รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๑๙๔๘/๒๕๖๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดอํานาจใหแกคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการ
ประกาศกําหนดใหการประกอบกิจการบางลักษณะไมเปนธุรกิจหลักทรัพย และยกเวนการปฏิบัติ
หรือใหปฏิบัตแิ ตกตางไปจากหลักเกณฑการกํากับและควบคุมธุรกิจหลักทรัพย รวมทั้งกําหนดใหบริษัท
หลักทรัพยตองมีทุนจดทะเบียนซึง่ ชําระแลวตามจํานวนที่กําหนด (เพิ่มมาตรา ๔/๑ และมาตรา ๙๑/๑
และแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖)
(๒) แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกระบวนการ
คัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ
ในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๓ วรรคสอง
มาตรา ๓๑/๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๓๑/๗)
(๓) แกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ การพนจากตําแหนง รวมทั้งการกําหนดเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนของเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(เพิ่มมาตรา ๒๑ (๑/๑) และ (๑/๒) และมาตรา ๒๒/๒ และยกเลิกมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๒๒/๑
วรรคสอง)
(๔) แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการจัดทําแผนการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑/๒)
(๕) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม (เพิ่มมาตรา ๑๒๔/๑
มาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒ มาตรา ๑๒๙/๓ และมาตรา ๑๒๙/๔ และแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๒๙)
(๖) กําหนดอํานาจใหแกคณะกรรมการกํากับตลาดทุนในการกําหนดหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการ สําหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยในประเภทที่รัฐมนตรีกําหนดเพิ่มเติม
(เพิ่มสวนที่ ๘/๑ ธุรกิจหลักทรัพยในประเภทที่รัฐมนตรีกําหนด มาตรา ๑๔๐/๑ ของหมวด ๔
ธุรกิจหลักทรัพย)
(๗) กําหนดหนาที่และการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(เพิ่มมาตรา ๑๕๔/๑ และมาตรา ๑๕๔/๒)
(๘) แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย และกระบวนการไดมา
คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนง ของกรรมการตลาดหลักทรัพย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ และ
มาตรา ๑๖๑ และเพิ่มมาตรา ๑๕๙/๑ และมาตรา ๑๖๐/๑)

๒
(๙) แกไขเพิ่มเติมขั้นตอนการกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือขอบังคับ
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม และเพิ่มมาตรา ๑๗๐
วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก)
(๑๐) เพิ่มการจัดตั้งกองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน (เพิ่มมาตรา ๑๘๒/๑
และหมวด ๖/๑ กองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน มาตรา ๒๑๘/๑ ถึงมาตรา ๒๑๘/๒๑)
(๑๑) แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียน (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม และมาตรา ๑๘๕)
(๑๒) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่กําหนดใหนําสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ
ตลาดหลักทรัพยมาใชบังคับกับศูนยซื้อขายหลักทรัพย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๖)
(๑๓) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อนําระบบ
ไรใบหลักทรัพยมาใชสําหรับหลักทรัพยทุกประเภท (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๘/๒)
(๑๔) แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๑๖ และมาตรา ๓๑๗ วรรคหนึ่ง และเพิ่มมาตรา ๒๘๓/๑)
เหตุผล
โดยที่ปจจุบันตลาดทุนและเทคโนโลยีทางการเงินมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ทําใหการประกอบธุรกิจหลักทรัพยมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไมเปนไป
ตามมาตรฐานสากล และไมเพียงพอที่จะคุม ครองประโยชนของผูลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ
สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย การจัดการกองทุนรวม
และการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย เพื่อใหการกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพยสอดคลองกับรูปแบบ
การประกอบธุรกิจ มีการคุมครองประโยชนของผูล งทุนอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อให
การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยมีความมั่นคง โปรงใส และคํานึงถึงประโยชนของตลาดทุน
และการคุมครองผูลงทุน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อเปนศูนยกลาง
ในการกําหนดนโยบายและบูรณาการงานดานการพัฒนาตลาดทุนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษเพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาว
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
.........................................
.........................................
.........................................
..................................................................................................................................
..........................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อใหการกํากับดูแลตลาดทุนและการดําเนินธุรกรรมที่เกี่ยวของกับตลาดทุนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และคุมครองประโยชนของผูลงทุน รวมทั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดทุนและการพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพ
ในการแขงขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว
..................................................................................................................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

๒
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔/๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๔/๑ ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจประกาศกําหนดใหการประกอบกิจการ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไมเปนธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติน”ี้
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖/๑ แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖/๑ ใหมีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย
เลขาธิการ เปนประธานกรรมการ รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายหนึ่งคน ผูอ ํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยผานการคัดเลือก
ตามที่กําหนดในมาตรา ๓๑/๗ อีกไมเกินสี่คน เปนกรรมการ ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิอยางนอยสองคน
ตองมีประสบการณในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
หรือบริษัทหลักทรัพย”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๖/๓ แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“เมื่อกรรมการผูท รงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตอคณะกรรมการคัดเลือกภายในหกสิบวันเพื่อดําเนินการตามที่กําหนด
ในมาตรา ๓๑/๗ ทั้งนี้ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑/๑) และ (๑/๒) ของมาตรา ๒๑
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
“(๑/๑) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๑/๒) เปนผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญดานตลาดทุน เศรษฐศาสตร
หรือการเงินการธนาคาร”
มาตรา ๗ ใหยกเลิก (๓) ของมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๘ ใหยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๒๒/๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

๓
มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๒/๒ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๒/๒ ใหเลขาธิการไดรับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการกําหนดเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่นของเลขาธิการ ใหคํานึงถึงขอหามมิใหประกอบอาชีพตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๒/๑ ดวย”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑/๒ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑/๒ ใหสํานักงานดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จัดทําแผนการดําเนินงานของสํานักงานเสนอรัฐมนตรีเปนประจําทุกป และเปดเผยไวในลักษณะ
ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได
แผนการดําเนินงานของสํานักงานที่จัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําเปนแผนสามป
ซึ่งตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สงเสริมใหการกํากับดูแล
และพัฒนาตลาดทุนเปนไปตามวัตถุประสงคในการคุมครองผูลงทุน เสริมสรางความเปนธรรม
ความมีประสิทธิภาพ และความโปรงใสของตลาดทุน รวมทั้งการลดความเสี่ยงของระบบการเงิน
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจําเปน สํานักงานดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแกไขเพิ่มเติมแผนการดําเนินงานของสํานักงานได โดยตองเสนอให
รัฐมนตรีทราบและเปดเผยไวในลักษณะที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๑/๓
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งเคยดํารงตําแหนง
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือผูเคยดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ไมเกินตําแหนงละหนึ่งคน
กรรมการคัดเลือกตองไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และไมเปนผูมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในการปฏิบัติหนาทีต่ ามวรรคหนึ่ง”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑/๗ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน

๔
“มาตรา ๓๑/๗ ในการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ใหบุคคลดังตอไปนี้รวมกันเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจํานวน
สองเทาของจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่จะแตงตั้งตอคณะกรรมการคัดเลือก
(๑) การคัดเลือกกรรมการผูท รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ล.ต. ที่มิใชกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมกันเสนอรายชื่อ
(๒) การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอรายชื่อ
ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกไมเห็นชอบกับรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่เสนอ
ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการคัดเลือกมีอํานาจใหมีการดําเนินการเสนอรายชื่อใหมได
เมือ่ คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่สมควรไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน แลวแตกรณีแลว
ใหเสนอชื่อตอรัฐมนตรีเพื่อแตงตั้ง”
มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๙๑/๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๙๑/๑ เพื่อใหการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพยเหมาะสมกับ
รูปแบบการประกอบธุรกิจและไดสัดสวนกับความจําเปนในการคุมครองผูลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.
อาจประกาศกําหนดใหผูรับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจในลักษณะตามทีก่ ําหนดไดรับยกเวน
การปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกตางไปจากบทบัญญัติในสวนที่ ๒ การกํากับและควบคุม ของหมวดนี้
ทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวนก็ได
ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขใด ๆ
ใหผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งถือปฏิบัติดวยก็ได”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย
ตองมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวตามจํานวนที่กําหนดสําหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
แตละประเภทหรือแตละลักษณะก็ได”
มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๒๔/๑ ในการจัดการกองทุนรวม ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการ
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง โดยใชความรู
ความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ใหบริษทั หลักทรัพยจัดใหมีนโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการจัดการกองทุนรวม รวมทั้งติดตามดูแลการกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
แกผูถือหนวยลงทุนและการกระทําที่อาจมีลักษณะไมเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนหรืออาจทําให

๕
ผูถือหนวยลงทุนเสียประโยชนอันพึงไดรับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒๙ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๙ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการใหกระทํา
โดยการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งจะดําเนินการโดยการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือ
การสงหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุนก็ได
ใหบริษัทหลักทรัพยแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการ
จัดการใหสํานักงานทราบ รวมทั้งแจงไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกคนและเผยแพรในลักษณะ
ที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีมติใหแกไข”
มาตรา ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒ มาตรา ๑๒๙/๓
และมาตรา ๑๒๙/๔ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๒๙/๑ การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการ
จัดการในกรณีดังตอไปนี้ บริษัทหลักทรัพยอาจขอใหสํานักงานใหความเห็นชอบแทนการขอมติ
ของผูถือหนวยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสองก็ได
(๑) การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(๒) การเพิ่มชนิดหนวยลงทุนที่ไมทําใหสิทธิทผี่ ูถือหนวยลงทุนมีอยูเ ดิมดอยลง
(๓) การดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้
(๔) การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ
ในลักษณะที่สํานักงานประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒๙/๒ ในการประชุมผูถือหนวยลงทุน ตองมีผูถือหนวยลงทุนเขารวม
ประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด และตองมี
หนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนทีจ่ ําหนายไดแลวทั้งหมด
ของโครงการจัดการกองทุนรวม จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมผูถือหนวยลงทุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง
แตผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย
อาจนัดประชุมใหม โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
มติของผูถือหนวยลงทุน ใหถือคะแนนเสียงขางมากของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนจะประกาศกําหนดใหตองไดคะแนนเสียงของจํานวนหนวยลงทุนที่มากกวานั้น
ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับกับการขอมติของ
ผูถือหนวยลงทุนโดยการสงหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุนดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๙/๓ การสงหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุน
ขอมูลที่ตองแจงในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุน การจัดการประชุม

๖
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการขอมติของ
ผูถือหนวยลงทุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒๙/๔ ในการขอมติของผูถือหนวยลงทุนครั้งใด ไมวาจะโดยการจัดประชุม
ผูถือหนวยลงทุนหรือโดยการสงหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุน หากผูถือหนวยลงทุนเห็นวา
มติของผูถือหนวยลงทุนในครั้งนั้นไมชอบดวยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพยฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๒๙/๒ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กําหนด
ตามมาตรา ๑๒๙/๓ ผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวาหาคนและมีหนวยลงทุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น
จะรองขอใหศาลสั่งเพิกถอนมติของผูถือหนวยลงทุนครั้งนั้นก็ได แตตองรองขอตอศาลภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหแกไข”
มาตรา ๑๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนสวนที่ ๘/๑ ธุรกิจหลักทรัพยในประเภท
ทีร่ ัฐมนตรีกําหนด มาตรา ๑๔๐/๑ ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
“สวนที่ ๘/๑
ธุรกิจหลักทรัพยในประเภทที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๔๐/๑ ใหบริษัทหลักทรัพยในประเภทธุรกิจหลักทรัพยตาม (๗)
ของบทนิยามคําวา “ธุรกิจหลักทรัพย” ในมาตรา ๔ ประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด”
มาตรา ๑๙ ใหเพิม่ ความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕๔/๑ และมาตรา ๑๕๔/๒
แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพยตองสงเสริมและรักษาไวซึ่งความมั่นคง ความเปนธรรม
การตรวจสอบได และความเรียบรอยในการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน โดยตองคํานึงถึงประโยชน
ของตลาดทุนและการคุมครองผูลงทุนเปนสําคัญ
มาตรา ๑๕๔/๒ เพื่อใหการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยเปนไปตามมาตรา ๑๕๓
และมาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพยตองดําเนินการอยางนอยในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) มีแหลงเงินทุนและระบบงานที่เพียงพอตอการประกอบกิจการ สามารถรองรับ
ความเสี่ยงจากการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย รวมทั้งมีมาตรการรองรับในสถานการณฉุกเฉิน
(๒) มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย ระบบบันทึกและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาและการซื้อขายหลักทรัพย ระบบกํากับตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย และระบบการชําระราคา
และสงมอบหลักทรัพย ที่สงเสริมและรักษาความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความเปนธรรม
ในการซื้อขายหลักทรัพย

๗
(๓) มีหลักเกณฑการรับสมาชิกที่เปนธรรม มีหลักเกณฑที่สมาชิกตองปฏิบัติ
ในการซื้อขายหลักทรัพย รวมทั้งมีมาตรการกํากับดูแลและลงโทษสมาชิกทีฝ่ าฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังกลาว
(๔) มีหลักเกณฑการรับจดทะเบียนหลักทรัพย การดํารงสถานะ และการเพิกถอน
หลักทรัพยจดทะเบียน ตลอดจนการสรางหลักธรรมาภิบาลและการเปดเผยขอมูลของบริษัทที่ออก
หลักทรัพยจดทะเบียน
(๕) มีมาตรการในการปองกันและจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
(๖) มีการจัดการขอรองเรียนหรือขอพิพาทที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นวา การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย
ตามวรรคหนึ่งในเรื่องใดอาจกระทบตอความมั่นคง อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรม หรืออาจนํามา
ซึ่งความไมเรียบรอยในการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะสั่งใหตลาดหลักทรัพยปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกการดําเนินงานนั้นก็ได”
มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕๙ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๙ ใหมีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยคณะหนึ่งประกอบดวย
บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้งจํานวนไมเกินหกคนตามกระบวนการที่กําหนดในมาตรา ๑๕๙/๑
และบุคคลซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจํานวนไมเกินสี่คน เปนกรรมการ และใหผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยเปนกรรมการตลาดหลักทรัพยโดยตําแหนง
ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพยคนหนึ่ง
นอกจากผูจัดการตลาดหลักทรัพยเปนประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย
อีกคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการดวยก็ได”
มาตรา ๒๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕๙/๑ แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๕๙/๑ บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้งเปนกรรมการตลาดหลักทรัพย
ตามมาตรา ๑๕๙ ตองเปนผูมีความรูและประสบการณอันจําเปนตอการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย
และตองมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับตลาดทุน
ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกและแตงตั้ง
กรรมการตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง โดยอยางนอยตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรูหรือ
ประสบการณอันจําเปนตอการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย รวมทั้งประเภทหรือลักษณะของ
นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับตลาดทุนซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับ
การคัดเลือกและแตงตั้งเปนกรรมการตลาดหลักทรัพย”
มาตรา ๒๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๖๐/๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๖๐/๑ ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เห็นวา การดําเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญหรือประสบการณเฉพาะดาน

๘
ของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ อาจเลือกบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยจํานวน
ไมเกินสองคน เปนกรรมการตลาดหลักทรัพยก็ได”
มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖๑ ใหกรรมการตลาดหลักทรัพยนอกจากผูจัดการตลาดหลักทรัพย
ดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งไดอีก แตจะแตงตั้งหรือเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได”
มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๗๐ แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนีแ้ ทน
“การกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือขอบังคับตามวรรคสอง
ใหมผี ลใชบังคับเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยใหคณะกรรมการ ก.ล.ต.
พิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหตลาดหลักทรัพยทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับระเบียบ
หรือขอบังคับ”
มาตรา ๒๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก ของมาตรา ๑๗๐
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
“ในกรณีที่การกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือขอบังคับตามวรรคสอง
อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือประโยชนไดเสียของสมาชิก ผูลงทุน หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
กับตลาดหลักทรัพย ใหตลาดหลักทรัพยจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอน พรอมทั้งจัดสงรายงาน
ผลการรับฟงความคิดเห็นใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบ
การขอความเห็นชอบระเบียบหรือขอบังคับตามวรรคสามและการรับฟง
ความคิดเห็นตามวรรคสี่ มิใหใชบังคับกับระเบียบหรือขอบังคับตามวรรคสอง (๑๔) (๑๕) หรือ (๑๖)
และระเบียบหรือขอบังคับอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพยตามวรรคสอง (๓)
ตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรูหรือประสบการณอันจําเปนตอการดําเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพยดวย”
มาตรา ๒๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๘๒/๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๘๒/๑ ใหตลาดหลักทรัพยนําสงเงินใหแกกองทุนสงเสริมการพัฒนา
ตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ในอัตราไมนอยกวา
รอยละเกาสิบของรายไดหลังหักคาใชจาย ภาษี และเงินสํารอง ทั้งนี้ ใหใชงบการเงินรวมของ
ตลาดหลักทรัพยในการคํานวณจํานวนเงินนําสง
การกันเงินสํารองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามประเภทและจํานวนที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนรวมกันกําหนด”

๙
มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๘๔ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยอาจประกาศกําหนดใหบุคคลที่มิใชบริษัทหลักทรัพย
ที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยสามารถทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนประเภทใด
ประเภทหนึ่งในตลาดหลักทรัพยได”
มาตรา ๒๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘๕ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘๕ หามมิใหบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย
ซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย ไมวาจะเปนการซื้อหรือขายในฐานะ
นายหนาหรือตัวแทนหรือในนามของสมาชิกเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย
หรือเปนการปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามประเภท
ที่ไดรับใบอนุญาต”
มาตรา ๒๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑๖ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑๖ ใหนําความในมาตรา 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 รวมทั้งบทกําหนดโทษ
ที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๖/๑ กองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน
มาตรา ๒๑๘/๑ ถึงมาตรา ๒๑๘/๒๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๕
“หมวด ๖/๑
กองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน
มาตรา ๒๑๘/๑ ในหมวดนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความวา คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน
ของกองทุน
“ผูจัดการกองทุน” หมายความวา ผูจัดการกองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน
มาตรา ๒๑๘/๒ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนสงเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน” มีฐานะเปนนิติบุคคลและมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนในเรื่องดังตอไปนี้

๑๐
(๑) สงเสริมใหมกี ารพัฒนาองคกรและโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับตลาดทุน
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของตลาดทุน
(๒) สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของกับตลาดทุนหรือการกํากับดูแล
ตลาดทุน
(๓) เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน
ใหแกผูลงทุน ประชาชน หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ
(๔) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองคความรูหรืองานวิชาการ
ที่เปนประโยชนตอตลาดทุน
มาตรา ๒๑๘/๓ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาจากตลาดหลักทรัพย
(๒) เงินที่ไดรับตามมาตรา ๑๘๒/๑
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๔ ใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค
ตามมาตรา ๒๑๘/๒
การลงทุนหาผลประโยชนจากเงินและทรัพยสินของกองทุน การจัดตั้งนิติบุคคล
การเขารวมกิจการกับบุคคลอื่น หรือการถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
มาตรา ๒๑๘/๕ ใหกองทุนมีอํานาจจายเงินจากกองทุนในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
(๒) การสนับสนุนทางการเงินแกตลาดหลักทรัพยตามมาตรา ๒๑๘/๖
(๓) คาใชจายในการบริหารงานของกองทุน
(๔) คาใชจายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
มาตรา ๒๑๘/๖ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ของตลาดหลักทรัพยหรือกรณีที่มีพฤติการณพิเศษ และตลาดหลักทรัพยจําเปนตองไดรับการสนับสนุน
ทางการเงินจากกองทุน คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาใหการสนับสนุนทางการเงินแกตลาดหลักทรัพย
โดยอาจกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรได
มาตรา ๒๑๘/๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการกองทุนสงเสริม
การพัฒนาตลาดทุน” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย เปนประธานกรรมการ
(๒) รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผูจัดการตลาดหลักทรัพย เปนกรรมการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒจิ ํานวนสามคนซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแตงตั้งตามกระบวนการ
ที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑๘/๘ เปนกรรมการ
ใหผูจัดการกองทุนเปนเลขานุการ

๑๑
มาตรา ๒๑๘/๘ บุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแตงตั้งเปนกรรมการกองทุน
ตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) ตองมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับ
ตลาดทุน
ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
และแตงตั้งกรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง โดยอยางนอยตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู
หรือประสบการณอันจําเปนตอการดําเนินงานของกองทุน รวมทั้งประเภทหรือลักษณะของนิติบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับตลาดทุนซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือก
และแตงตั้งเปนกรรมการกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๙ ใหนํามาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๐/๑ มาใชบังคับกับคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔)
มาตรา ๒๑๘/๑๐ กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสามปและอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได
มาตรา ๒๑๘/๑๑ ในกรณีที่กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พนจากตําแหนง
ตามวาระและยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการกองทุนขึ้นใหม ใหกรรมการกองทุนที่พนจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการกองทุนที่ไดรับแตงตัง้ ใหมเขารับหนาที่
ในกรณีที่กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหคณะกรรมการกองทุนประกอบดวยกรรมการกองทุนเทาที่เหลืออยู และใหผทู ี่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แทนตําแหนงที่วาง
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง
มาตรา ๒๑๘/๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการกองทุน
ตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑๘/๙
(๔) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีมติใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการกองทุนเกินสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
มาตรา ๒๑๘/๑๓ ใหนําความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับกรรมการ
กองทุนและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๘/๑๔ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลและดําเนินกิจการ
ของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑๘/๒ อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงานและใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน แผนการเงิน
และงบประมาณประจําปของกองทุน
(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสงเสริมหรือสนับสนุน
จากกองทุน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค

๑๒
(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ
หรือขอบังคับกองทุนในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) ขอบังคับวาดวยการคัดเลือกผูจัดการกองทุน การปฏิบัติงานและการมอบอํานาจ
ของผูจัดการกองทุน
(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่นของ
พนักงานและลูกจางของกองทุน รวมถึงการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
(ค) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ การบัญชี การงบประมาณ และทรัพยสิน
ของกองทุน
(๕) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๑๕ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
มาตรา ๒๑๘/๑๖ ใหกรรมการกองทุน อนุกรรมการ และกรรมการประเมินผล
การดําเนินงานของกองทุน ไดรับประโยชนตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด
มาตรา ๒๑๘/๑๗ ใหกองทุนมีผูจัดการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเปนผูแตงตั้ง
ผูจัดการกองทุนตองมีคณ
ุ สมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการกองทุน
ประกาศกําหนด
การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การปฏิบัติงาน การกําหนดคาจางและ
ประโยชนตอบแทนอืน่ ใดของผูจัดการกองทุน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
มาตรา ๒๑๘/๑๘ ใหผูจัดการกองทุนเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ
กองทุนและรับผิดชอบการบริหารกิจการของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการกองทุนเปนผูแทนของกองทุน
เพื่อการนี้ ผูจัดการกองทุนจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไป
ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
มาตรา ๒๑๘/๑๙ ใหกองทุนจัดใหมีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของกองทุน
และจัดใหมีการสอบบัญชีเปนประจํา
ใหกองทุนจัดทํางบการเงินสงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
งบการเงินนั้นตองมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชี
ในทุกรอบปบัญชี ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแตงตั้งผูสอบบัญชี และใหผูสอบบัญชี
ไดรับประโยชนตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด
มาตรา ๒๑๘/๒๐ ใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของกองทุน
ทุกสามป โดยกอนครบกําหนดสามปไมนอยกวาหกเดือน ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน
เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกองทุน
(๒) รายงานขอจํากัดหรืออุปสรรคในการดําเนินกิจการของกองทุน
(๓) ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทัง้ ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการกองทุน

๑๓
ใหคณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยทราบภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนั สิ้นรอบการประเมิน และใหกองทุน
เผยแพรรายงานผลการประเมินดังกลาวตอสาธารณชน
เมื่อคณะกรรมการประเมินผลไดดําเนินการตามวรรคสองเสร็จแลว
ใหคณะกรรมการประเมินผลพนจากหนาที่
มาตรา ๒๑๘/๒๑ ใหกองทุนจัดทํารายงานประจําปซึ่งแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยภายในหนึ่งรอยยีส่ ิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชี และตองเปดเผยไวในลักษณะที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได”
มาตรา ๓๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๒๘/๒ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒๘/๒ ใหนําความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘
และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใชบังคับกับศูนยรับฝากหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘๒ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๒ บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 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 มาตรา ๑๒๔
มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง
หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
วิธีการ หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา 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 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง”
มาตรา ๓๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘๓ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๓ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตามมาตรา 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

๑๔
มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง
มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐/๑ หรือมาตรา ๑๕๐
ถาการกระทําความผิดของบริษัทหลักทรัพยนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของบุคคลใด
หรือไมสั่งการหรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ทตี่ องกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยนั้น ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๘๓/๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๘๓/๑ บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
หรือวิธีการที่กําหนดตามมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท
และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการฝาฝนมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคหนึ่งดวย
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝาฝนอยู
หรือยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ถาการกระทําความผิด
ของบริษัทหลักทรัพยนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของบุคคลใด หรือไมสั่งการหรือไมกระทําการ
อันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งตองรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพยนั้น ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนการฝาฝนมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคหนึ่งดวย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๓๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑๖ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑๖ ผูใดลวงรูกิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่
ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือลวงรูขอมูลใดจากการเปดเผยของบุคคลที่มีอํานาจ
ตามพระราชบัญญัตินี้ อันเปนกิจการหรือขอมูลที่เปนความลับของทางราชการ หรือตามปกติวิสัย
จะพึงสงวนไวไมเปดเผย ถาผูนั้นนําไปเปดเผยตอบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับแกการเปดเผยในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การเปดเผยตามอํานาจหรือหนาที่
(๒) การเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) การเปดเผยเพื่อประโยชนในการแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย
(๕) การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

๑๕
(๖) การเปดเผยแกสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หนวยงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศที่ทําหนาที่กํากับดูแลในดานตลาดเงิน ตลาดทุน ผูสอบบัญชี สินคาหรือตัวแปรของ
สัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือหนวยงานอื่นตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
(๗) การเปดเผยเมื่อไดรับความเห็นชอบจากบุคคลดังกลาวเปนลายลักษณอักษร”
มาตรา ๓๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑๗ ความผิดตามมาตรา 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 ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบทีร่ ัฐมนตรีแตงตั้ง
มีอํานาจเปรียบเทียบได”
มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแตงตั้งกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย และใหสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย เพื่อใหไดมา
ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินใี้ หแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามมาตรา ๑๕๙ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
อยูในตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย
ตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตลาดหลักทรัพยซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ อาจไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งและเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้
ไดอีกวาระหนึ่ง
มาตรา ๓๘ เมื่อครบกําหนดหนึ่งปหกเดือนนับแตวันที่มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใหกรรมการตลาดหลักทรัพยซึ่งคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแตงตั้ง และกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้ง พนจากตําแหนงจํานวนฝายละกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการแตละฝายโดยวิธีจับสลาก หากจํานวนที่คํานวณไดมีเศษใหปดเศษทิ้ง และใหถือวาการพนจาก
ตําแหนงโดยการจับสลากดังกลาวเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ

๑๖
มาตรา ๓๙ ใหตลาดหลักทรัพยโอนเงินหรือทรัพยสินอื่นใดเปนจํานวนหรือ
มูลคาหาพันเจ็ดรอยลานบาทใหแกกองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน
รวมกันกําหนดจํานวนหรือมูลคา ประเภท และลักษณะของเงินหรือทรัพยสินที่จะโอนตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการกองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ประกอบดวย กรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔)
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหผูจัดการตลาดหลักทรัพยปฏิบัติหนาที่ผูจัดการกองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน
จนกวาจะมีการแตงตั้งผูจัดการกองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๑๗
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๑ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหยังคงใชบังคับไดตอไป เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระราชโองการ
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นายกรัฐมนตรี

