
การวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 
จากร่างพระราชบัญญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

             

1. การปรับปรุงบทนิยามการประกอบธุรกจิหลกัทรัพย์ การก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ 
บริษัทหลกัทรัพย์ และการก าหนดหลกัเกณฑ์การประกอบธุรกจิหลกัทรัพย์ประเภทที่รัฐมนตรี 
ก าหนดเพิม่เติม 
 1.1 ผลกระทบเชิงบวก/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
       (1) ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย:์ ลดตน้ทุนในการประกอบธุรกิจ และลดภาระในการปฏิบติั

ตามกฎหมายในระหวา่งการทดสอบแนวคิดหรือนวตักรรมในการใหบ้ริการ  

       (2) ผูล้งทุน: ไดรั้บบริการท่ีดีข้ึนและหลากหลาย ดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีต ่าลง และสามารถเขา้ถึง

บริการทางการเงินไดง่้ายข้ึน 

       (3) ตลาดทุนโดยรวม: กฎหมายน้ีจะสนบัสนุนใหมี้การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการเงินในประเทศไทย 

 1.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 

       ไม่มี 

 1.3 ประโยชน์ทีป่ระชาชนและสังคมจะได้รับ 

       การปรับปรุงบทนิยามการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละการก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแลว้
ของบริษทัหลกัทรัพย ์จะท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสามารถพฒันาและทดสอบนวตักรรมและเทคโนโลยี 
ในการใหบ้ริการได ้ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology)  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใหบ้ริการในตลาดทุน รวมทั้งสนบัสนุนใหเ้กิดการแข่งขนัและผลกัดนัให ้
ผูป้ระกอบธุรกิจเห็นความส าคญัของการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการอยูเ่สมอ ท าใหผู้ล้งทุนไดรั้บ
บริการท่ีดีข้ึนดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีต ่าลง มีทางเลือกท่ีหลากหลาย และสามารถเขา้ถึงบริการไดง่้ายข้ึน นอกจากน้ี 
จ  านวนทุนจดทะเบียนช าระแลว้ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบและความเส่ียงในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
จะช่วยลดตน้ทุนในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยมี์ความสามารถ 
ในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน 
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2. การให้ส านักงาน ก.ล.ต. มีอ านาจส่ังให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  
 2.1 ผลกระทบเชิงบวก/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
       (1) บริษทัจดทะเบียน: มีช่องทางในการแกไ้ขปัญหา (deadlock) ของบริษทั เพื่อให้บริษทั
สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ 
       (2) ผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน: สามารถมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของ

บริษทัจดทะเบียนผา่นการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งเป็นการบรรเทาหรือยบัย ั้งความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

แก่ผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีเกิดปัญหาหรือความขดัแยง้จนไม่สามารถใชก้ลไกปกติในการบริหารจดัการ

บริษทัได ้

 2.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
       (1) บริษทัจดทะเบียน: ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมผูถื้อหุ้น 

ตามค าสั่งของส านกังาน ก.ล.ต.  

       (2) กรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั หรือบุคคลใด ๆ ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. สั่งให้

ด าเนินการจดัประชุมผูถื้อหุ้น: มีภาระหนา้ท่ีในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุม 

ผูถื้อหุน้ 

 2.3 ประโยชน์ทีป่ระชาชนและสังคมจะได้รับ 

       การก าหนดใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งใหมี้การจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

จดทะเบียน เป็นการเพิ่มช่องทางในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนและเป็นการคืนอ านาจ

การตดัสินใจให้แก่ผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีไม่สามารถใชก้ลไกปกติไดแ้ลว้ ท าใหบ้ริษทัจดทะเบียนสามารถ

ด าเนินกิจการต่อไปได ้และป้องกนัมิใหปั้ญหาลุกลามในวงกวา้งหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน  

ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารจดัประชุมผูถื้อหุน้สามารถด าเนินการไดใ้นทางปฏิบติั จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดใหมี้

ผูรั้บผดิชอบในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ และผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้

ดงักล่าว  

 
3. การก าหนดให้บริษัทหลกัทรัพย์มีหน้าทีใ่นการจัดการกองทุนรวมด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวงัรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งปรับปรุงช่องทางและวธีิการใช้สิทธิของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน  
   3.1 ผลกระทบเชิงบวก/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
       (1) กองทุนรวม และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม (บลจ.): การก าหนดให ้บลจ. 

มีหนา้ท่ีในการจดัการกองทุนรวมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ 
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ผูล้งทุน (fiduciary duties) และจดัใหมี้กลไกตรวจสอบดูแล (oversight) การบริหารจดัการลงทุน จะท าให้

การบริหารจดัการกองทุนรวมมีประสิทธิภาพ และผูล้งทุนมีความเช่ือมัน่ต่อการบริหารจดัการของ บลจ.  

นอกจากน้ี การก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีชดัเจนจะท าใหก้ารบริหาร

จดัการกองทุนรวมของ บลจ. เป็นไปไดโ้ดยสะดวกยิง่ข้ึน  

       (2) ผูถื้อหน่วยลงทุน: ไดรั้บประโยชน์จากการท่ี บลจ. มีการจดัการกองทุนรวมโดยค านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน มีกลไกท่ีจะช่วยลดหรือตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน์ และผูล้งทุนมีช่องทางในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนเองผา่นการประชุม 

ผูถื้อหน่วยลงทุน    

 3.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
       บลจ. และผูถื้อหน่วยลงทุน: บลจ. มีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนในการจดัใหมี้กลไกตรวจสอบดูแล 

(oversight) การบริหารจดัการลงทุน และค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึง บลจ. 

อาจผลกัภาระดา้นค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

 3.3 ประโยชน์ทีป่ระชาชนและสังคมจะได้รับ 

       การก าหนดหนา้ท่ี (fiduciary duties) ของ บลจ. รวมทั้งปรับปรุงช่องทางและวธีิการใชสิ้ทธิ

ของผูถื้อหน่วยลงทุน จะท าใหโ้ครงสร้างและการด าเนินงานของกองทุนรวมมีการตรวจสอบถ่วงดุลท่ีดี 

มีผูท้  าหนา้ท่ีตรวจสอบดูแล (oversight) การบริหารจดัการลงทุนของ บลจ. และลดปัญหาความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในการบริหารจดัการลงทุน ท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นผูล้งทุนรายยอ่ย

จ านวนมากไดรั้บความคุม้ครองมากข้ึน รวมทั้งมีความเช่ือมัน่ในการลงทุนในกองทุนรวมยิง่ข้ึน 

 
4. การปรับปรุงการก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 4.1 ผลกระทบเชิงบวก/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
        ตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์(“บล. สมาชิก”) 

บริษทัจดทะเบียน และผูล้งทุน: การด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยมี์ความโปร่งใส เป็นธรรม  

ใหค้วามส าคญักบัประโยชน์ของตลาดทุนและการคุม้ครองผูล้งทุน เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ

สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ บล. สมาชิก 

บริษทัจดทะเบียน และผูล้งทุน ใหไ้ดรั้บบริการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ท าให้ผูล้งทุนมีความเช่ือมัน่ต่อ

ตลาดหลกัทรัพย ์และท าใหต้ลาดหลกัทรัพยส์ามารถดึงดูดการลงทุนไดม้ากข้ึน 
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 4.2 ผลกระทบเชิงลบและผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
       บล. สมาชิก: การปรับปรุงองคป์ระกอบของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ท าให้

กรรมการตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งมาจากการเลือกตั้งของ บล. สมาชิก มีสัดส่วนนอ้ยลงหน่ึงคน 

 4.3 ประโยชน์ทีป่ระชาชนและสังคมจะได้รับ 

       การปรับปรุงการก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลจะท าใหก้าร
ด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยมี์ความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคลอ้ง
กบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะท าใหผ้ลการประเมินในโครงการประเมินภาคการเงิน (FSAP) 
ในปี 2561 ของประเทศไทยอยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึน รวมทั้งท าใหก้ าหนดนโยบายและการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์การพิจารณาถึงประโยชน์ของ stakeholders ของตลาดหลกัทรัพย ์ 
ผูล้งทุน และตลาดทุนโดยรวมอยา่งรอบคอบและรอบดา้นยิง่ข้ึน ส่งผลใหต้ลาดทุนไทยมีความน่าสนใจ
ส าหรับผูล้งทุนและผูป้ระกอบธุรกิจ ตลอดจนการสร้างความเช่ือมัน่ต่อตลาดทุนและเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 
5. การเพิม่ศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน  
 5.1 ผลกระทบเชิงบวก/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
       (1) ตลาดหลกัทรัพย:์ การก าหนดให้คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจเปิดใหบุ้คคลอ่ืน

ท่ีมิใช่ บล. สมาชิก สามารถซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนทุกประเภทในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้(“open 

access”) จะท าให้ตลาดหลกัทรัพยส์ามารถเลือกรูปแบบการสร้างพนัธมิตรไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถ

รองรับการเช่ือมโยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได ้รวมทั้งท าใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์ความสามารถในการ

แข่งขนัท่ีดีข้ึน  นอกจากน้ี การก าหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศก าหนดใหบุ้คคลอ่ืน 

ท่ีมิใช่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ าหลกัทรัพยซ่ึ์งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับ

ของส านกังาน ก.ล.ต. มาจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ (“third party listing”)  จะท าให้

ตลาดหลกัทรัพยมี์สินคา้ท่ีหลากหลาย ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

       (2) ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย:์ การก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยส์ามารถ
ใหบ้ริการรับฝากหลกัทรัพยใ์นระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(“scripless”) ไดส้ าหรับหลกัทรัพยทุ์กประเภท  
ท าใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในการแข่งขนัระหวา่งตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยอ่ื์น 
       (3) บล. สมาชิกและผูล้งทุน: การเปล่ียนแปลงผูมี้อ านาจอนุญาตให ้บล. สมาชิกสามารถ 

ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพย ์จากเดิมท่ีเป็นอ านาจของตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ป็น

อ านาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะท าใหก้ารตดัสินใจให้ บล. สมาชิก ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
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นอกตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นไปโดยไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขนั 

(shadow competition) ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่วา่ตลาดหลกัทรัพยจ์ะรักษาประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน ท าให ้บล. สมาชิก และผูล้งทุนไดรั้บบริการท่ีดีข้ึนจากตลาดหลกัทรัพย ์ นอกจากน้ี ในกรณี

ของ third party listing จะท าใหผู้ล้งทุนสามารถลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ต่างประเทศไดส้ะดวกยิง่ข้ึนผา่นบริษทัหลกัทรัพยเ์ดิมท่ีใหบ้ริการแก่ผูล้งทุนในปัจจุบนั 

 5.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
       (1) ตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัยอ่ย: การเปิดให ้บล. สมาชิก สามารถซ้ือขายหลกัทรัพย ์

จดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพย ์และการก าหนดใหศู้นยรั์บฝากหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถใหบ้ริการรับฝากหลกัทรัพยใ์นระบบ scripless ไดส้ าหรับหลกัทรัพย ์

ทุกประเภทนั้น ในระยะแรกท่ีมี trading venue หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยอ่ื์นใหบ้ริการแข่งขนักบั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัยอ่ย ตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัยอ่ยอาจเสียประโยชน์จากสถานการณ์

ดงักล่าว  อยา่งไรก็ดี การมีผูป้ระกอบธุรกิจหลายรายยอ่มกระตุน้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัยอ่ย 

พฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานและคุณภาพของการใหบ้ริการ เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบั 

ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน ๆ ได ้ ดงันั้น ในระยะยาวการแกไ้ขกฎหมายในเร่ืองดงักล่าวจึงเป็นผลดี 

ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัยอ่ย 

       (2) ผูล้งทุน: การ open access ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศเขา้ถึงตลาดหลกัทรัพย ์

ไดโ้ดยตรง อาจท าให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นบริษทัลูกของบริษทัหลกัทรัพย์ต่างประเทศปิดกิจการ

ในประเทศไทย เพราะไม่มีความคุม้ค่าในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ส่งผลให้บทวเิคราะห์

หลกัทรัพยล์ดลง  อยา่งไรก็ดี ส านกังาน ก.ล.ต. ไดด้ าเนินการสนบัสนุนใหมี้ผูจ้ดัท าบทวเิคราะห์

หลกัทรัพยท่ี์เป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีจดัท าบทวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ผยแพร่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป

โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม เพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนอยา่งเพียงพอ 

       (3) ส านกังาน ก.ล.ต.: การ open access ให้บริษทัหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตรง จะตอ้งพิจารณาถึงขอ้จ ากดัในการก ากบัดูแลบริษทั

หลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ และวิธีการตรวจสอบความผิดปกติของการส่งค าสั่งซ้ือขายซ่ึงอาจท าได้

ยากข้ึน  อยา่งไรก็ดี ปัจจุบนัส านกังาน ก.ล.ต. มีการจดัท าบนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of 

Understanding) กบัหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นการเงินของต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกบั

หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นการเงินของต่างประเทศในการก ากบัดูแลโดยการแลกเปล่ียนขอ้มูลและ 

ให้ความช่วยเหลือดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายแก่ส านกังาน ก.ล.ต. 
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              นอกจากน้ี การอนุญาตให ้บล. สมาชิก ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพย ์

อาจท าใหเ้กิดการกระจดักระจายของแหล่งซ้ือขายหลกัทรัพย ์(market fragmentation) คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และส านกังาน ก.ล.ต. จึงตอ้งพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัผลกระทบจากกรณีดงักล่าว 

เช่น การเปิดเผยขอ้มูลของ trading venue เพื่อความโปร่งใสเก่ียวกบัการซ้ือขาย รวมถึงราคาของ

หลกัทรัพย ์เป็นตน้  

 5.3 ประโยชน์ทีป่ระชาชนและสังคมจะได้รับ 

       (1) การ open access ตลาดหลกัทรัพยจ์ะท าใหต้ลาดหลกัทรัพยส์ามารถเลือกรูปแบบ 

การสร้างพนัธมิตรไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถรองรับการเช่ือมโยงการซ้ือขายหุน้จดทะเบียนได ้ 

ซ่ึงจะท าใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์ขีดความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน 

       (2) การเปล่ียนแปลงผูมี้อ  านาจอนุญาตให ้บล. สมาชิกสามารถซ้ือขายหลกัทรัพย ์

จดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพย ์จากเดิมท่ีเป็นอ านาจของตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เป็นอ านาจของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะท าใหก้ารตดัสินใจให ้บล. สมาชิก ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอก 

ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นไปโดยไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสใหเ้กิดการแข่งขนั (shadow competition) ระหวา่งตลาดหลกัทรัพยแ์ละ 

trading venue อ่ืน ๆ ซ่ึงจะท าให้ผูล้งทุนมีทางเลือกท่ีหลากหลาย และสามารถเลือกใชบ้ริการ trading 

venue ท่ีตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดดี้ท่ีสุดได ้

       (3) การเพิ่มเติมบทบญัญติัในส่วน third party listing เป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือก 

ในการลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุน และช่วยเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรัพยอี์กทางหน่ึง 

       (4) การก าหนดใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยส์ามารถใหบ้ริการรับฝาก
หลกัทรัพยแ์บบ scripless ไดส้ าหรับหลกัทรัพยทุ์กประเภท จะท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยทุ์กรายมีความเท่าเทียมกนัในการประกอบธุรกิจ (มี level playing field) และเพิ่มทางเลือก
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 
    
6. การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (“กองทุน CMDF”)  
 6.1 ผลกระทบเชิงบวก/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
       (1) ตลาดทุนโดยรวม: การมีองคก์รท่ีเป็นศูนยก์ลางในการก าหนดนโยบายและบูรณาการ 

การด าเนินงานพฒันาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั จะท าให้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  

การพฒันาทกัษะของบุคลากรในตลาดทุน การเสริมสร้างความรู้แก่ผูล้งทุน และการสนบัสนุน 

การศึกษาวจิยัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนโดยรวมมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
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       (2) ตลาดหลกัทรัพย:์ ภายใตภ้าวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงระหวา่งตลาดหลกัทรัพยท์ัว่โลก  

การแยกบทบาทระหวา่งตลาดหลกัทรัพยท่ี์ท า exchange function กบักองทุน CMDF ท่ีท าหนา้ท่ี

ส่งเสริมและพฒันาตลาดทุนออกจากกนั จะท าให้ตลาดหลกัทรัพยมี์ focus ท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพ

ในการด าเนินงานมากข้ึน และมีการใชสิ้นทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

       (3) ผูล้งทุน: การจดัตั้งกองทุน CMDF เพื่อส่งเสริมและพฒันาตลาดทุน จะส่งเสริมให ้

ผูล้งทุนและประชาชนทัว่ไปมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถใชบ้ริการทางการเงินไดอ้ยา่งชาญฉลาด  

รู้เท่าทนั และมีทกัษะในการบริหารจดัการการเงินส่วนบุคคล  

 6.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
       ไม่มี  

 6.3 ประโยชน์ทีป่ระชาชนและสังคมจะได้รับ 

       การจดัตั้งกองทุน CMDF โดยให้กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจาก 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีการด าเนินงานแบบเอกชนเช่นเดียวกบัตลาดหลกัทรัพย ์จะท าให้เกิดการ 

บูรณาการการด าเนินงานดา้นการพฒันาตลาดทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดความซ ้ าซอ้น มีความคล่องตวั 

และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตลาดทุนโดยรวมและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (stakeholders) ในตลาดทุนอยา่งทัว่ถึง 

โดยมีการส่งเสริมและพฒันาทั้งโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร การศึกษาวจิยั การสร้างความรู้ทางการเงิน

แก่ประชาชน (financial literacy) ตลอดจนการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุนไทย

และเศรษฐกิจของประเทศ 

  

7. การเพิม่ประสิทธิภาพ ความชัดเจน และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ก.ล.ต.  
 7.1 ผลกระทบเชิงบวก/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
          กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. เลขาธิการ ก.ล.ต. พนกังาน 

และลูกจา้งของส านกังาน ก.ล.ต. และกรรมการและผูจ้ดัการกองทุน CMDF: การเพิ่มประสิทธิภาพ 

ความชดัเจน และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ก.ล.ต. จะท าใหก้ารด าเนินงานของ ก.ล.ต. 

รวมถึงกองทุน CMDF มีความโปร่งใส มี accountability เพิ่มข้ึน และก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ 

ผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   

 7.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
       ไม่มี 
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 7.3 ประโยชน์ทีป่ระชาชนและสังคมจะได้รับ 

       การแกไ้ขบทบญัญติัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความชดัเจน และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของ ก.ล.ต. จะท าใหแ้ผนการด าเนินงานของส านกังาน ก.ล.ต. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และวตัถุประสงคใ์นการก ากบัดูแลตลาดทุนตามมาตรฐานสากล ท าใหก้ระบวนการ

คดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมี 

ความโปร่งใสและความคล่องตวัยิง่ข้ึน ท าใหก้ารปฏิบติังานของเลขาธิการ ก.ล.ต. มีความต่อเน่ือง  

ท าใหส้ านกังาน ก.ล.ต. สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยงานก ากบัดูแลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ไดค้รอบคลุมยิ่งข้ึน ตลอดจนท าใหก้ารป้องกนัการกระท าโดยมิชอบหรือโดยทุจริตของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ดงันั้น การปรับปรุงกฎหมายในส่วนน้ีจึงเป็นผลดีต่อประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานและการก ากบัดูแลตลาดทุนของส านกังาน ก.ล.ต.  

 

____________________ 

 

  


