
เสวนา 

พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2562

การแกไ้ขเพิม่เตมิในสว่น 
“ตลาดหลกัทรพัย”์

24 มถินุายน 2562



1. ปรบัองคป์ระกอบคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยใ์หม่

2. ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยต์อ้งมกีารรบัฟงัความเห็นผูเ้กีย่วขอ้งและไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น

3. ขยายกรอบประเภทหลกัทรพัยท์ีบ่คุคลซึง่ไมใ่ชส่มาชกิสามารถเขา้ซือ้
ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดโ้ดยตรง (direct access)

4. เพิม่ทางทีส่มาชกิจะซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
นอกตลาดหลกัทรพัย์

5. ใชร้ะบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(scripless) ไดต้ ัง้แตก่ารเสนอขาย
ในตลาดแรก

6. จดัต ัง้กองทนุสง่เสรมิการพฒันาตลาดทนุเป็นนติบิคุคล
แยกจากตลาดหลกัทรพัย์

สรปุเรือ่งทีเ่ปลีย่นแปลงตามกฎหมายใหม ่

ในสว่นทีเ่ก ีย่วกบัตลาดหลกัทรพัย์
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1. องคป์ระกอบคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
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คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์(11 คน) 

• บคุคลซึง่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แตง่ต ัง้จากรายชือ่ทีเ่สนอโดย
นติบิคุคลหรอืคณะบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัตลาดทนุ ไมเ่กนิ 6 คน

• บคุคลซึง่ บล. สมาชกิ เลอืกต ัง้ ไมเ่กนิ 4 คน

• ผูจ้ดัการ ตลท. เป็นกรรมการโดยต าแหนง่

วาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี  และด ารงต าแหนง่ไดไ้มเ่กนิ 2 วาระตดิตอ่กนั



2. การออกขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์

เดมิ

ใหม่

ตลท. ไมต่อ้งท าทกุขอ้บงัคบั ท าเฉพาะเรือ่งทีก่ฎหมายก าหนด

ตลาดหลกัทรพัย์

ตลาดหลกัทรพัย์
สมาชกิ / ผูล้งทนุ 
บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้ง

คกก.ก.ล.ต.

คกก.ก.ล.ต.

สมาชกิ

รับฟังความเห็น

รับฟังความเห็น

ขอความเห็นชอบ

ขอความเห็นชอบ

➢ ตลท. ตอ้งท าทกุขอ้บงัคบั 
➢ เวน้แตเ่รือ่งบรหิารงานบคุคลหรอืเรือ่งที ่คกก.ก.ล.ต. ยกเวน้
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หลกัทรพัย์
จดทะเบยีน
ประเภทที่
ก าหนด
ผูก้ าหนด:
คกก.ตลท.

3. ขยายกรอบการอนญุาต Direct Access

ตลาดหลกัทรพัย์

บล. สมาชกิ

บคุคลทีม่ใิช่

บล. สมาชกิ

ตลาดหลกัทรพัย์

บล. สมาชกิ

บคุคลทีม่ใิช่

บล. สมาชกิ

อืน่ ๆ ทีม่ใิชหุ่น้
ผูพ้จิารณา:
คกก.ตลท.

หลกัทรพัย์
จดทะเบยีน

หลกัทรพัย์
จดทะเบยีน

หลกัทรพัย์
จดทะเบยีน

หลกัทรพัย์
จดทะเบยีน

เดมิ ใหม่

➢ ขอ้บงัคบั ตลท. ตอ้งผา่นกระบวนการรบัฟงัความเห็น
➢ ขอ้บงัคบั ตลท. ตอ้งขอความเห็นชอบ คกก.ก.ล.ต. 
➢ เกณฑก์ารให ้direct access ของ ตลท. ตอ้งครอบคลมุเรือ่ง

• ความพรอ้มและความเหมาะสม (fit & proper) ของผูท้ ีจ่ะม ีdirect access
• มาตรฐานระบบงานทีเ่ชือ่มตอ่, ความปลอดภยั
• Compliance & enforcement ยงัมปีระสทิธภิาพ 5/9



4. การซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
นอกตลาดหลกัทรพัย์

ตลาดหลกัทรพัย์ นอกตลาดหลกัทรพัย์

ไดร้บัอนุญาต
จาก ตลท.

ปฏบิตัติามเกณฑ์
การประกอบธุรกจิ

บล. สมาชกิ

➢ หลกั:  การซือ้ขายในตลาดรองไมว่า่ทีใ่ดตอ้ง fair, transparent & orderly

➢ ระบบนเิวศนท์ีเ่ก ีย่วขอ้งตอ้งมคีวามพรอ้ม
• ผูใ้หบ้รกิารซือ้ขายรายใหมม่คีวามพรอ้มและเหมาะสม (fit & proper)
• การใหบ้รกิารซือ้ขาย – การสง่มอบและช าระราคา มปีระสทิธภิาพ

& ลดความเสีย่งตอ่ระบบ
• ความโปรง่ใสของขอ้มลูซือ้ขาย
• การป้องกนั & ตรวจตดิตามการซือ้ขายทีไ่มเ่ป็นธรรม
• หนา้ทีข่องตวักลางทีต่อ้งใหบ้รกิารทีด่ที ีส่ดุส าหรบัลกูคา้

➢ ตอ้งมกีารรบัฟงัความคดิเห็นของผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งกอ่นออกประกาศ
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5. ระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(scripless)

จดัท า

เดมิ

ใหม่

➢ บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยต์อ้งท าอยา่งไร         ขอ้บงัคบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์

➢ ทกุศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยท์ ีไ่ดร้บัใบอนุญาตเป็นระบบ scripless ไดห้มด

➢ Scripless ไดท้กุหลกัทรพัย์

➢ เตรยีมออกเกณฑเ์พือ่รองรบัผูป้ระสงคจ์ะขอใบอนุญาตศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์
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6. กองทนุสง่เสรมิการพฒันาตลาดทนุ

CMDF

ตลาดหลกัทรพัย์

คณะกรรมการกองทนุ 
อาจพจิารณาใหก้าร
สนบัสนุนทางการเงนิ
แกต่ลาดหลกัทรพัย์

✓ ยกระดบัขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอื

✓ มพีฤตกิารณพ์เิศษ

การก ากบัดแูล

- คกก.กองทนุ ต ัง้ คกก.
ตรวจสอบ

- คกก.ตลท. ต ัง้ คกก.
ประเมนิผลการด าเนนิงาน

- คกก.ตลท. ต ัง้ผูส้อบบญัชี

- กองทนุจดัท ารายงาน
ประจ าปี
➢ เสนอ คกก. ตลท. 
➢ เปิดเผย public

คกก.กองทนุ

• ทนุประเดมิ 5,700 ลา้นบาท
• เงนิน าสง่รายปี ไมน่อ้ยกวา่

90% ของรายไดห้ลงัหกั
คา่ใชจ้า่ย ภาษ ีและเงนิส ารอง
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ถาม - ตอบ
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