เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การกากับดูแลตลาดทุนและการดาเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน รวมทั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนและการพัฒนาของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท างการเงิน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตของ
ตลาดทุนไทย ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้เ ป็ นมาตรา ๔/๑ แห่ ง พระราชบัญ ญัติห ลั กทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๔/๑ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศกาหนดให้การประกอบกิจการใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖/๑ ให้ มี ค ณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น คณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย เลขาธิ ก าร
เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายหนึ่งคน ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามที่กาหนดในมาตรา ๓๑/๗
อีกไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองคนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการ
บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๖/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคัดเลือกภายในหกสิบวันเพื่อดาเนินการตามที่กาหนดในมาตรา ๓๑/๗
ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) และ (๑/๒) ของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“(๑/๑) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๑/๒) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน เศรษฐศาสตร์ หรือ
การเงินการธนาคาร”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิก (๓) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๘ ให้ ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๙ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๒/๒ ให้ เลขาธิการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการกาหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของเลขาธิการ ให้คานึงถึงข้อห้ามมิให้ประกอบอาชีพตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๒/๑ ด้วย”
มาตรา ๑๐ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๑/๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑/๒ ให้ ส านั ก งานด้ ว ยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จั ด ท าแผน
การดาเนินงานของสานักงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจาทุกปี และเปิดเผยไว้ในลักษณะที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจาเป็น สานักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อาจแก้ไขเพิ่มเติมแผนการดาเนินงานของสานักงานได้ โดยให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
แผนการดาเนินงานของสานักงานที่จัดทาขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาเป็นแผนสามปี เพื่อส่งเสริม
ให้ ก ารก ากั บ ดู แ ลและพั ฒ นาตลาดทุ น เป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ ใ นการคุ้ มครองผู้ ล งทุ น เสริ ม สร้ า ง
ความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสของตลาดทุน และลดความเสี่ยงของระบบการเงิน
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
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มาตรา ๑๑ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๑/๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑/๓ ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือในคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจานวนเจ็ดคนเพื่อทาหน้าที่
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว
คณะกรรมการคั ด เลื อ กตามวรรคหนึ่ ง ให้ แ ต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลซึ่ ง เคยด ารงต าแหน่ ง
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้เคยดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ไม่เกินตาแหน่งละหนึ่งคน
บุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามวรรคสอง
ให้ ห มายความรวมถึงบุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย
กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา ข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ
คัดเลือก
ให้คณะกรรมการคัดเลือกได้รับค่าตอบแทนจากสานักงานตามที่รัฐมนตรีกาหนดและให้ถือว่า
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑/๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก
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“มาตรา ๓๑/๗ ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ให้บุคคลดังต่อไปนี้ร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองเท่าของจานวนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการคัดเลือก
(๑) การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต.
และกรรมการ ก.ล.ต. ที่มิใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันเสนอรายชื่อ
(๒) การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
เสนอรายชื่อ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการคั ด เลือ กไม่เ ห็น ชอบกั บรายชื่ อ ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิที่ เสนอตามวรรคหนึ่ ง
คณะกรรมการคัดเลือกมีอานาจให้มีการดาเนินการเสนอรายชื่อใหม่ได้
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน แล้วแต่กรณีแล้ว ให้เสนอชื่อ
ต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง”
มาตรา ๑๓ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๙๑/๑ เพื่ อ ให้ ก ารก ากั บ ดู แ ลการประกอบธุร กิ จ หลั กทรั พ ย์ เ หมาะสมกั บรู ปแบบ
การประกอบธุรกิจและได้สัดส่วนกับความจาเป็นในการคุ้มครองผู้ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจในลักษณะตามที่กาหนดได้รับยกเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติ
แตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนที่ ๒ การกากับและควบคุม ของหมวดนี้ ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งถือปฏิบัติด้วยก็ได้”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีทุนจดทะเบียน
ซึ่งชาระแล้วตามจานวนที่กาหนดสาหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่ ละประเภทหรือแต่ละลักษณะ
ก็ได้”
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มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๒๔/๑ ในการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนรวม รวมทั้งติดตามดูแลการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
และการกระทาที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรืออาจทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์
อันพึงได้รับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๙ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ต้องดาเนินการตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสานักงาน
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัด การให้กระทาโดยการขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะดาเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
ให้ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ แ จ้ ง การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการจั ด การกองทุ นรวมหรื อ วิ ธีก ารจั ด การ
ให้สานักงานทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถ
เข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไข”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒ มาตรา ๑๒๙/๓
และมาตรา ๑๒๙/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๒๙/๑ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการในกรณี
ดังต่อไปนี้ บริษัทหลักทรัพย์อาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสองก็ได้
(๑) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(๒) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทาให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(๓) การดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้
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(๔) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการในลักษณะที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒๙/๒ ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙ ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และ
ต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของโครงการจัดการกองทุนรวม จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์อาจนัดประชุมใหม่
โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือ
หน่ วยลงทุ นซึ่ งเข้ าร่ วมประชุ มและมี สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้ นแต่ คณะกรรมการก ากั บตลาดทุ น
จะประกาศกาหนดให้ต้องได้คะแนนเสียงของจานวนหน่วยลงทุนที่มากกว่านั้น
ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๙/๓ การส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ข้อมูลที่ต้องแจ้ง
ในหนั งสือนั ดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน การจัดการประชุม สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน การมอบฉันทะ และการดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒๙/๔ ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในครั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๙/๒
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กาหนดตามมาตรา ๑๒๙/๓ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่าห้าคนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้นจะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้
แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข”
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มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๘/๑ ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๔๐/๑ ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕
“ส่วนที่ ๘/๑
ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๔๐/๑ ให้บริษัทหลักทรัพย์ในประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ตาม (๗) ของบทนิยามคาว่า
“ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ ประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๔/๑ และมาตรา ๑๕๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพย์ต้องส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง ความเป็นธรรม
การตรวจสอบได้ และความเรียบร้อยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของ
ตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสาคัญ
มาตรา ๑๕๔/๒ เพื่อให้การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามมาตรา ๑๕๓ และ
มาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพย์ต้องดาเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) มีแหล่งเงินทุนและระบบงานที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ สามารถรองรับความเสี่ยง
จากการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีมาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(๒) มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาและ
การซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบกากับตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ และระบบการชาระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ ที่ส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความเป็นธรรมในการซื้อขาย
หลักทรัพย์
(๓) มีหลักเกณฑ์การรับสมาชิกที่เป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ที่สมาชิกต้องปฏิบัติในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ รวมทั้งมีมาตรการกากับดูแลและลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
(๔) มีหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ การดารงสถานะ และการเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียน ตลอดจนการสร้างหลักธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหลัก ทรั พย์
จดทะเบียน
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(๕) มีมาตรการในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(๖) มีการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
ในเรื่องใดอาจกระทบต่อความมั่นคง อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรืออาจนามาซึ่งความไม่เรียบร้อย
ในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์
ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกการดาเนินงานนั้นก็ได้”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๙ ให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แต่งตั้งจานวนไม่เกินหกคนตามกระบวนการที่กาหนดในมาตรา ๑๕๙/๑ และบุคคลซึ่งสมาชิก
ตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจานวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพ ย์
เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตาแหน่ง
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนหนึ่งนอกจากผู้จัดการ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ น ประธานกรรมการ และจะเลื อ กกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อี ก คนหนึ่ ง เป็ น
รองประธานกรรมการด้วยก็ได้”
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๕๙/๑ บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๑๕๙ ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันจาเป็นต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
และต้องมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์
อันจาเป็นต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประเภทหรือลักษณะของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่ งตั้งเป็นกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์”
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มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๖๐/๑ ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เห็นว่า การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ค วามเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เฉพาะด้านของบุคคลที่ไม่มี
สั ญชาติ ไ ทย สมาชิ กตามมาตรา ๑๕๘ อาจเลื อกบุ ค คลที่ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยจ านวนไม่ เกิ น สองคน
เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก็ได้”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖๑ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ดารงตาแหน่ง
คราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งได้อีก แต่จะแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสอง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา
ให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับระเบียบหรือข้อบังคับ”
มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นวรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก ของมาตรา ๑๗๐ แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“ในกรณีที่การกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสองอาจมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก ผู้ลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์
ให้ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การขอความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสามและการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคสี่
มิให้ใช้บังคับกับระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสอง (๑๔) (๑๕) หรือ (๑๖) และระเบียบหรือข้อบังคับอืน่ ใด
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคสอง (๓) ต้องระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์อันจาเป็นต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ด้วย”
มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๘๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๘๒/๑ ให้ตลาดหลักทรัพย์นาส่งเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตาม
มาตรา ๒๑๘/๒ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของ
รายได้ ห ลั งหั กค่ าใช้ จ่ าย ภาษี และเงิ น ส ารอง ทั้ งนี้ ให้ ใช้ งบการเงิ นรวมของตลาดหลั กทรั พย์ ใน
การคานวณจานวนเงินนาส่ง
การกั น เงิ น ส ารองตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามประเภทและจ านวนที่ ค ณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และให้ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกันเงินสารองดังกล่าวไว้ในลักษณะ
ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๘๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกาหนดให้บุคคลที่มิใช่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถทาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใดประเภทหนึ่งใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้”
มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘๕ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘๕ ห้ า มมิ ใ ห้ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ซื้ อ หรื อ ขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน
หรือในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการ ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต”
มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑๖ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๒๑๖ ให้นาความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๕๔/๒ มาตรา ๑๕๘
มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐/๑ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖
มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๗ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๖/๑ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนมาตรา
๒๑๘/๑ ถึงมาตรา ๒๑๘/๒๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“หมวด ๖/๑
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
มาตรา ๒๑๘/๑ ในหมวดนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
“ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
มาตรา ๒๑๘/๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน”
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้ มีการพัฒ นาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึง
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
(๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกากับดูแล
ตลาดทุน
(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่
ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่
เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน
มาตรา ๒๑๘/๓ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากตลาดหลักทรัพย์
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(๒) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๑๘๒/๑
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๔ ให้กองทุนมีอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา
๒๑๘/๒
การลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน การจัดตั้งนิติบุคคล การเข้าร่วม
กิจการกับบุคคลอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๕ ให้กองทุนมีอานาจจ่ายเงินจากกองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๑๘/๖
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๖ ในกรณี ที่มี ความจาเป็นเพื่อ ยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ และตลาดหลักทรัพย์จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากกองทุน คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยอาจ
กาหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรได้
มาตรา ๒๑๘/๗ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการกองทุน ส่งเสริม
การพัฒนาตลาดทุน” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคนซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งตามกระบวนการ
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๑๘/๘ เป็นกรรมการ
ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นเลขานุการ
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มาตรา ๒๑๘/๘ บุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนตามมาตรา
๒๑๘/๗ (๔) ต้องมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์
อันจาเป็นต่อการดาเนินงานของกองทุน รวมทั้งประเภทหรือลักษณะของนิติ บุคคลหรือคณะบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๙ ให้นามาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๐/๑ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔)
มาตรา ๒๑๘/๑๐ กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สามปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
มาตรา ๒๑๘/๑๑ ในกรณีที่กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระและยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการกองทุนขึ้นใหม่ ให้กรรมการกองทุนที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการกองทุนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
กองทุน ประกอบด้ว ยกรรมการกองทุน เท่าที่เหลืออยู่ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แทนตาแหน่งที่ว่างภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง
มาตรา ๒๑๘/๑๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗
(๔) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑๘/๙
(๔) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการกองทุนเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
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มาตรา ๒๑๘/๑๓ ให้นาความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับกรรมการกองทุน
และการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๘/๑๔ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลและดาเนินกิจการของ
กองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๑๘/๒ อานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงาน แผนการเงิน
และงบประมาณประจาปีของกองทุน
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน
รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว
(๓) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๔) ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบหรือข้อบังคับ
กองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) ข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน การปฏิบัติงานและการมอบอานาจของ
ผู้จัดการกองทุน
(ข) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของพนักงาน
และลูกจ้างของกองทุน รวมถึงการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
(ค) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน
ของกองทุน
(๕) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๑๕ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
มาตรา ๒๑๘/๑๖ ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
มาตรา ๒๑๘/๑๗ ให้กองทุนมีผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้แต่งตั้ง
ผู้จัดการกองทุนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกองทุนประกาศ
กาหนด
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การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การปฏิบัติงาน การกาหนดค่าจ้างและประโยชน์
ตอบแทนอื่นใดของผู้จัดการกองทุน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๑๘ ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของกองทุนและ
รับผิด ชอบการบริห ารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้จัด การกองทุนเป็นผู้แทนของกองทุน เพื่อการนี้
ผู้จัดการกองทุนจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๑๙ ให้กองทุนจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของกองทุนและจัดให้มี
การสอบบัญชีเป็นประจา
ให้กองทุนจัดทางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี งบการเงินนั้น
ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
ในทุกรอบปีบัญชี ให้คณะกรรมการตลาดหลั กทรัพย์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งต้องเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และให้ผู้สอบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน
เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการกองทุน
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามวรรคสี่
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๒๐ ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานของกองทุน ทุกหนึ่งปี โดยให้
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน จานวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เพื่อทาหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
(๒) รายงานข้อจากัดหรืออุปสรรคในการดาเนินกิจการของกองทุน
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุน
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ให้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน และให้กองทุนเผยแพร่รายงานผลการประเมินดังกล่าว
ต่อสาธารณชน
เมื่อคณะกรรมการประเมินผลได้ดาเนินการตามวรรคสองเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการประเมินผล
พ้นจากหน้าที่
มาตรา ๒๑๘/๒๑ ให้กองทุนจัดทารายงานประจาปีซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และต้องเปิดเผยไว้
ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้”
มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๒๕/๑ ในกรณีที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๒๕ เป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ให้ถือว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้จัดทาใบหลักทรัพย์มอบให้แก่ผู้ซื้อตามแบบหรือวิธีการที่กฎหมาย
กาหนดแล้ว หากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด”
มาตรา ๓๒ ให้ย กเลิก ความในมาตรา ๒๒๘/๒ แห่ง พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒๘/๒ ให้นาความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๕/๑ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗
มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๒ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๒ บริษ ัท หลัก ทรัพ ย์ใ ดฝ่า ฝืน หรือ ไม่ป ฏิบัต ิต ามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔
มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓
มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๒
มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓
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มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๔
วรรคหนึ่ ง มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๔๐
วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑
มาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๐
วรรคสอง มาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๕๐
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง”
มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๓ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๖
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๓
มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐
มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕
วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๙๑/๑
วรรคสอง มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐/๑ หรือมาตรา ๑๕๐
ถ้าการกระทาความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ
หรือไม่กระทาการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๓๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
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“มาตรา ๒๘๓/๑ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการ
ที่กาหนดตามมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือยังมิได้ปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้อง
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทาความผิดของบริษัท
หลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทาการอันเป็นหน้าที่
ที่ต้องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นนั้
ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสามเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑๖ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑๖ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือล่ว งรู้ ข้อมูลใดจากการเปิดเผยของบุคคลที่มีอานาจตามพระราชบัญญัตินี้
อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้น
นาไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง จา
ทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยตามอานาจหรือหน้าที่
(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
(๕) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
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(๖) การเปิดเผยแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่ทาหน้าที่กากับดูแลในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน ผู้สอบบัญชี สินค้าหรือตั วแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๗) การเปิดเผยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร”
มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑๗ ความผิด ตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑
มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๙
มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๑/๑ มาตรา ๒๘๑/๓ มาตรา ๒๘๑/๔ มาตรา ๒๘๑/๕
มาตรา ๒๘๑/๖ มาตรา ๒๘๑/๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๒
มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓/๑ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตรี
มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓
มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๒๙๙/๓ ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้”
มาตรา ๓๘ ให้ ค ณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ และให้สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินใี้ ห้แล้วเสร็จภายในหนึง่ ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ต ามมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในตาแหน่ง
และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ อาจได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งและเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ได้อีกวาระหนึ่ง
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มาตรา ๓๙ เมื่ อ ครบกาหนดหนึ่งปี หกเดือ นนับแต่วันที่มี คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง และกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้ง พ้นจากตาแหน่งจานวนฝ่ายละกึง่ หนึ่งของจานวน
กรรมการแต่ละฝ่ายโดยวิธีจับสลาก หากจานวนที่คานวณได้มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง และให้ถือว่าการพ้นจาก
ตาแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
มาตรา ๔๐ ให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์โ อนเงินหรื อทรัพ ย์ สิ นอื่น ใดเป็นจ านวนหรื อมูล ค่าห้าพัน
เจ็ดร้อยล้านบาทให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนร่วมกัน
กาหนดจานวนหรือมูลค่า ประเภท และลักษณะของเงินหรือทรัพย์สินที่จะโอนตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนประกอบด้วย
กรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗
(๔) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพั ฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๒ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไป เพียงเท่าที่ไ ม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออก
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันตลาดทุนและเทคโนโลยี
ทางการเงินมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมีบทบัญญัติบางประการ
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมบทบั ญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลั กทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม และการกากั บดู แล
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ มีการคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์มีความมั่นคง โปร่งใส
และคานึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกาหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตลอดจนปรับปรุงบทกาหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

