การวิเคราะห์ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากร่ างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

1. การปรับปรุ งการกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ การกาหนดทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริษัทหลักทรัพย์
และการกาหนดหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่รัฐมนตรีกาหนดเพิ่มเติม
1.1 ผลกระทบเชิ งบวก/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิงบวก
(1) ผูป้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์: ลดต้นทุนในการประกอบธุ รกิจ และลดภาระในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายในระหว่างการทดสอบแนวคิดหรื อนวัตกรรมในการให้บริ การ และภาระหน้าที่ตามกฎหมาย
มีความเหมาะสมกับลักษณะและรู ปแบบการประกอบธุ รกิจ
(2) ผูล้ งทุน: ได้รับบริ การที่ตรงตามความต้องการมากขึ้น ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และ
สามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินได้ง่ายขึ้น
(3) ตลาดทุนโดยรวม: กฎหมายนี้จะสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเงินในประเทศไทย
1.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งลบ
ไม่มี
1.3 ประโยชน์ ทปี่ ระชาชนและสั งคมจะได้ รับ
การปรับปรุ งการกากับดูแลธุ รกิจหลักทรัพย์และการกาหนดทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ของบริ ษทั หลักทรัพย์ จะทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจสามารถพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการให้บริ การได้ ซึ่งเป็ นการส่ งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology)
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการให้บริ การในตลาดทุน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันและผลักดันให้
ผูป้ ระกอบธุ รกิจเห็นความสาคัญของการปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การอยูเ่ สมอ ทาให้ผลู ้ งทุนได้รับ
บริ การที่ดีข้ ึนด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม มีทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงบริ การได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ จานวนทุนจดทะเบียนชาระแล้วที่เหมาะสมกับรู ปแบบและความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์ จะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
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2. การกาหนดให้ บริษัทหลักทรัพย์ มีหน้ าทีใ่ นการจัดการกองทุนรวมด้ วยความซื่ อสั ตย์ สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชี พ
รวมทั้งปรับปรุ งหลักเกณฑ์ ในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อแก้ ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
2.1 ผลกระทบเชิ งบวก/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งบวก
(1) กองทุนรวม และบริ ษทั หลักทรัพย์ที่จดั การกองทุนรวม (บลจ.): การกาหนดให้ บลจ.
มีหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวมด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
ผูล้ งทุน โดยใช้ความรู ้ความสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ (fiduciary duty) และจัดให้มีนโยบาย
การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งติดตามดูแลการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ไม่เป็ นธรรม หรื ออาจทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเสี ยประโยชน์ จะทาให้การบริ หารจัดการ
กองทุนรวมมีประสิ ทธิภาพ และผูล้ งทุนมีความเชื่อมัน่ ต่อการบริ หารจัดการของ บลจ. นอกจากนี้
การปรับปรุ งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทาให้การบริ หารจัดการกองทุนรวม
ของ บลจ. เป็ นไปได้โดยสะดวกยิง่ ขึ้น
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุน: ได้รับประโยชน์จากการที่ บลจ. มีการจัดการกองทุนรวมโดยคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน มีการติดตามดูแลธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ไม่เป็ นธรรม หรื ออาจทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเสี ยประโยชน์ ทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้รับ
ความคุม้ ครองมากขึ้น และการจัดการกองทุนรวมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งลบ
ไม่มี
2.3 ประโยชน์ ทปี่ ระชาชนและสั งคมจะได้ รับ
การปรับปรุ งบทบัญญัติในส่ วนการกาหนดหน้าที่ (fiduciary duty) ของ บลจ. ในการจัดการ
กองทุนรวมรวมทั้งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุ งหลักเกณฑ์ในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
จะทาให้การดาเนิ นงานของกองทุนรวมเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน สิ ทธิ ของ
ผูล้ งทุนได้รับความคุม้ ครอง และผูล้ งทุนมีความเชื่อมัน่ ในการลงทุนในกองทุนรวมมากยิง่ ขึ้น
3. การปรับปรุ งการกากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3.1 ผลกระทบเชิ งบวก/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งบวก
ตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ (“บล. สมาชิก”)
บริ ษทั จดทะเบียน และผูล้ งทุน: การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม
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ให้ความสาคัญกับประโยชน์ของตลาดทุนและการคุม้ ครองผูล้ งทุน และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ก่อให้เกิดประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บล. สมาชิก บริ ษทั จดทะเบียน และผูล้ งทุน ให้ได้รับ
บริ การที่ดี มีประสิ ทธิภาพ ทาให้ผลู ้ งทุนมีความเชื่อมัน่ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และทาให้ตลาดหลักทรัพย์
สามารถดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น
3.2 ผลกระทบเชิ งลบและผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งลบ
บล. สมาชิก: การปรับปรุ งองค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทาให้
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งมาจากการเลือกตั้งของ บล. สมาชิก มีสัดส่ วนน้อยลงหนึ่ งคน
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยงั คงประกอบด้วยบุคคลที่มาจากผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับ
ตลาดทุน และมีความรู ้ความสามารถในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่ องนี้ได้กาหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คัดเลือกและแต่งตั้งเป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งมาจากรายชื่อที่เสนอโดย stakeholders ของ
ตลาดทุน และต้องมีความรู ้และประสบการณ์ อนั จาเป็ นต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
3.3 ประโยชน์ ทปี่ ระชาชนและสั งคมจะได้ รับ
การปรับปรุ งการกากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลจะทาให้
การดาเนิ นงานของตลาดหลักทรัพย์มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะทาให้
ผลการประเมินในโครงการประเมินภาคการเงิน (FSAP) ในปี 2561 ของประเทศไทยอยูใ่ นระดับที่ดีข้ ึน
รวมทั้งทาให้กาหนดนโยบายและการดาเนินงานของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีการพิจารณาถึง
ประโยชน์ของ stakeholders ของตลาดหลักทรัพย์ ผูล้ งทุน และตลาดทุนโดยรวมอย่างรอบคอบและ
รอบด้านยิง่ ขึ้น ส่ งผลให้ตลาดทุนไทยมีความน่าสนใจสาหรับผูล้ งทุนและผูป้ ระกอบธุ รกิจ ตลอดจน
การสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ
4. การเพิม่ ศักยภาพการแข่ งขันในตลาดทุน
4.1 ผลกระทบเชิ งบวก/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งบวก
(1) ตลาดหลักทรัพย์: การกาหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอานาจประกาศ
กาหนดให้บุคคลที่มิใช่ บล. สมาชิกสามารถทาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใด
ประเภทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ได้ (“open access”) จะทาให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถเลือกรู ปแบบ
การสร้างพันธมิตรได้อย่างเหมาะสม สามารถรองรับการเชื่ อมโยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมทั้ง
ทาให้ตลาดหลักทรัพย์มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีข้ ึน
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(2) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์: การกาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถ
ให้บริ การรับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (“scripless”) ได้สาหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท
ทาให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันระหว่างตลาดหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุ รกิจศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์อื่น
(3) บล. สมาชิกและผูล้ งทุน: การห้ามมิให้ บล. สมาชิกซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
นอกตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์หรื อเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุ ญาต เป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ บล. สมาชิ กสามารถซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ และส่ งเสริ มให้เกิด
การแข่งขัน (shadow competition) ซึ่ งจะช่วยเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ว่าตลาดหลักทรัพย์จะรักษา
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน ทาให้ บล. สมาชิก และผูล้ งทุนได้รับบริ การที่ดีข้ ึนจากตลาดหลักทรัพย์
4.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งลบ
(1) ตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ย่อย: การเปิ ดโอกาสให้ บล. สมาชิกซื้ อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ และการกาหนดให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถให้บริ การรับฝากหลักทรัพย์ในระบบ scripless ได้สาหรับหลักทรัพย์
ทุกประเภทนั้น ในระยะแรกที่มี trading venue หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อื่นให้บริ การแข่งขันกับ
ตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ย่อย ตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ย่อยอาจเสี ยประโยชน์จากสถานการณ์
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูป้ ระกอบกิจการดังกล่าวมาก่อน ย่อมมีความได้เปรี ยบ
และมี economy of scale การมีผปู ้ ระกอบธุ รกิจเพิ่มขึ้นน่าจะมีผลให้ตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ย่อย
พัฒนาประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานและคุณภาพของการให้บริ การ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจรายอื่น ๆ ได้ ดังนั้น ในระยะยาวการแก้ไขกฎหมายในเรื่ องดังกล่าวจึงเป็ นผลดี
ต่อตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ย่อย
(2) ผูล้ งทุน: การ open access ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ในต่างประเทศเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์
ได้โดยตรง อาจทาให้บริ ษทั หลักทรัพย์ท่ีเป็ นบริ ษทั ลูกของบริ ษทั หลักทรัพย์ต่างประเทศปิ ดกิ จการ
ในประเทศไทย เพราะไม่มีความคุม้ ค่าในการดาเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทย ส่ งผลให้บทวิเคราะห์
หลักทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ดี สานักงาน ก.ล.ต. ได้ดาเนินการสนับสนุนให้มีผจู ้ ดั ทาบทวิเคราะห์
หลักทรัพย์ที่เป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่จดั ทาบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เผยแพร่ ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนอย่างเพียงพอ
(3) สานักงาน ก.ล.ต.: การ open access ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ต่างประเทศซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้โดยตรง จะต้องพิจารณาถึงข้อจากัดในการกากับดูแลบริ ษทั หลักทรัพย์
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ในต่างประเทศ และวิธีการตรวจสอบความผิดปกติของการส่ งคาสั่งซื้ อขายซึ่ งอาจทาได้ยากขึ้น
อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั สานักงาน ก.ล.ต. มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)
กับหน่วยงานกากับดูแลด้านการเงินของต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงาน
กากับดูแลด้านการเงินของต่างประเทศในการกากับดูแลโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ
ด้านการบังคับใช้กฎหมายแก่สานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากนี้ การเปิ ดโอกาสให้ บล. สมาชิกซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอก
ตลาดหลักทรัพย์ อาจทาให้เกิดการกระจัดกระจายของแหล่งซื้ อขายหลักทรัพย์ (market fragmentation)
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงาน ก.ล.ต. จึงต้องพิจารณากาหนดมาตรการเพื่อป้ องกันผลกระทบ
จากกรณี ดงั กล่าว เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลของ trading venue เพื่อความโปร่ งใสเกี่ยวกับการซื้ อขาย
รวมถึงราคาของหลักทรัพย์ เป็ นต้น
4.3 ประโยชน์ ทปี่ ระชาชนและสั งคมจะได้ รับ
(1) การ open access ตลาดหลักทรัพย์จะทาให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถเลือกรู ปแบบ
การสร้างพันธมิตรได้อย่างเหมาะสม และสามารถรองรับการเชื่อมโยงการซื้ อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนได้ ซึ่ งจะทาให้ตลาดหลักทรัพย์มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
(2) การเปิ ดโอกาสให้ บล. สมาชิกซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์
เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการแข่งขัน (shadow competition) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์และ trading venue อื่น ๆ
ซึ่งจะทาให้ผลู ้ งทุนมีทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถเลือกใช้บริ การ trading venue ที่ตอบสนอง
ความต้องการของตนเองได้ดีที่สุดได้
(3) การกาหนดให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถให้บริ การรับฝาก
หลักทรัพย์แบบ scripless ได้สาหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท จะทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ทุกรายมีความเท่าเทียมกันในการประกอบธุ รกิจ (มี level playing field) และเพิ่มทางเลือก
ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
5. การจัดตั้งกองทุนส่ งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุน CMDF”)
5.1 ผลกระทบเชิ งบวก/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งบวก
(1) ตลาดทุนโดยรวม: การมีองค์กรที่เป็ นศูนย์กลางในการกาหนดนโยบายและบูรณาการ
การดาเนินงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จะทาให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาทักษะของบุคลากรในตลาดทุน การเสริ มสร้างความรู ้แก่ผลู ้ งทุน และการสนับสนุน
การศึกษาวิจยั ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อตลาดทุนโดยรวมมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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(2) ตลาดหลักทรัพย์: ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงระหว่างตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก
การแยกบทบาทระหว่างตลาดหลักทรัพย์ที่ทา exchange function กับกองทุน CMDF ที่ทาหน้าที่
ส่ งเสริ มและพัฒนาตลาดทุนออกจากกัน จะทาให้ตลาดหลักทรัพย์มี focus ที่ชดั เจนและมีประสิ ทธิภาพ
ในการดาเนินงานมากขึ้น และมีการใช้ทรัพย์สินของตลาดหลักทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
(3) ผูล้ งทุน: การจัดตั้งกองทุน CMDF เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาตลาดทุน จะส่ งเสริ มให้
ผูล้ งทุนและประชาชนทัว่ ไปมีความรู ้ความเข้าใจ สามารถใช้บริ การทางการเงินได้อย่างชาญฉลาด
รู ้เท่าทัน และมีทกั ษะในการบริ หารจัดการการเงินส่ วนบุคคล
5.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งลบ
ไม่มี
5.3 ประโยชน์ ทปี่ ระชาชนและสั งคมจะได้ รับ
การจัดตั้งกองทุน CMDF โดยให้กองทุนมีฐานะเป็ นนิติบุคคลและมีการดาเนินงาน
แบบเอกชนเช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ จะทาให้เกิดการบูรณาการการดาเนินงานด้านการพัฒนา
ตลาดทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน มีความคล่องตัว และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของตลาดทุน
โดยรวมและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (stakeholders) ในตลาดทุนอย่างทัว่ ถึง โดยมีการส่ งเสริ มและพัฒนา
ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร การศึกษาวิจยั การสร้างความรู ้ทางการเงินแก่ประชาชน (financial
literacy) ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย
6. การเพิม่ ประสิ ทธิภาพ ความชัดเจน และความโปร่ งใสในการดาเนินงานของ ก.ล.ต.
6.1 ผลกระทบเชิ งบวก/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งบวก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และเลขาธิการ ก.ล.ต.:
การแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และ
เลขาธิการ ก.ล.ต. จะทาให้การดาเนินงานของ ก.ล.ต. มีความชัดเจน ความโปร่ งใส และมีประสิ ทธิภาพ
ยิง่ ขึ้น และก่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ แก่ผทู ้ ี่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
6.2 ผลกระทบเชิงลบ/ผู้ได้ รับผลกระทบเชิ งลบ
ไม่มี
6.3 ประโยชน์ ทปี่ ระชาชนและสั งคมจะได้ รับ
การแก้ไขบทบัญญัติเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพ ความชัดเจน และความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
ของ ก.ล.ต. จะทาให้แผนการดาเนินงานของสานักงาน ก.ล.ต. สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และวัตถุประสงค์ในการกากับดูแลตลาดทุนตามมาตรฐานสากล ทาให้การดาเนินการ
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ของสานักงาน ก.ล.ต. มีความโปร่ งใสและเหมาะสมยิง่ ขึ้น รวมทั้งทาให้สานักงาน ก.ล.ต. สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานกากับดูแลทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ครอบคลุมยิง่ ขึ้น ดังนั้น
การปรับปรุ งกฎหมายในส่ วนนี้จึงเป็ นผลดีต่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานและการกากับดูแลตลาดทุน
ของสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ แก่ผทู ้ ี่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแล ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนทัว่ ไป
____________________

