รายงานสรุ ปผลการรับฟังความคิดเห็น
ต่ อร่ างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ในการจัดทาร่ างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(“ร่ างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้จดั ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องและประชาชนทัว่ ไป
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วิธีการ จานวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
ร่ างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มีการรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
กลุ่มที่ 1 การกากับดูแลธุ รกิจหลักทรัพย์
(1) จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น (“focus group”) เรื่ อง การกาหนด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั หลักทรัพย์ จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยมี
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจากบริ ษทั หลักทรัพย์ ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์
สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย (ASCO) สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย (TLCA) และสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.)
(2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ในเรื่ อง การกาหนดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั หลักทรัพย์ จานวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่
18 มีนาคม - 18 เมษายน 2559
(3) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ในเรื่ อง การกาหนดให้การประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์บางลักษณะไม่เป็ นธุ รกิจหลักทรัพย์ จานวน 1 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 5 - 21 มิถุนายน 2560
กลุ่มที่ 2 การจัดการกองทุนรวม
(1) จัดให้มี focus group จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยมีผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุมจากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) และสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน (AIMC)
(2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
จานวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 21 เมษายน 2559
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กลุ่มที่ 3 การปรับปรุ งการกากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
(1) จัดให้มี focus group จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ ม
จากตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย (ASCO) และสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.)
(2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
จานวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 21 เมษายน 2559
กลุ่มที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน
(1) จัดให้มี focus group จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ ม
จากตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย (ASCO) บริ ษทั หลักทรัพย์ และสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.)
(2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
จานวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 21 เมษายน 2559
กลุ่มที่ 5 การจัดตั้งกองทุนส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุน CMDF”)
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
จานวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 21 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
13 - 28 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มที่ 6 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ความชัดเจน และความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
ของ ก.ล.ต.
(1) จัดให้มี focus group จานวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557โดยมี
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจากตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย (ASCO) สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
(AIMC) สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย (TLCA) และสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย (TIA) และครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจากตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ และ
สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย (ASCO)
(2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
จานวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2557
1.2 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ สานักเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้มีหนังสื อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นต่อร่ างกฎหมาย เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น
จานวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(3) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (4) ฝ่ ายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ (5) สานักงาน ก.ล.ต.
1.3 ขั้นตอนหลังจากร่ างกฎหมายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกามีการปรับปรุ งร่ างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ จาก
ร่ างที่คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิหลักการ สานักงาน ก.ล.ต. จึงได้จดั ให้มีการรับฟังความเห็น (กลุ่มที่ 1 - 6)
ผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561
2. กลุ่มเป้ าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
บริ ษทั หลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ สภาธุ รกิจตลาดทุนไทย (FETCO) สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)
สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย (TIA) สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย (ASCO) สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
(AIMC) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และ
ประชาชนทัว่ ไป
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3. ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ความเห็นของผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง และคาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
กลุ่มที่ 1 การกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์
ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น
1. การให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศ
กาหนดให้การประกอบกิจการในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งไม่เป็ นธุ รกิจหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”)

2. การให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศ
กาหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ได้รับยกเว้นการปฏิบตั ิ
หรื อปฏิบตั ิแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่ วนที่ 2
การกากับและควบคุม ของหมวด 4 ธุ รกิจหลักทรัพย์

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ภาคเอกชนและผูล้ งทุนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
ในประเด็นดังกล่าว โดยสมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย
(“ASCO”) มีขอ้ สังเกตว่าในการกาหนดให้การ
ประกอบกิจการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่เป็ น
ธุ รกิจหลักทรัพย์น้ นั ควรกาหนดหลักการให้ชดั เจน
และมีมาตรการที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ การประกอบกิจการ
ในลักษณะที่กาหนดไม่เป็ นธุ รกิจหลักทรัพย์น้ นั
จะมีการกากับดูแลเพื่อป้ องกันผลกระทบในวงกว้าง
หากเกิดข้อผิดพลาดของผูป้ ระกอบธุ รกิจ รวมถึง
คานึงถึงและมีมาตรการป้ องกันความไม่เสมอภาค
ในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์รายอื่น
ภาคเอกชนและผูล้ งทุนเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นดังกล่าว
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์ภทั ร จากัด (มหาชน)
มีขอ้ สังแกตว่า ควรมีการกาหนดคุณสมบัติของ

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
สานักงานขอรับข้อสังเกตของ ASCO โดยหาก
ในอนาคตจะมีการประกาศกาหนดให้การประกอบ
กิจการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่เป็ นธุ รกิจ
หลักทรัพย์ ก็จะต้องกาหนดหลักการให้ชดั เจน
โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมในการประกอบธุ รกิจ
ภาระหรื อความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบ
ต่อประโยชน์ของผูล้ งทุนหรื อประชาชนและ
จะดาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ กี่ยวข้อง
ก่อนออกประกาศด้วย

ในการยกเว้นหรื อให้บริ ษทั หลักทรัพย์ปฏิบตั ิแตกต่าง
จากบทบัญญัติในส่ วนที่ 2 การกากับและควบคุม
ของหมวด 4 ธุ รกิจหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีการประกาศ
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น
ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมดหรื อแต่เพียง บุคคลที่จะได้รับยกเว้นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ กาหนดลักษณะของผูท้ ี่จะได้รับยกเว้นหรื อปฏิบตั ิ
บางส่ วน
หลักทรัพย์ฯ และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องด้วย แตกต่าง รวมทั้งอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์หรื อ
เงื่อนไขใด ๆ ให้บุคคลดังกล่าวถือปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
3. การกาหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีดุลพินิจ
ภาคเอกชนและผูล้ งทุนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
การปรับปรุ งการกาหนดทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ในการกาหนดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
ของบริ ษทั หลักทรัพย์โดยไม่กาหนดจานวน
บริ ษทั หลักทรัพย์ โดยไม่กาหนดจานวน
ในประเด็นดังกล่าว สาหรับผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยนั้น
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วขั้นต่าในกฎหมาย จะทาให้
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วขั้นต่าในกฎหมาย
เห็นควรให้มีการกาหนดจานวนทุนจดทะเบียน
กฎหมายเกิดความยืดหยุน่ และสามารถรองรับ
ชาระแล้วของบริ ษทั หลักทรัพย์ในกฎหมาย
พัฒนาการของการประกอบธุ รกิจในตลาดทุน
เพื่อความชัดเจนและสะดวกต่อการพิจารณา
โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสามารถกาหนด
ความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตของบริ ษทั ที่
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วให้เหมาะสมและสอดคล้อง
ประสงค์จะประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ และเพื่อให้
กับลักษณะและรู ปแบบการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์มีเงินทุนเพียงพอต่อการรับผิดชอบ รวมทั้งให้มีเงินทุนเพียงพอรองรับความเสี่ ยงในการ
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผูล้ งทุน
ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แต่ละประเภท ซึ่งในการ
กาหนดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั หลักทรัพย์
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีการพิจารณาถึงความพร้อม
และมาตรฐานในการประกอบธุ รกิจและการดูแล
ความเสี่ ยง นอกจากนี้ เพื่อรองรับความเสี่ ยงในการ
ประกอบธุ รกิจ ยังมีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์

6

ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง

4. การกาหนดให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจ ภาคเอกชนและผูล้ งทุนเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม
กาหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นดังกล่าว
ประเภทที่รัฐมนตรี กาหนดเพิ่มเติม

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
ต้องดารงเงินกองทุนที่เป็ น ongoing prudential
requirement ด้วย ทั้งนี้ จะดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นเป็ นการทัว่ ไปก่อนออกประกาศ
-

กลุ่มที่ 2 การจัดการกองทุนรวม
ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น
1. กาหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่จดั การกองทุนรวม
(“บลจ.”) มีหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวง (fiduciary duty)
และกาหนดให้ บลจ. ต้องจัดให้มีนโยบายป้ องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งติดตามดูแล
การกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และการกระทาที่อาจมีลกั ษณะ

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ภาคเอกชนและผูล้ งทุนเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นดังกล่าว

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
-
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น
ไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื ออาจทาให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเสี ยประโยชน์อนั พึงได้รับ
2. การปรับปรุ งหลักเกณฑ์ในการขอมติของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรื อแก้ไขวิธีการจัดการ โดยกาหนดให้
การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกระทาได้ 2 วิธี ได้แก่
การจัดประชุ มผูถ้ ือหน่วยลงทุน และการส่ งหนังสื อ
ขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น

ภาคเอกชนและผูล้ งทุนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
ในประเด็นดังกล่าว โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี้
(1) ควรกาหนดเรื่ องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรื อแก้ไขวิธีการจัดการให้มีความยืดหยุน่
มากกว่านี้ โดยกาหนดให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้
ในอนาคต
(2) ควรกาหนดให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าห้าคน
และมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของโครงการจัดการกองทุนรวมมีสิทธิเพิกถอนมติ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
(3) ควรกาหนดระยะเวลาที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิ

(1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบนั กาหนดให้
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อ
วิธีการจัดการต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เกินกึ่งหนึ่งของหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ซึ่งเป็ นปัญหาในทางปฏิบตั ิ
ค่อนข้างมากเนื่องจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนส่ วนใหญ่
ไม่ได้ให้ความสนใจ ทาให้ บลจ. ไม่ได้รับมติของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ บลจ. ได้รับมติของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนง่ายขึ้น จึงได้ปรับปรุ งกระบวนการ
ในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดย บลจ. สามารถ
จัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อส่ งหนังสื อขอมติ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ ในเรื่ ององค์ประชุม
หรื อจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีหนังสื อตอบกลับ
รวมทั้งมติที่ได้รับได้ลอ้ แนวทางตามพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัดฯ
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ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ยืน่ คาร้องขอต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอน
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เช่น ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีมติ
(4) ไม่ควรให้สิทธิ ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเพิกถอนมติ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เนื่ องจากอาจกระทบต่อธุ รกรรม
ที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ว แต่ควรกาหนดให้บุคคลที่สาม
เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ เป็ นผูร้ ับรองว่าการนัดประชุม
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามกฎหมาย
(5) ข้อสังเกตในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ควรระบุ
สถานที่จดั ประชุมในเขตจังหวัดซึ่ งเป็ นพื้นที่
ของสานักงานใหญ่ของ บลจ. ควรเปิ ดโอกาสให้
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการกาหนดเรื่ องที่ตอ้ ง
ได้รับคะแนนเสี ยงมากกว่าคะแนนเสี ยงข้างมากของ
จานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ งเข้าร่ วม
ในการขอมติและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และ
ควรระบุวธิ ีการนับคะแนนเสี ยงให้ชดั เจน เนื่องจาก
จานวนหน่วยลงทุนอาจเป็ นจุดทศนิยม

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
(2) เพื่อให้การบริ หารจัดการกองทุนรวมเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ถูกแทรกแซงโดย
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในขณะเดียวกัน
ก็ให้ความคุม้ ครองผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างเหมาะสม
สานักงานจึงเห็นควรกาหนดให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ไม่นอ้ ยกว่าห้าคนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน
รวมนั้น มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่เหมาะสมแล้ว
(3) ร่ างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ กาหนดให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามจานวนที่กาหนดในข้อ (2)
มีสิทธิ ร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนมติของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนครั้งนั้นได้ แต่ตอ้ งร้องขอต่อศาลภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่วยมีมติ ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่
เหมาะสมที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจะสามารถใช้สิทธิ ได้
(4) เพื่อมิให้มีการร้องขอให้เพิกถอนมติของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนอย่างไม่เหมาะสม แต่ยงั คงไว้ซ่ ึง
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ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
การคุม้ ครองผูล้ งทุนในกรณี ที่การขอมติของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด จึงกาหนดจานวนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนและจานวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนที่จะใช้สิทธิ ร้องขอเพื่อเพิกถอนมติ รวมทั้ง
ระยะเวลาในการร้องขอต่อศาลไว้
(5) การส่ งหนังสื อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ข้อมูล
ที่ตอ้ งแจ้งในหนังสื อดังกล่าว สิ ทธิในการออกเสี ยง
ลงคะแนน รวมถึงการดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับ
การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด สานักงาน ก.ล.ต.
จึงขอรับข้อสังเกตนี้ไปพิจารณาประกอบการจัดทา
กฎหมายลาดับรองต่อไป
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กลุ่มที่ 3 การปรับปรุ งการกากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น
1. การกาหนด regulatory objectives และความคาดหวัง
(expectation) ในการดาเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์
และปรับปรุ งกระบวนการออกหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ภาคเอกชนและผูล้ งทุนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
ในประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์
มีความเห็น ดังนี้
(1) ในการกาหนดภารกิจ (objectives) ให้ตลาด
หลักทรัพย์ตอ้ งตรวจสอบดูแลความมัน่ คง
ความเป็ นธรรม และความเรี ยบร้อยในการซื้ อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ควรมีหน้าที่
ตรวจสอบและดูแลในเรื่ องดังกล่าวเฉพาะการซื้ อขาย
ที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ไม่ควรรวมถึง
การตรวจสอบดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
นอกตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการซื้ อขายดังกล่าว อีกทั้ง
การดาเนินงานของ trading venue อื่นก็อยูภ่ ายใต้
การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต. อยูแ่ ล้ว
(2) ไม่จาเป็ นต้องกาหนดความคาดหวัง (expectation)
ในการดาเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ในกฎหมาย

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
สานักงาน ก.ล.ต. มีความเห็นว่า
(1) การกาหนด regulatory objectives ไว้ใน
ร่ างกฎหมาย เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับกรอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตลาดหลักทรัพย์ในฐานะ
ผูใ้ ห้บริ การเป็ นตลาดกลางสาหรับการซื้ อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนั้น กรอบภารกิจของ
ตลาดหลักทรัพย์ในการส่ งเสริ มและรักษาไว้ซ่ ึ ง
ความมัน่ คง ความเป็ นธรรม การตรวจสอบได้ และ
ความเรี ยบร้อยในการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
ตลาดหลักทรัพย์ในการกากับดูแลการซื้ อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน จึงมีความหมายตามสภาพ
ที่บงั คับได้วา่ หมายถึงการกากับดูแลการซื้ อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เกิดขึ้นในตลาดที่ตลาด
หลักทรัพย์เป็ นผูใ้ ห้บริ การเท่านั้น ความเข้าใจของ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เห็นว่าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์
ไม่ควรรวมถึงการตรวจสอบและดูแลการซื้ อขาย
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ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
เนื่องจากการดาเนินการตามความคาดหวังดังกล่าว
เป็ นภารกิจของตลาดหลักทรัพย์อยูแ่ ล้ว และ
ความคาดหวังในบางเรื่ องเป็ นนามธรรมและไม่มี
ความชัดเจน ซึ่ งอาจนาไปสู่ ปัญหาในการตีความ
และก่อให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิ เช่น การสร้าง
หลักธรรมาภิบาลของบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่ งไม่ชดั เจน
ว่าบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ในการกากับดูแล
เรื่ องดังกล่าวมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด และการออก
หลักเกณฑ์ในลักษณะใดจะถือว่าเพียงพอเหมาะสม
อีกทั้งปั จจุบนั สานักงาน ก.ล.ต. ได้ทาหน้าที่ในการ
กากับดูแลธรรมาภิบาลของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
อยูแ่ ล้ว
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารบริ ษทั หลักทรัพย์รายหนึ่ง
มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ไม่ควรกาหนดให้สมาชิก
ของตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ นสมาชิกของ ASCO ด้วย

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์
จึงเป็ นความเข้าใจที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
ร่ างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ แล้ว
(2) ความคาดหวังที่กาหนดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตลาดหลักทรัพย์มีความ
สอดคล้องกับหลักการที่กาหนดตาม IOSCO
Objectives and Principles of Securities Regulation
ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสากลที่องค์กรระหว่างประเทศ
ใช้เป็ นบรรทัดฐานในการประเมินความน่าเชื่ อถือของ
ภาคตลาดทุนของประเทศ การมีบทบัญญัติที่ชดั เจน
ในกฎหมายของประเทศซึ่ งเป็ นโครงสร้างพื้นฐาน
สาคัญจึงมีขอ้ ดีมากกว่าข้อเสี ย อีกทั้งข้อกาหนด
ดังกล่าวมิได้เป็ นการเพิ่มภารกิจใหม่ให้กบั ตลาด
หลักทรัพย์ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์นาเสนอว่า
ปัจจุบนั การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็ นไป
ตามหลักการข้างต้นอยูแ่ ล้ว ส่ วนข้อที่ตลาดหลักทรัพย์
กังวลว่าความคาดหวังบางเรื่ องเป็ นนามธรรมและ
ไม่มีความชัดเจนนั้น สานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า
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2. การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ โดยกาหนดให้
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วย

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง

ภาคเอกชนและผูล้ งทุนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
การปรับปรุ งองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี สภาธุ รกิจตลาดทุนไทย

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
เนื่องจากตลาดทุนเป็ นภาคธุรกิจที่ไม่เคยหยุดยิง่
ในการพัฒนา ระบบนิเวศน์ของตลาดทุนสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ ว ข้อกาหนด
ในร่ างกฎหมายจึงควรกาหนดหลักการที่มี
ความยืดหยุน่ เพื่อมิให้กฎหมายเป็ นอุปสรรคต่อ
การปรับตัวให้ทนั กับสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน
กับตลาดอื่นในอนาคต ประกอบกับสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์มีความตกลงกาหนดแนวทาง
ในการทางานระหว่างกัน ตลอดจนมีการประสานงาน
และหารื อกันอย่างสม่าเสมอ อันเป็ นกลไกที่ช่วย
ป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิ
ทั้งนี้ การกาหนดความคาดหวังในกฎหมายจะเป็ น
แนวทางในการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
ซึ่ งรวมถึงการกาหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก
ที่ตอ้ งมีความชัดเจน แน่นอน และเป็ นธรรม
เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุน่ สานักงาน ก.ล.ต.
จึงเห็นว่าไม่ควรกาหนดรายชื่อภาคเอกชนหรื อ
สมาคมในบทบัญญัติของกฎหมาย เนื่องจากอาจมี
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ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
บุคคลซึ่ งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจากรายชื่ อ
(“FETCO”) เห็นว่าควรกาหนดให้มีผแู ้ ทนจาก
ที่เสนอโดยนิ ติบุคคลหรื อคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง FETCO เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์จานวน 1 คน
กับตลาดทุนจานวนไม่เกิน 6 คน และบุคคลซึ่ ง
บริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
(“บล. สมาชิก”) เลือกตั้งจานวนไม่เกิน 4 คน
เป็ นกรรมการ และให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตาแหน่ง
3. การเพิ่มข้อยกเว้นเรื่ องคุณสมบัติของกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ที่มาจากการเลือกตั้งของ บล. สมาชิก
โดยในกรณี ที่การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ ความเชี่ยวชาญ หรื อ
ประสบการณ์เฉพาะด้านของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
บล. สมาชิกอาจเลือกบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยเป็ น
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 2 คน
4. การขยายวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์จาก 2 ปี เป็ น 3 ปี

ภาคเอกชนและผูล้ งทุนเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นดังกล่าว

ภาคเอกชนและผูล้ งทุนเห็นด้วยกับการขยายวาระ
การดารงตาแหน่งของกรรมการตลาดหลักทรัพย์

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
การยุบเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าหน่วยงาน
ของรัฐ นอกจากนี้ ร่ างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
ได้กาหนดให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่มาจาก
การคัดเลือกและแต่งตั้งของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ต้องมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรื อ
คณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน
ซึ่งครอบคลุมถึง stakeholders ในตลาดทุน เช่น
สมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนด้วยแล้ว
-

-
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ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
5. อนุ โลมบทบัญญัติที่แก้ไขเพิม่ เติมในส่ วนที่เกี่ยวกับ ภาคเอกชนและผูล้ งทุนเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิม่ เติม
การดาเนิ นกิจการของตลาดหลักทรัพย์และกรรมการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นดังกล่าว
ตลาดหลักทรัพย์ มาใช้กบั ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
และกรรมการของศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
-

กลุ่มที่ 4 การเพิม่ ศักยภาพการแข่ งขันในตลาดทุน
ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น
1. การกาหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มี
อานาจประกาศกาหนดให้บุคคลที่มิใช่ บล. สมาชิก
สามารถทาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ประเภทใดประเภทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ได้

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ภาคเอกชนและผูล้ งทุนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
ในประเด็นดังกล่าว โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี้
(1) ASCO มีขอ้ สังเกตว่า ควรกาหนดหลักการ
ให้ชดั เจนและมีมาตรการที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่
การดาเนิ นการดังกล่าวเป็ นการพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่สร้าง
ความไม่เสมอภาคในการแข่งขันกับ บล. สมาชิก
เช่น หากให้บริ ษทั หลักทรัพย์ต่างประเทศสามารถ
access ตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ตอ้ งเป็ นสมาชิกของ

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
การกาหนดให้บุคคลที่มิใช่ บล. สมาชิกสามารถ
ทาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใด
ประเภทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ได้ (“open access”)
ทาให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถเลือกรู ปแบบการสร้าง
พันธมิตรได้อย่างเหมาะสม รองรับการเชื่อมโยง
การซื้ อขายหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะ
ช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถปรับตัวภายใต้สภาวะ
การแข่งขันที่รุนแรงได้ดียงิ่ ขึ้น ทั้งนี้ ในการ open
access คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะต้องหารื อ
กับ stakeholders ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสานักงาน
ก.ล.ต. ก่อน เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลดังกล่าว
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2. การห้ามมิให้ บล. สมาชิกซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับ

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ตลาดหลักทรัพย์หรื อไม่ตอ้ งได้รับใบอนุ ญาต
ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ ซึ่ งอาจทาให้หน่วยงาน
กากับดูแลของไทยมีความยากลาบากในการกากับ
ดูแลในกรณี ดงั กล่าว
(2) บริ ษทั หลักทรัพย์ภทั ร จากัด (มหาชน) เห็นว่า
ควรมีการออกกฎเกณฑ์ในรายละเอียดที่ชดั เจน
เกี่ยวกับการคัดเลือกและกากับดูแลบุคคลที่ไม่ใช่
บล. สมาชิกที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
กาหนดให้สามารถทาการซื้ อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เพื่อรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของตลาดทุน
(3) เอกชนรายหนึ่งมีขอ้ สังเกตว่า บุคคลที่ไม่ใช่
บล. สมาชิกซึ่งสามารถ access ตลาดหลักทรัพย์ได้น้ นั
จะมีความผูกพันตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
หรื อไม่ และจะมีความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบในการ
ปฏิบตั ิตามข้อบังคับดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
ภาคเอกชนและผูล้ งทุนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
การแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
ต้องปฏิบตั ิ โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือของผูส้ ่ ง
คาสั่งซื้ อขาย ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบซื้ อขาย
และการแข่งขันที่เป็ นธรรมระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิจ
นอกจากนี้ ในกรณี ของการเปิ ดให้บริ ษทั หลักทรัพย์
ต่างประเทศซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ได้โดยตรง จะพิจารณาถึงข้อจากัดในการ
กากับดูแลบริ ษทั หลักทรัพย์ในต่างประเทศ และ
วิธีการตรวจสอบความผิดปกติของการส่ งคาสั่งซื้ อขาย
ทั้งนี้ ปั จจุบนั สานักงาน ก.ล.ต. มีการจัดทาบันทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) กับ
หน่วยงานกากับดูแลด้านการเงินของต่างประเทศ
เพื่อเสริ มสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานกากับดูแล
ด้านการเงินของต่างประเทศในการกากับดูแล โดยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความช่วยเหลือด้านการ
บังคับใช้กฎหมายแก่สานักงาน ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. รับทราบข้อสังเกตของตลาด
หลักทรัพย์ เกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
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อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบ
ธุ รกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุ ญาต

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ในประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์
มีความเห็นว่าการอนุญาตให้มีการซื้ อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์จะส่ งผลให้เกิด
liquidity fragmentation ซึ่ งอาจทาให้ผลู ้ งทุนไม่ได้รับ
ความเท่าเทียมกัน เช่น ความไม่ครบถ้วนของข้อมูล
ราคาซื้ อขายที่ดีที่สุด และการกากับดูแลหากมี
การกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขาย
หลักทรัพย์เกิดขึ้น นอกจากนี้ ประเทศที่มีการอนุ ญาต
ให้มีการซื้ อขายหลักทรัพย์เดียวกันในหลายช่องทาง
จะจัดให้มีกลไกที่ส่งเสริ ม market integrity ของการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ท้ งั ระบบ เช่น การจัดให้มีศูนย์กลาง
ในการรับข้อมูลและราคา การมีกฎเกณฑ์เพื่อให้
ผูล้ งทุนได้รับราคาที่ดีที่สุดและให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้การ
กากับดูแลในภาพรวมมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้
จากตัวอย่างของประเทศสหรัฐและยุโรป ซึ่ งมีการ
อนุญาตให้มีการซื้ อขายหลักทรัพย์เดียวกันในหลาย
ช่องทาง พบว่ามีการออกกฎเกณฑ์จานวนมาก

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งก่อนที่สานักงาน ก.ล.ต.
จะพิจารณาว่าควรอนุ ญาตให้บริ ษทั สมาชิกซื้ อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์หรื อไม่
สานักงานจะคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์นาเสนอ และรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูเ้ กี่ยวข้องในทุกภาคส่ วนก่อน รวมทั้งต้องพิจารณา
ความพร้อมของกลไกกากับดูแลที่เกี่ยวข้องด้วย
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ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ซึ่ งก่อให้เกิดต้นทุนต่ออุตสาหกรรมทั้งระบบ
ดังนั้น หากจะมีการให้ บล. สมาชิกซื้ อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ควรคานึงถึงบริ บท
ของประเทศ ข้อดีขอ้ เสี ย ผลกระทบ และความ
ได้สัดส่ วนกับความจาเป็ น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด
พร้อมทั้งจัดให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบร่ วมกับ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
3. การแก้ไขเพิม่ เติมให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตศูนย์รับฝาก ภาคเอกชนและผูล้ งทุนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
หลักทรัพย์สามารถให้บริ การรับฝากหลักทรัพย์ดว้ ย การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
ระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) ได้สาหรับ
ในประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ทุกประเภท
มีขอ้ สังเกตว่า การกาหนดดังกล่าว อาจส่ งผลกระทบ
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการและอาจก่อให้
เกิดมาตรฐานที่แตกต่างกันในการรับฝากหลักทรัพย์
อีกทั้งจะทาให้เกิดต้นทุนในการเชื่ อมต่อระบบของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพื่อตรวจสอบข้อมูล
การถือครองและโอนหลักทรัพย์ รวมถึงทาให้เกิด
ต้นทุนและภาระในการเชื่ อมต่อระบบของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ทุกรายกับระบบการชาระราคาและ

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น

โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ เปิ ดโอกาสให้
นิติบุคคลที่มีคุณลักษณะครบถ้วนตามที่กาหนด
สามารถยืน่ ขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุ รกิจ
ให้บริ การเป็ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ ไม่ปิดกั้น
การแข่งขัน จึงสมควรที่จะแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ
ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตทุกแห่ง
สามารถให้บริ การรับฝากหรื อโอนหลักทรัพย์แบบ
scripless ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วและมัน่ คง
ปลอดภัยให้กบั ธุ รกรรมที่ดาเนินการผ่านศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ทุกแห่ง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดความแน่นอนของผลทาง
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ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ระบบงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ทุกราย ทาให้ตน้ ทุน
ของอุตสาหกรรมตลาดทุนไทยทั้งระบบเพิ่มขึ้นและ
อาจส่ งต่อไปยังผูล้ งทุน นอกจากนี้ ประเทศในภูมิภาค
เอเชียเกือบทั้งหมดและประเทศสหรัฐอเมริ กาก็ต่างมี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียว ดังนั้น
หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะให้ใบอนุญาตการ
ประกอบการเป็ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพิ่มเติม
ควรคานึงถึงบริ บทของประเทศ ข้อดีขอ้ เสี ย
ผลกระทบ และความได้สัดส่ วนกับความจาเป็ น
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด พร้อมทั้งจัดให้มีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบร่ วมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
กฎหมายกับธุ รกรรมที่ดาเนินการผ่านผูใ้ ห้บริ การ
ที่ได้รับการกากับดูแลภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
ให้เป็ นอย่างเดียวกัน
ทั้งนี้ สานักงาน ก.ล.ต. รับทราบข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์ ที่นาเสนอว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
เกือบทั้งหมดมีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียว
และในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น
สหรัฐอเมริ กาก็มีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพียง
แห่งเดียวเช่นกัน ซึ่ งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ในต่างประเทศมีท้ งั ที่จดั ตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์
และที่จดั ตั้งโดยการรวมตัวของสมาชิก

กลุ่มที่ 5 การจัดตั้งกองทุนส่ งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)
ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น
1. รู ปแบบองค์กร: กาหนดให้กองทุน CMDF มีฐานะ
เป็ นนิติบุคคลและมีลกั ษณะการดาเนินงานแบบเอกชน
2. วัตถุประสงค์ของกองทุน: เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนา
ตลาดทุนในเรื่ องดังต่อไปนี้

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ภาคเอกชนและผูล้ งทุนเห็นด้วยกับรู ปแบบการจัดตั้ง
กองทุน CMDF
ภาคเอกชนและผูล้ งทุนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุน CMDF อย่างไรก็ตาม

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
กองทุน CMDF มีวตั ถุประสงค์ในการส่ งเสริ ม
การพัฒนาตลาดทุนในด้านต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึง
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(1) ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
(2) ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรื อการกากับดูแลตลาดทุน
(3) เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน
การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผลู ้ งทุน
ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(4) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษา วิจยั อบรม และ
พัฒนาองค์ความรู ้หรื องานวิชาการที่เป็ นประโยชน์
ต่อตลาดทุน

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
มีผลู ้ งทุนเห็นว่ากองทุน CMDF ควรมีบทบาทในการ
ส่ งเสริ มการรวมตัวกันของผูถ้ ือหุ น้ เพื่อตรวจสอบ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียนที่ไม่สุจริ ตหรื อ
ไม่มีธรรมาภิบาลด้วย

3. การกาหนดให้กองทุน CMDF สามารถให้การ
สนับสนุ นทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ ในกรณี ที่
มีความจาเป็ นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของตลาดหลักทรัพย์หรื อกรณี ที่มีพฤติการณ์

ภาคเอกชนเห็นด้วยกับเรื่ องดังกล่าว ทั้งนี้ ตลาด
หลักทรัพย์ขอให้สานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาที่จะให้
มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดยกเว้นภาษีของเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
การเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน
และการลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนและประชาชน โดยหาก
ผูล้ งทุนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนและ
การลงทุนมากขึ้น ย่อมทาให้ผลู ้ งทุนมีความสนใจ
และกระตือรื อร้น (active) ในตรวจสอบดูแลการ
บริ หารงานของผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียนมากขึ้น
และสามารถปกป้องสิ ทธิและประโยชน์ของตนเอง
ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้ดีข้ ึน นอกจากนี้
กองทุนยังมีวตั ถุประสงค์ในการส่ งเสริ มให้มี
การพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
ซึ่งคณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาดาเนินการ
ผ่านสมาคมที่มีวตั ถุประสงค์ในการผลักดันบริ ษทั
จดทะเบียนให้มีธรรมาภิบาลที่ดีและมีการประกอบ
ธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน
ประเด็นการขอยกเว้นภาษีเงินได้ให้กบั เงินที่ตลาด
หลักทรัพย์ได้รับการสนับสนุนจาก CMDF เมื่อมี
เหตุตามที่กฎหมายกาหนดไว้น้ นั เป็ นเรื่ องที่
ขึ้นอยูก่ บั นโยบายภาษีของรัฐบาล ซึ่ งสานักงาน
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พิเศษ และตลาดหลักทรัพย์จาเป็ นต้องได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินจากกองทุน CMDF
4. ทรัพย์สินของกองทุน CMDF: กาหนดให้
ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใด
เป็ นจานวน 5,700 ล้านบาท เป็ นทุนประเดิมของ
กองทุน CMDF และนาส่ งเงินรายปี ให้แก่กองทุน
CMDF ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้
หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสารองของตลาด
หลักทรัพย์

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
กองทุน CMDF ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากรต่อไป
ภาคเอกชนและผูล้ งทุนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
เรื่ องทรัพย์สินของกองทุน CMDF อย่างไรก็ตาม
ตลาดหลักทรัพย์มีความเห็นในเรื่ องดังกล่าว ดังนี้
(1) การกาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์นาส่ งเงินรายปี
แก่กองทุน CMDF ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของ
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสารอง เป็ นอัตรา
ที่สูงเกินไป ซึ่ งอาจส่ งผลต่อสภาพคล่องในการ
ดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และอาจทาให้มี
เงินสะสมในกองทุน CMDF มากเกินไป จึงเสนอให้
ปรับปรุ งอัตราการนาส่ งเงินเข้ากองทุน CMDF
ในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 กาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินประเดิมเข้า
กองทุน CMDF จานวน 5,700 ล้านบาท โดยไม่ตอ้ ง
นาส่ งเงินรายปี แก่กองทุน CMDF
 กาหนดเพดานขั้นสู งของเงินในกองทุน CMDF
ในร่ างกฎหมาย โดยเมื่อกองทุน CMDF มีเงินครบ

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
จะประสานงานกับหน่วยงานที่มีอานาจเพื่อพิจารณา
ต่อไป
สานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า
(1) การกาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์นาส่ งเงินเข้า
กองทุน CMDF อย่างต่อเนื่ อง ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และ
เงินสารอง เป็ นนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดเพื่อให้
มัน่ ใจว่ากองทุน CMDF จะมีความสามารถทาง
การเงินในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาตลาดทุนของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ภาครัฐได้คานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับ
ตลาดหลักทรัพย์ที่จะต้องมีเงินทุนที่เพียงพอรองรับ
การลงทุนและการขยายกิจการในอนาคต จึงกาหนด
ให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถกันเงินสารองสาหรับ
การดาเนินงานในอนาคตได้ โดยเงินที่ตลาด
หลักทรัพย์จะต้องนาส่ งให้กองทุน CMDF เป็ นเงิน
หลังจากกันสารองดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้
ยังกาหนดให้กองทุน CMDF พิจารณาให้การ
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ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ตามจานวนดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์หยุดนาส่ ง
เงินรายปี แก่กองทุน CMDF
 ลดอัตราเงินรายปี ที่ตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งนาส่ งแก่
กองทุน CMDF เช่น กาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์นาส่ ง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ภาษี และเงินสารอง เป็ นต้น
(2) โดยที่ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์กาหนดให้
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการ
กองทุน CMDF ร่ วมกันกาหนดประเภทและจานวน
เงินสารอง ซึ่ งตลาดหลักทรัพย์สามารถกันเงินสารอง
ดังกล่าวไว้ก่อนนาส่ งเงินรายปี แก่กองทุน CMDF
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่า คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ ควรเป็ นผูม้ ีอานาจและดุลยพินิจในการ
กาหนดประเภทและจานวนเงินสารองของตลาด
หลักทรัพย์ เนื่องจากการให้คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์และคณะกรรมการกองทุน CMDF ร่ วมกัน
กาหนด อาจก่อให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิและอาจ
เกิดความล่าช้า ซึ่ งย่อมส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
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สนับสนุนเงินทุนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ได้
ในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์มีความจาเป็ นต้องยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และต้องได้รับ
การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน
(2) ในการตรวจพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการ
กองทุน CMDF ต่างเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการกาหนด
เงินสารองของตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ หากตลาด
หลักทรัพย์กนั เงินสารองไว้จานวนมาก กองทุน CMDF
ก็จะได้รับเงินสนับสนุ นเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานของ CMDF น้อย และหากตลาดหลักทรัพย์
กันเงินสารองน้อยจนไม่เพียงพอรองรับการ
ดาเนินงานในอนาคตก็ยอ่ มมีผลกระทบต่อความ
มัน่ คงและความสามารถในการแข่งขันของตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นว่าไม่ควรให้
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรื อคณะกรรมการ
กองทุน CMDF เป็ นผูใ้ ช้ดุลยพินิจในการกาหนด
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5. คณะกรรมการกองทุน CMDF: มีจานวน 9 คน
ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็ น
ประธานกรรมการ
(2) รองเลขาธิการสานักงาน ก.ล.ต. เป็ น
รองประธานกรรมการ
(3) กรรมการกองทุนโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผูแ้ ทน
กระทรวงการคลัง ผูแ้ ทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัย และผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์
(4) กรรมการกองทุนผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการ

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง
ในอนาคตของตลาดหลักทรัพย์ และอาจทาให้ตลาด
หลักทรัพย์มีเงินสารองไม่เพียงพอและไม่ทนั การณ์
สาหรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ดาเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อรองรับ
การลงทุนใหม่ ๆ และความเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ
อย่างรวดเร็ วที่จะเกิดขึ้น
ภาคเอกชนและผูล้ งทุนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
องค์ของคณะกรรมการกองทุน CMDF อย่างไรดี
FETCO และ ASCO มีความเห็นดังนี้
(1) FETCO เห็นว่าควรกาหนดให้มีผแู ้ ทนจาก
FETCO เป็ นกรรมการกองทุน CMDF จานวน 1 คน
(2) ASCO เห็นว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมัน่ ใจ
ได้วา่ นิติบุคคลหรื อคณะบุคคลที่มีสิทธิ เสนอรายชื่อ
บุคคลต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็ นกรรมการกองทุนผูท้ รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุน CMDF เป็ นผูท้ ี่มีความเข้าใจ
สถานการณ์ของธุ รกิจและตลาดทุน และสามารถ
เสนอรายชื่อบุคคลได้อย่างเหมาะสม จึงควร
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ประเภทและจานวนเงินสารองของตลาดหลักทรัพย์
แต่เพียงฝ่ ายเดียว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการดังกล่าว
ร่ วมกันกาหนดประเภทและจานวนเงินสารองของ
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อความเหมาะสม

เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุน่ สานักงาน ก.ล.ต.
จึงเห็นว่าไม่ควรกาหนดรายชื่อภาคเอกชนหรื อ
สมาคมในบทบัญญัติของกฎหมาย เนื่องจากอาจมีการ
ยุบเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าหน่วยงานของรัฐ
ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อองค์ประกอบตามกฎหมาย
ของคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ร่ างพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์ฯ กาหนดให้คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกองทุน CMDF จานวน 3 คน
จากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรื อคณะบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน ซึ่งครอบคลุมถึง
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ตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอโดย
นิติบุคคลหรื อคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ตลาดทุน จานวน 3 คนและผูจ้ ดั การกองทุนเป็ น
เลขานุการ (ผูจ้ ดั การกองทุนไม่เป็ นกรรมการกองทุน)
6. ผูจ้ ดั การกองทุน CMDF: คณะกรรมการกองทุน
CMDF เป็ นผูแ้ ต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุน CMDF
7. Accountability:
(1) ให้กองทุน CMDF จัดทางบการเงินส่ งผูส้ อบบัญชี
เป็ นประจาทุกปี โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
เป็ นผูแ้ ต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของกองทุน CMDF
(2) ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการดาเนิ นงานของ
กองทุน CMDF ทุก 3 ปี โดยให้คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
จานวน 3 - 5 คนเป็ นรายครั้ง (ad hoc committee)
เป็ นผูด้ าเนินการประเมินผล และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
ให้เปิ ดเผยผลการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณชน
(3) ให้กองทุน CMDF จัดทารายงานประจาปี ซึ่งแสดง
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กาหนดให้สมาคมที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ เป็ นผูเ้ สนอ
รายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิฯ
ภาคเอกชนและผูล้ งทุนเห็นด้วยกับการกาหนด
ดังกล่าว
ภาคเอกชนและผูล้ งทุนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
accountability ของกองทุน CMDF อย่างไรก็ตาม
ผูล้ งทุนบางส่ วนไม่เห็นด้วยกับการประเมินผล
การดาเนินงานของกองทุน CMDF ทุก 3 ปี โดยเห็นว่า
ควรมีการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
CMDF ทุกปี และควรมีผแู ้ ทนจาก (1) สานักงาน
อัยการสู งสุ ด (2) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และ (3) สภาวิชาชีพบัญชีหรื อผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ในคณะกรรมการประเมินผล โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลควรมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี
เพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินงานประเมินผล
และการตรวจสอบข้อมูลของกองทุน CMDF
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stakeholders ในตลาดทุน เช่น สมาคมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนด้วยแล้ว

โดยที่การจัดตั้งกองทุน CMDF มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
มีการดาเนิ นงานที่คล่องตัวในลักษณะเดียวกับเอกชน
จึงกาหนดให้คณะกรรมาการตลาดหลักทรัพย์เป็ นผู ้
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของ
กองทุน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของกองทุน โดยจะเน้นที่ความเป็ น
อิสระและความเป็ นกลางของคณะบุคคลดังกล่าว
เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ โครงการที่ขอรับการสนับสนุน
ต่าง ๆ อาจมีระยะเวลาการดาเนินงานนานกว่า 1 ปี
จึงเห็นควรให้ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน
ของกองทุนทุก 3 ปี
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ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น
ถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็ นประจาทุกปี และ
ให้เปิ ดเผยในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น

กลุ่มที่ 6 การเพิม่ ประสิ ทธิภาพ ความชัดเจน และความโปร่ งใสในการดาเนินงานของ ก.ล.ต.
ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น
การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เปิ ดเผยข้อมูล
แก่หน่วยงานกากับดูแลอื่นได้ครอบคลุมยิง่ ขึ้น

ความเห็นของผู้ที่เกีย่ วข้ อง

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น

ภาคเอกชนและผูล้ งทุนเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นดังกล่าว

-
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4. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่ างกฎหมาย
สานักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตข้างต้นแล้ว เห็นควรยืนยันหลักการของ
ร่ างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และสภานิติบญั ญัติแห่ งชาติ ตามขั้นตอนต่อไป
____________________

