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ปรับปรงุการก ากบัดแูลธรุกจิหลกัทรัพยใ์หย้ดืหยุน่

ยกระดบัการก ากบัดแูลกองทนุรวมและปรับปรงุการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ

ก ากบัดแูลตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล

เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัของตลาดทนุ

จัดตัง้กองทนุสง่เสรมิการพัฒนาตลาดทนุ (CMDF)

เพิม่ประสทิธภิาพ ความชดัเจน ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ ก.ล.ต.
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1. ปรบัปรงุการก ากบัดแูลธุรกจิหลกัทรพัยใ์หย้ดืหยุน่
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เพือ่ใหก้ฎหมายมคีวามยดืหยุน่ สามารถรองรับลกัษณะการประกอบธรุกจิหลกัทรัพยแ์ละการใหบ้รกิาร
รปูแบบใหม ่ๆ ทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม สง่เสรมิพัฒนาการและการแขง่ขนัของการประกอบธรุกจิ
ในตลาดทนุ เพือ่ใหผู้ล้งทนุไดรั้บบรกิารทีห่ลากหลาย มคีณุภาพ ดว้ยตน้ทนุทีเ่หมาะสม

เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิ

1.1 เพิม่ความยดืหยุน่ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถยกเวน้ใหก้ารประกอบกจิการทีม่ี
ลกัษณะตามทีก่ าหนดไมเ่ป็นธุรกจิหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจประกาศก าหนดใหก้ารประกอบกจิการ
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ไมเ่ป็นธรุกจิหลักทรัพยต์าม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์”)

1.2 เพิม่ความยดืหยุน่ของบทบญัญัตเิกีย่วกบั
การก ากบัและควบคมุธุรกจิหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดใหบ้รษัิทหลกัทรัพย ์(“บล.”) 
ไดรั้บยกเวน้การปฏบิตัหิรอืปฏบิัตแิตกตา่งไปจากบทบญัญัตใินสว่นที ่2 
การก ากบัและควบคมุ ของหมวด 4 ธรุกจิหลกัทรัพย์ แหง่ พ.ร.บ. 
หลกัทรัพยฯ์ ทัง้หมดหรอืแตเ่พยีงบางสว่นก็ได ้

1.3 การก าหนดทนุจดทะเบยีนของ บล. คณะกรรมการ ก.ล.ต. มดีลุพนิจิในการก าหนดจ านวนทนุจดทะเบยีน
ช าระแลว้ของ บล. โดยไมม่กีารก าหนดจ านวนทนุจดทะเบยีนขัน้ต า่
ในกฎหมาย

1.4 การก าหนดหลกัเกณฑก์ารประกอบ
ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีร่ฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดเพิม่เตมิ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุมอี านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์
การประกอบธรุกจิหลกัทรัพยป์ระเภททีรั่ฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง
ก าหนดเพิม่เตมิ ซึง่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัการก ากับดแูลธรุกจิ
หลกัทรัพยป์ระเภทอืน่



2. ยกระดบัการก ากบัดแูลกองทนุรวม
และปรบัปรงุการขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุ
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เพือ่ยกระดบัการก ากบัดแูลกองทนุรวม โดยก าหนด fiduciary duty ของบรษัิทหลกัทรัพยท์ีจั่ดการกองทนุรวม 
(“บลจ.”) ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บความคุม้ครองมากขึน้ และเพือ่ให ้บลจ. ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ
งา่ยขึน้ ท าใหก้ารจัดการกองทนุรวมเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิ

2.1 ก าหนด fiduciary duty และหนา้ที่
ท ีเ่ก ีย่วขอ้งของ บลจ. ในการจัดการกองทนุรวม 

• บลจ. มหีนา้ทีจั่ดการกองทนุรวมดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติและ
ระมัดระวังรักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง โดยใช ้

ความรูค้วามสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 
• บลจ. ตอ้งจัดใหม้นีโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(“COI”) รวมทัง้ตดิตามดแูลการกระท าทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ COI 
ไมเ่ป็นธรรม หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีประโยชนอ์นัพงึไดรั้บ

2.2 ปรับปรงุหลกัเกณฑก์ารขอมตผิูถ้อืหนว่ย
ลงทนุเพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการ
กองทนุรวมหรอืวธิกีารจัดการ

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืวธิกีารจัดการ 
บลจ. ตอ้งไดม้ตเิสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุของผูท้ีเ่ขา้รว่ม
ในการขอมตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แตค่ณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุจะก าหนดใหต้อ้งไดค้ะแนนเสยีงมากกวา่นัน้ (จากเดมิทีต่อ้ง
ไดม้ตเิสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด)



3. ก ากบัดแูลตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล
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เพือ่ใหก้ารก ากบัดแูลตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพือ่ใหก้ารประกอบกจิการตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นไปตามภารกจิและหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด และการด าเนนิกจิการของตลาดหลกัทรัพยม์คีวาม
โปรง่ใส ตอ่เนือ่ง ตลอดจนค านงึถงึประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยี (stakeholders) ในตลาดทนุอยา่งทั่วถงึ

เร ือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิ

3.1 ก าหนดภารกจิ (regulatory 
objectives) และหลกัเกณฑใ์นการ
ด าเนนิกจิการของตลาดหลกัทรพัย ์

• ก าหนดภารกจิใหต้ลาดหลกัทรัพยต์อ้งสง่เสรมิและรักษาไวซ้ ึง่
ความมั่นคง ความเป็นธรรม การตรวจสอบได ้และความเรยีบรอ้ย
ในการซือ้ขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน โดยค านงึถงึประโยชนข์อง
ตลาดทนุและการคุม้ครองผูล้งทนุเป็นส าคญั

• ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด าเนนิกจิการของตลาดหลกัทรัพย์
ในเรือ่งตา่ง ๆ เชน่ แหลง่เงนิทนุ ระบบงาน การก ากบัดแูลสมาชกิ
การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน ธรรมาภบิาลของบรษัิทจดทะเบยีน 
การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
เป็นตน้

3.2 ปรับปรงุกระบวนการออกหรอื
แกไ้ขเปลีย่นแปลงระเบยีบขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพย ์

ในการออกหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงระเบยีบขอ้บงัคับในทกุเรือ่ง 
ตลาดหลกัทรัพยต์อ้งจัดใหม้กีารรับฟังความคดิเห็นจากบรษัิทหลักทรัพย์
ทีเ่ป็นสมาชกิ (“บล. สมาชกิ”) ผูล้งทนุ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แตร่ะเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบั
การบรหิารงานภายใน หรอืทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด



3. ก ากบัดแูลตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล (ตอ่)
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เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิ

3.3 แกไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระกอบและ
กระบวนการคดัเลอืกและแตง่ต ัง้
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์(11 คน) ประกอบดว้ย 
• บคุคลซึง่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แตง่ตัง้จากรายชือ่ทีเ่สนอโดย

นติบิคุคลหรอืคณะบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัตลาดทนุ 
จ านวนไมเ่กนิ 6 คน 

• บคุคลซึง่ บล. สมาชกิเลอืกตัง้ จ านวนไมเ่กนิ 4 คน และ
• ผูจั้ดการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นกรรมการโดยต าแหน่ง

3.4 ก าหนดขอ้ยกเวน้เรือ่งการมสีญัชาตไิทย
ของกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีทีก่ารด าเนนิงานของตลาดหลักทรัพยจ์ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้ง
อาศยัความรู ้ความเชีย่วชาญ หรอืประสบการณ์เฉพาะดา้นของบคุคล
ทีไ่มม่สีญัชาตไิทย บล. สมาชกิอาจเลอืกบคุคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทย
เป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ดไ้มเ่กนิ 2 คน

3.5 ขยายวาระการด ารงต าแหนง่ของ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์

ขยายวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตลาดหลักทรัพย์
จาก 2 ปี เป็น 3 ปี และจะด ารงต าแหน่งตดิตอ่กนัไดไ้มเ่กนิสองวาระ



4. เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัของตลาดทนุ
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เพือ่พัฒนาความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดหลกัทรัพย ์เปิดโอกาสให ้บล. สมาชกิสามารถซือ้ขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนนอกตลาดหลกัทรัพยไ์ดม้ากขึน้ และสง่เสรมิการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมในการประกอบ
ธรุกจิศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์รวมทัง้การใชร้ะบบไรใ้บหลกัทรัพยไ์ดต้ลอดกระบวนการ

เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิ

4.1 การเปิด direct access ของ
ตลาดหลกัทรัพย์

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยม์อี านาจประกาศก าหนดใหบ้คุคลทีม่ใิช ่
บล. สมาชกิสามารถซือ้ขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนประเภทใดประเภทหนึง่
ในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

4.2 เพิม่ขอ้ยกเวน้ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนนอกตลาดหลกัทรพัยข์อง 
บล. สมาชกิ

หา้มมใิห ้บล. สมาชกิซือ้หรอืขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนนอกตลาด
หลกัทรัพย ์เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ์หรอืเป็นการปฏบิตั ิ
ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการประกอบธรุกจิหลักทรัพย์
ตามประเภททีไ่ดรั้บใบอนุญาต

4.3 การรับฝากหลกัทรัพยใ์นระบบไรใ้บ
หลกัทรพัย ์(scripless) และการใช ้

ระบบไรใ้บหลกัทรัพยไ์ดต้ลอดกระบวนการ
ตัง้แตก่ารออกหลกัทรัพย ์

• ก าหนดใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตศนูยรั์บฝากหลักทรัพยส์ามารถใหบ้รกิาร
รับฝากหลกัทรัพยด์ว้ยระบบไรใ้บหลักทรัพยไ์ดส้ าหรับหลักทรัพย์
ทกุประเภท 

• ในกรณีทีผู่ฝ้ากหลกัทรัพยเ์ป็นบรษัิททีอ่อกหลักทรัพย ์(“issuer”) 
ใหถ้อืวา่ issuer ไดจั้ดท าใบหลกัทรัพยม์อบใหแ้กผู่ซ้ ือ้ตามแบบ
หรอืวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ หากไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีศ่นูยรั์บฝากหลกัทรัพยก์ าหนด 



5. จดัต ัง้กองทนุสง่เสรมิการพฒันาตลาดทนุ (CMDF)

8/10

เพือ่ใหม้ศีนูยก์ลางในการสง่เสรมิการพัฒนาตลาดทนุ รวมถงึการก าหนดนโยบายและบรูณาการงาน
ดา้นการพัฒนาตลาดทนุใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และแยกบทบาทหนา้ทีใ่นดา้นการพัฒนาตลาดทนุ
ออกจากการเป็นศนูยก์ลางในการซือ้ขายหลกัทรัพย ์(exchange function) ของตลาดหลกัทรัพย ์
เพือ่ใหต้ลาดหลกัทรัพยส์ามารถด าเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

กองทนุ CMDF

5.1 รปูแบบองคก์ร กองทนุ CMDF มฐีานะเป็นนติบิคุคลและมลีกัษณะการด าเนนิงานแบบเอกชน

5.2 วตัถปุระสงคข์อง
กองทนุ

สง่เสรมิและพัฒนาองคก์ร โครงสรา้งพืน้ฐาน และบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับตลาดทนุ 
พัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดทนุ เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัตลาดทนุ รวมทัง้สง่เสรมิและสนับสนุนการศกึษา วจัิย อบรม และพัฒนา
องคค์วามรูห้รอืงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ตลาดทนุ

5.3 องคป์ระกอบของ
คณะกรรมการกองทนุ 
(9 คน)

• ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย ์เป็นประธานกรรมการ
• รองเลขาธกิารส านักงาน ก.ล.ต. ซึง่เลขาธกิารมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
• ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทนธนาคารแหง่ประเทศไทย ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย และผูจั้ดการตลาดหลักทรัพย ์
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

• กรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีค่ณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ตง่ตัง้จากรายชือ่ทีเ่สนอโดย
นติบิคุคลหรอืคณะบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัตลาดทนุ จ านวน 3 คน 

• ผูจั้ดการกองทนุเป็นเลขานุการ (ผูจั้ดการกองทนุไมเ่ป็นกรรมการ) 

5.4 ผูจ้ดัการกองทนุ คณะกรรมการกองทนุเป็นผูแ้ตง่ตัง้ผูจั้ดการกองทนุ 



5. จดัต ัง้กองทนุสง่เสรมิการพฒันาตลาดทนุ (CMDF) (ตอ่)
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กองทนุ CMDF

5.5 ทรพัยส์นิของกองทนุ • ตลาดหลกัทรัพยโ์อนเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใดเป็นจ านวน 5,700 ลา้นบาท 
เป็นทนุประเดมิของกองทนุ CMDF

• ตลาดหลกัทรัพยน์ าสง่เงนิรายปีใหแ้กก่องทนุ CMDF ในอตัราไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 90 ของรายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ้า่ย ภาษ ีและเงนิส ารอง โดยให ้
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูก้ าหนดประเภทและจ านวนของการกนัเงนิส ารอง

5.6 การสนบัสนุนทางการเงนิ
แกต่ลาดหลกัทรพัย์

ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพือ่ยกระดับขดีความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดหลักทรัพย์
หรอืกรณีทีม่พีฤตกิารณ์พเิศษ และตลาดหลกัทรัพยจ์ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนับสนุน
ทางการเงนิ คณะกรรมการกองทนุ CMDF อาจพจิารณาใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิ
แกต่ลาดหลกัทรัพยโ์ดยอาจก าหนดเงือ่นไขตามทีเ่ห็นสมควรได ้

5.7 การก ากบัดแูล • ใหก้องทนุ CMDF จัดท างบการเงนิสง่ผูส้อบบญัชเีป็นประจ าทกุปี 
โดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองกองทนุ

• ใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 - 5 คน ซึง่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการ
กองทนุ ท าหนา้ทีต่รวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการกองทนุ

• ใหม้กีารประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการด าเนนิงานของกองทนุทกุปี 
โดยคณะกรรมการประเมนิผลจ านวน 3 - 5 คน ทีค่ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แตง่ตัง้เป็นรายครัง้ (ad hoc committee) และใหร้ายงานผลการประเมนิตอ่
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ละเปิดเผยผลการประเมนิดงักลา่วตอ่สาธารณชน

• ใหก้องทนุ CMDF จัดท ารายงานประจ าปี ซึง่แสดงถงึฐานะการเงนิและ
ผลการด าเนนิงาน เสนอตอ่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นประจ าทกุปี 
และใหเ้ปิดเผยในลกัษณะทีป่ระชาชนสามารถเขา้ตรวจดไูด ้



6. เพิม่ประสทิธภิาพ ความชดัเจน ความโปรง่ใส
ในการด าเนนิงานของ ก.ล.ต.
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เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ความชดัเจน และความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และส านักงาน ก.ล.ต. และเพือ่ใหแ้ผนการด าเนนิงานของส านักงาน ก.ล.ต. 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและวตัถปุระสงคใ์นการก ากบัดแูล
ตลาดทนุตามมาตรฐานสากล

เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิ

6.1 การจัดท าแผนการด าเนนิงานของ
ส านักงาน ก.ล.ต.

ปรับปรงุบทบญัญัตใินการจัดท าแผนการด าเนนิงานของส านักงาน ก.ล.ต. 
เพือ่ใหแ้ผนการด าเนนิงานของส านักงาน ก.ล.ต. สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรช์าต ิแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและ
วัตถปุระสงคใ์นการก ากับดแูลตลาดทนุตามมาตรฐานสากล

6.2 การเปิดเผยขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการปฏบิัต ิ
ตามอ านาจหนา้ที่

แกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญัตเิกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูทีไ่ดม้าจาก
การปฏบิตัติามอ านาจหนา้ทีต่าม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ เพือ่ให ้
สามารถเปิดเผยขอ้มลูใหแ้กห่น่วยงานก ากบัดแูลอืน่ไดค้รอบคลมุยิง่ข ึน้ 
เชน่ หน่วยงานในประเทศและตา่งประเทศทีก่ ากับดแูลผูส้อบบญัชี

หรอืสนิคา้หรอืตวัแปรของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ เป็นตน้ 


