บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ ไขเพิ่มเติมให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจกาหนดให้ การเป็ นนายหน้ า
หรือตัวแทนเพื่อซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
และการจัดการลงทุน ในลักษณะที่กาหนด ไม่เป็ นธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้ าซื้อขาย
หลักทรัพย์ การค้ าหลักทรัพย์ การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(แก้ ไขเพิ่มเติมบทนิยาม “การเป็ นนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์” “การค้ าหลักทรัพย์” “การจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์” และ “การจัดการกองทุนรวม” ในมาตรา ๔)
(๒) แก้ ไขเพิ่มเติมให้ สานักงานมีอานาจรับค่าปรับทางปกครอง (แก้ ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗)
(๓) แก้ ไขเพิ่มเติมให้ ผ้ ูได้ รับการแต่งตั้งเป็ นเลขาธิการซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์
ในวันที่ได้ รับการแต่งตั้ง สามารถดารงตาแหน่งจนครบวาระได้ และให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
เป็ นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
รวมทั้งเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะของเลขาธิการ (แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และยกเลิก
มาตรา ๒๒(๓))
(๔) แก้ ไขเพิ่มเติมให้ สานักงานด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จัดทาแผนการดาเนินงานของสานักงานโดยจัดทาเป็ นแผนสามปี เสนอรัฐมนตรีเป็ นประจาทุกปี
โดยแผนการดาเนินงานดังกล่าวต้ องสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ การกากับและพัฒนาตลาดทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน
เสริมสร้ างความเป็ นธรรม ความมีประสิทธิภาพ การเติบโต และความโปร่งใสของตลาดทุน
ตลอดจนลดความเสี่ยงเชิงระบบ โดยให้ สานักงานรายงานผลการดาเนินงานตามแผนต่อรัฐมนตรี
ในรายงานประจาปี ด้ วย (แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑/๒)
(๕) แก้ ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการคัดเลือก
และให้ คณะกรรมการคัดเลือกเป็ นผู้กาหนดและแก้ ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้ วยการเสนอรายชื่อ
การพิ จารณา และการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน (แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑/๓ และมาตรา ๓๑/๔)

๒

(๖) แก้ ไขเพิ่มเติมให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผู้เสนอรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับตลาดทุน (แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑/๗)
(๗) กาหนดให้ สานักงานด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจสั่งให้
กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หรือบุคคลใด ๆ จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในกรณี
ที่บริษัทมีการดาเนินงานหรือการบริหารกิจการในลักษณะอันอาจเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ของประชาชน หรือกรณีท่กี รรมการหรือผู้บริหารมีพฤติกรรมที่อาจนาไปสู่การฝ่ าฝื นหรือ
ไม่ปฏิบัติหน้ าที่จนอาจเป็ นเหตุให้ บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์ท่คี วรได้ อย่างร้ ายแรง หรืออาจทาให้
เสื่อมเสียสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสาคัญ อันเป็ นมาตรการเพื่อแก้ ไขปัญหาในกรณีท่ไี ม่สามารถใช้
กลไกปกติในการบริหารจัดการบริษัทได้ (เพิ่มส่วนที่ ๔ ในหมวด ๓/๑ มาตรา ๘๙/๓๓ มาตรา
๘๙/๓๔ มาตรา ๘๙/๓๕ มาตรา ๘๙/๓๖ และมาตรา ๘๙/๓๗ )
(๘) แก้ ไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกทุนจดทะเบียนชาระแล้ วขั้นต่าของธุรกิจหลักทรัพย์
บางประเภทในกฎหมาย และให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผู้กาหนดทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของ
บริษัทหลักทรัพย์ (แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖)
(๙) กาหนดหน้ าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ในการจัดการกองทุนรวมด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใช้ ความรู้ความสามารถ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งต้ องจัดให้ มีกลไกเพื่อดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด (เพิ่มมาตรา ๑๑๗/๑)
(๑๐) เพิ่มเติมวิธกี ารในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ ไข
วิธกี ารจัดการ โดยให้ กระทาตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้ (แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๙
วรรคสอง)
(๑๑) กาหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดให้ มี
การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน สิทธิในการเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน การเพิกถอน
มติท่ปี ระชุม และกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิ ธีการที่เกี่ยวข้ องกับการประชุ มผู้ ถือ
หน่ วยลงทุน (เพิ่มมาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒ มาตรา ๑๒๙/๓ และมาตรา ๑๒๙/๔)
(๑๒) กาหนดให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่รัฐมนตรีกาหนดเพิ่มเติม
ตามความใน (๗) ของบทนิยามคาว่า “ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ ต้ องดาเนินการตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด (เพิ่มส่วนที่ ๘/๑ ในหมวด ๔
มาตรา ๑๔๐/๑)

๓

(๑๓) กาหนดภารกิจและความคาดหวังในการดาเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์
และกาหนดให้ ตลาดหลักทรัพย์ต้องดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด รวมทั้งกาหนดโทษทางปกครองกรณีท่ฝี ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หรือคาสั่ง (เพิ่มมาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๕๔/๒ มาตรา ๑๕๔/๓ มาตรา ๑๗๐/๓ มาตรา ๑๗๐/๔
มาตรา ๑๗๐/๕ และมาตรา ๑๗๐/๖)
(๑๔) กาหนดให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศกาหนดให้ บุคคลอื่น
ที่มิใช่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์นาหลักทรัพย์มาจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
(แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๗ และเพิ่มส่วนที่ ๔/๑ ในหมวด ๕ มาตรา ๒๐๐/๑ และมาตรา ๒๐๐/๒)
(๑๕) แก้ ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ าม และกระบวนการคัดเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง ขยายวาระการดารงตาแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์จาก ๒ ปี
เป็ น ๓ ปี และกาหนดให้ กรรมการและผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติหน้ าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต โดยคานึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครอง
ผู้ลงทุน (แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ เพิ่มมาตรา ๑๕๙/๑ แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖๐ และ
มาตรา ๑๖๑ และเพิ่มมาตรา ๑๖๙/๑)
(๑๖) แก้ ไขเพิ่มเติมให้ กรรมการตลาดหลักทรัพย์เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้ าที่
ต่อไปได้ ในกรณีท่กี รรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์
ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
(แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖๒)
(๑๗) แก้ ไขเพิ่มเติมให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจให้ ความเห็นชอบข้ อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขาย การชาระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ และกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบระเบียบหรือข้ อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. (แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๐ และเพิ่มมาตรา ๑๗๐/๒)
(๑๘) กาหนดให้ ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินให้ แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบของรายได้ ท่สี ูงกว่าค่าใช้ จ่ายหลังหักภาษีและเงินสารองเพื่อการลงทุน
ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ(เพิ่มมาตรา ๑๘๒/๑)
(๑๙) แก้ ไขเพิ่มเติมให้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอานาจเปิ ดให้ บุคคลอื่น
ที่มิใช่ บริ ษัทหลักทรั พย์ท่เี ป็ นสมาชิก สามารถซื้อขายหลักทรั พย์จดทะเบียนทุกประเภท
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ และให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผู้อนุญาตให้ บริษัทหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิก
ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้ (แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๕)

๔

(๒๐) แก้ ไขเพิ่มเติมเพื่ออนุโลมบทบัญญัติท่ปี รับปรุงใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การดาเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ หน้ าที่ของกรรมการและผู้บริ หารตลาดหลักทรั พย์
และโทษทางปกครอง รวมทั้งหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยบุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
มาใช้ กับศูนย์ซ้ ือขายหลักทรัพย์และกรรมการและผู้บริหารของศูนย์ซ้ ือขายหลักทรัพย์
(แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๖)
(๒๑) กาหนดให้ มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยกาหนด
สถานะทางกฎหมาย วัตถุประสงค์ ทรัพย์สนิ ของกองทุน และการดาเนินงานของกองทุน รวมทั้ง
กาหนดองค์ประกอบ ลักษณะต้ องห้ าม วาระการดารงตาแหน่ง การพ้ นจากตาแหน่ง อานาจหน้ าที่
ความรับผิด การประชุม รวมทั้งประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการกองทุนและผู้จัดการกองทุน
ตลอดจนการกากับตรวจสอบการดาเนินงานของกองทุน (เพิ่มหมวด 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) แก้ ไขเพิ่มเติมให้ ผ้ ูได้ รับใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สามารถให้
บริการรับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ ใบหลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท (แก้ ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๒๘/๒)
(๒๓) แก้ ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษทางอาญาและการเปรียบเทียบความผิด (แก้ ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ และมาตรา ๓๑๗ และเพิ่มมาตรา ๒๘๑/๑๑ มาตรา ๒๘๑/๑๒
มาตรา ๒๘๓/๑ และมาตรา ๒๘๙/๑)
(๒๔) กาหนดโทษทางอาญาแก่เลขาธิการ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการกากับตลาดทุน พนักงานหรือลูกจ้ างของสานักงาน และกรรมการและผู้จัดการกองทุน
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ซึ่งกระทาการหรือไม่กระทาการใดโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
(เพิ่มมาตรา 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) แก้ ไขเพิ่มเติมโดยกาหนดความผิดสาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยบุคคล
ที่ร้ ูข้อมูลจากการเปิ ดเผยของบุคคลที่มีอานาจหน้ าที่ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และเพิ่มข้ อยกเว้ นให้ สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลกับหน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่ทาหน้ าที่กากับดูแลผู้สอบบัญชี สินค้ าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
หรือหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (แก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑๖)

๕

เหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และมีศักยภาพที่จะทาให้ เกิดการพัฒนาระบบการเงินและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อย่างก้ าวกระโดด ประเทศไทยจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการนาความคิดสร้ างสรรค์และเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัยมาใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุนของประเทศ ซึ่งรวมถึงการดาเนินการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ มีความยืดหยุ่นเพียงพอ
ที่จะรองรับนวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ซ่ึงจะทาให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงบริการทางการเงิน
ได้ อย่างทั่วถึง โดยปรับปรุงบทนิยามการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียนขั้นต่า รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับลักษณะบริการและความเสี่ยง
ที่แตกต่างกัน ให้ ตลาดหลักทรัพย์สามารถเชื่อมโยงการซื้อขายและสร้ างพันธมิตรได้ โดยขยาย
สิทธิการเข้ าถึงตลาดหลักทรัพย์ให้ แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากสมาชิก และเพิ่มประเภทหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ แก่ผ้ ูลงทุน ในขณะเดียวกัน เพื่อสร้ างความเท่าเทียม
ในการประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ให้ บริการของตลาดหลักทรัพย์ จึงกาหนดให้ ผ้ ูได้ รับใบอนุญาตศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นอกเหนือจาก
บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ บริการรับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ ใบหลักทรั พย์
สาหรับหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผู้อนุญาตให้ สมาชิกตลาดหลักทรัพย์
ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ยังมี
บทบัญญัติบางประการที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขาดการบูรณาการงานด้ านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน
ที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ จึงเห็นควรปรับปรุงบทบัญญัติท่เี กี่ยวกับการกากับดูแล
ตลาดหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามมาตรสากลเพื่อให้ ประเทศไทยพร้ อมเข้ ารับการประเมินในโครงการ
ประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program) ในปี 2561 รวมทั้งเพิ่มความรับผิดชอบ
และกลไกในการตรวจสอบดูแลการบริหารจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์ และเพิ่มช่องทาง
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในกรณีท่ไี ม่สามารถใช้ กลไกปกติในการบริหารจัดการ
บริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันมิให้ เกิดความเสียหายหรือผลกระทบในวงกว้ าง ตลอดจนจัดตั้งกองทุน
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการกาหนดนโยบายและบูรณาการงานด้ านการพัฒนา
ตลาดทุนไทยให้ มีเอกภาพและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
ที่ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ตลาดทุน เพื่อสร้ างกลไกในการประสานงานและความสอดคล้ องในการทางาน พร้ อมทั้งปรับปรุง
บทบัญญัติอ่นื ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความสอดคล้ องกับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพิ่มบทกาหนดโทษกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของสานักงาน ตลอดจน

๖

กรรมการและผู้จัดการของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ซึ่งกระทาการหรือไม่กระทาการ
โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกับหน่วยงานกากับดูแลด้ านการเงินอื่น
จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี
พระราชบัญญัติน้ ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพของบุคคล โดยกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอกชนจะต้ องปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ
ในตลาดทุน อันเป็ นการจากัดสิทธิและเสรีภาพเท่าที่จาเป็ นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนและ
ป้ องกันความเสี่ยงต่อระบบการเงินหรือเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งมีบทบัญญัติท่อี าจกระทบต่อ
สิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ หน่วยงานกากับดูแลด้ านตลาดเงิน ตลาดทุน หรือกากับดูแลผู้สอบบัญชี
สินค้ าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า สามารถกากับดูแลธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับตลาดทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

- ร่าง พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...............................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
โดยที่เป็ นการสมควรแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติน้ ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้ กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็ นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ ี
เพื่อให้ การกากับดูแลตลาดทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์
ของผู้ลงทุน สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในตลาดทุนและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเงิน ตลอดจนเสริมสร้ างศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย รวมทั้งเพื่อให้
การกากับดูแลธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับตลาดทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติน้ ี
สอดคล้ องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ ว
............................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ เี รียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

๒

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ีให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “การเป็ นนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์” และ
“การค้ าหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
““การเป็ นนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า การเป็ นนายหน้ าหรือตัวแทน
เพื่อซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้ แก่บุคคลอื่นเป็ นทางค้ าปกติ โดยได้ รับค่านายหน้ า ค่าธรรมเนียม
หรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการเป็ นนายหน้ าหรือตัวแทนเพื่อซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
“การค้ าหลักทรัพย์” หมายความว่า การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนาม
ของตนเองเป็ นทางค้ าปกติ โดยกระทานอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ ือขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึง
การค้ าหลักทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด”
มาตรา ๔ ให้ ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
““การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า การรับหลักทรัพย์ท้งั หมดหรือบางส่วน
จากบริษัทหรือเจ้ าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชน โดยได้ รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่กต็ าม แต่ไม่รวมถึงการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด”
มาตรา ๕ ให้ ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “การจัดการกองทุนรวม” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
““การจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า การจัดการลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจาหน่ายแก่ประชาชน เพื่อนาเงินที่ได้ จากการจาหน่าย
หน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ทรัพย์สนิ อื่น หรือ
ไปหาดอกผลหรือแสวงหาประโยชน์โดยวิธอี ่นื แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด”
มาตรา ๖ ให้ ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“(๔) รับค่าธรรมเนียมและค่าปรับทางปกครอง”

๓

มาตรา ๗ ให้ เพิ่ มความต่ อไปนี้เป็ นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๒๐
แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
“ในวันที่ได้ รับการแต่งตั้ง เลขาธิการต้ องมีอายุไม่เกินหกสิบปี บริบูรณ์
ให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของเลขาธิการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี”
มาตรา ๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ น (๑/๑) ของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“(๑/๑) เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้ านตลาดทุน”
มาตรา ๙ ให้ ยกเลิก (๓) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๐ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ บรรดาค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและค่าธรรมเนียมอื่น
ที่สานักงานได้ รับ ค่าปรับทางปกครอง และรายได้ อ่นื อันได้ มาจากการดาเนินงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และสานักงาน ให้ ตกเป็ นของสานักงาน และเมื่อได้ หักรายจ่ายและหักเป็ นเงินสารองตามมาตรา ๒๖ แล้ ว
เหลือเท่าใดให้ นาส่งเป็ นรายได้ ของรัฐ”
มาตรา ๑๑ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๓๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑/๒ ให้ สานักงานด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จัดทาแผนการดาเนินงานของสานักงานโดยจัดทาเป็ นแผนสามปี เสนอรัฐมนตรีเป็ นประจาทุกปี
และประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสานักงาน
แผนการดาเนินงานที่สานักงานจัดทาขึ้นตามวรรคหนึ่ง ต้ องสอดคล้ องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส่งเสริมสนับสนุนให้ การกากับและพัฒนาตลาดทุนเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน เสริมสร้ างความเป็ นธรรม ความมีประสิทธิภาพ การเติบโต
และความโปร่งใสของตลาดทุน ตลอดจนลดความเสี่ยงเชิงระบบ
ในกรณีท่มี ีเหตุอนั สมควรหรือจาเป็ น สานักงานอาจแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
แผนการดาเนินงานของสานักงานได้ โดยต้ องดาเนินการตามที่กาหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

๔

ให้ สานักงานรายงานการดาเนินงานตามแผนต่อรัฐมนตรีในรายงานประจาปี ที่เสนอ
รัฐมนตรีตามมาตรา ๓๑/๑”
มาตรา ๑๒ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๑/๓ แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้ แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทั้งนี้ ให้ แต่งตั้งไม่เกินตาแหน่งละหนึ่งคน
กรรมการคัดเลือกจะต้ องไม่เป็ นข้ าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
ข้ าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนได้ เสียอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี ในขณะที่ได้ รับการแต่งตั้งและ
ปฏิบัติการตามหน้ าที่”
มาตรา ๑๓ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๑/๔ แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“ระเบียบตามวรรคหนึ่งให้ มีผลใช้ บังคับต่อไป แม้ คณะกรรมการคัดเลือกที่กาหนด
ระเบียบดังกล่าวจะพ้ นจากตาแหน่งแล้ ว
การแก้ ไขเพิ่มเติม การยกเลิก หรือการกาหนดระเบียบขึ้นใหม่ จะกระทาได้ กแ็ ต่โดย
คณะกรรมการคัดเลือกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด”
มาตรา ๑๔ ให้ ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑/๗ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑/๗ ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ บุคคลดังต่อไปนี้
ร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองเท่าของจานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่จี ะแต่งตั้ง
ต่อคณะกรรมการคัดเลือก และเมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่สี มควร
ได้ รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวแล้ ว ให้ เสนอชื่อต่อรัฐมนตรี
เพื่อแต่งตั้ง
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(๑) ในกรณีของการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ล.ต. ที่มิใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันเสนอรายชื่อ
(๒) ในกรณีของการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอรายชื่อ”
มาตรา ๑๕ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นส่วนที่ ๔ การประชุมผู้ถือหุ้นตามคาสั่งของ
สานักงาน มาตรา ๘๙/๓๓ มาตรา ๘๙/๓๔ มาตรา ๘๙/๓๕ มาตรา ๘๙/๓๖ และมาตรา ๘๙/๓๗
ของหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
“ส่วนที่ ๔
การประชุมผู้ถือหุ้นตามคาสั่งของสานักงาน

มาตรา ๘๙/๓๓ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ ใช้ บังคับกับบริษัทมหาชนจากัดที่มีห้ ุน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซ้ ือขายในศูนย์ซ้ ือขายหลักทรัพย์
เว้ นแต่บริษัทดังกล่าวเป็ นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๘๙/๓๔ ในกรณีท่บี ริษัทมีการดาเนินงานหรือการบริหารกิจการในลักษณะ
อันอาจเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน หรือกรณีท่กี รรมการหรือผู้บริหาร
มีพฤติกรรมที่อาจนาไปสู่การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติหน้ าที่ตามมาตรา ๘๙/๗ จนอาจเป็ นเหตุให้
บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์ท่คี วรได้ อย่างร้ ายแรง หรืออาจทาให้ เสื่อมเสียสิทธิของผู้ถือหุ้น
อย่างมีนัยสาคัญ สานักงานด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจสั่งให้ กรรมการ
ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หรือบุคคลใดๆ จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็ นการประชุมสามัญประจาปี
หรือการประชุมวิสามัญ และให้ มีระเบียบวาระการประชุมและกาหนดวันประชุมตามที่สานักงาน
กาหนด
ในการสั่งให้ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท หรือบุคคลใด ๆ จัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้ สานักงานพิจารณาทางเลือกหรือกลไกอื่น ๆ นอกเหนือจากการสั่ง
ดังกล่าว รวมถึงข้ อจากัดที่ทาให้ ผ้ ูถือหุ้นไม่อาจใช้ สิทธิในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วย
บริษัทมหาชนจากัดประกอบด้ วย
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้น
ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องหรือสืบเนื่องจากการ
ดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และให้ คณะกรรมการอานวยความสะดวกและให้ ข้อเท็จจริงตามสมควร
มาตรา ๘๙/๓๕ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๘๙/๓๔ ผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของจานวน

๖

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทาหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้ สานักงานพิจารณาบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี
พร้ อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสาหรับการประชุมที่จะจัดขึ้นตามมาตรา ๘๙/๓๔ ก็ได้ โดยต้ อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๘๙/๓๖ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๘๙/๓๔ ให้ ผ้ ูถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม และให้ นา
ความในมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้ บังคับกับมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกประธานในที่ประชุมดังกล่าว โดยอนุโลม
ในกรณีท่สี านักงานสั่งให้ บุคคลอื่นที่มิใช่คณะกรรมการเป็ นผู้จัดประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือกรรมการ แล้ วแต่กรณี
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องหรือสืบเนื่องจากการดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัท
มหาชนจากัดและตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๘๙/๓๗ มิให้ นาความในมาตรา ๘๙/๒๘ ในส่วนที่ ๓ การประชุมผู้ถือหุ้น
ของหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และมาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๘๑
มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๔
และมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งบทกาหนดโทษ
ที่เกี่ยวข้ อง มาใช้ บังคับกับการดาเนินกิจการของบริษัทตั้งแต่วันที่สานักงานมีคาสั่งให้ มีการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามมาตรา ๘๙/๓๔ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็จ”
มาตรา ๑๖ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๖ ให้ บริษัทหลักทรัพย์มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ วตามจานวน เงื่อนไข
และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๗ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา ๑๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๑๗/๑ ในการจัดการกองทุนรวม ให้ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใช้ ความรู้
ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์อย่างน้ อยต้ องจัดให้ มีกลไก
เพื่อดูแลให้ เกิดความเป็ นธรรม ป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และเป็ นไป
ด้ วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด”

๗

มาตรา ๑๘ ให้ ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธกี ารจัดการ
ให้ กระทาตามวิธีดังต่อไปนี้ เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(๑) กระทาตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙/๓ หรือ
(๒) กระทาตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุน ที่จาหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมนั้น ไม่ว่าจะมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙/๓ หรือไม่กต็ าม”
มาตรา ๑๙ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา ๑๒๙/๑ มาตรา ๑๒๙/๒ มาตรา ๑๒๙/๓
และมาตรา ๑๒๙/๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๒๙/๑ ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้ าของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคนซึ่งมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม อาจขอให้ บริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงเป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดการกองทุนรวมนั้น จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทหลักทรัพย์
ดังกล่าวต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙/๓
มาตรา ๑๒๙/๒ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
ผู้ถือหน่วยลงทุนคนใดมีส่วนได้ เสียในเรื่องใด ผู้ถือหน่วยลงทุนคนนั้นไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒๙/๓ ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาเรื่องใดๆ จะต้ องมี
ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้ องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง
หนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ใน
วรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนั้นได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอตาม
มาตรา ๑๒๙/๑ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมครั้งนั้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะ
ผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอตามมาตรา ๑๒๙/๑ ให้ นัดประชุมใหม่ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้ องครบองค์ประชุม

๘

ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่ในกรณีท่มี ี
นัยสาคัญตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การกาหนด
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ การกาหนดวันที่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนมีสทิ ธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนประเภทหรือรายละเอียดของข้ อมูลที่ต้อง
แจ้ งในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือนัดประชุม ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒๙/๔ ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด ถ้ าได้ มีการนัดประชุม
ผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือลงมติโดยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ ง มาตรา ๑๒๙/๑
มาตรา ๑๒๙/๒ หรือมาตรา ๑๒๙/๓ หรือฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธกี ารที่กาหนด
ตามมาตรา ๑๒๙/๓ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าห้ าคนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น
จะร้ องขอให้ ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้ องขอต่อศาลภายใน
หนึ่งเดือนนับแต่วันที่ท่ปี ระชุมลงมติ
ในกรณีท่ศี าลมีคาพิพากษาให้ เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง
ให้ บริษัทหลักทรัพย์แจ้ งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สดุ ”
มาตรา ๒๐ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นส่วนที่ ๘/๑ ธุรกิจหลักทรัพย์ท่รี ัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๔๐/๑ ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕
“ส่วนที่ ๘/๑
ธุรกิจหลักทรัพย์ท่รี ัฐมนตรีกาหนด

มาตรา ๑๔๐/๑ ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ท่รี ัฐมนตรีกาหนดตามความใน (๗)
ของบทนิยามคาว่า “ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด”
มาตรา ๒๑ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๕๔/๒ และ
มาตรา ๑๕๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพย์ต้องส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความเป็ นธรรม
การตรวจสอบได้ และความเรียบร้ อยในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน

๙

การดาเนินงานตามมาตรฐานสากล โดยต้ องคานึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน
เป็ นสาคัญ
ในกรณีท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าการประกอบกิจการใดหรือการกระทาใดก่อ
หรืออาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรือเป็ นการขัดต่อการปฏิบัติหน้ าที่ตามวรรคหนึ่ง
ให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจสั่งห้ ามไม่ให้ ตลาดหลักทรัพย์ประกอบกิจการนั้นหรือกระทาการนั้นได้
มาตรา ๑๕๔/๒ เพื่อให้ การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปตามมาตรา ๑๕๔/๑
ตลาดหลักทรัพย์ต้องดาเนินการอย่างน้ อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) มีแหล่งเงินทุน บุคลากร และระบบงานที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ
ตลอดจนการป้ องกันและรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์
(๒) มีระบบการซื้อขายหลักทรั พย์ และระบบบันทึกและเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเสนอซื้อเสนอขายและข้ อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนที่มีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม
(๓) มีระบบการกากับตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปโดยสุจริตและยุติธรรม
(๔) มีระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ท่มี ีประสิทธิภาพ
(๕) มีมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ และการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
(๖) มีหลักเกณฑ์การรั บสมาชิกที่เป็ นธรรม ชัดเจน แน่ นอน โดยคานึงถึง
ความเหมาะสมและสถานภาพของผู้ซ่ึงจะเป็ นสมาชิก
(๗) มีหลั กเกณฑ์ท่ีสมาชิกต้ องปฏิบัติในการซื้ อขายหลั กทรั พย์ และมีมาตรการ
กากับดูแลและลงโทษสมาชิกที่ไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่ าว
(๘) มีหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ การดารงสถานะ
ของบริ ษัทที่ออกหลั กทรั พย์จดทะเบี ยน และการเพิ กถอนหลักทรัพย์ จดทะเบียน
(๙) มีมาตรการกากับดูแลด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลและธรรมาภิบาลของบริ ษัท
ที่ออกหลักทรั พย์จดทะเบี ยน
(๑๐) มีมาตรการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ีมีผล
หรื ออาจมีผลต่อภารกิจหรือความน่ าเชื่อถือ ในการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์
(๑๑) มีระบบการจั ดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อพิ พาท
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้ อขายหลั กทรั พย์ในตลาดหลั กทรั พย์หรื อเกิดจากการใช้ บริ การที่จัดโดย
ตลาดหลักทรั พย์
ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่ าการดาเนินการตามวรรคหนึ่งในเรื่ องใด
อาจกระทบต่อความมั่นคง ก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรม หรื ออาจนามาซึ่งความไม่เรี ยบร้ อยในการ
ซื้อขายหลักทรั พย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งให้ ตลาดหลักทรัพย์
ปรับปรุงหรือแก้ ไขหรือยกเลิกการดาเนินการนั้น หรือระเบียบข้ อบังคับว่าด้ วยการนั้นก็ได้
มาตรา ๑๕๔/๓ ในการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ ให้ ตลาดหลักทรัพย์
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด”

๑๐

มาตรา ๒๒ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๗ หลักทรัพย์ท่จี ะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็ นหลักทรัพย์
ที่จดทะเบียนตามส่วนที่ ๔ หรือส่วนที่ ๔/๑ แห่งหมวดนี้”
มาตรา ๒๓ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๙ ให้ มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งประกอบด้ วยบุคคล
ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. คัดเลือกและแต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลอื่น
ที่มีความเกี่ยวข้ องกับตลาดทุนตามกระบวนการที่กาหนดในมาตรา ๑๕๙/๑ จานวนไม่เกินหกคน
และบุคคลซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจานวนไม่เกินสี่คน เป็ นกรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตาแหน่ง
บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้ องเป็ นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็ นอย่างดี และอย่างน้ อย
หนึ่งคนต้ องเป็ นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ให้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนหนึ่งนอกจาก
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็ นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์อกี คนหนึ่ง
เป็ นรองประธานกรรมการด้ วยก็ได้ ”
มาตรา ๒๔ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา ๑๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๕๙/๑ ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดกระบวนการเสนอรายชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะมีสทิ ธิเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยกระบวนการดังกล่าว
ต้ องสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เปิ ดกว้ าง และคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ เสีย ตลอดจนการได้ มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับการดาเนินภารกิจของ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอย่างน้ อยต้ องกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรู้ ความชานาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้ านอันจาเป็ น
ต่อการดาเนินภารกิจของตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากผลงานหรือผู้ท่เี คยปฏิบัติงานที่แสดงให้ เห็น
ถึงการเป็ นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เป็ นที่ประจักษ์
(๒) หลักเกณฑ์ในการเสนอรายชื่อ การพิจารณาและการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์
(๓) การเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ตาม (๑) และ (๒) รวมทั้งรายชื่อนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

๑๑

ที่มีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะที่ประชาชน
สามารถเข้ าตรวจดูได้ ”
มาตรา ๒๕ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๖๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖๐ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ต้องไม่มีลักษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๒) เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) เป็ นข้ าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา ข้ าราชการการเมือง หรือ
พนักงานหรือลูกจ้ างของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้ รับเลือกตั้ง
(๔) มีประวัติเสียหาย หรือดาเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ
หรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(๕) เป็ นผู้ท่พี ้ นจากตาแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ ออก”
มาตรา ๒๖ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๖๑ และมาตรา ๑๖๒ แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖๑ ให้ กรรมการตลาดหลักทรัพย์นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
ดารงตาแหน่งคราวละสามปี แต่ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกาหนดหนึ่งปี ให้ กรรมการตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงสมาชิกเลือกตั้ง ออกจากตาแหน่ง
ฝ่ ายละสองคนและหนึ่งคน ตามลาดับ โดยวิธจี ับสลาก และเมื่อครบกาหนดสองปี ให้ กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงสมาชิกเลือกตั้ง
ที่มิใช่ผ้ ูซ่ึงเข้ ามาดารงตาแหน่งแทนผู้ออกจากตาแหน่งเมื่อครบกาหนดหนึ่งปี ออกจากตาแหน่งอีก
ในจานวนเท่าเดิม โดยวิธจี ับสลาก ทั้งนี้ ให้ ถือว่าการออกจากตาแหน่งโดยการจับสลากเป็ นการออก
ตามวาระ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ท่พี ้ นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งได้ อกี
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
มาตรา ๑๖๒ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตลาดหลักทรัพย์
พ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ ออก
(๔) เป็ นผู้มีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๑๖๐

๑๒

เมื่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามกระบวนการที่กาหนดในมาตรา ๑๕๙/๑ หรือสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘
เลือกตั้งบุคคลอื่นเป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แทน แล้ วแต่กรณี
ในกรณีท่กี รรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์
ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
จนเป็ นเหตุให้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ และยังมิได้ แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งแทน
ให้ กรรมการตลาดหลักทรัพย์เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปได้ ”
มาตรา ๒๗ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา ๑๖๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๖๙/๑ กรรมการและผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติหน้ าที่
ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยคานึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและ
การคุ้มครองผู้ลงทุน ทั้งนี้ ให้ นาความในมาตรา ๘๙/๗ มาตรา ๘๙/๘ มาตรา ๘๙/๙ และมาตรา ๘๙/๑๐
มาใช้ บังคับ โดยอนุโลม
กรรมการและผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ผ้ ูใดไม่ปฏิบัติหน้ าที่ตามวรรคหนึ่ง
จนเป็ นเหตุให้ ตลาดหลักทรัพย์ได้ รับความเสียหาย หรือทาให้ ตนเองหรือผู้อ่นื ได้ รับประโยชน์จากการ
ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่าว ให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจสั่งลงโทษกรรมการและผู้บริหาร
ของตลาดหลักทรัพย์ โดยการภาคทัณฑ์ ตาหนิโดยเปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรือปรับทางปกครอง
โดยให้ นาความในมาตรา ๑๗๐/๓ วรรคสอง มาตรา ๑๗๐/๔ มาตรา ๑๗๐/๕ และ มาตรา ๑๗๐/๖
มาใช้ บังคับ โดยอนุ โลม
“ผู้บริหาร” ในมาตรานี้และที่จะกล่าวต่อไปในมาตรา ๑๗๐/๓ ให้ มีความหมาย
เช่นเดียวกับ “ผู้บริหาร” ตามมาตรา ๘๙/๑”
มาตรา ๒๘ ให้ ยกเลิกความใน (๙) ของมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“(๙) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ การชาระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้ มีการซื้อหรือขาย
ในตลาดหลักทรัพย์”
มาตรา ๒๙ ให้ ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“การกาหนดหรือแก้ ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้ อบังคับตาม (๒) (๓) (๔) (๘)
(๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ต้ องรับฟังความเห็นจากที่ประชุมสมาชิกก่อน และการกาหนดหรือ

๑๓

แก้ ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้ อบังคับตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๑) และ (๑๗)
เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว จึงให้ ใช้ บังคับได้ ”
มาตรา ๓๐ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นวรรคสี่ของมาตรา ๑๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“การให้ ความเห็นชอบตามวรรคสาม มิให้ ใช้ บังคับกับระเบียบหรือข้ อบังคับใด
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด”
มาตรา ๓๑ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา ๑๗๐/๒ มาตรา ๑๗๐/๓ มาตรา ๑๗๐/๔
มาตรา ๑๗๐/๕ และมาตรา ๑๗๐/๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๗๐/๒ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้ เสนอระเบียบหรือข้ อบังคับเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๑๗๐ แล้ ว ให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา
และแจ้ งผลการพิจารณาให้ ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับระเบียบหรือ
ข้ อบังคับและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้ องและครบถ้ วนตามที่สานักงานประกาศกาหนด
เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ ว หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้ แจ้ ง
ผลการพิจารณาหรือไม่ได้ แจ้ งให้ มีการแก้ ไขระเบียบหรือข้ อบังคับดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์
ให้ ถือว่าระเบียบหรือข้ อบังคับนั้นได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา ๑๗๐/๓ ในกรณีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข วิธกี าร หรือคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๑๕๔/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๒ วรรคสอง
มาตรา ๑๕๔/๓ หรือมาตรา ๑๗๐/๑ ให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจสั่งลงโทษตลาดหลักทรัพย์
โดยการภาคทัณฑ์ ตาหนิโดยเปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรือปรับทางปกครอง
ในการสั่งลงโทษตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะลงโทษ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ และมีอานาจสั่งให้ ตลาดหลักทรัพย์กระทาการหรืองดเว้ น
กระทาการเพื่อแก้ ไขหรือป้ องกันมิให้ เกิดการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธกี าร
หรือคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๑๕๔/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๓ หรือ
มาตรา ๑๗๐/๑ ซา้ อีกได้
ในกรณีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธกี าร หรือ
คาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๑๕๔/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕๔/๓ หรือ
มาตรา ๑๗๐/๑ ถ้ าการกระทาความผิดของตลาดหลักทรัพย์เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของ
กรรมการหรือผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่ส่งั การหรือไม่กระทาการอันเป็ นหน้ าที่ท่ตี ้ องกระทา
ของกรรมการหรือผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ ให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจสั่งลงโทษผู้น้ัน
ตามวรรคหนึ่งด้ วย
มาตรา ๑๗๐/๔ ในการลงโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๑๗๐/๓ จานวนค่าปรับ
ต้ องไม่เกินสองล้ านบาทในแต่ละกรรม

๑๔

กรณีผ้ ูถูกลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่ยอมชาระค่าปรับทางปกครอง
ให้ นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้ วยวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้ บังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๗๐/๕ ในการสั่งลงโทษตามมาตรา ๑๗๐/๓ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ต้ องคานึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทา ความเสียหายที่เกิดจากการกระทานั้น ตลอดจนความหนัก
เบาของโทษที่จะใช้ กบั ผู้ถูกลงโทษ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๗๐/๖ ภายใต้ บังคับกฎหมายว่าด้ วยวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง
การพิจารณาและการมีคาสั่งลงโทษตามมาตรา ๑๗๐/๓ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด”
มาตรา ๓๒ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา ๑๘๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๘๒/๑ ให้ ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินให้ แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบของรายได้ ท่สี ูงกว่าค่าใช้ จ่ายหลังหักภาษี
และเงินสารองเพื่อการลงทุนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ ใช้ งบการเงินรวม
ของตลาดหลักทรัพย์ในการคานวณจานวนเงินนาส่ง
ให้ ตลาดหลักทรัพย์เปิ ดเผยรายการต่าง ๆ ตามที่กาหนดในวรรคหนึ่งในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามสมควร”
มาตรา ๓๓ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๘๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘๔ การซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ กระทาได้
โดยบริษัทหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ เว้ นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะประกาศ
กาหนดเป็ นอย่างอื่น”
มาตรา ๓๔ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๘๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘๕ ห้ ามมิให้ บริษัทหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นการซื้อหรือขายในฐานะนายหน้ า
หรือตัวแทน หรือในนามของสมาชิกเอง เว้ นแต่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด”

๑๕

มาตรา ๓๕ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นส่วนที่ 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. อาจประกาศกาหนดให้ บุคคลอื่นที่มิใช่
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์นาหลักทรัพย์ท่จี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่จี ัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของประเทศที่มีการกากับดูแลตลาดทุนที่เป็ นที่ยอมรั บของสานั กงาน มาจดทะเบียนซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหลักเกณฑ์อย่างน้ อยในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ลักษณะหรือประเภทของหลักทรัพย์
(๒) คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของผู้ย่นื คาขอจดทะเบียน
(๓) หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ย่ นื คาขอจดทะเบียน
(๔) ระบบงานของผู้ย่นื คาขอจดทะเบียนที่แสดงให้ เห็นถึงความพร้ อมเกี่ยวกับ
การนาหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงการติดตามข้ อมูลข่าวสารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อนามาเผยแพร่ต่อผู้ถือหลักทรัพย์ และการติดตามสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดจากหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหลักทรัพย์
(๕) การแต่งตั้งบุคคลเป็ นตัวแทนในการเก็บรักษาหลักทรัพย์
ให้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนดระเบียบหรือข้ อบังคับเกี่ยวกับการรับ
และเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง (๑) และระเบียบหรือข้ อบังคับ
ที่เกี่ยวข้ องสาหรับหลักทรัพย์ท่จี ดทะเบียนโดยบุคคลอื่นซึ่งมิใช่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้ สอดคล้ อง
กับหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๐๐/๒ ให้ นาความในมาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๑๙๖
รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้ องมาใช้ บังคับกับหลักทรัพย์ท่จี ดทะเบียนตามส่วนนี้ โดยอนุโลม
โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ให้ ปฏิบัติเป็ นประการอื่นหรือกาหนด
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุนได้ ”
มาตรา ๓๖ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑๖ ให้ นาความในมาตรา 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 รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้ องมาใช้ บังคับ โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๗ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นหมวด 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 ในหมวดนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๒ ให้ จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ เรียกว่า
“กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” โดยให้ กองทุนมีฐานะเป็ นนิติบุคคล เป็ นกิจการที่แยกต่างหาก
จากตลาดหลักทรัพย์ และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน ตลอดจนโครงสร้ างพื้นฐาน
ของตลาดทุน
(๒) พัฒนาบุคลากรที่ทางานในด้ านที่เกี่ยวข้ องหรือเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตลาดทุน
(๓) เสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจที่เป็ นประโยชน์กบั ตลาดทุนให้ แก่ผ้ ูลงทุนและ
สาธารณชน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ท่เี กี่ยวข้ องซึ่งมีส่วนสาคัญต่อความสาเร็จในการกากับดูแล
และพัฒนาตลาดทุน
(๔) พัฒนาและสนับสนุนการศึกษา วิจัย หรืองานวิชาการอื่นใดที่เป็ นประโยชน์
ต่อตลาดทุน
(๕) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของตลาดทุนไทย
(๖) ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยโอนเป็ นเงินกองทุนของ
ตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่มี ีความจาเป็ นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงินของ

๑๗

ตลาดหลักทรัพย์ หรือความจาเป็ นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเงินช่วยเหลือดังกล่าว
เป็ นรายได้ ของตลาดหลักทรัพย์
(๗) พัฒนากลไกในตลาดทุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจาก (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๓ กองทุนประกอบด้ วย
(๑) ทุนประเดิมที่ตลาดหลักทรัพย์โอนมา
(๒) เงินนาส่งจากตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๘๒/๑
(๓) เงินและทรัพย์สนิ ที่มีผ้ ูมอบให้
(๔) เงินและทรัพย์สนิ อื่นที่ตกเป็ นของกองทุน
(๕) รายได้ จากการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สนิ ของกองทุน หรือ
การมอบหมายให้ สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลใดจัดการเงินและทรัพย์สนิ ของกองทุนหรือการเข้ า
ร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๖) ดอกผลและผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สนิ ของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๔ เงินของกองทุนให้ นามาใช้ จ่ายได้ เฉพาะเพื่อดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และเป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริหารงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการ
กองทุนกาหนด รวมทั้งค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามหมวดนี้
มาตรา ๒๑๘/๕ ให้ กองทุนมีอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๒๑๘/๒ อานาจเช่นว่านี้ให้ รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สนิ ของกองทุนหรือมอบหมายให้
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลใดจัดการเงินและทรัพย์สนิ ของกองทุน
(๔) เข้ าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๕) จัดตั้งนิติบุคคลเพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๖) ให้ ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย หรืองานวิชาการอื่นใดเพื่อดาเนินการให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๗) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
ในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๘) กระทาการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให้ สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๖ ให้ มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้ วย
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคาร
แห่งประเทศไทย ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

๑๘

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คัดเลือกและแต่งตั้งจากรายชื่อที่
เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้ องกับตลาดทุนและมิใช่คณะกรรมการกองทุน
ตามกระบวนการที่กาหนดในมาตรา ๒๑๘/๗ จานวนไม่เกินสองคน เป็ นกรรมการ และให้ ผ้ ูจัดการ
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นกรรมการและเลขานุการ
การแต่งตั้งผู้แทนของหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ต้ องแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
กว้ างขวางอันจาเป็ นต่อการดาเนินงานของกองทุน หรือเกี่ยวข้ องกับการนานโยบายของกองทุนไปปฏิบัติ
หรือประสานงานเพื่อให้ เกิดความเป็ นเอกภาพและความรวดเร็วในการดาเนินงาน
มาตรา ๒๑๘/๗ ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กองทุน ให้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนดกระบวนการเสนอรายชื่อ การพิจารณา และ
การคัดเลือกกรรมการกองทุน ตลอดจนนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะมีสิทธิเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยกระบวนการดังกล่าวต้ องสอดคล้ องกับหลั กการกากับดูแลกิจการที่ดี
มีความโปร่งใส เปิ ดกว้ าง และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสีย ตลอดจนการได้ มา
ซึ่งบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับการดาเนินงานของกองทุน และมีความเป็ นอิสระในการ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตลาดทุนโดยรวม ซึ่งอย่างน้ อยต้ องกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรู้ ความชานาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้ าน
อันจาเป็ นต่อการดาเนินงานของกองทุน โดยพิจารณาจากผลงานหรือผู้ท่เี คยปฏิบัติงานที่แสดงให้ เห็นถึง
การเป็ นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เป็ นที่ประจักษ์
(๒) หลักเกณฑ์ในการเสนอรายชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการกองทุน
(๓) การเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ตาม (๑) และ (๒) รวมทั้งรายชื่อนิติบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มีสทิ ธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็ นกรรมการกองทุนในลักษณะที่
ประชาชนสามารถเข้ าตรวจดูได้
มาตรา ๒๑๘/๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๒) เป็ นบุคคลล้ มละลายหรือเคยเป็ นบุคคลล้ มละลายทุจริต
(๓) เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็ นหรือเคยเป็ นข้ าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้ นแต่จะได้ พ้นจากตาแหน่งมาแล้ วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๕) เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือ
เจ้ าหน้ าที่ของพรรคการเมือง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากตาแหน่งมาแล้ วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

๑๙

(๖) เป็ นผู้ท่พี ้ นจากตาแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ ออก
ตามมาตรา ๒๑๘/๑๐ (๕)
(๗) เคยถูกไล่ออก เลิกจ้ าง ปลดออก หรือให้ ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้ าที่หรือประพฤติช่ัวอย่างร้ ายแรง
มาตรา ๒๑๘/๙ ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้ รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกาหนดสองปี ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกจากตาแหน่ง
กึ่งหนึ่งหรือจานวนใกล้ เคียงโดยวิธจี ับสลาก และเมื่อครบกาหนดสี่ปี ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่เี หลือ
ซึ่งมิใช่ผ้ ูซ่ึงเข้ ามาดารงตาแหน่งแทนผู้ออกจากตาแหน่งเมื่อครบกาหนดสองปี ออกจากตาแหน่ง
ทั้งนี้ ให้ ถือว่าการออกจากตาแหน่งโดยการจับสลากเป็ นการออกตามวาระ
มาตรา ๒๑๘/๑๐ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นผู้มีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๒๑๘/๘
(๔) ได้ รับโทษจาคุกตามคาพิพากษา
(๕) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ ออกตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กองทุนเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้ าที่อย่างร้ ายแรงโดยต้ อง
แสดงเหตุผลในการให้ ออกอย่างชัดแจ้ ง
(๖) ขาดประชุมคณะกรรมการกองทุนเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
ในกรณีท่กี รรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์คัดเลือกและแต่งตั้งผู้อ่นื เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการที่กาหนด
ในมาตรา ๒๑๘/๗ โดยเร็ว และให้ ผ้ ูได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ตี นแทน
ในระหว่างที่ยังไม่ได้ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง ให้ กรรมการที่
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปได้ โดยจะต้ องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยอย่างน้ อยหนึ่งคน
มาตรา ๒๑๘/๑๑ ให้ นาความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๒ และ
มาตรา ๑๓ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๘/๑๒ คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้ าที่กาหนดนโยบายและ
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของกองทุนภายในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยต้ องคานึงถึง
ประโยชน์ของตลาดทุนโดยรวมเป็ นสาคัญ อานาจหน้ าที่ดังกล่าวให้ รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน และการอนุมัติโครงการเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาตลาดทุน
(๒) เข้ าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

๒๐

(๓) จัดตั้งนิติบุคคลเพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๔) ออกข้ อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของ
กองทุน
(๕) ออกข้ อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
(๖) กาหนดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนและค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับ
กิจการของกองทุน
(๗) พิจารณาให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยโอนเป็ นเงินกองทุน
ของตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่มี ีความจาเป็ นต่อความสามารถในการแข่งขันหรือความมั่นคงทางการเงิน
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือความจาเป็ นต่อเสถียรภาพตลาดทุนโดยรวม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๑๓ ให้ คณะกรรมการกองทุนมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
มาตรา ๒๑๘/๑๔ ให้ กรรมการกองทุนได้ รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรี
กาหนด
ให้ อนุกรรมการได้ รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ ให้ ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๑๕ คณะกรรมการกองทุนเป็ นผู้แต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ
ตามข้ อเสนอแนะของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
ผู้จัดการนั้นให้ แต่งตั้งจากพนักงานของตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๒๑๘/๑๖ ผู้จัดการมีหน้ าที่ดาเนินกิจการของกองทุนให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และอานาจหน้ าที่ของกองทุน และตามนโยบายหรือข้ อบังคับที่คณะกรรมการกองทุน
กาหนด
ในการบริหารกิจการ ผู้จัดการต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๑๗ ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ ผ้ ูจัดการ
เป็ นผู้แทนของกองทุน เพื่อการนี้ผ้ ูจัดการจะมอบหมายให้ บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้
มาตรา ๒๑๘/๑๘ ให้ กองทุนจัดให้ มีระบบบัญชีท่เี หมาะสมกับกิจการของกองทุน
และจัดให้ มีการสอบบัญชีภายในเป็ นประจา
มาตรา ๒๑๘/๑๙ ให้ กองทุนจัดทางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้ อยยี่สบิ วัน
นับแต่วันสิ้นปี บัญชีของทุกปี งบการเงินนั้นต้ องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีท่จี ะทาหน้ าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินตามวรรคหนึ่ง
ต้ องเป็ นผู้สอบบัญชีท่ไี ด้ รับความเห็นชอบจากสานักงานตามมาตรา ๖๑ และไม่เป็ นกรรมการกองทุน
ผู้จัดการ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ พนักงานหรือลูกจ้ างของกองทุนหรือตลาดหลักทรัพย์

๒๑

ในทุกรอบปี บัญชี ให้ คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ได้ รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๒๐ ให้ ผ้ ูสอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร
หลักฐานของกองทุน และขอคาชี้แจงจากกรรมการกองทุน ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้ างของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๒๑ ให้ กองทุนจัดให้ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด แต่ต้องไม่นานกว่าหนึ่งปี
การประเมินผลการดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง ให้ จัดทาโดยบุคคลหรือคณะบุคคล
ภายนอกที่มีความเป็ นกลางและต้ องแสดงข้ อเท็จจริงให้ ปรากฏทั้งในด้ านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนดโดยคานึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย
หรือผู้เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทุน
รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามวรรคหนึ่งต้ องประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๒๒ ให้ กองทุนจัดทารายงานประจาปี ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน และผลการประเมิน ตามมาตรา ๒๑๘/๑๙ และมาตรา ๒๑๘/๒๑ เสนอต่อ
รัฐมนตรีภายในหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปี บัญชีทุกปี และต้ องประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๒๓ ให้ กองทุนจัดทาแผนการดาเนินงานและงบประมาณรายจ่าย
ของกองทุน พร้ อมทาคาชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานที่สาคัญที่จะดาเนินการ โดยจัดทาเป็ นแผนสามปี
เสนอต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปี บัญชีทุกปี
และต้ องประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกองทุน
ในกรณีท่จี าเป็ นเพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีจะมีคาสั่ง
เป็ นหนังสือพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ปรับแผนการดาเนินงานและงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง
ให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น แต่การสั่งการดังกล่าวไม่กระทบต่อการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ กระทาไปก่อนที่
รัฐมนตรีจะมีคาสั่งดังกล่าว
คาสั่งของรัฐมนตรีตามวรรคสองให้ ประกาศให้ ประชาชนทราบในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกองทุนด้ วย”
มาตรา ๓๘ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒๘/๒ ให้ นาความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘
และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้ บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ท่ไี ด้ รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยอนุโลม”

๒๒

มาตรา ๓๙ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา ๒๘๑/๑๑ และมาตรา ๒๘๑/๑๒
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๘๑/๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของสานักงานตามมาตรา ๘๙/๓๔
วรรคหนึ่ง ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๘๑/๑๒ บริษัทใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๓๔ วรรคสาม
ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
คณะกรรมการบริษัทใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๓๔ วรรคสาม
ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๔๐ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘๒ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 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 วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๔๐
วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา 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 ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ ปฏิบัติให้ ถูกต้ อง
มาตรา ๒๘๓ ในกรณีท่บี ริษัทหลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามมาตรา 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 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม
มาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง หรือฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข วิธกี าร หรือคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๙/๓ วรรคสี่ มาตรา ๑๓๕
มาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๘๕ ถ้ าการกระทาความผิดของบริษัทหลักทรัพย์น้ันเกิดจากการสั่งการ หรือ
การกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้ องรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
หรือไม่ส่งั การหรือไม่กระทาการอันเป็ นหน้ าที่ท่ตี ้ องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้ อง

๒๓

รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์น้ัน ผู้น้ันต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีท่บี ริษัทหลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๑๒
มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๖
หรือมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธกี าร
หรือคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๒๖/๑
มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔ ถ้ าการกระทาความผิด
ของบริษัทหลักทรัพย์น้ันเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งต้ องรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือไม่ส่งั การหรือไม่กระทาการอันเป็ น
หน้ าที่ท่ตี ้ องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้ องรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์น้ัน ผู้น้ันต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๔๑ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา ๒๘๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๘๓/๑ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๗/๑
ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยัง
มิได้ ปฏิบัติให้ ถูกต้ อง
ในกรณีท่บี ริษัทหลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๑๑๗/๑ ถ้ าการกระทาความผิด
ของบริษัทหลักทรัพย์น้ันเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
ต้ องรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือไม่ส่งั การหรือไม่กระทาการอันเป็ นหน้ าที่
ที่ต้องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้ องรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์น้ัน ผู้น้ันต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้ าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๔๒ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา ๒๘๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๘๙/๑ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๒๐๐/๒ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ ปฏิบัติให้ ถูกต้ อง”
มาตรา ๔๓ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา 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 เลขาธิการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้ างของสานักงานผู้ใดมีหน้ าที่
ซื้อ ทา จัดการ หรือรักษาทรัพย์สนิ ใด เบียดบังทรัพย์สนิ นั้นเป็ นของตนหรือของผู้อ่นื โดยทุจริต หรือ

๒๔

โดยทุจริตยอมให้ ผ้ ูอ่นื เอาทรัพย์สนิ นั้นเสีย ต้ องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สบิ ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต
หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้ านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
คาว่า “กรรมการ” ตามวรรคหนึ่งและตามมาตรา ๓๑๕/๒ มาตรา ๓๑๕/๓
มาตรา ๓๑๕/๔ มาตรา ๓๑๕/๕ มาตรา ๓๑๕/๖ มาตรา ๓๑๕/๗ และมาตรา ๓๑๕/๘ ให้ หมายความถึง
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการกากับตลาดทุน
มาตรา ๓๑๕/๒ เลขาธิการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้ างของสานักงานผู้ใด
ใช้ อานาจในหน้ าที่โดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้ บุคคลใดมอบให้ หรือหามาให้ ซ่ึงทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อ่นื ใดแก่ตนเองหรือผู้อ่นื ต้ องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สบิ ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต
หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้ านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๑๕/๓ เลขาธิการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้ างของสานักงานผู้ใดเรียก
รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด สาหรับตนเองหรือผู้อ่นื โดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรือ
ไม่กระทาการอย่างใดในหน้ าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้ วยหน้ าที่ ต้ องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
ห้ าปี ถึงยี่สบิ ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้ านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๑๕/๔ เลขาธิการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้ างของสานักงานผู้ใด
กระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในหน้ าที่ โดยเห็นแก่ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด ซึ่งตน
ได้ เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ ก่อนที่ตนได้ รับแต่งตั้งให้ ปฏิบัติงานในหน้ าที่น้ัน ต้ องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สบิ ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้ านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๑๕/๕ เลขาธิการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้ างของสานักงานผู้ใดมีหน้ าที่
ซื้อ ทา จัดการ หรือรักษาทรัพย์สนิ ใดๆ ใช้ อานาจในหน้ าที่โดยทุจริตอันเป็ นการเสียหายแก่สานักงาน
ต้ องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สบิ ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้ านบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๑๕/๖ เลขาธิการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้ างของสานักงานผู้ใดมีหน้ าที่
จัดการ หรือดูแลกิจการใด เข้ ามีส่วนได้ เสียเพื่อประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อ่นื เนื่องด้ วยกิจการนั้น
เว้ นแต่เป็ นการดาเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานมอบหมายหรือตามข้ อบังคับ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ต้ องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้ านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๑๕/๗ เลขาธิการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้ างของสานักงานผู้ใดมีหน้ าที่
จ่ายทรัพย์สนิ จ่ายทรัพย์สนิ นั้นเกินกว่าที่ควรจ่ายเพื่อประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อ่ นื ต้ องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้ านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๑๕/๘ เลขาธิการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้ างของสานักงานผู้ใดปฏิบัติ
หรือละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูหนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้ น
การปฏิบัติหน้ าที่โดยทุจริต ต้ องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงหนึ่งล้ านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๒๕

มาตรา ๓๑๕/๙ ให้ นาบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑๕/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑๕/๒
มาตรา ๓๑๕/๓ มาตรา ๓๑๕/๔ มาตรา ๓๑๕/๕ มาตรา ๓๑๕/๖ มาตรา ๓๑๕/๗ และมาตรา ๓๑๕/๘
มาใช้ บังคับกับกรรมการและผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ ใช้ คาว่า
“คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” แทนคาว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” และคาว่า
“กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” แทนคาว่า “สานักงาน””
มาตรา ๔๔ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๓๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑๖ ผู้ใดล่ วงรู้กิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติ ตามอานาจ
หน้ าที่ท่บี ัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อล่ วงรู้ข้อมูลใดจากการเปิ ดเผยของบุคคลที่มีอานาจ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี อันเป็ นกิจการหรือข้ อมูลที่เป็ นความลับของทางราชการ หรือตามปกติวิสัย
จะพึงสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย ถ้ าผู้น้ันนาไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ นามาใช้ บังคับแก่การเปิ ดเผยในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเปิ ดเผยตามอานาจหรือหน้ าที่
(๒) การเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) การเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขฐานะหรือการดาเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์
(๕) การเปิ ดเผยแก่ผ้ ูสอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๖) การเปิ ดเผยแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ทาหน้ าที่กากับดูแลในด้ านตลาดเงิน ตลาดทุน ผู้สอบบัญชี สินค้ าหรือตัวแปรของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า หรือหน่วยงานอื่นตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
(๗) การเปิ ดเผยเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร”
มาตรา ๔๕ ให้ ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ ใช้ ความต่อไปนี้แทน
“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 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
ให้ คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้ ”
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๖ ในกรณีท่มี ีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดาเนินการคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน และการดาเนินการ
คัดเลือกและแต่งตั้งในครั้งนั้นยังไม่เสร็จสิ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ ให้ คณะกรรมการ
คัดเลือกดังกล่าวปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปจนกว่าการดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนดังกล่าวจะเสร็จสิ้น
มาตรา ๔๗ ให้ ผ้ ูได้ รับใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรั พย์ตาม (๗) ของ
บทนิยามคาว่า “ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้ วย
การอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จนกว่าจะมีประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรั พย์ท่อี อกตามมาตรา ๑๔๐/๑
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔๘ ให้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้ บังคับ อยู่ในตาแหน่งและปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติน้ ี แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้ อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ท่พี ้ นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง อาจได้ รับการพิจารณา
เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งและเลือกตั้งให้ ดารงตาแหน่งได้ อกี วาระหนึ่ง
มาตรา ๔๙ ให้ ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินหรือสินทรัพย์อ่ นื ใดที่มีสภาพคล่อง
เป็ นจานวนหรือมูลค่าห้ าพันเจ็ดร้ อยล้ านบาทให้ แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนภายในเก้ าสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ปี ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็ นทุนประเดิมของกองทุนส่งเสริม
การพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี

๒๗

มาตรา ๕๐ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ ให้ คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุนตามกระบวนการที่กาหนดตามมาตรา ๒๑๘/๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕๑ บรรดาข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการคัดเลือก สานักงาน หรือตลาดหลักทรัพย์
ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้ บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ ยังคงใช้ บังคับได้ ต่อไป เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ งกับพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัติ น้ ี จนกว่า
จะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕๒ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.......................................
นายกรัฐมนตรี

