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ตลอดระยะเวลาหลายปที ผี่ า่ นมา ความเหลือ่ มลำ้ ท าง
เศรษฐกิจถ้าปล่อยให้เลวร้ายลงเรื่อยๆ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า
เป็น ‘ปัญหา’ ที่คุกคามความอยู่ดมี ีสุขของสังคม เนื่องจาก
สินทรัพย์อย่างเช่นหลักทรัพย์และที่ดินทวีมูลค่าตามกาล
เวลา ความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินจึงมักจะถ่างกว้างกว่า
ความเหลือ่ มลำ้ ด า้ นรายได้ห ลายสบิ เท่า ในประเทศไทย กลุม่ 
ประชาชนทรี่ วยทสี่ ดุ ร อ้ ยละ 20 ของประเทศมที รัพย์สนิ เกือบ
70 เท่าของกลุ่มท ี่จนที่สุดร ้อยละ 20 ของประเทศ นอกจาก
นี้ เศรษฐีหุ้นไทย 500 คนที่รวยที่สุด ถ้าคิดเป็นตระกูล
มีป ระมาณ 200 ตระกูล ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ร วมกันม ี
มูลค่าถึง 690,231 ล้านบาทในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 8.3
ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ทั้งต ลาดในปีเดียวกัน
รายงานฉบับนี้สำรวจความเชื่อมโยงระหว่างตลาด
ทุนกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจบางประการ ทั้งความ
เหลื่อมล้ำ ‘ภายนอก’ ตลาดทุน หมายถึง ความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างผู้เล่นในตลาดทุนกับผู้ที่อยู่นอกตลาด และความ
เหลื่อมล้ำ ‘ภายใน’ ตลาดทุน หมายถึง ความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างผู้เล่นท ี่มขี ้อมูลภายในและผู้เล่นทไี่ม่มี
ผูเ้ขียนรายงานฉบับน พี้ บแนวโน้มท ดี่ ขี ึ้นบ างประการ
อาทิ กระแสการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประกอบกับการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
ส่งผลให้ต้นทุนการมีส่วนร่วมในตลาดทุนลดลง เอื้อต่อ
การขยายฐานนักลงทุนไปสู่ประชาชนในวงกว้างมากขึ้น
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นอกจากนี้ งานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าบุคคลวงในตลาดทุนไทย
สามารถสร้างผลตอบแทนผดิ ป กติในการซอื้ ห ลักท รัพย์ก จ็ ริง
แต่บุคคลภายนอกก็มีเวลาเพียงพอที่จะได้รับผลตอบแทน
ผิดปกตินั้นเช่นก ัน ถึงแ ม้จะต่ำกว่าเล็กน้อยด้วยการซื้อตาม
บุคคลวงใน
ช่องว่างที่ไม่สูงมากระหว่างบุคคลวงในกับบุคคล
วงนอกใ นแ ง่ นี้ ส่ ว นห นึ่ ง เ ป็ น เ พราะก ฎก ารร ายงานก าร
เปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งก ำหนดให้บ ุคคล
วงในต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองภายใน 3
วัน นับต ั้งแต่มกี ารเปลี่ยนแปลง นับเป็นระยะเวลาทสี่ ั้นกว่า
หลายประเทศ อย่างไรก็ดี ในมุมกลับกฎข้อนี้อาจสร้างแรง
จูงใจให้บุคคลวงในใช้บัญชีตัวแทน (นอมินี) ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์เพื่อหลบเลี่ยงภาระการรายงาน ผู้เขียนรายงาน
พบว่ากฎการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงในตลาดทุนไทยยังไม่
เพียงพอต่อก ารป้องกันการใช้นอมินีในลักษณะดังกล่าว
ในขณะเดียวกัน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความ
เป็นธรรมในตลาดทุนก็ทวีความเข้มข้นขึ้น โดยในปี 2554
คณะกรรมการเปรียบเทียบได้สั่งปรับกรณีการใช้ข้อมูล
ภายในและสร้างราคาหุ้นถึง 24 ราย ส่วนสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับห ลักท รัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็ได้
กล่าวโทษในขอ้ หาเดียวกันต อ่ พ นักงานสอบสวนอกี 12 ราย
สูงที่สุดในรอบ 12 ปี
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนรายงานพบว่า นโยบายของรัฐ

สฤณี อาชวานันทกุล

บางประการมสี ว่ นซำ้ เติมค วามเหลือ่ มลำ้ ภ ายนอกตลาดทนุ
ยกตัวอย่างเช่น รัฐไทยไม่เคยเก็บภาษีผ ลได้จากทุน (capital
gains tax) และยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับธุรกรรมซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างตลอดมาว่า เพื่อส ่งเสริมการออม
และการลงทุนในตลาด ทั้งที่สามารถออกแบบระบบภาษี
ผลได้จากทุนให้ไม่กระทบกับนักลงทุนรายย่อยและการ
ลงทุนในระยะยาวได้ นอกจากนี้ วิธีให้สิทธิลดหย่อนภาษี
จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ
กองทุนร วมหุ้นระยะยาว (LTF) ยังเป็นไปในทางที่เพิ่มค วาม
ถดถอยให้กับร ะบบภาษี
ในระดับของการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ ยัง
มี ปั ญ หาเชิ ง โ ครงสร้ า งบ างป ระการที่ท ำให้ ก ารบั งคับ ใช้ 
กฎหมายในทางทจี่ ะชว่ ยลดความเหลือ่ มลำ้ ภ ายในตลาดทนุ 
เต็มไปด้วยอุปสรรค อย่างเช่นการที่ต้องพิสูจน์คดีก ารสร้าง
ราคาหนุ้ ช นิด ‘สิน้ ส งสัย’ ตามบรรทัดฐานของกฎหมายอาญา
การทโี่ ครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์แ ห่งป ระเทศไทย (ตลท.)
ยังถูกค รอบงำโดยบริษัทหลักทรัพย์ และการที่ ก.ล.ต. และ
ตลท. ยังไม่บ งั คับใช้ก ฎการเปิดเผยขอ้ มูลข า่ วสารในตลาดทนุ 
อย่างจริงจังและเท่าเทียม
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1

ความเหลื่อมล้ำกับการปฏิรูปตลาดทุน

สฤณี อาชวานันทกุล

ปัจจุบันเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า ความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจมักจะสะท้อนความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างใน
สังคม อีกท งั้ ย งั ฉ ดุ ร งั้ อ ตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ดู Barro,
1999) และการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบรับรวม (Inclusive
Economy) ซึง่ จ ำเป็นต อ่ ก ารพฒ
ั นาทยี่ งั่ ยืน ไม่น บั ก ารตอกลมิ่
ความขัดแย้งในสังคม และบั่นทอนความไว้วางใจซึ่งก ันแ ละ
กันของสมาชิกต ่างฐานะ
ยิ่งไปกว่านั้น ผลการศึกษาของ ริชาร์ด วิลกินสัน
(Richard Wilkinson) และ เคท พิคเก็ตต์ (Kate Pickett) นัก
ระบาดวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งนำมาสรุปและเรียบเรียงเป็น
หนังสือเรือ่ ง The Spirit Level ยังช วี้ า่ การลดความเหลือ่ มลำ้ 
ไม่เพียงแต่เป็นป ระเด็นท างศลี ธ รรม แต่ย งั น า่ จ ะยงั ป ระโยชน์
ต่อคนทุกกลุ่ม เนื่องจากความเหลื่อมล้ำดูจะเป็นรากของ
ปัญหาสังคมหลายประการ ตั้งแต่อาชญากรรม โรคอ้วน
แม่วัยรุ่น และโรคซึมเศร้า
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอาจแบ่งได้เป็นสอง
ประเภทหลักตามเงื่อนเวลา ได้แก่ ความเหลื่อมล้ำด้าน
รายได้ อันสะท้อนศักยภาพในการหารายได้ข องบุคคล และ
ความเหลือ่ มลำ้ ด า้ นทรัพย์สนิ อันสะท้อนฐานะทางการเงิน
ปัจจุบันนอกจากประเทศไทยจะมีความเหลื่อมล้ำ
ด้านรายได้สูงเป็นอ ันดับต ้นๆ ของโลกแล้ว ความเหลื่อมล้ำ
ด้านทรัพย์สินยังถ่างกว้างกว่าความเหลื่อมล้ำด้านรายได้
หลายสบิ เท่า โดยขอ้ มูลข องสำนักงานสถิตแิ ห่งช าติ ปี 2549
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ระบุว่า กลุ่มประชาชนที่รวยที่สุดร ้อยละ 20 ของประเทศมี
ทรัพย์สินเกือบ 70 เท่าของกลุ่มทจี่ นที่สุดร ้อยละ 20 ของ
ประเทศ นอกจากนี้ ผลการจดั อ นั ดับ ‘เศรษฐีห นุ้ ไทย’ ประจำ
ปี 2553 ของนิตยสาร การเงินธนาคาร พบว่า เศรษฐีหุ้น
ไทย 500 คนที่รวยที่สุด ถ้าค ิดเป็นตระกูลมีประมาณ 200
ตระกูล ถือห นุ้ ในตลาดหลักทรัพย์ร วมกนั ม มี ลู ค่าถ งึ 690,231
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์
ทั้งตลาดในปีเดียวกัน
ในขณะเดียวกัน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 มีผ ู้
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 1.2 ล้านบัญชี แบ่งเป็นบัญชี
ซือ้ ข ายผา่ นบริษทั ห ลักท รัพย์ 788,913 บัญชี และบญ
ั ชีท ซ่ี อ้ื ข าย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 433,650 บัญชี แต่ตัวเลขจำนวน
ผ ซู้ อื้ ข ายหลักท รัพย์น า่ จ ะนอ้ ยกว่า 1.2 ล้านบญ
ั ชีพ อสมควร
เนือ่ งจากนกั ล งทุนห ลายคนเปิดบ ญ
ั ชีท งั้ ส องแบบ นอกจากนี้
ในจำนวน 1.2 ล้านบัญชี มีผู้ลงทุนท ี่มีการซื้อขาย (ส่งค ำสั่ง
ซื้อหรือขายอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา)
เพียง 3.3 แสนรายเท่านัน้ คิดเป็นร อ้ ยละ 0.5 ของประชากร
ทัง้ ป ระเทศ 65.4 ล้านคน เนือ่ งจากตลาดทนุ เป็นช อ่ งทางการ
ลงทุนท คี่ นทวั่ ไปมองวา่ ม คี วามเสีย่ งสงู แ ละยงั ไม่ใช่ท างเลือก
แรกๆ ของคนไทย ผูล้ งทุนในตลาด 3.3 แสนรายจงึ น า่ จ ะอยู่
ในกลุ่มประชากรที่รวยที่สุดร ้อยละ 20 ของประเทศ
สาเหตุประการหนึ่งที่ความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สิน
ในไทยถ่างกว้างอย่างยิ่งคือข้อเท็จจริงทวี่ ่า ทีผ่ ่านมารัฐไทย

สฤณี อาชวานันทกุล

ยังไม่เคยจดั เก็บภ าษีจ ากทดี่ นิ แ ละหนุ้ อันเป็นท รัพย์สนิ ห ลัก
ของผู้ มี ฐ านะอ ย่ า งเ หมาะส ม เพี ย งพ อ และเ ป็ น ธ รรม
นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีบางรายการก็ตอกตรึง
ความเหลือ่ มลำ้ ให้ม ากขนึ้ ยกตวั อย่างเช่น ในปี 2550 รัฐบาล
ประกาศขยายวงเงินหักค่าลดหย่อนภาษีสำหรับเงินลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund
หรือย่อว่า RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-term
Equity Fund หรือ LTF) เป็น 7 แสนบาทต่อปี จากเดิม 5
แสนบาทต่อปี เป็นการชั่วคราว ทั้งท ี่ทั้งป ระเทศมีผู้เสียภาษี
เพียงประมาณ 11,000 คนที่ได้ประโยชน์จากมาตรการ
ดังกล่าว (มีเงินได้สุทธิต่อปีสูงกว่า 4 ล้านบาท)
นอกจากน โยบายแ ละก ฎร ะเบี ย บ (หรื อ ก ารไม่มี 
นโยบายและกฎระเบียบ) เกี่ยวกับตลาดทุนจะส่งผลต่อ
ความเหลื่อมล้ำ ‘ภายนอก’ ตลาดทุนโดยตรง งานวิจัยส าขา
เศรษฐศาสตร์การเงินจำนวนมากก็ได้ชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง
‘ภายใน’ ตัวต ลาดทนุ เอง (Market Imperfections) โดยเฉพาะ
ภาวะอสมมาตรของข้อมูล (Information Asymmetry) อันส ่ง
ผลให้ต ลาดทนุ ไม่ส ามารถกระจายโอกาสในการเข้าถ งึ ท นุ ได้
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพใหญ่มี
ประสิทธิภาพในการจดั สรรทนุ ต ำ่ ก ว่าแ ละมอี ตั ราการเติบโต
ช้ากว่าที่ควรเป็น (ดูตัวอย่างใน Banerjee และ Newman
(1991), Aghion และ Bolton (1997) และ Piketty (1997))
นอกจากตลาดทุนจะมีส่วนตอกตรึงความเหลื่อมล้ำ
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ทางเศรษฐกิจ กระแสโลกาภิวัตน์ในภาคการเงินซึ่งเชื่อมโยง
ตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวยังส่งผล
ให้ความเหลื่อมล้ำดังกล่าวทวีความผันผวนมากกว่าในอดีต
อีกด้วย ตามระดับค วามผันผวนในตลาดทุนโลก
ยกตวั อย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกาประชากรรอ้ ยละ 1 ที่
มีรายได้สูงสุด (ผู้ที่มเีงินได้ไม่ต ่ำกว่า 380,000 เหรียญสหรัฐ
ในปี 2008) ประสบความผันผวนทางการเงินค่อนข้างมาก
ตัง้ แต่ต น้ ท ศวรรษ 1980 เป็นต้นม า เมือ่ เศรษฐกิจบ มู รายรับ
ของพวกเขาเติบโตขนึ้ เร็วก ว่าป ระชากรทเี่ หลือในประเทศถงึ 
สามเท่า และเมือ่ เศรษฐกิจถ งึ จ ดุ ต กต่ำ รายรับข องพวกเขาก็
ร่วงลงสองถึงสามเท่าเช่นกัน จำนวนชาวอเมริกันที่มีรายได้
ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐต กลงร้อยละ 40 ระหว่างปี
2007-2009 เหลือเพียง 236,883 คน ขณะที่รายได้ทั้งหมด
ของพวกเขารวมกันต กลงมาเกือบกึ่งหนึ่ง จากสถิติของกรม
สรรพากรอเมริกนั ซึง่ เผยแพร่ผ ลการศกึ ษาหาสาเหตุข องการ
เปลี่ยนแปลงนวี้ ่า ความมั่งคั่งทุกว ันนี้ผูกติดอยู่กับตลาดหุ้น
มากกว่าความเติบโตของเศรษฐกิจในวงกว้าง เนื่องจาก
ดัชนีต ลาดหุ้นเปลี่ยนแปลงง่ายกว่าก ารเติบโตของเศรษฐกิจ
โดยรวมถงึ ย สี่ บิ เท่าห รือม ากกว่า ส่งผ ลให้ม ลู ค่าข องทรัพย์สนิ 
ที่ขึ้นอยู่กับตลาดของมหาเศรษฐีทั้งหลายมีความไม่มั่นคง
มากขึ้น
นอกจากนี้ การที่ทุนเคลื่อนย้ายพรมแดนได้อย่าง
รวดเร็วยังสร้างฟองสบู่สินทรัพย์ที่เร็วและใหญ่กว่าในอดีต
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เช่นเดียวกับปริมาณหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้น หนี้สินครัวเรือน
ของกลุ่มคนที่รวยที่สุดร้อยละ 1 ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มกว่า
สามเท่าระหว่างปี 1989-2007 คิดเป็นเงินถึง 600,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
ในระหว่างที่นโยบายรัฐไทยเกี่ยวกับตลาดทุนมีส่วน
ตอกตรึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจให้ถ่างกว้างขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตลาดทุนไทยเองก็เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ
จากกระแสโลกาภิวัตน์ในภาคการเงินซึ่งได้เชื่อมตลาดเงิน
และตลาดทุนทั่วโลกเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวโดยปริยาย
ส่งผ ลให้ผ มู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกบั ต ลาดทนุ ห ลายฝา่ ยเรียกรอ้ งให้
ภาครฐั เป็นต วั ต งั้ ในการปฏิรปู ต ลาดทนุ ไทย โดยมกี ารแต่งต งั้ 
คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยขึ้นในปี 2551
แผนพฒ
ั นาตลาดทนุ ไทย ปี 2552-2556 (http://www.
sec.or.th/sec/ppt_CMP_Master.pdf) โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวระบุว ิสัยทัศน์ว่า ประสงค์จ ะให้ “ตลาดทุนไทยเป็น
กลไกหลักในการรวบรวม จัดสรร และติดตามดูแลการใช้
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจท มี่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ เกิดป ระโยชน์
สู ง สุ ด ต่ อ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพแ ละค วามส ามารถในการ
แข่งขันของประเทศ”
วิสัยทัศน์ดังกล่าวชี้ชัดว่า การลดความเหลื่อมล้ำ
มิได้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของแผนพัฒนาตลาดทุนไทยแต่
อย่างใด
รายงานฉบับนี้มุ่งแจกแจงหลักการ เหตุผล และ
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แนวทางปฏิรปู ต ลาดทนุ ในบริบทของการลดความเหลือ่ มลำ้
ทั้งที่เป็นความเหลื่อมล้ำ ‘ภายใน’ อันเกิดจากข้อบกพร่อง
ของตลาดเอง และความเหลื่อมล้ำ ‘ภายนอก’ ระหว่างผทู้ ี่
มีทรัพย์สินในตลาดทุนกับผ ู้ที่ไม่มี
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2
วรรณกรรมปริทัศน์ว่าด้วยความ
เหลื่อมล้ำกับตลาดทุน
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กิจกรรมในตลาดทุนส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจผ า่ นสองชอ่ งทางหลักด ว้ ยกนั ได้แก่ ความเหลือ่ มลำ้
‘ภายนอก’ ตลาดทนุ ระหว่างบคุ คลในตลาดกบั บ คุ คลนอกตลาด
และความเหลื่อมล้ำ ‘ภายใน’ ตลาดทุน ระหว่างผู้เล่นที่มี
ข้อมูลภ ายในกับผ ู้เล่นทปี่ ราศจากข้อมูลภายใน
ผลก ารส ำรวจว รรณกรรมเ ศรษฐศาสตร์ แ ละ
เศรษฐศาสตร์ก ารเ งิ นเ กี่ ย วกั บค วามเ หลื่ อ มล้ ำใ นแต่ละ
ช่องทางสามารถสรุปได้ด ังต ่อไปนี้

2.1. ความเหลื่อมล้ำ ‘ภายนอก’ ตลาดทุน
ตลาดทุนจะมีส่วนทำให้ความเหลื่อมล้ำด้านความ
มั่งคั่งถ่างกว้างกว่าเดิม ถ้าหากผลตอบแทนในตลาดทุน
สูงกว่าผลตอบแทนนอกตลาดทุนอย่างเป็นระบบ และ
ประชาชนบางกลุ่ม อาทิ ผูม้ ีรายได้น้อย เข้าถ ึงตลาดทุนได้
ยากกว่าก ลุม่ อ นื่ อาทิ ผูม้ รี ายได้ส งู และ/หรือได้ผ ลตอบแทน
จากตลาดทุนน้อยกว่าอย่างต่อเนื่อง
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ก ารเงินก ระแสหลักในอดีตเสนอ
ว่า ยิ่งตลาดทุนเติบโตและพัฒนา ความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจน่าจะลดลง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของตลาด
หุ้น การแข่งขันอ ย่างเสรีจะส่งผ ลให้ต้นทุนการมีส่วนร่วมใน
ตลาดหลักทรัพย์ (เช่น ค่าธ รรมเนียมการซื้อข ายหลักทรัพย์)
ลดลง ดึงดูดให้คนทั่วไปเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
มากขึ้น ทำให้ผลตอบแทนส่วนเกิน (Equity Premium)
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ลดลงเนื่องจากอุปสงค์ของหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้
อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นและราคาตราสารหนี้ลดลง
ผลตอบแทนส่วนเกินร ะหว่างหุ้นก ับตราสารจึงลดลง ต้นทุน
การมีส่วนร่วมที่ลดลงช่วยให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า
สามารถเข้ามาลงทุนในตลาด ได้รับผลตอบแทนมากกว่า
ในอดีตเนื่องจากผลตอบแทนในตลาดหุ้นสูงกว่าเงินฝาก
ธนาคาร ในขณะเดียวกัน ครอบครัวที่มีรายได้สูงกว่าจะมี
ความมงั่ คัง่ ล ดลงจากผลตอบแทนสว่ นเกินท ลี่ ดลง (เนือ่ งจาก
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังมีนักลงทุนและ
บริษัทจดทะเบียนไม่มาก) ด้วยเหตุนี้ ความเหลื่อมล้ำด้าน
ความมั่งคั่งโดยรวมในสังคมจึงน่าจะลดลงเมื่อตลาดทุน
เติบโต และประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้มากขึ้น
อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจ ริงปรากฏว่าความเหลื่อมล้ำทาง
รายได้และความมั่งคั่งในหลายประเทศกลับเพิ่มสูงขึ้นถึง
แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมี
ส่วนรว่ มในตลาดมากขนึ้ และตน้ ทุนก ารมสี ว่ นรว่ มในตลาดก็
ลดลงในชว่ งเวลาเดียวกัน งานวจิ ยั ห ลายชนิ้ โดยเฉพาะตงั้ แต่
ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา จึงพยายามศึกษาและอธิบาย
ปรากฏการณ์ซ ึ่งด ูสวนทางกับทฤษฎีในอดีต
ยกตัวอย่างเช่น Favilukis (2012) เสนอคำอธิบาย
ปรากฏการณ์ด งั ก ล่าวโดยใช้แ บบจำลองผลกระทบของปจั จัย
ภายนอกตอ่ ป จั จัยส ปี่ ระการในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 1. ความ
ผันผวนของรายได้แ รงงาน 2. การลดลงของคา่ ใช้จ า่ ยในการ
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มีส่วนร่วมในตลาดทุน 3. การผ่อนคลายข้อจำกัดในการ
กู้ยืม และ 4. แรงกดดันก ะทันหันด้านผลิตภาพ (productivity shocks) ซึ่งกระทบต่อผลตอบแทนทางการเงิน โดยได้
ข้อสรุปว่า การลดลงของต้นทุนการมีส่วนร่วมในตลาดทุน
ประกอบกบั ก ารทคี่ า่ จ า้ งมคี วามเหลือ่ มลำ้ ม ากขนึ้ ก ระตุน้ ให้
คนเก็บอ อมมากขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด ้านความมั่งคั่ง
ลง แต่การผ่อนคลายกฎเกณฑ์การกู้ยืมส่งผลตรงกันข้าม
โดยลดขนาดการออมของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยมากกว่า
ครัวเรือนที่มีรายได้สูง ผลลัพธ์สุทธิคือความเหลื่อมล้ำด้าน
ความมั่งคั่งปรับต ัวสูงข ึ้น
ดังนั้นจะเห็นว่า ‘ต้นทุนการมีส่วนร่วมในตลาดทุน’
และ ‘ศักยภาพในการออม’ เป็นป จั จัยท มี่ คี วามสำคัญอ ย่างยงิ่
ต่อการเข้าถึงผลตอบแทนจากตลาดทุน ถึงแม้ต้นทุนใน
การมีส่วนร่วมจะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าหากลดลง
‘ไม่เพียงพอ’ สำหรับค รัวเรือนเฉลีย่ และตราบใดทพี่ วกเขายงั 
ขาดศกั ยภาพในการออม (เช่น เนือ่ งจากยงั ม รี ายได้ไม่เพียงพอ
กับรายจ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือน โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย
ด้านอาหาร การดูแลสุขภาพ และการศึกษาของบุตรหลาน)
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศก็จะยังคงไม่ได้รับประโยชน์
จากตลาดทุนอ ยู่นั่นเอง
ยกตวั อย่างเช่น ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา
สองประเทศที่ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และทรัพย์สิน
ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น สู ง ที่ สุ ด ใ นก ลุ่ ม ป ระเทศพั ฒ นาแ ล้ ว ตั้ ง แต่ 
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ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา พบว่าผ ลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปีใน
ตลาดหนุ้ มีค า่ ส หสมั พันธ์ (correlation) ประมาณรอ้ ยละ 71 กับ
ความเปลีย่ นแปลงของความเหลือ่ มลำ้ ด า้ นความมงั่ คัง่ ความ
สัมพันธ์น อี้ ธิบายได้ว า่ เป็นเพราะประชากรสว่ นใหญ่ (ร้อยละ
79 ในสหรัฐอเมริกา และร้อยละ 85 ในสหราชอาณาจักร1)
ยังไม่มสี ว่ นรว่ มในตลาดหนุ้ และผมู้ สี ว่ นรว่ มโดยเฉลีย่ ม ฐี านะ
ดีกว่าผู้ที่ไม่เข้าร่วม ผลตอบแทนจากตลาดหุ้นจึงเพิ่มระดับ
ความเหลื่อมล้ำเนื่องจากมอบประโยชน์ให้แก่ครอบครัวที่มี
ฐานะดีอยู่แล้ว นอกจากนี้ งานวิจัยบางชิ้นยังเสนอว่าผู้มี
รายได้สูงซื้อขายหลักทรัพย์ถี่กว่าและคราวละมากกว่าผู้มี
รายได้น ้อย ดังนั้นจึงได้ร ับผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่า
ในเมือ่ ค วามเหลือ่ มลำ้ ‘ภายนอก’ ตลาดทนุ ส ว่ นหนึง่
เกิดจากการที่ผู้มีรายได้สูงได้รับผลตอบแทนในตลาดทุน
สูงกว่าผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีส่วนร่วมในตลาดทุน วิธีลด
ความเหลื่อมล้ำประเภทนี้ที่นิยมใช้กันมากจึงเป็นนโยบาย
ภาษี โดยเฉพาะภาษีผลได้จากทุน (capital gains tax) ซึ่ง
ผู้สนับสนุนส่วนใหญ่สนับสนุนด้วยเหตุผลด้านความเป็น
ธรรม นั่นค ือ เป็นว ิธีกระจายรายได้ทจี่ ัดการกับต ้นเหตุแห่ง
ความเหลื่อมล้ำอย่างตรงจุด สำหรับรูปแบบความมั่งคั่งซึ่ง
1 Paul A. Grout, William L. Megginson, Anna Zalewska.
“One Half-Billion Shareholders and Counting: Determinants of Individual Share Ownership around the
World”. 2009.

สฤณี อาชวานันทกุล

ไม่ได้เกิดจากการลงแรงทำงาน หากแต่เกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของราคาสินทรัพย์เท่านั้น (ในแง่นี้จึงใกล้เคียงกับเงินที่ได้
จากการชิงโชค)
ภาษีผลได้จากทุนมีลักษณะและรูปแบบการจัดการ
แตกตา่ งกนั ไปในแต่ละประเทศ ยกตวั อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา
เก็บภ าษีผ ลได้จากทุนเป็นขั้นบันได ยิ่งถ ือหลักทรัพย์ไว้น าน
ก่อนขาย อัตราภาษีย งิ่ น อ้ ยลง อัตราภาษีผ ลได้จ ากทนุ ร ะยะ
สั้น (ปกตินิยามว่าถือครองหลักทรัพย์ไม่ถึงหนึ่งปีก่อนขาย
หรือเปลี่ยนมือ) ต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ 10 สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ
35 ส่วนอัตราภาษีผลได้จากทุนระยะยาว (ปกติน ิยามว่าถือ
ครองหลักทรัพย์เกินหนึ่งปีก่อนขายหรือเปลี่ยนมือ) ต่ำสุด
อยู่ที่ร้อยละ 0 สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 15 โดยรัฐจะยกเว้นภาษี
ทั้งจำนวนให้ในกรณีที่บริจาคผลได้จากทุนให้แก่การกุศล
ส่วนเดนมาร์กเก็บภาษีผลได้จากทุนสูงที่สุดในโลก คือร้อย
ละ 43 แต่ยกเว้นภาษีให้สำหรับผู้ที่ขายหลักทรัพย์มูลค่า
ไม่ถ ึง 16,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 480,000 บาท) และ
ถือค รองหลักทรัพย์นน้ั มากกว่า 3 ปีก อ่ นขายหรือเปลีย่ นมอื
อั ต ราภ าษี ผ ลไ ด้ จ ากทุ น ร ะยะย าวส ำหรั บ บุ ค คล
ธรรมดาของประเทศตา่ งๆ แสดงในภาพท่ี 1 ได้ดงั ต อ่ ไปน้ี
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ภาพ 1 อัตราภาษีผลได้จากทุนระยะยาว 
(ถือครองเกิน 1 ปี) ในประเทศต่างๆ
ที่มา: Chris Edwards and Daniel Mitchell, “Global Tax Revolution”
และเว็บไซต์ www.worldwide-tax.com

ผู้ที่สนับสนุนการลดภาษีผลได้จากทุนลงอย่างต่อ
เนือ่ งมกั เสนอวา่ รัฐจ ะมรี ายได้ม ากขนึ้ เมือ่ ล ดภาษีผ ลได้จ าก
ทุน เนือ่ งจากผเู้ สียภ าษีจ ะมแี รงจงู ใจทจี่ ะขายหลักท รัพย์อ อก
มามากขนึ้ จนรายรับจ ากภาษีข องรฐั ม ปี ริมาณสงู ก ว่าผ ลจาก
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อัตราภาษีท ี่ลดลง ผู้คัดค้านแย้งว ่าคำอธิบายนี้ถึงแม้จะเป็น
ความจริง ประเด็นท ี่ใหญ่ก ว่าคือแ นวโน้มที่คนจะ ‘โยกย้าย’
จากกจิ กรรมทเี่ สียภ าษีม าก ไปยงั ก จิ กรรมทเี่ สียภ าษีน อ้ ยกว่า
ยกตัวอย่างเช่น ภาษีผลได้จ ากทุนทลี่ ดลงอาจสร้างแรงจูงใจ
ให้ผ บู้ ริหาร ‘กัน’ รายได้ข องตวั เองจากการเสียภ าษี ด้วยการ
เปลีย่ นรปู แ บบคา่ ต อบแทนจากคา่ จ า้ ง (พิกดั ภ าษีส งู ก ว่า) ไป
เป็นอ ็อพชั่นหุ้น (พิกัดภาษีต ่ำกว่า) ส่งผลให้ร ัฐมีรายได้จ าก
ภาษีผลได้จากทุนเพิ่มขึ้นจริง แต่จะมีรายได้จากภาษีเงินได้
ปกติน้อยกว่านั้นมาก จนผลลัพธ์สุทธิอาจกลายเป็นว่ารัฐ
มีรายได้รวมลดลง
ภาษีผลได้จากทุนในหลายประเทศมิได้มีสัดส่วนที่
สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ช่องทางอื่นของรัฐ และกลุ่มผู้
เสียภาษีส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุด
ในประเทศ ในสหรัฐอเมริกา ภาษีผลได้จากทุนราวร้อยละ
75 ในแต่ละปีมาจากครัวเรือนร้อยละ 3 ของครัวเรือนทั้ง
ประเทศทมี่ ีรายได้มากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐต่อปี
ในสหรัฐอเมริกา ผู้สนับสนุนการลดหรือยกเลิกภาษี
ผลได้จากทุนหลายรายเสนอว่า การกระทำดังกล่าวจะช่วย
เพิ่มการออมและการลงทุนในประเทศ ฝ่ายผู้คัดค้านแย้ง
ว่าเนื่องจากภาษีดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากของ
รายรับของรัฐทั้งหมดอยู่แล้ว การลดหรือยกเลิกภาษีผลได้
จากทุนจึงจะเพิ่มการออมหรือการลงทุนแต่เพียงส่วนน้อย
เท่านั้น นอกจากนี้ งานวิจัยที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าการลดอัตรา
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ภาษีผ ลได้จ ากทนุ ม คี วามสมั พันธ์ท มี่ นี ยั ส ำคัญท างสถิตอิ อ่ น
มาก หรือแม้แต่สัมพันธ์เชิงลบกับอัตราการออมและอัตรา
การลงทุน นักเศรษฐศาสตร์ โธมัส ฮังเกอร์ฟอร์ด (Thomas
Hungerford) จากสถาบันวิจัยค องเกรสชี้ว่า “อัตราการออม
ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปีท ผี่ ่านมา ขณะที่
อัตราภาษีผลได้จากทุนลดลงจากร้อยละ 28 เหลือร้อยละ
15 ในวนั น ี้ ...ข้อเท็จจ ริงด งั ก ล่าวเสนอวา่ การปรับอ ตั ราภาษี
ผลได้จากทุนส่งผลน้อยมากต่อระดับการออมของเอกชน”
ส่วนสถาบัน Brookings ประเมินว่าการลดอัตราภาษีผ ลได้
จากทุนข ั้นสูงสุดเป็นร ้อยละ 20 จะเพิ่มขนาดการลงทุนข อง
ภาคเอกชนไม่ถ งึ ร อ้ ยละ 0.1 ของผลผลิตม วลรวมในประเทศ
(จีดีพี) และกระทั่งผลบวกนี้ก็อาจถูกลบล้างถ้าหากการลด
ภาษีส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลมากขึ้น ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย
ปรับตัวสูงขึ้นต ามความเสี่ยง
ผู้เขียนรายงานฉบับนี้เห็นว่า ข้อโต้แย้งการเก็บภาษี
ผลได้จากทุนที่มีเหตุมีผลหนักแน่นที่สุดมีอยู่สองประการ
ด้วยกัน ประการแรก ภาษีผลได้จากทุนที่คำนวณบนผล
ตอบแทนจากหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เป็น ‘การเก็บภาษี
ซ้ำซ อ้ น’ (Double Taxation) เนือ่ งจากบริษทั จ ดทะเบียนจา่ ยภาษี
เงินได้ให้แ ก่ร ฐั ไปแล้ว รัฐจ งึ ไม่ค วรเก็บภ าษีจ ากผถู้ อื ห นุ้ ซ งึ่ ได้
รับส ว่ นแบ่งก ำไรจากบริษทั อ กี ท หี นึง่ ไม่ว า่ จ ะในรปู เงินปันผล
ห รือส ว่ นตา่ งราคาหนุ้ (ผลได้จ ากทนุ ) ก็ตาม ผูโ้ ต้แ ย้งเสนอวา่
‘การเก็บภาษีซ้ำซ้อน’ ลักษณะนี้ทำให้ทุนมีราคา ‘แพง’
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สำหรับบริษัทจดทะเบียนมากกว่าบริษัทอื่น ลดแรงจูงใจใน
การลงทุนและส่งผลให้สร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจน้อยลง
การย กเลิ ก ภ าษี ผ ลไ ด้ จ ากทุ น ใ นก รณี หุ้ น ข องบ ริ ษั ท ที่ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงจะเป็นการกำจัดภาษี
ซ้ำซ้อนและปลดปล่อยทุนให้สร้างผลผลิตได้ม ากขึ้น
ข้ อ โ ต้ แ ย้ ง ป ระการที่ ส องคื อ เงิ น เฟ้ อส่ งผ ลให้ ผล
ตอบแทนสินทรัพย์สูงขึ้นตามเวลา ดังนั้นระบบภาษีที่ไม่มี
กลไกพิเศษ (เช่น ผูกโยงภาษีเข้ากับดัชนีทปี่ รับตามเงินเฟ้อ)
จึงเท่ากับเก็บ ‘ภาษีเงินเฟ้อ’ อันเป็นภาษีเกินควรจาก
ผู้ลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ถือครองหลักทรัพย์ติดต่อกัน
เป็นเวลานาน
ต่ อ ข้ อ โ ต้ แ ย้ ง ป ระการแรกคื อ ภาษี ผ ลไ ด้ จ ากทุ น
เป็นการ ‘เก็บภ าษีซ้ำซ้อน’ นั้น ข้อเท็จจ ริงคือเงินปันผลกับ
ผลได้จากทุน (จากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ ณ ตอนขาย
เทียบกบั ต อนซอื้ ) นัน้ ไม่เหมือนกนั ท เี ดียว เงินปันผลคอื ส ว่ น
แบ่งกำไรประจำปีที่บริษัทแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในฐานะ
เจ้าของ ดังนั้นการเก็บภาษีเงินปันผลจึงเป็นการเก็บภาษี
ซ้ำซ อ้ นเนือ่ งจากบริษทั ได้จ า่ ยภาษีเงินได้น ติ บิ คุ คลบนรายได้
ไปแล้ว ในความเป็นจ ริงห ลายประเทศกย็ กเว้นภ าษีเงินปันผล
ด้วยเหตุผลดังกล่าว2
2 “ก.ล.ต.เสนอคลังยกเว้นภ าษีเงินปันผลทั้งระบบ”, กรุงเทพธุรกิจ,
4 มกราคม 2555. สืบค้นจาก http://www.bangkokbiznews.
com/home/detail/finance/finance/20120104/427712/
ก.ล.ต.เสนอคลังยกเว้นภาษีเงินปันผลทั้งระบบ.html
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อย่างไรก็ตาม ผลได้จากทุนไม่ใช่ส่วนแบ่งโดยตรง
จากกำไรประจำปีของบริษัทเหมือนกับเงินปันผล หากแต่
สะท้อน ‘มูลค่าสะสม’ ของทุนที่งอกเงยขึ้นตามกาลเวลา
เนื่องจากราคาหลักทรัพย์สะท้อนมุมมองของนักลงทุนต่อ
แนวโน้มก ารทำกำไรของบริษัทในอนาคต ในแง่นี้ผลได้จ าก
ทุนจึงมลี ักษณะเป็น ‘สินทรัพย์’ มากกว่า ‘รายได้’ และการ
เก็บภ าษีผ ลได้จ ากทนุ ก ม็ ไิ ด้เป็นการเก็บภ าษีซ ำ้ ซ อ้ นกบั ภ าษี
เงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด
ส่วนข้อโต้แย้งเรื่อง ‘ภาษีเงินเฟ้อ’ ทีเ่กิดในระยะยาว
นั้นมีวิธีจัดการภายในระบบการเก็บภาษีผลได้จากทุนเอง
โดยไม่ต้องยกเลิกภ าษีด ังกล่าว หลายประเทศใช้วิธเีก็บภาษี
ผลได้จ ากทนุ ร ะยะสนั้ แต่ย กเว้นภ าษีผ ลได้จ ากทนุ ร ะยะยาว
หรือเก็บภ าษีในอัตราที่น้อยกว่าระยะสั้น บางประเทศ อาทิ
ออสเตรเลีย ใช้ว ธิ ผี กู ส ตู รการคำนวณตน้ ทุนส นิ ทรัพย์ส ำหรับ
การคดิ ภ าษีผ ลได้จ ากทนุ เข้าก บั ด ชั นีเงินเฟ้อ เพือ่ ข จัดผ ลของ
เงินเฟ้อต อ่ ร าคาหลักท รัพย์ ผูเ้ สียภ าษีจ ะได้ไม่ต อ้ งเสีย ‘ภาษี
เงินเฟ้อ’ ให้กับร ัฐ เสียภาษีบ นผลตอบแทนที่แท้จ ริงเท่านั้น

2.2 ความเหลื่อมล้ำ ‘ภายใน’ ตลาดทุน
นอกจากตลาดทุนจะมีส่วนตอกตรึงความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างผเู้ ข้าถ งึ ต ลาดทนุ กับผ ทู้ อี่ ยูน่ อกตลาดทนุ แ ล้ว ตลาด
ทุนย งั ม สี ว่ นสร้างความเหลือ่ มลำ้ จ าก ‘ภายใน’ ตลาดเอง นัน่ 
คือ ระหว่างผเู้ ล่นในตลาดทมี่ ขี อ้ มูลภ ายใน กับผ เู้ ล่นในตลาด

สฤณี อาชวานันทกุล

ที่ปราศจากข้อมูลภายใน
‘ข้อมูลภายใน’ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ หมายถึง
‘ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
ของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน’ ผู้ที่ล่วงรู้
ข้อมูลภายในมักจะเป็นบุคคลวงใน อาทิ ผู้บริหารระดับสูง
กรรมการ พนักงาน ตลอดจนมอื อ าชีพท ที่ ำงานเกีย่ วข้องกบั 
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ อาทิ ผูต้ รวจสอบบัญชี วาณิชธ นกร
เจ้าห น้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ เจ้าห น้าทีใ่ นหน่วยงานกำกับด แู ล
ของรัฐ รวมถึงส ื่อมวลชนด้วย
การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเป็น
ส่วนสำคัญของการคุ้มครอง ‘เสรีภาพจากการได้รับข้อมูล
เท็จหรือลวง’ (freedom from misrepresentation) ของนัก
ลงทุนท กุ ค นทจี่ ะอาศัยข อ้ มูลท ถี่ กู เปิดเผยโดยสมัครใจและมี
ความถูกต ้อง และคุ้มครอง ‘สิทธิในข้อมูลที่เท่าเทียม’ (right
of equal information) ระหว่างนักลงทุนท ุกคน ผูส้ นับสนุน
กฎห้ามซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเสนอว่า การ
มีข้อมูลที่เท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนนั้นจำเป็นต่อการ
สร้างราคาหลักทรัพย์ที่ ‘มีประสิทธิภาพ’ นั่นคือ ราคาที่
สะท้อนฐานะทางการเงิน แนวโน้มผลประกอบการ และ
ข้อมูลข่าวสารสำคัญทเี่กีย่ วกับบริษัทอย่างครบถ้วน ถ้าห าก
นักล งทุนเชือ่ ว า่ ร าคาหลักท รัพย์ไม่มปี ระสิทธิภาพ พวกเขาก็
จะไม่อยากเข้ามาลงทุนเพราะเกรงว่าเสียเปรียบของผู้เล่น
ที่มีข้อมูลภายใน และใช้ข้อมูลดังกล่าวฉวยโอกาสทำกำไร
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ในตลาดบนผลขาดทุนของคนทไี่ม่มีข้อมูลภายใน
ในกลไกกำกับดูแลตลาดทุนปัจจุบัน การใช้ข้อมูล
ภายในทเี่ ข้าข า่ ยผดิ ก ฎหมาย หมายถงึ การซอื้ ข ายหลักท รัพย์
ของผู้บริหารระดับสูงและกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
รวมถึงคู่สมรส ซึ่งเป็น ‘บุคคลวงใน’ ที่ย่อมล่วงรู้ข้อมูลลับ
ของบริษัทโดยตำแหน่งหน้าที่ ในเมื่อบางกรณีอาจยากแก่
การระบุว่า ข้อมูลใดนับเป็น ‘ข้อมูลภายใน’ (คือจะส่งผล
ต่อราคาหุ้น) บ้าง กฎหมายหลักทรัพย์ไทยและต่างประเทศ
จึงร ะบุให้บ คุ คลวงในตอ้ งรายงานการซอื้ ห รือข ายหลักท รัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนที่ตนสังกัดทุกครั้งให้ ก.ล.ต. ทราบ
รายงานดังกล่าวจะปรากฏเป็นข้อมูลสาธารณะ นักลงทุน
รายอืน่ จ ะได้ใช้ร ายงานดงั ก ล่าวเป็นข อ้ มูลป ระกอบการตดั สินใจ
ซื้อขายของตนเองได้
(ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าการใช้ข้อมูลภายในของ
บุคคลวงในจะไม่ผิดกฎหมาย ข้อเท็จจริงคือตราบใดที่เข้า
ข่ายการใช้ข้อมูลภายใน ตราบนั้นถือว่าผิดกฎหมายทุก
กรณี แต่ก ฎการรายงานการซื้อขายของบุคคลวงในมีไว้เพื่อ
คุ้มครองนักลงทุนอีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อ
ขายหุ้นของบริษัทตัวเองของบุคคลวงในเป็นข้อมูลที่สำคัญ
และเป็นป ระโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารบริษัทแห่งห นึ่ง
อาจคาดว่าบริษัทตนเองจะเผชิญกับสภาพตลาดซบเซาใน
ปีหน้า และดังนั้นจ ึงตัดสินใจขายหุ้นบริษัทออกมาส่วนหนึ่ง
ในปีนี้เพื่อรอจังหวะซื้อเมื่อกำไรลดในปีหน้า การตัดสินใจ
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ดังก ล่าวแม้ม ไิ ด้ใช้ ‘ข้อมูลภ ายใน’ (เป็นเพียงการคาดเดาของ
ตัวเอง) แต่ก ส็ ง่ ส ญ
ั ญาณให้น กั ล งทุนภ ายนอกบริษทั ได้ต ดั สินใจ
ว่าอยากทำตามหรือไม่)
ผู้ต่อต้านกฎการห้ามใช้ข้อมูลภายในเชื่อว่า การใช้
ข้อมูลภายในนั้นส่งเสริมประสิทธิภาพของตลาดเนื่องจาก
กระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย เสริมสร้างสภาพคล่องในตลาด
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพให้ผู้บริหารและ
กรรมการบริษัทมุ่งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และตั้งใจปฏิบัติ
หน้าทีอ่ ย่างดที สี่ ดุ การใช้ข อ้ มูลภ ายในจงึ ส มควรทจี่ ะถกู ม อง
ว่าเป็น ‘รางวัล’ และ ‘สิ่งจ ูงใจ’ ทีม่ ีประโยชน์
ฝ่ายผู้สนับสนุนกฎการห้ามใช้ข้อมูลภายในมักจะยก
เหตุผลด้านความเป็นธรรม คือเน้นว่าการใช้ข้อมูลภายใน
มีส่วนซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำระหว่างบุคคลวงในกับบุคคล
วงนอก หรือไม่ก เ็สนอว่าการใช้ข้อมูลภายในก่อให้เกิด ‘ค่า
เช่าทางเศรษฐกิจ’ ในสาระสำคัญ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ
3.2 ความเหลื่อมล้ำ ‘ภายใน’ ตลาดทุนในไทย)
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3
ความเหลื่อมล้ำกับตลาดทุน:
กรณีประเทศไทย

สฤณี อาชวานันทกุล

3.1 ความเหลื่อมล้ำ ‘ภายนอก’ ตลาดทุนในไทย
ความเหลื่อมล้ำ ‘ภายนอก’ ตลาดทุน ระหว่างผู้มี
ส่วนได้เสียในตลาดทุน กับผู้ที่อยู่นอกตลาดทุนในไทยนั้น
ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงโดยธรรมชาติของการที่ผู้มีฐานะดีมี
โอกาสเข้าถึงตลาดทุนมากกว่า และได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนมากกว่าผ ดู้ ้อยฐานะ ในสภานการณ์ทอี่ ัตราการมี
ส่วนรว่ มของคนไทยในตลาดทนุ ย งั ต ำ่ ม าก แต่อ กี ไม่น อ้ ยกว่า
สองส่วนดำรงอยู่ได้โดยนโยบายของรัฐไทยเป็นสำคัญ โดย
เฉพาะการทไี่ ทยยงั ไม่เก็บภ าษีผ ลได้จ ากทนุ รวมถงึ ม าตรการ
ด้านภาษีบางประการที่ออกมาจูงใจผู้ลงทุน แต่มีลักษณะ
ถดถอย (regressive) ผิดห ลักการของระบบภาษีท ดี่ ี
ความเหลือ่ มลำ้ ภ ายนอกซงึ่ เป็นผ ลพวงโดยธรรมชาติ
และโดยนโยบาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 อัตราการมสี ว่ นรว่ มยงั ต ำ่ ต้นทุนก ารมสี ว่ นรว่ ม
สูงแต่มีแนวโน้มดีขึ้น
ดังที่กล่าวในบทนำของรายงานฉบับนี้ว่า ปัจจุบัน
ผู้ เ ปิ ด บั ญ ชี ซื้ อ ข ายห ลั ก ท รั พ ย์ ใ นต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (ตลท.) มีท ั้งหมด 1.2 ล้านบัญชี แต่มีผทู้ ำการ
ซือ้ ข ายเพียง 3.3 แสนราย หรือร อ้ ยละ 0.5 ของประชากรไทย
ทั้งประเทศเท่านั้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัจจุบันมีประชากรไทยหลาย
ล้านคนที่มีส่วนร่วมในตลาดทุนทางอ้อม ผ่านการลงทุนใน
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กรมธรรม์ประกันช ีวิต (3 ล้านบัญชี) และกองทุนรวม (2.9
ล้านบญ
ั ชี) ทัง้ ก องทุนส ำรองเลีย้ งชพี กองทุนส ว่ นบคุ คล และ
กองทุนรวมรูปแ บบอื่น นอกจากนี้ประชากรกว่า 11.6 ล้าน
คน ก็มีส่วนร่วมในตลาดทุนทางอ้อมในฐานะสมาชิกของ
กองทุนประกันส ังคม ซึ่งมีเม็ดเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
กว่า 58,000 ล้านบาท
อย่ า งไรก็ ดี การมี ส่ ว นร่ ว มใ นต ลาดทุ น ท างอ้ อ ม
เหล่านีโ้ ดยมากเป็นการลงทุนร ะยะยาวซงึ่ จ ะได้ผ ลตอบแทน
ส่วนใหญ่หลังจากเกษียณอายุหรือครบกำหนด ยกเว้นการ
ลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิซื้อขายเมื่อไร
ก็ได้ ซึ่งมีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าผถู้ ือหน่วยลงทุนทางอ้อม
ในกองทุนร ะยะยาวหลายเท่า อาทิ ปัจจุบันก องทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (Long-term Equity Fund หรือ LTF) มีผถู้ ือหน่วย
ลงทุน 530,000 บัญชี
ด้านต้นทุนการมีส่วนร่วมในตลาดทุนไทยปัจจุบันมี
แนวโน้มดีกว่าในอดีตมาก นับตั้งแต่เปิดเสรีค่าธรรมเนียม
การซื้อขายหลักทรัพย์ (คอมมิชชั่น) ในปี 2555 หลังจาก
ที่ ก่ อ นห น้ า นี้ ส องปี ไ ด้ ป รั บ ล ดเ ป็ น ขั้ น บั น ได จากอั ต รา
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.25 ของมูลค่าการ
ซื้อขาย มาตรการเปิดเสรีดังกล่าวส่งผลให้ค่าธรรมเนียม
เฉลี่ยของวงการปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.17 จาก
การป ระเมิ น ข องบ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ ถื อ ว่ า ใ กล้ เ คี ย งกั บ
ตลาดหลักทรัพย์อ นื่ ในภมู ภิ าค นอกจากนี้ กระแสการซอื้ ข าย
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หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยม
มากขึ้นและมีต้นทุนถูกกว่าการซื้อขายผ่านการพูดคุยกับ
โบรกเกอร์ ก็น่าจะช่วยขยายฐานนักลงทุนและดึงให้ต้นทุน
การมีส่วนร่วมในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดย
ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2555 มีจ ำนวนผลู้ งทุนท ซี่ อื้ ข ายผา่ น
อินเทอร์เน็ตร าว 120,000 บัญชี มีม ูลค่าก ารซื้อข ายร้อยละ
27 ของมูลค่าก ารซื้อขายรวมในตลาด
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่ดำเนินการแปลง
สภาพตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นบ ริษัท
มหาชน และเปิดเสรีธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตาม
แผนพัฒนาตลาดทุน (ปัจจุบันการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตจะต้องกระทำผ่านระบบของบริษัทหลักทรัพย์
ที่ได้รับใบอนุญาต) สองนโยบายนี้ โดยเฉพาะการกระจาย
หุ้นข อง บริษัท ตลท. แก่น ักลงทุนทั่วไปหลังการแปลงสภาพ
เป็นสิ่งที่จำเป็นสู่การลดความเหลื่อมล้ำภายนอกตลาดทุน
อย่างเป็นระบบ เนื่องจากจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนและ
ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนเป็นเจ้าของและกำหนด
ทิศทางของบริษัท ตลท. โดยตรง จากโครงสร้างปัจจุบันที่
ยังอยู่ใต้อิทธิพลของบริษัทหลักทรัพย์ ส่งผลให้กระแสการ
เปิดเสรีด ำเนินไปอย่างเชื่องช้า และมาตรการต่างๆ ยังม ิได้
คำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนรายย่อยและประชาชน
ทั่วไปเท่ากับป ระโยชน์ของบริษัทหลักท รัพย์
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3.1.2 การไม่มีภาษีผลได้จากทุน
ความเหลือ่ มลำ้ ร ะหว่างผลู้ งทุนในตลาดทนุ ก บั ผ ทู้ อี่ ยู่
นอกตลาดทนุ เป็นส ว่ นสำคัญท ตี่ อกตรึงค วามเหลือ่ มลำ้ ด า้ น
ทรัพย์สินในประเทศไทย เนื่องจากที่ดินแ ละหลักท รัพย์เป็น
ส่วนสำคัญข องทรัพย์สนิ ผ มู้ ฐี านะ แต่ป จั จุบนั ย งั ไม่มกี ารเก็บ
ภาษีทรัพย์สิน รวมถึงภ าษีผลได้จากทุน (capital gains tax)
ซึ่งจัดเป็นภ าษีท รัพย์สินชนิดหนึ่ง การยกเว้นภาษีผ ลได้จ าก
ทุนจึงเท่ากับเป็นการซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
ให้ถ่างกว้างต่อไป
รัฐไทยได้ให้เหตุผลในการยกเว้นภาษีจากผลได้จาก
ทุนตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมาว่า เพื่อพัฒนาตลาด
ทุนไทยด้วยการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนและบริษัทเข้า
มาลงทุนและระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เท่ากับเป็นการ
ส่งเสริมก ารออมระยะยาวในประเทศ นอกจากนี้ ผูส้ นับสนุน
หลายรายยังมองว่า การไม่เก็บภาษีผลได้จากทุนต่อไป
จำเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันของ ตลท. เทียบกับ
ตลาดหลักทรัพย์อ ื่นในภูมิภาค เนื่องจากหลายประเทศใกล้
เคียง อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน ล้วนไม่เก็บภาษีผ ลได้
จากทุนจากผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ดี ระบบภาษีผลได้จากทุนนั้นสามารถถูก
ออกแบบมาให้เก็บเฉพาะกรณีที่มีการขายหรือเปลี่ยนมือ
หลักทรัพย์ในปริมาณมาก และเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือครอง
สินทรัพย์นั้นถือครองเพียงระยะสั้น เพื่อมิให้กระทบกับ
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บรรยากาศการออมระยะยาวและผู้มีรายได้น้อย (ดูราย
ละเอี ย ดไ ด้ ใ นหั ว ข้ อ ที่ 4 บทส รุ ป แ ละข้ อ เ สนอแ นะเชิ ง
นโยบาย)
3.1.3 สิทธิก ารลดหย่อนภาษีส ำหรับเงินล งทุนใน LTF
และ RMF
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual
Fund: RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-term
Equity Fund: LTF) เป็นกองทุนรวมสองประเภทซึ่งนับเป็น
มาตรการสำคัญของรัฐบาลทุกชุดตั้งแต่ปี 2544 (RMF) และ
2547 (LTF) เป็นต้นม า โดยรฐั ให้ส ทิ ธิล ดหย่อนภาษีต ามทจี่ า่ ย
จริง โดยไม่เกิน 15% ของเงินได้พ งึ ป ระเมิน สูงสุด 5 แสนบาท
ต่อป ี เพิม่ เป็น 7 แสนบาทตอ่ ป โี ดยมติค ณะรฐั มนตรีป ี 2551
ด้วยเหตุผลวา่ ต้องการสนับสนุนก ารออมของประชาชนดว้ ย
การส่งเสริมก ารลงทุนในตลาดทุน
ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2555 กองทุนร วม RMF และ
LTF มีมูลค่าท รัพย์สินส ุทธิกว่า 285,000 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 14.2 ของมูลค่าสุทธิกองทุนรวมทั้งหมดทุกป ระเภท
ในไทย โดยมีการเติบโตสูงข ึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะ
กองทุน LTF ดังภาพที่ 2
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ภาพ 2 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF
ที่มา: เว็บไซต์สมาคมบริษัทจัดการลงทุน http://www.aimc.or.th/21_overview_detail.
php?nid=39&subid=0&ntype=2 สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2555

ถึงแ ม้วา่ ม าตรการดงั ก ล่าวของรฐั จ ะสามารถสร้างแรง
จูงใจให้ประชาชนเข้ามาลงทุนมากขึ้น แต่เมื่อมองจากหลัก
การเก็บภาษีทั่วไป การหักลดหย่อนภาษีในลักษณะที่ใช้กับ
RMF/LTF ในปัจจุบันเป็นมาตรการที่ ‘ถดถอย’ (regressive)
ไม่ใช่ ‘ก้าวหน้า’ (progressive) ดังท รี่ ะบบภาษีค วรเป็น กล่าว
คือ ผู้มีรายได้สูงได้ร ับประโยชน์จากมาตรการนมี้ ากกว่าผมู้ ี
รายได้น้อย ดังตัวอย่างการคำนวณในตาราง1
จากตารางจะเห็นว่า นาย จ ซึ่งเป็นผมู้ ีรายได้ส ูงที่สุด
ในกลุ่มจะประหยัดภาษีได้ในอัตราที่สูงที่สุดด้วย ระบบ
การลดหย่อนดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจ แต่ยังบั่นทอนลักษณะก้าวหน้าของระบบ
ภาษีไทย ทำให้อัตราภาษีที่จ่ายจริงของผู้มีฐานะดีอาจ
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ตาราง 1 เปรียบเทียบการประหยัดภาษีจากคา่ ลดหย่อน LTF ตามชว่ ง
ชัน้ ร ายได้
ที่มา: การคำนวณของผู้เขียนรายงาน, ปรับปรุงจ ากภาคผนวก 7 ในรายงาน “การประเมินความ
เปราะบางทางการคลังของไทย: ความเสี่ยง และนัยต่อการดำเนินนโยบายในอนาคต” โดย
ทรงธรรม ปิ่นโต บุณยวรรณ หมั่นวิชาชัย และ ฐิติมา ชูเชิด, ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2550.

(1)

(2)
รายได้พึงประเมิน
(บาท)

(3)
อัตราภาษีภาษี

(4) = (2) x (3)
ภาษีเงินได้ที่ต้องจ่าย
(บาท)

(5)
ค่าลดหย่อน LTF
(บาท)

(6) = (5) x (3)
ภาษีที่ประหยัดได้
(บาท)

(7)
อัตราภาษี
ที่ประหยัดได้

นาย ก
นาย ข
นาย ค
นาย ง
นาย จ

80,000
250,000
750,000
2,000,000
8,000,000

0%
10%
20%
30%
37%

25,000
150,000
600,000
2,960,000

37,500
112,500
300,000
700,000

3,750
22,500
90,000
259,000

0%
10%
20%
30%
37%

ใกล้เคียงหรือแม้แต่ต่ำกว่าอัตราภาษีที่จ่ายจริงของผู้ที่มี
รายได้ต่ำกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ผู้เขียนไม่พบว่ามี
ประเทศใดทใี่ ห้ส ทิ ธิก ารลดหย่อนภาษีจ ากการลงทุนในตลาด
หุ้นมากเท่ากับป ระเทศไทย
อนึ่ง การให้สิทธิประโยชน์หักลดหย่อนภาษีจาก
การลงทุนใน RMF ไม่มีกำหนดวันหมดอายุ แต่มาตรการ
LTF จะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2559 ล่าสุด ณ เดือนธันวาคม
2555 มีข้อเสนอจาก ก.ล.ต. ขอให้กระทรวงการคลังทำ
เป็นม าตรการถาวร ปัจจุบันย ังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
กระทรวงการคลัง

38

การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

3.2 ความเหลื่อมล้ำ ‘ภายใน’ ตลาดทุนในไทย
ความเหลื่อมล้ำภายในตลาดทุนเกิดจากข้อบกพร่อง
ของตลาด โดยเฉพาะขอ้ บ กพร่องประการสำคัญค อื ผูเ้ ล่นใน
ตลาดมขี ้อมูลไม่เท่าเทียมกัน (information asymmetry) ซึ่ง
มอบโอกาสให้ผ ทู้ มี่ ขี อ้ มูลว งในฉวยโอกาสทำกำไรมากกว่าผ ู้
ที่ไม่มีข้อมูลว งใน ด้วยเหตุน ี้ เราจึงอาจแบ่งค วามเหลื่อมล้ำ
ภายในตลาดทุนไทยได้เป็นสามประเภทหลัก คือความ
เหลื่อมล้ำจากกรณีที่ถูกกฎหมาย ความเหลื่อมล้ำจากกรณี
ที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดกฎ ก.ล.ต. และความเหลื่อมล้ำจาก
กรณีที่ผิดกฎหมาย
3.2.1 ความเหลื่อมล้ำจากกรณีที่ถูกกฎหมาย
ดั ง ที่ ไ ด้ เ กริ่ น ใ นต อนต้ น ข องร ายงานฉ บั บ นี้ ว่ า
เนื่องจาก ‘บุคคลวงใน’ บริษัทจ ดทะเบียน ซึ่งในนิยามของ
ก.ล.ต. หมายรวมถงึ ก รรมการและผบู้ ริหารระดับส งู ต ลอดจน
คู่สมรส อยู่ในฐานะที่จะล่วงรู้ข้อมูลต่างๆ ทั้งล ับและไม่ลับ
ของบริษัทจ ดทะเบียนมากกว่าบ ุคคลภายนอก การอนุญาต
ให้บุคคลวงในซื้อขายหุ้นข องบริษทั ต นเองได้ตราบใดทไี่ม่ใช้
ข้อมูลภายในและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนให้ ก.ล.ต. เปิดเผยเป็นข้อมูลส าธารณะ จึงน ับเป็น ‘การ
ประนีประนอม’ ที่สมเหตุสมผลระหว่างการคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลวงใน กับการบรรเทาปัญหาข้อมูลไม่เท่าเทียม
กันในตลาด
ประกาศ ก.ล.ต. ระบุว่าผ ู้เข้าข ่าย ‘บุคคลวงใน’ ของ
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บริ ษั ท จ ดท ะเบี ย นจ ะต้ อ งร ายงานก ารเ ปลี่ ย นแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ตนเป็นบุคคล
ภายในภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันซื้อหรือวันขาย ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่สั้นม ากเมื่อเทียบกับหลายประเทศ ยกตัวอย่าง
เช่น สหรัฐอเมริกากำหนดให้บุคคลวงในรายงานธุรกรรม
การซื้อหรือขายภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปนับจากวัน
ที่ทำธุรกรรม เท่ากับว่าบุคคลวงในในสหรัฐอเมริกาอาจมี
เวลามากถึง 41 วันที่จะเปิดเผยธุรกรรมต่อทางการ (กรณี
ที่สั่งซื้อหรือขายในวันที่ 1 ของเดือนที่มี 31 วัน) ขณะที่
บุคคลภายในในไทยมีเวลาเพียง 3 วันเท่านั้น ด้วยเหตุนี้
จังหวะเวลาของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจึงสามารถส่งผล
ต่อราคาหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา แต่ในไทยไม่น่าจะมี
ผลกระทบมากนัก
งานวิจัยหลายชิ้นในไทยยืนยันว่าข้อสังเกตข้างต้น
เป็นค วามจริง แต่น กั ว จิ ยั ก พ็ บวา่ บุคคลภายในสามารถได้รบั 
ผลตอบแทนสงู ผ ดิ ป กติเมือ่ เทียบกบั บ คุ คลภายนอก แม้จ ะมี
โอกาสให้บุคคลภายนอกทำตามทันก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น
Boonyawat Jumreornvong, และ Limpaphayom (2005) ใช้
โมเดลวิเคราะห์เหตุการณ์ (event study) ศึกษารายงานการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลวงในของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลท. ระหว่างปี 2536-2542 พบว่า การซื้อขายของบุคคล
วงในทวีจำนวนและปริมาณหุ้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2536 และขึ้นถึงจ ุดส ูงสุดในปี 2543 หรือห นึ่งปีหลังจากที่
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เกิดว ิกฤติเศรษฐกิจ โดยทีธ่ ุรกรรมส่วนใหญ่เป็นธ ุรกรรมการ
ขายหลักทรัพย์ และบุคคลวงในโดยรวมมีความสามารถใน
การ ‘จับจังหวะ’ การซื้อท ี่ถูกต้อง กล่าวคือ ส่งคำสั่งซื้อก่อน
ทีร่ าคาหนุ้ จ ะขนึ้ (อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ผ ดิ ป กติ – Average
Abnormal Return หรือ AAR – มีค ่าเท่ากับศ ูนย์หรือต ิดลบ)
แต่ในด้านขายไม่พบว่าได้รับผลตอบแทนผิดปกติแต่อย่าง
ใด อย่างไรกด็ ี บุคคลภายนอกก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทน
ผิดป กติเช่นเดียวกับบ ุคคลวงในด้วยการซื้อตาม เพียงแต่จะ
ได้รับผลตอบแทนต่ำกว่า เนื่องจากหุ้นแสดงผลตอบแทน
เฉลีย่ ผ ดิ ป กติห ลังว นั ท บี่ คุ คลวงในทำธรุ กรรมนานถงึ 4-5 วัน
ซึ่งเพียงพอที่คนอื่นจะฉวยโอกาสดังก ล่าว
ถึงแม้จะเป็นข่าวดีที่กฎการรายงานการซื้อขายของ
บุคคลวงในน่าจะมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านข้อมูล
ระหว่างบุคคลภายในกับบุคคลภายนอก ข่าวร้ายคือ กฎ
ที่ เ คร่ ง ครั ด ดั ง ก ล่ า วอ าจส ร้ า งแรงจู ง ใจใ ห้ บุ ค คลภ ายใน
‘อำพราง’ การซื้อข ายของตน เช่น โดยใช้บัญชีตัวแทน หรือ
‘นอมินี’ เพื่อหลบเลี่ยงการรายงานแก่ทางการ ในรายงาน
ก่อนหน้านี้ (สฤณี อาชวานันทกุล, 2549) ผู้เขียนรายงาน
พบว่าปัจจุบันสถาบันที่เป็นนอมินีถือครองหุ้นสูงถึงร้อยละ
21.4 ของมูลค่าหลักท รัพย์ทั้งตลาด และสถาบันนอมินีต่าง
ชาติถ อื ห นุ้ ร อ้ ยละ 10.4 ของหนุ้ ท งั้ หมด ในหนุ้ 64 ตัวท มี่ กี าร
ซือ้ ข ายนอ้ ยมากและไม่จ า่ ยเงินปันผล ซึง่ ป กติไม่อ ยูใ่ นความ
สนใจของนักลงทุนต่างชาติ จึงน่าสงสัยว่านอมินีต่างด้าว
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เหล่านี้น่าจะถือหุ้นแทนนักลงทุนไทยที่ไม่อยากเปิดเผย
ตัวตนที่แท้จริง
ด้วยเหตุนี้ ทางการจึงสมควรเร่งปรับปรุงนิยามและ
กฎเกณฑ์การเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก
กลไกในไทยยงั ม ขี อ้ บ กพร่องอยูม่ าก (ดูร ายละเอียดในหวั ข้อ
ที่ 4 บทสรุปแ ละข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย)
3.2.2 ความเหลื่อมล้ำจากกรณีที่อาจไม่ผิดกฎหมาย
แต่ผิดกฎ ก.ล.ต.
การเปิดเผยขอ้ มูลภ ายในอย่างทนั ท ว่ งทีแ ละทนั เวลา
เพื่อให้นักลงทุนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในตลาด นับ
เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการบรรเทาความเหลื่อมล้ำภายใน
ตลาดทุน แต่ผู้เขียนรายงานฉบับนี้พบว่า สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับห ลักท รัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งป ระเทศไทย (ตลท.) ยังม ไิ ด้บ งั คับใช้ก ฎ
การเปิดเผยขอ้ มูลอ ย่างมปี ระสิทธิภาพและเท่าเทียมกนั โดย
เฉพาะระหว่างบริษทั จ ดทะเบียนทมี่ ไิ ด้เป็นบ ริษทั ห ลักท รัพย์
กับบ ริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทหลักท รัพย์
รายงานเรื่อง ‘การพัฒนาตลาดการเงินเพื่อความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศ ึกษาข่าวสารในตลาดทุน’
(สฤณี อาชวานนั ทกลุ , 2551) เปรียบเทียบระหว่างสารสนเทศ
ใน SETSMART (ระบบการเปิดเผยขอ้ มูลข อง ตลท.) กับข า่ ว
ในเว็บไซต์ข า่ วหนุ้ ด อทคอม (สือ่ เกีย่ วกบั ห นุ้ ท ไี่ ด้ร บั ค วามนยิ ม
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เป็นอันดับต ้นๆ ในหมู่นักลงทุน) พบว่า ข่าวหุ้นดอทคอมมี
ข่าวที่ปรากฏระหว่างช่วงซื้อข ายผิดป กติ (T-3 ถึง T+1) กว่า
ร้อยละ 54 ของข่าวในข่าวหุ้นดอทคอมทั้งหมด ในขณะที่มี
สารสนเทศบน SETSMART เพียงรอ้ ยละ 31 เท่านัน้ ท ปี่ รากฏ
ในช่วงซื้อข ายผิดปกติ (หมายความว่าสารสนเทศทเี่หลืออีก
ร้อยละ 69 ปรากฏนอกช่วงซื้อขายผิดป กติ)
หุ้น 21 ตัวจาก 27 ตัวที่ทำการศึกษามีจำนวนวันที่
มีการซื้อขายผิดปกติ แต่ไม่มีข่าวทั้งใน SETSMART และ
ข่าวหุ้นดอทคอม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 หรือมากกว่า
ของวันที่มีการซื้อขายผิดปกติทั้งหมด แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าบริษัทส่วนใหญ่ละเลยที่จะทำตามประกาศ ตลท.
ว่าด้วยการดำเนินการเมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ซึ่งร ะบุให้บ ริษัท
จดทะเบียน “พิจารณาดวู า่ ม ขี า่ วลอื ห รือเหตุการณ์ส ำคัญอ นื่ 
ที่บริษัทต้องดำเนินการ” หรือไม่ เมื่อเกิดการซื้อขายหุ้นผิด
ปกติ และต่อให้บริษัท “ไม่ทราบสาเหตุของการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ที่ผิดปกติ” บริษัทนั้นก็ต้อง “แจ้งให้ทราบทั่วกันว่า
บริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและการ
ดำเนินงานของบริษัทนอกเหนือจากที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว
หรือตามที่บริษัททราบ”
นอกจากน้ี ยังเป็นท น่ี า่ ส งั เกตวา่ ห นุ้ ข องบริษทั ห ลักท รัพย์
สามบริษทั ท มี่ ปี ริมาณการซอื้ ข ายสงู ผ ดิ ป กติ ได้แก่ PHATRA,
KEST และ ASP ล้วนมีสัดส่วนวันซื้อขายผิดป กติทไี่ม่มีข่าว
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ค่อนข้างสูง กล่าวคือ ร้อยละ 85, 75, และ 88 ตามลำดับ
ข้อมูลน อี้ าจกอ่ ให้เกิดข อ้ ก งั ขาวา่ ตลท. ได้บ งั คับใช้ห ลักเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลอย่าง ‘อะลุ้มอล่วย’ หรือ ‘เลือกปฏิบัติ’
ต่อบริษัทหลักทรัพย์บางแห่ง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอำนาจเกือบ
กึ่งหนึ่งในคณะกรรมการของ ตลท. มากกว่าที่ใช้กับบริษัท
อื่นๆ หรือไม่
ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันการเปิดเผย
ข้อมูลในตลาดหุ้นไทยนั้นยังมีความคลุมเครือด้านระดับ
ข้อเท็จจริง และความไม่เท่าเทียมทั้งระหว่างสื่อเอกชนกับ
สือ่ ท างการของ ตลท. และระหว่างคนกลุม่ น อ้ ยทลี่ ว่ งรขู้ อ้ มูล
ภายในกับน ักลงทุนคนอื่นๆ ทีย่ ังปรับปรุงได้อีกมาก
3.2.3 ความเหลื่อมล้ำจากกรณีผิดกฎหมาย
ความเหลื่อมล้ำภายในตลาดทุนที่เกิดจากการทุจริต
นั้น มักจะกระทำโดยบุคคลวงในที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของ
บริษัทจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นบุคลากรของบริษัท
แต่ล่วงรู้ข้อมูลภายในโดยหน้าที่หรือความรับผิดชอบ อาทิ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
เจ้ า ห น้ า ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ป ระเทศไทย เจ้ า ห น้ า ที่ 
สำนักงาน ก.ล.ต. หรือส อื่ มวลชนทสี่ นิทส นมกบั ผ ถู้ อื ห นุ้ ใหญ่
ของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น
นอกจากจะอาศัยข้อมูลภายในแล้ว บุคคลวงในที่
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ประสงค์จ ะแสวงหาคา่ เช่าม กั จ ะตอ้ งอาศัยค วามรว่ มมอื จ าก
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ประสงค์จะสร้าง
ราคาหุ้น (ปั่นหุ้น) มักจ ะนิยมจ้างวานหรือหว่านล้อมบุคคล
อืน่ ให้ร ว่ มมอื ก บั ต น เพือ่ ให้ส ามารถหลอกลอ่ น กั ล งทุนม าซอื้ 
หรือขายหลักทรัพย์ให้ถึงระดับที่ตนต้องการ เพื่อลดความ
ไม่แน่นอนในการทำกำไรและลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้า
การสอบสวนของทางการ เช่น จ้างวานผบู้ ริหารระดับส งู ข อง
บริษทั ให้ป ล่อยขา่ วดีเกีย่ วกบั บ ริษทั ท ปี่ ราศจากมลู ค วามจริง
จ้างวานเจ้าห น้าทีก่ ารตลาดของบริษทั ห ลักท รัพย์ให้อ ำพราง
การซื้อขายผ่านบัญชีตัวแทน เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ ค่าเช่าจากการทุจริตในตลาดหลักทรัพย์
จึงม กั จ ะละเมิดก ฎหมายหลายมาตราพร้อมกนั ในกรณีเดียว
นอกเหนือจากมาตราที่เป็นฐานความผิดโดยตรง เช่น การ
ตกแต่งบัญชี ไม่รายงานการถือครองหลักท รัพย์ แจ้งข้อมูล
เท็จ จนถึงก ารให้การสนับสนุนของบุคคลทเี่กี่ยวข้อง

ลักษณะค่าเช่าและขั้นตอนการดำเนินการของ ก.ล.ต.
ค่าเช่าท างเศรษฐกิจจ ากการทจุ ริตในตลาดหลักทรัพย์
ทีส่ ามารถกอ่ ให้เกิดค วามเสียห ายตอ่ บ ริษทั จ ดทะเบียนหรือ
ผู้ถือหุ้นในสาระสำคัญ ตลอดจนตอกตรึงความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจระหว่างผู้เข้าถึงข้อมูลภายในกับผู้ที่เข้าไม่ถึง
สามารถแบ่งตามฐานความผิดใน พ.ร.บ.หลักท รัพย์ มูลค่า
ความเสียหายที่ต้องชดใช้ตามกฎหมาย และโอกาสในการ
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แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจของผู้กระทำผิดในแต่ละกรณี
ได้ดังต่อไปนี้

มาตรา

ตาราง 2 โอกาสในการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในตลาดหลักทรัพย์
ฐานความผิด และมูลค่าความเสียหายที่ต้องชดใช้ตามกฎหมาย
ผู้กระทำผิด

ฐานความผิด
หรือความรับผิดชอบที่ละเมิด

มูลค่าค วามเสียหายที่ต้อง
ชดใช้ตามกฎหมาย

โอกาสในการแสวงหา
ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ

56

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ไม่จ ัดทำและส่งงบการเงินและรายงาน
เกี่ยวกับฐ านะการเงิน และผลการดำเนิน
งานของบริษัทตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่ ก.ล.ต. กำหนด

ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละ 3,000
บาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

จงใจตกแต่งบัญชีเพื่อล วงผู้ถือหุ้นและ
บุคคลอื่นทจี่ ะเข้าม าซื้อหุ้นว่า บริษัทมี
กำไรทั้งทกี่ ารดำเนินงานมีผลขาดทุน
หรือผู้บริหารจงใจตกแต่งบัญชีเพื่อ
ยักยอกเงินออกจากบริษัท

59

ไม่จ ัดทำและเปิดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย์ข องตนและของคู่สมรสและ
กรรมการ ผู้จัดการ ผูด้ ำรงตำแหน่ง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการ
บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท
เปลีย่ นแปลงการถือหลักท รัพย์ดังกล่าว
ที่ออกหลักทรัพย์
ต่อ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการทกี่ ำหนด

ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000
บาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

ซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภายใน ไม่รายงานการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ เนื่องจากต้องการปกปิดมิให้
ผู้อื่นทราบความเคลื่อนไหวในการถือ
หลักทรัพย์ของตน

82

บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งกรรมการ
ผู้ร่วมจัดต ั้งบริษัท ผูจ้ ัดจำหน่าย
หลักท รัพย์ ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษา
ทางการเงิน หรือผ ู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินที่ลงนามในแบบแสดง
รายการข้อมูลก ารเสนอขายหลัก
ทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักท รัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความ
เท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสำคัญ

ส่วนต่างของเงินที่ผู้ใช้สิทธิเรียก
ร้องค่าเสียหายได้จ่ายไป กับราคา
ทีค่ วรจะเป็นหากมีการเปิดเผย
ข้อมูลทถี่ ูกต้อง ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า
มูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์นั้น
บวกด้วยดอกเบี้ยของจำนวนส่วน
ต่างดังกล่าว

หลอกลวงนักลงทุนในตลาดแรก (การ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่
ประชาชนทั่วไปครั้งแรก) ด้วยการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงกว่ามูลค่า
ที่แท้จริง (ราคาที่ควรจะเป็น) ของ
หลักทรัพย์มาก

กรรมการและผู้บริหาร

ปรับไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้ร ับ แต่
ต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ถ้ากระทำโดยทุจริตต้องระวาง
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่
เกิน 2 เท่าของค่าเสียหาย แต่ไม่
ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

ทุจริตในทางที่ทำให้กรรมการหรือผู้
บริหารได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน
นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติและ
เบียดบังผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น
ยักยอกเงินจากบริษัทและตกแต่งบัญชี
กลบเกลื่อนการยักยอกดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์

กระทำการใดๆ อันจะทำให้ลูกค้าหรือ
บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์
หรือม ีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสีย
หาย หรือเป็นการเอาเปรียบลูกค้าหรือ
บุคคลทเี่กี่ยวข้อง

ฉวยโอกาสเอาเปรียบลูกค้าจากภาวะ
ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ซื้อหุ้นใน
พอร์ตลงทุนของตนเองตัดหน้าลูกค้า
(front-running) หรืออ อกบทวิเคราะห์
เชียร์ให้ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตน
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

89/7

98

ปรับไม่เกิน 300,000 บาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000
บาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

มาตรา

46

การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ผู้กระทำผิด

ฐานความผิด
หรือความรับผิดชอบที่ละเมิด

มูลค่าค วามเสียหายที่ต้อง
ชดใช้ตามกฎหมาย

โอกาสในการแสวงหา
ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ

มิได้ดำเนินการในฐานะนายหน้าซื้อขาย จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
หลักท รัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้ง
วิธีการที่ ก.ล.ต. กำหนด
จำทั้งปรับ

ช่วยลูกค้าส ร้างราคาหุ้นหรือทุจริต
เช่น ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของลูกค้า ไม่รายงานธุรกรรมของ
ลูกค้าท ี่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจ ะเข้าข ่าย
การฟอกเงิน

บริษัทหลักทรัพย์

มิได้ดำเนินการในฐานะผู้จัดจ ำหน่าย
จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
หลักท รัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้ง
วิธีการที่ ก.ล.ต. กำหนด
จำทั้งปรับ

จัดสรรหุ้นในทางทไี่ม่เป็นธรรมต่อ
นักลงทุนรายย่อย เอื้อป ระโยชน์ให้กับ
นักลงทุนรายใหญ่หรือกลุ่มผลประโยชน์
เช่น ไม่เก็บหลักฐานที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นให้แก่ผ ู้มีอุปการคุณของ
บริษัท หรือเปิดเผยตัวเลขประมาณการ
ผลกำไรให้กับน ักลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน
ระยะเวลาเปิดจองหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์

มิได้ดำเนินการในฐานะผู้ขอจัดต ั้ง
กองทุนร วม ผู้จัดการกองทุนรวม หรือ
ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลตามหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ ก.ล.ต.
กำหนด

ปรับไม่เกิน 300,000 บาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000
บาทตลอดเวลาทยี่ ังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต ้อง

ช่วยบริษัทผู้ออกกองทุนเบียดบัง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น
เปลี่ยนเงื่อนไขในสาระสำคัญในทาง
ทีท่ ำให้ผู้ถือหน่วยได้รับความเสียหาย
หรือฉวยโอกาสจากภาวะผลประโยชน์
ทับซ้อนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
เช่น ซื้อหุ้นในพอร์ตลงทุนของตนเอง
ตัดห น้าลูกค้า (Front-running)

127
และ
128

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

มิได้ดำเนินการในฐานะผู้ดูแลผล
ประโยชน์ข องกองทุนรวมตามหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ ก.ล.ต.
กำหนด

ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000
บาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

ช่วยบริษัทผู้ออกกองทุนเบียดบังผล
ประโยชน์ของผถู้ ือหน่วยลงทุน เช่น
ยอมให้บริษัทจัดการกองทุนเปลี่ยน
เงื่อนไขในสาระสำคัญในทางทที่ ำให้ผู้
ถือหน่วยได้รับความเสียหาย

238,
239

บริษัทหลักทรัพย์ หรือผซู้ ึ่งร ับ
ผิดช อบในการดำเนินกิจการของ
บริษัทหลักท รัพย์ หรือบริษัทอ อก
หลักทรัพย์ หรือผมู้ ีส่วนได้เสียใน
หลักทรัพย์

(238) บอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ
หรือข้อความใดโดยเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญ
ผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน หรือราคาซื้อขายหลัก
ทรัพย์, (239) แพร่ข่าวเกี่ยวกับข้อเท็จ
จริงใดๆ ที่ยังไม่ได้แจ้งกับ ตลท. แล้ว
อันอาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลัก
ทรัพย์ใดจะมรี าคาสูงขึ้นหรือลดลง

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็น
เงินไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์
ที่บุคคลนั้นๆ ได้รับหรือพึงจะ
ได้ร ับเพราะการกระทำฝ่าฝืน
ดังกล่าว แต่ต ้องไม่น้อยกว่า
500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างราคาหุ้น
หรือทุจริตเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
เช่น แพร่ข่าวเท็จเพื่อดึงดูดให้นักลงทุน
รายย่อยเข้ามาซื้อหลักทรัพย์ที่ตนลงทุน
ไปก่อนหน้า เพื่อขายทำกำไรจากราคา
หุ้นที่ปรับตัวส ูงขึ้น

บุคคลใดก็ตาม

ทำการซื้อหรือข ายหรือเสนอซื้อหรือ
เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ
หรือข าย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่ง
หลักท รัพย์ ในประการที่น่าจะเป็นการ
เอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัย
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ทยี่ ัง
มิได้เปิดเผยต่อประชาชนและตนได้ล ่วงรู้
มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็น
เงินไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์
ที่บุคคลนั้นๆ ได้รับหรือพึงจะ
ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขาย
ได้ร ับ เพราะการกระทำฝ่าฝืน
หลักทรัพย์
ดังกล่าว แต่ต้องไม่น้อยกว่า
500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

113

116

117,
125,
133,
137,
138
และ
139

241

บริษัทหลักทรัพย์

มาตรา

สฤณี อาชวานันทกุล

ผู้กระทำผิด

ฐานความผิด
หรือความรับผิดชอบที่ละเมิด

ทำการซื้อหรือขายหลักท รัพย์โดยรู้
เห็นห รือตกลงกับบุคคลอื่นอันเป็นการ
อำพราง เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิด
ไปว่า หลักทรัพย์นั้นได้มีการซื้อหรือ
ขายกันม าก หรือราคาของหลักทรัพย์
นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง อันไม่ตรงต่อสภาพปกติ
ของตลาด

มูลค่าค วามเสียหายที่ต้อง
ชดใช้ตามกฎหมาย

47

โอกาสในการแสวงหา
ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็น
เงินไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์
ที่บุคคลนั้นๆ ได้รับหรือพึงจะ
สร้างราคาหลักทรัพย์ (ปั่นหุ้น)
ได้ร ับเพราะการกระทำฝ่าฝืน
ดังกล่าว แต่ต ้องไม่น้อยกว่า
500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

243
และ
244

บุคคลใดก็ตาม

246

ไม่รายงานถึงจ ำนวนหลักทรัพย์ทุกร้อย
บุคคลใดก็ตามที่ถือห ลักท รัพย์เพิ่ม ละ 5 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลา
ขึ้นหรือล ดลงทุกร ้อยละ 5
ทีก่ ำหนด (วันทำการถัดจ ากวันที่ได้มา
หรือจ ำหน่ายหลักท รัพย์)

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน
500,000 บาท และปรับอีกไม่เกิน
สร้างราคาหลักทรัพย์ ประกอบกับใช้
วันละ 10,000 บาทตลอดเวลา
ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต ้อง หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

247

บุคคลใดก็ตามที่ได้มาหรือก ลาย
เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ถึงร้อยละ 25
ขึ้นไป (ถือว่าเป็นการเข้าถือหลัก
ทรัพย์เพื่อ ครอบงำกิจการ เว้น
แต่เป็นมรดก)

ไม่ทำคำเสนอซื้อหลักท รัพย์ทั้งหมด
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
ก.ล.ต. กำหนด

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน
500,000 บาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละ 10,000 บาทตลอดเวลา
ที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต ้อง หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

ฉวยโอกาสครอบงำกิจการโดยหลีก
เลี่ยงการทำคำเสนอซื้อต่อผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด หรือหลอกล่อให้ผู้ถือหุ้นราย
อื่นยอมขายในราคาทตี่ ่ำกว่าท ี่ควรจะ
เป็น เช่น ด้วยการแสดงข้อมูลเท็จห รือ
แสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนในคำเสนอซื้อ

287

ผู้สอบบัญชีของบริษัทท ี่ออก
หลักทรัพย์

แสดงความเห็นต่องบการเงินไม่เป็นไป
ตามข้อก ำหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้
สอบบัญชีหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่
ก.ล.ต. กำหนด หรือทำรายงานเท็จ

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน
500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ช่วยกรรมการหรือผู้บริหารยักยอก
เงิน หุ้น และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของ
บริษัทจดทะเบียน ทำให้บริษัทและผู้
ถือหุ้นเสียหาย

307,
308,
311
และ
312

(307) ทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ป ระโยชน์ในลักษณะที่เป็น
ทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น, (308) เบียด
บังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคล
กรรมการ ผูจ้ ัดการ หรือบ ุคคลใด
ทีส่ ามโดยทุจริต, (311) กระทำการหรือ
ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
ไม่กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์
นิติบุคคลใดตาม พ.ร.บ.หลักท รัพย์
ทีม่ ีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อ
ซึ่งได้ร ับมอบหมายให้จ ัดการ
ตนเองหรือผ ู้อื่นอันเป็นการเสียหายแก่
ทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่าว
นิติบุคคลนั้น, (312) กระทำหรือยินยอม
หรือท รัพย์สินทนี่ ิติบุคคลดังกล่าว
ให้กระทำการทำลายหรือปลอมแปลง
เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย
เอกสาร ลงข้อความเท็จหรือทำบัญชีไม่
ครบถ้วนไม่ถูกต ้อง เพื่อลวงให้นิติบุคคล
ดังกล่าวหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์
อันค วรได้

จำคุกต ั้งแต่ 5-10 ปี และปรับ
เป็นเงิน 2 เท่าของราคาทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ที่บุคคลดังกล่าวได้
กระทำการฝ่าฝืนในมาตรานั้นๆ
แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำ
กว่า 500,000 บาท

ยักยอกเงิน หุ้น และ/หรือทรัพย์สินอื่น
ใดของบริษัทจดทะเบียน ทำให้บ ริษัท
และผู้ถือหุ้นเสียห าย เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น

ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้
ในมาตรานั้นๆ เว้นแต่ผนู้ ั้นมิได้
รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความ
สะดวกนั้น

ช่วยกรรมการหรือผู้บริหารยักยอก
เงิน หุ้น และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของ
บริษัทจดทะเบียน ทำให้บริษัทและผู้
ถือหุ้นเสียหาย

315

บุคคลใดก็ตาม

ช่วยเหลือห รือให้ความสะดวกในการที่
กรรมการ ผูจ้ ัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิด
ชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล
หรือผู้สอบบัญชี กระทำความผิด
ตามที่บัญญัติใน มาตรา 287 มาตรา
306 มาตรา 307 มาตรา 308 มาตรา
309 มาตรา 310 มาตรา 311 หรือ
มาตรา 312
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ขั้นตอนการดำเนินการของ ก.ล.ต. ต่อกรณีละเมิด
พ.ร.บ.หลั ก ท รั พ ย์ สามารถแ บ่ ง ไ ด้ เ ป็ น 2 รู ป แ บบ ดั ง
ต่อไปนี้

1. การดำเนินการทางบริหาร
ผู้ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ าตห รื อ ไ ด้ รั บ ค วามเ ห็ น ช อบห รื อ ขึ้ น
ทะเบียน ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ.ซื้อขายล่วงหน้า
พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธ ุรกรรมในตลาดทุน พ.ร.บ.กองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ร.ก.นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็ น ห ลั ก ท รั พ ย์ ต้ อ งเ ป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละป ฏิ บั ติ ต าม
ห ลักเกณฑ์ท กี่ ำหนดไว้ หากบคุ คลดงั ก ล่าวขาดคณ
ุ สมบัตหิ รือ
ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ กพร่อง หรือไม่ป ฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ท กี่ ำหนด
ไว้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการพิจารณา
โทษทางปกครอง คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือร ฐั มนตรีว า่ การ
กระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้บุคคลนั้นแก้ไข
หรือมีคำสั่งลงโทษทางปกครอง เช่น ภาคทัณฑ์ สั่งพ ักหรือ
เพิกถ อนใบอนุญาต การให้ค วามเห็นช อบหรือก ารขน้ึ ท ะเบียน
ได้ ถ้าผู้ถูกส ั่งโทษไม่เห็นด้วย ก็มีวิธีในการยื่นอุทธรณ์ได้
2. การดำเนินคดีอาญา
ก.ล.ต. จะพจิ ารณาขอ้ มูลต า่ งๆ ทีน่ า่ ส งสัยไม่ว า่ จ ะมา
จากระบบการติดตามและตรวจสอบของ ก.ล.ต. ตลท. หรือ
องค์กรภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) ข้อร ้องเรียน ข่าว

สฤณี อาชวานันทกุล

ข้อมูลต ่างๆ ที่เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป ถ้าพ บว่าไม่มมี ูล
ก็จ ะยตุ กิ ารตรวจสอบไว้เพียงเท่านัน้ แต่ห ากพบวา่ ม มี ลู ก จ็ ะ
ดำเนินการตรวจสอบ และ/หรือหาหลักฐานเพิ่มเติม และ
พิจารณาว่าเข้าข ่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักท รัพย์ฯ หรือไม่
ถ้าห ากพบวา่ ไม่ได้ฝ า่ ฝืน ก็จ ะยตุ กิ ารตรวจสอบไว้เพียง
เท่านั้น แต่หากพบว่าฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ก.ล.ต. จะ
พิจารณาความผิดหรือบทบัญญัติที่ฝ่าฝืนว่าสามารถเปรียบ
เทียบปรับได้โดยไม่ส่งผลกระทบในวงกว้างได้หรือไม่ โดย
มาตรา 317 แห่ง พ.ร.บ.หลักท รัพย์ มาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.หลัก
ทรัพย์ฯ แห่ง พ.ร.บ.กองทนุ ฯ มาตรา 43 แห่ง พ.ร.ก.นิตบิ คุ คล
เฉพาะกิจฯ และมาตรา 155 แห่ง พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วง
หน้าฯ กำหนดให้ความผิดตามประเภทที่กำหนด สามารถ
เปรียบเทียบความผิดได้โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง ซึ่งมีกรรมการ
จำนวน 3 คน ประกอบด้วยผแู้ ทนจากสำนักงานตำรวจแห่ง
ชาติ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งป ระเทศไทย โดยให้
ถือว่าคดีเป็นอันเลิกกันหากได้ยอมรับการเปรียบเทียบและ
ชำระค่าปรับค รบถ้วนภายในระยะเวลาทกี่ ำหนด
หากคณะกรรมการเปรียบเทียบยินยอม ก็จะทำการ
เปรี ย บเ ที ย บป รั บ แ ละจ ะถื อ ว่ า ค ดี ถึ ง ที่ สุ ด แต่ ถ้ า ค ณะ
กรรมการเปรียบเทียบไม่ยินยอม ผูก้ ระทำผิดไม่ยินยอมเข้า
รับก ารเปรียบเทียบปรับ หรือเปรียบเทียบปรับไม่ได้เนือ่ งจาก
การกระทำผิดได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง คณะกรรมการ
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ก.ล.ต. ก็จะดำเนินก ารกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
ในขั้นตอนนี้จะต้องพิจารณาว่าความผิดที่ได้กระทำ
ลงไปนั้นเป็นค วามผิดประเภทใด ถ้าเป็นความผิดท ี่เกี่ยวกับ
การทุจริตของผู้บริหาร การสร้างราคาหุ้น (ปั่นหุ้น) การใช้
ข้อมูลภายใน หรือการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้
รับอนุญาต ก.ล.ต. จะต้องกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม แต่
ถ้าเป็นความผิดอื่นๆ ก็จะกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
ก องบั ง คั บ การป ราบป รามอ าชญากรรมท างเ ศรษฐกิ จ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลังจ ากทำการสอบสวนแล้ว หากพนักงานสอบสวน
เห็นว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย
ก็จะส่งเรื่องให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
พิจารณา ถ้าพนักงานอัยการพิจารณาไม่ยื่นฟ้องจะถือว่า
คดีถึงที่สุด แต่ถ้าพนักงานอัยการมีคำสั่งยื่นฟ้องต่อศาล
อาญา คดีก็จะถูกส่งให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณา หากศาล
ชั้นต้นต ัดสินว ่าผิดจริง แล้วจำเลยไม่ยื่นอ ุทธรณ์ ก็จะถือว่า
คดีถึงที่สุด แต่ห ากจำเลยยื่นอุทธรณ์ คดีก ็ถูกส่งไปพิจารณา
ที่ศาลอุทธรณ์ ในทำนองเดียวกันถ้าศาลอุทธรณ์ยืนกราน
คำตัดสินข องศาลชั้นต้น แล้วจ ำเลยไม่ยื่นฎีกากจ็ ะถือว่าคดี
ถึงที่สุด แต่หากจำเลยขอยื่นฎ ีกา คดีก ็จะถูกส่งไปพิจารณา
ที่ศาลฎีกา คำตัดสินของศาลฎีกาถือเป็นที่สุด
ขั้นตอนที่กล่าวไปข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าการ

สฤณี อาชวานันทกุล

กระทำผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ถือเป็นความผิดทาง
อาญาที่มีบทลงโทษผู้กระทำผิดอย่างชัดเจน โดย ก.ล.ต.
เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย ก.ล.ต. ก็มิได้เป็น
ผู้เสียหายที่จะนำเรื่องไปฟ้องร้องต่อศาลได้ อีกทั้งยังมิได้มี
อำนาจในการสงั่ ป รับผ กู้ ระทำผดิ เองดว้ ย สิง่ ท ี่ ก.ล.ต. ทำคอื
ติดตามสถานการณ์ รวบรวมขอ้ เท็จจ ริง และตรวจสอบกรณีท ี่
ต้องสงสัย หากพจิ ารณาแล้วพ บวา่ การกระทำดงั ก ล่าวเข้าข า่ ย
ฝ่าฝืนกฎหมายก็จะต้องเสนอเรื่องต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อให้ดำเนินก ารตามกฎหมายต่อไป ส่วนในกรณีที่ ก.ล.ต.
เลือกจะดำเนินก ารโดยการปรับ ก็จ ะตอ้ งเสนอเรือ่ งตอ่ ค ณะ
กรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
แต่งต งั้ การทไี่ ม่มตี วั แทนจาก ก.ล.ต. ในคณะกรรมการดงั ก ล่าว
ทำให้คณะกรรมการเปรียบเทียบค่อนข้างมีความเป็นอิสระ
และสามารถถ่วงดุลอำนาจกับ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ
และตั้งข้อกล่าวหาได้
ตั ว อย่ า งค วามผิ ด ที่ ต้ อ งก ล่ า วโ ทษต่ อ พ นั ก งาน
สอบสวน เช่น การฉ้อโกงบริษัทข องผบู้ ริหาร ส่วนความผิด
ที่เปรียบเทียบปรับได้นั้นจะต้องเป็นความผิดที่มีโทษจำคุก
ไม่เกิน 2 ปี เช่น การใช้ข้อมูลภายใน และการปั่นหุ้น แต่ใน
บางกรณีแม้จะเป็นค วามผิดท ี่เปรียบเทียบได้ ก.ล.ต. ก็ย ังมี
การดำเนินก ารกล่าวโทษ ซึง่ ส ว่ นใหญ่จ ะเนือ่ งมาจากเป็นการ
กระทำความผิดท มี่ ผี ลกระทบในวงกว้าง หรือผ ตู้ ้องสงสัยไม่
ยินยอมเข้าร ับการเปรียบเทียบปรับ
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สำหรับเกณฑ์ในการคิดค่าปรับของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ บทความ ‘การปรับตามกฎหมายหลักทรัพย์’
คอลัมน์ หน้าต่าง ก.ล.ต. ของ ก.ล.ต. เดือนกันยายน ปี
25463 ให้คำอธิบายว่า
“ในกฎหมายได้กำหนดค่าปรับสูงสุดสำหรับความ
ผิดในแต่ละมาตรา และบางมาตราก็ได้กำหนดค่าปรับ
รายวันตั้งแต่วันที่ทำผิดจนถึงวันที่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง คณะ
กรรมการเปรียบเทียบจะกำหนดเกณฑ์ในการคิดอัตราค่า
ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละกรณีเพิ่มเติม เกณฑ์ดังกล่าวจะ
คำนึงถึงสถานความผิดว่ามีความรุนแรงในระดับใด เช่น
การไม่เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้ลงทุนเป็นความผิดสถาน
รุนแรง การขยายพนื้ ทีท่ ำการของบริษทั ห ลักท รัพย์โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็นความผิดสถานไม่รุนแรง เป็นต้น นอกจากนี้
ยังได้คำนึงถึงพฤติกรรมการทำความผิดเป็นรายกรณีด้วย
เช่น หากเป็นค วามผดิ ท จี่ งใจฝา่ ฝืน หรือเป็นการทำความผดิ
บ่อยๆ ก็จะกำหนดอัตราค่าปรับสูงขึ้น
“ในบางมาตรากฎหมายได้กำหนดค่าปรับสูงสุดเป็น
สัดส่วนกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำความผิด เช่น ใน
มาตราที่ลงโทษผู้ปั่นหุ้นหรือใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขาย
หุ้น กฎหมายได้กำหนดว่าค่าปรับต้องไม่ต่ำกว่า 500,000
3 รพี สุจริตก ุล, ‘การปรับตามกฎหมายหลักทรัพย์’, หน้าต่าง
ก.ล.ต. สำเนาจาก http://www.sec.or.th/investor_edu/
info_media/article/.../09-09-46sec_fine.doc
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บาท และสูงสุดต้องไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ที่ได้
รับหรือพึงจะได้รับ กรณีนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบก็ได้
กำหนดเกณฑ์ก ารคดิ ค า่ ป รับในรายละเอียดวา่ อัตราคา่ ป รับ
ต้ อ งม ากกว่ า ผ ลป ระโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ ห รื อ พึ ง จ ะไ ด้ รั บ
อันเนื่องจากการทำความผิดด้วย ผลประโยชน์ที่ว่านี้ไม่ได้
คำนึงถึงต้นทุนของหุ้นที่ผู้ทำความผิดมีอยู่ แต่จะคำนึงถึง
ราคาที่เปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีการทำความผิดเท่านั้น
“แม้ ว่ า ค ดี ที่ มี ก ารป รั บ แ ล้ ว จ ะถื อ ว่ า ยุ ติ ก็ ต าม แต่
ก.ล.ต. ก็มีมาตรการทางบริหารเพิ่มเติม โดยห้ามมิให้บุคคล
ที่เคยถูกปรับในเรื่องที่ค่อนข้างร้ายแรง เช่น การปั่นหุ้น
การใช้ ข้ อ มู ล ภ ายใน เข้ า ม าเ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารห รื อ ผู้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ หรือเป็นผู้บริหารของบริษัท
ที่ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
แล้วแต่ความร้ายแรงของความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคล
เหล่านีม้ โี อกาสทำความเสียห ายให้แ ก่ต ลาดทนุ อ กี แ ละจะได้
หลาบจำ แต่ก็ยังให้โอกาสในการกลับตัว จึงได้กำหนดเวลา
ห้ามไว้ไม่เกิน 5 ปี”

ประเมินค ่าเช่าท างเศรษฐกิจจากการทจุ ริตในตลาดหลักทรัพย์
การประเมินค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตใน
ตลาดหลักทรัพย์ สามารถทำได้โดยแยกตามระดับความ
รุนแรงของการทุจริต ซึ่งสะท้อนในรูปแบบการดำเนินการ
ของ ก.ล.ต. สองกรณี ได้แก่ 1) กรณีท มี่ กี ารเปรียบเทียบปรับ
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และ 2) กรณีที่มกี ารกล่าวโทษต่อพ นักงานสอบสวน
3.2.3.1 กรณีที่มีการเปรียบเทียบปรับ
ในระยะเวลา 13 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึงวันที่
20 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการเปรียบเทียบมีการปรับ
ผู้ ก ระทำผิ ด ใ นฐ านค วามผิ ด ที่ มี โ อกาสส ร้ า งค่ า เช่ า ท าง
เศรษฐกิจรวม 292 ราย ค่าป รับรวม 590.6 ล้านบาท คิด
เป็นค่าปรับเฉลี่ย 10.6 ล้านบาทต่อราย ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 3
ตาราง 3 ค่าปรับในฐานความผิดที่มีโอกาสสร้างค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจ, 2542 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555
ที่มา: รวบรวมและสังเคราะห์ข ้อมูลจากเว็บไซต์ ก.ล.ต.
มาตรา

ฐานความผิด

ราย

ค่าปรับ (บาท)

ค่าปรับเฉลี่ยต่อราย

59

ไม่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์

49

19,937,470

406,887

241

ใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์

43

300,047,749

6,977,855

243 & 244

สร้างราคาหุ้น (ปั่นหุ้น)

121

232,559,573

  1,921,980

246

ไม่รายงานการถือครองทุกร้อยละ 5

37

38,747,538

1,047,231

247

ไม่ทำคำเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการ

23

10,996,113

478,092

283

กระทำผิดในฐานะบริษัทหลักทรัพย์/จัดการกองทุน

40

5,714,046

142,851

300

ร่วมรับผิดในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารบริษัท

28

2,493,878

89,067

รวม

292

590,558,895

10,657,075
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จากขอ้ มูลข า้ งตน้ ฐานความผดิ ท มี่ คี า่ ป รับส งู ท สี่ ดุ ค อื
2 กรณีที่มีโอกาสสร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริต
ในตลาดหลักทรัพย์ค ่อนข้างมาก นั่นคือ การสร้างราคาหุ้น
(ปัน่ ห นุ้ ) และการใช้ข อ้ มูลภ ายในซอื้ ข ายหลักท รัพย์ (ซึง่ ม กั จ ะ
เป็นอ งค์ป ระกอบทขี่ าดไม่ได้ข องการสร้างราคาหนุ้ เนือ่ งจาก
ผูก้ ระทำผดิ ม กั เป็นบ คุ คลวงในของบริษทั จ ดทะเบียน) โดยใน
ช่วงเวลา 13 ปี มีการปรับในฐานความผิด 2 กรณีด ังก ล่าว
รวม 164 ราย คิดค่าปรับรวม 532 ล้านบาท อย่างไรก็ดี
ค่าป รับด งั ก ล่าวซง่ึ ค ดิ เป็นค า่ ป รับเฉลีย่ 3.2 ล้านบาทตอ่ ร ายนน้ั
นับว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่น่าจะ
เกิดข ึ้นจากกรณีดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกัน
ข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง
ในบรรดาสาเหตุที่เป็นไปได้สามประการ ได้แก่ 1) คณะ
กรรมการเปรียบเทียบสั่งปรับเฉพาะแต่ผู้กระทำผิดราย
ย่อย ส่วน ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิดร ายใหญ่ทกี่ ่อความ
เสียหายในวงกว้างตามแนวปฏิบัติที่ควรเป็น หรือ 2) ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวมีกรณีทุจริตเกิดขึ้นน้อย ค่าปรับและกรณี
กล่าวโทษจงึ น อ้ ยตามไปดว้ ย หรือ 3) การปรับแ ละกล่าวโทษ
ผู้กระทำผิดมีจำนวนน้อยกว่าที่ควรเป็น
ความเป็นไปได้ประการที่1) นั้นไม่เป็นค วามจริงเมื่อ
พิจารณาการเปรียบเทียบปรับและการกล่าวโทษในแต่ละ
ฐานความผิด ดังแสดงในตาราง4
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96

7

5

180

- การกระทำอันไม่เป็นธรรม

-การครอบงำกิจการ

รวมการพิจารณาเปรียบเทียบปรับ

2543

- การประกอบธุรกิจห ลักทรัพย์
และธุรกิจกองทุน

2544

95

11

3

54

27

63

1

6

51

5

47

2

2

33

10

47

1

33

13

2547

72

2545
48

4

2

29

13

71

5

6

42

18

108

13

5

49

41

67

4

0

41

22

28

50

2

18

21

9

27

63

5

3

34

21

21

81

24

24

33

74

920

53

76

507

284

436

รวม
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- การออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์

2546

การพิจารณา
เปรียบเทียบปรับ

2548

การดำเนินคดีอาญา

2549
70

2550

77

2551

79

2552

30

2553

30

2554

การดำเนินการทางบริหาร

ตาราง4 สรุปผลการดำเนินการทางบริหารและอาญาของ ก.ล.ต., 2543-2554*
56

9

21

116

6

186

รวมการกล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวน
รวมการดำเนินค ดีอาญา

70

7
57

10

2

51

4

2

1

56

8

4

1

2

75

4

2

2

2549

- กรณีอื่น

1

3

- การทุจริตของผู้บริหาร

1

2

3

- การครอบงำกิจการ

1

1

2547

1

115

7

1

4

2

76

9

2

1

2

4

2551

1

4

2543

- การกระทำอันไม่เป็นธรรม

2544

5

1

2548

1

2546
1

2550

- การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจก องทุน

2545

6

62

12

1

3

2

4

2

2552

3

198

35

2

18

2

3

1

9

2553

- การออกและเสนอขายหลัก
ทรัพย์

การกล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวน (จำนวนคดี)

123

42

3

1

12

26

2554

1085

165

25

33

5

29

23

50

รวม
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2544

2543

5.28

15.28

48.42

15,870

8.13

17,097
127.39

74.98

17,854

28,854

16,559

16.60 115.06** 40.31

28,669

169

228

161

221

112

318

682

**ตัวเลขไม่ตรงกับผลรวมในตารางที่ 5 เนื่องจากไม่รวมกรณีที่ผถู้ ูกป รับไม่ยอมจ่ายค่าปรับ

1,180

121

1,500

263

1,421

623

0.81% 0.34% 0.12% 0.05% 0.03% 0.09% 0.30% 0.75% 0.05% 0.42% 0.06% 0.40% 0.24%

10.38

16,281

เฉลี่ย
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ที่มา: รายงานประจำปี ก.ล.ต., หมายเหตุ: *ยังไม่มีสถิติครบถ้วนของปี 2555 ณ วันที่จัดทำรายงานฉบับนี้,

ค่าปรับ / ปริมาณการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวัน
ค่าปรับเฉลี่ยต่อราย (พันบาท)

2545

10.14

2546

21.70

2547

30.38

2548
16,135

2549

20,508

2550

18,908

2551

8,357

2552

6,440

2553

3,740

2554

ปริมาณการซื้อ ขายเฉลี่ยต่อ
วัน (daily trading volume)
(ล้านบาท)
เงินค่าปรับ (ล้านบาท)
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ข้อมูลข า้ งตน้ ช ใี้ ห้เห็นอ ย่างชดั เจนวา่ ระหว่างปี 25432554 ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิดในกรณี ‘การกระทำอัน
ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์’ (บอกกล่าว
ข้อความเท็จ ซือ้ ข ายโดยใช้ข อ้ มูลภ ายใน และสร้างราคาหนุ้ )
เพียง 29 เรื่อง ประเด็นท ี่ผิดส ังเกตเป็นอย่างยิ่งคือ ระหว่าง
ปี 2546-2548 ซึ่งเป็นปีที่ตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าการ
ซื้อขายเพิ่มข ึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เป็นภาวะ ‘ตลาดขาขึ้น’ ซึ่ง
เป็นภาวะที่ฉวยโอกาสสร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการใช้
ข้อมูลภ ายในและปนั่ ห นุ้ ได้ง า่ ย กลับม กี ารปรับแ ละกล่าวโทษ
ในกรณีนี้น้อยกว่าปีก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะปี
2546 ซึง่ เป็นป ที ดี่ ชั นีต ลาดหลักทรัพย์ป รับต วั ข นึ้ ก ว่าร อ้ ยละ
100 จากปีก่อนหน้า มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึง
18,908 ล้านบาท (เพิ่มกว่า 2.2 เท่าจากปี 2548) มีการปรับ
กรณีส ร้างราคาหนุ้ แ ละใช้ข อ้ มูลภ ายในเพียง 2 ราย รวมคา่ ป รับ
10.4 ล้านบาท และกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพียง 3
เรื่องเท่านั้น
ประเด็นท ี่น่าสังเกตคือ นับต ั้งแต่ ก.ล.ต. ก่อตั้งในปี
2535 เป็นต้นมา ปีที่คณะกรรมการเปรียบเทียบสั่งปรับสูง
ที่สุดคือ ปี 2541 ซึ่งมีการปรับผู้กระทำผิดรวมทุกกรณีสูง
ถึง 357.8 ล้านบาท ในจำนวนนี้รวมการเปรียบเทียบปรับที่
สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทยจวบจนปัจจุบัน ได้แก่
กรณีก รรมการหรือผ ถู้ อื ห นุ้ ร ายใหญ่ข องบริษทั ไทยเทเลโฟน
แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (TT&T) จำนวน 2
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ราย ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ถูกปรับ 211
ล้านบาท
อย่างไรกด็ ี หลังจ ากทมี่ าตรฐานการบงั คับใช้ก ฎหมาย
ต่อก รณีก ารใช้ข อ้ มูลภ ายในและการปนั่ ห นุ้ ย อ่ หย่อนลงอย่าง
ชัดเจนระหว่างปี 2546-2548 การบังคับใช้ก ฎหมายต่อก รณี
ดังก ล่าวของ ก.ล.ต. ก็เคร่งครัดแ ละเข้มข น้ ข นึ้ ห ลังจ ากทมี่ กี าร
เปลี่ยนรัฐบาลภายหลังเกิดรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน
2549 ค่าปรับที่คณะกรรมการเปรียบเทียบสั่งปรับทุกฐาน
ความผิดตลอดทั้งปี 2549 อยูท่ ี่ 48.4 ล้านบาท เพิ่มข ึ้นจาก
ปี 2548 กว่า 3 เท่า โดยในจำนวนนี้เป็นค่าป รับกรณีสร้าง
ราคาหุ้นและใช้ข้อมูลภายในถึง 26.8 ล้านบาท (ร้อยละ 55)
เพิ่มขึ้นจากค่าปรับก รณีเดียวกันในปี 2548 ถึง 6.7 เท่า พอ
ถึงปี 2554 ค่าปรับในกรณีสองข้อหานี้ก็มีจำนวนถึง 24 ราย
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนอีก 12 ราย สูงท ี่สุดในรอบ
12 ปีนับต ั้งแต่ป ี 2543 เป็นต้นมา
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากกรณีที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบสั่งปรับเกิน 1 ล้านบาท (ซึ่งสะท้อนว่าเป็นกรณี
ที่กระทำผิดค่อนข้างร้ายแรงหรือกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง)
ระหว่างปี 2544 ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2555 พบว่าจำนวนรายที่
ถูกปรับและค่าปรับเฉลี่ยต่อรายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ตัง้ แต่ป ี 2549 โดยคา่ ป รับเฉลีย่ ต อ่ ร ายเพิม่ จ าก 1.1 ล้านบาท
ในปี 2548 เป็น 4.1 ล้านบาท 7.2 ล้านบาท 7.9 ล้านบาท
14.8 ล้านบาท และ 42.8 ล้านบาท ในปี 2549, 2550, 2552,
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2554 และ 2555 ตามลำดับ ดังส รุปในตาราง 5
ตาราง 5 กรณีละเมิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ทีค่ ณะกรรมการเปรียบ
เทียบสง่ั ปรับไม่ตำ่ กว่า 1 ล้านบาท, ปี 2544 ถึงวนั ท่ี 20 ธันวาคม
2555
ปี

ราย

ค่าปรับ (บาท)

%ของค่าปรับ
ทั้งหมด

ค่าปรับเฉลี่ย
ต่อราย

2544

3

8,608,600

39.70%

2,869,533

2545

1

1,204,486

11.90%

1,204,486

2546

1

4,031,783

38.90%

4,031,783

2547

ไม่มี

2548

1

1,094,500

7.20%

1,094,500

2549

7

29,131,291

60.20%

4,161,613

2550

15

108,467,314

85.10%

7,231,154

2551

ไม่มี

2552

8

63,248,004

84.40%

7,906,001

2553

ไม่มี

2554

10

148,002,703

N/A

14,800,270

2555*

2

85,582,631

N/A

42,791,315

รวม

48

449,371,312

*หมายเหตุ: ถึง 20 ธันวาคม 2555

9,361,902
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ตาราง 6 ผู้กระทำผิด ฐานความผิด และค่าปรับ กรณีที่คณะ
กรรมการเปรียบเทียบสั่งปรับเกิน 1 ล้านบาท เรียงลำดับ
ตามมูลค่าของค่าปรับ จากมากไปหาน้อย, ปี 2544 ถึงวันที่
20 ธันวาคม 2555
ชื่อผู้รับการ
เปรียบเทียบปรับ

ฐานความผิด

หลักทรัพย์
ที่กระทำผิด

ค่าปรับ
(บาท)

2555

นายประสงค์ สุววิ ฒ
ั น์ธนชัย

สร้างราคาหุน้

UNIQ

80,995,416

2

2554

นายพัฒนพงษ์ ตนุมธั ยา

สร้างราคาหุน้

TRAF

48,127,390

3

2554

นางสาวลลนา ศิรจิ รรยากุล

สร้างราคาหุน้

TRAF

36,815,524

นางผ่องศรี สลักเพชร

สร้างราคาหุน้

SAMART,
SIM,
SAMTEL

33,105,454

ลำดับที่

ปี

1

4

2554

5

2550

นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

ใช้ขอ้ มูลภายใน

MATI

31,776,785

6

2552

นายยรรยง อัครจินดานนท์

สร้างราคาหุน้

TWZ

29,461,551
23,208,135

7

2550

นางจำลอง พันธ์พาณิชย์

สร้างราคาหุน้

YNP

8

2550

นายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี

สร้างราคาหุน้

AREEYA

18,181,523

9

2554

นายอัถวุฒิ ไผ่ไชย

สร้างราคาหุน้

TWZ

16,071,788

10

2552

นายเอก พุทธาโกฐิรตั น์

สร้างราคาหุน้

TWZ

14,430,243

11

2549

นายอำนวย กาญจโนภาศ

ใช้ขอ้ มูลภายใน

PLE

13,456,000

12

2550

นายชาญ เลิศประเสริฐภากร

สร้างราคาหุน้

YNP

9,130,336

13

2552

นายรัชชานนท์ พิรยิ ะพงศ์พนั ธ์

14

2544

คุณหญิงพจมาน ชินวัตร

15

2554

นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร

16

2550

นายบุญชัย ไชยธีรตั ต์

17

2549

ใช้ขอ้ มูลภายใน

GRAND

6,686,550

ไม่ทำรายงานร้อยละ 5

SHIN

6,318,000

ใช้ขอ้ มูลภายใน

UMS-W1

5,363,121

ไม่ทำรายงานร้อยละ 5

CWT

5,236,500

นางวิไล แซ่โง้ว

ใช้ขอ้ มูลภายใน

TFD, TFDW1

4,873,991

18

2552

นายฉาย บุนนาค

สร้างราคาหุน้

DTCI

4,839,864

19

2555

นางพิมพา จิวะพรทิพย์

สร้างราคาหุน้

SALEE

4,587,215

20

2550

นางจำลอง พันธ์พาณิชย์

ไม่ทำรายงานร้อยละ 5

YNP

4,523,700

21

2550

นางพรทิพย์ พัฒนาพลกรสกุล

สร้างราคาหุน้

AREEYA

4,425,492

22

2550

นางสาววราภรณ์ งามเศรษฐมาศ

สร้างราคาหุน้

AREEYA

4,413,427

23

2546

นายสวง ว่องสุภคั พันธุ์

สร้างราคาหุน้

CVD

4,031,783

24

2554

นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม

ใช้ขอ้ มูลภายใน

UMS

3,723,416

25

2549

นายพานทองแท้ ชินวัตร

ไม่ทำรายงานร้อยละ 5

SHIN

3,324,500
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ลำดับที่

ปี

26

2552

ชื่อผู้รับการ
เปรียบเทียบปรับ
นางอรัญญา ศิลาทอง

63

ฐานความผิด

หลักทรัพย์
ที่กระทำผิด

ค่าปรับ
(บาท)

สร้างราคาหุน้

TWZ

3,245,757

27

2549

นายพานทองแท้ ชินวัตร

ไม่ทำคำเสนอซือ้ ร้อยละ
25

SHIN

2,657,500

28

2549

น.พ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ไม่ทำรายงานร้อยละ 5

BGH

1,993,200

ไม่ทำรายงานร้อยละ 5

POWER

1,548,500

ใช้ขอ้ มูลภายใน

OISHI

1,494,616

ไม่ทำรายงานร้อยละ 5

JULDIS

1,290,600

29

2549

นางสาวกนกรัตน์ จิตติกลุ ดิลก

30

2550

นายอุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์

31

2544

บริษทั ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

32

2549

นายศุภสิทธิ์ โปรียานนท์

ใช้ขอ้ มูลภายใน

TGP

1,277,600

33

2545

นายไตรรัตน์ ดำเนินชาญวนิชย์

สร้างราคาหุน้

AA

1,204,486

34

2552

นายชำนิ จันทร์ฉาย

ไม่รายงานการซือ้ ขาย

STPI

1,999,807

35

2550

นายโกมล จึงรุง่ เรืองกิจ

ไม่ทำรายงานร้อยละ 5

EWC

1,826,400

36

2552

นายธนะชัย โรมพันธ์

สร้างราคาหุน้

EWC

1,584,232

สร้างราคาหุน้

SAMART,
SIM,
SAMTEL

1,500,000

37

2554

ม.ล.สุนทรชัย ชยางกูร

38

2554

นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร

39

2550

นายโกมล จึงรุง่ เรืองกิจ

ใช้ขอ้ มูลภายใน

UMS-W1

1,296,010

ไม่ทำรายงานร้อยละ 5

APURE

1,191,200

40

2548

41

2550

บริษทั เทิรน์ อะราวด์ จำกัด

ไม่ทำรายงานร้อยละ 5

SGF

1,094,500

นายชาตรี มหัทธนาดุลย์

ไม่ทำรายงานร้อยละ 5

SH

1,020,000

SH

1,019,600

42

2550

นายชาตรี มหัทธนาดุลย์

ไม่ทำคำเสนอซือ้ ร้อยละ
25

43

2550

นางสาวสุธดิ า มหัทธนาดุลย์

ไม่ทำรายงานร้อยละ 5

SH

1,020,000

44

2550

นางสาวสุธดิ า มหัทธนาดุลย์

ไม่ทำคำเสนอซือ้ ร้อยละ
25

SH

1,019,600

45

2552

นางสาวแสงเดือน แววพลอยงาม

สร้างราคาหุน้

EWC

1,000,000

46

2544

นายบุญเลิศ นิธอิ ทุ ยั

ใช้ขอ้ มูลภายใน

IFCTF

1,000,000

47

2554

นายสมชาย วิโมกข์เจริญสุข

สร้างราคาหุน้

48

2554

นายสมรวย แซ่ลม้ิ

สร้างราคาหุน้

SAMART,
SIM,
SAMTEL
SAMART,
SIM,
SAMTEL

1,000,000
1,000,000
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อย่างไรกต็ าม ถึงแ ม้วา่ แ นวโน้มก ารเปรียบเทียบปรับ
จะมีความชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่ราวปี 2550 เป็นต้นม า กรณี
ที่ ค ณะก รรมการเ ปรี ย บเ ที ย บสั่ ง ป รั บ นั้ น ก็ ยั งนั บว่ าเ ป็ น
ส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่นักปั่นหุ้น
‘รายใหญ่’ ได้รับเป็นห ลักร้อยล้านบาทต่อค รั้งต่อร าย (การ
ที่นักลงทุนรายใหญ่จะมีพอร์ตลงทุนเป็นหลักพันล้านบาท
ไม่ใช่เรื่องผิดวิสัยแต่อย่างใด)
นอกจากนี้ กรณีท ี่คณะกรรมการเปรียบเทียบสั่งปรับ
ก็ย งั ไม่ค รอบคลุมห นุ้ เก็งก ำไรบางตวั ซ งึ่ ม รี าคาพงุ่ ส งู ถ งึ 400500% หรือแม้แต่หลัก 1,000% หุ้นห ลายบริษัทพ ุ่งส ูงจนชน
เพดานราคาสูงสุดต ่อวันตามกฎของ ตลท. (30%) ติดต่อกัน
หลายวัน หุ้นหลายบริษัทเป็นที่น่าสงสัยว่าอาจตกเป็นเป้า
ของนักลงทุนรายใหญ่ที่ปั่นหุ้นอย่างเป็นขบวนการ ตั้งแต่
เข้าไปซื้อหุ้นในสัดส่วนสูงเพื่อครอบงำการบริหาร สร้าง
‘เรือ่ งราว’ เพือ่ ร องรับก ารพงุ่ ข นึ้ ข องราคาหนุ้ ห ลังจ ากนนั้ ห รือ
ไม่ อาทิ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม
จำกัด (มหาชน) (NEP), บริษทั อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจเี นียร งิ
จำกัด (มหาชน) (IEC), บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
(EMC), บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
(PLE), บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (BLISS), บริษัท
ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (LIVE), บริษัท หลัก
ทรัพย์แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) (ASL ปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อเป็น บล. คันท รี่ กรุ๊ป), และบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด
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(มหาชน) (EVER)
3.2.3.2 กรณีที่มีการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
ปั ญ หาห ลั ก ที่ ผ่ า นม าส ำหรั บ ก รณี ทุ จ ริ ต ใ นต ลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ก ารก ล่ า วโ ทษต่ อ พ นั ก งานส อบสวนคื อ
ความยุ่ ง ย ากแ ละล่ า ช้ า ใ นก ารด ำเนิ น ก ารข องพ นั ก งาน
สอบสวนแ ละขั้ น ตอนใ นชั้ น ศ าล ประกอบกั บ ก ารที่
ก.ล.ต. ไม่มีอำนาจทางแพ่ง เนื่องจากการกระทำผิดที่มี
โอกาสส ร้ า งค่ า เช่ า ท างเ ศรษฐกิ จ มู ล ค่ า สู งนั้ น เ ป็ น ความ
ผิดทางอาญา ผู้ฟ้องมีภาระต้องพิสูจน์ความผิดในระดับ
‘สิ้ น ส งสั ย ’ ซึ่ ง แ ทบเ ป็ น ไ ปไ ม่ ไ ด้ ส ำหรั บ ก ารกร ะท ำผิ ด
ขนาดใหญ่ในตลาดทุนซึ่งมักจะมีผู้เกี่ยวข้องหรือให้การ
สนับสนุนจำนวนมาก มีความสลับซับซ้อนและใช้บัญชี
นอมินีมากมาย ยากแก่การพิสูจน์ความเป็นเจ้าของและ
เชื่อมโยงตัวผู้กระทำผิดก ับธุรกรรมทุกครั้งได้อย่างครบถ้วน
นับตั้งแต่ม ีการก่อต ั้ง ก.ล.ต. ในปี พ.ศ. 2535 เป็นต้น
มา ปัญหาเชิงโครงสร้างที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นสาเหตุ
สำคัญที่ทำให้กรณีทุจริตหลายคดีที่สร้างความเสียหายให้
กับบริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนในวงกว้างไม่เคยไปถึง
ชั้นศาล ศาลสั่งยกฟ้อง หรือผู้ต้องหาคนสำคัญสามารถ
หลบหนีจนหมดอายุความ คดีท ุจริตสำคัญทเี่ข้าข่ายนี้แสดง
ในตาราง7
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ตาราง 7 กรณีทจุ ริตในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ท่พี นักงาน
สอบสวนหรืออยั การสง่ ั ไม่ฟอ้ ง ศาลสง่ ั ยกฟ้อง หรือหมดอายุความ
ปี

ผู้ต้องสงสัย
ว่ากระทำผิด

ฐานความผิด

ผลลัพธ์สุดท้าย

2536

กรณีร่วมกันซ ื้อขายหุ้น ธนาคาร
พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน)
ปี 2540 คดีถึงที่สุด โดยศาลฎีกา
1) นายสอง วัชรศรีโรจน์ (BBC) ในลักษณะอำพราง เพื่อ
พิพากษา ยืนตามศาลอุทธรณ์
ให้บุคคลทั่วไปหลงผิด และ
กับพ วก
ให้ยกฟ้อง
ร่วมกันซ ื้อขายหุ้นดังกล่าวใน
ลักษณะต่อเนื่อง

3) นายสอง วัชรศรีโรจน์
และคุณหญิงพัชรี ว่อง
ไพฑูรย์กับพวก

กรณีร่วมกันซ ื้อขายหุ้น บริษัท
เงินทุน เฟิสท์ ซิตี้ อินเวสเม้น
ปี 2540 คดีถึงทีส่ ุด โดยอธิบดี
ท์ จำกัด (มหาชน) (FCI) ใน
กรมตำรวจ เห็นชอบด้วยกับคำสั่ง
ลักษณะอำพราง เพื่อให้บุคคล
ไม่ฟ ้องของพนักงานอัยการ
ทั่วไปหลงผิด และร่วมกันซ ื้อขาย
หุ้นดังก ล่าวในลักษณะต่อเนื่อง

4) นายสอง วัชรศรีโรจน์
และคุณหญิงพัชรี ว่อง
ไพฑูรย์กับพวก

กรณีร่วมกันซ ื้อขายหุ้น บริษัท
รัตนการเคหะ จำกัด (มหาชน)
ปี 2540 คดีถึงทีส่ ุด โดยอธิบดี
(RR) ในลักษณะอำพราง เพื่อให้
กรมตำรวจ เห็นชอบด้วยกับคำสั่ง
บุคคลทั่วไปหลงผิด และร่วมกัน
ไม่ฟ ้องของพนักงานอัยการ
ซื้อขายหุ้นดังกล่าว ในลักษณะ
ต่อเนื่อง

2536

2) นายวิชัย กฤษดาธา
นนท์ และนายสอง วัชร
ศรีโ รจน์ กับพวก

ในปี 2537 ศาลได้พ ิพากษา
ลงโทษผกู้ ระทำผิดจำนวน 2 ราย
โดยให้จำคุกค นละ 1 ปี 6 เดือน
และปรับคนละ 350,000 บาท
โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 2
กรณีร่วมกันซ ื้อขายหุ้น บริษัท
ปี ล่าสุดเมื่อวันท ี่ 31 สิงหาคม
กฤษดามหานคร จำกัด
2549 ศาลอาญาได้พ ิพากษาให้
(มหาชน) (KMC) ในลักษณะ
ลงโทษผกู้ ระทำความผิดอีก 2
อำพราง เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลง
ราย โดยให้จำคุกคนละ 2 ปี โดย
ผิด และร่วมกันซื้อขายหุ้นด ัง
ไม่รอลงอาญา และปรับอ ีกคนละ
กล่าวในลักษณะต่อเนื่อง
700,000 บาท ส่วนที่เหลืออ ีก
10 คน เป็นก รณีที่อัยการสั่งไม่
ฟ้อง 3 คน และอีก 7 คน แม้
อัยการสั่งฟ ้องแต่กห็ ลบหนีการ
จับกุมจนคดีหมดอายุความ
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ปี

ผู้ต้องสงสัย
ว่ากระทำผิด

ฐานความผิด
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ผลลัพธ์สุดท้าย

2542

กรณีกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสีย
หาย แก่บริษัท เบียดบังเอา
1) ผู้บริหารและพนักงาน ทรัพย์ของบริษัท กระทำการเพื่อ
ปี 2545 คดีถึงทีส่ ุด
ของบริษัท ไทยโมเดิร์นพ แสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้
โดยพนักงานอัยการ
ลาสติค อินดัสทรี จำกัด โดยชอบด้วยกฎหมาย กระทำ
มีคำส่งั ไม่ฟ ้อง
(มหาชน) จำนวน 6 ราย หรือยินยอมให้กระทำการ ลง
ข้อความเท็จในบัญชี ปลอม
เอกสาร และสนับสนุนก ารก
ระทำผิด
กรณีกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียห าย
2) อดีตผู้บริหารและ
แก่ป ระโยชน์ในลักษณะที่เป็น
ปี 2544 พนักงานสอบสวนมี
อดีตพนักงานของ บริษัท
ทรัพย์สินของบริษัท และกรณี
ความเห็นไม่ฟ ้อง
หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด
ช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวก
(มหาชน) จำนวน 2 ราย
ในการที่อดีตผู้บริหารของบริษัท
กระทำผิดดังกล่าว

2543

1) นายวิโรจน์ ปรีชา
ว่องไวกุล และพวก
รวม 3 ราย

กรณีขายหุ้นบริษัท ออนป้า
อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน) (ONPA) โดยอาศัย
ข้อมูลภายในที่บริษัทยังมิได้
เปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปได้
รับทราบ

ปี 2544 คดีถึงทีส่ ุด โดยอธิบดี
กรมตำรวจ เห็นชอบด้วยกับคำสั่ง
ไม่ฟ ้องของพนักงานอัยการ

1) นายภูษณ ปรียม์ าโนช
และนางสาวอัจฉรา
บุญสาใจ

กรณีร่วมกันแ สวงหาประโยชน์
ที่มิควรได้จ ากบริษัทโทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
(มหาชน) (TAC)

ปี 2547 คดีถึงทีส่ ุด โดยพนักงาน
อัยการมคี ำสั่งไม่ฟ้อง

2546

กรณีกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียห าย
2) อดี ต ผู้ บ ริ ห ารแ ละ
แก่ป ระโยชน์ในลักษณะที่เป็น
ปี 2544 พนักงานสอบสวนมี
อดีตพนักงานของ บริษัท
ทรัพย์สินของบริษัท และกรณี
ความเห็นไม่ฟ ้อง
หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด
ช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวก
(มหาชน) จำนวน 2 ราย
ในการที่อดีตผู้บริหารของบริษัท
กระทำผิดดังกล่าว
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ตั้ ง แต่ ปี 2542 เป็ น ต้ น ม า มี ค ดี ล ะเมิ ด ก ฎหมาย
ห ลักท รัพย์ท ี่ ก.ล.ต. กล่าวโทษตอ่ พ นักงานสอบสวนรวมทงั้ ส นิ้
425 คดี หากนับเฉพาะคดีละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ที่มี
มูลค่าความเสียหายค่อนข้างสูงและศาลมีคำพิพากษาแล้ว
หรือคดียังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม มีทั้งหมดเพียง 28
กรณี ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปลายปี 2554 ผู้กระทำผิดได้
รับมูลค่าผลตอบแทนจากการทุจริต (ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ)
จากกรณีเหล่านี้ประมาณ 18,702 ล้านบาท (ตัวเลขนี้รวม
ค่าปรับ 6,900 ล้านบาท ทีศ่ าลชั้นต้นพิพากษาในปี 2550
ปรับบ ริษัท ทีพไีอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท สเติร์น
สจ๊วต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทษฐานเผยแพร่ข่าว
เกีย่ วกบั ม ลู ค่าอ งค์กรทสี่ งู ก ว่าค วามเป็นจ ริง ค่าป รับในกรณีน ี้
สูงเป็นป ระวัติการณ์)
นอกจากนี้ รายงานข่าว มติชนออนไลน์ วันที่ 23
กรกฎาคม 2552 ระบุว ่า4 “ในการประชุมคณะกรรมการคดี
พิเศษ (กพค.) เมื่อว ันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ซึ่งม นี ายสุเทพ
เทือกสบุ รรณ รองนายกรฐั มนตรีเป็นป ระธาน ได้ม มี ติร บั ค ดี
ปั่นหุ้น ยักยอกทรัพย์ และหลบเลี่ยงภาษีอากร ระหว่างปี
2548-2551 วงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทไว้เป็นคดีพ ิเศษ
“คดีด งั ก ล่าวมกี ลุม่ บ คุ คลซง่ึ เป็นเครือข า่ ยเกือบ 100 คน
4 “ก.ล.ต.ชงดเี อสไอฟนั เครือข า่ ยแก๊งป นั่ ต ลาดหนุ้ 100 คน ฟาดกำไร
5 พันล้าน-ชาวญวน นักธ ุรกิจตระกูลดังร่วม” มติช นออนไลน์, 23
กรกฎาคม 2552. http://www.matichon.co.th/news_detail.
php?newsid=1248268546&grpid=00
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ต้องสงสัยว่า สร้างราคาหรือปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 จนถึงป ี 2551 ทำให้ม ีกำไร
กว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่งหลักฐานให้
ไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานมา
ดำเนินค ดีกับก ลุ่มบุคคลดังกล่าวต่อไป”
กำไรจากการทุจริตที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของดี
เอสไอจำนวน 5,000 ล้านบาทข้างต้น เมื่อนำมารวมกับ
ตัวเลข 18,702 ล้านบาทที่ผู้เขียนรายงานประเมินจากคดี
ที่มีการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว และ 590 ล้าน
บาทจากกรณีที่มกี ารเปรียบเทียบปรับ เท่ากับว ่าค ่าเช่าทาง
เศรษฐกิจจ ากการทจุ ริตในตลาดหลักทรัพย์ต งั้ แต่ป ี 2541 ถึง
2554 มีมูลค่าข ั้นต่ำประมาณ 19,293 ล้านบาท
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 19,293 ล้านบาท คือ ‘ต้นทุนขั้น
ต่ำ’ ของความเหลื่อมล้ำภายในตลาดทุนไทย ตัวเลขนี้ยังไม่
รวมมลู ค่าข องคา่ เช่าท างเศรษฐกิจจ ากกรณีท จุ ริตข นาดใหญ่
ที่ผู้เขียนรายงานฉบับน ี้ไม่สามารถประเมินค่าเช่าได้ รวมทั้ง
กรณีท จุ ริตอ กี ม ากมายหลายกรณีท ไี่ ม่ส ามารถนำตวั ผูก้ ระทำ
ผิดมาลงโทษ อัยการไม่สั่งฟ้อง หรือศาลสั่งยกฟ้อง ดังที่ได้
ยกตัวอย่างบางกรณีไปแล้วข้างต้น
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4
บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

สฤณี อาชวานันทกุล

ถึงแม้ว่าข้อถกเถียงเรื่องความเป็นธรรมและบทบาท
ของตลาดทุนต่อการลดความเหลื่อมล้ำจะยังแผ่วเบาใน
สังคมไทย ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและ
ภายนอกตลาดทนุ ห ลายประการซงึ่ ผ เู้ ขียนรายงานได้ห ยิบยก
ขึ้นม าอภิปรายในรายงานฉบับน ี้ มีส่วนสำคัญในการซ้ำเติม
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป โดย
เฉพาะในเมื่อสินทรัพย์ในตลาดทุนเป็นแหล่งผลิตความ
มั่งคั่งแหล่งสำคัญของผู้มีฐานะ แต่ปัจจุบันรัฐไทยยังไม่เคย
เก็บภาษีผลได้จากทุน อีกทั้งมาตรการด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทุนก็มักจะเน้นไปที่การสร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามา
ลงทุนในตลาดทนุ ม ากขนึ้ โดยไม่ค ำนึงถ งึ ห ลักค วามกา้ วหน้า
ในการเก็บภ าษี ส่งผ ลให้ผู้ที่มฐี านะดอี ยู่แล้วได้ร ับประโยชน์
มากกว่าผู้มีรายได้น้อย ซ้ำเติมสภาพความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจให้เลวร้ายลงกว่าเดิม
หลายค นมั ก จ ะม องว่ า ‘ความเ ป็ น ธ รรม’ กั บ
‘ประสิทธิภาพ’ เป็นสิ่งที่ต้องเลือก แต่ในความเป็นจริง
ตลาดทุนต้องมีความเป็นธรรมก่อนจึงจะมีประสิทธิภาพได้
อย่างแท้จริง เนื่องจากความเป็นธรรมเป็นองค์ประกอบที่
ขาดไม่ได้ของระดับธรรมาภิบาลในตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยที่
จำเป็นต่อการสถาปนาราคาที่สะท้อนข้อมูลอย่างครบถ้วน
และเที่ยงตรง อันเป็นหัวใจของการดึงดูดน ักลงทุนให้เข้ามา
ในตลาด และเป็นตัวชวี้ ัดสำคัญข องประสิทธิภาพ
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ภาพ 3 ความเชื่อมโยงระหว่างประสิทธิภาพ
และความเป็นธรรม
ทีม่ า: Swati Ghosh และ Ernesto Revilla, “Enhancing the Efficiency
of Securities Markets in East Asia”, The World Bank, 2007.

4.1 มาตรการลดความเหลื่อมล้ำ ‘ภายนอก’ ตลาดทุน
4.1.1 รัฐควรออกกฎหมายการจัดเก็บภาษีผ ลได้จ าก
ทุน (capital gains) บนหลักการว่า การเก็บภาษีทรัพย์สิน
อย่างเช่นภาษีผลได้จากทุนนั้น เป็นกลไกสำคัญของการ
บรรเทาความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สิน โดยรัฐควรใช้ระบบ
ที่แยกแยะระหว่างผู้มีรายได้มากกับผู้มีรายได้น้อย และ
ระหว่างนักล งทุนระยะยาว (ซึ่งร ัฐควรส่งเสริม) กับนักลงทุน
ระยะสั้น (ซึ่งรัฐไม่จำเป็นต้องส่งเสริม) ทั้งนี้ เพื่อรักษา
ประโยชน์ของตลาดทุนในฐานะแหล่งเงินออมที่สำคัญของ
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คนหมูม่ าก และรกั ษาความสามารถในการแข่งขันข อง ตลท.
กับตลาดทุนต่างประเทศ ด้วยวิธีอย่างเช่น ด้วยการยกเว้น
ภาษีผลได้จากทุนส ำหรับผ ู้มรี ายได้น้อย (เช่น ขายหุ้นมูลค่า
ไม่เกิน 1 ล้านบาท) และ/หรือเก็บภาษีผลได้จากทุนอย่าง
เต็มเม็ดเต็มห น่วยจาก ‘หุ้นเก่า’ ทีเ่จ้าของเดิมตกลงกับผู้ซื้อ
นอกตลาด แต่นำมาเคาะขายในตลาดหลักทรัพย์คราวละ
มากๆ (กระดาน Big Lot) ซึ่งโดยมากมักจะทำแบบนี้เพื่อ
หลบเลี่ยงการจ่ายภาษีเงินได้ เนื่องจากธุรกรรมซื้อขาย
ในตลาดได้รับยกเว้นภ าษี
4.1.2 ขจัดลักษณะถดถอย (regressive) ของนโยบาย
ภาษีท เี่ กีย่ วกบั ต ลาดทนุ ให้เป็นล กั ษณะกา้ วหน้า (progressive)
ให้ได้ม ากที่สุด เพื่อให้ส อดคล้องกับห ลักก ารการเก็บภ าษีใน
อัตราก้าวหน้าซึ่งจำเป็นต่อการลดระดับความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนระบบการลดหย่อนภาษีใน
กรณี LTF และ RMF โดยให้ผ ู้มีรายได้น้อยได้ประโยชน์ก ว่า
ผูม้ รี ายได้ม ากในแง่อ ตั ราภาษีท ลี่ ดได้ และขจัดส ทิ ธิป ระโยชน์
ทางภ าษี ที่ ม อบใ ห้ กั บ บ ริ ษั ท จ ดท ะเบี ย น เพื่ อ ล ดค วาม
เหลื่อมล้ำระหว่างบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กับบริษัทท ี่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
4.1.3 เร่ ง แ ปลงส ภาพต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชน และเปิดเสรีธุรกิจนายหน้า
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ค้าหลักท รัพย์ ตามแผนพัฒนาตลาดทุน เพื่อเปิดโอกาสให้
นักลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมเป็น
เจ้าของตลาดหลักทรัพย์โดยตรง จากปัจจุบันที่โครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทยังถูกครอบงำโดยบริษัทหลักท รัพย์
4.1.4 นอกจากมาตรการที่กล่าวไปข้างต้น รัฐควร
พิจารณาใช้ตลาดทุนเป็น ‘เครื่องมือ’ เชิงรุก (proactive) ใน
การบรรเทาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น
ออกหน่วยลงทุนเพือ่ ผ มู้ รี ายได้น อ้ ย คล้ายสลากออมสินข อง
ธนาคารออมสิน หรือกองทุนทรัสต์เพื่อชาวมาเลย์พื้นเมือง
ของมาเลเซีย โดยซอื้ ได้ในราคาหน่วยละ 10-20 บาท หาซอื้ 
ได้ง่าย เช่น ตามร้านสะดวกซื้อหรือไปรษณีย์ และรัฐอาจรับ
ภาระคำ้ ป ระกันเงินต น้ ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ โอกาสทผี่ มู้ รี ายได้น อ้ ย
จะได้มีส่วนแบ่งผลตอบแทนจากตลาดทุน เป็นการช่วยลด
ความเหลื่อมล้ำภายนอกตลาดทุนทางอ้อม

4.2 มาตรการลดความเหลื่อมล้ำ ‘ภายใน’ ตลาดทุน
เนือ่ งจากความเหลือ่ มลำ้ ภ ายในตลาดทนุ ม กั เกิดจ าก
การฉวยโอกาสทจุ ริตข องผมู้ ขี อ้ มูลภ ายใน การบรรเทาความ
เหลื่อมล้ำประเภทนี้จึงต้องอาศัยกฎหมายและกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับด ้านนที้ ี่มปี ระสิทธิภาพ
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4.2.1 แก้ ก ฎหมายเ พื่ อ เ พิ่ ม อ ำนาจท างแ พ่ ง แ ก่
ก.ล.ต.
ความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ล้วนแต่เป็นความ
ผิดทางอาญา ซึ่งแปลว่าการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตาม
พ.ร.บ.หลักท รัพย์ หลายกรณี เช่น การสร้างราคาหนุ้ (ปัน่ ห นุ้ )
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างย่อมเป็นไปอย่างล่าช้า
และยากลำบาก ต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่น
อีกห ลายแห่ง และมแี นวโน้มท จี่ ะไม่น ำไปสกู่ ารตดั สินล งโทษ
ผู้กระทำผิด เนื่องจากต้องพิสูจน์ความผิดให้ศ าล ‘สิ้นส งสัย’
ตามมาตรฐานของคดีอาญา ซึ่งแทบเป็นไม่ได้ในการทุจริต
อันสลับซ ับซ้อนในตลาดหลักทรัพย์
ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงค วรพิจารณาแก้กฎหมายให้ ก.ล.ต.
มีอำนาจกึ่งตุลาการ (quasi-judicial powers) โดยเฉพาะ
อำนาจลงโทษทางแพ่ง ซึง่ จ ะชว่ ยให้ ก.ล.ต. มีค วามคล่องตวั
แ ละยดื หยุน่ ในการบงั คับใช้ก ฎหมายมากกว่าท แี่ ล้วม า อีกท งั้ 
ยั ง จ ะส ร้ า งแรงจู ง ใจใ ห้ ผู้ ก ระทำผิ ด บ างร ายยิ น ดี ที่ จ ะ
ยอมความ จ่ายค่าปรับจำนวนมากแลกกับก ารไม่ต้องรับผิด
อันเป็นบ รรทัดฐานสากลในการบงั คับใช้ก ฎหมายหลักท รัพย์
(ข้อน เี้ ป็นม าตรการหนึง่ ในแผนพฒ
ั นาตลาดทนุ ไทย ปี 25532557 แต่ยังไม่บ รรลุผ ล)
4.2.2 ปรับปรุงก ลไกทจี่ ะเอือ้ อ ำนวยให้น กั ล งทุน โดย
เฉพาะผถู้ อื ห นุ้ ร ายยอ่ ย สามารถฟอ้ งรอ้ งเรียกความเสียห าย
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จากผู้กระทำผิดได้อย่างสะดวกและมีต้นทุนต่ำ
ยกตัวอย่างเช่น ควรเร่งออกกฎหมายการดำเนินคดี
แบบกลุ่ม (Class Action Law) ซึ่ง ก.ล.ต. เคยยกร่างตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2542 และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแล้ว แต่ยังไม่มีรัฐบาลใดเคยเสนอเข้าสู่สภา (ข้อนี้
เป็นมาตรการหนึ่งในแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ปี 25532557)
4.2.3 ปรับปรุงกฎเกณฑ์การเปิดเผยตัวตนผู้ถือหุ้น
ที่แท้จริง
เนือ่ งจากปจั จุบนั ม กี ารใช้บ ญ
ั ชีช อื่ ค นอนื่ (นอมนิ )ี เป็น
เครือ่ งมอื ในการทจุ ริต โดยเฉพาะการสร้างราคาหนุ้ และการ
สืบค้นเจ้าของหนุ้ ท แี่ ท้จ ริงก ม็ กั จ ะตกเป็นภ าระของเจ้าห น้าที่
สอบสวนทพี่ ิสูจน์ได้ยาก รัฐจึงควรพิจารณาแก้ไขนิยามของ
‘บุคคลทเี่ กีย่ วข้องกนั ’ ตามมาตรา 258 ใน พ.ร.บ.หลักท รัพย์
ให้ครอบคลุม ‘นอมนิ ี’ และ ‘เจ้าของหุ้นท ี่แท้จริง’ ด้วย โดย
อาจใช้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (Securities
Exchange Act of 1934) เป็นต้นแบบ โดย Section 13 (d)
และ Regulation 13D ภายใต้กฎหมายดังก ล่าวของอเมริกา
กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ในบริษัทจด
ทะเบียน มีหน้าที่รายงานตัวตนของผถู้ ือหุ้นท ี่แท้จริง (BenEficial Owner) และหลักฐ านทใี่ช้ในการซื้อห ุ้น โดย Regulation 13D ใช้หลักการหลักดังต่อไปนี้ในการนิยาม ‘เจ้าของ
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หุ้นที่แท้จ ริง’
1. บุคคลใดก็ตามที่มีสิทธิดังต่อไปนี้ในหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน ไม่ว่าทางตรงหรือท างอ้อม ภายใต้สัญญา ข้อ
ตกลง หรือความสัมพันธ์ใดๆ ก็ตาม: a.สิทธิอ อกเสียง และ/
หรือ b.อำนาจในการลงทุน ซึง่ ร วมถงึ อ ำนาจในการโอนหรือ
ขาย หรือสั่งโอนหรือขาย หุ้นด ังกล่าว
2. บุคคลใดกต็ ามทจี่ ดั ต งั้ ห รือใช้ร ปู แ บบทรัสต์ ตัวแทน
ออกเ สี ย ง (Proxy) หนั ง สื อ ม อบอ ำนาจ ข้ อ ต กลงแ บ่ ง
ผลประโยชน์ หรือสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ก็ตาม ที่มี
จุดประสงค์เพื่อแบ่งแยกหรือก่อให้เกิดการแบ่งแยกหุ้นที่
บุคคลรายนนั้ ถ อื อ ยู่ เพือ่ ห ลบเลีย่ งหน้าทีก่ ารรายงาน มีหน้าท ี่
นับร วมหุ้นเหล่าน ั้นเป็นหุ้นข องผู้ถือหุ้นที่แท้จ ริงด้วย
3. การนบั ห นุ้ ข องผถู้ อื ห นุ้ ท แี่ ท้จ ริงจ ะตอ้ งนบั ร วมหนุ้ 
ที่บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้มาภายใน 60 วัน เช่น โดยการใช้
สิทธิภ ายใต้ใบสำคัญแ สดงสทิ ธิ หุน้ ก แู้ ปลงสภาพ หรืออ ำนาจ
การยกเลิกทรัสต์ บัญชีเฉพาะ หรือข้อตกลงอื่นๆ เข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของการรายงานด้วย
Section 13 (d) ของกฎหมายหลักทรัพย์อเมริกา
กำหนดใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ ถื อ หุ้ น เ กิ น ก ว่ า ร้ อ ยล ะ 5
มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำดังต ่อไปนี้ต่อสาธารณะ
1. ตัวต น ทีอ่ ยู่ สัญชาติ ที่มา และจุดป ระสงค์ในการ
เข้าค รอบครองหุ้น
2. ที่มาของเงินที่ใช้ในการซื้อหุ้น รวมทั้งตัวตนของ
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เจ้าหนี้ในกรณีที่ใช้แหล่งเงินกู้ ยกเว้นในกรณีที่เจ้าหนี้ของ
ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้อยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของทางการ
3. แผนการข ายท รั พ ย์ สิ น ควบร วมกิ จ การ หรื อ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการหรือวิธีการดำเนิน
ธุรกิจห ลักในสาระสำคัญ หากผซู้ อ้ื ม จี ดุ ป ระสงค์ท จ่ี ะครอบครอง
กิจการ
4. จำนวนหนุ้ ท คี่ รอบครอง และทมี่ สี ทิ ธิจ ะครอบครอง
ไม่ ว่ า ท างต รงห รื อ ท างอ้ อ ม (เช่ น ใบส ำคั ญ แ สดงสิ ท ธิ
(warrant, stock option, ฯลฯ)
5. ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาหรือข้อ
ตกลงเกีย่ วกบั ห ลักท รัพย์ข องบริษทั จ ดทะเบียน เช่น การโอน
หลักท รัพย์ สัญญารว่ มทนุ การแบ่งผ ลกำไรหรือข าดทุน หรือ
การให้หรือจำกัดสิทธิการใช้ตัวแทนออกเสียง (proxy)
นอกจากนี้ รัฐควรแก้กฎหมายหลักทรัพย์ให้บริษัท
จดทะเบียน และผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นรวมกันมากกว่า
ร้อยละ 0.5 มีสิทธิเรียกร้องให้ผ ถู้ ือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 5) พิสูจน์ต วั ตนและเปิดเผยเจ้าของหนุ้ ทแี่ ท้จริง โดย
ควรให้ส ทิ ธิบ ริษทั จ ดทะเบียนในการตดั ส ทิ ธิผ ถู้ อื ห นุ้ ร ายใหญ่
ทีไ่ ม่ป ฏิบตั ติ ามคำร้องขอภายในเวลาทกี่ ำหนด เช่น กฎหมาย
ของอังกฤษอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิงดจ่ายเงินปันผล หรือ
ผลตอบแทนอื่นๆ จนกว่าผ ู้ถือห ุ้นจะพิสูจน์ตัวตนที่แท้จ ริง

สฤณี อาชวานันทกุล

4.2.4 ควรแก้ไขกฎหมายหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มโทษ
กรณีทุจริต
เพื่อสร้างแรงจูงใจที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำผิด โดย
เฉพาะในกรณีทุจริตที่ฉ้อฉลหรือหลอกลวงนักลงทุนอย่าง
ร้ายแรง เช่น การสร้างราคาหุ้น ควรเพิ่มระวางโทษจำคุก
ให้ทัดเทียมกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค จากปัจจุบัน
ที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีบทลงโทษที่ต่ำที่สุด ดังแสดงใน
ตาราง8
4.2.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเปิดเผย
ข้อมูล
นับเป็นข า่ วดีท คี่ ณะกรรมการเปรียบเทียบของ ก.ล.ต.
จริงจังกับการสั่งปรับผู้กระทำผิดข้อหาใช้ข้อมูลภายในและ
สร้างราคาหนุ้ (ปัน่ ห นุ้ ) มากขนึ้ ในชว่ ง 1-2 ปี (2554-2555) ที่
ผ่านมา ดังส ะท้อนจากคา่ ป รับท เี่ พิม่ ส งู ข นึ้ จ ากปกี อ่ นๆ อย่าง
เห็นได้ชัด อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. และ ตลท. ควรปรับปรุงการ
บังคับใช้กฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น เพื่อ
คุม้ ครองนกั ล งทุนในกรณีท นี่ า่ ส งสัยว า่ จ ะมกี ารจงใจเผยแพร่
ข่าวลอื เพือ่ ป นั่ ห นุ้ แต่ ก.ล.ต. หรือ ตลท. ยังไม่มขี อ้ มูลเพียงพอ
ที่จะสอบสวนผู้กระทำผิด
ยกตัวอย่างเช่น ในหลายกรณีที่หุ้นมีการเคลื่อนไหว
ผิดปกติติดต่อกันหลายวัน พร้อมกับมีข่าวลือปรากฏในสื่อ
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การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ตาราง 8 เปรียบเทียบบทลงโทษกรณีเผยแพร่ส ารสนเทศเท็จ
หรือห ลอกลวงนกั ลงทุน
ที่มา: เว็บไซต์ ก.ล.ต. ของประเทศต่างๆ

ประเทศ

บทลงโทษกรณีเผยแพร่สารสนเทศเท็จหรือหลอกลวงนักลงทุนรายอื่น

ไทย

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ที่บุคคลนั้นๆ
ได้รับไว้ หรือพึงจะได้รับเพราะการกระทำฝ่าฝืน แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 500,000
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฟิลิปปินส์

ต้องระวางโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 7 ปี และไม่มากกว่า 21 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่น้อยกว่า 50,000
เปโซ (ประมาณ 36,000 บาท) และไม่มากกว่า 5,000,000 เปโซ (ประมาณ 3,600,000 บาท)
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาเลเซีย

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และเสียค่าปรับไม่ต่ำกว่า 1 ล้านริงกิต (ประมาณ 9.9
ล้านบาท)

ฮ่องกง

หากเป็นคดีอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และเสียค่าปรับไม่ต่ำกว่า 10 ล้านเหรียญ
ฮ่องกง (ประมาณ 46 ล้านบาท) หากเป็นคดีแพ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และ
เสียค่าปรับไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 4.6 ล้านบาท) ศาลสามารถห้ามไม่ให้ผู้
กระทำผิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์อีก (ในฐานะนักลงทุน หรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน)
เป็นเวลา 5 ปี

สิงคโปร์

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ที่บุคคลนั้นๆ
ได้รับไว้ หรือพึงจะได้รับเพราะการกระทำฝ่าฝืน แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 250,000
เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 5,800,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ

ไต้หวัน

ต้องระวางโทษจำคุกระหว่าง 3-10 ปี และอาจถูกปรับเป็นเงิน 10 - 200 ล้านเหรียญไต้หวัน
(ประมาณ 11-220 ล้านบาท)

เกาหลีใต้

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 3 เท่าของผลประโยชน์ที่บุคคลนั้นๆ
ได้รับไว้หรือ 20 ล้านวอน (ประมาณ 770,000 บาท) แล้วแต่ตัวเลขใดสูงกว่า หากผลประโยชน์
ที่ได้รับมีมูลค่าระหว่าง 500-5,000 ล้านวอน (19-190 ล้านบาท) ผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษจำคุก
ไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากผลประโยชน์ที่ได้รับมีมูลค่าสูงกว่า 5,000 ล้านวอน (190 ล้านบาท) ผู้กระทำ
ผิดต้องได้รับโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 5 ปี

สฤณี อาชวานันทกุล

อย่างโจ่งแจ้งเกี่ยวกับการ ‘ปั่นห ุ้น’ ถ้าหาก ก.ล.ต. บังคับให้
บริษัทจดทะเบียนแจ้งต่อ ตลท. ว่า “…ตามที่บริษัททราบ
ไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด” ตามแนวทางการเปิดเผย
ข้อมูลของ ตลท. ปัจจุบัน รวมถึงว่ากล่าวตักเตือนไปยังสื่อ
ด งั ก ล่าววา่ อ าจเข้าข า่ ยเผยแพร่ข า่ วอนั เป็นเท็จ ซึง่ ผ ดิ ก ฎหมาย
หลักทรัพย์ ก็จะเป็นการแจ้งให้นักลงทุนทุกคนได้รับทราบ
ทางอ้อมโดยทั่วกันว่า ราคาหุ้นของบริษัทกำลังเคลื่อนไหว
อย่างผิดปกติ อีกท ั้งยังเป็นการบังคับให้บ ริษัทและสื่อแสดง
‘ความรับผ ิด’ ต่อข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏอีกทางหนึ่งด้วย
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