
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กด.    15/2562 
เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกและแต่งตั้ง 
กรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ฉบบัประมวล) 
___________________ 

  เพื่อให้การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มีความโปร่งใสและสะทอ้นการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน (stakeholders)  รวมทั้ง
เพื่อให้บุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูท่ี้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อส่งเสริมและรักษาความมัน่คง 
ความเป็นธรรมในระบบการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ให้มีความเรียบร้อย  
และสามารถตรวจสอบได ้โดยมุ่งท่ีจะคุม้ครองผูล้งทุนและค านึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนในภาพรวม 
(public independent director) 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 159/1 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2562
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  24  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้ 3   ในการคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
จะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  ก าหนดให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามประเภทหรือลกัษณะท่ีก าหนดในหมวด 1 
เป็นผูมี้สิทธิเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์

(2)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ีกลัน่กรองรายช่ือบุคคลท่ีเขา้รับการคดัเลือก
เป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดในหมวด 2 ในกรณีท่ีเห็นสมควร 
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(3)  พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อ 
การด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 
ท่ีก าหนดในหมวด 3 

(4)  แจง้รายช่ือกรรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งและเปิดเผย
ต่อสาธารณะ 

หมวด 1 
การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือก 

เป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
_________________ 

ขอ้ 4   นิติบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนในประเภทหรือลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี เป็นผูท่ี้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถพิจารณาก าหนดใหมี้สิทธิเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ
การคดัเลือกเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยต่์อคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(1)  นิติบุคคลท่ีมีบทบาทเสมือนตวัแทนของภาคผูล้งทุนหรือผูร้ะดมทุน  
(2)  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
(3)  นิติบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับจากส านกังานใหเ้ป็นองคก์รก ากบัดูแลตนเอง 

  นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีผลงานท่ีเป็นการส่งเสริมและพฒันา 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นท่ีประจกัษต์่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเป็นนิติบุคคล
ท่ีมีบทบาทเสมือนตวัแทนของภาคผูล้งทุนท่ีด าเนินการแทนหรือเพื่อประโยชน์ของสมาชิกจ านวนมาก  

  ขอ้ 5   เม่ือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดก้ าหนดนิติบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีสิทธิเสนอช่ือ
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 4 แลว้  ใหส้ านกังานแจง้ใหนิ้ติบุคคลและคณะบุคคลดงักล่าวเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามจ านวนกรรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะมี
การแต่งตั้งในแต่ละคร้ัง และเสนอช่ือภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

หมวด 2 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

_________________ 

ขอ้ 6   คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณา 
กลัน่กรองรายช่ือบุคคลท่ีเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก็ได ้
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ขอ้ 7   ใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองรายช่ือท่ีไดรั้บตามขอ้ 5 โดยพิจารณา
จากบุคคลท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 160  เวน้แต่กรณีท่ีบุคคลดงักล่าว 
มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 160(4) และไดด้ าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7/1 แลว้  
 (2)  มีองคค์วามรู้หรือประสบการณ์ตามขอ้ 8/1 

ใหค้ณะอนุกรรมการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมตามวรรคหน่ึง ต่อคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี พร้อมระบุเหตุผลประกอบการเสนอช่ือ 

(1)  เสนอรายช่ือเท่ากบั 2 เท่าของจ านวนกรรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะแต่งตั้ง   
(2)  เสนอรายช่ือนอ้ยกวา่ 2 เท่าของจ านวนกรรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะแต่งตั้ง 

เฉพาะกรณีท่ีรายช่ือท่ีไดรั้บจากผูมี้สิทธิเสนอช่ือตามขอ้ 5 มีจ านวนนอ้ยกวา่ 2 เท่าของจ านวนกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะแต่งตั้ง 

ขอ้ 7/1   ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือตามขอ้ 5 มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม 
มาตรา 160(4) บุคคลนั้นตอ้งจดัใหมี้ค ารับรองวา่ยนิยอมลาออกจากต าแหน่งท่ีเป็นลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักล่าวโดยใหมี้ผลก่อนวนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์

 

หมวด 3 
การคดัเลือกกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์

____________________ 

ขอ้ 8   บุคคลท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคดัเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 160  เวน้แต่กรณีท่ีบุคคลดงักล่าว 
มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 160(4) และไดด้ าเนินการตามขอ้ 7/1 แลว้ 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 24/2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกและ

แต่งตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 24/2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกและ

แต่งตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 24/2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกและ

แต่งตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2563) 



4 

 

ขอ้ 8/1   เพื่อใหอ้งคค์ณะของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยป์ระกอบดว้ยบุคคล 
ท่ีมีองคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ในการคดัเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะตอ้งค านึงถึงบุคคลท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  มีประสบการณ์การเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
ท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(2)  มีความรู้หรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์ 
ในดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นดงัน้ี  
        (ก)  กลยทุธ์ทางธุรกิจหรือทางการตลาด 
         (ข)  การบริหารความเส่ียง 
        (ค)  ดิจิทลั 
        (ง)  กฎหมายธุรกิจ การเงิน ตลาดทุน หรือกฎ กติกาสากล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน 

      (จ)  การแข่งขนัระหวา่งประเทศ 
      (ฉ)  บญัชี 
ในการพิจารณาความรู้หรือประสบการณ์ตามวรรคหน่ึง (2) คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

จะให้น ้าหนกัเพิ่มขึ้นกบับุคคลท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ดงักล่าวในกิจการตลาดหลกัทรัพย ์ 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจการเงิน 

ในการคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจก าหนดความรู้หรือประสบการณ์เฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นตามวรรคหน่ึง (2) ก็ได ้  
โดยค านึงถึงบทบาท หนา้ท่ี หรือภารกิจตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย  รวมถึงความจ าเป็นเชิงกลยทุธ์และ
พนัธกิจของตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ 9   ในการคดัเลือกบุคคลเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
จะใชว้ิธีการคดัเลือกโดยการออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการ ก.ล.ต. แต่ละท่านจะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะไดรั้บการแต่งตั้ง และใชว้ิธีการลงคะแนน 
เป็นการลบั  ทั้งน้ี บุคคลท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีมาประชุม   

 

 
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 24/2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกและแต่งตั้ง

กรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2563) 
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ขอ้ 10   ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
เป็นบุคคลตามขอ้ 7/1 และบุคคลดงักล่าวมิไดล้าออกจากต าแหน่งท่ีท าให้มีลกัษณะตอ้งห้าม  
ตามมาตรา 160(4) ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นค ารับรองของตน  ใหถื้อวา่บุคคลนั้นไม่เคยไดรั้บแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการตลาดหลกัทรัพยใ์นคร้ังนั้น โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการตลาดหลกัทรัพยจ์ากบุคคลอ่ืนท่ีอยูใ่นรายช่ือตามท่ีคณะอนุกรรมการเสนอตามขอ้ 7 แทน   
 หากไม่มีบุคคลอ่ืนเหลืออยูใ่นรายช่ือตามท่ีคณะอนุกรรมการเสนอตามขอ้ 7 หรือ 
ไม่มีบุคคลใดไดรั้บการคดัเลือกตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะด าเนินการคดัเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามประกาศน้ีใหม่ส าหรับต าแหน่งท่ียงัวา่งอยู่ 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 
 (นายวรวทิย ์ จ าปีรัตน์) 
 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 24/2563 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกและ

แต่งตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2563) 


