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รพี สุจรติกุล 

เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 

ครั้งที่แล้ว ผมได้เล่าเรื่องแผนยุทธศาสตร์ 3 ปีของ ก.ล.ต. ซึ่งหนึ่งในแผนที่ส าคัญคือ การท าให้ตลาดทุน 

มีประสิทธิภาพและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันผ่านการยกระดับกฎเกณฑ์การก ากับดูแลให้ได้

มาตรฐานสากล โดยภาคการเงินของไทยก าลังร่วมกันเตรียมความพร้อมในการเข้ารับประเมิน Financial 

Sector Assessment Program (FSAP) ประมาณปลายปี 2561 ถึงต้นปี 2562 

ค าถามที่มักจะได้ยินเสมอ ในยามที่ต้องท าตามมาตรฐานอะไรสักอย่าง หรือในเวลาที่ต้องมีหน่วยงานสากลหรือ

ต่างประเทศเข้ามาประเมินก็คือ จ าเป็นด้วยหรือ? ท าไปท าไม? 

ค าตอบก็คือ จ าเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะถ้าจะให้ภาคการเงินของไทยเป็นตัวเลือกในการลงทุน ดึงดูดเม็ดเงิน

จากนอกประเทศแล้ว ความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งส าคัญมาก การที่มีหน่วยงานกลางที่เป็นที่ยอมรับ 

เข้ามาช่วยประเมินว่าเราท าได้ตามมาตรฐานสากล จะเพิ่มความความเชื่อม่ันให้กับภาคการเงินของไทยได้

เป็นอย่างดี และหากยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุง เราก็สามารถน าค าแนะน าที่ได้รับมาพัฒนาเสริมความแข็งแกร่ง

ขึ้นไปไดอี้ก 

นอกจากนี้ ในกรอบของการเจรจาระหว่างประเทศ เพ่ือการเชื่อมโยงตลาดทุน และการท าธุรกรรม 

ข้ามพรมแดนนั้น เงื่อนไขท่ีส าคัญของการเจรจาคือ การท าตามมาตรฐานสากล ซ่ึงหากเราท าไม่ได้  

ก็จะเสียโอกาสนะครับ 

การประเมิน FSAP นี้ เป็นโครงการที่ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือชื่อท่ีคุ้นเคยคือ IMF 

(International Monetary Fund) ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2542 หลังจากท่ีเกิดวิกฤติทางการเงินในเอเชีย 

ครอบคลุมการประเมินด้านหลัก ๆ ได้แก่ (1) เสถียรภาพ จุดอ่อน และจุดแข็งของภาคการเงิน (2) การ

ปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ (3) ประเด็นที่ควรส่งเสริมให้พัฒนาหรือควรให้ความสนับสนุน

ทางเทคนิค 

การเข้ารับการประเมิน FSAP จึงช่วยให้ประเทศที่เข้ารับการประเมินทราบถึงสถานะของภาคการเงิน 

เทียบกับมาตรฐานสากล และน าผลการประเมินไปใช้ในการก าหนดนโยบาย จัดล าดับความส าคัญ 

ของแผนยุทธศาสตร์ และก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องได้ดียิ่งขึ้น 

ตลาดทนุไทย… สู่สากล 

                                                       (เผยแพร่ในคอลัมน์ เปิดบา้น ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบบัวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559) 
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ที่ผ่านมา ประเทศไทยเคยมีประสบการณ์เข้ารับการประเมินมาแล้วครั้งหนึ่งในปี 2550 โดยในส่วนของ

ตลาดทุนนั้น ผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจครับ โดย ก.ล.ต. มีระบบการท างานโดยรวมที่ได้มาตรฐาน  

มีความม่ันคง มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ และก็ได้รับข้อเสนอแนะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลใน

หลายเรื่อง  

ตัวอย่างข้อเสนอแนะ เช่น (1) ตลาดทุนไทยได้พัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว จึงควรปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ 

จากที่ทางการเป็นผู้ตัดสินใจแทนผู้ลงทุนและคัดเลือกอนุญาตเฉพาะสิ่งที่ทางการเห็นว่ามีคุณภาพ (merit 

based) ไปเป็นระบบที่ให้ผู้ลงทุนตัดสินใจด้วยตัวเองมากข้ึนโดยเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล (disclosure 

based) มิฉะนั้นจะเป็นการปิดกั้นที่เอกชนจะมีแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (2) ภาครัฐควร

เปิดให้ผู้ลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ เพ่ือให้มีทางเลือกในการลงทุนหลากหลายมากข้ึน   

(3) การปรับโครงสร้าง ก.ล.ต. เพื่อให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น (4) การประสานงานระหว่าง ก.ล.ต.           

กับหน่วยงานทางการอ่ืน ๆ ภายในประเทศ ให้ใกล้ชิดมากขึ้นก่อนที่จะมีการก าหนดนโยบายที่อาจมีผลกระทบ

ต่อตลาดทุน เป็นต้น ซึ่ง ก.ล.ต. ก็ได้รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปประสานงานเพ่ือให้เกิดการแก้ไขหรือด าเนินการ

ปรับปรุงแล้วครับ 

ส าหรับประเด็นที่ภาคการเงินไทยจะเข้ารับการประเมินในครั้งใหม่นี้มีหลายส่วนด้วยกัน เช่น ความโปร่งใส   

ในการด าเนินนโยบายทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐานของตลาดการเงิน การก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์      

ตลาดทุน และธุรกิจประกันภัย  ซึ่งเก่ียวข้องกับหน่วยงานก ากับดูแลหลายหน่วยงาน ทั้งธนาคารแห่งประเทศ

ไทย คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ ก.ล.ต. ซ่ึงได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้ารับการประเมินได้ในประมาณช่วงปลายปี 2561 ถึงต้นปี 2562 ครับ 

ในส่วนของภาคตลาดทุนขอบเขตในการประเมินครั้งถัดไปยังคงเหมือนเดิมคือประเมินการก ากับดูแล 

ตลาดทุนเทียบกับมาตรฐานสากลขององค์กร ก.ล.ต. สากล (International Organization of 

Securities Commissions:“IOSCO”) และประเมินระบบช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เทียบกับ

มาตรฐานสากล ที่ก าหนดร่วมกันโดย Bank for International Settlements และ IOSCO ครับ แต่

รายละเอียดมาตรฐานต่าง ๆ ก็อาจมีการปรับเปลี่ยนไปพอสมควร เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  

หากเจาะลึกลงในรายละเอียดของการประเมิน จะพบว่าเนื้อหาของการประเมินมีความเกี่ยวข้องกับ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในตลาดทุน ตัวอย่างเช่น (1) ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เป็นองค์กรก ากับดูแลตนเอง 

(self-regulatory organizations: “SRO”) สามารถท าหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ (2) ประสิทธิภาพ 

การใช้บังคับกฎหมาย (3) คุณภาพ และความครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล 

โดยผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี และสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ (4) การมีกรอบการท างาน (framework) 

และระบบรองรับเกี่ยวกับตัวกลาง การบริหารจัดการกองทุน และตลาดรองที่คุ้มครองผลประโยชน์ของ 
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ผู้ลงทุนและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน  รวมทั้ง (5) ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลทั้งในและ 

นอกประเทศ  

เพ่ือให้มีความพร้อม ก.ล.ต. ก็ได้เตรียมการอย่างต่อเนื่อง โดยท าการประเมินตนเอง (self-assessment)  

เรื่องการก ากับดูแลตลาดทุนตามหลักการของ IOSCO ก่อน เพื่อให้ทราบถึงสถานะปัจจุบัน รวมทั้งเร่ง      

แปลประกาศต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นจ านวนมากให้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนอกจากจะช่วยเป็นข้อมูลให้เห็นว่า 

กฎเกณฑ์ของเราสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพียงใดแล้ว ก็ยังน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ร่วมตลาดในการ

ท างานในอนาคตอย่างมากด้วยครับ   

ในขั้นตอนก่อนเข้าสู่การประเมินนี้ ก.ล.ต. จะทยอยด าเนินการในประเด็นที่ส าคัญ  โดย ก.ล.ต. เข้าใจเป็นอย่าง

ดีว่า การที่จะปรับเปลี่ยนให้ได้ตามมาตรฐานสากลนั้น จะต้องให้เวลาแก่ผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอ เพ่ือการ

ปรับตัว  และการท าตามมาตรฐานสากลแต่เพียงอย่างเดียวนั้น คงไม่ใช่แนวทางท่ีเหมาะสม แต่การ

เปลี่ยนแปลงที่ค านึงถึงบริบทและระบบนิเวศของตลาดทุนไทยด้วยต่างหาก ที่จะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือ

ประโยชน์อย่างยั่งยืนแท้จริงของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

ซ่ึงการที่จะท าให้ตลาดทุนไทยพร้อมเข้ารับการประเมินครั้งส าคัญนี้ นอกจาก ก.ล.ต. และหน่วยงานก ากับดูแล

ในภาคการเงินที่ร่วมกันท างานแล้วต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันด าเนินการให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลซึ่ง ก.ล.ต. ก็จะสื่อสารอย่างเปิดใจ กับผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เข้าใจ เห็น

ประโยชน์ ความส าคัญ และร่วมเดินหน้าไปด้วยกันในการพัฒนาตลาดทุนไทย เพื่อสร้างความม่ันคงและการ

เติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจของชาติ อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยครับ 

 

***************************************** 
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