ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (3) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

นิยาม
ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
“ประธานที่ประชุม” หมายความว่า ประธานในที่ประชุมสมาชิ กตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยการประชุมสมาชิก

ข้อ 3

ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับกับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยสมาชิ ก

ขอบเขตการใช้
บังคับ

ข้อ 4 ให้กระบวนการสรรหาและการเสนอชื่ อ ผูท้ ี่ สมควรได้รับเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ กระบวนการ
สรรหาและ
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยที่ประชุมสมาชิก
ในการเสนอชื่ อผูท้ ี่ ส มควรได้รั บเลื อกตั้งเป็ นกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์ต ามวรรคหนึ่ ง เสนอชื่ อ
ให้นาส่ ง แบบแสดงข้อ มูล ที่ ผู ไ้ ด้รั บ การเสนอชื่ อ ลงนามยิ น ยอมให้เ สนอชื่ อ ของตนเองตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 5 ผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อ เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 4 ต้องมีคุณสมบัติ คุณสมบัติและ
และไม่มีล กั ษณะต้องห้า มในการเป็ น กรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละ ลักษณะต้ องห้ าม
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 6 บุคคลตามข้อ 5 ต้องมีความรู ้หรื อประสบการณ์ อนั จาเป็ นต่อการดาเนิ นงานของ
ตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1)
ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของสมาชิ กและเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ของสมาชิ ก โดยอย่างน้อยต้องมี ประสบการณ์ ดา้ นการเป็ น
นายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าบุคคลหรื อลูกค้าสถาบัน หรื อด้านวาณิ ชธนกิจ หรื อด้านสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า ด้านใดด้านหนึ่งไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อ
(2)
เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีความรู ้หรื อประสบการณ์ในกิ จการตลาดหลักทรัพย์ ธุ รกิ จ
หลักทรัพย์ ธุ รกิ จการเงิ น หรื อธุ รกิ จอื่นอันเป็ นประโยชน์ต่อกิ จการตลาดหลักทรัพย์เป็ นอย่างดี โดยต้อง
ไม่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของสมาชิก

ความรู้ หรื อ
ประสบการณ์ อนั
จาเป็ นต่ อการ
ดาเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 7 ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 กรณีเป็ นที่สงสั ย
และการพิจารณาความรู ้หรื อประสบการณ์อนั จาเป็ นต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 6 ให้การ
วินิจฉัยของตลาดหลักทรัพย์ถือเป็ นที่สุด
ข้อ 8 ให้ส มาชิ กเลือ กตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์โดยการออกเสี ยงเลือกผูท้ ี่ ได้รับ การออกเสี ยง
ลงคะแนน
การเสนอชื่อตามข้อ 4 และให้สมาชิกออกเสี ยงได้รายละหนึ่งเสี ยง
สมาชิกรายใดรายหนึ่งอาจร้องขอให้ออกเสี ยงโดยการลงคะแนนลับได้
ข้อ 9 ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้สมาชิ กเลื อกกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์จากผูท้ ี่ การเลือกกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์
ได้รับการเสนอชื่อได้ตามจานวนกรรมการตลาดหลักทรั พย์ที่วา่ งลง
ผูท้ ี่ ได้รับเลือกเป็ นกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมด และให้ผทู ้ ี่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับเป็ นกรรมการตลาดหลักทรั พย์
ข้อ 10 หากผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ตามข้อ 9 ยังไม่ครบตามจานวน
กรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่ ว่า งลง ให้ส มาชิ ก เลื อ กกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์เ พิ่ ม เติ ม จากผูท้ ี่ ไ ด้รั บ
การเสนอชื่ อซึ่ งยังไม่ได้รับเลือกเป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ตดั รายชื่ อผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อ
ซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงต่าสุ ดออกตามจานวนที่ประธานที่ประชุมกาหนด แต่ท้ งั นี้ จานวนดังกล่าวต้องไม่เกิน
กว่าหนึ่งในสามของจานวนผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ประธานที่ ป ระชุ มกาหนดจานวนผูท้ ี่ จะถู กตัดรายชื่ อตามวรรคหนึ่ งไว้ก่ อนที่ จะเริ่ ม
มี การเลื อกตั้งกรรมการตลาดหลักทรั พย์
ผูท้ ี่ ได้รับเลือกเป็ นกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมด และให้ผทู ้ ี่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับเป็ นกรรมการตลาดหลักทรั พย์
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กรณีมีผู้ได้รับเลือก
เป็ นกรรมการไม่
ครบจานวน
ตาแหน่ งที่ว่างลง

ข้อ 11 หากผูท้ ี่ได้รับเลือกเป็ นกรรมการตลาดหลักทรั พย์ยงั ไม่ครบตามจานวนกรรมการ
ตลาดหลักทรั พย์ที่วา่ งลงอีก ให้เลือกกรรมการตลาดหลักทรั พย์เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ ง โดยให้นาเอาความใน
ข้อ 10 วรรคหนึ่ งและวรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม และให้ผทู ้ ี่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับเป็ น
กรรมการตลาดหลักทรั พย์
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ซึ่ งมีผลใช้บงั คับ
ตั้งแต่วนั ที่ 17 เมษายน 2562 ได้กาหนดให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามมาตรา 170
วรรคสอง (3) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ต้อ งระบุ รายละเอียดเกี่ ยวกับความรู ้ หรื อ
ประสบการณ์อนั จาเป็ นต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย จึงสมควรออกข้อบังคับนี้
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กรณีมีผู้ได้รับเลือก
เป็ นกรรมการยังไม่
ครบจานวน
ตาแหน่ งที่ว่างลงอีก

