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ดร.วรพล โสคติยานรุักษ ์

เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 
ท่านผู้อ่านครับ  
 
ภารกิจส าคัญของ ก.ล.ต. นอกเหนือจากการก ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนแล้ว ยังมีภารกิจด้านการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระท าความผิดในตลาดทุนในความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
(พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ด้วยนะครับ ณ วันนี้ การบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนมากครับ  
จากการประเมินภาพรวมตลาดทุนไทยของ Asian Corporate Governance Association ในรายงาน CG 
Watch 2014 ในส่วนของคะแนนประเมินในด้านการบังคับใช้กฎหมาย ประเทศไทยได้คะแนนดีขึ้นจากการ
ประเมินเมื่อสองปีก่อน คือ จาก 44 คะแนนเป็น 51 คะแนน โดยสูงเป็นล าดับที่ 4 จากประเทศที่ได้รับการ
ประเมินทั้งหมด 11 ประเทศ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนจากมาตรฐานในเรื่องการด าเนินการกับผู้กระท าผิดในตลาด
ทุนไทย และการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการดังกล่าวที่ดีขึ้น  เมื่อเร็ว ๆ นี้ หลายท่านคงได้อ่านข่าว ก.ล.ต. 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบปรับผู้กระท าผิดกรณีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียน
ในการซื้อขายหุ้นและสร้างราคาหุ้นรวมทั้งสิ้น 17 ราย เป็นเงินรวม 24.68 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาย้อนไป
ตั้งแต่ต้นปี จะพบว่ามีการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าผิดในหมวดการกระท าอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ทั้งสิ้น 43 ราย เป็นเงินรวม 107. 47 ล้านบาท โดยเงินค่าปรับที่ได้รับ ก.ล.ต. จะน าส่งเข้าคลังเพ่ือเป็น
รายได้ของแผ่นดินต่อไปและ ก.ล.ต.ยังได้กล่าวโทษผู้กระท าผิดในลักษณะเดียวกัน ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
อีก 23 ราย นะครับ  

 
ก.ล.ต. มีเป้าหมายในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องปรามมิให้เกิดการกระท าความผิดหรือยับยั้งการกระท า
ความผิดอย่างมปีระสิทธิผลและทันต่อสถานการณ์และลงโทษผู้กระท าความผิดด้วยมาตรการที่เหมาะสมกับ
ผู้กระท าความผิดภายในระยะเวลาพอสมควรเพ่ือรักษาความเป็นธรรมและสร้างความมั่นใจให้ตลาดทุนไทย 
นะครับ อย่างไรก็ดี การปราบปรามหรือการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมานั้น มีข้อจ ากัดหรืออุปสรรคบางประการ 
เช่น ในเรื่องของมาตรฐานการพิสูจน์ตามกฎหมายอาญา เนื่องจากความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
ก าหนดให้มีเฉพาะบทลงโทษทางอาญา การพิสูจน์ความผิดจึงต้องเป็นไปตามหลักการพิสูจน์จนปราศจากข้อ
สงสัย (beyond reasonable doubt)  จึงเป็นการยากที่จะด าเนินคดีที่เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์ เพราะ
หลักฐานการกระท าผิดส่วนใหญ่ จะอยู่ในการครอบครองของผู้กระท าผิดและการพิสูจน์ร่องรอยที่ทิ้งไว้ก็ไม่ง่าย
นัก เมื่อเทียบกับคดีอาญาทั่วไป นอกจากนี้ องค์ประกอบความผิดที่ได้ก าหนดไว้ ยังมีความซับซ้อน และต้อง
อาศัยการตีความ รวมทั้งในการด าเนินคดีทางอาญานั้น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ส่งผลให้
กระบวนการด าเนินคดีโดยรวม ใช้เวลาเพิ่มมากข้ึนครับ 

มาตรการสร้างความเป็นธรรมและเสริมความเชื่อม่ันในตลาดทุน 

                                                       (เผยแพร่ในคอลัมน์ เปิดบา้น ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที ่27 พฤศจิกายน 2557)  

 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
“ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพ่ือให้คุณมั่นใจ” 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ก.ล.ต. จึงได้มีแนวคิดที่จะหามาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถด าเนินการกับผู้กระท า
ผิดในหมวดการกระท าอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์และการกระท าผิดหน้าที่ของกรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ที่ไม่ท าหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ระมัดระวังการบริหารงาน จนท าให้
บริษัทเสียหาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลักดันให้มีการเพิ่มมาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil 
Sanction) ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีความเป็นสากลซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนานาประเทศ  อาทิ 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ลดความซ้ าซ้อนยุ่งยากของ
องค์ประกอบความผิด เพิ่มบทสันนิษฐานข้อเท็จจริงเพ่ือลดภาระการพิสูจน์ในบางองค์ประกอบความผิด 
รวมถึงก าหนดฐานความผิดเพิ่มเติม เช่น เพ่ิมความผิดของบุคคลอื่นที่น าข้อมูลภายในที่ตนได้รับมา (tippee) 
ไปใช้ซื้อขายหลักทรัพย์ เพิ่มโทษปรับส าหรับความผิดที่เก่ียวข้องกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมในอัตราท่ีสูงขึ้น 
ครับ 

 
ส าหรับความคืบหน้าในการผลักดันมาตรการข้างต้น ล่าสุด คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติ
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ก่อนที่จะมีการเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไปครับ ซึ่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนี้จะช่วยให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. มี ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน
ครับ 
 
นอกเหนือจากแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนนิการกับผู้กระท าผิดแล้ว ก.ล.ต. ยังให้
ความส าคัญกับมาตรการป้องกันและป้องปรามการกระท าความผิดด้วยนะครับ โดย ก.ล.ต. ได้มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ใน
การก าหนดมาตรการดูแลลูกค้าที่มีพฤติกรรมการซื้อขายไม่เหมาะสม รวมถึงการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
แก่กรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเพ่ือให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการกระท าผิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความ
เสียหายได้ อาทิ การจัดอบรมเกี่ยวกับ ข้อควรปฏิบัติในขณะที่ยังมิได้เปิดเผยสารสนเทศส าคัญต่อสาธารณชน 
การดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ พฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นการ
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ครับ  
 
บุคคลส าคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือแก่ตลาดทุนเพ่ิมข้ึนก็คือ ผู้ลงทุนนะครับ  
ผู้ลงทุนควรศึกษาพิจารณาข้อมูลและความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน เพื่อเป็นการลงทุนด้วยความรู้
และความเข้าใจไม่ใช่การลงทุนตามข่าวหรือตามบุคคลอ่ืน โดย ก.ล.ต. จะช่วยในการก ากับดูแลให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา รวมทั้ง ให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแต่ผู้ลงทุนต้อง
ดูแลตัวเอง โดยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ท่านต้องการลงทุนผ่านสื่อหรือแหล่ง ข้อมูลต่างๆ เพื่อ
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ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนด้วย ซึ่ง ก.ล.ต. มุ่งหวงัให้ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจและมีข้อมูลเพียงพอ 
และอย่าลืมว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนการตัดสินใจลงทุน” นะครับ  
โดย ก.ล.ต. มุ่งหวังให้ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจ 

 
ท่านผู้อ่านครับ จากผลการประเมินที่เป็นที่ยอมรับเป็นสากลในรายงาน CG Watch 2014 ในส่วนของคะแนน
ประเมินในด้านการบังคับใช้กฎหมาย ประเทศไทยเราได้รับคะแนนดีขึ้น ผมเชื่อม่ันว่าเราสามารถท าให้ดีขึ้นได้
อีกนะครับ ในอนาคตอันใกล้นี้ เราสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเมื่อมาตรการทางแพ่งมี
ผลใช้บังคับ โดยที่ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในตลาดทุนให้ความร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างความเป็น
ธรรม สร้างความเชื่อม่ัน และร่วมกันน าตลาดทุนไทยไปสู่การเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แน่นอนครับ 
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