
รา่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ชุดยกระดบัการก ากบัดแูล
ตลาดทนุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล

เมือ่วันที ่8 ก.พ. 62 ทีป่ระชมุสภานติบิญัญัตแิหง่ชาตลิงมตใินวาระที ่3 
เห็นสมควรประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย



รา่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ มกีารปรบัปรงุ 6 เร ือ่ง
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3. ยกระดบัการก ากบัดแูล
ตลาดหลกัทรพัย ์
ใหก้ารด าเนนิงานโปรง่ใส 
ตอ่เนือ่ง ค านงึถงึประโยชน ์
stakeholders อยา่งท ัว่ถงึ

1. ปรบัปรงุการก ากบัดแูลธุรกจิ
หลกัทรพัยใ์หย้ดืหยุน่ รองรบั
พฒันาการใหม ่ๆ ใหผู้ล้งทนุ
เขา้ถงึบรกิารดว้ยตน้ทนุเหมาะสม

2. ยกระดบัการก ากบัดแูล
กองทนุรวม และปรบัปรงุ
การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้

5. จดัต ัง้กองทนุสง่เสรมิ

การพฒันาตลาดทนุ (CMDF) 

เป็นศนูยก์ลางเพือ่บรูณาการ

งานดา้นพฒันาตลาดทนุ

4. เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนั
ของตลาดทนุ สง่เสรมิการแขง่ขนั
ทีเ่ป็นธรรม และการใชร้ะบบไรใ้บ
หลกัทรพัยไ์ดต้ลอดกระบวนการ

6. เพิม่ประสทิธภิาพ 

ความชดัเจน และความ

โปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของ ก.ล.ต. 



การก ากบัดแูลธุรกจิหลกัทรพัย์
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจประกาศก าหนดใหก้ารประกอบกจิการ
ทีม่ลีกัษณะตามทีก่ าหนดไมเ่ป็นธรุกจิหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์
ไดร้บัยกเวน้การปฏบิตัหิรอืปฏบิตัแิตกตา่งไปจากบทบญัญตัิ
เกีย่วกบัการก ากบัและควบคมุธรุกจิหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มดีลุพนิจิในการก าหนดจ านวนทนุจดทะเบยีน
ช าระแลว้ของบรษิทัหลกัทรพัย์ โดยไมก่ าหนดจ านวนทนุจดทะเบยีน
ข ัน้ต า่ในกฎหมาย

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุมอี านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์
การประกอบธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีร่ฐัมนตรวีา่การ   
กระทรวงการคลงัก าหนดเพิม่เตมิ



การก ากบัดแูลกองทนุรวม
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• บรษิทัหลกัทรพัยท์ีจ่ดัการกองทนุรวม (บลจ.) ตอ้งม ี
fiduciary duty ตอ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุในการจดัการกองทนุรวม

• บลจ. ตอ้งจดัใหม้นีโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
(COI) และตดิตามดแูลการกระท าทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ COI 
ไมเ่ป็นธรรม หรอืท าใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุเสยีประโยชน์

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืวธิกีารจดัการ 

บลจ. ตอ้งไดม้ตเิสยีงขา้งมากของจ านวนหนว่ยลงทนุของ
ผูท้ ีเ่ขา้รว่มในการขอมตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(จากเดมิทีต่อ้งไดม้ตเิสยีงขา้งมากของจ านวนหนว่ยลงทนุท ัง้หมด)

VOTE



การก ากบัดแูลตลาดหลกัทรพัย์
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ก าหนดภารกจิ (regulatory objectives) 
และหลกัเกณฑใ์นการด าเนนิกจิการของตลาดหลกัทรพัย ์

ในการออกหรอืแกไ้ขระเบยีบ
ขอ้บงัคบั ตลาดหลกัทรพัยต์อ้ง

รบัฟงัความคดิเห็นจาก 
บล. สมาชกิ ผูล้งทนุ 

หรอืผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

• ไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์(11 คน) ประกอบดว้ย

• บคุคลซึง่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แตง่ต ัง้จากรายชือ่
ทีเ่สนอโดยนติบิคุคลหรอืคณะบคุคลทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งกบัตลาดทนุ ไมเ่กนิ 6 คน 

• บคุคลซึง่ บล. สมาชกิ เลอืกต ัง้ ไมเ่กนิ 4 คน

• ผูจ้ดัการ ตลท. เป็นกรรมการโดยต าแหนง่

วาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี 
ด ารงต าแหนง่ไดไ้มเ่กนิ 2 วาระตดิตอ่กนั



เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัของตลาดทนุ
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การเปิด direct access ของตลาดหลกัทรพัย์

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยม์อี านาจ
ประกาศก าหนดใหบ้คุคลทีม่ใิช ่บล. สมาชกิ
ซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนประเภทใด
ประเภทหนึง่ในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้

การซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
นอกตลาดหลกัทรพัยข์อง บล. สมาชกิ

หา้ม บล. สมาชกิซือ้ขายหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนนอกตลาดหลกัทรพัย ์เวน้แต่

• ไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย์ หรอื

• เป็นการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารในการประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์
ตามประเภททีไ่ดร้บัใบอนุญาต

ตลาดหลกัทรพัย์

บล. สมาชกิ

นอกตลาด
หลกัทรพัย์

บคุคลทีม่ใิช ่
บล. สมาชกิ

คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์
สามารถเปิด 
direct access

ไดรั้บอนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพย์

ปฏบิัตติามหลักเกณฑ์
การประกอบธรุกจิ

หรอื



เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัของตลาดทนุ (ตอ่)
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ระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(scripless)

ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์                 
สามารถใหบ้รกิารรบัฝากหลกัทรพัย์
ดว้ยระบบไรใ้บหลกัทรพัยไ์ดส้ าหรบั
หลกัทรพัยท์กุประเภท

ในกรณีทีผู่ฝ้ากหลกัทรพัยเ์ป็นบรษิทั
ทีอ่อกหลกัทรพัย ์(issuer) ใหถ้อืวา่
issuer ไดจ้ดัท าใบหลกัทรพัย์
มอบใหแ้กผู่ซ้ ือ้ตามแบบหรอืวธิกีาร
ทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ หากได้
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ทีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด 

จดัท า



จดัต ัง้กองทนุ CMDF
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CMDF

ตลาดหลกัทรพัย์

• ทนุประเดมิ 5,700 ลา้นบาท
• รายปี ไมน่อ้ยกวา่ 90% 

ของรายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ้า่ย
ภาษ ีและเงนิส ารอง

นติบิคุคล

วตัถปุระสงค์
สง่เสรมิและพัฒนาองคก์ร 
โครงสรา้งพืน้ฐาน บคุลากร
การศกึษาวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัตลาดทนุ พัฒนาขดี
ความสามารถในการแขง่ขัน
ของตลาดทนุ และเสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ
ตลาดทนุ

คณะกรรมการกองทนุ

ผูจ้ดัการกองทนุ

คณะกรรมการกองทนุ (9 คน)
• ประธาน ตลท. (ประธาน)
• รองเลขาธกิาร ก.ล.ต. (รองประธาน) 
• ผูแ้ทน ก.คลัง / ธปท. / คปภ. 

และผูจั้ดการ ตลท.  
• ผูท้รงคณุวฒุทิีค่ณะกรรมการ ตลท. 

แตง่ตัง้จากรายชือ่ทีเ่สนอโดย
นติบิคุคลหรอืคณะบคุคลทีม่ี
ความเกีย่วขอ้งกบัตลาดทนุ 3 คน
* ผูจ้ัดการกองทนุเป็นเลขานุการ 

(ไมเ่ป็นกรรมการ)

แตง่ต ัง้

คณะกรรมการกองทนุ 
อาจพจิารณาใหก้าร
สนบัสนนุทางการเงนิ
แกต่ลาดหลกัทรพัย์

✓ ยกระดบัขดี
ความสามารถใน
การแขง่ขนัของ
ตลาดหลกัทรัพย์

✓ มพีฤตกิารณ์พเิศษ

การก ากบัดแูล
- ใหม้กีารประเมนิผล
การด าเนนิงานทกุปีโดย
คณะกรรมการประเมนิผล 
ทีค่ณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ตง่ตัง้
- ใหก้องทนุจัดท ารายงาน
ประจ าปี
➢ เสนอคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัย ์
และเปิดเผย public



การด าเนนิงานของ ก.ล.ต. 
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แกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัเิกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการปฏบิตั ิ
ตามอ านาจหนา้ทีต่าม พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ เพือ่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูแกห่นว่ยงาน
ก ากบัดแูลอืน่ไดค้รอบคลมุยิง่ข ึน้ เชน่ หนว่ยงานในประเทศและตา่งประเทศ
ทีก่ ากบัดแูลผูส้อบบญัช ีหรอืสนิคา้หรอืตวัแปรของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
เป็นตน้


