
 

 

บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 

   

หลกัการ 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ดังต่อไปนี้   

(๑)  แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจก าหนดให้การเป็นนายหน้า 

หรือตัวแทนเพ่ือซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

และการจัดการลงทุน ในลักษณะที่ก  าหนด ไม่เป็นธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขาย

หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม “การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์” “การค้าหลักทรัพย์” “การจัดจ าหน่าย

หลักทรัพย์” และ “การจัดการกองทุนรวม” ในมาตรา ๔) 

(๒)  แก้ไขเพ่ิมเติมให้ส านักงานมีอ านาจรับค่าปรับทางปกครอง (แก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗) 

(๓)  แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธกิารซ่ึงมีอายุไม่เกนิ ๖๐ ปีบริบูรณ ์

ในวันที่ได้รับการแต่งต้ัง สามารถด ารงต าแหน่งจนครบวาระได้ และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เป็นผู้ก าหนดอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธกิารโดยความเหน็ชอบของรัฐมนตรี   

รวมทั้งเพ่ิมคุณสมบัติเฉพาะของเลขาธกิาร (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และยกเลิก 

มาตรา ๒๒(๓)) 

(๔)  แก้ไขเพ่ิมเติมให้ส านักงานด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

จัดท าแผนการด าเนินงานของส านักงานโดยจัดท าเป็นแผนสามปี เสนอรัฐมนตรีเป็นประจ าทุกปี  

โดยแผนการด าเนินงานดังกล่าวต้องสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ และ

ส่งเสริมสนับสนุนให้การก ากบัและพัฒนาตลาดทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน 

เสริมสร้างความเป็นธรรม ความมีประสทิธภิาพ การเติบโต และความโปร่งใสของตลาดทุน  

ตลอดจนลดความเสี่ยงเชิงระบบ โดยให้ส านักงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อรัฐมนตรี 

ในรายงานประจ าปีด้วย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๑/๒) 

(๕)  แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการคัดเลือก  

และให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้ก าหนดและแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเสนอรายช่ือ  

การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการ 

ก ากบัตลาดทุน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๑/๓ และมาตรา ๓๑/๔) 



๒ 

 

(๖)  แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้เสนอรายช่ือกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากับตลาดทุน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๑/๗) 

(๗)  ก าหนดให้ส านักงานด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งให้

กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หรือบุคคลใด ๆ จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในกรณี

ที่บริษัทมีการด าเนินงานหรือการบริหารกจิการในลักษณะอนัอาจเป็นเหตุให้เกดิความเสยีหายแก่

ประโยชน์ของประชาชน หรือกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีพฤติกรรมที่อาจน าไปสู่การฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏบัิติหน้าที่จนอาจเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรือเสยีประโยชน์ที่ควรได้อย่างร้ายแรง หรืออาจท าให้

เสื่อมเสยีสทิธขิองผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ อนัเป็นมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถใช้

กลไกปกติในการบริหารจัดการบริษัทได้ (เพ่ิมส่วนที่ ๔ ในหมวด ๓/๑ มาตรา ๘๙/๓๓ มาตรา  

๘๙/๓๔ มาตรา ๘๙/๓๕ มาตรา ๘๙/๓๖ และมาตรา ๘๙/๓๗ ) 

(๘)  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยยกเลิกทุนจดทะเบียนช าระแล้วขั้นต ่าของธุรกจิหลักทรัพย์ 

บางประเภทในกฎหมาย และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้ก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ 

บริษัทหลักทรัพย์ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๖) 

(๙)  ก าหนดหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดการกองทุนรวมด้วยความซ่ือสตัย์ 

สจุริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใช้ความรู้ความสามารถ 

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ  รวมทั้งต้องจัดให้มีกลไกเพ่ือดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนด (เพ่ิมมาตรา ๑๑๗/๑) 

(๑๐)  เพ่ิมเติมวิธกีารในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข 

วิธกีารจัดการ โดยให้กระท าตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๙  

วรรคสอง) 

(๑๑)  ก าหนดสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มี 

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน สทิธิในการเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน การเพิกถอน 

มติที่ประชุม และก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือ 

หน่วยลงทุน (เพ่ิมมาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒ มาตรา ๑๒๙/๓ และมาตรา ๑๒๙/๔) 

(๑๒)  ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทที่รัฐมนตรีก าหนดเพ่ิมเติม 

ตามความใน (๗) ของบทนิยามค าว่า “ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ ์ 

เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด (เพ่ิมส่วนที่ ๘/๑ ในหมวด ๔  

มาตรา ๑๔๐/๑)  



๓ 

 

(๑๓)  ก าหนดภารกจิและความคาดหวังในการด าเนินกจิการของตลาดหลักทรัพย์  

และก าหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องด าเนินงานตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธกีารที่คณะกรรมการ  

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  รวมทั้งก าหนดโทษทางปกครองกรณีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑ์ 

หรือค าสั่ง (เพ่ิมมาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๕๔/๒ มาตรา ๑๕๔/๓ มาตรา ๑๗๐/๓ มาตรา ๑๗๐/๔ 

มาตรา ๑๗๐/๕ และมาตรา ๑๗๐/๖) 

(๑๔)  ก าหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศก าหนดให้บุคคลอื่น 

ที่มิใช่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์น าหลักทรัพย์มาจดทะเบียนเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ได้  

(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๗ และเพ่ิมส่วนที่ ๔/๑ ในหมวด ๕ มาตรา ๒๐๐/๑ และมาตรา ๒๐๐/๒) 

(๑๕)  แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และกระบวนการคัดเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง ขยายวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์จาก ๒ ปี  

เป็น ๓ ปี และก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏบัิติหน้าที่ด้วย 

ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสตัย์สจุริต โดยค านึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครอง 

ผู้ลงทุน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๙ เพ่ิมมาตรา ๑๕๙/๑ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖๐ และ 

มาตรา ๑๖๑ และเพ่ิมมาตรา ๑๖๙/๑)  

(๑๖)  แก้ไขเพ่ิมเติมให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์เทา่ที่เหลืออยู่ปฏบัิติหน้าที่ 

ต่อไปได้ ในกรณีที่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งต้ังจากผู้มีประสบการณ ์

ในการบริหารกจิการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  

(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖๒) 

(๑๗)  แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจให้ความเหน็ชอบข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกบัการซ้ือขาย การช าระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์ และก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้ความเหน็ชอบระเบียบหรือข้อบังคับ 

ตลาดหลักทรัพย์โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๗๐ และเพ่ิมมาตรา ๑๗๐/๒) 

(๑๘)  ก าหนดให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน  

ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสบิของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหลังหักภาษีและเงินส ารองเพ่ือการลงทุน 

ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เหน็ชอบ(เพ่ิมมาตรา ๑๘๒/๑) 

(๑๙)  แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอ านาจเปิดให้บุคคลอื่น 

ที่มิใช่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก สามารถซ้ือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทุกประเภท 

ในตลาดหลักทรัพย์ได้ และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก  

ซ้ือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๕) 



๔ 

 

(๒๐)  แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ืออนุโลมบทบัญญัติที่ปรับปรุงใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกบั 

การด าเนินกจิการของตลาดหลักทรัพย์ หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์  

และโทษทางปกครอง รวมทั้งหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยบุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

มาใช้กับศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์และกรรมการและผู้บริหารของศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์    

(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๑๖)  

(๒๑)  ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยก าหนด 

สถานะทางกฎหมาย วัตถุประสงค์ ทรัพย์สนิของกองทุน และการด าเนินงานของกองทุน  รวมทั้ง 

ก าหนดองค์ประกอบ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่  

ความรับผิด การประชุม รวมทั้งประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกองทุนและผู้จัดการกองทุน 

ตลอดจนการก ากบัตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน (เพ่ิมหมวด ๖/๑ กองทุนส่งเสริมการพัฒนา

ตลาดทุน มาตรา ๒๑๘/๑ มาตรา ๒๑๘/๒ มาตรา ๒๑๘/๓ มาตรา ๒๑๘/๔ มาตรา ๒๑๘/๕  

มาตรา ๒๑๘/๖ มาตรา ๒๑๘/๗ มาตรา ๒๑๘/๘ มาตรา ๒๑๘/๙ มาตรา ๒๑๘/๑๐ มาตรา ๒๑๘/๑๑ 

มาตรา ๒๑๘/๑๒ มาตรา ๒๑๘/๑๓ มาตรา ๒๑๘/๑๔ มาตรา ๒๑๘/๑๕ มาตรา ๒๑๘/๑๖ มาตรา ๒๑๘/๑๗ 

มาตรา ๒๑๘/๑๘ มาตรา ๒๑๘/๑๙ มาตรา ๒๑๘/๒๐ มาตรา ๒๑๘/๒๑ มาตรา ๒๑๘/๒๒ และ

มาตรา ๒๑๘/๒๓) 

(๒๒)  แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถให้ 

บริการรับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์ส าหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท (แก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา ๒๒๘/๒) 

(๒๓)  แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษทางอาญาและการเปรียบเทยีบความผิด (แก้ไข

เพ่ิมเติมมาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ และมาตรา ๓๑๗ และเพ่ิมมาตรา ๒๘๑/๑๑ มาตรา ๒๘๑/๑๒ 

มาตรา ๒๘๓/๑ และมาตรา ๒๘๙/๑) 

(๒๔)  ก าหนดโทษทางอาญาแก่เลขาธกิาร ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. 

กรรมการก ากบัตลาดทุน พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน และกรรมการและผู้จัดการกองทุน 

ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ซ่ึงกระท าการหรือไม่กระท าการใดโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 

(เพ่ิมมาตรา ๓๑๕/๑ มาตรา ๓๑๕/๒ มาตรา ๓๑๕/๓ มาตรา ๓๑๕/๔ มาตรา ๓๑๕/๕  

มาตรา ๓๑๕/๖ มาตรา ๓๑๕/๗ มาตรา ๓๑๕/๘ และมาตรา ๓๑๕/๙) 

 

  (๒๕)  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดความผิดส าหรับการเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคล 

ที่รู้ข้อมูลจากการเปิดเผยของบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ และเพ่ิมข้อยกเว้นให้สามารถเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศที่ท  าหน้าที่ก  ากบัดูแลผู้สอบบัญชี สนิค้าหรือตัวแปรของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า  

หรือหน่วยงานอื่นตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๑๖) 



๕ 

 

เหตุผล 

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) มีการพัฒนาอย่างรวดเรว็

และมีศักยภาพที่จะท าให้เกิดการพัฒนาระบบการเงินและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

อย่างก้าวกระโดด ประเทศไทยจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี

ที่ทนัสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกจิและตลาดเงินตลาดทุนของประเทศ ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการ

ปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอ 

ที่จะรองรับนวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ซ่ึงจะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน 

ได้อย่างทั่วถึง โดยปรับปรุงบทนิยามการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียนขั้นต ่า รวมทั้ง

หลักเกณฑใ์นการประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัลักษณะบริการและความเสี่ยง 

ที่แตกต่างกนั ให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถเช่ือมโยงการซ้ือขายและสร้างพันธมิตรได้โดยขยาย  

สิทธิการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากสมาชิก และเพ่ิมประเภทหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน ในขณะเดียวกนั เพ่ือสร้างความเทา่เทยีม

ในการประกอบธุรกจิศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเพ่ิมแรงจูงใจในการพัฒนาประสทิธภิาพในการ

ให้บริการของตลาดหลักทรัพย์ จึงก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นอกเหนือจาก

บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์

ส าหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้อนุญาตให้สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ 

ซ้ือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้ 

นอกจากน้ี พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ยังมี

บทบัญญัติบางประการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์ของ 

ผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธภิาพ รวมทั้งขาดการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน 

ที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ จึงเหน็ควรปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวกบัการก ากบัดูแล 

ตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรสากลเพ่ือให้ประเทศไทยพร้อมเข้ารับการประเมนิในโครงการ

ประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program) ในปี 2561 รวมทั้งเพ่ิมความรับผิดชอบ

และกลไกในการตรวจสอบดูแลการบริหารจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์ และเพ่ิมช่องทาง

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในกรณีที่ไม่สามารถใช้กลไกปกติในการบริหารจัดการ

บริษัทได้  ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบในวงกว้าง  ตลอดจนจัดตั้งกองทุน

ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการก าหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนา

ตลาดทุนไทยให้มีเอกภาพและเป็นไปในทศิทางเดียวกัน ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ 

ที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั

ตลาดทุน เพ่ือสร้างกลไกในการประสานงานและความสอดคล้องในการท างาน พร้อมทั้งปรับปรุง 

บทบัญญัติอื่น ๆ เกี่ยวกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ ความโปร่งใส และความสอดคล้องกบัทศิทางการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศ รวมทั้งเพ่ิมบทก าหนดโทษกรรมการและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ตลอดจน



๖ 

 

กรรมการและผู้จัดการของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ซ่ึงกระท าการหรือไม่กระท าการ 

โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกบัหน่วยงานก ากบัดูแลด้านการเงินอื่น  

จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธหิรือเสรีภาพในการ

ประกอบอาชีพของบุคคล โดยก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่เอกชนจะต้องปฏบัิติในการประกอบธุรกจิ

ในตลาดทุน อนัเป็นการจ ากดัสทิธแิละเสรีภาพเทา่ที่จ าเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนและ

ป้องกนัความเสี่ยงต่อระบบการเงินหรือเศรษฐกจิของประเทศ รวมทั้งมีบทบัญญัติที่อาจกระทบต่อ

สทิธใินข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้หน่วยงานก ากบัดูแลด้านตลาดเงิน ตลาดทุน หรือก ากบัดูแลผู้สอบบัญชี 

สนิค้าหรือตัวแปรของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า สามารถก ากับดูแลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกบัตลาดทุนได้

อย่างมีประสิทธภิาพ  



 

 

- ร่าง - 

พระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 

 

   

 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

                  

                     ...............................................................................................................  

........................................................................................................................... ........... 

............................................................................................................................. ......... 

 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

  พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธหิรือเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖ ประกอบกบัมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 

   เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี 

เพ่ือให้การก ากบัดูแลตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ โปร่งใส เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์

ของผู้ลงทุน สามารถรองรับความเปล่ียนแปลงในตลาดทุนและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการเงิน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย รวมทั้งเพ่ือให้

การก ากบัดูแลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกบัตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ ซ่ึงการตราพระราชบัญญัติน้ี

สอดคล้องกบัเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 

  ............................................................................................................ 

............................................................................................................................. ...... 

............................................................................................................................. ...... 

 

  มาตรา ๑   พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

   



๒ 

 

มาตรา ๒   พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

 

   มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์” และ  

“การค้าหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕   

และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

   ““การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์”  หมายความว่า   การเป็นนายหน้าหรือตัวแทน 

เพ่ือซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม 

หรือค่าตอบแทนอื่น  แต่ไม่รวมถึงการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพ่ือซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนหลักทรัพย์

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

   “การค้าหลักทรัพย์”  หมายความว่า   การซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนหลักทรัพย์ในนาม 

ของตนเองเป็นทางค้าปกติ โดยกระท านอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึง 

การค้าหลักทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด” 

 

   มาตรา ๔   ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔  

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

   ““การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์”  หมายความว่า   การรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน 

จากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น   

ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีเง่ือนไขอย่างหน่ึงอย่างใดหรือไม่กต็าม แต่ไม่รวมถึงการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด” 

 

   มาตรา ๕   ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “การจัดการกองทุนรวม” ในมาตรา ๔  

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

   ““การจัดการกองทุนรวม”  หมายความว่า   การจัดการลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวม 

โดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจ าหน่ายแก่ประชาชน เพ่ือน าเงินที่ได้จากการจ าหน่าย 

หน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ทรัพย์สนิอื่น หรือ 

ไปหาดอกผลหรือแสวงหาประโยชน์โดยวิธอีื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ประกาศก าหนด” 

 

มาตรา ๖   ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  รับค่าธรรมเนียมและค่าปรับทางปกครอง” 



๓ 

 

มาตรา ๗   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๒๐  

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑   

“ในวันที่ได้รับการแต่งต้ัง เลขาธกิารต้องมีอายุไม่เกนิหกสบิปีบริบูรณ ์

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้ก าหนดอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ของเลขาธกิารโดยความเหน็ชอบของรัฐมนตรี” 

 

มาตรา ๘   ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็น (๑/๑) ของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  

“(๑/๑)  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญด้านตลาดทุน”   

 

มาตรา ๙   ให้ยกเลิก (๓) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

มาตรา ๑๐   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗   บรรดาค่าธรรมเนียมตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงและค่าธรรมเนียมอื่น 

ที่ส านักงานได้รับ ค่าปรับทางปกครอง และรายได้อื่นอนัได้มาจากการด าเนินงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และส านักงาน ให้ตกเป็นของส านักงาน และเมื่อได้หักรายจ่ายและหักเป็นเงินส ารองตามมาตรา ๒๖ แล้ว 

เหลือเทา่ใดให้น าส่งเป็นรายได้ของรัฐ” 

 

มาตรา ๑๑   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา ๓๑/๒   ให้ส านักงานด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

จัดท าแผนการด าเนินงานของส านักงานโดยจัดท าเป็นแผนสามปี เสนอรัฐมนตรีเป็นประจ าทุกปี  

และประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงาน 

แผนการด าเนินงานที่ส านักงานจัดท าขึ้นตามวรรคหน่ึง ต้องสอดคล้องกบัแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ และส่งเสริมสนับสนุนให้การก ากบัและพัฒนาตลาดทุนเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน เสริมสร้างความเป็นธรรม ความมีประสทิธิภาพ การเติบโต  
และความโปร่งใสของตลาดทุน ตลอดจนลดความเสี่ยงเชิงระบบ  

ในกรณีที่มีเหตุอนัสมควรหรือจ าเป็น ส านักงานอาจแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

แผนการด าเนินงานของส านักงานได้ โดยต้องด าเนินการตามที่ก  าหนดในวรรคหน่ึงและวรรคสอง  



๔ 

 

ให้ส านักงานรายงานการด าเนินงานตามแผนต่อรัฐมนตรีในรายงานประจ าปีที่เสนอ

รัฐมนตรีตามมาตรา ๓๑/๑” 

 

มาตรา ๑๒   ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๑/๓ แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

 “คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหน่ึง ให้แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงเคยด ารงต าแหน่ง 

ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธกิารคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

เลขาธกิารคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย เลขาธกิารส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  ทั้งน้ี ให้แต่งตั้งไม่เกินต าแหน่งละหน่ึงคน 

 กรรมการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  

ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือ 

ส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี ในขณะที่ได้รับการแต่งต้ังและ

ปฏบัิติการตามหน้าที่” 

 

มาตรา ๑๓   ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๑/๔ แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ระเบียบตามวรรคหน่ึงให้มีผลใช้บังคับต่อไป แม้คณะกรรมการคัดเลือกที่ก  าหนด

ระเบียบดังกล่าวจะพ้นจากต าแหน่งแล้ว 

การแก้ไขเพ่ิมเติม การยกเลิก หรือการก าหนดระเบียบขึ้นใหม่ จะกระท าได้กแ็ต่โดย

คณะกรรมการคัดเลือกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด” 

 

มาตรา ๑๔   ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๓๑/๗ แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑/๗   ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้บุคคลดังต่อไปนี้  

ร่วมกนัเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองเทา่ของจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้ง 

ต่อคณะกรรมการคัดเลือก และเม่ือคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควร

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ให้เสนอช่ือต่อรัฐมนตรี 

เพ่ือแต่งตั้ง  



๕ 

 

(๑)  ในกรณีของการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ล.ต. ที่มิใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกนัเสนอรายช่ือ   

(๒)  ในกรณีของการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากับตลาดทุน   

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอรายช่ือ”  

 

มาตรา ๑๕   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นส่วนที่ ๔ การประชุมผู้ถือหุ้นตามค าสั่งของ

ส านักงาน มาตรา ๘๙/๓๓ มาตรา ๘๙/๓๔ มาตรา ๘๙/๓๕ มาตรา ๘๙/๓๖ และมาตรา ๘๙/๓๗  

ของหมวด ๓/๑ การบริหารกจิการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑   

“ส่วนที่ ๔ 

การประชุมผู้ถือหุ้นตามค าสั่งของส านักงาน 

   

 

มาตรา ๘๙/๓๓   บทบัญญัติในส่วนน้ีให้ใช้บังคับกบับริษัทมหาชนจ ากดัที่มีหุ้น 

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์   

เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นสถาบันการเงินที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๘๙/๓๔   ในกรณีที่บริษัทมีการด าเนินงานหรือการบริหารกจิการในลักษณะ

อนัอาจเป็นเหตุให้เกดิความเสยีหายแก่ประโยชน์ของประชาชน หรือกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหาร 

มีพฤติกรรมที่อาจน าไปสู่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติหน้าที่ตามมาตรา ๘๙/๗ จนอาจเป็นเหตุให้ 

บริษัทเสยีหายหรือเสียประโยชน์ที่ควรได้อย่างร้ายแรง หรืออาจท าให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้ถือหุ้น 

อย่างมีนัยส าคัญ ส านักงานด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งให้กรรมการ 

ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หรือบุคคลใดๆ จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการประชุมสามัญประจ าปี

หรือการประชุมวิสามัญ และให้มีระเบียบวาระการประชุมและก าหนดวันประชุมตามที่ส านักงาน

ก าหนด 

ในการสั่งให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หรือบุคคลใด ๆ จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทตามวรรคหน่ึง ให้ส านักงานพิจารณาทางเลือกหรือกลไกอื่น ๆ นอกเหนือจากการสั่ง

ดังกล่าว รวมถึงข้อจ ากดัที่ท  าให้ผู้ถือหุ้นไม่อาจใช้สิทธใินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจ ากดัประกอบด้วย 

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น 

ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหรือสบืเน่ืองจากการ

ด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และให้คณะกรรมการอ านวยความสะดวกและให้ข้อเทจ็จริงตามสมควร 

 มาตรา ๘๙/๓๕  การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๘๙/๓๔ ผู้ถือหุ้น 

คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธอิอกเสยีงนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวน 



๖ 

 

สทิธอิอกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะท าหนังสอืเสนอเร่ืองที่จะขอให้ส านักงานพิจารณาบรรจุเป็นวาระ 

การประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี 

พร้อมทั้งรายละเอยีดของเร่ืองที่เสนอส าหรับการประชุมที่จะจัดข้ึนตามมาตรา ๘๙/๓๔ กไ็ด้ โดยต้อง

ปฏบัิติตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธกีารที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด    

มาตรา ๘๙/๓๖   ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๘๙/๓๔ ให้ผู้ถือหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม และให้น า 

ความในมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. ๒๕๓๕  มาใช้บังคับกบัมติของ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเลือกประธานในที่ประชุมดังกล่าว โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ส านักงานสั่งให้บุคคลอื่นที่มิใช่คณะกรรมการเป็นผู้จัดประชุมผู้ถือหุ้น  

ให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกบัคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือกรรมการ แล้วแต่กรณี 

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสบืเน่ืองจากการด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจ ากดัและตามพระราชบัญญัติน้ี   

  มาตรา ๘๙/๓๗   มิให้น าความในมาตรา ๘๙/๒๘ ในส่วนที่ ๓ การประชุมผู้ถือหุ้น  

ของหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และมาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๘๑ 

มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ วรรคหน่ึงและวรรคสอง มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๔ 

และมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งบทก าหนดโทษ 

ที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับกบัการด าเนินกจิการของบริษัทต้ังแต่วันที่ส านักงานมีค าสั่งให้มีการจัดประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๘๙/๓๔ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสรจ็” 

 

มาตรา ๑๖   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๖   ให้บริษัทหลักทรัพย์มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วตามจ านวน เง่ือนไข

และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด” 

 

มาตรา ๑๗   ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๑๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

    “มาตรา ๑๑๗/๑   ในการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ 

ด้วยความซ่ือสัตย์สจุริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใช้ความรู้ 

ความสามารถเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง บริษัทหลักทรัพย์อย่างน้อยต้องจัดให้มีกลไก 

เพ่ือดูแลให้เกดิความเป็นธรรม ป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และเป็นไป 

ด้วยความระมัดระวังเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และ

วิธกีารที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด” 



๗ 

 

  มาตรา ๑๘   ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธกีารจัดการ  

ให้กระท าตามวิธีดังต่อไปน้ี  เว้นแต่ได้รับความเหน็ชอบจากส านักงาน 

(๑)  กระท าตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙/๓ หรือ 

(๒)  กระท าตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวน 

หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

กองทุนรวมน้ัน ไม่ว่าจะมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙/๓ หรือไม่กต็าม” 

 

มาตรา ๑๙   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒ มาตรา ๑๒๙/๓ 

และมาตรา ๑๒๙/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  “มาตรา ๑๒๙/๑   ผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงมีหน่วยลงทุนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึง 

ในห้าของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนซ่ึงมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหน่วยลงทุน 

ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม อาจขอให้บริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการจัดการกองทุนรวมน้ัน จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้  ในกรณีเช่นนี้  บริษัทหลักทรัพย์

ดังกล่าวต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙/๓ 

  มาตรา ๑๒๙/๒   ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธเิข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกไ็ด้ 

  ผู้ถือหน่วยลงทุนคนใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ผู้ถือหน่วยลงทุนคนน้ันไม่มีสิทธิ 

ออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองที่คณะกรรมการก ากบั 

ตลาดทุนประกาศก าหนด 

  มาตรา ๑๒๙/๓   ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือพิจารณาเร่ืองใดๆ จะต้องมี 

ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสบิห้าคน

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกนัได้ 

ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมน้ัน 

จึงจะเป็นองค์ประชุม  

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง

หน่ึงช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก  าหนดไว้ใน

วรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนคร้ังน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตาม

มาตรา ๑๒๙/๑ การประชุมเป็นอนัระงับไป  ถ้าการประชุมคร้ังน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามมาตรา ๑๒๙/๑ ให้นัดประชุมใหม่ ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม่บังคับว่า

จะต้องครบองค์ประชุม 



๘ 

 

  ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวน

เสยีงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มี

นัยส าคัญตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธกีารที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การก าหนด

สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการออกเสยีงลงคะแนน การมอบฉันทะ การก าหนดวันที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนมีสทิธเิข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ตลอดจนประเภทหรือรายละเอียดของข้อมูลที่ต้อง

แจ้งในหนังสอืนัดประชุม รวมทั้งระยะเวลาในการจัดส่งหนังสอืนัดประชุม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

  มาตรา ๑๒๙/๔   ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนคร้ังใด ถ้าได้มีการนัดประชุม  

ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลงมติโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๒๙/๑  

มาตรา ๑๒๙/๒ หรือมาตรา ๑๒๙/๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวิธกีารที่ก  าหนด

ตามมาตรา ๑๒๙/๓ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงมีหน่วยลงทุนนับรวมกนัได้

ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมน้ัน

จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนคร้ังน้ันกไ็ด้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายใน

หน่ึงเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง  

ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สดุ” 

 

มาตรา ๒๐   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นส่วนที่ ๘/๑ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๑๔๐/๑ ของหมวด ๔ ธุรกจิหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. ๒๕๓๕   

“ส่วนที่ ๘/๑ 

ธุรกจิหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีก าหนด 

   

มาตรา ๑๔๐/๑   ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่รัฐมนตรีก าหนดตามความใน (๗)  

ของบทนิยามค าว่า “ธุรกจิหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ บริษัทหลักทรัพย์ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด” 

 

มาตรา ๒๑   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๕๔/๒ และ

มาตรา ๑๕๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕   

“มาตรา ๑๕๔/๑   ตลาดหลักทรัพย์ต้องส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความเป็นธรรม 

การตรวจสอบได้ และความเรียบร้อยในการซ้ือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน



๙ 

 

การด าเนินงานตามมาตรฐานสากล โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน 

เป็นส าคัญ  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ว่าการประกอบกจิการใดหรือการกระท าใดก่อ 

หรืออาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็นการขัดต่อการปฏบัิติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งห้ามไม่ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกอบกจิการน้ันหรือกระท าการน้ันได้ 

มาตรา ๑๕๔/๒   เพ่ือให้การด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามมาตรา ๑๕๔/๑   

ตลาดหลักทรัพย์ต้องด าเนินการอย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้  

(๑)  มีแหล่งเงินทุน บุคลากร และระบบงานที่เพียงพอต่อการประกอบกจิการ  

ตลอดจนการป้องกนัและรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์   

(๒)  มีระบบการซ้ือขายหลักทรัพย์ และระบบบันทกึและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 

การเสนอซ้ือเสนอขายและข้อมูลการซ้ือขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนที่มีประสทิธภิาพและเป็นธรรม 

(๓)  มีระบบการก ากบัตรวจสอบการซ้ือขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปโดยสจุริตและยุติธรรม 

(๔)  มีระบบการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีประสทิธิภาพ  

(๕)  มีมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการซ้ือขาย

หลักทรัพย ์และการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 

(๖)  มีหลักเกณฑ์การรับสมาชิกที่เป็นธรรม ชัดเจน แน่นอน โดยค านึงถึง 

ความเหมาะสมและสถานภาพของผู้ซ่ึงจะเป็นสมาชิก 

(๗)  มีหลักเกณฑ์ที่สมาชิกต้องปฏิบัติในการซ้ือขายหลักทรัพย์ และมีมาตรการ 

ก ากับดูแลและลงโทษสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

(๘)  มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ การด ารงสถานะ 

ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน  

(๙)  มีมาตรการก ากับดูแลด้านการเปิดเผยข้อมูลและธรรมาภิบาลของบริษัท 

ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน 

(๑๐)  มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีผล 

หรืออาจมีผลต่อภารกิจหรือความน่าเช่ือถือในการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ 

(๑๑)  มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท 

ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือเกิดจากการใช้บริการที่จัดโดย 

ตลาดหลักทรัพย์ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าการด าเนินการตามวรรคหน่ึงในเร่ืองใด 

อาจกระทบต่อความมั่นคง ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรืออาจน ามาซ่ึงความไม่เรียบร้อยในการ 

ซ้ือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์

ปรับปรุงหรือแก้ไขหรือยกเลิกการด าเนินการน้ัน หรือระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการน้ันกไ็ด้ 

มาตรา ๑๕๔/๓   ในการประกอบกจิการตลาดหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์

ด าเนินการตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธกีารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด” 



๑๐ 

 

มาตรา ๒๒   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕๗   หลักทรัพย์ที่จะซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นหลักทรัพย์ 

ที่จดทะเบียนตามส่วนที่ ๔ หรือส่วนที่ ๔/๑ แห่งหมวดน้ี” 

 

มาตรา ๒๓   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕๙   ให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คณะหน่ึงประกอบด้วยบุคคล 

ซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. คัดเลือกและแต่งตั้งจากรายช่ือที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลอื่น 

ที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนตามกระบวนการที่ก  าหนดในมาตรา ๑๕๙/๑ จ านวนไม่เกินหกคน  

และบุคคลซ่ึงสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจ านวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ และผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยต าแหน่ง    

บุคคลซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งตามวรรคหน่ึง ต้องเป็นผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์ในกจิการตลาดหลักทรัพย์ ธุรกจิหลักทรัพย์ หรือธุรกจิการเงินเป็นอย่างดี และอย่างน้อย

หน่ึงคนต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารกจิการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนหน่ึงนอกจาก

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์อกีคนหน่ึง  

เป็นรองประธานกรรมการด้วยกไ็ด้” 

 

มาตรา ๒๔   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕   

“มาตรา ๑๕๙/๑   ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการ  

ก.ล.ต. ก าหนดกระบวนการเสนอรายช่ือ การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 

ตลอดจนนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะมีสทิธเิสนอช่ือต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยกระบวนการดังกล่าว 

ต้องสอดคล้องกบัหลักการก ากบัดูแลกจิการที่ดี มีความโปร่งใส เปิดกว้าง และค านึงถึงการมีส่วนร่วม 

ของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการได้มาซ่ึงบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัการด าเนินภารกิจของ 

ตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงอย่างน้อยต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองดังต่อไปน้ี   

(๑)  หลักเกณฑเ์กี่ยวกบัความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้านอนัจ าเป็น 

ต่อการด าเนินภารกจิของตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากผลงานหรือผู้ที่เคยปฏบัิติงานที่แสดงให้เหน็ 

ถึงการเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ 

(๒)  หลักเกณฑใ์นการเสนอรายช่ือ การพิจารณาและการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์  

(๓)  การเปิดเผยหลักเกณฑ์ตาม (๑) และ (๒) รวมทั้งรายช่ือนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 



๑๑ 

 

ที่มีสทิธเิสนอช่ือบุคคลเพ่ือคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะที่ประชาชน

สามารถเข้าตรวจดูได้” 

 

มาตรา ๒๕   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖๐   กรรมการตลาดหลักทรัพย์ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 

(๑)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

(๒)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 

ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓)  เป็นข้าราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ข้าราชการการเมือง หรือ 

พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา 

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซ่ึงได้รับเลือกตั้ง  

(๔)  มีประวัติเสียหาย หรือด าเนินกจิการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ 

หรือความรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(๕)  เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งเน่ืองจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก” 

 

มาตรา ๒๖   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖๑ และมาตรา ๑๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖๑   ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ 

ด ารงต าแหน่งคราวละสามปี แต่ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบก าหนดหน่ึงปี ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ 

ซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงสมาชิกเลือกตั้ง ออกจากต าแหน่ง 

ฝ่ายละสองคนและหน่ึงคน ตามล าดับ โดยวิธจัีบสลาก  และเมื่อครบก าหนดสองปี ให้กรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงสมาชิกเลือกตั้ง  

ที่มิใช่ผู้ซ่ึงเข้ามาด ารงต าแหน่งแทนผู้ออกจากต าแหน่งเม่ือครบก าหนดหน่ึงปี ออกจากต าแหน่งอกี 

ในจ านวนเทา่เดิม โดยวิธจัีบสลาก  ทั้งน้ี ให้ถือว่าการออกจากต าแหน่งโดยการจับสลากเป็นการออก 

ตามวาระ 

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งได้อกี  

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกนิสองวาระมิได้ 

มาตรา ๑๖๒   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ 

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก 

(๔)  เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐  



๑๒ 

 

เมื่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามกระบวนการที่ก  าหนดในมาตรา ๑๕๙/๑ หรือสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ 

เลือกตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แทน  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งต้ังจากผู้มีประสบการณ์ 

ในการบริหารกจิการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  

จนเป็นเหตุให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ไม่อาจปฏบัิติหน้าที่ได้ และยังมิได้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน  

ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์เทา่ที่เหลืออยู่ปฏบัิติหน้าที่ต่อไปได้” 

 

มาตรา ๒๗   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๖๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๑๖๙/๑   กรรมการและผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏบัิติหน้าที่ 

ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สจุริต โดยค านึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและ 

การคุ้มครองผู้ลงทุน  ทั้งน้ี ให้น าความในมาตรา ๘๙/๗ มาตรา ๘๙/๘ มาตรา ๘๙/๙ และมาตรา ๘๙/๑๐  

มาใช้บังคับ โดยอนุโลม  

กรรมการและผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ผู้ใดไม่ปฏบัิติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  

จนเป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือท าให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการ 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติหน้าที่ดังกล่าว ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งลงโทษกรรมการและผู้บริหาร

ของตลาดหลักทรัพย์ โดยการภาคทณัฑ์ ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือปรับทางปกครอง  

โดยให้น าความในมาตรา ๑๗๐/๓ วรรคสอง มาตรา ๑๗๐/๔ มาตรา ๑๗๐/๕ และ มาตรา ๑๗๐/๖  

มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

“ผู้บริหาร” ในมาตราน้ีและที่จะกล่าวต่อไปในมาตรา ๑๗๐/๓ ให้มีความหมาย

เช่นเดียวกบั “ผู้บริหาร” ตามมาตรา ๘๙/๑” 

 

มาตรา ๒๘   ให้ยกเลิกความใน (๙) ของมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“(๙)  หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธกีารเกี่ยวกบัการซ้ือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้มีการซ้ือหรือขาย 

ในตลาดหลักทรัพย์” 

 

มาตรา ๒๙   ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“การก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตาม (๒) (๓) (๔) (๘)  

(๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ต้องรับฟังความเหน็จากที่ประชุมสมาชิกก่อน และการก าหนดหรือ 



๑๓ 

 

แก้ไขเปล่ียนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๑) และ (๑๗)  

เมื่อได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว จึงให้ใช้บังคับได้” 

 

มาตรา ๓๐   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕   

“การให้ความเหน็ชอบตามวรรคสาม มิให้ใช้บังคับกบัระเบียบหรือข้อบังคับใด 

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด” 

 

มาตรา ๓๑   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๗๐/๒ มาตรา ๑๗๐/๓ มาตรา ๑๗๐/๔ 

มาตรา ๑๗๐/๕ และมาตรา ๑๗๐/๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๑๗๐/๒   เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้เสนอระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือขอ 

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๑๗๐ แล้ว ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา 

และแจ้งผลการพิจารณาให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ได้รับระเบียบหรือ 

ข้อบังคับและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงแล้ว หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้แจ้ง 

ผลการพิจารณาหรือไม่ได้แจ้งให้มีการแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย ์ 

ให้ถือว่าระเบียบหรือข้อบังคับน้ันได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

มาตรา ๑๗๐/๓   ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข วิธกีาร หรือค าสั่งที่ก  าหนดตามมาตรา ๑๕๔/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๒ วรรคสอง  

มาตรา ๑๕๔/๓ หรือมาตรา ๑๗๐/๑ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งลงโทษตลาดหลักทรัพย์  

โดยการภาคทณัฑ์ ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือปรับทางปกครอง  

ในการสั่งลงโทษตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะลงโทษ 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างกไ็ด้ และมีอ านาจสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์กระท าการหรืองดเว้น 

กระท าการเพ่ือแก้ไขหรือป้องกนัมิให้เกดิการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธกีาร  

หรือค าสั่งที่ก  าหนดตามมาตรา ๑๕๔/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๓ หรือ 

มาตรา ๑๗๐/๑ ซ า้อกีได้ 

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข วิธกีาร หรือ 

ค าสั่งที่ก  าหนดตามมาตรา ๑๕๔/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๓ หรือ

มาตรา ๑๗๐/๑ ถ้าการกระท าความผิดของตลาดหลักทรัพย์เกดิจากการสั่งการหรือการกระท าของ

กรรมการหรือผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท า

ของกรรมการหรือผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งลงโทษผู้น้ัน 

ตามวรรคหน่ึงด้วย 

มาตรา ๑๗๐/๔   ในการลงโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๑๗๐/๓ จ านวนค่าปรับ

ต้องไม่เกนิสองล้านบาทในแต่ละกรรม 



๑๔ 

 

กรณีผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหน่ึง ไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง 

ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกบัการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธปีฏบัิติราชการทางปกครอง 

มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗๐/๕   ในการสั่งลงโทษตามมาตรา ๑๗๐/๓ คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ต้องค านึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระท า ความเสยีหายที่เกดิจากการกระท าน้ัน ตลอดจนความหนัก

เบาของโทษที่จะใช้กบัผู้ถูกลงโทษ  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๗๐/๖   ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยวิธปีฏบัิติราชการทางปกครอง  

การพิจารณาและการมีค าสั่งลงโทษตามมาตรา ๑๗๐/๓ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด” 

 

มาตรา ๓๒   ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๑๘๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๑๘๒/๑   ให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนา 

ตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสบิของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหลังหักภาษี

และเงินส ารองเพ่ือการลงทุนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เหน็ชอบ  ทั้งน้ี ให้ใช้งบการเงินรวม

ของตลาดหลักทรัพย์ในการค านวณจ านวนเงินน าส่ง  

ให้ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยรายการต่าง ๆ ตามที่ก  าหนดในวรรคหน่ึงในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามสมควร” 

 

มาตรา ๓๓   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘๔   การซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้กระท าได้ 

โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะประกาศ

ก าหนดเป็นอย่างอื่น” 

 

มาตรา ๓๔   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘๕   ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์  

ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหรือขายในฐานะนายหน้า 

หรือตัวแทน หรือในนามของสมาชิกเอง  เว้นแต่จะปฏบัิติตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ประกาศก าหนด” 

 



๑๕ 

 

มาตรา ๓๕   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นส่วนที่ ๔/๑ หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยบุคคลอื่น 

ที่มิใช่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มาตรา ๒๐๐/๑ และมาตรา ๒๐๐/๒ ของหมวด ๕ ตลาดหลักทรัพย์  

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕   

“ส่วนที่ ๔/๑ 

หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยบุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

   

มาตรา ๒๐๐/๑   คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดให้บุคคลอื่นที่มิใช่ 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์น าหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย 

ของประเทศที่มีการก ากับดูแลตลาดทุนที่เป็นที่ยอมรับของส านักงาน มาจดทะเบียนซ้ือขาย 

ในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหลักเกณฑอ์ย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(๑)  ลักษณะหรือประเภทของหลักทรัพย์ 

(๒)  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ย่ืนค าขอจดทะเบียน 

(๓)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ย่ืนค าขอจดทะเบียน 

(๔)  ระบบงานของผู้ย่ืนค าขอจดทะเบียนที่แสดงให้เหน็ถึงความพร้อมเกี่ยวกบั 

การน าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน ซ่ึงรวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเพ่ือน ามาเผยแพร่ต่อผู้ถือหลักทรัพย์ และการติดตามสิทธิ

ประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกดิจากหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ 

(๕)  การแต่งตั้งบุคคลเป็นตัวแทนในการเกบ็รักษาหลักทรัพย์  

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก าหนดระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกบัการรับ 

และเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง (๑) และระเบียบหรือข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวข้องส าหรับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนโดยบุคคลอื่นซ่ึงมิใช่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้สอดคล้อง

กบัหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๒๐๐/๒   ให้น าความในมาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๑๙๖  

รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกบัหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนตามส่วนน้ี โดยอนุโลม  

โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑใ์ห้ปฏบัิติเป็นประการอื่นหรือก าหนด

หลักเกณฑเ์พ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุนได้” 

 

มาตรา ๓๖   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๒๑๖   ให้น าความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๕๔/๒  

มาตรา ๑๕๔/๓ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๖๙/๑ 

มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๗๐/๒ มาตรา ๑๗๐/๓ มาตรา ๑๗๐/๔ มาตรา ๑๗๐/๕ มาตรา ๑๗๐/๖ 



๑๖ 

 

มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๑๙๗  มาตรา ๒๐๐/๑ และ 

มาตรา ๒๐๐/๒  รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม” 

 

  มาตรา ๓๗   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นหมวด ๖/๑ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 

มาตรา ๒๑๘/๑ มาตรา ๒๑๘/๒ มาตรา ๒๑๘/๓ มาตรา ๒๑๘/๔ มาตรา ๒๑๘/๕ มาตรา ๒๑๘/๖  

มาตรา ๒๑๘/๗ มาตรา ๒๑๘/๘ มาตรา ๒๑๘/๙ มาตรา ๒๑๘/๑๐ มาตรา ๒๑๘/๑๑ มาตรา ๒๑๘/๑๒ 

มาตรา ๒๑๘/๑๓ มาตรา ๒๑๘/๑๔ มาตรา ๒๑๘/๑๕ มาตรา ๒๑๘/๑๖ มาตรา ๒๑๘/๑๗ มาตรา 

๒๑๘/๑๘ มาตรา ๒๑๘/๑๙ มาตรา ๒๑๘/๒๐ มาตรา ๒๑๘/๒๑ มาตรา ๒๑๘/๒๒ และมาตรา  

๒๑๘/๒๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“หมวด ๖/๑  

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 

   

มาตรา ๒๑๘/๑   ในหมวดน้ี 

“กองทุน”  หมายความว่า   กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 

“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า   คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนา 

ตลาดทุน 

“ผู้จัดการ”  หมายความว่า   ผู้จัดการกองทุน 

มาตรา ๒๑๘/๒   ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในตลาดหลักทรัพย์ เรียกว่า  

“กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” โดยให้กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นกจิการที่แยกต่างหาก 

จากตลาดหลักทรัพย์ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในเร่ืองดังต่อไปนี้  

 (๑)  ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวเน่ืองกบัตลาดทุน ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ของตลาดทุน 

(๒)  พัฒนาบุคลากรที่ท  างานในด้านที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ตลาดทุน 

(๓)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์กบัตลาดทุนให้แก่ผู้ลงทุนและ

สาธารณชน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีส่วนส าคัญต่อความส าเรจ็ในการก ากบัดูแล 

และพัฒนาตลาดทุน 

(๔)  พัฒนาและสนับสนุนการศึกษา วิจัย หรืองานวิชาการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ 

ต่อตลาดทุน 

(๕)  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถในการ 

แข่งขันของตลาดทุนไทย 

(๖)  ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยโอนเป็นเงินกองทุนของ 

ตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่มีความจ าเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความม่ันคงทางการเงินของ 



๑๗ 

 

ตลาดหลักทรัพย์ หรือความจ าเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเงินช่วยเหลือดังกล่าว 

เป็นรายได้ของตลาดหลักทรัพย์ 

  (๗)  พัฒนากลไกในตลาดทุนเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 

การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ นอกเหนือจาก (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โดยความเหน็ชอบ 

ของรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกองทุน 

มาตรา ๒๑๘/๓   กองทุนประกอบด้วย 

(๑)  ทุนประเดิมที่ตลาดหลักทรัพย์โอนมา 

(๒)  เงินน าส่งจากตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๘๒/๑ 

(๓)  เงินและทรัพย์สนิที่มีผู้มอบให้ 

(๔)  เงินและทรัพย์สนิอื่นที่ตกเป็นของกองทุน 

(๕)  รายได้จากการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สนิของกองทุน หรือ 

การมอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลใดจัดการเงินและทรัพย์สนิของกองทุนหรือการเข้า 

ร่วมทุนกบับุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกจิการที่เกี่ยวกบัวัตถุประสงค์ของกองทุน  

(๖)  ดอกผลและผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สนิของกองทุน 

มาตรา ๒๑๘/๔   เงินของกองทุนให้น ามาใช้จ่ายได้เฉพาะเพ่ือด าเนินการให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการ 

กองทุนก าหนด รวมทั้งค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามหมวดน้ี 

มาตรา ๒๑๘/๕   ให้กองทุนมีอ านาจกระท ากจิการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ 

ตามมาตรา ๒๑๘/๒ อ านาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง 

(๑)  ถือกรรมสทิธิ์ มีสทิธคิรอบครอง และมีทรัพยสทิธิต่าง ๆ 

(๒)  ก่อตั้งสทิธหิรือกระท านิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 

(๓)  ลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สนิของกองทุนหรือมอบหมายให้ 

สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลใดจัดการเงินและทรัพย์สนิของกองทุน 

(๔)  เข้าร่วมทุนกบับุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกจิการที่เกี่ยวกบัวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(๕)  จัดตั้งนิติบุคคลเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(๖)  ให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษา วิจัย หรืองานวิชาการอื่นใดเพ่ือด าเนินการให้ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(๗)  ท าความตกลงและร่วมมือกบัองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 

ในกจิการที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(๘)  กระท าการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกบัหรือเกี่ยวเน่ืองในการจัดให้ส าเรจ็ตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน  

มาตรา ๒๑๘/๖   ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหน่ึง ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคาร 

แห่งประเทศไทย ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย 



๑๘ 

 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย  

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คัดเลือกและแต่งต้ังจากรายช่ือที่ 

เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนและมิใช่คณะกรรมการกองทุน 

ตามกระบวนการที่ก  าหนดในมาตรา ๒๑๘/๗ จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ และให้ผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การแต่งตั้งผู้แทนของหน่วยงานตามวรรคหน่ึง ต้องแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ

กว้างขวางอนัจ าเป็นต่อการด าเนินงานของกองทุน หรือเกี่ยวข้องกบัการน านโยบายของกองทุนไปปฏบัิติ 

หรือประสานงานเพ่ือให้เกดิความเป็นเอกภาพและความรวดเรว็ในการด าเนินงาน 

  มาตรา ๒๑๘/๗   ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

กองทุน ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก าหนดกระบวนการเสนอรายช่ือ การพิจารณา และ 

การคัดเลือกกรรมการกองทุน ตลอดจนนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะมีสิทธิเสนอช่ือต่อคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ โดยกระบวนการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  

มีความโปร่งใส เปิดกว้าง และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการได้มา  

ซ่ึงบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงานของกองทุน และมีความเป็นอิสระในการ

ตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของตลาดทุนโดยรวม ซ่ึงอย่างน้อยต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในเร่ือง

ดังต่อไปน้ี   

  (๑)  หลักเกณฑเ์กี่ยวกบัความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน 

อนัจ าเป็นต่อการด าเนินงานของกองทุน โดยพิจารณาจากผลงานหรือผู้ที่เคยปฏบัิติงานที่แสดงให้เหน็ถึง

การเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ 

  (๒)  หลักเกณฑใ์นการเสนอรายช่ือ การพิจารณา และการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ

แต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุน  

  (๓)  การเปิดเผยหลักเกณฑ์ตาม (๑) และ (๒) รวมทั้งรายช่ือนิติบุคคลหรือ 

คณะบุคคลที่มีสทิธเิสนอช่ือบุคคลเพ่ือคัดเลือกและแต่งต้ังเป็นกรรมการกองทุนในลักษณะที่

ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

มาตรา ๒๑๘/๘   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  

(๑)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๒)  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๓)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๔)  เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 

(๕)  เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือ 

เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 



๑๙ 

 

(๖)  เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งเน่ืองจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ออก 

ตามมาตรา ๒๑๘/๑๐ (๕) 

(๗)  เคยถูกไล่ออก เลิกจ้าง ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกจิ หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๒๑๘/๙   ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  

และอาจได้รับการแต่งตั้งอกีได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกนิสองวาระมิได้ 

ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบก าหนดสองปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกจากต าแหน่ง 

กึ่งหน่ึงหรือจ านวนใกล้เคียงโดยวิธจัีบสลาก และเมื่อครบก าหนดสี่ปี ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลือ 

ซ่ึงมิใช่ผู้ซ่ึงเข้ามาด ารงต าแหน่งแทนผู้ออกจากต าแหน่งเมื่อครบก าหนดสองปี ออกจากต าแหน่ง   

ทั้งน้ี ให้ถือว่าการออกจากต าแหน่งโดยการจับสลากเป็นการออกตามวาระ  

มาตรา ๒๑๘/๑๐   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑๘/๘ 

(๔)  ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษา 

(๕)  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ออกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

กองทุนเน่ืองจากมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงโดยต้อง 

แสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง  

(๖)  ขาดประชุมคณะกรรมการกองทุนเกนิสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์คัดเลือกและแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการที่ก  าหนด 

ในมาตรา ๒๑๘/๗ โดยเรว็ และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเทา่กบั 

วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน 

ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง ให้กรรมการที่ 

เหลืออยู่ปฏบัิติหน้าที่ต่อไปได้ โดยจะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ปฏบัิติหน้าที่ด้วยอย่างน้อยหน่ึงคน 

มาตรา ๒๑๘/๑๑   ให้น าความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๒ และ 

มาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑๘/๑๒   คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ก  าหนดนโยบายและ 

ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกจิการของกองทุนภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยต้องค านึงถึง 

ประโยชน์ของตลาดทุนโดยรวมเป็นส าคัญ อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑)  ก าหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน และการอนุมัติโครงการเพ่ือส่งเสริม 

และพัฒนาตลาดทุน 

(๒)  เข้าร่วมทุนกบับุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกจิการที่เกี่ยวกบัวัตถุประสงค์ของกองทุน 



๒๐ 

 

(๓)  จัดตั้งนิติบุคคลเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

(๔)  ออกข้อบังคับเกี่ยวกบัการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของ 

กองทุน 

(๕)  ออกข้อบังคับเกี่ยวกบัการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล 

(๖)  ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกบั 

กจิการของกองทุน 

(๗)  พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยโอนเป็นเงินกองทุน

ของตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่มีความจ าเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความม่ันคงทางการเงิน 

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือความจ าเป็นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม 

(๘)  ปฏบัิติการอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

มาตรา ๒๑๘/๑๓   ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  

เพ่ือปฏบัิติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 

มาตรา ๒๑๘/๑๔   ให้กรรมการกองทุนได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรี 

ก าหนด 

ให้อนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ของกองทุน 

มาตรา ๒๑๘/๑๕   คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ  

ตามข้อเสนอแนะของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ 

ผู้จัดการน้ันให้แต่งตั้งจากพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา ๒๑๘/๑๖   ผู้จัดการมีหน้าที่ด าเนินกจิการของกองทุนให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของกองทุน และตามนโยบายหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกองทุน 

ก าหนด 

ในการบริหารกจิการ ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการกองทุน 

มาตรา ๒๑๘/๑๗   ในกจิการของกองทุนที่เกี่ยวกบับุคคลภายนอก ให้ผู้จัดการ 

เป็นผู้แทนของกองทุน เพ่ือการน้ีผู้จัดการจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏบัิติงานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด้ 

มาตรา ๒๑๘/๑๘   ให้กองทุนจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกบักจิการของกองทุน 

และจัดให้มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 

มาตรา ๒๑๘/๑๙   ให้กองทุนจัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในหน่ึงร้อยย่ีสบิวัน 

นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี งบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินตามวรรคหน่ึง 

ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเหน็ชอบจากส านักงานตามมาตรา ๖๑ และไม่เป็นกรรมการกองทุน 

ผู้จัดการ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ พนักงานหรือลูกจ้างของกองทุนหรือตลาดหลักทรัพย์ 



๒๑ 

 

ในทุกรอบปีบัญชี ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้ผู้สอบบัญชี 

ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

มาตรา ๒๑๘/๒๐   ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร 

หลักฐานของกองทุน และขอค าช้ีแจงจากกรรมการกองทุน ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของกองทุน 

มาตรา ๒๑๘/๒๑   ให้กองทุนจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด แต่ต้องไม่นานกว่าหน่ึงปี 

การประเมินผลการด าเนินงานตามวรรคหน่ึง ให้จัดท าโดยบุคคลหรือคณะบุคคล 

ภายนอกที่มีความเป็นกลางและต้องแสดงข้อเทจ็จริงให้ปรากฏทั้งในด้านประสทิธผิล ประสทิธภิาพ 

และรายละเอยีดอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนดโดยค านึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสยี 

หรือผู้เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของกองทุน 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามวรรคหน่ึงต้องประกาศในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกองทุน  

มาตรา ๒๑๘/๒๒   ให้กองทุนจัดท ารายงานประจ าปีซ่ึงแสดงถึงฐานะการเงิน  

ผลการด าเนินงาน และผลการประเมิน ตามมาตรา ๒๑๘/๑๙ และมาตรา ๒๑๘/๒๑ เสนอต่อ 

รัฐมนตรีภายในหน่ึงร้อยแปดสบิวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี และต้องประกาศในระบบเครือข่าย 

สารสนเทศของกองทุน 

มาตรา ๒๑๘/๒๓   ให้กองทุนจัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณรายจ่าย 

ของกองทุน พร้อมท าค าช้ีแจงเกี่ยวกบัแผนงานที่ส าคัญที่จะด าเนินการ โดยจัดท าเป็นแผนสามปี  

เสนอต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในหน่ึงร้อยแปดสบิวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

และต้องประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกองทุน  

ในกรณีที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ รัฐมนตรีจะมีค าสั่ง 

เป็นหนังสอืพร้อมด้วยเหตุผลให้ปรับแผนการด าเนินงานและงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหน่ึง 

ให้เหมาะสมย่ิงข้ึน แต่การสั่งการดังกล่าวไม่กระทบต่อการด าเนินการใด ๆ ที่ได้กระท าไปก่อนที่ 

รัฐมนตรีจะมีค าสั่งดังกล่าว 

ค าสั่งของรัฐมนตรีตามวรรคสองให้ประกาศให้ประชาชนทราบในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกองทุนด้วย” 

 

มาตรา ๓๘   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒๘/๒   ให้น าความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘  

และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับกบัศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โดยอนุโลม” 

 



๒๒ 

 

มาตรา ๓๙   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๒๘๑/๑๑ และมาตรา ๒๘๑/๑๒  

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๘๑/๑๑   ผู้ใดไม่ปฏบัิติตามค าสั่งของส านักงานตามมาตรา ๘๙/๓๔  

วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี และปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๒๘๑/๑๒   บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามมาตรา ๘๙/๓๔ วรรคสาม  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

คณะกรรมการบริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามมาตรา ๘๙/๓๔ วรรคสาม  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี และปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท”  

 

มาตรา ๔๐   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๒   บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามมาตรา 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 ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๒๙/๔ วรรคสอง มาตรา ๑๓๐ 

มาตรา ๑๓๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๔๐ 

วรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหน่ึง หรือฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการ หรือค าสั่งที่ก  าหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑  

มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙/๓ 

วรรคสี่ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ 

มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๘๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสามแสนบาท และปรับอกีไม่เกนิ 

วันละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏบัิติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๒๘๓   ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระท าความผิดตามมาตรา 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 ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๓ 

มาตรา ๑๒๙/๔ วรรคสอง มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ วรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม 

มาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหน่ึง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑ ์

เง่ือนไข วิธกีาร หรือค าสั่งที่ก  าหนดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๙/๓ วรรคสี่ มาตรา ๑๓๕ 

มาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๘๕ ถ้าการกระท าความผิดของบริษัทหลักทรัพย์น้ันเกดิจากการสั่งการ หรือ 

การกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ 

หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอนัเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงต้อง



๒๓ 

 

รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์น้ัน  ผู้น้ันต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ 

ปรับไม่เกนิสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๑๒ 

มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๓๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๓๖  

หรือมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธกีาร  

หรือค าสั่งที่ก  าหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๒๖/๑  

มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔ ถ้าการกระท าความผิด 

ของบริษัทหลักทรัพย์น้ันเกดิจากการสั่งการ หรือการกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด 

ซ่ึงต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอนัเป็น 

หน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานของ 

บริษัทหลักทรัพย์น้ัน ผู้น้ันต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับไม่เกนิสามแสนบาท หรือ 

ทั้งจ าทั้งปรับ” 

 

มาตรา ๔๑   ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๒๘๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๒๘๓/๑   บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามมาตรา ๑๑๗/๑  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าแสนบาท และปรับอกีไม่เกนิวันละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาที่ยัง 

มิได้ปฏบัิติให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๑๑๗/๑ ถ้าการกระท าความผิด 

ของบริษัทหลักทรัพย์น้ันเกดิจากการสั่งการ หรือการกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึง

ต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอนัเป็นหน้าที่ 

ที่ต้องกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท

หลักทรัพย์น้ัน ผู้น้ันต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 

มาตรา ๔๒   ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๒๘๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๒๘๙/๑   ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ประกาศก าหนดตามมาตรา ๒๐๐/๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท และปรับอกีไม่เกนิ 

วันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏบัิติให้ถูกต้อง” 

 

มาตรา ๔๓   ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๓๑๕/๑ มาตรา ๓๑๕/๒ มาตรา ๓๑๕/๓ 

มาตรา ๓๑๕/๔ มาตรา ๓๑๕/๕ มาตรา ๓๑๕/๖ มาตรา ๓๑๕/๗ มาตรา ๓๑๕/๘ และมาตรา ๓๑๕/๙  

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  

“มาตรา ๓๑๕/๑   เลขาธกิาร กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานผู้ใดมีหน้าที่

ซ้ือ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์สนิใด เบียดบังทรัพย์สนิน้ันเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต หรือ 



๒๔ 

 

โดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สนิน้ันเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสบิปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ค าว่า “กรรมการ” ตามวรรคหน่ึงและตามมาตรา ๓๑๕/๒ มาตรา ๓๑๕/๓  

มาตรา ๓๑๕/๔ มาตรา ๓๑๕/๕ มาตรา ๓๑๕/๖ มาตรา ๓๑๕/๗ และมาตรา ๓๑๕/๘ ให้หมายความถึง 

ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการก ากบัตลาดทุน  

มาตรา ๓๑๕/๒   เลขาธกิาร กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานผู้ใด 

ใช้อ านาจในหน้าที่โดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซ่ึงทรัพย์สนิ 

หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสบิปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๑๕/๓   เลขาธกิาร กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานผู้ใดเรียก  

รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใด ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพ่ือกระท าการหรือ 

ไม่กระท าการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการน้ันจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ 

ห้าปีถึงย่ีสบิปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต หรือปรับต้ังแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๑๕/๔   เลขาธกิาร กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานผู้ใด 

กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในหน้าที่ โดยเหน็แก่ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใด ซ่ึงตน 

ได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งต้ังให้ปฏบัิติงานในหน้าที่น้ัน ต้องระวางโทษจ าคุก 

ต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสบิปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต หรือปรับต้ังแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๑๕/๕   เลขาธกิาร กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานผู้ใดมีหน้าที่ 

ซ้ือ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์สนิใดๆ ใช้อ านาจในหน้าที่โดยทุจริตอนัเป็นการเสยีหายแก่ส านักงาน 

ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสบิปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต หรือปรับต้ังแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๑๕/๖   เลขาธกิาร กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานผู้ใดมีหน้าที่

จัดการ หรือดูแลกจิการใด เข้ามีส่วนได้เสยีเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกจิการน้ัน  

เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานมอบหมายหรือตามข้อบังคับ 

ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสบิปี หรือปรับตั้งแต่ 

หน่ึงแสนบาทถึงหน่ึงล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๑๕/๗   เลขาธกิาร กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานผู้ใดมีหน้าที่

จ่ายทรัพย์สนิ จ่ายทรัพย์สนิน้ันเกนิกว่าที่ควรจ่ายเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสบิปี หรือปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงหน่ึงล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๑๕/๘  เลขาธกิาร กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานผู้ใดปฏบัิติ 

หรือละเว้นการปฏบัิติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏบัิติหรือละเว้น 

การปฏบัิติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสบิปี หรือปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาท 

ถึงหน่ึงล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



๒๕ 

 

มาตรา ๓๑๕/๙   ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑๕/๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๑๕/๒  

มาตรา ๓๑๕/๓ มาตรา ๓๑๕/๔ มาตรา ๓๑๕/๕ มาตรา ๓๑๕/๖ มาตรา ๓๑๕/๗ และมาตรา ๓๑๕/๘  

มาใช้บังคับกบักรรมการและผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ให้ใช้ค าว่า 

“คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” แทนค าว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” และค าว่า 

“กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” แทนค าว่า “ส านักงาน”” 

 

มาตรา ๔๔   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑๖   ผู้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเน่ืองจากการปฏิบัติตามอ านาจ 

หน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือล่วงรู้ข้อมูลใดจากการเปิดเผยของบุคคลที่มีอ านาจ 

ตามพระราชบัญญัติน้ี อนัเป็นกจิการหรือข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ หรือตามปกติวิสัย 

จะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้น้ันน าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี  

หรือปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความในวรรคหน่ึง มิให้น ามาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้  

(๑)  การเปิดเผยตามอ านาจหรือหน้าที่ 

(๒)  การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

(๓)  การเปิดเผยเกี่ยวกบัการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๔)  การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการด าเนินงานของ 

บริษัทหลักทรัพย์ 

(๕)  การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๖)  การเปิดเผยแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศที่ท  าหน้าที่ก  ากบัดูแลในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน ผู้สอบบัญชี สนิค้าหรือตัวแปรของ

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือหน่วยงานอื่นตามที่ก  าหนด 

ในกฎกระทรวง 

(๗)  การเปิดเผยเมื่อได้รับความเหน็ชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อกัษร” 

 

มาตรา ๔๕   ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“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 วรรคหน่ึง มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๑/๑๑ 

มาตรา ๒๘๑/๑๒ 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 ๒๘๙/๑ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑ 



๒๖ 

 

มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๒๙๙/๓  

ให้คณะกรรมการเปรียบเทยีบที่รัฐมนตรีแต่งต้ังมีอ านาจเปรียบเทยีบได้” 

  

                                บทเฉพาะกาล 

   

มาตรา ๔๖   ในกรณีที่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือด าเนินการคัดเลือก 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และการด าเนินการ 

คัดเลือกและแต่งตั้งในคร้ังน้ันยังไม่เสรจ็สิ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการ

คัดเลือกดังกล่าวปฏบัิติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดังกล่าวจะเสรจ็สิ้น 

 

มาตรา ๔๗   ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตาม (๗) ของ 

บทนิยามค าว่า “ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

พ.ศ. ๒๕๓๕  ประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธกีารที่ก  าหนดในประกาศ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วย 

การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จนกว่าจะมีประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย 

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกตามมาตรา ๑๔๐/๑   

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 

พระราชบัญญัติน้ี  

 

มาตรา ๔๘   ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ี 

ใช้บังคับ อยู่ในต าแหน่งและปฏบัิติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติน้ี แต่ต้องไม่เกนิหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหน่ึง อาจได้รับการพิจารณา

เสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งและเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้อกีวาระหน่ึง 

 

มาตรา ๔๙   ให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินหรือสนิทรัพย์อื่นใดที่มีสภาพคล่อง 

เป็นจ านวนหรือมูลค่าห้าพันเจด็ร้อยล้านบาทให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนภายในเก้าสบิวัน

นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกจิจานุเบกษาเพ่ือเป็นทุนประเดิมของกองทุนส่งเสริม 

การพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 



๒๗ 

 

 

มาตรา ๕๐   ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนา

ตลาดทุนตามกระบวนการที่ก  าหนดตามมาตรา ๒๑๘/๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา ๕๑   บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของคณะกรรมการ  

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการคัดเลือก ส านักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์  

ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน

วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เพียงเทา่ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี จนกว่า 

จะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา ๕๒   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 ....................................... 

        นายกรัฐมนตรี 


