
 

 

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

ต่อร่างพระราชบัญญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

             

 ในการจดัท าร่างพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  
(“ร่างพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์”) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ไดจ้ดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งและประชาชนทัว่ไป  
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. วธีิการ จ านวนคร้ัง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
 ร่างพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ มีการรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  

 1.1 ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
  กลุ่มท่ี 1 การก ากบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
  (1) จดัใหมี้การประชุมรับฟังความคิดเห็น (“focus group”) เร่ือง การก าหนด 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัหลกัทรัพย ์จ านวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 โดยมี 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากบริษทัหลกัทรัพย ์ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตลาดหลกัทรัพย ์
สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย (ASCO) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) และส านกังานเศรษฐกิจ
การคลงั (สศค.)  
  (2) จดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  
ในเร่ือง การก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัหลกัทรัพย ์จ  านวน 1 คร้ัง ระหวา่งวนัท่ี  
18 มีนาคม - 18 เมษายน 2559  
  (3) จดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
ในเร่ือง การก าหนดใหก้ารประกอบธุรกิจหลกัทรัพยบ์างลกัษณะไม่เป็นธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  านวน 1 คร้ัง 
ระหวา่งวนัท่ี 5 - 21 มิถุนายน 2560 
        กลุ่มท่ี 2 การจดัการกองทุนรวม  
  (1) จดัใหมี้ focus group จ  านวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) และสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) 
  (2) จดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
จ  านวน 1 คร้ัง ระหวา่งวนัท่ี 21 มีนาคม - 21 เมษายน 2559 
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  กลุ่มท่ี 3 การปรับปรุงการก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
        (1) จดัใหมี้ focus group จ านวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
จากตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพย ์สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย (ASCO) และส านกังานเศรษฐกิจ
การคลงั (สศค.) 
  (2) จดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
จ  านวน 1 คร้ัง ระหวา่งวนัท่ี 21 มีนาคม - 21 เมษายน 2559 
         กลุ่มท่ี 4 การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดทุน 
  (1) จดัใหมี้ focus group จ านวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
จากตลาดหลกัทรัพย ์สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย (ASCO) บริษทัหลกัทรัพย ์และส านกังานเศรษฐกิจ
การคลงั (สศค.) 
  (2) จดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
จ  านวน 1 คร้ัง ระหวา่งวนัท่ี 21 มีนาคม - 21 เมษายน 2559 
          กลุ่มท่ี 5 การจดัตั้งกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (“กองทุน CMDF”) 
  จดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
จ  านวน 2 คร้ัง ดงัน้ี คร้ังท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 5 มิถุนายน - 21 มิถุนายน 2560 และคร้ังท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี  
13 - 28 พฤศจิกายน 2560  
  กลุ่มท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพ ความชดัเจน และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของ ก.ล.ต. 
  (1) จดัใหมี้ focus group จ านวน 2 คร้ัง ดงัน้ี คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากตลาดหลกัทรัพย ์สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย (ASCO) สมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
(AIMC) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) และสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) และคร้ังท่ี 2  
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพย ์และ 
สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย (ASCO) 
  (2) จดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
จ  านวน 1 คร้ัง ระหวา่งวนัท่ี 21 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2557   

 1.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
        ในการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ส านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดมี้หนงัสือถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหค้วามเห็นต่อร่างกฎหมาย เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามเห็น
จ านวน 5 หน่วยงาน ประกอบดว้ย (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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(3) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (4) ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการ
ยติุธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ (5) ส านกังาน ก.ล.ต. 

 1.3 ขั้นตอนหลงัจากร่างกฎหมายผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                    เน่ืองจากคณะกรรมการกฤษฎีกามีการปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ จาก 
ร่างท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติัหลกัการ ส านกังาน ก.ล.ต. จึงไดจ้ดัใหมี้การรับฟังความเห็น (กลุ่มท่ี 1 - 6)  
ผา่นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ระหวา่งวนัท่ี 23 พฤศจิกายน - 7 ธนัวาคม 2561 

 
2. กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ ตลาดหลกัทรัพย ์สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย (ASCO) สมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
(AIMC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั และ
ประชาชนทัว่ไป 
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3. ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ทีเ่กีย่วข้อง และค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น  

กลุ่มที ่1 การก ากบัดูแลธุรกจิหลกัทรัพย์  

ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
1. การใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศ
ก าหนดใหก้ารประกอบกิจการในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงไม่เป็นธุรกิจหลกัทรัพยต์าม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 (“พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์”) 

ภาคเอกชนและผูล้งทุนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั 
การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์  
ในประเด็นดงักล่าว โดยสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 
(“ASCO”) มีขอ้สังเกตวา่ในการก าหนดใหก้าร
ประกอบกิจการในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงไม่เป็น
ธุรกิจหลกัทรัพยน์ั้น ควรก าหนดหลกัการใหช้ดัเจน
และมีมาตรการท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่การประกอบกิจการ
ในลกัษณะท่ีก าหนดไม่เป็นธุรกิจหลกัทรัพยน์ั้น  
จะมีการก ากบัดูแลเพื่อป้องกนัผลกระทบในวงกวา้ง
หากเกิดขอ้ผิดพลาดของผูป้ระกอบธุรกิจ รวมถึง
ค านึงถึงและมีมาตรการป้องกนัความไม่เสมอภาค 
ในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยร์ายอ่ืน 

ส านกังานขอรับขอ้สังเกตของ ASCO โดยหาก 
ในอนาคตจะมีการประกาศก าหนดใหก้ารประกอบ
กิจการในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงไม่เป็นธุรกิจ
หลกัทรัพย ์ก็จะตอ้งก าหนดหลกัการใหช้ดัเจน  
โดยค านึงถึงความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ 
ภาระหรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และผลกระทบ 
ต่อประโยชน์ของผูล้งทุนหรือประชาชนและ 
จะด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ก่อนออกประกาศดว้ย  

2. การใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศ
ก าหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บยกเวน้การปฏิบติั
หรือปฏิบติัแตกต่างไปจากบทบญัญติัในส่วนท่ี 2  
การก ากบัและควบคุม ของหมวด 4 ธุรกิจหลกัทรัพย ์

ภาคเอกชนและผูล้งทุนเห็นดว้ยกบัการแกไ้ขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ในประเด็นดงักล่าว  
โดยบริษทัหลกัทรัพยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน)  
มีขอ้สังแกตวา่ ควรมีการก าหนดคุณสมบติัของ 

ในการยกเวน้หรือใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ฏิบติัแตกต่าง
จากบทบญัญติัในส่วนท่ี 2 การก ากบัและควบคุม  
ของหมวด 4 ธุรกิจหลกัทรัพย ์แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีการประกาศ
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ทั้งหมดหรือแต่เพียง
บางส่วน  

บุคคลท่ีจะไดรั้บยกเวน้การปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยฯ์ และแนวทางการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

ก าหนดลกัษณะของผูท่ี้จะไดรั้บยกเวน้หรือปฏิบติั
แตกต่าง รวมทั้งอาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑห์รือ
เง่ือนไขใด ๆ ใหบุ้คคลดงักล่าวถือปฏิบติัดว้ยก็ได ้ 

3. การก าหนดใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีดุลพินิจ 
ในการก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์โดยไม่ก าหนดจ านวน 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ขั้นต ่าในกฎหมาย 

ภาคเอกชนและผูล้งทุนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั 
การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์  
ในประเด็นดงักล่าว ส าหรับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยนั้น  
เห็นควรใหมี้การก าหนดจ านวนทุนจดทะเบียน 
ช าระแลว้ของบริษทัหลกัทรัพยใ์นกฎหมาย  
เพื่อความชดัเจนและสะดวกต่อการพิจารณา 
ความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตของบริษทัท่ี
ประสงคจ์ะประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และเพื่อให้
บริษทัหลกัทรัพยมี์เงินทุนเพียงพอต่อการรับผิดชอบ
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูล้งทุน 

การปรับปรุงการก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
ของบริษทัหลกัทรัพยโ์ดยไม่ก าหนดจ านวน 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ขั้นต ่าในกฎหมาย จะท าให้
กฎหมายเกิดความยดืหยุน่ และสามารถรองรับ 
พฒันาการของการประกอบธุรกิจในตลาดทุน 
โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสามารถก าหนด 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะและรูปแบบการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
รวมทั้งใหมี้เงินทุนเพียงพอรองรับความเส่ียงในการ
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภท ซ่ึงในการ
ก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทัหลกัทรัพย ์
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีการพิจารณาถึงความพร้อม
และมาตรฐานในการประกอบธุรกิจและการดูแล
ความเส่ียง  นอกจากน้ี เพื่อรองรับความเส่ียงในการ
ประกอบธุรกิจ ยงัมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพย์
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
ตอ้งด ารงเงินกองทุนท่ีเป็น ongoing prudential 
requirement ดว้ย  ทั้งน้ี จะด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นเป็นการทัว่ไปก่อนออกประกาศ  

4. การก าหนดใหค้ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีอ านาจ
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทท่ีรัฐมนตรีก าหนดเพิ่มเติม 

ภาคเอกชนและผูล้งทุนเห็นดว้ยกบัการแกไ้ขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ในประเด็นดงักล่าว 

- 

กลุ่มที ่2 การจัดการกองทุนรวม  

ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
1. ก าหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์จดัการกองทุนรวม 
(“บลจ.”) มีหนา้ท่ีในการจดัการกองทุนรวมดว้ย 
ความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาประโยชน์ 
ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง (fiduciary duty)  
และก าหนดให ้บลจ. ตอ้งจดัใหมี้นโยบายป้องกนั 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งติดตามดูแล 
การกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และการกระท าท่ีอาจมีลกัษณะ 

ภาคเอกชนและผูล้งทุนเห็นดว้ยกบัการแกไ้ขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ในประเด็นดงักล่าว 

- 
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
ไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรืออาจท าให้ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อนัพึงไดรั้บ   
2. การปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นการขอมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวมหรือแกไ้ขวธีิการจดัการ โดยก าหนดให้
การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนกระท าได ้2 วธีิ ไดแ้ก่ 
การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน และการส่งหนงัสือ
ขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน  

ภาคเอกชนและผูล้งทุนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั 
การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์  
ในประเด็นดงักล่าว โดยมีผูใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม
ดงัน้ี 
(1) ควรก าหนดเร่ืองการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวมหรือแกไ้ขวธีิการจดัการใหมี้ความยดืหยุน่
มากกวา่น้ี โดยก าหนดใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ประกาศก าหนด เพื่อใหส้ามารถปรับเปล่ียนได ้
ในอนาคต 
(2) ควรก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่หา้คน
และมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ของโครงการจดัการกองทุนรวมมีสิทธิเพิกถอนมติ
ของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้
(3) ควรก าหนดระยะเวลาท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิ 

(1) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ปัจจุบนัก าหนดให้
การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือ
วธีิการจดัการตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
เกินก่ึงหน่ึงของหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของโครงการจดัการกองทุนรวมหรือไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน ซ่ึงเป็นปัญหาในทางปฏิบติั
ค่อนขา้งมากเน่ืองจากผูถื้อหน่วยลงทุนส่วนใหญ่
ไม่ไดใ้หค้วามสนใจ ท าให ้บลจ. ไม่ไดรั้บมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน  เพื่อให ้บลจ. ไดรั้บมติของผูถื้อ
หน่วยลงทุนง่ายข้ึน จึงไดป้รับปรุงกระบวนการ 
ในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ. สามารถ
จดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือส่งหนงัสือขอมติ 
ของผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ ทั้งน้ี ในเร่ืององคป์ระชุม 
หรือจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีหนงัสือตอบกลบั 
รวมทั้งมติท่ีไดรั้บไดล้อ้แนวทางตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดัฯ  
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
ยืน่ค  าร้องขอต่อศาลเพื่อใหพ้ิจารณาเพิกถอน 
มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
เช่น ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติ  
(4) ไม่ควรใหสิ้ทธิผูถื้อหน่วยลงทุนเพิกถอนมติ 
ของผูถื้อหน่วยลงทุน เน่ืองจากอาจกระทบต่อธุรกรรม 
ท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ แต่ควรก าหนดใหบุ้คคลท่ีสาม 
เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นผูรั้บรองวา่การนดัประชุม
ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย 
(5) ขอ้สังเกตในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ควรระบุ
สถานท่ีจดัประชุมในเขตจงัหวดัซ่ึงเป็นพื้นท่ี 
ของส านกังานใหญ่ของ บลจ. ควรเปิดโอกาสให ้
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดเร่ืองท่ีตอ้ง 
ไดรั้บคะแนนเสียงมากกวา่คะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วม
ในการขอมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 
ควรระบุวธีิการนบัคะแนนเสียงใหช้ดัเจน เน่ืองจาก
จ านวนหน่วยลงทุนอาจเป็นจุดทศนิยม 
 

(2) เพื่อใหก้ารบริหารจดัการกองทุนรวมเป็นไป 
อยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ถูกแทรกแซงโดย 
ผูถื้อหน่วยลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ในขณะเดียวกนั 
ก็ใหค้วามคุม้ครองผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งเหมาะสม 
ส านกังานจึงเห็นควรก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 
ไม่นอ้ยกวา่หา้คนและมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัได ้
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุน
รวมนั้น มีสิทธิร้องขอใหศ้าลเพิกถอนมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสมแลว้  
(3) ร่างพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดให้ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนท่ีก าหนดในขอ้ (2)  
มีสิทธิร้องขอต่อศาลใหส้ั่งเพิกถอนมติของผูถื้อหน่วย
ลงทุนคร้ังนั้นได ้แต่ตอ้งร้องขอต่อศาลภายใน 45 วนั
นบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยมีมติ ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ี
เหมาะสมท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะสามารถใชสิ้ทธิได ้
(4) เพื่อมิใหมี้การร้องขอใหเ้พิกถอนมติของผูถื้อ
หน่วยลงทุนอยา่งไม่เหมาะสม แต่ยงัคงไวซ่ึ้ง 
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
 
 

การคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีท่ีการขอมติของผูถื้อ
หน่วยลงทุนไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด จึงก าหนดจ านวนผูถื้อหน่วย
ลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของผูถื้อหน่วย
ลงทุนท่ีจะใชสิ้ทธิร้องขอเพื่อเพิกถอนมติ รวมทั้ง
ระยะเวลาในการร้องขอต่อศาลไว ้  
(5) การส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ขอ้มูล
ท่ีตอ้งแจง้ในหนงัสือดงักล่าว สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน รวมถึงการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  ส านกังาน ก.ล.ต.  
จึงขอรับขอ้สังเกตน้ีไปพิจารณาประกอบการจดัท า
กฎหมายล าดบัรองต่อไป 
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กลุ่มที ่3 การปรับปรุงการก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
1. การก าหนด regulatory objectives และความคาดหวงั 
(expectation) ในการด าเนินกิจการของตลาดหลกัทรัพย ์
และปรับปรุงกระบวนการออกหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์ 

ภาคเอกชนและผูล้งทุนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั 
การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์  
ในประเด็นดงักล่าว อยา่งไรก็ดี ตลาดหลกัทรัพย ์
มีความเห็น ดงัน้ี 
(1) ในการก าหนดภารกิจ (objectives) ให้ตลาด
หลกัทรัพยต์อ้งตรวจสอบดูแลความมัน่คง  
ความเป็นธรรม และความเรียบร้อยในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยค์วรมีหนา้ท่ี
ตรวจสอบและดูแลในเร่ืองดงักล่าวเฉพาะการซ้ือขาย
ท่ีเกิดข้ึนในตลาดหลกัทรัพยเ์ท่านั้น ไม่ควรรวมถึง 
การตรวจสอบดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
นอกตลาดหลกัทรัพย ์เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพย ์
ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลการซ้ือขายดงักล่าว อีกทั้ง 
การด าเนินงานของ trading venue อ่ืนก็อยูภ่ายใต ้
การก ากบัดูแลของส านกังาน ก.ล.ต. อยูแ่ลว้  
(2) ไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดความคาดหวงั (expectation)  
ในการด าเนินกิจการของตลาดหลกัทรัพยใ์นกฎหมาย

ส านกังาน ก.ล.ต. มีความเห็นวา่  
(1) การก าหนด regulatory objectives ไวใ้น 
ร่างกฎหมาย เพื่อใหมี้ความชดัเจนเก่ียวกบักรอบ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของตลาดหลกัทรัพยใ์นฐานะ 
ผูใ้หบ้ริการเป็นตลาดกลางส าหรับการซ้ือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  ดงันั้น กรอบภารกิจของ 
ตลาดหลกัทรัพยใ์นการส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้ง 
ความมัน่คง ความเป็นธรรม การตรวจสอบได ้และ
ความเรียบร้อยในการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบของ
ตลาดหลกัทรัพยใ์นการก ากบัดูแลการซ้ือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน จึงมีความหมายตามสภาพ 
ท่ีบงัคบัไดว้า่ หมายถึงการก ากบัดูแลการซ้ือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเกิดข้ึนในตลาดท่ีตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นผูใ้หบ้ริการเท่านั้น ความเขา้ใจของ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เห็นวา่หนา้ท่ีของตลาดหลกัทรัพย ์
ไม่ควรรวมถึงการตรวจสอบและดูแลการซ้ือขาย
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
เน่ืองจากการด าเนินการตามความคาดหวงัดงักล่าว
เป็นภารกิจของตลาดหลกัทรัพยอ์ยูแ่ลว้ และ 
ความคาดหวงัในบางเร่ืองเป็นนามธรรมและไม่มี
ความชดัเจน ซ่ึงอาจน าไปสู่ปัญหาในการตีความ 
และก่อใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติั เช่น การสร้าง 
หลกัธรรมาภิบาลของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงไม่ชดัเจน
วา่บทบาทของตลาดหลกัทรัพยใ์นการก ากบัดูแล 
เร่ืองดงักล่าวมีขอบเขตมากนอ้ยเพียงใด และการออก
หลกัเกณฑใ์นลกัษณะใดจะถือวา่เพียงพอเหมาะสม 
อีกทั้งปัจจุบนัส านกังาน ก.ล.ต. ไดท้  าหนา้ท่ีในการ
ก ากบัดูแลธรรมาภิบาลของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
อยูแ่ลว้  
นอกจากน้ี ผูบ้ริหารบริษทัหลกัทรัพยร์ายหน่ึง 
มีความเห็นเพิ่มเติมวา่ ไม่ควรก าหนดใหส้มาชิก 
ของตลาดหลกัทรัพยต์อ้งเป็นสมาชิกของ ASCO ดว้ย 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเกิดข้ึนนอกตลาดหลกัทรัพย์
จึงเป็นความเขา้ใจท่ีตรงกบัวตัถุประสงคข์อง 
ร่างพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 
(2) ความคาดหวงัท่ีก าหนดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี 
และความรับผดิชอบของตลาดหลกัทรัพยมี์ความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีก าหนดตาม IOSCO 
Objectives and Principles of Securities Regulation 
ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลท่ีองคก์รระหวา่งประเทศ 
ใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการประเมินความน่าเช่ือถือของ
ภาคตลาดทุนของประเทศ การมีบทบญัญติัท่ีชดัเจน
ในกฎหมายของประเทศซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคญัจึงมีขอ้ดีมากกวา่ขอ้เสีย อีกทั้งขอ้ก าหนด
ดงักล่าวมิไดเ้ป็นการเพิ่มภารกิจใหม่ใหก้บัตลาด
หลกัทรัพย ์ เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยน์ าเสนอวา่
ปัจจุบนัการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นไป
ตามหลกัการขา้งตน้อยูแ่ลว้ ส่วนขอ้ท่ีตลาดหลกัทรัพย์
กงัวลวา่ความคาดหวงับางเร่ืองเป็นนามธรรมและ 
ไม่มีความชดัเจนนั้น ส านกังาน ก.ล.ต. เห็นวา่ 
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
เน่ืองจากตลาดทุนเป็นภาคธุรกิจท่ีไม่เคยหยดุยิง่ 
ในการพฒันา ระบบนิเวศน์ของตลาดทุนสามารถ
เปล่ียนแปลงไดภ้ายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ขอ้ก าหนด
ในร่างกฎหมายจึงควรก าหนดหลกัการท่ีมี 
ความยดืหยุน่เพื่อมิใหก้ฎหมายเป็นอุปสรรคต่อ 
การปรับตวัใหท้นักบัสภาพแวดลอ้มและการแข่งขนั
กบัตลาดอ่ืนในอนาคต ประกอบกบัส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพยมี์ความตกลงก าหนดแนวทาง 
ในการท างานระหวา่งกนั ตลอดจนมีการประสานงาน
และหารือกนัอยา่งสม ่าเสมอ อนัเป็นกลไกท่ีช่วย
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติั 
ทั้งน้ี การก าหนดความคาดหวงัในกฎหมายจะเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์ 
ซ่ึงรวมถึงการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการรับสมาชิก 
ท่ีตอ้งมีความชดัเจน แน่นอน และเป็นธรรม  

2. การแกไ้ขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์โดยก าหนดให้
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยป์ระกอบด้วย 

ภาคเอกชนและผูล้งทุนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั 
การปรับปรุงองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ อยา่งไรก็ดี สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

เพื่อใหก้ฎหมายมีความยดืหยุน่ ส านกังาน ก.ล.ต.  
จึงเห็นวา่ไม่ควรก าหนดรายช่ือภาคเอกชนหรือ
สมาคมในบทบญัญติัของกฎหมาย เน่ืองจากอาจมี 
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
บุคคลซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจากรายช่ือ 
ท่ีเสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
กบัตลาดทุนจ านวนไม่เกิน 6 คน และบุคคลซ่ึง 
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์
(“บล. สมาชิก”) เลือกตั้งจ  านวนไม่เกิน 4 คน  
เป็นกรรมการ และใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์ 
เป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยโ์ดยต าแหน่ง 

(“FETCO”) เห็นวา่ควรก าหนดใหมี้ผูแ้ทนจาก 
FETCO เป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยจ์  านวน 1 คน   

การยบุเลิกหรือเปล่ียนแปลงไดง่้ายกวา่หน่วยงาน 
ของรัฐ  นอกจากน้ี ร่างพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ 
ไดก้ าหนดใหก้รรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์มาจาก 
การคดัเลือกและแต่งตั้งของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตอ้งมาจากรายช่ือท่ีเสนอโดยนิติบุคคลหรือ 
คณะบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน  
ซ่ึงครอบคลุมถึง stakeholders ในตลาดทุน เช่น 
สมาคมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนดว้ยแลว้  

3. การเพิ่มขอ้ยกเวน้เร่ืองคุณสมบติัของกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มาจากการเลือกตั้งของ บล. สมาชิก  
โดยในกรณีท่ีการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย์
จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือ
ประสบการณ์เฉพาะดา้นของบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย   
บล. สมาชิกอาจเลือกบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยเป็น
กรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ดไ้ม่เกิน 2 คน 

ภาคเอกชนและผูล้งทุนเห็นดว้ยกบัการแกไ้ขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ในประเด็นดงักล่าว 

- 

4. การขยายวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยจ์าก 2 ปี เป็น 3 ปี 

ภาคเอกชนและผูล้งทุนเห็นดว้ยกบัการขยายวาระ 
การด ารงต าแหน่งของกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์

- 
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
5. อนุโลมบทบญัญติัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
การด าเนินกิจการของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย ์มาใชก้บัศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
และกรรมการของศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์

ภาคเอกชนและผูล้งทุนเห็นดว้ยกบัการแกไ้ขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ในประเด็นดงักล่าว  

- 

กลุ่มที ่4 การเพิม่ศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน 

ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
1. การก าหนดใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์
อ านาจประกาศก าหนดใหบุ้คคลท่ีมิใช่ บล. สมาชิก
สามารถท าการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ประเภทใดประเภทหน่ึงในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

ภาคเอกชนและผูล้งทุนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั 
การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์  
ในประเด็นดงักล่าว โดยมีผูใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม
ดงัน้ี 
(1) ASCO มีขอ้สังเกตวา่ ควรก าหนดหลกัการ 
ใหช้ดัเจนและมีมาตรการท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ 
การด าเนินการดงักล่าวเป็นการพฒันาความสามารถ 
ในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่สร้าง 
ความไม่เสมอภาคในการแข่งขนักบั บล. สมาชิก  
เช่น หากใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศสามารถ 
access ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ตอ้งเป็นสมาชิกของ

การก าหนดใหบุ้คคลท่ีมิใช่ บล. สมาชิกสามารถ 
ท าการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนประเภทใด
ประเภทหน่ึงในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้(“open access”)
ท าให้ตลาดหลกัทรัพยส์ามารถเลือกรูปแบบการสร้าง
พนัธมิตรไดอ้ยา่งเหมาะสม รองรับการเช่ือมโยง 
การซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะ
ช่วยใหต้ลาดหลกัทรัพยส์ามารถปรับตวัภายใตส้ภาวะ
การแข่งขนัท่ีรุนแรงไดดี้ยิง่ข้ึน ทั้งน้ี ในการ open 
access คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยจ์ะตอ้งหารือ
กบั stakeholders ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งส านกังาน  
ก.ล.ต. ก่อน เพื่อก าหนดหลกัเกณฑใ์หบุ้คคลดงักล่าว
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
ตลาดหลกัทรัพยห์รือไม่ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงอาจท าใหห้น่วยงาน
ก ากบัดูแลของไทยมีความยากล าบากในการก ากบั 
ดูแลในกรณีดงักล่าว  
(2) บริษทัหลกัทรัพยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน) เห็นวา่  
ควรมีการออกกฎเกณฑใ์นรายละเอียดท่ีชดัเจน
เก่ียวกบัการคดัเลือกและก ากบัดูแลบุคคลท่ีไม่ใช่  
บล. สมาชิกท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดใหส้ามารถท าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้เพื่อรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของตลาดทุน 
(3) เอกชนรายหน่ึงมีขอ้สังเกตวา่ บุคคลท่ีไม่ใช่  
บล. สมาชิกซ่ึงสามารถ access ตลาดหลกัทรัพยไ์ดน้ั้น
จะมีความผกูพนัตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
หรือไม่ และจะมีความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในการ
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร  

ตอ้งปฏิบติั โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือของผูส่้ง 
ค าสั่งซ้ือขาย ความมัน่คงปลอดภยัของระบบซ้ือขาย 
และการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจ 
นอกจากน้ี ในกรณีของการเปิดให้บริษทัหลกัทรัพย์
ต่างประเทศซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตรง จะพิจารณาถึงขอ้จ ากดัในการ
ก ากบัดูแลบริษทัหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ และ
วิธีการตรวจสอบความผิดปกติของการส่งค าสั่งซ้ือขาย  
ทั้งน้ี ปัจจุบนัส านกังาน ก.ล.ต. มีการจดัท าบนัทึก 
ความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding) กบั
หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นการเงินของต่างประเทศ 
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแล
ดา้นการเงินของต่างประเทศในการก ากบัดูแล โดยการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลและให้ความช่วยเหลือดา้นการ 
บงัคบัใชก้ฎหมายแก่ส านกังาน ก.ล.ต.  

2. การหา้มมิให ้บล. สมาชิกซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่จะไดรั้บ

ภาคเอกชนและผูล้งทุนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั 
การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์  

ส านกังาน ก.ล.ต. รับทราบขอ้สังเกตของตลาด
หลกัทรัพย ์เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
อนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์หรือเป็นการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการประกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประเภทท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

ในประเด็นดงักล่าว  อยา่งไรก็ดี ตลาดหลกัทรัพย ์
มีความเห็นวา่การอนุญาตให้มีการซ้ือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพยจ์ะส่งผลใหเ้กิด 
liquidity fragmentation ซ่ึงอาจท าใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บ
ความเท่าเทียมกนั เช่น ความไม่ครบถว้นของขอ้มูล 
ราคาซ้ือขายท่ีดีท่ีสุด และการก ากบัดูแลหากมี 
การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขาย
หลกัทรัพยเ์กิดข้ึน  นอกจากน้ี ประเทศท่ีมีการอนุญาต
ใหมี้การซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนัในหลายช่องทาง
จะจดัใหมี้กลไกท่ีส่งเสริม market integrity ของการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยท์ั้งระบบ เช่น การจดัใหมี้ศูนยก์ลาง
ในการรับขอ้มูลและราคา การมีกฎเกณฑเ์พื่อให้ 
ผูล้งทุนไดรั้บราคาท่ีดีท่ีสุดและใหมี้การแลกเปล่ียน
ขอ้มูลระหวา่งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์เพื่อใหก้าร
ก ากบัดูแลในภาพรวมมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี  
จากตวัอยา่งของประเทศสหรัฐและยโุรป ซ่ึงมีการ
อนุญาตใหมี้การซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนัในหลาย
ช่องทาง พบวา่มีการออกกฎเกณฑจ์ านวนมาก 

นอกตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงก่อนท่ีส านกังาน ก.ล.ต.  
จะพิจารณาวา่ควรอนุญาตให้บริษทัสมาชิกซ้ือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพยห์รือไม่ 
ส านกังานจะค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยน์ าเสนอ และรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วนก่อน รวมทั้งตอ้งพิจารณา
ความพร้อมของกลไกก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดตน้ทุนต่ออุตสาหกรรมทั้งระบบ   
ดงันั้น หากจะมีการให ้บล. สมาชิกซ้ือขายหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพย ์ควรค านึงถึงบริบท
ของประเทศ ขอ้ดีขอ้เสีย ผลกระทบ และความ 
ไดส้ัดส่วนกบัความจ าเป็น เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 
พร้อมทั้งจดัใหมี้การพิจารณาอยา่งรอบคอบร่วมกบั 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  

3. การแกไ้ขเพิ่มเติมใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยส์ามารถใหบ้ริการรับฝากหลกัทรัพยด์ว้ย
ระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(scripless) ไดส้ าหรับ
หลกัทรัพยทุ์กประเภท 

ภาคเอกชนและผูล้งทุนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั 
การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์  
ในประเด็นดงักล่าว  อยา่งไรก็ดี ตลาดหลกัทรัพย ์
มีขอ้สังเกตวา่ การก าหนดดงักล่าว อาจส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและอาจก่อให ้
เกิดมาตรฐานท่ีแตกต่างกนัในการรับฝากหลกัทรัพย ์ 
อีกทั้งจะท าใหเ้กิดตน้ทุนในการเช่ือมต่อระบบของ
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ต่ละแห่งเพื่อตรวจสอบขอ้มูล
การถือครองและโอนหลกัทรัพย ์รวมถึงท าให้เกิด
ตน้ทุนและภาระในการเช่ือมต่อระบบของศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยทุ์กรายกบัระบบการช าระราคาและ

โดยท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ เปิดโอกาสให้ 
นิติบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะครบถว้นตามท่ีก าหนด
สามารถยืน่ขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจ
ใหบ้ริการเป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยไ์ด ้ไม่ปิดกั้น 
การแข่งขนั จึงสมควรท่ีจะแกไ้ขกฎหมายเพื่อรองรับ
ใหศู้นยรั์บฝากหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตทุกแห่ง
สามารถใหบ้ริการรับฝากหรือโอนหลกัทรัพยแ์บบ 
scripless ได ้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและมัน่คง
ปลอดภยัใหก้บัธุรกรรมท่ีด าเนินการผา่นศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยทุ์กแห่ง  การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย 
จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดความแน่นอนของผลทาง
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
ระบบงานนายทะเบียนหลกัทรัพยทุ์กราย ท าให้ตน้ทุน
ของอุตสาหกรรมตลาดทุนไทยทั้งระบบเพิ่มข้ึนและ
อาจส่งต่อไปยงัผูล้งทุน  นอกจากน้ี ประเทศในภูมิภาค
เอเชียเกือบทั้งหมดและประเทศสหรัฐอเมริกาก็ต่างมี
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พียงแห่งเดียว  ดงันั้น  
หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะใหใ้บอนุญาตการ
ประกอบการเป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พิ่มเติม  
ควรค านึงถึงบริบทของประเทศ ขอ้ดีขอ้เสีย 
ผลกระทบ และความไดส้ัดส่วนกบัความจ าเป็น 
เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งจดัใหมี้การ
พิจารณาอยา่งรอบคอบร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

กฎหมายกบัธุรกรรมท่ีด าเนินการผา่นผูใ้หบ้ริการ 
ท่ีไดรั้บการก ากบัดูแลภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย ์
ใหเ้ป็นอยา่งเดียวกนั 
ทั้งน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. รับทราบขอ้มูลของตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ีน าเสนอวา่ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
เกือบทั้งหมดมีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พียงแห่งเดียว 
และในประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น 
สหรัฐอเมริกาก็มีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พียง 
แห่งเดียวเช่นกนั ซ่ึงศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
ในต่างประเทศมีทั้งท่ีจดัตั้งโดยตลาดหลกัทรัพย ์
และท่ีจดัตั้งโดยการรวมตวัของสมาชิก   

กลุ่มที ่5 การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (CMDF) 

ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
1. รูปแบบองคก์ร: ก าหนดให้กองทุน CMDF มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและมีลกัษณะการด าเนินงานแบบเอกชน 

ภาคเอกชนและผูล้งทุนเห็นดว้ยกบัรูปแบบการจดัตั้ง
กองทุน CMDF  

- 

2. วตัถุประสงคข์องกองทุน: เพื่อส่งเสริมการพฒันา
ตลาดทุนในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ภาคเอกชนและผูล้งทุนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั
วตัถุประสงคข์องกองทุน CMDF  อยา่งไรก็ตาม  

กองทุน CMDF มีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริม 
การพฒันาตลาดทุนในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง 
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
(1) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาองคก์รและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน รวมถึงการพฒันา 
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุน 
(2) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนหรือการก ากบัดูแลตลาดทุน  
(3) เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดทุน 
การลงทุน และการพฒันาตลาดทุน ใหแ้ก่ผูล้งทุน 
ประชาชน หน่วยงาน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา วจิยั อบรม และ
พฒันาองคค์วามรู้หรืองานวชิาการท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อตลาดทุน 

มีผูล้งทุนเห็นวา่กองทุน CMDF ควรมีบทบาทในการ
ส่งเสริมการรวมตวักนัของผูถื้อหุน้เพื่อตรวจสอบ
ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนท่ีไม่สุจริตหรือ 
ไม่มีธรรมาภิบาลดว้ย  
 

การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดทุน 
และการลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนและประชาชน โดยหาก 
ผูล้งทุนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดทุนและ 
การลงทุนมากข้ึน ยอ่มท าให้ผูล้งทุนมีความสนใจ 
และกระตือรือร้น (active) ในตรวจสอบดูแลการ
บริหารงานของผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนมากข้ึน 
และสามารถปกป้องสิทธิและประโยชน์ของตนเอง 
ในฐานะผูถื้อหุ้นของบริษทัไดดี้ข้ึน นอกจากน้ี 
กองทุนยงัมีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมใหมี้ 
การพฒันาองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน  
ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาด าเนินการ 
ผา่นสมาคมท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการผลกัดนับริษทั 
จดทะเบียนใหมี้ธรรมาภิบาลท่ีดีและมีการประกอบ
ธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

3. การก าหนดใหก้องทุน CMDF สามารถใหก้าร
สนบัสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ี 
มีความจ าเป็นเพื่อยกระดบัขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของตลาดหลกัทรัพยห์รือกรณีท่ีมีพฤติการณ์

ภาคเอกชนเห็นดว้ยกบัเร่ืองดงักล่าว  ทั้งน้ี ตลาด
หลกัทรัพยข์อใหส้ านกังาน ก.ล.ต. พิจารณาท่ีจะให้ 
มีการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อก าหนดยกเวน้ภาษีของเงินสนบัสนุนท่ีไดรั้บจาก

ประเด็นการขอยกเวน้ภาษีเงินไดใ้หก้บัเงินท่ีตลาด
หลกัทรัพยไ์ดรั้บการสนบัสนุนจาก CMDF เม่ือมี 
เหตุตามท่ีกฎหมายก าหนดไวน้ั้น เป็นเร่ืองท่ี 
ข้ึนอยูก่บันโยบายภาษีของรัฐบาล ซ่ึงส านกังาน 
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
พิเศษ และตลาดหลกัทรัพยจ์  าเป็นตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุนทางการเงินจากกองทุน CMDF 

กองทุน CMDF ในพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการยกเวน้
รัษฎากรต่อไป 

จะประสานงานกบัหน่วยงานท่ีมีอ านาจเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

4. ทรัพยสิ์นของกองทุน CMDF: ก าหนดให้ 
ตลาดหลกัทรัพยโ์อนเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใด 
เป็นจ านวน 5,700 ลา้นบาท เป็นทุนประเดิมของ
กองทุน CMDF และน าส่งเงินรายปีใหแ้ก่กองทุน 
CMDF ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของรายได ้
หลงัหกัค่าใชจ่้าย ภาษี และเงินส ารองของตลาด
หลกัทรัพย ์

ภาคเอกชนและผูล้งทุนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั 
เร่ืองทรัพยสิ์นของกองทุน CMDF  อยา่งไรก็ตาม  
ตลาดหลกัทรัพยมี์ความเห็นในเร่ืองดงักล่าว ดงัน้ี  
(1) การก าหนดใหต้ลาดหลกัทรัพยน์ าส่งเงินรายปี 
แก่กองทุน CMDF ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของ
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย ภาษี และเงินส ารอง เป็นอตัรา
ท่ีสูงเกินไป ซ่ึงอาจส่งผลต่อสภาพคล่องในการ
ด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์และอาจท าให้มี 
เงินสะสมในกองทุน CMDF มากเกินไป จึงเสนอให้
ปรับปรุงอตัราการน าส่งเงินเขา้กองทุน CMDF  
ในแนวทางใดแนวทางหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
 ก าหนดใหต้ลาดหลกัทรัพยโ์อนเงินประเดิมเขา้
กองทุน CMDF จ านวน 5,700 ลา้นบาท โดยไม่ตอ้ง
น าส่งเงินรายปีแก่กองทุน CMDF  
 ก าหนดเพดานขั้นสูงของเงินในกองทุน CMDF  
ในร่างกฎหมาย โดยเม่ือกองทุน CMDF มีเงินครบ

ส านกังาน ก.ล.ต. เห็นวา่  
(1) การก าหนดให้ตลาดหลกัทรัพยน์ าส่งเงินเขา้
กองทุน CMDF อยา่งต่อเน่ือง ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 90 ของรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย ภาษี และ 
เงินส ารอง เป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีก าหนดเพื่อให้
มัน่ใจวา่กองทุน CMDF จะมีความสามารถทาง
การเงินในการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ 
เพื่อการพฒันาตลาดทุนของประเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
อยา่งไรก็ดี ภาครัฐไดค้  านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดกบั 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะตอ้งมีเงินทุนท่ีเพียงพอรองรับ
การลงทุนและการขยายกิจการในอนาคต จึงก าหนด 
ใหต้ลาดหลกัทรัพยส์ามารถกนัเงินส ารองส าหรับ 
การด าเนินงานในอนาคตได ้โดยเงินท่ีตลาด
หลกัทรัพยจ์ะตอ้งน าส่งใหก้องทุน CMDF เป็นเงิน
หลงัจากกนัส ารองดงักล่าวแลว้  นอกจากน้ี  
ยงัก าหนดใหก้องทุน CMDF พิจารณาใหก้าร
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
ตามจ านวนดงักล่าว ใหต้ลาดหลกัทรัพยห์ยดุน าส่ง 
เงินรายปีแก่กองทุน CMDF 
 ลดอตัราเงินรายปีท่ีตลาดหลกัทรัพยต์อ้งน าส่งแก่
กองทุน CMDF เช่น ก าหนดใหต้ลาดหลกัทรัพยน์ าส่ง
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย 
ภาษี และเงินส ารอง เป็นตน้  
(2) โดยท่ีร่างพระราชบญัญติัหลกัทรัพยก์ าหนดให้
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการ
กองทุน CMDF ร่วมกนัก าหนดประเภทและจ านวน
เงินส ารอง ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยส์ามารถกนัเงินส ารอง
ดงักล่าวไวก่้อนน าส่งเงินรายปีแก่กองทุน CMDF  
ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นวา่ คณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย ์ควรเป็นผูมี้อ านาจและดุลยพินิจในการ
ก าหนดประเภทและจ านวนเงินส ารองของตลาด
หลกัทรัพย ์เน่ืองจากการใหค้ณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการกองทุน CMDF ร่วมกนั
ก าหนด อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในทางปฏิบติัและอาจ
เกิดความล่าชา้ ซ่ึงยอ่มส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน

สนบัสนุนเงินทุนให้แก่ตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ 
ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยมี์ความจ าเป็นตอ้งยกระดบั
ขีดความสามารถในการแข่งขนั และตอ้งไดรั้บ 
การสนบัสนุนทางการเงินจากกองทุน  
(2) ในการตรวจพิจารณาร่างพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นวา่
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการ
กองทุน CMDF ต่างเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในการก าหนด
เงินส ารองของตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวคือ หากตลาด
หลกัทรัพยก์นัเงินส ารองไวจ้  านวนมาก กองทุน CMDF 
ก็จะไดรั้บเงินสนบัสนุนเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานของ CMDF นอ้ย และหากตลาดหลกัทรัพย์
กนัเงินส ารองนอ้ยจนไม่เพียงพอรองรับการ
ด าเนินงานในอนาคตก็ยอ่มมีผลกระทบต่อความ
มัน่คงและความสามารถในการแข่งขนัของตลาด
หลกัทรัพย ์ คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นวา่ไม่ควรให้
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยห์รือคณะกรรมการ
กองทุน CMDF เป็นผูใ้ชดุ้ลยพินิจในการก าหนด
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
ในอนาคตของตลาดหลกัทรัพย ์และอาจท าใหต้ลาด
หลกัทรัพยมี์เงินส ารองไม่เพียงพอและไม่ทนัการณ์
ส าหรับการพฒันาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ด าเนินกิจการของตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งเพื่อรองรับ
การลงทุนใหม่ ๆ และความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ
อยา่งรวดเร็วท่ีจะเกิดข้ึน  

ประเภทและจ านวนเงินส ารองของตลาดหลกัทรัพย ์
แต่เพียงฝ่ายเดียว จึงเห็นควรใหค้ณะกรรมการดงักล่าว
ร่วมกนัก าหนดประเภทและจ านวนเงินส ารองของ 
ตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อความเหมาะสม  

5. คณะกรรมการกองทุน CMDF: มีจ านวน 9 คน 
ประกอบดว้ย  
(1) ประธานกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เป็น 
ประธานกรรมการ 
(2) รองเลขาธิการส านกังาน ก.ล.ต. เป็น 
รองประธานกรรมการ  
(3) กรรมการกองทุนโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ผูแ้ทน
กระทรวงการคลงั ผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย 
ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกนัภยั และผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
(4) กรรมการกองทุนผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงคณะกรรมการ

ภาคเอกชนและผูล้งทุนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั 
องคข์องคณะกรรมการกองทุน CMDF อยา่งไรดี 
FETCO และ ASCO มีความเห็นดงัน้ี  
(1) FETCO เห็นวา่ควรก าหนดใหมี้ผูแ้ทนจาก 
FETCO เป็นกรรมการกองทุน CMDF จ านวน 1 คน
(2) ASCO เห็นวา่เพื่อให้เกิดความชดัเจนและมัน่ใจ 
ไดว้า่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีสิทธิเสนอรายช่ือ
บุคคลต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนผูท้รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุน CMDF เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจ
สถานการณ์ของธุรกิจและตลาดทุน และสามารถ
เสนอรายช่ือบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงควร

เพื่อใหก้ฎหมายมีความยดืหยุน่ ส านกังาน ก.ล.ต.  
จึงเห็นวา่ไม่ควรก าหนดรายช่ือภาคเอกชนหรือ
สมาคมในบทบญัญติัของกฎหมาย เน่ืองจากอาจมีการ
ยบุเลิกหรือเปล่ียนแปลงไดง่้ายกวา่หน่วยงานของรัฐ 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อองคป์ระกอบตามกฎหมาย 
ของคณะกรรมการดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ร่างพระราช 
บญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดใหค้ณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
ในคณะกรรมการกองทุน CMDF จ านวน 3 คน  
จากรายช่ือท่ีเสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน ซ่ึงครอบคลุมถึง 



23 
 

 

ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่งตั้งจากรายช่ือท่ีเสนอโดย 
นิติบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั 
ตลาดทุน จ านวน 3 คนและผูจ้ดัการกองทุนเป็น
เลขานุการ (ผูจ้ดัการกองทุนไม่เป็นกรรมการกองทุน) 

ก าหนดใหส้มาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์
จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ เป็นผูเ้สนอ
รายช่ือบุคคลต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุฯ 

stakeholders ในตลาดทุน เช่น สมาคมต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนดว้ยแลว้   

6. ผูจ้ดัการกองทุน CMDF: คณะกรรมการกองทุน 
CMDF เป็นผูแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุน CMDF 

ภาคเอกชนและผูล้งทุนเห็นดว้ยกบัการก าหนด
ดงักล่าว 

- 

7. Accountability: 
(1) ใหก้องทุน CMDF จดัท างบการเงินส่งผูส้อบบญัชี 
เป็นประจ าทุกปี โดยใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
เป็นผูแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทุน CMDF  
(2) ใหมี้การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานของ
กองทุน CMDF ทุก 3 ปี โดยใหค้ณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
จ านวน 3 - 5 คนเป็นรายคร้ัง (ad hoc committee)  
เป็นผูด้  าเนินการประเมินผล และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้ง 
ใหเ้ปิดเผยผลการประเมินดงักล่าวต่อสาธารณชน 
(3) ใหก้องทุน CMDF จดัท ารายงานประจ าปี ซ่ึงแสดง

ภาคเอกชนและผูล้งทุนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบั 
accountability ของกองทุน CMDF  อยา่งไรก็ตาม  
ผูล้งทุนบางส่วนไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินผล 
การด าเนินงานของกองทุน CMDF ทุก 3 ปี โดยเห็นวา่
ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
CMDF ทุกปี และควรมีผูแ้ทนจาก (1) ส านกังาน
อยัการสูงสุด (2) ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  
และ (3) สภาวชิาชีพบญัชีหรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ในคณะกรรมการประเมินผล โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลควรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
เพื่อความต่อเน่ืองในการด าเนินงานประเมินผล 
และการตรวจสอบขอ้มูลของกองทุน CMDF 

โดยท่ีการจดัตั้งกองทุน CMDF มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
มีการด าเนินงานท่ีคล่องตวัในลกัษณะเดียวกบัเอกชน 
จึงก าหนดใหค้ณะกรรมาการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผู ้
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของ
กองทุน เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค ์
และเป้าหมายของกองทุน โดยจะเนน้ท่ีความเป็น
อิสระและความเป็นกลางของคณะบุคคลดงักล่าว 
เป็นส าคญั  ทั้งน้ี โครงการท่ีขอรับการสนบัสนุน 
ต่าง ๆ อาจมีระยะเวลาการด าเนินงานนานกวา่ 1 ปี  
จึงเห็นควรให้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนทุก 3 ปี   
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 
ถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นประจ าทุกปี และ
ใหเ้ปิดเผยในลกัษณะท่ีประชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้

กลุ่มที ่6 การเพิม่ประสิทธิภาพ ความชัดเจน และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ก.ล.ต. 

ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ที่เกีย่วข้อง ค าช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 

การแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัเก่ียวกบัการเปิดเผย 
ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ เพื่อใหเ้ปิดเผยขอ้มูล 
แก่หน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนไดค้รอบคลุมยิง่ข้ึน  

ภาคเอกชนและผูล้งทุนเห็นดว้ยกบัการแกไ้ขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ในประเด็นดงักล่าว 

- 

 



 

 

4. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพจิารณาจัดท าร่างกฎหมาย  
 ส านกังาน ก.ล.ต. ไดพ้ิจารณาความเห็นและขอ้สังเกตขา้งตน้แลว้ เห็นควรยืนยนัหลกัการของ 
ร่างพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
และสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ตามขั้นตอนต่อไป 

 

____________________ 
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