
    

 

 

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง (Public Hearing) 
เร่ือง  ร่างประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง 

กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

• การรับฟังความคิดเห็นของส านักงาน 
ด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 
วันที่ 17 เมษายน 2562 ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์  
โดยก าหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาคัดเลือก 
รวมทั้งประกาศก าหนดความรู้และประสบการณ์ของบุคคลที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีเป้าหมายให้การแต่งตั้ง 
กรรมการตลาดหลักทรัพย์มีกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ลดการแทรกแซงจากทางการ ลดการครอบง า
ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก และท าให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
สะท้อนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น  รวมทั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความช านาญ หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินภารกิจของตลาดหลักทรัพย์ด้วย  

ในการน้ี ส านักงานได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
และแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านทาง
เว็บไซต์ของส านักงาน ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 12 เมษายน 2562 ในประเด็นส าคัญดังนี้  
1. ประเภทหรือลักษณะของผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
2. ความรู้หรือประสบการณ์ของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก 
3. วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 

มีผู้แสดงความคิดเห็นรวม 5 ราย ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (“กบข.”)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (“TLCA”) และ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (“FETCO”)  โดย กบข. และ TLCA เห็นด้วยกับหลักการและสาระของ 
ร่างประกาศ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ IOD และ FETCO เห็นด้วยกับหลักการ แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 
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ผลการรับฟังความคิดเห็น 
1. ประเภทหรือลักษณะของผู้ท่ีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก  

ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของส านักงานและคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
FETCO :  
• เสนอว่าควรเพิ่มเติมหน่วยงานที่ไม่มีสภาพ 

เป็นนิติบคุคล แต่มบีทบาทส าคัญในการพัฒนา 
ตลาดทุนไทย เป็นผู้ที่มีสิทธเิสนอช่ือด้วย 

 
• ตามร่างประกาศทีร่ับฟังความเหน็ก าหนดผู้มีสิทธิ 
เสนอช่ือจะเป็นนิติบคุคลหรือคณะบุคคล (ซึ่งระบุว่า
เป็นคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์) แต่ต้องมีกิจกรรม
หรือผลงานที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างต่อเนือ่งและเปน็ทีป่ระจักษ์  
อย่างไรก็ดี โดยที่สมาชิกของ FETCO ประกอบด้วย
องค์กร 7 แห่ง คือ (1) สมาคมบรษิัทจัดการลงทนุ 
(Association of Investment Management Company – 
AIMC)  (2) สมาคมบรษิัทหลักทรัพย์ไทย (Association 
of Thai Securities Company – ASCO)  (3) สมาคม
นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts 
Association – IAA)  (4) ตลาดหลักทรัพย์  (5) สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association 
– ThaiBMA)  (6) สมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย (Thai 
Investors Association – TIA)  และ (7) TLCA   
ซ่ึงสมาชิกแต่ละแห่งมีส่วนได้เสียที่แตกต่างกัน 
ส านักงานและคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเหน็ควร
พิจารณาคุณลักษณะของสมาชิกของ FETCO เป็นราย
องค์กร  และเมื่อมีการพิจารณาจากคุณลักษณะของ
สมาชิกแต่ละองค์กรแล้ว จึงเหน็ว่าหาก FETCO เปน็
หน่วยงานที่มีสทิธิเสนอช่ือ จะเปน็การได้รับสิทธิ
ซ้ าซ้อนกับสมาชิก 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คงหลักการตามร่างประกาศที่เปดิรับฟงัความคิดเห็น  แต่เพิ่มความชัดเจนโดยให้คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เป็นผู้พิจารณาว่า นิติบุคคลหรือคณะบุคคลใดมผีลงานทีเ่ปน็การส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทนุ
อย่างต่อเนื่องและเปน็ทีป่ระจักษ ์
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2. ความรู้หรือประสบการณ์ของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก  

ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของส านักงานและคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
IOD : 
• เนื่องจากองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ทีเ่หมาะสมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ตามช่วงเวลา การก าหนดคุณสมบัติด้านความรู้และ
ประสบการณ์แบบเฉพาะเจาะจงไว้ในประกาศ  
อาจท าให้การสรรหากรรมการขาดความยืดหยุน่  
จึงควรระบคุุณสมบัติเป็นเชิงนโยบายหรือแนวทาง 
ที่ยึดถือ เช่น อาจระบุว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
พิจารณาความหลากหลายขององค์คณะของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยท์ีส่ามารถสนับสนุน
ให้เกิดการด าเนินงานตามทศิทางธุรกิจที่วางไว้  
โดยจะก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลทีจ่ะ 
สรรหา ตามความเหมาะสม ณ ช่วงเวลาดังกล่าว  
เป็นตน้  

• ควรจัดท า Board Matrix และ Board Succession 
Planning เพื่อช่วยใหเ้กิดการวางแผนและ 
การเตรียมการในการสรรหาได้ลว่งหน้า ท าให ้
การสรรหาเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ช่วยท าให้
การท าหน้าทีข่องคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
เป็นไปตามทศิทางที่ก าหนดไว้ 
 
 

ตลาดหลักทรพัย ์:   
• ควรเพิ่มความหลากหลายของความรู้และ

ประสบการณ์ในองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์อีก 1 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Environmental, Social and Governance 
(“ESG”))  ซ่ึงหมายถึงความรู้ ความช านาญ หรือ
ประสบการณ์ในการก าหนดนโยบาย วางแผน  
หรือใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านบรรษัทภิบาล 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 
• การเสนอให้มีการก าหนดความรู้หรือประสบการณ์ 

(“ทักษะ”) ของผูท้ี่จะได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เป็นการเฉพาะเจาะจงนัน้ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องกฎหมายหลักทรัพย์ที่แก้ไขใหม่  
ที่ต้องการให้การพจิารณาของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในการแต่งตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพย์มีความชัดเจน 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส านักงานและ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ควรก าหนดทักษะที่จ าเป็นอย่างเฉพาะเจาะจง
ไว้  ทั้งนี้ การก าหนดทักษะในลักษณะที่กล่าวข้างต้น 
ถือเป็นการก าหนด Board Matrix ซ่ึงสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของ IOD 

• ร่างประกาศไม่ได้ระบุว่า ในทุกขณะองค์ประกอบของ 
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่แตง่ตั้งโดยคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. จะต้องมีบุคคลที่มทีักษะครบทุกด้าน  ทัง้นี้  
เพื่อมิให้การก าหนดดังกล่าวกลายเป็นเงื่อนไข 
องค์ประกอบขององค์คณะ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถท าหน้าที่ได ้
หากกรรมการที่ประกอบเปน็องคค์ณะมีทักษะไม่ครบ 
ทุกด้านที่ระบ ุ
 

• คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า ในครั้งนี้ ทักษะที่
ก าหนดไว้ในร่างประกาศมคีวามหลากหลายและ 
เหมาะสมแล้ว 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คงหลักการตามร่างประกาศที่เปดิรับฟงัความคิดเห็น โดยปรับปรุงทักษะ “ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ” เปน็ “ด้านดจิิทัล” และเพิ่มเติมทักษะ “ด้านบัญช”ี  รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณาความ
หลากหลายด้านทักษะ โดยในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละครัง้ คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
อาจก าหนดทักษะเฉพาะด้านใดดา้นหนึ่งหรือหลายด้านก็ได้ 
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3. การมีระยะเวลาเว้นวรรคจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนก่อนมาเป็น
กรรมการตลาดหลักทรัพย์  

ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของส านักงานและคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
IOD :  
• ควรพิจารณาก าหนดระยะเวลาเว้นวรรคของบคุคล 

ที่มีประสบการณ์เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษทัที่มหีลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนมาเป็น
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อลดกรณีที่อาจม ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 
• วัตถุประสงคข์องการก าหนดให้องค์ประกอบของ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยค์วรมีผู้ที่มี
ประสบการณ์ในบริษทัจดทะเบียนอยู่ด้วย เนื่องจาก
เห็นว่าคุณลักษณะและคุณภาพของหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย
และบริษทัที่ออกหลักทรัพย์นั้น เป็นจดุสนใจหลัก 
ของผูท้ี่จะเข้ามาลงทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับเรื่องนีห้รือในเรื่องอื่นที่มี
ผลต่อบรษิัทจดทะเบียนจึงเป็นเรือ่งที่มีความส าคัญยิ่ง 
ซ่ึงการมีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบรษิทั 
จดทะเบียนเป็นกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ด้วย  
จะช่วยใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ได้รับข้อมูล
โดยตรงจากผู้ที่ต้องปฏบิัตจิริง (เช่นเดียวกับกรณี
ระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคบัหรือมีผลต่อการท าหน้าที่
ของสมาชิก จะมีกรรมการตลาดหลักทรัพย์ส่วนที่
เลือกตั้งโดยสมาชิก ก็สามารถให้ข้อมูลหรือข้อคดิเห็น
เกี่ยวกับการน าไปปฏบิัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ได)้ 

• โดยทั่วไป บทบาทของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
คือ การก าหนดนโยบายและออกระเบียบหรือข้อบงัคบั
ซ่ึงมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และเป็นหน้าทีข่อง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยท์ัง้คณะ ทีจ่ะต้องดูแล
ให้กฎระเบียบมคีวามโปร่งใสและเป็นธรรม โดย
ค านึงถึงความสมดุลของผลประโยชน์ที่อาจขดัแย้งกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์   
อีกทั้งการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ์
อยู่ในรูปขององคค์ณะ กลไกดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการดูแลเรื่องที่อาจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้  นอกจากนี้ หากคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์จะต้องพจิารณาเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล
หรือนิตบิุคคลใดเปน็การเฉพาะเจาะจง เช่น  
การพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใด
หลักทรัพย์จดทะเบียนหนึง่  คณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์มีข้อห้ามมิให้กรรมการซ่ึงมี 
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ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของส านักงานและคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ส่วนได้เสียร่วมพิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว 
อยู่แล้ว   

• เมื่อพิจารณาถึงประโยชนท์ี่จะไดร้ับกับกลไก 
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีอยู่ 
อย่างเพียงพอในปัจจุบนัแล้ว จึงเห็นว่าไม่มี 
ความจ าเปน็ต้องก าหนดระยะเวลาเว้นวรรคส าหรับ 
บุคคลที่มปีระสบการณ์เปน็กรรมการหรือผู้บรหิาร
ระดับสูงของบริษทัจดทะเบียน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คงหลักการตามร่างประกาศที่เปดิรับฟงัความคิดเห็น 

ประกาศท่ีมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 

 หลังจากที่ส านักงาน ก.ล.ต. ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรที่เกี่ยวข้องและ 

ผู้มีส่วนได้เสีย และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ส านักงานได้มีการปรับปรุงประกาศ 

ในประเด็นต่อไปนี้  

 (1)  เพิ่มความชัดเจนโดยให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้พิจารณาว่า นิติบุคคลหรือคณะบุคคลใด 

มีผลงานที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ 

(2) ปรับปรุงทักษะ “ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็น “ด้านดิจิทัล” 

(3) เพิ่มทักษะ “ด้านบัญชี” เป็นอีกทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ 

(4) ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละคร้ัง คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

อาจก าหนดทักษะเฉพาะด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านก็ได้ 


