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1. โอกาสและความทา้ทายของธรุกจิ

ความพร้อมในการรับมือกับ 
FinTech และการแข่งขัน

ของผู้ประกอบธุรกิจ

1.2 แนวโน้ม FinTech
opportunities 
& disruption

1.1 การแข่งขันเสรี
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1.1 การแขง่ขนัเสรี

• โครงสรา้งรายได ้: 33 จาก 37 บล. รายไดห้ลกั
มาจากธรุกจินายหนา้ (75% ของรายไดท้ัง้หมด)

• เกดิการแขง่ขนัทางดา้นราคา  คา่นายหนา้
ดงึตวั IC  ตน้ทนุ

• รายไดแ้ละก าไรมแีนวโนม้ลดลง แมม้ลูคา่ซือ้ขาย
เพิม่ข ึน้ เนือ่งจากคา่นายหนา้ลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง

ภาวะการแขง่ขนัและผลการด าเนนิงาน



Discount/ 
Online

Software Provider

Research/ Investment 
Information Provider

Online

Traditional 
full-service

Discount

Full-service

After 2555

Future
Certified Financial 

Planner/ 
Independent IA

ประเทศไทยก าลังเดิน
ตามรอยต่างประเทศ
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NOW

IA

Traditional 
full-service

การปรบัตวั: Unbundle of service
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1.2 แนวโนม้ FinTech

opportunities & disruption
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Why financial intermediaries should be disrupted

Pain points
• High cost  

• Long wait

• Inadequate access

• Conflict of Interest 

• Human error

• Barrier to entry

Features

• Centralized / 
Concentrated

• Human intensive

• Capital intensive

• Economy of scale

• Vertically integrated

Economic functions

a. Resource allocation b. Maturity transformation
(trading) 

c. Risk management
(diversify & hedging)

Roles of financial intermediaries

Exchange / brokers / dealers FA / auditor / analyst / CRA Investment advisor / Fund manager Clearing house

2. Reduce information asymmetry 
(gather & analyze info.)

3. Facilitate decision 4. Reduce cost of 
contract enforcement

1. Facilitate  
matching of needs
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What technology can bring

• Data analytics 

• Artificial 
Intelligence (AI)

• Cloud 
Computing

• Blockchain

• Robo Advisor

• Crowdfunding

• Blockchain for 
Settlement 

Technology ตวัอยา่ง Fintech
Benefits

• Cheaper  

• Faster 

• Better access 

• Competition

• Innovation

• Choice

Roles of financial intermediaries

2. Reduce information asymmetry 
(gather & analyze info.)

3. Facilitate decision 4. Reduce cost of 
contract enforcement

1. Facilitate  
matching of needs
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Changes to the landscape

ResearchKYC

Planning/
Asset 

allocation/
Advice

Market 
making

SBL/
Margin 

loan
Settlement Safe 

Keeping

Investment 
selection Execution

Algorithmic Trading
Blockchain

Automated advice

E-KYC

Social Trading

ATS
Big Data

Artificial Intelligence/ 
Machine Learning 

Robo advisor

Fund 
Raising

Crowdfunding

Adjustment is needed

เชน่ IC/Analyst  more specialized segments

(wealth management/ service for HNW) 



2. นโยบายในการสนบัสนุน

การใหบ้รกิารของผูป้ระกอบธุรกจิ
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Intended Outcome

1. เพิม่ทางเลอืกใหผู้ป้ระกอบธุรกจิท าธรุกจิไดต้าม
ความถนดั ภายใตเ้กณฑท์ีไ่มเ่ป็นอปุสรรค และสง่เสรมิ
การแขง่ขนั

2. ผูป้ระกอบธุรกจิสามารถน า innovative FinTech
มาใชใ้นการใหบ้รกิารลกูคา้

3. มกีารใหบ้รกิารทีห่ลากหลายตอบสนองความตอ้งการ
ของผูล้งทนุ

4. ตลาดทนุมผีูใ้หค้ าแนะน าการลงทนุทีเ่ป็นอสิระ
และค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นหลกั

2. นโยบายในการสนบัสนนุการใหบ้รกิาร
ของผูป้ระกอบธรุกจิ



2. นโยบายในการสนบัสนนุการใหบ้รกิาร
ของผูป้ระกอบธรุกจิ
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2.1 แนวทางการสง่เสรมิ 
innovative financial service
- Regulatory Sandbox
- License + Temporary Regulation

Cross-border 
opportunity

Moving towards 
high value services

2.2  การใหบ้รกิารลงทนุในสนิคา้
ตา่งประเทศ 

2.3 การใหบ้รกิารซือ้ขายผลติภณัฑ์
ในตลาดทนุแบบพเิศษ

2.4  การใหบ้รกิาร Wealth 
Management

Promoting 
innovation



New player
ทีต่อ้งการ
ทดสอบกบั
ขอ้มลูจรงิ

New player
ทีเ่ขา้ขา่ยใบอนุญาต/

Existing player
ทีพ่รอ้มท าธรุกจิ
แตเ่กณฑไ์ม ่fit

New player
ทีเ่ขา้ขา่ยใบอนุญาต
ทีต่อ้งการทดสอบกบั

ลกูคา้จรงิ

Existing player
ทีม่ใีบอนุญาต

อยูแ่ลว้

New player
ทีไ่มเ่ขา้ขา่ย
ใบอนุญาต

License + Temporary 
Regulation ในชว่ง

เวลาหนึง่


Permanent 
Regulation

 exempt IA/PF license
 ก าหนดเงือ่นไข: จ ากดัจ านวนลกูคา้/ 
จ านวนเงนิลงทนุของลกูคา้แตล่ะราย/ 
ปรมิาณธรุกจิ ท าตามเกณฑบ์างเรือ่ง ฯลฯ

Virtual 
sandbox

 ใหค้ าปรกึษาเรือ่งกฎเกณฑ์
 ก ากบัดแูลไมใ่หก้ระทบผูล้งทนุ
 สนง. ศกึษารปูแบบธรุกจิ และพัฒนาเกณฑท์ีเ่หมาะสมรองรับ

ใหค้ าปรกึษา/
แนะน า

บทบาท ก.ล.ต.

ด าเนนิการ
ไดเ้ลย

Regulatory sandbox
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2.1 แนวทางการสง่เสรมิ 
innovative financial service



Intended Outcome
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- innovator ไมว่า่จะเป็น new or existing players มโีอกาสทดสอบ
innovative services/ business models ใหม่ ๆ กบัลกูคา้จรงิ
ในชว่งเวลาหนึง่ โดยไมต่ดิกรอบของกฎเกณฑปั์จจบุนั และส านักงาน
ยังสามารถจ ากดัผลกระทบและความเสีย่งของการทดสอบในระหวา่งนีไ้ด ้
(safe space)

- ส านักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั business model ของ FinTech
และสามารถสรา้งหลักเกณฑใ์นการก ากบัดแูลไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
รปูแบบธรุกจิมากขึน้

Regulatory Sandbox



Regulatory Sandbox: หลกัการ

เป็น innovative services/
business models 
- ใช/้ไมใ่ช ้technology ก็ได ้
- เป็นรปูแบบใหม/่เป็นประโยชน์
ตอ่ผูล้งทนุ/เพิม่ประสทิธภิาพ
การประกอบธรุกจิ

อาจเขา้ขา่ยประกอบธรุกจิ
หลกัทรพัย*์/สญัญา

มคีวามพรอ้มดา้น เงนิทนุ/คน/ระบบ

•ท าตามเงือ่นไข เชน่ จ ากดั จ านวน/
ประเภทลกูคา้ ระยะเวลา
•มกีารศกึษาความเป็นไปไดข้อง
การทดสอบ
•มกีารควบคมุ/บรหิารความเสีย่งเพยีงพอ
• ไมโ่กง/ ไมห่ลอก/ ไมท่ าใหเ้ขา้ใจผดิ/ 
รักษาความลับลกูคา้ 
•มมีาตรการรับเรือ่งรอ้งเรยีน

กรอบการทดสอบชดัเจน 
เชน่ จ านวน/ประเภทลกูคา้/
จ านวนเงนิ/ระยะเวลาทดสอบ 
(ไมเ่กนิ 1 ปี) 

เป็นบรษิทัจดัต ัง้ในไทย 
Investor disclosure

• แจง้ใหล้กูคา้วา่เป็น
การทดสอบ

• เปิดเผยขอ้จ ากัด/เงือ่นไข ของ
บรกิารอยา่งถกูตอ้งครบถว้น

Report การด าเนนิธุรกจิ
ผลการทดสอบ/ขอ้ผดิพลาด/ขอ้รอ้งเรยีน+มาตรการแกไ้ข

เมือ่ครบเวลาถอืวา่การผอ่นผนัสิน้สดุ (ตอ่อายไุด)้
• Success  มาขอใบ
• ยตุกิารทดสอบ  exit strategy

ยืน่ค าขอเขา้โครงการ
เมือ่พรอ้ม

กอ่นเริม่ธุรกจิ ด าเนนิธุรกจิ

สิน้สดุการท าธุรกจิ
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แนวทางการก ากบัดแูลทีป่รบัปรงุ

1. สนิคา้& ผูล้งทนุ:

- Retail: ลงทนุไดเ้ทา่กบัสนิคา้ไทย +จ ากดัประเทศ IOSCO Sig A/OECD/AEC

- QI: ไมจ่ ากดัสนิคา้ แตจ่ ากดัประเทศ IOSCO Sig A/OECD/AEC
- II: ไมจ่ ากดัสนิคา้ & ประเทศ

2.  บคุลากรทีใ่หบ้รกิาร: ตอ้งอบรมความเสีย่งดา้น FX เพือ่ใหม้คีวามรูเ้พยีงพอ
ทีจ่ะอธบิายลกูคา้ได ้

3.  ผูป้ระกอบธรุกจิ: ตอ้งมรีะบบงานสนับสนุนการใหบ้รกิารของบคุลากร
และจัดการความเสีย่ง

4. กรณีตวัแทนตา่งประเทศเขา้มาใหค้ าแนะน าแกล่กูคา้

Retail/HNW/QI: ตัวกลางไทยตอ้ง temporary register ให ้+ รับผดิชอบ
การแนะน า

II: สามารถตดิตอ่ลกูคา้ไดโ้ดยตรง ไมต่อ้ง register

2.2 การใหบ้รกิารลงทนุในสนิคา้ตา่งประเทศ*

*เกณฑม์ผีลบงัคบัใชต้น้ปี 2560
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หัวข้อ หลักการ

Product All exchange traded product

Personnel 
license

• IC/ IP (ให้สมาคม ASCO เป็นผู้ก าหนด)
• บล. ต้องก าหนดคนที่จะท า + ควบคุมดูแล

เงื่อนไข

• ก าหนดรายชื่อหลักทรัพย/์ สัญญาฯ 
• ก าหนดวงเงินลงทุน/ ควบคุมความเสี่ยง เช่น Stop–loss limit 
• Disclosure: fee/ Conflict of interest/ Risk/ ขอบเขตการให้บริการ/

สิทธิของลูกค้า

ระบบงาน 
• แยกบัญชีออกจากบัญชีปกติ
• ระบบควบคุมดูแลการให้ค าแนะน าและการซื้อขายของ IC/IP ให้เป็นไป

ตามที่ลูกค้ามอบหมาย

2.3 การใหบ้รกิารซือ้ขายผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ

โดยลกูคา้ยนิยอมใหต้ดัสนิใจแทนในขอบเขตทีจ่ ากดั*

*เกณฑม์ผีลบงัคบัใชต้น้ปี 2560



• ตอ้งมรีะบบงานรองรบัการวางแผนและใหค้ าแนะน าทีไ่ดม้าตรฐาน 
+ ควบคมุดแูล IP

• ไมเ่ปิดบทเฉพาะกาลรอบใหม ่                            
• ขยายเวลาสอบให ้IP กลุม่ทีม่ปีระสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี  สิน้ปี 2560 
• ผูท้ ีส่อบไมผ่า่นภายในเวลาทีก่ าหนด  กลบัมาเป็น IC ได ้
• IP กลุม่ทีม่ปีระสบการณ์มากกวา่ 5 ปี  อบรมใน 2 ปีนับแตว่ันยืน่ค าขอ (สิน้ปี 2559)

• ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมทีเ่ป็น double fee ใหผู้ท้ ีเ่ป็น IP+IC

• ออก guideline ก าหนดมาตรฐานข ัน้ต า่ของระบบงาน

• ปรบัปรงุคณุภาพ refresher course ของการตอ่อายบุคุลากรในตลาดทนุ
ทกุประเภท + post test

ผูป้ระกอบธรุกจิ

IP

สิง่ทีส่ านกังานจะด าเนนิการตอ่ไป

เป้าหมาย: ผูล้งทนุไดร้บับรกิารวางแผนและแนะน าการลงทนุทีม่คีณุภาพ

2.4 การใหบ้รกิาร Wealth Management

18/29



KYC

Identification Verification Type of client
Assessing suitability 

and ability for 
investment 

รูจ้ักตวัตน/ ผูร้ับผลประโยชน์
ทีแ่ทจ้รงิ

การตรวจสอบความน่าเชือ่ถอื
ของขอ้มลูและสงัเกต
พฤตกิรรมลกูคา้

- ลกูคา้ทั่วไป
- HNW
- ลกูคา้สถาบนั
(มผีลตอ่การใหบ้รกิารลกูคา้)

- รู ้investment objective 
- รู ้risk tolerance
- รูค้วามพรอ้มฐานะทางการเงนิ

19/29

3. SEC’s concern

เป้าหมาย

1. บล. ใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2. ไมก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ฐานะของ บล.

3. ป้องกนับญัช ีnominee 

4. ป้องกนั AML/CFT



1. ท าใหส้ะดวกยดืหยุน่
- e-KYC

- centralized KYC

ชว่ยใหล้กูคา้สะดวก/ บล. ลดตน้ทนุ/ paperless

2. ป้องกนั nominee 

การใช/้ ยอมใหใ้ชบ้ญัช ีnominee ในการกระท า
อนัไมเ่ป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์
เป็นความผดิตามกฎหมาย

- day 1 : ท า KYC ดว้ย best effort

- on-going : ถา้พบพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม 
 enhance KYC/รายงาน ปปง./

ท าตามเกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง

3. SEC’s concern

KYC
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การแก้ไขพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มความผิดในส่วนของการกระท าอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
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บอกกล่าว/ เผยแพร่/ ใหค้ ารับรอง

ข้อความเท็จ ข้อความอันอาจก่อให้เกิด
ความส าคัญผิดในสาระส าคัญ

ฐานะการเงิน /ผลการด าเนินงาน /ราคาซื้อขายหลักทรัพย์
/ข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ น่าจะมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ 22/29

กลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่อาจท าให้
ผู้ลงทุนและตลาดทุนเสียหาย

1.1 การบอกกล่าว เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จหรือที่ท าให้ส าคัญผิด 
(มาตรา 240)



วิเคราะห/์คาดการณ์
ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ บจ.

โดยใช้ข้อมูลที่รู้ว่าเท็จ
หรือไม่ครบถ้วน

โดยละเลยท่ีจะพิจารณา
ความถูกต้องของข้อมูล

โดยบิดเบือน
ข้อมูลที่น ามาใช้

เปิดเผย / ให้ความเห็นต่อประชาชน

น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ น่าจะมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
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กลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่อาจท าให้
ผู้ลงทุนและตลาดทุนเสียหาย (ต่อ)

1.2 การวิเคราะห์/คาดการณท์ี่ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนอันมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพยห์รือ
การตัดสินใจลงทุน (มาตรา 241)



2.1 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (มาตรา 242)

กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการเอาเปรียบผูล้งทนุรายอ่ืน
โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ตนล่วงรู้มา

กฎหมาย เดิม ใหม่

ผู้กระท าความผิด Insider บุคคลซึ่งรู้หรอืครอบครอง
ข้อมูลภายใน

ลักษณะการกระท า ซื้อขาย/ ชักชวน/ 
บอกกล่าวโดย
ได้ประโยชน์

ซื้อขาย/ บอกกล่าว
รวมถึงกรณีผู้รับข้อมูล 
(Tippee) ซื้อขาย/ 

บอกกล่าว

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระส าคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ 24/29



25/29
ซื้อขายหลักทรัพย์ตัดหนา้ลูกค้าเอง

บอกต่อคนอื่นเพื่อน าข้อมูลค าสั่งซื้อขาย
ของลูกค้าไปใช้ประโยชน์

ลูกค้า

Broker/ บลจ./ พนักงาน/ ลูกจ้าง

ส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ 
/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.2 การซื้อขายหลักทรัพย์ตัดหน้าลูกค้า โดยใช้ข้อมูลค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า 
(มาตรา 244/1 และมาตรา 244/2)

กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการเอาเปรียบผูล้งทนุรายอื่น
โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ตนล่วงรู้มา



กลุ่มที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการสร้างราคาหลักทรัพย์

ส่งค าสั่งซ้ือขาย
หลักทรัพย์ 

3.2 ท าใหร้าคา/ปริมาณ
การซื้อขายหลักทรพัย์
ผิดไปจากสภาพปกติ

ของตลาด 
(มาตรา 244/3(2))

3.1 ท าให้คนทั่วไป
เข้าใจผิดในราคา/ปริมาณ

ซื้อขายหลักทรัพย์ 
(มาตรา 244/3(1)) 

ต่อเนื่อง
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กลุ่มที่ 4 ความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การส่ง แก้ไข หรือยกเลิกค าสั่งซื้อขาย
หลักทรัพย์เข้าไปในระบบซ้ือขายหลักทรพัย์
ของ ตลท. โดยรู/้ ควรรู้ว่าจะท าให้ราคา
หลักทรัพย์/ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์
ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และเป็นเหตุ
ให้ระบบล่าชา้/หยุดชะงัก

4.1 การส่งค าสั่งซือ้ขายหลักทรัพย์เข้าไปในระบบซื้อขายหลักทรัพย์
ของ ตลท. จนเป็นเหตุให้ระบบลา่ชา้หรือหยุดชะงัก (มาตรา 244/7)
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เจ้าของบัญชี
ผู้ใช้บัญชี

บัญชีหลักทรัพย์ /
บัญชีธนาคารที่ใช้

ในการซื้อขายหลักทรัพย์
ใช้บัญชีปกปิดตัวตน
เพ่ือกระท าความผิด
ในกลุ่มการกระท าอัน
ไม่เป็นธรรมเก่ียวกับ

การซื้อขายหลักทรัพย์

ยอมให้คนอื่น
ใช้บัญชี

กลุ่มที่ 4 ความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 การใช/้ ยอมให้ใช้บัญชี Nominee ในการกระท าอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา 297)
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ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพื่อให้คุณมั่นใจ
www.sec.or.th โทรศัพท์ 1207
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