
ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที ่สธ/น. 46/2541

   เร่ือง  การเตรียมความพรอมของบริษัทหลักทรัพย
เพื่อแกไขปญหาป ค.ศ. 2000

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 108 มาตรา 109 และมาตรา 141(2) แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ออกขอกํ าหนดไว
ดังตอไปน้ี

ขอ 1 ในประกาศนี้
"บริษัทหลักทรัพย"  หมายความวา  บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย
"ปญหาป ค.ศ. 2000"  หมายความวา  ปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ควบคุม

ดวยไมโครโปรเซสเซอรท่ีอาจจะเกิดข้ึนเน่ืองจากป ค.ศ. 2000
"มาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแกไขและตรวจสอบการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000"

หมายความวา  ขอกํ าหนดข้ันต่ํ าเกี่ยวกับขั้นตอนการแกไขและตรวจสอบความครบถวนในการ
ดํ าเนินการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 ท่ีออกโดยสํ านักงาน

"ผูตรวจสอบ"  หมายความวา  ผูท่ีไดรับความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีตามประกาศของ
ส ํานักงานวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํ านักงาน

"ตัวแทนสนับสนุน"  หมายความวา  ตัวแทนเพ่ือทํ าหนาที่สนับสนุนการจํ าหนายหนวยลงทุน
ของกองทุนปด  ตัวแทนเพ่ือทํ าหนาที่สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด
หรือตัวแทนเพ่ือทํ าหนาท่ีรับคํ าสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนปด แลวแตกรณี

"ระบบงานส ําคัญ"  หมายความวา  ระบบธุรกรรมหลักของบริษัทหลักทรัพยที่หากเกิด
ความเสียหายเนื่องจากปญหาป ค.ศ. 2000 แลว  จะกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอก  เชน
ผูลงทุน ผูถือหนวยลงทุน ศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน

"กองทุนรวม"  หมายความวา  กองทุนปดและกองทุนเปด
"กองทุนปด"  หมายความวา  กองทุนรวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่จัดตั้งและ

จัดการ โดยบริษัทหลักทรัพยท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกจิหลกัทรัพยประเภทการจัดการกอง
ทุนรวม

"กองทุนเปด" หมายความวา  กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการ
โดยบริษัทหลักทรัพยท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกจิหลกัทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
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"ผูดูแลผลประโยชน" หมายความวา  ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
"ผูรับฝากทรัพยสิน" หมายความวา  ผูรับฝากทรัพยสินของกองทุนสวนบุคคล
"นายทะเบียน" หมายความวา บุคคลที่ไดรับใบอนุญาตการใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย
"ส ํานักงาน" หมายความวา  ส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ขอ 2 ใหบริษัทหลักทรัพยด ําเนินการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 ใหเปนไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต.
เกี่ยวกับขั้นตอนการแกไขและตรวจสอบการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000  และจัดใหมีผูตรวจสอบเปนผูท่ี
มีหนาที่ตรวจสอบและจัดท ํารายงานผลการตรวจสอบความครบถวนในการดํ าเนินการแกไขปญหา
ป ค.ศ. 2000 ของบริษัทหลักทรัพย ตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแกไขและตรวจสอบ
การแกไขปญหาป ค.ศ. 2000  และจัดสงรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวใหส ํานักงานภายในสิบหาวัน
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูตรวจสอบลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจสอบดังกลาว แตตองไมเกิน
วันท่ี 30 มิถุนายน 2542

ขอ 3 ใหบริษัทหลักทรัพยจัดท ําและสงรายงานความคืบหนาในการด ําเนินการแกไขปญหา
ป ค.ศ. 2000 ตามขอ 2 ตามแบบทายประกาศนี้ตอส ํานักงานเปนรายเดือนภายในวันท่ีเจ็ดของเดือนถัดไป
จนกวาจะไดมีการจัดสงรายงานผลการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบแสดงความเห็นวาบริษัทหลักทรัพย
สามารถดํ าเนินการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 ใหเปนไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแกไข
และตรวจสอบการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000

ขอ 4 ในกรณีท่ีรายงานผลการตรวจสอบการเตรียมความพรอมเพ่ือแกไขปญหาป ค.ศ. 2000
แสดงใหเห็นวาบริษัทหลักทรัพยยังมีปญหาที่ตองแกไขใหเปนไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการแกไขและตรวจสอบการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000  บริษัทหลักทรัพยตองดํ าเนินการ
ดังตอไปน้ี

(1) จัดทํ ารายงานชี้แจงสาเหตุและจัดท ําแผนการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 ในสวนที่มีปญหา
ท่ีตองแกไขใหเปนไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแกไขและตรวจสอบการแกไขปญหา
ป ค.ศ. 2000 สงใหส ํานักงานภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูตรวจสอบลงลายมือชื่อใน
รายงานผลการตรวจสอบดังกลาว

(2) ดํ าเนินการใหเปนไปตามแผนที่ไดสงใหส ํานักงานตาม (1)  และจัดใหมีผูตรวจสอบ
เปนผูมีหนาท่ีตรวจสอบการแกไขปญหาดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอน
การแกไขและตรวจสอบการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000  และจัดสงรายงานผลการตรวจสอบใหส ํานักงาน
ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูตรวจสอบลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจสอบดังกลาว
แตตองไมเกินวันท่ี 27 ธันวาคม 2542
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ขอ 51 ใหบริษัทหลักทรัพยเปดเผยรายงานผลการตรวจสอบตามขอ 2 และขอ 4  โดยการ
ปดประกาศใบสรุปผลการตรวจสอบตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแกไขและตรวจสอบ
การแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 ตั้งแตวันที่ไดจัดสงรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวใหส ํานักงานแลว
จนถึงวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ไวในท่ีเปดเผย ณ ส ํานักงานใหญและส ํานักงานสาขาของ
บริษัทหลักทรัพย  และจัดใหมีรายงานผลการตรวจสอบไวที่สถานที่ดังกลาวเพื่อใหประชาชน
สามารถตรวจดูได  และใหบริษัทหลักทรัพยจัดใหมีใบสรุปผลการตรวจสอบดังกลาวไวที่สถานที่
ติดตอทุกแหงของตัวแทนสนับสนุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพ่ือใหประชาชนสามารถ
ตรวจดูได  รวมทั้งจัดใหประชาชนสามารถตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวไดภายใน
หาวันท ําการนับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีประชาชนรองขอ

ขอ 6 ในกรณีที่ปรากฏผลจากรายงานผลการตรวจสอบตามขอ 2 หรือขอ 4  หรือปรากฏ
ผลจากรายงานความคืบหนาตามขอ 3  หรือปรากฏผลจากการตรวจสอบของสํ านักงานวา
บริษัทหลักทรัพยใดยังมีปญหาที่ตองแกไขใหเปนไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแกไข
และตรวจสอบการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000  ส ํานักงานอาจเปดเผยรายชื่อของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว
รวมตลอดถึงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 ใหประชาชนทราบ

ขอ 7 ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนภายหลังจากวันท่ีผูตรวจสอบ
เห็นวาบริษัทหลักทรัพยสามารถด ําเนินการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 ได  อันมีผลกระทบตอระบบงาน
ส ําคัญของบริษัทหลักทรัพยที่สืบเนื่องหรือเปนผลมาจากปญหาป ค.ศ. 2000  และบริษัทหลักทรัพย
ไมสามารถแกไขปญหาได  ใหบริษัทหลักทรัพยรายงานเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ใหส ํานักงานทราบโดยพลัน  และใหบริษัทหลักทรัพยจัดสงแผนการแกไขปญหาดังกลาวใหส ํานักงาน
ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณหรือมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น  เวนแต
บริษัทหลักทรัพยสามารถแกไขปญหานั้นใหลุลวงไปไดภายในเวลาดังกลาว

ขอ 8 โดยไมเปนการจํ ากัดอํ านาจของส ํานักงานตามมาตรา 142 มาตรา 144  และมาตรา 145
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่จะสั่งเปนประการอื่น  เม่ือปรากฏ
ตอสํ านักงานวาบริษัทหลักทรัพยใดไมสามารถแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 ใหเปนไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต.
เกี่ยวกับขั้นตอนการแกไขและตรวจสอบการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 ไดภายในวันที ่27 ธันวาคม 2542
หรือมีพฤติการณอื่นใดบงชี้ใหสามารถประเมินไดวาบริษัทหลักทรัพยใดไมสามารถแกไขปญหา
ป ค.ศ. 2000 อันจะเปนเหตุใหบริษัทหลักทรัพยไมสามารถด ําเนินงานของระบบงานส ําคัญไดกอน
กํ าหนดเวลาดังกลาว  หรือปรากฏตอสํ านักงานวาบริษัทหลักทรัพยประสบปญหาป ค.ศ. 2000
                                                       
1ขอ 5  ถูกยกเลิกเพือ่แกไข โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ/น. 17/2542 เร่ือง การเตรียมความพรอมของบริษัทหลักทรัพย
  เพ่ือแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 10/08/2542
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อันอาจสงผลกระทบตอบุคคลภายนอกอยางมีนัยส ําคัญ และบริษัทหลักทรัพยนั้นจะไมสามารถ
แกไขปญหาดังกลาวลุลวงไปได  ส ํานักงานอาจพิจารณาดํ าเนินการดังตอไปน้ี

(1)   สั่งใหสงแผนหรือสั่งใหแกไขแผนในการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000
(2)   สั่งใหคืนหลักทรัพยใหแกลูกคาภายในเวลาที่สํ านักงานก ําหนด
(3) ส่ังเพิกถอนการเปนผูรับผิดชอบในการดํ าเนินการของกองทุนรวมและแตงต้ังใหบริษัท

หลักทรัพยอ่ืนเขาเปนผูรับผิดชอบในการดํ าเนินการแทน  หรือไมอนุมัติคํ าขอจัดต้ังกองทุนรวม
หรือคํ าขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนของกองทุนรวม

(4)   สั่งใหงดเวนการขยายการประกอบธุรกิจ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(5)   สั่งใหระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

ขอ 9 ในการดํ าเนินการของบริษัทหลักทรัพย หากปรากฏตอบริษัทหลักทรัพยวาผูดูแล
ผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน นายทะเบียน หรือตัวแทนสนับสนุน ไมสามารถแกไขปญหา
ป ค.ศ. 2000 ไดตามมาตรการของหนวยงานท่ีกํ ากับดูแลบุคคลดังกลาว  และหากบริษัทหลักทรัพย
ยังคงด ําเนินธุรกิจกับบุคคลดังกลาวตอไป  จะกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท
หลักทรัพย กองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมได  ใหบริษัท
หลักทรัพยนั้นดํ าเนินการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน นายทะเบียน หรือตัวแทน
สนับสนุนนั้น แลวแตกรณี

ขอ 10 ใหบริษัทหลักทรัพยจัดใหมีการส ํารองขอมูลของลูกคาของบริษัทหลักทรัพย
หรือของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีบริษัทหลักทรัพยเปนผูรับผิดชอบการดํ าเนินการ
และขอมูลรายละเอียดหลักทรัพยหรือทรัพยสินของลูกคาหรือของกองทุนรวมดังกลาวอยางนอย
ณ วันทํ าการสุดทายของป พ.ศ. 2542 ใหอยูในรูปของเอกสารไว ณ ที่ท ําการของบริษัทหลักทรัพย
ใหเสร็จส้ินกอนวันท่ี 31 ธันวาคม 2542  เพื่อใหการใหบริการแกลูกคา ผูถือหนวยลงทุน หรือ
ผูลงทุน  และการจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนสวนบุคคลสามารถด ําเนินการได
อยางถกูตอง

ขอมูลที่บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีการส ํารองตามวรรคหน่ึงอยางนอยตองเปนขอมูล
ดังตอไปน้ี

(1) หลักทรัพยของลูกคาที่ฝากไวกับบริษัทหลักทรัพย เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
หลักทรัพยยืมคงคางของลูกคา และหลักประกัน

(2) ขอมูลกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคลที่บริษัทหลักทรัพยเปนผูรับผิดชอบ
ดํ าเนินการ ดังน้ี

(ก) ทะเบียนหนวยลงทุน
(ข) คํ าสั่งซื้อและขายคืนหนวยลงทุนที่อยูระหวางด ําเนินการ
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(ค) คารับซื้อคืนหนวยลงทุนและเงินปนผลคางช ําระ
(ง) งบดุล งบก ําไรขาดทุน และงบทดลองของกองทุนรวม
(จ) หลักทรัพยและทรัพยสินที่กองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคลลงทุน รวมท้ัง

รายงานการลงทุนที่มียอดคางรับหรือคางช ําระของแตละกองทุน

ขอ 10/12 ความในขอ 2 ถึงขอ 10 มิใหใชบังคับกับบริษัทหลักทรัพยดังตอไปนี้
(1) บริษัทที่ไมมีหรือไมใชระบบคอมพิวเตอรในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย  และไดมี

หนังสือรับรองขอเท็จจริงดังกลาวตอสํ านักงานแลว
(2) บริษัทที่ไดหยุดการประกอบธุรกิจหลักทรัพยทุกประเภท และไดมีหนังสือแจง

ความประสงคดังกลาวตอส ํานักงานแลว
(3) บริษัทที่ถูกระงับการดํ าเนินกิจการท้ังหมดตามคํ าส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ลงวันที ่26 มิถุนายน 2540 และวันที ่5 สิงหาคม 2540  ซึ่งสั่งโดยอาศัยอํ านาจตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และแผนแกไขฟนฟูฐานะ
ของบริษัทดังกลาวไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

ขอ 10/23 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยตามขอ 10/1 (1) บริษัทใดประสงคจะนํ าระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย หรือบริษัทหลักทรัพยตามขอ 10/1 (2) ถึง (3)
บริษัทใดสามารถและประสงคจะกลับมาประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามปกติกอนที่บริษัทหลักทรัพย
น้ันจะนํ าระบบคอมพิวเตอรมาใช หรือจะเร่ิมประกอบธุรกิจหลักทรัพยอีกคร้ังหน่ึง แลวแตกรณี
บริษัทหลักทรัพยตองปฏิบัติตามเกณฑดังตอไปนี้

(1) หากวันที่บริษัทหลักทรัพยจะน ําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
หรือจะเร่ิมประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามปกติเปนวันกอนวันท่ี 1 มกราคม 2543  บริษัทหลักทรัพย
ตองดํ าเนินการตามความในขอ 2 ถึง 10 ของประกาศนี้ใหเสร็จสิ้นตามขั้นตอนและระยะเวลาที่บังคับ
ในแตละเร่ืองน้ันเสียกอน  เวนแตการดํ าเนินการในเรื่องใดที่ไมสามารถปฏิบัติใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กํ าหนด เนื่องจากระยะเวลาดังกลาวไดลวงพนไปแลว หรือเปนการเหลือวิสัยท่ีจะดํ าเนินการ
ในเรื่องดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก ําหนดได  ใหบริษัทหลักทรัพยด ําเนินการในเร่ืองน้ัน
ใหเสร็จสิ้นในโอกาสแรกที่สามารถกระท ําได ซ่ึงตองครบถวนกอนวันแรกของการนํ าระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการประกอบธุรกิจ หรือเร่ิมประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามปกติ แลวแตกรณี

                                                       
2ขอ 10/1  ถูกเพ่ิม โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ/น.  9/2542 เร่ือง การเตรียมความพรอมของบริษัทหลักทรัพยเพื่อแกไข
  ปญหาป ค.ศ. 2000 (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 02/03/2542
3ขอ 10/2  ถูกเพ่ิม โดย ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ/น.  9/2542 เร่ือง การเตรียมความพรอมของบริษัทหลักทรัพยเพื่อแกไข
  ปญหาป ค.ศ. 2000 (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 02/03/2542
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(2) หากวันที่บริษัทหลักทรัพยจะน ําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย หรือ
จะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามปกติเปนวันที่หรือภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2543
บริษัทหลักทรัพยตองแสดงตอส ํานักงานไดวาบริษัทหลักทรัพยนั้นมีความพรอมเกี่ยวกับการแกไข
ปญหาป ค.ศ. 2000 และด ําเนินการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 แลวเสร็จ  โดยในการแกไขปญหา
ป ค.ศ. 2000  บริษัทหลักทรัพยอาจปฏิบัติตามมาตรฐาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับขั้นตอนการแกไขและ
ตรวจสอบการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 โดยเปลี่ยนแปลงคาวันที่ใชในการทดสอบไดตาม
ความเหมาะสม

ขอ 11 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยเปนธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร  ใหบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจัดสงสรุปการด ําเนินการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000
ซึ่งจัดท ําตามมาตรการเกี่ยวกับการแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยใหสํ านักงานภายในก ําหนดเวลาเดียวกับที่ตองยื่น
หรือจัดสงตอธนาคารแหงประเทศไทย  และใหไดรับยกเวนไมตองด ําเนินการตามประกาศน้ี
เวนแตเปน การดํ าเนินการตามคํ าสั่งของส ํานักงานตามขอ 8 และการดํ าเนินการตามขอ 10

ขอ 12 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

(นายปกรณ มาลากุล ณ อยธุยา)
เลขาธิการ

ส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หมายเหตุ:
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สธ/น. 46/2541 เร่ือง  การเตรียมความพรอมของ
บริษัทหลักทรัพยเพื่อแกไขปญหาป ค.ศ. 2000  ลงวันที ่20/11/2541  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2541 ฉบับทั่วไป  เลม 115 ตอน 100ง
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สธ/น.  9/2542  เร่ือง  การเตรียมความพรอมของ
บริษัทหลักทรัพยเพื่อแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 (ฉบับที่ 2)  ลงวันที ่02/03/2542  ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 18 มี.ค. 2542  ฉบับที่ 116  ตอนท่ี 22ง
          ประกาศส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สธ/น. 17/2542  เร่ือง  การเตรียมความพรอม
ของบริษัทหลักทรัพยเพื่อแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 (ฉบับที่ 3)  ลงวันที ่10/08/2542  ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 ก.ย. 42  ฉบับทั่วไปที ่116  ตอนท่ี 73ง


