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ส่วนที่หนึ่ง  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ CMDF เมื่อเดือนมิถุนายน 2560  
ระหว่างวันที่ 5 – 21 มิถุนายน 2560 ส านักงานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) เพ่ือรองรับการจัดตั้ง
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund หรือ CMDF) ผ่านทางเว็บไซต์ 
ของส านักงาน โดยได้รับความคิดเห็นจากกระทรวงการคลัง รวมถึงหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง*  โดยมีสาระ
ส าคัญและผลสรุปในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามภาคผนวก)  

1.  รูปแบบองค์กร   

 หลักการของการรับฟังความคิดเห็นครั้งก่อน : CMDF มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก 
จากตลาดหลักทรัพย์โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานของรัฐ และก าหนดให้รายรับของ CMDF ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน  

 ความคิดเห็นที่ได้รับ : ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดตั้ง CMDF  
เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่และความผิดชอบ 
ของแต่ละหน่วยงาน แต่ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดให้ CMDF เป็นหน่วยงานของรัฐ โดยเห็นว่าควรก าหนดให้ 
CMDF เป็นองค์กรเอกชนเพ่ือให้มีความเป็นอิสระ ความคล่องตัว และความรวดเร็วในการด าเนินงาน 

 ความเห็นของส านักงาน : ส านักงานเห็นด้วยว่าไม่ควรก าหนดให้ CMDF เป็นหน่วยงาน 
ของรัฐ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความอิสระและคล่องตัว   

 ร่างกฎหมายที่กระทรวงการคลังจะเสนอ : ให้จัดตั้ง CMDF เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจาก 
ตลาดหลักทรัพย์ และให้มีลักษณะการด าเนินงานในรูปแบบเอกชน (ยกเลิกการก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ)   

  2.  ทรัพย์สินของ CMDF  

 หลักการของการรับฟังความคิดเห็นครั้งก่อน : ให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินเป็นทุนประเดิม
จ านวน 8,000 ล้านบาท และน าส่งเงินรายปีตามอัตราที่รัฐมนตรีก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ 
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์  
  

                                                           
*         คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (“คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์”)  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์”)  สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (“FETCO”)  สมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทย (“ASCO”) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
(“TLCA”)  สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (“TIA”)  บริษัท อาดามสั คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  คณุปราณี ภาษผีล   
คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย  คณุไพบูลย์ นลินทรางกูร ศาสตราจารย์หริัญ รดีศรี  คุณมีชัย วีระไวทยะ  คุณธาดา พฤติธาดา   
คุณธีระ ภู่ตระกูล คณุวรณั เจียมจติต์ตรง  และคณุหิรญัญาฯ   
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 ความคิดเห็นที่ได้รับ :  
 (1) จ านวนเงินทุนประเดิม : ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า การก าหนดจ านวนเงิน 

ทุนประเดิมทีจ่ะให้ตลาดหลักทรัพย์โอนให้ CMDF จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน 
ของตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจ านวนเงินที่เหมาะสมที่จะโอนให้ CMDF หลังจากที่ได้ 
กันเงินไว้เพ่ือรองรับการด าเนินงาน การเติบโต ซึ่งจะท าให้สามารถด ารงและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ไดแ้ล้ว คือ 4,500 ล้านบาท  
 (2) เงินน าส่งรายปี : ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องส่ง 
เงินรายปีอีก เนื่องจากเงินทุนประเดิมที่โอนให้น่าจะเพียงพอแล้ว และมีผู้แสดงความคิดเห็นบางรายเห็นว่าอัตรา 
ร้อยละ 90 สูงเกินไป ควรให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ CMDF เป็น 
ผู้ก าหนดอัตราเงินน าส่งรายปี  

 ความเห็นของส านักงาน :  
 (1) จ านวนเงินทุนประเดิม : กระทรวงการคลังขอให้ส านักงานพิจารณาจ านวนเงินที่ 

ตลาดหลักทรัพย์จะโอนให้แก่ CMDF และเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  ส านักงานได้พิจารณาที่มาของ
ความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ที่เสนอลดจ านวนเงินทุนประเดิมที่จะโอนให้ CMDF ลงเป็น 4,500 ล้านบาท 
เนื่องจากต้องกันเงินส ารองส าหรับโครงการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคตแล้ว ส านักงานเห็นว่าเงินที่กันไว้เพ่ือโครงการ 
ในอนาคตโครงการหนึ่งจ านวน 1,200 ล้านบาท ยังมีความไม่ชัดเจน และอยู่ในวิสัยที่ตลาดหลักทรัพย์จะกันจาก
ก าไรสุทธิประจ าปีเมื่อโครงการมีความชัดเจนแล้วได้ จึงเห็นว่าเงินทุนประเดิมที่ตลาดหลักทรัพย์สามารถน าส่งให้ 
CMDF ได้โดยไม่กระทบต่อการด าเนินงานควรมีจ านวนเท่ากับ 5,700 ล้านบาท  

 (2) เงินน าส่งรายปี : ควรให้ตลาดหลักทรัพย์หักเงินส ารองเพ่ือการลงทุนออกจากก าไรสุทธิ  
แล้วจึงค านวณจ านวนเงินที่ต้องน าส่งให้ CMDF เพ่ือไม่ได้กระทบต่อการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์  

 ร่างกฎหมายที่กระทรวงการคลังจะเสนอ :  
 (1) จ านวนเงินทุนประเดิม : ให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินหรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องจ านวน 

5,700 ล้านบาท เป็นทุนประเดิมให้กับ CMDF  
 (2) เงินน าส่งรายปี : ให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินรายปีให้แก่ CMDF ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหลังหักภาษีและเงินส ารองเพ่ือการลงทุนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ 

  3.  วัตถุประสงค์ของ CMDF   

 หลักการของการรับฟังความคิดเห็นครั้งก่อน : เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เช่น 
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน  ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การพัฒนาและเพ่ิมพูน
ทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  การเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ลงทุนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การพัฒนาและ
สนับสนุนการศึกษา โครงการวิจัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของตลาดทุนไทย และการพัฒนากลไกในตลาดทุนเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในลักษณะอื่น   
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 ความคิดเห็นที่ได้รับ : ผู้แสดงความคิดเห็นบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการก าหนดให้ CMDF  
ต้องมีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย และการพัฒนากลไกตลาดทุนเพ่ือส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  

 ความเห็นของส านักงาน : การก าหนดให้ CMDF มีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ 
ตลาดทุนให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาตลาดทุน โดยเฉพาะบุคลากรในภาค
การศึกษา ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เข้าถึงตลาดทุนในปัจจุบัน แต่มีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในอนาคต   
นอกจากนี้ การที่ตลาดทุนไทยมีความเชื่อมโยงกับตลาดทุนอ่ืนเป็นเรื่องส าคัญ CMDF จึงจ าเป็นต้องมีบทบาท 
ด้านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย ส าหรับการก าหนดให้ CMDF มีบทบาทในการพัฒนากลไก 
ตลาดทุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี จะเป็นกลไกเพ่ือให้การท าหน้าที่ของ CMDF สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ  

 ร่างกฎหมายที่กระทรวงการคลังจะเสนอ : เห็นควรเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ CMDF สามารถ 
ให้การสนับสนุน ทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (1) กรณีท่ีมีความจ าเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงินของ 
ตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์เป็นองค์กรที่มีความส าคัญต่อตลาดทุนไทย  
  (2) กรณีท่ีมีความจ าเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม เพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบ
ให้ตลาดทุนมีความผันผวนอย่างรุนแรง การซื้อขายไม่เป็นไปตามกลไกของตลาดที่มีประสิทธิภาพ  

 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอให้ส านักงานเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมวัตถุประสงค์
ของ CMDF ตามท่ีกล่าวข้างต้นก่อน โดยปรากฎในส่วนที่สองของเอกสารนี้ 

  4.  คณะกรรมการและผู้จัดการของ CMDF  

หลักการของการรับฟังความคิดเห็นครั้งก่อน :  
(1) คณะกรรมการมีจ านวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 

ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ คปภ. เลขาธิการ ก.ล.ต. และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. คัดเลือกและแต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 คน  

(2) ผู้จัดการแต่งตั้งจากพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ CMDF  

ความคิดเห็นที่ได้รับ : 
(1) คณะกรรมการ : ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าคณะกรรมการ CMDF  

ควรประกอบด้วยประธานกรรมการหรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  
เลขาธิการ ก.ล.ต. ผู้แทนจาก 6 สมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดทุน คือ ASCO AIMC TLCA ThaiBMA TIA  
และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 2 คน  นอกจากนี้ มีผู้แสดงความคิดเห็นบางราย 
ที่เห็นว่า ไม่ควรก าหนดให้มีกรรมการโดยต าแหน่ง เนื่องจากอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่  



  
 

5 
 

และไม่ควรก าหนดให้มีตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์ เพราะอาจขัดกับหลักการที่ต้องการแยก CMDF ออกจาก
ตลาดหลักทรัพย์  
 (2) ผู้จัดการ : ผู้แสดงความคิดเห็นบางรายเห็นว่าไม่ควรก าหนดให้แต่งตั้งผู้จัดการจาก
พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ เพราะอาจขัดกับหลักการที่ต้องการแยก CMDF ออกจากตลาดหลักทรัพย์ 

 ความเห็นของส านักงาน : คณะกรรมการของ CMDF ส่วนใหญ่ควรประกอบด้วย 
ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในตลาดทุนโดยตรง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดี  
จึงเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการ CMDF ควรมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แต่งตั้งจ านวนไม่เกิน 4 คน  

 ร่างกฎหมายที่กระทรวงการคลังจะเสนอ : 
 (1) คณะกรรมการ : ประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 9 คน คือ ประธานกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์  ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์  ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทน
ส านักงาน คปภ. ผู้แทนส านักงาน ก.ล.ต. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์คัดเลือกและแต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับ
ตลาดทุน ไม่เกิน 2 คน เพ่ือให้สัดส่วนของกรรมการที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความสมดุลกัน 

(2) ผู้จัดการ : ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เสนอพนักงานของตลาดหลักทรัพย์เป็น
ผู้จัดการ CMDF โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ CMDF 

5.  Accountability  

หลักการของการรับฟังความคิดเห็นครั้งก่อน :  
(1) จัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณรายจ่าย โดยจัดท าเป็นแผนสามปี เสนอต่อ  

รัฐมนตรีและคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ CMDF 
(2) จัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เป็นผู้สอบบัญชี  
(3) มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปี โดยบุคคลหรือคณะบุคคลภายนอกที่มีความเป็นกลาง  

และให้เปิดเผยผลการประเมินในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ CMDF 

ความคิดเห็นที่ได้รับ : 
(1) การจัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณรายจ่าย : ผู้แสดงความคิดเห็น 

บางรายเห็นด้วยกับการให้ CMDF จัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณรายจ่ายเป็นแผน 3 ปี และ
เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ไม่ต้องเสนอแผนดังกล่าวต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) การจัดท างบการเงิน : ผู้แสดงความคิดเห็นบางรายเห็นด้วยกับการให้ CMDF จัดท า
งบการเงินทุกรอบบัญชี แต่ควรให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจาก 
CMDF ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐ 
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 (3) การประเมินผลการด าเนินงาน : ผู้แสดงความคิดเห็นบางรายเห็นว่า ควรมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของ CMDF ตามหลักสากลและเปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณะ 

 ความเห็นของส านักงาน  
 (1) การจัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณรายจ่าย : ส านักงานเห็นว่าการให้ 
CMDF เสนอแผนการด าเนินงานและงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะช่วยให้
แผนงานของ CMDF สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทยในภาพรวม  
 (2) การจัดท างบการเงิน : ส านักงานเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะท่ีเสนอว่าผู้สอบบัญชีของ 
CMDF ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
 (3) การประเมินผลการด าเนินงาน : ส านักงานเห็นว่าการให้บุคคลหรือคณะบุคคล 
ภายนอกที่มีความเป็นกลางเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงานของ CMDF และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  
เป็นระบบการตรวจสอบและประเมินผลที่เพียงพอส าหรับการก ากับดูแล CMDF  

 ร่างกฎหมายที่กระทรวงการคลังจะเสนอ : เป็นไปตามความเห็นของส านักงาน    
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ส่วนที่สอง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของ CMDF  
  โดยที่กระทรวงการคลังมีข้อเสนอแนะให้ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมให้ CMDF สามารถ 
ให้การสนับสนุนทางการเงินกับตลาดหลักทรัพย์ได้ ใน 2 กรณี คือ  
  (1) กรณีท่ีมีความจ าเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงินของ 
ตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์เป็นองค์กรที่มีความส าคัญต่อตลาดทุนไทย ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ 
ไม่สามารถระดมทุนได้โดยตรง ดังนั้น จึงควรก าหนดให้ CMDF สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ 
ตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่มีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ 
  (2) กรณีท่ีมีความจ าเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม เพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบให้
ตลาดทุนมีความผันผวนอย่างรุนแรง การซื้อขายไม่เป็นไปตามกลไกของตลาดที่มีประสิทธิภาพ  
  ทั้งนี้ เงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ถือเป็นรายได้ของตลาดหลักทรัพย์ โดยการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นอ านาจของคณะกรรมการ CMDF  

โดยส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวจะอยู่ในร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 218/2 (6) และมาตรา  
218/12 (7) ดังนี้  
  ร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 218/2  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ เรียกว่า “กองทุนส่งเสริม 
การพัฒนาตลาดทุน” โดยให้กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นกิจการที่แยกต่างหากจากตลาดหลักทรัพย์ และ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1)  ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานของตลาดทุน 
(2)  พัฒนาบุคลากรที่ท างานในด้านที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน 
(3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์กับตลาดทุนให้แก่ผู้ลงทุนและสาธารณชน 

ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จในการก ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุน 
(4)  พัฒนาและสนับสนุนการศึกษา วิจัย หรืองานวิชาการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน 
(5)  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ตลาดทุนไทย 
(6)  ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยโอนเป็นเงินกองทุนของตลาดหลักทรัพย์ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ หรือความ
จ าเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นรายได้ของตลาดหลักทรัพย์ 
  (7)  พัฒนากลไกในตลาดทุนเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ นอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการกองทุน 

มาตรา 218/12  คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแล 
โดยทั่วไปซึ่งกิจการของกองทุนภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของตลาดทุน
โดยรวมเป็นส าคัญ อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 
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(1)  ก าหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน และการอนุมัติโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 
ตลาดทุน 

(2)  เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(3)  จัดตั้งนิติบุคคลเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(4)  ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของกองทุน 
(5)  ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล 
(6)  ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวกับกิจการของ 

กองทุน 
(7)  พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยโอนเป็นเงินกองทุนของ 

ตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่มีความจ าเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงินของ 
ตลาดหลักทรัพย์ หรือความจ าเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม  

(8)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

การขอรับฟังความคิดเห็น 
เนื่องจากประเด็นการเพิ่มวัตถุประสงค์ของ CMDF ดังกล่าวมีความส าคัญ กระทรวงการคลัง

จึงขอให้ส านักงานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นนี้เพิ่มเติม ส านักงานจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
และผู้สนใจแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว หรือน าเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  
 

  



  
 

9 
 

แบบส ารวจความคิดเห็น 

เรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทนุ  
(Capital Market Development Fund (CMDF))  

 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ      ต าแหน่ง     

ชื่อบริษัท            

อาชีพ / ประเภทธุรกิจ            

โทรศัพท์      โทรสาร     

อีเมล์             

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. การเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของ CMDF โดยให้สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินกับ 

ตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงิน 
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือมีความจ าเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม 

                 เห็นด้วย                      ไม่เห็นด้วย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ         
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2. ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นอื่น ๆ  

ความเห็นและข้อเสนอแนะ         
            
             
            
             
             
             
             
 

 
กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปท่ี ฝ่ายก ากับตลาด ส านักงาน ก.ล.ต. 

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรสาร: 0-2263-6074 หรือ email: msec@sec.or.th 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 
*** ส านักงานขอขอบคุณท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

mailto:msec@sec.or.th

