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โดย ทิพยสุ ดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต.
ในงานแถลงแผนยุทธศาสตร์ SEC Conference 2019: Capital Market for All ของ ก.ล.ต. เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ์ที่ผา่ นมา ดิฉนั ได้มีโอกาสขึ้นเวทีเสวนาร่ วมกับ “คุณก้อง” ธีรนันท์ ศรี หงส์ ในหัวข้อ
“Digitalization of the Capital Market” ตลาดทุนในยุคดิจิทลั คุณก้องเองนอกจากจะดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการ คณะกรรมการกากับสานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั และที่ปรึ กษา ก.ล.ต. แล้ว ยังทาหน้าที่เป็ น
ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทลั เพื่อตลาดทุน และมีความคุน้ เคยกับเรื่ องของ digitalization เป็ น
อย่างดี
ในยุคดิจิทลั ที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ของคนในหลายด้าน ตลาดทุนเองเป็ น
อุตสาหกรรมสาคัญที่ได้รับผลประทบเช่นกัน ในต่างประเทศ มีการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) และบล็อกเชนเข้ามาเปลี่ยนโฉมกระบวนการและรู ปแบบของ
สิ นค้าและบริ การทางการเงิน ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ลดต้นทุน และลดความเสี่ ยงให้กบั ทั้งผูล้ งทุน ผูร้ ะดมทุน
และผูป้ ระกอบธุ รกิจ ไม่วา่ จะเป็ นการซื้ อขายแลกเปลี่ยนตราสารทางการเงิน ที่จะได้ประโยชน์จากการนา
สิ นทรัพย์ต่าง ๆ เช่น เงินและหลักทรัพย์ มาอยูใ่ นรู ปของโทเคนดิจิทลั บนบล็อกเชนเพื่อให้สามารถเปลี่ยนมือได้
ง่ายและรวดเร็ ว หรื อการให้บริ การการลงทุน ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดระยะเวลาที่ใช้
ในทุกกระบวนการ ได้แก่ การตัดสิ นใจจัดสรรการลงทุนด้วยเทคโนโลยี AI และการจองซื้ อและการลงทุนโดย
ที่เงินและสิ นทรัพย์อยูใ่ นรู ปของโทเคนดิจิทลั
ด้านการระดมทุน การพัฒนาของเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ก่อให้เกิดช่องทางในการระดมทุนในรู ปแบบ
ใหม่ที่เรี ยกกันว่า Initial Coin Offering (ICO) ซึ่งเสนอขายตราสารรู ปแบบใหม่โดยใช้กระบวนการใหม่
ที่สะดวกและรวดเร็ ว หากมองในมุมของการกากับดูแล หลายประเทศจะพิจารณาการให้สิทธิ ของตราสารนั้น ๆ
ว่ามีลกั ษณะเป็ นหลักทรัพย์หรื อไม่ และอาจกากับดูแลภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ ขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ ในประเทศไทย นิยามของหลักทรัพย์ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ไม่ครอบคลุมการให้สิทธิ ในรู ปแบบใหม่น้ ี ทาให้มีการออกพระราชกาหนด
การประกอบธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สิ นทรัพย์ดิจิทลั ฯ) มาเพื่อกากับดูแล ในขณะเดียวกัน
ผูร้ ะดมทุนทัว่ โลกต้องพบกับความเสี่ ยงว่าการระดมทุนจะถูกตีความเป็ นหลักทรัพย์หรื อไม่ จึงหันกลับมาสนใจ

หลักทรัพย์ซ่ ึงมีพ้นื ฐานทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนและมีกลไกในการคุม้ ครองผูล้ งทุนที่เพียบพร้อมกว่า และ
นากระบวนการของ ICO มาใช้ในการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อให้ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี หรื อที่เรี ยกกันว่า
Security Token Offering (STO)
จากพัฒนาการสาคัญที่ดิฉนั กล่าวไปข้างต้น คุณก้องได้ลองวาดภาพอนาคตของตลาดทุน ว่าหากมี
การนาบล็อกเชนมาใช้เป็ นตัวแทนของทรัพย์สินต่าง ๆ (tokenization) เช่น หากนาเงินมาทาเป็ น stable coin
สร้างระบบชาระเงินในรู ปแบบใหม่และหากหลักทรัพย์อยูใ่ นรู ปของโทเคน เมื่อนามาเชื่อมโยงกันก็จะสามารถ
เปลี่ยนโฉมการทาธุรกรรมในตลาดทุนได้ หากเรามองถึงกระบวนการระดมทุนในตลาดแรกซึ่งมีตวั กลางมา
เกี่ยวข้องมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน ผูส้ อบบัญชี นายหน้าและผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ ในอนาคต งานหลังบ้านอย่างนายทะเบียนคงไม่ได้หายไป แต่อาจจะ “ไม่มีตวั ตน” อีกต่อไป
(invisible) เพราะกลายเป็ นระบบที่ทาหน้าที่แทน ในส่ วนของการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ อาจจะไม่ตอ้ งมี
นายหน้าและผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพราะสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างสัญญาอัจฉริ ยะบนบล็อกเชน
แจกจ่ายหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ ดังนั้น บทบาทของตัวกลางเหล่านี้ จะเปลี่ยนไป กลายเป็ นผูใ้ ห้
คาแนะนา ผูใ้ ห้บริ การด้านการทาความรู ้จกั ตัวตนผูล้ งทุน (KYC) หรื อผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยี (tokenization
platform) สาหรับบทบาทที่คุณก้องมองว่าเทคโนโลยีคงไม่สามารถมาทดแทนได้ คือผูท้ ี่ทาหน้าที่กลัน่ กรอง
ข้อมูลอย่างที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูส้ อบบัญชีเพราะเป็ นงานที่ยงั ต้องใช้ความสามารถและดุลพินิจของคน
เป็ นหลัก
ในส่ วนของการซื้ อขายแลกเปลี่ยนในตลาดรอง ระบบหลังบ้านในการทาธุ รกรรมนั้นมีความซับซ้อน
ใช้เวลานาน และมีความเสี่ ยงในเรื่ องของการชาระราคาและการส่ งมอบ คุณก้องเห็นว่าในอนาคต กลไกเหล่านี้
น่าจะถูกแทนที่ได้ท้ งั หมดด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่ งผลให้การทาธุ รกรรมนั้นรวดเร็ วและความเสี่ ยงลดลง
เพราะการชาระราคาและส่ งมอบเกิดขึ้นแบบแทบจะทันที นอกจากนี้ ตัวตลาดหลักทรัพย์เองไม่จาเป็ นต้องเป็ น
ศูนย์กลางอีกต่อไป สามารถให้บริ การแก่ผลู ้ งทุนได้โดยตรง และอาจมีหลายตลาดที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
ซึ่ งจะทาให้บทบาทของผูเ้ ล่นในตลาดรองนั้นเปลี่ยนไปมาก สาหรับบริ ษทั หลักทรัพย์ บทบาทในการเป็ น
ช่องส่ งคาสั่งซื้ อขาย (execution) และตัวช่วยในเรื่ องการชาระราคาและส่ งมอบ (settlement) จะมีความสาคัญ
น้อยลง ต้องมีการปรับตัวไปสู่ บริ การที่สร้างมูลค่าได้มากกว่า เช่น ด้านการให้คาแนะนา (advisory) การดูแล
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (market making) การเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่ งอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบใหม่บนบล็อกเชน
และการทาความรู ้จกั ตัวตนลูกค้า (KYC) ในด้านการจัดการลงทุน เทคโนโลยีเข้ามาทาให้รูปแบบการให้บริ การ
ที่เคยแบ่งแยกได้วา่ เป็ นการให้คาแนะนา การจัดการทรัพย์สิน หรื อการส่ งคาสั่งลงทุน มีความคลุมเครื อ

และไม่ชดั เจนมากขึ้นเพราะมีการผสมผสานบริ การแต่ละด้านไว้ดว้ ยกัน ดังนั้น กลุ่มธุ รกิจที่ให้บริ การแต่ละด้าน
ควรจะต้องหันมาร่ วมมือกันในการพัฒนาบริ การ มากกว่าที่จะคอยปกป้ องธุ รกิจของตนเอง
เมื่อภาพอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้ นเชิงเช่นนี้ ดิฉนั เห็นว่าท่าทีของ ก.ล.ต. คงจะหนีไม่พน้
การสนับสนุนการปรับตัวของตลาดทุนไทยสู่ โลกใหม่ โดยเป้ าหมายก็คือการเปิ ดให้ผเู ้ ล่นรายใหม่มีโอกาส
ในการเข้ามานาเสนอสิ่ งใหม่ ผูป้ ระกอบธุ รกิจเดิมสามารถปรับตัวได้ และที่สาคัญคือการรักษาความเชื่ อมัน่
และคุม้ ครองผูล้ งทุนในโลกที่ข้ ึนกับศูนย์กลางน้อยลง สิ่ งที่ ก.ล.ต. ทาได้ ได้แก่ (1) การสร้างความชัดเจนทาง
กฎหมาย (2) การเปิ ดพื้นที่และลดการผูกขาด และ (3) การปรับมุมมองในการกากับดูแล
ในด้านการสร้างความชัดเจนทางกฎหมาย บางเรื่ องกฎหมายไม่ได้เป็ นอุปสรรคแต่มีความไม่ชดั เจน
ในการปฏิบตั ิจริ ง ในส่ วนนี้สามารถที่จะออกแนวปฏิบตั ิมาเพื่อให้สังคมมีความมัน่ ใจในการดาเนินการได้
สาหรับเรื่ องที่กฎหมายเป็ นอุปสรรค เช่น การออกหุ ้นจะต้องมีใบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ทาให้
ไม่สามารถออกหุ น้ ในรู ปแบบดิจิทลั โดยสมบูรณ์ได้ ประเด็นนี้ ก.ล.ต. ได้พยายามขจัดข้อจากัดนี้มาอย่างต่อเนื่ อง
จนในที่สุดก็ได้มีการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ให้รองรับการออกหลักทรัพย์ดว้ ยระบบไร้ใบโดยสมบูรณ์ ผ่าน
กระบวนการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ไม่จากัดเฉพาะศูนย์รับฝากในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งร่ างกฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก สนช. ไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผา่ นมา และอยูร่ ะหว่าง
เตรี ยมประกาศใช้เป็ นกฎหมายต่อไป ผลคือประเทศไทยมีกฎหมายรองรับการออกกติกาต่อไป สาหรับทั้งการนา
ทรัพย์สินมาอยูใ่ นรู ปโทเคนบนบล็อกเชน (tokenization) ซึ่ งประเด็นกากับดูแลที่สาคัญคือความน่าเชื่ อถือของ
กลไกเก็บรักษาทรัพย์สินที่อา้ งอิง และการระดมทุนด้วยการออกโทเคน (STO) ซึ่งประเด็นสาคัญเป็ นเรื่ องของ
การเปิ ดเผยข้อมูลและการบริ หารจัดการที่ดี (governance) ของผูร้ ะดมทุน ทั้งสองกรณี อาจทาได้ภายใต้ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ หรื อ พ.ร.ก. สิ นทรัพย์ดิจิทลั ฯ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของทรัพย์สินอ้างอิงหรื อสิ ทธิ ที่ให้ แต่ตอ้ งยอมรับ
ว่ากฎเกณฑ์ปัจจุบนั ภายใต้กฎหมายทั้งสองฉบับยังต้องมีการปรับปรุ งให้มีความสมดุลระหว่างการเปิ ดให้
นวัตกรรมเกิดขึ้นได้และการดูแลในประเด็นที่เป็ นความเสี่ ยงที่อาจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุน
ด้านการเปิ ดพื้นที่และลดการผูกขาด ดิฉนั มองว่าผูเ้ ล่นรายใหม่ ๆ ที่มีความคุน้ เคยกับเทคโนโลยี
และสิ นทรัพย์ดิจิทลั ควรมีโอกาสในการเข้ามาให้บริ การในด้านหลักทรัพย์ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้
ขณะเดียวกัน ผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ที่ปรับตัวเองให้เท่าทันกับเทคโนโลยีก็ควรที่จะให้บริ การในด้าน
สิ นทรัพย์ดิจิทลั ได้ดว้ ย ภายใต้กฎหมายทั้งสองฉบับ จะเห็นได้วา่ มีผเู ้ ล่นที่มีบทบาทหน้าที่คล้ายคลึงกันอยู่
เช่น ผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) และที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่งทาหน้าที่ในการกลัน่ กรอง

ในขณะที่ tokenization platform อาจเข้ามาให้บริ การภายใต้หมวกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส่ วนศูนย์ซ้ื อขาย
แบบดิจิทลั อาจจะยังมีอุปสรรคอยูบ่ า้ งในการเข้ามาในช่องทางที่มีอยูใ่ นด้านหลักทรัพย์ ได้แก่ Electronic Trading
Platform (ETP) ที่ปัจจุบนั มีเพียงเกณฑ์ sandbox และศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ ซึ่งกฎหมายกาหนดรู ปแบบเฉพาะ
และยังต้องตั้งโดยบริ ษทั หลักทรัพย์อย่างน้อย 15 ราย
ในโลกที่ข้ ึนกับศูนย์กลางน้อยลงและไร้พรมแดนมากขึ้น ก.ล.ต. ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถกากับดูแล
โลกใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คุณก้องให้ความเห็นว่าควรเปิ ดพื้นที่ให้สามารถทดลองนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพราะหากไม่เปิ ด คนจะไปทาสิ่ งใหม่ในต่างประเทศโดยที่ไทยไม่ได้ประโยชน์ รวมทั้ง ก.ล.ต. เองต้องมีโอกาส
ในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสิ่ งใหม่ดว้ ย นอกจากนี้ ก.ล.ต. อาจจะมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดความร่ วมมือ
ระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิจด้วยกันในการส่ งเสริ มการพัฒนาของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะระหว่างสมาคมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อีกเครื่ องมือที่สาคัญคือข้อมูลที่จาเป็ นต่อผูล้ งทุนในการตัดสิ นใจ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลดิบหรื อข้อมูล
เชิงวิเคราะห์ ต้องทาให้กระจายไปยังผูล้ งทุนให้ได้ และช่วยให้ผลู ้ งทุนเข้าถึงการลงทุนได้มากขึ้น สุ ดท้าย
คงเป็ นไปไม่ได้ที่พนักงาน ก.ล.ต. จะมีความรู ้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจหรื อกาหนด
นโยบาย ควรจะใช้ประโยชน์จากคนนอกที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญมาช่วยให้ขอ้ มูลและแบ่งปั นประสบการณ์
เป็ นอีกตัวช่วยหนึ่งในการกากับดูแล ดิฉนั เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคุณก้องเป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะมุมมอง
ที่วา่ “บทบาทของ ก.ล.ต. นอกจากจะเป็ นผูท้ ี่คอยป้ องกันความเสี่ ยงต่อผูล้ งทุนแล้ว ยังต้องเป็ นผูท้ ี่สนับสนุนให้
เกิดการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของตลาดทุนอีกด้วย”
แน่นอนว่ายังมีหลายประเด็นที่ ก.ล.ต. ต้องดาเนินการเพื่อวางกระบวนการและปรับโครงสร้างพื้นฐาน
ในตลาดทุนให้รองรับ digitalization ได้เต็มที่ นอกจาก ก.ล.ต. แล้ว เรื่ องนี้ จะสาเร็ จได้ก็ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือ
และความคิดเห็นของทุกท่านที่จะผลักดันให้ตลาดทุนไทยก้าวข้ามข้อจากัดเดิม ๆ และใช้โอกาสจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เต็มศักยภาพด้วย มาช่วยกันนะคะ

