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การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 อนุมติัหลกัการร่างพระราช 
บญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ชุดยกระดบัการก ากบัดูแลตลาดทุนใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานสากล (“ร่างพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ชุดยกระดบัฯ”) ท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ และ 
ไดส่้งใหส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (“สคก.”) ตรวจพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาตินั้น 
โดยท่ีในการพิจารณาของ สคก. ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ชุดยกระดบัฯ  
จากร่างท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติัหลกัการ ส านกังาน ก.ล.ต. จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีกคร้ังหน่ึง 
เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในการเสนอร่างพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ชุดยกระดบัฯ ต่อไป 

1. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา / ความจ าเป็นทีต้่องตรากฎหมาย 

  ปัจจุบนัเทคโนโลยทีางการเงิน (Financial Technology) มีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว 
และมีศกัยภาพท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาระบบการเงินอยา่งกา้วกระโดด ประเทศไทยควรส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหมี้การน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาตลาดทุนของประเทศ  จึงสมควรปรับปรุง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (“พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์”) ใหมี้ความ
ยดืหยุน่เพียงพอท่ีจะรองรับนวตักรรมและบริการรูปแบบใหม่ ซ่ึงจะท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบริการ
ทางการเงินไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยปรับปรุงการก ากบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพย ์การก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแลว้
ของบริษทัหลกัทรัพย ์รวมถึงหลกัเกณฑใ์นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั 
ลกัษณะบริการและความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั ปรับปรุงใหต้ลาดหลกัทรัพยส์ามารถเช่ือมโยงการซ้ือขายและ 
สร้างพนัธมิตรไดโ้ดยขยายสิทธิการเขา้ถึงตลาดหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลอ่ืนนอกจากบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็น
สมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์(“บล. สมาชิก”)  และเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการประกอบธุรกิจศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยแ์ละเพิ่มแรงจูงใจในการพฒันาประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของตลาดหลกัทรัพย ์จึงสมควร
ปรับปรุงใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยส์ามารถใหบ้ริการรับฝากหลกัทรัพยด์ว้ยระบบ 
ไร้ใบหลกัทรัพย ์(“scripless”) ส าหรับหลกัทรัพยทุ์กประเภทไดเ้ช่นเดียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัยอ่ย  
รวมทั้งเปิดโอกาสให ้บล. สมาชิกสามารถซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพยไ์ดม้ากข้ึน  
  ทั้งน้ี พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ยงัมีบทบญัญติับางประการท่ีไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ไม่เพียงพอท่ีจะคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงสมควรปรับปรุง
บทบญัญติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มหนา้ท่ี 
และความรับผดิชอบของบริษทัหลกัทรัพยใ์นการจดัการกองทุนรวม เพื่อใหก้ารจดัการกองทุนรวม 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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  นอกจากน้ี ปัจจุบนังานดา้นการส่งเสริมและพฒันาตลาดทุนกระจดักระจายอยูต่าม
หน่วยงานต่าง ๆ จึงสมควรใหมี้การจดัตั้งกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (“กองทุน CMDF”)  
เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการก าหนดนโยบายและบูรณาการงานดา้นการพฒันาตลาดทุนไทยใหมี้เอกภาพ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ภายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้  
ความช านาญ และประสบการณ์จากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน เพื่อสร้างกลไกในการประสานงาน
และความสอดคลอ้งในการท างาน  พร้อมทั้งปรับปรุงบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ ก.ล.ต.  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความชดัเจน และความโปร่งใสยิง่ข้ึน  

2. หลกัการอันเป็นสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์ฯ ชุดยกระดับฯ  
                             สามารถแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดงัน้ี 

  กลุ่มที ่1 การก ากบัดูแลธุรกจิหลกัทรัพย์ 
  เพื่อให้โครงสร้างของกฎหมายมีความยดืหยุน่ สามารถรองรับลกัษณะการประกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม ส่งเสริมพฒันาการ 
และการแข่งขนัของการประกอบธุรกิจในตลาดทุน เพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บบริการท่ีหลากหลาย มีคุณภาพ  
ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าลง จึงปรับปรุงบทบญัญติัของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี 
  1. ก าหนดใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศก าหนดใหก้ารประกอบกิจการ 
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงไม่เป็นธุรกิจหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์  
                           2. เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยเ์หมาะสมกบัรูปแบบการประกอบ
ธุรกิจและไดส้ัดส่วนกบัความจ าเป็นในการคุม้ครองผูล้งทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดให้
บริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บยกเวน้การปฏิบติัหรือปฏิบติัแตกต่างไปจากบทบญัญติัในส่วนท่ี 2 การก ากบัและ
ควบคุม ของหมวด 4 ธุรกิจหลกัทรัพย ์แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได ้ 
                           3. ก าหนดใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีดุลพินิจในการก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
ของบริษทัหลกัทรัพย ์โดยไม่ก าหนดจ านวนทุนจดทะเบียนช าระแลว้ขั้นต ่าในกฎหมาย 
  4. ก าหนดให้คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑก์ารประกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีรัฐมนตรีก าหนดเพิ่มเติม เพื่อใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการก ากบัดูแล
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน  

  กลุ่มที ่2 การจัดการกองทุนรวม 
  เพื่อยกระดบัการก ากบัดูแลกองทุนรวม โดยก าหนดหนา้ท่ี (fiduciary duty) ของบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์จดัการกองทุนรวม (“บลจ.”) ท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บความคุม้ครองมากข้ึน และเพื่อให ้
บลจ. ไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนไดง่้ายข้ึน จึงปรับปรุงบทบญัญติัของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี  
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  1. ก าหนดให ้บลจ. มีหนา้ท่ีในการจดัการกองทุนรวมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใชค้วามรู้ความสามารถเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพ 
(fiduciary duty)  และก าหนดให ้บลจ. ตอ้งจดัใหมี้นโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ในการจดัการกองทุนรวม  รวมทั้งติดตามดูแลการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และการกระท าท่ีอาจมีลกัษณะไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรืออาจท าให้ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อนัพึงไดรั้บ   
  2. ปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวมหรือแกไ้ขวธีิการจดัการ โดยก าหนดใหก้ารขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนกระท าได ้2 วธีิ ไดแ้ก่ 
การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน และการส่งหนงัสือขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี ในการขอมติผูถื้อ 
หน่วยลงทุน ไม่วา่จะโดยการการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือโดยการส่งหนงัสือขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน 
(1) จะตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมในการขอมตินั้นไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด และตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุน
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวม และ (2) ตอ้งไดม้ติเสียงขา้งมากของจ านวน 
หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการขอมติดงักล่าว เวน้แต่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนจะก าหนดให้ตอ้งไดค้ะแนนเสียงท่ีสูงข้ึน  
         นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนเห็นวา่มติของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
หรือ บลจ. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน 
ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนและมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวม มีสิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อใหพ้จิารณาเพิกถอนมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนคร้ังนั้นได ้ 

  กลุ่มที ่3 การปรับปรุงการก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อใหก้ารประกอบ
กิจการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นไปตามภารกิจและความคาดหวงั และการด าเนินกิจการของตลาดหลกัทรัพย ์
มีความโปร่งใส ต่อเน่ือง ตลอดจนค านึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholders) ในตลาดทุน 
อยา่งทัว่ถึง จึงปรับปรุงบทบญัญติัของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี 
  1. ก าหนด regulatory objectives และความคาดหวงั (expectation) ในการด าเนินกิจการ 
ของตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการออกหรือแกไ้ข
เปล่ียนแปลงระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์โดยก าหนดใหต้ลาดหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้การรับฟัง 
ความคิดเห็นจาก บล. สมาชิก ผูล้งทุน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จึงจะมีผลใช้บงัคบั 
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  2. แกไ้ขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์โดยก าหนดให้
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยป์ระกอบด้วยบุคคลซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจากรายช่ือท่ีเสนอ 
โดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนจ านวนไม่เกิน 6 คน และบุคคลซ่ึง บล. สมาชิก
เลือกตั้งจ  านวนไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ และใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
โดยต าแหน่ง  
                           3. ในการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพยข์อง บล. สมาชิก หากการด าเนินงานของ 
ตลาดหลกัทรัพยจ์  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์เฉพาะดา้นของ 
บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย  บล. สมาชิกอาจเลือกบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
ไดไ้ม่เกิน 2 คน 
  4. ขยายวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตลาดหลกัทรัพยจ์าก 2 ปี เป็น 3 ปี 
  5. อนุโลมบทบญัญติัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของตลาดหลกัทรัพย์
และกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์มาใชก้บัศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยแ์ละกรรมการของศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยด์ว้ย 

  กลุ่มที ่4 การเพิม่ศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน 
  เพื่อพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรัพย ์เปิดโอกาสให ้บล. สมาชิก
สามารถซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพยไ์ดม้ากข้ึน และส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
ในการประกอบธุรกิจศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์จึงปรับปรุงบทบญัญติัของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี 
  1. ก าหนดใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจประกาศก าหนดใหบุ้คคลท่ีมิใช่  
บล. สมาชิกสามารถท าการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนประเภทใดประเภทหน่ึงในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
  2. หา้มมิให ้บล. สมาชิกซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่ 
จะไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์หรือเป็นการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการ
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประเภทท่ีไดรั้บใบอนุญาต   
  3. แกไ้ขเพิ่มเติมใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยส์ามารถใหบ้ริการรับฝาก
หลกัทรัพยด์ว้ยระบบ scripless ไดส้ าหรับหลกัทรัพยทุ์กประเภท  

  กลุ่มที ่5 การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (กองทุน CMDF) 
  เพื่อใหมี้ศูนยก์ลางในการส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน รวมถึงการก าหนดนโยบาย 
และบูรณาการงานดา้นการพฒันาตลาดทุนใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั และแยกบทบาทหนา้ท่ีในดา้น 
การพฒันาตลาดทุนออกจากการเป็นศูนยก์ลางในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(exchange function) ของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อให้ตลาดหลกัทรัพยส์ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน จึงก าหนดให้ 
มีการจดัตั้งกองทุน CMDF โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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  1. รูปแบบองคก์ร 
      ก าหนดใหก้องทุน CMDF มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีลกัษณะการด าเนินงานแบบเอกชน 
  2. วตัถุประสงคข์องกองทุน เพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดทุนในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
      (1) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาองคก์รและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน รวมถึง
การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุน 
      (2) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนหรือการก ากบัดูแล 
ตลาดทุน  
      (3) เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดทุน การลงทุน และการพฒันาตลาดทุน 
ใหแ้ก่ผูล้งทุน ประชาชน หน่วยงาน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
      (4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา วจิยั อบรม และพฒันาองคค์วามรู้หรืองานวชิาการ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน 
  3. ทรัพยสิ์นของกองทุน CMDF 
      ก าหนดใหต้ลาดหลกัทรัพยโ์อนเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดเป็นจ านวน 5,700 ลา้นบาท  
เป็นทุนประเดิมของกองทุน CMDF และน าส่งเงินรายปีใหแ้ก่กองทุน CMDF ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90  
ของรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย ภาษี และเงินส ารองของตลาดหลกัทรัพย ์
  4. คณะกรรมการกองทุน CMDF 
      คณะกรรมการกองทุน CMDF มีจ านวน 9 คน ประกอบดว้ย  
      (1) ประธานกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เป็นประธานกรรมการ 
      (2) รองเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
เป็นรองประธานกรรมการ  
      (3) กรรมการกองทุนโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทนธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั และผูจ้ดัการ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
      (4) กรรมการกองทุนผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งจาก 
รายช่ือท่ีเสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน จ านวน 3 คน 
      และผูจ้ดัการกองทุนเป็นเลขานุการ (ผูจ้ดัการกองทุนไม่เป็นกรรมการกองทุน) 
  5. ผูจ้ดัการกองทุน CMDF 
      คณะกรรมการกองทุน CMDF เป็นผูแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุน CMDF  
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  6. Accountability 
      (1) ใหก้องทุน CMDF จดัท างบการเงินส่งผูส้อบบญัชีเป็นประจ าทุกปี โดยให้
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทุน CMDF  
      (2) ใหมี้การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทุน CMDF ทุก 3 ปี  
โดยใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลจ านวน 3 - 5 คนเป็นรายคร้ัง  
(ad hoc committee) เป็นผูด้  าเนินการประเมินผล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งให้เปิดเผยผลการประเมินดงักล่าวต่อสาธารณชน 
      (3) ใหก้องทุน CMDF จดัท ารายงานประจ าปี ซ่ึงแสดงถึงฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นประจ าทุกปี และใหเ้ปิดเผยในลกัษณะ 
ท่ีประชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้

  กลุ่มที ่6 การเพิม่ประสิทธิภาพ ความชัดเจน และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของ ก.ล.ต. 
               เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ก.ล.ต. ในการก ากบัดูแลตลาดทุน จึงแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติั
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีไดม้าจากการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ี ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้
เปิดเผยขอ้มูลแก่หน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนไดค้รอบคลุมยิง่ข้ึน เช่น หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
ท่ีก ากบัดูแลผูส้อบบญัชี หรือสินคา้หรือตวัแปรของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เป็นตน้    

 

______________________ 
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แบบส ารวจความคดิเห็น 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

ช่ือ - นามสกุล             

ต าแหน่ง             

ช่ือบริษทัหรือหน่วยงาน             

หมายเลขโทรศพัท ์           

หมายเลขโทรสาร            

Email              

สถานะของผูใ้หค้วามคิดเห็น  

  ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์    ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้   
  บริษทัจดัการลงทุน (บลจ.)       บริษทัจดทะเบียน     
  ผูล้งทุน/บุคคลทัว่ไป     สมาคมหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ     

1. ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น  
ความคิดเห็นต่อการร่างพระราชบัญญตัิหลกัทรัพย์ฯ ชุดยกระดับฯ  
กลุ่มท่ี 1 การก ากบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพย ์      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  

กลุ่มท่ี 2 การจดัการกองทุนรวม       เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย 

กลุ่มท่ี 3 การปรับปรุงการก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพย ์    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย 

 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล     

กลุ่มท่ี 4 การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดทุน     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย 

กลุ่มท่ี 5 การจดัตั้งกองทุน CMDF       เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย 

กลุ่มท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพ ความชดัเจน และความโปร่งใส   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย 

 ในการด าเนินงานของ ก.ล.ต. 

2. ความคิดเห็นเพิม่เติม  
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ท่านสามารถส่งความคิดเห็นผา่น website ของส านกังาน ก.ล.ต. 
หรือส่งแบบส ารวจความคิดเห็นมาท่ี  

ฝ่ายกฎหมายและพฒันา ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
เลขท่ี 333/3 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

หรือโทรสาร 0-2033-4684 หรือ Email: thanapatk@sec.or.th 
ภายในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ร่วมให้ความคิดเห็นในคร้ังน ี้ 


