ฉบับที่ 32/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ร่ างพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ชุดยกระดับการกํากับดูแลตลาดทุนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
_______________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบในหลักการของร่ างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชุดยกระดับการกํากับดูแลตลาดทุนให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล (ร่ าง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ชุดยกระดับฯ) ซึ่ งเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ปรับปรุ งบทนิ ยามการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียนขั้นตํ่าและหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่รัฐมนตรี กาํ หนดเพิ่มเติม ซึ่ งจะทําให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับนวัตกรรม
และบริ การรู ปแบบใหม่ ส่ งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) และทําให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริ การทางการเงินได้อย่างทัว่ ถึง หลากหลาย ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่าํ ลง
2. เพิ่มกลไกในการแก้ไขปั ญหาของบริ ษทั จดทะเบี ยน โดยให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต) มีอาํ นาจสั่งให้มีการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียน ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้
กลไกปกติในการแก้ปัญหาได้ จะช่วยให้ทาํ ให้บริ ษทั จดทะเบียนสามารถดําเนิ นกิจการต่อไปได้ และป้ องกันมิให้ปัญหา
ลุกลามในวงกว้าง
3. ยกระดับการกํากับดู แลกองทุนรวม โดยให้บริ ษ ทั หลักทรั พย์มีหน้าที่ ในการจัดการกองทุ นรวม
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมทั้งปรับปรุ งช่องทางและวิธีการใช้สิทธิ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อให้โครงสร้างและการดําเนิ นงานของกองทุนรวมมีการตรวจสอบถ่วงดุลที่ดี และผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนได้รับความคุม้ ครองมากขึ้น
4. ปรั บ ปรุ ง การกํา กับ ดู แ ลตลาดหลัก ทรั พ ย์ใ ห้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานสากล โปร่ ง ใส เป็ นธรรม
สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5. ปรับปรุ งบทบัญญัติเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน ซึ่ งจะช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถ
สร้ างพันธมิตรและเชื่ อมโยงการซื้ อขายกับตลาดหลักทรั พย์ต่างประเทศได้ สนับสนุ นให้เกิ ดการแข่งขันระหว่างตลาด
หลักทรัพย์และผูใ้ ห้บริ การระบบหรื อช่ องทางเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผลู ้ งทุนและสร้างความเท่าเทียมในการประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

-26. กําหนดให้มีศูนย์กลางในการกําหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยจัดตั้งกองทุนส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) เพื่อใช้เป็ น
กลไกในการพัฒนาตลาดทุนและส่ งเสริ มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
7. เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ ความชัดเจน และความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานในตลาดทุ น โดยปรั บปรุ ง
บทบัญญัติเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ความชัดเจน และความโปร่ งใสในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และสํานักงาน ก.ล.ต.
8. ปรับปรุ งบทกําหนดโทษ โดยการปรับปรุ งบทกําหนดโทษและการเปรี ยบเทียบความผิด เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดงั กล่าวข้างต้น
ร่ าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ชุดยกระดับฯ ฉบับนี้ จะช่วยทําให้โครงสร้างการกํากับดูแลตลาดทุนไทยมี
ความสอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล มีความชัดเจน โปร่ งใส และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
โดยยังคงยึดหลักในด้านการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นหลัก ในขณะเดียวกันการเพิ่มความยืดหยุน่ ในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ให้รองรับนวัตกรรมและบริ การรู ปแบบใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนให้มีผปู ้ ระกอบธุรกิจรายใหม่เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ การจัดตั้งกองทุน CMDF จะทําให้มีองค์กรที่เป็ นศูนย์กลางในการกําหนดนโยบายและบูรณาการงาน
ด้านการพัฒนาตลาดทุน ให้เ ป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน ซึ่ งจะก่ อให้เ กิ ด ประโยชน์ต่อตลาดทุ นโดยรวมและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องในตลาดทุนอย่างทัว่ ถึง
โดยหลัง จากนี้ จะเป็ นขั้น ตอนการตรวจพิจ ารณาร่ าง พ.ร.บ. หลักทรั พย์ฯ ชุ ดยกระดับฯ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ซึ่ งเมื่ อแล้วเสร็ จ จะเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาของสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ
และนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ก่อนจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
______________________________________
สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
02 273 9020 ต่อ 3689

ร่าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชุดยกระดับการกํากับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เหตุผลความจําเป็น
เนื่องจากปัจจุบนั พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ยังคงมีบัญญัติบางประการที่ ขาดความยืดหยุ่นทีเ่ พียงพอต่อการรองรับนวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ (FinTech)
ไ เ่ ป็น็ ไไปตามมาตรฐานสากล และไม่
ไม่
ไ เ่ พียี งพอทีจ่ี ะคุม้ ครองประโยชน์
โ ข์ องผู้ลงทุนได้
ไ อ้ ย่่างมีปี ระสิทิ ธิิภาพ  ไม่
ไ ส่ อดคล้้องกับั พัฒ
ั นาการและรูปแบบการดํําเนินิ ธุรกิจิ ในตลาดทุ
ใ
น ซึง่ึ อาจเป็น็ อุปสรรคต่่อการเข้า้ มาของ
ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่และการเติบโตของตลาดทุนไทย  ขาดการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน

สาระสําคัญและข้อกฎหมาย (แก้ไข+เพิ่มเติม 86 มาตรา ไม่รวมบทเฉพาะกาล)
กําํ กัับดูแลบริษิ ัท
หลักทรัพย์
ปรับปรุงบทนิยาม
กําหนดทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว กําหนด
หลักเกณฑ์การประกอบ
หลกเกณฑการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
ที่รัฐมนตรีกําหนดเพิ่มเติม
- กฎหมายมีความยืดหยุ่น
เพียงพอที่จ รองรับนวัตกรรม
เพยงพอทจะรองรบนวตกรรม
และบริการรูปแบบใหม่
- ส่งเสริมการพัฒนา FinTech
- ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินได้อย่าง
ทั่วถึง หลากหลาย
ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ําลง

กากบดู
ํ ั แล
บริษัทจดทะเบียน
ให้สํานักงาน ก.ล.ต.
ด้วย ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจสั่ง
ให้จัดประชมผ้
ใหจดประชุ
มผูถอหุ
อื ห้นของบรษท
ของบริษทั
จดทะเบียน ในกรณีทไี่ ม่สามารถ
ใช้กลไกปกติแก้ปัญหาได้

- เป็นการเพิ่มช่องทาง
ใในการจดประชุ
ั ป มผู้ถอหุ
ื ้น
เพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่
ไม่สามารถใช้กลไกปกติได้
ทําให้บริษทั จดทะเบียน
สามารถดําเนินกิจการต่อได้
และป้ปองกนไมใหปญหา
แล
องกันไม่ให้ปญ
ั หา
ลุกลามในวงกว้าง

กําํ กัับดูแลกองทุนรวม
 การกําหนดให้บริษัท
หลักทรัพย์มีหน้าที่จดั การ
กองทุนรวมด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวัง รักษา
ประโยชน์ของผ้ถอหนวยลงทุ
ประโยชนของผู
ือหน่วยลงทนน
 ปรับปรุงช่องทางและวิธีการ
ใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

กํากับดแลตลาดหลั
กากบดู
แลตลาดหลกทรพย
กทรัพย์
(ตลท.)
การปรับปรุงการกํากับดูแลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล โดย
 กําหนดภารกิจและความคาดหวัง
ในการดําเนินกิจการของ ตลท.
ปรับปรงองค์
ปรบปรุ
งองคประกอบ
ประกอบ คุคณสมบั
ณสมบตติ
ลักษณะต้องห้าม และการคัดเลือก
กรรมการของคณะกรรมการ ตลท.

- โครงสร้างและการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมมีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลที่ดีขึ้น
- ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ
ความคุม้ ครองมากขึน้

- การดําเนินงานของ ตลท.
มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และ
สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
- ส่งผลให้การประเมิน FSAP
ในปี 2561 ของประเทศไทย
ในป
อยู่ในระดับที่ดีขึ้น

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน
 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอก ตลท. และให้บุคคลอื่นที่มิใช่บริษทั
ที่ออกหลักทรัพย์สามารถนําหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ตลท. ต่างประเทศมาจดทะเบียนเพื่อซื้อขายใน ตลท. ได้
 ให้คณะกรรมการ ตลท. มีอํานาจเปิดให้บุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทุกประเภทในตลาดหลักทรัพย์ได้
 ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ทุกประเภทด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์ได้

กองทุนพฒนา
กองทนพั
ฒนา
ตลาดทุน

จัดตั้งกองทุน CMDF
มีศนย์
ู กลางในการกําหนด
นโยบายและบูรณาการงาน
ด้านการพัฒนาตลาดทุน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
บทกําหนดโทษ
ปรับปรุงบทกําหนดโทษ

บทกําหนดโทษสอดคล้อง
กับการแก้ไขเพิม่ เติม
บทบัญ
ั ญัตั ิทีเ่ กียี่ วข้อ้ ง

ธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต.
จัดทําแผนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน ก.ล.ต. เสนอ
รมว. กค. ทุกปี
ปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการคัดเลือกและการ
คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- แผนการดําเนินงานของ
สํานักงาน ก.ล.ต. สอดคล้อง
กับแผน สศช. และ
วัตถุประสงค์ในการกํากับ
ดูแลตลาดทุน
- การกํากับดูแลของ
สํานักงาน ก.ล.ต.
มีความโปร่งใส ชัดเจน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- ตลท. สามารถสร้างพันธมิตรและเชื่อมโยงการซื้อขายกับ
ตลท. ต่างประเทศได้
- สนบสนุ
สนับสนนให้
นใหเกดการแขงขนระหวาง
เกิดการแข่งขันร หว่าง ตลท.
ตลท และผู
แล ผ้ให้หบรการ
บริการ
ระบบ หรือช่องทางเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์อื่น ๆ
- เพิ่มประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท.
- เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนและสร้างความเท่าเทียม
ในการประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

