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บทที่ 6
การกากับดูแล
6.1 ภาพรวมของการกากับดูแลตลาดการเงิน
ตลาดการเงินเป็นแหล่งระดมเงินทุนที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ เนื่องจากเป็นสื่อกลางที่สําคัญของการ
ระดมเงินทุนของผู้ต้องการใช้เงินทุน และเป็นแหล่งเงินออมของผู้ที่มีเงินทุนส่วนเกิน และเป็นมาตรการหรือกลไกของรัฐใน
การบริหารระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยการจัดสรรเงินทุนไปสู่ภาคเศรษฐกิจที่ขาดแคลนหรือไม่มีความสามารถในการ
แข่งขัน ดังนั้น การที่มีทั้งผู้ที่ต้องการใช้เงินและผู้ต้องการออมเงินเข้ามาพบกันในตลาดการเงิน จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้
ระบบต่าง ๆ ในตลาดการเงิน เป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส จึงต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ
เพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบ
การกํากับดูแลตลาดการเงินเป็นหน้าที่ขอ งหน่วยงานรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาตลาดการเงินของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือโดยมีการกําหนดเป้าหมายในการกํากับดูแลเพื่อพัฒนาตลาดการเงินให้เป็นทางเลือกสําหรับผู้
ระดมทุนและผู้ลงทุน และให้มีตราสารทางการเงินหลายรูปแบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการและให้มีผู้ ลงทุนที่มี
ส่วนร่วมในการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างผู้ลงทุนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญในการระดมเงินออมระยะยาว รวมทั้ง
พัฒนาโครงสร้างตลาดที่เอื้ออํานวยต่อการซื้อขาย เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายหลักทรัพย์สามารถดําเนินกิจกรรมได้โดยสะดวก
มีต้นทุนต่ํา และมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี โดยดําเนินการเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจ เชื่อถือในกลไกการทํางานของ
ตลาด ตัวกลาง และองค์กรต่างๆ ในตลาดทุน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกฉ้อโกงหรือเอารัดเอาเปรียบ
มีตลาดรองรับ (exchange) ที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการหักบัญชี (clearing) ที่เชื่อถือได้ และสถาบันตัวกลางต้องมี
การให้บริการและการดําเนินงานที่ได้มาตรฐานสากล มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการจัดการที่ดี รวมทั้งมีฐานะทาง
การเงินมั่นคง รวมทั้งเสริมสร้างระบบและกลไกเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครอง สามารถปกป้องตนเอ งได้ เช่น
มีกฎหมายหรือกระบวนการที่เอื้ออํานวยต่อการใช้สิทธิของผู้ลงทุน และคุ้มครองผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการลงทุน หรือมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และ
เสริมสร้างให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี (corporate governance) เป็นต้น

6.2 ปรัชญาของการกากับดูแลตลาดการเงิน
ในการกํากับดูแลตลาดการเงิน หน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้กําหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลในธุรกิจ
การเงินที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะประกอบธุรกรรมใดได้หรือห้ามไม่ให้ทํา ธุรกรรมใดทางการเงิน โดยธุรกรรมที่กําหนดอาจ
เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีอํานาจสั่งการหรืออนุญาต และอาจมอบหมาย
ให้ตลาดหลักทรัพย์ สมาคม หรือ ชมรมที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สั่งการหรืออนุญาตแทน โดยมีแนวทางในการกํากับดูแลแบบกว้าง
ๆ ซึ่งขึ้นกับสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยวัตถุประสงค์ในการกําหนดกฎเกณฑ์ของภาครัฐก็เพื่อรักษา
เสถียรภาพของตลาดการเงิน ให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน ให้ความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ และบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งการกําหนดกฎเกณฑ์เช่นนี้สามารถลดการ กระทําทุจริต ฉ้อโกง การโยกย้ายถ่ายเทหลักทรัพย์หรือ
สินทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผู้บริหารเอง และเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการป้องกันความล้มเหลวของการทํางานของ
ตลาดการเงิน แต่การบังคับให้ทําหรือไม่ให้ทําโดยที่ผู้ถูกบังคับไม่ได้ทําด้วยความเต็มใจนั้น ก็มีข้อเสียตามมา เริ่มตั้งแต่
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ต้นทุนของการกํากับตลาดการเงินที่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่สูง และการออกแบบวิธีการกํากับดูแลซึ่งเชื่อว่าเป็น
วิธีการที่ดี อาจไม่มีผลในทางปฏิบัติหรือไม่ได้ให้เกิดประโยชน์ใด ๆ อย่างชัดเจน เพราะการกํากับดูแลเป็นการห้ามไม่ให้
ไม่ให้บริษัทประกอบธุรกิจบ างประเภทที่เป็นช่องทางธุรกิจที่จะสามารถทําผลกําไรได้ ทําให้บริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลได้เปรียบกว่าในเชิงธุรกิจ และเป็นการปิดกั้นการพัฒนาการของธุรกิจได้ โดยการกํากับตลาดการเงินนั้น เป็นไป
ได้ที่ภาครัฐซึ่งเป็นผู้กําหนดการกํากับดูแลอาจไม่เข้าใจภาคธุรกิจ จึ งทําให้มีการสร้างกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาด และมาตรการที่ออกก็ล่าช้า ซึ่งไม่ทันการกับปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเป็นลักษณะการ
ป้องกันภายหลังที่เหตุการณ์นั้น ๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว และอาจทําให้ผู้ประกอบการไปดําเนินธุรกิจนอกประเทศที่มีการส่งเส ริม
หรือพัฒนาในธุรกรรมนั้นได้
ดังนั้น เพื่อไม่ให้การกําหนดกฎเกณฑ์ของภาครัฐต้องกระทบต่อการพัฒนาของตลาดการเงิน จึงต้อง
ปรับทิศทางการกํากับดูแลให้มีการสนับสนุนและพัฒนาตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ
ความโปร่งใสและเท่าเทียมกันของทุกฝ่าย โดย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันทางธุรกิจในเชิงคุณภาพที่ทําให้รูปแบบการ
แข่งขันสามารภกําหนดพฤติกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะ
ได้รับ โดยภาครัฐสามารถกําหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจในการให้ใบอนุญาตและจํากัดขนาดของกา
รดําเนิน
ธุรกรรมได้ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สอดคล้องกับหลักสากลที่กําหนดให้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ไม่เช่นนั้นฝ่ายที่ได้เปรียบจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจนสามารถครองตลาดและเกิดการได้เปรียบ จึง
มีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการกํากับดูแลให้เป็นธรรมขึ้น โดยไม่ปิดกั้นการพัฒนา และในขณะเดียวกันก็สร้างการกํากับ
ดูแลที่เป็นธรรม เพื่อความมีเสถียรภาพ ผลประโยชน์ แม้บางเรื่องยังไม่สามารถสอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจหรือ
ตลาดได้ก็ตาม เช่น การการลดเกณฑ์หรือคุณสมบัติบางอย่างลง แม้ว่าการแข่งขันเสรีทําให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงจน
มีบางธุรกิจต้องล้มเหลวจากการแข่งขัน ทําให้ลูกค้า เจ้าหนี้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสียหาย การกํากับดูแลของภาครัฐก็สามารถ
เข้าไปกําหนดคุณสมบัติ จํากัดการทําธุรกรรม เพื่อลดภาวะร้อนแรงของการแข่งขันได้ โดยกําหนดเพดานราคา เพื่อเน้น
คุณภาพของก ารประกอบธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งเป็นการกํากับดูแลที่สนับสนุนและเอื้อการพัฒนาตลาดให้มีเสถียรภาพด้วย
ความโปร่งใสและเท่าเทียมกันของทุกฝ่าย

6.3 การกากับดูแลตลาดการเงิน
6.3.1 วัตถุประสงค์ในการกากับดูแล
เพื่อให้การกํากับดูแลองค์กรซึ่งเป็นสถาบันตัวกลางในตลาดการเงินมีคว ามสอดคล้องและบรรลุภารกิจและ
วิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการในการกํากับดูแลที่ดีที่กําหนดไว้ข้างต้น จึงกําหนดวัตถุ ประสงค์ในการ
กํากับดูแลไว้ดังนี้
1. ความปลอดภัยในทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้า (safety of customers’ assets and information)
เนื่องจากกา รประกอบธุรกรรมของตลาดการเงินต้องมีการรับฝากทรัพย์สินของลูกค้าและรับรู้ข้อ
มูลของลูกค้าค่อนข้างมาก จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหามาตรการที่จะช่วยป้องกันทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้าที่
อยู่ในความดูแลขององค์กรให้มีความปลอดภัย พ้นจากการทุจริ ต การปฏิบัติไม่ชอบหรือไม่เป็นธรรมของผู้บริหารหรือ
พนักงานขององค์กร
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2. ความมีคุณภาพและความเป็นธรรมในการให้บริการแก่ลูกค้าขององค์กร (proper conduct of
services)
เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการขององค์กรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้
บริการ องค์กรจึงต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีคุณธรรม รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการจะต้องอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่ว ไป
3. ความมั่นคงของระบบหักบัญชี (stability of clearing and settlement system)
เสถียรภาพในตลาดการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญและมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการเงินโดยรวม หากมี
ปัจจัยใดที่ทําให้ตลาดการเงินไม่มีเสถียรภาพ จะทําให้ระบบการเงินของประเทศโดยรวมตกอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคงไป
ด้วย ดังนั้น องค์กรซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบการชํา ระราคาและการส่งมอบซึ่งถือเป็นพื้นฐานสําคัญของ
เสถียรภาพของตลาดการเงิน จะต้องได้รับการกํากับดูแลในด้านฐานะทางการเงินและระบบการปฏิบัติงานที่รัดกุมอย่าง
ยิ่ง

6.3.2 แนวทางในการกากับดูแล
จากวัตถุประสงค์ในการกํากับดูแลตลาดการเงินที่กล่าวข้างต้น การกํากับดูแลจึงให้ค วามสําคัญกับเรื่องการ
จัดการความเสี่ยง (risk management) ที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจขององค์กร โดยจะคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเป็น
อุปสรรคให้การดําเนินงานของการกํากับดูแล ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์กร (risk to
objectives) และคํานึงว่าในกรณีที่เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น ๆ ได้เกิดขึ้นจริง จะมีผลกระทบ (impact) ต่อภาพรวมมาก
น้อยเพียงใด ทั้งนี้ จะใช้แนวทางการกํากับดูแลข้างต้นจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อป้องกัน /ลดปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าและระบบโดยรวม ดังนั้น แนวทางในการกํากับ ดูแลดังกล่าวซึ่งให้
ความสําคัญกับเรื่องความเสี่ยงเป็นหลักเป็นเสมือนตัวเชื่อมวิธีปฏิบัติงานของการกํากับดูแลและวัตถุประสงค์ขององค์กร
ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
แนวทางในการกํากับดูแลตามการจัดการความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้ น ประกอบด้วยขั้นตอนในการดําเนินการที่
สําคัญดังนี้
1. ประเมินว่าองค์กรแต่ละแห่งมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละด้านดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใดที่จะทาให้ไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการกากับดูแล
1.1 Prudential Risk เป็นความเสี่ยงด้านฐานะการเงินขององค์ก ร โดยปัจจั ยที่ชี้วัด ได้แก่ ความมั่นคงของ
ฐานะการเงิน และความเพียงพอของเงินทุนในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ในการดําเนินธุรกิจ องค์กรควรมีความมั่นคง
ทางการเงิน มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดําเนินธุรกิจต่างๆได้ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางด้านการเงิน อันจะมี
ผลกระทบต่อลูกค้าและระบบการชําระเงินโดยรวม
1.2 Control Risk เป็นความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน และ
การป้องกันความเสี่ยงขององค์กร โดยปัจจัยชี้วัดได้แก่ ทัศนคติและจรรยาบรรณของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และระบบ ซึ่งจะประเมินจากโครง สร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา ระบบงานและวิธีการปฏิบัติงาน ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการบริหารและจัดการสารสนเทศ รวมทั้งการปฏิบัติตาม
ระบบงานดังกล่าว ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวควรจะมีความรัดกุมเพียงพอและได้มาตรฐานสากล
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1.3 Consumer Relationship Risk เป็นความเสี่ยงที่องค์กรอาจสร้างความเสียหายให้แก่ลูกค้า เนื่องจากไม่
สามารถขายสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าได้ โดยปัจจัยชี้วัด ได้แก่ การให้คําแนะนําในการซื้อขายหลักทรัพย์
การขายสินค้าและบริการต่าง ๆ จํานวนข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งนี้องค์ กรจะต้องรู้จักลูกค้า รวมทั้งให้คําแนะนําและขาย
สินค้าบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาลูกค้าขาดความเชื่อมั่นกับองค์กร และไม่ใช้บริการอีกต่อไป
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาด (market confidence) อีกด้วย
1.4 Information Technology Risk (IT risk) เป็นความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร โดย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจเป็นความเสี่ยงจากการที่บุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่ สามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลได้ หรือบุคคลที่มี
อํานาจหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลได้ (access risk) ความเสี่ยงด้านความไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนของข้อมูล
(integrity risk) ความเสี่ยงที่ไม่มีข้อมูลเมื่อต้องการใช้ (availability risk) ความเสี่ยงจากการไม่มีทรัพยากรทางด้าน IT ที่
เหมาะสมกับธุรกิจ (infrastructure risk) และความเสี่ยงจากการที่บุคคลที่มีหน้าที่ หรือระบบที่เกี่ย วข้อง ไม่ได้รับข้ อมูลที่
ถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสมในการใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจดําเนินการ (relevant risk) โดยปัจจัยชี้วัดได้แก่ นโยบาย /
ขั้นตอน/แผนงานต่างๆ ด้าน IT การแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ การกําหนดอํานา จ ในการเข้าถึงข้อมูล และการจัดการด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูลทั้ งด้าน Physical Control เช่น การจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ปลอดภัย หรือการจํากัดการเข้าถึง
ข้อมูลโดยใช้บัตรหรือรหัสผ่านและ Logical Control เช่น การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส หรือมี Firewall ในการตรวจดักจับ
สิ่งผิดปกติที่อาจเข้ามาทําลายข้อมูล
1.5 Business Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอันเ นื่องมาจากองค์กรดําเนินธุรกิจ และใ ช้กลยุทธ์ไม่เหมาะสม
กับความสามารถหรือความพร้อมในการประกอบธุรกิจขององค์กร และสภาพแวดล้อมของตลาดในขณะนั้น โดยปัจจัยที่ชี้
วัดจะพิจารณาจากนโยบายและ กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจที่องค์กรใช้ว่ามีความเหมาะสมกับ ความพร้อมขององค์กร
ทางด้านคน ฐานธุรกิจ และเงิน ทุนหรือไม่ รวมทั้งโครงสร้างรายได้ขององค์กรมีการกระจายความเสี่ยงหรือไม่ ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าว จะชี้ให้เห็นว่าองค์กรจะสามารถอยู่รอดในระยะปานกลางหรือระยะยาวต่อไป ได้หรือไม่
2. ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact factors)
เป็นการพิจารณาว่าหากเกิดกรณีที่เป็นความเสี่ยงขึ้นแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อลูกค้าและระบบโดยรวมที่
เป็นวัตถุประสงค์หลักของการกํากับดูแลที่กําหนดจะมีความรุนแรงเพียงใด โดยปัจจัยที่ใช้ชี้วัดผลกระทบดังกล่าวได้แก่
ปริมาณธุรกรรมในตลาดการเงิน (volume transactions) ปริมาณทรัพย์สินปลอดภาระของลูกค้าที่ฝากไว้ และจํานวน
ลูกค้าที่มีธุรกรรม กับองค์กรโดยที่ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรที่มีผลกระทบต่อ Risk Factors และ Impact Factors อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น มีการเพิ่ม/ลดประเภทธุรกิจที่ทํา ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการประกอ บธุรกิจ เปลี่ยนแปลง
วิธีการปฏิบัติงาน/ระบบควบคุมการปฏิบัติงาน ทําการเพิ่ม /ลดทุน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้บริหาร/พนักงาน
เป็นต้น การประเมินองค์กรโดยใช้ Risk Management จึงควรมีการทบทวนผลการประเมินเป็นประจํา รวมทั้งอาจต้องมี
การทบทวนใหม่ เมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อปัจจัยที่ใช้ในการประเมินโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบตามที่กล่าวข้างต้น
3. การจัดลาดับองค์กรตามผลการประเมินความเสี่ยง (prioritisation)
เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบขององค์กรตาม Risk Management แล้ว เพื่อให้มีการกํากับดูแลได้
อย่างเหมาะสม องค์กรกํากับดูแลอาจจะจัดลําดับองค์กรตามผลการประเมินดังกล่าว เพื่อพิจารณาว่าจะกํากับดูแล
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องค์กรแต่ละแห่งอย่างไร โดยจะให้ความสําคัญกับองค์กรที่มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและขนาดของผลกระทบอยู่ใน
ระดับที่สูงและปานกลาง
4. การกากับดูแลองค์กรที่มีความเสี่ยงสูงจากการประเมินตามแนวทาง Risk Management
ตามที่กล่าวข้างต้นว่าในการดําเนินธุรกิจ องค์กรต้องจัดให้มีระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมที่ดี อย่างไร
ก็ดี การจัดให้มีระบบงานที่ดีมีต้นทุนที่สูง จึงทําให้องค์กรที่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ มีต้นทุนในการดําเนินงานที่สูงกว่า
องค์กรที่ไม่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรทุกแห่งมีคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานที่ดี และเพื่อไม่ให้
องค์กรที่มีระบบงานที่ดีมีความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ องค์กรกํากับดูแลจึงดําเนินการกับอง์กรที่ยัง
มี
ระบบงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนินธุรกิจอย่างเข้มงวด โดยจะใช้การ
ประเมินตามแนว Risk Management ข้างต้นเป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวขององค์กร และ
เพื่อให้การดําเนินการกับองค์กรที่มีความเสี่ย งสูงมีความชัดเจน และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน การกํากับดูแลจึงควร
กําหนดแนวทางดําเนินการกับองค์กรที่มีความเสี่ยงสูงเป็น 2 ลักษณะโดยเรียงจากมาตรการที่มีความเข้มงวดจากน้อยไป
มาก ดังต่อไปนี้
4.1 การให้แก้ไขปรับปรุงในด้านที่มีความเสี่ยงสูง
4.1.1 เชิญผู้บริหารหรือคณะกรรมการขององค์กรเข้าพบ เพื่อเสริมสร้างควา ม เข้าใจให้ผู้บริหารของ
องค์กร ให้ความสําคัญต่อการจัดให้มีระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดีและความคาดหวังที่องค์กรกํากับ
ดูแลมีต่อกรรมการหรือผู้บริหารในการจัดการและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติงานที่ดี
4.1.2 กํากับดูแลองค์ กรเข้มงวดขึ้น โดยองค์กรกํากับดูแลจะเข้าตรวจสอบถี่ขึ้น (on - site) หรือให้
องค์กรส่งรายงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ/รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานถี่ขึ้น (off – site) เช่น จะเข้า
ตรวจสอบองค์กรมากกว่าปีละครั้ง หรือให้จัดส่งแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบของ
หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานต่อองค์กรกํากับดูแลเป็นรายไตรมาส เป็นต้น
4.1.3 กําหนดเงื่อนไขให้องค์กร ต้องปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานและควบคุม การปฏิบัติงาน
ในเรื่องที่สําคัญให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น เช่น ให้จัดตั้ง Audit Committee และ Risk Committee เป็นต้น
4.2 การจํากัดการดําเนินธุรกิจ
กรณีที่องค์กรไม่ได้ให้ความสําคัญหรือไม่ได้แก้ไขปรับปรุงให้มีระบบแล
ะการดําเนินงาน ที่เป็น
มาตรฐานอย่างจริงจังตามที่สั่งการ องค์กรกํากับดูแลจะดําเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ฝากเงินหรือ
ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
4.2.1 จํากัดการประกอบธุรกิจขององค์กร เช่น ห้ามเปิดสาขาใหม่ ห้ามขยายวงเงินให้ลูกค้า ห้ามรับ
ลูกค้ารายใหม่ เป็นต้น
4.2.2 ห้ามประกอบธุรกิจใหม่เพิ่มเติม เช่น การทําธุรกรรมด้านอนุพันธ์ การทําธุร กรรมการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่ อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการขององค์กร และ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสใการดําเนินการดังกล่าว องค์กรกํากับดูแลควรจะเปิดเผยผลการกํากับดูแลองค์กรต่อผู้ลงทุนด้วย

เอกสารอ้างอิง

5. มาตรการดาเนินการกับผู้บริหารขององค์กรที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้บริหารเป็นผู้ที่มี ความสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะทําให้องค์กรมีระบบงานและระบบการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานที่ดี เนื่องจากหากผู้บริหารให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าว ก็จะส่งเสริมให้องค์กร มีระบบในการบริหารจัดการที่
ดีและทําให้เกิดวัฒนธรรมของการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร (compliance culture) ในที่สุด มาตรการหนึ่งที่จะ
เสริมสร้างให้ผู้บริหารให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวก็คือ การกําหนดให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบส่วนตัว (personal
accountability) ในการดูแลให้องค์กรมีระบบในการบริการจัดการที่ดี และสร้างวัฒนธรรมของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ภายในองค์กร ดังนั้น ในกรณีที่องค์กร มีการกระทําผิดและพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําผิดดังกล่าวเกิดจากการที่
ผู้บริหารสั่งการหรือไม่สั่งการ การกระทําการหรืองดเว้นการกระทําการ หรือเกิดจากการละเลยการทําหน้าที่ตามสมควรใน
การตรวจสอบดูแลมิให้องค์กรปฏิบัติฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ช อบด้วยกฎหมายอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อฐานะ
การเงิน การดําเนินธุรกิจ หรือต่อลูกค้า หรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนในลักษณะอื่นใดอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
องค์กรกํากับดูแลจะดําเนินการกับผู้บริหารอย่างเข้มงวด โดยมีระดับการลงโทษตั้งแต่ภาคทัณฑ์ ตําหนิโดยเปิดเผยต่อ
สาธารณชน สั่งพัก หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ ซึ่งในการพิจารณาว่าผู้บริหารรายใดมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายอันเป็น
ลักษณะต้องห้ามข้างต้น อาจนําระบบ point system มาใช้ในการพิจารณา เช่น ถ้าหากผู้บริหารกระทําความผิด และโดน
ตัดแต้มจนครบระดับคะแนนหนึ่ง จะถูกลงโทษตามระดับคะ แนน โดยระบบดังกล่าวจะคํานึงถึงระดับ ความร้ายแรงและ
ความถี่ของประวัติของพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือมาตรฐาน
ในการประกอบธุรกิจ เช่น สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะดําเนินการบันทึกระดับคะแนนของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ดังกล่าวสะสมไว้เป็นเวลา 3 ปีนับแต่วันที่มีการพบการปฏิบัติฝ่าฝืน ซึ่งหากผู้บริหารใดมีระดับคะแนนที่ถูกบันทึกไว้ถึง
ระดับตามที่กําหนดก็จะถูกภาคทัณฑ์ ตําหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน สั่งพัก เพิกถอน ตามระดับคะแนนที่ตนได้รับ
แล้วแต่กรณี

6.4 องค์กรกากับดูแลในตลาดการเงิน
6.4.1 องค์กรกากับในตลาดการเงิน
6.4.1.1 บทบาทของรัฐบาล
รัฐบาลมีบทบาททางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาตลาดการเงิน คือ รัฐบาลเป็นผู้กําหนดนโยบาย และทําให้
เกิดสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ตลาดดําเนินกิจกรรมทั้งปวง เช่น รัฐบาลสนับสนุนการออกกฎ ข้อบังคับ และ
การกํากับดูแลตลาด ส่งเสริมการพัฒนาตลาด ตลอดจนการเข้าแทรกแซงตลาด เพื่อปกป้องเสถียรภาพ และความคงอยู่
ของตลาดในกรณีจําเป็น

การกาหนดนโยบาย (establishing the policy)
 รัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการ ทําให้เกิดน โยบาย และสภาวะแวดล้อมที่ เอื้อประโยชน์ต่อตลาดเงิน และ
ตลาดทุน โดยรัฐบาลเป็นผู้กําหนดนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เป็นคุณ ประโยชน์ ที่จะส่งผลให้
ประเทศสามารถเติบโต เกิดการขยายตัวของสินค้าบริการและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

เอกสารอ้างอิง

 เศรษฐกิจอาจพิจารณาได้ในแง่มุมหนึ่งว่าเป็นผลรวมของการผลิต การบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ เมื่อ
มีการผลิตขึ้นมาแล้วสินค้าและบริการก็จะถูกบริโภคไป เว้นเสียแต่จะเปลี่ยนไปเป็นสินค้าคงเหลือ
 เศรษฐกิจที่เติบโต หมายถึง เศรษฐกิจที่มีการขยายตัว โดยการขยายตัววัดโดยการปรับเพิ่มของ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเบื้องต้น หรือ GDP (gross domestic product) ซึ่งเป็นดรรชนีชี้ วัดถึงขนาดและการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ รัฐบาลจะใช้นโยบายที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของ ระบบเศรษฐกิจ ตราบเท่าที่รัฐบาลเห็นว่า
การตัดสินใจดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงและให้ผลในเชิงบวก
 รัฐบาลกําหนดโครงสร้างที่จะทําให้ตลาดทาง การเงินต่าง ๆ สามารถดําเนินการพัฒนาและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ออมและผู้ใช้เงินทุนโครงสร้างดังกล่าวนี้ อาจเป็นแบบเรียบง่ายหรือซับซ้อนก็ได้ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไป
ให้มีความซับซ้อนขึ้น เมื่อเศรษฐกิจมีการเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น โครงสร้าง นี้ประกอบด้วยภาคการธนาคา ร ภาคธุรกิจ
หลักทรัพย์ ภาคธุรกิจประกันภัย รวมถึงภาคการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สนับสนุน การระดมเงินทุน
และการออม รัฐบาลมีการกํากับดูแลภาคธุรกิจเหล่านี้เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและเงินออมของประชาชน
เพื่อให้มั่นใจว่า
ตลาดมีเสถียรภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
 โครงสร้างที่ดีที่สุด จะช่วยรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจภายใต้เงื่อนไขที่เป็นคุณ ประโยชน์ ภาคธุรกิจชอบ
สภาวะแวดล้อมที่มั่นใจว่าจะสามารถ ทําการตัดสินใจได้อย่างดีที่สุด รัฐบาลยังสามารถกําหนดโครงสร้างสถาบันสําหรับ
ตลาดการเงิน ซึ่งเป็นการทําให้มีสถาบันการเงินรูปแบบ ที่แน่นอน และอนุญาตสถาบันการเงินเหล่านี้ในการให้บริการ
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ธนาคารพาณิชย์ทําหน้าที่รับเงินฝากและให้สินเชื่อ ทั้งนี้การแบ่งสถาบันการเงินตาม
รูปแบบทําให้ภาครัฐ สามารถแบ่งตลาดให้เป็นกลุ่มเฉพาะเพื่อ แยกการกํากับดูแลออกจากกัน เช่น ภาคธนาคาร ภาค
หลักทรัพย์ ภาคการธุรกิจประกันภัย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ในกรณีของประเทศไทยมีตลาดที่แยกเป็นกลุ่ม ๆ ก็
เพื่อวัตถุประสงค์ ของการกํากับดูแล แต่จะมีการรวมตัวของตลาดบางส่วนในแง่ที่ธนาคารพาณิชย์เข้ามาทําธุรกรรมใน
ตลาด หลักทรัพย์ผ่านทางบริษัทลูกได้ อย่างไรก็ ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าสถาบันการเงินต่างประเภทกันก็อาจทําธุรกิจที่
เทียบเคียงกันได้ ในขณะที่สถาบันการเงินเหล่านั้น มีผู้กํากับต่างกันส่งผลให้กฎที่กํากับอาจเข้มอ่อนไม่เท่ากัน และ
ส่งผลต่อเนื่องไปให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันในการทําธุรกิจ (regulatory arbitrage)
 รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะดําเนินนโยบายการคลัง ที่มีเครื่องมือสําคัญ ประกอบด้วยการใช้จ่ายของ
ภาครัฐ และการเก็บภาษี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม อันจะนําไปสูส่ ภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ที่พึงปรารถนา นโยบายการคลังกําหนดว่าจะจัดเก็บภาษีจากสิ่งใด จากใคร บนฐานอะไร นโยบายการคลังกําหนดอัตรา
ภาษี และค่าธรรมเนียมตลอดจนค่าอากรต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อหาเงินทุนที่จะนํามาใช้ในการให้บริการต่าง ๆ ของรัฐบาล และยัง
เป็นเครื่องมือในการกํากับดูแลเศรษฐกิจด้วย

นโยบายการคลัง (fiscal policy)
-

ถูกผลักดันด้วยเหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นหรือชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยการส่งผล
ทางตรงต่อความต้องการในสินค้าและบริการ รวมทั้งส่งผลทางอ้อมในเรื่องของความมั่งคั่ง
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการทั้งสองด้านของรัฐบาล กล่าวคือ ด้านรายรับ (นโยบายภาษี ) และด้านรายจ่าย
(แผนการใช้จ่ายของรัฐบาล)

เอกสารอ้างอิง

-

-

ยอดดุลระหว่างรายรับ และรายจ่ายของรัฐบาล จะนํามาจัดทําเป็นแผนงบประมาณ และแผนการจัดหา
เงินทุนของรัฐบาล
เมื่อรายได้จากภาษีบวกเงินคงคลังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายของภาครัฐ รัฐบาลมีทางเลือกหนึ่งของการระดม
เงินทุนจากภายในประเทศ คือ การหาแหล่งเงินทุนจากตลาดเงินในประเทศ เช่น การออกตั๋วเงินคลัง และ
พันธบัตร
ทางเลือกอื่น ได้แก่ การหาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ

 ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดําเนิน นโยบายทางการเงิน เพื่อ การบริหาร เงินเฟ้อ ซึ่ง เป็น วิธี หนึ่งของ
มาตรการที่จะนําไปสู่สภา พแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ ที่พึงปรารถนา ต่อตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม การบริหารนโยบาย
การเงินทําได้หลายวิธี ซึ่งมักจะเป็นส่วนประกอบของมาตรการที่ใช้เพื่อการเพิ่ม หรือลดอัตราดอกเบี้ย และการปรับ สภาพ
คล่องโดยการเพิ่มหรือลดปริมาณเงินในระบบ ตลอดจน ระดับการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ หลักการก็คือ ระดับ
และอัตราดอกเบี้ยต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีอิทธิพลต่อการบริโภค และการผลิต

นโยบายการเงิน (monetary policy)
-

-

-

1

มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นหรือชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยการจัดการอุปสงค์ทางอ้อม โดยกําหนดปริมาณ
เงินโดยรวมที่อยู่ในระบบผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่อง ได้แก่ การใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือหลัก
และอาจใช้การปรับสภาพคล่อง และการดูแลระดับอัตราแลกเปลี่ยน
ดําเนิน การตาม ”กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ (inflation targeting)” ซึ่งเป็นแนวทางกําหนด การตัดสินใจด้าน
นโยบาย
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและสภาพคล่องในตลาดเงิน โดยคาดหวังว่าระดับอัตรา
ดอกเบี้ยระยะยาวจะปรับตัวตามในที่สุด อย่างไรก็ตาม การศึกษาสําหรับประเทศไทยพบว่าการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยระยะสั้น มีผลกระทบไม่มากนักกับระดับอัตราดอกเบี้ยระยะยาว
ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปดําเนินการในตลาดการเงินโดยใช้เครื่องมือต่า ง ๆ เพื่อส่งผลกระทบต่อต้นทุน
เงินทุนของธนาคารพาณิชย์
เครื่องมือของนโยบายการเงิน
1. การดําเนินการผ่านตลาดการเงิน (open market operation หรือ OMO) ปัจจุบันมีช่องทางดําเนินการ 3
ช่องทางได้แก่
1.1 การทําธุรกรรมผ่านตลาดซื้อคืน1 ของธนาคารแห่งประเทศไทย
1.2 การทําธุรกรรม Swap ในตลาดเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงิน
1.3 การซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลกับ Primary Dealers
2. การให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงเงินสดสํารองตามกฎหมาย เป็นอัตราส่วนเทียบกับยอดเงินรับฝาก

ตลาดซื้อคืน เป็นช่องทางการระดมเงินทุนระยะสั้น ซึ่งผู้กจู้ ะกู้เงินโดยการขายหลักทรัพย์ รัฐบาล โดยทําสัญญาว่าจะซื้อคืนหลักทรัพย์ ดังกล่าวในราคาที่กําหนดไว้ (รวม

ดอกเบี้ยเงินกู)้ เพื่อเป็นการชําระคืนเงินกู้ กิจกรรมอาจทําในทิศทางตรงข้ามได้
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3. Standing Facility ได้แก่ หน้าต่างปรับสภาพคล่องสิ้นวัน เพือ่ ให้ธนาคารพาณิชย์ขอกู้เงินได้ ในกรณีที่
ไม่สามารถดํารงสํารองได้เพียงพอ
ในอนาคต ธนาคารแห่งประเทศไทยจะลดบทบาทของตลาดซื้อคืนของธนาคารแห่งประเทศไทยลง และเน้น
การพัฒนาตลาดซื้อคืนภาคเอกชน (private repo market) ขึ้นมาแทนที่ เพื่อรองรับการดําเนินนโยบายการเงิ น นอกจากนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจใช้ การออกหลักทรัพย์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ตั๋วเงินหรือพันธบัตร ) เพื่อเพิ่มหรือลด
สภาพคล่องในระบบ เสริมเข้ากับตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลอีกทางหนึ่ง

การกากับดูแล (supervision)
 กระทรวงการคลังมีความรับผิดชอบหลักในเรื่องการกํากับดูแลตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศไทย ด้วย
การกระจายการดูแลในระดับปฏิบัติการให้หน่วยงานอื่น โดยที่กระทรวงการคลังยังคงบทบาทในเรื่องของการกําหนด
นโยบาย ทั้งนี้เพือ่ ให้สามารถชี้นําการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลต้องการ จะผลั กดัน
จะมีการสื่อไปยังตลาดโดยถูกต้อง
 รัฐบาลมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กํากับดูแลระบบธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องธุรกิจ
หลักทรัพย์และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมทั้งรัฐบาลยังได้จัดตั้งกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์เพื่อดูแลในส่วนของ
การประกันภัย
 วัตถุประสงค์ของการออกกฎข้อบังคับ (การออกกฎต่าง ๆ ที่นํามาบังคับใช้กับตลาด) และการกํากับดูแล
(การใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อการติดตามดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่อยู่ในตลาดสามารถปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับได้) โดยมุ่งหวังผลสามด้าน :
(1) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนรายย่อย โดยปกติจะถือว่านักลงทุนประเภ ทนี้ คือนักลงทุนที่
ไม่มีเงินทุนมากในการลงทุนแต่ละครั้ง และมีข่าวสารข้อมูลจํากัด
(2) เพื่อ รักษา เสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือของตลาด เช่น การทําให้มั่นใจว่าสถาบันที่ได้รับ
ใบอนุญาตมีการดํารงเงินทุนที่เพียงพอที่จะทําธุรกิจและรองรับผลเสียหายจากการทําธุรกิจได้
(3) เพื่อให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาตลาด ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานของตลาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น
เช่น สนับสนุนให้มีระบบการหักชําระบัญชีเช็ค ระบบการชําระเงินและการส่งมอบหลักทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพ
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆที่กล่าวมา จึงมีการกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับหลายรูปแบบโดยรวมถึง
(1) กําหนดคุณสมบัติและใบอนุญาตที่ต้องมีสําหรับสถาบัน บริษัท และบุคลากรที่จะทําหน้าที่วิชาชีพใน
ตลาด
(2) กํากับดูแลการดําเนินงานด้านการเงิน และกํากับดูแลสถาบัน และบริษัทต่าง ๆ ให้อยู่ในเงื่อนไขของ
ใบอนุญาต
(3) รับข้อร้องเรียน ตอบสนอง ตลาดอย่างรวดเร็วและเป็นอิสระ โดยแต่ละ หน่วยงานกํากับดูแลจะ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน แต่บทบาททั่วไปนัน้ เหมือนกัน
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การพัฒนาตลาดการเงิน (financial market development)
 รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาตลาด เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในแนวกว้าง (ประเภทของบริษัทและบุคคลที่มี
ส่วนร่วมในตลา ดทั้ งโดยตรง และโดยอ้อม ) บรรลุ วัตถุประสงค์ใน แนวลึกหรือ เรื่องสภาพคล่อง (ความสามารถที่ จะทํา
รายการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีผลกระทบต่อราคา ) และเรื่องความน่าเชื่อถือ (ตลาดดําเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม) ตลาดควรจะเปิดให้มีการแข่งขันกลไกราคามีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสินค้าและบริการมากพอกับความต้องการ
ของนักลงทุน และผู้ใช้เงินทุน
 การพัฒนาตลาดสามารถทําได้ด้วยการให้การศึกษา การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบถึงวิธีการเข้ามามีส่วนร่วม ประโยชน์ที่ได้รับ การให้ความคุ้มครอง ทางเลือกที่มี
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการริเริ่มต่าง ๆ เช่น การจัดทําโครงกา รพัฒนาเยาวชน (SET junior achievement) เป็น
โครงการหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว (เป็นการให้การศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแก่เยาวชนผ่านการทําโครงการ
นําร่อง ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิในภาคธุรกิจเป็นผู้ฝึกสอน)
 รัฐบาลยังทําหน้าที่ ในอีกบทบาทหนึ่ง ในตลาด นอกเหนื อจากการเป็นผู้กํากับดูแล ด้วยการเป็นผู้ออก
ตราสาร และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้นักลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมในตลาด เช่น การออกตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ตลอดจน
ตราสารออมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
 การสอนพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และการเงิน เป็นวิธีการที่รัฐบาลใช้เพื่อการเ ผยแพร่ข้อมูลและเพื่อให้
ได้รับการสนับสนุนในการที่รัฐบาลจะนํารูปแบบเศรษฐกิจที่ต้องการกําหนด และนํามาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาตลาด

การแทรกแซงตลาดในกรณีจาเป็น (intervention on special occasions)
 ในกรณีจําเป็น รัฐบาลอาจเข้าแทรกแซงการดําเนินงานของตลาด และ/หรือ ของผู้มีส่วนร่วมอยู่ในตลาด
บ้าง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤต ตลาดที่เกิดความเสื่อมถอยฉับพลัน สามารถส่งผลในทางลบอย่างรุนแรง
ต่อสถานะการเงินของบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่ในตลาด รัฐบาลอาจให้ความช่วยเหลือ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
แปลงหนี้เป็นทุน (recapitalisation) การเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย (Thailand asset management company) เพื่อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินมาบริหาร
จัดการ
 ในเวลาเดียวกัน อาจมีมาตรการที่รัฐบาลสามารถจ ะนํามาใช้เพื่อกระตุ้ นสภาพแวดล้อม ในตลาดการเงิน
เพือ่ ให้เกิด สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับผู้ลงทุน และผู้ที่ต้องการระดมเงินทุน มาตรการเหล่านี้รวม ไปถึงการจูงใจใน
รูปแบบของการยกเว้นหรือลดภาษี การยกเลิกอากรแสตมป์ และการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้จําหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐบา ล
เป็นต้น
โดยสรุป รัฐบาลมีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของตลาดเงินตลาดทุน
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6.4.1.2 บทบาทของกระทรวงการคลัง
การพัฒนานโยบายเพื่อการบริหารการเงินของรัฐบาล
management policy)

(development of government financial

 สภาพแวดล้อมในการบริหารเศรษฐกิจเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับ (1) สถานภาพและแนวโน้มตลาดโลก (2)
สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศ และ (3) ปัจจัยที่ควบคุมได้ที่รัฐบาลสามารถนํามาใช้เพื่อให้มีอิทธิพลต่อสภาพ
เศรษฐกิจในประเทศ
 นอกจากนี้ยังมีแ นวคิดเชิงปรัชญา ที่รัฐบาลจะเลือกในการกําหนดนโยบาย และตัดสินใจแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ นีโอคลาสสิค ตั้งอยู่บนสมมุติฐาน ที่ว่าระบบที่ดีที่สุด คือ ระบบตลาดเสรี และทุนนิยม (capitalism) วิธีนี้
ตรงข้ามกับระบบเศรษฐกิจแบบควบคุม (controlled-economy) อย่างชัดเจน ซึ่งรั ฐบาลจะมีบทบาทในการตัดสินใจ
มากกว่า ด้วยการเป็นผู้จัดทําแผนงาน ตัดสินใจ และบริหารการดําเนินงานที่เป็นส่วนของเอกชนในระบบเสรีนิยม ในความ
เป็นจริงแนวคิดที่รัฐบาลของแต่ละประเทศเลือกใช้ มักมีการผสมผสานในการเลือก เช่น ประเทศจีน ซึ่งดําเนินตามระบบ
เศรษฐกิจแบบควบคุมในอดีต ที่ผ่านมา เริ่ม เปลี่ยนทิศทางที่ยอมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเปิด รับการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศตลอดจนมีการพัฒนาตลาดการเงินและตลาดหลักทรัพย์ตามแบบอย่างของชาวตะวันตก ส่วนใน
ประเทศไทย ซึ่งใช้ระบบเสรีนิยม แต่ยังคงมีรัฐวิสาหกิจอยู่เป็นจํานวนมากที่เป็นผู้ ให้บริการ และผลิตสินค้ามูลฐานต่าง ๆ
หรือ แม้แต่ชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้ประกาศสนับสนุนการค้าแบบเสรี และทุนนิยมอย่างแข็งขันก็ยังมีการใช้เงินสนับสนุน และมี
กฎเกณฑ์ทางตลาดแบบอื่น ซึ่งลดทอนความบริสุทธิ์ของปรัชญาที่ตนกล่าวอ้าง โดยสรุป นักลงทุน บริษัท ตลอดจน
สถาบันทั้งหลายต่างก็มีผลประโยชน์ร่วมในการสนับสนุน และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่ให้อิสระแก่ตนที่จะดําเนินธุรกิจใน
สภาวะแวดล้อมที่มั่นคง โปร่งใส และเป็นธรรม
 ไม่ว่ารัฐบาลจะเลือกใช้ระบบเศรษฐกิจ รูปแบบใดก็ตาม รัฐบาลยังคงมี หน้าที่รัก ษาเสถียรภาพเศรษฐกิจให้
มั่นคงและดึงดูดใจ ต่อผู้ลงทุ น ในระบบเสรีนิยมรัฐบาลมีเครื่องมือเฉพาะที่จะเลือกใช้เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการหนึ่งใน
เครื่องมือเหล่านี้ คือ การใช้นโยบายการคลังควบคู่กับการควบคุมการพัฒนานโยบายการเงิน วิธีการนี้จะเกี่ยวข้องกับการ
ใช้มาตรการทางภาษี และการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ซึ่งอาจจะชะลอการผลิต และการบริโภค หรือกระตุ้น
การขยายตัวของเศรษฐกิจ ในทํานองเดียวกัน เครื่องมือที่ ส่งผลในระยะสั้น คือ การใช้นโยบายการเงิน ซึ่งดําเนินการโดย
ธนาคารแห่งประเทศ ไทย วิธีนี้จะกระตุ้นหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยสภ าพคล่องใน
ตลาด อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และปัจจัยอื่น ๆ ในตลาดที่คล้ายคลึงกัน โดยทั่วไปดรรชนีสําคัญที่รัฐบาล
ส่วนมากมักจะมีความกังวล คือ ระดับอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งทําให้อํานาจซื้อลดลงและจะส่งผลกระทบ ต่อพฤติกรรมในตลาดใน
ลักษณะที่ไม่พึงปรารถนา นอกจากนี้ การ บริหารระดับเงินเฟ้อยังชี้ถึงความสําเร็จหรือล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหาร
เศรษฐกิจได้ด้วย
 บทบาทของกระทรวงการคลังเป็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน ในระดับประเทศ ซึ่งมี
ผลกระทบสําคัญต่อการบริหารเศรษฐกิจ
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กากับดูแลองค์กรผู้กากับตลาดการเงิน (accountability for the performance of regulatory organization)
 กระทรวงการคลังมีความรับผิดชอบต่อ ความเป็นไปในระบบการเงินและ การดําเนินงานของตลาดการเงิน
โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที่กํากับดูแลระบบการเงิน ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงินที่ทําหน้าที่รับฝากเงิน ตลอดจน
ในฐานะเป็นตัวแทนในเรื่องการคลังของรัฐบาล และมี สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทํา
หน้าที่ กํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงการคลังเป็นผู้แต่งตั้งผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการของตลาดหลักทรัพย์
 ในกรณีที่เกิดเหตุร้ายแรงซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือของตลาด
ผู้กํากับดูแลตลาด
เหล่านี้จะรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อประชุ มหานโยบายที่จะจัดการต่อเหตุ การณ์ ที่เกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม

การจัดหาเงินทุนให้แก่รัฐบาล ( financing for the government )
 กระทรวงการคลังรับผิดชอบต่อการระดมเงินทุน และการบริหารระดับหนี้สินของรัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
พยากรณ์ความต้องการเงินทุน และรายได้ที่ คาดว่า จะเกิดขึ้น ประเมินระดับ และลักษณะของความช่วยเหลือจาก
ต่างปร ะเทศ ประเมินเงื่อนไขและความสามารถในการก่อหนี้ทั้งจากต่างประเทศ
และในประเทศ รวมทั้งการ จัดทํา
งบประมาณเพื่อพยายามให้เกิดความสมดุลของตัวแปรเหล่านี้ในปีงบประมาณถัดไป โดยใช้วิธีจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม
และการระดมเงินทุนด้วยวิธีอื่น
 เมื่อได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีตลอดจนภาระในการชําระหนี้แล้ว กระทรวงการคลังจะ
ประเมินศักยภาพในการออกเงินกู้ในตลาดต่าง ๆ โดยดูให้สัมพันธ์กับความต้องการเงินทุนทั้งหมด นอกจากนี้ยังต้ องวาง
แผนการออกตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารกระแสเงินสดอีกด้วย แหล่งเงินทุนที่สําคัญสําหรับประเทศกําลังพัฒนาอีก
แหล่งหนึ่งคือ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินให้เปล่าหรือเงินกู้ในลักษณะผ่อนปรนเป็นพิเศษ
แหล่งเงินทุนในลักษณะนี้ตลอดจนข้อจํากัดในการเบิกจ่ายของมันจะถูกนํามารวมไว้ในแผนงานทั้งหมดด้วย อาจเป็นไปได้
ที่ความคิดริเริ่มในการพัฒนาเศรษฐกิจในบางเรื่องจะได้รับการสนับสนุนด้วยเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลด
แรงกดดันสําหรับรัฐบาลในการที่จะต้องหาเงินทุนสําหรับงบประมาณทั้งหมดจากแหล่งอื่น ๆ ในตลาดลง
 ตัวแปรสําคัญ ตัวหนึ่ง ในการตัดสินใจเรื่องงบประมาณ คือ สถานการณ์ และแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก
ตลอดจนเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องกัน ถึงระดับรายได้ที่น่าจะได้ รับจากการเก็บภา ษี และความสามารถ
ในการเพิ่มรายได้จากแหล่งดังกล่าว
 เป็นที่น่าสังเกตว่าเกิดการแกว่งตัวของงบประมาณอย่างมากในประเทศไทย ในช่วงก่อนปี 2540 รัฐบาลใช้
งบประมาณแบบเกินดุล แต่หลังปี 2540 รัฐบาลเปลี่ยนมาใช้ งบประมาณ แบบขาดดุล การแกว่งตัวดังกล่าว ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งเกิดจากแรงกดดันที่มาจากนอกประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากทุกวัน นี้เป็น ยุคโลกาภิวัฒน์
นั่นเอง
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การบริหารหนี้สาธารณะและเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (management for the public debt and
external aid)
 กระทรวงการคลังสามารถกู้ยืมเงินได้จากหลายแหล่ง อาจกู้ยืมจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น
ธนาคารโลกหรือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย เป็นต้น เงินกู้จากสถาบันเหล่านี้มีการคิดดอกเบี้ยในลักษณะที่ผ่อนปรน แต่
มีข้อจํากัดว่าจะให้กู้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงนโยบายเฉพาะด้าน เช่น เพื่อลดความยากจน เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ของสถาบันการเงิน หรือเพื่อใช้เงินทุนในการดําเนินการในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงมาใช้นโยบายการเงินใหม่
 นอกจากนี้ยังสามารถกู้ยืมจากธนาคาร หรือรัฐบาลต่างประเทศในลักษณะเงินกู้โดยตรง หรือด้วยการออก
หลักทรัพย์โดยมีการค้ําประกันด้วยทรัพย์สิน (securitized basis) แต่การกู้ยืมในกรณีนี้อาจมีต้นทุนสูง และเป็นไปตาม
กลไกตลาดเสรี
 อีกทางเลือกหนึ่งคือการ กู้จากตลาดในประเทศ โดยการออกตราสารหนี้ขายให้กับนักลงทุนในประเทศ
ตราสารหนี้เหล่านี้ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง (มักออกเมื่อมีความต้องการใช้เงินในระยะสั้น)2 หรือพันธบัตรระยะกลางหรือระยะยาว
(มักออกเมื่อมีความต้องการใช้เงินทุน ในระยะเวลาที่ยาวกว่า) อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังจําเป็นต้องมีการ ควบคุม
การกู้ยืมในประเทศด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้การกู้ยืมดังกล่าวทําให้ระดับอัตราดอกเบี้ยตลาดสูงเกินไปซึ่งจะ กระทบ
ต่อผู้กู้รายอื่น ๆ ที่ต้องการใช้เงินทุนเช่นกัน
 โดยสรุป กระทรวงการคลังทําหน้าทีจ่ ัดหาเงินทุนให้กับรัฐบาล และเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการค้ําประกัน
ต่อผู้ให้กู้ และผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งมักกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ สําหรับเงินกู้ที่ให้
 เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ ทางการเงินของรัฐบาล และของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่
สําคัญที่จะต้องบริหารการเงินให้เกิดความสมดุล ทั้งในด้านการจัดหาเงินทุน และการบริหารหนี้ และมัก ตกที่นั่ง
”
คนกลาง ” ที่ถูกกดดันจากทั้งสองฝ่าย เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐมักมีความต้องการเงินทุนมากกว่า วงเงิน
งบประมาณ ที่ได้ รับ เพื่อให้สามารถ ดําเนิ นการต่าง ๆ ได้มากขึ้น ในขณะที่ผู้ให้รัฐบาลกู้ (เจ้าหนี้ ) ไม่ต้องการให้หนี้ของ
รัฐบาลสูงเกินไป

6.4.1.3 บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ดาเนินนโยบายการเงิน (as the implementer of monetary policy)
 นโยบายการเงินของประเทศไทย ในปัจจุบัน มุ่งความสนใจไปที่การรักษาเสถียรภาพของระดับราคา หรือ
อีกนัยหนึ่งคือการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ เงินเฟ้อเป็นตัววัดระดับราคาของสินค้า และบริการต่าง ๆ (เช่น ดรรชนีผู้บริโภคเป็น
ตัวชี้ถึงแนวโน้มราคาของกลุ่มสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ซึ่งรวม อาหาร น้ํามัน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ) โดยปกติ อัตราเงิน
เฟ้อ จะขึ้นอยู่กับความสม ดุลของอุปทาน และอุปสงค์ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยที่ มีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ ได้แก่
ระดับค่าแรง การบริโภค สินค้าคงคลัง ดุลการค้า การผลิต และปริมาณเงิน เมื่ออุปสงค์ มีการเพิ่มขึ้น ในขณะที่ อุปทาน
ปรับตัวเพิ่มไม่ทัน หรืออยู่ในระดับเดิม จะเกิดแรงกดดันซึ่งสามารถทําให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น
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การกู้ระยะสั้นแล้วออกตั๋วเงินรุ่นใหม่ สําหรับชําระหนี้เดิมไปเรื่อยๆ ก็อาจเป็นวิธีหนึ่งที่รัฐบาลใช้เพื่อระดมเงินสําหรับโครงการระยะยาวได้
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 การใช้นโยบายการเงิน จะส่งผลต่อระดับ อุปสงค์ เนื่องจากนโยบายการเงินอาจทําให้มีการเปลี่ยนแปลง
ของต้นทุนเงิน และปริมาณเงิน โดยเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงต้นทุนของเงินจะลดลงด้วย ทําให้ความน่าสนใจที่ จะกู้ยืมเพื่อ
ซื้อสิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้นสําหรับผู้บริโภค หรือ น่าสนใจน้อยลงที่จะออมเงิน ทําให้ ความต้องการ ซื้อสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น หรือ
น่าสนใจสําหรับธุรกิจที่จะกู้เพื่อขยายการผลิตโดยคาดหวังว่าผู้บริโภคจะมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น เป็นต้น
 ในการดําเนินนโยบาย การเงินตามเป้าหมายในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงของตัววัดทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และเข้าไปมีอิทธิพลต่อสภาพคล่องในระบบ
การเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพ ควบคุมระดับอัตราดอกเบี้ย และปริมาณเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตั วทางเศรษฐกิจ และ
เสถียรภาพของระดับราคาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดได้ โดยอาศัยเครื่องมือทางการเงินดังต่อไปนี้
1. การดาเนินการผ่านตลาดการเงิน (open market operation หรือ OMO) การที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเข้าไปดําเนินการทางการเงินผ่านกลไกตลาดการเงินโดยการซื้อขายหลั กทรัพย์ในฐานะผู้ลงทุนใน
ตลาดคนหนึ่ง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวแปรทางการเงินได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีอิทธิพลต่อระบบ
การเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ธุรกรรมในตลาดการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเหล่านี้ ส่งผลให้ปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของฐานเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลง จึง
ส่งผลต่อความสมดุลของสภาพคล่องในตลาด และระดับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในที่สุด ปัจจุบันการ
ดําเนินการผ่านตลาดการเงิน (OMO) สามารถดําเนินการได้ 3 ช่องทางคือ
1.1 การทําธุรกรรมผ่านตลาดซื้อคืนของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดซื้อคืนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นแหล่งสําคัญที่สถาบันการเงินในประเทศใช้ในการปรับสภาพคล่องเป็นครั้งคราว
กล่าวคือสถาบันการเงินที่มีสภาพคล่องคงเหลือจะนําเงินมาลงทุนและสถาบันการเงินที่ขาดสภาพคล่องก็
จะมากู้ยืม โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคู่ค้าให้สําหรั บผู้ที่ต้องการลงทุนกับผู้ที่ต้องการกู้ยืมเข้า
ด้วยกัน บทบาทการเป็นคู่ค้านี่เองทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเข้าแทรกแซงเพื่อควบคุมสภาพ
คล่อง และระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินโดยเป็นผู้ให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินหรือกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน ต่าง ๆ ในระบบการเงิน เพื่อปรับสภาพคล่อง และอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินให้อยู่ในสมดุล
ปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งสัญญานเกี่ยวกับแนวนโยบายการเงินผ่านทางตลาดซื้อ
คืนโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนระยะ 14 วันเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตอันใกล้ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะลดบทบาทของตลาดซื้อคืนระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินต่าง ๆ
นี้ลง เนื่องจากมีรูปแบบไม่เป็นสากลนัก และจะพัฒนาการทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่า
จะซื้อหรือขายคืนกับคู่ค้าแบบทวิภาคี (bilateral repo) ซึ่งมีรูปแบบสากลกว่าขึ้นมาแทนที่ โดยให้
สถาบันการเงินทําธุรกรรมแบบจับคู่กันเองโดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นคู่ค้าด้วย
1.2 การทําธุรกรรมสวอป (swap) กับสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ที่มีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
แต่ต้องการสภาพคล่องเงินบาท สามารถกู้ยืมเงินบาทโดยใช้ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลักประกันกับธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้โดยการทําธุรกรรมสวอป ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะขาย Spot ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทย การส่งมอบทันทีจะทําให้ธนาคารพาณิชย์ได้เงินบาททันที พร้อมกับซื้อสัญญาล่วงหน้า
ในเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (forward) ซึ่งเป็นการส่งมอบในอนาคต เพื่อชําระเงินบาทกลับคืน
อัตรา
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ผลตอบแทนของธุรกรรมนี้กําหนดจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
1.3 การซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลกับ Primary Dealer ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับ
สภาพคล่องในระบบเป็นการถาวร โดยการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลกับกลุ่มสถาบันกา รเงินที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นคู่ค้ากับธนาคาร (primary dealer) ซึ่งทําหน้าที่รองรับการดําเนินการทางการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนร่วมมือและให้คําแนะนําปรึกษาในการพัฒนาตลาด ตราสารหนี้ ซึ่ง
รวมไปถึงการออกตราสารหนี้ในตลาดแรกของรัฐบาลด้วย
2. การให้ธนาคารพาณิชย์ดารงเงินสดสารองตามกฎหมาย เป็นอัตราส่วนเทียบกับยอดเงินรับฝาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งดํารงเงินสดสํารองตามกฎหมาย เป็น
อัตราส่วนเทียบกับยอดเงินรับฝาก ทําให้ธนาคารพาณิชย์มีเงินสดสํารองคงเหลือเป็นสภาพคล่องส่วนเกิน
ที่จะนําไปหาผลตอบแทนได้น้อยลง
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเลือกใช้การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมายซึ่งจะ
ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณสภาพคล่องส่วนเกินในตลาดการเงิน และครอบคลุมระบบการเงินอย่างทั่วถึง ทํา
ให้การควบคุมปริมาณเงิน และอัตราดอกเบี้ยได้ผลดี
3. Standing Facility เนื่องจากเป้ าหมายหนึ่งในการดูแลตลาดการเงิน คือ การรักษาเสถียรภาพอัตรา
ดอกเบี้ยไม่ให้มีความผันผวนจนเกินไป ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงจัดให้มีหน้าต่างปรับสภาพคล่องสิ้นวัน
(last resort window) ไว้เพื่อเป็นช่องทางปรับสภาพคล่องแหล่งสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ที่ไม่สามารถ
กู้ยืมจากตลาดเงินทั่วไปได้ ซึ่งในการนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคิดผลตอบแทนที่อิงกับอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย จึงเป็นการสร้าง Upper Band ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน มิฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยอาจพุ่งขึ้น
จนก่อให้เกิดความผันผวนและความบิดเบือนในตลาดได้

ผู้กากับดูแลตลาดเงินและสถาบันการเงิน (as the regulator of money market and financial institutions)
 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในฐานะผู้กํากับดูแลตลาดการเงิน ซึ่งหมายถึงตลาดที่มีการรับ
ฝากเงิน ปล่อยกู้ ทําธุรกรรมตั๋วแลกเงิน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บทบาทนี้ยังรวมความรับผิ ดชอบใน
การบริหารระบบการชําระบัญชีด้วยเช็ค
 อย่างไรก็ตามบทบาทใน ฐานะผู้ควบคุมดูแลกําลังถูกเปลี่ยนให้เป็นการกํากับดูแลมากขึ้น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกํากับดูแลความเสี่ยงในเรื่องการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ด้วยการให้มีการดํารงอัตรา เงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งเป็นการสํารองความเพียงพอของเงินทุนตามแนวทางเกณฑ์ BIS3 ซึ่งจํากัดความเสี่ยงจากการปล่อยกู้ของ
ธนาคารเป็นสัดส่วนกับฐานเงินทุนของธนาคารนั้น ๆ
 ระบบการเงินเป็นศูนย์กลางในการทําธุ รกรรมของบุคคล การพาณิชย์ อุตสาหกรรม โดยปกติจะมีการ
ออมเงินในระบบ มีการชําระค่าสินค้าและบริการ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงของระบบการชําระเงิน
จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินงานด้วยความราบรื่นของตลาดในประเทศใดประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ระบบการเงิน
ยังเชื่อมโยงกับระบบการเงินประเภทเดียวกันในประเทศอื่น ๆ ดังนั้น ความต้องการเ รื่องความปลอดภัย ความมั่นคง และ
3

ปัจจุบันธปท . ใช้เกณฑ์เดิมของ BIS ในขณะที่ BIS ได้ประกาศเกณฑ์ใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อค รอบคลุมความเสี่ยงที่หลเกหลายรูปแบบมากขึ้น และวิธีการที่ใช้ก็
ทันสมัยและรัดกุมมากกว่า
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ความมีประสิทธิภาพ จึงมีความสําคัญต่อประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทย “ทําธุรกิจ ” ด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ ต้องมีการ
ตอบสนองต่อปัญหาระหว่างประเทศ เช่น ปัญหาการฟอกเงิน เป็นต้น
 ธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่ง การกํากับดูแลไปที่สถานะทา งการเงิน และผลประกอบการของสถาบัน
การเงินต่าง ๆ เพื่อความมั่นใจว่าสถาบันการเงินเหล่านี้มีความมั่นคงและปลอดภัย
 นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังติดตาม ดูแลและส่งเสริมประสิทธิภาพ ขีด ความสามารถของ
สถาบันการเงินในการชําระบัญชีด้วยเช็ค และการทําตามข้อผูกพันการชําร ะเงินที่เกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยให้มี
วงเงินการให้กู้ยืมสภาพคล่องระหว่างวัน (intraday liquidity facility : ILF) ให้กับธนาคารพาณิชย์ ที่ใช้ระบบชําระเงินแบบ
Real Time Gross Settlement (RTGS) ขณะทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยติดตามดูแลความผิดปกติที่เกิดจาก พฤติกรรมการ
ชําระเงินตามข้อผูกพันของธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากความผิดปกติดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ถึงความมั่นคงของธนาคารนั้น
 เพื่อการคุ้มครองผู้ฝากเงินรายย่อยที่เป็นผู้บริสุทธิ์ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้หลักประกันแก่ผู้ฝากเงินในรูปของการประกันเงินฝาก กองทุนฟื้นฟู
เก็บ “เงินสมทบ” (เหมือนเบี้ยประกัน ) จากธนาคารพาณิชย์ตามสัดส่วนของเงินฝาก และยอดดุลการกู้ยืมของธนาคาร
เหล่านี้ทุก ๆ 6 เดือน และให้ประกันว่าจะจ่ายชดเชยแก่ผู้ฝากเงินหรือลูกหนี้
หากธนาคารไม่สามาร ถชําระเงินได้
หลักประกันนี้มีไว้เพื่อช่วยลดความตื่นตระหนก และการแห่ถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริม
ความมั่นใจของผู้ฝากเงิน
โดยสรุป ธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทอย่างยิ่งในการบริหารระบบเศรษฐกิจ
ดังนั้นนักลงทุนและ
ผู้เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ จึงควรเฝ้าดูการตัดสินใจของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด

ตัวแทนการเงินของรัฐบาล (as the fiscal agent of government )
 ธนาคารแห่งประเทศไทยทําธุรกรรม ของรัฐบาล ในตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศแทนรัฐบาล
นอกจากนี้ยังเป็นผู้ดูแลบัญชีของรัฐบาลที่ฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย และดูแลเงินสํารองที่เป็นสกุลต่างประเทศ
 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารหนี้ 4 โดยเฉพาะการออกตราสารหนี้ใน
ตลาดแรก (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อัตราดอกเบี้ย จํานวนเงิน และระยะเวลา ) และทําหน้าที่เป็นตัวแทนขาย หลักทรัพย์ของ
รัฐบาลในตลาดแรก ( ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล5) โดยประมูลกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนายทะเบียนสําหรับ
หลักทรัพย์ของรัฐบาล และตราสารการเงินที่ค้ําประกันโดยรัฐบาล เช่น พันธบัตรรัฐวิสาหกิจบางรุ่นด้วย
 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ ติดตามภาวะตลา ดและประสานงาน กับตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อหาข้อมูล
เกี่ยวกับอายุ ของตราสารการเงิน วงเงินของแต่ละตราสาร อัตรา ดอกเบี้ย (ส่วนลดหรือคูปอง ) ที่เหมาะสม ของตราสาร
เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยของตราสารใกล้เคียงกับอัตราของตลาด ตราสารการเงินของรัฐเหล่านี้จะสะท้อนสถานะในการก่อหนี้

4

กระทรวงการคลังในบางประเทศรวมทั้งประเทศไทย มีหน่วยงานบริหารหนี้ของตนเอง รวมถึงเข้าไปมี ส่วนร่วมในการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดโดยตรง แบบวั นต่อ

วัน
5
อย่างไรก็ตาม สําหรับ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (SOE bonds) ในปัจจุบัน กระทรวงการคลังมอบหมายให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้จัดประมูล แต่มีแผนการที่จะรวมศูนย์ระบบการ
ประมูลตราสารการเงินของรัฐบาลในอนาคต ซึ่งหมายความว่าการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจควรกระทําโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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ของ รัฐบาล ซึ่งจัดอยู่ในระดับ ความน่าเชื่อถือสูงสุด สุดและไม่มีความเสี่ยงเมื่อเทียบกับผู้กู้ยืมทั้งหมดของตลาดใน
ประเทศ

ผู้พิมพ์ธนบัตร (as the issue of currency)
 ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมและผู้พิมพ์ธนบัตร โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 ในขณะที่กระทรวงการคลัง เป็นผู้ผลิตเหรียญกษาปณ์เพื่อใช้หมุนเวียนในตลาด
 เงินที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด (ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์) เป็นส่วนหนึ่งของฐานเงิน
ฐานเงิน = เงินที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด
+ เงินสดสํารองของธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย)
 เมื่อเงินที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดถูกนําไปฝากไว้กับระบบธนาคารพาณิชย์ หรือเมื่อธนาคารพาณิชย์มีเงินสด
สํารองส่วนเกินอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์จะนําเงินส่วนนี้ไปปล่อยกู้ต่อ ซึ่งจะทําให้เกิดการขยายตัว
ของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจจากฐานเงินดังกล่าว
 ธนาคารแห่งประเทศไทยบริหารระดับของฐานเงิน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจและบุคคล โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อรักษาเป้าหมายระยะสั้นในเรื่องอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน และเป้าหมายระยะยาวในเรื่องของ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ระดับของฐานเงินมีความสัมพันธ์บางส่วนกับ GDP แต่วิธี การและรูปแบบในการชําระเงินที่เปลี่ยนไป
เรื่อย ๆ (เช่น การชําระเงินด้วยระบบอีเล็คโทรนิคมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งทําให้มีความต้องการเงินตราน้อยลง ) ทํา
ให้การประมาณสภาพเงินที่แท้จริงในการทําธุรกรรม และการระบุระดับความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ยากขึ้น
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องรักษาระดับ ปริมาณเงินที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในตลาด ให้ สัมพันธ์ กับ GDP
เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ และบุคคลโดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน และ
ควบคุมระดับอัตรา เงินเฟ้อ นอกจากนี้ ยังเป็นการทําลายธนบัตรเก่า และออกธนบัตรใหม่มาทดแทนปริมาณเงินตราที่ใช้
หมุนเวียนอยู่ในตลาด

6.4.1.4 บทบาทของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การกํากับดูแลตลาดตราสารทางการเงินในอดีตมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ และอยู่ภายใต้การดูแลของ
หน่วยงานต่าง ๆ คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทําให้เกิดความซ้ําซ้อน ล่าช้า ขาดเอกภาพในการกํากับดูแล ดังนั้นเพื่อให้การกํากับดูแลและพัฒนาตลา
ด
ตราสารทางการเงินเป็นไปอ ย่างมีประสิทธิภา พและต่อเนื่อง จึงได้มีการ ตราพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2535 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2535 เป็นต้นมา เพื่อ
เป็นกฎหมายแม่บทในการกํากับ ดูแล และพัฒนาตลาดทุน รวมทั้งได้จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) เพื่อเป็นองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุน
โดยมีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลา ดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) เป็นผู้กําหนดนโยบายการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เอกสารอ้างอิง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แบ่งเนื้อหาออกเป็นบททั่วไป และหมวดต่าง ๆ 13 หมวด รวมทั้งสิ้น 344 มาตรา บัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกหลักทรัพย์ของบริษัท การเสนอขายหลักทรั พย์ต่อประชาชน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ การกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
คณะกรรมการวินิจฉั ยอุทธรณ์การกํากับและควบคุมพนักงานเจ้าหน้าที่ บทกําหนดโทษ และบทเฉพาะกาล ซึ่งการ
บัญญัติกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ ดังต่อไปนี้
1. ปรับปรุงระบบ และโครงสร้างการกํากับดูแลการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ
โดยกําหนดให้มี
คณะ กรรมการ กํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรเฉพาะในการกํากับดูแล และพัฒน าตลาดทุนของ
ประเทศ
2. ส่งเสริมการระดมเงินทุนโดยตรงโดยการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ตราสารทุน
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารอื่นใด
3. ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุน และป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรม
4. สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ และตลาดทุน

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือว่าเป็นองค์กรของรัฐองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรอิสระ ทําหน้าที่ในการกํากั บ
ดูแล และพัฒนาตลาดทุนรวมถึงออกประกาศเพื่อบังคับใช้ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้การดําเนินการและ
พัฒนาตลาดทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
การดําเนินงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มุ่งดําเนินการตามนโยบายที่
สําคัญๆ ดังนี้
1. สร้างประสิทธิภาพในการระดมทุน โดยเปิดโอกาสเสรีให้กับการสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการระดมทุน
2. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน โดยการสร้างความเป็นธรรม และให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอ
3. รักษาเสถียรภาพในระบบ ให้ตลาดทุนมีความมั่นคงในระยะยาว
ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกํากับดูแล และพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในด้านต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้
1. การออก และเสนอขายหลักทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่พิจารณาคําขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ ประเภท ต่าง ๆ อันได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของบริษัทที่
ประสงค์ จะเสนอขายหลั กทรัพย์ต่อประชาชน ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และความ
เพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผย ต่อผู้ลงทุนในเอกสารการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงแบบแสดงรายการ ข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ ร่างหนังสือชี้ชวน และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ภายหลังการเสนอขาย
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หลักทรัพย์ ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด นอกจากนี้ ยั งมี
หน้าที่ในการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแล และการพัฒนาเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ รวมทั้ง องค์กรที่สนับสนุนการออกหลักทรัพย์ด้วย เช่น การจัดทํา ทะเบียน และการโอน
หลักทรัพย์ การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ที่
ปรึกษาทางการเงินผู้ประเมินราคา ทรัพย์สิน และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating
agency) เป็นต้น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 มาตรา 4 กําหนดให้
“หลักทรัพย์ “ หมายถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้น หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน และตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดแรกของบริษัทใด ๆ นั้น กฎหมายกําหนดให้ผู้ที่
สามารถออก และเสนอขายตราสารประเภททุน คือ หุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์
อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ ต้องเป็นบริษัทมหาชนจํากัด (รวมทั้งผู้เริ่มจั ดตั้งบริษัทมหาชน
จํากัด ) ในขณะที่ผู้ออกและเสนอขายตราสา รหนี้อาจจะเป็นบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดก็ได้
ทั้งนี้กิจการสามารถระดมทุนโดยการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทต่าง ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับการ
อนุญาตจากสํานักงานค ณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนอย่างถูกต้องครบถ้วน
แล้ว อย่างไรก็ดี หากเป็นการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจํากัด ซึ่งมิได้มีผลกระทบ
ต่อประชาชนในว งกว้างจะถือว่าได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดยไม่ต้องยื่นขอ
อนุญาต รวมทั้งได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกําหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้วย
ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจํากัดข้างต้น ได้แก่ การเสนอขายในลักษณะ
ต่อไปนี้
1.1 การออก และเสนอขายหุ้นที่มีจํานวนไม่เกิน 20 ล้านบาท ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่าน
มา หรือ
1.2 การออก และเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งมีจํานวนไม่เกิน 35 รายในระยะเวลา
12 เดือนที่ผ่านมา หรือ
1.3 การออก และเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน 17 ประเภท6
สําหรับเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนนั้ น เนื่องจาก
หลักทรัพย์แต่ละประเภทมีลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้นหลักเกณฑ์ในการ
อนุญาตให้ออก และเสนอขายหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทจึงมีความแตกต่างกันด้วยโดยจะมีคุณสมบัติ
หลักที่ร่วมกันคือผู้ขออนุญาตต้อง
6

ผู้ลงทุนสถาบัน 17 ประเภท 1. ธนาคารพาณิชย์ 2. บริษัทเงินทุน 3. บริษัทหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุน ส่วน
บุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิ จเครดิตฟองซิเอร์ 4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 5.
บริษัทประกันภัย 6. นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 7. ธนาคารแห่งประเทศไทย 8. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 9. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจว่าตามกฎมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 10. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระ บบสถาบันการเงิน 11. กองทุนบําเหน็จบํานาญ 12. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 13. กองทุนรวม 14. นิติ
บุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดตั้งแต่ 100 ล้านบาท 15. นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 – 14 ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 75% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 16. ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ 1 - 15 17. ผู้ลงทุนซึ่งซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท
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มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ชัดเจน
มีการประกอบธุรกิจหลักที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
มีผู้บริหารที่มีจริยธรรม มีความสามารถ และไม่มีประวัติต้องห้าม
มีฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่ผ่านมาดี และจะสามารถประกอบธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ในการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชน ผู้ออกจะต้องยื่นคําขออนุญาต
ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ตามแบบที่กําหนด โดยมีที่ปรึ กษาทางการเงินทําหน้าที่เป็นผู้ร่วม
จัดทําคําขออนุญาต ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินต้องเป็นสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน หรือที่ปรึกษาด้านการบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินนั้นต้องไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ออก
และเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อให้สามาร ถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นกลางและป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
2. การกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 4
กําหนดให้ “ธุรกิจหลักทรัพย์” หมายถึง การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การ
เป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล ซึ่งเอกชนสามารถประกอบธุรกิจหลักทรั พย์ได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้
ออกใบอนุญาตดังกล่าว ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานมีหน้าที่ศึกษาและกําหนดมาตรการเพื่อการกํากับดูแล และพัฒนาตลาดทุนรวมถึงตรวจ
สอบกิจการบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขาย หลักทรัพย์และองค์กรอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์
ในส่วนการกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะที่เป็นตัวกลางในการทําธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุน
สํานักงานได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการกํากับดูแลไว้ดังนี้
(ก.) บริษัทหลักทรัพย์จะต้องมีระบบในการจัดเก็บ และดูแลทรัพย์สินของลูกค้าเป็นอย่างดีไม่ให้
ได้รับความเสียหาย
(ข.) บริษัทหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีโดยคํานึงถึงประโยชน์สูง
สุดของลูกค้า
(ค.) บริษัทหลักทรัพย์จะต้องมีระบบที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น สํานักงานจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแล ดังนี้
2.1 เกณฑ์การขึ้นทะเบียนและการให้ความเห็นชอบ โดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่ขอ
งบริษัท
หลักทรัพย์ที่ทําหน้าที่ชักชวน และแนะนําลูกค้ าเพื่อให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องเป็นบุคคลที่ขึ้น
ทะเบียน กับสํานักงาน โดยต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกําหนด นอกจากนี้
สํานักงานยังได้กําหนดเกณฑ์คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามสําหรับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
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บริษัทด้วย บุคคลดัง กล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวมี
ความรู้ความสามารถและไม่มีประวัติการกระทําผิดที่พิจารณาได้ว่าไม่สมควรจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
2.2 เกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยกําหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัตติ ามแนว
ทางการประกอบธุรกิจที่ดีมีมาตรฐาน ในด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์เป็นธรรม และ
มีความรับผิดชอบ ต้องมีระบบในการรักษาทรัพย์สินของลูกค้าระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน ระบบ
การรักษาความลับของลูกค้า และระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น
2.3 เกณฑ์การดํารงฐานะทางการเงิน โดยกําหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น (risk based approach) และส่งผลกระทบต่อฐานะการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
รวมทั้งต้องมีการวางแผนการจัดสรรเงินทุนให้เพียงพอที่จะรองรั บความเสี่ยงดังกล่าว และภาระผูกพัน
ใด ๆ จากการดําเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (net capital rules)
ของบริษัทหลักทรัพย์ นอกเหนือจากการกําหนด ให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดทํา และส่งรายงานฐานะ
การเงินและผลประกอบการ รวมถึงรายงานปริมาณธุรกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการเป็นประจําอยู่แล้ว
สําหรับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม เป็นการจัดการลงทุนตามโครงการจัดการกองทุน
รวม โดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจําหน่ายแก่ประชาชน
เพื่อนําเงินไปล งทุนใน
หลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือให้หาดอกผลโดยวิธีอื่น ในลักษณะกระจายความเสี่ยงเพื่ อให้ได้ประโยชน์
ตอบแทนร่วมกัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบริษัทใดต้องการจัดตั้ง และจัดการกองทุนรวม
จะต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก .ล.ต. ได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการเพิ่มจํานวนนักลงทุนประเภท
สถาบันเพื่อสร้างเสถียรภาพของตลาดทุนโดยการเพิ่มจํานวนผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนรวม การจัดตั้งกองทุนประ เภทต่าง ๆ และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทใหม่ที่ไม่ได้มีการกําหนดไว้ในอดีต ได้แก่ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน
ที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง
สามารถมอบหมายให้สถาบัน
การเงินที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้บริหารมืออาชีพเป็นผู้จัดการกองทุนให้ รวมทั้ง การอนุญาตให้บริษัท
หลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมประเภทธุรกิจการเป็นผู้จัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
3. ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดรองที่สําคัญสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่ได้มีการออกและเสนอขายต่อประชาชนในตลาดแรก กฎหมายได้กําหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ ก .ล.ต. นอกจากนี้ หลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ กฎหมายได้กําหนดข้อห้ามไม่ให้ไปทําการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นอีก อย่างไรก็
ตามเพื่อเป็นการรองรับหลักทรัพย์ที่ได้มีการออก และเสนอขายต่อประชาชนแต่มิได้นําเข้าเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายได้เปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นได้โดย
ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ในด้านความสัม พันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ก .ล.ต. กับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีบทบาทในการกําหนดนโยบายหลัก โดยให้ความเห็นชอบ ในการ
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ออกกฎข้อบังคับที่สําคัญ ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การรับและเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน และ
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น ในส่วนการดําเนินงานประจําวันของตลาด
หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นผู้ดูแลบุคคลและสถาบันที่
เกี่ยวข้องได้เอง อนึ่งเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดข้อมูลในการซื้อขายหลักทรัพย์จด
ทะเบียน เมื่อมีสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดเกิดขึ้น ตลาดหลักทรัพย์
ฯจึงเป็นผู้รับ ผิดชอบในขั้นแรกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการดําเนินการ
ขั้นต่อไปร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลง
สภาพของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทมหาชน จํากัด เกี่ยวกับการที่บุคคลหนึ่งจะเข้าครอบงํากิจการนั้น โดย
4.1 การเปิดเผยข้อมูลบุคคลที่ได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์อันได้แก่ หุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือ ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จํากัด ต้องรายงานการ
เปลี่ ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่การได้มาซึ่งหลักทรัพย์นั้น มีผลให้บุคคลดังกล่าวถือหุ้นเพิ่มขึ้น
จนถึงทุกร้อยละ 5 หรือก้าวข้ามทุกร้อยละ 5 ของจํานวนหลักทรัพย์ที่จําหน่ายหลักทรัพย์ได้แล้วทั้งหมด
รวมถึงทุกครั้งที่จําหน่ายหุ้นแล้วมีผลทําให้บุคคลนั้นถือหุ้นลดลงจนถึง ทุกร้อยละ 5 หรือผ่านทุกร้อยละ 5
ของจํานวนหลักทรัพย์ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
4.2 การให้ทําคําเสนอซื้อ (tender offer) บุคคลที่ได้หุ้นมาจนถึง หรือก้าวข้ามจุดที่ทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอํานาจในการควบคุมกิจการต้องทําคําเสนอซื้อตามกฎเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน ในเรื่องโอกาส และราคาที่จะ
ขาย หลักทรัพย์ให้แก่ผู้ที่จะเข้ามามีอํานาจในการควบคุมกิจการ โดยผู้ถือหลักทรัพย์เหล่านั้นต้องได้รับ
ข้อมูล และคําแนะนําอย่างเพียงพอในการตัดสินใจด้วย จุดที่ทําให้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอํานาจในการ
ควบคุมกิจการซึ่งจะทําให้เกิดภาระต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์คือ ตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
5. การป้องกันการกระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ กฎหมายได้กําหนดให้การ
กระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึ งการแพร่ข่าวให้บุคคลใดเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ การแพร่ข่าวอันเป็นเท็จให้เลื่องลือ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการ
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยอําพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิด หรือในลักษณะต่อเนื่องกันเพื่อชักจูงบุคคลทั่วไป
อันเป็ นผลทําให้การซื้อขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เป็นการกระทําอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นด่านแรกที่ทํา
หน้าที่ติดตามสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติก่อนส่งเรื่องให้สํานักงานคณะกรรมก
าร ก .ล.ต.
ดําเนินการ ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน คณะกรรมการ ก .ล.ต. มีอํานาจในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการกระทําความผิด และรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะดําเนินการตามกฎหมายในลักษณะ
ของการเปรียบเทียบปรับหรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไ ป
อนึ่ง การตรวจสอบหรือรวบรวมหลักฐานของสํานักงานคณะกรรมกา ร ก.ล.ต. มิได้จํากัดขอบเขตเฉพาะ
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กรณีที่เกิดจากการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น แต่จะรวมถึงการกระทําอัน
อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตล าดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เรื่องที่ได้รับจากองค์กรอื่น และเรื่อง
ร้องเรียนด้วย

6.4.1.5 บทบาทและภาระหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลได้เข้ามามีบทบาทโดยการแก้ไข "ประกาศคณะปฏิวัติที่ 58 เกี่ยวกับการควบคุมธุ รกิจ
การค้าทีม่ ีผลกระทบต่อความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของประชาชน" การแก้ไขดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลสามารถกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ซึ่งทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและยุติธรรม หลังจาก
นั้นในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการประกาศใช้พระรา ชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ .ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีแหล่งกลางสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และการระดมเงินทุนในประเทศ ตามมา
ด้วยการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้เพื่อให้สามารถนําเงินออมมาลงทุนในตลาดทุนได้ในปี พ .ศ. 2518 ข้อกําหนดทาง
กฎหมายต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขปรับปรุงจนมีความเหมาะสม และในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ชื่อภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ Securities Exchange of Thailand) ได้เปิดการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการ
และได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534

บทบาทและภาระหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ได้บัญญัติ บทบาทของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยไว้ในเชิงกฎหมายดังต่อไปนี้
1. ทําหน้ าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่จําเป็นเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์
2. ดําเนินธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การทําหน้าที่เป็น สํานักหักบัญชี (clearing
house) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กําหนดภาระหน้าที่ หรือพันธะกิจ (mission) ในฐานะสถาบันที่มีบทบาท
สําคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่
1. เสริมสร้างการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
2. จัดให้มีระบบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยุติธรรม
3. คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน
4. ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนโดยรวมของประเทศ
พันธะกิจทั้ง 4 ประการข้างต้น ได้ปรากฏเป็นระบบ และการดําเนินการที่สําคัญในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
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การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ คือ บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจํากัดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
รับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทจดทะเบียนจะต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินช่วยในการจัดเตรียม
สารสนเทศ ให้คําปรึกษาติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดตามผลการดําเนินงาน และร่วมชี้แจงกับบริษัทเป็น
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะยื่นคํา
ขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยขนาดของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว สัดส่วนการกระจายหุ้ นให้แก่ผู้ถือ
หุ้นรายย่อย ประวัติการดําเนินงาน กําไรสุทธิ และงบการเงินของบริษัท เป็นต้น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นธุรกิจขนาดใหญ่และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลั กทรัพย์ฯ กําหนด ส่วนอีก
ประเภท คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment หรือ MAI) เป็นธุรกิจขนาด
กลาง และขนาดเล็กรวมทั้งธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องเป็นหลักทรัพ ย์ที่ระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีข้อจํากัดใน
การโอน ทั้งนี้หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหลายประเภท ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลง
สภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ และหน่วยลงทุน เป็นต้น

การให้บริการระบบการซื้อขายหลักทรัพย์
ในการทําหน้าที่เป็นศู นย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนา
และให้บริการระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Automated System for the Stock Exchange of
Thailand หรือ ASSET) เพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทสมาชิกและผู้ลงทุน ตลอดจนดูแลให้
การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปอย่างมีระเบียบมีสภาพคล่อง และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยที่
ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะจับคู่คําสั่งซื้อขายที่ส่งเข้ามาจากบริษัทสมาชิกโดยวิธี
อัตโนมัติ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ลําดับของราคา และเวลา (price and time priority) โดยคําสั่งซื้อ /ขายที่มีลําดับราคา และ
เวลาที่ดีที่สุดจะถูกจับคู่ซื้อขายก่อน หลังจากนั้นระบบจะยืนยันรายการซื้อขายดังกล่าวกลับไปยังบริษัทสมาชิกให้ทราบผล
ในทันที นอกจากนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดให้มีวิธีการซื้อขายอีกวิธีหนึ่งที่บริษัทสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายตกลงราคากันก่อน
ได้แล้วจึงให้บริษัทสมาชิกผู้ขายบันทึกรายการซื้อขาย และบริษัทสมาชิกผู้ซื้อเป็นผู้รับรองรายการซื้อขายดังกล่าวผ่านระบบ
การซื้อขายหรือเรียกว่า วิธี Put-Through

การคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน
กํากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน
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สํานักงานคณะกรรมการก .ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูล 7ที่
สําคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ซึ่งได้แก่ ข้อมูลงบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. กํากับดูแลเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน รวมทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของผู้บริหาร และตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ8 ต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น รวมทั้งดูแลการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบีย นมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยกําหนดให้
บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลการ
บริหารงานของฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้ออกแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการ และระบบการควบคุมภายในบริษัท
เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท
การกํากับดูแล และตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์
เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ดําเนินไปอย่างมีระเบียบยุติธรรม และเป็นที่น่าเชื่อถือของ
นักลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีหน้าที่ในการกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และติดเครื่องหมายเพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ถึงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของหลักทรัพย์
นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Automated Tools for Market Surveillance System : ATOMS) เพื่อช่วยในการติดตามสภาพการซื้อขาย
หลักทรัพย์ รวมถึงวิเคราะห์และตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ ซึ่งระบบดังกล่าวจะส่งสัญญาณ
เตือนความผิดปกติ ทั้งด้านราคา ปริมาณ และยังเป็นระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการตรวจสอบการซื้อขายผิดป กติที่อาจ
เข้าข่ายว่าจะมีการกระทําที่ไม่เป็นธรรม เช่น การสร้างราคา (market manipulation) การใช้ข้อมูลภายใน (insider trading)
การสร้างข่าว หรือให้ข้อมูลที่ทําให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิด (misstatement) เป็นต้น
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กํา กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก โดยการกําหนดระเบียบข้อบังคับในซื้อขาย
หลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทสมาชิกต้องถือปฏิบัติ ได้แก่ การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด การซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท
มาร์จิ้น การขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายหน้า
หรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นอัตราคงที่ระหว่างผู้ลงทุน และบริษัทสมาชิก ตลอดจนกําหนดจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก ได้แก่ ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ ทักษะ ความเอาใจใส่ และความรอบคอบ หลักปฏิ บัติ
ทั่วไปในธุรกิจข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เป็นต้น

7

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนส่งข่าวสารไปยั งผู้ลงทุนได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง
8

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมายต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องหมาย NP (Notice Pending) เพื่อแสดงว่าบริษัทจดทะเบียนไม่ได้ส่ง และเผยแพร่ตามกําหนดเวลา แต่ไม่เกินกว่า
5 วันทําการ หรืออยู่ระหว่างรอข้อมูลข่าวสาร /คําชี้แจงจากบริษัทจดทะ เบียน และ NR (Notice Received) เพื่อแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้ง ข้อมูล และได้ทําการ
เผยแพร่โดยทั่วกันแล้ว เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบเกี่ยวกับความผิดปกติในการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญ
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นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ติดตามดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับ และ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ รวมทั้งกําหนดบทลงโทษต่าง ๆ ไว้สําหรับลง โทษบริษัทสมาชิกที่กระทําการฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตาม

การเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการสารสนเทศ
หน้าที่หลักอีกประการหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ ฯ คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้บริการระบบ
สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน ผู้ ใช้ข้อมูล และประชาชนทั่วไปอย่าง
แพร่หลายทั่วถึง และทันเวลาทั้งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลข่าวสารบริษัทจดทะเบียน และข้อมูลข่าวสารตลาด
หลักทรัพย์ ฯ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถจะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทั้งในรูปเอกสาร
สิ่งพิมพ์ และระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จัดไว้ให้บริการแก่ผู้สนใจ

การส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดําเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญยิ่งของการพัฒนาในทุก ๆ
ด้าน โดยจัดการอบรมสั มมนาให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนการลงทุนในหลักทรัพย์ การดําเนินงาน และพัฒนาการต่าง ๆ
ของธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่ ผู้ลงทุน บุคลากรของผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจน
ผู้สนใจทั่วไปเป็นระยะ ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดการอบรมให้ความรูด้ ้านเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุน และพัฒนาการ
ใหม่ๆ ให้แก่อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ สนับสนุนตําราทางวิชาการ และวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรในธุรกิจ
หลักทรัพย์อย่างเป็นระบบ จึงได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (Thailand Securities Institute หรือ TSI)
ขึ้น เมื่อ ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่ า
นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับ Junior Achievement International (JAI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเยาวชนนานาชาติใน
สหรัฐอเมริกา ดําเนินการพัฒนาเยาวชน SET Junior Achievement Thailand (SET-JAT) เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ กล ไกการดําเนินธุรกิจ การวางแผนการใช้เงิน การสร้างวินัยการออม และ
การลงทุนให้แก่เยาวชนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนไทยสําหรับการออม การลงทุน และการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต
แต่ต่อมาเมื่อปี 2547 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ได้เปลี่ยนชื่อเดิมเป็น ส ถาบันพัฒนาความรู้
ตลาดทุน (TSI) และได้จัดให้ SET Junior Achievement Thailand (SET-JAT) เป็นโครงการหนึ่งในสถาบันพัฒนาความรู้
ตลาดทุนภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาความรู้เยาวชน (youth education project) ซึ่งได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ใน
ด้านการเงินและการลงทุน ให้แก่เยาวชน ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และสําหรับการพัฒนาความรู้ใน
ระดับ อุดมศึกษานั้น ทางสถาบันฯ ได้ดําเนินการภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ระดับอุดมศึกษา (university education
project) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านตลาดทุนให้แก่นักศึกษาในระดับม หาวิทยาลัย โดยสําหรับ
ประชาชนทั่วไปหรือนักลงทุนนั้น ทางสถาบันฯ ได้ส่งเสริม ความเข้าใจและความสามารถในการบริหารการเงินส่วน บุคคล
และเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ที่ดีเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนต่อไป ซึ่งดําเนินการภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน

เอกสารอ้างอิง

(investor education project) และนอกเหนือจากนั้น สถาบันฯ ได้มีโครงการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ
(professional education project) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพแก่บุคลากร ในธุรกิจ หลักทรัพย์ทุก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้
ให้คําแนะนําหลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการต่างๆ โดยยึดหลักความมีจริยธรรมควบคู่กับความเป็นมืออาชีพในการให้บริการแก่ผู้ลงทุน

6.4.1.6 บทบาทของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อ ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูล การสร้างม าตรฐานในตลาดตรา
สารหนี้ รวมถึงการให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายตราสารหนี้ ได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่กลาง
ปี 2537
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ASCO) ได้แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาศึกษาการพัฒนาตลาดรองตราสารหนี้ ซึ่ง
ได้เสนอให้มีการจัดตั้ง ชมรมผู้ค้าตราสารหนี้ (Bond Dealers Club) ขึ้น โดยเปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2537 ภายใต้โครงสร้างของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานของการซื้อขายตรา
สารหนี้ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้ในตลาดรอง การจัดตั้งชมรมผู้ค้าตราสา รหนี้นับเป็นก้าวสําคัญของการพัฒนาตลาดตรา
สารหนี้ไทย เพราะได้ทําหน้าที่เป็นแกนนําในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย และมีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความสนใจต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยอย่างจริงจัง
ในปี 2540 ชมรมผู้ค้าตราสารหนี้ได้ปรับโครงสร้างองค์กร โดยจดทะเบียนเป็น ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
(The Thai Bond Dealing Centre หรือ Thai BDC) ภายใต้ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.
2535 ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสามารถในการดําเนินงานพัฒนาตลาดตราสารหนี้ได้อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับ
โครงสร้างของสมาชิกที่ประกอบไปด้วยทั้งบริษัทหลักทรัพย์ และธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนเพื่อพัฒนาเป็นองค์กรกํากับ
ดูแลตนเองที่สมบูรณ์ (self regulatory organization / SRO) ในอนาคต

การจัดตั้งศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นองค์กรกลางในการสร้างระบบมาตรฐานของการซื้อขายตราสารหนี้ และเพื่อให้การซื้อขายตราสาร
หนี้ในระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และมีความยุติธรรม
2. เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรกํากับดูแลตนเอง (self regulatory organization : SRO) ที่สมบูรณ์ รวม
ถึงเพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานอันดีของการประกอบธุรกิจ การค้าตราสารหนี้
3. เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของสมาชิกโดยเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาตลาดรองการค้าตราสารหนี้ อันมี
ผลต่อการพัฒนาตลาดทุนระยะยาวของประเทศโดยรวม

บทบาท หน้าที่ ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
1. ให้บริการ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลในตลาดตราสารหนี้ (market facilities)
 การรับขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความโปร่งใสในการเปิดเผย ติดตาม
และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ และผู้ออกตราสารหนี้ ศูนย์ซื้อขายฯ รับขึ้นทะเบียนตรา
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สารหนีท้ ี่ไม่ขัดต่อข้อกําหนดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ .ศ.2535 และมีมูลค่าการออก
ไม่ต่ํากว่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐทุกรุ่น เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง จะขึ้นทะเบียนที่ศูนย์ซื้อขายฯ โดยอัตโนมัติ ส่วนหุ้นกู้ภาคเอกชนจะขึ้นทะเบียน
ตามความสมัครใจของผู้ออกหุ้นกู้
 การให้บริการข้อมูลตราสารหนี้ “Thai BDC Bond Information Service (BIS)” เพื่อเป็นสื่อ
กลางในการรวบรวม และเผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ ในตลาดตราสารหนี้ ผ่านทาง www.thaibdc.or.th
2. การกาหนดวิธีปฏิบัติ และมาตรฐานต่างๆ ของตลาดตราสารหนี้ (MarketConvention / Standard)
เพื่อให้สมาชิกและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินธุรกรรมโดยมีมาตรฐานเดียวกันศูนย์ซอื้ ขายฯได้กําหนด
มาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในตลาดตราสารหนี้
3. การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ (market development ) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตลาด
ตราสารหนี้ ศูนย์ซื้อขายฯได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น การพัฒนา
ระบบการซื้อขายตราสารหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (fixed-income electronic trading platform) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภา พ และอํานวยความสะดวกในการซื้อขายตราสารหนี้ระหว่างสถาบันการเงิน และเป็นการ
พัฒนาเพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินประเภทใหม่ ๆ โดยอยู่ระหว่างดําเนินการจัดหาระบบการค้า ตรา
สารหนี้ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ในปี 2002
4. การเป็นองค์กรกากับดูแลตนเอง (SRO function) ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยได้ดําเนินงานโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรกํากับดูแลตนเองที่สมบูรณ์ในอนาคต การดําเนินงาน
ประกอบด้วย
 การกําหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในตลา ดรองตราสารหนี้ (ethics & code
of conduct ) รวมถึงการกําหนดกระบวนการพิจารณาความผิด และการกําหนดบทลงโทษ
 การตรวจสอบรายงานและเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้
สํานักงา น ก.ล.ต. ได้
กําหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งรายงานข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้ มายังศูนย์ซื้ อขายตราสารหนี้ไทย
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล และความโปร่งใสของตลาดตราสารหนี้มากขึ้น ศูนย์ซื้อขายฯ ทํา
หน้าที่รวบรวม ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูลการซื้อขาย และนําข้อมูลการซื้อขายออกเผยแพร่ทุกสิ้น
วันเพื่อรายงานภาวะตลาด และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการลงทุน
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6.4.2 บทบาทของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงิน
6.4.2.1 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (Association of Securities Companies หรือ ASCO)
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สมาคมมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่กํากับดูแลตนเอง พัฒนากฎระเบียบและจรรยาบรรณ
เพื่อกําหนดแนวทางการติดตามดูแลกิจกรรมของสมาชิก สนับสนุนบริการด้านเสริมสภาพคล่องในตลาดทุนและพัฒนา
ธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม ซึ่งล้วนดําเนินไปบนพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อมวลสมาชิก สอดประสานกับบทบาทของการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาตราสาร และธุรกรรมใหม่ๆ ในตลาดทนไทย
บทบาทของสมาคม
สมาคมมีบทบาทในการก่อตั้งองค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัมสมาชิกโดย
ต่อเนื่อง ในปี 2537 สมาคมได้ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรม (ASCO training institutue) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อดําเนินงานใ นธุรกิจหลักทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้าน
หลักทรัพย์ต่อสาธารณชน นอกจากนั้น ยังได้จัดตั้งชมรมผู้ค้าตราสารหนี้ (bond dealers club) ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรกลางใน
การสร้างระบบมาตรฐานของการประกอบธุรกิจการค้าตราสารหนี้ ซึ่งจะมีผลต่อกรพัฒนาตลาดเงินของประเทศโดยร วม
ต่อไปในอนาคต ในปี 2538 เพื่อเป็นการขยายตลาดทุนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สมาคมได้จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
กรุงเทพ (Bangkok stock dealing center) ขึ้นเพื่อประโยชน์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็ก และขนาดกลางสามารถระดม
ทุนเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนากิจการให้มีประสิท ธิภาพ และต่อมาในปี 2539 ก็ได้มีการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ จํากัด (TSFC securities limited) ขึ้นเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย
ในการพัฒนาตามแนวทางขององค์กรการกํากับดูแลตนเอง (self regulatory organization) สมาคมได้
กําหนดจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สําหรับบริษัทสมาชิก และดูแลในเรื่องมาตรฐานการทํางานของ
บุคคลากรในสายงานด้านการตลาดหลักทรัพย์ ขณะเดียวกันก็ได้จัดตั้งชมรมวาณิชธนกิจ (investment banking club)
และชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (compliance club) ขึ้นในปี 2539 และ 2540 ตามลําดับ เพื่อให้การทํางาน
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่มาตรฐานสากล และในปี 2542 นี้ สมาคมได้ก่อตั้ง “ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ” ขึ้น
เพื่อรองรับการพัฒนาของธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งกําลังก้าวไปสู่แนวทางการประกอบธุรกิจในเชิ ง E-Commerce เพื่อร่วมสร้าง
ความเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพให้แก่ตลาดทุน และระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวม

6.4.2.2 สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies หรือ AIMC)
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. เป็นศูนย์รวมของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
2. ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุนให้เจริญก้าวหน้ารวมทั้งคุ้มครองป้องกันและพิทักษ์ธุรกิจจัดการ
ลงทุนโดยเคร่งครัด
3. ส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานอันดีในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ของบริษัทสมาชิก และ
ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง
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4. ส่งเสริม และสนับสนุนการออมทรัพย์ของประชาชน เพื่อก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
โดยรวม
5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ และ /หรือองค์ก ร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีหน้าที่
ควบคุมและ/หรือกํากับดูแลธุรกิจประเภทการจัดการลงทุนในการออกระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวกับธุรกิจ
หลัก
ทรัพย์ทุกประเภท ไม่จํากัดเฉพาะการจัดการลงทุน
7. ให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า หรือ
แหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใด บริษัทจดทะเบียน บริษัทรับอนุญาต หน่วยงาน
หรือสถาบันใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทไม่จํากัดเฉพาะการจัดการลงทุน
8. ประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจจัดการลงทุน รวมทั้ง
การประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างบริษัทสม าชิก หรือระหว่างบริษัทสมาชิกกับบุคคลภายนอกอัน
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
9. ทําความตกลง และวางระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณให้บริษัทสมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ
ตลอดจนควบคุมดูแลบริษัทสมาชิกให้ปฏิบัติ
หรืองดเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบั งคับ และ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนที่ทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้กําหนดขึ้น เพื่อให้การ
ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนดําเนินไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย
9. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และการเผยแพร่ทางวิชาการ ข่าวสาร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ธุรกิจหลักทรัพย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ของบริษัทสมาชิก และประชาชนทั่วไป
10. ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ระหว่างบริษัทสมาชิก
11. บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกระทํากิจการอื่นใดที่จําเป็นและสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
บทบาทของสมาคม
ในปัจจุบันสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกอบด้วยบริษัทสมาชิก 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม
กลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล และกลุ่มธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีคณะกรรมการกลุ่มธุ รกิจทําหน้าที่บริหารกิจการของกลุ่มธุรกิจให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่มธุรกิจ และดูแลบริษัทสมาชิกในกลุ่มธุรกิจ ให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นอกจากนั้น
คณะกรรมการแต่ละกลุ่มธุรกิจจะเลือกตั้งผู้แทนจากคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกร รมการ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเพื่อบริหารกิจการโดยรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนด้วย

6.4.2.3 สมาคมบริษัทจดทะเบียน (Listed Companies Association)
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
วัตถุประสงค์หลักของสมาคมบริษัทจดทะเบียน คือ เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างบริ
ษัท
สมาชิกกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความร่วมมือในการดําเนินงานอันเป็น
ประโยชน์ต่อการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย หรือต่อบริษัทสมาชิกตลอดจนผู้
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ถือหลักทรัพย์ของบริษัทสมาชิก รวมทั้งเป็นศูนย์ กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่บริษัทสมาชิกจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด และเป็นตัวกลางชี้แจงปัญ หาในทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นในการที่จะปรับปรุงแก้ไข (จากมุมมองของ
ผู้ปฎิบัติ) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ประโยชน์
บทบาทของสมาคม
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนงานของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศในปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัว ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ยังไม่สู้ดี
นัก ประกอบกับสภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประสบความ ตกต่ํา
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน สมาคมบริษัทจดทะเบียนได้พิจารณาเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
พิจารณามาตรการต่าง ๆ ออกมาช่วยให้บริษัทจทะเบียนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่ได้รับต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน
2. การอบรมเพิ่มเติมความรู้แก่สมาชิก
3. การเผยแพร่ข้อมูลให้บริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานให้สมาชิกทราบถึงความเปลี่ยนแปลง หรือข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต.
เปลี่ยนแปลงให้สมาชิกทราบอีกด้วย

6.4.2.4 สมาคมธนาคารไทย (The Thai Bankers’ Association)
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. ส่งเสริมกิจกรรมการธนาคารไทย
2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ
รวมทั้งเจรจาทําความ ตกลงกับ
บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกั นสอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน และเศรษฐกิจ
3. ทําความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบกิจการ
ธนาคารได้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
4. ส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมให้มีการค้นคว้าทางวิชาการ และเผยแพร่วิทยาการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการ
ธนาคาร และการพาณิชย์
5. ทําการค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับการประกอบกิจการของธนาคาร แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทาง
วิชาการ ตลอดจนข่าวสาร การเงิน และเศรษฐกิจ
6. ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือข้อความใด ๆ จากสมาชิกด้วยความยินยอมของสมาชิก
7. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตส าหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือธุรกิจอื่นใดในทาง
เศรษฐกิจ
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8. เสนอความคิดเห็นในด้านการเงิน การธนาคาร การคลัง และเศรษฐกิจต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
และสถาบันอื่น ๆ
9. ติดต่อกับสถาบันการ เงิน สมาคมการค้า สมาคมธนาคาร และสถาบันอื่น ๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ
10. ทํา กิจการอื่น ๆ ที่เห็นว่าจําเป็น และสมควร เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
ภายในขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
บทบาทของสมาคม
แต่เดิม สมาคมทําหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานงานด้านธุรการเป็ นส่วนใหญ่ ภารกิจบางอย่างของสมาคมฯ จึง
จําเป็นต้องขอความร่วมมือจากธนาคารสมาชิกให้ช่วยมอบหมายให้บุคคลากรที่เหมาะสมกับเรื่องนั้น ๆ เป็นผู้แทนของ
สมาคม ฯ เข้าร่วมประชุมหรือดําเนินการแทน ทําให้ภารกิจหลายอย่างกระจายไปตามธนาคารต่าง ๆ ที่รับมอบงานนั้น จึ ง
ยากต่อการติดตามและขาดความต่อเนื่อง ในปี 2538 คณะกรรมการบริหารของสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้าง
และบทบาทใหม่ ภายใต้โครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่นี้ สมาคมจะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยประสานงานในด้านวิชาการ
และการกิจการที่สําคัญ ๆ กับหน่วยงานภายนอก แล้วแจ้งข่าวสารนั้น ๆ ให้ธนาคารสมาชิกทราบเพื่อนําไปปฏิบัติต่อไป
บทบาทของสมาคมฯ ที่สําคัญในช่วงปีที่ผ่านมา จําแนกได้เป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ความร่วมมือของธนาคารสมาชิก
2. ความร่วมมือกับภาครัฐบาล
3. ความร่วมมือกับภาคเอกชน

6.4.2.5 สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysts Association หรือ SAA)
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกําไร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมาตรฐาน และ
พัฒนาคุณภาพ และจรรยาบรรณของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนากิจการตลาดหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ
บทบาทของสมาคม
สมาคมมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาหลายหลักสูตร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของ
สมาคม คือ ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาวิชาการด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของนักวิเคราะห์ไทยให้เทียบเท่าระดับสากล
1. โครงการ CISA และ CIIA
ในตอนต้น หลักสูตรหลักของสมาคม คือ certified investment and securities analyst หรือ
CISA ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้บริหารกองทุน ฝ่ายสินเชื่อปรับ
โครงสร้างหนี้ ผู้กํากับดูแลสถาบันการเงิน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และผู้วิเคราะห์ หรือบริหารกองทุนของบริษัทจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และที่ปรึกษา
การลงทุน มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
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โครงการ CISA มีเนื้อหาหลักสูตรใกล้เคียงกับ Chartered Financial Analyst หรือ CFA ของ
Association for Investment Management and Research (AIMR) ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
Chartered Financial Analyst Institute (CFA Institute) ทั้งนี้ มีเนื้อหาเพิ่ มเติมในด้านกฎหมายไทย แต่
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ทางสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ
(memorandum of understanding หรือ MoU) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งมอบ
หลักสูตร CISA ให้แก่สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) เป็นผู้ดําเนิ นการจัดอบรมและทดสอบ
หลักสูตรนี้แทนสมาคมฯ ต่อไป
สําหรับโครงการ The Certified International Invesments Analyst หรือ CIIA เป็นหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านธุรกิจวิเคราะห์การเงินการ
ลงทุน และความรู้เกี่ยวกับตลาดภายในของแต่ละประเทศที่ตนทํางานอยู่ โครงการ CIIA นี้ ได้รับการแปล
ในหลายภาษาหลักและพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกของ European Federation of
Financial Analysts Societies 19 ประเทศ และประเทศสมาชิกของ ASAF 12 ประเทศ
2. โครงการอบรมและสัมมนา
3. โครงการอบรมภายใน
4. โครงการพบปะผู้บริหาร
โครงการนี้ สมาคมจัดขึ้นสําหรับสมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยไม่
มีค่าใช้จ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะพูดคุย และสอบถามผู้บริหารระดับสูง CEO
และ CFO ของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์และผลการดําเนินงาน สมาคมจะนําส่งคําถาม
จากสมาชิกที่เข้าร่วมให้กับผู้บริหารของบริษัทล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางของการประชุม และเพื่อให้
สมาชิกได้รับประโยชน์จากโอกาสนี้อย่างเต็มที่

6.4.2.6 สมาคมประกันชีวิตไทย
1.
2.

3.
4.

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และบทบาทสําคัญ
ประสานงานอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท
ประกันชีวิต ตลอดจนองค์กรสถาบัน และบุคคล ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
กระทําการต่าง ๆ ในฐานะเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และบ ริษัทประกั นชีวิต
ติดตามและผลักดันพัฒนาการต่าง ๆ ในทางด้านกฎหมาย ที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้เอา
ประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตประสานงาน และร่วมมือกับรัฐบาล ตลอดจนเสนอความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่อภาคราชการ และสถาบันที่เกี่ยวข้อง ให้เจริญก้าวหน้า
พัฒนารูปแบบการดําเนินการ และการปฏิบัติของธุรกิจประกันชีวิตทั้งระบบจัดทํามาตรฐาน
จรรยาบรรณการปฏิบัติงาน และดูแลให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตดําเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนที่ถูกต้อง และอยู่ ในความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีการควบคุมดูแลกันเอง (self
regulation) ให้มากยิ่งขึ้น
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5. จัดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการการสํารวจตรวจสอบ และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นสถาบันการเงิน และการ
ออมเพื่อนําออกปฏิบัติ และเผยแพร่ในระหว่างบริษัทสมาชิก
5.
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภค และธุรกิจประกันชีวิต และกิจกรรมอื่น ๆ
โดยทั่ว ไปที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการ ปฏิบัติ และการดําเนินการที่ถูกต้องยุติธรรมเกิดขึ้นในวงการ
ธุรกิจประกันชีวิตทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
6. กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา เช่น ให้การสนับสนุน และร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาการวิชาประกันภัยในสถาบันศึก ษาทุกระดับ การร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การ
พัฒนา และผลิตตําราที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาการประกันชีวิต
การจัดพิมพ์เอกสารทาง
วิชาการ หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก้าวหน้าทางวิชาการ ความเคลื่อนไหวและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของธุรกิจประกันชีวิต
7. การประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันชีวิต เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนัก เข้าใจ และเห็นคุณประโยชน์ของการ
ประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น
8. กิจกรรมอื่น ๆ ที่พิจารณาเห็นว่าจะช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดแก่ธุรกิจประกันชีวิตโดยส่วนร่วม และเป็น
สิ่งจําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมประกันชีวิตไทย

6.4.2.7 สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (The Institute of Certified
Accountants and Auditors of Thailand)
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประ สงค์แห่งข้อบังคับ
สมาคมดังนี้
1. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
2. ส่งเสริมเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ ทางการบัญชี และวิชาการอื่น ๆ
3. ส่งเสริมวิชาชีพทางการบัญชีให้มีมาตรฐาน
4. ให้ความช่วยเหลือ และอนุเคราะห์แก่บรรดาสมาชิกของสมาคม
5. ให้ความร่วมมือ และส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั่วไป (ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง)
บทบาทของสมาคม
สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยมีเป้าหมาย และแผนการดําเนินงานในปัจจุบัน
ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมความพร้อมของสมาคมเพื่อรองรับ พ .ร.บ. วิชาชีพบัญชี โดยการจั ดทําแผนการดําเนินงานที่
ชัด เจนทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาวซึ่งหมายรวมถึงการจัดโครงสร้างการบริหารงาน แล
ะจัดเตรียม
บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. เพิ่มบทบาทของสมาคมในฐานะผู้นําในองค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ โดยพยายามผลักดันให้มีผู้แ ทน
สมาคมร่วมเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ IFAC, IASC, CAPA และ AFA
เป็นต้น
3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทของสมาคมสู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการเผยแพร่
ความรู้ และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีให้ทันต่อการเ ปลี่ยนแปลงโดย
อาจใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการดําเนินการ
4. จัดทําฐานข้อมูลด้านหลักสูตรและวิทยากร เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยการพัฒนาและจัดทําสื่อการสอนวิชาการบัญชี โดยใช้เทคโนโลยีใหม่
ๆ เช่น ในรูปแบบวีดีโอเทป ซีดีรอม เป็นต้น
5. เพิ่มบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นในการพัฒนา หรือให้คําแนะนํากับธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นฐานธุรกิจที่สําคั ญ
ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในหลาย ๆ ด้าน เช่น การบัญชี การจัดการ รวมทั้งด้านคอมพิวเตอร์
6. พัฒนา และปรับปรุง Homepage ของสมาคมเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้
ประกอบวิชาชีพ และผู้สนใจมากขึ้น
7. ควรประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินงานที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานวิชาชีพบัญชีมีคุณภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
8. ดําเนิ นการเพิ่มบทบาทหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุ
มคุณภาพงบการเงิน
และผู้ประกอบวิชาชีพ (enforcement) ทันทีในช่วงเวลาของการรอกฎหมายมีผลบังคับใช้

6.4.2.8 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. ส่งเสริมความรู้ และเผยแพร่ข่าวสารแก่ผู้ลงทุน
2. ร่วมมือ และประสานงานกับองค์กรอื่นเพื่อส่งเสริมการลงทุน
3. ร่วมมือในการรักษาสิทธิอันชอบธรรมของผูล้ งทุน
4. ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่สมาชิก
บทบาทของสมาคม
บทบาทของสมาคมในปัจจุบันยังคงดําเนินไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง โดยเน้นในบทบาท
ในการให้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่สมาชิ ก และผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าผู้ลงทุนส่วน
บุคคลหรือที่เรียกว่าผู้ลงทุนรายย่อยเป็นฐานสําคัญของการพัฒนาตลาดทุน การได้รับความรู้ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องจะ
ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้
การอบรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ของสมาคมเป็นการ อบรมในลักษณะโครงการศึกษาต่อเนื่องโดยร่วมกับองค์กร
อื่น เช่น สถาบันวิจัยของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้ได้ทําติดต่อกัน
มาตลอดโดยผู้ลงทุนให้ความสนใจเกินความคาดหมาย แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของผู้ลงทุนที่ต้องการจะเรียนรู้
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นอกจากการให้ความรู้ในลักษณะของการอบรมแล้ว สมาคมยังมีกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยเพิ่มพูนทักษะแก่ผู้
ลงทุนคือ การสัมมนาทางด้านวิชาการซึ่งจัดอยู่สม่ําเสมอ และการจัดเป็นวาระจรเยี่ยมชมกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนั้นสมาคมฯ ยังออกวารสารซึ่งส่วนใหญ่จะออกเป็นรายเดือนแจกจ่ายแก่สมาชิก และผู้สนใจโดยเน้น
เนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุน บทความต่าง ๆ มาจากฝ่ายวิชาการของสมาคม และจากสถาบันอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
สามารถนํามาใช้อ้างอิงเป็นประโยชน์ในการลงทุนต่อไป

6.5 แนวโน้มของการกากับดูแลตลาดการเงิน
การกํากับดูแลตลาดการเงินของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นการใช้ต้นแบบที่มาจากการกํากับดูแลตลาดการเงิน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในทวีปยุโรปตะวันตก และนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตลาด
การเงินในประเทศ ซึ่งเป็นการศึกษาความเหมาะสมในขั้นต้นและความเห็นของผู้ เชี่ย วชาญต่างประเทศเท่านั้น จึงเป็น
การศึกษาแบบอย่างจากประเทศที่มีประสบการณ์มาก่อนและเป็นแนวทางสากลที่ยอมรับกัน
ซึ่งอาจมีผลต่อความไม่
เข้าใจในปัญหาของตลาดการเงินได้ และมาตรการการกํากับดูแลที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการแก้ไข
ปัญหาที่ได้เกิดขึ้ นแล้ว การกํากับดูแลที่ผ่านมาจึงเป็นการกํากับดูแลแบบลักษณะเฉพาะขององค์กรหรือบริษัทนั้น ๆ
(institutional based) โดยพิจารณาถึงการประกอบธุรกรรมทางด้านตลาดการเงินขององค์กร ในการกํากับดูแลธนาคาร
พาณิชย์เน้นเรื่องความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์โดยทราบได้จากรายการทางการ เงิน เช่น เงินฝากจากประชาชน ลูกหนี้
เงินให้กู้ยืม เป็นต้น ในขณะที่การกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ให้ความสําคัญเรื่องความมั่นคงหรือฐานะทางการเงินของ
บริษัทหลักทรัพย์เช่นกัน แต่เป็นเฉพาะในองค์กรที่ประกอบธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายการทางการเงินที่เป็นทรัพย์สิน
หนี้สิน ต่างจากธนาคารพาณิชย์ เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ขายหลักทรัพย์ เจ้าหนี้เงินค้ําประกันกรณีลูกค้าวาง
หลักประกันเป็นเงินสด เพื่อกู้ยืมเงินไปซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
การกํากับดูแลในปัจจุบันได้เริ่มให้ความสําคัญมากขึ้นกับการศึกษาถึงความเหมาะสม และผลกระทบของการ
ปรับใช้ต้นแบบจากต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงของธุรกิจอย่างแท้จริง การนําประกาศกฎเกณฑ์ออกทําประชา
พิจารณ์ (hearing) ก่อนบังคับใช้ เพื่อขอความเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ และได้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอย่างรอบคอบ
ประกอบกับการกํากับดูแลได้พัฒนาไปเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
องค์กรในตลาดการเงินทั้งหมดต้องปฏิบัติตามในเรื่องดังกล่าว โดยการกํากับดูแลในแต่ละเรื่องนั้นสามารถแยกการ
ประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ตามองค์กรกํากับดูแลได้ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยกํากับดูแล ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งธนาคาร
พาณิชย์ก็มีระบบการเปิดเผยข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะที่เป็นองค์กรในตลาดเงินที่
เป็นทั้งผู้รับฝากเงินและผู้ให้กู้ยืมเงิน หากธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกรรมเป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็น
การประกอบธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ก็จะต้องดําเนินการตามกรอบการกํากับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการเหมือนกัน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการก .ล.ต.เป็นผู้กํากับดูแลการ
ประกอบธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ ทําให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกรรมได้ ครบวงจรทั้งตลาดเงินและตลาดทุน
เป็นการกํากับดูแลแบบรวมศูนย์ (functional based) โดยพิจารณาเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การบริหารความเสี่ยง และการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรกํากับดูแลแต่ละแห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี

เอกสารอ้างอิง

และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถตัดสินใจเองว่าจะประกอบธุรกรรมหรือควรจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด
เป็นผลให้การกํากับดูแลลดความเข้มงวดลงและมีกลไกการกํากับดูแลตนเองเพิ่มขึ้น ทําให้สามารถประกอบธุรกรรมได้
หลากหลายประเภท จึงนําไปสู่การพัฒนาตลาดการเงินให้ทัดเทียมเป็นสากลและสร้างความน่าเชื่อถือให้นานาประเทศ

