สรุ ปสาระสํ าคัญของการเสนอแก้ ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. "#$#
ปั จจุบนั เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว
และมีศกั ยภาพที.จะทําให้เกิดการพัฒนาระบบการเงินและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเทศไทยจึงควรส่ งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน ซึ. งรวมถึง
การปรับปรุ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. >?@? (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”)
ให้มีความยืดหยุน่ เพียงพอที.จะรองรับนวัตกรรมและการบริ การรู ปแบบใหม่ การปรับปรุ งบทบัญญัติ
เพื.อเพิ.มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน ตลอดจนการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานและ
การให้บริ การของตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนีG พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ยังมีบทบัญญัติบางประการที.ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ไม่เพียงพอที.จะคุม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทัGงขาดการบูรณาการงานด้าน
การส่ งเสริ มและพัฒนาตลาดทุนให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จึงสมควรแก้ไขเพิ.มเติม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนีG
K. การปรับปรุ งบทนิยามการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ การกําหนดทุนจดทะเบียน
ชําระแล้วของบริ ษทั หลักทรัพย์ และการกําหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทที.
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกําหนดเพิ.มเติม
กําหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจประกาศยกเว้นการประกอบธุ รกิจ
บางลักษณะมิให้เป็ นธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซืG อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนรวม และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีดุลพินิจในการกําหนด
ทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริ ษทั หลักทรัพย์ โดยไม่กาํ หนดจํานวนทุนจดทะเบียนชําระแล้วขัGนตํ.า
ในกฎหมาย เพื.อให้กฎหมายมีความยืดหยุน่ เพียงพอที.จะรองรับนวัตกรรม และให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจสามารถ
เข้าร่ วมทดสอบนวัตกรรมภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox ได้ อันเป็ นการส่ งเสริ มพัฒนาการและ
การแข่งขันของการประกอบธุ รกิจในตลาดทุน ทําให้ผลู ้ งทุนเข้าถึงบริ การได้ง่ายขึGนและได้รับบริ การที.ดีขG ึน
ด้วยค่าใช้จ่ายที.ต.าํ ลง
นอกจากนีG ยังกําหนดให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอาํ นาจกําหนดหลักเกณฑ์
การประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทที.รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกําหนดเพิ.มเติม เพื.อให้เป็ นไป
ในลักษณะเดียวกับการกํากับดูแลธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทอื.น
>. การให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. มีอาํ นาจสั.งให้มีการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียน
กําหนดให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจสั.ง
ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุ การบริ ษทั หรื อบุคคลใด ๆ จัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนในกรณี
ที.บริ ษทั มีการดําเนินงานหรื อการบริ หารกิจการในลักษณะอันอาจส่ งผลกระทบต่อประชาชน หรื อกรณี ที.
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารมีพฤติกรรมที.อาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั เสี ยหายอย่างร้ายแรง หรื ออาจทําให้เสื. อมเสี ย

2
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ อย่างมีนยั สําคัญ อันเป็ นการเพิ.มช่องทางในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียน
เพื.อแก้ไขปั ญหาในกรณี ที.ไม่สามารถใช้กลไกปกติได้แล้ว ทําให้บริ ษทั จดทะเบียนสามารถดําเนิ นงาน
ต่อไปได้และป้ องกันมิให้ปัญหาลุกลามในวงกว้าง
@. การกําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที.จดั การกองทุนรวม (“บลจ.”) มีหน้าที.ในการจัดการ
กองทุนรวมด้วยความซื. อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (“fiduciary duty”)
รวมทัGงปรับปรุ งช่องทางและวิธีการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําหนด fiduciary duty ในการจัดการกองทุนรวมของ บลจ. รวมทัGงกําหนดให้ บลจ.
ต้องจัดให้มีกลไกตรวจสอบดูแล (oversight) เพื.อให้การจัดการกองทุนรวมมีความเป็ นธรรม มีการป้ องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และเป็ นไปเพื.อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
อันเป็ นการยกระดับ governance ของกองทุนรวม ทําให้การจัดการกองทุนรวมของ บลจ. มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลที.ดีและผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รับความคุม้ ครองมากขึGน
นอกจากนีG ยังปรับปรุ งช่องทางและวิธีการใช้สิทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี.ยวกับการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยอ้างอิงจากแนวทางในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เพื.อให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสามารถ
ปกป้ องสิ ทธิ และผลประโยชน์ของตนเอง และ บลจ. มีโอกาสได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ง่ายขึGน
_. การปรับปรุ งการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
กําหนด regulatory objectives และความคาดหวังในการดําเนิ นกิ จการของ
ตลาดหลักทรัพย์ และให้ตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์ เงื.อนไข และวิธีการที.คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื.อให้การกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ซึ. งจะทําให้ผล
การประเมินในโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program: FSAP) ในปี 2561
ของประเทศไทยอยูใ่ นระดับที.ดีขG ึน รวมทัGงปรับปรุ งองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
กระบวนการคัดเลื อก ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง และหน้าที.ความรับผิดชอบ (accountability)
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื.อให้การดําเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์มีความโปร่ งใส ต่อเนื.อง
มีการกํากับดูแลกิจการที.ดี และเป็ นไปโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholders) ในตลาดทุน
อย่างทัว. ถึง
?. การเพิ.มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน
?.K กําหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีอาํ นาจเปิ ดให้บุคคลอื.นที.มิใช่
บริ ษทั หลักทรัพย์ที.เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ (“บล. สมาชิก”) สามารถซืGอขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ทุกประเภทในตลาดหลักทรัพย์ได้ เพื.อให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถเลือกรู ปแบบการสร้างพันธมิตรได้
อย่างเหมาะสม และรองรับการเชื. อมโยงการซืGอขายหลักทรัพย์ที.อาจเกิดขึGนในอนาคต
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5.2 กําหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูอ้ นุ ญาตให้ บล. สมาชิกซืG อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์แทนตลาดหลักทรัพย์ เพื.อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการอนุญาต
และเป็ นการส่ งเสริ มการแข่งขัน ทําให้ตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานและคุณภาพ
ในการให้บริ การอยูเ่ สมอ
5.3 กําหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจประกาศกําหนดให้บุคคลอื.นที.มิใช่
บริ ษทั ที.ออกหลักทรัพย์ (issuer) นําหลักทรัพย์ซ. ึ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที.เป็ นที.ยอมรับ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. มาจดทะเบียนซืGอขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ เป็ นการเพิ.มทางเลือกในการลงทุน
ให้แก่ผลู ้ งทุน และเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์
?._ กําหนดให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถให้บริ การรับฝาก
หลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) ได้สาํ หรับหลักทรัพย์ทุกประเภท เพื.อให้เกิดความ
เท่าเทียมกันในการประกอบธุ รกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ย่อยกับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อื.น
j. การจัดตัGงกองทุนส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุน CMDF”)
กําหนดให้มีการจัดตัGงกองทุน CMDF ในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฐานะเป็ นนิติบุคคล
เป็ นกิจการที.แยกต่างหากจากตลาดหลักทรัพย์ เพื.อให้มีศูนย์กลางในการกําหนดนโยบายและบูรณาการ
งานด้านการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้การดําเนินงานด้านการพัฒนาตลาดทุน
มีประสิ ทธิ ภาพ ชัดเจน โปร่ งใส ต่อเนื. อง และมีการคํานึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนในภาพรวม และเพื.อ
แยกบทบาทในด้านการพัฒนาตลาดทุนออกจากการเป็ นศูนย์กลางในการซืG อขายหลักทรัพย์ (exchange
function) ของตลาดหลักทรัพย์ ทําให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง. ขึGน
n. การเพิ.มประสิ ทธิ ภาพ ความชัดเจน และความโปร่ งใสในการดําเนินงานของ ก.ล.ต.
แก้ไขเพิ.มเติมบทบัญญัติเพื.อเพิ.มประสิ ทธิ ภาพ ความชัดเจน และความโปร่ งใส
ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัGง
ปรับปรุ งบทบัญญัติในการจัดทําแผนการดําเนินงานของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื.อให้แผนการดําเนินงานของ
สํานักงาน ก.ล.ต. สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและวัตถุประสงค์ในการกํากับดูแล
ตลาดทุน

