำยทีมีบทบัญญัติบำงประกำรทีอำจไม่ทันสมัย 

ต่อกำรเปลียนแปลงทำงเทคโนโลยี ทำให้เป็นอุปสรรค ต่อประชำชนในกำรประกอบธุรกิจ  

และกำรดำเนินกำรในภำคตลำดทุนไม่สำมำรถดำเนินกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบถว้นทงัระบบ  
รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย 

๒) กำรออกหลักทรัพย์โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และกำรทำธุรกรรมทีเกียวข้อง 
และกำรใช้หลักทรัพย์ทีมิได้ออกโดยวิธีกำรทำงอิเ ล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกันและกำรบังคับ
หลกัประกัน 

เพือลดข้อจำกัดทำงกฎหมำย โดยกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน รวมถึงรองรับระบบงำนต่ำง ๆ ทีจะเกิดขึนในอนำคต  นอกจำกนี เพือให้มีกำรกำหนด
หลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีกำรในกำรกำกับดูแลทีเหมำะสม และสอดคล้องกับลักษณะของกำรออก
หลักทรัพยท์ำงอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ธุรกรรมในตลำดทุนมีควำมยืดหยุ่นสะดวกและรวดเร็วยิงขึน  
ลดอุปสรรคและภำระต้นทุนของผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ ประกอบกับ
เพือให้มีกำรกำหนดวิธีกำรวำงและบังคับหลักประกันได้สอดคล้องกับลักษณะโดยสภำพของ
หลักทรัพย์ และลักษณะของกำรซือขำยหลักทรัพย์ ซึงจะทำให้กำรดำเนินกำรเกียวกับกำรวำง 

และบังคับหลักประกัน เป็นไปอย่ำงเป็นธรรม มีควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบติังำนสำมำรถดำเนินกำรวำง
และบังคับหลักประกันได้สะดวกและรวดเร็วยิงขึน ลดอุปสรรคและภำระต้นทุนของผู ้ลงทุน  
และผูป้ระกอบธุรกิจได้ อันจะเป็นกำรส่งเสริมสภำพคล่องและควำมเชือมันของระบบโดยรวม 

ในตลำดทุน รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบญัญติัของกฎหมำย 

๓) กำรกำกับโทเคนดิจิทลัทีมีลกัษณะคลำ้ยหลกัทรัพย ์

เพือให้กลไกกำรกำกับดูแลสอดคล้องกับลักษณะและควำมเสียงของรูปแบบ  

กำรระดมทุนและผลิตภัณฑ์กำรลงทุน และมีกำรคุ้มครองผู้ลงทุนทีเพียงพอ เหมำะสม โดยรูปแบบ  

กำรระดมทุนทีมีลักษณะคล้ำยกันถูกกำกับดูแลด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันเพือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำ 

ด้ำนค วำม เหลือมลำในกำรกำกับดูแ ล ( regulatory arbitrage)  รวมทังสอดคล้อ งกับแนวทำง 

ในต่ำงประเทศและมำตรฐำนสำกล ประกอบกับปัญหำทีพบในปัจจุบันเป็นผลมำจำกกฎหมำยและ
แนวทำงในกำรกำกับดูแลโทเคนดิจิทลัซึงมีกำรพิจำรณำและกำหนดขึนอย่ำงเร่งด่วนในปี ๒๕๖๑   



๑๗ 

 

 

จึงไม่สำมำรถใช้มำตรกำรอืนในกำรแก้ไขปัญหำได้  ทังนี เนืองจำกในช่วงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑   
ตลำดสินทรัพย์ดิจิทัลมีควำมร้อนแรง มีบริษัทไทยหลำยแห่งทีสนใจระดมทุนโดยกำรเสนอขำย
สินทรัพยดิ์จิทลั  รวมทงัใหบ้ริกำรซือขำยสินทรัพยดิ์จิทลัหลำยรำย ซึงในช่วงนนัมีโครงกำรทีหลอกลวง 
(scam) เป็นจำนวนมำก ทำให้เกิดควำมกังวลว่ำผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับข้อมูลและควำมคุ ้มครอง  

อย่ำงเ พียงพอ โดยในขณะ นันยังไม่มี แนวทำงก ำรกำกับ ดูแลสินทรัพย์ดิ จิทัลที เป็นสำก ล  
และหลำยประเทศยังอยู่ระหว่ำงพิจำรณำออกกฎเกณฑ์ รัฐจึงจำเป็นต้องแทรกแซงโดยกำรแก้ไข
บทบญัญติัของกฎหมำย 

๔) กำรกำกับดูแลผูใ้ห้บริกำรระบบทมีีนัยสำคัญต่อตลำดทุน 

 เพือให้กำรให้บริกำรระบบทีมีนัยสำคญัต่อตลำดทุนมีกำรกำกับดูแลทีเหมำะสม 
และผูใ้ห้บริกำรมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร อันจะช่วยให้ผูท้ีเกยีวข้องตลอดจนผูล้งทุนในตลำดทุน
ได้รับบริกำรทีมีคุณภำพ ได้รับควำมคุ ้มครองอย่ำงเหมำะสม  รวมทงัสร้ำงกำรเขำ้ถึงระบบทีเป็นธรรม 
(fair access) ให้กบัผูที้เกียวขอ้งในระบบทีมีเป็นจำนวนมำก ช่วยให้เกิดควำมเชือมนัและกำรพฒันำ 

ต่อยอดธุรกิจในตลำดทุนต่อไป รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบญัญติัของกฎหมำย   

 การกากับดูแลผู้ประกอบธุรกจิหลกัทรัพย์ 
๑) กำรเปิดเผยงบกำรเงินของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละข้อมูลอืนทีเกียวข้องผ่ำนสือใด ๆ 

เพือให้บริษทัหลักทรัพย์สำมำรถเปิดเผยงบกำรเงินหรือข้อมูลอืนผ่ำนช่องทำง  

ทีมีประสิทธิภำพอืนได้ นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยในหนังสือพิมพ์ หรือตอ้งเปิดเผยข้อมูลตำมทีกำหนด
โดยกำรปิดประกำศไว้ทีทำกำรของบริษัทหลักทรัพย์ ซึงจะทำให้ ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลดังกล่ำว
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุนหรือเลือกใชบ้ริกำรไดอ้ย่ำงรวดเร็วขึน และขอ้มูลดงักล่ำวสำมำรถ
เข้ำถึงผูล้งทุนได้ในวงกวำ้ง  นอกจำกนี ยงัเป็นกำรช่วยให้บริษัทหลักทรัพยม์ีควำมหลำกหลำย  
เข้ำถึงได้ง่ำย มีควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติงำน และลดภำระต้นทุน  รัฐจึงจำเป็นต้องแทรกแซง 

โดยกำรแก้ไขบทบญัญติัของกฎหมำย   
๒) กำรกำกับดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์

เพือสร้ำงควำมเป็นเสถียรภำพในกำรกำก ับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ทีดำรงไว ้

ซึงผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ทีเป็นทีน่ำเชือถือ เหมำะสมแก่กำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และเพอืให้กำรกำกับ
ดูแล ผู้ถือ หุ้ นรำยใ หญ่มีคว ำมชัด เ จน โดยกำรบัญญัติไว้ใ นก ฎหม ำยระดับพระ รำชบัญญัติ   
รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย   

๓) กำรเลิกบริษทัหลกัทรัพยเ์มอืมีกำรเพิกถอนใบอนุญำต 

เพือลดผลกระ ทบทีอำจเกิดขึน ต่อผู ้ใ ช้บ ริกำรธุ รกิ จ อืนห รือ ผู ้ลง ทุน 

ในตลำดทุน ในกรณีทีให้บริษ ัทหลักทรัพย์ดังกล่ำวซึงมีกำรประกอบธุรกิจอืนอยู่ด้วยถูกเพิกถอน



๑๘ 

 

 

ใบอนุญำตและต้องเลิกบริษทั อนัจะทำให้บริษทัหลักทรัพย์ไม่สำมำรถประกอบธุรกิจอืนดังกล่ำวต่อไปได ้
รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย   

๔) กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน 

เพือให้กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุนมีควำมชัดเจน เป็นมำตรฐำน
เดียวกันในกฎหมำยระดับ พระรำชบัญญัติ  และเพิมควำมยืดหยุ่นและควำมมีประสิทธิภำพ 

ในกำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุนมำกยิงขึนซึงสอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มของตลำดทุน 

ทีมีกำรพฒันำอย่ำงรวดเร็ว รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบญัญติัของกฎหมำย   

 การกากับดูแลตลาดรองและองค์กรทีเกยีวเนืองกบัธุรกจิหลกัทรัพย์ 
๑) กำรกำกับดูแลศูนยซื์อขำยหลกัทรัพย ์

เพือลดข้อจำกัดทำงกฎหมำยที เป็นอุปสรรคต่อกำรจัดตัง ศูนย์ซือขำย 

หลักทรัพย์ใหม่ ทีไม่เอือต่อกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเพิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
ทีมำกขึนในกลุ่มผูป้ระกอบกิจกำร trading platform  รวมทังมีควำมจำเป็นต้องมีกฎหมำยรองรับ 

ตลำดรองทีเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของตลำดทุนในปัจจุบันและ นโยบำยกำรนำโทเคนดิจิทัล 

มำกำกับดูแลภำยใต้ พ.ร.บ. หล ักทรัพย์ฯ รัฐจึงจำเป็นต้องแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติ 

ของกฎหมำย   
๒) กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจของตลำดหลักทรัพย์และบทลงโทษ 

ทีเกียวขอ้ง 

เพือกำหนดบทบัญญัติว่ำด้วยกำรกำหนด conduct rules ให้ตลำดหลักทรัพย์ 
ปฏิบัติ  รวมทงักำหนดมำตรกำรดำเนินกำรกับตลำดหลักทรัพย์ เมือมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำย หรือ คำสังของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ conduct rules ดังกล่ำว โดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ซึง ปัจจุบันกฎหมำย ยังไม่สอ ดคล้องกับก ำรกำกับดูแลองค์ก รอื นภำยใต้กำรกำกับดูแล ของ 

สำนักงำน ก.ล.ต.  (regulated entity) และไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รัฐจึงจำเป็นต้องแทรกแซง 

โดยกำรแก้ไขบทบญัญติัของกฎหมำย   
๓) กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นใหญ่ของสำนักหักบัญชีหลกัทรัพย์

และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์

เพือกำหนดบทบัญญัติเกี ยวกับ มำตรก ำรกำกับดูแลก รรมก ำร  ผู ้บ ริ หำร  
และผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพือให้กำรกำกับดูแล 

ผู้ประกอบธุรกิจทีอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำน  ก.ล.ต. มีควำมสอดคล้องกันทังหมด  
และเพือใหม้นัใจไดว้่ำผูป้ระกอบธุรกิจดำรงไวซึ้งกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุน้รำยใหญ่ทีน่ำเชือถือ 



๑๙ 

 

 

เหมำะสมแก่กำรประ กอบธุรกิจเ ป็นสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย ์  
รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย   

๔) กำรคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูฝ้ำกหลกัทรัพยที์ฝำกไวก้ับศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์

เพือเพิมควำมชดัเจนทำงกฎหมำยในกำรคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูฝ้ำกหลกัทรัพย์
หรือเจ้ำของหลักทรัพย์ในกรณีทีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ล้มละลำย ซึงจะช่วยสร้ำงควำมน่ำเชือถือ 

ให้กับตลำดทุนไทยในกำรคุ้มครองประโยชน์ของผูล้งทุน รัฐจึงจำเป็นต้องแทรกแซงโดยกำรแก้ไข
บทบญัญติัของกฎหมำย   

๕) กำรเพิมบทบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำอันไม่เป็นธรรมเกียวกับกำรซือขำย
หลกัทรัพยใ์หค้รอบคลุมกำรซือขำยบน trading platform ทุกประเภท 

เพือกำหนดบทบัญญัติเกียวกับมำตรกำรป้องกันกำรกระทำอันไม่เป็นธรรม
เกียวกบักำรซือขำยหลกัทรัพยใ์นทุก trading platform เช่น มำตรกำรป้องกันกำรเปิดเผยข้อมูลทีอำจ  

ทำให้ผูล้งทุนและตลำดทุนเสียหำย หรือกำรเอำเปรียบผูล้งทุนโดยกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลทล่ีวงรู้มำ
หรือกำรสร้ำงรำคำหลกัทรัพย ์เป็นตน้ รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย   

๖) กำรดำเนินกิจกำรและกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของสมำคมที เกียวเนืองกับ  

ธุรกิจหลกัทรัพย ์

เพือปรับปรุงกฎหมำยให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันทีเปลียนแปลงไป 
และลดข้อจำกัดทำง กฎหมำยในส่วนทีเกียวข้อง กับกำรดำเนินกิจกำร รวมถึงกำรลงทุนของ  

สมำคมทีเกียวเนืองฯ รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบญัญติัของกฎหมำย   

 การระดมทุนและการกากับดูแลสานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทีเกยีวเนืองกบัตลาดทุน 

๑) กำรกำกับดูแลผูส้อบบญัชีและสำนักงำนสอบบญัชีในตลำดทุน 

เพือให้สำมำรถกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุน 

ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลมำกยงิขึน มีบทลงโทษผูส้อบบญัชีและสำนกังำนสอบบญัชี 

ในตลำดทุนทีหลำกหลำย  จึงจำเป็นต้องใช้อำนำจรัฐในกำรกำหนดบทบญัญติัทีใช้เป็นกำรทวัไป 

ในกำรกำกับดูแลและกำรลงโทษผู้สอบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุน  รัฐจึงจำเป็นต้อง
แทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบญัญติัของกฎหมำย   

๒) กำรกำกับดูแลผูป้ระกอบวิชำชีพทีเกียวเนืองกับตลำดทุน 

เพือให้มีเครืองมือในกำรกำกับดูแลผูป้ระกอบวิชำชีพทีเกียวเนืองกับตลำดทุน
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกกวำ่ในปัจจุบนัทีมีบทลงโทษเพียงกำรสังพกัหรือเพิกถอน 

กำรให้ควำมเห็นชอบผูป้ระกอบวิชำชีพเท่ำนัน และปรับปรุงกำรกำกับดูแลผู้ประกอบวิชำชีพ 



๒๐ 

 

 

ทีเกียวเนืองกับตลำดทุนให้มีควำมสอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องใช้อำนำจรัฐในกำรกำหนดบทบัญญัติ 

ทีใช้เป็นกำรทัวไปในกำรกำกับดูแลและกำรลงโทษประกอบวิชำชีพทีเกียวเนืองกับตลำดทุน  
รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย   

๓) กำรจดัทำและส่งงบกำรเงินและรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินกำร 

เพือให้บทบัญญัติทีกำหนดเกียวกับกำรจัดทำและนำส่งข ้อมูลทำงกำรเงิน  
ซึงรวมถึงงบกำรเงินของบริษัททีออกหลักทรัพย์มีควำมยืดหยุ่น และสำมำรถปรับให้สอดคล้อง  

และเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของตลำดทุนไทยและแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลระดับสำกล  

ทีมีกำรเปลียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วได้อย่ำงทันท่วงที รัฐจึงจำเป็นต้องแทรกแซงโดยกำรแก้ไข
บทบญัญติัของกฎหมำย   

๔) กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี และกำรรำยงำนผลกำรขำยหลกัทรัพย ์

เพือลดข้อจำกัดทำงกฎหมำย โดยกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบนั รวมถึงรองรับระบบงำนต่ำง ๆ ทีจะเกิดขึนในอนำคต  นอกจำกนี เพือให้มีกำรกำหนด
หลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีกำรในกำรกำกับดูแลทีเหมำะสม ทำให้ธุรกรรมในตลำดทุนมีควำมยืดหยุ่น
สะดวกและรวดเร็วยิงขึน ลดอุปสรรคและภำระต้นทุนของผู้ออกหลักทรัพย์และผู ้ประกอบธุรกิจ 

ทีเกียวข้องในกำรออกตรำสำรหนีได้ รวมถึงมำตรกำรในกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำทีของบุคคล
ดังกล่ำว เพือให้ผู ้ลงทุนได้รับควำมคุ้มครองทีเหมำะสม รัฐจึงจำเป็นต้องแทรกแซงโดยกำรแก้ไข
บทบญัญติัของกฎหมำย   

๕) กำรเข้ำ ถือหลักทรัพย์เพือครอบงำกิจกำรมำใช้กับทรัสต์ทีจดทะ เบียน  

ในตลำดหลกัทรัพย ์

เพือปรับปรุงกฎหมำยให้นำหลกัเกณฑ์กำรเขำ้ถือหลกัทรัพย์เพือครอบงำกิจกำร 
(takeover) มำใช้กับทรั สต์ทีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (listed trust) อันจะทำให้กำรกำกับ
ดูแลทรัสต์ดังกล่ำวสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ มีกลไกคุ ้มครองประโยชน์ของผูล้งทุนได้อย่ำงเหมำะสม
และเทียบเคียงได้กับสำกล รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมำย 

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
๑) กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน  

เพือให้บุคคลทีจะให้ข ้อมูล เบำะแสต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีตำมกฎหมำย  

ทีอ ยู่ภ ำยใ ต้ก ำรกำกับดูแล ของสำนักงำน ก .ล .ต . ได้รับคว ำมคุ้มครอ งในแนวทำงเ ดียวกับ  
พ.ร.บ. คุ้มครองพยำนฯ อันเป็นกำรเพิมมำตรกำรคุม้ครองพยำนตงัแต่ในชันตรวจสอบกำรกระทำ
ควำมผิดและในคดีทีสำนักงำน ก.ล.ต. ดำเนินมำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง จะเป็นกำรรับรองสิทธิของ
บุคคลทีจะมำเป็นพยำนตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำญำจกัรไทย ช่วยสร้ำงควำมเชือมนัให้กบัพยำน 



๒๑ 

 

 

ในกำรมำให้ถ้อยคำ ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที  อันจะเป็นกำรสนับสนุน 

กำรทำหน้ำทีของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดได้มีประสิทธิภำพมำกขึน  
รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย 

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  

ต่อพนักงำนสอบสวนอยู่แล้ว แต่เมือพิจำรณำกำรสอบสวนผู้กระทำควำมผิดในคดีควำมผิดตำม  
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ทีจำเป็นตอ้งอำศยัทกัษะและองคค์วำมรู้เกียวกบักำรซือขำยหลกัทรัพยเ์ป็นสำคัญ 
รัฐจึงควรพิจำรณำลดขนัตอนทีซำซอ้นกนัเพอืสร้ำงควำมเชือมนัในกระบวนกำรยุติธรรมต่อประชำชน
และส่งเสริมให้เกิดควำมเชือมนัในกำรลงทุนในประเทศ ขณะเดียวกนัยงัมีกำรสอบยนัโดยพนกังำน
อยักำรเช่นเดียวกับกฎหมำยปัจจุบนั รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบญัญติัของกฎหมำย 

๓) กำรปรับเป็นพินัย 

เพือให้บทกำหนดโทษตำม  พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีควำมเหมำะสมและ 

ได้สัดส่วนกับควำมรุนแรงของกำรกระทำควำมผิด เนืองจำกกำรนำมำตรกำรลงโทษทำงอำญำ 

มำใช้กับกำรกระทำควำมผิดทีไม่ร้ำยแรง ผู้ถูกกล่ำวหำต้องถูกนำตัวเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม  

ทำงอำญำ เช่น ถูกจบักุม คุมขงั พิมพล์ำยนิวมือ และลงประวติัอำชญำกรเป็นประวติัติดตัวตลอดไป  
กำรปรับปรุงกฎหมำยจะช่วยลดขนัตอนกำรเขำ้สู่กระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำได ้อนัเป็นกำรลดตน้ทุน
ของหน่วยงำนภำครัฐ รัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมำย 

 การกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
๑) คณะกรรมกำรทมีีบทบำทหน้ำทีในกำรกำกับดูแลตลำดทุน 

เ พื อใ ห้ค ณะ ก รรมก ำร ทีมี บทบำ ทห น้ำ ทีใ น กำรก ำกับ ดู แล ต ล ำ ด ทุน  
มีอง ค์ประกอบ คุณสมบัติ และอำนำ จหน้ำทีทีชัดเจนและมีควำมสอดคล้องกัน เพือส่ง เสริม  

ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนกำกับดูแล  ภำคตลำดกำรเงิน ให้สำมำรถรองรับควำมเปลียนแปลง 

ในตลำดทุนทีรวดเร็วและปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี  ประสิทธิภำพ รัฐจึงจำเป็นต้องแทรกแซงโดยกำรแก้ไข
บทบญัญติัของกฎหมำย 

๒) กำรบริหำรองค์กรของสำนักงำน ก.ล.ต. เกียวกับประกันสังคม 

เพือก ำห นดบทบัญญัติใ ห้ ส ำนัก งำน ก .ล .ต. ไม่ อ ยู่ภำยใต้บังคับแห่ ง  
พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ เพอืให้มีควำมชัดเจน และสอดคล้องกับองค์กรกำกับดูแลอนื  ทงันี เพือมิให้เป็น
ภำระค่ำใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐและเป็นภำระแก่พนักงำนและลูกจ้ำงของสำนักงำน ก.ล.ต.  



๒๒ 

 

 

ในกำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม รวมถึงสวสัดิกำรทีสำนักงำน ก.ล.ต. จดัให้แก่พนักงำน 

และลูกจ้ำงโดยรวมเป็นสวัสดิกำรทีดีเช่นเดียวกับองค์กรกำกับดูแลอืนและเป็นส วัสดิกำรทีดีกว่ำ 

ระบบสวสัดิกำรประกันสังคมรัฐจึงจำเป็นตอ้งแทรกแซงโดยกำรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำย 

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรแทรกแซงคืออะไร 

 การส่งเสริมตลาดทุนดิจทัิล 
 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 

เพือให้กำรดำเนินกำรในภำคตลำดทุนสำมำรถดำเนินกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  
ไดค้รบถว้น ทงัระบบ มีควำมชดัเจนในทำงกฎหมำย มีควำมทนัสมยัและควำมยืดหยุ่นเพือใหส้ำมำรถ
รองรับสถำนกำรณ์ทีอำจเปลียนแปลงไปใ นอนำคต สำมำรถตอบสนองมีควำมทันสมัยต่ อ 

ควำมเปลียนแปลงทำงเทคโนโลยี และยกระดบัสภำพแวดลอ้มทีเอืออำนวยให้ผูป้ระกอบธุรกิจและ
ตลำดทุนไทยแข่งขนัได้   

 การออกหลักทรัพย์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และการทาธุรกรรมทีเกียวข้อง 
และการใช้หลักทรัพย์ทีมิได้ออกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกันและก ารบังคับ
หลักประกัน 

เพือรองรับกำรออกหลักทรัพยโ์ดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และเพือให้มีกำรกำกับ
ดูแลทีเหมำะสม และสอดคล้องกับทำงปฏิบัติ เช่น กำรจัดทำทะเบียน กำรโอน และวิธีกำรบังคับ
หลักประกัน เป็นต้น  นอกจำกนี เพือให้สำมำรถกำหนดวิธีกำรวำงหลักประกันและกำรบังคับ
หลักประกันให้สอดคล้องกับทำงปฏิบัติ เช่น ไม่ต้องออกใบหลักทรัพย์ กำรสลักหลัง หรือกำรบังคับ
หลักประกันโดยวิธีอืนนอกเหนือจำกกำรขำยทอดตลำด  ทงันี แมป้ระมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์

จะมีบทบัญญัติเกียวก ับกำรจำนำและกำรบังคับจำนำ แต่ในทำงปฏิบัติพบว่ำ มีอุปสรรคในกำรปฏิบ ัติ
ตำมบทบัญญัติดังกล่ำว และไม่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติของลักษณะของกำรซือขำยหลักทรัพย ์

บำงประเภท  ทงันี หำกผูป้ระกอบธุรกิจไม่ปฏิบติัตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ก็อำจถือว่ำ 

มีกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมบทบัญญติัของกฎหมำย และอำจส่งผลกระทบสิทธิและหนำ้ทีทีจะเกิดขึน 

ในภำยหลังกำรดำเนินกำรได้ ประกอบกับ พ.ร.บ. หล ักทรัพย์ฯ ในปัจจุบ ันกำหนดรองรับเรือง  

กำรวำงหลักประกันและบังคับหลักประกันไว้เฉพำะก รณีหลักทรัพย์ทีฝำกไว้กับศูนย์รับฝำก  

หลักทรัพย์เท่ำนัน แต่ยงัคงมีบำงกรณีทีไม่ได้มีกำรฝำกหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  
ผูป้ระกอบธุรกิจจึงต้องปฏิบติัตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ซึงตอ้งมีกระบวนกำรในกำรส่งมอบ
ใบหลักทรัพย์ให้กับผูรั้บหลักประกัน จึงจำเป็นต้องมีกำรแก้ไขกฎหมำยให้รองรับกำรออกหลักทรัพย์



๒๓ 

 

 

โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรใช้หลักทรัพย์ทังทีออกโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และ 

มิได้ออกโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลกัประกัน รวมถึงกำรบงัคบัหลกัประกันดังกล่ำว 

 การกากับโทเคนดิจิทัลทมีีลักษณะคล้ายหลักทรัพย์ 
  เพือให้เกิดควำมชัดเจนในกำรบังค ับใช้กฎหมำยในกำรกำกับดูแลกำรเสนอขำย  

โทเคนดิจิทัล และผู ้ลงทุนได้รับควำมคุ้มครองทีเหมำะสมสอดคล้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์  
กำรลงทุน 

 การกากับดูแลผู้ให้บริการระบบทีมีนยัสาคัญต่อตลาดทุน 
เพือให้มีกำรกำกับดูแลผูใ้ห้บริกำรระบบทีมีนัยสำคญัต่อตลำดทุนได้อย่ำงเหมำะสม

เนืองด้วยกำรให้บริกำรระบบทีมีนัยสำคัญต่อตลำดทุนเกียวข้องกับผูที้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจำนวนมำก  
หำกเกิดกรณีทรีะบบหยุดให้บริกำรหรือไม่สำมำรถให้บริกำรต่อไปได้ ซึงส่งผลให้เกิดควำมไม่ต่อเนือง
ในกำรใช้บ ริกำร อันจะ ช่วยยกระดับควำมมันคงปลอดภัยในกำรให้บริกำร และเสริมสร้ำง 

กำรดำเนินกำรของระบบให้มีประสิทธิภำพต่อผู ้ใช้บริกำร สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนือง และ  

จำกดัควำมเสียงเชิงระบบทีอำจเกิดขึน 

 การกากบัดูแลผู้ประกอบธุรกจิหลกัทรัพย์ 
 การเปิดเผยงบการเงนิของบริษัทหลักทรัพย์และข้อมูลอืนทเีกียวข้องผ่านสือใด ๆ 

เพือเพิมควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบติังำน ช่วยลดภำระและตน้ทุนให้กบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจ และผู ้ลงทุนสำมำรถได้รับข้อมูลดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกกว่ำรูปแบบกำรเปิดเผย 

งบกำรเ งินหรือข้อมูลอืนใดทีผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินกำรตำมที พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กำหนด 

ในปัจจุบนั  
 การกากับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ 
เพือให้กำรกำกับดูแลผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ  

ธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำเป็นมำตรฐำนเดียวกัน และสะทอ้นถึงกำรกำกับดูแลบุคคลทีมีอำนำจ 

ในกำรควบคุมกิจกำรอย่ำงแทจ้ริง 

 การเลกิบริษัทหลักทรัพย์เมือมีการเพกิถอนใบอนุญาต 
เพือลดผลกระทบทีอำจเกิดขึนกบัผูใ้ชบ้ริกำรหรือผูล้งทุนของ บริษทัหลกัทรัพย ์ 

รวมทงัลดภำระกำรดำเนินกำรของบริษทัหลกัทรัพย ์กรณีทีบริษทัหลกัทรัพยม์ีกำรประกอบธุรกิจอืนด้วย 
ซึงจะทำให้บริษทัหลกัทรัพยด์ ังกล่ำวสำมำรถประกอบธุรกิจอืนทีมีอยู่ได้อย่ำงต่อเนือง 

 การกากบัดูแลบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 
เพือให้กฎหมำยครอบคลุมถึงบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุนตำมทีปัจจุบ ันกำหนดไว้

ในกฎลำดบัรอง และเพือเพิมควำมชดัเจนในส่วนของโทษทำงปกครองทีสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจ 



๒๔ 

 

 

ในกำรลงโทษทำงปกครองแก่บุคลำกรโดยมีอำนำจตำมกฎหมำยในระดับพระรำชบัญญัติ   
เนืองจำก พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบันไม่ได้ระบุครอบคลุมถึงบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน  

บำงประเภท โดยสำนักงำน ก.ล.ต. ต้องอำศัยบทบัญญัติทีว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจตำมประเภท  

ทีไดรั้บใบอนุญำตในกำรออกประกำศเพอืใหส้ำมำรถกำกบัดูแลบคุลำกรเหลำ่นนัได ้ 

 การกากับดูแลตลาดรองและองค์กรทีเกยีวเนืองกบัธุรกจิหลกัทรัพย์ 
 การกากับดูแลศูนย์ซือขายหลกัทรัพย์ 

เพือให้มีศูนย์ซือขำยหลักทรัพย์ทีรองรับกำรซือขำยหลักทรัพย์ประเภทต่ำง ๆ  
ซึงรวมถึงโทเคนดิจิทัลทีมีลักษณะคล้ำยกับหลักทรัพย์ทีนำมำกำกับดูแลภำยใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  
และเพือสนับสนุนให้มีกำรแข่งขันในตลำดทุน และใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
เพือให้ผูป้ระกอบกำรมีกำรบริกำรทีดีและมีประสิทธิภำพมำกขึนโดยมีตน้ทุนในกำรประกอบธุรกิจ 

ทีตำลง 

 การกาหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์และบทลงโทษ 
ทเีกยีวข้อง 

เพือให้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีอำนำจหลำกหลำยในกำรกำกับดูแลตลำดหลกัทรัพย์
ตำมควำม คำดหวังของมำตรฐำนสำ กลและส อดคล้องแนวทำง กำกับดูแล ตลำดหลัก ทรัพย์  
ในต่ำงประเทศ เกิดควำมโปร่งใส บุคคลภำยนอกสำมำรถตรวจสอบกำรทำงำนด้ำนกำรกำกับดูแลของ
สำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย ์ส่งผลตลำดทุนไทยมีควำมน่ำเชือถือมำกยงิขึน 

 การกากับดูแลกรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของสานักหักบัญชี
หลกัทรัพย์และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

เพือให้กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของ สำนักหักบัญชี
หลักทรัพย ์และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เป็นไปในลักษณะเดียวกับบุคลำกรและผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ข อง
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสญัญำซือขำยล่วงหนำ้  

 การคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ฝากหลกัทรัพย์ทีฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
เพือให้ทรัพย์สินของผูฝ้ำกหลักทรัพย์หรือเจ้ำของหลักทรัพย์ได้รับควำมคุ ้มครอง

อย่ำงชัดเจน ในกรณีทีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ถูกศำลสังพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกหน่วยงำนทำงกำร 

ทีมีหน้ำทีกำกับดูแลสังระงับกำรดำเนินกิจกำรบำงส่วนหรือทังหมด ช่วยส่งเสริมให้ตลำดทุน 

มีควำมน่ำเชือถือและมีประสิทธิภำพจำกกำรคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุน และเพอืยกระดับกำรกำกับ
ดูแลศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยใ์ห้สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล ซึงจะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับคะแนน
กำรประเมิน FSAP ในครังต่อไปดีขึน จำกผ่ำนกำรประ เมินเป็นส่วนใหญ่  (broadly observed)  

เป็นกำรผำ่นกำรประเมินทงัหมด (fully observed) 
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 การเพิมบทบัญญัติว่าด้วยการกระทาอันไม่เป็นธรรมเกยีวกับการซือขายหลักทรัพย์
ให้ครอบคลุมการซือขายบน trading platform ทุกประเภท 

เพือให้กำรซือขำยหลักทรัพย์ใน trading platform ทุกประเภทและทุกแห่ง 

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย (orderly market) และผูล้งทุนได้รับควำมคุ้มครองในมำตรฐำนเดียวกัน และ
ส่งเสริมใหต้ลำดทุนมีควำมน่ำเชือถือมำยงิขึน 

 การดา เนินกิจ การและการลงทุนใน หลัก ทรัพย์ของสมาคม ที เ กียว เ นื อ ง 
กบัธุรกจิหลกัทรัพย์ 

เพือเพิมควำมยืดหยุ่นในกำรดำเนินกิจกำรของสมำคมทีเกียวเนืองฯ ซึงอำจมี 
ควำมแตกต่ำงจำกกำรดำเนินกิจกำรของสมำคมกำรค้ำ โดยให้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถกำหนด
แนวทำงกำรกำกับดูแลสมำคมดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบ ัน และ
เพือลดข้อจำกัดในกำรบริหำรจัดกำรเงินของสมำคมทีเกียวเนือง ฯ ซึงเป็นช่องทำงหนึงทีจะส่งเสริมให้
สมำคมดังกล่ำวมีรำยได้ไปใช้ในกำรดำเนินกำรและทำกิจกรรมส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  

โดยยังคงมีกลไกจัดกำรควำมเสียงในกำรลงทุนอย่ำง มีประสิทธิภำพ ป้องกันควำมขัดแย้ง  

ทำงผลประโยชน์ (conflict of interest) และไม่เป็นกำรทำลำยกำรแข่งขนัตำมปกติวิสัยของกำรประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยข์องสมำชิก 

 การระดมทุนและการกากับดูแลสานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพทีเกียวเนือง
กับตลาดทุน 

 การกากับดูแลผู้สอบบญัชีและสานกังานสอบบัญชีในตลาดทุน 
เพือให้ส ำนักงำน  ก . ล. ต.  สำมำรถดำเ นินกำรก ำกับดูแลผู ้สอบบัญ ชีแล ะ  

สำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุนภำยใต้กรอบกฎหมำยทีแก้ไขใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ  

มีประสิทธิผลมำกยิงขึน และมีบทลงโทษผู ้สอบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุน 

ทีหลำกหลำย โดยสำนักงำน ก.ล.ต. มีเครืองมือในกำรกำกับดูแล และสำ มำรถเลือกใช้บทลงโทษ 

ทีมีควำมเหมำะสมกับควำมรุนแรงของควำมผิดมำกยิงขึน ส่งผลให้ระบบรำยงำนทำงกำรเงิน 

อันเป็นแหล่งข้อมูลทีสำคัญสำหรับผู้ใช้งบกำรเงินของตลำดทุนไทยมีควำมน่ำเชือถือ อันจะเป็น  

กำรสร้ำงควำมเชือมนัแก่ผูท้ีเกียวขอ้งในกำรใช้ขอ้มูลทำงกำรเงิน  รวมทงัเป็นกลไกในกำรคุม้ครอง 

ผูล้งทุนอีกด้วย  
 การกากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพทีเกยีวเนืองกบัตลาดทุน 
เพือให้สำนักงำน ก. ล.ต.  สำมำรถดำเนินกำรกำกับดูแลผู้ประกอบวิชำชีพ  

ทีเกียวเนืองกับตลำดทุนภำยใต้กรอบกฎหมำยทีแก้ไขใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล
มำกยิงขึน และมีบทลงโทษผูป้ระกอบวิชำชีพในตลำดทุนทีหลำกหลำย ซึงจะช่วยให้สำนักงำน ก.ล.ต. 
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สำมำรถเลือกใช้บทลงโทษทีมีควำมเหมำะสมกับควำมรุนแรงของควำมผิดมำกยิงขึน และยงัเป็น 

กำรเปิดโอกำสให้ผูป้ระกอบวิชำชีพในตลำดทุนสำมำรถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทีเกิดขึนได้  
อันจะเป็นกำรช่วยยกระดับกำรควบคุมคุณภำพงำนของผู้ประกอบวิชำชีพในตลำดทุน และยังเป็น  

กำรรักษำไวซึ้งเสถียรภำพและควำมเชือมนัของนกัลงทุนตอ่ตลำดทนุไทยอีกดว้ย 

 การจัดทาและส่งงบการเงินและรายงานฐานะทางการเงินและผลการดาเนินการ 
เพือให้อำนำจคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนสำมำรถออกประกำศกำหนดรูปแบบ 

เนือหำ ควำมถี และระยะเวลำในกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน เพือให้กำรกำหนดหลักเกณฑ ์

มีควำมยืดหยุ่นและสำมำรถปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของตลำดทุนไทย 

ทีอำจเปลียนแปลงไปในอนำคตได้อย่ำงทนัท่วงที 

 การออกและเสนอขายตราสารหนี และการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ 
เพือลดขอ้จำกัดทำงปฏิบติัและรองรับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั โดยเพิมควำมยืดหยุ่น

ในกำรระดมทุนและกำรออกเกณฑที์เกียวขอ้ง และเพมิควำมคุม้ครองใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยป์ระเภทอืน
ในลกัษณะทำนองเดียวกันกับผูถื้อหุ้นกู้ทีมีหลกัประกัน 

 ก าร เข้ าถือ ห ลัก ทรัพ ย์ เ พือ ค รอ บ งากิจ ก ารม าใ ช้ กับ ท รัสต์ ทีจ ด ท ะเ บี ยน 
ในตลาดหลักทรัพย์ 

เพือปรับปรุงกฎหมำยให้นำหลักเกณฑ์กำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพือครอบงำกิจกำร 
(takeover) มำใช้กับทรัสต์ทีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (listed trust) อันจะทำให้กำรกำกับดูแล 
ทรัสต์ทีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ มีกลไกคุ ้มครองประโยชน์ของ 

ผูล้งทุนได้อย่ำงเหมำะสมและเทียบเคียงได้กับสำกล 

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
 การจดัให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน 

เพือให้ควำมคุ้มครองพยำนให้ได้รับควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สิน 
และสร้ำงควำมเชือมนัแก่พยำนในกำรมำใหข้อ้มูลหรือขอ้เท็จจริงต่อพนกังำนเจำ้หนำ้ที ตงัแต่ในชนัที
กำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิด และในขณะเดียวกันเพือช่วยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีสำมำรถเข้ำถึง
พยำนหลกัฐำนและบงัคบัใชก้ฎหมำยกบัผูก้ระทำควำมผิดไดร้วดเร็วยงิขึน   

 การกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีของสานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจสอบสวน 
เพือเป็นทำงเลือกทีจะช่วยลดควำมซำซ้อนในกระบวนกำรแสวงหำขอ้เทจ็จริงและ

รวบรวมพยำนหลักฐำนระหว่ำงสำนักงำน ก.ล.ต. ก ับพนักงำนสอบสวน ทำให้สำมำรถนำส่งเรืองให้
พนกังำนอยักำรพิจำรณำสังคดีไดร้วดเร็ว อนัจะทำให้ระยะเวลำในชนัก่อนฟ้องคดีสันลง และสำมำรถ
บังคับใช้กฎหมำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกขึน เนืองจำกกำรนำตวัผูก้ระทำควำมผิดมำลงโทษไดเ้ร็ว
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จะก่อให้เกิดควำมเกรงกลัวต่อกำรกระทำควำมผิดซำและเป็นมำตรกำรยบัยงักำรกระทำควำมผิด 

ของผูก้ระทำควำมผิดรำยใหม่ อีกทงัเป็นกำรช่วยลดภำระงำนของพนักงำนสอบสวนทีมีภำรกิจคดี 

จำนวนมำกและหลำกหลำยประเภทคดีด้วยทำงหนึง 

 การปรับเป็นพินัย 
เพือให้บทบัญญัติเกียวกับบทกำหนดโทษตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ สอดคล้องกับ

หลักกำรในมำตรำ ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญฯ ซึงวำงหลักให้รัฐพึงกำหนดโทษอำญำเฉพำะควำมผิด
ร้ำยแรง และร่ำง พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัยฯ  รวมทังมีควำมเหมำะสมและได้สัดส่วนกับ 

ควำมรุนแรงของกำรกระทำควำมผิด โดยยงัคงสำมำรถสร้ำงสมดุลของสภำพแวดล้อม (ecosystem)  

ในตลำดทุน ป้องปรำมกำรกระทำควำมผิด คุ ้มครองผู ้ลงทุน และส่งเสริมกำรระดมทุนและ  

กำรประกอบธุรกิจในตลำดทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 การกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 คณะกรรมการทีมีบทบาทหน้าทีในการกากบัดูแลตลาดทุน 

เพือให้คณะกรรมกำรทมีีบทบำทหน้ำทีในกำรกำกับดูแลตลำดทุน มีองค์ประกอบ 
คุณสมบัติ และอำนำจหน้ำทีทีชัดเจนและมีควำมสอดคล้องกัน เพือส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนกำกับดูแลภำคตลำดกำรเงิน ให้สำมำรถรองรับควำมเปลียนแปลงในตลำดทุนทีรวดเร็วและ
ปฏิบติังำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 การบริหารองค์กรของสานักงาน ก.ล.ต. เกยีวกับประกันสังคม 
เพือแก้ไขขอ้กำหนดใน พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ให้มีควำมชัดเจนว่ำ สำนักงำน ก.ล.ต. 

ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม เช่นเดียวก ับองค์กรกำกับดูแลอืนทีมีลักษณะ  

คลำ้ยกับสำนักงำน ก.ล.ต. 

๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
 วิธกีารแก้ปัญหาทีดาเนินการอยู่ในปัจจุบนัคืออะไร  

 การส่งเสริมตลาดทุนดิจทัิล 
๑) กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในตลำดทุน 

ปัจจุบันสำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรนำวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์ใช้ 
ในกำรดำเนินกำรและมีกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว (e-service) เช่น ระบบ
กำรยืนรำยงำน ยนืคำขอ และกำรเปิดรับเอกสำรออนไลน์ เป็นต้น โดยพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติ 

ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  (“พ.ร.บ. ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ฯ”)   
อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินกำรและกำรให้บริกำรประชำชนโดยวิ ธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว  



๒๘ 

 

 

ยังมีข้อจำกัดในบำงเรือง เนืองจำกบทบัญญัติของกฎหมำยให้ดำเนินกำรโดยวิธีกำรทำงเอกสำร  

เช่น กำรติดประกำศไวใ้นทีเปิดเผย ณ ทีทำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

๒) กำรออกหลักทรัพย์โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และกำรทำธุรกรรมทีเกียวข้อง 
และกำรใช้หลักทรัพย์ทีมิได้ออกโดยวิธีกำรทำงอิเ ล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกันและกำรบังคับ
หลกัประกัน 

ปัจจุบันบริษัทสำมำรถออกหลักทรัพย์ในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) 

โดยนำหลักทรัพยท์ีออกไปฝำกไว้กับตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ ๒๒๕ 
ถึงมำตรำ ๒๒๘/๑ ซึงตำมบทบัญญัติดังกล่ำวไดก้ำหนดหลักเกณฑ์วิธีจัดทำทะเบียน กำรโอน รวมถึง
กำรบงัคบัหลกัประกันรองรับไวด้้วย  อย่ำงไรก็ดี กฎหมำยยงัมิไดร้องรับกำรออกหลักทรัพย์ด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์  รวมทงักำรดำเนินกำรทีเกียวข้องกับหลักทรัพย์ทีออกด้วยวิธีกำรดังกล่ำว เช่น  
กำรโอน กำรวำงเป็นหลกัประกัน และกำรบงัคบัหลกัประกัน เป็นตน้ จึงยงัมีขอ้จำกัดในกำรดำเนินกำร
กบัหลกัทรัพยที์ออกดว้ยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิงในส่วนทีเกียวกบักำรจำนำ 
เนืองจำกหลักทรัพย ์ทีออกด้วยวิธีกำรดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถดำเนินกำรจำนำตำมขนัตอนทีกำหนด 

ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ได ้

๓) กำรกำกับโทเคนดิจิทลัทีมีลกัษณะคลำ้ยหลกัทรัพย ์

  ปัจ จุ บัน ส ำนัก ง ำน  ก. ล .ต .  ได ้มีก ำร พิจ ำร ณำ แล ะ ด ำ เ นิ น กำ รแ ก้ไข  

ประกำศลำดบัรองเพือยกระดบักำรกำกบัดูแลและเพิมกลไกกำรคุ้มครองผูล้งทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
เพือบรรเทำปัญหำด้ำนควำมเหลือมลำในกำรกำกบัดูแล (regulatory arbitrage) เช่น ยกระดับหลกัเกณฑ์
กำรออกและเสนอขำยโทเคนดิจิทัลทีมีดิจิทัลทีอ้ำงอิงหรือมีกระแสรำยรับจำกอสังหำริมทรัพย์  

(real-estate backed token) ซึงมีล ักษณะคล้ำยก ับทรัสต ์เพือกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์ (REIT)  

เป็นต้น  อย่ำงไรก็ตำม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิท ัลฯ ยงัคงมีข้อจำกัดในกำรกำกับดูแลบำงประกำร เช่น  
กำรเรียกให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของผูอ้อกโทเคนดิจิทัลมำชีแจง ในกรณีทีมีกำรเปิดเผยข้อมูล 

ไม่ครบถ้วน มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน หรือมีกรณีทีจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้งทุน เป็นต้น  

ประกอบกับอุปสรรคในด้ำนกำรประสำนและทำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ส่วนใหญ่จะต้องมี 

กำรทำควำมเขำ้ใจ (clarify) กบัหน่วยงำนกำกบัดูแลในต่ำงประเทศมำกขึน  อย่ำงไรก็ตำม กำรประสำน
ควำมร่วมมือโดยเฉพำะในด้ำนกำรบังค ับใช้กฎหมำยจะพิจำรณำจำกบทบัญญัติของกฎหมำยเป็นหลัก 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยไทยและกฎหมำยต่ำงประเทศจึงยงัคงเป็นอุปสรรคทสีำคญัประกำรหนึง 

๔) กำรกำกับดูแลผูใ้ห้บริกำรระบบทีมีนัยสำคัญต่อตลำดทุน 

ปัจจุบันสำนักงำน ก.ล.ต. ใช้วิธีกำรสือสำรและประสำนงำน หรือทำข้อตกลง 
เพือให้เกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำงสำนักงำน ก.ล.ต. กับผูใ้ห้บริกำรระบบทีมีนัยสำคัญต่อตลำดทุน  

โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน   อย่ำงไรก็ดี พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับปัจจุบัน 



๒๙ 

 

 

ไม่มีบทบัญญัติทีรองรับกำรกำกับดูแลผูใ้ห้บริกำรระบบทีมีนัยสำคัญต่อตลำดทุนโดยตรง จึงยงัไม่มี 
กำรกำกับดูแลโดยใช้กฎเกณฑ์กับผูใ้ห้บริกำรดังกล่ำว   

 การกากับดูแลผู้ประกอบธุรกจิหลกัทรัพย์ 
๑) กำรเปิดเผยงบกำรเงินของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละข้อมูลอืนทีเกียวข้องผ่ำนสือใด ๆ 

ไม่มี เนืองจำกรูปแบบวิธีกำรในกำรเปิดเผยงบกำรเงิน หรือข้อมูลอืนใดของ
บริษัทหลักทรัพย์ได้บัญญัติไว้เป็นกฎหมำย บริษัทหลักทรัพย์จึงย ังคงมีหน้ำทีต้องดำเนินกำรตำม
รูปแบบวิธีกำรตำมทีกฎหมำยกำหนดอยู่  

๒) กำรกำกับดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์

  ปัจจุบันมีกำรปรับปรุงประกำศกระทรวงกำรคลัง โดยกำหนดให้พิจำรณำ  

ควำมเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย ์ จำกร้อยละของจำนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียง 

เป็นจำนวนสิทธิออกเสียง เพือให้กำรกำก ับดูแลผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่สะท้อนถึงบุคคลทีมีอำนำจ  

ในกำรควบคุมกิจกำรอย่ำงแท้จริงดังกล่ำวข้ำงต้น  อย่ำงไรก็ดี ด้วยบทบัญญัติของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 
และ พ.ร.บ. สัญญำซือขำยฯ ยงัมีควำมแตกต่ำงกนั ทำให้ผูป้ระกอบธุรกิจทีมีทงัใบอนุญำตประกอบ
ธุรกิจห ลัก ทรัพย์และธุรกิจ สัญญำซือขำย ล่วงห น้ำต้องปฏิบัติตำ มกฎเกณฑ์ทีแ ตกต่ำงกัน  
จึงมีควำมจำเป็นตอ้งปรับปรุงกฎหมำยทงัสองฉบบัให้สอดคลอ้งกนัตลอดกระบวนกำรในกำรกำกบั
ดูแล และทบทวนหลกัเกณฑ์ให้เหมำะสมยงิขึน  

๓) กำรเลิกบริษทัหลกัทรัพยเ์มอืมีกำรเพิกถอนใบอนุญำต 

 ไม่มี  เนืองจำกบริษัทหลักทรัพย์ทีถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยจ์ะตอ้งเลิกบริษทัตำมบทบญัญติัทีกฎหมำยกำหนด  

๔) กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจในตลำดทุน 

 ในปัจจุบันสำนักงำน ก.ล.ต. อำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติทีว่ำด ้วยกำรประกอบ
ธุรกิจตำมประเภททีได้รับใบอนุญำตเป็นฐำนอำนำจในกำรออกประกำศเพือกำกับดูแลบุคลำกร  

ในธุรกิจตลำดทุนในประเภทอืน ๆ ทีไม่ได้ระบุใน พ.ร.บ. หล ักทรัพย์ฯ โดยถือว่ำอำนำจในกำรกำกับ
ดูแลผู ้ประก อบธุรกิจครอ บคลุมไปถึงก ำรกำกับดูแลบุ คลำกรภำยใต้สัง กัดผู ้ประกอบธุรกิจ 

ในขณะเดียวกัน 

 การกากับดูแลตลาดรองและองค์กรทีเกยีวเนืองกบัธุรกจิหลกัทรัพย์ 
๑) กำรกำกับดูแลศูนยซื์อขำยหลกัทรัพย ์

  ไม่มี  เนืองจำกข้อจำกัดทำงกฎหมำยในกำรจัดตังศูนย์ซือขำยหลักทรัพย ์

ส่งผลใหจ้ดัตงัได้ยำกในทำงปฏิบติั จึงทำให้ไมม่ีกำรจดัตงัศนูยซื์อขำยหลกัทรัพยใ์ดในปัจจุบนั 



๓๐ 

 

 

๒) กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจของตลำดหลักทรัพย์และบทลงโทษ 

ทีเกียวขอ้ง 

ในปัจจุบันคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใช้วิ ธี กำรสือสำรผ่ำนคณะกรรมก ำร 

ตลำดหลักทรัพย์ให้ทรำบถึงประเด็นทีคณะกรรมกำร ก.ล.ต . และสำนักงำน ก.ล.ต. คำดหวัง  

จำกกำรดำเนินงำนของตลำดหลักทรัพย์  รวมทังแลกเปลียนควำมคิดเห็นหรือข้อกังวลร่วมกัน  
นอกจำกนี สำนกังำน ก.ล.ต. ยงัมีกำรจดัประชุมหำรือระหวำ่งผูบ้ริหำรระดบัสูงของสำนกังำน ก.ล.ต. 
และตลำดหลักทรัพย ์(high level) และระหว่ำงผูป้ฏิบ ัติกำร (working level) อย่ำงต่อเนือง เพือให้เกิด
ควำมเข้ำใจทีตรงกัน ซึงจะช่วยให้ตลำดหลักทรัพย์สำมำรถดำเนินกำรเพือบรรลุวัตถุประสงค์  
ทีกำหนดไวร่้วมกันได้   

๓) กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นใหญ่ของสำนักหักบัญชีหลกัทรัพย ์

และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์

 ไม่มี  เนืองจำกย ังไม่ มีกฎเกณฑ์รองรับกำรกำกับดูแลกรรมกำร ผู ้บริหำร  
และผูถื้อหุ้นรำยใหญ่สำหรับสำนักหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ 

๔) กำรคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูฝ้ำกหลกัทรัพยที์ฝำกไวก้ับศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์

 ปัจจุบันบทบัญญัติตำมมำตรำ ๒๒๕ แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้  
ผู้ฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทำบัญชีรำยชือบุคคลซึงเป็นเจ้ำของหลักทรัพย์ทีได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย ์โดยศูนยรั์บฝำกหลักทรัพยส์ำมำรถรับโอนหลกัทรัพย์ทีรับฝำกไวใ้นชือของตนเองในฐำนะ
ทีถือแทนผูฝ้ำกหลกัทรัพยห์รือลูกคำ้ของผูฝ้ำกหลกัทรัพยซึ์งเป็นเจ้ำของหลกัทรัพยไ์ด้  หำกศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพยล์ม้ละลำยหรือถูกศำลสงัพทิกัษท์รัพย ์ผูฝ้ำกอำจนำรำยชือเจำ้ของหลกัทรัพยไ์ปแสดงต่อศำล
เพือแสดงว่ำบญัชีรำยชือขำ้งตน้เป็นเจ้ำของหลกัทรัพยไ์ด้ 

๕) กำรเพิมบทบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำอันไม่เป็นธรรมเกียวกับกำรซือขำย
หลกัทรัพยใ์ห้ครอบคลุมกำรซือขำยบน trading platform ทุกประเภท 

 ไม่มี เนืองจำกในปัจจุบัน บทบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำอันไม่เป็นธรรมเกียวกับ
กำรซือขำยหลกัทรัพยใ์ชบ้งัคบัแก่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและหลกัทรัพยท์ีมีกำรซือขำยในศูนยซื์อขำย
หลกัทรัพยเ์ทำ่นนั 

๖) กำรดำเนินกิจกำรและกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของสมำคมที เกียวเนืองกับ  

ธุรกิจหลกัทรัพย ์

ปัจจุบนัขอ้บังคบัของสมำคมทีเกียวเนืองฯ กำหนดให้ผูป้ระกอบกำรทปีระสงค์
จะเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของสมำคมต้องชำระค่ำลงทะเบียนสมำชิกแรกเข้ำและค่ำบำรุงรำยปี ตำมมูลค่ำ  

ทีกำหนด เพือให้สมำคมทีเกียวเนืองฯ มีรำยได้ไปใช้ในกำรดำเนินงำนและจัดทำกิจกรรมส่งเสริม  



๓๑ 

 

 

กำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต่อไป  นอกจำกนี มำตรำ ๒๓๗ แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ กำหนดให้นำ
บทบัญ ญัติตำมพระ รำช บัญญัติสมำ คมกำรค้ำ  พ. ศ.  ๒๕๐๙ (“พ. ร .บ .  สมำคม กำรค้ำฯ”)  
ในส่วนทีเกียวกับกำรดำเนินกิจกำรของสมำคมมำใช้บังคับกับสมำคมทีเกียวเนืองฯ โดยอนุโลม   
ดังนัน ในกรณีทีมีประเด็นเกียวกับกำรใช้บงัคบักฎหมำยในส่วนนี สำนักงำน ก.ล.ต. จะหำรือกับ 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เพือให้ได้ข้อสรุปกำรตีควำมกฎหมำยร่วมกัน  อย่ำงไรก็ดี พบข้อจำกัด 

กำรตีควำมกฎหมำยในส่วนดังกล่ำว เนืองจำกต้องตีควำมตำมบริบทของสมำคมกำรค้ำทัวไป  
ซึงอำจมีบำงส่วนทีไม่สอดคลอ้งกบับริบทของสมำคมทีเกียวเนืองฯ อนัก่อใหเ้กิดอุปสรรคต่อกำรดำเนิน
กิจกำรของสมำคมทเีกียวเนืองฯ ทำให้กำรดำเนินกำรของสมำคมดังกล่ำวไม่มีประสิทธิภำพเท่ำทีควร 

 การระดมทุนและการกากับดูแลสานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทีเกยีวเนืองกบัตลาดทุน 

๑) กำรกำกับดูแลผูส้อบบญัชีและสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุน 

ปัจจุบันสำนักงำน ก.ล.ต.  กำกับดูแลสำนักงำนสอบบัญชี โดยกำรกำหนด
คุณสมบัติของบุคคลทีจะปฏิบัติหน้ำทีผูส้อบบัญชีในตลำดทุนว่ำต ้องสังกัดอยู่ในสำนักงำนสอบบัญชี 

ทีมีระบบกำรควบคุมคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพ ฉบับที ๑ (Thai Standard on 

Quality Control 1: TSQC1) 

๒) กำรกำกับดูแลผูป้ระกอบวิชำชีพทีเกียวเนืองกับตลำดทุน 

ในปัจจุบันสำนัก งำน ก.ล.ต. กำกับดูแลผู้ประก อบวิชำชีพใ นตล ำด ทุน 

ผ่ำนหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้เสนอขำยหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์เกียวกับกำรทำรำยกำรทีมีนัยสำคัญ 

หรือกำรทำรำยกำรทีเกียวโยงกัน กำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์เกียวกับกำร เข้ำถือ
หลักทรัพย์เพือครอบงำกิจกำร เป็นต้น โดยกำหนดให้ผูข้ออนุญำตหรือผูอ้ยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำย 
ตอ้งแต่งตงัผูป้ระกอบวิชำชีพทีได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยในกำรให้ควำมเห็นชอบ 
สำนักงำนจะพิจำรณำคุณสมบัติและระบบงำนในกำรประกอบวิชำชีพ เป็นต้น  รวมทงักำหนดหน้ำที 
ทีต้องปฏิบ ัติภำยหลังได้รับควำมเห็นชอบ  รวมทงักำหนดมำตรกำรโทษในกรณีทีผูป้ระกอบวิชำชีพ 

มีกำรฝ่ำฝืนหลัก เกณฑ์ทีประกำศกำหนด โดยในกำรพิจำรณำควำมผิดของผู ้ประกอบวิชำชีพ 

ในตลำดทุนจะมีกำรขอควำมเห็นคณะทีปรึกษำทีมีองค์ประกอบของผู ้เชียวชำญในวิชำชีพดังกล่ำว 
เพือทีสำนักงำน  ก.ล.ต. จะใช้เ ป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำควำมผิดของผู ้ประกอบวิชำชีพ  

ในตลำดทุนด้วย 

๓) กำรจดัทำและส่งงบกำรเงินและรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินกำร 

ไม่มี เนืองจำกปัจจุบันสำนักงำน ก.ล.ต. ย ังไม่มีแนวคิดในกำรปรับเปลียน
หลกัเกณฑ์ทีเกียวขอ้งกับกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย  อย่ำงไรก็ดี 



๓๒ 

 

 

หำกในอนำคตสำนักงำน ก.ล.ต. ประสงค์จะเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจัดทำและนำส่งงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลของบริษทัจดทะเบียนเกียวกบัรูปแบบ เนือหำ ควำมถี และระยะเวลำในกำรเปิดเผยข้อมูล
ทำงกำรเงิน รวมถึงกำรจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบหรือสอบทำนหรือไม่ จำเป็นต้องมีกำรแก้ไข
กฎหมำยซึงอำจต้อ งใช้ระยะเวลำนำน และอำจไม่ทันต่อสภำพแวดล้อมของตล ำดทุนไทย  

ทีอำจเปลียนแปลงไปในอนำคต จึงจำเป็นต้องมีกำรแก้ไขกฎหมำยเพือเพิมควำมยืดหยุ่นและรองรับ 

กับสภำพแวดลอ้มของตลำดทุนไทยในแต่ละช่วงเวลำ 

๔) กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี และกำรรำยงำนผลกำรขำยหลกัทรัพย ์

ไม่มี เนืองจำกในปัจจุบนั พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ยงักำหนดเกียวกบัมูลค่ำขนัตำ
ของหุ้นกู้ ขอ้ห้ำมกำรหักกลบลบหนี กำรขอควำมเห็นชอบผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นรำยครัง กำรจดัให้มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ในขณะทีขออนุญำต กำรจดข้อจำกัดกำรโอนต่อสำนักงำน และกำรมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
โดยไม่รวมถึง ผู ้แทนผู ้ถือหลักทรัพย์อืน  ทัง นี สำหรับกำรรำยงำนผลกำรขำยหลักท รัพย ์

กรณีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทีได้รับยกเว้นกำรยืนแบบแสดงรำยกำรข้อมูลตำมมำตรำ ๖๔ นัน  
ได้มีกำรออกกฎลำดับรองโดยกำหนดลกัษณะของข้อมูลขันตำทีต้องบรรจุไวใ้นรำยงำนเอำไว ้

เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกำรกำกับดูแลตำมกฎหมำย 

๕) กำรเข้ำ ถือหลักทรัพย์เพือครอบงำกิจกำรมำใ ช้ก ับทรัสต์ที จดทะ เบียน 

ในตลำดหลกัทรัพย ์

ปัจจุบันหลักเกณฑ์ทรัสต์เพอืกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (REIT) และทรัสต์
เพือกำรลงทุนในโครงสร้ำงพืนฐำน (Infra trust) ทีเป็นทรัสต์ทีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์  
(listed trust) มีข ้อกำหนดไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์เกินกว่ำร้อยละ ๕๐ 
ของจำนวนหน่วยทรัสตที์จำหน่ำยไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทรัสต ์ อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรดังกล่ำวส่งผล
เพียงว่ำผูถื้อหน่วยทรัสต์เกินอัตรำทีกำหนดจะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีถือเกินเท่ำนัน  
แต่ไม่ได้เป็นกำรคุม้ครองผูถื้อหน่วยทรัสต์รำยอืนจำกกำรครอบงำกิจกำรแต่อย่ำงใด 

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
๑) กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน 

ปัจจุบัน  หำกพยำนมีพฤติกำรณ์ทีอำจไม่ได้รับควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย 
หรือทรัพย์สินจำกกำรมำให้ถ้อยคำกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที สำนักงำน ก.ล.ต. อำจพิจำรณำให้คำแนะนำ
แก่พยำนในกำรไปติดต่อเพือขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของรัฐอืน เช่น สำนกังำนตำรวจแห่งชำติ 
เป็นต้น ซึงพยำนดังกล่ำวอำจมีข้อจำกัดในกำรได้รับควำมคุ ้มครอง เนืองจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 

อำจพิจำรณำให้ควำมคุ้มครองพยำนต่อเมือเป็นคดีอำญำทีเข้ำสู่กระบวนกำรสืบสวนและสอบสวนแลว้  
 



๓๓ 

 

 

และดว้ยพฤติกำรณ์ควำมไม่ปลอดภยัทีพยำนอำจไดรั้บ นนั กำรขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของรัฐ
ดังกล่ำวอำจไม่ทันท่วงทีกับพฤติกำรณ์ควำมไม่ปลอดภัยดังกล่ำว จึงเห็นควรให้มีกลไกทำงกฎหมำย 

ทีจะรองรับเพือช่วยเหลือหรือคุม้ครองพยำนทีมำให้ข้อมูลหรือขอ้เท็จจริงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที   
๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน 

ปัจจุบัน สำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรสัมมนำเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับพนักงำน
สอบสวนเป็นระยะ ๆ แต่เนืองด้วยประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำกำหนดให้กระบวนกำร
สอบสวนควำมผิดอำญำต้องกระทำโดยพนักงำนสอบสวน เจ ้ำหน้ำทีของรัฐอืนจะมีอำนำจสอบสวน
คดีอำญำต่อเมือมีกฎหมำยบัญญัติไว ้เป็นกำรเฉพำะให้เจ ้ำหน้ำทีของรัฐเป็นพนักงำนสอบสวน  

ซึงปัจจุบนัสำนักงำน ก.ล.ต. ยงัไม่มีกลไกทำงกฎหมำยทีจะรองรับกำรทำหน้ำทีเป็นพนักงำนสอบสวน
จึงดำเนินกระบวนกำรทำงอำญำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ คือ กำรกล่ำวโทษต่อ
พนักงำนสอบสวนผูมี้อำนำจสอบสวนคดีอำญำ จึงทำให้เกิดกระบวนกำรทำงำนทีซำซอ้น โดยปัจจุบนั
กรณีทีเป็นคดีทีมีควำมซบัซอ้น สำนกังำน ก.ล.ต. ก็อำจตอ้งทำงำนร่วมกบัพนกังำนสอบสวนตงัแต่ตน้
เพือลดขนัตอนในชนัพนกังำนสอบสวน 

๓) กำรปรับเป็นพินัย 

ปัจจุบ ัน  ควำมผิดทีระบุไว้ในมำ ตรำ  ๓๑๗ แห่ง  พ.ร.บ. หลัก ทรัพย์ฯ  
เป็นควำมผิดทีคณะกรรมกำรเปรียบเทียบทีรัฐมนตรีแต่งตังมีอำนำจเปรียบเทียบได้ ซึงทำให้ช่วย 

ลดขนัตอนกำรดำเนินคดีทำงอำญำ อีกทงัยงัช่วยลดโอกำสทีผูก้ระทำควำมผิดจะถูกจำคุก  นอกจำกนี 
ยงัมีกำรวำงแนวทำงพิจำรณำกำรกำหนดจำนวนเงินทีเปรียบเทียบ โดยพิจำรณำจำกหลำยปัจจัย เช่น 
ผลกระทบต่อผูล้งทุน กำรกระทำควำมผิดซำ เป็นต้น เพือให้มีควำมเหมำะสมและได้สัดส่วนกับ 

ควำมรุนแรงของกำรกระทำควำมผิด 

 การกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
๑) คณะกรรมกำรทมีีบทบำทหน้ำทีในกำรกำกับดูแลตลำดทุน 

ปัจจุบัน หน่วยงำนกำกับดูแลภำคตลำดกำรเ งินมีกลไกในกำรประสำน 

ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเป็นสองรูปแบบ กล่ำวคือ (๑) ควำมร่วมมือในเชิงโครงสร้ำงและ
องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรภำยใตพ้ระรำชบญัญติัจดัตงัของแต่ละหน่วยงำนทีมีกำรกำหนดให้
ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนกำกับดูแลหนึงเป็นกรรมกำรโดยตำแหน่งในหน่วยงำนกำกับดูแลอืน  
 

 



๓๔ 

 

 

และ (๒) ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในรูปแบบของคณะกรรมกำรพฒันำตลำดทุนไทย๑ ซึงมีผูว่้ำกำร
ธนำคำรแห่งประเทศไทย เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
และเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นกรรมกำรโดยตำแหน่งในคณะกรรมกำรดังกล่ำว โดยมีอำนำจ
หน้ำทีเสนอแนะนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำตลำดทุน ตลอดจนประสำนงำนและกำหนดนโยบำย
ร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรเศรษฐกิจมหภำคอืน ๆ  

๒) กำรบริหำรองค์กรของสำนักงำน ก.ล.ต. เกียวกับประกันสังคม 

ปัจจุบัน สำนักงำน ก.ล.ต. ได้มีกำรทบทวนสวสัดิกำรของพนักงำนและลูกจ้ำง
เพือให้มนัใจว่ำได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่ำทีกำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม
ปัจจุบนั 

 ต่างประเทศแก้ปัญหานีอย่างไร (ถ้ามี) และการดาเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับ
สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร 

 การส่งเสริมตลาดทุนดิจทัิล 
๑) กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในตลำดทุน 

คณะกรรมำธิกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศแห่งสหประชำชำติ (United Nations 

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

ทีเป็นแนวทำงซึงหลำยประเทศยอมรับและนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรบัญญัติกฎหมำยภำยในของตน 
เพือทำให้กฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ มีควำมสอดคลอ้งระหว่ำงกัน (legal harmonization) ไม่ว่ำจะเป็น
กฎหมำยแม่แบบว่ำด้วยกำรพำณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ (Model Law on Electronic Commerce 1996)  

ทีรอง รับสถำนะทำงกฎหมำยข องข้อมูลอิ เล็ก ทรอนิกส์  กฎหมำยแม่แบบว่ำด้วยลำยมือชือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Model Law on Electronic Signatures 2001) ทีรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของลำยมือ
ชืออิเล็กทรอนิกส์ อนุสัญญำว่ำด้วยกำรใช้กำรติดต่อสือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญำระหว่ำงประเทศ 

 
๑ คำสังสำนักนำยกรัฐมนตรี ที ๖๐/๒๕๕๑  ซึงอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  มำตรำ ๑๑(๖)(๙) ให้คณะกรรมกำรประกอบด้วย ๑. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง  

เป็นประธำน ๒. ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นรองประธำน ๓. อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ๔. ผู ้ว่ำกำร ธปท.  

๕. เลขำธิกำร ก.ล.ต. ๖. เลขำธิกำร คปภ. ๗. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร  

๘. ประธำนสภำธุรกิจตลำดทุนไทย ๙. ประธำนมูลนิธิกองทุนพัฒนำระบบตลำดทุน ๑๐. ประธำนสมำคมตลำด  

ตรำสำรหนีไทย ๑๑. ประธำนสมำคมธนำคำรไทย ๑๒. ผูแ้ทนสมำคมบริษทัหลกัทรัพย ์๑๓. ผูแ้ทนสมำคมบริษทั 

จดทะเบยีนไทย ๑๔. ผูแ้ทนสมำคมบริษทัจัดกำรลงทุน และผูท้รงคุณวุฒิอีกจำนวนหนึง โดยมีผูอ้ำนวยกำรสำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลงั ผูอ้ำนวยกำรสำนักงำนบริหำรหนีสำธำรณะ และกรรมกำรและผูจ้ัดกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 



๓๕ 

 

 

(The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts) 

ทีรองรับกำรทำสัญญำระหว่ำงประเทศในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์๒ โดยกฎหมำยแม่แบบดังกล่ำว 
บญัญติัขึนเพือรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของขอ้มูลทำงอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสมอกบักำรทำเป็นหนงัสือ 
หรือหลักฐำนเป็นหนังสือ กำรรับรองวิธีกำรส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้ลำยมือชือ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกำรรับฟังพยำนหลักฐำนทีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพือเป็นกำรส่งเสริม 

กำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้น่ำเชือถือ และมีผลในทำงกฎหมำยเช่นเดียวกับกำรทำธุรกรรม
โดยวิธีกำรทวัไป ซึงกฎหมำยเกียวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยก็ไดรั้บอิทธิพล 

จำกกฎหมำยแม่แบบดังกล่ำวเช่นเดียวกับต่ำงประเทศทีได้รับเอำกฎหมำยแม่แบบ มำพิจำรณำด้วย
เช่นกนั โดยตวัอยำ่งของกฎหมำยตำ่งประเทศมีดงันี 

สิงคโปร์เป็นหนึงในประเทศแรก ๆ ในโลกทีนำกฎหมำยแม่แบบว่ำด้วย  

กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ UNCITRAL มำบัญญัติเป็นกฎหมำย Electronic Transactions Act 

(“ETA”) บังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑  และปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  เพือให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรใช้กำรติดต่อสือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญำระหว่ำงประเทศ ๓ ETA เป็น
กฎหมำยทคีวบคุมกำรใช้กำรสือสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ สัญญำอิเล็กทรอนิกส์ ลำยมือชืออิเล็กทรอนิกส์ 
และลำยมือชือดิจิท ัล เป็นต้น๔  นอกจำกนี เมือเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  สิงคโปร์ได้ผ่ำน 

ร่ ำงป รับ ปรุงแ ก้ไข กฎห มำย ETA ใ นส่ว นที เ กีย วกับบันทึ กที โอน ได้ท ำง อิ เล็กท รอนิก ส์  
(electronic transferable records) ภำยใตก้ฎหมำยดังกล่ำว ให้รวมถึงตรำสำรทีโอนเปลียนมือได้ด้วย๕ 

กฎหมำยกลำงสหภำพยุโรปว่ำด้วยวิธีกำรระบุต ัวตนทำงอิเล็กทรอนิกส์และ  

กำรดำเนินกำรเกียวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ทีน่ำเ ชือถือ (Regulation (EU) No. 910/2014)๖   

ซึงกำหนดกรอบกฎหมำยและมำตรฐำนกำรดำเนินกำรสำคัญเกียวกับกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 

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

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

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

act-singapore/#eds 

 ๕Singapore’s Electronic Transactions Act Expanded to Include Transferable Instruments 
https://www.jonesday.com/en/insights/2021/02/singapores-electronic-transactions-act-expanded 

๖ 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 



๓๖ 

 

 

๖ ประเภ ท คือ  eSignature, Qualified Web Authentication Certificate, eTimestamp, eSeal, eID และ 
Electronic Registered Delivery System๗  ส่งผลให้ประชำชนในสหภำพยุโรปสำมำรถใช้ประโยชน์ 
จำกสิทธิของตนทัวทังสหภำพยุโรปอย่ำงเต็มทีในกำรดำเนินกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์   
โดยมีควำมปลอดภยัและมีควำมน่ำเชือถือ๘   

สหรัฐอเมริกำมีกฎหมำยสำหรับลำยมือชืออิเ ล็ก ทรอนิก ส์แล ะสัญ ญำ
อิ เ ล็กทรอนิกส์อ ยู่ภ ำยใต้  The Federal Electronic Signature in Global and National Commerce Act  

(the E-Sign Act) และ Uniform Electronic Transactions Act (UETA)๙ โดย ทัวไปแล้ว  UETA และ  
the E-Sign Act บัญญัติขึนเพือรองรับกำรใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์และลำยมือชืออิเล็กทรอนิกส์ 

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

และจะไม่ถูกปฏิเสธผลทำงกฎหมำยเพียงเพรำะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์๑๐ 

๒) กำรออกหลักทรัพย์โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และกำรทำธุรกรรมทีเกียวข้อง 
และกำรใช้หลักทรัพย์ทีมิได้ออกโดยวิธีกำรทำงอิเ ล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกันและกำรบังคับ
หลกัประกัน 

ต่ำงประเทศ เช่น เยอรมนี มีกำรออกกฎหมำยมำรองรับกำรออกหลักทรัพย์ 
ดว้ยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์บำงประเภท เช่น ตรำสำรหนี รวมถึงวิธีกำรจดัทำทะเบียน กำรโอน  
ก ำ ร วำ ง เ ป็ นห ลัก ปร ะกันแ ละ ก ำรบัง คับหลัก ประ กัน แบ บวิ ธี อิ เล็ก ทร อนิกส์ แล้ว   ดั งนัน  
สำนักงำน ก.ล.ต. จึงเห็นสมควรให้มีข้อกำหนดในเรืองดังกล่ำวเพือให้รองรับกำรออกหลักทรัพย ์ 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีทีมีกำรพฒันำอย่ำงต่อเนือง 

 
๗ 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. และรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ 

ทีอำจเกิดขึนจำกกฎหมำย ร่ำงพระรำชบัญญติักำรปฏิบติัรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  อำ้งถึง European 

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

and-eidentification> 
๘ 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 
๙ 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 
๑๐ US electronic signature laws and history https://www.docusign.com/learn/esign-act-ueta 



๓๗ 

 

 

๓) กำรกำกับโทเคนดิจิทลัทีมีลกัษณะคลำ้ยหลกัทรัพย  ์

ต่ำงประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป สหรำชอำณำจกัร สวิตเซอร์แลนด์ 
และสิงคโปร์ มีกำรกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กำรเงินและกำรลงทุน โดยพิจำรณำจำกลักษณะและควำมเสียง
ของแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นหลกั โดยไม่คำนึงถึงวิธีกำรหรือเทคโนโลยีทีใช้ในกำรสร้ำงหรือออกผลิตภัณฑ์ 
(substance over form) จึงกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลทีมีลักษณะและควำมเสียงคล้ำยหลักทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยหลักทรัพย์ จึงไม่ มีปัญหำด้ำนควำมเหลือมลำในกำรกำกับดูแล (regulatory arbitrage)  

และควำมลกัลนัในกำรให้ควำมคุม้ครองผูล้งทุน  ทงันี แนวทำงกำรกำกับดูแลโดยพิจำรณำจำกลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินเป็นหลัก (substance over form) สำมำรถใช้ไดใ้นประเทศไทยเช่นกนั อีกทงั 

ยงัเป็นกำรกำกับดูแลทีเหมำะสม เนืองจำกทำให้ผลิตภณัฑ์ทีมีลกัษณะและควำมเสียงเหมือนกันถูกกำกับ
ดูแลภำยใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน จึงเป็นกำรลดควำมเสียงด้ำน regulatory arbitrage เพิมกลไกควำมคุม้ครอง
แก่ผูล้งทนุใหส้อดคลอ้งกบัระดบัควำมเสียงของผลิตภณัฑ ์

๔) กำรกำกับดูแลผูใ้ห้บริกำรระบบทีมีนัยสำคัญต่อตลำดทุน 

ไม่มี 

 การกากับดูแลผู้ประกอบธุรกจิหลกัทรัพย์ 
๑) กำรเปิดเผยงบกำรเงินของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละข้อมูลอืนทีเกียวข้องผ่ำนสือใด ๆ 

ไม่มี 
๒) กำรกำกับดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์

ต่ำงประเทศ เช่น ฮ่องกง เป็นต้น พบว่ำมีกำรกำหนดให้บุคคลทีเป็นผู ้ถือหุ้น  

รำยใหญ่ของธุรกิจทีอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแล ต้องได้รับควำมเห็นชอบ และไม่มีลักษณะต้องห้ำม  

(fit and proper) โดยกำรถือหุ้นดังกล่ำวจะพิจำรณำนับรวมกำรถือหุ้นของบุคคลทีเกียวข้องด้วย  
๓) กำรเลิกบริษทัหลกัทรัพยเ์มอืมีกำรเพิกถอนใบอนุญำต 

ไม่มี 
๔) กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน 

ไม่มี 

 การกากับดูแลตลาดรองและองค์กรทีเกยีวเนืองกบัธุรกจิหลกัทรัพย์ 
๑) กำรกำกับดูแลศูนยซื์อขำยหลกัทรัพย ์

จำกกำรศึกษำข้อมูลต่ำงประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกำ และสหภำพยุโรป พบว่ำ 

มีกำรอนุญำตให้จัดตัง trading platform หลำยแห่ง เพือให้มี ช่องทำงทีหลำกหลำยในกำรซือขำย
หลักทรัพย์และสนับสนุนให้มีกำรแข่งขัน ประกอบกับกำรกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลในต่ำงประเทศ 



๓๘ 

 

 

ส่วนใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป สหรำชอำณำจักร สวิตเซอร์แลนด์ และสิงคโปร์ เป็นต้น 
กำกับดูแลผลิตภัณฑ์กำรเงินและกำรลงทุน โดยพิจำรณำจำกลักษณะและควำมเสียงของแต่ละผลิตภณัฑ์
เป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงวิธีกำร หรือเทคโนโลยีทีใช้ในกำรสร้ำงหรือออกผลิตภัณฑ์ ( substance over 

form) จึงกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลทีมีลักษณะและควำมเสียงคล้ำยหลักทรัพย์ภำยใต้กฎหมำยหลักทรัพย์ 
จึงแตกต่ำงจำกกฎหมำยไทยทีโทเคนดิจิทัลซึงใช้ในกำรระดมทุนส่วนใหญ่ถูกกำก ับดูแลภำยใต้  

พ.ร.ก. สินทรัพยด์ิจิทลัฯ  ดงันนั เมือพิจำรณำในบริบทของไทยในองคร์วมแลว้ สำนกังำน ก.ล.ต. จึงเห็น
ควำมจำเป็นในกำรมี trading platform อืนนอกเหนือจำกตลำดหลักทรัพย์ เพือสนับสนุนให้ เกิด 

กำรแข่งขนัในตลำดทุน โดยผูล้งทุนมีทำงเลอืกในกำรลงทุนมำกขนึ และเพือรองรับกำรนำโทเคนดิจิทลั
ทีจะนำมำกำกับดูแลภำยใต ้พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ 

๒) กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจของตลำดหลักทรัพย์และบทลงโทษ 

ทีเกียวขอ้ง 

กฎหมำยเกียวกับกำรกำกับดูแลตลำดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภำค เช่น 
สิงคโปร์ มำเลเซีย ต่ำงให้อำนำจหน่วยงำนกำกับดูแลกำหนด conduct rules ให้ ผู้ประกอบกิจกำร 

ตลำดหลักทรัพย์ปฏิบัติ  ตลอดจนมีบทลงโทษ  หำกฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย คำสังของ
หน่วยงำนกำกับดูแล หรือ conduct rules โดยครอบคลุมมำตรกำรลงโทษทีหลำกหลำยทังในระดับ 

นิ ติบุคคล (market operator) และระดับบุคคล ตังแต่กำรตำหนิโดยเปิดเผย ปรับ จำคุก สังปลด 

ถอนใบอนุญำตหรือสังใหห้ยดุให้บริกำร  
นอกจำกนี  หำกพิจำรณำเปรียบเทียบตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับ 

ตลำดหลกัทรัพยฮ่์องกง (Hong Kong Exchanges and Clearing : HKEX) ทีมีลกัษณะโครงสร้ำงกำรกำกับ
ดูแลทีใกลเ้คียงกนัแลว้นนั แม ้HKEX จะแปรสภำพองค์กรเป็นเอกชนแล้ว แต่โครงสร้ำงกำรกำกับดูแล
ของ HKEX ยงัมีกรรมกำรในสดัส่วนกึงหนึงของคณะกรรมกำรทงัหมดมำจำกกำรแต่งตงัโดยรัฐมนตรี 
(Financial Secretary) ทำหน้ำทีเพือประโยชน์สำธำรณะ (public interest directors) ซึงมีล ักษณะใกล้เคียง
กับโครงสร้ำงกำรกำกับดูแล ของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  อย่ำงไรก็ดี กฎหมำยหลกัทรัพย์
ฮ่องกง (Securities and Futures Ordinance) ยงัคงกำหนดบทลงโทษทงัในระดบับุคคล (กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร) และในระดับผูป้ระกอบกิจกำรตลำดหลักทรัพย์ (HKEX) เมือฝ่ำฝืนบทบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมขอ้กำหนดใด ๆ ในกฎหมำยหลกัทรัพยเ์ช่นกัน 

ดงันัน กำรกำหนด conduct rules ตลอดจนกำรมีบทลงโทษเมือฝ่ำฝืนกฎหมำย 
คำสังของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ conduct rules ยังคงมีควำมจำเป็นสำหรับกำรกำกับดูแล 

ตลำดหลักทรัพย์ แม ้จะเป็น ตลำดหลักทรัพย ์เพียงแห่งเดียวในไทย (national exchange) ก็ตำม  
เพือให้ตลำดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้ำทีด้วยควำมระมัดระวัง คำนึงถึงประโยชน์ของตลำดทุนและ  

กำรคุม้ครองผูล้งทุนโดยรวม  รวมทงัสอดคลอ้งกบักำรกำกบัดูแลองค์กรอืนภำยใต้กำรกำกับดูแลของ 



๓๙ 

 

 

สำนักงำน ก.ล.ต. (regulated entity) และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและกำรกำกับดูแลผูป้ระกอบกิจกำร 

ตลำดหลกัทรัพยใ์นต่ำงประเทศ  ทงันี ในส่วนประเภทของมำตรกำรลงโทษทีนำมำปรับใช้ให้เขำ้กับ
บริบทของตลำดหลกัทรัพย ์จะไม่สำมำรถใช้มำตรกำรถอดถอนใบอนุญำตได้ เนืองจำกตลำดหลกัทรัพย์
มีสถำนะเป็นนิติบุคคลทีจัดตังขึนตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ให้ประกอบกิจกำรตลำดหลักทรัพย์  
โดยไม่ตอ้งขอใบอนุญำตจำกสำนักงำน ก.ล.ต.   

๓) กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผู ้บริหำร และผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ของสำนักหักบัญชี
หลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย์ 

สหภำพยุโรปมีกำรกำกับดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ เพือให้
มนัใจว่ำผูที้จะเขำ้มำเป็นกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง ผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ทีอยู่ในฐำนะมีอำนำจ
ควบคุม มีคุณสมบตัิเหมำะสมในกำรบริหำรจดักำรและให้บริกำรภำยใต้หลกักำรบริหำรกิจกำรทีดี  

นอกจำกนี ย ังพบว่ำ กฎหมำย Securities and Futures Ordinance ของฮ่องกง
กำหนดให้บุคคลทีเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของธุรกิจทีอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแล ต้องได้รับควำมเห็นชอบ  

มีคุณสมบัติเหมำะสม รวมถึงไม่มีล ักษณะต้องห้ำม (fit and proper) โดยกำรถือหุ้นดังกล่ำวจะพิจำรณำ
นับรวมกำรถือหุ้นของบุคคลทีเกียวข้อง และมีกำรดำเนินกำรก ับบุคคลทีเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ทไีม่ได้รับ
ควำมเห็นชอบหรือมีลกัษณะต้องห้ำมโดยตรงด้วย 

๔) กำรคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูฝ้ำกหลกัทรัพยที์ฝำกไวก้ับศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์

กำรคุ้มครองทรัพย์สินของผู ้ฝำกหลักทรัพย์ในกรณีทีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
ล้มละลำยของต่ำงประเทศ จะมีควำมชัดเจนที แสดงถึงสิทธิกำรเป็นเจ้ำของหลักทรัพย์ของผู ้ฝำก  
และให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทีถือว่ำเป็นของผู้ฝำกหลักทรัพย์ เช่น ลักเซมเบิ ร์ก ทรัพย์สินของ  

ผูฝ้ำกหลกัทรัพยใ์นศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บกำรคุม้ครองจำกกฎหมำยชดัเจน ทงัหลกัทรัพยแ์ละ
เงินจะได้รับควำมคุม้ครอง ไม่ถูกยึดหรืออำยดัในกรณีทศีูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยล์ม้ละลำย  

ม ำเ ล เ ซีย มี กฎหมำย  (Section 21 and 35 of the Securities Industry Central 

Depository Act : SICDA) กำหนดให้ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูดู้แลผลประโยชน์เท่ำนัน ไม่มีสิทธิใด ๆ 
ในหลักทรัพย์ทีรับฝำกไว้ และให้สิทธิควำมเป็นเจ้ำของหลักทรัพย์เป็นของบุคคลทีมีรำยชือตำมที 

ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยก์ำหนด ซึงสอดคลอ้งกบัรำยชือทีผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ดัทำขึน 

๕) กำรเพิมบทบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำอันไม่เป็นธรรมเกียวกับกำรซือขำย
หลกัทรัพยใ์หค้รอบคลุมกำรซือขำยบน trading platform ทุกประเภท 

  สหรัฐอเมริกำและและสหภำพยุโรป มีกฎหมำยเกียวกับกำรป้องกันกำรกระทำ
อนัไม่เป็นธรรมในกำรซือขำยหลกัทรัพยค์รอบคลุมทกุประเภทหลกัทรัพย ์และทกุ trading platform และ
มีองคก์รทีทำหนำ้ทีกำกบัดูแลทีมีควำมพร้อมทงัดำ้นบคุลำกรและเครืองมือ โดยสหรัฐอเมริกำกำหนดให้
ตอ้งส่งขอ้มูลคำสังซือขำยหลกัทรัพยไ์ม่วำ่จะเกิดขนึที Alternative Trading System (ATS) หรือ exchange 



๔๐ 

 

 

ไปยงั Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ซึงเป็นหน่วยงำนกำกับดูแลตนเองตำมกฎหมำย 
โดย FINRA จะประมวลผลขอ้มูลกำรซือขำยและตรวจสอบภำพรวม เพือหำพฤติกรรมตอ้งสงสัยหรือ
กำรกระทำผิดทงัหมด ส่วนสหภำพยุโรปกำหนดให้ผูใ้ห้บริกำรกระดำนซือขำยแต่ละรำยทงั exchange 

และ Multilateral Trading Facility (MTF) เป็นด่ำนหน้ำ (front line) ในกำรตรวจสอบสภำพกำรซือขำย
หลักทรัพยที์เกิดขึนบนกระดำนของตนเอง และให้รำยงำนมำยงัหน่วยงำนกำกับดูแลเมือตรวจพบว่ำ 

มีกำรซือขำยทีผิดไปจำกสภำพปกติ หรือมีพฤติกรรมตอ้งสงสัย โดยไม่ไดก้ำหนดให้มีศูนยร์วมขอ้มูล 

เพือทำหน้ำทีกำกับดูแลสภำพกำรซือขำยโดยรวม (surveillance) และมีข้อกำหนดให้หน่วยงำนกำกับ
ดูแลในแต่ละประเทศต้องให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนกำกับดูแลในประเทศอืน และต้องรำยงำน  

กำรกระ ทำผิดทีตรวจพบต่ อ European Securities and Market Authority (ESMA) เพือใช้ประ เมิ น 

ควำมจำเป็นในกำรกำหนดมำตรกำรทเีหมำะสมต่อไป 

๖) กำรดำเนินกิจกำรและกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของสมำคมทีเกียวเนืองกับ 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์

 สหรัฐอเมริกำและแคนำดำมีหน่วยงำนซึงทำหน้ำทีส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย ์ในลกัษณะทำนองเดียวกบัสมำคมทีเกียวเนืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยข์องประเทศไทย ไดแ้ก่ 
The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) และ The Mutual Fund Dealers Association of 

Canada (MFDA) ตำมลำดับ โดยทงั ๒ หน่วยงำนมีขอบเขตกำรลงทนุทีกวำ้งกว่ำสมำคมทีเกียวเนืองกบั
ธุรกิจหลกัทรัพย ์เช่น กำรลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ ตวัเงินคลงั และกองทุน เป็นตน้ ในขณะทีมำตรำ ๒๒  
แห่ง พ.ร.บ. สมำคมกำรค้ำฯ ถูกนำมำอนุโลมใช้กับสมำคมทเีกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย ์มีข้อกำหนด 

ห้ำมมิให้สมำคมทีเกียวเนืองฯ ประกอบวิสำหกิจ หรือเข้ำดำเนินกำรในกำรประกอบวิสำหกิจของ  

สมำชิก หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมทุนในกำรประกอบวิสำหกิจกับบุคคลใด ๆ   เว้นแต่เป็น 

กำรถือตรำสำรหนี หรือเข้ำถือหุ้นในบริษัททีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ทีมีผู ้บริจำคหรือ 

มอบใหแ้ก่สมำคมดงักล่ำวเทำ่นนั  
  จำกกำรตีควำมกฎหมำยของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที ๕) ได้ระบุถึง

เหตุผลในชันกำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขมำตรำ ๒๒ แห่ง พ.ร.บ. สมำคมกำรค้ำฯ ว่ำไม่ประสงค์ให ้

สมำคมกำรค้ำมีกำรลงทุน เนืองจำกเกรงว่ำหำกให้มีกำรลงทุนจะเป็นกำรเสียงเกินไป  อย่ำงไรก็ดี 
สำนักงำน ก.ล.ต. พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำล ักษณะกำรกำกับดูแลในส่วนของกำรดำเนินกิจกำรของสมำคม 

ทีเกียวเนืองฯ อำจแตกตำ่งจำกสมำคมกำรคำ้ทวัไป เนืองจำกสมำคมทีเกียวเนืองฯ เกิดขนึจำกกำรรวมตวั
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ งมีควำมรู้ควำมเชียวชำญเกียวกับหลักทรัพย ์และกำรลงทุน 

ในหลกัทรัพยอ์ยู่แลว้ แตกต่ำงจำกสมำคมกำรคำ้ทวัไป จึงเสนอให้มีกำรปรับปรุงแกไ้ขกฎหมำยส่วนนี
ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสมำคมทีเกียวเนืองฯ มำกยงิขนึ 



๔๑ 

 

 

 การระดมทุนและการกากับดูแลสานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทีเกยีวเนืองกบัตลาดทุน 

๑) กำรกำกับดูแลผูส้อบบญัชีและสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุนผูป้ระกอบธุรกิจ  
ต่ำงประเทศมีหน่วยงำนทีทำหน้ำทีกำกับดูแลทังผูส้อบบญัชีและสำนักงำน 

สอบบัญชีในตลำดทุน โดยหน่วยงำนดังกล่ำวอำจเป็นหน่วยงำนอิสระทีมีควำมเชียวชำญเฉพำะ  

ในกำรกำกับดูแลผูส้อบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุน หรือเป็นส่วนงำนหนึงในหน่วยงำน  

ทีทำหนำ้ทีกำกบัดูแลตลำดทุน คุม้ครองผูล้งทุน และสร้ำงควำมเชือมนัต่อตลำดทุน เช่น สหรัฐอเมริกำ  
มีกำรจดัตงั Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) แยกออกจำกคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือมำเลเซีย มีกำรจัดตังคณะกรรมกำรขึนมำชุดหนึงเรียกว่ำ  
Audit Oversight Board (AOB) โดยใช้งบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ของมำเลเซีย หรือคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และกำรลงทุนของ ออสเตรเลีย (Australian 

Securities and Investment Commissions: ASIC) เป็นตน้ กฎหมำยจดัตงัหน่วยงำนเหล่ำนีไดก้ำหนดให้
สำนกังำนสอบบญัชีในตลำดทุนจะตอ้งไดรั้บกำรให้ควำมเห็นชอบหรือขึนทะเบียนจำกหน่วยงำนกำกบั
ดูแลเหล่ำนีก่อน มิฉะนันจะไม่สำมำรถให้บริกำรเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนและดำเนิน
กิจกำรสอบบญัชีได ้และภำยหลงัจำกกำรไดรั้บควำมเห็นชอบหรือขึนทะเบียนแลว้ หน่วยงำนกำกบัดูแล
เหล่ำนีจะเขำ้ตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพและกำรปฏิบติังำนของผูส้อบบญัชี
ในสังกัดของสำนักงำนสอบบัญชีแห่งนันว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีหรือไม่ ซึงหำกพบ
ขอ้บกพร่องหน่วยงำนกำกบัดูแลเหล่ำนีจะดำเนินกำรสังใหม้ีกำรแกไ้ขหรือลงโทษแลว้แตก่รณี 

๒) กำรกำกับดูแลผูป้ระกอบวิชำชีพทีเกียวเนืองกับตลำดทุน 

ต่ำงประเทศมีกำรกำก ับดูแลผูป้ระกอบวิชำชีพในตลำดทุนส่วนใหญ่ในรูปแบบ
ของกำรให้ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (license) ซึงรวมถึง ฮ่องกง สิงคโปร์ และมำเลเซีย ทีตลำดทุน 

มีขนำดและควำมใกล้เคียงกับไทย อันจะเป็นผลให้กำรกำกับดูแลทำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมี
บทลงโทษทีหลำกหลำย สำมำรถเลือกใช้บทลงโทษทีมีควำมเหมำะสมกับควำมรุนแรงของควำมผิดได ้

๓) กำรจดัทำและส่งงบกำรเงินและรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินกำร 

โดยทวัไป หน่วยงำนกำกบัดูแลจะกำรกำหนดหลกัเกณฑ์ให้บริษทัจดทะเบียน
ต้องเปิดเผยงบกำรเงินประจำปีทีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีทีขึนทะเบียนกับหน่วยงำน 

กำกับดูแล  อย่ำงไรก็ดี เนืองจำกกำรกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล  

มีวตัถุประสงค์เพอืให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินทีถูกต้อง เพียงพอ และเป็นประโยชน์
ต่อผู ้ลงทุนอย่ำงสมำเสมอ ซึงกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำร เงินระหว่ำงกำลทีเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน 

อำจมีได้หลำยแนวทำงและหลำยรูปแบบ  ดังนัน กำรกำหนดหลักเกณฑ์ในเรืองดังกล่ำวจึงมี 



๔๒ 

 

 

ควำมแตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ ทงัในดำ้นรูปแบบ เนือหำ และควำมถีของขอ้มูลทีจดัทำและเปิดเผย 
เช่น จดัทำเป็นงบกำรเงินระหว่ำงกำลหรือรำยงำนผูบ้ริหำร (managerial report) ซึงมกัประกอบด้วยขอ้มูล
ทำงกำรเงิน เหตุกำรณ์ทีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญ และข้อมูลอืนทีเป็นประโยชน์ต่อผู ้ลงทุน  
กำรเปิดเผยขอ้มูลมีทงัทีเป็นรำยไตรมำสหรือรำยครึงปี และขอ้มูลทีเปิดเผยตอ้งผ่ำนกำรสอบทำนหรือ 

ไม่ผ่ำนกำรสอบทำนโดยผูส้อบบัญชี เป็นต้น เช่น สหรัฐอเมริกำกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผย
ข้อมูลระหว่ำงกำลเป็นรำยไตรมำส ( form 10-Q) ซึงประกอบด้วยงบกำรเงินทีผ่ำนกำรสอบทำน 

โดยผู ้สอบบัญชี คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ข ้อมูลเชิงปริมำณและข้อมูลเชิงคุณภำพ
เกียวก ับควำมเสียงด้ำนกำรตลำด ระบบกำรควบคุมภำยใน และข้อพิพำททำงกฎหมำย สิงคโปร์
กำหนดให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลระหว่ำงกำลเป็นรำยครึงปี ซึงประกอบด้วยงบกำรเงินทีจัดทำ
โดยฝ่ำยจัดกำรโดยไม่ต้องผ่ำนก ำรสอบทำนโดยผู ้สอบบัญชี รวมถึ งข้อมูลเชิงคุ ณภำพอืน ๆ  
เช่น กำรวิเครำะห์ปัจจัยสำคัญทีมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน  

กำรเปลียนแปลงทีมีนัยสำคัญของสิ นทรัพย์และหนีสินของกิจกำร แนวโน้มทีส ำคัญห รือ 

ปัจจัยกำรแข่งขันทีอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกิ จกำรในอี ก  
๑๒ เดือนขำ้งหน้ำ เป็นตน้  

 นอกจำกนี ในช่วงหลำยปีทีผ่ำนมำ หน่วยงำนกำกับดูแลในหลำยประเทศ 

ได้ศึกษำแนวทำงและรูปแบบ กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และบำงประเทศได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ดังกล่ำวให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป เพือให้ผูล้งทุนได้รับประโยชน์
สูงสุด ตัวอย่ำงเช่น สหภำพยุโรปได้ออก Transparency Directive กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้อง
รำยงำนข้อมูลหรื อเหตุกำรณ์ที มีผ ลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อกำรตัดสินใจของผู ้ลงทุน  
ซึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใสจะช่วยเพิมประสิทธิภำพของตลำดเงินและตลำดทุน และ 

สร้ำงควำมเชือมนัใหแ้ก่ผูล้งทนุและผูที้เกียวข้อง 

 โดยกำรแก้ไข พ.ร.บ. หล ักทรัพย์ฯ เป็นกำรแก้ไขเพือเพิมควำมยืดหยุ่น 

ใ นก ำร ปรับปรุง กฎเ กณฑ์ใ ห้ เห มำะ สมแล ะ รองรั บกับส ภ ำพแ วด ล้อม ของ ตล ำดทุนไทย  

ในแต่ละช่วงเวลำ ซึงในชนันี สำนกังำน ก.ล.ต. จะยงัคงหลักเกณฑ์ทีกำหนดให้บริษทัทีออกหลักทรัพย์
ต้องจัดทำและนำส่งงบกำรเงินรำยไตรมำสทีผ่ำนกำรสอบทำนโดยผูส้อบบัญชีต่อไป จนกว่ำจะมีข ้อมูล
หรือผลกำรศึกษำทีแสดงให้เห็นว่ำ เกณฑ์กำรจัดทำและนำส่งงบกำรเงินระหว่ำงกำลทีมีผลบังค ับใช้  
ในปัจจุบนัไม่เหมำะสมกับสภำพแวดลอ้มของตลำดทุนไทยแลว้ 

๔) กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี และกำรรำยงำนผลกำรขำยหลกัทรัพย ์

ต่ำงประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และ สหรัฐอเมริกำ ไม่พบว่ำมีกำรกำหนด
หลกัเกณฑ์ทีเป็นขอ้จำกดัเหมือนประเทศไทย เช่น กำรกำหนดมูลค่ำขนัตำของหุ้นกู ้มีขอ้ห้ำมหักกลบ
ลบหนี (set-off) ทำใหไ้ม่มีอุปสรรคในกำรระดมทุนดว้ยตรำสำรหนี   
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๕) กำรเข้ำ ถือหลักทรัพย์เพือครอบงำกิจกำรมำใช้กับทรัสต์ทีจดทะ เบียน  

ในตลำดหลกัทรัพย ์

 ต่ำงประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกำ ญีปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และมำเลเซีย 
ต่ำงนำหลักเกณฑ์กำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพือครอบงำกิจกำร (takeover) มำใช้กับทรัสต์ทีจดทะเบียน 

ในตลำดหลกัทรัพย ์(listed trust) 

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
๑) กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน  

กำรคุ ้มครองพยำนบุคคลของสหรัฐอเมริกำบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำย 

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

Part II Criminal Procedure, Chapter 224 Protection of Witness (Section 3521) โดยบทบัญญัติดังกล่ำว 

ให้อำนำจรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมหรืออัยกำรสูงสุดในกำรพิจำรณำให้ควำมคุ้มครอง  

พยำนบุคคล (witness) หรือพยำนบุคคลทีสำคัญ (potential witness) ทีมำเบิกควำมให้แก่รัฐบำลกลำงหรือ
รัฐบำลมลรัฐในกระบวนพิจำรณำคดีอำญำทีเกียวข้องกับกำรกระทำขององค์กรอำชญำกรรมหรือ  

กำรกระทำควำมผิดอำญำร้ำยแรง  
เยอรมนี มีกฎหมำยรองรับกำรคุ้มครองพยำนบุคคล เรียกว่ำ กฎหมำยว่ำด้วย 

กำรคุ้มครองพยำนบุคคลทีตกอยู่ในอันตรำย (Gesetz zur Harmonisierung des Schutzes gefährdeter 
Zeugen: ZSHG) โดยบุคคลทีจะได้รับกำรคุ ้มครองต้องปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ  หำกไม่มีข ้อมูลจำก 

บุคคลนันจะทำให้กำรสืบสวนข้อเท็จจริงหรือกำรค้นหำทีพักอำศัยของผู ้ต้องหำกระทำได้ยำก 

หรือไม่อำจกระทำได้ และบุคคลดังกล่ำวอำจเข้ำรับกำรคุ ้มครองตำมกฎหมำยนีหำกบุคคลนัน 

ให้ควำมยินยอมและปรำกฏเหตุอันควรเชือได้ว่ำอำจเกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำย ชีวิต สุขภำพ เสรีภำพ  
หรือทรัพย์สินทีสำคัญและจำเป็นต้องใช้มำตรกำรคุ้มครองพยำนบุคคล และยงัให้ควำมคุ ้มครองไปถึง
สมำชิกครอบครัวของบุคคลดังกล่ำวด้วย  ทงันี หน่วยงำนทีมีหน้ำทีดำเนินกำรคุม้ครองพยำนบุคคล  
คือ ตำรวจ หรือ เจ้ำหน้ำทีคุม้ครองพยำน (Zeugenschutzdienststellen)๑๑  

กำรคุ้มครองพยำนจึงเป็นหลักกำรทีนำนำประเทศถือปฏิบัติและถือเป็นพันธกิจ
ของรัฐทีจะปกป้อง คุ ้มครองประชำชนในกรณีเกิดพฤติกำรณ์ควำมไม่ปลอดภัยในกำรมำเป็นพยำน  
ซึงโดยหลักกำรกำรคุ ้มครองพยำนบุคคลในต่ำงประเทศมีจุดประสงค์คุ้มครองพยำนบุคคลในคดีอำญำ

 
๑๑ อ้ำงอิงจำกบทควำม เรือง กำรคุ้มครองพยำนทีเป็นผู ้ร่วมกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง

พยำนในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยนำงวรนำรี  สิงห์สุวงษ์ นักกฎหมำยกฤษฎีกำชำนำญกำรพิเศษ ฝ่ำยกฎหมำย
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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เช่นเดียวกับ พ.ร.บ. คุ ้มครองพยำนฯ แต่แตกต่ำงกันในรำยละเอียด เช่น นิยำมของพยำน ฐำนควำมผิด 

ทีจะได้รับกำรคุม้ครอง และหน่วยงำนททีำหน้ำทีคุม้ครองพยำน 

๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหนำ้ทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน 

ออสเตรเลีย มีคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และกำรลงทุน (Australian Securities 

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

โดย ASIC อำจเริมกระบวนกำรสืบสวนสอบสวนได้เองเมือเห็นว่ำมีเหตุต้องสงสัยว่ำมีกำรกระทำ 

ทีฝ่ำฝืนกฎหมำย และเมือ ASIC พิจำรณำแล้วเห็นว่ำจำต้องมีกำรดำเนินกำรสืบสวนสอบสวน ASIC  

มีอำนำจในกำรเรียกให้บุคคลซึง ASIC เห็นว่ำสำมำรถให้ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบักำรสืบสวนสอบสวนนนั 

มำให้ข ้อมูลหรือให้ควำมช่วยเหลืออันเป็นประโยชน์ต่อกำรสืบสวนสอบสวนได้ และเมือ ASIC 

พิจำรณำเห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมีควำมผิดจะต้องนำส่งเรืองไปยังอธิบดีอ ัยกำร ( Director of Public 

Prosecutors) เพือพิจำรณำสำนวนคดีต่อไปโดยไม่ต้องส่งให้เจ้ำหน้ำทีตำรวจหรือพนักงำนสอบสวน
ดำเนินกำรสอบสวนก่อน 

ฮ่องกง มี  Securities and Futures Commission (SFC) เป็นองค์กรทีกำกับดูแล
ตลำดทุนของฮ่องกงซึ งทำหน้ำทีรักษำและส่งเสริมควำมเป็นธรรม ประสิทธิภำพ กำรแข่งขัน  

ควำมโปร่งใส และควำมเป็นระเบียบของอุตสำหกรรมหลกัทรัพยแ์ละสญัญำซือขำยลว่งหนำ้  นอกจำกนี 
องค์กรบังคับใช้กฎหมำยและดำเนินคดีอำญำในฮ่องกงยงัมีเจ้ำหน้ำทีตำรวจซึงทำหน้ำทีรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและสืบสวนสอบสวนคดีอำญำตำม the Police Force Ordinance โดยเจ้ำหน้ำทีตำรวจจะทำงำน
ร่วมกับ SFC ในกำรดำเนินกำรสืบสวนสอบสวนกำรกระทำควำมผิดเกียวก ับสร้ำงรำคำหรือปริมำณ
หลักทรัพย์หรือกำรปันหุ้น (market manipulation) และควำมผิดฐำนใช้ข้อมูลภำยในเพือซือขำย
หลักทรัพย์ ( insider trading) ด้วย  ทังนี SFC มี อำนำจดำเนินคดีอำญำกับกำรกระทำผิดกฎหมำย 

ในนำมของตนเองโดยในทำงปฏิบัติ SFC จะทำงำนร่วมกับกองกำรดำเนินคดี (Prosecution Division) 

ซึงเป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) ต่อมำ ในปี ๒๕๕๐  SFC ได้ทำ 

ควำมตกลงกับกองกำรดำเนินคดีโดยกำหนดให้ SFC สำมำรถดำเนินกำรสอบสวนแทนเจ้ำหน้ำทีตำรวจ
ในกรณีทีเจ้ำหน้ำทีตำรวจเห็นว่ำ SFC สำมำรถดำเนินกำรสอบสวนได้ดีกว่ำ และ/หรือเป็นคดีที SFC  

ไดด้ำเนินกำรอยู่ก่อนแลว้  หำกเจำ้หน้ำทีสอบสวนต่อไปจะเป็นกำรซำซ้อนกนั ในขณะเดียวกนั SFC  

ยงัสำมำรถส่งเรืองให้เจ ้ำหน้ำทีตำรวจทำกำรสอบสวนได้ในกรณีทีเจ้ำหน้ำทีตำรวจจะสำมำรถดำเนินกำร
สอบสวนไดดี้กว่ำ และ/หรือเป็นคดีทีเจ้ำหน้ำทีตำรวจไดด้ำเนินกำรอยู่ก่อนแลว้  หำก SFC สอบสวน
ต่อไปจะเป็นกำรซำซอ้นกนั 
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๓) กำรปรับเป็นพินัย 

 รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบทีอำจเกิดขึนจำกกฎหมำย
ของร่ำง พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัยฯ 

 การกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
๑) คณะกรรมกำรทมีีบทบำทหน้ำทีในกำรกำกับดูแลตลำดทุน 

หน่วยงำนกำกับดูแลตลำดทุนในต่ำงประเทศมีกลไกกำรประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนทีเกียวข้องในภำคตลำดกำรเงิน (financial market) ในโครงสร้ำงคณะกรรมกำรของ
หน่วยงำนกำกับดูแล  ดงันี (๑) หน่วยงำนทีเกียวขอ้งในภำคตลำดกำรเงินมีอำนำจแต่งตงัหรือเสนอชือ
บุคคลเพือเข้ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในหน่วยงำนกำกับดูแลตลำดทุน เช่น ASIC ของออสเตรเลีย 
กำหนดให้กรรมกำรทีได้รับแต่งตังต้องเป็นผูที้ได้รับกำรเสนอชือจำกรัฐมนตรี หรือในกรณีของ 
Financial Conduct Authority (FCA) ของสหรำชอำณำจักร ได้กำหนดให้ประธำนกรรมกำร (chair) และ
ประธำนกรรมกำรบริหำร (chief executive officer) มำจำกแต่งตงัโดยกระทรวงกำรคลงั (HM Treasury) 

และมีกรรมกำรทีมิใช่ผูบ้ริหำร (non-executive) ๒ คน ซึงมำจำกกำรแต่งตงัร่วมกนัโดยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงธุรกิจ นวตักรรม และทักษะ และกระทรวงกำรคลัง (๒) กำรกำหนดให้มีกรรมกำรทีมำจำก
หน่วยงำนรัฐอืนโดยตรง เช่น FCA ได้กำหนดให้รองผู ้ว่ำกำรธนำคำรแห่งชำติดำรงตำแหน่ง 

เป็นกรรมกำรทีมิใช่ผูบ้ริหำร 

๒) กำรบริหำรองค์กรของสำนักงำน ก.ล.ต. เกียวกับประกันสังคม 

ไม่มี 

๔. การรับฟังความคิดเห็น 
  ได้รับฟังควำมคิดเห็นของผูเ้กียวขอ้งแลว้ 

  ได้นำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรวิเครำะห์ผลกระทบแลว้ 

๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอืน 
ร่ำงกฎหมำยนีมีควำมสมัพนัธ์หรือใกลเ้คียงกับกฎหมำยอืนหรือไม่ อย่ำงไร 

 การส่งเสริมตลาดทุนดิจทัิล 
 กระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกส์ในตลาดทุน 

กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในส่วนนี สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่ำด้วย
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ฯ ซึงบัญญัติรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของข้อมูล  กำรทำธุรกรรม  
วิธีกำรส่งและรับข้อมูลทีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกำรรับฟังพยำนหลักฐำนทีเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  



๔๖ 

 

 

ซึงกำหนดหลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงือนไข และมำตรฐำนกำรรักษำควำมมนัคงปลอดภยัของกำรประชุมผ่ำนสือ 
โดยให้ถือว่ำกำรประชุมผ่ำนสืออิเล็ก ทรอนิกส์ตำมพระรำชกำหนดนีเป็นกำรประชุมโดยชอบ 

ด้วยกฎหมำย แล ะห้ำมมิให้ปฏิ เสธกำรรับฟังข้อมูล อิเล็ก ทรอนิกส์ตำมพระ รำชกำห นดนี 

เป็นพ ยำนหลัก ฐำนใ นกระบวนก ำรพิจำรณำ ตำ มกฎ หมำย อีกทัง เป็นไปตำมแนวทำงของ 

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  ซึงมีเจตนำปรับปรุงโครงสร้ำง 

กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐให้เอือต่อกำรนำเทคโนโลยีมำใชพ้ฒันำประสิทธิภำพกำรทำงำน
ของรัฐและรับรองควำมมีผลของกฎหมำยของกำรบริกำรประชำชนทีทำโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  

 การออกหลักทรัพย์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และการทาธุรกรรมทีเกียวข้อง 
และการใช้หลักทรัพย์ทีมิได้ออกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกันและการบังคับ
หลักประกัน 

 กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในส่วนนีสอดคลอ้งกับพระรำชบัญญติั 

กำรบริหำรหนีสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึงบัญญัติให้กำรออก กำรซือขำย กำรโอน และกำรใช ้

ตรำสำรหนีเป็นห ลัก ประกันและ กำรบังค ับหลักประกัน เป็นไปตำมหลัก เกณฑ์ทีกำหนด  

ในกฎกระทรวง โดยมิให้นำบทบัญญัติว่ำด้วยจำนำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยม์ำใช้บังคับ   
เว้นแต่กฎกระ ทรวง กำหนดไว้เ ป็นอ ย่ำ งอืน ซึง เมื อมีบทบัญญัติดังกล่ำว รวม ถึงกำ รแก้ไ ข  

พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในลกัษณะเดียวกนั ทำให้สำมำรถกำหนดวิธีกำรออก กำรซือขำย กำรโอน และ 

กำรใช้หล ักทรัพย ์เป็นหลักประกันและบังคับหลักประกัน ทีสอดคล้องกับลักษณะของหลักทรัพย์และ
ธุรกรรมทีเกียวขอ้งกับหลกัทรัพยไ์ด้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อผูป้ระกอบธุรกิจ 

 ก าร นา โท เ คน ดิ จิ ทั ล ที มี ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ย หลั ก ท รั พ ย์ ม า ก า กั บ ดู แ ล ภ า ย ใ ต้ 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในส่วนนี สอดคล้องกับ พ.ร.ก. สินทรัพย์
ดิจิทลัฯ โดยเป็นกำรเป็นกำรรองรับโทเคนดิจิทลัเพอืกำรลงทุน (“investment token”) และโทเคนดิจิทัล
เพือกำรใช้ประโยชน์ทีสินค้ำหรือบริกำรยงัไม่แล ้วเสร็จ (“utility token ไม่พร้อมใช”้) ให้มำอยู่ภำยใต้
กำรกำกับดูแลของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพือให้สอดคล้องกับลักษณะ ( substance) ทีมีคล้ำยกับ
หลักทรัพย์ของโทเคนดิจิทัลประเภทดังกล่ำว โดยเมือร่ำง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีผลใช้บังคับแล้ว และ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศกำหนดให้ investment token และ utility token ไม่พร้อมใช้เป็น
หลักทรัพย์ตำม พ .ร.บ. หลักทรัพย์ฯ investment token และ utility token ไม่พร้อมใช้จะไม่ถือเป็น  
“โทเคนดิจิทลั” ตำม พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ  

 การกากับดูแลผู้ให้บริการระบบทีมีนยัสาคัญต่อตลาดทุน 
กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในส่วนนี มีวตัถุประสงค์เทียบเคียงได้กับ 

พระรำชบัญญัติระบบกำรชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึงกำก ับดูแลผูใ้ห้บริกำรระบบกำรชำระเงิน ซึงเป็น



๔๗ 

 

 

ระบบทีเป็นโครงสร้ำงพืนฐำนหลกัของประเทศ ซึงมีผลกระทบต่อประชำชนเป็นวงกวำ้ง จึงกำหนด
กลไกกำรกำกับดูแลไวใ้นกฎหมำยดังกล่ำวเพือให้ระบบกำรชำระเงินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สอดคลอ้งกับมำตรฐำนสำกล 

 การกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์  
 การเปิดเผยงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และข้อมูลอืนทีเกียวข้องผ่านสือใด ๆ 

กำรแก้ไขเพิมเติม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนนี ใกลเ้คียงกับพระรำชบัญญัติ 

ธุรกิจสถำบนักำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑  (“พ.ร.บ. ธุรกิจสถำบนักำรเงินฯ”) ในส่วนทีกำหนดให้มีกำรเปิดเผย  

งบกำร เงินที ผ่ำนกำรตรวจส อบของผู ้ส อบบัญชีและรับรองควำมถูก ต้องโดยกรรมกำรของ  

สถำบันกำรเงิน ณ สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของสถำบันกำรเงิน   รวมทังในสือใด ๆ  
ทีธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด และให้นำส่งต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 การกากับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ 
กำรแกไ้ขเพมิเติม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในส่วนนี ใกลเ้คียง พ.ร.บ. ธุรกิจสถำบนักำรเงินฯ 

ในส่วนของกำรกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ซึงกำหนดให้ผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ต้องได้รับอนุญำต  

จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยจำนวนหุ้นให้รวมถึงหุ้นของผูท้ีเกียวขอ้งด้วย 

 การเลกิบริษัทหลักทรัพย์เมือมีการเพกิถอนใบอนุญาต 
ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือใกลเ้คียงกับกฎหมำยอืน  

 การกากับดูแลบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 
กำรแก้ไขเพมิเติม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในส่วนนี ใกลเ้คียงกบั พ.ร.บ. สญัญำซือขำย

ล่วงหน้ำฯ ซึงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำร ผู้จ ัดกำร บุคคลผู ้มีอำนำจ  

ในกำรจัดกำรของบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน  กำรให้ควำมเห็นชอบแก่บุคลำกรดังกล่ำวโดย 

สำนักงำน ก.ล.ต. รวมโทษทำงปกครองเกียวกับบุคลำกรดังกล่ำว 

 การกากับดูแลตลาดรองและองค์กรทีเกยีวเนืองกบัธุรกจิหลกัทรัพย์  
 การกากับดูแลศูนย์ซือขายหลกัทรัพย์  

ก ำ ร แ ก้ ไ ข เ พิ ม เ ติ ม  พ . ร . บ .  ห ลัก ทรั พ ย์ฯ  ใ นส่ ว น นี  มี ค ว ำ ม สั มพันธ์ กับ  
พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ เนืองจำกหลกักำรแกไ้ข พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ทีเสนอในครังนี จะกำหนดให้
รองรับกรณีกำรนำเอำโทเคนดิจิท ัลทีมีลักษณะคล้ำยหลักทรัพย์มำกำกับดูแลภำยใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  
จึงมีกำรวำงโครงสร้ำงศูนยซื์อขำยหลกัทรัพยเ์พอืรองรับกรณีดงักลำ่วดว้ย 



๔๘ 

 

 

 การกาหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์และบทลงโทษ 
ทเีกยีวข้อง  

ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือใกลเ้คียงกับกฎหมำยอืน 

 การกากับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์
และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในส่วนนี ใกลเ้คียงกบั พ.ร.บ. สัญญำซือขำย
ล่วงหน้ำฯ ในส่วนกำรกำกับดูแลกรรมกำรและผูบ้ริหำรของสำนักหักบัญชีและศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย์
บุคลำกรในตลำดทุน มีหลักกำรใกล้เคียงกับกำรกำกับดูแลกรรมกำรและผูบ้ริหำรของผูป้ระกอบธุรกิจ
เพือให้แนวทำงกำรกำกับดูแลและกำรกำหนดโทษทำงปกครองที เกียวข้องกับกำรกำ กับดูแลนี
สอดคล้องกับบทบัญญัติตำม พ.ร.บ. สัญญำซือขำยล่วงหน้ำฯ และในส่วนกำรกำกับดูแลผูถื้อหุ้น 

รำยใหญ่นนั มีหลกักำรใกลเ้คียงกบั พ.ร.บ. ธุรกิจสถำบนักำรเงินฯ ซึงกำหนดวธีิกำรกำกบัดูแลผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่ของสถำบนักำรเงิน และสอดคลอ้งกบักำรปรับปรุง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ นีในส่วนกำรกำกบั
ดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจในตลำดทุน 

 การคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ฝากหลกัทรัพย์ทีฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์  
กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในส่วนนีมีควำมสัมพนัธ์กบั พ.ร.บ. สัญญำ

ซือขำยล่วงหนำ้ฯ โดยกำหนดใหน้ำบทบญัญติัตำม พ.ร.บ. สญัญำซือขำยล่วงหน้ำฯ ในส่วนทีเกียวข้อง
กับกำรคุม้ครองทรัพย์สินของลูกคำ้ กรณีทีผูป้ระกอบธุรกิจสัญญำซือขำยล่วงหน้ำตกเป็นลูกหนี 

ตำมคำพิพำกษำ ถูกศำลสังพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทำงกำรหรือหน่วยงำนทีมีหน้ำทีกำกับ ดูแล 

ตำมกฎหมำยอืนสงัระงบักำรดำเนินกิจกำรบำงส่วนหรือทงัหมด มำใช้บังคบักับศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์
โดยอนุโลม 

 การเพิมบทบัญญัติว่าด้วยการกระทาอันไม่เป็นธรรมเกยีวกับการซือขายหลักทรัพย์
ให้ครอบคลุมการซือขายบน trading platform ทุกประเภท  

ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือใกลเ้คียงกับกฎหมำยอืน 

 การดา เนินกิจ การและการลงทุนใน หลัก ทรัพย์ของสมาคม ที เ กียว เ นื อ ง 
กบัธุรกจิหลกัทรัพย์ 

ก ำ ร แก้ไ ข เ พิม เติ ม  พ .ร . บ .  หลัก ท รัพย์ฯ  ใ นส่ วนนี  มี คว ำม สัมพันธ์กับ  
พ.ร.บ. สมำคมกำรค้ำฯ โดยกำหนดให้นำบทบัญญัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยสมำคมกำรค้ำในส่วนที
เกียวกับกำรดำเนินกิจกำร กำรควบคุม กำรเลิก และบทกำหนดโทษทีเกียวขอ้งมำใช้บงัคบั โดยอนุโลม   
เวน้แต่จะมีกำรกำหนดเอำไวเ้ป็นกำรเฉพำะตำม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์  
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 การระดมทุนและการกากับดูแลสานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพทีเกยีวเนืองกับ
ตลาดทุน  

 การกากับดูแลผู้สอบบญัชีและสานกังานสอบบัญชีในตลาดทุน 
ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือใกลเ้คียงกับกฎหมำยอืน 

 การกากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพทีเกยีวเนืองกบัตลาดทุน  
ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือใกลเ้คียงกับกฎหมำยอืน 

 การจัดทาและส่งงบการเงินและรายงานฐานะทางการเงินและผลการดาเนินการ  
ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือใกลเ้คียงกับกฎหมำยอืน 

 การออกและเสนอขายตราสารหนี และการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ 
ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือใกลเ้คียงกับกฎหมำยอืน 

 ก าร เข้ าถือ ห ลัก ทรัพ ย์ เ พือ ค รอ บ งากิจ ก ารม าใ ช้ กับ ท รั ส ต์ ทีจ ด ทะ เ บี ยน 
ในตลาดหลักทรัพย์  

ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือใกลเ้คียงกับกฎหมำยอืน 

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
 การจดัให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน 

กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในส่วนนีมีควำมใกลเ้คียงหรือควำมสัมพนัธ์
กับ พ.ร.บ. คุ ้มครองพยำนฯ โดยจะบัญญัติหลักกำรและกลไกในกำรคุ้มครองพยำนทีอำจไม่ได้  
รับควำมปลอดภยัในชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพยสิ์นในลกัษณะเช่นเดียวกับ พ.ร.บ. คุม้ครองพยำนฯ  

 การกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีของสานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจสอบสวน 
ก ำ ร แก้ไ ข เ พิ ม เ ติม  พ. ร . บ .  ห ลัก ทรัพ ย์ฯ  ใ นส่ วนนี มี  ควำ มสัม พัน ธ์กับ 

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

 การปรับเป็นพินัย  
ก ำ รแ ก้ ไ ข เพิ ม เ ติ ม  พ . ร .บ .  ห ลัก ท รั พ ย์ฯ  ใ นส่ ว นนี  มี ค วำ มสัม พันธ์ กั บ 

ร่ำง พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรปรับเป็นพินัยฯ เนืองจำกร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวเป็นกฎหมำยกลำงทีกำหนด
หลกัเกณฑ์เกียวกับกำรปรับเป็นพินัย 
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 การกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 คณะกรรมการทีมีบทบาทหน้าทีในการกากบัดูแลตลาดทุน 

กำรแก้ไขเพิมเติม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนนี ใกล้เคียงและปรับปรุง 

ให้สอดคล้องกับพระรำชบ ัญญัติธนำคำรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕  (“พ.ร.บ. ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยฯ”) ในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมกำรนโยบำยสถำบันกำรเงิน และพระรำชบัญญัติ
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั พ.ศ. ๒๕๕๐  ในส่วนองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ซึงได้กำหนดให้มีผูบ้ริหำรสูงสุดของ
หน่วยงำนกำกับดูแลหนึงเป็นกรรมกำรโดยตำแหน่งในหน่วยงำนกำกับดูแลอนืด้วย 

 การบริหารองค์กรของสานักงาน ก.ล.ต. เกยีวกับประกันสังคม 
กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในส่วนนี สัมพนัธ์กับ พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ 

และใกล้เคียงก ับ พ.ร.บ. ธนำคำรแห่งประเทศไทยฯ ซึงกำหนดให้กิจกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทย  
ไม่อยู่ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน กฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม กฎหมำยว่ำด้วย  

เงินทดแทน และกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนสัมพันธ์  ทังนี จะมีกำรจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับ
กำหนดให้พนักงำนและลูกจ้ำงได้รับประโยชน์ ไม่น้อยกว่ำทีกำหนดไวใ้นกฎหมำยดังกล่ำว  

๖. ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากกฎหมาย  
 กฎหมายนีจากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าทีหรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง 

 การส่งเสริมตลาดทุนดิจทัิล 
๑) กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในตลำดทุน 

 เนืองจำกเป็นกำรแก้ไขกฎหมำยเกียวกับกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ในตลำดทุน  
รวมทังกำรให้บริกำรประชำชนด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำน ก.ล.ต. จึงไม่ได้เป็น 

กำรจ ำกัด สิทธิหรือ เส รีภำพ หรือก่อให้ เกิดหน้ำทีหรือภำระ แก่ประช ำชน  อย่ำงไรก็ตำม  
สำนักงำน ก.ล.ต.  มีหน้ำทีในกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ลำดับรอง และวำงทำระบบเพือรองรับ
กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในตลำดทุน    

๒) กำรออกหลักทรัพย์โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และกำรทำธุรกรรมทีเกียวข้อง 
และกำรใช้หลักทรัพย์ทีมิได้ออกโดยวิธีกำรทำงอิเ ล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกันและกำรบังคับ
หลกัประกัน 

สำนักงำน ก.ล.ต. มีหน้ำทวีำงระบบเพือรองรับกระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ในตลำดทุน และผูท้ีเกียวข ้องในกระบวนกำรใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันและบังคับหลักประกัน 
เช่น ผู ้วำงหลักประกัน ผู้รับหลักประกัน และนำยทะเบียนหลักทรัพย์ มีหน้ำทีในกำรปฏิบัติตำม
บทบญัญติัทกีำหนดเกียวกับวิธีกำรและกำรบงัคบัหลกัประกันของหลกัทรัพยบ์ำงประเภท 
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๓) กำรกำกับโทเคนดิจิทลัทีมีลกัษณะคลำ้ยหลกัทรัพย ์

ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และผูใ้ห้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล 
(ICO portal) มีหน้ำทใีนตอ้งดำเนินกำรบำงประกำร เช่น กำรยืนคำขออนุญำต เพอืให้สำมำรถประกอบ
ธุรกิจได้อย่ำงต่อเนืองภำยใต ้พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์   

๔) กำรกำกับดูแลผูใ้ห้บริกำรระบบทีมีนัยสำคัญต่อตลำดทุน 

 ผูใ้ห้บริกำรระบบทมีีนัยสำคัญต่อตลำดทุนจะต้องขออนุญำตคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก่อนใหบ้ริกำร โดยจะอยูภ่ำยใตก้ำรกำกบัดูแลและมีกฎเกณฑที์ชดัเจนในกำรให้บริกำร 

 การกากับดูแลผู้ประกอบธุรกจิหลกัทรัพย์  
๑) กำรเปิดเผยงบกำรเงินของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละข้อมูลอืนทีเกียวข้องผ่ำนสือใด ๆ 

ผู้ทีมีหน้ำทีในกำรเปิดเผยงบกำรเงินหรือข้อมูลทีเกียวข้องตำมทีบทบัญญัติ
กำหนด เช่น บริษัทหลักทรัพย ์รัฐมนตรี เป็นต้น มีหน้ำทีในกำรดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลตำมวิธีกำร 

ทีกำหนด  
๒) กำรกำกับดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย  ์

บุคคลใดก็ตำมทีถือหุ้นหรือรับประโยชน์จำกหุ้นของผูป้ระกอบธุรกิจเกินกว่ำ
ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียง ต ้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมทีกำหนด ซึงหำกบุคคลนันถือหุ้นโดยไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.  
จะมีผลต่อสิทธิกำรรับเงินปันผลหรือกำรออกเสียงในทีประชุมผูถื้อหุ้นของผูถ้ือหุ้นรำยดังกล่ำวสำหรับ
จำนวนสิทธิออกเสียงทีเกินกว่ำร้อยละ ๑๐ 

๓) กำรเลิกบริษทัหลกัทรัพยเ์มอืมีกำรเพิกถอนใบอนุญำต 

ไม่มี  เนืองจำกกำรแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนนี เป็นกำรยกเลิก
บทบญัญติัทีกำหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต์้องเลิกบริษทั เนืองจำกถูกเพิกถอนใบอนุญำต ซึงเป็นกำรเปิด
โอกำสให้บริษทัหลกัทรัพยส์ำมำรถประกอบธุรกิจในส่วนอนืนอกเหนือจำกธุรกิจหลกัทรัพยไ์ด้    

๔) กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจในตลำดทุน 

บุคลำกรในธุรกิจตลำดทุนต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.  
ตำมหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีกำรตำมทีประกำศกำหนด  เวน้แต่จะได้มีประกำศกำหนดเป็นอย่ำงอนื 
บุคลำกรยงัต้องปฏิบัติหน้ำทดี้วยควำมซือสัตย์สุจริตโดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเยียงผูป้ระกอบวิชำชีพ 
ซึงสำนักงำนมีอำนำจในกำรออกประกำศกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที โดยคำนึงถึง  

ควำมเหมำะสมกบัลกัษณะของบคุลำกรในแตล่ะวชิำชีพได ้ ทงันี หำกเกิดกรณีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
หลกัเกณฑ ์สำนกังำนยอ่มมีอำนำจบงัคบัใชโ้ทษทำงปกครองตำมกฎหมำยทีจะแกนี้ได ้
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 การกากับดูแลตลาดรองและองค์กรทีเกยีวเนืองกบัธุรกจิหลกัทรัพย์  
๑) กำรกำกับดูแลศูนยซื์อขำยหลกัทรัพย ์

ผู้ประกอบธุรกิจศูนยซื์อขำยสินทรัพย์ดิจิท ัล ทีให้บริกำรเกียวกับ investment 

token และ utility token ไม่พร้อมใช้ ต้องปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์เกียวกับใบอนุญำตและระบบงำนและ
มำตรฐำนกำรดำเนินงำนในเรืองต่ำง ๆ ตำมมำตรฐำนของ พ.ร.บ. หล ักทรัพย์ ฯ  ในส่วนทีเกียวกับ 

กำรกำกบัดูแลศูนยซื์อขำยหลกัทรัพย ์ซึงอำจมีควำมแตกต่ำงจำกกำรกำกับดูแลภำยใต ้พ.ร.ก. สินทรัพย์
ดิจิทลัฯ และอำจทำให้ตน้ทุนในกำรดำเนินกำรเปลียนแปลงไปจำกกำรประกอบธุรกิจในปัจจุบนั 

๒) กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจของตลำดหลักทรัพย์และบทลงโทษ 

ทีเกียวขอ้ง 

ตลำดหลักทรัพย ์มีหน้ำทีต้องปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ด้ำนระบบงำน มำตรฐำน 

กำรประกอบธุรกิจทีกำหนดขึน และในกรณีทีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบ ัติตำมเกณฑ์ด ังกล่ำว โดยไม่มี  
เหตุอันควรจะมีกำรกำหนดบทลงโทษ  

๓) กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นใหญ่ของสำนักหักบัญชีหลกัทรัพย์
และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์

ผูที้จะได้รับแต่งตงัเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร  รวมทงัผูถื้อหุ ้นเกินกว่ำอัตรำส่วน 

ทีกำหนดของสำนักหักบ ัญชีหลักทรัพย ์และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะต้องได้รับควำมเห็นชอบ 

จำกสำนักงำน ก.ล.ต.  
๔) กำรคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูฝ้ำกหลกัทรัพยที์ฝำกไวก้ับศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์

ไม่มี เนืองจำกเป็นกำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในส่วนเป็นกำรสร้ำง
ควำมชัดเจนของบทบญัญติัเกียวกับกำรคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูฝ้ำกทมีีอยู่เดิม  

๕) กำรเพิมบทบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำอันไม่เป็นธรรมเกียวกับกำรซือขำย
หลกัทรัพยใ์หค้รอบคลุมกำรซือขำยบน trading platform ทุกประเภท 

ผู้ให้บ ริกำ ร trading platform มีห น้ำทีตำมก ฎหม ำยในกำ รติดตำ ม ดูแล 

กำรซือขำยหลักทรัพย์ (market surveillance) ให้ดำเนินไปด้วยควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และผูล้งทุน
ได้รับควำมคุม้ครองจำกกำรกระทำทีไม่เป็นธรรม  

หำกในอนำคตสำนกังำน ก.ล.ต. มีกำรมอบหมำยหรือแต่งตงับุคคลภำยนอก 

ให้ทำหน้ำทีกำกับดูแลกำรซือขำยหลักทรัพย์ทังหลำยทีเกิดขึนใน trading platform ผู้ให้บริกำร  
trading platform มีภำระต้องนำส่งข้อมูลทีเกียวข้องกับลูกค้ำ เช่น ขอ้มูลกำรเปิดบญัชีซือขำยข้อมูล 

กำรซือขำยหลักทรัพย์ เป็นต้น ให้กับผู้ได้รับมอบหน้ำทีให้ทำกำรก ับดูแลกำรซือขำยดังกล่ำว
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บุคคลภำยนอก และปฏิบัติตำมกฎหมำยอืนทีเกียวข้องเช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล  
๖) กำรดำเนินกิจกำรและกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของสมำคมที เกียวเนื อง 

กับธุรกิจหลกัทรัพย ์

ไม่มี เนืองจำกกำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ์ ในส่วนนีเป็นกำรเพิม
ควำมยืดหยุ่นและลดข้อจำก ัดทำงกฎหมำย ในกำรดำเนินกิจกำรและกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของ  

สมำคมทีเกียวเนืองฯ 

 การระดมทุนและการกากับดูแลสานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทีเกยีวเนืองกบัตลาดทุน  

๑) กำรกำกับดูแลผูส้อบบญัชีและสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุน 

สำนักงำนสอบบัญชีทีจะดำเนินกิจกำรสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียน  

ในตลำดทุนหรือกิจกำรในตลำดทุนอืน ๆ จะต้องดำเนินกำรขอควำมเห็นชอบและปฏิบ ัติตำม
หลกัเกณฑ์และเงือนไขทีคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด  อย่ำงไรก็ดี หลกัเกณฑ์เกียวกับ
คุณสมบติัและหนำ้ทีของสำนกังำนสอบบญัชีทีกำหนดในร่ำง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ฉบบันี ไม่ไดส้ร้ำง
ภำระเพิมเติมจำกปัจจุบัน เนืองจำกปัจจุบนัสำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรเขำ้ตรวจสำนักงำนสอบบัญชี 

อย่ำงสมำเสมออยู่แล ้ว  ทงันี ร่ำง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ฉบบันี อำจมีผลกระทบเล็กน้อยต่อกิจกำร  

ในตลำดทุนในส่วนของค่ำสอบบัญชีทีอำจเพิมขึน เนืองจำกสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุน 

อำจเรียกเก็บค่ำสอบบัญชี (audit fee) จำกลูกค้ำสอบบัญชีให้ครอบคลุมต้นทุนค่ำธรรมเนียมทีต้องจ่ำย
ให้สำนักงำน ก.ล.ต. และควำมเสียงทำงกฎหมำยทีสูงขึน อีกทงัอำจส่งผลกระทบต่อกำรเพิมจำนวน
ผู้สอบบัญชีในตลำดทุนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำดทุนได้ กล่ำวคือ สำนักงำนสอบบัญชี  

รำยใหม่อำจมีแรงจูงใจทีจะเข ้ำสู่ตลำดทุนน้อยลง เนืองจำกมีต้นทุนค่ำธรรมเนียมทีต้องจ่ำยให้
สำนักงำน ก.ล.ต.  และอำจได้รับกำรลงโทษหำก สำนักงำนสอบบัญชีไม่ปฏิบัติตำม มำตรฐำน 

กำรประกอบวิชำชีพ  
๒) กำรกำกับดูแลผูป้ระกอบวิชำชีพทีเกียวเนืองกับตลำดทุน 

ไ ม่ มี  เ นื อ ง จ ำ ก ปั จ จุ บัน ผู้ป ร ะ ก อ บ วิช ำ ชี พ ใ น ต ล ำ ด ทุ น ต้อง ไ ด้ รั บ 

กำรให้ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. อยู่แล้ว  อย่ำงไรก็ดี  อำจมีกำรปรับปรุงข้อกำหนด 

ในกำรกำกับดูแลให้มีควำมเหมำะสมยงิขึน  
๓) กำรจดัทำและส่งงบกำรเงินและรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินกำร   

ไ ม่ มี  เ นื อ ง จ ำ ก ก ำ ร แ ก้ไ ข เ พิ ม เ ติ ม  พ . ร . บ .  ห ลัก ท รั พ ย์ฯ  ใ น ส่ ว น นี   
เป็นกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินกำรของบริษัท 



๕๔ 

 

 

จดทะ เบีย นให้มีควำมยืดหยุ่นมำกยิงขึนและ รองรับกับสภ ำพ แวดล้อมข องตลำดทุนไทย 

ในแต่ละช่วงเวลำ  
๔) กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี และกำรรำยงำนผลกำรขำยหลกัทรัพย ์

ผูเ้สนอขำยพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อืนในบำงกรณี อำจมีภำระในกำรแต่งตงั
ผู้แทนผู ้ถือพันธบัตรหรือหลักทรัพย์อืน เพือให้ผู ้ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่ำวได้รับควำมคุ้มครอง  

ในทำนองเดียวกับผูถื้อหุ้นกู้ และสำนักงำน ก.ล.ต. สนับสนุนให้ภำคธุรกิจมีส่วนเกยีวข้องในตลำดทุน
มีส่วนร่วมในกำรพฒันำตลำดทุนมำกขึน โดยมีกำรเพิมหน้ำทีและควำมรับผิดชอบให้กบัภำคธุรกิจ 

จำกเดิมทีเคยเป็นบทบำทหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. เช่น ให้กำรจดข้อจำกัดกำรโอนสำมำรถทำผ่ำน
ระบบงำนต่ำง  ๆทีอำจเกิดขึนในอนำคตไดแ้ทนกำรจดขอ้จำกดักำรโอนกบัสำนกังำนเท่ำนนั เป็นตน้ 

๕) กำรเข้ำ ถือหลักทรัพย์เพือครอบงำกิจกำรมำใช้กับทรัสต์ทีจดทะ เบียน  

ในตลำดหลกัทรัพย ์

ไม่ได้เป็นกำรจำกัดสิทธิหรือเสรีภำพของเอกชนเพิมขึนจำกเดิม  อย่ำงไรก็ดี  
หำกมีกำรถือใบทรัสต์ทีจดทะเบียนซือขำยในตลำดหลักทรัพยถึ์งจุดทีต้องรำยงำนกำรเปลียนแปลงหรือ 

ทำคำเสนอซือหลกัทรัพย ์ก็จะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้กำหนดในเรืองดังกล่ำว เพือคุ้มครองประโยชน์ของ 

ผู้ลงทุนรำยย่อยอย่ำงเหมำะสมและมีโอกำสในกำรพิจำรณำว่ำจะลงทุนต่อหรือตอบรับคำเสนอซือ
ใบทรัสตใ์นรำคำทีเป็นธรรม (fair exit) 

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
๑) กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน 

ไม่มี เนืองจำกเป็นมำตรกำรทีมุ่งคุ้มครองควำมปลอดภัยในชีวิต ร่ำงกำย และ
ทรัพย์สินของพยำนและบุคคลใกล้ชิดกับพยำน ตลอดจนกำรให้บุคคลดังกล่ำวได้รับค่ำตอบแทน  

ทีเหมำะสมจำกกำรเป็นพยำน   
๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต มีอำนำจสอบสวน 

กำรส อบสวนโดยพนักง ำนเจ้ำหน้ำ ทีอำจกระทบสิทธิข องประ ชำ ชน 

ในกำรถูกแจ้งข้อกล่ำวหำและกำรตกเป็นผูต้้องหำในคดีอำญำ แต่ผูถู้กกล่ำวหำยงัคงได้รับกำรคุ้มครอง
สิทธิตำมรัฐธรรมนูญเหมือนกับกำรคุ้มครองสิทธิของผู ้ต้องหำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ  

ควำมอำญำ เช่น กำรจัดให้มีทนำยควำม กำรจัดให้ญำติหรือบุคคลทีตนไว้วำงใจเข้ำร่วม ฟัง  

กำรสอบปำกคำ เป็นตน้   
นอกจำกนี อำจเกิดภำระหน้ำทีต่อพนักงำนตำรวจ ในกรณีทีผูต้้องหำหลบหนี

หรือไม่มำตำมหมำยเรียกและต้องนำตัวผู้ต ้องหำมำฟ้องเป็นคดี  เจ้ำพนักงำนตำรวจจะมีหน้ำท ี

ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เนืองจำกเป็นผูมี้อำนำจจบัตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 



๕๕ 

 

 

๓) กำรปรับเป็นพินัย  
เจ้ำหน้ำทีของรัฐในสังก ัดของสำนักงำน ก.ล.ต. ทีรัฐมนตรีประกำศกำหนดให้  

มีอำนำจปรับเป็นพินัย มีหนำ้ทีตอ้งพิจำรณำและสงัปรับเป็นพนิยัและดำเนินกำรส่งสำนวนกำรพจิำรณำ
ให้พนักงำนอยักำรแทนกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวน 

 การกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
๑) คณะกรรมกำรทมีีบทบำทหน้ำทีในกำรกำกับดูแลตลำดทุน 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย 

เป็นกรรมกำรโดยตำแหน่งของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
๒) กำรบริหำรองค์กรของสำนักงำน ก.ล.ต. เกียวกับประกันสังคม 

สำนักงำน ก.ล.ต. มีหน้ำทีต้องจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดให้เลขำธิกำร
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. พนักงำนและลูกจ้ำงได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่ำทีกำหนดไวใ้นกฎหมำย
ว่ำด้วยประกันสังคม 

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

ข้อเสนอแนะจำกผู ้ทีได้รับผลกระทบเพือปรับปรุงร่ำง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้ครอบคลุมประเด็น
ดังกล่ำวแล้ว และในกรณีใดที พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ให้อำนำ จในกำรออกประกำศลำดับรอ ง   
สำนักงำน ก.ล.ต. จะจดัให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงประกำศ อีกทงัมีมำตรกำรเพมิเติมดงัต่อไปนี  

(๑) กำรกำกับโทเคนดิจิทัลทีมีลักษณะคล้ำยหลักทรัพย์ ก่อนทีจะมีกำรประกำศให้ 
investment token และ utility token ไม่พร้อมใช้ เป็นหลักทรัพย์ สำนักงำน ก.ล.ต. จะกำหนดแนวทำง
รองรับในช่วงกำรเปลียนผ่ำนให้เหมำะสม และมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและ  

ผู้ให้บริกำรระ บบเส นอข ำยโทเคนดิจิทัลในปัจจุบันน้อยทีสุ ด  เช่น กำหนดบทเฉพำ ะก ำล 

ให้ผู ้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิท ัลทีมีให้บริกำร investment token และ utility token ไม่พร้อมใช้ 
สำมำรถมำขออนุญำตเป็นผู้ประกอบธุรกิจภำยใต้ พ.ร.บ.  หลักทรัพย์ฯ รวมถึงออกหลัก เกณฑ์ 
กำกับดูแลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลภำยใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ในปัจจุบัน  
โดยจะจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อแนวทำงกำรดำเนินกำรรองรับกลุ่มผู ้ประกอบธุรกิจและ  

ผูใ้หบ้ริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทลัก่อนทีจะใชบ้งัคบัต่อไป 

(๒) กำรกำกับดูแลผู ้ให้บริกำรระบบทีมีนัยสำคัญต่อตลำดทุน ร่ำง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  
ทีแก้ไขนี คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะมีกำรออกประกำศกำหนดลักษณะกำรให้บริกำรทีเข้ำข่ำย  

ต้องขออนุญำตต่อไป โดยจะพิจำรณำควำมเหมำะสมและผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้อง  



๕๖ 

 

 

ในตลำดทุน  รวมทังจะกำหนดบทเฉพำะกำลรองรับผู ้ให้บริกำรระบบทีมีนัยสำคัญต่อตลำดทุน 

ทีใหบ้ริกำรก่อนร่ำง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ นีมีผลใชบ้งัคบัดว้ย   
(๓) กำรกำ กับ ดูแ ล ศูนย์ซื อข ำ ย ห ลัก ท รั พย์  ศูน ย์ซื อข ำ ย สิ นทรัพ ย์ ดิ จิทัล ที เ ดิ ม 

มีกำรให้บริกำรซือขำยโทเคนดิจิทลัภำยใต ้พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ ทีจะต้องมำยนืขอรับใบอนุญำต
ศูนยซื์อขำยหลกัทรัพยเ์พือใหบ้ริกำรซือขำยโทเคนดิจิทลัภำยใต ้พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ นนั สำนักงำน ก.ล.ต. 
จะพิจำรณำกำหนดกลไกรองรับในช่วงเปลียนผ่ำนให้เหมำะสม โดยมีผลกระทบต่อผู ้ประกอบกำร
สินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันให้น้อยทีสุด โดยอำจพิจำรณำยกเว้นหรือผ่อนผันหลักเกณฑ์ในบำงเรือง
ภำยใตเ้งือนไขทีกำหนดในกฎลำดับรอง 

(๔) กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจของตลำดหลักทรัพย์และบทลงโทษ 

ทีเกียวข้อง สำนักงำน ก.ล.ต. จะมีกำรซักซ้อมกำรใช้บังคับกฎเกณฑ์กับตลำดหลักทรัพย ์ เพือให้เกิด 

ควำมเขำ้ใจทีตรงกัน เพอืทีตลำดหลกัทรัพย์จะได้ปฏิบัติได้ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้อกำหนดในแต่ละเรือง 
ตลอดจนลดโอกำสกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมเกณฑโ์ดยไม่ตงัใจ  นอกจำกนี จะจดัให้มีกำรสือสำร
ระหว่ำงสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์อย่ำงสมำเสมอ เพือหำรือประเด็นทีเป็นข้อกังวลหรือ
ข้อจำกัดของตลำดหลักทรัพย์ในกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ เพือทีสำนักงำน ก.ล.ต. จะได้นำปัญหำ
ดังกล่ำวไปพิจำรณำและปรับปรุงเกณฑ์ให้มีควำมเหมำะสมต่อไป   

(๕) กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นใหญ่ของสำนักหักบญัชีหลกัทรัพย์และ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ สำนักงำน ก.ล.ต. จะมีกำรซักซ้อม และจัดให้มีกำรสัมมนำหรืออบรมต่อ 

ผู้ทีสนใจประกอบธุรกิจสำนักหักบ ัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เผยแพร่บทสรุปของ
ขันตอนและหลักเกณฑ์ที เกียวข้องบนเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงให้คำปรึกษำและ 

ตอบขอ้หำรือต่ำง ๆ เพือให้เกิดควำมเขำ้ใจทถีูกตอ้งด้วย 

(๖) กำรเพิมบทบญัญติัว่ำดว้ยกำรกระทำอนัไม่เป็นธรรมเกียวกบักำรซือขำยหลกัทรัพยใ์ห้
ครอบคลุมกำรซือขำยบน trading platform ทุกประเภท สำนักงำน ก.ล.ต. จะมีกำรซักซ้อมกำรใช้บังคับ
กฎหมำยและกฎเกณฑ์กับผูที้ประสงค์ให้บริกำร trading  platform เพือให้เกิดควำมเข ้ำใจทีชัดเจนและ
ถูกตอ้งเกยีวกับหน้ำทีและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันกำรกระทำอันไม่เป็นธรรม  

(๗) กำรกำกับดูแลผูส้อบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุน ร่ำง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
ทีแกไ้ขนี มีบทเฉพำะกำลกำหนดให้บทบญัญติัทีมีกำรแกไ้ขเพิมเติมนีไม่มีผลบงัคบัใชย้อ้นหลงั และ
ผูส้อบบัญชีทีไดรั้บกำรให้ควำมเห็นชอบอยู่ก่อนที ร่ำง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ทีแกไ้ขนี จะมีผลบังคบัใช้ 
สำมำรถปฏิบติัหน้ำทีต่อไปได้จนกว่ำกำรเห็นชอบจะสินสุดลง  นอกจำกนี สำนักงำนสอบบัญชี 

ทีให้บริกำรด้ำนกำรสอบบัญชีแก่กิจกำรในตลำดทุนอยู่ก่อนทีร่ำง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ทีแก้ไขนี 

จะ มีผ ลบังค ับใช้  หำกประส งค์จะ ดำ เ นิ นกิ จ กำรต่อ ไปใ ห้ ยืนคำข อรับ ควำม เห็นชอบตำม 

ร่ำง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ทีแกไ้ขนี ภำยใน ๑๘๐ วนันับแต่วนัทีร่ำง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ทีแก้ไขนีใชบ้งัคบั 
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และเมือได้ยืนคำขอรับควำมเห็นชอบแล้ว สำนักงำนสอบบัญชีสำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำ 

จะมีคำสงัปฏิเสธคำขอควำมเห็นชอบ  
(๘) กำรกำกับดูแลผู ้ประกอบวิชำชีพทีเกียวเนืองกับตลำดทุน  ร่ำง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  

ทีแกไ้ขนี มีบทเฉพำะกำลกำหนดให้บทบญัญติัทีมีกำรแกไ้ขเพิมเติมนีไม่มีผลบงัคบัใชย้อ้นหลงั และ 

ผูป้ระกอบวิชำชีพในตลำดทุนทีไดรั้บกำรใหค้วำมเห็นชอบอยู่ก่อนทีร่ำง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ทีแกไ้ขนี
จะมีผลบงัคบัใช้ สำมำรถปฏิบติัหนำ้ทีต่อไปไดจ้นกวำ่กำรเห็นชอบจะสินสุดลง 

(๙) กำรปรับเป็นพินัย มีกำรแต่งตงัคณะกรรมกำรตำมร่ำง พ.ร.บ. วำ่ดว้ยกำรปรับเป็นพินยัฯ 
เพือให้คำปรึกษำและแนะนำเกียวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำทีของรัฐ   รวมทงันำยกรัฐมนตรี 

โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนำจกำรออกระเบียบเพือกำหนดแนวทำงในกำรปรับเป็นพินัย
เพือให้กำรดำเนินกำรปรับเป็นพินัยเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพด้วย 

(๑๐) กำรบริหำรองค์กรของสำนักงำน ก.ล.ต. เกียวกับประกันสังคม เลขำธิกำร พนักงำน 
และลูกจ้ำงของสำนักงำน ก.ล.ต. ได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่ำทีกำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำด้วย
กฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม 

 กฎหมายนจีะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร 
 การส่งเสริมตลาดทุนดิจทัิล 

๑) กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในตลำดทุน 

กำรรับรองกำรมีผลทำงกฎหมำยทีชัดเจนของกำรดำเนินกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ในตลำดทุน จะเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกและลดภำระให้แก่ประชำชนและภำคตลำดทุน 

ในกำรปฏิบติัตำมข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำง ๆ ทงัในส่วนทีเป็นกำรดำเนินกำรระหวำ่งภำคเอกชนกบั
สำนักงำน ก.ล.ต. หรือกำรดำเนินกำรระหว่ำงภำคเอกชนด้วยกัน เช่น กำรขออนุญำต กำรรำยงำน  

กำรส่งหรือยืนเอกสำร กำรบอกกล่ำวเป็นหนังสือ กำรจัดทำข้อมูล กำรเปิดเผย กำรลงลำยมือชือ  

กำรชำระรำคำ หรือกำรดำเนินกำรอืนใด  รวมทงักำรแจง้ควำม ประกำศ หรือโฆษณำขอ้ควำมใด ๆ  
ให้บุคคลอืนหรือประชำชนทรำบในหนังสือพิมพ์รำยวนั สิงตีพมิพอื์นใดตำมกฎหมำย หรือ ณ สถำนทีใด  ๆ
ให้ดำเนินกำรในรูปแบบหรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 อี กทังจะช่ วยให้ส ำนักงำน ก.ล.ต.  สำมำรถพัฒนำประสิ ทธิ ภำพ และ 

เพิมควำมรวดเร็ว ในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงมีนัยสำคัญ เนืองจำก
เจ้ำหน้ำทขีองสำนักงำน ก.ล.ต. จะสำมำรถนำวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปฏิบติังำน 
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๒) กำรออกหลักทรัพย์โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และกำรทำธุรกรรมทีเกียวข้อง 
และกำรใช้หลักทรัพย์ทีมิได้ออกโดยวิธีกำรทำงอิเ ล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกันและกำรบังคับ
หลกัประกัน 

ผู้ประก อบธุรกิจ ผู้ออกหลักทรัพย์ ผู ้ถือหลักทรัพย์จะมีควำมคล่องตัว 

ในกำรออกหลักทรัพย์และกำรใช้หลกัทรัพย์เป็นหลกัประกันมำกยงิขึน ซึงช่วยลดอุปสรรคและตน้ทนุ 
มีควำมยืดหยุน่ในทำงปฏิบติั และดำเนินกำรไดส้ะดวกรวดเร็วยงิขึน   

๓) กำรกำกับโทเคนดิจิทลัทีมีลกัษณะคลำ้ยหลกัทรัพย ์

กำรแก้ไขนิยำมหลักทรัพย์ให้ครอบคลุมถึง ทรัพย ์สินทำงกำรเ งินอืนใด  
ทีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ซึงรวมถึงโทเคนดิจิทัลทีมีลักษณะคล้ำยหลักทรัพย์  
ทำให้กำรกำกับดูแลหลักทรัพย์สอดคล้องกับแนวทำงกำรกำกับดูแลในต่ำงประเทศซึงพิจำรณำ 

ถึงลักษณะ (substance) ของหลักทรัพย์เป็นสำคัญ จึงเป็นกำรลดอุปสรรคในกำรประสำนควำมร่วมมือ
และกำรทำควำมตกลงในด้ำนกำรกำกับดูแลกับหน่วยงำนต่ำงประเทศและกำรกำกับดูแลธุรกรรม
ระหว่ำงประเทศ อีกทงัทำให้ผูล้งทุนได้รับควำมคุม้ครองอย่ำงเหมำะสมตำมลกัษณะและควำมเสียงของ
ผลิตภัณฑ์กำรลงทุน และป้องกันไม่ให้เกิด กำรควำมไม่เท่ำเทียมกันระหว่ำงหลักทรัพยท์ีบัญญัติ  

ใน พ.ร.บ. หล ักทรัพย์ฯ ในปัจจุบัน และ โทเคนดิจิทัลทีมีลักษณะคล้ำยหลักทรัพย์ฯ ซึงปัจจุบัน 

อยู่ภำยใต ้พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ (regulatory arbitrage)  

๔) กำรกำกับดูแลผูใ้ห้บริกำรระบบทีมีนัยสำคัญต่อตลำดทุน 

กำรเพิมบทบัญญัติ เ กียวกับใ ห้บ ริกำ รระ บบที มีนัยส ำคัญต่อตลำดทุน  
เป็นกำรรองรับกำรใหบ้ริกำรระบบโครงสร้ำงพืนฐำนดิจิทลัของตลำดทุนไทย ซึงจะช่วยให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจและผูที้เกียวขอ้งในตลำดทุนสำมำรถทำธุรกรรมหลกัทรัพยใ์นรูปแบบดิจิทลัไดส้ะดวกขึน เช่น
กำรเปิดบญัชีลงทุน กำรซือขำยหลกัทรัพย ์ตลอดจนรองรับกำรขยำยตัวของจำนวนธุรกรรม ลดต้นทุน
ในกำรประกอบธุรกิจ อีกทงัเป็นกำรเชือมโยงขอ้มูลขอ้มูลในตลำดทุน และทำให้ผูล้งทุนสำมำรถเรียกดู
ขอ้มูลกำรลงทุนของตนไดส้ะดวกรวดเร็วมำกยงิขึนผำ่นช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์  ทงันี สำนกังำน ก.ล.ต. 
สำมำรถทีจะกำกับดูแลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมวตัถุประสงค์ และสนับสนุนให้เกิดกำรแข่งขัน 

ทีเป็นธรรม เพือคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุนอย่ำงเหมำะสม  

 การกากับดูแลผู้ประกอบธุรกจิหลกัทรัพย์  
๑) กำรเปิดเผยงบกำรเงินของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละข้อมูลอืนทีเกียวข้องผ่ำนสือใด ๆ 

กำรกำหนดให้กำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนสือใด ๆ ทีสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด  
เป็นกำรเปิดช่องให้มีกำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลรวมถึง ข้อมูลอืน ๆ ผ่ำนสือหรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึงทำให้ผู้ลงทุนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเกียวก ับงบกำรเงินหรือข้อมูลอืนใดของ บริษัทหลักทรัพย ์
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ได้อย่ำงทัวถึงและรวดเร็ว และสอดคล้องกับพฤติกรรมกำรเรียกดูข้อมูลผ่ำนสือหรือช่องทำง
อิเลก็ทรอนิกส์เพิมมำกขนึ  

บริษัทหลักทรัพย์ทีต ้อ งดำ เ นินกำรตำมบทบัญญัติ  ห รือผู้ที เกีย วข้อ ง  
จะมีควำมคล่องตัวหรือมีควำมยืดหยุ่นในกำรดำเนินกำรตำมทีบทบัญญัติกำหนด เนืองจำก  

มีกำรเพิมเติมช่องทำงทีสำมำรถดำเนินกำรได ้ทำให้บุคคลดงักล่ำวสำมำรถดำเนินกำรหรือบริหำร
จัดกำรวิธีกำรได้ ซึงจะทำให้บุคคลดังกล่ำวมีภำระต้นทุนลดลง มีควำมยืดหยุ่นในทำงปฏิบัติ และ
ดำเนินกำรไดส้ะดวกรวดเร็วยงิขึน 

๒) กำรกำกับดูแลผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

กำรกำกับดูและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทำให้ผูล้งทุนมนัใจได้ว่ำบริษัทหลักทรัพย์ 
มีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ทีมีควำมน่ำเชือถือและเกิดควำมเชือมนัในกำรใชบ้ริกำรของผูป้ระกอบธุรกิจ 

๓) กำรเลิกบริษทัหลกัทรัพยเ์มอืมีกำรเพิกถอนใบอนุญำต 

กำรทีบริษทัหลกัทรัพยที์ถูกเพิกถอนใบอนุญำตไม่ต้องเลิกบริษทั ทำให้ในกรณีที
บริษทัหลกัทรัพยน์นัมีกำรประกอบธุรกิจอืนนอกเหนือจำกธุรกิจหลกัทรัพยส์ำมำรถประกอบธุรกิจอืน
ดังกล่ำวได้อย่ำงต่อเนือง  

๔) กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน 

กำรกำกับดูแลบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุนผู้ลงทุนได้รับบริกำรจำกบุคลำกร 

ในธุรกิจตลำดทุน ทำให้ผูล้งทุนเชือมนัว่ำ บุคลำกรในธุรกิจตลำดทุนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ รวมถึง
คุณสมบัติที เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติหน้ำที ซึงจะส่งผลให้ระบบตลำดทุนโดยรวม  

มีควำมน่ำเชือถือมำกยงิขึน 

 การกากับดแูลตลาดรองและองค์กรทีเกยีวเนืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์  
๑) กำรกำกับดูแลศูนยซื์อขำยหลกัทรัพย ์

กำรปรับปรุง พ.ร.บ.หลักทรัพย ์ฯ ในส่วนทีเกียวข้องกับศูนยซื์อขำยหลกัทรัพย ์
เป็นกำรลดขอ้จำกดัในกำรจดัตงัศูนยซื์อขำยหลกัทรัพย ์และเมือมีกำรจดัตงัศูนยซื์อขำยหลกัทรัพยแ์ลว้
ก็จะช่วยเพิมทำงเลือกของบริกำร trading platform ให้แก่ผูล้งทุน อันจะเป็นกำรสนับสนุนให้เกิด 

กำรแข่งขนัในดำ้นกำรพฒันำประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำรของทงัตลำดหลกัทรัพยแ์ละศูนยซื์อขำย
หลักทรัพย์ ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ลงทุนทีจะได้รับบริกำรที ดีขึนและเป็นกำรลด ต้นทุน 

กำรทำธุรกรรม 
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๒) กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจของตลำดหลักทรัพย์และบทลงโทษ 

ทีเกียวขอ้ง 

 กำรปรับปรุง หลักเกณฑ์ใ ห้ตลำดหลักทรัพย์ปฏิบัติ  (conduct rules) และ 

มีบทลงโทษเมือมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเกณฑ์ดังกล่ำว โดยไม่มี เหตุอันควรจะ ส่งผลให ้

บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัจดทะเบียน และผูล้งทุน ได้รับบริกำรทีมีประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมเชือมนั
และเพมิศกัยภำพในกำรแข่งขนัของตลำดทุนไทยในระดับนำนำชำติ 

๓) กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นใหญ่ของสำนักหักบัญชีหลกัทรัพย์ 
และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์

กำรกำกับดูแลกรรมกำร ผู้บริหำร  และผู้ถือหุ้นใหญ่ของสำนักหักบัญชี
หลักทรัพย ์และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภำพมำกขึน ทำให้สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์มีควำมน่ำเชือถือมำกยิงขึน ส่งผลต่อควำมเชือมันของนักลงทุนและ 

ควำมน่ำเชือถือของตลำดทุนโดยรวม  
๔) กำรคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูฝ้ำกหลกัทรัพยที์ฝำกไวก้ับศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ 

กำรปรับปรุงกฎเกณฑ์กำรคุ ้มครองทรัพย์สินของผู้ฝำกหลักทรัพย์ให้ชัดเจน
โดยให้สำนักงำน ก.ล.ต. และเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์มีอำนำจในกำรจัดกำรทรัพย์สินทีถือว่ำ  

เป็นของลูกคำ้ เป็นกำรเพิมประสิทธิภำพกำรคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุนในตลำดทุน 

๕) กำรเพิมบทบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำอันไม่ เป็นธรรมเกียวกับกำรซือขำย
หลกัทรัพยใ์หค้รอบคลุมกำรซือขำยบน trading platform ทุกประเภท 

กำรปรับปรุงกฎหมำยในส่วนนีจะช่วยส่งเสริมและรักษำควำมมันคง  
ควำมเป็นธรรม และควำมเรียบร้อยในกำรซือขำยหลกัทรัพย ์อนัจะทำใหผู้ล้งทุนทงัในและต่ำงประเทศ 

เกิดควำมเชือมนัในกำรลงทนุในตลำดหลกัทรัพย ์

๖) กำรดำเนินกิจกำรและกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของสมำคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

กำรทีสมำคมทีเกียวเนืองฯ สำมำรถบริหำรจดักำรเงินของสมำคมได้หลำกหลำย
รูปแบบมำกยิงขึน ทำให้มีเงินไปใช้ในกำรดำเนินกำรและทำกิจกรรมส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ เช่น กำรอบรมให้ควำมรู้สมำชิก กำรจัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน  
กำรจัดทำร่ำงสัญญำมำตรฐำนในเรืองต่ำง ๆ กำรกำกับดูแลสมำชิก กำรพฒันำระบบติดตำมภำวะตลำด
และระบบโครงสร้ำงพืนฐำนอืน ๆ ทีจำเป็น เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได ้รับ  

กำรพฒันำและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจในด้ำนต่ำง ๆ อันเป็นผลให้ผูล้งทุนไดผู้รั้บบริกำรทีดียิงขึน
จำกผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์



๖๑ 

 

 

 การระดมทุนและการกากับดูแลสานักงานสอบบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทีเกยีวเนืองกบัตลาดทุน  

๑) กำรกำกับดูแลผูส้อบบญัชีและสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุน 

กำรยกระดับกำรกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุน  
ให้มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลมำกขึน จะช่วยส่งเสริมให้งำนสอบบญัชีมีคุณภำพมำกยงิขึน และ
ทำให้ระบบรำยงำนทำงกำรเงินของตลำดทุนไทยมีควำมน่ำเชือถือ รวมทงัยงัเป็นกลไกในกำรคุม้ครอง
ผูล้งทุนอีกด้วย 

๒) กำรกำกับดูแลผูป้ระกอบวิชำชีพทีเกียวเนืองกับตลำดทุน 

กำรยกระดับกำรกำกับ ดูแลผู้ประกอบวิชำชีพในตลำดทุน มำอยู่ในระดับ
พระรำชบัญญัติทำให้สำนักงำน ก.ล.ต. สำมำรถกำกับดูแลผู ้ประกอบวิชำชีพในตลำดทุนได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิงขึน และยงัเป็นกำรยกระดบักำรคุม้ครองผูล้งทุนให้ทดัเทียม
มำตรฐำนสำกลอีกด้วย 

๓) กำรจดัทำและส่งงบกำรเงินและรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินกำร 

กำรกำหนดอำนำจให้คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนเป็นผูอ้อกประกำศกำหนด 
แนวทำง รูปแบบ เ นือหำ ควำมถี  และระยะเวลำในกำรจัดทำและนำส่งข้อมูลทำงกำรเ งิน  
ทำให้สำมำรถกำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดทำและส่งงบกำรเงินและรำยงำนเกียวกับฐำนะกำรเงินและ 

ผลกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของตลำดทุนไทยในแต่ละช่วงเวลำ  

ได้อย่ำงทนัท่วงที ทีจะส่งผลในเชิงบวกต่อศกัยภำพในกำรแข่งขนัและภำพลกัษณ์ของตลำดทุนไทย 

๔) กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี และกำรรำยงำนผลกำรขำยหลกัทรัพย ์

กำรผ่อนคลำยกฎเกณฑก์ำรระดมทุนสำหรับผูอ้อกและเสนอขำยตรำสำรหนี 

บำงประกำรส่งผลให้ผูอ้อกตรำสำรหนีสำมำรถเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนไดส้ะดวกและรวดเร็วมำกยิงขึน  
โดยมีตน้ทุนในกำรออกเสนอขำยทีตำลง 

๕) กำรเข้ำ ถือหลักทรัพย์เพือครอบงำกิจกำรมำใช้ กับทรัสต์ที จดทะเบียน 

ในตลำดหลกัทรัพย ์

กำรแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้สำมำรถมีกำรครอบงำกิจกำรทรัสต์ 
เพือธุรกรรมในตลำดทุนได้ ทำให้สำนักงำนก.ล.ต. สำมำรถดำเนินกำรกำกับดูแลทรัสต์ทีจดทะเบียน 

ในตลำดหลกัทรัพยส์อดคล้องกับสภำพกำรณ์ มีกลไกคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุนได้อย่ำงเหมำะสม
และเทียบเคียงได้กับสำกล 



๖๒ 

 

 

 การเพิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการกาหนดมาตรการลงโทษ 
๑) กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน 

กำรให้ควำมคุ ้มครองพยำนในชันกำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที สำนักงำน ก.ล.ต. และพยำนในคดีทีบงัคบัใช้กฎหมำยด้วยมำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง 
จะเอือให้สำนกังำน ก.ล.ต. มีช่องทำงได้รับขอ้มูลและพยำนหลกัฐำนสำคญัทีจะนำไปขยำยผลหรือ
เจือสมกับพยำนหลกัฐำนในคดี ทำให้พยำนหลกัฐำนมีนำหนักในกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยกบั
ผูก้ระทำควำมผิดไม่ว่ำเป็นกำรบังคบัใช้กฎหมำยด้วยมำตรกำรทำงอำญำหรือมำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง
ได้มำกยิงขึน อันส่งผลต่อควำมเชือมันของนักลงทุน ในขณะเดียวกันก็เป็นกำรรับรองสิทธิตำม
รัฐธรรมนูญให้แก่บุคคลทีชีเบำะแสหรือพยำนได้รับควำมปลอดภยัในชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพยสิ์น  
อนัเป็นกำรให้ควำมคุม้ครองแก่พยำนตลอดสำยตงัแต่ในชนัทีสำนกังำน ก.ล.ต. ตรวจสอบรวบรวม
พยำนหลกัฐำนจนถึงชนัพิจำรณำคดีของศำล 

๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน 

กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีมีอำนำจสอบสวนเฉพำะควำมผิดสำคัญ 

ทีพนักงำนเจ้ำหน้ำทีมีควำมเชียวชำญจะทำให้สำนักงำน ก.ล.ต. มีมำตรกำรในบังคับใช้กฎหมำยอำญำ  

ทีมีประสิทธิภำพมำกยงิขึน อนัทำให้มำตรกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยหลำกหลำยมีประสิทธิภำพเหมำะสม
กับกำรบงัคบัใช้แต่ละกรณี  ทงันี กำรทีสำนกังำน ก.ล.ต. มีควำมเชียวชำญในประเด็นเกียวกบักฎหมำย
และกำรกำกับดูแลกำรซือขำยหลักทรัพย์และมีข้อมูลเกียวกับบริบทแวดล้อมทีเกียวข้องกับตลำดทุน  

อยู่แล้ว  หำกพนักงำนเจ้ำหน้ำทีมีอำนำจสอบสวนในควำมผิดบำงลักษณะทีมีควำมเชียวชำญเฉพำะ  

ย่อมทำให้กำรสอบสวนเป็นไปไดอ้ย่ำงเหมำะสม และเกิดประโยชน์ทีสำคญัทีสุด คือ กำรลดขนัตอน
และเวลำในชนัก่อนฟ้องของกระบวนกำรยุติธรรม เนืองจำกกำรดำเนินงำนของสำนักงำน ก.ล.ต.  
มีมำตรฐำนในกำรรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงเป็นมำตรฐำนทีอ ้ำงอิงมำจำกกำรสอบสวน 

เพือเตรียมสำนวนคดีอยู่แล้ว ซึงทีผ่ำนมำ ข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนทีใช้ในสำนวนคดีส่วนใหญ่  

มำจำกกำรตรวจสอบและกำรสอบถ้อยคำของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. เป็นหลัก  

กำรทีพนักงำนสอบสวนต้องสอบสวนก่อนมีควำมเห็นให้พนักงำนอยักำรสังฟ้องคดีจึงทำให้เกิด
กระบวนกำรทีซำซ้อนและทำให้คดีทีมีกำรกล่ำวโทษใช้ระยะเวลำทียำวนำนมำก กระบวนกำรยุติธรรม
ทีล่ำช้ำจนเกินไปเช่นนีอำจทำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม   หำกร่ำงพระรำ ชบัญญัติหลักทรัพย ์

มีผลใช้บ ังคับย่อมลดภำระงำนของพนักงำนสอบสวน สำมำรถอำนวยควำมยุติธรรมได้อย่ำงรวดเร็ว
และเ ป็นธ รรมกับทุก ฝ่ำย  ตลอ ดจนส่ง เส ริมให้ เกิดควำม เ ชือมันในกระบวนก ำรยุ ติธรรม 

อนัเป็นประโยชนใ์นเชิงป้องปรำมกำรกระทำควำมผิด ซึงเป็นประโยชน์แก่ประเทศและสังคมโดยรวม 



๖๓ 

 

 

๓) กำรปรับเป็นพินัย  
กำรปรับปรุงมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำยสำหรับควำมผิดทีไม่ร้ำยแรงให้เป็น

กำรปรับเป็นพินัยซึงไม่มีสภำพเป็นโทษอำญำ เป็นกำรกำหนดอัตรำโทษให้เหมำะสมและได้สัดส่วน
กับสภำพควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระทำและฐำนะทำงเศรษฐกิจของผูก้ระทำควำมผิดให้สอดคล้องกัน  
และกระบวนกำรปรับเป็นพินัยมีขนัตอนทีซบัซอ้นนอ้ยกวำ่กำรดำเนินคดีอำญำ ทำให้มีกำรดำเนินกำร
ได้รวดเร็วกว่ำกว่ำกำรดำเนินคดีอำญำและสินเปลืองคำ่ใชจ่้ำยในกำรดำเนินกำรน้อยกว่ำ  

ในส่วนของกระบวนกำรยุติธรรม จะส่งผลให้เจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. 
ซึงมีควำมรู้ควำมเชียวชำญในด้ำน พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ มีส่วนร่วมในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยมำกยิงขึน  
จึงช่วยเพิมประสิทธิภำพในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย อีกทงัยงัช่วยลดภำระของพนกังำนสอบสวน องคก์ร
อยักำร และศำล อีกด้วย 

 การกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
๑) คณะกรรมกำรทมีีบทบำทหน้ำทีในกำรกำกับดูแลตลำดทุน 

กำรปรับปรุงบทบัญญัติเกียวกับโครงสร้ำงองค์กรจะทำให้คณะกรรมกำร 

ทีมีบทบำทหน้ำทีในกำรกำกับดูแลตลำดทุนมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และอำนำจหน้ำททีีชัดเจนและ  

มีควำมสอดคล้องกัน ก่อให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนกำกับดูแลภำคตลำดกำรเงิน  
ซึงจะส่งผลให้กำรกำกับดูแลตลำดกำรเงินในภำพรวมมีควำมสอดคล้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน   
รวมทงัเปิดโอกำสให้ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในตลำดทนุเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดแนวทำงกำรกำกบั
ดูแลและพฒันำตลำดทุนได้มำกยิงขึน อนัจะทำให้สำมำรถรองรับควำมเปลียนแปลงในตลำดทุน 

ทีรวดเร็วและปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒) กำรบริหำรองค์กรของสำนักงำน ก.ล.ต. เกียวกับประกันสังคม 

กำรทีสำนักงำน ก.ล.ต. ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ จะช่วย 

มิใหเ้ป็นภำระคำ่ใชจ่้ำยงบประมำณภำครัฐและเป็นภำระแก่พนกังำนและลูกจำ้งของสำนกังำน ก.ล.ต. 
ในกำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม ในขณะเดียวกัน เลขำธิกำร คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
พนักงำน และลูกจ้ำงของสำนักงำน ก.ล.ต. ยงัคงได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย กว่ำทกีำหนดไว ้ใน
กฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม 



๖๔ 

 

 

๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงำน ก.ล.ต.  ทังนี ในประเด็นกำรจัดให้มีมำตรกำร

คุม้ครองพยำน สำนักงำน ก.ล.ต. และกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ ร่วมเป็นหน่วยงำนผูรั้บผิดชอบ 

 มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายอย่างไรและมีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพืออานวยความสะดวกหรือลดขันตอนและค่าใช้จ่าย  
ในการดาเนินการหรือไม่ 
  ในปัจจุบัน สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ดำเนินกำรต่ำง ๆ อ ันเป็นกำรสนับสนุนและรองรับ
กระบวนกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้กรอบกฎหมำยปัจจุบ ันด้วย เช่น ออกกฎลำดับรองหรือระเบียบ
วิธีปฏิบติัทีเกียวขอ้งและพฒันำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือเปิดช่องให้สำมำรถยืนคำขอ รับส่งเอกสำรด้วย
วิธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ อีกทงัภำคตลำดทุนยงัได้เตรียมควำมพร้อมโดยกำรร่วมกันพฒันำโครงสร้ำง
พื นฐ ำน ดิ จิทัล ก ล ำ ง  (Digital Infrastructure: DIF) เ พือใ ช้ เ ทค โน โล ยีดิ จิท ัล มำยก ระ ดับแ ล ะ 

เพิมประสิทธิภำพ ควำมโปร่งใสในตลำดทุน โดยลดกระบวนกำรและตน้ทุนในกำรประกอบธุรกรรม
ในตลำดทุน  ทงันี สำนักงำน ก.ล.ต. จะมีกำรจัดสรรอัตรำกำลังภำยในเพือเตรียมพร้อมในกำรกำกับ
ดูแลโครงสร้ำงพืนฐำนดิจิทลักลำง (Digital Infrastructure: DIF) ตงัแต่กำรพิจำรณำอนุญำต กำรกำหนด
หลกัเกณฑ์ และกำรตรวจสอบ (on-going)  

  นอกจำกนี สำนักงำน ก.ล.ต. จะมีกำรประสำนควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยนอก  

ดงันี เพือให้บงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๑) กำรคุ้มครองทรัพย์สินของผูฝ้ำกหลักทรัพย์ทีฝำกไวก้ับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
จะมีกำรประสำนกับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพือทำควำมเข้ำใจ
ระบบงำน และประสำนงำนในกำรวำงหลักเกณฑ์ตลอดจนแนวปฏิบัติกำรดำเนินกำรในกำรจัดกำร 
รวบรวม ทรัพย์สินที ถือว่ำเป็นของผู ้ลงทุน เพือรองรับสถำนกำรณ์กรณีทีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
ล้มละลำย หรือถูกสังพิทักษ์ทรัพย์ เพือให้กลไก กระบวนกำร ตลอดจนแนวทำงของกฎหมำย 

มีควำมชัดเจนในกำรคุม้ครองผูล้งทุน 

(๒) กำรจัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองพยำน จะมีกำรทำควำมตกลงกับสำนักงำน
คุ้มครองพยำน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม เพือประโยชน์ในกำรพิจำรณำ  

กำรดำเนินกำร และกำรจัดให้มีมำตรกำรคุ ้มครองพยำน รวมถึงซักซ้อมควำมเข้ำใจระหว่ำงหน่วยงำน
เกียวกับขนัตอนในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทำงหลัก  

ในกำรประสำนงำนระหว่ำงกันเพือควำมรวดเร็ว เช่น อีเมลหรือโปรแกรมหรือแอปพลิ เคชัน 

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



๖๕ 

 

 

(๓) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. มีอำนำจสอบสวน ช่วงแรก
สำนกังำน ก.ล.ต. อำจพิจำรณำจดัอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกร หรือขอควำมอนุเครำะห์ให้พนักงำน
สอบสวนหรือพนักงำนอัยกำรมำปฏิบัติหน้ำทีโดยช่วยรำชกำรในฐำนะเป็นทีปรึกษำประจำ  

สำนักงำน ก.ล.ต. จนกว่ำจะมีควำมพร้อม และอำจจัดทำบันทึกข ้อตกลงเพือขอควำมร่วมมือจำกตำรวจ
หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเพือทีจะทำให้กำรสอบสวนเป็นไปได้อย่ำงรำบรืน รวมถึงซักซ้อม  

ควำมเข้ำใจระหว่ำงหน่วยงำนเกียวกับขนัตอนในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นกำรใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทำงหลักในกำรประสำนงำนระหว่ำงกันเพือควำมรวดเร็ว เช่น อีเมล โปรแกรม
หรือแอปพลิเคชันกำรสนทนำออนไลน์ ส่วนรำยละเอียดเกียวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบสวน 
สำนักงำน ก .ล.ต. จะเสนอหลักเกณฑ์และเงือนไขในเรืองดังกล่ำวเพือให้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
พิจำรณำ 

 มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน 
ทเีกยีวข้องกับการปฏิบัติตามและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร 

  สำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรประชำสัมพนัธ์ผ่ำนสือต่ำง ๆ ของสำนักงำน เช่น เว็บไซตข์อง
สำนักงำน ก.ล.ต. เพจ facebook ของสำนักงำน ก.ล.ต. ออกข่ำวในหนังสือพิมพ์ อีเมลและจัดประชุม 

ทำควำมเขำ้ใจพระรำชบญัญติัฉบบันีให้กบัผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทรำบ และ สำนักงำน ก.ล.ต. จะจัดทำ
บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนทเีกียวข้องเพือประสำนควำมร่วมมือในด้ำนกำรปฏิบัติงำน
ให้มีประสิทธิภำพและสัมฤทธิผล เช่น สำนักงำนตำรวจแห่งชำติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นตน้ 

 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทีคาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก  
  อำจมีกำรเพิมอตัรำกำลงัสำหรับงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีผูต้รวจสอบเหตุสงสัย 

กำรกระทำควำมผิดฐำนใช้ขอ้มูลภำยในซือขำยหลักทรัพย์ ควำมผิดฐำนสร้ำงรำคำหรือปริมำณ
หลักทรัพย ์ และควำมผิดฐำนบอกกล่ำวหรือแพร่ข่ำวเท็จ แต่เป็นจำนวนไม่มำก   ทงันี กำรปฏิบัติและ
บงัคบักำรตำม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ จะใชง้บประมำณในกำรดำเนินกำรเดิม  

๘. ผลกระทบโดยรวมทีอาจเกิดขนึจากกฎหมาย 
 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ นี ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจในภำพรวมดงันี 

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



๖๖ 

 

 

อำนวยควำมสะดวก ลดระยะเวลำ ลดภำระให้แก่ประชำชนและภำคตลำดทุน  รวมทังยกระดับ 

ให้กระบวนกำรต่ำง ๆ มีควำมโปร่งใสมำกขึน ซึงเป็นปัจจยัสำคญัทีเอืออำนวยให้ผูป้ระกอบธุรกิจและ
ตลำดทุนไทยแข่งขันได้ เชือมโยงสู่สำกลได้รวดเร็ว และทำให้ผู ้ลงทุนและกิจกำรเข้ำถึงตลำดทุน  

ไดส้ะดวก  นอกจำกนี ยงัส่งผลใหภ้ำพลกัษณ์และควำมน่ำเชือถือของตลำดทุนไทยอยูใ่นระดบัทีสูงขึน  
ซึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 

(๒) กำรใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันและวิธีกำรบังคับหลักประกัน ผูว้ำงหลักประกัน  

ผูป้ระกอบธุรกิจ และนำยทะเบียน ตอ้งดำเนินกำรตำมวิธีกำรตำมทกีฎหมำยกำหนด เพือให้เป็นไปตำม
วตัถุประสงค์ของกฎหมำย เช่น ต้องมีระบบงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสียง กำรควบคุมภำยใน  

เป็นต้น  รวมทงัมีบุคลำกรทีมีควำมพร้อมและควำมเขำ้ใจในกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมทีกฎหมำย
หรือกฎเกณฑ์กำหนด 

(๓) ผูป้ระกอบธุรกิจศูนยซื์อขำยสินทรัพยดิ์จิทัลทีให้บริกำรเกียวกับ investment token 

และ utility token ไม่พร้อมใช้ ตอ้งปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์เกียวกับใบอนุญำตและระบบงำนและมำตรฐำน
กำรดำเนินงำนในเรืองต่ำง ๆ ตำมมำตรฐำนของ พ.ร.บ. หล ักทรัพย์ฯ ในส่วนทีเกียวก ับกำรกำกับดูแล
ศูนยซื์อขำยหลกัทรัพย ์ซึงอำจมีควำมแตกต่ำงจำกกำรกำกบัดูแลภำยใต ้พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลัฯ และ
อำจทำให้ต ้นทุนในกำรดำเนินกำรเปลียนแปลงไปจำกกำรประกอบธุรกิจในปัจจุบัน   อย่ำงไรก็ดี 
สำนักงำน ก .ล .ต . จะกำหนดกลไกรองรับในช่วงเปลียนผ่ำนอย่ำงเหมำะสมและกระทบต่อ 

ผูป้ระกอบธุรกิจน้อยทีสุด 

(๔) กำรเปิดโอกำสให้ผูที้มี เทคโนโลยีและสนใจประกอบธุรกิจกำรเป็นศูนยซื์อขำย
หลักทรัพย์ สำมำรถทำธุรกิจได้ง่ำยขึน อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขัน เพิมประสิทธิภำพ  
ลดตน้ทุน และลดควำมเสียงในระบบ  รวมทงัผูล้งทุนมีทำงเลือกในกำรใช้บริกำรทีหลำกหลำยมำกขึน 

(๕) กำรยกระดับกำรกำกับดูแลตลำดหลักทรัพย์  ให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำ กล  และ เป็นไปใ นแนวทำงเ ดี ยว กับหน่วยงำนกำกับดูแลตลำดทุนใ นภูมิภ ำค   

(peer regulator) โดยตลำดหลักทรัพย์จะมีกำรดำเนินงำนทีมีควำมโปร่งใส  เป็นธรรม และพิจำรณำ
ผลประโยชน์ของตลำดทุนและผู ้ลงทุนโดยรวม  อย่ำงรอบคอบและรอบด้ำนยิงขึน ซึงจะส่งผลดีต่อ 

ผูล้งทุน ผูร้ะดมทุน ตลอดจนควำมเชือมนัในตลำดทุน และเศรษฐกิจของประเทศ 

(๖) กำรยกระดับกำรคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนในตลำดทุนไทย  ให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล ช่วยสร้ำงควำมน่ำเชือถือ และควำมเชือมนัในกำรลงทุนในตลำดทุนไทย 

(๗) กำรส่งเสริมและรักษำควำมมันคง ควำมเป็นธรรม ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ในกำรซือขำยหลักทรัพยใ์นตลำดทุนไทย ซึงช่วยทำให้ผูล้งทุนเกิดควำมเชือมันในกำรลงทุนใน  

trading platform ต่ำง ๆ  ว่ำจะได้รับควำมคุ ้มครองจำกกำรกระทำทีไม่เป็นธรรมในกำรซือขำย 

ทีเกิดขึนใน trading platform ทุกแห่ง 
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(๘) กำรเพิมควำมยืดหยุ่นและลดข้อจำกัดใ นกำรดำ เ นินกิจกำรแล ะกำรล งทุน 

ในหลักทรัพย์ของสมำคมทีเกียวเนืองฯ ทำใหส้มำคมทีเกียวเนืองฯ มีเงินไปใช้ในกำรดำเนินกำรและ 

ทำกิจกรรมส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ส่งผลให้ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยไ์ด้รับกำรพฒันำ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจในด้ำนต่ำง ๆ  รวมทงัมีควำมยดืหยุน่ในกำรดำเนินกิจกำรมำกยงิขึน 

(๙) กำรกำกับดูแลผูส้อบบญัชีและสำนักงำนสอบบญัชีในตลำดทุน กำรกำหนดให้รำยงำน
ทำงกำรเงินต้องผ่ำนกำรตรวจส อบหรือสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีทีได้ รับควำมเห็นชอบจำก  

สำนักงำน ก.ล.ต. โดยผูส้อบบัญชีดังกล่ำวต้องสังกัดสำนักงำนสอบบัญชีทีได้รับควำมเห็นชอบจำก
สำนกังำน ก.ล.ต. ดว้ยนัน จะช่วยส่งเสริมใหร้ำยงำนทำงกำรเงินมีควำมน่ำเชือถือ อีกทงักำรยกระดบั
กำรกำกับดูแลผูส้อบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีให้ท ัดเทียมมำตรฐำนสำกล โดยกำรกำหนดโทษ  

ให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึน จะส่งผลให้สำนักงำน ก.ล.ต. สำมำรถเลือกบทลงโทษให้เหมำะสมกบั
ลักษณะและควำมร้ำยแรงของกำรกระทำควำมผิดได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และได้สัดส่วนกับ  

ระดับควำมผิด 

(๑๐) กำรกำกับดูแลผู้ประกอบวิชำชีพทีเกียวเนืองกับตลำดทุน มีกำรกำหนดโทษให้มี 

ควำมหลำกหลำยมำกขึน ส่งผลให้สำมำรถเลือกบทลงโทษให้เหมำะสมกบัลกัษณะควำมผิด มีขอ้ดี 

ในกรณีทีควำมผิดไม่ไดร้้ำยแรง ไม่ถึงขนัพักหรือเพิกถอนกำรให้ควำมเห็นชอบ สำนักงำน ก.ล.ต. 
สำมำรถพิจำรณำโทษเพียง กำรปรับ กำรภำคทัณฑ์ กำรตำหนิโดยเปิดเผยต่อสำธำรณชน กำรจำกัด 

กำรประกอบกิจกำร ซึงผูป้ระกอบวิชำชีพในตลำดทุนยงัสำมำรถประกอบธุรกิจต่อไปได้ 
(๑๑) กำรจดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองพยำน จะเพมิควำมเชือมนัให้ประชำชนในกำรให้ข้อมูล

หรือถ้อยคำแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำ ที และส่งผลโดยตรงให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีมีโอกำสเข้ำ ถึง
พยำนหลกัฐำนไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึน สร้ำงควำมเชือมนัให้ภำคเอกชนและส่งผลดี
ทำงตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึงจะทำให้ภำพลักษณ์และควำมน่ำเชือถือของประเทศไทย 

อยูใ่นระดบัทีสูงขนึ อนัเป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจและกำรลงทุนจำกทงัภำยในและตำ่งประเทศ 

(๑๒) กำรกำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีของสำนักงำน ก .ล.ต. เป็นพนักงำนสอบสวน 

จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอนัจะเพิมควำมเชือมนัให้ภำคเอกชนและส่งผลดี
ทำงตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึงจะทำให้ภำพลักษณ์และควำมน่ำเชือถือของประเทศไทย  

อยูใ่นระดบัทีสูงขนึ อนัเป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจและกำรลงทุนจำกทงัภำยในและตำ่งประเทศ 

(๑๓) กำรปรับเป็นพินัย จะช่วยลดระยะเวลำในกำรดำเนินคดีเนืองจำกเจ้ำหน้ำทีของ
สำนักงำน ก.ล.ต. เป็นผูร้วบรวมข้อเท็จจริงทีเกียวกับกำรกระทำควำมผิดและดำเนินกำรปรับเป็นพินัย
ไดเ้อง จึงทำใหข้นัตอนกำรดำเนินคดีมีควำมรวดเร็วกว่ำกำรดำเนินคดีอำญำ ทำให้หน่วยงำนภำครัฐ
ทำงำนได้เร็วขึน อนัเป็นกำรประหยดัค่ำใช้จ่ำยของภำครัฐ  นอกจำกนี กำรทีกระบวนกำรปรับเป็นพินยั
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มีขันตอนทีซับซ้อนน้อยกว่ำกำรดำเ นินคดีอำญำ ยังช่วยให้ผู ้กระทำควำมผิดไม่ต้องได้รับ 

ควำมเดือดร้อนจำกกระบวนกำรดำเนินคดีทำงอำญำทีมีควำมซบัซอ้นและสินเปลืองคำ่ใชจ่้ำยอีกดว้ย 

(๑๔) กำรทีสำนักงำน ก.ล.ต. ไม่อยู่ภำยใต ้พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ ทำให้เกิดควำมชัดเจน
ยิงขึนในบทบัญญัติตำมกฎหมำย เนืองจำกสำนักงำน ก.ล.ต.  เป็นหน่วยงำนของรัฐ ทีได้จัดให ้

มีสวสัดิกำรไม่ด้อยกว่ำกำรประกันสังคมอยู่แล้ว จึงไม่ควรมีภำระงบประมำณในกำรจ่ำยเงินสมทบ 

เขำ้กองทุนประกันสังคมอีก 

(๑๕) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรของสำนักงำน ก.ล.ต.  เป็นกำรส่งเสริมให้เกิด 

ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนกำกับดูแลภำคตลำดกำรเงิน ซึงจะส่งผลให้กำรกำกับดูแลตลำดกำรเงิน  

ในภำพรวมของประเทศมีควำมสอดคล้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน   รวมทงัเปิดโอกำสให้ 
ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องในตลำดทุน ซึงมีควำมรู้ ควำมเชียวชำญ และประสบกำรณ์เข้ำมำมีส่วนร่วม  

ในกำรกำหนดแนวทำงกำรกำกบัดูแลและพฒันำตลำดทุนไดม้ำกยิงขึน อันจะทำให้สำมำรถรองรับ
ควำมเปลียนแปลงในตลำดทุนทรีวดเร็วและปฏิบติังำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ผลกระทบต่อสังคม 
กำรแกไ้ขเพิมเติม พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ นี ก่อใหเ้กิดผลดีต่อสังคมในภำพรวมดงันี 

(๑) กำรกำกับดูแลผู ้สอบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุน  เป็นกำรเพิมกลไก 

ในกำรคุ้มครองผู ้ลงทุน  รวมทงัสอดคลอ้งกับแนวปฏิบติัของประเทศทีพฒันำแลว้ ซึงจะส่งผลให้
ประเทศไทยได้รับควำมน่ำเชือถือในระดับสำกล และส่งเสริมให้ระบบรำยงำนทำงกำรเ งิน  

อันเป็นแหล่งข้อมูลทีสำคัญสำหรับผูใ้ช้งบกำรเงินของตลำดทุนไทยมีควำมน่ำเชือถือ อันจะส่งผลดี  
ต่อกำรขยำยตวัของตลำดทุนและเศรษฐกิจในประเทศ 

(๒) กำรรับรองและคุ้มครองสิทธิของพยำน  ในคดีควำมผิดทีเกิดขึนในตลำดทุนตงัแต่ 
ในชันตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดของพนักงำนเจำ้หน้ำทีของสำนักงำน ก.ล.ต. และพยำนในคดี 

ทีบ ังคับใช้กฎหมำยด้วยมำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง จะเพิมประสิทธิภำพและสนับสนุนให้รัฐสำมำรถ
บงัคบัใช้กฎหมำยกับผูก้ระทำควำมผิดได้รวดเร็วขึน อนัส่งผลให้สังคมเกิดควำมสงบสุข มีโอกำส 

เท่ำเทียมในกำรลงทุน ไม่เกิดกำรเอำรัดเอำเปรียบในกำรซือขำยหลกัทรัพย ์และเสริมสร้ำงคุณลกัษณะ 

ทีดีให้พลเมืองในสังคมทีจะกลำ้พูดและกลำ้เผชิญหนำ้กบัสิงทีผิดปกติหรือไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

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

ควำมรวดเร็วจะเป็นกำรป้องกันระงบัยบัยงัให้กำรกระทำควำมผิดลดน้อยลง และส่งผลให้ผูก้ระทำ
ควำมผิดไดรั้บโทษอย่ำงรวดเร็ว กำรมีขนัตอนในกำรดำเนินคดีมำกและกระบวนกำรทีซำซ้อนกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนโดยไม่จำเป็นส่งผลให้รัฐสูญเสียงบประมำณ และต้องใช้อัตรำกำลังในกำรทำงำน  
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ทซีำซอ้นกนั  นอกจำกนี ยงัเป็นกำรปฏิรูปและพลิกโฉมกระบวนกำรยติุธรรมใหเ้ทำ่ทนักบัยคุสมยัและ
บริบททีเปลียนแปลงไปของสังคมอีกด้วย 

(๔) กำรเพิมบทบัญญติัเรืองโทษพินัย เป็นประโยชน์ต่อผู้กระทำผิดทีมีโทษเป็นพินัย  

ทไีม่ตอ้งถูกบนัทึกกำรกระทำควำมผิดทำงอำญำในประวติัอำชญำกรรม และเนืองจำกกำรปรับเป็นพินัย
ไม่มีกำรจำคุกจึงทำให้ประชำชนไม่ตอ้งเสียสิทธิเสรีภำพในร่ำงกำย 

 ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมหรือสุขภาวะ  
ไม่มี 

 ผลกระทบอืนทีสาคัญ 
ไม่มี 

ส่วนที ๒ 
เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ 

การกาหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าทีของรัฐมีดุลพนิิจ 
   

  
๙. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบอนุญาต 

ร่ำง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ นี มีบทบัญญัติเพิมเติมจำก พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ทีบังคับใช้ในปัจจุบัน 

ให้บุคคลดงัต่อไปนี ตอ้งไดรั้บอนุญำตหรือไดรั้บควำมเห็นชอบ  
(๑) ผูใ้ห้บริกำรระบบทมีีนัยสำคญัต่อตลำดทุน ถือเป็นกำรใหบ้ริกำรโครงสร้ำงพืนฐำน ในระดับ

ตลำดทุน ซึงครอบคลุมธุรกรรมหลำกหลำยในตลำดทุน และมีควำมสำคัญต่อผู ้ที เ กียวข้อง  

ในวงกวำ้ง  ดงันนั จึงมีควำมจำเป็นทีจะต้องใช้ระบบอนุญำตทีสำมำรถพิจำรณำและตรวจสอบระบบ
ก่อนให้บริกำรได ้เพือให้มนัใจว่ำมีระบบทีมีมำตรฐำนเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบธุรกิจรำยอืน ๆ ภำยใต ้

กำรกำกับดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต. เพือควำมเท่ำเทียมและสอดคล้องกันกับระบบอนุญำตของธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละสัญญำซือขำยล่วงหนำ้ 

(๒) ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย ์มีควำมจำเป็นในกำรใช้ระบบอนุญำต 
เพือให้มนัใจได้ว่ำผูป้ระกอบธุรกิจดำรงไวซึ้งผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ทีเป็นทีน่ำเชือถือ และเหมำะสมแก่ 

กำรประกอบธุรกิจ จึงต้องมีกำรพิจำรณำว่ำบุคคลดังกล่ำวมีคุณลักษณะตำมหลัก fit and proper 

สอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรกำกบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสญัญำซือขำยล่วงหนำ้ในต่ำงประเทศ 

(๓) บุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน มีควำมจำเป็นในกำรใช้ระบบอนุญำตเพือคัดกรองคุณสมบัติของ
บุคลำกรทีจะเข ้ำมำประกอบวิชำชีพในธุรกิจในตลำดทุน  โดยมีว ัตถุประสงค์เพือคุ้มครองผู้ลงทุน 



๗๐ 

 

 

ให้ได้รับบริกำรทีมีคุณภำพจำกบุคลำกรทีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถทีเหมำะสมและเพียงพอต่อ  

กำรปฏิบติัหน้ำที 

(๔) กรรมกำรและผูบ้ริหำรของศูนยซื์อขำยหลกัทรัพย ์สำนักหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝำก
หลักทรัพย ์มีควำมจำเป็นในกำรใช้ระบบอนุญำต เพือคัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของ
บุคคลทีจะเป็นกรรมกำร ผู ้บริหำร และผู้ถือหุ้นของสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย ์ โดยมีวตัถุประสงค์คือกำรคุ ้มครองผูล้งทุนให้ได้รับบริกำรทีมีคุณภำพจำกบุคลำกรทีไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ำม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทีเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรปฏิบตัิหน้ำท ี  รวมทงักำรกำกับ
ดูแลผูถื้อหุน้รำยใหญ่ มีควำมจำเป็นในกำรใชร้ะบบอนุญำต เพือใหม้นัใจไดว้ำ่ผูป้ระกอบธุรกิจดำรงไว้
ซึงผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ทีเป็นทีน่ำเชือถือ เหมำะสม แก่กำรประกอบธุรกิจ จึงตอ้งมีกำรพิจำรณำว่ำบุคคล
ดังกล่ำวมีคุณลักษณะตำมหลัก  fit and proper สอดคล้องก ับแนวทำงกำรกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจสญัญำซือขำยล่วงหนำ้ 

(๕) กำรกำกับดูแลสำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุน มีควำมจำเป็นในกำรนำระบบอนุญำตมำใช้
กับกำรให้ควำมเห็นชอบสำนักงำนสอบบัญชี เนืองจำกสำนักงำนสอบบัญชีมีส่วนสำคัญอย่ำงมำก  

ในกำรจัดหำเครืองมือและระบบงำนต่ำง ๆ เพือสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีในสังกัดสำมำรถทำงำน  

ได้อย่ำงมีคุณภำพ และควบคุมคุณภำพงำนสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี ซึงจะช่วยยกระดับควำมน่ำเชือถือ
ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทในตลำดทุนและกำรคุ้มครองผูล้งทุน  ดงันัน สำนกังำนสอบบญัชี 

จึงควรผ่ำนกำรคัดกรองคุณสมบัติและได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก .ล.ต. ก่อน เพือใหม้นัใจว่ำ
สำนักงำนสอบบัญชีนัน  มี คุณส มบัติที เ หมำะ สมเ พียงพอทีจ ะเข้ำมำให้บริกำรในตลำดทุน  
และจะสำมำรถกำกับดูแลให้ผูส้อบบญัชีในสังกัดสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 

(๖) กำรกำกับดูแลผูป้ระกอบวิชำชีพในตลำดทุน มีควำมจำเป็นในกำรใช้ระบบอนุญำตมำใช้กับ
กำรให้ควำมเห็นชอบ เนืองจำกผู ้ประกอบวิชำชีพในตลำดทุนมีส่วนสำคัญอย่ำงมำกในกำรควบคุม
คุณภำพงำน ซึงจะช่วยยกระดับควำมน่ำเชือถือกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรในตลำดทุนและ  

กำรคุ้มครองผู้ลงทุน  ดงันัน ผูป้ระกอบวิชำชีพในตลำดทุนจึงควรผ่ำนกำรคัดกรองคุณสมบัติและ  

ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกสำนกังำนก่อน เพือใหม้นัใจว่ำผูป้ระกอบวิชำชีพในตลำดทุนนนัมีคุณสมบติั 

ทีเหมำะสมเพียงพอทีจะเขำ้มำให้บริกำรในตลำดทุน 

๑๐. เหตุผลความจาเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ 
ไม่มีกำรใช้ระบบคณะกรรมกำรเพิมเติมจำก พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ในปัจจุบนั 

 



๗๑ 

 

 

๑๑. เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดโทษอาญา 
ร่ำง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ นี มีบทบญัญติักำหนดโทษอำญำสำหรับกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม

บทบัญญัติอนัเป็นควำมผิดร้ำยแรงทีกระทบต่อควำมมนัคงของรัฐ เศรษฐกิจ สังคมหรือควำมปลอดภยั
ของประเทศ ควำมสงบเรียบ ร้อยของประชำชน หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชำชน  

อย่ำงร้ำยแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกวำ้ง ดงันี  
(๑) กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์เกยีวกับผูใ้ห้บริกำรระบบทีมีนัยสำคญัต่อตลำดทุน  
(๒) กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์เกยีวกับผูป้ระกอบธุรกิจและศนูยซื์อขำยหลกัทรัพย ์

(๓) กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมคำสังของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือไม่ปฏิบติัตำมหลักเกณฑ์
เกียวกบักำรประกอบธุรกิจเป็นตลำดหลกัทรัพย  ์

(๔) กำรปฏิบติัหน้ำทโีดยทุจริตของผูส้อบบญัชีกิจกำรในตลำดทุน 

(๕) ก ำ ร ฝ่ ำ ฝื น ห รื อ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ห ลัก เ ก ณ ฑ์ เ กี ย ว กับ ก ำร แ ต่ ง ตัง ผู ้แ ท น ผู ้ถื อ หุ้น กู้   
(กรณีกำรเปลียนเป็นหุ้นกู ้มีประกันภำยหลงั) และผูแ้ทนผูถื้อหลกัทรัพยอื์น  

๑๒. เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดให้เจ้าหน้าทีของรัฐมีดุลพนิิจในการออกคาสังทางปกครอง หรือ
ดาเนินกิจการทางปกครอง 

ร่ ำง พ.ร.บ.  หลักทรัพย์ฯ นี  มีบทบัญญัติกำหนดโทษทำงปกครองกับบุคค ลทีอยู่ภำยใต  ้

กำรกำกับดูแลของสำนักงำน ก.ล.ต. ซึงเป็นผูที้ไดรั้บอนุญำต ไดรั้บควำมเห็นชอบ หรือไดข้ึนทะเบียน 

ตำมกฎหมำยทีสำนักงำน ก.ล.ต. กำกับดูแล เนืองจำกกำรลงโทษทำงปกครองมีล ักษณะทียืดหยุ่น  
มีควำมหลำกหลำย และสำมำรถเลือกใช้ได้อย่ำง เหมำะสมกับลักษณะกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบ ัติ 
ตำมบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในกำรกำกับดูแลบุคคลดังกล่ำวใหม้ีคุณสมบัติ ไม่มีล ักษณะ
ตอ้งห้ำม และปฏิบติัหน้ำทีด้วยควำมระมดัระวงัรอบคอบ ถูกตอ้งตำมกฎหมำย รวมถึงจรรยำบรรณและ
มำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ ซึงกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติดังกล่ำวยงัไม่ถึงขนัเป็นควำมผิดร้ำยแรง 

ทีกระทบต่อควำมมนัคงของรัฐ เศรษฐกิจ สังคมหรือควำมปลอดภยัของประเทศ ควำมสงบเรียบร้อย 

ของประชำชน หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม
ในวงกวำ้ง อนัจะตอ้งมีบทกำหนดโทษทำงอำญำ  

นอกจำกนี มีกำรกำหนดมำตรกำรทำงปกครองสำหรับกรณีผู ้ประกอบวิชำชีพทีเกียวเนืองกับ  

ตลำดทุนทีมีกำรดำเนินกำรไม่เป็นไปตำมทีกฎหมำยกำหนด โดยมีล ักษณะไม่ร้ำยแรง หรือมีเหตุอืน  

อันสมควร ได้แก่  กำรมีหนังสือเตือนไปย ังผู ้ประกอบวิชำชีพ กำรสังให้แก้ไขลักษณะหรือ 

กำรดำเนินกำรให้ถูกต้อง และกำรยอมรับบทลงโทษทีเสนอโดยผูป้ระกอบวิชำชีพนนัเอง (enforceable 

undertaking) ดว้ยเห็นว่ำสำหรับควำมผิดทีไม่ร้ำยแรงนัน ผูป้ระกอบวิชำชีพอำจมีข้อเสนอกำรลงโทษ
ด้วยตนเองทีดีและเหมำะสมกับกำรดำเนินกำรทีบกพร่องของตนเองมำกกว่ำบทลงโทษทีมีอยู่ และ




