
 
พระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที ่ ๖) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกบัมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  

บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้

การก ากับดูแลตลาดทุนและการด าเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  

และคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน  รวมทั้งเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนและการพัฒนาของ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน  ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตของ 

ตลาดทุนไทย  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป  

มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

“มาตรา ๔/๑ ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอ านาจประกาศก าหนดให้การประกอบกิจการใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖/๑ ให้มีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  เลขาธิการ   

เป็นประธานกรรมการ  รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายหนึ่งคน  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ

การคลัง  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามที่ก าหนดในมาตรา  ๓๑/๗  

อีกไม่เกินสี่คน  เป็นกรรมการ  ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองคนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการ

บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๖/๓  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  เสนอรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคัดเลือกภายในหกสิบวันเพ่ือด าเนินการตามที่ก าหนดในมาตรา  ๓๑/๗  

ทั้งนี้  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่” 

มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  และ  (๑/๒)  ของมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

“(๑/๑) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๑/๒) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน  เศรษฐศาสตร์  หรือ

การเงินการธนาคาร” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิก  (๓)  ของมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา  ๒๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๒/๒  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“มาตรา ๒๒/๒ ให้เลขาธิการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ในการก าหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ของเลขาธิการ  ให้ค านึงถึงข้อห้ามมิให้ประกอบอาชีพตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๒๒/๑  ด้วย” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑/๒  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑/๒ ให้ส านักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  จัดท าแผน 

การด าเนินงานของส านักงานเสนอรัฐมนตรีเพ่ือทราบเป็นประจ าทุกปี  และเปิดเผยไว้ในลักษณะที่ประชาชน

สามารถเข้าตรวจดูได้   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจ าเป็น  ส านักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  

อาจแก้ไขเพ่ิมเติมแผนการด าเนินงานของส านกังานได ้ โดยให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนโุลม 

แผนการด าเนินงานของส านักงานที่จัดท าขึ้นตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดท าเป็นแผนสามปี  เพ่ือส่งเสริม 

ให้การก ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน  เสริมสร้าง  

ความเป็นธรรม  ความมีประสิทธิภาพ  ความโปร่งใสของตลาดทุน  และลดความเสี่ยงของระบบการเงิน  

ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑/๓  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑/๓ ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  

หรือในคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจ านวนเจ็ดคนเพ่ือท าหน้าที่

คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว 

คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ ง   ให้แต่ งตั้ งจากบุคคลซึ่ ง เคยด ารงต าแหน่ง 

ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎกีา  

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เลขาธิการ

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือผู้เคยด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  

ทั้งนี้  ไม่เกินต าแหน่งละหนึ่งคน 

บุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามวรรคสอง  

ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ  

สังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย 

กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  ข้าราชการการเมือง  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง  เป็นประธานกรรมการ

คัดเลือก 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกได้รับค่าตอบแทนจากส านักงานตามที่รัฐมนตรีก าหนดและให้ถือว่า

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงาน” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑/๗  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๓๑/๗ ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  และคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุน  ให้บุคคลดังต่อไปนี้ร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองเท่าของจ านวนกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการคัดเลือก  

(๑) การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ให้ประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  

และกรรมการ  ก.ล.ต.  ที่มิใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ร่วมกันเสนอรายชื่อ 

(๒) การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  

เสนอรายชื่อ 

ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอตามวรรคหนึ่ง  

คณะกรรมการคัดเลือกมีอ านาจให้มีการด าเนินการเสนอรายชื่อใหม่ได้ 

เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน แล้วแต่กรณีแล้ว  ให้เสนอชื่อ

ต่อรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้ง” 

มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๙๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

“มาตรา ๙๑/๑ เพ่ือให้การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เหมาะสมกับรูปแบบ 

การประกอบธุรกิจและได้สัดส่วนกับความจ าเป็นในการคุ้มครองผู้ลงทุน คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจประกาศ

ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจในลักษณะตามที่ก าหนดได้รับยกเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติ

แตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนที่  ๒ การก ากับและควบคุม  ของหมวดนี้  ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้   

ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ  ให้ผู้รับใบอนุญาต

ตามวรรคหนึ่งถือปฏิบัติด้วยก็ได้” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๖  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๖ คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจประกาศก าหนดใหบ้รษิัทหลักทรพัย์ต้องมทีุนจดทะเบยีน

ซึ่งช าระแล้วตามจ านวนที่ก าหนดส าหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะ 

ก็ได้” 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๑๒๔/๑ ในการจัดการกองทุนรวม  ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

และระมดัระวงัรกัษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง  โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการ

กองทุนรวม  รวมทั้งติดตามดูแลการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

และการกระท าที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรืออาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์

อันพึงได้รับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด”  

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๙  แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒๙ ในการจัดการกองทุนรวม  บริษัทหลักทรัพย์ต้องด าเนินการตามโครงการจัดการ

กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน 

การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระท าโดยการขอมติ

ของผู้ถือหน่วยลงทุน  ซึ่งจะด าเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้  

ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ 

ให้ส านักงานทราบ  รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถ

เข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไข” 

มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒๙/๑  มาตรา  ๑๒๙/๒  มาตรา  ๑๒๙/๓  

และมาตรา  ๑๒๙/๔  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๑๒๙/๑ การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืแก้ไขวธิีการจัดการในกรณี

ดังต่อไปนี้  บริษัทหลักทรัพย์อาจขอให้ส านักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามมาตรา  ๑๒๙  วรรคสองก็ได้ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(๒) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ท าให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง 

(๓) การด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้  

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๔) การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการในลักษณะที่ส านักงาน

ประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๒๙/๒ ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา  ๑๒๙  ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุน

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด  และ

ต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของโครงการจัดการกองทุนรวม  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง  แต่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ที่เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  บริษัทหลักทรัพย์อาจนัดประชุมใหม่  

โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุน  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือ

หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  

จะประกาศก าหนดให้ต้องได้คะแนนเสียงของจ านวนหน่วยลงทุนที่มากกว่านั้น  

ให้น าความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๙/๓ การส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมตขิองผู้ถือหนว่ยลงทุน  ข้อมูลที่ต้องแจ้ง

ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  การจัดการประชุม  สิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนน  การมอบฉันทะ  และการด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๒๙/๔ ในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด  ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุมผู้ถือ

หน่วยลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  หากผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นว่า  มติของผู้ถือ

หนว่ยลงทุนในครั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๒๙/๒  

หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  หรือวิธีการที่ก าหนดตามมาตรา  ๑๒๙/๓  ผู้ถือหน่วยลงทุน

ไม่น้อยกว่าห้าคนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้นจะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้  

แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข” 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นส่วนที่  ๘/๑  ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา  ๑๔๐/๑  ของหมวด  ๔  ธุรกิจหลักทรัพย์  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ส่วนที่  ๘/๑ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีก าหนด 

 
 

มาตรา ๑๔๐/๑ ให้บริษัทหลักทรัพย์ในประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ตาม  (๗)  ของบทนิยามค าว่า  
“ธุรกิจหลักทรัพย์”  ในมาตรา  ๔  ประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด” 

มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๕๔/๑  และมาตรา  ๑๕๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพย์ต้องส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง  ความเป็นธรรม  
การตรวจสอบได ้ และความเรยีบร้อยในการซือ้ขายหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยต้องค านึงถงึประโยชนข์อง
ตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 

มาตรา ๑๕๔/๒ เพ่ือให้การด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามมาตรา  ๑๕๓  และ
มาตรา  ๑๕๔/๑  ตลาดหลักทรัพย์ต้องด าเนินการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) มีแหล่งเงินทุนและระบบงานที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ  สามารถรองรับความเสี่ยง
จากการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์  รวมทั้งมีมาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(๒) มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์  ระบบบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาและ
การซื้อขายหลักทรัพย์  ระบบก ากับตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์  และระบบการช าระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์  ที่ส่งเสริมและรักษาความมั่นคง  ความมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนความเป็นธรรมในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ 

(๓) มีหลักเกณฑ์การรับสมาชิกที่เป็นธรรม  มีหลักเกณฑ์ที่สมาชิกต้องปฏิบัติในการซื้อขาย
หลักทรัพย์  รวมทั้งมีมาตรการก ากับดูแลและลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  

(๔) มีหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนหลักทรัพย์  การด ารงสถานะ  และการเพิกถอนหลักทรัพย์

จดทะเบียน  ตลอดจนการสร้างหลักธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

จดทะเบียน  

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๕) มีมาตรการในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(๖) มีการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม   

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  เห็นว่า  การด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง 

ในเรื่องใดอาจกระทบต่อความมั่นคง  อาจก่อให้เกิดความไม่เปน็ธรรม  หรืออาจน ามาซึ่งความไม่เรยีบรอ้ย

ในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  จะสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์

ปรับปรุง  แก้ไข  หรือยกเลิกการด าเนินงานนั้นก็ได้” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕๙  แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕๙ ให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  แต่งตั้งจ านวนไม่เกินหกคนตามกระบวนการที่ก าหนดในมาตรา  ๑๕๙/๑  และบุคคลซึ่งสมาชิก

ตามมาตรา  ๑๕๘  เลือกตั้งอีกจ านวนไม่เกินสี่คน  เป็นกรรมการ  และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ 

เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยต าแหน่ง 

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนหนึ่งนอกจากผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์เป็นประธานกรรมการ  และจะเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์อีกคนหนึ่งเป็น 

รองประธานกรรมการด้วยก็ได้” 

มาตรา ๒๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๕๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๑๕๙/๑ บุคคลซึ่งคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  แต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 

ตามมาตรา  ๑๕๙  ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันจ าเป็นต่อการด าเนนิงานของตลาดหลักทรพัย์  

และต้องมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน  

ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง  โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์  

อันจ าเป็นต่อการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์  รวมทั้งประเภทหรือลักษณะของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล

ที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกและแต่ งตั้งเป็นกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์” 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๖๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๑๖๐/๑ ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา  ๑๕๘  เห็นว่า  การด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์

มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เฉพาะด้านของบุคคลที่ไม่มี

สัญชาติไทย  สมาชิกตามมาตรา  ๑๕๘  อาจเลือกบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยจ านวนไม่เกินสองคน   

เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก็ได้” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖๑  แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖๑ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ด ารงต าแหน่ง

คราวละสามปี  และอาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งได้อีก  แต่จะแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๗๐  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสอง  ให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  โดยให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา 

ให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับระเบียบหรือข้อบังคับ” 

มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ปน็วรรคสี่  วรรคห้า  และวรรคหก  ของมาตรา  ๑๗๐  แหง่

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

“ในกรณีที่การก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสองอาจมีผลกระทบ

ต่อการด าเนินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสียของสมาชิก  ผู้ลงทุน  หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์  

ให้ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น

ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การขอความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสามและการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคสี่  

มิให้ใช้บังคับกับระเบียบหรอืขอ้บงัคับตามวรรคสอง  (๑๔)  (๑๕)  หรือ  (๑๖)  และระเบียบหรือข้อบงัคบัอืน่ใด

ตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศก าหนด 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคสอง  (๓)  ต้องระบุรายละเอียด

เกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์อันจ าเป็นต่อการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ด้วย” 

มาตรา ๒๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๘๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๑๘๒/๑ ให้ตลาดหลักทรัพย์น าส่งเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตาม

มาตรา  ๒๑๘/๒  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของ

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย  ภาษี   และเงินส ารอง  ทั้งนี้   ให้ใช้งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ใน 

การค านวณจ านวนเงินน าส่ง 

การกันเงินส ารองตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามประเภทและจ านวนที่คณะกรรมการ  

ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  และให้ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกันเงนิส ารองดงักล่าวไว้ในลักษณะ

ท่ีประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๘๔  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศก าหนดให้บุคคลที่มิใช่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น

สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถท าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใดประเภทหนึ่งใน

ตลาดหลักทรัพย์ได้” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘๕  แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘๕ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ซื้อหรือขาย

หลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์  ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน

หรือในนามของสมาชิกเอง  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์หรือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  

เงื่อนไข  และวิธีการ  ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทท่ีได้รับใบอนุญาต”  

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๑๖  แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๒๑๖ ให้น าความในมาตรา  ๙๑  มาตรา  ๑๕๔/๑  มาตรา  ๑๕๔/๒  มาตรา  ๑๕๘  

มาตรา  ๑๖๐  มาตรา  ๑๖๐/๑  มาตรา  ๑๖๑  มาตรา  ๑๖๒  มาตรา  ๑๖๓ มาตรา  ๑๗๐/๑  มาตรา  ๑๘๖  

มาตรา  ๑๙๐  มาตรา  ๑๙๓  มาตรา  ๑๙๔  และมาตรา  ๑๙๗ รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๓๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๖/๑  กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนมาตรา  

๒๑๘/๑  ถึงมาตรา  ๒๑๘/๒๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“หมวด  ๖/๑ 
กองทุนสง่เสรมิการพัฒนาตลาดทุน 

 
 

มาตรา ๒๑๘/๑ ในหมวดนี้ 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 

“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 

“คณะกรรมการประเมินผล”  หมายความว่า  คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 

“ผู้จัดการกองทุน”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 

มาตรา ๒๑๘/๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง  เรียกว่า  “กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน”  

มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน  รวมถึง 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน 

(๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการก ากับดูแล

ตลาดทุน  

(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน  การลงทุน  และการพัฒนาตลาดทุน  ให้แก่ 

ผู้ลงทุน  ประชาชน  หน่วยงาน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  วิจัย  อบรม  และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่

เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน 

มาตรา ๒๑๘/๓ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากตลาดหลักทรัพย์ 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) เงินที่ได้รับตามมาตรา  ๑๘๒/๑ 

(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 

(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

มาตรา ๒๑๘/๔ ให้กองทุนมีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา  

๒๑๘/๒  

การลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน  การจัดตั้งนิติบุคคล  การเข้าร่วม

กิจการกับบุคคลอื่น  หรือการถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด  

มาตรา ๒๑๘/๕ ให้กองทุนมีอ านาจจ่ายเงินจากกองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  

(๒) การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา  ๒๑๘/๖  

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุน 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

มาตรา ๒๑๘/๖ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ตลาดหลักทรัพย์หรือกรณีที่มีพฤตกิารณ์พิเศษ  และตลาดหลักทรัพย์จ าเป็นตอ้งไดร้ับการสนบัสนุนทางการเงนิ

จากกองทุน  คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์โดยอาจ

ก าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรได้ 

มาตรา ๒๑๘/๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการกองทุนส่งเสริม 

การพัฒนาตลาดทุน”  ประกอบด้วย  

(๑) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ  

(๓) ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์  เป็นกรรมการ  

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคนซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งตามกระบวนการ 

ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๒๑๘/๘  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นเลขานุการ  

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๑๘/๘ บุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนตามมาตรา  

๒๑๘/๗  (๔)  ต้องมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน 

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง

กรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง  โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์  

อันจ าเป็นต่อการด าเนินงานของกองทุน  รวมทั้งประเภทหรือลักษณะของนิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มี

ความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุน 

มาตรา ๒๑๘/๙ ให้น ามาตรา  ๑๖๐  และมาตรา  ๑๖๐/๑  มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและ

ลักษณะต้องห้ามของกรรมการกองทุนตามมาตรา  ๒๑๘/๗  (๔) 

มาตรา ๒๑๘/๑๐ กรรมการกองทุนตามมาตรา  ๒๑๘/๗  (๔)  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ

สามปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

มาตรา ๒๑๘/๑๑ ในกรณีที่กรรมการกองทุนตามมาตรา  ๒๑๘/๗  (๔)  พ้นจากต าแหน่ง 

ตามวาระและยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการกองทุนขึ้นใหม่  ให้กรรมการกองทุนที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น

อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการกองทุนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่กรรมการกองทุนตามมาตรา  ๒๑๘/๗  (๔)  พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ

กองทุนประกอบด้วยกรรมการกองทุนเท่าที่เหลืออยู่  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน 

อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการกองทุนตามมาตรา  ๒๑๘/๗  (๔)  แทนต าแหน่งที่ว่างภายใน 

หกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  

มาตรา ๒๑๘/๑๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการกองทุนตามมาตรา  ๒๑๘/๗  

(๔)  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๑๘/๙ 

(๔) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติ

เสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ  

(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการกองทุนเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๑๘/๑๓ ให้น าความในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับกับกรรมการกองทุน

และการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑๘/๑๔ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลและด าเนินกิจการของ

กองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๒๑๘/๒  อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน  แผนการเงิน  

และงบประมาณประจ าปีของกองทุน 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน  

รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว 

(๓) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

(๔) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนออกระเบียบหรือข้อบังคับ

กองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้  

 (ก) ข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน  การปฏิบัติงานและการมอบอ านาจของ

ผู้จัดการกองทุน 

 (ข) การก าหนดต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะ  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่นของพนักงาน

และลูกจ้างของกองทุน  รวมถึงการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล 

 (ค) การบริหารและจัดการการเงิน  การพัสดุ  การบัญชี  การงบประมาณ  และทรัพย์สิน

ของกองทุน  

(๕) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 

มาตรา ๒๑๘/๑๕ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพื่อปฏิบัติการ

อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 

มาตรา ๒๑๘/๑๖ ให้กรรมการกองทุน  อนุกรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ

ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน  ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ก าหนด 

มาตรา ๒๑๘/๑๗ ให้กองทุนมีผู้จัดการคนหนึ่ง  ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้แต่งตั้ง  

ผู้จัดการกองทุนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกองทุนประกาศ

ก าหนด  

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



การด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การปฏิบัติงาน  การก าหนดค่าจ้างและประโยชน์  

ตอบแทนอื่นใดของผู้จัดการกองทุน  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

มาตรา ๒๑๘/๑๘ ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของกองทุนและ

รับผิดชอบการบริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  และตามกฎหมาย  

ระเบียบ  ข้อบังคับ  และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้แทนของกองทุน  เพ่ือการนี้  

ผู้จัดการกองทุนจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่

คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

มาตรา ๒๑๘/๑๙ ให้กองทุนจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของกองทุนและจัดให้มี

การสอบบัญชีเป็นประจ า 

ให้กองทุนจัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี   งบการเงินนั้น 

ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี 

ในทุกรอบปีบัญชี  ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งต้องเป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต  และให้ผู้สอบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน  

เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการกองทุน 

หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  องค์ประกอบ  และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามวรรคสี่  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด  

มาตรา ๒๑๘/๒๐ ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกองทุน  ทุกหนึ่งปี  โดยให้

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน  จ านวน 

ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน  เพื่อท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน 

(๒) รายงานข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการด าเนินกิจการของกองทุน 

(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุน 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน

หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน  และให้กองทุนเผยแพร่รายงานผลการประเมินดังกล่าว  

ต่อสาธารณชน 

เมื่อคณะกรรมการประเมินผลได้ด าเนินการตามวรรคสองเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการประเมินผล

พ้นจากหน้าที่ 

มาตรา ๒๑๘/๒๑ ให้กองทุนจัดท ารายงานประจ าปีซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

เสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  และต้องเปิดเผยไว้ 

ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้” 

มาตรา ๓๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๒๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๒๒๕/๑ ในกรณีที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ตามมาตรา  ๒๒๕  เป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

ให้ถือว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้จัดท าใบหลักทรัพย์มอบให้แก่ผู้ซื้อตามแบบหรือวิธีการที่กฎหมาย

ก าหนดแล้ว  หากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด” 

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒๘/๒ ให้น าความในมาตรา  ๒๒๕  มาตรา  ๒๒๕/๑  มาตรา  ๒๒๖  มาตรา  ๒๒๗  

มาตรา  ๒๒๘  และมาตรา  ๒๒๘/๑  มาใช้บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  โดยอนุโลม” 

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘๒  แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๒ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  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  

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา  ๑๒๔  มาตรา  ๑๒๕  มาตรา  ๑๒๖ มาตรา  ๑๒๖/๑  มาตรา  ๑๒๙  มาตรา  ๑๓๐  มาตรา  ๑๓๔  

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

วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  มาตรา  ๑๕๑  หรือมาตรา  ๑๙๕  วรรคหนึ่ง  หรือฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  วิธีการ  หรือค าสั่งที่ก าหนดตามมาตรา  ๙๐  วรรคสี่  มาตรา  ๙๑ 

มาตรา  ๙๑/๑  วรรคสอง  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๘  (๗)  หรือ  (๑๐)  มาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  

มาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๒๖/๑  มาตรา  ๑๒๙/๓  มาตรา  ๑๓๕  มาตรา  ๑๓๙  (๔)  มาตรา  ๑๔๐  

วรรคสอง  มาตรา  ๑๔๐/๑  มาตรา  ๑๔๑  มาตรา  ๑๔๒  มาตรา  ๑๔๓  มาตรา   ๑๔๔  หรือมาตรา  ๑๕๐  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท  ตลอดเวลาที่ยังมิได้

ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 

มาตรา ๓๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๘๓  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“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  ๑๓๐  

มาตรา  ๑๓๕  มาตรา  ๑๔๐  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  มาตรา  ๑๕๑  หรือมาตรา  ๑๙๕  

วรรคหนึ่ง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  วิธีการ  หรือค าสั่งที่ก าหนดตามมาตรา  ๙๑/๑  

วรรคสอง  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๒๙/๓  มาตรา  ๑๓๕  มาตรา  ๑๔๐/๑  หรือมาตรา  ๑๕๐  

ถ้าการกระท าความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ

หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบ  

ในการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น  ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน

สองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๘๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๒๘๓/๑ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  หรือวิธีการ

ที่ก าหนดตามมาตรา  ๑๒๔/๑  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  และปรับอีกไม่เกิน

วันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๔/๑  วรรคหนึ่งด้วย  ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือยังมิไดป้ฏบิตัิ

ให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  ถ้าการกระท าความผิดของบริษัท

หลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่

ที่ต้องกระท าของกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นัน้  

ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสามเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๔/๑  วรรคหนึ่งด้วย  ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑๖  แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑๖ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้

ในพระราชบัญญัตินี้  หรือล่วงรู้ข้อมูลใดจากการเปิดเผยของบุคคลที่มีอ านาจตามพระราชบัญญัตินี้   

อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ  หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย  ถ้าผู้นั้น

น าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ า

ทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่ง  มิให้น ามาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การเปิดเผยตามอ านาจหรือหน้าที่ 

(๒) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

(๓) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ 

(๕) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๖) การเปิดเผยแก่ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลในด้านตลาดเงิน  ตลาดทุน  ผู้สอบบัญชี  สินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  หรือหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๗) การเปิดเผยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร” 

มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๑๗  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  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  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๘๑/๘  มาตรา  ๒๘๑/๙  มาตรา  ๒๘๒  

มาตรา  ๒๘๓  มาตรา  ๒๘๓/๑  มาตรา  ๒๘๔ มาตรา  ๒๘๕  มาตรา  ๒๘๕  ทวิ  มาตรา  ๒๘๕  ตรี  

มาตรา  ๒๘๖  มาตรา  ๒๘๖  ทวิ  มาตรา  ๒๘๗  มาตรา  ๒๙๐  มาตรา  ๒๙๑  มาตรา  ๒๙๒  มาตรา  ๒๙๓  

มาตรา  ๒๙๔ มาตรา  ๒๙๕  มาตรา  ๒๙๘  มาตรา  ๒๙๙  และมาตรา  ๒๙๙/๓  ให้คณะกรรมการ

เปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได้” 

มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์  และให้สมาชิกตามมาตรา  ๑๕๘  เลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์  เพ่ือให้ได้มา 

ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัินีใ้ห้แล้วเสร็จภายในหนึง่ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา  ๑๕๙  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  อยู่ในต าแหน่ง

และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง 

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับ  อาจได้รับ

การพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งและเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ได้อีกวาระหนึ่ง 
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มาตรา ๓๙ เมื่อครบก าหนดหนึ่งปีหกเดือนนับแต่วันที่มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง  และกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสมาชิกตามมาตรา  ๑๕๘  เลือกตั้ง  พ้นจากต าแหนง่จ านวนฝ่ายละกึง่หนึ่งของจ านวน

กรรมการแต่ละฝ่ายโดยวิธีจับสลาก  หากจ านวนที่ค านวณได้มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง  และให้ถือว่าการพ้นจาก

ต าแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

มาตรา ๔๐ ให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเป็นจ านวนหรือมูลค่าห้าพัน 

เจ็ดร้อยล้านบาทให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา  ๒๑๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนร่วมกนั

ก าหนดจ านวนหรือมูลค่า  ประเภท  และลักษณะของเงินหรือทรัพย์สินที่จะโอนตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนประกอบด้วย  

กรรมการตามมาตรา  ๒๑๘/๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา  ๒๑๘/๗  

(๔)  แห่งพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตินี้   

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งกรรมการตามมาตรา  ๒๑๘/๗  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้แล้วเสร็จ

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน  จนกว่าจะมี

การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา  ๒๑๘/๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๒ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
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ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้

ต่อไป  เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งที่ออก  

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันตลาดทุนและเทคโนโลยี
ทางการเงินมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ท าให้การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้น  ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังมีบทบัญญัติบางประการ 
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  และไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  สมควร
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์   การจัดการกองทุนรวม  และการก ากับดูแล 
ตลาดหลักทรัพย์  เพ่ือให้การก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ  มีการคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้การด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์มีความมั่นคง  โปร่งใส  
และค านึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุน  รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการก าหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ตลอดจนปรับปรุงบทก าหนดโทษเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าว   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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