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

             

1. การปรับปรุงการก ากับดูแลธุรกจิหลกัทรัพย์ การก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทหลกัทรัพย์ 
และการก าหนดหลกัเกณฑ์การประกอบธุรกจิหลกัทรัพย์ประเภทที่รัฐมนตรีก าหนดเพิ่มเติม 
 1.1 ผลกระทบเชิงบวก/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
       (1) ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย:์ ลดตน้ทุนในการประกอบธุรกิจ และลดภาระในการปฏิบติั

ตามกฎหมายในระหวา่งการทดสอบแนวคิดหรือนวตักรรมในการใหบ้ริการ และภาระหนา้ท่ีตามกฎหมาย

มีความเหมาะสมกบัลกัษณะและรูปแบบการประกอบธุรกิจ 

       (2) ผูล้งทุน: ไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการมากข้ึน ดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม และ

สามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินไดง่้ายข้ึน 

       (3) ตลาดทุนโดยรวม: กฎหมายน้ีจะสนบัสนุนใหมี้การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการเงินในประเทศไทย 

 1.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 

       ไม่มี 

 1.3 ประโยชน์ทีป่ระชาชนและสังคมจะได้รับ 

       การปรับปรุงการก ากบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละการก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
ของบริษทัหลกัทรัพย ์จะท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสามารถพฒันาและทดสอบนวตักรรมและเทคโนโลยี 
ในการใหบ้ริการได ้ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology)  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใหบ้ริการในตลาดทุน รวมทั้งสนบัสนุนใหเ้กิดการแข่งขนัและผลกัดนัให ้
ผูป้ระกอบธุรกิจเห็นความส าคญัของการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการอยูเ่สมอ ท าใหผู้ล้งทุนไดรั้บ
บริการท่ีดีข้ึนดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม มีทางเลือกท่ีหลากหลาย และสามารถเขา้ถึงบริการไดง่้ายข้ึน 
นอกจากน้ี จ  านวนทุนจดทะเบียนช าระแลว้ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบและความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย ์จะช่วยลดตน้ทุนในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
มีความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน 
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2. การก าหนดให้บริษัทหลกัทรัพย์มีหน้าทีใ่นการจัดการกองทุนรวมด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวงัรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้ความรู้ความสามารถเยีย่งผู้ประกอบวชิาชีพ
รวมทั้งปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือแก้ไขเพิม่เติมโครงการจัดการ 
กองทุนรวมหรือแก้ไขวธีิการจัดการ  
   2.1 ผลกระทบเชิงบวก/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
       (1) กองทุนรวม และบริษทัหลกัทรัพยท่ี์จดัการกองทุนรวม (บลจ.): การก าหนดให ้บลจ.  

มีหนา้ท่ีในการจดัการกองทุนรวมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ 

ผูล้งทุน โดยใชค้วามรู้ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ (fiduciary duty) และจดัใหมี้นโยบาย 

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งติดตามดูแลการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน์ ไม่เป็นธรรม หรืออาจท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ จะท าใหก้ารบริหารจดัการ

กองทุนรวมมีประสิทธิภาพ และผูล้งทุนมีความเช่ือมัน่ต่อการบริหารจดัการของ บลจ.  นอกจากน้ี  

การปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนจะท าใหก้ารบริหารจดัการกองทุนรวม

ของ บลจ. เป็นไปไดโ้ดยสะดวกยิง่ข้ึน 

       (2) ผูถื้อหน่วยลงทุน: ไดรั้บประโยชน์จากการท่ี บลจ. มีการจดัการกองทุนรวมโดยค านึงถึง

ประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน มีการติดตามดูแลธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ ไม่เป็นธรรม หรืออาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ ท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บ

ความคุม้ครองมากข้ึน และการจดัการกองทุนรวมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน    

 2.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
       ไม่มี 

 2.3 ประโยชน์ทีป่ระชาชนและสังคมจะได้รับ 

       การปรับปรุงบทบญัญติัในส่วนการก าหนดหนา้ท่ี (fiduciary duty) ของ บลจ. ในการจดัการ

กองทุนรวมรวมทั้งหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และการปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน  

จะท าใหก้ารด าเนินงานของกองทุนรวมเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน สิทธิของ

ผูล้งทุนได้รับความคุม้ครอง และผูล้งทุนมีความเช่ือมัน่ในการลงทุนในกองทุนรวมมากยิง่ข้ึน 

 
3. การปรับปรุงการก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 3.1 ผลกระทบเชิงบวก/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
        ตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์(“บล. สมาชิก”) 

บริษทัจดทะเบียน และผูล้งทุน: การด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยมี์ความโปร่งใส เป็นธรรม  
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ใหค้วามส าคญักบัประโยชน์ของตลาดทุนและการคุม้ครองผูล้งทุน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ บล. สมาชิก บริษทัจดทะเบียน และผูล้งทุน ใหไ้ดรั้บ 

บริการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ท าให้ผูล้งทุนมีความเช่ือมัน่ต่อตลาดหลกัทรัพย ์และท าใหต้ลาดหลกัทรัพย์

สามารถดึงดูดการลงทุนไดม้ากข้ึน 

 3.2 ผลกระทบเชิงลบและผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
       บล. สมาชิก: การปรับปรุงองคป์ระกอบของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ท าให้

กรรมการตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งมาจากการเลือกตั้งของ บล. สมาชิก มีสัดส่วนนอ้ยลงหน่ึงคน  

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยย์งัคงประกอบดว้ยบุคคลท่ีมาจากผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบั

ตลาดทุน และมีความรู้ความสามารถในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบทบญัญติัของกฎหมายในเร่ืองน้ีไดก้ าหนดใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คดัเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์อ้งมาจากรายช่ือท่ีเสนอโดย stakeholders ของ 

ตลาดทุน และตอ้งมีความรู้และประสบการณ์อนัจ าเป็นต่อการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์

 3.3 ประโยชน์ทีป่ระชาชนและสังคมจะได้รับ 

       การปรับปรุงการก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลจะท าให ้
การด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยมี์ความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงจะท าให้ 
ผลการประเมินในโครงการประเมินภาคการเงิน (FSAP) ในปี 2561 ของประเทศไทยอยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึน 
รวมทั้งท าใหก้ าหนดนโยบายและการด าเนินงานของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์การพิจารณาถึง
ประโยชน์ของ stakeholders ของตลาดหลกัทรัพย ์ผูล้งทุน และตลาดทุนโดยรวมอยา่งรอบคอบและ
รอบดา้นยิง่ข้ึน ส่งผลใหต้ลาดทุนไทยมีความน่าสนใจส าหรับผูล้งทุนและผูป้ระกอบธุรกิจ ตลอดจน
การสร้างความเช่ือมัน่ต่อตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ 
 
4. การเพิม่ศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน  
 4.1 ผลกระทบเชิงบวก/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
       (1) ตลาดหลกัทรัพย:์ การก าหนดใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจประกาศ

ก าหนดใหบุ้คคลท่ีมิใช่ บล. สมาชิกสามารถท าการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนประเภทใด 

ประเภทหน่ึงในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้(“open access”) จะท าใหต้ลาดหลกัทรัพยส์ามารถเลือกรูปแบบ 

การสร้างพนัธมิตรไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถรองรับการเช่ือมโยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได ้รวมทั้ง 

ท าใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์ความสามารถในการแข่งขนัท่ีดีข้ึน   
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       (2) ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย:์ การก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยส์ามารถ
ใหบ้ริการรับฝากหลกัทรัพยใ์นระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(“scripless”) ไดส้ าหรับหลกัทรัพยทุ์กประเภท  
ท าใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในการแข่งขนัระหวา่งตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยอ่ื์น 
       (3) บล. สมาชิกและผูล้งทุน: การหา้มมิให ้บล. สมาชิกซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

นอกตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยห์รือเป็นการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวธีิการในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประเภทท่ีไดรั้บใบอนุญาต เป็นการเปิดโอกาส

ให ้บล. สมาชิกสามารถซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพย ์และส่งเสริมใหเ้กิด 

การแข่งขนั (shadow competition) ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่วา่ตลาดหลกัทรัพยจ์ะรักษา

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ท าให ้บล. สมาชิก และผูล้งทุนไดรั้บบริการท่ีดีข้ึนจากตลาดหลกัทรัพย ์  

 4.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
       (1) ตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัยอ่ย: การเปิดโอกาสให ้บล. สมาชิกซ้ือขายหลกัทรัพย ์

จดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพย ์และการก าหนดใหศู้นยรั์บฝากหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถใหบ้ริการรับฝากหลกัทรัพยใ์นระบบ scripless ไดส้ าหรับหลกัทรัพย ์

ทุกประเภทนั้น ในระยะแรกท่ีมี trading venue หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยอ่ื์นใหบ้ริการแข่งขนักบั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัยอ่ย ตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัยอ่ยอาจเสียประโยชน์จากสถานการณ์

ดงักล่าว  อยา่งไรก็ดี โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูป้ระกอบกิจการดงักล่าวมาก่อน ยอ่มมีความไดเ้ปรียบ

และมี economy of scale การมีผูป้ระกอบธุรกิจเพิ่มข้ึนน่าจะมีผลใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัยอ่ย

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 ให้บริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตรง จะตอ้งพิจารณาถึงขอ้จ ากดัในการก ากบัดูแลบริษทัหลกัทรัพย์
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ในต่างประเทศ และวิธีการตรวจสอบความผิดปกติของการส่งค าสั่งซ้ือขายซ่ึงอาจท าไดย้ากข้ึน  

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

กบัหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นการเงินของต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน 

ก ากบัดูแลดา้นการเงินของต่างประเทศในการก ากบัดูแลโดยการแลกเปล่ียนขอ้มูลและให้ความช่วยเหลือ

ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายแก่ส านกังาน ก.ล.ต. 

              นอกจากน้ี การเปิดโอกาสให ้บล. สมาชิกซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอก 

ตลาดหลกัทรัพย ์อาจท าให้เกิดการกระจดักระจายของแหล่งซ้ือขายหลกัทรัพย ์(market fragmentation) 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านกังาน ก.ล.ต. จึงตอ้งพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัผลกระทบ

จากกรณีดงักล่าว เช่น การเปิดเผยขอ้มูลของ trading venue เพื่อความโปร่งใสเก่ียวกบัการซ้ือขาย 

รวมถึงราคาของหลกัทรัพย ์เป็นตน้  

 4.3 ประโยชน์ทีป่ระชาชนและสังคมจะได้รับ 

       (1) การ open access ตลาดหลกัทรัพยจ์ะท าใหต้ลาดหลกัทรัพยส์ามารถเลือกรูปแบบ 

การสร้างพนัธมิตรไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถรองรับการเช่ือมโยงการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

จดทะเบียนได ้ซ่ึงจะท าใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์ขีดความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน 

       (2) การเปิดโอกาสให ้บล. สมาชิกซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพย ์ 

เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขนั (shadow competition) ระหวา่งตลาดหลกัทรัพยแ์ละ trading venue อ่ืน ๆ 

ซ่ึงจะท าใหผู้ล้งทุนมีทางเลือกท่ีหลากหลาย และสามารถเลือกใชบ้ริการ trading venue ท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของตนเองไดดี้ท่ีสุดได ้

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

การด าเนินงานดา้นการพฒันาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั จะท าใหก้ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

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 และมีการใชท้รัพยสิ์นของตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

       (3) ผูล้งทุน: การจดัตั้งกองทุน CMDF เพื่อส่งเสริมและพฒันาตลาดทุน จะส่งเสริมให ้

ผูล้งทุนและประชาชนทัว่ไปมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถใชบ้ริการทางการเงินไดอ้ยา่งชาญฉลาด  

รู้เท่าทนั และมีทกัษะในการบริหารจดัการการเงินส่วนบุคคล  

 5.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
       ไม่มี  

 5.3 ประโยชน์ทีป่ระชาชนและสังคมจะได้รับ 

       การจดัตั้งกองทุน CMDF โดยให้กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีการด าเนินงาน 

แบบเอกชนเช่นเดียวกบัตลาดหลกัทรัพย ์จะท าให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานดา้นการพฒันา

ตลาดทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดความซ ้ าซอ้น มีความคล่องตวั และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตลาดทุน

โดยรวมและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (stakeholders) ในตลาดทุนอยา่งทัว่ถึง โดยมีการส่งเสริมและพฒันา  

ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร การศึกษาวจิยั การสร้างความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน (financial 

literacy) ตลอดจนการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุนไทย 

  

6. การเพิม่ประสิทธิภาพ ความชัดเจน และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ก.ล.ต.  
 6.1 ผลกระทบเชิงบวก/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
          คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และเลขาธิการ ก.ล.ต.:  

การแกไ้ขบทบญัญติัเก่ียวกบัคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และ

เลขาธิการ ก.ล.ต.  จะท าใหก้ารด าเนินงานของ ก.ล.ต. มีความชดัเจน ความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน และก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

 6.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
       ไม่มี 

 6.3 ประโยชน์ทีป่ระชาชนและสังคมจะได้รับ 

       การแกไ้ขบทบญัญติัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความชดัเจน และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

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

และสังคมแห่งชาติ และวตัถุประสงคใ์นการก ากบัดูแลตลาดทุนตามมาตรฐานสากล ท าใหก้ารด าเนินการ
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ของส านกังาน ก.ล.ต. มีความโปร่งใสและเหมาะสมยิง่ข้ึน รวมทั้งท าใหส้ านกังาน ก.ล.ต. สามารถ

แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยงานก ากบัดูแลทั้งในประเทศและต่างประเทศไดค้รอบคลุมยิง่ข้ึน  ดงันั้น  

การปรับปรุงกฎหมายในส่วนน้ีจึงเป็นผลดีต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการก ากบัดูแลตลาดทุน

ของส านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และ

ประชาชนทัว่ไป 

 

____________________ 

 

  


