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เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

เลขที ่ อกต. 13/2562 
 
 

เร่ือง 
ร่างประกาศเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และวธีิการคัดเลือกและแต่งตั้ง 

กรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

เผยแพร่เม่ือวนัที ่13 มีนาคม 2562 
 

ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบับนีเ้พ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกีย่วข้อง 
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนีไ้ด้จาก www.sec.or.th 

 
ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้ตามทีต่ิดต่อด้านล่าง 
หรือ e-mail: jarun@sec.or.th หรือ korpsak@sec.or.th หรือ thitika@sec.or.th 

 
วนัสุดท้ายของการให้ความคิดเห็นวนัที ่12 เมษายน 2562 

 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 

1. นายจรัญ            ใจช่ืน                     โทรศัพท์  0-2263-6074 
2. นายกอบศักดิ์    ทวกีติิกุล                 โทรศัพท์  0-2033-9552 
3. นางฐิติกา           โอสถาเลิศ              โทรศัพท์  0-2033-9632 

 
ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านทีเ่ข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 
 

 
ฝ่ายก ากบัตลาด 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์1207 หรือ 0-2033-9999  
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I. เหตุผลและความจ าเป็น  

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีผูใ้หบ้ริการเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยต์ราสารทุน 
เพียงแห่งเดียว คือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) โดยมูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาด (market capitalization) ของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ ค านวณ ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 17.2 ลา้นลา้นบาท  ในขณะท่ี 
ผูท่ี้เขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์ทั้งผูล้งทุนรายบุคคล และผูล้งทุนสถาบนั ซ่ึงผูล้งทุนสถาบนั 
ก็มีทั้งท่ีลงทุนเพื่อประโยชน์ของตนเอง (เช่น บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัประกนัชีวิต ฯลฯ) และท่ีลงทุน
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก (เช่น กองทุนรวม กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
กองทุนประกนัสังคม ฯลฯ)  จึงอาจกล่าวไดว้า่ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นองคก์รท่ีมีความส าคญัต่อ 
ระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ  

ในการใหบ้ริการศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีดูแล 
ใหก้ารซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนเป็นไปอยา่งมีระเบียบ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม  ตลาดหลกัทรัพยจึ์งตอ้ง
ออกกฎขอ้บงัคบัในการรับบริษทัสมาชิก กฎขอ้บงัคบัในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน กฎขอ้บงัคบั
ส าหรับการซ้ือขาย ตลอดจนกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อการจดัระเบียบการซ้ือขายใหบ้รรลุ 
ตามวตัถุประสงคข์า้งตน้  นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพยต์อ้งติดตามดูแลใหผู้ท่ี้เขา้มาใชบ้ริการของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ไม่วา่ในฐานะสมาชิก บริษทัจดทะเบียน หรือผูซ้ื้อขายปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎ
ขอ้บงัคบัท่ีก าหนด และหากพบผูฝ่้าฝืน ก็จะตอ้งด าเนินการบงัคบัใชก้ฎขอ้บงัคบัตามอ านาจหนา้ท่ี   
ทั้งน้ี ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในการจดัการดูแลการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยใ์หบ้รรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่าว คือ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์จึงกล่าวไดว้า่ปัจจยัความส าเร็จในการท าหนา้ท่ีของ 
ตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นอยูก่บับุคคลท่ีประกอบรวมกนัเป็นคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์

 ตามมาตรา 159 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยป์ระกอบดว้ยบุคคลท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) แต่งตั้งไม่เกิน 5 คน สมาชิกเลือกตั้งไม่เกิน 5 คน และ
ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  อยา่งไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562  
ร่างพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีไดผ้า่นการพิจารณาวาระ 3 
ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติแลว้ ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัมาตรา 159 โดยเพิ่มจ านวนกรรมการ
ท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็น 6 คน และลดจ านวนกรรมการท่ีเลือกตั้งโดยสมาชิกเป็น 4 คน  
รวมทั้งก าหนดใหมี้การแต่งตั้งหรือเลือกตั้งคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยค์ณะใหม่ให้แลว้เสร็จภายใน
เวลาท่ีก าหนด  อีกทั้งในส่วนของกรรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น  
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ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดผูมี้สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเขา้รับ 
การคดัเลือก และก าหนดความรู้หรือประสบการณ์ของผูมี้สิทธิไดรั้บการคดัเลือก  

 โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัต่อภาคการเงินและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงก าหนดหลกัการพื้นฐานในการคดัเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์กล่าวคือ คดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยใ์หมี้ความมัน่คง น่าเช่ือถือ และ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนื และบุคคลดงักล่าวตอ้งสามารถท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระท่ีดูแลประโยชน์โดยรวม 
ของสาธารณะ (public independent director) ได ้โดยก าหนดกระบวนการคดัเลือกท่ีสะทอ้นการมีส่วนร่วม
ของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนดงัแผนภาพต่อไปน้ี  
 

 
ในการน้ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นชอบใหส้ านกังานด าเนินการรับฟังความคิดเห็น

เป็นการทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัการและสาระของร่างประกาศวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกและ
แต่งตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ก่อนท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาออกเป็นประกาศใชบ้งัคบั
ต่อไป 
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II. หลกัการและสาระของร่างประกาศที่เสนอ 

  1.  ประเภทหรือลกัษณะของผู้ทีม่ีสิทธิเสนอช่ือ 
เม่ือมีเหตุท่ีท าให้ตอ้งมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ไม่วา่ 

เพราะเหตุกรรมการลาออก หรือเหตุกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ หรือเหตุอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีหนงัสือเชิญนิติบุคคลหรือคณะบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
อยา่งมีนยัส าคญักบัตลาดทุนท่ีเป็นประเภทหรือมีลกัษณะตามท่ีก าหนด เพื่อใหนิ้ติบุคคลหรือ 
คณะบุคคลนั้นพิจารณาเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ทนต าแหน่ง 
ท่ีวา่งหรือจะวา่ง  

ประเภทหรือลกัษณะของผูท่ี้คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาวา่เป็นนิติบุคคล 
หรือคณะบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งอยา่งมีนยัส าคญักบัตลาดทุน คือ 

1.1 นิติบุคคลท่ีมีบทบาทสะทอ้นการเป็นตวัแทนของภาคผูล้งทุนหรือผูร้ะดมทุน  
1.2 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
1.3 นิติบุคคลท่ี ก.ล.ต. มอบหมายใหมี้บทบาทในฐานะองคก์รก ากบัดูแลตนเอง 

      โดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลดงักล่าว ตอ้งมีกิจกรรมหรือผลงานท่ีมีลกัษณะ 
เป็นการส่งเสริมและพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นท่ีประจกัษ ์หรือ 
เป็นนิติบุคคลภาคผูล้งทุนท่ีด าเนินการแทนหรือเพื่อประโยชน์ของสมาชิกจ านวนมาก  
      นิติบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไดรั้บหนงัสือเชิญใหมี้สิทธิเสนอช่ือ จะเสนอช่ือบุคคล 
ท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือสมาชิกของตนก็ได ้แต่เสนอช่ือไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะมีการแต่งตั้งในคร้ังนั้น    

 2.  ความรู้หรือประสบการณ์   
      2.1  เพื่อใหมี้ความหลากหลายของความรู้หรือประสบการณ์ของบุคคลท่ีประกอบ
เป็นองคค์ณะของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ ในเบ้ืองตน้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงก าหนด 
ความหลากหลายของความรู้หรือประสบการณ์ไว ้5 ดา้น ดงัน้ี 

   1) กลยทุธ์ทางธุรกิจหรือทางการตลาด หมายถึง มีความรู้ ความช านาญ หรือ
ประสบการณ์เก่ียวกบัการก าหนดนโยบาย การวางแผน หรือการใหค้  าปรึกษา ในสายงานดา้นการตลาด 
หรือการวางกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
    2) การบริหารความเส่ียง หมายถึง มีความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ 
เก่ียวกบัการก าหนดนโยบาย การวางแผน การใหค้  าปรึกษา หรือการตรวจสอบ เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการความเส่ียง 
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    3) เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง มีความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์  
เก่ียวกบัการก าหนดนโยบาย การวางแผน หรือการใหค้  าปรึกษา เก่ียวกบังานดา้น IT รวมถึงการพฒันา 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีอาจน ามาใชส้นบัสนุนในทางธุรกิจ หรือตรวจสอบระบบงาน IT  
การบริหารจดัการความเส่ียงดา้น IT (IT security & cybersecurity) 
    4) กฎหมายธุรกิจ การเงิน ตลาดทุน หรือกฎ กติกาสากลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน  
หมายถึง มีความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ เก่ียวกบัการศึกษาหรือก าหนดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ 
ท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัและพฒันาตลาดทุน หรือประสบการณ์การเป็นท่ีปรึกษา 
ดา้นกฎหมายของธุรกิจในตลาดทุน ตลาดเงิน 
    5) การแข่งขนัระหวา่งประเทศ หมายถึง มีความรู้ ความช านาญ หรือ
ประสบการณ์ เก่ียวกบัการวางกลยทุธ์หรือประกอบธุรกิจระหวา่งประเทศ หรือการก าหนดนโยบาย  
การวางแผน หรือการใหค้  าปรึกษา เก่ียวกบัตลาดทุนในต่างประเทศ 
     ในการพิจารณา คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะใหน้ ้าหนกัการพิจารณาเพิ่มส าหรับ 
ผูเ้ขา้รับการคดัเลือกท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ดา้นหน่ึงดา้นใดใน 5 ดา้นขา้งตน้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กิจการตลาดหลกัทรัพย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจการเงิน 
     อยา่งไรก็ดี ณ เวลาใดเวลาหน่ึง องคป์ระกอบของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
จะประกอบดว้ยผูมี้ความรู้หรือประสบการณ์ครบทั้ง 5 ดา้นหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นและ 
ความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลานั้น 
  2.2 นอกจากน้ี ในการแต่งตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
จะพิจารณาดว้ยวา่ ควรมีบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูง
ของบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์ยูใ่นองคค์ณะของคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

  3.  วธีิการคัดเลือกและแต่งตั้ง  
      3.1 ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อท าหนา้ท่ีกลัน่กรองรายช่ือท่ีเสนอมาโดยผูมี้สิทธิเสนอช่ือทุกรายก็ได ้โดยคณะอนุกรรมการ 
จะกลัน่กรองและเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มท่ีก าหนด 

                                                        
 มาตรา 160 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ กรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ 
ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี  1) มีสัญชาติไทย 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 3) ไม่เคย 
ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีกระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ  
4) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ า ขา้ราชการการเมือง หรือพนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวสิาหกิจ หรือของราชการส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง 5) ไม่เป็นผูท่ี้พน้ 
จากต าแหน่งเน่ืองจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหอ้อก  
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จ านวน 2 เท่าของต าแหน่งกรรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์วา่ง เพื่อใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา
คดัเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยต่์อไป เวน้แต่รายช่ือท่ีมีผูเ้สนอมามีจ านวน 
ไม่ถึง 2 เท่า  
      3.2 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใชว้ธีิการคดัเลือกดว้ยการลงคะแนนลบั โดยผูท่ี้จะไดรั้บ
การคดัเลือกตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีมาประชุม 
 

III. ร่างประกาศ 
 ส านกังานไดย้กร่างประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
ท่ี กด. ../2562  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(เอกสารแนบ) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในคร้ังน้ีดว้ย  
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แบบส ารวจการรับฟังความคดิเห็น 
เร่ือง ร่างประกาศเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และวธิีการคดัเลือกและ 

แต่งตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือผูต้อบ     ต าแหน่ง      

ช่ือบริษทั/ องคก์ร/ สมาคม          

อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ           

เบอร์โทรศพัท ์     เบอร์โทรสาร      

e-mail address      

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    ผูล้งทุนทัว่ไป/ ผูล้งทุนสถาบนั    บริษทัจดทะเบียน  
    บริษทัหลกัทรัพย ์    คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    
    สมาคม  
    อ่ืน ๆ (ระบุ)  

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ประเภทหรือลกัษณะของนิติบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งอยา่งมีนยัส าคญักบัตลาดทุน 
 ท่ีมีสิทธิเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์มาจาก 

(1) นิติบุคคลท่ีมีบทบาทเสมือนตวัแทนภาคผูล้งทุน   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย 
(2) นิติบุคคลท่ีมีบทบาทเสมือนตวัแทนภาคผูร้ะดมทุน   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย 
(3) คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์      เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย 
(4) นิติบุคคลท่ี ก.ล.ต. มอบหมายใหเ้ป็นองคก์รก ากบัดูแลตนเอง  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้สังเกตเพิ่มเติม    
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2.  การใหสิ้ทธิเสนอช่ือโดยพิจารณาจากกิจกรรมหรือผลงานท่ีมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมและพฒันา 
     ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นท่ีประจกัษข์องผูท่ี้มีสิทธิเสนอช่ือ ตวัอยา่งผลงาน  
     เช่น การดูแลผลประโยชน์ของผูล้งทุน การพฒันาคุณภาพของบริษทัจดทะเบียน การส่งเสริม 

     ธรรมาภิบาลใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งในตลาดทุน เป็นตน้ 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้สังเกตเพิ่มเติม   
    
     

    

     

3.  การพิจารณาใหสิ้ทธิเสนอช่ือกบันิติบุคคลภาคผูล้งทุนท่ีด าเนินการแทนหรือเพื่อประโยชน์ของ   
     สมาชิกจ านวนมาก  
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้สังเกตเพิ่มเติม   
    
     

    

     

4.  ความรู้หรือประสบการณ์ของบุคคลท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ 
     4.1  ความรู้หรือประสบการณ์ ดา้นใดดา้นหน่ึง หรือหลายดา้น ต่อไปน้ี 
  (1) กลยทุธ์ทางธุรกิจหรือทางการตลาด    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย 
  (2) การบริหารความเส่ียง      เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย 
  (3) เทคโนโลยสีารสนเทศ     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย 
  (4) กฎหมายธุรกิจ การเงิน ตลาดทุน หรือกฎ กติกาสากลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน  
          เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย 
  (5) การแข่งขนัระหวา่งประเทศ     เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย 
ขอ้เสนอแนะ/ขอ้สังเกตเพิ่มเติม    
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    4.2  การใหน้ ้าหนกัการพิจารณาเพิ่มกบับุคคลท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ในธุรกิจตลาดหลกัทรัพย ์ 
         ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจการเงิน 

     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย 
ขอ้เสนอแนะ/ขอ้สังเกตเพิ่มเติม    
   
    

    

    

    

    

 

     4.3  การพิจารณาวา่ควรมีบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือ 

            ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์ยูใ่น 

        องคค์ณะของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้สังเกตเพิ่มเติม    
   
    

    

    

    

    

5. วธีิการคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย 

ขอ้เสนอแนะ/ขอ้สังเกตเพิ่มเติม    
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กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลบัไปท่ี 
ฝ่ายก ากบัตลาด 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ชั้น 27 เลขท่ี 333/3 ถนนวภิาวดีรังสิต  

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900   
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2263-6074 หรือ 0-2033-9552 หรือ 0-2033-9632 
หรือ  e-mail: jarun@sec.or.th; korpsak@sec.or.th; thitika@sec.or.th 

 

วนัสุดทา้ยของการแสดงความคิดเห็น วนัท่ี 12 เมษายน 2562 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านทีไ่ด้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี ้*** 
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