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ในการจัดทํารายงานนี้ เนื่องจากในเนื้อหาวิชาที่จดั ทํารายงานมีเนื้อหาแตกต่างกัน คณะ
ผูจ้ ดั ทําได้แบ่งรายงานออกเป็ นสองส่ วน ดังนี้

ารต

บทที่ 1
บทนา

สำน

ักก

1. สภาพปัญหาและความสาคัญของปัญหา
ส่ วนที่ 1 Securities Regulations
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จําเป็ นที่จะต้องมี ตลาดทุน (capital market) ซึ่ง
หมายถึง แหล่งลงทุนและระดมทุนระยะยาวที่มีกาํ หนดระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี อันได้แก่การเสนอ
ขายหลักทรัพย์ในตลาดแรก (primary market) และการซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ออกมาแล้วในตลาดรอง
(secondary market)
อย่างไรก็ตามตลาดทุนของประเทศไทยในปั จจุบนั ก็พ่ งึ มีการเริ่ มตั้งขึ้นไม่นานนัก และ
ระบบการควบคุมตรวจสอบของตลาดทุนประเทศไทยก็ยงั ไม่มีประสบการณ์มากนักอย่างเช่น
ประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ผา่ นวิกฤติมาหลายครั้ง ซึ่ งสําหรับประเทศไทยนั้นตั้งแต่วกิ ฤติตุม้ ยํากุง้ เมื่อปี
พ.ศ. 2540 ตลาดทุนประเทศไทยก็ได้มีการพัฒนาอย่างมากตั้งแต่การออกกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแล
และการตรวจสอบการกระทําในตลาดทุน อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความใหม่ในเรื่ องการ
กํากับดูแลตลาดทุน จึงควรทําการศึกษาแนวคิด กฎระเบียบ และประสบการณ์ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเพื่อนํามาปรับใช้พฒั นาประเทศไทย
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ประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศที่มีระบบมลรัฐซึ่ งแต่ละรัฐย่อมมีอาํ นาจนิติบญั ญัติใน
การตรากฎหมายเพื่อใช้บงั คับในมลรัฐของตน อย่างไรก็ตามการที่แต่ละมลรัฐมีการตรากฎหมาย
พาณิ ชย์แตกต่างกันจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการทําการค้าได้จากปั ญหาบทบัญญัติของกฎหมายที่
แตกต่างกัน ดังนั้น ประเทศสหรัฐอเมริ กาจึงร่ วมกันตราประมวลกฎหมายพาณิ ชย์ข้ ึนเพื่อใช้กบั ทุก
มลรัฐประมวลกฎหมายพาณิ ชย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นกฎหมาย

ารต

่างป

ระเ

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาแนวคิดการจัดตั้งตลาดทุน การกํากับดูแลตลาดทุนทั้งของประเทศไทยและ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เพื่อทําการเปรี ยบเทียบการกํากับดูแลตลาดทุนของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริ กา
เพื่อนําแนวทางการการกํากับดูแลตลาดทุนของประเทศสหรัฐอเมริ กามาพัฒนาประเทศ
ไทย
เพื่อศึกษาประมวลกฎหมายพาณิ ชย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
เพื่อนําประมวลกฎหมายพาณิ ชย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้เป็ นแนวทางพัฒนา
กฎหมายไทย

สำน

ักก

3. ขอบเขตการศึกษา
ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ทําให้ได้แนวคิดการจัดตั้งตลาดทุน การกํากับดูแลตลาดทุนทั้งของประเทศไทยและ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ทําให้ได้ผลการเปรี ยบเทียบการกํากับดูแลตลาดทุนของประเทศไทยกับประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ทําให้ได้แนวทางการการกํากับดูแลตลาดทุนของประเทศสหรัฐอเมริ กามาพัฒนาประเทศ
ไทย
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ทําให้ได้แนวทางพัฒนากฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายพาณิ ชย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
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2.1 แนวคิดในการกากับดูแลการระดมทุน
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลการจัดการลงทุนจะเป็ นการกําหนดให้ตอ้ งได้รับใบอนุญาต
(licensing) โดยพิจารณาจากความสามารถในการดําเนินธุ รกิจได้โดยมีประสิ ทธิ ภาพ การมีฐานะ
ทางการเงินที่ดี ประวัติความซื่ อสัตย์สุจริ ต คุณสมบัติของผูท้ ี่บริ หารกิจการ เป็ นต้น และมีการกํา กับ
และควบคุมภายหลังการให้ใบอนุญาต ในด้านการเงิน บัญชี การบริ หารงานและการดําเนินการทาง
ธุ รกิจให้มีการลงทุนตามนโยบายการลงทุน กลไกป้ องกันการทุจริ ต การป้ องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การกระจายความเสี่ ยงในการลงทุน การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ เป็ นต้น ส่ วน
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลการระดมทุน จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลหลักทรัพย์
(disclosure) การขออนุญาตจดทะเบียนกองทรัพย์สิน (registration) และการควบคุมตัวกลาง
(intermediaries) ในการเสนอขายหลักทรัพย์ เป็ นต้น
โดยการระดมทุนด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนนั้น มีหลักสําคัญว่าผูเ้ สนอขาย
จะต้องทําการเปิ ดเผยข้อมูลที่จาํ เป็ นแก่ผลู ้ งทุนในอันที่จะทําให้การซื้ อขายหลักทรัพย์น้ นั เป็ นธรรม
และเพื่อป้ องกันการเอารัดเอาเปรี ยบกันจากการรับรู ้ข่าวสารและความเข้าใจที่ไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างประชาชนกับผูป้ ระกอบธุ รกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ซึ่ งแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลในการ
ระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนรวมนี้ องค์กรระหว่างประเทศของหน่วยงานที่กาํ กับดูแลและพัฒนา
ตลาดทุน (International Organization of Securities Commissions (IOSCO)) ได้วางแนวทางว่า
จะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ ถูกต้อง และเป็ นปั จจุบนั ในช่วงเวลาที่เสนอขาย ไม่มี
ลักษณะที่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิดหรื อเป็ นการบิดเบือนข้อเท็จจริ ง โดยต้องเป็ นข้อมูลที่เพียง
พอที่จะทําให้ผลู ้ งทุนสามารถตัดสิ นใจลงทุนอย่างผูท้ ี่รู้ขอ้ มูลแล้วได้ (make informed investment
decision) และองค์กรที่กาํ กับดูแลจะต้องตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายอันได้แก่
หนังสื อชี้ชวน เอกสารในการทําการตลาด โฆษณา ว่าต้องไม่มีการอ้างถึงการเสนอให้ผลประโยชน์
หรื อคํามัน่ สัญญาที่ไม่สามารถทําได้ต่อผูล้ งทุน นอกจากนี้ องค์กรที่กาํ กับดูแลจะต้องตรวจสอบ
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อเนื่องของกองทุนรวมด้วย 1

1

IOSCO, Technical Committee, Principles for the Supervision of Operators of Collective
Investment Schemes, public documents, 1997, p. 16.
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2.1.1 แนวคิดในการกากับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตลาดการเงินมีความสําคัญเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับประชาชน ธุ รกิจทุก
ประเภทและภาครัฐทุกองค์กร การที่ตลาดการเงินจะมีประสิ ทธิ ภาพนั้นย่อมเป็ นหน้าที่ของรัฐใน
การกํากับดูแลตลาดเงินเพื่อลดโอกาสความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นแก่ตลาดการเงินของประเทศซึ่ ง
ธุ รกิจ หลักทรัพย์ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของตลาดการเงินอันทําหน้าที่เป็ นกลไกสําคัญในการระดม
เงินทุนใน ตลาดทุนจากประชาชนโดยใช้หลักทรัพย์เป็ นเครื่ องมือในตลาดแรกเป็ นไปโดยมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทําให้มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงควรมีการกํากับดูแลการ
ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ให้สามารถดําเนินกิจการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.1.1.1 วัตถุประสงค์หลักในการกํากับดูแลการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ในการกําหนดวัตถุประสงค์และหลักการในการกํากับดูแลการประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่ วมมือขององค์กรกํากับดูแลตลาดทุนภายในประเทศเพื่อ
กําหนด
มาตรฐานการกํากับดูแลธุ รกิจหลักทรัพย์ภายในประเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดี
ยิง่ ขึ้นเทียบเท่ากับ ตลาดทุนระหว่างประเทศ และเพื่อให้ตลาดทุนในแต่ละประเทศทําหน้าที่ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความมัน่ คงมีความมัน่ คงและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อพัฒนาตลาดทุนภายในประเทศ กําหนดมาตรฐานในการกํากับดูแลและตรวจสอบการทํา
ธุ รกรรมซึ่ งรวมถึงธุ รกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ และจัดให้มีเครื่ องมือช่วยในการ
สร้างให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือ โดยการกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิ ทธิ ภาพในกรณี ของ
การกระทําความผิดอาญา2 โดยแบ่งเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
1) การให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน (The protection of investors)
ผูล้ งทุนควรได้รับความคุม้ ครองจากการถูกหลอกลวงหรื อฉ้อโกงตลอดจน
การเอารัดเอาเปรี ยบ ตลอดจนการนําทรัพย์สินของผูล้ งทุนไปใช้อย่างไม่ถูกต้องและเหมาะสมโดยผู ้
ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ การเปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สําคัญซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุนจึงเป็ นประเด็นสําคัญที่สุดของวัตถุประสงค์น้ ีเพราะทําให้ผลู ้ งทุนรับรู ้ถึงข้อมูลที่สาํ คัญ
ในการลงทุนของ ตนเอง และผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางการเงินก็ควรจะจํากัดเฉพาะผูท้ ี่
ได้รับใบอนุญาตที่มีความพร้อมในการประกอบธุ รกิจเท่านั้น เช่น ตัวกลางทางการเงิน หรื อ
2

International Organization of Securities Commissions ,Objectives and Principles of
Securities Regulation[Online] , May 2003, Available from http://www.iosco.org [2003, December
15] p. 1.
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เจ้าหน้าที่ทางการเงิน เป็ นต้น นอกจากนี้ ในการประกอบธุ รกิจของบุคคลเหล่านี้ตอ้ งดํารงเงินทุน
อย่างเพียงพอตามที่กฎหมายกําหนดให้ได้ตลอดระยะเวลาในการประกอบกิจการเพื่อมิก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ลูกค้าหากผูป้ ระกอบกิจการต้องเลิกกิจการหรื อประสบปั ญหาทางด้านการเงินและ
ควรกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิหน้าที่ในการทําธุ รกรรมทางการเงินของตัวกลางทาง
การเงิน เนื่องจากเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญต่อการกําหนดราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในตลาด
ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์มิได้กระทําตามหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในขณะที่ผลู ้ งทุนที่ได้รับความเสี ยหายกลับมีขอ้ จํากัดในการเรี ยกร้องเพื่อให้ตนได้รับการ
เยียวยาความเสี ยหายสําหรับธุ รกรรมด้านหลักทรัพย์ที่มีความซับซ้อน ดังนั้น จึงมีความจําเป็ นที่
จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิ ทธิ ภาพเมื่อเกิดการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดและผูล้ งทุน
ควรที่จะมีเครื่ องมือช่วยเยียวยาความเสี ยหายที่เหมาะสมในการระงับข้อพิพาทด้วย
2) การสร้างความเป็ นธรรม โปร่ งใส และประสิ ทธิ ภาพของตลาด ( Ensuring
that markets are fair, efficient and transparent)
ในด้านความเป็ นธรรม (fair) การสร้างความเป็ นธรรมในตลาดทุนมักจะมี
ความเชื่อมโยงกับการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน การกํากับดูแลจึงควรที่จะมุ่งเน้นในการสร้างความ
มัน่ ใจให้แก่ผลู ้ งทุนว่าสามารถเข้าถึงการให้บริ การของตลาดและข้อมูลเกี่ยวกับราคาซื้ อขายได้อย่าง
เป็ นธรรม และส่ งเสริ มให้ตลาดทุนมีระบบงานเกี่ยวกับการรับคําสัง่ และข้อมูลราคาหลักทรัพย์ที่
น่าเชื่อถือ ดังนั้น การให้ความเห็นชอบโดยองค์กรกํากับดูแลแก่ผใู ้ ห้บริ การเป็ นตลาดหลักทรัพย์
หรื อผูใ้ ห้บริ การระบบการซื้ อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ์สาํ หรับการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ การตรวจสอบและบทกําหนดโทษสําหรับการกระทําความผิดบางลักษณะที่ทาํ ให้ผู ้
ลงทุนได้รับความเสี ยหาย เช่น การซื้ อขายที่ไม่เหมาะสมโดยการสร้างราคา (manipulation) เป็ นต้น
จึงเป็ นวิธีการหนึ่งที่สร้างความเป็ นธรรมให้แก่ตลาดทุน
ในด้านความมีประสิ ทธิภาพของตลาด(efficient) ควรที่จะส่ งเสริ มให้มีการ
กระจายข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทนั เหตุการณ์และทัว่ ถึงโดยเฉพาะกระบวนการประมวลราคาซื้ อขาย
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น
ในด้านความโปร่ งใส (transparent) อาจสะท้อนได้จากการเปิ ดเผยข้อมูลใน
การซื้ อขายที่เผยแพร่ เป็ นการทัว่ ไปและที่เป็ นปั จจุบนั เช่น ข้อมูลก่อนการซื้ อขายจะเป็ นข้อมูล
เกี่ยวกับคําเสนอซื้ อและคําเสนอขายซึ่ งเป็ นข้อมูลให้ผลู ้ งทุนตัดสิ นใจว่าราคาใดที่พอใจจะทําการซื้ อ
ขาย หรื อข้อมูลหลังการซื้ อขายนั้นจะเกี่ยวกับราคาและผลสรุ ปจํานวนธุ รกรรมและราคาที่มีการซื้ อ
ขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
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3) การลดความเสี่ ยงของระบบ ( The reduction of systemic risk)
ความล้มเหลวของตัวกลางทางการเงินเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้า การกํากับดูแลจึงควรที่จะมุ่งเน้นในเรื่ องการลดความเสี่ ยงของระบบ(ผ่านหลักเกณฑ์
ของการกําหนดเงินทุนและระบบการควบคุมภายใน)โดยจํากัดความเสี่ ยงที่เป็ นผลจากความ
ล้มเหลวของผูป้ ระกอบธุ รกิจ หรื อแยกความเสี่ ยงไปยังอีกนิติบุคคลหนึ่งที่สามารถบริ หารความ
เสี่ ยงได้(failing institution) ดังนั้น ในการกํากับดูแลตัวกลางทางการเงินจึงควรที่กาํ หนดเงินทุนที่
ต้องดํารงอยูต่ ลอดระยะเวลาในระหว่างการดําเนินกิจการและข้อกําหนดเกี่ยวกับความมัน่ คงของผู ้
ประกอบธุ รกิจในประการอื่น ๆ รวมทั้งในกรณี ที่ตวั กลางทางการเงินต้องเลิกกิจการต้องไม่
ก่อให้เกิดความเสี ยหายให้แก่ลูกค้าคู่สัญญา หรื อระบบตลาดทุนแต่อย่างใด
ความเสี่ ยงเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการประกอบธุ รกรรม การกํากับดูแลจึง
ไม่ควรที่จะกําหนดให้มีการจํากัดความเสี่ ยงโดยไม่จาํ เป็ น แต่ควรที่จะสนับสนุนและอนุญาตให้มี
การบริ หารความเสี่ ยงและกําหนดเงินทุนและความมัน่ คงอื่น ๆ ที่พอเพียง หรื อการอนุญาตให้
ตัวกลางทางการเงินรับความเสี ยหายและการรับความเสี่ ยงส่ วนเกิน นอกจากนี้ ระบบการชําระ
ราคาและส่ งมอบทรัพย์สินที่มีประสิ ทธิ ภาพก็เป็ นเครื่ องมือที่จาํ เป็ นในการบริ หารความเสี่ ยงให้มี
ประสิ ทธิภาพได้
การจัดการความเสี ยหายที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตาม
กฎหมายก็เป็ นสิ่ ง จําเป็ นอีกประการหนึ่งแต่เรื่ องดังกล่าวไม่เพียงแต่ตอ้ งกําหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์เท่านั้นแต่ควรกําหนดไว้ในกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่ใช้ควบคุมการประกอบธุ รกิจทางการ
เงินที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเสถียรภาพและลดความเสี่ ยงของระบบ ดังนั้น การกํากับดูแลจึงควรมีความ
เชื่อมโยงในด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งจากองค์กรกํากับดูแลภายในและนอกประเทศเพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ในการสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในตลาด
2.1.2 ปัจจัยในการกาหนดหลักเกณฑ์ ในการกากับดูแล (The Regulatory Environment)
การที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ในการกํากับดูแลได้น้ นั หลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลต้อง
ไม่เป็ นภาระจนเกินความเหมาะสมแก่ตลาด และไม่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาด โดยลักษณะ
ทัว่ ไปของการกํากับดูแลที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นควรที่จะสอดคล้องกับการเติบโตและความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจ ดังนี้
- ไม่ควรมีขอ้ กําหนดที่เป็ นอุปสรรคในการเข้าหรื อออกจากตลาดรวมทั้งการออก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่จาํ เป็ น
- เปิ ดกว้างสําหรับผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามที่กาํ หนด
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- ควรต้องมีการกํากับดูแลที่เท่าเทียมกันสําหรับผูใ้ ห้บริ การทางการเงิน
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่ช่วยส่ งเสริ มให้การกํากับดูแลมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
กล่าวคือ กฎเกณฑ์ดา้ นภาษีและการบัญชีที่เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจในตลาดทุนเพราะเป็ น
กฎเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด
2.1.3 องค์ กรกากับดูแล
วัตถุประสงค์และหลักการในส่ วนนี้แบ่งออกได้เป็ น 3 หัวข้อดังนี้
2.1.3.1 องค์ กรกากับดูแล (The Regulator)
องค์กรกํากับดูแลที่ดีตอ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรกํากับดูแลไว้อย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ องค์กรกํากับดูแลจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นธรรมได้
นั้นมีองค์ประกอบที่สาํ คัญดังนี้
- มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดในกฎหมายไว้อย่างชัดเจน
- มีการร่ วมมือกับองค์กรอื่นโดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม
- มีบทบัญญัติที่ให้ความคุม้ ครองแก่องค์กรกํากับดูแลและเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยสุ จริ ต
ในปั จจุบนั พบว่าการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์มีการให้บริ การและสิ นค้า
อาจจะเป็ นเพียงประเภทเดียวหรื อตามประเพณี การค้ามีการให้บริ การที่ขา้ มประเภทธุ รกิจกันอย่าง
น้อย 2 ประเภท เช่น ธุ รกิจหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อประกันภัย ดังนั้น ในการออกกฎหมาย
จึงควรหาทางป้ องกันกรณี ที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจจะอาศัยช่องว่างของกฎหมายแต่ละฉบับที่กาํ กับดูแล
ในการประกอบกิจการ แต่ละประเภทเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อข้อกําหนดที่ไม่
เป็ นธรรม หลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลจึงควรมีหลักเกณฑ์ที่เหมือนกันสําหรับธุ รกิจประเภท
เดียวกัน
(2) องค์กรกํากับดูแลสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีอิสระและมีความ
น่าเชื่อถือ กล่าวคือ ในการทําหน้าที่ดูแลขององค์กรกํากับดูแลควรเป็ นอิสระและปราศจากการ
แทรกแซงของอิทธิพลทางการเมืองหรื อทางการค้า โดยการได้รับการจัดสรรงบประมาณในจํานวน
ที่แน่นอนเป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรกํากับดูแลมีอิสระในการทําหน้าที่ของตน ในส่ วนความ
น่าเชื่อถือจะสะท้อนให้เห็นได้จากการแยกหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานต่างๆ ออกจากส่ วน
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งานที่อาจมีผลประโยชน์ ร่ วมกัน ระบบงานที่น่าเชื่อถือต่อสาธารณะขององค์กรกํากับดูแลรวมทั้ง
การพิจารณาทบทวน (review) การใช้อาํ นาจขององค์กรกํากับดูแลโดยฝ่ ายตุลาการ
ข้อมูลที่เป็ นความลับและที่เกี่ยวกับการค้าเป็ นสิ่ งหนึ่งที่มีความสําคัญมากที่
องค์กรกํากับ ดูแลจะต้องให้ความสําคัญไม่วา่ องค์กรที่ทาํ หน้าที่กาํ กับดูแลจะเป็ นหน่วยงานของ
ทางการหรื อเป็ นหน่วยงานเอกชน โดยต้องมีการให้ความคุม้ ครองข้อมูลเหล่านั้นจากการใช้หรื อ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม
(3) องค์กรกํากับดูแลควรที่จะมีอาํ นาจและทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม
สําหรับการทําหน้าที่และการใช้อาํ นาจของตน กล่าวคือ องค์กรกํากับดูแลควรที่จะมีงบประมาณที่
เพียงพอสําหรับการทําหน้าที่ โดยในส่ วนของเจ้าหน้าที่ควรได้รับค่าตอบแทนไม่ต่างไปจาก
เจ้าหน้าที่ของ เอกชนที่มีลกั ษณะงานที่ตอ้ งใช้ทกั ษะและความรู ้ในระดับเดียวกัน
(4) การกํากับดูแลจะต้องมีความชัดเจนและกระบวนการที่สอดคล้องกัน
กล่าวคือ มีการนํากฎเกณฑ์ไปปรับใช้ให้มีความสอดคล้อง ครอบคลุม โปร่ งใสต่อสาธารณะ และ
เป็ นธรรม ซึ่ งการกําหนดนโยบายขององค์กรกํากับดูแลควรที่จะได้รับฟังความคิดเห็นจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง ต้องเปิ ดเผยนโยบายที่มีความสําคัญต่อสาธารณะ รวมทั้งต้องจัดให้มีกระบวนการที่มี
มาตรฐานและเป็ นธรรมโดยต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิตามนโยบาย นอกจากนี้
องค์กรกํากับดูแลอาจเข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่ ความรู ้ให้แก่ผลู ้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
(5) เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังเยีย่ งผูม้ ีวชิ าชีพ
กล่าวคือ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์(conflict of interest) ใช้ขอ้ มูลที่ได้รับจากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังและรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลที่เป็ นความลับ และทําหน้าที่ดว้ ย
ความเป็ นธรรม
2.1.3.2 องค์ กรกากับดูแลตนเอง (SRO (Self -Regulatory Organization))
องค์กรกํากับดูแลตนเองที่ดีตอ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) การทําหน้าที่กาํ กับดูแลของ SRO ต้องคู่ขนานไปกับการกํากับดูแลของ
องค์กรกํากับดูแลจะช่วยส่ งเสริ มให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการกํากับดูแลมากยิง่ ขึ้น โดย SRO อาจ
กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบธุ รกิจเพิ่มเติมจากที่ทางการกําหนด ซึ่ ง ในการทําหน้าที่ของ
SRO สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดได้รวดเร็ วและมีความยืดหยุน่ มากกว่า
โดยมีการพิจารณาถึงระบบและประเพณี ทางการค้าในตลาดได้ในเชิงลึกกว่าองค์กรกํากับดูแล
(2) SRO ต้องมีคุณสมบัติตามที่องค์กรกํากับดูแลกําหนดทั้งก่อนและระหว่าง
ดําเนินการ นอกจากนี้ ในการดําเนินการของ SRO จะต้องแสดงให้เห็นได้วา่ จะเป็ นประโยชน์ต่อ
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สาธารณะ และกฎเกณฑ์ของ SRO ต้องให้ผลที่เป็ นธรรมและสอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
หลักทรัพย์
2.1.4 การบังคับใช้ กฎหมาย (Enforcement of Securities Regulation)
2.1.4.1 อํานาจในการกํากับดูแลควรครอบคลุมถึงการตรวจสอบ การสื บสวน และการ
ตรวจตรากล่าวคือ การตรวจสอบการดําเนินของตัวกลางทางการเงินนั้นจะช่วยรักษามาตรฐาน
เกี่ยวกับให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนให้อยูใ่ นมาตรฐานขั้นสู งซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญในการตรวจสอบ
อํานาจในการเรี ยกให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อมูลหรื อเข้าตรวจสอบการดําเนิน
กิจการเมื่อมีเหตุจาํ เป็ นเพื่อให้การดําเนินกิจการเป็ นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเป็ นสิ่ งที่มีความ
จําเป็ นอีกประการหนึ่ง ซึ่ งการสอบสวนนี้อาจเป็ นการกระทําโดยองค์กรกํากับดูแลตนเองหรื อมอบ
อํานาจให้แก่หน่วยงานอื่นก็ได้
2.1.4.2 มีอาํ นาจในการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ ความซับซ้อนของการทําธุ รกรรม
ทีเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการป้ องกันการใช้กลฉ้อฉลล้วนต้องการการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์
ได้ที่มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งได้แก่ ซึ่ งรวมถึงอํานาจในการสื บสวน อํานาจในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร
เอกสารจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง อํานาจทางปกครอง การนํามาตรการทางปกครองมาใช้อาํ นาจในการ
นําผูก้ ระทําความผิดเข้าสู่ กระบวนการตามกฎหมายอาญา และอํานาจสั่งพัก เพิกถอนการซื้ อขาย
หรื อดําเนินการอื่นใดตามความเหมาะสม
2.1.4.3 การบังคับใช้กฎหมายในระหว่างประเทศ กล่าวคือ ลักษณะการดําเนินกิจการ
ของตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างประเทศย่อมต้องมีหลักเกณฑ์ของหลายประเทศที่นาํ มาใช้กาํ กับ
ดูแลการประกอบธุ รกิจ กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายจึงต้องเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อ
สามารถใช้บงั คับในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างประเทศ องค์กรกํากับ
ดูแลควรที่จะมีอาํ นาจในการเรี ยกข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสื บสวนการกระทําที่ละเมิด
กฎหมายหลักทรัพย์ และสามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันในระหว่างองค์กรต่าง ๆ ได้ดว้ ย
2,2 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2.2.1 ความเป็ นมาของกฎหมายเกีย่ วกับการกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการ
ลงทุน และโครงสร้ างกฎหมายทีใ่ ช้ บังคับในปัจจุบัน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลทางด้านตลาดทุนของประเทศสหรัฐอเมริ กามีหลาย
ฉบับ โดยฉบับที่สาํ คัญคือ Securities Act of 1933 Securities Exchange Act of 1934 Investment
Company Act of 1940 และ Investment Advisers Act of 1940 ได้ตราขึ้นในช่วงที่ธุรกิจของ
สหรัฐอเมริ กามีการสะดุดหยุดลง จากการล่มสลายของตลาดหุ น้ ในปี 1929 ซึ่ งส่ งผลกระทบอย่าง
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กว้างขวางในตลาดหุ น้ และในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในปี 1940 ซึ่งทําให้กองทุนรวมถดถอย
เป็ นอย่างมาก การออกกฎหมายเหล่านี้ก็เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายและคุม้ ครองผูล้ งทุนให้ดีข้ ึน
โดยกฎหมายเหล่านี้มีส่วนสําคัญที่ทาํ ให้ธุรกิจกองทุนรวมรอดพ้นจากวิกฤต ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจที่ดีข้ ึนหลังสงคราม ทําให้ตลาดเติบโตกลับมาเป็ นที่นิยมอีกครั้ง
ในส่ วนของกฎหมายที่สาํ คัญที่สุดคือ Investment Company Act of 1940 นั้น ได้
บัญญัติข้ ึนเพื่อแก้ไขปั ญหาของธุ รกิจประเภทนี้ อันมีที่มาจากสภาพของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อการ
ลงทุน เพราะสิ นทรัพย์เหล่านั้นมีสภาพคล่องและเปลี่ยนมือได้ง่าย และการควบคุมกองทุนขนาด
ใหญ่ที่ประกอบด้วยเงินและหลักทรัพย์ ทําให้มีโอกาสในการแสวงหาประโยชน์จากการบริ หารงาน
ที่ไม่ซื่อสัตย์ได้ จากปั ญหาของธุ รกิจดังกล่าว และจากการศึกษาของ Securities and Exchange
Commission (SEC) ตามที่มาตรา 30 แห่ง Public Utility Holding Company Act of 1935 ได้
กําหนดให้ SEC ทําการศึกษา public-utility company และ investment companies นั้น SEC ได้พบ
พฤติกรรมการกระทําผิดต่าง ๆ เกี่ยวกับธุ รกิจนี้ จึงได้มีการยกร่ าง Investment Company Act ขึ้น
โดยมีพ้นื ฐานมาจากข้อสรุ ปและข้อแนะนําในรายงานของ SEC ซึ่ งบทบัญญัติเหล่านี้ได้บงั คับใช้
ต่อมาถึง 30 ปี โดยที่มิได้มีการแก้ไขใด ๆ
ในปี 1962 Wharton School of Finance and Commerce ของ University of
Pennsylvania ได้ดาํ เนินการวิจยั ศึกษาตามที่ SEC มอบหมาย และในปี 1966 SEC ก็ได้ทาํ รายงานยืน่
ต่อ Congress ทําให้เกิดการแก้ไข Investment Company Act ในปี 1970 ซึ่ งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อย่างมากมาย โดยในภายหลังในปี 1980 ได้มีการออก Small Business Investment Incentive Act
แก้ไข Investment Company Act of 1940 อีก เพื่อลดบทบัญญัติที่เป็ นข้อจํากัดใน interest of
financing ของธุ รกิจร่ วมทุนขนาดเล็ก (small business venture)3
ในช่วงทศวรรษ 1970-1980 ตลาดทุนของสหรัฐอเมริ กาได้มีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุ งอย่างเป็ นลําดับ ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาหลักทรัพย์ที่มีการไปลงทุนที่หลากหลาย การ
กระจายความเสี่ ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้
พันธบัตรรัฐบาล ทําให้ผลู ้ งทุนมีทางเลือกมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องค่าใช้จ่ายในการจัดการลงทุน จากเดิมในช่วงปี 1960 กองทุนรวมส่ วนใหญ่
จะเป็ นแบบ Load fund ซึ่ งเป็ นกองทุนที่จดั เก็บค่าธรรมเนียมที่เรี ยกว่า ‚Load‛ เนื่องจากกองทุน
Load fund จะมีการว่าจ้าง Broker ในการขายหน่วยลงทุน จึงทําให้มีค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้มาก
จนกระทัง่ ในช่วงปี 1970-1980 ผูล้ งทุนเบนความสนใจการลงทุนไปลงทุนในกองทุนประเภท No3

Louis Loss and Joel Seligman, Securities Regulation, volume I, 3rd ed. (Boston: Little,
Brown and company, 1990) p.247-248.
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Load fund มากขึ้น เนื่องจากกองทุนประเภทนี้จะขายหน่วยลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนโดยตรง ทําให้
ปลอดจากภาระค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ จึงมีผลให้การประกอบการดีกว่า จนในที่สุดกองทุนประเภท
Load fund ต้องหันมาเปลี่ยนการดําเนินการในรู ป No-Load fund มากขึ้น จนในปั จจุบนั กองทุน
ประเภท Load fund เหลือจํานวนน้อยลง
2.2.2 โครงสร้ างกฎหมายทีใ่ ช้ บังคับในปัจจุบัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลธุ รกิจการจัดการลงทุนและบริ ษทั เพื่อการลงทุน
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาในปั จจุบนั มีดงั ต่อไปนี้ 4
2.2.2.1 Investment Company Act of 1940
Investment Company Act เป็ นกฎหมายที่กาํ หนดมาตรการกํากับดูแลสําหรับ
ธุ รกิจบริ ษทั เพื่อการลงทุน ที่ตอ้ งมีขอ้ กําหนดบางประการที่มากกว่าการเปิ ดเผยข้อมูลตามSecurities
Act of 1933 และ Securities Exchange Act of 1934 โดยตัวบริ ษทั เพื่อการลงทุนเองนั้นประกอบ
ธุ รกิจด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั อื่น จัดเป็ นสถาบันสื่ อกลางของประชาชน ในการ
ลงทุนร่ วมกันในหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยเหตุผลสําคัญของการมี (raison d’etre) บริ ษทั เพื่อการ
ลงทุน คือ การกระจายความเสี่ ยง
บทบัญญัติของ Investment Company Act มีสาระเกี่ยวกับการกํากับดูแล
บริ ษทั เพื่อการลงทุนซึ่ งเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการที่มีความซับซ้อน โดยกําหนดให้บริ ษทั ต้องมีการ
เปิ ดเผยฐานะการเงินและนโยบายการลงทุนให้กบั ผูล้ งทุนและ SEC ทั้งในขณะเมื่อมีการขายหุ น้
และเปิ ดเผยเป็ นประจําภายหลังจากนั้น กําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนเกี่ยวกับกองทุน
วัตถุประสงค์ในการลงทุน โครงสร้างบริ ษทั เพื่อการลงทุน และการดําเนินการ ทั้งนี้ SEC จะมิได้
กํากับการตัดสิ นใจหรื อกิจกรรมใด ๆ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการลงทุน
2.2.2.2 กฎหมายของมลรัฐ (Blue-Sky Law)
นอกจาก Investment Company Act ซึ่งเป็ นกฎหมายของรัฐบาลกลางในการ
กํากับควบคุมธุ รกิจจัดการลงทุนแล้ว บริ ษทั เพื่อการลงทุนที่ประสงค์จะขายหน่วยลงทุนในมลรัฐใด
ก็จะต้องจดทะเบียนกับมลรัฐนั้นด้วย ตามบทบัญญัติกฎหมายของแต่ละมลรัฐ
2.2.2.3 Securities Act of 1933

4

U.S. Securities and Exchange Commission, The Laws That Govern the Securities
Industry [Online]. 2005. Available from: http://www.sec.gov/about/laws.shtml[2005, August 28].
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กฎหมายฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์สาํ คัญสองประการคือ (ก) กําหนดให้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่สาํ คัญเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนแก่ผู ้
ลงทุน และ (ข) ป้ องกันการหลอกลวง การแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ และการฉ้อฉลอื่น ๆ ในการ
ขายหลักทรัพย์
โดยทัว่ ไปแล้วหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริ กาจะต้องมีการจด
ทะเบียน โดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (registration statement) และหนังสื อ
ชี้ชวนจะเปิ ดเผยต่อประชาชนทันทีที่ได้ยนื่ ต่อ SEC อย่างไรก็ดี มีขอ้ ยกเว้นที่การเสนอขาย
หลักทรัพย์ในบางกรณี ไม่ตอ้ งจดทะเบียน ได้แก่ (ก) การเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจํากัด หรื อเสนอ
ขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน (ข) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีจาํ นวนจํากัดตามที่กฎหมายกําหนด (ค) การ
เสนอขายภายในรัฐ (intrastate offering) และ (ง) หลักทรัพย์ของเทศบาล รัฐ และรัฐบาลกลาง
2.2.2.4 Securities Exchange Act of 1934
กฎหมายฉบับนี้บญั ญัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง Securities and Exchange
Commission (SEC) และให้อาํ นาจ SEC อย่างกว้างขวางในการดูแลทุกแง่มุมของธุ รกิจหลักทรัพย์
ซึ่ งรวมถึงอํานาจในการจดทะเบียน กํากับดูแล และควบคุมบริ ษทั นายหน้า (broker-dealers) ซึ่ง
รวมถึงผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยลงทุนหลัก (mutual fund principal underwriter) และบุคคลอื่นที่ขาย
หน่วยลงทุน ตัวแทนโอน (transfer agent) สํานักหักบัญชี (clearing agencies) และองค์กรกํากับ
ดูแลตนเอง (SROs) ทางด้านหลักทรัพย์ระดับชาติ โดยตลาดหลักทรัพย์ต่าง ๆ นั้น จัดเป็ นพวก
SROs เช่น New York Stock Exchange American Stock Exchange และ National Association of
Securities Dealers ซึ่งเป็ นผูด้ าํ เนินการระบบ NASDAQ นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ได้ระบุและห้าม
การกระทํา (conduct) บางประเภทในตลาด บัญญัติให้ SEC มีอาํ นาจทางวินยั (disciplinary power)
ในการกํากับดูแลองค์กรที่เกี่ยวข้อง และบัญญัติให้ SEC เรี ยกให้บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ื อขายในหมู่
ประชาชน ส่ งข้อมูลตามที่กาํ หนดได้
2.2.2.5 Investment Advisers Act of 1940
กฎหมายฉบับนี้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการกํากับดูแลที่ปรึ กษาการลงทุน โดย
กําหนดให้บริ ษทั หรื อบุคคลธรรมดาที่เป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน (sole practitioners) ที่ได้รับ
ค่าตอบแทนจากการให้คาํ แนะนําบุคคลอื่นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์จะต้องมาจดทะเบียนกับ
SEC และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อคุม้ ครองผูล้ งทุน ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วที่ปรึ กษาการลงทุนที่
มีสินทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้การจัดการอย่างน้อย 25 ล้านดอลลาร์ จะต้องมาจดทะเบียนกับ SEC
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2.2.3 การระดมทุนในการจัดตั้งบริษัท
ตาม Investment Company Act of 1940 ได้นิยามความหมายของ ‚บริ ษทั เพื่อการ
ลงทุน‛ (investment company) โดยพิจารณาจากสาระสําคัญ (substance) โดยในมาตรา 3(a)(1) ได้
กําหนดว่า บริ ษทั เพื่อการลงทุน หมายถึง
(1) ผูอ้ อกหลักทรัพย์ซ่ ึ งประกอบธุ รกิจหรื อแสดงตนว่าประกอบธุ รกิจด้านการลงทุน
หรื อซื้ อขายหลักทรัพย์อย่างมีนยั สําคัญ
(2) ผูอ้ อกหลักทรัพย์ซ่ ึ งเข้าเกี่ยวข้องหรื อเสนอเข้าเกี่ยวข้องในธุ รกิจการออก Faceamount Certificate of the installment type หรื อเคยเข้าเกี่ยวข้องในธุ รกิจดังกล่าวและยังมี certificate
ดังกล่าวที่ยงั ค้างชําระอยู่
(3) ผูอ้ อกหลักทรัพย์ซ่ ึ งเข้าเกี่ยวข้องหรื อเสนอเข้าเกี่ยวข้องในธุ รกิจ การลงทุน การ
เป็ นเจ้าของ การถือ หรื อการซื้ อขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน  เป็ นจํานวนเกิน
กว่า 40% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของผูอ้ อกหลักทรัพย์รายนั้น
คําว่า ‚company‛ ตามที่นิยามไว้ใน Investment Company Act มีความหมายไม่จาํ กัด
เฉพาะองค์กรธุ รกิจที่จดั ตั้งในรู ปบริ ษทั โดยตามนิยามในมาตรา 2(a)(8) ‚Company‛ หมายถึง
บริ ษทั (corporation) ห้างหุ น้ ส่ วน (partnership) องค์กร (association) บริ ษทั ร่ วมทุน (joint-stock

มาตรา 3(a)(1) When used in this title, ‘‘investment company’’ means any issuer

สำน

ักก

which—
(A) is or holds itself out as being engaged primarily, or proposes to engage primarily, in
the business of investing, reinvesting, or trading in securities;
(B) is engaged or proposes to engage in the business of issuing face-amount certificates
of the installment type, or has been engaged in such business and has any such certificate
outstanding; or
(C) is engaged or proposes to engage in the business of investing, reinvesting, owning,
holding, or trading in securities, and owns or proposes to acquire investment securities having a
value exceeding 40 per centum of the value of such issuer’s total assets (exclusive of Government
securities and cash items) on an unconsolidated basis.

หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน (investment securities) มีนิยามตามมาตรา 3( a)(2) ว่าหมายถึง
หลักทรัพย์ทุกชนิดยกเว้น หลักทรัพย์รัฐบาล หลักทรัพย์ซ่ ึงออกโดย
employees’ securities
companies และหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ลูกของบริ ษทั ที่ไม่ใช่ investment company
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company) ทรัสต์ กองทุน หรื อกลุ่มบุคคลอื่นใดไม่วา่ จะจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั หรื อไม่ก็ตาม หรื อผู ้
พิทกั ษ์ทรัพย์ (receiver) ทรัสตีในกรณี ภายใต้ title 11 of the United States Code หรื อตัวแทนชําระ
บัญชี ในการปฏิบตั ิงานภายใต้อาํ นาจหน้าที่น้ นั ๆ
ข้อยกเว้น
ตามนิยามดังกล่าวกําหนดข้อยกเว้นองค์กรธุ รกิจที่ไม่ถือเป็ นบริ ษทั เพื่อการลงทุนไว้
หลายประการ โดยกําหนดไว้ในมาตรา 3(b) มาตรา 3(c) และมาตรา 6 ซึ่งมีขอ้ ยกเว้นที่สาํ คัญ
ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ที่เป็ นบริ ษทั เพื่อการลงทุนโดยไม่เจตนา (Inadvertent Investment
Company)
เนื่องจากนิยาม ‚Investment Company‛ ในมาตรา 3(a) ครอบคลุมกว้างมาก
จึงทําให้มีบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจ (operating company) ที่ได้ขายส่ วนสําคัญของทรัพย์สินและนําไป
ลงทุนต่อในหลักทรัพย์ของบริ ษทั อื่นซึ่ งมิใช่บริ ษทั ที่ตนเองมีอาํ นาจควบคุมอยูก่ ็อาจจะอยูใ่ นฐานะ
ของบริ ษทั เพื่อการลงทุนโดยไม่เจตนาได้ ซึ่ งทําให้อาจต้องมาจดทะเบียนกับ SEC หรื อมิฉะนั้นก็
จะต้องได้รับโทษตามมาตรการบังคับได้ นอกจากนี้ การพิจารณาว่าธุ รกิจหลัก (‚principal‛) ของ
บริ ษทั คืออะไร หรื อการวัดมูลค่าของ ‚investment securities‛ และสิ นทรัพย์อื่นสําหรับ
วัตถุประสงค์ในการตัดสิ นว่าจะเข้ากรณี มีจาํ นวนเกินกว่า 40% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของผูอ้ อก
หลักทรัพย์รายนั้นหรื อไม่น้ นั ก็เป็ นเรื่ องยาก
อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 3(b)(1)(2) ในกรณี ที่สินทรัพย์ของบริ ษทั เกินกว่า 40%
เป็ น ‚investment securities‛ ก็อาจไม่ถือเป็ นบริ ษทั เพื่อการลงทุนถ้า (1) ผูอ้ อกหลักทรัพย์น้ นั
ประกอบธุ รกิจหลักอย่างอื่นโดยตนเองหรื อผ่านบริ ษทั ย่อยที่ตนเองเป็ นเจ้าของทั้งหมด (whollyowned subsidiaries) หรื อ (2) ผูอ้ อกหลักทรัพย์ได้ยนื่ คําขอและได้รับอนุญาตจาก SEC ให้ประกาศ
ว่าบริ ษทั นั้นประกอบธุ รกิจหลักอย่างอื่นโดยตนเองหรื อผ่านบริ ษทั ย่อยที่ตนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ เสี ยงข้าง
มาก หรื อผ่านบริ ษทั ที่ตนควบคุมในการดําเนินธุ รกิจทํานองเดียวกัน (controlled companies
conducting similar types of businesses)
(2) บริ ษทั เพื่อการลงทุนที่เสนอขายในวงจํากัด (Private Investment Company)
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะตามมาตรา 3(c)(1) และมาตรา 3(c)(7) มักจะถูก
เรี ยกว่า บริ ษทั เพื่อการลงทุนที่เสนอขายในวงจํากัด (Private Investment Companies) เพราะว่าผูอ้ อก
หลักทรัพย์เหล่านี้มิได้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และจํากัดจํานวนผูล้ งทุนหรื อประเภทของ
ผูล้ งทุนที่เสนอขายดังนี้
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(ก)
ข้อยกเว้นตามมาตรา 3(c)(1) คือผูอ้ อกหลักทรัพย์ตอ้ งมิได้เสนอขาย
หุ น้ ต่อประชาชน และหุ น้ ของผูอ้ อกหลักทรัพย์ถือโดยบุคคลไม่เกิน 100 ราย
(ข)
ข้อยกเว้นตามมาตรา 3(c)(7) คือผูอ้ อกหลักทรัพย์ตอ้ งมิได้เสนอขาย
หุ น้ ต่อประชาชน และหุ น้ ของผูอ้ อกหลักทรัพย์ถือโดยบุคคลที่เป็ นผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะ
(Qualified purchasers) ในขณะที่บุคคลนั้นได้หุน้ มา
(3)
Investment Club
Investment Club คือกลุ่มบุคคลที่รวมเงินกันเพื่อนํามาลงทุน โดย
สมาชิกจะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ และนํามาตัดสิ นใจซื้ อขายหลักทรัพย์ร่วมกันตาม
เสี ยงส่ วนใหญ่ ซึ่ ง Investment Clubs มักจะตั้งขึ้นเป็ นห้างหุ น้ ส่ วน
โดยส่ วนใหญ่แล้ว Investment Club มักจะไม่ตอ้ งจดทะเบียนกับ
SEC ในฐานะเป็ น Investment Companies เพราะว่าส่ วนได้เสี ยของสมาชิกไม่ถูกถือว่าเป็ น
หลักทรัพย์ตาม Securities Act of 1933 โดยกรณี ที่จะไม่ถูกถือว่าเป็ นหลักทรัพย์น้ นั สมาชิกใน
Investment Club ต้องมีส่วนร่ วมอย่างมากในการตัดสิ นใจในการลงทุน โดยถ้าสมาชิกลงทุนและ
คาดหวังที่จะได้กาํ ไรจากการจัดการของผูอ้ ื่น (คือมิได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการลงทุน) ใน
กรณี ดงั กล่าวนั้น ส่ วนได้เสี ยของสมาชิกก็อาจถือเป็ นหลักทรัพย์ได้ โดยจัดเป็ นหลักทรัพย์ประเภท
investment contract 5
Investment Club ต้องจดทะเบียนกับ SEC ในกรณี ที่เข้าเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ (1) Club ลงทุนในหลักทรัพย์เป็ นหลัก (2) Club ออกเสนอขายส่ วนได้เสี ยที่ถือเป็ น
หลักทรัพย์ และ (3) Club ไม่เข้าข้อยกเว้นจากนิยามของ ‚Investment Company‛ 6


สำน

ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะ ( Qualified purchasers) มีนิยามตามมาตรา 2( a)(51) ซึ่ งกล่าว
โดยทัว่ ไปคือ 1. บุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่า 5 ล้านดอลลาร์ และ 2. บุคคล
ผูก้ ระทําการเพื่อบัญชีลงทุนของตนเองหรื อเพื่อบัญชีลงทุนของผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะคนอื่น
และลงทุนโดยหลักเกณฑ์ตามที่เห็นควร (discretionary basis) ไม่นอ้ ยกว่า 25 ล้านดอลลาร์
5
Division of Investment Management, United States Securities and Exchange
Commission, Investment Company Registration Package, (Washington D.C.: United States
Securities and Exchange Commission, 1999), pp. 2-3.
6
Office of Investor Education and Assistance United States Securities and Exchange
Commission, Investment Clubs and the SEC, [Online]. 2005. Available from: http://www.sec.gov
[2005, August 28]
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2.2.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อผู้ลงทุน
วิธีการกํากับดูแลก็คือการกําหนดให้มาจดทะเบียนกับ SEC ตาม Securities
Act of 1933 และตาม Securities Exchange Act of 1934 ขั้นตอนการจดทะเบียนมีดงั นี้
(1)
ยืน่ คําขอจดทะเบียนตาม Form N-8A ต่อ SEC ตาม Investment
Company Act of 1940 ซึ่ งจะมีรายละเอียดที่สาํ คัญเกี่ยวกับ
- ชื่อ ที่อยูข่ องผูข้ อจดทะเบียน
- ตัวแทนผูด้ าํ เนินการ (service providers)
- มลรัฐที่ผยู ้ นื่ คําขอจดทะเบียนมีภูมิลาํ เนาอยู่
- โครงสร้างองค์กร
- มูลค่าทรัพย์สินที่จดทะเบียน
- ที่ปรึ กษาการลงทุน กรรมการ พนักงาน เป็ นต้น
(2)
ยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้
ชวน ต่อ SEC มลรัฐที่เสนอขาย
2.2.5 การกากับดูแลและการให้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
การจดทะเบียนเป็ นนายหน้าและผูค้ า้ หลักทรัพย์ต่อ SEC จะต้องระบุ
รายละเอียดตาม Form BD เช่น ชื่อที่จะใช้ในการประกอบธุ รกิจและรู ปแบบของการจัดตั้ง รายนาม
และที่อยูข่ องพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และรายการที่สาํ คัญเกี่ยวกับประวัติการกระทําความผิดอันเป็ น
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูท้ ี่มายืน่ ขอจดทะเบียน 7

สำน

2.3 ประเทศไทย
2.3.1 ความเป็ นมาของตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ซึ่ งในขณะนั้นปริ มาณการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีปริ มาณที่เพิ่มขึ้นมากจนผิดปกติ
คณะรัฐมนตรี ในขณะนั้นจึงมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไปดําเนินการสรุ ปสถานการณ์
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ดังกล่าว ต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เสนอรายงานและ
แนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจได้มอบหมายให้
กระทรวงการคลังดําเนินการปรับโครงสร้างของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่ งเป็ นหน่วยงาน
7

Louis Loss and Joel Seligman, Securities Regulation, volume VI chapter 8, p. 2980.
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ภายในบังคับให้จดั ตั้งหน่วยงานระดับกองขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งเพื่อทําหน้าที่เฉพาะในการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็ นการ ชัว่ คราว ทั้งนี้เพื่อให้มีการพัฒนาเป็ นองค์กรในการ
กํากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยสื บต่อไป ในระหว่างที่การจัดตั้งหน่วยงานระดับกองที่
อยูภ่ ายใต้สาํ นักงานเศรษฐกิจการคลังยังไม่แล้วเสร็ จ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังในขณะนั้น
ได้มีคาํ สั่งแต่งตั้งให้มี คณะกรรมการกํากับและพัฒนาตลาดทุนขึ้น ซึ่งคณะกรรมการกํากับและ
พัฒนาตลาดทุนจึงได้เสนอต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเพื่อให้มีการปรับปรุ งโครงสร้างใน
การกํากับดูแลตลาดทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิธีการในการกํากับดูแลและพัฒนา
จนในที่สุดได้มีการตรา
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทํา
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีอาํ นาจหน้าที่ใน
การกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศและเป็ นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535
2.3.2 วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งองค์ กร
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ภารกิจในการเป็ นองค์กรที่ทาํ หน้าที่กาํ กับ
ดูแลแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิ ทธิภาพ ยุติธรรม โปร่ งใส และน่าเชื่อถือ ในการ
ดําเนินงานตามภารกิจดังกล่าว ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้กาํ หนดวัตถุประสงค์
หลักในการดําเนินงานไว้ 4 ประการ คือ
(1) พัฒนาตลาดทุนให้เป็ นทางเลือกที่มีความสําคัญสําหรับผูร้ ะดมทุนและเป็ น
ทางเลือกในการลงทุนสําหรับผูล้ งทุน
(2) เสริ มสร้างระบบและกลไกเพื่อช่วยให้ผลู ้ งทุนได้รับความคุม้ ครองและสามารถ
ปกป้องตนเองได้
(3) ดูแลรักษาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ เชื่อถือในกลไกการทํางานของตัวกลาง
และองค์กรต่างๆ ในตลาดทุน
(4) ดํารงความเป็ นองค์กรที่ซื่อตรง โปร่ งใส เข้าใจธุ รกิจ เท่าทันเหตุการณ์ และเป็ น
ผูร้ ักษากฎหมายที่เข้มงวด และเป็ นธรรม
ในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด
ดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้กาํ หนดให้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นองค์กรที่มีอาํ นาจหน้าที่เฉพาะในการกําหนด
หลักเกณฑ์และบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร ภายใต้กรอบ
ในเรื่ องสําคัญ ๆ ดังนี้
(1) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
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(2) ธุ รกิจหลักทรัพย์
(3) ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ และ องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจ
หลักทรัพย์
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(4) การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
(5) การป้ องกันการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์
2.3.3 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายการส่ งเสริ มและพัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลในเรื่ องหลักทรัพย์ ธุรกิจ
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ การออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
และการป้องกันการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ อํานาจดังกล่าวรวมถึง
(ก) การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ข) การกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับคําขออนุญาต คําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต
หรื อการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
(ค) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
(ง) ออกระเบียบ คําสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์
การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินยั พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน การกําหนดเงินเดือนและเงิน
อื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวิสดิการต่างๆ
(จ) ปฏิบตั ิการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. ประมวลกฎหมายพาณิชย์
สหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศที่มีระบบกฎหมาย Common Law ไม่ใช่ Civil Law เหมือน
ประเทศในภาคพื้นยุโรปและไทย ในระบบอังกฤษและอเมริ กา แต่เดิมคําว่า ‚Commercial Law‛
ไม่ได้มีความหมายอะไรเป็ นพิเศษ คงใช้ในความหมายที่วา่ เป็ นกฎหมายพาณิ ชย์ทวั่ ไปเหมือนกับที่
เราเรี ยกขานกฎหมายส่ วนนี้ของเราว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ อย่างไรก็ตาม ในระยะ
หลังๆ สหรัฐและอังกฤษเริ่ มใช้คาํ ว่า "Commercial Law" ในความหมายที่จาํ กัดมากขึ้น สําหรับ
สหรัฐมีองค์กรหนึ่งที่เรี ยกว่า The American Law Institute และ National Conference of
Commissioners on Uniform State Laws ได้ร่วมกันจัดทํา Uniform Commercial Code เป็ นรู ป
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ประมวลกฎหมายขึ้นมาเมื่อ ค.ศ.1951 และต่อมามีการแก้ไขปรับปรุ ง โดย 1972 Official Text คําว่า
"commercial" ถูกนํามาใช้ในความหมายของการค้า อันเป็ นปกติวสิ ัย ซึ่ งใกล้เคียงกับคําว่า "ธุ รกิจ"
ดังกล่าวข้างต้น
บทบัญญัติใน Uniform Commercial Code ดังกล่าวข้างต้น มีในเรื่ องดังต่อไปนี้ คือ ซื้ อขาย
(Sales) ตราสารทางการค้า (Commercial Papers) ธนาคารกับการเรี ยกเก็บเงินตามตัว๋ (Bank Deposit
and Collection) เลตเตอร์ออฟเครดิต(Letter of Credit) ใบรับคลังสิ นค้า (Warehouse Receipts) บิ
ลออฟเลดิ้ง (Bill of Lading) หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Securities) ธุรกรรมที่มี
หลักประกัน(Secured Transactions) สหรัฐอเมริ กาประกอบด้วยมลรัฐที่มีระบบกฎหมายของตนเอง
เป็ นเอกเทศ จึงมีส่วนที่ผดิ แผกแตกต่างกัน วัตถุประสงค์ของจัดทํา Uniform Commercial Code ก็
เพื่อให้เกิดเป็ นแบบฉบับของกฎหมายธุ รกิจที่มลรัฐแต่ละรัฐไปบัญญัติเป็ นกฎหมายภายในของตน
ซึ่ งส่ วนใหญ่ต่างก็รับไปออกเป็ นกฎหมายภายในของรัฐตนแล้ว ทั้งนี้ เพราะต่างมีความเห็นพ้อง
ต้องกันว่าถ้ากฎหมายภายในของแต่ละมลรัฐในเรื่ องนี้มีความสอดคล้องกัน ย่อมเกิดความสะดวก
และจะเป็ นประโยชน์มหาศาลในการทําธุ รกิจกัน
ทั้งนี้
Uniform Commercial Code ของสหรัฐอเมริ กา มีลกั ษณะเด่น ดังนี้
3.1 Uniform Commercial Code ใช้ระหว่างคู่คา้
Uniform Commercial Code ใช้ระหว่างคู่คา้ ไม่ใช่การซื้ อขายระหว่างเอกชนกับ
เอกชน ดังนั้น Uniform Commercial Code จึงยกเว้นหลักของสัญญาหลายประการเพื่อให้สะดวกแก่
การค้าขาย
3.2 การซื้ อขาย
การซื้ อขายตาม
Uniform Commercial Code คือ การซื้ อขายที่สุจริ ตไม่กระทบสิ ทธิ
ของผูอ้ ื่น เป็ นการซื้ อขายตามธุ รกรรมตามปกติ แต่ไม่ใช่การซื้ อขายจากโรงรับจํานํา
3.3 การเกิดของสัญญาซื้ อขาย
ตาม
Uniform Commercial Code สัญญาศื้อขายเกิดได้แม้จะมีคาํ แตกต่างระหว่างคํา
เสนอและคําสนองในส่ วนที่ไม่เป็ นสาระสําคัญ เว้นแต่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายจะมีการจํากัดการเกิดสัญญา
ไว้ตามเงื่อนไขอย่างชัดแจ้ง
3.4 การประกันในการซื้ อขาย
ในการซื้ อขาย ผูข้ ายจะต้องประกันในการขายของตนว่า สิ นค้าจะปราศจากการรอน
สิ ทธิ สิ นค้าสามารถใช้ได้วตั ถุประสงค์ของสัญญา
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1. ปัญหา
ปั ญหาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย และการพาณิ ชย์
ระหว่างประเทศมี ดังนี้
1.1 ปั ญหาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย
การซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ในกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง
สามารถระดมทุนจากประชาชนได้ แต่ประเทศไทยการระดมทุนไม่สามารถกระทําได้เนื่องจาก
กิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยไม่สามารถระดมทุนจากประชาชนได้ เนื่องจากการ
ระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์กระทําได้ยาก ต้องมีการจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด มีการ
จัดทําระบบบัญชีที่มีประสิ ทธิ ภาพมีผสู ้ อบบัญชีรับรอง รวมทั้งต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลในการกิจการ
ให้แก่สาธารณะชนรับรู ้ ซึ่ งมีท้ งั ค่าใช้จ่ายและอาจกระทบต่อความลับทางการค้าของกิจการได้ ทํา
ให้กิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาเป็ นกิจการขนาดใหญ่ หรื อการ
ขายหุ น้ ในกิจการให้แก่บุคคลภายนอกได้
1.2 ปั ญหาเกี่ยวกับกฎหมายพาณิ ชย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยสัญญาซื้ อขายของประเทศไทยจะเหมาะสม
กับการซื้ อขายระหว่างเอกชนกับเอกชนแต่จะไม่เหมาะสมกับการพาณิ ชย์ทางการค้า เช่น การ
เกิดขึ้นของสัญญาซื้ อขายจะต้องมีคาํ เสนอและคําสนองถูกต้องตรงกัน หากไม่ถูกตรงเพียงใดจะถือ
ว่า คําสนองนั้นเป็ นคําเสนอขึ้นใหม่ซ่ ึ งจะก่อให้เกิดภาระแก่คู่สัญญาทางการค้าที่จะต้องตกลงกัน
ใหม่อีกครั้ง เป็ นต้น

2. ผกระทบจากการนาแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกามาบังคับใช้
2.1 การนําหลักเกณฑ์ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้ในประเทศ
ไทย
2.1.1 ผลดี
ผลดี คือ จะช่วยให้การซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยมีการระดมเงินทุนได้
ง่ายขึ้น
2.1.2 ผลเสี ย
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ผลเสี ย คือ จะทําให้การครอบงํากิจการทําได้มากขึ้น โดยกิจการขนาดใหญ่จะ
เข้าซื้ อกิจการขนาดเล็กได้ และการผ่อนปรมหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลอาจทําให้เกิดการ
หลอกลวงผูซ้ ้ื อได้ง่ายขึ้น
2.2 การนําหลักกฎหมายพาณิ ชย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้ในประเทศไทย
2.2.1 ผลดี
ทําให้เกิดกฎหมายซื้ อขายทางการค้าที่เหมาะสมกับการพาณิ ชย์ในปั จจุบนั ที่
ต้องการการผ่อนปรนจากหลักเรื่ องสัญญามากขึ้น
2.2.2 ผลเสี ย
ประเทศไทยต้องมีการตรากฎหมายใหม่
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แนวทางแก้ไขปั ญหาในประเทศไทยจากการนําผลการเปรี ยบเทียบกฎหมายมาพัฒนามี
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1. แนวทางพัฒนาหลักเกณฑ์ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย
เพื่อให้การซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย สําหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง
สามารถระดมทุนจากประชาชนได้ ประเทศไทยควรแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้การระดม
ทุนจากประชาชนที่มีอตั ราไม่สูงมากนักมีหลักเกณฑ์ที่ไม่เข้มงวดดัง เช่น การระดมทุนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
อย่างไรก็ตาม หากมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้การระดมทุนจากประชาชน
ได้โดยมีหลักเกณฑ์ที่ไม่เข้มงวดนั้น คณะกรรมการกํากับดูแลหลักทรัพย์จะต้องพัฒนาตนเองให้
สามารถป้ องกันการฉ้อฉล หลอกลวงประชาชนให้มาซื้ อกิจการที่ไม่มีคุณภาพให้ได้
2. ปั ญหาเกี่ยวกับกฎหมายพาณิ ชย์
จากการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยสัญญาซื้ อขายของประเทศไทยจะ
เหมาะสมกับการซื้ อขายระหว่างเอกชนกับเอกชนแต่จะไม่เหมาะสมกับการพาณิ ชย์ทางการค้า
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในทางการค้า ประเทศไทยควรมีการตราประมวลกฎหมายพาณิ ชย์
ขึ้นมาอีกฉบับเพื่อใช้เฉพาะกับคู่คา้ ทางพาณิ ชย์ โดยไม่รวมนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน
ด้วยกันเอง
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1. บทสรุ ป
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จําเป็ นที่จะต้องมี ตลาดทุน (capital market) ซึ่งตลาด
ทุนของประเทศไทยในปั จจุบนั ก็พ่ งึ มีการเริ่ มตั้งขึ้นไม่นานนัก และระบบการควบคุมตรวจสอบของ
ตลาดทุนประเทศไทยก็ยงั ไม่มีประสบการณ์มากนักอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ผา่ นวิกฤติมา
หลายครั้ง ซึ่ งสําหรับประเทศไทยนั้นตั้งแต่วกิ ฤติตุม้ ยํากุง้ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ตลาดทุนประเทศไทยก็
ได้มีการพัฒนาอย่างมากตั้งแต่การออกกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแล และการตรวจสอบการกระทําใน
ตลาดทุน อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความใหม่ในเรื่ องการกํากับดูแลตลาดทุน จึงควร
ทําการศึกษาแนวคิด กฎระเบียบ และประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อนํามาปรับใช้
พัฒนาประเทศไทย
สําหรับประมวลกฎหมายพาณิ ชย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นกฎหมายที่ใช้กบั คู่คา้ ซึ่ ง
แตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของประเทศไทยที่มุ่งใช้ระหว่างเอกชนกับเอกชน
1.1 แนวคิดในการกํากับดูแลการระดมทุน
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลการจัดการลงทุนจะเป็ นการกําหนดให้ตอ้ งได้รับใบอนุญาต
(licensing) โดยพิจารณาจากความสามารถในการดําเนินธุ รกิจได้โดยมีประสิ ทธิ ภาพ การมีฐานะ
ทางการเงินที่ดี ประวัติความซื่ อสัตย์สุจริ ต คุณสมบัติของผูท้ ี่บริ หารกิจการ เป็ นต้น และมีการกํา กับ
และควบคุมภายหลังการให้ใบอนุญาต ในด้านการเงิน บัญชี การบริ หารงานและการดําเนินการทาง
ธุ รกิจให้มีการลงทุนตามนโยบายการลงทุน กลไกป้ องกันการทุจริ ต การป้ องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การกระจายความเสี่ ยงในการลงทุน การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ เป็ นต้น
การระดมทุนด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนนั้น มีหลักสําคัญว่าผูเ้ สนอ
ขายจะต้องทําการเปิ ดเผยข้อมูลที่จาํ เป็ นแก่ผลู ้ งทุนในอันที่จะทําให้การซื้ อขายหลักทรัพย์น้ นั เป็ น
ธรรม และเพื่อป้ องกันการเอารัดเอาเปรี ยบกันจากการรับรู ้ข่าวสารและความเข้าใจที่ไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างประชาชนกับผูป้ ระกอบธุ รกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ซึ่ งแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลในการ
ระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนรวมนี้ องค์กรระหว่างประเทศของหน่วยงานที่กาํ กับดูแลและพัฒนา
ตลาดทุน (International Organization of Securities Commissions (IOSCO)) ได้วางแนวทางว่า
จะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ ถูกต้อง และเป็ นปั จจุบนั ในช่วงเวลาที่เสนอขาย ไม่มี
ลักษณะที่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิดหรื อเป็ นการบิดเบือนข้อเท็จจริ ง โดยต้องเป็ นข้อมูลที่เพียง
พอที่จะทําให้ผลู ้ งทุนสามารถตัดสิ นใจลงทุนอย่างผูท้ ี่รู้ขอ้ มูลแล้วได้ (make informed investment
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decision) และองค์กรที่กาํ กับดูแลจะต้องตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายอันได้แก่
หนังสื อชี้ชวน เอกสารในการทําการตลาด โฆษณา ว่าต้องไม่มีการอ้างถึงการเสนอให้ผลประโยชน์
หรื อคํามัน่ สัญญาที่ไม่สามารถทําได้ต่อผูล้ งทุน นอกจากนี้ องค์กรที่กาํ กับดูแลจะต้องตรวจสอบ
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อเนื่องของกองทุนรวมด้วย 8
1.2 ประมวลกฎหมายพาณิ ชย์
Uniform Commercial Code หรื อประมวลกฎหมายพาณิ ชย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
เป็ นกฎหมายที่ร่างขึ้นมาเพื่อให้ทุกมลรัฐนําไปปรับใช้ในเรื่ องซื้ อขาย (Sales) ตราสารทางการค้า
(Commercial Papers) ธนาคารกับการเรี ยกเก็บเงินตามตัว๋ (Bank Deposit and Collection) เลตเตอร์
ออฟเครดิต(Letter of Credit) ใบรับคลังสิ นค้า (Warehouse Receipts) บิลออฟเลดิ้ง (Bill of Lading)
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Securities) ธุ รกรรมที่มีหลักประกัน(Secured Transactions)
ทั้งนี้
Uniform Commercial Code ของสหรัฐอเมริ กา มีลกั ษณะเด่น ดังนี้
1.2.1 Uniform Commercial Code ใช้ระหว่างคู่คา้ ไม่ใช่การซื้ อขายระหว่างเอกชน
กับเอกชน
1.2.2 การซื้ อขายตาม Uniform Commercial Code คือ การซื้ อขายที่สุจริ ตไม่กระทบ
สิ ทธิ ของผูอ้ ื่น เป็ นการซื้ อขายตามธุ รกรรมตามปกติ แต่ไม่ใช่การซื้ อขายจากโรงรับจํานํา
1.2.3 การเกิดของสัญญาซื้ อขายนั้นเกิดได้แม้จะมีคาํ แตกต่างระหว่างคําเสนอและคํา
สนองในส่ วนที่ไม่เป็ นสาระสําคัญ
1.2.4 ในการซื้ อขาย ผูข้ ายจะต้องประกันในการขายของตนว่า สิ นค้าจะปราศจาก
การรอนสิ ทธิ สิ นค้าสามารถใช้ได้วตั ถุประสงค์ของสัญญา

สำน

2. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษามีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
2.1 แนวทางพัฒนาหลักเกณฑ์ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย
เพื่อให้การซื้ อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย สําหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง
สามารถระดมทุนจากประชาชนได้ ประเทศไทยควรแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้การระดม
ทุนจากประชาชนที่มีอตั ราไม่สูงมากนักมีหลักเกณฑ์ที่ไม่เข้มงวดดัง เช่น การระดมทุนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
8

IOSCO, Technical Committee, Principles for the Supervision of Operators of Collective
Investment Schemes, public documents, 1997, p. 16.

26

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

2.2 การตราประมวลกฎหมายพาณิ ชย์
ประเทศไทยควรมีการตราประมวลกฎหมายพาณิ ชย์ข้ ึนมาอีกฉบับเพื่อใช้เฉพาะกับคู่
ค้าทางพาณิ ชย์ เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ตาม Uniform Commercial Code
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1. ความเป็ นมา
บริ ษทั ซิ สโก้ ซี สเต็มส์ อิงค์ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยการรวมตัวของกลุ่ม
นักวิทยาศาสตร์ ดา้ นคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด ที่ตอ้ งการแสวงหาวิธีการที่ง่าย และ
มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าในการสื่ อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ที่แตกต่างกัน โดยเริ่ มจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2529 และหลังจากนั้นเป็ นต้นมา บริ ษทั ซิ สโก้ ซี สเต็มส์ ก็เติบโตขึ้นสู่ องค์กร
ธุ รกิจระดับนานาชาติ โดยมีจาํ นวนพนักงาน กว่า 20,000 คน และมีสาํ นักงานมากกว่า 200 แห่งทัว่
โลก โดยมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่เมืองซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์ เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั ซิ สโก้ ซี สเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็ นสํานักงาน
ตัวแทนของบริ ษทั ซิ สโก้ ซี สเต็มส์ อิงค์ บริ ษทั ผูน้ าํ ทางด้านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตระดับโลก
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริ การต่างๆ ของซิ สโก้เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์โซลูชนั่
บนอินเทอร์ เน็ต สําหรับผูใ้ ช้ในระดับต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลทัว่ ไป องค์กร ไปจนถึงระดับประเทศ
เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเป็ นไปแบบไร้พรมแดน อันจะทําให้อุปสรรคด้านเวลาและสถานที่หมดไป
ซิ สโก้เป็ นหนึ่งในบริ ษทั ที่ประสบความสําเร็ จอย่างสู งนับจากการออกผลิตภัณฑ์ตวั แรกสู่ ตลาดใน
ปี 2529 บริ ษทั ฯ ได้กา้ วสู่ การเป็ นผูน้ าํ ตลาดระดับโลก ซึ่ งครองส่ วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับ 1 หรื อ
อันดับ 2 ในทุกตลาดที่ได้เข้าไปดําเนินกิจการ จนกระทัง่ ปี 2533 ซิ สโก้ได้กลายเป็ นบริ ษทั มหาชน
(จํากัด) ที่มีรายได้ประจําปี เพิ่มขึ้นจาก 69 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ไปเป็ น 18.9 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ในปี 2543 และล่าสุ ดในปี 2551 ซิ สโก้มีรายได้ประจําปี สู งถึง 39.5 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และมีเงิน
สดหมุนเวียนในการดําเนินธุ รกิจถึง 12 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
บริ ษทั ซิ สโก้ ซี สเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด มีพนักงาน 89 คน โดยมี ดร.ธัชพล โปษยา
นนท์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การประจําประเทศไทย แบ่งเป็ นทีมงานภายใต้การบริ หารออกเป็ น ฝ่ ายขาย
ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายตัวแทนจําหน่าย ฝ่ ายเทคนิค และฝ่ ายบริ การ มีสาํ นักงานตั้งอยูช่ ้ นั 28 อาคาร ดิ
ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนน พระราม 1 ปทุมวัน กทม 10330โทรศัพท์: 0 2263
7000 โทรสาร: 0 2254 6000
2. ลักษณะของธุรกิจ
ซิ สโก้ ซี สเต็มส์ อิงค์ และบริ ษทั ในเครื อ ก่อตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุ รกิจด้านระบบเครื อข่าย
สําหรับอินเทอร์ เน็ต อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริ การต่างๆ ของซิ สโก้ลว้ นถูกนําไปใช้ใน
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การสร้างโซลูชนั่ ด้านอินเทอร์ เน็ตเพื่อให้ผใู ้ ช้งานทัว่ ไป บริ ษทั และประเทศต่างๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างราบรื่ นโดยไร้ขอ้ จํากัดด้านเวลา และสถานที่
โซลูชนั่ ระบบเครื อข่ายของซิ สโก้นาํ เสนอจุดเด่นทั้งในด้านประสิ ทธิ ภาพ เทคโนโลยี ความ
ปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดําเนินธุ รกิจ (Business transformation) และเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งนําไปสู่ การประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวม และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานในองค์กร อีกทั้งยังช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้า กลุ่มเป้ าหมาย พันธมิตรทาง
ธุ รกิจ ตัวแทนจําหน่าย และพนักงานให้แน่นแฟ้นมากยิง่ ขึ้น โดยโซลูชนั่ เหล่านี้มีส่วนสําคัญในการ
สร้างรากฐานระบบเครื อข่ายให้แก่ บริ ษทั ห้างร้าน สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และองค์กร
ต่างๆ ทัว่ โลก
ผลิตภัณฑ์ของซิ สโก้ มีจาํ หน่ายใน 115 ประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆ ได้แก่
พนักงานขายตรง บริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า และผูใ้ ห้บริ การระบบเครื อข่าย และโทรคมนาคม
ปั จจุบนั ซิ สโก้ ซี สเต็มส์ (ประเทศไทย) ทําการตลาดผ่านตัวแทนจําหน่ายซึ่ งครอบคลุมทัว่ ประเทศ
โดยที่ซิสโก้จะให้การสนับสนุนด้านการตลาด การให้ความรู ้กบั ภาคอุตสาหกรรม คู่คา้ และ
พันธมิตร และการสื่ อสารข้อมูลสู่ สาธารณอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นการทําการประชาสัมพันธ์ การ
จัดอบรม สัมมนา กิจกรรมทางการตลาดรู ปแบบต่างๆ ในทุกช่องทาง เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับรู ้
และเข้าใจตลอดจนเข้าถึงเทคโนโลยีของซิ สโก้ ด้วยความมัน่ ใจในแนวคิด Network is a platform
ว่าระบบเครื อข่ายจะเข้ามามีบทบาทต่อการดําเนินชีวติ การเรี ยน การทํางาน และการสันทนาการ
ของทุกๆ คน ในปั จจุบนั ซึ่ งซิ สโก้มนั่ ใจว่าตนเองเป็ นรายแรกๆ ที่มองเห็นปรากฏการณ์น้ ี และได้
ให้คาํ นิยามความเชื่อนี้ไว้มาตั้งแต่เริ่ มแรก จนกระทัง่ ในปั จจุบนั ได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่ งที่ซิสโก้เชื่อมัน่
มาตลอดนั้นเป็ นจริ งแล้วในปั จจุบนั ด้วยผลสะท้อนจากแนวคิด Human Network Effects ให้เห็นถึง
ความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดของซิ สโก้ทางด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริ ง
นอกจากการเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดและผูน้ าํ ด้านเทคโนโลยีระบบเครื อข่ายแล้ว ซิ สโก้ยงั
เป็ นหนึ่งในผูก้ าํ หนดมาตรฐานระบบเครื อข่าย รวมถึงมาตรฐานบุคลากรด้านระบบเครื อข่ายด้วย
ปั จจุบนั มาตรฐานการรับรองระดับความรู ้ระบบเครื อข่ายของซิ สโก้ (Cisco Certification) ได้รับการ
ยอมรับจากทัว่ โลก ซิ สโก้ยงั ให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็ นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าการสร้างพื้น
ฐานความรู ้ดา้ นระบบเครื อข่ายในระดับการเรี ยนการสอนจะเป็ นการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรที่มี
คุณภาพในอนาคต ซิ สโก้จึงมีโครงการ Network Academy Program (NetAcad) ที่ให้การสนับสนุน
สถาบันการศึกษาในการเปิ ดหลักสู ตรระดับขั้น CCNA อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการแข่งขัน National
Networking Skill Competition เพื่อหาตัวแทนนิสิต นักศึกษาในโครงการ NetAcad จากประเทศ
ไทยไปร่ วมแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซี ย
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3. เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
ปั จจุบนั ซิ สโก้มีผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งในส่ วนที่เป็ นเทคโนโลยี
พื้นฐาน ( Foundation Technology - FT) และเทคโนโลยีข้ นั ก้าวหน้า (Advance Technology - AT)
โดยมีท้ งั เทคโนโลยีดา้ นระบบเครื อข่ายและเทคโนโลยีที่ต่อยอดการทํางานบนระบบเครื อข่าย ซึ่ งมี
ทั้งที่เป็ นฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เช่น อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต อาทิ โมเด็ม สวิตชิ่ง เราต์เตอร์
อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแบบไร้สาย อาทิ โซลูชนั่ สําหรับเทคโนโลยีไวไฟ (Wi-Fi) โซลูชนั่
สําหรับเทคโนโลยีไวแม็กซ์ (WiMAX) ถัดมาคืออุปกรณ์ที่ต่อยอดการทํางานบนระบบเครื อข่าย
อาทิเครื่ องไอพีโฟน (IP Phone) ระบบกล้องวงจรปิ ดไอพี หรื อระบบเทเลเพรสเซ้นส์
(TelePresence) เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีโซลูชนั่ ที่เป็ นแอพลิเคชัน่ เช่น WebEx สําหรับการทําประชุม
ทางไกล โซลูชนั่ รักษาความปลอดภัยบนเครื อข่าย โซลูชนั่ บริ หารจัดการระบบเครื อข่าย ฯลฯ
ซิ สโก้ได้จดั แบ่งโซลูชนั่ ออกเป็ น 4 กลุ่มคือ เวอร์ ชวลไลเซชัน่ (Virtualization), วิดีโอ
(VDO), คอลลาบอเรชัน่ (Collaboration), และการรักษาความปลอดภัย (Security) โดยมีผลิตภัณฑ์
และบริ การอยูภ่ ายใต้โซลูชนั่ ทั้ง 4 กลุ่มนี้อย่างครอบคลุม พร้อมกันนี้ซิสโก้ยงั เป็ นผูน้ าํ ทางความคิด
ด้านเทคโนโลยีเครื อข่ายเพื่ออุตสาหกรรมต่างๆ โดยซิ สโก้ได้จดั กลุ่มเทคโนโลยีและนํามา
ประยุกต์ใช้ให้ตอบสนองต่อความต้องการในอุตสาหกรรมนั้นๆ อย่างแท้จริ ง เช่น โซลูชนั่ ตาม
แนวคิด Connected Health สําหรับอุตสาหกรรมบริ การด้านสุ ขภาพ หรื อ Connected Manufacturing
สําหรับอุตสาหกรรมโรงงาน เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์และบริ การของซิ สโก้ มุ่งเน้นไปที่การต่อเชื่อมการสื่ อสารระหว่างผูค้ นกับ
เครื อข่ายข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ Cisco IOS ยังช่วยเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพงานด้านการให้บริ การ
ระบบเครื อข่าย แอพพลิเคชัน่ เครื อข่าย และการทํางานของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และติดตั้ง
ระบบเครื อข่าย รวมทั้งสนับสนุนทางด้านเทคนิค และการบริ การอย่างมืออาชีพ เพื่อให้การทํางาน
ของระบบเครื อข่ายเป็ นไปอย่างดีที่สุด องค์กรชั้นนําต่างๆ ของไทยจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และบริ การ
ต่างๆ ของซิ สโก้ เพื่อให้การดําเนินธุ รกิจเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดผลิตผลสู งสุ ด
4. กลุ่มเป้ าหมาย
ซิ สโก้มีความโดดเด่นด้านความสามารถในการบริ การที่ครอบคลุมกลุ่มผูใ้ ช้ต่างๆ ไม่วา่ จะ
โดยซิ สโก้เอง หรื อผ่านคู่คา้ อื่นๆ โดยมีกลุ่มตลาด เป้ าหมายในการให้บริ การ 3 กลุ่ม ดังนี้
4.1 ตลาดกลุ่มองค์กร
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ตลาดกลุ่มองค์กร
ประกอบด้วย องค์กรขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการทางระบบ
เครื อข่ายที่มีความสลับซับซ้อน ที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะและมีเอกลักษณ์ของ
องค์กรนั้นๆ และชนิดของระบบเครื อข่ายที่หลากหลาย ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มบริ ษทั หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาต่างๆ
4.2 ตลาดผูใ้ ห้บริ การระบบเครื อข่าย และโทรคมนาคม
ตลาดผูใ้ ห้บริ การระบบเครื อข่าย และโทรคมนาคม คือ บริ ษทั ที่ให้บริ การด้าน
สารสนเทศ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การ การสื่ อสารทางไกล ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์ เน็ต ผูใ้ ห้บริ การการสื่ อสาร
ไร้สาย และบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านเคเบิ้ลทีวี
4.3 ตลาด SME
ตลาดธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ นองค์กรธุ รกิจที่มีความต้องการด้านเครื อข่าย
ข้อมูลภายในองค์กร และการติดต่อทางอินเทอร์ เน็ต รวมไปถึงการติดต่อกับคู่คา้ ทางธุ รกิจ
ส่ วน
องค์กรธุ รกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานตั้งแต่ 0-99 คน ซึ่งต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน และยกระดับองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับประเทศ
หรื อระดับโลก
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5. สถานะทางการค้ า
เกี่ยวกับการเงิน ซิ สโก้ ซี สเต็มส์ อิงค์ นําเสนอโซลูชนั่ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เข้ากับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ งช่วยให้ผคู ้ นสามารถเข้าถึง และส่ งผ่านข้อมูล โดยไร้ขอ้ จํากัด
ด้านเวลา สถานที่ และประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 28 เดือนตุลาคม 2543 บริ ษทั ฯ มี
รายรับเพิ่มขึ้น 66% คิดเป็ น 6.52 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยมีรายได้สุทธิ เพิ่มขึ้น 92% คิดเป็ น 798
ล้านเหรี ยญสหรัฐ ยอดรายได้ดงั กล่าว มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในส่ วนของผลิตภัณฑ์ switch, router
และ access นอกจากนี้รายได้ที่สูงขึ้นนี้ ยังมาจากการลงทุนย่อยต่างๆ ของบริ ษทั ฯ อีกด้วย ที่ผา่ นมา
ซิ สโก้ ได้มีการชื้อกิจการบริ ษทั ฯ ต่างๆ จํานวนหนึ่ง และคาดว่าจะมีการชื้อกิจการอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก
ในอนาคต โดยเชื่อว่า จะสามารถทําให้มีผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่เกิดขึ้น หรื อ
เป็ นการขยายไปสู่ ตลาดใหม่ๆ การชื้อกิจการดังกล่าว เป็ นการตอกยํ้าให้เห็นถึงพันธสัญญา ในการ
นําเสนอโซลูชนั่ เครื อข่ายแบบ end-to-end ให้กบั ลูกค้า
ปั จจุบนั ซิ สโก้มีผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น Ethernet switching,
Token Ring, ATM switching, SONET/SDH, xDSL, dial-up access, converged data, voice, และ
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video technologies, Tag Switching [ currently also known as multiprotocol label switch ( ''
MSLS'' ), optical transport, wireless, content networking, call center and unified messaging
solutions, network security, and network management software solution และอื่นๆ
ซิ สโก้ยงั คงดําเนินกลยุทธ์พนั ธมิตรกับบริ ษทั ฯ ชั้นนําต่างๆ ในส่ วนของความร่ วมมือใน
การสร้างความก้าวลํ้า และขยายตลาดใหม่ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของกลยุทธ์ดงั กล่าวคือ การ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การร่ วมทําการตลาด และส่ งเสริ มการขาย และการ
ขยายตลาดใหม่
ในปี งบประมาณ 2543 ซิ สโก้ได้ขยาย ความร่ วมมือกับพันธมิตรหลายราย อาทิ Cap
31emini/Ernst & Young, Hewlett Packard, Intel, IBM KPMG Consulting, Inc., Microsoft,
Motorola, Oracle, Sun Microsystems, และ Telcordia, และอื่นๆ
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6. มาตรฐานอุตสาหกรรม
ซิ สโก้พฒั นาผลิตภัณฑ์และโซลูชนั่ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ในทางกลับกัน
เทคโนโลยีบางตัวของ ซิ สโก้ก็ได้รับการยอมรับให้เป็ นมาตรฐานอุตสาหกรรมอีกด้วย ตลอดเวลา
ซิ สโก้ และพันธมิตรได้พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบเครื อข่าย และอินเทอร์ เน็ตนับเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่
เป็ นรากฐาน มีความสําคัญและเป็ นข้อได้เปรี ยบในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยซิ สโก้ได้
อธิ บายถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในโมเดล “Global Network Business‛ หมายความถึง การที่
องค์กรธุ รกิจทุกขนาดหันมาใช้กลยุทธ์การสื่ อสาร และใช้ขอ้ มูลในการสร้างปฏิสัมพันธ์และสร้าง
เครื อข่ายความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ งกับลูกค้าและคู่คา้ โดยใช้ส่วนสําคัญหลักต่างๆ ที่มีอยูใ่ นองค์กร
ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินกลยุทธ์
ดังกล่าว
โมเดล Global network business ช่วยยกระดับให้องค์กรมีความก้าวลํ้าที่ได้เปรี ยบ ด้วยการ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กบั องค์กร โดยโมเดลดังกล่าวมีฟังก์ชนั่ Self-help ในการเข้าถึงข้อมูลซึ่ง
มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าโมเดลอื่นๆ ที่มีอยู่ จากการใช้แอพพลิเคชัน่ ระบบเครื อข่ายบนอินเทอร์ เน็ต
รวมกับครื อข่ายภายในองค์กรทําให้ซิสโก้มีผลกําไรทางการเงินปี ละกว่า 1.4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ในขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุ งการดําเนินงานให้เป็ นที่พึงพอใจของลูกค้า และ คู่คา้ รวมทั้ง
สร้างความได้เปรี ยบในด้านของการสนับสนุนลูกค้า การสั่งสิ นค้า และระยะเวลาในการส่ งมอบ
สิ นค้า
7. กฎหมายกับเทคโนโลยี
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หากเปรี ยบเทียบกฎหมายกับเทคโนโลยีแล้ว เทคโนโลยีจะพัฒนาไปเร็ วกว่ากฎหมาย โดย
กฎหมายมักจะเป็ นฝ่ ายพัฒนาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น โดยกฎหมายที่ดีน้ นั จะต้องไม่
เป็ นการขัดขวางการใช้เทคโนโลยี หากแต่ตอ้ งเป็ นการควบคุมการใช้เทคโนโลยีให้มีความปลอดภัย
และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในการตบสนองความต้องการของสังคม
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8. แนวทางที่ซิสโก้ นาเสนอว่าสามารถใช้ กบั ระบบศาล
ซิ สโก้ ซี สเต็มส์ อิงค์ และบริ ษทั ในเครื อ ก่อตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุ รกิจ ด้านระบบเครื อข่าย
สําหรับอินเทอร์ เน็ต อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริ การต่างๆ ของซิ สโก้ลว้ นถูกนําไปใช้ใน
การสร้างโซลูชนั่ ด้านอินเทอร์ เน็ต เพื่อให้ผใู ้ ช้งานทัว่ ไป บริ ษทั และประเทศต่างๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างราบรื่ น โดยไร้ขอ้ จํากัดด้านเวลา และสถานที่โซลูชนั่ ระบบเครื อข่ายของซิ สโก้ ให้ขอ้
ได้เปรี ยบแก่ลูกค้า ทั้งในด้านประสิ ทธิ ภาพ และเวลาในการแลกเปลี่ยนส่ งผ่านข้อมูลต่างๆ ซึ่ ง
นําไปสู่ การประหยัดค่าใช้จ่าย และให้กระบวนการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยังช่วยสร้าง
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้า กลุ่มเป้ าหมาย พันธมิตรทางธุ รกิจ ตัวแทนจําหน่าย และพนักงานให้แน่น
แฟ้นมากยิง่ ขึ้น โดยโซลูชนั่ เหล่านี้มีส่วนสําคัญในการสร้างรากฐานระบบเครื อข่าย ให้แก่บริ ษทั
ห้างร้าน สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และองค์กรต่างๆ ทัว่ โลก
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9.ซิลคิ อนแวลลีย์ (Silicon Valley)
ซิลิคอนแวลลียเ์ ป็ นพื้นที่ส่วนใต้ของอ่าวซานฟรานซิ สโก สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งที่เป็ นที่ต้ งั
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลกหลายบริ ษทั นอกจากนี้ ยังเป็ นที่ต้ งั ของ
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ดซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางด้านเทคโนโลยีและธุ รกิจอีกด้วย ชื่อ
ซิ ลิคอนแวลลียน์ ้ นั หมายถึงผูบ้ ุกเบิกและผูผ้ ลิตซิ ลิคอนชิปจํานวนมากในบริ เวณดังกล่าว แต่ได้กลาย
มาเป็ นหมายถึงธุ รกิจไฮเทคทั้งหมดในพื้นที่แทน ปั จจุบนั มักใช้เรี ยกเป็ นคําแทนภาคไฮเทคของ
สหรัฐอเมริ กา
แม้ปัจจุบนั การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจไฮเทคจะกระจายไปทัว่ สหรัฐอเมริ กาและทัว่ โลก แต่
ซิ ลิคอนแวลลียย์ งั คงเป็ นศูนย์กลางนวัตกรรมและการพัฒนาไฮเทคชั้นนํา คิดเป็ นหนึ่งในสามของ
มูลค่าการร่ วมลงทุนทั้งหมดในสหรัฐอเมริ กา และยังคงเป็ นที่ที่มีการเติบโตและเป็ นที่สนใจของ
ผูค้ นหลากหลาย ทั้งผูป้ ระกอบการธุ รกิจ นักลงทุน และแรงงานในตลาดงานสายเทคโนโลยี ในทาง
ภูมิศาสตร์ ซิ ลิคอนแวลลียค์ รอบคลุมพื้นที่หุบเขาซานตาคลาราทั้งหมด รวมทั้งนครซานโฮเซ (และ
ชุมชนติดกัน), คาบสมุทรทางใต้, และอ่าวตะวันออกทางใต้
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บริ ษทั ชั้นนําของโลกที่มีสาํ นักงานใหญ่และศูนย์ วิจยั อยูใ่ นซิลิคอนแวลลีย ์ อาทิ Google ,
Apple Inc. , eBay , Intel , Yahoo! , Sun Microsystems , Symantec , Cisco Systems , Adobe
Systems , Advanced Micro Devices (AMD)
นอกจากนี้ ซิ ลิคอนแวลลีย ์ คือเป็ นสถานที่สร้างตํานานจากโรงรถจนกลายเป็ นบริ ษทั ที่เป็ น
ผูเ้ ปลี่ยนแปลงโลกได้ เช่น คู่หูผบู ้ ุกเบิกฮิวเลตต์ แพคการ์ ด (HP) คู่หูเจอร์ รี หยางและเดวิล ฟิ โล
(Yahoo!) เจ้าแห่งนวัตกรรมอย่างคู่หูสตีฟ จอบส์และสตีฟ วอซนิแอค (Apple) หรื อแม้กระทัง่ คู่หู
แลร์ รี เพจและเซอร์ กี บริ น จาก Google
__________________________
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