
ภาคผนวก 
ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง (Public Hearing) 

เร่ือง  การแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
เพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 

(Capital Market Development Fund หรือ CMDF) 
 

 การรับฟังความคิดเห็นของส านักงาน 
ระหว่างวันที่ 5 – 21 มิถุนายน 2560 ส านักงานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข  
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) เพื่อรองรับการจัดตั้ง 
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund หรือ CMDF) จากบุคคล 
ทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานใน 6 ประเด็น ดงันี้  
1. การจัดตั้ง CMDF แยกออกจากตลาดหลักทรัพย์ 
2. รูปแบบของ CMDF  
3. วัตถุประสงค์ของ CMDF 
4. คณะกรรมการและผู้จัดการของ CMDF 
5. ทรัพย์สินของ CMDF  
6. การก ากับดูแล CMDF  
มีผู้แสดงความคิดเห็นรวม 17 ราย ได้แก่ กระทรวงการคลัง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (“คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์”)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลักทรัพย์”)  สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (“FETCO”)  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“ASCO”) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (“TLCA”)  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“TIA”)  บริษัท อาดามัส  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  คุณปราณี ภาษีผล  คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย  คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร 
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี  คุณมีชัย วีระไวทยะ  คุณธาดา พฤติธาดา  คุณธีระ ภู่ตระกูล  
คุณวรัณ เจียมจิตต์ตรง  และคุณหิรัญญาฯ   
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สรุปประเด็นความคิดเห็นท่ีส าคัญ 
1. การจัดตั้ง CMDF เป็นนิติบุคคลแยกออกจากตลาดหลักทรัพย์  

(ร่างมาตรา 218/2 ก าหนดให้จัดตั้ง CMDF เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
บทบาทหน้าที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ก าหนด) 

ความเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความเห็นของส านักงาน 
กระทรวงการคลัง  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์  
ตลาดหลักทรัพย์  FETCO  ASCO  TLCA  TIA   
บมจ.อาดามัส  คุณไพบูลย์ฯ  คุณธาดาฯ  คุณปราณีฯ   
ศ.หิรัญฯ และคุณธีระฯ  
 เห็นด้วยกับการแยกบทบาทการส่งเสริมการพัฒนา 

ตลาดทุนออกจากบทบาทการเปน็ศูนย์กลาง 
ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ (exchange function) ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีความชัดเจนในการด าเนินการ  

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์    
 ตลาดหลักทรัพย์สามารถจัดตั้ง CMDF เป็นนติิบคุคลแยก

ออกจากตลาดหลักทรัพย์ โดยไมต่้องแก้ไขกฎหมาย  
ซ่ึงยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถท าได้ 
ในเวลาอันส้ัน 

ความเห็นเพิ่มเติมของคุณธีระฯ  
 การ demutualize และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ 

ตลาดหลักทรัพย์ ใหเ้ปน็บรษิัทมหาชนจ ากัด เปน็
แนวทางที่ดีกว่าในการเพิ่มประสิทธิภาพของ 
ตลาดหลักทรัพย์และการพัฒนาตลาดทุน 

คุณมีชัยฯ  คุณโสภาวดีฯ  คุณวรัณฯ  
 ไม่เหน็ด้วยกบัการก าหนดให้มี CMDF เนื่องจาก  

1. ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ท าหน้าที่พัฒนาตลาดทนุ
และส่งเสริมความรู้แก่ภาคประชาชนได้เปน็อย่างดี  

2. บทบาทในการพัฒนาตลาดทุนของ CMDF  
อาจซ้ าซ้อนกับ ก.ล.ต. 

ส านักงานเห็นควรคงหลักการตามร่างมาตราดังกล่าวไว้ 
โดยมีข้อพิจารณาดังนี ้
 การจัดตั้ง CMDF เป็นนิตบิุคคลโดยกฎหมาย และ

เป็นกจิการที่แยกต่างหากจากตลาดหลักทรัพย ์
จะท าให้เกิดความชัดเจนถึงการแยกบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน และ exchange function ออกจากกัน ซ่ึงจะ
ท าให้การด าเนินงานในด้าน exchange function ของ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนา
ตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
จะท าให้เกิดความชัดเจนในการก ากับดูแล 
การด าเนินงานของ CMDF ด้วย  

 การ demutualize และปรับโครงสร้างของ 
ตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษทัมหาชนจ ากัด น่าจะเปน็
แนวทางหนึง่ที่กระตุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์เพิ่ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน 
exchange function ได้ แต่จะยังไม่ตรงตามหลักการที่
ต้องการแยกบทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
ตลาดทุนออกจากตลาดหลักทรัพย์  

 การแยกบทบาทของการพัฒนาตลาดทุนออกจาก
exchange function จะท าให้ตลาดหลักทรัพย์มี focus  

   ในการท า exchange function มีความคล่องตัวในการ 
   ท าหน้าที่เปน็ศนูย์กลางการซ้ือขายหลักทรัพย์ และ 
   พร้อมจะแข่งขนักับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
   ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 

ร่างกฎหมายท่ีกระทรวงการคลงัจะเสนอ : ก าหนดให้ CMDF มีฐานะเปน็นิตบิุคคล โดยเป็นกจิการที่แยกต่างหาก 
จากตลาดหลักทรัพย์  
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2. รูปแบบของ CMDF  
(ร่างมาตรา 218/7 ก าหนดให้ CMDF เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน และให้ใช้รายรับในกิจการของ CMDF ได้  
โดยไม่ต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และร่างมาตรา 218/3 ก าหนดให้กิจการของ CMDF ไม่อยู่ในบังคับ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยพนักงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม)  

ความเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความเห็นของส านักงาน 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์  FETCO 
ASCO  TLCA  TIA คุณไพบูลย์ฯ คุณธาดาฯ คุณโสภาวดีฯ 
 ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดให้ CMDF มีสถานะเป็น

หน่วยงานของรัฐ โดยเห็นว่าควรมีสถานะเป็นองค์กร
เอกชน เพื่อให้มคีวามเป็นอิสระ ความคล่องตัว และ
ความรวดเร็วในการด าเนนิงาน 

กระทรวงการคลัง 
 CMDF ควรมีลักษณะการด าเนินงานในรปูแบบเอกชน 

ส านักงานเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นที่ว่าไม่ควรก าหนดให้ 
CMDF เปน็หน่วยงานของรัฐ เพราะอาจท าให้ CMDF  
ขาดความเป็นอิสระ ความคล่องตวั และความรวดเร็ว 
ในการด าเนินงาน อันจะกลายเปน็ข้อจ ากัดหรืออปุสรรค
ในการด าเนินภารกิจของ CMDF  
 

ร่างกฎหมายท่ีกระทรวงการคลงัจะเสนอ : ยกเลิกการก าหนดให้ CMDF เปน็หน่วยงานของรัฐ โดยตัดร่างมาตรา 218/3 
และร่างมาตรา 218/7 ออกจากร่างกฎหมาย  

 
3. วัตถุประสงค์ของ CMDF  

(ร่างมาตรา 218/2 ก าหนดให้ CMDF มีบทบาทในด้าน (1) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับ 
ตลาดทุน โครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน (2) พัฒนาบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาตลาดทุน (3) เสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4) พัฒนาและ
สนับสนุนการศึกษา งานวิจัย หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน (5) ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย รวมถึง (6) การพัฒนา
กลไกในตลาดทุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในลักษณะอื่นตามที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกองทุน) 

ความเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความเห็นของส านักงาน 
FETCO  TLCA  คุณธาดาฯ  
 เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์บางข้อ และเห็นว่า 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของ CMDF ควรมีความ
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแผนพฒันาตลาดทุนไทย
และเป็นไปในแนวทางเดียวกับวัตถุประสงคข์อง 
CMDF ในต่างประเทศ  รวมทั้งควรก าหนดตัวช้ีวัด 
การด าเนินงานส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตาม
วัตถุประสงคท์ี่ก าหนด 

ในส่วนของวัตถปุระสงค์ของ CMDF  6 ข้อตามร่างมาตรา 
218/2 ส านักงานเหน็ควรคงไว้โดยไม่มีการแก้ไข  
ด้วยเหตผุลดงันี ้
 วัตถุประสงค์ของ CMDF ตามร่างกฎหมายข้างต้น 
มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาตลาดทนุไทย 
ด้านการส่งเสริมและพฒันาตลาดทุน  

 การพัฒนาตลาดทุนให้ยั่งยืนจ าเป็นที่จะต้องเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนแก่หน่วยงานที่มีส่วนส าคัญต่อ 
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ความเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความเห็นของส านักงาน 
 ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดวัตถุประสงค์ทัง้หมดหรือ

บางส่วนตาม (3) (5) และ (6) ของร่างมาตรา 218/2 ดังนี ้
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์กับ 
    ตลาดทุนให้แก่หน่วยงานและผูท้ี่เกี่ยวข้องซ่ึงมีส่วน 
    ส าคัญต่อความส าเร็จในการก ากับดูแลและพัฒนา 
    ตลาดทุน (ไม่คัดค้านการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ 
    ผู้ลงทุน) 

    2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนา 
        ขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทนุไทย 
    3. พัฒนากลไกในตลาดทุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถ 
        ในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
        นอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) และ (5) โดยความ 
        เห็นชอบของรัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของ 
        คณะกรรมการกองทุน 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์  
 เห็นด้วย แต่เห็นว่า วัตถุประสงคข์องการพัฒนากลไก

ในตลาดทนุเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ควรให้
คณะกรรมการ CMDF เสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ แทนการเสนอแนะต่อรัฐมนตร ี

กระทรวงการคลัง 
 ควรเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ CMDF สามารถให้การ

สนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ได้ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
1) กรณีที่มีความจ าเป็นต่อความสามารถในการแข่งขนั
หรือความมั่นคงทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์  
2) กรณีที่มีความจ าเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุน
โดยรวม  

ความส าเร็จในการก ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนด้วย 
เช่น บุคลากรในภาคการศึกษา และบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

 นอกจากนี้ การที่ตลาดทุนไทยมีความเช่ือมโยงกับ
ตลาดทุนอื่นเป็นเรื่องส าคัญ จึงจ าเป็นที่ CMDF 
จะต้องมีบทบาทด้านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ตลาดทุนไทย 

 ส าหรับวัตถุประสงค์ตาม (6) ของร่างมาตรา 218/2 
ก าหนดขึน้เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในกรอบการท าหน้าที่
ของ CMDF ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในอนาคต 
ที่อาจเปลี่ยนแปลงจากปจัจบุัน และโดยที่รัฐมนตรีเป็น
ผู้รับผดิชอบการก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ การก าหนดให้รัฐมนตรีเป็นผูใ้ห้
ความเห็นชอบการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ CMDF 
นอกเหนือจากที่ก าหนดชัดเจนตามกฎหมายแล้ว จึงเป็น
กลไกเพื่อให้การท าหน้าทีข่อง CMDF สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

 ส่วนข้อเสนอแนะทีเ่หน็ควรก าหนดให้มีตัวช้ีวัด 
การด าเนินงานของ CMDF ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
นั้น ร่างมาตรา 218/21 และมาตรา 218/22 ได้ก าหนดให้มี
บุคคลภายนอกทีเ่ปน็กลางท าหน้าที่ประเมินผลการ
ด าเนนิงานของ CMDF  รวมถึง CMDF ต้องจดัท ารายงาน
ประจ าปีแสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และผล
การประเมินตอ่รัฐมนตรี และให้ CMDF เปิดเผยรายงาน
ดังกล่าวในระบบสารสนเทศที่บคุคลทั่วไปสามารถเข้าถงึ
ได้ด้วย การก าหนดตัวช้ีวัดจึงอยู่ในส่วนหนึ่งของระบบ
การประเมินแล้ว 

ร่างกฎหมายท่ีกระทรวงการคลงัจะเสนอ : ให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่กระทรวงการคลังเหน็ควร
เพิ่มเติมก่อน  

 
4. คณะกรรมการและผู้จัดการของ CMDF  

(ร่างมาตรา 218/8 ก าหนดให้คณะกรรมการ CMDF มีจ านวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วยประธาน
กรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ  
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ คปภ.  เลขาธิการ ก.ล.ต.  และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 คน เป็นกรรมการ โดยให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ 
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เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ CMDF  และร่างมาตรา 218/16 ก าหนดให้คณะกรรมการ CMDF 
เป็นผู้แต่งต้ังและถอดถอนผู้จัดการ CMDF ซึ่งแต่งต้ังจากพนักงานตลาดหลักทรัพย์ 

ความเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความเห็นของส านักงาน 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ CMDF  
คุณปราณีฯ  
 1. ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดใหป้ระธานกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ 
เป็นประธานกรรมการ CMDF และผู้จัดการ CMDF 
เพราะอาจขดักับหลักการและเหตผุลความจ าเป็น 
ในการแก้ไขกฎหมาย  

2.  ควรก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ CMDF  
ต้องไม่เคยเปน็ข้าราชการการเมืองหรือด ารงต าแหน่ง
ในพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 2 ป ีจากเดิมที่ก าหนดไว้
เพียง 1 ป ี(ร่างมาตรา 218/9 (5)) 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์  
 เพื่อให้มีมุมมองและการด าเนินงานพัฒนาตลาดทนุที่

กว้างขึ้น คณะกรรมการ CMDF ควรประกอบด้วย 
(1) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
(2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
(3) ผู้แทน ธปท.  
(4) ผู้แทนส านักงาน คปภ. 
(5) ผู้แทนส านักงาน ก.ล.ต.  
(6) ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย  
(7) ผูจ้ัดการตลาดหลักทรัพย ์
(8) ผูท้รงคุณวุฒิด้านตลาดทุนไม่น้อยกว่า 4 คน 

FETCO ASCO TLCA TIA คุณไพบูลย์ฯ คุณธาดาฯ  
 ไม่เหน็ด้วยกบัโครงสร้างที่ก าหนดในร่างกฎหมาย โดย

เสนอว่าคณะกรรมการ CMDF ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้แทน
ภาครัฐ 2 คน โดยเสนอใหค้ณะกรรมการ CMDF 
ประกอบด้วย 
(1) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
(2) เลขาธิการ ก.ล.ต.  
(3) ผู้ว่าการ ธปท. 
(4) ผู้แทนจาก 6 สมาคมที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดทนุ คือ 
ASCO AIMC TLCA ThaiBMA TIA และสมาคม
นักวิเคราะห์การลงทุน 

 ส านักงานเห็นว่าเนื่องจาก CMDF เป็นนติิบคุคลที่แยก
ต่างหากจากตลาดหลักทรัพย์ และองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวขอ้งกับตลาดทนุ จึงเป็น
โครงสร้างทีดู่แลรักษาสมดุลและความเป็นอิสระในการ
ท าหน้าที่ได้ตามสมควร อีกทั้ง CMDF มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยผลการด าเนินงานต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป 
ซ่ึงการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวจะเป็นกลไกที่เอื้อให้ 
ภาคสังคมมีส่วนร่วมในการติดตามการท าหน้าทีข่อง
คณะกรรมการ CMDF ได ้

 ส่วนการก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ CMDF 
ต้องพ้นจากการเปน็ข้าราชการการเมืองหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองไม่น้อยกว่า 1 ปี นั้น ระยะเวลา  
1 ปี ดังกล่าวเป็นระยะเวลาเท่ากับผู้ที่จะท าหน้าที่เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการ ธปท.
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ส านักงานจึงเห็นควร 
คงบทบัญญัติในร่างมาตรา 218/9 (5) โดยไม่มีการแก้ไข  

 ส าหรับข้อเสนอแนะว่าไม่ควรก าหนดให้มีกรรมการ 
โดยต าแหน่ง เนื่องจากอาจไม่มเีวลาเพียงพอในการปฏบิัติ
หน้าทีน่ั้น ส านักงานได้พจิารณาแล้ว เห็นว่าเนื่องจาก 
ร่างกฎหมายก าหนดองค์ประกอบของกรรมการ CMDF 
ในส่วนที่มาจากภาครัฐให้เป็นผู้บรหิารระดบัสูงสุดของ
องค์กรดงักล่าว ข้อคดิเห็นที่ว่ากรรมการโดยต าแหน่ง
ดังกล่าวอาจไม่มีเวลาเพียงพอในการปฏบิัติหน้าทีจ่ึงมี
น้ าหนักควรแก่การรับฟัง ส านักงานจึงได้ปรบัปรุงให้เกดิ
ความยืดหยุน่เกี่ยวกับตัวบุคคลผูท้ าหน้าที่ โดยแก้ไข 
จากการระบุชื่อต าแหนง่เป็นการระบุใหเ้ปน็ผู้แทนของ 
หน่วยงานดังกล่าวแทน 

 ส านักงานเห็นด้วยกับหลักการที่วา่คณะกรรมการ 
CMDF ส่วนใหญค่วรประกอบดว้ยผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจในตลาดทุนโดยตรง เนือ่งจากเปน็ผูท้ี่ปฏบิัติ
จริง มีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจปัญหา อย่างไรก็ด ี
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ความเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความเห็นของส านักงาน 
(5) ผูท้รงคุณวุฒิไม่เกิน 2 คน   

คุณโสภาวดีฯ 
 เสนอว่าไม่ควรก าหนดให้มีกรรมการโดยต าแหน่ง

เนื่องจากอาจไม่มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัตหิน้าที่  
กระทรวงการคลัง  
 องค์ประกอบของคณะกรรมการ CMDF มีจ านวน  

9 คน ประกอบด้วย  
(1) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
(2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
(3) ผู้แทน ธปท.  
(4) ผู้แทนส านักงาน คปภ. 
(5) ผู้แทนส านักงาน ก.ล.ต.  
(6) ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย  
(7) ผูจ้ัดการตลาดหลักทรัพย ์
(8) ผูท้รงคุณวุฒิด้านตลาดทุนไม่เกิน 2 คน 

TLCA  
ควรลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 4 ปี เป็น 3 ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นผู้จัดการ CMDF  
TLCA / ASCO 
 ควรก าหนดให้คณะกรรมการ CMDF เป็นผู้แต่งตั้ง
รวมทั้งประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูจ้ัดการ CMDF  
โดยคณะกรรมการ CMDF ไม่จ าเป็นต้องคัดเลือก
ผู้จัดการ CMDF จากพนักงานของตลาดหลักทรัพย์  

กระทรวงการคลัง 
ควรก าหนดให้ผูจ้ัดการตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้เสนอชื่อ
พนักงานตลาดหลักทรัพยเ์ป็นผู้จดัการ CMDF  
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ CMDF 

เนื่องจากปัจจุบนัการด าเนินธุรกรรมในตลาดทนุมีความ
เกี่ยวโยงกับทั้งในภาคส่วนของธุรกรรมในตลาดเงิน 
และธุรกรรมของการประกันชีวิตและประกันภัย ดังนัน้ 
เพื่อให้การก าหนดนโยบายของ CMDF ครอบคลุมทุก
ภาคส่วนในภาพรวม จึงเห็นควรปรับปรุงองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการกองทุน CMDF เป็นดงันี้  
1. ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์  
2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
3. ผู้แทน ธปท.    
4. ผู้แทนส านักงาน คปภ.  
5. ผู้แทนส านักงาน ก.ล.ต. 
6. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย 
7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิี่คณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์คดัเลือกและแตง่ตั้งจากรายช่ือ     

    ที่เสนอโดยผู้ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับตลาดทุน 
ไม่เกิน 4 คน  

     8. ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เปน็กรรมการและ 
         เลขานุการ 
 ส าหรับการก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารง

ต าแหน่งคราวละ 4 ปี ก็เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง  
ในการด าเนินนโยบายของ CMDF โดยระยะเวลา
ดังกล่าวเทียบเคียงกับวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานจึงเหน็ควรคง
การก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิคราวละ 4 ปี ไว้ตามร่างเดิม 
 

 ผู้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ไม่คัดค้าน 
การก าหนดให้คณะกรรมการ CMDF เป็นผู้บทบาท
ในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ CMDF การที่
คณะกรรมการ CMDF เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 
และถอดถอนดังกล่าว จึงมีผลโดยสภาพว่า
คณะกรรมการ CMDF จะเป็นผู้ประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผู้จัดการ CMDF ซ่ึงสอดคล้องกับ
ข้อเสนอของผู้แสดงความคิดเห็นแล้ว  นอกจากนี้ 
ส านักงานเพิ่มเติมบทบัญญัติให้ผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้เสนอช่ือพนักงาน 
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ความเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความเห็นของส านักงาน 
 ตลาดหลักทรัพย์ที่มีความเหมาะสมที่จะท าหน้าที่ 

เป็นผู้จัดการ CMDF เพื่อให้คณะกรรมการ CMDF 
พิจารณาแต่งตั้ง  ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแต่งตั้งผู้จัดการ 
CMDF  

 ส าหรับข้อที่ผู้แสดงความคิดเสนอว่าผู้จัดการ CMDF 
ไม่จ าเป็นต้องคัดเลือกจากพนักงานของ 
ตลาดหลักทรัพย์นั้น ส านักงานเห็นว่า เนื่องจาก
ภารกิจของ CMDF ตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
มิได้มีลักษณะที่จะท าให้ CMDF ต้องมีงานบริหาร
จัดการจ านวนมาก จนถึงขนาดต้องมีบุคลากรประจ า
ของตนเอง  ดังนั้น เพื่อความสะดวกและคล่องตัวใน
การด าเนินงาน จงึควรให้พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ 
สามารถได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เปน็ผูจ้ัดการ 
CMDF ได้ โดยคณะกรรมการ CMDF จะต้อง
รับผิดชอบดูแลให้มั่นใจว่าการท างานของผู้จัดการและ
พนักงานของ CMDF จะเป็นอิสระจากตลาดหลักทรัพย ์

ร่างกฎหมายท่ีกระทรวงการคลงัจะเสนอ : เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
 

5. ทรัพย์สินของ CMDF  
(บทเฉพาะกาล มาตรา 49 ก าหนดให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินจ านวน 8,000 ล้านบาทเป็นทุน
ประเดิมของ CMDF  และร่างมาตรา 182/1 ก าหนดให้ตลาดหลักทรัพย์น าส่งเงินรายปีตามอัตราที่
รัฐมนตรีก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและค่าใช้จ่าย) 

ความเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความเห็นของส านักงาน 
ประเด็นทุนประเดิม 
FETCO คุณธาดาฯ  
 การก าหนดจ านวนเงินทุนประเดมิที่จะให้ 

ตลาดหลักทรัพย์โอนให้ CMDF ควรเปน็จ านวน 
ที่เหมาะสม ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาในการด าเนินงาน 
ของตลาดหลักทรัพย์ในภายหลัง จะต้องพจิารณา 
ถึงผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์  
 เงินทุนประเดิมในการจัดตั้ง CMDF ที่ไม่ท าให ้
ตลาดหลักทรัพย์ขาดความเข้มแข็งและยังสามารถแข่งขันได้   

 ส านักงานเห็นว่าการพิจารณาจ านวนเงินทุนประเดิม 
ที่จะให้ตลาดหลักทรัพย์โอนให้ CMDF นอกจากจะต้อง
ค านึงถึงความเพียงพอส าหรับ CMDF ที่จะใชเ้ป็นทุน
เริ่มต้นในการด าเนนิงานแล้ว ยังตอ้งค านึงถึงจ านวน
เงินทนุทีต่ลาดหลักทรัพยจ์ะต้องมีไว้เพื่อรองรับการ
ด าเนินงาน การเติบโต การมีระบบงานและโครงสร้าง
พื้นฐานที่เข้มแข็ง และความสามารถในการแข่งขันด้วย   
ทั้งนี้ จากการพิจารณาข้อมูลทีจ่ัดท าโดย 
ตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับจ านวนเงินทุนที่สามารถน าส่ง
เป็นทุนประเดิมของ CMDF จ านวน 4,500 ล้านบาท  
ซ่ึงเป็นจ านวนทีต่ลาดหลักทรัพยไ์ด้หักเงินลงทุนหรือ  
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ความเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความเห็นของส านักงาน 
คิดเป็นจ านวน 4,500 ล้านบาท 
คุณโสภาวดีฯ  
 กองทุน CMDF ควรได้รับเงินทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ 

ในตลาดทนุด้วย 
กระทรวงการคลัง 
 ให้ส านักงานพิจารณาจ านวนเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ 
จะโอนให้แก่ CMDF และเสนอให้รัฐมนตรีใหค้วาม
เห็นชอบ 

 
 

ประเด็นเงินน าส่งรายปี  
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์  
 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ทุนประเดิมที่เพียงพอต่อ

การด าเนินงานของ CMDF ในระยะยาวแล้ว จึงเห็นว่า
ตลาดหลักทรัพยไ์ม่จ าเป็นต้องน าส่งเงินเป็นรายปีอีก 

ศ.หิรัญฯ 
 ควรลดอัตราเงนิที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องน าส่งแก่ CMDF  
เช่น น าส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ เป็นตน้ 
ทั้งนี้ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถพัฒนาองค์กรใหท้ัน
ต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
ASCO คุณไพบูลย์ฯ คุณโสภาวดีฯ  
 ควรใหค้ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ CMDF เปน็ผู้ก าหนดอัตรา
เงินน าส่งจากตลาดหลักทรัพย์ หรือก าหนดให ้
ตลาดหลักทรัพย์น าส่งเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไร
สุทธิหลังหักภาษี เพื่อให้ตลาดหลกัทรัพย์มีเงินทุน
เพียงพอส าหรับพัฒนาการด าเนินงานหรือขยายกิจการ
ในอนาคต  

 การก าหนดให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินให้ CMDF ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิจะท าให้ตลาดหลักทรัพย์ 
ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะใช้ด าเนินงานและขยายกิจการ 
ในอนาคต 

TLCA  FETCO  คุณธาดาฯ  
 เงินทุนประเดิมที่ตลาดหลักทรัพย์โอนให้น่าจะเพียงพอ
แล้ว โดยจ านวนเงินดังกล่าวควรเป็นจ านวนที่เหมาะสมที่
ท าให้ตลาดหลักทรัพย์ไม่จ าเป็นต้องจ่ายเงินให้ CMDF 
เป็นรายปีอีก  

ภาระผูกพันที่มีอยู่ในปัจจุบนั และเงินส ารองส าหรบั
โครงการลงทนุในอนาคตแล้ว ส านักงานเหน็ว่า  
เงินส ารองจ านวน 1,200 ล้านบาท ที่ตลาดหลักทรัพย ์
ขอกันไว้เพื่อโครงการในอนาคตโครงการหนึง่ 
ยังมีความไม่ชัดเจนในปัจจุบนั และอยู่ในวิสัยที ่
ตลาดหลักทรัพย์จะกันจากก าไรสุทธิประจ าปีเมื่อ
โครงการมีความชัดเจนแล้วได้ จงึเห็นว่าเงินที่ 
ตลาดหลักทรัพย์ควรน าส่งเป็นทนุประเดิมของ CMDF 
โดยที่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ 
ควรมีจ านวนเท่ากับ 5,700 ล้านบาท  

 
 ส านักงานเห็นว่าเพื่อให้ตลาดหลกัทรัพย์มีเงินทุน
เพียงพอส าหรับรองรบัการลงทุนและการขยายกิจการ
ในอนาคต ควรใหค้ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
สามารถกันเงินส ารองเพื่อการลงทุนไว้ก่อนได้ แล้วจึง
น าส่วนที่เหลือมาเป็นฐานในการค านวณเงินน าส่งให้ 
CMDF นอกจากนี้ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์มีเหตุ
จ าเปน็ต้องมีเงินทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินหรือ
ความสามารถในการแข่งขันตลาดหลักทรัพย์ก็สามารถ
ร้องขอให้ CMDF ให้การสนับสนุนทางการเงนิได ้
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กระทรวงการคลัง  
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สามารถกันเงินส ารอง
เพื่อการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ออกจากก าไรสุทธิก่อน 
แล้วจึงน ามาค านวณเงินที่ต้องจ่ายให้ CMDF ในอัตรา 
ร้อยละ 90 
ร่างกฎหมายท่ีกระทรวงการคลงัจะเสนอ : ให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินหรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องจ านวน 5,700  
ล้านบาท เปน็ทนุประเดิมให้กับ CMDF และใหต้ลาดหลักทรัพยจ์า่ยเงินรายปีให้แก่ CMDF ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  
90 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหลังหักภาษีและเงนิส ารองเพื่อการลงทุนตามทีค่ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ 

 
6. การก ากับ CMDF  

(ร่างมาตรา 218/19-218/23 ก าหนดให้ CMDF จัดท างบการเงินและต้องมีการตรวจสอบโดย
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งให้ CMDF จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานรายปีโดย
บุคคลภายนอกที่มีความเป็นกลาง และเปิดเผยผลการประเมินในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
CMDF นอกจากนี้ CMDF ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณ โดยจัดท าเป็นแผน 3 ปี
เสนอต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเปิดเผยแผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของ CMDF ด้วย) 

ความเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความเห็นของส านักงาน 
FETCO คุณธาดาฯ  
1. เห็นว่า ควรให้ CMDF ต้องจัดท าแผนการด าเนนิงาน
และงบประมาณรายจ่ายของกองทุนเป็นแผน 3 ปี และ  
เปิดเผยต่อสาธารณะ แตไ่ม่ต้องเสนอแผนดงักล่าวต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

2. จัดท างบการเงนิทุกรอบบัญชีและรายงานสถานะทาง 
การเงินตามมาตรฐานบัญช ีโดยให้ผู้สอบบัญชทีี่ได้รบั
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของ
CMDF แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

3. ควรมีการประเมนิผลการด าเนนิงานตามหลักสากลและ
เปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณะ 

 
 ส านักงานเห็นว่า การเสนอแผนการด าเนินงานของ 

CMDF ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะช่วยท าให้แผนงานของ 
CMDF มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
ในภาพรวม  

 ส านักงานเห็นด้วยกับการปรับปรงุบุคคลทีจ่ะเป็นผู้สอบ
บัญชขีอง CMDF ให้มคีวามยืดหยุ่น โดยให้แต่งตั้งจาก
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  

 ส านักงานเห็นว่าการก าหนดให้บคุคลหรือ 
คณะบคุคลภายนอกที่มคีวามเป็นกลางเป็นผูป้ระเมินผล
การด าเนินงานของ CMDF และให้เปดิเผยผลการ
ประเมนิต่อสาธารณะผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของ CMDF เป็นระบบการตรวจสอบและประเมินผล 
ที่เพียงพอส าหรับการก ากับดูแลการด าเนินงานของ 
CMDF 

ร่างกฎหมายท่ีกระทรวงการคลงัจะเสนอ : เป็นไปตามความเห็นของส านักงาน 
 


