พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕
____________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
____________________
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๔ มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๑
มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๓๑๘ ถึงมาตรา ๓๒๐ และมาตรา ๓๓๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗
(๒) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

____________________________
*
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๙ ตอน ๒๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕

๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หลักทรัพย์” หมายความว่า
(๑) ตั๋วเงินคลัง
(๒) พันธบัตร
(๓) ตั๋วเงิน
(๔) หุ้น
(๕) หุ้นกู้
(๖) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม
(๗) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
(๘) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
(๙) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
(๑๐) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
“ตั๋วเงิน” หมายความว่า ตั๋วเงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจากประชาชนเป็นการทั่วไป
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
“หุ้นกู้” หมายความว่า ตราสารแห่งหนี้ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดที่แบ่งเป็นหน่วย
แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกาหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย
โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นของ
ผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน
“ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผู้ทาการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่
ประชาชน
“หนังสือชี้ชวน” หมายความว่า เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณา
ชี้ชวนให้บุคคลอื่นจองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ที่ตนหรือบุคคลอื่นออกหรือเสนอขาย
“บริษัท”๔ หมายความว่า บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด และให้หมายความรวมถึง
(๑) องค์การมหาชน
(๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(๓) หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
และนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ
_____________________________
๔

แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

๓
(๔) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ
(๕) ผู้ออกหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหรือสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้
“ธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้
(๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(๒) การค้าหลักทรัพย์
(๓) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
(๔) การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(๕) การจัดการกองทุนรวม
(๖) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(๗) กิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรีกาหนดตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
“การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า การเป็นนายหน้าหรือตัวแทน
เพื่อซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติโดยได้รับค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่น
“การค้าหลักทรัพย์” หมายความว่า การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์
ในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติโดยกระทานอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
“การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความว่า การให้คาแนะนาแก่ประชาชน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุน
ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ เป็นทางค้าปกติ ทั้งนี้
โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการให้คาแนะนาแก่ประชาชนในลักษณะ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
“การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า การรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน
จากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชนโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ตาม
_____________________________
๓

แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔
“การจัดการกองทุนรวม”๓ หมายความว่า การจัดการลงทุนตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจาหน่ายแก่ประชาชนเพื่อนาเงินที่ได้จาก
การจาหน่ายหน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทรัพย์สินอื่น หรือไปหาดอกผลหรือแสวงหาประโยชน์โดยวิธีอื่น
“การจัดการกองทุนส่วนบุคคล”๒ หมายความว่า การจัดการเงินทุนของบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมี
การลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทาเป็นทางค้าปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียม
หรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียน
หรือได้รับการอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๔ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในการออกใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป และในกรณี
ที่ไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ยื่นคาขอทราบด้วย
มาตรา ๖๔ การลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนในใบหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัตินี้จะใช้เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดแทนตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
_____________________________
๒

แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

๕
หมวด ๑
การกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
__________________
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
_________________
มาตรา ๘๔ ให้มีคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่ง
เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
โดยคาแนะนาของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามที่กาหนดในมาตรา ๓๑/๗
จานวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ โดยในจานวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงิน ด้านละหนึ่งคน และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๙๔ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๘ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งใด
ในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงาน
(๖) ดารงตาแหน่งผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอานาจในการจัดการในธุรกิจหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกากับผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกากั บดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงาน
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลตาม (๕) หรือ (๖) ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่
ได้ต่อเมื่อได้ลาออกจากตาแหน่งตาม (๕) หรือ (๖) แล้ว โดยต้องกระทาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้ง แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้ง

๖
ให้เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ดาเนินการแต่งตั้ง ประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แทน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๐๔ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งตามมาตรา ๘ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
เมื่อประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ให้ดาเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งขึ้นใหม่ ให้ประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๑๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ ก.ล.ต.
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๘ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๔) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙
(๕) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคาแนะนาของรัฐมนตรีสาหรับประธานกรรมการ ก.ล.ต.
หรือรัฐมนตรีมีคาสั่งให้ออกโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดสาหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มติและคาสั่งให้ออกดังกล่าว
ต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง
ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทน หรือรัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง
ผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน แล้วแต่กรณี และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน
๕
ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการ ก.ล.ต. เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหกคน

_____________________________
๕

แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

๗
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถ้าประธานกรรมการ ก.ล.ต. ไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มี
รองประธานหรือมีแต่ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ก.ล.ต. ที่มาประชุม
เลือกกรรมการ ก.ล.ต. คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ ก.ล.ต. คนหนึ่ง
ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓๔ กรรมการ ก.ล.ต. ผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้ง
การมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
แนวทางการพิจารณาส่วนได้เสียตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและ
พัฒนา ตลอดจนกากับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และการป้องกันการกระทาอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อานาจดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับคาขออนุญาต คาขอรับใบอนุญาต
ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
(๔) ออกระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์
การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน การกาหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ
รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ
(๔/๑)๔ กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดใด ๆ ที่ใช้บงั คับเป็นการทั่วไป
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๘
มาตรา ๑๔/๑๔ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่งตั้งจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในจานวนนี้ต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อยสองคน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งพนักงานของสานักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
มาตรา ๑๔/๒๔ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ทบทวนและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน
(๒) สอบทานรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงินของสานักงาน
(๓) ประสานงานกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องการตรวจสอบ
งบการเงิน
(๔) ทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(๕) กากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา ๑๕๔ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกาหนด และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ
สานักงาน

๙
ส่วนที่ ๑/๑๔
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
_______________
มาตรา ๑๖/๑ ให้มีคณะกรรมการกากับตลาดทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เลขาธิการ
เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายหนึ่งคน ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจ
การคลังหรือรองผู้อานวยการที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
โดยผ่านการคัดเลือกตามที่กาหนดในมาตรา ๓๑/๗ อีกไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อยสองคนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์
ให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสานักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน
มาตรา ๑๖/๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องมีสัญชาติไทยและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ และต้องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอานาจ
ในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือตาแหน่งอื่นใดในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมกากับผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงาน
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๙(๕) หรือตามวรรคหนึ่ง ต้องลาออกจากการเป็นบุคคลตามมาตรา ๙(๕) หรือตามวรรคหนึ่ง
แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ดาเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แทน
มาตรา ๑๖/๓ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖/๑
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และเมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
แต่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ โดยในวาระเริ่มแรกเมื่อครบสองปี
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็นจานวนกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าการออกจากตาแหน่ง
โดยการจับสลากเป็นการออกตามวาระ

๑๐
เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต.
และเลขาธิการร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคัดเลือกภายในหกสิบวัน
เพื่อดาเนินการตามที่กาหนดในมาตรา ๓๑/๗ ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ให้นาความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖/๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๖/๑ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๔) รัฐมนตรีมีคาสั่งให้ออกโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
ทั้งนี้ คาสั่งให้ออกดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง
(๕) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖/๒
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่น
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน
๕
ในระหว่างที่ยงั มิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการกากับตลาดทุน
เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน
มาตรา ๑๖/๕ ให้กรรมการกากับตลาดทุนจัดทารายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
มาตรา ๑๖/๖ ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น โดยต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนตามวรรคหนึ่งให้รวมถึง
(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดในเรื่องการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

๑๑
สานักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ
(๒) รายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖/๗ ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนมอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖/๘ ให้กรรมการกากับตลาดทุนและอนุกรรมการ ได้รับประโยชน์
ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน
ส่วนที่ ๒
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
____________________
มาตรา ๑๗ ให้จัดตั้งสานักงานขึ้นเรียกว่า “สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์” และให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๑๘ ให้สานักงานมีสานักงานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด
ใกล้เคียง และจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได้
มาตรา ๑๙๔ ให้สานักงานมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(๒) กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดาเนินการบังคับใช้กฎหมาย
กับบุคคลที่กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี การจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่างๆ
(๔) รับค่าธรรมเนียม
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

๑๒
มาตรา ๒๐๔ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขาธิการโดยคาแนะนาของรัฐมนตรี
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
มาตรา ๒๑ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่สานักงาน
(๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ซึ่งได้รับเลือกตั้ง หรือเป็นสมาชิก หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นหรือของราชการส่วนท้องถิ่น
(๕) ไม่ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในบริษัท
หลักทรัพย์
มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ เลขาธิการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
(๕)๔ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคาแนะนาของรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถ โดยมติดังกล่าว
ต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง
มาตรา ๒๒/๑๔ ภายในสองปีนับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง เลขาธิการจะประกอบธุรกิจ
หรือทางานให้แก่ผู้ประกอบการ องค์กร หรือบริษัท หรือดารงตาแหน่งที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๑๖/๒
วรรคหนึ่ง มิได้
ในการพิจารณากาหนดเงินเดือนและเงินอื่นใดของเลขาธิการ ให้คานึงถึงข้อห้าม
มิให้ประกอบอาชีพตามวรรคหนึ่งด้วย
มาตรา ๒๓ ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างและรับผิดชอบ
ในการดาเนินกิจการทั้งปวงของสานักงาน
ในการดาเนินกิจการ เลขาธิการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๑๓
มาตรา ๒๔ ในกิจการของสานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการ
เป็นผู้แทนของสานักงาน และเพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอานาจให้ตัวแทน หรือบุคคลใดกระทาการ
เฉพาะอย่างแทนก็ได้
มาตรา ๒๔/๑๔ เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน
ให้สานักงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสานักงานมีอานาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์บริษัทที่ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพ ย์
ตลาดหลักทรัพย์ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทาความผิด
และการลงโทษบุคคลที่กระทาความผิด หรือข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๕ ให้สานักงานมีทุนประเดิมประกอบด้วยเงินที่โอนมาตามมาตรา ๓๑๙
และมาตรา ๓๒๐
มาตรา ๒๖ ให้สานักงานจัดให้มีเงินสารองประเภทต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๒๗ บรรดาค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและค่าธรรมเนียมอื่น
ที่สานักงานได้รับและรายได้อื่นอันได้มาจากการดาเนินงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงาน
ให้ตกเป็นของสานักงาน และเมื่อได้หักด้วยรายจ่ายและหักเป็นเงินสารองตามมาตรา ๒๖ แล้ว
เหลือเท่าใดให้นาส่งเป็นรายได้ของรัฐ
มาตรา ๒๘๔ การพ้นจากตาแหน่งของพนักงานของสานักงาน รวมทั้งการพ้น
จากตาแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรเมื่อคานึงถึงตาแหน่งหรือลักษณะงานใดที่พนักงาน
รับผิดชอบก่อนพ้นตาแหน่งหรือหน้าที่ในสานักงาน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจออกข้อบังคับ
กาหนดให้นาความในมาตรา ๒๒/๑ มาใช้บังคับกับพนักงานนั้น โดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ มิให้นากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจ่ายค่าชดเชยและการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
และกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มาใช้บังคับกับเลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้าง
ของสานักงาน

๑๔
มาตรา ๒๙/๑๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกากับตลาดทุน และเลขาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๐ ให้สานักงานจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของสานักงาน
และจัดให้มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจา
มาตรา ๓๑ ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสานักงาน
และเสนอรายงานผลการสอบบัญชีต่อรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๓๑/๑๔ ให้สานักงานจัดทารายงานประจาปีซึ่งแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานเสนอรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๓๑/๒๔ ให้สานักงานจัดทาแผนการดาเนินงานของสานักงานและทาคาชี้แจง
เกี่ยวกับแผนงานที่สาคัญที่จะดาเนินการโดยจัดทาเป็นแผนสามปีเสนอรัฐมนตรี
ส่วนที่ ๓๔
คณะกรรมการคัดเลือก
________________
มาตรา ๓๑/๓ ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจานวนเจ็ดคน
เพื่อทาหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว
คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการคัดเลือกจะต้องไม่ดารงตาแหน่งเป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติการตามหน้าที่
ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง พิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการคัดเลือก

๑๕
ให้คณะกรรมการคัดเลือกได้รับค่าตอบแทนจากสานักงานตามที่รัฐมนตรีกาหนด
และให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน
มาตรา ๓๑/๔ ให้คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดระเบียบว่าด้วยการเสนอรายชื่อ
การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งโดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องกาหนดให้มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิอันเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเพียงพอที่คณะกรรมการคัดเลือกจะดาเนินการ
พิจารณาคัดเลือกได้
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และให้มีผลใช้บังคับ
ต่อไป แม้คณะกรรมการคัดเลือกที่กาหนดระเบียบดังกล่าวจะพ้นจากตาแหน่งแล้ว
การแก้ไขเพิ่มเติม การยกเลิก หรือการกาหนดระเบียบขึ้นใหม่ จะกระทาได้
ก็แต่โดยคณะกรรมการคัดเลือกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
และให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ให้คณะกรรมการคัดเลือกเปิดเผยระเบียบที่กาหนดขึ้นตามมาตรานี้ไว้ในลักษณะ
ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
มาตรา ๓๑/๕ คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากตาแหน่งเมื่อดาเนินการคัดเลือก
และได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เสร็จสิ้นตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดาเนินการคัดเลือกในครั้งนั้น
มาตรา ๓๑/๖ การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการคัดเลือกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้นาความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือก
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๑/๗ ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต.
และกรรมการ ก.ล.ต. ที่มิใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการ ในกรณีของคณะกรรมการกากับตลาดทุนร่วมกันเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองเท่าของจานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการคัดเลือก
และเมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ให้เสนอชื่อต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง

๑๖
ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกไม่เห็นชอบกับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอ
ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการคัดเลือกมีอานาจให้มีการดาเนินการเสนอรายชื่อใหม่ได้
หมวด ๒
การออกหลักทรัพย์ของบริษัท
_________________
ส่วนที่ ๑
การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
_________________
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัดเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานและปฏิบัติตามมาตรา ๖๕
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะกระทาได้ต่อเมื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทดังกล่าว
ได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดแล้ว
มาตรา ๓๓๔ ห้ามมิให้บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ประเภทหุ้น หุ้นกู้
ตั๋วเงิน ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใด
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เว้นแต่
(๑) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามมาตรา ๖๓
(๒) ได้รับอนุญาตจากสานักงานและปฏิบัติตามมาตรา ๖๕ หรือ
(๓) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทั้งหมดโดยบริษัทมหาชนจากัด
ต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับชาระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
มาตรา ๓๓/๑๕ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่สาหรับกองทรัสต์
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนตามประเภทกองทรัสต์และประเภทหลักทรัพย์
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้
เป็นผู้ยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓
(๑) ผู้ที่จะเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือผู้ก่อตั้งทรัสต์ เฉพาะกรณีที่เป็นการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
(๒) ผู้มีหน้าที่จัดการกองทรัสต์
เมื่อยื่นคาขอแล้ว ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ให้บุคคลตาม (๑) และ (๒) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์ และภายหลังที่ได้รับอนุญาต ให้บุคคลตาม (๒) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

๑๗
ในการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด ๒ การออกหลักทรัพย์
ของบริษัทและหมวด ๓ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน เช่นเดียวกับที่กาหนดให้เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของ
หลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต.
อาจกาหนดให้บุคคลตาม (๑) และ (๒) ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติ
ในส่วนที่ ๔ การจัดทาทะเบียนและการโอน ของหมวด ๒ การออกหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ
มาตรา ๘๘ ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้
มาตรา ๓๓/๒๕ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประเภท
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ซึ่งผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์โดยบุคคลอื่นนั้นยินยอม
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดให้บุคคลอื่นนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลก่อน
และภายหลังที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ด้วยก็ได้
มาตรา ๓๔๔ การเสนอขายหุ้นของบริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ไม่ว่าจะกระทาโดยบริษัทจากัดที่ออกหุ้นนั้น หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว มิให้กระทา
เป็นการทั่วไปหรือต่อบุคคลในวงกว้าง เว้นแต่จะได้รับยกเว้นหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๓๕๕ การขอเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการอนุญาตตามมาตรา ๓๒
และมาตรา ๓๓ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด ในการนี้คณะกรรมการกากับตลาดทุนอาจประกาศกาหนดรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ไว้
ด้วยก็ได้
(๑) สัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(๒) ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย์
(๓) การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์
(๔) การรับชาระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์
(๕) การเก็บรักษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินค่าจองหลักทรัพย์
(๖) เงื่อนไขอื่นที่จาเป็นในการรักษาผลประโยชน์ประชาชนผู้ลงทุน

๑๘
มาตรา ๓๕/๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๓ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดให้
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศที่มีมาตรการ
คุ้มครองผู้ลงทุนในทานองเดียวกันกับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
หรือปฏิบัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนที่ ๒ หุ้นกู้ ส่วนที่ ๓ การออกหุ้นกู้มีประกัน ส่วนที่ ๔
การจัดทาทะเบียนและการโอน หรือส่วนที่ ๕ การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี ของหมวดนี้
หรือตามหมวด ๓ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้
ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และการเสนอขาย
หลักทรัพย์นั้น
มาตรา ๓๖ ในการพิจารณาคาขออนุญาต ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
และครบถ้วนตามมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๗๕ มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๒๒๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่ห้ามมิให้บริษัทจากัดออกหุ้นกู้ มาใช้บังคับแก่บริษัทจากัดที่ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๘๕ มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินอัตรา มาใช้บังคับแก่หลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้และตั๋วเงินที่เสนอขาย
ตามพระราชบัญญัตินี้
ส่วนที่ ๒
หุ้นกู้
____________
มาตรา ๓๙ หุ้นกู้ของบริษัทต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าฉบับละหนึ่งร้อยบาทโดยชาระ
เป็นเงิน และผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทมิได้
มาตรา ๔๐๔ ใบหุ้นกู้อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อบริษัท
(๒) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
(๓) จานวนเงินที่ออกหุ้นกู้
(๔) ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือคาแถลงว่าได้ออกหุ้นกู้นั้นให้แก่ผู้ถือ

๑๙
(๕) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้นกู้ จานวนหุ้นกู้ และจานวนเงินอัตราดอกเบี้ย
และระยะเวลาการชาระคืน
(๖) วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการไถ่ถอนหุ้นกู้
(๗) สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่บริษัทมีหนี้ก่อนการออกหุ้นกู้
(๘) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถ้ามี)
(๙) ลายมือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท หรือนายทะเบียนหุ้นกู้
(๑๐) วันเดือนปีที่ออกหุ้นกู้
(๑๑) รายการอื่นที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๓
การออกหุ้นกู้มีประกัน
_________________
มาตรา ๔๑๕ ในการขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ เพื่อออกหุ้นกู้มีประกัน ผู้ขออนุญาต
ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เสนอร่างข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
(๒) เสนอร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(๓) ขอความเห็นชอบบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(๔) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในกรณีที่บริษัทมหาชนจากัดจะเสนอขายหุ้นกู้มีประกันที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้น
ซึ่งไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ ให้บริษัทมหาชนจากัดดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ก่อนการเสนอขาย
หุ้นกู้ด้วย
มาตรา ๔๒๔ ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิและเงื่อนไขตามหุ้นกู้
(๒) ผลประโยชน์ตอบแทน
(๓) ทรัพย์สินที่เป็นประกันหรือหลักประกันอื่น
(๔) การแต่งตั้งและอานาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(๕) เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

๒๐
(๖) คายินยอมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ที่ได้รับความเห็นชอบไว้ตามมาตรา ๔๑(๓)
(๗) คารับรองของผู้ออกหุ้นกู้มีประกันที่จะจานอง จานา หรือให้หลักประกันอย่างอื่น
เพื่อเป็นประกันหุ้นกู้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๔๔
(๘) วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระหนี้
(๙) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถ้ามี)
(๑๐) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๔๓๔ สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) อานาจและหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการรับจานอง รับจานา หรือ
รับหลักประกันอย่างอื่น การใช้สิทธิบังคับหลักประกันดังกล่าว หรือการดาเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้
มีประกันปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนดที่ทาไว้กับผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งการเรียกค่าเสียหาย
(๒) อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและบาเหน็จในการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
(๓) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๔๔ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้มีประกันได้เสนอขายหุ้นกู้มีประกันต่อผู้ถือหุ้นหรือ
ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ แล้ว ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและหน้าที่ตามข้อกาหนดตามมาตรา ๔๑(๑)
และตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม
คายินยอมของผู้ถือหุ้นกู้พร้อมกับดาเนินการจานอง จานา หรือจัดให้มีหลักประกันอย่างอื่นให้กับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย
มาตรา ๔๕ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอานาจกระทาการในนามของตนเองเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงในการรับจานอง รับจานา หรือรับหลักประกันอย่างอื่น การใช้สิทธิบังคับ
หลักประกัน และการดาเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นกู้
รวมทั้งการเรียกค่าเสียหาย
การกระทาของผู้แทนผูถ้ ือหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทาของผูถ้ ือหุ้นกู้
โดยตรง
มาตรา ๔๖๔ ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการกระทาตามอานาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้
มาตรา ๔๗ นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มีหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้

๒๑
ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้ถือหุ้นกู้หรือสานักงานมีสิทธิฟ้องร้อง
บังคับคดีกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงได้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ฟ้องร้องบังคับคดี ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวต้องมีจานวนหุ้นกู้
มีประกันหรือได้รับแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นกู้อื่นซึ่งมีจานวนหุ้นกู้มีประกันรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละสิบ
ของจานวนหุ้นกู้มีประกันที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้กระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติ
ในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรือหมวด ๗ ของลักษณะ ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ให้สานักงานเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา ให้พนักงานอัยการ
มีอานาจเรียกทรัพย์สินหรือราคาหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแทนผู้ได้รับความเสียหายด้วย
ในการนี้ ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ ในการออกหุ้นกู้ลักษณะอื่นนอกจากหุ้นกู้มีประกัน หากผู้ออกหุ้นกู้
ประสงค์จะจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแสดงความจานงในขณะที่ขออนุญาตออกหุ้นกู้
และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
และมาตรา ๔๘ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับการขออนุญาต การทาข้อกาหนด
และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อานาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการฟ้องร้องบังคับคดีกับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
การจัดทาทะเบียนและการโอน
_________________
มาตรา ๕๐๕ ให้บริษัทที่ออกหุ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นกู้ตามมาตรา ๓๓ จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
มาตรา ๕๑๕ การโอนหุ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ที่ออกตามมาตรา ๓๓ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้มีชื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของหรือ
ผู้รับโอนคนสุดท้ายได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอน

๒๒
มาตรา ๕๒๕ ผู้ใดครอบครองใบหุ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ที่ออกตามมาตรา ๓๓ ที่มีการสลักหลังตามมาตรา ๕๑ แล้ว
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของหลักทรัพย์นั้น
มาตรา ๕๓๕ ผู้รับโอนหุ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ที่ออกตามมาตรา ๓๓ ผู้ใดประสงค์จะลงทะเบียนการโอน ให้ยื่นคาขอ
ต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียน พร้อมทั้งส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่ตนได้ลงลายมือชื่อเป็น
ผู้รับโอนในด้านหลังของใบหลักทรัพย์นั้นแล้ว และให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียน
แล้วแต่กรณี ลงทะเบียนการโอนพร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบหลักทรัพย์นั้นหรือออกใบหลักทรัพย์
ให้ใหม่ ทั้งนี้ ภายในกาหนดระยะเวลาที่สานักงานประกาศกาหนด เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์นั้น
จะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อข้อจากัดในเรื่องการโอนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จดทะเบียน
ข้อจากัดนั้นไว้กับสานักงานแล้ว
เมื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนได้รับคาขอโอนตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้การโอนนั้นใช้ยันกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อมีการลงทะเบียน
การโอนแล้ว
มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ
แก่บุคคลที่มิได้มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ตามมาตรา ๕๓ เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นกู้ชนิด
ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ให้จ่ายได้เมื่อผู้ครอบครองได้ยื่นใบหุ้นต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในกรณีเช่นนี้
ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์สลักหลังการจ่ายไว้ด้วย
มาตรา ๕๕๕ การโอนหุ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นกู้ชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์
ดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน
มาตรา ๕๕/๑๕ ให้นาความในส่วนนี้และบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องไปใช้บังคับ
แก่การจัดทาทะเบียนและการโอนหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดตาม
มาตรา ๓๓ ด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของ
หลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดทาทะเบียนและการโอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนนี้ได้

๒๓
ส่วนที่ ๕
การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี
____________________
มาตรา ๕๖๕ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ จัดทา
และส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทต่อสานักงาน
ดังต่อไปนี้
(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
(๒) งบการเงินประจางวดการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
(๓) รายงานประจาปี
(๔) รายงานการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริษัทตามที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด การกาหนดดังกล่าวให้คานึงถึงมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีได้ให้
ความเห็นชอบไว้แล้วด้วย
คณะกรรมการกากับตลาดทุนอาจออกประกาศเพื่อผ่อนผันหรือยกเว้นหน้าที่
การจัดทาหรือส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง โดยคานึงถึงความจาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนก็ได้
มาตรา ๕๗๕ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓
รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อสานักงานโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
(๑) บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๒) บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
(๓) บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
(๔) บริษัททาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอานาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงาน
ของบริษัท
(๕) บริษัทกระทาหรือถูกกระทาอันมีลักษณะเป็นการครอบงาหรือถูกครอบงา
กิจการตามมาตรา ๒๔๗
(๖) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์
หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท
ตามที่สานักงานประกาศกาหนด

๒๔
มาตรา ๕๘๕ ในกรณีที่สานักงานเห็นว่าเอกสารหรือรายงานที่บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือ
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
ของบริษัท ให้สานักงานมีอานาจที่จะดาเนินการประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการดังนี้
(๑) ให้บริษัทรายงานหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(๒) ให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทชี้แจง
เพิ่มเติม
(๓) ให้บริษัทจัดให้มีการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี และรายงานผลการสอบบัญชีนั้น
ให้สานักงานทราบ และเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไป
มาตรา ๕๙๕ ให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดารงตาแหน่งบริหารตามที่สานักงานประกาศ
กาหนด และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ มีหน้าที่จัดทา
และเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน
คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงาน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(๑) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓
ตามที่สานักงานประกาศกาหนด
(๒) หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ออกโดยบุคคลอื่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น
ที่จะซื้อ ขาย ได้มา หรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตาม (๑) หรือได้รับผลตอบแทนที่อ้างอิงกับราคา
หรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ตาม (๑)
(๓) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กาหนด
ให้ส่งมอบหลักทรัพย์ หรือที่กาหนดให้ผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับราคาหรือ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ตาม (๑) หรือ (๒)
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยนิติบุคคลซึ่งบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละสามสิบ
ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรส
หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นด้วย
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทาแผน ผู้บริหารแผน
และผู้บริหารแผนชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒

๒๕
หรือมาตรา ๓๓ โดยอนุโลม และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคล ผู้มีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ให้รวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารของนิติบุคคลนั้นตามที่สานักงานประกาศกาหนดด้วย
มาตรา ๖๐๔ เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนเกี่ยวกับฐานะ
และผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งการถือหลักทรัพย์ในบริษัทดังกล่าว
ให้สานักงานมีอานาจเปิดเผยรายงานหรือข้อมูลที่ได้รับตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘
และมาตรา ๕๙ ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๖๑ ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๕๖ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ
เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้สอบบัญชีนั้นมีสิทธิสอบบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๖ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามที่กาหนด
ในมาตรา ๑๙๙ และบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในมาตรา ๒๑๗
ได้ด้วย
มาตรา ๖๒๕ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือสอบบัญชีพบว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ จัดทางบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจางวดการบัญชี
ไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้ผู้สอบบัญชีรายงานข้อสังเกตหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
ของงบการเงิน และแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะต้อง
ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น พร้อมทั้งแจ้งให้สานักงานทราบ
ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินประจางวดการบัญชี ผู้สอบบัญชีใดไม่ปฏิบัติตาม
ความในวรรคหนึ่ง ให้สานักงานมีอานาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีนั้นได้
หมวด ๓
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
_________________
มาตรา ๖๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแก่การเสนอขายหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย

๒๖
(๕) หลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแก่การเสนอขายหลักทรัพย์
ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) การเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบการจัดการกองทุนรวม
(๒) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ที่มีมูลค่าของหลักทรัพย์
ทั้งหมดน้อยกว่าจานวนเงินที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(๓) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะ ประเภท หรือจานวนของผู้ลงทุน
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การเสนอขายหลักทรัพย์ตาม (๒) และ (๓) ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด บริษัท
หรือเจ้าของหลักทรัพย์ต้องรายงานผลการขายให้สานักงานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิด
การเสนอขาย
มาตรา ๖๕ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ จะกระทาได้
ต่อเมื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสานักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว
มาตรา ๖๖๕ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
ตามมาตรา ๖๕ ที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัดหรือบริษัทต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๒
หรือมาตรา ๓๓ ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัดหรือบริษัทอาจยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนพร้อมกับการยื่นคาขออนุญาตตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓
หรือจะยื่นภายหลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ก็ได้
ในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามมาตรา ๓๓
ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ได้หลายครั้งภายในวงเงินและระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
และหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่มีกาหนดเวลาการชาระคืนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน
บริษัทไม่จาต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนทุกครั้ง
ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่ต้องจัดส่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ครั้งแรกให้แก่สานักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันทาการก่อนวันจัดส่ง
หรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน

๒๗
มาตรา ๖๗๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๘ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสี่สิบห้าวันนับจากวันที่สานักงาน
ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เว้นแต่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนจะประกาศกาหนดให้มีผลใช้บังคับก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าว
มาตรา ๖๘๕ ในกรณีที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัดหรือบริษัทได้ยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนพร้อมกับการยื่นคาขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ หากสานักงานยังมิได้อนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๖๗ ให้แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อเมื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด
หรือบริษัทนั้นได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ได้
มาตรา ๖๙๔ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามแบบ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด โดยให้มีรายละเอียดของรายการดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
(๒) ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(๓) ทุนของบริษัท
(๔) จานวนและประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
(๕) ราคาที่คาดว่าจะขายของหลักทรัพย์ต่อหน่วย
(๖) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(๗) ฐานะทางการเงิน การดาเนินงาน และข้อมูลที่สาคัญของธุรกิจ
(๘) ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(๙) ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงินที่ติดต่อประจา และที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(๑๐) วิธีการจอง จัดจาหน่าย และจัดสรรหลักทรัพย์
(๑๑) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ สานักงานจะกาหนดให้
ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์แนบเอกสารหลักฐานอื่น นอกจากที่ระบุ
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก็ได้

๒๘
มาตรา ๗๐๔ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตั๋วเงิน
หรือหุ้นกู้ นอกจากจะต้องมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา ๖๙ แล้ว ให้มีรายละเอียดของรายการ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) สิทธิและข้อจากัดในการโอนตามตั๋วเงินหรือหุ้นกู้
(๒) ผลประโยชน์ตอบแทน
(๓) ทรัพย์สินหรือหลักประกันอื่นที่เป็นประกันการออกหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(๔) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(๕) ภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เฉพาะกรณีหลักทรัพย์
ที่ไม่มีประกัน
(๖) ยอดหนี้คงค้างในการออกตั๋วเงินหรือหุ้นกู้ครั้งก่อน
(๗) วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระหนี้
(๘) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถ้ามี)
(๙) ข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๗๑๔ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา ๖๙ แล้ว ให้มีรายละเอียดของรายการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) สิทธิและเงื่อนไขตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
(๒) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้ออกหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือคาอนุมัติของสานักงาน
ที่ให้ออกหน่วยลงทุนเพื่อใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่กรณี
(๓) จานวนหุ้นหรือหุ้นกู้หรือหน่วยลงทุนทั้งสิ้นที่จะออกตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
(๔) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิทธิ
(๕) ข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๗๒ ร่างหนังสือชี้ชวนต้องเป็นไปตามแบบที่สานักงานประกาศกาหนด
สาหรับรายการในร่างหนังสือชี้ชวนที่ตรงกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ต้องมีสาระสาคัญของข้อมูลไม่ต่างกัน
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่สานักงานเห็นว่าข้อความหรือรายการในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน ให้สานักงานมีอานาจ
สั่งให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยื่นรายการหรือแก้ไข

๒๙
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน แต่สานักงานจะสั่งภายหลังจากที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แล้ว มิได้
มาตรา ๗๔ ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ หากผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์
ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือข้อมูลที่ได้ยื่นไว้ต่อสานักงานได้
เว้นแต่การขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสาคัญ สานักงานอาจกาหนด
ให้การขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี้ชวนเข้ามาใหม่ โดยให้ถือว่าวันที่สานักงานได้รับคาขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นวันเริ่มต้น
ในการนับระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ ด้วย
ในกรณีที่สานักงานเห็นว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ให้สานักงานมีอานาจสั่งให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด บริษัท
หรือเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าว ยื่นเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมได้
มาตรา ๗๕ ในการนับระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ มิให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่
สานักงานได้สั่งการตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ วรรคสอง จนถึงวันที่สานักงานได้รับเอกสาร
หลักฐานหรือข้อมูลโดยครบถ้วน
มาตรา ๗๖ ภายหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ให้สานักงานมีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑)๕ ในกรณีที่สานักงานตรวจพบว่าข้อความหรือรายการในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
อันอาจทาให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย ให้สานักงานมีอานาจสั่งระงับการมีผลใช้บังคับ
ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน และในกรณีที่การเสนอ
ขายหลักทรัพย์นั้นได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ให้สานักงานมีอานาจสั่งเพิกถอน
การอนุญาตนั้นได้ในทันที
(๒) ในกรณีที่สานักงานตรวจพบว่าข้อความหรือรายการในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนคลาดเคลื่อนในสาระสาคัญหรือมีเหตุการณ์ที่มีผล
ให้ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเปลี่ยนแปลงไป
ในสาระสาคัญ ทั้งนี้ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนของบุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์

๓๐
ให้สานักงานมีอานาจสั่งระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการดาเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและ
ดาเนินการอื่นใดตามที่สานักงานกาหนดเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
(๓) ในกรณีที่สานักงานตรวจพบว่าข้อความหรือรายการในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนคลาดเคลื่อนในลักษณะอื่น ให้สานักงานมีอานาจ
สั่งให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่ยื่นแบบดังกล่าวแก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้อง
การสั่งการของสานักงานตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการดาเนินการใด ๆ
ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ก่อนที่จะมีการสั่งการดังกล่าว
และไม่กระทบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายของบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๒
มาตรา ๗๗ เมื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์
ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนแล้ว การเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับให้กระทาได้ แต่ต้องมีสาระสาคัญของข้อมูลตามที่สานักงาน
ประกาศกาหนดพร้อมทั้งมีข้อความให้เห็นชัดเจนว่าการเผยแพร่ดังกล่าวมิใช่เป็นหนังสือชี้ชวน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๗๘ ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสานักงานให้กระทาได้เมื่อได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๗๙ เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนจะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้มีการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งระบุวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนไว้ด้วย
มาตรา ๘๐๔ การโฆษณาชี้ชวนต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้ซื้อหลักทรัพย์
ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ โดยมิใช่ด้วยวิธีการตามมาตรา ๗๙
จะกระทาได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ
ตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แล้ว และต้องไม่ใช้ถ้อยคาหรือข้อความใดที่เกินความจริง หรือเป็นเท็จ
หรืออาจทาให้บุคคลอื่นสาคัญผิด และถ้าเป็นการโฆษณาทางสิ่งตีพิมพ์ต้องมีรายละเอียดตามรายการ
ดังต่อไปนี้

๓๑
(๑) จานวน ชนิด ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อหน่วย และมูลค่าของหลักทรัพย์
ทั้งหมดที่โฆษณาชี้ชวนให้ซื้อ
(๒) ชื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์
(๓) ประเภทของธุรกิจที่จะดาเนินการหรือกาลังดาเนินการ
(๔) สถานที่และวันเวลาที่จะขอรับหนังสือชี้ชวนได้
(๕) ชื่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๘๑ เมื่อได้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนแล้ว ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด
บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ ต้องรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสานักงาน และในกรณีที่ผู้เริ่มจัดตั้ง
บริษัทมหาชนจากัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์แจ้งจานวนหลักทรัพย์และจานวนเงิน
ส่วนที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ได้รับซื้อไว้เองด้วย
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
มาตรา ๘๒ ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
หนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ให้บุคคลใด ๆ ที่ซื้อหลักทรัพย์จากผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์
และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่และได้รับความเสียหายจากการนั้น มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
จากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าวได้
บุคคลผู้ซื้อหลักทรัพย์ที่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งต้องเป็น
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ก่อนที่จะปรากฏข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ
มาตรา ๘๓ ให้บุคคลดังต่อไปนี้รับผิดตามมาตรา ๘๒ ร่วมกับบริษัทหรือ
เจ้าของหลักทรัพย์ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็น หรือโดยตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้
ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งนั้น
(๑) กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทซึ่งลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
(๒) ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัดซึ่งลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

๓๒
(๓) ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
มาตรา ๘๔ บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์และบุคคลตามมาตรา ๘๓ ไม่ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซื้อหลักทรัพย์ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าข้อความหรือรายการเป็นเท็จ
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ หรือ
(๒) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันมิใช่เป็นผลมาจากการได้รับข้อความหรือ
รายการที่เป็นเท็จ หรือการไม่แจ้งข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
มาตรา ๘๕ ความรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ ให้มีผลเป็นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของจานวนเงินที่ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้จ่ายไปสาหรับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์นั้น
กับราคาที่ควรจะเป็นหากมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามที่สานักงานกาหนด ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามูลค่า
ที่ตราไว้ของหลักทรัพย์นั้นบวกด้วยดอกเบี้ยของจานวนส่วนต่างดังกล่าวสาหรับระยะเวลาที่ถือหลักทรัพย์
ตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์อย่างน้อยสี่แห่งตามที่สานักงานกาหนด
พึงจ่ายสาหรับเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
มาตรา ๘๖ สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ ให้มีอายุความหนึ่งปี
นับจากวันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือชี้ชวน มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานได้ประกันราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น
มาตรา ๘๘๔ บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

๓๓
มาตรา ๘๙ ผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินซึ่งเผยแพร่ไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่และหนังสือชี้ชวนในหมวดนี้ต้องเป็นผู้สอบบัญชี
ที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
หมวด ๓/๑๔
การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
___________________
มาตรา ๘๙/๑ ในหมวดนี้
“บริษัท” หมายความว่า
(๑) บริษัทมหาชนจากัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน
เว้นแต่บริษัทมหาชนจากัดที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(๒) บริษัทมหาชนจากัดที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
“บริษัทย่อย” หมายความว่า
(๑) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่บริษัทมีอานาจควบคุมกิจการ
(๒) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่บริษัทย่อยตาม (๑)
มีอานาจควบคุมกิจการ
(๓) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่อยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการ
ต่อเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (๒)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัท
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัท
ไม่ว่าโดยพฤติการณ์ หรือโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด
“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล
ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
(๒) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลตาม (๑)
(๓) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอานาจควบคุมกิจการ

๓๔
(๔) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
เมื่อบุคคลใดกระทาการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัททาธุรกรรม
ที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) จะได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสาหรับการทาธุรกรรมนั้น
“อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า
(๑) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(๒) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
(๓) การมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
มาตรา ๘๙/๒ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทกระทาการใดอันเป็นการปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทางานให้แก่บริษัทหลักทรัพย์หรือ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทางาน
สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทาการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น
(๑) ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงาน อันเกี่ยวข้องกับกรณีที่พนักงาน
ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดนั้นเชื่อหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้ถ้อยคา ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
หรือตรวจสอบกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระทาไป
โดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานมีคาสั่งให้ปฏิบัติหรือไม่
ส่วนที่ ๑๔
กรรมการและผู้บริหาร
___________________
มาตรา ๘๙/๓ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม

๓๕
ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
มาตรา ๘๙/๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการด้วยเหตุตามที่กาหนด
ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดแล้ว กรรมการย่อมพ้นจากตาแหน่งเมื่อมีลักษณะที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
ตามที่กาหนดในมาตรา ๘๙/๓ และจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทต่อไปมิได้
มาตรา ๘๙/๕ บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ กรรมการ หรือ
บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้กระทาไปในนามของบริษัท ย่อมมีผลสมบูรณ์
และผูกพันบริษัท แม้จะปรากฏในภายหลังว่ากรรมการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
หรือขาดความเหมาะสมตามมาตรา ๘๙/๓
มาตรา ๘๙/๖ ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ผู้บริหารคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหาร
คนนั้นพ้นจากตาแหน่งและจะดารงตาแหน่งผู้บริหารในบริษัทต่อไปมิได้
ส่วนที่ ๒๔
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร
___________________
มาตรา ๘๙/๗ ในการดาเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มาตรา ๘๙/๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง
กรรมการและผู้บริหารต้องกระทาเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทาภายใต้สถานการณ์
อย่างเดียวกัน
การใดที่กรรมการหรือผู้บริหารพิสูจน์ได้ว่า ณ เวลาที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว
การตัดสินใจของตนมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้บริหารผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแล้ว

๓๖
(๑) การตัดสินใจได้กระทาไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ
(๒) การตัดสินใจได้กระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
(๓) การตัดสินใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
มาตรา ๘๙/๙ ในการพิจารณาว่ากรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังหรือไม่ ให้คานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ตาแหน่งในบริษัทที่บุคคลดังกล่าวดารงอยู่ ณ เวลานั้น
(๒) ขอบเขตความรับผิดชอบของตาแหน่งในบริษัทของบุคคลดังกล่าว
ตามที่กาหนดโดยกฎหมายหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ
(๓) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งวัตถุประสงค์
ของการแต่งตั้ง
มาตรา ๘๙/๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการและผู้บริหารต้อง
(๑) กระทาการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ
(๒) กระทาการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ
(๓) ไม่กระทาการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท
อย่างมีนัยสาคัญ
มาตรา ๘๙/๑๑ การกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคล ที่มีความเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือ
เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทาที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์
ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
(๑) การทาธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๘๙/๑๒ หรือ มาตรา ๘๙/๑๓
(๒) การใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
หรือ
(๓) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

๓๗
มาตรา ๘๙/๑๒ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทาธุรกรรม
กับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว
เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทา
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน
มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้า
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว
(๒) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
(๓) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น
(ก) บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ
(ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้น
หรือมีสว่ นได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจานวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(๔) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจานวนหรืออัตราที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในการประกาศกาหนดตาม (๓) (ข) หรือ (๔) คณะกรรมการกากับตลาดทุนอาจกาหนด
ให้ธุรกรรมที่กาหนดต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยก็ได้
มิให้นาความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
มาใช้บังคับกับการทาธุรกรรมระหว่างกรรมการกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
มาตรา ๘๙/๑๓ ในกรณีมีเหตุสมควร โดยพิจารณาจากผลของธุรกรรมที่มีนัยสาคัญ
ต่อบริษัท หรือความสัมพันธ์ของธุรกรรมกับธุรกิจปกติของบริษัท ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับกับการทาธุรกรรมระหว่างบริษัท
หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้
(๑) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมดังกล่าวต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป
หรือในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
(๒) จานวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติอนุมัติการทาธุรกรรม
ดังกล่าว

๓๘
(๓) หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงการจัดให้มีบัตรออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้น การจัดให้มีผู้ตรวจการการประชุม หรือการพิจารณาส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
มาตรา ๘๙/๑๔ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสีย
ของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด
มาตรา ๘๙/๑๕ คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ
(๑) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจาปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(๒) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
(๓) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตาแหน่งหรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน
ในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสานักงานภายในสิบสี่วันนับแต่
วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้สานักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ด้วย
มาตรา ๘๙/๑๖ ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ตามมาตรา ๘๙/๑๔ ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทาการ
นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

๓๙
มาตรา ๘๙/๑๗ บริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลตามมาตรา ๘๙/๒๐ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือ
หลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
นับแต่วันที่มีการจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษา
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
มาตรา ๘๙/๑๘ นอกจากการดาเนินการกับกรรมการตามมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ในกรณีที่กรรมการกระทาการหรือละเว้น
กระทาการใด อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๙/๗ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบ
ในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้
ในกรณีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัท
ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว และบริษัทไม่ดาเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วันที่แจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ตามวรรคหนึ่งแทนบริษัทได้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิดาเนินการกับกรรมการตามมาตรานี้แทนบริษัท
หากศาลเห็นว่าการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยสุจริต ให้ศาลมีอานาจกาหนดให้บริษัทชดใช้
ค่าใช้จ่ายตามจานวนที่เห็นสมควรซึ่งเกิดขึ้นจริงให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิดังกล่าว และเพื่อประโยชน์
ในการกาหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ศาลมีอานาจเรียกให้บริษัทเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย
มาตรา ๘๙/๑๙ ให้นาความในมาตรา ๘๙/๑๘ มาใช้บังคับกับการฟ้องเรียกให้
ผู้บริหารกระทาการหรือละเว้นกระทาการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๙/๗ รับผิดชอบ
ในการส่งคืนประโยชน์ที่ตนหรือกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ไปโดยมิชอบ โดยอนุโลม
มาตรา ๘๙/๒๐ กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือ
ประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสาคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระสาคัญในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตาแหน่ง
หน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

๔๐
(๑) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(๒) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท
หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๑๙๙
(๓) ความเห็นของกิจการเมื่อมีผู้ทาคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้น
เป็นการทั่วไป
(๔) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่
ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกาหนดสองปี
นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงตามวรรคหนึ่ง
หรือเมื่อพ้นกาหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มีการกระทานั้น
มาตรา ๘๙/๒๑ กรรมการหรือผู้บริหารที่กระทาการหรือละเว้นกระทาการโดยทุจริต
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่ควรได้ จะยกเหตุ
ที่ได้รับอนุมัติหรือให้สัตยาบันโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมาทาให้ตนหลุดพ้นจาก
ความรับผิดมิได้
การกระทาการหรือละเว้นกระทาการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) การขอมติคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จ
ในสาระสาคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญ
(๒) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังเอาทรัพย์สินหรือประโยชน์ของบริษัท
(๓) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัท
มาตรา ๘๙/๒๒ ให้นาบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา ๘๙/๗ ถึงมาตรา ๘๙/๒๑ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
มาใช้บังคับกับบุคคลดังต่อไปนี้ โดยอนุโลม
(๑) ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทาแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราวตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และในกรณีที่ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทาแผน ผูบ้ ริหารแผน หรือผู้บริหารแผน
ชั่วคราวเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลนั้นด้วย
(๒) ผู้ชาระบัญชี
มาตรา ๘๙/๒๓ เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๙/๑๕
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

๔๑
และให้นาความในมาตรา ๘๙/๘ วรรคสอง มาตรา ๘๙/๑๐ มาตรา ๘๙/๑๑ (๒) และ (๓)
และมาตรา ๘๙/๑๘ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๘๙/๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทย่อยและผู้บริหาร
ของบริษัทย่อย ให้นาความในมาตรา ๘๙/๗ มาตรา ๘๙/๘ มาตรา ๘๙/๙ และมาตรา ๘๙/๑๐
รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับบุคคลตามมาตรา ๘๙/๒๒ (๑) และ (๒)
ของบริษัทย่อย โดยอนุโลม
มาตรา ๘๙/๒๕ ในการสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ไม่ว่าจะกระทาในฐานะเป็นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวหรือในฐานะอื่น
ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวยินยอมให้สอบบัญชีก็ตาม ถ้าผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทาความผิด
ตามมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐๕ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐
มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๑๒ หรือมาตรา ๓๑๓ ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้นทราบเพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไป
โดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สานักงาน
และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้
สานักงานทราบ
พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งตามวรรคหนึ่ง และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๓๔
การประชุมผู้ถือหุ้น
___________________
มาตรา ๘๙/๒๖ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกาหนด และจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น
ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น
จะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

๔๒
วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
และเมื่อคณะกรรมการกาหนดวันเพื่อกาหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
มาตรา ๘๙/๒๗ ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจประกาศกาหนดประเภท
หรือรายละเอียดของข้อมูลที่คณะกรรมการต้องแจ้งต่อผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุม และระยะเวลา
ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุม
มาตรา ๘๙/๒๘ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทาหนังสือ
เสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสาหรับ
การประชุมสามัญประจาปีหรือการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าว
เสนอเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
(๑) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
(๒) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง
โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
(๓) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(๔) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ
สิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
(๕) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง
เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ให้แจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในครั้งนั้น โดยต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

๔๓
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในการประชุมตามวรรคสามมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอ
โดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องดังกล่าว
เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป
มาตรา ๘๙/๒๙ การดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสาคัญ
ต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
(๑) การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(๒) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อ
ผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าสิทธิประโยชน์นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(๓) การเข้าทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือ
ทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่ากิจการหรือทรัพย์สินนั้นจะดาเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
(๔) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะดาเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
(๕) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการ
บริษัท
(๖) การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริษัท
ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติ
การชาระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติ
ของบริษัท ไม่ว่าการนั้นจะดาเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
(๗) การดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับกับการดาเนินการของบริษัทตามวรรคหนึ่งได้
(๑) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปที่เกี่ยวกับการดาเนินการของบริษัท
ตามวรรคหนึ่ง หรือข้อมูลในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
(๒) จานวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติอนุมัติการทาธุรกรรม
ดังกล่าว

๔๔
มาตรา ๘๙/๓๐ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการส่งหนังสือนัดประชุมหรือ
ลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีสิทธิออกเสียง
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอน
มติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดมาใช้บังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๘๙/๓๑ การชักชวน ชี้นา หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ตนหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
และออกเสียงลงคะแนนแทน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๘๙/๓๒ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจดาเนินการในห้องประชุม
มากกว่าหนึ่งห้อง แต่ต้องให้ผู้เข้าประชุมในห้องอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นให้ปรากฏต่อผู้ถือหุ้นอื่น
ในแต่ละห้องได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
หมวด ๔
ธุรกิจหลักทรัพย์
____________
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งและการออกใบอนุญาต
________________
มาตรา ๙๐ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะกระทาได้ต่อเมื่อได้จัดตั้งในรูป
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดหรือเมื่อเป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น
ทั้งนี้ โดยได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
๔
วรรคสองถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑
การควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากันให้ถือว่าเป็นการจัดตั้งบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
แล้วแต่กรณี
การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง

๔๕
มาตรา ๙๑ ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศหรือเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชน ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีอานาจกาหนดเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้
ในกรณีที่สภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดความจาเป็นตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป
รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กาหนดไว้
แล้วนั้นได้
มาตรา ๙๒๔ บริษัทหลักทรัพย์อาจมีสานักงานสาขาได้ แต่ต้องได้รับอนุญาต
จากสานักงาน
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
การจัดตั้งสานักงานสาขาของสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๙๓ ผู้ใดจะกระทาการแทนบริษัทซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสานักงานติดต่อกับบุคคลทั่วไปในราชอาณาจักรต้องได้รับอนุญาต
จากสานักงาน
ให้ผู้กระทาการแทนตามวรรคหนึ่งทากิจการได้เฉพาะที่ระบุไว้ในการอนุญาต
มิให้นาความในมาตรา ๙๕ มาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรานี้
แต่ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
ส่วนที่ ๒
การกากับและควบคุม
____________
มาตรา ๙๔ บริษัทหลักทรัพย์ต้องใช้ชื่อซึ่งมีคาว่า “บริษัทหลักทรัพย์” นาหน้า
และ “จากัด” ต่อท้าย
มาตรา ๙๕ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากบริษัทหลักทรัพย์ใช้ชื่อหรือคาแสดงชื่อในธุรกิจว่า
“บริษัทหลักทรัพย์” หรือคาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน

๔๖
มาตรา ๙๖๒ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีทุนจดทะเบียน
ซึ่งชาระแล้วตามจานวนที่กาหนดสาหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือไม่ก็ได้ เว้นแต่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรือ
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรือที่มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องกาหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
(๑) มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง
(๒) มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
นั้นเอง
(๓) มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบชาระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์
มาตรา ๙๗ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดารงเงินกองทุนให้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
มาตรา ๙๘๔ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(๒) กระทาการใด ๆ อันจะทาให้ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคา
คุณค่า และลักษณะของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
(๓) กระทาการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
เป็นการเอาเปรียบลูกค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(๔) ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในนามของตนเองหรือลูกค้า
เว้นแต่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดให้กระทาได้
(๕) ขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครองหรือ
มิได้มีบุคคลใดมอบหมายให้ขายหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ให้กระทาได้
(๖) รับคาสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากลูกค้านอกสถานที่ทาการของสานักงานใหญ่
หรือสานักงานสาขา เว้นแต่สานักงานจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
(๗) ซื้อหรือมีหุ้น เว้นแต่
(ก) เป็นการได้มาเนื่องจากประกอบการค้าหลักทรัพย์ การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
หรือธุรกิจหลักทรัพย์อื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด หรือ
(ข) เป็นการได้มาโดยได้รับผ่อนผันจากสานักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

๔๗
(๘) ประกอบกิจการอื่นใดที่มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกากับตลาดทุน
การประกอบกิจการอื่นใดตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือ
แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการประกอบการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือการค้าหลักทรัพย์
หรือการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าหลักทรัพย์
(๙) ย้ายที่ตั้งสานักงานใหญ่หรือสานักงานสาขาโดยมิได้รับอนุญาตจากสานักงาน
(๑๐) โฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่การโฆษณานั้นจะได้กระทา
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๙๙ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์
ครอบครองอยู่ในขณะใดขณะหนึ่งว่า บริษัทหลักทรัพย์ได้ครอบครองไว้เพื่อตนเองหรือเพื่อลูกค้า
ของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทได้ครอบครองไว้เพื่อลูกค้ารายใด ให้เป็นไปตามลาดับก่อนหลัง
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้การครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์
อยู่ในลาดับก่อนการครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อตนเอง
(๒) ให้ลูกค้าที่สั่งซื้อก่อนได้รับประโยชน์ตามลาดับก่อนหลังหลักทรัพย์ที่ซื้อ
ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะยึดถือหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้เป็นประกันการชาระหนี้เงินกู้ด้วย
หรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๑๐๐๔ การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์
ต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานก่อน
การขอรับอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๐๑ ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งเป็นหนังสือต่อสานักงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์
มาตรา ๑๐๒๔ การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนด

๔๘
มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอานาจในการจัดการหรือที่ปรึกษา
ของบริษัทหลักทรัพย์
(๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทาโดยทุจริต
(๓)๔ เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบัน
การเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(๔)๔ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัท
หลักทรัพย์อื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด
(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการ
ตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
(๖) เป็นข้าราชการการเมือง
(๗) เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสานักงาน เว้นแต่
(ก)๔ เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
(ข) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๔๕
(ค) เป็นกรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ
(๘)๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๙)๔ เป็นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(๑๐)๔ มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๐๔ บริษัทหลักทรัพย์จะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้จัดการ หรือทาสัญญา
ให้บุคคลอื่นมีอานาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน

๔๙
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลตามวรรคหนึ่ง มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๐๓ ให้สานักงานมีอานาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้ และให้บริษัทหลักทรัพย์
เสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
ความเห็นชอบ
ให้นาความในมาตรา ๑๐๓ มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ทาสัญญา
ให้มีอานาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลอดจนผู้ซึ่งปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคคลนั้นด้วย โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๕ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทาบัญชีเพื่อแสดงผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสถาบันวิชาชีพ
ที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบและข้อกาหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๐๖ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนทุกงวดการบัญชี
ในรอบระยะเวลาหกเดือนตามแบบที่สานักงานประกาศกาหนด งบดุลนั้นต้องมีการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีนั้นและ
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์นั้น
ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกาศงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่จัดทาขึ้นตามวรรคหนึ่ง
ทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานของ
บริษัทหลักทรัพย์นั้น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และเสนอต่อ
สานักงานหนึ่งฉบับ
การจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับงวดการบัญชีรอบระยะเวลาหกเดือนแรก
ของปีบัญชีตามวรรคหนึ่งและการประกาศตามวรรคสอง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน
นับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี และสาหรับงวดประจาปีบัญชี ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินสี่เดือนนับแต่
วันสิ้นปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่สานักงานจะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๐๗ ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๑๐๖ ต้องรักษามรรยาทและปฏิบัติงาน
สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี
และข้อกาหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

๕๐
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ได้ทาเอกสารประกอบการลงบัญชีและหรือลงบัญชี
ไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญของบัญชีที่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น
ผู้สอบบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้สานักงานมีอานาจเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีผู้นั้นได้
มาตรา ๑๐๘ ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกาศรายการหรือเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับ
บริษัทหลักทรัพย์นั้นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่สานักงานกาหนด ประกาศรายการหรือข้อมูลดังกล่าว
ให้แสดงไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น และให้รายงานต่อสานักงานทราบ
พร้อมด้วยสาเนาประกาศรายการหรือข้อมูลที่เปิดเผย
มาตรา ๑๐๙๔ สานักงานจะกาหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ใดยื่นรายงานหรือแสดง
เอกสารใดตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามที่สานักงานกาหนดก็ได้ และสานักงานจะให้ทาคาชี้แจง
เพือ่ อธิบายหรือขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และภายใน
กาหนดเวลาที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
รายงานและเอกสารที่ยื่นหรือแสดงหรือคาชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความ
ตามวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ต้องทาให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริง
มาตรา ๑๑๐ บริษัทหลักทรัพย์ต้องเปิดทาการตามเวลาและหยุดทาการตามวัน
ที่สานักงานกาหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เปิดทาการหรือหยุดทาการในเวลา
หรือวันอื่น
มาตรา ๑๑๑ มิให้นาความในมาตรา ๙๔ มาตรา ๙๘(๑) (๗) (๘) และ (๙) มาตรา ๑๐๔
มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ มาใช้บังคับแก่สถาบันการเงินที่จัดตั้งตาม
กฎหมายอื่นและได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๙๐
มาตรา ๑๑๑/๑๔ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ตกเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา ถูกศาลสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลตามกฎหมายอื่น สั่งระงับการดาเนิน
กิจการบางส่วนหรือทั้งหมด ให้นาความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับแก่ลูกค้าและทรัพย์สินที่ถือว่า
เป็นของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ในการนี้ให้สันนิษฐานว่ารายการและ
จานวนทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งปรากฏตามบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดทาขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่

๕๑
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดเป็นรายการและจานวนที่ถูกต้อง เว้นแต่จะพิสูจน์
ให้เห็นเป็นอย่างอื่น
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้
“ลูกค้า” หมายความว่า
(๑) บุคคลที่ใช้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด และมีฐานะสุทธิเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีสิทธิเรียกเอาเงิน หลักทรัพย์
ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับ ได้มา หรือมีไว้เพื่อบุคคลดังกล่าว
(๒) บุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (๑) ซึ่งมีฐานะสุทธิเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์
อันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์
ดาเนินการเพื่อประโยชน์ของบุคคลตาม (๑)
“ทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นของลูกค้า” หมายความว่า
(๑) บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าและทรัพย์สินอื่นที่ได้มาแทนทรัพย์สินของลูกค้า
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครอง หรืออานาจสั่งการหรือสั่งจาหน่ายของ
บริษัทหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
หรือธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(๒) หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่บริษัทหลักทรัพย์ถือไว้ในลักษณะ
เป็นเจ้าของซึ่งเป็นหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน หรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท และชนิดเดียวกันกับหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินของลูกค้า
ทั้งนี้ ในจานวนที่จาเป็นเพื่อการส่งคืนหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินประเภทและชนิดเดียวกันนั้น
แก่ลูกค้าตามสิทธิเรียกร้องที่ลูกค้ามีต่อบริษัทหลักทรัพย์
ส่วนที่ ๓
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
_________________
มาตรา ๑๑๒๔ ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องทา
สัญญาเป็นหนังสือกับลูกค้าที่มอบหมายให้ทาการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในการนี้
คณะกรรมการกากับตลาดทุนอาจกาหนดรายการอันเป็นสาระสาคัญแห่งสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่คู่สัญญาดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๑๑๓๔ ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้อง
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

๕๒
ส่วนที่ ๔
การค้าหลักทรัพย์
_______________
มาตรา ๑๑๔๔ ในการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดาเนินการค้าหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๕
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
_______________
มาตรา ๑๑๕๔ ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ต้องดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด และคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนจะกาหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่บริษัทหลักทรัพย์อาจเรียกจากลูกค้า
ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๖
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
_______________
มาตรา ๑๑๖๔ ในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด และคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนจะกาหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่บริษั ทหลักทรัพย์อาจเรียกจากลูกค้า
ในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๗
การจัดการกองทุนรวม
_______________
มาตรา ๑๑๗๔ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จะจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมได้ เมื่อคาขอจัดตั้งกองทุนรวมนั้นได้รับอนุมัติจากสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

๕๓
มาตรา ๑๑๘ ในการยื่นคาขอจัดตั้งกองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๗ บริษัทหลักทรัพย์
ต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตามรายการที่สานักงานประกาศ
กาหนด
(๒) ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์
(๓) ร่างสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
มาตรา ๑๑๙ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์อย่างน้อย
ต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย์
(๒) การแต่งตั้ง เงื่อนไขการเปลี่ยนตัว และค่าตอบแทนผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(๓) อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและบาเหน็จในการจัดการกองทุนรวม
(๔) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
(๕) การเลิกกองทุนรวมไม่ว่าเพราะเหตุครบกาหนดอายุของโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือเพราะเหตุอื่นใด
(๖)๔ รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒๐ ข้อผูกพันตามมาตรา ๑๑๙ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมต้องไม่มีข้อจากัดความรับผิดของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีลักษณะ
อันไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ข้อความในข้อผูกพันหรือในสัญญาใดที่มีลักษณะที่ขัดบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
ให้ตกเป็นโมฆะ
มาตรา ๑๒๑ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต้องเป็นธนาคารพาณิชย์
หรือสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ในการประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง สานักงานจะกาหนดในเรื่องต่อไปนี้เป็นสาคัญ
(๑) เงินกองทุน สินทรัพย์รวมสุทธิ และผลการดาเนินงานของผู้ที่จะเป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์
(๒) ความสัมพันธ์ของผู้ดูแลผลประโยชน์กับบริษัทหลักทรัพย์
(๓) การจัดองค์กรและการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์

๕๔
มาตรา ๑๒๒ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
ตามมาตรา ๑๑๗ แล้ว และก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
มาตรา ๑๒๓ การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนจะกระทาได้ต่อเมื่อ
บริษัทหลักทรัพย์ได้จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งระบุวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมไว้ด้วย
หนังสือชี้ชวนต้องเป็นไปตามแบบที่สานักงานประกาศกาหนด สาหรับรายการ
ในหนังสือชี้ชวนที่ตรงกับรายการในโครงการจัดการกองทุนรวมต้องมีสาระสาคัญของข้อมูลไม่ต่างกัน
มาตรา ๑๒๔๔ เงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนในแต่ละโครงการจัดการ
กองทุนรวมให้รวมเข้าเป็นกองทรัพย์สิน และให้บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนกองทรัพย์สินดังกล่าว
เป็นกองทุนรวมกับสานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด
กองทุนรวมที่ได้จดทะเบียนแล้ว ให้เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บริษัทหลักทรัพย์นาทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติ
โดยให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม
ให้กองทุนรวมตามวรรคสองมีสัญชาติเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินการของกองทุนรวม
มาตรา ๑๒๕ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจน
ข้อผูกพันที่ทาไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
(๒) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(๓) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(๔) จัดทารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
(๕)๔ จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
ประกาศกาหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(๖) จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนาทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน
และนาผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

๕๕
มาตรา ๑๒๖ ในการจัดการกองทุนรวม ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์กระทาการ
ดังต่อไปนี้
(๑) กระทาการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่สานักงานประกาศกาหนด
(๒) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการนั้นเอง
(๓)๕ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทใดเกินอัตราส่วนที่สานักงาน
ประกาศกาหนด ทั้งนี้ สานักงานจะกาหนดตามประเภทของหลักทรัพย์ หรือตามประเภทของกิจการ
ของบริษัทนั้นก็ได้
(๕)๓ กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็นการเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การประกาศตาม (๔) สานักงานจะประกาศกาหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ
สาหรับแต่ละกองทุนรวมหรือรวมทุกกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการก็ได้
มาตรา ๑๒๖/๑๕ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จะลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เดียวกันนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
ได้ต่อเมื่อได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติและในหนังสือชี้ชวน
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒๗ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๕ โดยเคร่งครัด
(๒) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่น
พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม
(๓) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(๔) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงาน ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์กระทาการ
หรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๕

๕๖
(๕) ดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
หรือฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคาสั่งจากสานักงาน
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมใด ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น
มาตรา ๑๒๘ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์กระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามมาตรา ๑๒๕
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจัดทารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้
แก่สานักงานภายในห้าวันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
ในกรณีที่สานักงานได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งและพิจารณาเห็นว่าการกระทาของ
บริษัทหลักทรัพย์เป็นการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งปวง ให้สานักงานมีอานาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์แก้ไขการกระทาหรืองดเว้นการกระทา
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๒๕
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของสานักงานที่สั่งตามวรรคสอง
ให้สานักงานมีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) สั่งเพิกถอนการเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของบริษัทหลักทรัพย์นั้น
และแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเข้าเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการแทน ทั้งนี้ ให้ถือว่า
บริษัทหลักทรัพย์ที่สานักงานแต่งตั้งได้รับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งเพิกถอน
(๒) สั่งให้บริษัทหลักทรัพย์เลิกกองทุนรวมนั้น
มาตรา ๑๒๙ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ต้องดาเนินการ
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสานักงาน
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน
ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการได้กระทา
ตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งให้สานักงานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้มีมติให้แก้ไข

๕๗
ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการ
ไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานหรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๓๐๔ เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้ชาระบัญชี
เพื่อทาหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทาการอย่างอื่น
ตามแต่จาเป็นเพื่อชาระบัญชีให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ผู้ชาระบัญชีตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานก่อน
ค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมใด ให้จ่ายจาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น
มาตรา ๑๓๑ เมื่อการชาระบัญชีเสร็จสิ้น ให้ผู้ชาระบัญชีขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสานักงาน
ภายหลังจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่
ให้ผู้ชาระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงาน
มาตรา ๑๓๒ ให้นาความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑
มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๙ รวมทั้ง
บทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับแก่การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน และการฟ้องร้อง
บังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์โดยอนุโลม
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมใดให้เรียกร้องได้
จากทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น
ส่วนที่ ๘๒
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
_______________
มาตรา ๑๓๓๔ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

๕๘
ให้บริษัทหลักทรัพย์ทาสัญญาเป็นหนังสือกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมาย
ให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และต้องดาเนินการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด ในการนี้ ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีอานาจกาหนดรายการอันเป็นสาระสาคัญแห่งสัญญาดังกล่าวได้
มาตรา ๑๓๔๔ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มี
ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยความเห็นชอบของสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้นาความในมาตรา ๑๓๓
วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
ให้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลดาเนินการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามความในวรรคสองหรือวรรคสาม
ให้สานักงานมีอานาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลนั้นได้
มาตรา ๑๓๕๔ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มี
ผู้รับฝากทรัพย์สินโดยความเห็นชอบจากสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
บริษัทหลักทรัพย์อาจเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการได้เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้มอบหมายให้จัดการ
กองทุนส่วนบุคคล และได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๓๖๒ ให้บริษัทหลักทรัพย์แยกทรัพย์สินของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลออกจากทรัพย์สินของตน และในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มิได้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของ
ผู้มอบหมาย ให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ให้บริษัทหลักทรัพย์
นาทรัพย์สินนั้นไปฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง
ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับทรัพย์สินนั้นมา หรือภายในระยะเวลา
ตามที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๑๓๗๒ ในการรับฝากทรัพย์สิน ให้ผู้รับฝากทรัพย์สินแยกทรัพย์สิน
ที่ตนรับฝากไว้ออกจากทรัพย์สินอื่นของตน และดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่รับฝากนั้นตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด

๕๙
ผู้รับฝากทรัพย์สินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งให้สานักงานมีอานาจเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินนั้นได้
มาตรา ๑๓๘๒ บรรดาทรัพย์สินของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ต้องลงชื่อของผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะ
ผู้ทาการแทนไว้ด้วย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสานักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๑๓๙๒ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์
กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นใดเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้มอบหมายให้จัดการ
กองทุนส่วนบุคคล นอกจากที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
(๒) รับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดจากผู้มอบหมายให้จัดการกองทุน
ส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ตามอัตราและวิธีการที่กาหนดไว้
ในสัญญามอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
(๓) ซื้อหรือขายทรัพย์สินในนามของตนเองให้แก่ผู้มอบหมายให้จัดการ
กองทุนส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการกระทาดังกล่าว
(๔) ให้คารับรองแก่ผู้มอบหมายให้จัดการกองทุนส่วนบุคคลว่าจะมีกาไร
หรือผลตอบแทนในอัตราที่แน่นอนหรือสัญญาว่าจะไม่มีผลขาดทุนในอัตราที่กาหนดไว้โดยแน่นอน
เว้นแต่เป็นการให้คารับรองตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
(๕) กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๔๐๔ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทาบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน
ส่วนบุคคลแต่ละรายตามแบบที่สานักงานประกาศกาหนดและต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชี
แสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วย
ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีลักษณะตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทางบการเงินของกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด การกาหนด
ดังกล่าวให้คานึงถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบแล้วด้วย

๖๐
งบการเงินตามวรรคสองต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน และผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษัทหลักทรัพย์นั้น
ผู้สอบบัญชีของกองทุนส่วนบุคคลต้องรักษามารยาทและปฏิบัติงานสอบบัญชี
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี และ
ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ทาเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อเท็จจริงและ
ผลกระทบที่เป็นสาระสาคัญต่องบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชีที่ตนต้องลงลายมือชื่อ
เพื่อแสดงความเห็น
ผู้สอบบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคสี่หรือวรรคห้า ให้สานักงานมีอานาจเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีนั้นได้
ส่วนที่ ๙
การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัท
_______________
มาตรา ๑๔๑ ในกรณีที่สานักงานเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ใด
(๑) จัดทาบัญชีไม่เรียบร้อยหรือไม่ทาให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร
(๒)๔ กระทาการหรือไม่กระทาการตามที่สานักงานประกาศกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ให้สานักงานมีอานาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแก้ไขการกระทาดังกล่าว
หรือกระทาการ หรืองดเว้นกระทาการ ตามที่สานักงานเห็นสมควรภายในเวลาที่กาหนด
มาตรา ๑๔๒ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสานักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดมีฐานะ
หรือมีการดาเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน
ให้สานักงานมีอานาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแก้ไขฐานะหรือการดาเนินงานดังกล่าวได้
ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
มาตรา ๑๔๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ใด
มีฐานะหรือมีการดาเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์
ของประชาชน ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ดาเนินการแก้ไข
การบริหารงานให้ถูกต้อง หรือดาเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน

๖๑
กาหนด ในการนี้ คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะกาหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้บริษัทหลักทรัพย์ต้อง
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะ หรือการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้นด้วยก็ได้
บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่ดาเนินการแก้ไขหรือไม่สามารถแก้ไขการดาเนินงานดังกล่าวได้
ให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของ
บริษัทหลักทรัพย์นั้นได้
มาตรา ๑๔๔ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสานักงานว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดมีฐานะ
หรือมีการดาเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน
หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ใด ไม่ปฏิบัติ
ตามคาสัง่ ของสานักงานตามมาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ ให้สานักงานมีอานาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น
ถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพ ย์
ผู้เป็นต้นเหตุดังกล่าวออกจากตาแหน่งได้ และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นแต่งตั้งบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบ
จากสานักงานเข้าดารงตาแหน่งแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันถอดถอน
มาตรา ๑๔๕๔ บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่ถอดถอนบุคคล หรือถอดถอนแล้ว
ไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดารงตาแหน่งแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันถอดถอน ให้สานักงาน
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจสั่งดังต่อไปนี้
(๑) ถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์นั้นไม่ถอดถอน
(๒) แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปดารงตาแหน่งแทนผู้ซึ่งถูกถอดถอนเป็นเวลา
ไม่เกินสามปี และให้บุคคลนั้นได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
โดยให้จ่ายจากทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์นั้น และในระหว่างเวลาที่บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งอยู่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จะมีมติเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งของสานักงานมิได้
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าคาสั่งของสานักงานตามวรรคหนึ่งเป็นมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
แล้วแต่กรณี
บุคคลซึ่งถูกถอดถอนจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือดาเนินการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง
และทางอ้อมในบริษัทหลักทรัพย์นั้นมิได้และต้องอานวยความสะดวก และให้ข้อเท็จจริงแก่บุคคล
ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทน

๖๒
มาตรา ๑๔๖ บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของสานักงานตามมาตรา ๑๔๔
ให้สานักงานรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่ประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับ
ใบอนุญาตในปริมาณที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในช่วงระยะเวลาสองปีใด ๆ ให้รัฐมนตรี
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ทุกประเภทหรือประเภทใดประเภทหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตนั้นได้
มาตรา ๑๔๘ ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๖
หรือมาตรา ๑๔๗ ที่เป็นการสั่งเพิกถอนการประกอบกิจการทุกประเภท ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตดังกล่าวเป็นอันเลิกบริษัท
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่สถาบันการเงินที่อาจประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้
ตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๔๙ ในการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรี
แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทราบและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานของ
บริษัทหลักทรัพย์นั้น กับทั้งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น
อย่างน้อยหนึ่งฉบับ
มาตรา ๑๕๐ บริษัทหลักทรัพย์ใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการตามประเภท
ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ยื่นขออนุญาตเลิกประกอบกิจการต่อรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกาหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้
มาตรา ๑๕๑ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ใดเลิกกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทาการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ชาระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์
ในรายการที่ค้างอยู่ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
มาตรา ๑๕๒ เมื่อมีการเลิกบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๔๘ ให้มีการชาระบัญชี
และให้สานักงานแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี
การชาระบัญชีให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
การชาระบัญชีบริษัทจากัด หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดว่าด้วยการชาระบัญชี แล้วแต่กรณี
เว้นแต่การใดที่เป็นอานาจและหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ให้เป็นอานาจและหน้าที่ของสานักงาน

๖๓
ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ใดให้จ่ายจากทรัพย์สินของบริษัท
หลักทรัพย์นั้น
หมวด ๕
ตลาดหลักทรัพย์
_____________
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้ง
_____________
มาตรา ๑๕๓ ให้จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์โดยไม่นาผลกาไรมาแบ่งปันกันดังนี้
(๑) จัดให้มีการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมตลอดถึง
การจัดระบบและวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ดังกล่าว
(๒) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ธุรกิจให้บริการ
เกี่ยวกับหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเป็นสานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์
ธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือธุรกิจทานองเดียวกัน
(๓) ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจาก (๑) และ (๒) โดยได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๑๕๔ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอานาจกระทาการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๑๕๓ อานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ มีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ครอบครอง เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จานองหรือรับจานอง ขายหรือ
จาหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์
(๒) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินและลงทุนหาผลประโยชน์
มาตรา ๑๕๕ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์หรือกิจการ
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากตลาดหลักทรัพย์ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕๖ ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากตลาดหลักทรัพย์ ใช้ชื่อ หรือคาแสดงชื่อ
ในธุรกิจว่า “ตลาดหลักทรัพย์” หรือ “ตลาดหุ้น” หรือคาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน

๖๔
มาตรา ๑๕๗ หลักทรัพย์ที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นหลักทรัพย์
ที่จดทะเบียนตามส่วนที่ ๔ แห่งหมวดนี้
มาตรา ๑๕๘ บริษัทหลักทรัพย์ที่จะทาการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
_______________
มาตรา ๑๕๙ ให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคล
ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต แต่งตั้งจานวนไม่เกินห้าคน กับบุคคลซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้ง
อีกจานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์
โดยตาแหน่ง
บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี และอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนหนึ่ง
นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์
อีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้
มาตรา ๑๖๐ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา ข้าราชการการเมือง
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้รับเลือกตั้ง
(๕) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก

๖๕
มาตรา ๑๖๑ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์นอกจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
ดารงตาแหน่งคราวละสองปี แต่ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกาหนดหนึ่งปี ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งและกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสมาชิกเลือกตั้งออกจากตาแหน่ง
ฝ่ายละสองคนโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าการออกจากตาแหน่งโดยการจับสลากเป็นการออก
ตามวาระด้วย
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้ง
หรือเลือกตั้งได้อีก แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
มาตรา ๑๖๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตลาดหลักทรัพย์
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก
(๔) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
เมื่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่งตั้ง หรือสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แทน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๖๓ ให้นาความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒
และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖๔ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
โดยให้ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๖๕ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ต้อง
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
(๒) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๖๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

๖๖
(๓) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(๔) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ออก
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ออกจากตาแหน่ง
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด
โดยไม่นับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๖๗ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์
ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และมีอานาจบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์
ในการบริหารกิจการ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๖๘ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้แทน
ของตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อการนี้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์จะมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการ
บางอย่างแทนโดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ก็ได้
การมอบหมายตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็นหนังสือ
มาตรา ๑๖๙ เมื่อตาแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือพนักงานของ
ตลาดหลักทรัพย์คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการแทนเป็นการชั่วคราวได้ ในการนี้ ให้ผู้ทาการแทน
มีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๗๐ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอานาจหน้าที่วางนโยบายควบคุม
ดูแลการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการกาหนด
ระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียน
(๒) อัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน

๖๗
(๓) หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ การเลือกตั้ง
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๙ จานวน วิธีการรับ คุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่ วินัย
การลงโทษ การประชุม ตลอดจนการโอนและการพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
(๔) การกาหนดเกี่ยวกับค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบารุง เงินประกันและค่าบริการต่าง ๆ
ที่สมาชิกจะพึงจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
(๕) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกาหนดเพิ่มเติมในการบัญชีและการสอบบัญชี
โดยไม่ขัดต่อมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันวิชาชีพซึ่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้การรับรอง
(๖) การประกาศรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ทาการสอบบัญชีของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(๗) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทาทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
จดทะเบียน การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
(๘) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการทาสัญญาเป็นนายหน้า
หรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์
ที่มิใช่สมาชิก
(๙) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ การอนุญาตให้สมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์
และการชาระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้มีการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์
(๑๐) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว
(๑๑) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเข้าไปตรวจสอบเอกสาร
และสมุดบัญชีของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
(๑๒) เวลาทาการประจาวันและวันหยุดทาการสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์
(๑๓) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทาและเปิดเผยรายงาน
การถือหลักทรัพย์ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาการรับรองการโอนหลักทรัพย์และการออกใบหลักทรัพย์
(๑๔) การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานและลูกจ้าง วินัยการลงโทษพนักงาน
และลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการร้องทุกข์และระเบียบวิธีปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์
(๑๕) การกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินบาเหน็จรางวัลพนักงาน
และลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์

๖๘
(๑๖) การสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง หรือผู้พ้นจากการเป็นพนักงานและลูกจ้าง
ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น
(๑๗) การอื่นใดที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
การกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตาม (๒) (๓) (๔) (๘)
(๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ต้องรับฟังความเห็นจากที่ประชุมสมาชิกก่อน และการกาหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือข้อบังคับตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๑) และ (๑๗)
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว จึงให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๗๐/๑๔ ในกรณีที่ปรากฏต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ากฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน
หรือไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองและรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจ
สั่งให้ตลาดหลักทรัพย์กาหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วได้
มาตรา ๑๗๑ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐(๑) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(๒) ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนรายใดรายหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์
เป็นการชั่วคราว โดยกาหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
(๓) ห้ามสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยกาหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
(๔) เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐(๑)
การสั่งรับหลักทรัพย์หรือเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ตลาดหลักทรัพย์
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทาการของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบ
ก่อนวันที่หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหรือถูกเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มาตรา ๑๗๒ เพื่อให้การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปโดยเรียบร้อย
หรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอานาจสั่งให้
บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กระทาการหรืองดเว้นกระทาการในเรื่องใด ๆ
ตามความจาเป็นและสมควร

๖๙
ในกรณีที่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฝ่าฝืนคาสั่ง
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะใช้อานาจ
ตามมาตรา ๑๗๑(๒) หรือ (๔) ก็ได้
มาตรา ๑๗๓ ในกรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนเนื่องจากบริษัทฝ่าฝืนคาสั่งตามมาตรา ๑๗๒ ให้บุคคลผู้ถือหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนนั้น
มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัท
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการฝ่าฝืนคาสั่งดังกล่าว
บุคคลผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ได้
หลักทรัพย์นั้นมาก่อนการเพิกถอนและมิได้มีส่วนร่วมหรือให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแก่การฝ่าฝืน
เช่นว่านั้น
มาตรา ๑๗๔ ความรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา ๑๗๓ ให้เป็นจานวนเงิน
เท่ากับมูลค่าที่ลดลงจากราคาขายครั้งสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์นั้น
มาตรา ๑๗๕ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอานาจฟ้องร้องบังคับคดีเรียกค่าเสียหาย
ตามมาตรา ๑๗๔ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ทั้งปวง
มาตรา ๑๗๖ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อดาเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์มอบหมายได้ และให้นาความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
ให้คณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
มาตรา ๑๗๗ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ส่วนที่ ๓
การดาเนินงาน
_______________
มาตรา ๑๗๘ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสนองบดุลและบัญชีรายได้
รายจ่ายประจาปีซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองต่อที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ภายในสี่เดือน
นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

๗๐
มาตรา ๑๗๙ ให้ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบุคคล
ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสนอ และให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกกาหนด
ผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี และ
ไม่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ พนักงานหรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๘๐ ให้ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐาน
ของตลาดหลักทรัพย์ และขอคาชี้แจงจากกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ พนักงาน
หรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ได้
มาตรา ๑๘๑๔ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยื่นงบดุลและบัญชีรายได้รายจ่าย
ประจาปี ตลอดจนทารายงานและจัดส่งเอกสารต่อสานักงาน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
มาตรา ๑๘๒ ให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินให้แก่สานักงานเพื่อเป็นการอุดหนุน
ตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
มาตรา ๑๘๓ ให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์มีอานาจเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ทราบเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
มาตรา ๑๘๔ การซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ให้กระทาได้โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
ในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง สมาชิกจะกระทาการเป็นนายหน้า
หรือตัวแทนของบุคคลใด ๆ หรือของบริษัทหลักทรัพย์ที่มิได้เป็นสมาชิกก็ได้
๔
ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งมิใช่ประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกาหนดให้บุคคลที่มิใช่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
ของตลาดหลักทรัพย์สามารถทาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวได้
มาตรา ๑๘๕ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายในฐานะนายหน้า
หรือตัวแทนหรือในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์

๗๑
มาตรา ๑๘๖ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประโยชน์ของประชาชน
หรือเศรษฐกิจของประเทศ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจ
(๑) ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว
โดยกาหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
(๒) สั่งให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กระทาการ
หรืองดเว้นกระทาการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
การดาเนินการตาม (๑) ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาเป็นหนังสือและประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทาการของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งรายงานให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
ในการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการสั่งการดังกล่าวได้
มาตรา ๑๘๗ ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องอันเนื่องมาแต่เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ
ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผลให้ไม่อาจซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามปกติ ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอานาจสั่งหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวได้ แต่ต้องรายงานเหตุดังกล่าวโดยละเอียด
ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในทันที
มาตรา ๑๘๘ เมื่อสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์รายใดพ้นจากสมาชิกภาพ
ตลาดหลักทรัพย์ต้องอนุญาตให้สมาชิกนั้นซื้อขายหลักทรัพย์รายการที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ
ส่วนที่ ๔
หลักทรัพย์จดทะเบียน
_______________
มาตรา ๑๘๙ บุคคลใดประสงค์จะนาหลักทรัพย์ท่ีตนออกไปซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องนาหลักทรัพย์นั้นไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคาขอจดทะเบียนแล้ว ให้พิจารณาและเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อสั่งรับหรือไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มาตรา ๑๙๐๔ ในกรณีที่ต้องมีการส่งมอบ การโอน การยึดถือ หรือส่งคืนหลักทรัพย์
จดทะเบียน ให้ใช้หลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
ประเภทและชนิดเดียวกัน และจานวนเท่ากันแทนกันได้

๗๒
มาตรา ๑๙๑ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนด
การจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะมอบให้
ตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๒๑
เป็นผู้ดาเนินการแทนก็ได้
มาตรา ๑๙๒ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนใด
ซึ่งมีจานวนรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละยี่สิบห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
ร้องขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์รับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว
ให้ตลาดหลักทรัพย์รับเป็นนายทะเบียนตามคาขอนั้น และให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดาเนินการ
ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์
แจ้งการรับเป็นนายทะเบียนต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เมื่อพ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ดังกล่าวจะทาหน้าที่นายทะเบียนต่อไปไม่ได้
มาตรา ๑๙๓ ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจะงดรับการลงทะเบียน
การโอนหลักทรัพย์ชนิดระบุชื่อผู้ถือก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้มีผู้ถือหลักทรัพย์ขอลงทะเบียน
การโอนไว้ก่อนวันงดรับการลงทะเบียนดังกล่าว บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจะต้องดาเนินการ
โอนหลักทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
มาตรา ๑๙๔ ห้ามมิให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจ่ายเงินปันผลหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นแก่บุคคลที่มิได้ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ และในกรณีที่
หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้น ห้ามมิให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวยอมให้บุคคลนั้น
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มาตรา ๑๙๕๔ ในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์มีสัญญาให้บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือ
หลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชาระหนี้เงินกู้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีบัญชีหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
และต้องลงรายการให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน
(๒) รักษาหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ให้ตรงตามประเภท ชนิด และตามจานวนสุทธิ
ที่ปรากฏในบัญชีหลักทรัพย์ตาม (๑) อยู่ตลอดเวลา เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะประกาศ
กาหนดเป็นอย่างอื่น และต้องส่งคืนให้แก่ผู้กู้ได้ในทันทีที่ผู้กู้ได้ชาระหนี้เงินกู้ครบถ้วนแล้ว
การยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชาระหนี้เงินกู้ตามวรรคหนึ่ง
มิให้นามาตรา ๗๕๒ และมาตรา ๗๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับ

๗๓
ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจานาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับ
กับการให้ประกันตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรานี้และมาตรา ๑๙๖
ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชาระหนี้เงินกู้
ตามวรรคหนึ่ง มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพย์ดังกล่าวทานองเดียวกับผู้รับจานา
มาตรา ๑๙๖๔ การบังคับขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ยึดถือไว้เป็นประกัน
การชาระหนี้เงินกู้ตามมาตรา ๑๙๕ ผู้ให้กู้ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้กู้และผู้ให้ประกันก่อน
เพื่อให้มีการชาระหนี้ภายในเวลาอันควร ถ้าผู้กู้และผู้ให้ประกันไม่ปฏิบัติตามคาบอกกล่าว ผู้ให้กู้มีสิทธิ
นาหลักทรัพย์ที่เป็นประกันนั้นไปขายในตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
หรือขายทอดตลาดได้
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการบังคับจานาหลักทรัพย์จดทะเบียนที่จานาไว้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย โดยอนุโลม
มาตรา ๑๙๗ ในการออกใบหลักทรัพย์ ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์มีอานาจลงลายมือชื่อ
ในใบหลักทรัพย์แทนการลงลายมือชื่อกรรมการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
เมื่อได้รับมอบหมายจากบริษัทดังกล่าว
มาตรา ๑๙๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔
มาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๑๙๖ มิให้ใช้บังคับแก่หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้
(๑) พันธบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๒) ตั๋วเงิน
(๓) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนด
มาตรา ๑๙๙๔ ให้นาความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕
รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่การโอนและการจัดทาทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนอันมิใช่ตั๋วเงิน โดยอนุโลม
ให้นาความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๑ และ
มาตรา ๖๒ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน อันมิใช่พันธบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยอนุโลม แต่ในกรณี
ที่บริษัทดังกล่าวได้จัดทาและส่งรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่อสานักงานตามมาตรา ๕๖ ไว้แล้ว
บริษัทจะส่งสาเนารายงานข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

๗๔
ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสองกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
สานักงานหรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการกาหนดอานาจหน้าที่
ของตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๐๐ ให้งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจางวดการบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
หรือสถาบันการเงินที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดทาตามแบบที่กาหนดไว้
ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่ง หรือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น
เป็นงบการเงินประจางวดการบัญชีตามที่กาหนดในมาตรา ๑๙๙ และให้ถือว่าผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๐๖ หรือตามกฎหมายดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์
ให้ความเห็นชอบ
ส่วนที่ ๕
การชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
___________________
มาตรา ๒๐๑ ในกรณีที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์มีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง
หรือระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของสมาชิก คู่พิพาทอาจยื่นคาร้องต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้มี
การชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แต่งตั้งหนึ่งคนเป็นประธาน และบุคคลซึ่งคู่พิพาทแต่งตั้งอีกฝ่ายละหนึ่งคน
มาตรา ๒๐๒ คาร้องตามมาตรา ๒๐๑ ให้เป็นไปตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
และอย่างน้อยต้องระบุเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่พิพาท
(๒) ประเด็นข้อพิพาท
(๓) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๒๐๓ ให้นากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับกับการพิจารณา
และชี้ขาดข้อพิพาทตามมาตรา ๒๐๑ โดยอนุโลม

๗๕
หมวด ๖
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ลว่ งหน้า
__________________
ส่วนที่ ๑
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
__________________
มาตรา ๒๐๔ บริษัทหลักทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าสิบห้ารายอาจขอรับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
ที่มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
มาตรา ๒๐๕ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๐๔
ให้ยื่นคาขอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
(๒) ที่ตั้งสานักงาน
(๓) บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง
(๔) ทุนและที่มาของทุนในการดาเนินงาน
(๕) ข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
(๖) รายละเอียดอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
คาขอตามวรรคหนึ่งให้แนบเอกสารหลักฐานข้อตกลงในการจัดตั้ง ข้อบังคับที่ใช้
บังคับกับสมาชิก และหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๐๖ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๐๗ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
จัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้
มาตรา ๒๐๘ ให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๒๐๙ ห้ามมิให้บุคคลใดให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือกิจการ
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตตามส่วนนี้

๗๖
มาตรา ๒๑๐๔ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๐๔ แล้ว
ให้มีคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการที่สมาชิกผู้ก่อตั้ง
เลือกเข้ามาจานวนไม่เกินเก้าคน
ให้กรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เป็นผู้เลือกประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ ผู้จัดการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรจากกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง
ให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แจ้งชื่อและตาแหน่งของกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนทราบโดยมิชักช้า
มาตรา ๒๑๑ ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่ใช้กับสมาชิก
ให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์รายงานการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวให้สานักงานทราบโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๒๑๒๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๑๓ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้สมาชิกผูกพันว่าจะปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น หรือ
ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด หากสมาชิกใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต้องลงโทษสมาชิกดังกล่าว
โทษตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ปรับ
(๓) ห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นการชั่วคราว
(๔) ให้พ้นจากสมาชิกภาพ
มาตรา ๒๑๔ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ย่อมเลิกกันด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าในข้อตกลงในการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์มีกาหนดกรณีอันใด
เป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น
(๒) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้เลิก
(๓) ถ้าจานวนสมาชิกลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงสิบห้าราย และคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีมติให้เลิก
(๔) ล้มละลาย
(๕) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้เลิกเมื่อมีเหตุอันสมควร

๗๗
การเลิกตาม (๑) และ (๒) จะมีผลต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา ๒๑๕ เมื่อศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เลิกกันแล้ว หากข้อตกลงในการจัดตั้ง
หรือข้อบังคับที่ใช้บังคับกับสมาชิกไม่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้แบ่งทรัพย์สินที่เหลืออยู่แก่สมาชิก
จานวนเท่า ๆ กัน
มาตรา ๒๑๖๔ ให้นาความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑
มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และ
มาตรา ๑๙๗ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๗ ให้นาความในมาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑
มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๘ มาตรา ๑๗๙ มาตรา ๑๘๐ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๒ มาตรา ๑๘๓
มาตรา ๑๘๔ มาตรา ๑๘๗ มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๕ มาตรา ๑๙๖
มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ รวมทั้ง
บทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม
ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการกาหนด
อานาจหน้าที่ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้จัดการ
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๒
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า
_________________
มาตรา ๒๑๘ การจัดตั้ง การดาเนินงาน การกากับ และควบคุมกิจการศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ล่วงหน้าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

๗๘
หมวด ๗
องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
___________________
ส่วนที่ ๑
สานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และนายทะเบียนหลักทรัพย์
_________________
มาตรา ๒๑๙ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการเป็นสานักหักบัญชี เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักหักบัญชี หมายความว่า สถานที่อันเป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อประโยชน์
ในการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายกัน รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๒๒๐ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายความว่า สถานที่อันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝาก
และถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี
มาตรา ๒๒๑ ห้ามมิให้บุคคลใดให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา ๒๒๒ ให้นาความในมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ รวมทั้งบทกาหนดโทษ
ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับสานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๓๔ ในการประกอบการเป็นสานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ บุคคลที่ประกอบการดังกล่าวต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๒๒๓/๑๔ การเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์
โดยสานักหักบัญชีและการวางหลักประกัน ซึ่งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีสานักหั กบัญชีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับตลาดทุนให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

๗๙
มาตรา ๒๒๓/๒๔ ในกรณีที่สานักหักบัญชีเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญา
ในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ให้สานักหักบัญชีมีความผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามสัญญา
ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนให้บริการในการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เฉพาะกับสมาชิกของตน
เท่านั้น ไม่ว่าสมาชิกดังกล่าวจะดาเนินการเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น
มาตรา ๒๒๓/๓๔ ในกรณีที่สานักหักบัญชีได้รับมาหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินจากสมาชิก
เพื่อเป็นประกันการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่สมาชิกเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อสานักหักบัญชี ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งของสมาชิกและ
ของลูกค้า หรือทรัพย์สินที่สมาชิกนามาวางไว้กับสานักหักบัญชีเพื่อความมั่นคงของระบบการซื้อขาย
และการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้นาความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับสานักหักบัญชีในการดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน
ดังกล่าว โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๓/๔๔ เมื่อสมาชิกถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายและศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ให้นาความในมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับสานักหักบัญชีและทรัพย์สินที่สานักหักบัญชีได้รับมาหรือมีไว้
ตามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๓/๕๔ เมื่อสานักหักบัญชีตกเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา ถูกศาลสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลสั่งระงับการดาเนินกิจการบางส่วน
หรือทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกหรือระบบ
การชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้นาความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับสานักหักบัญชี
และทรัพย์สินที่สานักหักบัญชีได้รับมาหรือมีไว้ตามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๔๔ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการเป็นสานักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดตามมาตรา ๒๒๓
คาว่า “ตลาดหลักทรัพย์” ตามวรรคหนึ่ง และที่จะกล่าวต่อไปในส่วนนี้ ให้หมายความ
รวมถึงบริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจากัดนั้น

๘๐
มาตรา ๒๒๕ ในการฝากหลักทรัพย์ไว้กับตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ฝากหลักทรัพย์
จัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และเมื่อรับฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์อาจรับโอน
หลักทรัพย์ที่รับฝากไว้ในชื่อของตนในฐานะที่ถือแทนผู้ฝากหลักทรัพย์หรือลูกค้าของผู้ฝากหลักทรัพย์
ซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ก็ได้
ให้สันนิษฐานว่าหลักทรัพย์ที่อยู่ในชื่อของตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
เป็นหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ถือแทนบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อดังกล่าวที่ผู้ฝากหลักทรัพย์
จัดทาขึ้น ทั้งนี้ ตามชนิด ประเภท และจานวนที่ปรากฏในบัญชี
ในวันปิดสมุดทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์รวบรวม
บัญชีหลักทรัพย์ที่รับฝากไว้และรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันก่อนวันแรก
ที่ปิดสมุดทะเบียนนั้นจากผู้ฝากหลักทรัพย์ส่งให้แก่นายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และให้ถือว่า
บัญชีรายชื่อดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เว้นแต่รายชื่อของบุคคลที่นายทะเบียน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แจ้งคัดค้านภายในสามวันทาการนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อนั้น
ว่าการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือข้อจากัดในเรื่องการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้
ตามกฎหมาย
๕
ในกรณีที่ไม่มีวันปิดสมุดทะเบียน ให้นาความในวรรคสามมาใช้บังคับแก่กรณีที่
คณะกรรมการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กาหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตาม
มาตรา ๘๙/๒๖ หรือกาหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหรือได้รับหลักทรัพย์
หรือหุ้นเพิ่มทุน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
มาตรา ๒๒๖ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ยื่นคาขอต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
พร้อมทั้งส่งมอบใบหลักทรัพย์เพื่อให้ลงทะเบียนการโอนว่าตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหลักทรัพย์
แทนบุคคลตามมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่งแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะขอให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ออกใบรับโดยมีรายการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดแทนการออกใบหลักทรัพย์ก็ได้
ในกรณีเช่นนั้นให้ถือเสมือนว่าบริษัทดังกล่าวได้ออกใบหลักทรัพย์แล้ว
มาตรา ๒๒๗ เจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์อาจขอให้
ตลาดหลักทรัพย์ออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของตนได้โดยยื่นคาขอตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
เมื่อได้รับคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งรายชื่อผู้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์
ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทราบ และให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้รับแจ้งรายชื่อดังกล่าวแล้ว
ดาเนินการใส่ชื่อผู้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์นั้นลงในสมุดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งออกใบหลักทรัพย์ใหม่
ในชื่อของเจ้าของหลักทรัพย์ดังกล่าว

๘๑
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง ถ้าเจ้าของหลักทรัพย์มิได้เป็นผู้ฝากหลักทรัพย์โดยตรง
กับตลาดหลักทรัพย์ ให้ยื่นคาขอผ่านผู้ฝากหลักทรัพย์นั้น
มาตรา ๒๒๘ การโอนหลักทรัพย์จากบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์รายหนึ่งไปยังบัญชีของ
ผู้ฝากหลักทรัพย์อีกรายหนึ่ง จะกระทาได้ต่อเมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคาร้องขอจากผู้ฝากหลักทรัพย์
หรือเมื่อสานักหักบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งรายการการส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิก
ที่ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละสิ้นวัน
๔
การโอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง หรือภายในบัญชีผู้ฝากหลักทรัพย์รายเดียวกัน
ให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๒๒๘/๑๔ การใช้หลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกัน
การชาระหนี้ที่มิใช่กรณีตามมาตรา ๑๙๕ ให้มีผลสมบูรณ์เป็นประกันการชาระหนี้ และใช้ยัน
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบุคคลภายนอกได้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้ลงบันทึกบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนดขึ้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนดด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
การบังคับชาระหนี้จากหลักทรัพย์ที่เป็นประกันตามวรรคหนึ่ง เจ้าหนี้ต้องบอกกล่าว
เป็นหนังสือไปยังลูกหนี้และผู้ให้ประกันก่อน เพื่อให้มีการชาระหนี้ภายในเวลาอันควร ถ้าลูกหนี้
และผู้ให้ประกันไม่ปฏิบัติตามคาบอกกล่าว เจ้าหนี้มีสิทธินาหลักทรัพย์ที่เป็นประกันนั้นไปขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดหรือขายทอดตลาดได้
ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจานาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับ
กับการใช้หลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการชาระหนี้ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรานี้
ให้เจ้าหนี้ที่รับหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันการชาระหนี้ตามวรรคหนึ่ง มีบุริมสิทธิเหนือ
หลักทรัพย์ดังกล่าวทานองเดียวกับผู้รับจานา
มาตรา ๒๒๘/๒๔ ให้นาความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘
และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการรับฝากหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
มาตรา ๒๒๙๔ ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบการเป็นสานักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการดังกล่าว

๘๒
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นาความในมาตรา ๒๒๕
มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
ทั้งนี้ การใดที่เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนตามบทบัญญัติดังกล่าว
ให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตราดังกล่าวหมายความถึงธนาคารแห่งประเทศไทย
ส่วนที่ ๒
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
_________________
มาตรา ๒๓๐ บริษัทหลักทรัพย์จะรวมกันจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อันมิใช่
เป็นการหาผลกาไรหรือรายได้แบ่งปันกันได้ก็แต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๓๑ การจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ต้องได้รับใบอนุญาต
และจดทะเบียนกับสานักงาน
มาตรา ๒๓๒ การขออนุญาตและการจดทะเบียนนั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์
ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งที่มีจานวนไม่น้อยกว่าสิบห้ารายยื่นคาขอต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ให้สานักงานมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือ
ให้ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ได้
มาตรา ๒๓๓ ให้สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
และจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๒๓๔ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ต้องมีข้อบังคับ และข้อบังคับนั้น
อย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ
(๒) วัตถุที่ประสงค์
(๓) ที่ตั้งสานักงาน
(๔) วิธีรับสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

๘๓
(๕) วินัยและการลงโทษสมาชิก
(๖) การดาเนินกิจการของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การตั้ง
การออกจากตาแหน่ง และการประชุมของกรรมการ ตลอดจนการประชุมใหญ่
(๗) ข้อบังคับอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ข้อบังคับของสมาคมต้องนาไปจดทะเบียนต่อสานักงานพร้อมกับการยื่นคาอนุญาต
จัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ก่อนออกใบอนุญาตถ้าสานักงานเห็นสมควรจะสั่งให้
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นก็ได้
มาตรา ๒๓๕ สมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ต้องเป็น
บริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น
มาตรา ๒๓๖ ชื่อของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเฉพาะ
ที่ปรากฏในข้อบังคับเท่านั้น และห้ามมิให้ใช้ข้อความ “แห่งประเทศไทย” หรือข้อความที่มีความหมาย
ทานองเดียวกันประกอบเป็นชื่อของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
ให้สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์จัดให้มีป้ายชื่ออ่านได้ชัดเจนติดไว้
หน้าสานักงาน
มาตรา ๒๓๗ ให้นาบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับ
การดาเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ โดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในส่วนนี้ ทั้งนี้ ให้ใช้คาว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” แทนคาว่า
“รัฐมนตรี” คาว่า “สานักงาน”แทนคาว่า “นายทะเบียน” คาว่า “สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์”
แทนคาว่า “สมาคมการค้า” และให้อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
สมาคมการค้าเป็นอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

๘๔
หมวด ๘
การกระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
_________________
ส่วนที่ ๑๕
การป้องกันการกระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
_________________
มาตรา ๒๓๘ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่หลักทรัพย์จดทะเบียน
และหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
มาตรา ๒๓๙ ในส่วนนี้
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารตามมาตรา ๘๙/๑
“อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า อานาจควบคุมกิจการตามมาตรา ๘๙/๑
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“ข้อมูลภายใน” หมายความว่า ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
ซึ่งเป็นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์
“ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายความว่า ผลกระทบที่ทาให้ราคาหลักทรัพย์
สูงขึ้น ต่าลง คงที่ หรือเป็นการพยุงราคาหลักทรัพย์
มาตรา ๒๔๐ ห้ามมิให้บุคคลใดบอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้คารับรองข้อความ
อันเป็นเท็จหรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสาคัญผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
โดยประการที่น่าจะทาให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
มาตรา ๒๔๑ ห้ามมิให้บุคคลใดวิเคราะห์หรือคาดการณ์ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน
ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยนาข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จ
หรือไม่ครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิดความสาคัญผิดในสาระสาคัญ มาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์
หรือละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือโดยบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
หรือคาดการณ์ และได้เปิดเผยหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน
โดยประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

๘๕
มาตรา ๒๔๒ ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
หลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่
(ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คาสั่งศาล หรือคาสั่งของหน่วยงานที่มีอานาจ
ตามกฎหมาย
(ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทาขึ้น
ก่อนที่ตนจะรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(ค) เป็นการกระทาโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ แต่ได้มอบหมาย
ให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น หรือ
(ง) เป็นการกระทาในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะ
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(๒) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด
โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทา
ในลักษณะที่มไิ ด้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๓ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลซึ่งรู้หรือ
ครอบครองข้อมูลภายในตามมาตรา ๒๔๒
(๑) กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(๒) พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในตาแหน่งหรือสายงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน
(๓) บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือบุคคลอื่นใด
ที่ทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และให้รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ร่วมงานของบุคคลดังกล่าว
ที่อยู่ในตาแหน่งหรือสายงานที่มีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในนั้น
(๔) กรรมการ อนุกรรมการ ผู้แทนนิติบุคคล ตัวแทน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ สานักงาน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอยู่ในตาแหน่งหรือฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันได้มาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตน

๘๖
(๕) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มีอานาจควบคุมกิจการ
มาตรา ๒๔๔ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผิดไปจากปกติวิสัยของตน เป็นบุคคลซึ่งรู้
หรือครอบครองข้อมูลภายในตามมาตรา ๒๔๒
(๑) ผู้ถือหลักทรัพย์เกินร้อยละห้าของหลักทรัพย์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยให้นับรวมหลักทรัพย์ที่ถือโดยคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหลักทรัพย์
(๒) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมกิจการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
กิจการในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในตาแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน
หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
(๓) บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมของบุคคล
ตามมาตรา ๒๔๓
(๔) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
ของบุคคลตามมาตรา ๒๔๓
(๕) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลตามมาตรา ๒๔๓
หรือบุคคลตาม (๓) หรือ (๔)
กิจการในกลุม่ ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตาม (๒) หมายความว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๔/๑ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ รวมทั้งพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูล
เกี่ยวกับการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายใดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น
กระทาการดังต่อไปนี้ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ในประการที่น่าจะทาให้ลูกค้ารายดังกล่าว
เสียประโยชน์
(๑) ส่ง แก้ไข หรือยกเลิกคาสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น โดยใช้โอกาสดาเนินการก่อนที่ตนจะดาเนินการตามคาสั่งของลูกค้ารายดังกล่าว
แล้วเสร็จ
(๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคาสั่งของลูกค้ารายดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น โดยรู้หรือ
ควรรู้ว่าบุคคลนั้นจะอาศัยข้อมูลดังกล่าวเพื่อทาการส่ง แก้ไข หรือยกเลิกคาสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นได้ก่อนที่ตนจะดาเนินการตามคาสั่งของลูกค้า
รายดังกล่าวแล้วเสร็จ

๘๗
มาตรา ๒๔๔/๒ ให้นาความในมาตรา ๒๔๔/๑ มาใช้บังคับแก่บริษัทหลักทรัพย์
ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน และพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุน
หรือกิจการอื่นที่มีลักษณะในทานองเดียวกับกองทุน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์นั้นรับจัดการทรัพย์สินหรือ
การลงทุนให้ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔๔/๓ ห้ามมิให้บุคคลใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งคาสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ อันเป็นการทาให้
บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
(๒) ส่งคาสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ในลักษณะต่อเนื่องกัน
โดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
มาตรา ๒๔๔/๔ มิให้นามาตรา ๒๔๔/๓ มาใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อทาหน้าที่รักษาระดับราคาตามข้อตกลง
ในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ให้กับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) การซื้อหุ้นคืน หรือการจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการซื้อหุ้นคืน โดยได้ปฏิบัติ
ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๔/๕ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการกระทาดังต่อไปนี้ เป็นการกระทาที่ทาให้
บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๔๔/๓ (๑)
หรือเป็นการกระทาที่ทาให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติ
ของตลาดตามมาตรา ๒๔๔/๓ (๒) แล้วแต่กรณี
(๑) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้ประโยชน์จากการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ยังคงเป็นบุคคลคนเดียวกัน
(๒) ส่งคาสั่งซื้อหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือบุคคลซึ่งร่วมกันกระทาการ
ได้สั่งขายหรือจะสั่งขายหลักทรัพย์เดียวกัน ในจานวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลา
ใกล้เคียงกัน

๘๘
(๓) ส่งคาสั่งขายหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือบุคคลซึ่งร่วมกันกระทาการ
ได้สั่งซื้อหรือจะสั่งซื้อหลักทรัพย์เดียวกัน ในจานวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลา
ใกล้เคียงกัน
(๔) ส่ง แก้ไข หรือยกเลิกคาสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วงก่อนเปิดหรือช่วงก่อน
ปิดตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี โดยมุ่งหมายให้ราคาเปิดหรือราคาปิด
ของหลักทรัพย์นั้นสูงหรือต่ากว่าที่ควรจะเป็น
(๕) ส่ง แก้ไข หรือยกเลิกคาสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการขัดขวาง
การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น ซึ่งมีผลทาให้บุคคลอื่นต้องส่งคาสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ในราคาที่สูงกว่าหรือต่ากว่าที่ควรจะเป็น
มาตรา ๒๔๔/๖ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้กระทาการดังต่อไปนี้ เป็นตัวการ
ในการกระทาความผิดตามมาตรา ๒๔๔/๓
(๑) เปิดบัญชีธนาคารร่วมกันเพื่อการชาระเงินหรือรับชาระเงินที่เกี่ยวกับหรือ
เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์
(๒) ยอมให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากบัญชีธนาคารของตนเพื่อการชาระเงินหรือ
รับชาระเงินที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์
(๓) ยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน
(๔) ชาระเงินหรือรับชาระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์แทนกัน
(๕) นาเงินหรือทรัพย์สินอื่นมาวางเป็นประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์แทนกัน
(๖) ยอมให้บุคคลอื่นรับประโยชน์หรือรับผิดชอบในการชาระเงินที่เกี่ยวกับหรือ
เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของตน หรือ
(๗) โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างกัน
มาตรา ๒๔๔/๗ ห้ามมิให้บุคคลใดส่ง แก้ไข หรือยกเลิกคาสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์
เข้าไปในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยรู้หรือควรรู้ว่า
การกระทาดังกล่าวนั้นน่าจะทาให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ผิดไปจาก
สภาพปกติของตลาด และเป็นเหตุให้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ล่าช้าหรือหยุดชะงัก

๘๙
ส่วนที่ ๒
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
__________________
มาตรา ๒๔๕ ในส่วนนี้
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น
ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้
“กิจการ”๔ หมายความว่า บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจากัดที่มีลักษณะตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๖๔ บุคคลใดกระทาการไม่ว่าโดยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น
อันเป็นผลให้ตนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการในจานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อรวมกันแล้ว
มีจานวนทุกร้อยละห้าของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียน
การโอนหลักทรัพย์นั้นหรือไม่ และไม่ว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นจะมีจานวนเท่าใดในแต่ละครั้ง
บุคคลนั้นต้องรายงานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจานวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้าของจานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการดังกล่าวต่อสานักงานทุกครั้ง ทั้งนี้ การคานวณจานวนสิทธิออกเสียง
และการรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด
การเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึง การมีสิทธิที่จะซื้อหรือ
ได้รับการส่งมอบหลักทรัพย์ของกิจการอันเนื่องมาจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่กิจการมิได้เป็นผู้ออก
หรือจากการเข้าเป็นคู่สัญญากับบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๗๔ บุคคลใดเสนอซื้อหรือได้มาไม่ว่าโดยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น
หรือกระทาการอื่นใด อันเป็นผลหรือจะเป็นผลให้ตนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการ
รวมกันถึงร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไปของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ให้ถือว่าเป็นการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ เว้นแต่การเป็นผู้ถือหลักทรัพย์นั้นเป็นผลจากการได้มาโดยทางมรดก
ในการนี้ ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ โดยอาจกาหนดให้บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่ร่วมกัน
จัดทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ก็ได้

๙๐
ในกรณีที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดให้จัดทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ตามวรรคหนึ่ง คาเสนอดังกล่าวต้องยื่นต่อสานักงาน และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเวลา
ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๘๔ ให้ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ประกาศหรือแจ้งการเสนอซื้อหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๙ ให้ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่งสาเนาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ให้แก่กิจการที่ตนเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้นโดยทันทีที่ได้ยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสานักงาน
มาตรา ๒๕๐๔ เมื่อได้รับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๔๙ ให้กิจการนั้น
จัดทาความเห็นเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ และให้ยื่นต่อสานักงานพร้อมทั้งส่งสาเนาให้แก่
ผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด
มาตรา ๒๕๐/๑๔ กิจการจะกระทาการหรืองดเว้นกระทาการใดในประการที่น่าจะมีผล
ต่อการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
การกระทาการหรืองดเว้นกระทาการที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในมาตรานี้ ไม่มีผล
ผูกพันกิจการ และให้กรรมการของกิจการต้องรับผิดต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกที่สุจริต
และเสียค่าตอบแทน
มาตรา ๒๕๑ ห้ามมิให้ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ
ก่อนที่คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ยื่นต่อสานักงานจะมีผลใช้บังคับและได้ดาเนินการตามมาตรา ๒๔๘
ในระหว่างเวลานับจากวันที่คาเสนอซื้อหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่
พ้นกาหนดระยะเวลารับซื้อที่กาหนดไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ห้ามมิให้ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
เข้าซื้อหลักทรัพย์นั้นโดยวิธีการอื่นใดนอกจากที่ได้กาหนดไว้ตามคาเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้น
มาตรา ๒๕๒ เมื่อครบกาหนดระยะเวลารับซื้อที่กาหนดไว้ในคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์แล้ว หากปรากฏว่าผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ที่ ตนเองถืออยู่ให้แก่
ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์มากกว่าจานวนที่ได้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ไว้ ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ต้องซื้อหลักทรัพย์นั้นไว้ทั้งหมดเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

๙๑
(๑) ในกรณีที่หลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย
ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะมิให้หลักทรัพย์นั้น
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่อไป
(๒) ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะเปลี่ยนวัตถุที่ประสงค์สาคัญ
ของกิจการ
(๓) ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์มคี วามประสงค์จะเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการนั้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจานวนหลักทรัพย์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
(๔)๔ กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องชาระราคาหลักทรัพย์แก่ผู้ขายหลักทรัพย์โดยทันที
ที่ได้รับมอบหลักทรัพย์ และในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ซื้อขายดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าเป็นการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๒๕๓ เมื่อผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้เสนอซื้อหลักทรัพย์ไว้ในราคาหนึ่ง
แต่ปรากฏว่ามีผู้ถือหลักทรัพย์แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ไม่ครบตามจานวนในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
หากผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องการจะซื้อให้ครบตามจานวน ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเสนอ
ราคาใหม่ที่สูงกว่าเดิมก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องชาระราคาค่าหลักทรัพย์
ในส่วนที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งก่อนด้วย
มาตรา ๒๕๔ ในกรณีที่ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเข้าครอบงากิจการ
มีความประสงค์มิให้หลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือที่ซื้อขาย
ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ต่อไป ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์โดยชัดแจ้ง
ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ไว้ด้วย
มาตรา ๒๕๕๔ บุคคลที่เคยทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเข้าครอบงากิจการ
ไม่ว่าจะดาเนินการสาเร็จหรือไม่ จะทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเข้าครอบงากิจการได้อีกภายหลัง
ระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่พ้นกาหนดระยะเวลารับซื้อที่กาหนดไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งก่อน
เว้นแต่คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะอนุมัติเป็นประการอื่น
มาตรา ๒๕๖๔ ให้ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไว้เรียบร้อยแล้ว
รายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ต่อสานักงานภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด

๙๒
มาตรา ๒๕๗ ให้สานักงานเก็บรักษาข้อมูลคาเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้นเพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คาเสนอซื้อหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๒๕๘๔ หลักทรัพย์ของกิจการที่บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนดังต่อไปนี้ถืออยู่
ให้นับรวมเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ ด้วย
(๑) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามมาตรา ๒๔๖
และมาตรา ๒๔๗
(๒) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗
เกินร้อยละสามสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียง
ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นนั้นด้วย
(๓) นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗
เกินร้อยละสามสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
(๔) ผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (๓) ต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากการถือหุ้นในนิติบุคคล
ตาม (๓) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น ทั้งนี้ หากการถือหุ้นในทอดใดมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้นับรวม
จานวนสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวในนิติบุคคล
ที่ถูกถือหุ้นนั้นด้วย
(๕) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑) (๒)
หรือ (๓) เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
(๖) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (๕) เป็นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้น
ในนิติบุคคลตาม (๕) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว
(๗) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคล
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือห้างหุ้นส่วนจากัดตาม (๘) เป็นหุ้นส่วน
(๘) ห้างหุ้นส่วนจากัดที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคล
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือห้างหุ้นส่วนสามัญตาม (๗) เป็นหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด
(๙) นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ มีอานาจในการจัดการ
เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์

๙๓
มาตรา ๒๕๙ ในกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการถือหลักทรัพย์อันมีลักษณะที่นับรวม
เป็นหลักทรัพย์ของบุคคลเดียวกันตามมาตรา ๒๕๘ ให้สานักงานแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวชี้แจง
หรือดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หากบุคคลดังกล่าวมิได้ชี้แจงหรือดาเนินการแก้ไขภายในกาหนดเวลา
ที่สานักงานกาหนด ให้ถือว่าเป็นการถือหุ้นอันเข้าลักษณะที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๒๕๘
หมวด ๙
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
_________________
มาตรา ๒๖๐๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๖๑๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๑๐
การกากับและควบคุม
_________________
มาตรา ๒๖๒ ให้รัฐมนตรีมีอานาจและหน้าที่กากับและควบคุมโดยทั่วไป
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือ
มติของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๖๒/๑๔ ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน หรือสานักงาน ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทารายงานเกี่ยวกับ
สภาพของตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือแนวทางการกากับดูแลตลาดทุนหรือ
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
มาตรา ๒๖๓ บรรดาเรื่องที่ต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

๙๔
หมวด ๑๑
พนักงานเจ้าหน้าที่
______________
มาตรา ๒๖๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของบริษัทหลักทรัพย์
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้รับฝากทรัพย์สิน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
สานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวล
ข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือด้วยเครื่องมืออื่นใด
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบกิจการ
สินทรัพย์ และหนี้สิน ของบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันดังกล่าว รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน
หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันดังกล่าว
(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจากัด
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
ด้วยเครื่องมืออื่นใด ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของ
สถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) เข้าไปในธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือสถานที่ใดในระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น เพื่อทาการตรวจสอบสมุดบัญชี
เอกสาร หรือหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(๕) สั่งให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้รับฝากทรัพย์สิน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ สานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และผู้รวบรวมหรือ
ประมวลข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันดังกล่าวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นใด
มาให้ถ้อยคาหรือส่งสาเนา หรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นเกี่ยวกับกิจการ
การดาเนินงาน สินทรัพย์ และหนี้สิน ของบริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันดังกล่าว
(๖) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์กับหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือ
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์มาให้ถ้อยคาหรือส่งสาเนาหรือแสดงสมุดบัญชี
เอกสาร และหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

๙๕
(๗) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคา หรือส่งสาเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใดที่เกี่ยวข้อง
หรือจาเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๘) เข้าไปตรวจสอบฐานะหรือการดาเนินงานในสถานที่ประกอบธุรกิจของลูกหนี้
ของบริษัทหลักทรัพย์ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของ
สถานที่นั้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
อานวยความสะดวกตามสมควร
เมื่อได้เข้าไปและลงมือทาการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๘) แล้ว
ถ้ายังดาเนินการไม่เสร็จ จะกระทาต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาการของสถานที่นั้นก็ได้
การใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (๖) (๗) และ (๘) จะต้องเป็นการกระทา
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่ดาเนินการตรวจสอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานก่อน และในกรณีตาม (๖) และ (๗) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องกาหนดระยะเวลาอันสมควร
ที่จะให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติตามคาสั่งได้
มาตรา ๒๖๔/๑๔ เมื่อหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นในทานองเดียวกันของต่างประเทศร้องขอ ให้สานักงานมีอานาจ
ให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานที่จาเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
การกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
ในทานองเดียวกันของประเทศผู้ร้องขอ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การให้ความช่วยเหลือนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะหรือการรักษา
ความลับของประเทศ
(๒) การกระทาซึ่งเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั้นเข้าลักษณะประเภทความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) หน่วยงานต่างประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรือยินยอมที่จะ
ให้ความช่วยเหลือในทานองเดียวกันเป็นการตอบแทนหากได้รับคาร้องขอจากสานักงาน
๕
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้นาความในมาตรา ๒๖๔ และบทกาหนดโทษ
ที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ
มาตรา ๒๖๔/๒๕ พยานหลักฐานที่ได้มาตามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่างประเทศกับสานักงาน ให้นามาใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในการดาเนินคดีทั้งปวงได้

๙๖
มาตรา ๒๖๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัว
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๖๖/๑๕ ข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่สานักงานส่งมอบ
ในการกล่าวโทษผู้กระทาความผิด พนักงานสอบสวนอาจนาไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได้
มาตรา ๒๖๗ ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่าบุคคลใดกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่มีลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ประชาชน และสานักงาน
มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้กระทาความผิดจะยักย้ายหรือจาหน่ายทรัพย์สินของตน ให้สานักงาน
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลนั้นหรือ
ทรัพย์สินซึ่งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเป็นของบุคคลนั้นได้ แต่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาล ให้คาสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าว
ยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น และในกรณีมีเหตุจาเป็นไม่สามารถฟ้องคดีได้
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ศาลที่มีเขตอานาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคาขอของสานักงานก็ได้
แต่จะขยายเวลาอีกเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันมิได้
ให้สานักงานมีอานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการยึด
หรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวจะหลบหนีออก
นอกราชอาณาจักร เมื่อสานักงานร้องขอ ให้ศาลอาญามีอานาจสั่งห้ามมิให้บุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักร
ไว้ก่อนได้ และในกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคาสั่งห้ามมิให้บุคคลนั้น
ออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวได้ เป็นเวลาไม่เกินสิบห้าวันจนกว่าศาลอาญาจะมีคาสั่ง
เป็นอย่างอื่น

๙๗
หมวด ๑๒๕
โทษทางอาญา
_______________
มาตรา ๒๖๗/๑๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๖๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์ทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้
เสนอขาย แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๖๘/๑๕ บุคคลตามมาตรา ๓๓/๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคสอง ในเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล หรือหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัตภิ ายหลังการได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้
สาหรับความผิดนั้น และในกรณีที่เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ ให้เปรียบเทียบได้เช่นเดียวกัน
มาตรา ๒๖๘/๒๕ บุคคลตามมาตรา ๓๓/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดตามมาตรา ๓๓/๒ ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันกับ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการเปิดเผยข้อมูล ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น
และในกรณีที่เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ ให้เปรียบเทียบได้เช่นเดียวกัน
มาตรา ๒๖๙๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคสาม มาตรา ๓๕
หรือมาตรา ๓๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๗๐ ผู้ออกหุ้นกู้ผู้ใดออกใบหุ้นกู้โดยมีรายการไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๐
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือทาข้อกาหนดหรือสัญญาซึ่งขาดสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๒๗๑ ผู้ออกหุ้นกู้ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

๙๘
มาตรา ๒๗๒ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
หรือวิธีการที่กาหนดตามมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๗๓๕ บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓
มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ หรือมาตรา ๑๙๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
หรือวิธีการที่กาหนดตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕/๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๙๑ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๗๔ บริษัทใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ หรือ
มาตรา ๕๘(๑) หรือ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
สามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทใดไม่มาชี้แจงตาม
มาตรา ๕๘(๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๗๕๕ ผู้ที่มีหน้าที่จัดทาและเปิดเผยรายงานตามมาตรา ๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กาหนด
ตามมาตรา ๕๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
โดยมิได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสานักงาน
ตามมาตรา ๖๕ หรือในระหว่างที่สานักงานสั่งระงับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนตามมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์ทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้
เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๗๗ ผู้ใดเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสานักงาน
ตามมาตรา ๖๕ มีผลใช้บังคับ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินหนึ่งเท่าของ
ราคาขายของหลักทรัพย์ทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าสามแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

๙๙
มาตรา ๒๗๘ ผู้ใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอก
ให้แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตามมาตรา ๖๕
ในสาระสาคัญ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของ
หลักทรัพย์ทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท
มาตรา ๒๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสอง
หรือมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กาหนดตาม
มาตรา ๘๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๙ หรือมาตรา ๘๐
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๑/๑๔ บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๒
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
๕
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดกระทาความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทา
ความผิดของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาของบุคคลใด
หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทาการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๑/๒๔ กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรา ๘๙/๗ จนเป็นเหตุให้บริษัท
ได้รับความเสียหาย หรือทาให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจานวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับ
ดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทาโดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับ
ดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๑๐๐
มาตรา ๒๘๑/๓๔ กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๔
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๑/๔๕ คณะกรรมการบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๕ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ประธานกรรมการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๑/๕๔ เลขานุการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กาหนดตาม
มาตรา ๘๙/๑๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๘๙/๑๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๘๑/๖๔ บริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๗ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๑/๗๔ เลขานุการบริษัทผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๒๓
จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทาให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจานวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์
ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าหนึ่งแสนบาท
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทาโดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับ
ดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๑/๘๔ ผู้สอบบัญชีผู้ใดหรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์
หรือบริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๒๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๘๑/๙๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๓๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามแสนบาท
มาตรา ๒๘๑/๑๐๕ ผู้ใดมีหน้าที่ส่งหรือเปิดเผยเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๑๐๑
(๑) เอกสารหรือข้อมูลที่ส่งต่อสานักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
ตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๑๙๙
(๒) เอกสารหรือข้อมูลที่ส่งหรือเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
ตามบทบัญญัติแห่งหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(๓) เอกสารหรือข้อมูลที่ส่งหรือเปิดเผยต่อสานักงานหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
ตามมาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ หรือมาตรา ๒๕๐
มาตรา ๒๘๒๕ 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 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 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการ หรือคาสั่งที่กาหนดตาม
มาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗
มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒
มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๓๕ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามมาตรา 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 หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรือคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗
มาตรา ๑๓๕ หรือมาตรา ๑๕๐ ถ้าการกระทาความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระทาของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทาการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทาของกรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๑๒
มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๖ หรือมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
วิธีการ หรือคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๒๖/๑

๑๐๒
มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔ ถ้าการกระทาความผิดของ
บริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทาการ
อันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๔ ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๗
หรือมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๕ ผู้ชาระบัญชีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๐ หรือมาตรา ๑๓๑
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๕ ทวิ๒ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งด้วย
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
หรือยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
๕
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง
ถ้าการกระทาความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาของบุคคลใด
หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทาการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสามเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งด้วย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๕ ตรี๒ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลใดไม่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสามต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ วรรคสองด้วย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือ ทั้งจาทั้งปรับ

๑๐๓
มาตรา ๒๘๖ ผู้รับฝากทรัพย์สินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๗
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๖ ทวิ๒ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๘
หรือมาตรา ๑๓๙(๕) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
๕
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙ (๕)
ถ้าการกระทาความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาของบุคคลใด
หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทาการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๗๕ ผู้สอบบัญชีผู้ใดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒
หรือมาตรา ๓๓ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ปฏิบัติงานสอบบัญชี
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีหรือ
ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรือทารายงานเท็จหรือฝ่าฝืน
มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๗ หรือมาตรา ๑๔๐ วรรคสี่ หรือวรรคห้า ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๕ หรือมาตรา ๑๕๖
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
มาตรา ๒๘๙ ผู้ใดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๙๐ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๕ มาตรา ๒๐๙ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๒๐ หรือมาตรา ๒๒๑
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

๑๐๔
มาตรา ๒๙๐๔ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง
มาตรา ๑๘๘ หรือมาตรา ๒๑๓ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการ หรือคาสั่ง
ที่กาหนดตามมาตรา ๑๘๖ (๑) หรือมาตรา ๒๐๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๙๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๑๘๖(๒)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๒ ผู้ประกอบการเป็นสานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ผใู้ ด ไม่ดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการที่กาหนด
ตามมาตรา ๒๒๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๓ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๙๔ บริษัทหลักทรัพย์ใดตกลงเข้ากันเพื่อทาการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์อันมิใช่เป็นการหาผลกาไรหรือรายได้แบ่งปันกัน โดยมิได้จัดตั้งเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
มาตรา ๒๙๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของสานักงานตามมาตรา ๒๓๒ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๙๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๔/๑
มาตรา ๒๔๔/๒ หรือมาตรา ๒๔๔/๓ (๑) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท
ถึงสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๐ หรือมาตรา ๒๔๑ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๖/๑๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๔/๓ (๒) หรือมาตรา ๒๔๔/๗ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๑๐๕
มาตรา ๒๙๖/๒๕ กรณีความผิดตามมาตรา ๒๙๖ หรือมาตรา ๒๙๖/๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การกาหนดโทษปรับ ถ้าผู้กระทาความผิดได้รับหรือพึงได้รับผลประโยชน์จากการกระทาความผิดนั้น
ให้ปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าค่าปรับขั้นต่า
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๖ หรือมาตรา ๒๙๖/๑ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๙๗๕ ผู้ใดยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคาร
ที่ใช้ชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อปกปิดตัวตนของบุคคลที่ใช้บัญชีดังกล่าว ในประการที่บุคคลนั้น
อาจนาบัญชีไปใช้ในการกระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามส่วนที่ ๑ การป้องกัน
การกระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ของหมวด ๘ การกระทาอันไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นเพื่อดาเนินการ
อันไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา ๒๙๗/๑๕ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าจาเลยกระทาความผิดตามมาตรา ๒๗๘
มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๑๐ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๖/๑ หรือมาตรา ๒๙๗
ให้ศาลสั่งให้ผู้กระทาความผิดกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ชดใช้เงินในจานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทา
ความผิดนั้น โดยให้ตกเป็นของแผ่นดิน
(๒) ห้ามเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลา
ที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีคาพิพากษาหรือคาสั่ง
(๓) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์
ภายในระยะเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีคาพิพากษาหรือคาสั่ง
(๔) ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสานักงานเนื่องจากการตรวจสอบการกระทาความผิดนั้น
คืนให้แก่สานักงาน
หากผู้กระทาความผิดไม่ชดใช้เงินตาม (๑) หรือค่าใช้จ่ายตาม (๔) ให้ศาลมีอานาจ
ออกหมายบังคับคดี โดยให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
และให้ถือว่าสานักงานเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา

๑๐๖
มาตรา ๒๙๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘
มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๕ หรือมาตรา ๒๕๖
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดตามมาตรา ๒๔๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๙๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๐/๑
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๙๙/๑๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกการยินยอมที่กาหนด
มาตรการลงโทษทางแพ่งตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๙/๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลที่กาหนด
มาตรการลงโทษตามมาตรา ๒๙๗/๑ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๙/๓๕ บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผู้ใด
ให้บริการกับผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๒๙๙/๑ หรือมาตรา ๒๙๙/๒ โดยรู้หรือควรรู้ว่ามีการกาหนด
มาตรการลงโทษตามบันทึกการยินยอมหรือโดยคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๓๐๐๕ เว้นแต่จะได้กาหนดความรับผิดของกรรมการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทาการอันเป็นหน้าที่
ที่ต้องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๓๐๑๕ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐๗
มาตรา ๓๐๒๕ ผู้ใดแจ้งข้อความหรือให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง
ซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสานักงาน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๓๐๒/๑๕ ผู้ใดนาส่งสาเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน
ที่แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่ก่อให้เกิดความสาคัญผิดในสาระสาคัญ หรือปกปิดข้อความจริง
ซึ่งควรแสดงในสาระสาคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสานักงาน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๓๐๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕ วรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
หรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๓๐๔ ผู้ใดถอน ทาให้เสียหาย ทาลาย หรือทาให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือ
เครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔
เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรืออายัด หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
และปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๓๐๕ ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหาย
หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สนิ หรือเอกสารใด ๆ อันพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึด อายัด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่ง
เพื่อเป็นพยานหลักฐานตามมาตรา ๒๖๔ ไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารนั้น
ไว้เอง หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี
และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
มาตรา ๓๐๖ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
นิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทุจริต หลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน
หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไป
ซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทาให้ประชาชนผู้ถูกหลอกลวง
หรือบุคคลที่สามทา ถอน หรือทาลายเอกสารสิทธิ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

๑๐๘
มาตรา ๓๐๗ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่าว
หรือทรัพย์สินที่นิติบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย กระทาผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ
โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๓๐๘ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
นิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของนิติบุคคลดังกล่าวหรือซึ่งนิติบุคคล
ดังกล่าวเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๓๐๙ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ เอาไปเสีย ทาให้เสียหาย ทาลาย ทาให้เสื่อมค่า หรือทาให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินอันนิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลหรือที่อยู่ในความครอบครองของนิติบุคคลนั้น
ถ้าได้กระทาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
และปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๓๑๐ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ รู้ว่าเจ้าหนี้ของนิติบุคคลดังกล่าว หรือเจ้าหนี้ของบุคคลอื่น
ซึ่งจะใช้สิทธิของเจ้าหนี้นิติบุคคลนั้นบังคับการชาระหนี้จากนิติบุคคล ใช้หรือน่าจะใช้สิทธิเรียกร้อง
ทางศาลให้ชาระหนี้
(๑) ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น หรือ
(๒) แกล้งให้นิติบุคคลนั้นเป็นหนี้ซึ่งไม่เป็นความจริง
ถ้าได้กระทาเพื่อมิให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๓๑๑ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ กระทาการหรือไม่กระทาการ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นการเสียหายแก่นิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

๑๐๙
มาตรา ๓๑๒ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ กระทาหรือยินยอมให้กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ทาให้เสียหาย ทาลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชีเอกสาร
หรือหลักประกันของนิติบุคคลดังกล่าวหรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลดังกล่าว
(๒) ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสาคัญในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคล
หรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น หรือ
(๓) ทาบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง
ถ้ากระทาหรือยินยอมให้กระทาเพื่อลวงให้นิติบุคคลดังกล่าวหรือผู้ถือหุ้น
ขาดประโยชน์อันควรได้ หรือลวงบุคคลใด ๆ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๓๑๓ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขาย
ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใด ฝ่าฝืนมาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ หรือมาตรา ๓๑๑
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับเป็นเงินสองเท่าของราคาทรัพย์สินหรือประโยชน์
ที่บุคคลดังกล่าวได้กระทาการฝ่าฝืนในมาตรานั้น ๆ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่า
ห้าแสนบาท
มาตรา ๓๑๔๕ ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทาความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗
มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๖/๑ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐
มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไม่ว่าด้วยการใช้ สั่ง ขู่เข็ญ จ้าง หรือด้วยวิธีอื่นใด ต้องระวางโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น
มาตรา ๓๑๕๕ ผู้ใดกระทาการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือ
ให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทาความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๖/๑
มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒
ไม่ว่าก่อนหรือขณะกระทาความผิด ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น
เว้นแต่ผู้นั้นมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้น
มาตรา ๓๑๕/๑๕ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑๐
มาตรา ๓๑๖ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้อันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนาไป
เปิดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่
(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดาเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์
(๕) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) การเปิดเผยแก่ทางการหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่ทาหน้าที่
กากับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกากับดูแลสถาบันการเงิน
(๗) การเปิดเผยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
มาตรา ๓๑๖/๑๕ ความผิดตามหมวดนี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้มีอายุความหนึ่งปี
โดยเริ่มนับแต่วันที่สานักงานวินิจฉัยว่ามีการกระทาความผิดเกิดขึ้นและรู้ตัวผู้กระทาความผิด
แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกระทาความผิดนั้น
มาตรา ๓๑๗๕ 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 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 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
มีอานาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจานวนสามคน
ซึ่งคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทาการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหา
ได้ชาระค่าปรับตามคาเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกาหนดแล้ว
ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน

๑๑๑
หมวด ๑๒/๑๕
มาตรการลงโทษทางแพ่ง
________________
มาตรา ๓๑๗/๑ ให้การกระทาความผิดดังต่อไปนี้ เป็นการกระทาความผิด
ที่อาจดาเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทาความผิดนั้นได้
(๑) กระทาการอันไม่เป็นธรรมเกีย่ วกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อันเป็นความผิด
ตามมาตรา ๒๙๖ หรือมาตรา ๒๙๖/๑
(๒) แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง
ในสาระสาคัญ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๘๑/๑๐
(๓) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารตามมาตรา ๘๙/๗
อันเป็นความผิดตามมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหนึ่ง
(๔) ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารที่ใช้ชาระ
ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น อันเป็นความผิด
ตามมาตรา ๒๙๗
การนามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง
ให้คานึงถึงความร้ายแรงของการกระทา ผลกระทบต่อตลาดทุน พยานหลักฐานที่อาจนามาใช้พิสูจน์ความผิด
และความคุ้มค่าในการดาเนินมาตรการนั้น
มาตรา ๓๑๗/๒ ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
ในคดีเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๑๗/๑ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้สานักงาน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปตามบทบัญญัติ
ในหมวดนี้ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นสมควรใช้มาตรการ
ลงโทษทางแพ่ง ให้สานักงานแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบด้วย
มาตรา ๓๑๗/๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณา
มาตรการลงโทษทางแพ่ง” ประกอบด้วย อัยการสูงสุด เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และเลขาธิการ เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสานักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
กรรมการตามวรรคหนึ่งอาจมอบหมายให้ผู้ดารงตาแหน่งรองมาประชุมแทนได้
ให้นาความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งโดยอนุโลม

๑๑๒
ให้คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งได้รับประโยชน์ตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน
มาตรา ๓๑๗/๔ มาตรการลงโทษทางแพ่ง ได้แก่
(๑) ค่าปรับทางแพ่งตามมาตรา ๓๑๗/๕
(๒) ชดใช้เงินในจานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทา
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๑๗/๑
(๓) ห้ามเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลา
ที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินห้าปี
(๔) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์
ภายในระยะเวลาที่กาหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบปี
(๕) ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสานักงานเนื่องจากการตรวจสอบการกระทาความผิดนั้น
คืนให้แก่สานักงาน
มาตรา ๓๑๗/๕ ให้กาหนดค่าปรับทางแพ่ง ดังนี้
(๑) กรณีตามมาตรา ๓๑๗/๑ (๑) หรือ (๒) ให้ปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของ
ผลประโยชน์ที่บุคคลนั้นได้รับไว้หรือพึงได้รับจากการกระทาความผิดนั้น แต่ต้องไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท
ในกรณีที่ไม่สามารถคานวณผลประโยชน์ได้ ให้ปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท
(๒) กรณีตามมาตรา ๓๑๗/๑ (๓) หรือ (๔) ให้ปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๓๑๗/๖ ในกรณีที่มีการกระทาความผิดที่อาจดาเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง
ตามมาตรา ๓๑๗/๑ ได้ หากสานักงานเห็นว่าควรใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทาความผิดนั้น
ให้สานักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งพิจารณาว่าควรดาเนิน
มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทาความผิดนั้นหรือไม่ อย่างไร หากคณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ลงโทษทางแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรนามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับ ให้ดาเนินคดีอาญา
กับผู้กระทาความผิดนั้นต่อไป
มาตรา ๓๑๗/๗ เมื่อคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นา
มาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระทาความผิดและได้กาหนดวิธีการในการบังคับตาม
มาตรการลงโทษทางแพ่งตามควรแก่กรณีแล้ว และผู้กระทาความผิดยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งตามที่กาหนด ให้สานักงานจัดทาบันทึกการยินยอมและเมื่อผู้นั้นได้ชาระเงินครบถ้วนแล้ว
ให้สิทธิในการนาคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ

๑๑๓
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดไม่ชาระเงินตามบันทึกการยินยอมหรือชาระไม่ครบถ้วน
ให้สานักงานยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามที่ยินยอมไว้ภายในสามปีนบั แต่วันที่ผิดนัด
มาตรา ๓๑๗/๘ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดไม่ยินยอมที่จะระงับคดีตามมาตรา ๓๑๗/๗
ให้สานักงานฟ้องผู้กระทาความผิดต่อศาลเพื่อกาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่ผู้กระทาความผิดนั้น
ต่อไป ในกรณีที่ศาลสั่งให้ผู้กระทาความผิดชดใช้เงินตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๒) หรือ (๕) ให้คิดดอกเบี้ย
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชาระเสร็จด้วย
เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งกาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งและผู้กระทาความผิด
ได้ชาระเงินครบถ้วนแล้ว ให้สิทธิในการนาคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ
มาตรา ๓๑๗/๙ เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งตามมาตรา ๓๑๗/๗ วรรคสอง
หรือมาตรา ๓๑๗/๘ แล้ว คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลนั้นได้ คาพิพากษา
หรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๑๗/๑๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกาหนด
มาตรการลงโทษทางแพ่งหรือศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งกาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง
ตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรือ (๔) ให้สานักงานแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการหรืองดเว้น
ดาเนินการ เพื่อให้มีผลตามที่กาหนดไว้ในบันทึกการยินยอม หรือคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลนั้นด้วย
มาตรา ๓๑๗/๑๑ ถ้าบุคคลหลายคนร่วมกันกระทาความผิดตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๓๑๗/๑ ในระหว่างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทั้งหลายนั้นต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กัน
เว้นแต่โดยพฤติการณ์จะวินิจฉัยได้เป็นประการอื่น
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๓๑๗/๑ เป็นนิติบุคคล
ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลหรือแต่ละนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทาของบุคคลใด
หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทาการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องถูกดาเนินการตามมาตรการลงโทษ
ทางแพ่งตามหมวดนี้ด้วย โดยต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๓๑๗/๑๒ เงินที่ผู้กระทาความผิดได้ชาระตามมาตรา ๓๑๗/๔
เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๕) คืนให้แก่สานักงานแล้ว เหลือเท่าใดให้ตกเป็นของแผ่นดิน

๑๑๔
มาตรา ๓๑๗/๑๓ ให้นาอายุความฟ้องคดีอาญามาใช้บังคับแก่การฟ้องคดี
เพื่อกาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งสาหรับการกระทาความผิดที่อาจดาเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง
ได้ตามมาตรา ๓๑๗/๑
มาตรา ๓๑๗/๑๔ การดาเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การพิจารณา การพิพากษา และการบังคับคดีด้วย
โดยอนุโลม
หมวด ๑๓
บทเฉพาะกาล
________________
มาตรา ๓๑๘ ในวาระเริ่มแรกเป็นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิให้นาบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๑(๔) มาใช้บังคับแก่การดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของเลขาธิการ
มาตรา ๓๑๙ ให้กระทรวงการคลังดาเนินการให้มีการโอนเงินดังต่อไปนี้ ให้แก่
สานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นทุน
ประเดิมของสานักงานตามมาตรา ๒๕
(๑) เงินคงเหลือจากกองทุนแก้ไขปัญหาธุรกิจหลักทรัพย์จานวนห้าร้อยห้าล้าน
หกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์ พร้อมดอกผลของเงินดังกล่าว
(๒) เงินคงเหลือจากกองทุนพัฒนาตลาดทุนจานวนสองร้อยล้านบาท
มาตรา ๓๒๐ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโอนเงินจานวนห้าร้อยล้านบาท
ให้แก่สานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อเป็นทุนประเดิมของสานักงานตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๓๒๑ ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้นตามพระราชบัญญัตินี้
มิให้นาความในมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง

๑๑๕
มาตรา ๓๒๒ ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒๑
ที่มีทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องดาเนินการให้มี
ทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วไม่ต่ากว่าห้าสิบล้านบาท
(๒) ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องดาเนินการให้มี
ทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วไม่ต่ากว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
มาตรา ๓๒๓ บุคคลผู้กระทาการแทนบริษัทซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสานักงานติดต่อกับบุคคลทั่วไปในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ อยู่แล้วในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้กระทาการแทนบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตแล้วตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒๔ ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดการลงทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
จัดการโครงการลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการลงทุนนั้น
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
สาหรับการใดที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นอานาจหน้าที่
ของสานักงาน
ในระหว่างยังไม่สิ้นสุดโครงการลงทุน หากบริษัทหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
มีความประสงค์จะแปรสภาพโครงการลงทุนให้เป็นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตินี้ บริษัทหลักทรัพย์
ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
และเมื่อได้ดาเนินการแล้ว ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการจัดการกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตินี้
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๓๒๕ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒๑ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบการจัดการกองทุนรวม ซื้อหรือมีหุ้นเป็นของตนเองโดยมิใช่เพื่อประโยชน์ของ
โครงการลงทุนอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งไม่อาจกระทาได้ตามมาตรา ๙๘(๗)
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวคงมีสทิ ธิถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นนั้นต่อไปได้
แต่ถ้าจาหน่ายหุ้นไปเท่าใดก็ให้มีสิทธิถือหรือมีไว้เพียงจานวนที่เหลือนั้น

๑๑๖
มาตรา ๓๒๖ ให้ถือว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒๗ ในกรณีที่บริษัทตามมาตรา ๓๒๑ มีกรรมการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลผู้มีอานาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒๘ ให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง หรือประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บรรดาซึ่งยังใช้บังคับอยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ
ระเบียบ หรือคาสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ออกใช้บังคับ
การใดที่กฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ่งกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยให้ยังคงเป็นอานาจหน้าที่ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการแล้ว ให้อานาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นอานาจหน้าที่
ของรัฐมนตรี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๒๙ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้
และให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
และเลือกตั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๓๐ ให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ไปเป็นของตลาดหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัตินี้

๑๑๗
มาตรา ๓๓๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทุน สินทรัพย์ สิทธิ หนี้สิน ความรับผิด และ
งบประมาณของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนบรรดาเงินของกองทุนทดแทนความเสียหายที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ไปเป็นของตลาดหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓๒ ให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินปีละห้าสิบล้านบาทเป็นเวลาห้าปี
ให้แก่สานักงาน โดยในปีแรกให้ดาเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และในปีต่อ ๆ ไปให้ดาเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ของปีที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและของปีถัดไปจนครบห้าปี
เงินที่จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘๒
ตลอดเวลาที่ยังดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๓๓ ให้สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓๔ ให้หลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ แต่ในกรณีที่บริษัทที่มีหลักทรัพย์ดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็น
บริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บริษัทนั้น
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดภายในสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่มีความจาเป็นคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
แต่จะขยายระยะเวลาเกินกว่าห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไม่ได้
มาตรา ๓๓๔/๑๕ ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
ในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ เป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๓๓ และมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
มาตรา ๓๓๕ ในกรณีที่บริษัทใดดาเนินการยื่นคาขออนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังสั่งรับหลักทรัพย์ของตนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังมิได้มีคาสั่งให้รับหลักทรัพย์นั้น
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

๑๑๘
ให้ดาเนินการตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไปได้ และให้อานาจ
หน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้สั่งรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้ยื่นขออนุญาตให้เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และให้บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว
ต้องดาเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัดตามมาตรา ๓๓๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๓๓๖ ในกรณีที่บริษัทใดดาเนินการยื่นขออนุ ญาตเสนอขายหุ้นใหม่
ต่อประชาชนหรือออกหุ้นกู้ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยังมิได้อนุญาต
ให้บริษัทดังกล่าวเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนหรือออกหุ้นกู้ได้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้
ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ดาเนินการพิจารณาการขออนุญาตดังกล่าวต่อไปได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่จะต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเพื่อให้การพิจารณาอนุญาตลุล่วงไปได้ คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการใด ๆ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก็ได้
มาตรา ๓๓๗ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนหรือออกหุ้นกู้
ตามมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนหรือออกหุ้นกู้
ตามมาตรา ๓๓๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้บริษัทดังกล่าวดาเนินการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน
หรือออกหุ้นกู้ต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนหรือออกหุ้นกู้ลุล่วงไปได้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
อาจกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการใด ๆ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได้

๑๑๙
มาตรา ๓๓๘ ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระเบียบปฏิบัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนหุ้น และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรดาซึ่งยังใช้บังคับอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ออกใช้บังคับ
การใดที่กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบตามวรรคหนึ่งกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ยังคงเป็นอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อไป แล้วแต่กรณี จนกว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้อานาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๓๙ บุคคลใดที่ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์อยู่แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ดาเนินการได้ต่อไป แต่ต้องยื่นคาขอใบอนุญาตเพื่อประกอบการดังกล่าว
ภายในหนึ่งร้อยยี่สบิ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นคาขออนุญาตแล้วให้ดาเนินการ
ต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาต
มาตรา ๓๔๐ ให้บรรดาสมาคมที่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์อย่างเดียวกับสมาคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องขออนุญาตเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้นายทะเบียนสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าขีดชื่อ
สมาคมการค้านั้นออกเสียจากทะเบียนสมาคมการค้า
บรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสมาคมที่มีลักษณะหรือวัตถุที่ประสงค์อย่างเดียวกับ
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้โอนมาเป็นของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
ที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่

๑๒๐
ถ้าสมาคมที่มีลักษณะหรือวัตถุที่ประสงค์อย่างเดียวกับสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า ไม่ขออนุญาตเป็นสมาคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าเป็นอันเลิก และให้นายทะเบียนสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าขีดชื่อ
สมาคมการค้านั้นออกเสียจากทะเบียนสมาคมการค้า
ถ้าสมาคมการค้าไม่พอใจในคาสั่งของนายทะเบียนสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วย
สมาคมการค้าที่ให้ขีดชื่อออกจากทะเบียน สมาคมการค้าก็มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งนั้นได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๔๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือว่าบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
และเมื่อมีการแต่งตั้งเลขาธิการแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อสานักงาน
มาตรา ๓๔๒ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้มีอานาจ
เปรียบเทียบความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๓๔๓ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒๒ หรือไม่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามมาตรา ๓๒๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ถ้าพิสูจน์ได้ว่า
การกระทาความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ การกระทาการ หรือไม่สั่งการ
หรือไม่กระทาการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ

๑๒๑
ในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้นผู้ใด ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๔๔ ความผิดตามมาตรา ๓๔๓ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ตามมาตรา ๓๑๗ มีอานาจเปรียบเทียบได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
__________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การพัฒนาตลาดทุน
ของประเทศที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดรอง ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลัก
แต่ยังขาดการพัฒนาตลาดแรกอันเป็นตลาดสาหรับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ควบคู่กันไปด้วย
ทาให้บทบาทที่สาคัญของตลาดรองในการเป็นตลาดที่สนับสนุนตลาดแรกไม่เกิดประสิทธิภาพ
อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้จึงต้องเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตลาดแรกได้กว้างขวางขึ้นและให้มีตราสาร
ประเภทต่าง ๆ ได้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุน นอกจากนี้ โดยที่การควบคุมดูแล
ในเรื่องที่เกี่ยวกับตลาดทุนมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน
ทาให้การกากับและพัฒนาตลาดทุนขาดความเป็นเอกภาพ ทั้งยังขาดมาตรการที่จะคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรมีกฎหมายและหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวม
ในการกากับดูแลและพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

