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 ในปี 2560 ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี 
(Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes หรือ Global Forum) ของ
องคก์ารเพ่ือความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development 
: OECD) เพ่ือเป็นการยืนยนัเจตนารมณข์องประเทศไทยท่ีพรอ้มจะร่วมมือกบั OECD ในการป้องกนัการหลบหลีกหรือ
หลีกเลี่ยงภาษี และมีการแลกเปลี่ยนขอ้มลูทางภาษีเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกบัประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส ในการบริหารจดัเก็บภาษีของประเทศ ทัง้นี ้ในการเป็นสมาชิก Global Forum ดงักล่าว 
ประเทศไทยจะตอ้งด าเนินการยกระดบัการแลกเปลี่ยนขอ้มูลตามรอ้งขอ (Exchange of Information on Request: 
EOIR)1 และด าเนินการแลกเปลี่ยนขอ้มลูแบบอตัโนมตัิ (Automatic Exchange of Information: AEOI)2 รายปี ตามท่ี 
OECD ก าหนดดว้ย 
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงนิแบบอัตโนมัตติามมาตรฐานที ่OECD ก าหนดเรียกว่า Common 
Reporting Standard (CRS) เป็นการแลกเปลี่ยนขอ้มลูบญัชีทางการเงินของผูไ้ม่มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในประเทศไทยใหก้บั
ประเทศคูส่ญัญาเป็นประจ ารายปี โดยผ่านการรายงานของสถาบนัการเงินตอ่หน่วยงานก ากบัดแูลดา้นภาษีในประเทศ 

                                                           
1 การแลกเปล่ียนขอ้มลูโดยค ารอ้งขอ (Exchange of Information on Request) หมายถึง การแลกเปล่ียนขอ้มลูทางภาษีอากรระหว่างประเทศคูส่ญัญาเม่ือคูส่ญัญา
อีกฝ่ายหนึ่งรอ้งขอ 
2 การแลกเปล่ียนขอ้มลูแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Exchange of Information: AEOI) หมายถึง การแลกเปล่ียนขอ้มลูทางภาษีอากรระหว่างประเทศคูส่ญัญาโดยไม่
จ าเป็นตอ้งมีการรอ้งขอจากประเทศคูส่ญัญาเสียก่อน โดยมกัมีการแลกเปล่ียนกนัอย่างสม ่าเสมอ 
(ท่ีมา:โครงการวิจยัเรื่อง การศกึษาเพ่ือพฒันากฎหมายไทยเพือรองรบัการแลกเปล่ียนขอ้มลูทางภาษีอากรระหว่างประเทศ ของ สศค.) 

 Highlight 

 ในปี 2560 ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชกิกรอบความรว่มมอืเกีย่วกบัการแลกเปลีย่นขอ้มลูทางภาษหีรอื  
Global Forum ของ OECD ซึง่จะตอ้งมกีารยกระดบัการแลกเปลีย่นขอ้มลูตามรอ้งขอ (EOIR) และด าเนินการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูแบบอตัโนมตั ิ(AEOI) รายปี ตามที ่OECD ก าหนดดว้ย 
 การแลกเปลีย่นขอ้มลูทางการเงนิแบบอตัโนมตัติามมาตรฐานที ่OECD ก าหนดเรยีกว่า Common Reporting 
Standard (CRS) เป็นการแลกเปลีย่นขอ้มลูบญัชทีางการเงนิของผูไ้ม่มถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษใีนประเทศไทยใหก้บั
ประเทศคู่สญัญาเป็นประจ ารายปี โดยประเทศไทยได้ก าหนดจะเริม่แลกเปลี่ยนขอ้มูลครัง้แรกภายในเดือน
กนัยายน 2566 
 CRS มคีวามแตกต่างกบั FATCA หลายประเดน็ ซึง่หลกัส าคญัไดแ้ก่ การที ่CRS จะพจิารณาถิน่ทีอ่ยู่ทาง
ภาษ ีขณะที ่FATCA จะพจิารณาสญัชาตวิ่าผูถ้อืบญัชมีสีญัชาต ิUS หรอืไมค่วบคูไ่ปกบัถิน่ทีอ่ยูท่างภาษดีว้ย 
 ส าหรบัความคบืหมายของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั CRS ในประเทศไทยนัน้ จุดสนใจในปัจจุบนัคงอยู่ที่ร่าง
พ.ร.บ.การแลกเปลี่ยนขอ้มลูเพื่อปฏบิตัติามการภาษอีากรระหว่างประเทศ พ.ศ....(ร่างพ.ร.บ.การแลกเปลีย่น
ขอ้มลูฯ)ทีอ่ยูใ่นชัน้ของคณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณา  
 ในมมุผลกระทบต่อบรษิทัหลกัทรพัย(์บล.)นัน้ บล.ถอืเป็นสถาบนัการเงนิผูท้ีม่หีน้าทีต่อ้งรายงาน ซึง่มหีน้าที ่
ความรบัผดิชอบในการท า due diligence ลกูคา้และรายงานขอ้มลูตามทีก่ าหนดเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ บล.จะตอ้งเตรยีม
ความพรอ้มด้านบุคลากร ขัน้ตอนและระบบงานเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามกฎหมายทีก่ าลงัจะออกมาใหม่นี้ได้
อยา่งถกูตอ้งในอนาคต 

Introduction to Common Reporting Standard (CRS) 
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 ในปัจจบุนัมีประเทศท่ีเขา้รว่มใน CRS แลว้มากกวา่ 100 ประเทศ โดยประเทศไทยไดก้ าหนดจะเริ่มแลกเปลี่ยนขอ้มลูครัง้
แรกภายในเดือนกนัยายน 2566 ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารแลกเปลี่ยนขอ้มลูดงักลา่วเกิดขึน้ไดใ้นทางปฏิบตัิประเทศไทยจึงไดข้ยาย
เครือข่ายคูส่ญัญาในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูภาษีภายใตส้ญัญาระหว่างประเทศโดยการเขา้เป็นภาคีความตกลงพหุภาคีว่า
ดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารภาษี (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax 
Matters: MAC) ในปี 2563 และในปัจจุบนัอยู่ระหว่างเขา้ร่วมในความตกลงย่อย MCAA CRS3 รวมถึงจดัท ากฎหมาย
เฉพาะภายในประเทศเก่ียวกบัการแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่างประเทศ ซึ่งกระทรวงการคลงัได้เสนอ พ.ร.บ.แกไ้ขเพ่ิมเติม
ประมวลรษัฎากร (ในส่วนขอ้มลูท่ีอยู่ภายใตอ้  านาจประมวลรษัฎากรปัจจุบนั) และเสนอกฎหมายใหม่อีกฉบบั ไดแ้ก่ ร่าง
พ.ร.บ.การแลกเปลี่ยนขอ้มลูเพ่ือปฏิบตัิตามการภาษีอากรระหวา่งประเทศ พ.ศ....(รา่งพ.ร.บ.การแลกเปลี่ยนขอ้มลูฯ) เพ่ือ
รองรบัในสว่นขอ้มลูที่อยู่นอกเหนืออ านาจตามประมวลรษัฎากร และการแลกเปลี่ยนขอ้มลูทางการเงินแบบอตัโนมตัิตาม
มาตรฐาน OECD หรือ CRS นั่นเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

CRS พฒันาขึน้ตามขอ้เรียกรอ้งของกลุม่ G20 และไดร้บัการอนมุตัิจาก OECD Council เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม  
2557 เพ่ือเรียกรอ้งใหแ้ตล่ะประเทศขอขอ้มลูจากสถาบนัการเงินในประเทศ และแลกเปลี่ยนขอ้มลูนัน้กบัประเทศอื่นโดย
อตัโนมตัิเป็นประจ าทกุปี ทัง้นี ้CRS เป็นความตกลงแลกเปลี่ยนขอ้มลูแบบอตัโนมตัิในลกัษณะพหภุาคีกบัประเทศสมาชิก

                                                           
3
 ความตกลงพหภุาคีระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอ  านาจในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูทางการเงินแบบอัตโนมติั (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of 

Information: MCAA CRS) เป็นความตกลงยอ่ยภายใตค้วามตกลง MAC ท่ีเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอ  านาจของประเทศภาคีตกลงแลกเปลี่ยนขอ้มลูทางการเงินแบบอตัโนมติัตามมาตรฐาน CRS 

CRS มีความแตกต่างกบั FATCA หลายประเดน็ ซ่ึงหลกัส าคญัได้แก่ การท่ี CRS จะพิจารณาถ่ินท่ีอยู่ทาง
ภาษี ขณะท่ี FATCA จะพิจารณาสญัชาติว่าเป็น US หรือไม่  นอกจากนัน้ ในส่วน due diligence pre-
existing account นัน้ CRS จะมีเกณฑท่ี์เข้มกว่า FATCA  

Source: OECD 

ภาพที1่: The reciprocal automatic exchange framework 
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ท่ีอยู่ในเครือข่าย มีความแตกตา่งจาก Foreign Account Tax Compliance Act หรือ FATCA4 ซึง่เป็นความตกลงระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศสหรฐัอเมริกาท่ีเก่ียวกบัการแลกเปลี่ยนขอ้มลูทางภาษีระหว่างประเทศผ่านระบบสถาบนัการเงิน
ในหลายประเดน็ ซึง่หลกัส าคญัไดแ้ก่ การท่ี CRS จะพิจารณาถ่ินท่ีอยู่ทางภาษี ขณะท่ี FATCAจะพิจารณาว่าผูถื้อบญัชีมี
สญัชาติ US หรือไมเ่ป็นจดุหลกั สรุปประเดน็ท่ีส  าคญัไดด้งันี ้
 

ความแตกต่าง US FATCA CRS 
Taxation Identification Focus on Citizenship (US) Focus on tax residency(of all jurisdictions that 

have implemented the CRS) 
Indicia US Citizenship (i.e. US persons) Residence based indicia  
Registration Yes (IRS) No 
Governing Authority US (IRS) Separate tax authority of signatory jurisdictions 
Penalties  Domestic law penalties and 30%withholding 

tax on Non-compliance person 
Domestic law penalties, no withholding tax 

Minimum reporting threshold - 
Pre-existing Accounts 

 
Individual Accounts: exemption for accounts 
with value lower than USD50,000 
Entity Accounts: exemption for account with 
value lower than USD250,000 

 
Individual Accounts: No exemption 
 
Entity Accounts: exemption for accounts with 
value lower than USD250,000 

Documentation requirements Forms W-8BEN/ W-8BEN-E /W-8IMY/ W9 Self-certification forms 

 
หลกัของ CRS ประกอบไปดว้ย สว่นท่ีเป็นการรายงาน (Reporting) ซึง่จะกลา่วถงึสถาบนัการเงินผูท่ี้มีหนา้ท่ีตอ้ง

รายงาน ขอ้มลูบญัชีการเงินท่ีตอ้งรายงาน ประเภทบญัชีและผูถื้อบญัชีประเภทต่างๆ รวมถึงขัน้ตอนการตรวจสอบขอ้มลู
ลกูคา้ (Due Diligence) ท่ีสถาบนัการเงินตอ้งปฏิบตัิ5 โดยสรุปหลกัการ ดงันี ้

 สถาบันการเงนิผู้ทีม่ีหน้าทีต้่องรายงาน (Reporting Financial Institutions) โดยทั่วไป ประกอบดว้ย สถาบนั 
ท่ีรบัฝากสินทรพัยท์างการเงิน (Custodial institutions) สถาบนัท่ีรบัฝากเงิน (Depository institutions) สถาบนัท่ีด าเนิน 
ธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุ (Investment entities) และบริษัทประกนัชีวิตท่ีก าหนด(Specified insurance companies)  

 บัญชทีางการเงนิทีต้่องรายงาน (Financial Account) ประกอบดว้ย บญัชีเงินฝาก บญัชีดแูลสินทรพัยท์างการ 
เงิน ผลประโยชนจ์ากสว่นทนุแลสว่นหนี ้กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีมลูคา่เงินสดและแบบเงินรายปี 

 ผู้ถอืบัญชทีีต้่องถูกรายงาน (Reportable Persons) มีทัง้บคุคลธรรมดา/นิติบคุคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในรฐั 
คูส่ญัญาของไทย (ตาม MCAA CRS ในอนาคต) ทัง้นี ้การพิจารณาตวับ่งชี ้(indicia) ดา้นถ่ินท่ีอยู่ทางภาษี เช่น ท่ีอยู่ตาม
ไปรษณีย/์ท่ีพกัอาศยัปัจจบุนั หมายเลขโทรศพัท ์1 หมายเลขขึน้ไปในรฐัคูส่ญัญา(ไมป่รากฎหมายเลขในไทย)เป็นตน้ 

 ข้อมูลทีต้่องรายงาน มี 3 กลุม่ประกอบดว้ย 1. ขอ้มลูผูถื้อบญัชี (Identification Information) ไดแ้ก่ ช่ือ ท่ีอยู่  
รฐัถ่ินท่ีอยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีหรือ TINs และในกรณีบุคคลธรรมดาจะเพ่ิม วนั/เดือน/ปีเกิด และสถานท่ีเกิด(ถา้มี)   
2. ขอ้มลูบญัชี (Accounting Information) ไดแ้ก่ เลขท่ีบญัชี (หรืออย่างอื่นท่ีเทียบเท่ากรณีไม่มีเลขท่ีบญัช่ือ)และช่ือกบั
เลขระบตุวัตนของผูม้ีหนา้ท่ีรายงาน และ 3.ขอ้มลูทางการเงิน (Financial Information) ไดแ้ก่ ยอดดลุ (Balance) หรือ 
                                                           
4
  FATCA เป็นกฎหมายภาษีอากรของประเทศสหรฐัอเมริกาท่ีเก่ียวกบัการเสียภาษีของบคุคลสญัชาติอเมริกนัท่ีออกมาเมื่อปี พ.ศ. 2553 แต่เริ่มมีผลบงัคบัใชก้บัสถาบนัการเงินใน
ต่างประเทศในปี พ.ศ. 2557 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อปิดช่องโหว ่ปอ้งกนัการหนีภาษีของบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีใหก้บัสหรฐัฯ ท่ีมกัใชส้ถาบนัการเงินในต่างประเทศเป็น
ช่องทางในการหลบเลี่ยงการเสียภาษี หรือไมไ่ดร้ายงานขอ้มลูภาษีเงินไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
5
 ท่ีมา: แปลจาก STANDARD FOR AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION IN TAX MATTERS, OECD(2017)) 

Source: Mondaq (2016) และรวบรวมโดย ASCO 
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มลูคา่ (Value) ขอ้มลูอื่นๆตามประเภทของบญัชี6 
 ทัง้นี ้สรุปขัน้ตอนการตรวจสอบตามหลกัการ CRS จากขัน้ตอน 1 – 6 ตามภาพดา้นลา่งดงันี ้
 

 
 

 ในสว่นของการตรวจสอบขอ้มลูของลกูคา้ (Due Diligence) นัน้ CRS จะแตกตา่งจาก FATCA ดงันี ้

 กรณีบัญชบุีคคลธรรมดาทีเ่ป็น Pre-existing Accounts นัน้ CRS จะก าหนดใหต้อ้งตรวจสอบทกุบญัชี โดย
แบ่งเป็น Lower value Accounts กบั High value Accounts ในขณะท่ี FATCA มีขอ้ยกเวน้ท่ีก าหนดใหไ้มต่อ้งตรวจสอบ
บญัชีท่ีมียอดต ่ากวา่ USD50,000 
 

                                                           
6
 ขอ้มลูตามประเภทบญัชี เช่น บญัชีเงินฝาก-ยอดรวมดอกเบีย้รบั/ บญัชีดแูลหลกัทรพัย-์ยอดรวมดอกเบีย้รบั ยอดรวมเงินปันผลรบั ยอดรวมรายไดอ่ื้นท่ีเกิดจากสินทรพัยใ์นบญัชี ยอด
รวมจากการขายหรือการไถ่ถอนทรพัยส์ิน/ บญัชีอ่ืน – ยอดรวมรายไดห้รือเงินโอนเขา้บญัชีท่ีตอ้งรายงาน 

Source: เอกสารประกอบการ ASCO Compliance Training Program (2021) จดัท  าโดยกรมสรรพากร 

Source: เอกสารประกอบการ ASCO Compliance Training Program (2021) จดัท  าโดยกรมสรรพากร 

ภาพที2่: หลักการ Common Reporting Standard (CRS) 

ภาพที3่: การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า (Due Diligence) – บัญชบุีคคลธรรมดา 
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 กรณีบัญชนิีตบุิคคล Pre-existing Accounts นัน้ CRS ก าหนดใหต้รวจสอบบญัชีท่ีมียอดดลุหรือยอดรวมใน 
บญัชีเกินกวา่ USD 250,000 ณ สิน้ปี ในขณะท่ี FATCA ก าหนดใหไ้มต่อ้งตรวจสอบบญัชีบญัชีท่ีมียอดดลุหรือมลูค่ารวม
นอ้ยกวา่ USD 250,000 และจะตอ้งกลบัมาตรวจสอบเม่ือบญัชีดงักลา่วมียอดดลุหรือมลูคา่รวม > USD1,000,000 แลว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ในส่วนของความคืบหน้าด้านกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับ CRS น้ัน พ.ร.บ.แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรษัฎากรฯ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ขณะท่ีประเทศไทยอยู่ระหว่างเตรียมการเพ่ือลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่าง
เจา้หนา้ท่ีผูม้ีอ  านาจในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูทางการเงินแบบอตัโนมตัิ (Multilateral Competent Authority Agreement 
on Automatic Exchange of Information: MCAA CRS) ส่งผลใหจุ้ดสนใจในปัจจุบนัคงอยู่ท่ี ร่างพ.ร.บ.การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ....( ร่างพ.ร.บ.การแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ) ท่ีอยู่ในชั้นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ซึ่งตามแผนเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2565 เพ่ือให้รองรับการ
แลกเปลี่ยนขอ้มลูไดภ้ายในกนัยายน 2566  

ในมุมผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพยน้ั์น ตัวร่าง พ.ร.บ.การแลกเปลี่ยนขอ้มูลฯถือเป็นกฎหมายใหม่ของ
ประเทศไทย ซึ่งแมว้่าจะยังคงมีความไม่ชัดเจนว่าเนือ้หาในร่างสุดทา้ยจะออกมาอย่างไร แต่เป็นท่ีชัดเจนว่า บริษัท
หลกัทรพัย ์(บล.) ถือเป็นสถาบนัการเงินผูท่ี้มีหนา้ท่ีตอ้งรายงาน (Reporting Financial Institutions) ซึ่งมีหนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบในการท า due diligence ลกูคา้และรายงานขอ้มลูตามท่ีก าหนดในรา่งกฎหมายดงักลา่ว โดยบล.จะตอ้งเตรียม
ความพรอ้มทั้งในเรื่องการใหค้วามรูบุ้คลากรเก่ียวกับเกณฑ ์CRS ท่ีก าลังจะประกาศใชใ้นประเทศ และการก าหนด

ในมุมผลกระทบต่อบริษทัหลกัทรพัย(์บล.)นัน้ บล.มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบในการท า due diligence ลูกค้า
และรายงานข้อมูลตามท่ีก าหนดเพ่ิมขึ้น ทัง้น้ี บล.จะต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ขัน้ตอนและ
ระบบงานเพ่ือให้สามารถปฏิบติัตามกฎหมายท่ีก าลงัจะออกมาใหม่น้ีได้อย่างถกูต้องในอนาคต 

Source: เอกสารประกอบการ ASCO Compliance Training Program (2021) จดัท  าโดยกรมสรรพากร 

ภาพที4่: การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า (Due Diligence) – บัญชนิีตบุิคคล 



Capital Markets Note    
By ASCO 
 

6 | P a g e  

 

ขัน้ตอนการท างานท่ีเพ่ิมขึน้ รวมถึงเตรียมความพรอ้มเรื่องระบบงาน ทัง้นี ้บล.จะตอ้งสามารถระบุบัญชีท่ีเขา้ข่ายตอ้ง
รายงาน พิจารณาเจา้ของบัญชีว่าเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีไม่ตอ้งถูกรายงานหรือไม่ (ผูท่ี้ไม่ตอ้งถูกรายงาน ไดแ้ก่ บริษัทจด
ทะเบียนและบริษัทในเครือ หน่วยงานรฐั องคก์รระหว่างประเทศ ธนาคารกลาง ผู้มีหนา้ท่ีตอ้งรายงาน CRS) จากนัน้จึง
พิจารณาตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้และรายงานขอ้มลูตามท่ี CRS ก าหนดใหก้บักรมสรรพากร  เป็นท่ีคาดว่า ในปีหนา้ท่ีร่าง
พ.ร.บ.การแลกเปลี่ยนขอ้มลูฯจะประกาศใชจ้นถงึก่อนท่ีจะเริ่มแลกเปลี่ยนขอ้มลูครัง้แรก ทางบล.ตา่งๆจะใหค้วามสนใจใน
เรื่องนีม้ากขึน้ตามล าดบั ซึง่ทางสมาคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทยเองไดท้ าการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฏเกณฑท่ี์ส าคญั
ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจหลกัทรพัยม์าโดยตลอด รวมถงึเป็นตวักลางประสานระหว่างหน่วยงานภาครฐัและสมาชิก โดยใน
ประเด็น CRS นี ้ทางชมรมผูดู้แลการปฏิบตัิงานดา้นหลกัทรพัย ์ภายใตส้มาคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทยก็ไดม้ีการจัดอบรม
โดยเรียนเชิญวิทยากรจากกรมสรรพากรเพ่ือใหค้วามรูใ้หก้บัผูด้แูลการปฏิบตัิงานดา้นหลกัทรพัย ์(compliance officer) 
จากบล.ตา่งๆไปเม่ือเดือนกนัยายนท่ีผ่านมา และสมาคมฯจะไดแ้จง้ความคืบหนา้ของกฎหมายฉบบันีใ้หส้มาชิกทราบเป็น
ระยะๆในช่องทางตา่งๆตอ่ไป Ω 

 

Disclaimer: 
เอกสารนีจั้ดท าขึน้โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทยเพือ่เผยแพร่ข้อมูลและเพือ่การศึกษาเท่าน้ัน ซีง่จัดท าขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีน่่าเชือ่ถอื โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่าน้ัน 
จงึอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนี ้สมาคมมิได้ยนืยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ ์ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่าง
ใด สมาคมไม่รับผดิต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการท าละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจาก การตัดสินใจ หรือการกระท าใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสาร
ดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผดิใดๆ รวมถงึการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน ์ถงึแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ได้ก็ตาม 


