การวิเคราะห์ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากร่ างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

1. การปรับปรุ งบทนิยามการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การกาหนดทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของ
บริษัทหลักทรัพย์ และการกาหนดหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่รัฐมนตรี
กาหนดเพิม่ เติม
1.1 ผลกระทบเชิ งบวก/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิงบวก
(1) ผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์: ลดต้นทุนในการประกอบธุ รกิจ และลดภาระในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายในระหว่างการทดสอบแนวคิดหรื อนวัตกรรมในการให้บริ การ
(2) ผูล้ งทุน: ได้รับบริ การที่ดีข้ ึนและหลากหลาย ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่าลง และสามารถเข้าถึง
บริ การทางการเงินได้ง่ายขึ้น
(3) ตลาดทุนโดยรวม: กฎหมายนี้จะสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเงินในประเทศไทย
1.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งลบ
ไม่มี
1.3 ประโยชน์ ทปี่ ระชาชนและสั งคมจะได้ รับ
การปรับปรุ งบทนิยามการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และการกาหนดทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ของบริ ษทั หลักทรัพย์ จะทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจสามารถพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการให้บริ การได้ ซึ่งเป็ นการส่ งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology)
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการให้บริ การในตลาดทุน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันและผลักดันให้
ผูป้ ระกอบธุ รกิจเห็นความสาคัญของการปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การอยูเ่ สมอ ทาให้ผลู ้ งทุนได้รับ
บริ การที่ดีข้ ึนด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่าลง มีทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงบริ การได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้
จานวนทุนจดทะเบียนชาระแล้วที่เหมาะสมกับรู ปแบบและความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
จะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์มีความสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
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2. การให้ สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจสั่ งให้ มีการจัดประชุ มผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
2.1 ผลกระทบเชิ งบวก/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งบวก
(1) บริ ษทั จดทะเบียน: มีช่องทางในการแก้ไขปั ญหา (deadlock) ของบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั
สามารถดาเนินธุ รกิจต่อไปได้
(2) ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียน: สามารถมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาของ
บริ ษทั จดทะเบียนผ่านการประชุมผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งเป็ นการบรรเทาหรื อยับยั้งความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในกรณี ที่เกิดปั ญหาหรื อความขัดแย้งจนไม่สามารถใช้กลไกปกติในการบริ หารจัดการ
บริ ษทั ได้
2.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งลบ
(1) บริ ษทั จดทะเบียน: ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ตามคาสั่งของสานักงาน ก.ล.ต.
(2) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั หรื อบุคคลใด ๆ ที่สานักงาน ก.ล.ต. สั่งให้
ดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น: มีภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้
2.3 ประโยชน์ ทปี่ ระชาชนและสั งคมจะได้ รับ
การกาหนดให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจสั่งให้มีการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จดทะเบียน เป็ นการเพิม่ ช่องทางในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียนและเป็ นการคืนอานาจ
การตัดสิ นใจให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้กลไกปกติได้แล้ว ทาให้บริ ษทั จดทะเบียนสามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ และป้ องกันมิให้ปัญหาลุกลามในวงกว้างหรื อสร้างความเสี ยหายแก่ประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามารถดาเนินการได้ในทางปฏิบตั ิ จึงจาเป็ นต้องกาหนดให้มี
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้
ดังกล่าว
3. การกาหนดให้ บริษัทหลักทรัพย์ มีหน้ าทีใ่ นการจัดการกองทุนรวมด้ วยความซื่ อสั ตย์ สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน รวมทั้งปรับปรุ งช่ องทางและวิธีการใช้ สิทธิของ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน
3.1 ผลกระทบเชิ งบวก/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งบวก
(1) กองทุนรวม และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม (บลจ.): การกาหนดให้ บลจ.
มีหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
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ผูล้ งทุน (fiduciary duties) และจัดให้มีกลไกตรวจสอบดูแล (oversight) การบริ หารจัดการลงทุน จะทาให้
การบริ หารจัดการกองทุนรวมมีประสิ ทธิ ภาพ และผูล้ งทุนมีความเชื่อมัน่ ต่อการบริ หารจัดการของ บลจ.
นอกจากนี้ การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ชดั เจนจะทาให้การบริ หาร
จัดการกองทุนรวมของ บลจ. เป็ นไปได้โดยสะดวกยิง่ ขึ้น
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุน: ได้รับประโยชน์จากการที่ บลจ. มีการจัดการกองทุนรวมโดยคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน มีกลไกที่จะช่วยลดหรื อตรวจสอบธุ รกรรมที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และผูล้ งทุนมีช่องทางในการปกป้ องสิ ทธิ และผลประโยชน์ของตนเองผ่านการประชุม
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
3.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งลบ
บลจ. และผูถ้ ือหน่วยลงทุน: บลจ. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดให้มีกลไกตรวจสอบดูแล
(oversight) การบริ หารจัดการลงทุน และค่าใช้จ่ายในกรณี ที่มีการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่ง บลจ.
อาจผลักภาระด้านค่าใช้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
3.3 ประโยชน์ ทปี่ ระชาชนและสั งคมจะได้ รับ
การกาหนดหน้าที่ (fiduciary duties) ของ บลจ. รวมทั้งปรับปรุ งช่องทางและวิธีการใช้สิทธิ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน จะทาให้โครงสร้างและการดาเนินงานของกองทุนรวมมีการตรวจสอบถ่วงดุลที่ดี
มีผทู ้ าหน้าที่ตรวจสอบดูแล (oversight) การบริ หารจัดการลงทุนของ บลจ. และลดปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการบริ หารจัดการลงทุน ทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นผูล้ งทุนรายย่อย
จานวนมากได้รับความคุม้ ครองมากขึ้น รวมทั้งมีความเชื่ อมัน่ ในการลงทุนในกองทุนรวมยิง่ ขึ้น
4. การปรับปรุ งการกากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
4.1 ผลกระทบเชิ งบวก/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งบวก
ตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ (“บล. สมาชิก”)
บริ ษทั จดทะเบียน และผูล้ งทุน: การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม
ให้ความสาคัญกับประโยชน์ของตลาดทุนและการคุม้ ครองผูล้ งทุน เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บล. สมาชิก
บริ ษทั จดทะเบียน และผูล้ งทุน ให้ได้รับบริ การที่ดี มีประสิ ทธิภาพ ทาให้ผลู ้ งทุนมีความเชื่อมัน่ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ และทาให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น
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4.2 ผลกระทบเชิ งลบและผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งลบ
บล. สมาชิก: การปรับปรุ งองค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทาให้
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งมาจากการเลือกตั้งของ บล. สมาชิก มีสัดส่ วนน้อยลงหนึ่ งคน
4.3 ประโยชน์ ทปี่ ระชาชนและสั งคมจะได้ รับ
การปรับปรุ งการกากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลจะทาให้การ
ดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้อง
กับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทาให้ผลการประเมินในโครงการประเมินภาคการเงิน (FSAP)
ในปี 2561 ของประเทศไทยอยูใ่ นระดับที่ดีข้ ึน รวมทั้งทาให้กาหนดนโยบายและการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีการพิจารณาถึงประโยชน์ของ stakeholders ของตลาดหลักทรัพย์
ผูล้ งทุน และตลาดทุนโดยรวมอย่างรอบคอบและรอบด้านยิง่ ขึ้น ส่ งผลให้ตลาดทุนไทยมีความน่าสนใจ
สาหรับผูล้ งทุนและผูป้ ระกอบธุ รกิจ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมัน่ ต่อตลาดทุนและเศรษฐกิจของ
ประเทศ
5. การเพิม่ ศักยภาพการแข่ งขันในตลาดทุน
5.1 ผลกระทบเชิ งบวก/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งบวก
(1) ตลาดหลักทรัพย์: การกาหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอานาจเปิ ดให้บุคคลอื่น
ที่มิใช่ บล. สมาชิก สามารถซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทุกประเภทในตลาดหลักทรัพย์ได้ (“open
access”) จะทาให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถเลือกรู ปแบบการสร้างพันธมิตรได้อย่างเหมาะสม สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมทั้งทาให้ตลาดหลักทรัพย์มีความสามารถในการ
แข่งขันที่ดีข้ ึน นอกจากนี้ การกาหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศกาหนดให้บุคคลอื่น
ที่มิใช่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์นาหลักทรัพย์ซ่ ึ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นที่ยอมรับ
ของสานักงาน ก.ล.ต. มาจดทะเบียนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ (“third party listing”) จะทาให้
ตลาดหลักทรัพย์มีสินค้าที่หลากหลาย ช่วยเพิม่ ความน่าสนใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์: การกาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถ
ให้บริ การรับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (“scripless”) ได้สาหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท
ทาให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันระหว่างตลาดหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุ รกิจศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์อื่น
(3) บล. สมาชิกและผูล้ งทุน: การเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอานาจอนุญาตให้ บล. สมาชิกสามารถ
ซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ จากเดิมที่เป็ นอานาจของตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ น
อานาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะทาให้การตัดสิ นใจให้ บล. สมาชิก ซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
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นอกตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เกิดการแข่งขัน
(shadow competition) ซึ่ งจะช่วยเสริ มสร้างความเชื่ อมัน่ ว่าตลาดหลักทรัพย์จะรักษาประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนินงาน ทาให้ บล. สมาชิก และผูล้ งทุนได้รับบริ การที่ดีข้ ึนจากตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ในกรณี
ของ third party listing จะทาให้ผลู ้ งทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศได้สะดวกยิง่ ขึ้นผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์เดิมที่ให้บริ การแก่ผลู ้ งทุนในปั จจุบนั
5.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งลบ
(1) ตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ย่อย: การเปิ ดให้ บล. สมาชิก สามารถซื้ อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ และการกาหนดให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถให้บริ การรับฝากหลักทรัพย์ในระบบ scripless ได้สาหรับหลักทรัพย์
ทุกประเภทนั้น ในระยะแรกที่มี trading venue หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อื่นให้บริ การแข่งขันกับ
ตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ย่อย ตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ย่อยอาจเสี ยประโยชน์จากสถานการณ์
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี การมีผปู ้ ระกอบธุ รกิจหลายรายย่อมกระตุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ย่อย
พัฒนาประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานและคุณภาพของการให้บริ การ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจรายอื่น ๆ ได้ ดังนั้น ในระยะยาวการแก้ไขกฎหมายในเรื่ องดังกล่าวจึงเป็ นผลดี
ต่อตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ย่อย
(2) ผูล้ งทุน: การ open access ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ในต่างประเทศเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์
ได้โดยตรง อาจทาให้บริ ษทั หลักทรัพย์ท่ีเป็ นบริ ษทั ลูกของบริ ษทั หลักทรัพย์ต่างประเทศปิ ดกิ จการ
ในประเทศไทย เพราะไม่มีความคุม้ ค่าในการดาเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทย ส่ งผลให้บทวิเคราะห์
หลักทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ดี สานักงาน ก.ล.ต. ได้ดาเนินการสนับสนุนให้มีผจู ้ ดั ทาบทวิเคราะห์
หลักทรัพย์ที่เป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่จดั ทาบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เผยแพร่ ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนอย่างเพียงพอ
(3) สานักงาน ก.ล.ต.: การ open access ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ในต่างประเทศซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้โดยตรง จะต้องพิจารณาถึงข้อจากัดในการกากับดูแลบริ ษทั
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ และวิธีการตรวจสอบความผิดปกติของการส่ งคาสั่งซื้ อขายซึ่ งอาจทาได้
ยากขึ้น อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั สานักงาน ก.ล.ต. มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of
Understanding) กับหน่วยงานกากับดูแลด้านการเงินของต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างความร่ วมมือกับ
หน่วยงานกากับดูแลด้านการเงินของต่างประเทศในการกากับดูแลโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ให้ความช่วยเหลือด้านการบังคับใช้กฎหมายแก่สานักงาน ก.ล.ต.
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นอกจากนี้ การอนุญาตให้ บล. สมาชิก ซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์
อาจทาให้เกิดการกระจัดกระจายของแหล่งซื้ อขายหลักทรัพย์ (market fragmentation) คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสานักงาน ก.ล.ต. จึงต้องพิจารณากาหนดมาตรการเพื่อป้ องกันผลกระทบจากกรณี ดงั กล่าว
เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลของ trading venue เพื่อความโปร่ งใสเกี่ยวกับการซื้ อขาย รวมถึงราคาของ
หลักทรัพย์ เป็ นต้น
5.3 ประโยชน์ ทปี่ ระชาชนและสั งคมจะได้ รับ
(1) การ open access ตลาดหลักทรัพย์จะทาให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถเลือกรู ปแบบ
การสร้างพันธมิตรได้อย่างเหมาะสม และสามารถรองรับการเชื่อมโยงการซื้ อขายหุ น้ จดทะเบียนได้
ซึ่ งจะทาให้ตลาดหลักทรัพย์มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิม่ ขึ้น
(2) การเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอานาจอนุญาตให้ บล. สมาชิกสามารถซื้ อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ จากเดิมที่เป็ นอานาจของตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นอานาจของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะทาให้การตัดสิ นใจให้ บล. สมาชิก ซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอก
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ตลอดจนเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เกิดการแข่งขัน (shadow competition) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์และ
trading venue อื่น ๆ ซึ่งจะทาให้ผลู ้ งทุนมีทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถเลือกใช้บริ การ trading
venue ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ดีที่สุดได้
(3) การเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่ วน third party listing เป็ นการเพิ่มโอกาสและทางเลือก
ในการลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุน และช่วยเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์อีกทางหนึ่ง
(4) การกาหนดให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถให้บริ การรับฝาก
หลักทรัพย์แบบ scripless ได้สาหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท จะทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ทุกรายมีความเท่าเทียมกันในการประกอบธุ รกิจ (มี level playing field) และเพิ่มทางเลือก
ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
6. การจัดตั้งกองทุนส่ งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุน CMDF”)
6.1 ผลกระทบเชิ งบวก/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งบวก
(1) ตลาดทุนโดยรวม: การมีองค์กรที่เป็ นศูนย์กลางในการกาหนดนโยบายและบูรณาการ
การดาเนิ นงานพัฒนาตลาดทุนให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จะทาให้การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
การพัฒนาทักษะของบุคลากรในตลาดทุน การเสริ มสร้างความรู ้แก่ผลู ้ งทุน และการสนับสนุน
การศึกษาวิจยั ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อตลาดทุนโดยรวมมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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(2) ตลาดหลักทรัพย์: ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงระหว่างตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก
การแยกบทบาทระหว่างตลาดหลักทรัพย์ที่ทา exchange function กับกองทุน CMDF ที่ทาหน้าที่
ส่ งเสริ มและพัฒนาตลาดทุนออกจากกัน จะทาให้ตลาดหลักทรัพย์มี focus ที่ชดั เจนและมีประสิ ทธิภาพ
ในการดาเนินงานมากขึ้น และมีการใช้สินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
(3) ผูล้ งทุน: การจัดตั้งกองทุน CMDF เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาตลาดทุน จะส่ งเสริ มให้
ผูล้ งทุนและประชาชนทัว่ ไปมีความรู ้ความเข้าใจ สามารถใช้บริ การทางการเงินได้อย่างชาญฉลาด
รู ้เท่าทัน และมีทกั ษะในการบริ หารจัดการการเงินส่ วนบุคคล
6.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งลบ
ไม่มี
6.3 ประโยชน์ ทปี่ ระชาชนและสั งคมจะได้ รับ
การจัดตั้งกองทุน CMDF โดยให้กองทุนมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจาก
ตลาดหลักทรัพย์และมีการดาเนินงานแบบเอกชนเช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ จะทาให้เกิดการ
บูรณาการการดาเนินงานด้านการพัฒนาตลาดทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน มีความคล่องตัว
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของตลาดทุนโดยรวมและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (stakeholders) ในตลาดทุนอย่างทัว่ ถึง
โดยมีการส่ งเสริ มและพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร การศึกษาวิจยั การสร้างความรู ้ทางการเงิน
แก่ประชาชน (financial literacy) ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย
และเศรษฐกิจของประเทศ
7. การเพิม่ ประสิ ทธิภาพ ความชัดเจน และความโปร่ งใสในการดาเนินงานของ ก.ล.ต.
7.1 ผลกระทบเชิ งบวก/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งบวก
กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. เลขาธิการ ก.ล.ต. พนักงาน
และลูกจ้างของสานักงาน ก.ล.ต. และกรรมการและผูจ้ ดั การกองทุน CMDF: การเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ
ความชัดเจน และความโปร่ งใสในการดาเนินงานของ ก.ล.ต. จะทาให้การดาเนินงานของ ก.ล.ต.
รวมถึงกองทุน CMDF มีความโปร่ งใส มี accountability เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ แก่
ผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
7.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งลบ
ไม่มี
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7.3 ประโยชน์ ทปี่ ระชาชนและสั งคมจะได้ รับ
การแก้ไขบทบัญญัติเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ความชัดเจน และความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
ของ ก.ล.ต. จะทาให้แผนการดาเนินงานของสานักงาน ก.ล.ต. สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และวัตถุประสงค์ในการกากับดูแลตลาดทุนตามมาตรฐานสากล ทาให้กระบวนการ
คัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกากับตลาดทุนมี
ความโปร่ งใสและความคล่องตัวยิง่ ขึ้น ทาให้การปฏิบตั ิงานของเลขาธิ การ ก.ล.ต. มีความต่อเนื่อง
ทาให้สานักงาน ก.ล.ต. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานกากับดูแลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ตลอดจนทาให้การป้ องกันการกระทาโดยมิชอบหรื อโดยทุจริ ตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ดังนั้น การปรับปรุ งกฎหมายในส่ วนนี้จึงเป็ นผลดีต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนินงานและการกากับดูแลตลาดทุนของสานักงาน ก.ล.ต.
____________________

