
 

 

พระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
____________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 
ใหป้ระกาศวา่ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้โดยค าแนะน า 
และยนิยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ท าหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

  มาตรา ๑   พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่  “พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. ๒๕๓๕” 

  มาตรา ๒*   พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้หกสิบวนันบัแต่วนัประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  เวน้แต่มาตรา ๔ มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๑  
มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๓๑๘ ถึงมาตรา ๓๒๐ และมาตรา ๓๓๒ ให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่ 
วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  มาตรา ๓   ใหย้กเลิก  
(๑) พระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗  
(๒) พระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
 

____________________________ 
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๐๙ ตอน ๒๒  ลงวนัท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕  มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ 



๒ 
 

 

  มาตรา ๔   ในพระราชบญัญติัน้ี  
  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่  

(๑) ตัว๋เงินคลงั   
 (๒) พนัธบตัร 
(๓) ตัว๋เงิน 
(๔) หุน้ 
(๕) หุน้กู ้ 
(๖) หน่วยลงทุนอนัไดแ้ก่ ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพยสิ์น 

ของกองทุนรวม 
(๗) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  
(๘) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ 
(๙) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 
(๑๐) ตราสารอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

  “ตัว๋เงิน”  หมายความวา่   ตัว๋เงินท่ีออกเพื่อจดัหาเงินทุนจากประชาชนเป็นการทัว่ไป
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
  “หุน้กู”้  หมายความวา่   ตราสารแห่งหน้ีไม่วา่จะเรียกช่ือใดท่ีแบ่งเป็นหน่วย 
แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากนัและก าหนดประโยชน์ตอบแทนไวเ้ป็นการล่วงหนา้ในอตัราเท่ากนัทุกหน่วย
โดยบริษทัออกใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้ืมเงินหรือผูซ้ื้อ เพื่อแสดงสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนของ 
ผูถื้อตราสารดงักล่าว แต่ไม่รวมถึงตัว๋เงิน  
  “ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ผูท้  าการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่
ประชาชน 
  “หนงัสือช้ีชวน”  หมายความวา่   เอกสารใด ๆ ท่ีออกโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อโฆษณา 
ช้ีชวนใหบุ้คคลอ่ืนจองซ้ือหรือซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ตนหรือบุคคลอ่ืนออกหรือเสนอขาย 
  “บริษทั”๔  หมายความวา่   บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั และใหห้มายความรวมถึง  

(๑) องคก์ารมหาชน  
(๒) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
(๓) หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารระหวา่งประเทศ  

และนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ  
_____________________________ 
๔ แสดงการแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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(๔) นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน และ 
(๕) ผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนในรูปแบบอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 
  “บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัหรือสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี 
  “ธุรกิจหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงัต่อไปน้ี  

(๑) การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
(๒) การคา้หลกัทรัพย ์ 
(๓) การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน  
(๔) การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(๕) การจดัการกองทุนรวม 
(๖) การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
(๗) กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยต์ามท่ีรัฐมนตรีก าหนดตามขอ้เสนอแนะ 

ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  “การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   การเป็นนายหนา้หรือตวัแทน
เพื่อซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลอ่ืนเป็นทางคา้ปกติโดยไดรั้บค่านายหนา้ 
ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอ่ืน 
  “การคา้หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   การซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนหลกัทรัพย ์
ในนามของตนเองเป็นทางคา้ปกติโดยกระท านอกตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
  “การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน”  หมายความวา่   การใหค้  าแนะน าแก่ประชาชน 
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเก่ียวกบัคุณค่าของหลกัทรัพยห์รือความเหมาะสมในการลงทุน 
ท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้น หรือท่ีเก่ียวกบัการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์ด ๆ เป็นทางคา้ปกติ  ทั้งน้ี  
โดยไดรั้บค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการใหค้  าแนะน าแก่ประชาชนในลกัษณะ 
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
  “การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   การรับหลกัทรัพยท์ั้งหมดหรือบางส่วน
จากบริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยไ์ปเสนอขายต่อประชาชนโดยไดรั้บค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอ่ืน  
ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีเง่ือนไขอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือไม่ก็ตาม 
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  “การจดัการกองทุนรวม”๓  หมายความวา่   การจดัการลงทุนตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจ าหน่ายแก่ประชาชนเพื่อน าเงินท่ีไดจ้าก 
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือไปหาดอกผลหรือแสวงหาประโยชน์โดยวธีิอ่ืน 
  “การจดัการกองทุนส่วนบุคคล”๒  หมายความวา่   การจดัการเงินทุนของบุคคล 
หรือคณะบุคคลท่ีไดม้อบหมายใหจ้ดัการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลกัทรัพย ์ไม่วา่จะมี 
การลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ตามซ่ึงกระท าเป็นทางคา้ปกติโดยไดรั้บค่าธรรมเนียม 
หรือค่าตอบแทนอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการจดัการลงทุนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
  “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”  หมายความวา่   หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียน 
หรือไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์
  “พนกังานเจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่   ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการ 
ตามพระราชบญัญติัน้ีโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์
  “เลขาธิการ”  หมายความวา่   เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์  
  “รัฐมนตรี”  หมายความวา่   รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา ๔/๑๖  ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศก าหนดใหก้ารประกอบ
กิจการในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงไม่เป็นธุรกิจหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา ๕๔   เวน้แต่จะมีบทบญัญติัในพระราชบญัญติัน้ีก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
ในการออกใบอนุญาตและการใหค้วามเห็นชอบตามพระราชบญัญติัน้ี ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังาน คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
ประกาศก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการใหเ้ป็นท่ีทราบโดยทัว่ไป และในกรณี 
ท่ีไม่อนุญาตหรือไม่ใหค้วามเห็นชอบใหแ้จง้เหตุผลใหผู้ย้ื่นค าขอทราบดว้ย 

 
_____________________________ 
๓ แสดงการแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒ แสดงการแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ แสดงการแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๕ 
 

 

  มาตรา ๖๔   การลงลายมือช่ือของกรรมการหรือนายทะเบียนในใบหลกัทรัพย ์
ตามพระราชบญัญติัน้ีจะใชเ้คร่ืองจกัรประทบัหรือโดยวธีิอ่ืนใดแทนตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ก าหนดก็ได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

มาตรา ๗   ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  
และใหมี้อ านาจออกกฎกระทรวงและแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
  กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด ๑ 
การก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

__________________ 
ส่วนท่ี ๑ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
_________________ 

  มาตรา ๘๔   ใหมี้คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยค์ณะหน่ึง 
เรียกโดยยอ่วา่ “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบดว้ย ประธานกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
โดยค าแนะน าของรัฐมนตรี ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงพาณิชย ์ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผา่นการคดัเลือกตามท่ีก าหนดในมาตรา ๓๑/๗ 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ส่ีคนแต่ไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ โดยในจ านวนน้ีอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุ
ดา้นกฎหมาย ดา้นบญัชี และดา้นการเงิน ดา้นละหน่ึงคน และใหเ้ลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  มาตรา ๙๔  ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๘ ตอ้งมีสัญชาติไทยและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก ไม่วา่จะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม  

เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผูด้  ารงต าแหน่งใด 

ในพรรคการเมือง  เวน้แต่จะไดพ้น้จากต าแหน่งดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี   
(๕) เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของส านกังาน  
(๖) ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการหรือบุคคลผูมี้อ  านาจในการจดัการในธุรกิจหลกัทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์องคก์รท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ส านกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ สมาคมก ากบัผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือบริษทัอ่ืนใดซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน  
  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งบุคคลตาม (๕) หรือ (๖) ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งจะเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดต่้อเม่ือไดล้าออกจากต าแหน่งตาม (๕) หรือ (๖) แลว้ โดยตอ้งกระท าภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง แต่ถา้ผูน้ั้นมิไดล้าออกภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่เคยไดรั้บแต่งตั้ง 
ให้เป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และให้ด าเนินการแต่งตั้งประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูท้รงคุณวฒิุใหม่แทน แลว้แต่กรณี 

  มาตรา ๑๐๔   ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บ 
การแต่งตั้งตามมาตรา ๘ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้แต่จะแต่งตั้ง 
ใหด้ ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้

เม่ือประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
ใหด้ าเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหกสิบวนั ในระหวา่งท่ียงัมิไดมี้การแต่งตั้งข้ึนใหม่ ให้ประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ แลว้แต่กรณี อยูใ่นต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกวา่
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ี 

  มาตรา ๑๑๔   นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ ก.ล.ต.  
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งตามมาตรา ๘ พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีอายคุรบเจด็สิบปีบริบูรณ์ 
(๔) เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๙ 
(๕) คณะรัฐมนตรีมีมติใหอ้อกโดยค าแนะน าของรัฐมนตรีส าหรับประธานกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือรัฐมนตรีมีค าสั่งให้ออกโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
สองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดส าหรับกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  ทั้งน้ี มติและค าสั่งใหอ้อกดงักล่าว 
ตอ้งแสดงเหตุผลอยา่งชดัแจง้ 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่ง 
ก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทน หรือรัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง
ผูอ่ื้นเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแทน แลว้แต่กรณี และใหผู้ไ้ดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยูใ่น
ต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีตนแทน 
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๕ในระหวา่งท่ียงัมิไดแ้ต่งตั้งประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
ข้ึนใหม่ ใหก้รรมการ ก.ล.ต. เท่าท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หกคน  

มาตรา ๑๒   การประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถา้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานให้รองประธานท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มี 
รองประธานหรือมีแต่ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการ ก.ล.ต. ท่ีมาประชุม 
เลือกกรรมการ ก.ล.ต. คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการ ก.ล.ต. คนหน่ึง 
ให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน 
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

มาตรา ๑๓๔   กรรมการ ก.ล.ต. ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณา ใหแ้จง้ 
การมีส่วนไดเ้สียนั้นและหา้มมิใหเ้ขา้ร่วมพิจารณาในเร่ืองนั้น 

แนวทางการพิจารณาส่วนไดเ้สียตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด   

มาตรา ๑๔   ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายการส่งเสริมและ
พฒันา ตลอดจนก ากบัดูแลในเร่ืองหลกัทรัพย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง องคก์รท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์การออกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์
ต่อประชาชน การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ และการป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรม
เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์อ านาจดงักล่าวให้รวมถึง  

(๑) ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับค าขออนุญาต ค าขอรับใบอนุญาต  

ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
(๓) วางระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการ 
(๔) ออกระเบียบ ค าสั่ง และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการพนกังาน ระบบพนกังานสัมพนัธ์ 

การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวนิยัพนกังานและลูกจา้งของส านกังาน การก าหนดเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ 
รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวสัดิการต่าง ๆ 
_____________________________ 
๕ แสดงการแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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(๔/๑)๔ ก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
อนัเน่ืองมาจากการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ี 

(๕) ปฏิบติัการอ่ืนใดเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัน้ี 
  บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ท่ีใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป 
เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

  มาตรา ๑๔/๑๔   ใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
แต่งตั้งจ  านวนไม่นอ้ยกวา่สามคนแต่ไม่เกินหา้คน ในจ านวนน้ีตอ้งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยา่งนอ้ยสองคน  
  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งพนกังานของส านกังานคนหน่ึงเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  มาตรา ๑๔/๒๔   ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ทบทวนและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัระบบการควบคุม

ภายใน 
(๒) สอบทานรายงานการเงินและขอ้มูลทางการเงินของส านกังาน 
(๓) ประสานงานกบัส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินในเร่ืองการตรวจสอบ 

งบการเงิน 
(๔) ทบทวนและสอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
(๕) ก ากบัดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(๖) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 
ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

มาตรา ๑๕๔   ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายได ้
  ใหน้ าความในมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการ  
โดยอนุโลม  

  มาตรา ๑๖   ใหป้ระธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการ
ไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด และให้ถือวา่เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของ
ส านกังาน  
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ส่วนท่ี ๑/๑๔ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

_______________ 

มาตรา ๑๖/๑๖  ใหมี้คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนคณะหน่ึง ประกอบดว้ย เลขาธิการ 
เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการซ่ึงเลขาธิการมอบหมายหน่ึงคน ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจ
การคลงั และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผา่นการคดัเลือกตามท่ีก าหนดในมาตรา ๓๑/๗ 
อีกไม่เกินส่ีคน เป็นกรรมการ  ทั้งน้ี ผูท้รงคุณวฒิุอยา่งนอ้ยสองคนตอ้งมีประสบการณ์ในการบริหาร
กิจการบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือบริษทัหลกัทรัพย ์

ใหเ้ลขาธิการแต่งตั้งพนกังานของส านกังานคนหน่ึงเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน  

มาตรา ๑๖/๒   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตอ้งมีสัญชาติไทยและ 
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๙ และตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูจ้ดัการ บุคคลผูมี้อ  านาจ 
ในการจดัการ พนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษา หรือต าแหน่งอ่ืนใดในธุรกิจหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์ 
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์องค์กรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ส านกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ สมาคมก ากบัผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือบริษทัอ่ืนใดซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน   

ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิผูใ้ดท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามมาตรา ๙(๕) หรือตามวรรคหน่ึง ตอ้งลาออกจากการเป็นบุคคลตามมาตรา ๙(๕) หรือตามวรรคหน่ึง 
แลว้แต่กรณี ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง แต่ถา้ผูน้ั้นมิไดล้าออกภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่เคยไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และใหด้ าเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุใหม่แทน 

  มาตรา ๑๖/๓   ให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖/๑  
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และเม่ือพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกได ้ 
แต่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้โดยในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบสองปี  
ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนก่ึงหน่ึงโดยวธีิจบัสลาก และใหถื้อวา่การออกจากต าแหน่ง 
โดยการจบัสลากเป็นการออกตามวาระ 
  ๖เม่ือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคดัเลือกภายในหกสิบวนัเพื่อด าเนินการตามท่ีก าหนด 



๑๐ 
 

 

ในมาตรา ๓๑/๗  ทั้งน้ี ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จากต าแหน่งอยูใ่นต าแหน่งเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี
ต่อไปจนกวา่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ี 

ใหน้ าความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๖/๔   นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๑๖/๑ พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีอายคุรบเจด็สิบปีบริบูรณ์  
(๔) รัฐมนตรีมีค าสั่งให้ออกโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ท่ีมีมติให้ออกดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด   
ทั้งน้ี ค  าสั่งใหอ้อกดงักล่าวตอ้งแสดงเหตุผลอยา่งชดัแจง้ 

(๕) เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖/๒  
  ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผูอ่ื้น
เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแทน และใหผู้ไ้ดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งแทนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบั
วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีตนแทน 

๕ในระหวา่งท่ียงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุข้ึนใหม่ ใหก้รรมการก ากบัตลาดทุน
เท่าท่ีเหลืออยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ห้าคน  

มาตรา ๑๖/๕   ใหก้รรมการก ากบัตลาดทุนจดัท ารายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน  
คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ยืน่ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลา 
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

มาตรา ๑๖/๖   ใหค้ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติัการ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน โดยตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามวรรคหน่ึงให้รวมถึง 
(๑) ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดในเร่ืองการประกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพย ์การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 
ส านกัหกับญัชี นายทะเบียนหลกัทรัพย ์สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์และการเขา้ถือหลกัทรัพย์
เพื่อครอบง ากิจการ  



๑๑ 
 

 

(๒) รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(๓) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
หรือเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัน้ี  

มาตรา ๑๖/๗   ใหค้ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมอบหมายได ้ 

ใหน้ าความในมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการ  
โดยอนุโลม  

มาตรา ๑๖/๘   ใหก้รรมการก ากบัตลาดทุนและอนุกรรมการ ไดรั้บประโยชน์ 
ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และใหถื้อวา่เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน 

ส่วนท่ี ๒ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

____________________ 

มาตรา ๑๗   ใหจ้ดัตั้งส านกังานข้ึนเรียกวา่ “ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย”์ และใหมี้ฐานะเป็นนิติบุคคล  

  มาตรา ๑๘   ใหส้ านกังานมีส านกังานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง และจะตั้งสาขาหรือตวัแทนข้ึน ณ ท่ีอ่ืนใดก็ได ้

  มาตรา ๑๙๔   ใหส้ านกังานมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ปฏิบติัการเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(๒) ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามและด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

กบับุคคลท่ีกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๓) ก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

หลกัทรัพย ์การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ  
(๔) รับค่าธรรมเนียม 
(๕) ปฏิบติังานอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 



๑๒ 
 

 

  มาตรา ๒๐๔   ใหค้ณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขาธิการโดยค าแนะน าของรัฐมนตรี 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และใหเ้ลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี  
และอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้แต่จะแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้ 

  มาตรา ๒๑   เลขาธิการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
(๑) เป็นผูส้ามารถปฏิบติังานเตม็เวลาใหแ้ก่ส านกังาน 
(๑/๑)๖  มีอายไุม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
(๑/๒)๖ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญดา้นตลาดทุน เศรษฐศาสตร์ 

หรือการเงินการธนาคาร 
(๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง หรือเป็นสมาชิก หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
(๔) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนกังานหรือลูกจา้ง 

ของรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
(๕) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหนา้ท่ีใดหรือมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งในบริษทั

หลกัทรัพย ์

  มาตรา ๒๒   นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการพน้จากต าแหน่งเม่ือ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓)๖ ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๖)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๑ 
(๕)๔ คณะรัฐมนตรีมีมติใหอ้อกโดยค าแนะน าของรัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะบกพร่องในหนา้ท่ีอยา่งร้ายแรง หรือหยอ่นความสามารถ โดยมติดงักล่าว
ตอ้งแสดงเหตุผลในการใหอ้อกอยา่งชดัแจง้  

มาตรา ๒๒/๑๔   ภายในสองปีนบัแต่วนัพน้จากต าแหน่ง เลขาธิการจะประกอบธุรกิจ
หรือท างานใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ องคก์ร หรือบริษทั หรือด ารงต าแหน่งท่ีก าหนดไวต้ามมาตรา ๑๖/๒ 
วรรคหน่ึง มิได ้

๖วรรคสองถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๑๓ 
 

 

มาตรา ๒๒/๒๖    ใหเ้ลขาธิการไดรั้บเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  ทั้งน้ี ในการก าหนดเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการ ใหค้  านึงถึงขอ้หา้มมิใหป้ระกอบอาชีพตามท่ีก าหนดไวใ้น 
มาตรา ๒๒/๑ ดว้ย  

มาตรา ๒๓   ใหเ้ลขาธิการเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งและรับผดิชอบ 
ในการด าเนินกิจการทั้งปวงของส านกังาน 

ในการด าเนินกิจการ เลขาธิการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

มาตรา ๒๔   ในกิจการของส านกังานท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก ใหเ้ลขาธิการ 
เป็นผูแ้ทนของส านกังาน และเพื่อการน้ีเลขาธิการจะมอบอ านาจให้ตวัแทน หรือบุคคลใดกระท าการ 
เฉพาะอยา่งแทนก็ได ้  

  มาตรา ๒๔/๑๔   เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุม้ครองผูล้งทุน  
ใหส้ านกังานหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นหนงัสือจากส านกังานมีอ านาจเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
การออกหรือเสนอขายหลกัทรัพย์ บริษทัท่ีออกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพย ์  
ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์องคก์รท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์การกระท าความผดิ
และการลงโทษบุคคลท่ีกระท าความผดิ หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีไดรั้บเน่ืองจากการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ี   

มาตรา ๒๕   ใหส้ านกังานมีทุนประเดิมประกอบดว้ยเงินท่ีโอนมาตามมาตรา ๓๑๙ 
และมาตรา ๓๒๐  

  มาตรา ๒๖   ใหส้ านกังานจดัใหมี้เงินส ารองประเภทต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ ์
และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดว้ยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

  มาตรา ๒๗   บรรดาค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
ท่ีส านกังานไดรั้บและรายไดอ่ื้นอนัไดม้าจากการด าเนินงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านกังาน 
ใหต้กเป็นของส านกังาน และเม่ือไดห้กัดว้ยรายจ่ายและหกัเป็นเงินส ารองตามมาตรา ๒๖ แลว้  
เหลือเท่าใดให้น าส่งเป็นรายไดข้องรัฐ 

  มาตรา ๒๘๔   การพน้จากต าแหน่งของพนกังานของส านกังาน รวมทั้งการพน้ 
จากต าแหน่งเน่ืองจากเกษียณอายใุหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  



๑๔ 
 

 

  ในกรณีท่ีมีเหตุผลสมควรเม่ือค านึงถึงต าแหน่งหรือลกัษณะงานใดท่ีพนกังาน
รับผดิชอบก่อนพน้ต าแหน่งหรือหนา้ท่ีในส านกังาน ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจออกขอ้บงัคบั
ก าหนดใหน้ าความในมาตรา ๒๒/๑ มาใชบ้งัคบักบัพนกังานนั้น โดยอนุโลม 

  มาตรา ๒๙   มิให้น ากฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
การจ่ายค่าชดเชยและการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสัมพนัธ์  
และกฎหมายวา่ดว้ยพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ มาใชบ้งัคบักบัเลขาธิการ พนกังาน และลูกจา้ง 
ของส านกังาน 

  มาตรา ๒๙/๑๔   ในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ใหป้ระธานกรรมการ ก.ล.ต. 
กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการก ากบัตลาดทุน และเลขาธิการเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  มาตรา ๓๐   ใหส้ านกังานจดัใหมี้ระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบักิจการของส านกังาน  
และจดัใหมี้การสอบบญัชีภายในเป็นประจ า 

  มาตรา ๓๑   ให้ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบญัชีของส านกังาน  
และเสนอรายงานผลการสอบบญัชีต่อรัฐมนตรีภายในเกา้สิบวนันบัจากวนัส้ินปีบญัชี 

  มาตรา ๓๑/๑๔   ให้ส านกังานจดัท ารายงานประจ าปีซ่ึงแสดงถึงฐานะการเงิน  
และผลการด าเนินงานเสนอรัฐมนตรีภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัจากวนัส้ินปีบญัชี  

  มาตรา ๓๑/๒๖   ใหส้ านกังานดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
จดัท าแผนการด าเนินงานของส านกังานเสนอรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยไว ้
ในลกัษณะท่ีประชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้  

ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรหรือจ าเป็น ส านกังานดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อาจแกไ้ขเพิ่มเติมแผนการด าเนินงานของส านกังานได ้โดยใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

แผนการด าเนินงานของส านกังานท่ีจดัท าข้ึนตามวรรคหน่ึง ใหจ้ดัท าเป็นแผนสามปี  
เพื่อส่งเสริมใหก้ารก ากบัดูแลและพฒันาตลาดทุนเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองผูล้งทุน 
เสริมสร้างความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสของตลาดทุน และลดความเส่ียงของ
ระบบการเงิน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 



๑๕ 
 

 

ส่วนท่ี ๓๔ 
คณะกรรมการคดัเลือก 

________________ 

มาตรา ๓๑/๓๖   ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ใหรั้ฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกจ านวนเจด็คน 
เพื่อท าหนา้ท่ีคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการดงักล่าว 

คณะกรรมการคดัเลือกตามวรรคหน่ึง ใหแ้ต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงเคยด ารงต าแหน่ง 
ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงพาณิชย ์ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือผูเ้คยด ารงต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  ทั้งน้ี ไม่เกินต าแหน่งละหน่ึงคน 

บุคคลซ่ึงเคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตามวรรคสอง ใหห้มายความรวมถึงบุคคลซ่ึงเคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายวา่ดว้ยการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดว้ย 

กรรมการคดัเลือกตอ้งไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  
ขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวฒิุสภา และไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ 
หรือส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง 

ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกตามวรรคหน่ึงพิจารณาเลือกกรรมการคนหน่ึง  
เป็นประธานกรรมการคดัเลือก 
 ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกไดรั้บค่าตอบแทนจากส านกังานตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
และใหถื้อวา่เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน  

มาตรา ๓๑/๔   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกก าหนดระเบียบวา่ดว้ยการเสนอรายช่ือ  
การพิจารณา และการคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งโดยระเบียบดงักล่าวอยา่งนอ้ย
ตอ้งก าหนดใหมี้การระบุขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้และประสบการณ์ของผูท้รงคุณวุฒิอนัเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งท่ีไดรั้บการเสนอช่ืออยา่งเพียงพอท่ีคณะกรรมการคดัเลือกจะด าเนินการ
พิจารณาคดัเลือกได ้  
  ระเบียบตามวรรคหน่ึง ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และใหมี้ผลใชบ้งัคบั
ต่อไป แมค้ณะกรรมการคดัเลือกท่ีก าหนดระเบียบดงักล่าวจะพน้จากต าแหน่งแลว้ 



๑๖ 
 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติม การยกเลิก หรือการก าหนดระเบียบข้ึนใหม่ จะกระท าได ้
ก็แต่โดยคณะกรรมการคดัเลือกมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
และใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกเปิดเผยระเบียบท่ีก าหนดข้ึนตามมาตราน้ีไวใ้นลกัษณะ 
ท่ีประชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้ 

  มาตรา ๓๑/๕   คณะกรรมการคดัเลือกทั้งคณะพน้จากต าแหน่งเม่ือด าเนินการคดัเลือก
และไดมี้การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
เสร็จส้ินตามท่ีไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อด าเนินการคดัเลือกในคร้ังนั้น  

  มาตรา ๓๑/๖   การประชุมของคณะกรรมการคดัเลือกตอ้งมีกรรมการมาประชุม 
ไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการคดัเลือกทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  ใหน้ าความในมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการคดัเลือก  
โดยอนุโลม 
 

มาตรา ๓๑/๗๖  ในการคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีร่วมกนัเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนสองเท่า
ของจ านวนกรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีจะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการคดัเลือก  

(๑) การคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหป้ระธาน
กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีมิใช่กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ร่วมกนัเสนอรายช่ือ 

(๒) การคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอรายช่ือ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการคดัเลือกไม่เห็นชอบกบัรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิท่ีเสนอ 
ตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการคดัเลือกมีอ านาจใหมี้การด าเนินการเสนอรายช่ือใหม่ได ้
  เม่ือคณะกรรมการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิท่ีสมควรไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน แลว้แต่กรณีแลว้  
ใหเ้สนอช่ือต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง 

   

 
 



๑๗ 
 

 

หมวด ๒ 
การออกหลกัทรัพยข์องบริษทั 

_________________ 
ส่วนท่ี ๑ 

การอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
_________________ 

  มาตรา ๓๒   หา้มมิใหผู้เ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานและปฏิบติัตามมาตรา ๖๕ 

การขออนุญาตตามวรรคหน่ึง จะกระท าไดต่้อเม่ือผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัดงักล่าว 
ไดจ้ดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัแลว้  

มาตรา ๓๓๔   หา้มมิใหบ้ริษทัเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ ประเภทหุ้น หุน้กู ้ 
ตัว๋เงิน ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้และหลกัทรัพยอ่ื์นใด 
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  เวน้แต่ 

(๑) เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะตามมาตรา ๖๓  
(๒) ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานและปฏิบติัตามมาตรา ๖๕ หรือ 
(๓) เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ทั้งหมดโดยบริษทัมหาชนจ ากดั 

ต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไดรั้บช าระราคาเต็มมูลค่าท่ีเสนอขายจากผูถื้อหุ้น   

มาตรา ๓๓/๑๕   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ส าหรับกองทรัสต์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุนตามประเภทกองทรัสตแ์ละประเภทหลกัทรัพย ์
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดให้บุคคลดงัต่อไปน้ี 
เป็นผูย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๓๓ 

(๑) ผูท่ี้จะเป็นผูก่้อตั้งทรัสตห์รือผูก่้อตั้งทรัสต ์เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 

(๒) ผูมี้หนา้ท่ีจดัการกองทรัสต์ 
เม่ือยืน่ค  าขอแลว้ ก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  

ใหบุ้คคลตาม (๑) และ (๒) มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลเช่นเดียวกบับริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพย ์ และภายหลงัท่ีไดรั้บอนุญาต ใหบุ้คคลตาม (๒) มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
ในการเปิดเผยขอ้มูล รวมทั้งหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัในหมวด ๒ การออกหลกัทรัพย ์



๑๘ 
 

 

ของบริษทัและหมวด ๓ การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน เช่นเดียวกบัท่ีก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ี 
และความรับผดิชอบของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรเพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของ
หลกัทรัพย ์บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ผูล้งทุน และการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจก าหนดใหบุ้คคลตาม (๑) และ (๒) ไดรั้บยกเวน้การปฏิบติัหรือปฏิบติัแตกต่างไปจากบทบญัญติั 
ในส่วนท่ี ๔ การจดัท าทะเบียนและการโอน ของหมวด ๒ การออกหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือ 
มาตรา ๘๘ ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได ้  

มาตรา ๓๓/๒๕   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามประเภท 
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซ่ึงผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นข้ึนอยูก่บัฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยโ์ดยบุคคลอ่ืนนั้นยินยอม  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดใหบุ้คคลอ่ืนนั้นมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบร่วมกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลก่อน 
และภายหลงัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ดว้ยก็ได ้  

มาตรา ๓๔๔   การเสนอขายหุน้ของบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์ไม่วา่จะกระท าโดยบริษทัจ ากดัท่ีออกหุน้นั้น หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าว มิใหก้ระท า 
เป็นการทัว่ไปหรือต่อบุคคลในวงกวา้ง  เวน้แต่จะไดรั้บยกเวน้หรือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

มาตรา ๓๕๕   การขอเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่และการอนุญาตตามมาตรา ๓๒ 
และมาตรา ๓๓ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนด  ในการน้ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนอาจประกาศก าหนดรายละเอียดในเร่ืองดงัต่อไปน้ีไว้
ดว้ยก็ได ้ 

(๑) สัดส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  
(๒) ระยะเวลาในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(๓) การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพย ์
(๔) การรับช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย ์
(๕) การเก็บรักษาและการปฏิบติัเก่ียวกบัเงินค่าจองหลกัทรัพย ์
(๖) เง่ือนไขอ่ืนท่ีจ าเป็นในการรักษาผลประโยชน์ประชาชนผูล้งทุน 
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มาตรา ๓๕/๑๕   ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๓๓ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดให้ 
บริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศและอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศท่ีมีมาตรการ
คุม้ครองผูล้งทุนในท านองเดียวกนักบัท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ไดรั้บยกเวน้การปฏิบติั 
หรือปฏิบติัแตกต่างไปจากบทบญัญติัในส่วนท่ี ๒ หุน้กู ้ส่วนท่ี ๓ การออกหุน้กูมี้ประกนั ส่วนท่ี ๔  
การจดัท าทะเบียนและการโอน หรือส่วนท่ี ๕ การเปิดเผยขอ้มูลและผูส้อบบญัชี ของหมวดน้ี  
หรือตามหมวด ๓ การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได ้  
ทั้งน้ี เพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะของหลกัทรัพย ์บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ผูล้งทุน และการเสนอขาย
หลกัทรัพยน์ั้น 

  มาตรา ๓๖   ในการพิจารณาค าขออนุญาต ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณา 
ใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้ง 
และครบถว้นตามมาตรา ๓๕ 

  มาตรา ๓๗๕   มิให้น าบทบญัญติัมาตรา ๑๒๒๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชยท่ี์หา้มมิใหบ้ริษทัจ ากดัออกหุ้นกู ้มาใชบ้งัคบัแก่บริษทัจ ากดัท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้อกหุน้กู ้
ตามพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา ๓๘๕   มิใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
ท่ีห้ามมิให้คิดดอกเบ้ียเกินอตัรา มาใช้บงัคบัแก่หลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นกูแ้ละตัว๋เงินท่ีเสนอขาย 
ตามพระราชบญัญติัน้ี 

ส่วนท่ี ๒ 
หุน้กู ้

____________ 

  มาตรา ๓๙   หุน้กูข้องบริษทัตอ้งมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ฉบบัละหน่ึงร้อยบาทโดยช าระ
เป็นเงิน และผูซ้ื้อจะขอหกักลบลบหน้ีกบับริษทัมิได ้

  มาตรา ๔๐๔   ใบหุน้กูอ้ยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี  
(๑) ช่ือบริษทั  
(๒) เลขทะเบียนบริษทั และวนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั 
(๓) จ านวนเงินท่ีออกหุน้กู ้
(๔) ช่ือผูถื้อหุ้นกู ้หรือค าแถลงวา่ไดอ้อกหุ้นกูน้ั้นใหแ้ก่ผูถื้อ 
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(๕) ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุน้กู ้จ  านวนหุน้กู ้และจ านวนเงินอตัราดอกเบ้ีย  
และระยะเวลาการช าระคืน 

(๖) วธีิการ เวลา และสถานท่ีส าหรับการช าระดอกเบ้ียหุ้นกู ้และการไถ่ถอนหุน้กู ้
(๗) สิทธิของผูถื้อหุน้กูใ้นกรณีท่ีบริษทัมีหน้ีก่อนการออกหุ้นกู ้
(๘) วธีิการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถา้มี) 
(๙) ลายมือช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั หรือนายทะเบียนหุน้กู ้
(๑๐) วนัเดือนปีท่ีออกหุ้นกู ้
(๑๑) รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

ส่วนท่ี ๓ 
การออกหุน้กูมี้ประกนั 
_________________ 

มาตรา ๔๑๕   ในการขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ เพื่อออกหุ้นกูมี้ประกนั ผูข้ออนุญาต
ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(๑) เสนอร่างขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้     
(๒) เสนอร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
(๓) ขอความเห็นชอบบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

ประกาศก าหนดเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
(๔) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

  ในกรณีท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัจะเสนอขายหุ้นกูมี้ประกนัท่ีออกใหม่ต่อผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงไม่ตอ้งขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ ใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัด าเนินการตามวรรคหน่ึง ก่อนการเสนอขาย
หุน้กูด้ว้ย  

  มาตรา ๔๒๔   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้
อยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี  

(๑) สิทธิและเง่ือนไขตามหุน้กู ้ 
(๒) ผลประโยชน์ตอบแทน 
(๓) ทรัพยสิ์นท่ีเป็นประกนัหรือหลกัประกนัอ่ืน 
(๔) การแต่งตั้งและอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
(๕) เง่ือนไขการเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้



๒๑ 
 

 

(๖) ค ายนิยอมของผูถื้อหุน้กูท่ี้จะใหผู้อ้อกหุ้นกูมี้ประกนัแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวต้ามมาตรา ๔๑(๓)  

(๗) ค ารับรองของผูอ้อกหุน้กูมี้ประกนัท่ีจะจ านอง จ าน า หรือให้หลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
เพื่อเป็นประกนัหุ้นกูภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้ามมาตรา ๔๔ 

(๘) วธีิการ เวลา และสถานท่ีส าหรับการช าระหน้ี 
(๙) วธีิการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถา้มี) 
(๑๐) รายการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

  มาตรา ๔๓๔   สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูอ้ยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(๑) อ านาจและหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้นการรับจ านอง รับจ าน า หรือ 

รับหลกัประกนัอยา่งอ่ืน การใชสิ้ทธิบงัคบัหลกัประกนัดงักล่าว หรือการด าเนินการให้ผูอ้อกหุ้นกู ้
มีประกนัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีท าไวก้บัผูถื้อหุ้นกู ้รวมทั้งการเรียกค่าเสียหาย 

(๒) อตัราและวธีิการจ่ายค่าตอบแทนและบ าเหน็จในการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
(๓) รายการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

  มาตรา ๔๔   เม่ือผูอ้อกหุน้กูมี้ประกนัไดเ้สนอขายหุน้กูมี้ประกนัต่อผูถื้อหุน้หรือ 
ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ แลว้ ใหผู้อ้อกหุน้กูมี้สิทธิและหนา้ท่ีตามขอ้ก าหนดตามมาตรา ๔๑(๑) 
และตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี และใหผู้อ้อกหุน้กูมี้ประกนัแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้าม 
ค ายนิยอมของผูถื้อหุน้กูพ้ร้อมกบัด าเนินการจ านอง จ าน า หรือจดัใหมี้หลกัประกนัอยา่งอ่ืนใหก้บั 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีปิดการเสนอขาย 

  มาตรา ๔๕   ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้อ  านาจกระท าการในนามของตนเองเพื่อประโยชน์
ของผูถื้อหุ้นกูท้ ั้งปวงในการรับจ านอง รับจ าน า หรือรับหลกัประกนัอยา่งอ่ืน การใช้สิทธิบงัคบั
หลกัประกนั และการด าเนินการใหผู้อ้อกหุน้กูมี้ประกนัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีใหไ้วก้บัผูถื้อหุน้กู ้
รวมทั้งการเรียกค่าเสียหาย 
  การกระท าของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่เป็นการกระท าของผูถื้อหุน้กู้
โดยตรง 

มาตรา ๔๖๔   ใหค้ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการในการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ด ้  

มาตรา ๔๗   นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้ง  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีหนา้ท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกู ้



๒๒ 
 

 

ในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามวรรคหน่ึง จนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหุน้กู ้ใหผู้ถื้อหุน้กูห้รือส านกังานมีสิทธิฟ้องร้อง
บงัคบัคดีกบัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูท้ ั้งปวงได ้

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูฟ้้องร้องบงัคบัคดี ผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งมีจ านวนหุน้กู ้
มีประกนัหรือไดรั้บแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้กูอ่ื้นซ่ึงมีจ านวนหุ้นกูมี้ประกนัรวมกนัไม่ต ่ากวา่ร้อยละสิบ 
ของจ านวนหุน้กูมี้ประกนัท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

มาตรา ๔๘   ในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัทรัพยต์ามบทบญัญติั
ในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรือหมวด ๗ ของลกัษณะ ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ใหส้ านกังานเป็นผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาดว้ย  

ในกรณีตามวรรคหน่ึง เม่ือพนกังานอยัการยืน่ฟ้องคดีอาญา  ใหพ้นกังานอยัการ 
มีอ านาจเรียกทรัพยสิ์นหรือราคาหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแทนผูไ้ดรั้บความเสียหายดว้ย  
ในการน้ี ใหน้ าบทบญัญติัวา่ดว้ยการฟ้องคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย 
วธีิพิจารณาความอาญามาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม  

มาตรา ๔๙   ในการออกหุ้นกูล้กัษณะอ่ืนนอกจากหุน้กูมี้ประกนั หากผูอ้อกหุน้กู้
ประสงคจ์ะจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งแสดงความจ านงในขณะท่ีขออนุญาตออกหุน้กู ้
และใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 
และมาตรา ๔๘ รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบักบัการขออนุญาต การท าขอ้ก าหนด 
และสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อ  านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบั
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยอนุโลม  

ส่วนท่ี ๔ 
การจดัท าทะเบียนและการโอน 

_________________ 

  มาตรา ๕๐๕   ใหบ้ริษทัท่ีออกหุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้กูต้ามมาตรา ๓๓ จดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยด์งักล่าวตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนด 

  มาตรา ๕๑๕   การโอนหุ้นกู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ท่ีออกตามมาตรา ๓๓ จะสมบูรณ์ต่อเม่ือผูมี้ช่ือแสดงวา่เป็นเจา้ของหรือ
ผูรั้บโอนคนสุดทา้ยไดส่้งมอบใบหลกัทรัพยด์งักล่าวแก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอน 
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  มาตรา ๕๒๕   ผูใ้ดครอบครองใบหุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ท่ีออกตามมาตรา ๓๓ ท่ีมีการสลกัหลงัตามมาตรา ๕๑ แลว้  
ใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูน้ั้นเป็นเจา้ของหลกัทรัพยน์ั้น 

  มาตรา ๕๓๕   ผูรั้บโอนหุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ท่ีออกตามมาตรา ๓๓ ผูใ้ดประสงคจ์ะลงทะเบียนการโอน ใหย้ืน่ค าขอ 
ต่อบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือนายทะเบียน พร้อมทั้งส่งมอบใบหลกัทรัพยท่ี์ตนไดล้งลายมือช่ือเป็น 
ผูรั้บโอนในดา้นหลงัของใบหลกัทรัพยน์ั้นแลว้ และให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือนายทะเบียน  
แลว้แต่กรณี  ลงทะเบียนการโอนพร้อมทั้งรับรองการโอนไวใ้นใบหลกัทรัพยน์ั้นหรือออกใบหลกัทรัพย ์
ใหใ้หม่  ทั้งน้ี ภายในก าหนดระยะเวลาท่ีส านกังานประกาศก าหนด  เวน้แต่การโอนหลกัทรัพยน์ั้น 
จะขดัต่อกฎหมายหรือขดัต่อขอ้จ ากดัในเร่ืองการโอนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งไดจ้ดทะเบียน
ขอ้จ ากดันั้นไวก้บัส านกังานแลว้ 

เม่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือนายทะเบียนไดรั้บค าขอโอนตามวรรคหน่ึงแล้ว  
ใหก้ารโอนนั้นใชย้นักบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ด ้แต่จะใชย้นับุคคลภายนอกไดเ้ม่ือมีการลงทะเบียน
การโอนแลว้ 

มาตรา ๕๔   หา้มมิใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ่์ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ  
แก่บุคคลท่ีมิไดมี้ช่ือในทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๕๓  เวน้แต่เป็นกรณีของหุ้นกูช้นิด 
ไม่ระบุช่ือผูถื้อ ให้จ่ายไดเ้ม่ือผูค้รอบครองไดย้ืน่ใบหุน้ต่อบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ในกรณีเช่นน้ี 
ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส์ลกัหลงัการจ่ายไวด้ว้ย  

มาตรา ๕๕๕   การโอนหุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้กูช้นิดไม่ระบุช่ือผูถื้อท่ีออกตามมาตรา ๓๓ จะสมบูรณ์ต่อเม่ือไดส่้งมอบใบหลกัทรัพย์
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บโอน  

มาตรา ๕๕/๑๕   ใหน้ าความในส่วนน้ีและบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งไปใชบ้งัคบั 
แก่การจดัท าทะเบียนและการโอนหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดตาม 
มาตรา ๓๓ ดว้ยโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรเพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของ
หลกัทรัพย ์ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบั 
การจดัท าทะเบียนและการโอนหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงแตกต่างไปจากบทบญัญติัในส่วนน้ีได ้
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ส่วนท่ี ๕ 
การเปิดเผยขอ้มูลและผูส้อบบญัชี 

____________________ 

มาตรา ๕๖๕   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ จดัท า 
และส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัต่อส านกังาน
ดงัต่อไปน้ี  

(๑) งบการเงินรายไตรมาสท่ีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้ 
(๒) งบการเงินประจ างวดการบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ 
(๓) รายงานประจ าปี 
(๔) รายงานการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบับริษทัตามท่ีคณะกรรมการก ากบั 

ตลาดทุนประกาศก าหนด  
งบการเงินและรายงานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ 

วธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด การก าหนดดงักล่าวใหค้  านึงถึงมาตรฐาน 
ท่ีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชีไดใ้ห ้
ความเห็นชอบไวแ้ลว้ดว้ย  

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนอาจออกประกาศเพื่อผอ่นผนัหรือยกเวน้หนา้ท่ี 
การจดัท าหรือส่งขอ้มูลตามวรรคหน่ึง โดยค านึงถึงความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของผูล้งทุนก็ได ้

  มาตรา ๕๗๕   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓  
รายงานพร้อมดว้ยเหตุผลต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 

(๑) บริษทัประสบความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(๒) บริษทัหยดุประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน 
(๓) บริษทัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคห์รือลกัษณะการประกอบธุรกิจ   
(๔) บริษทัท าสัญญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงาน

ของบริษทั 
(๕) บริษทักระท าหรือถูกกระท าอนัมีลกัษณะเป็นการครอบง าหรือถูกครอบง า

กิจการตามมาตรา ๒๔๗ 
(๖) กรณีใด ๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพย ์

หรือต่อการตดัสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพยข์องบริษทั 
ตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 



๒๕ 
 

 

  มาตรา ๕๘๕   ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่เอกสารหรือรายงานท่ีบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยต์ามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ จดัส่งใหมี้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือมีขอ้ความคลุมเครือ 
ไม่ชดัเจน หรือในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน หรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ 
ของผูถื้อหลกัทรัพยห์รือต่อการตดัสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์
ของบริษทั ใหส้ านกังานมีอ านาจท่ีจะด าเนินการประการใดประการหน่ึง หรือหลายประการดงัน้ี 

(๑) ใหบ้ริษทัรายงานหรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
(๒) ใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ  านาจในการจดัการของบริษทัช้ีแจง

เพิ่มเติม 
(๓) ใหบ้ริษทัจดัใหมี้การสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชี และรายงานผลการสอบบญัชีนั้น

ใหส้ านกังานทราบ และเปิดเผยขอ้มูลแก่ประชาชนทัว่ไป 

  มาตรา ๕๙๕   ใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งบริหารตามท่ีส านกังานประกาศ
ก าหนด และผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ มีหนา้ท่ีจดัท า
และเปิดเผยรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของตน  
คู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านกังาน ตามหลกัเกณฑ ์
และวธีิการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามวรรคหน่ึง ไดแ้ก่  
(๑) หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓  

ตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
(๒) หลกัทรัพยใ์ด ๆ ท่ีออกโดยบุคคลอ่ืนท่ีใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้น 

ท่ีจะซ้ือ ขาย ไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยต์าม (๑) หรือไดรั้บผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบัราคา 
หรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยต์าม (๑) 

(๓) สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีก าหนด 
ใหส่้งมอบหลกัทรัพย ์หรือท่ีก าหนดใหผ้ลตอบแทนของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อา้งอิงกบัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยต์าม (๑) หรือ (๒) 

การรายงานตามวรรคหน่ึง ใหร้วมถึงการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์
และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยนิติบุคคลซ่ึงบุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นผูถื้อหุน้เกินร้อยละสามสิบ 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว โดยใหน้บัรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรส 
หรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นดว้ย 

ใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัแก่ผูบ้ริหารชัว่คราว ผูท้  าแผน ผูบ้ริหารแผน  
และผูบ้ริหารแผนชัว่คราวตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๓๒ 



๒๖ 
 

 

หรือมาตรา ๓๓ โดยอนุโลม และในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นนิติบุคคล ผูมี้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง 
ใหร้วมถึงกรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารของนิติบุคคลนั้นตามท่ีส านกังานประกาศก าหนดดว้ย 

  มาตรา ๖๐๔   เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนเก่ียวกบัฐานะ 
และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์รวมทั้งการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัดงักล่าว   
ใหส้ านกังานมีอ านาจเปิดเผยรายงานหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘  
และมาตรา ๕๙ ได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๑   ผูส้อบบญัชีตามมาตรา ๕๖ ตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบ 
  เม่ือไดรั้บความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูส้อบบญัชีนั้นมีสิทธิสอบบญัชี 
บริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๑๐๖ บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนด 
ในมาตรา ๑๙๙ และบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดในมาตรา ๒๑๗ 
ไดด้ว้ย 

มาตรา ๖๒๕   ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีสอบทานหรือสอบบญัชีพบวา่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ จดัท างบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจ างวดการบญัชี 
ไม่ตรงตามความเป็นจริง ใหผู้ส้อบบญัชีรายงานขอ้สังเกตหรือเปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ของงบการเงิน และแจง้พฤติการณ์ไวใ้นรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบบญัชีท่ีตนจะตอ้ง 
ลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น พร้อมทั้งแจง้ใหส้ านกังานทราบ 

ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ างวดการบญัชี ผูส้อบบญัชีใดไม่ปฏิบติัตาม
ความในวรรคหน่ึง ใหส้ านกังานมีอ านาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีนั้นได ้  

หมวด ๓ 
การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน 

_________________ 

มาตรา ๖๓   บทบญัญติัในหมวดน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การเสนอขายหลกัทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ตัว๋เงินคลงั 
(๒) พนัธบตัรรัฐบาล  
(๓) พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  
(๔) พนัธบตัรท่ีกระทรวงการคลงัค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ีย 



๒๗ 
 

 

(๕) หลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

มาตรา ๖๔   บทบญัญติัในหมวดน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(๑) การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต 
ใหป้ระกอบการจดัการกองทุนรวม  

(๒) การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีมูลค่าของหลกัทรัพย์
ทั้งหมดนอ้ยกวา่จ านวนเงินท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(๓) การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะ ประเภท หรือจ านวนของผูล้งทุน  
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

การเสนอขายหลกัทรัพยต์าม (๒) และ (๓) ผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทั 
หรือเจา้ของหลกัทรัพยต์อ้งรายงานผลการขายใหส้ านกังานทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิด 
การเสนอขาย 

  มาตรา ๖๕   การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ จะกระท าได้
ต่อเม่ือผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์และร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

  มาตรา ๖๖๕   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ  
ตามมาตรา ๖๕ ท่ีผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดัหรือบริษทัตอ้งไดรั้บอนุญาตตามมาตรา ๓๒  
หรือมาตรา ๓๓ ผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดัหรือบริษทัอาจยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนพร้อมกบัการยืน่ค  าขออนุญาตตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓
หรือจะยืน่ภายหลงัจากวนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ก็ได ้
  ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามมาตรา ๓๓  
ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ไดห้ลายคร้ังภายในวงเงินและระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด   
และหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีก าหนดเวลาการช าระคืนไม่เกินสองร้อยเจด็สิบวนั  
บริษทัไม่จ  าตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนทุกคร้ัง 
ท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว แต่ตอ้งจดัส่งขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงจากแบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ไวค้ร้ังแรกใหแ้ก่ส านกังานล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หา้วนัท าการก่อนวนัจดัส่ง 
หรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน 



๒๘ 
 

 

  มาตรา ๖๗๔   ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๖๘ แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดส่ีสิบหา้วนันบัจากวนัท่ีส านกังาน
ไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน  เวน้แต่คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนจะประกาศก าหนดใหมี้ผลใชบ้งัคบัก่อนครบก าหนดเวลาดงักล่าว  

มาตรา ๖๘๕   ในกรณีท่ีผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดัหรือบริษทัไดย้ืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนพร้อมกบัการยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓   หากส านกังานยงัมิไดอ้นุญาตใหเ้สนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่เม่ือพน้ระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๖๗ ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัต่อเม่ือผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั
หรือบริษทันั้นไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ได ้  

มาตรา ๖๙๔   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามแบบ 
ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด โดยใหมี้รายละเอียดของรายการดงัน้ี 

(๑) วตัถุประสงคข์องการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ   
(๒) ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
(๓) ทุนของบริษทั 
(๔) จ านวนและประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
(๕) ราคาท่ีคาดวา่จะขายของหลกัทรัพยต่์อหน่วย 
(๖) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
(๗) ฐานะทางการเงิน การด าเนินงาน และขอ้มูลท่ีส าคญัของธุรกิจ  
(๘) ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
(๙) ผูส้อบบญัชี สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจ า และท่ีปรึกษากฎหมายของ 

บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
(๑๐) วธีิการจอง จดัจ าหน่าย และจดัสรรหลกัทรัพย ์
(๑๑) ขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  
ในการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ส านกังานจะก าหนดให้ 

ผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพยแ์นบเอกสารหลกัฐานอ่ืน นอกจากท่ีระบุ
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยก์็ได ้  



๒๙ 
 

 

  มาตรา ๗๐๔   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทตัว๋เงิน 
หรือหุน้กู ้นอกจากจะตอ้งมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา ๖๙ แลว้ ใหมี้รายละเอียดของรายการ
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(๑) สิทธิและขอ้จ ากดัในการโอนตามตัว๋เงินหรือหุน้กู ้
(๒) ผลประโยชน์ตอบแทน 
(๓) ทรัพยสิ์นหรือหลกัประกนัอ่ืนท่ีเป็นประกนัการออกหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
(๔) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี)  
(๕) ภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ฉพาะกรณีหลกัทรัพย  ์

ท่ีไม่มีประกนั 
(๖) ยอดหน้ีคงคา้งในการออกตัว๋เงินหรือหุน้กูค้ร้ังก่อน 
(๗) วธีิการ เวลา และสถานท่ีส าหรับการช าระหน้ี 
(๘) วธีิการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถา้มี)  
(๙) ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

  มาตรา ๗๑๔   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 
นอกจากจะตอ้งมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา ๖๙ แลว้ ใหมี้รายละเอียดของรายการดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(๑) สิทธิและเง่ือนไขตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
(๒) มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีใหอ้อกหุ้นหรือหุ้นกู ้หรือค าอนุมติัของส านกังาน 

ท่ีใหอ้อกหน่วยลงทุนเพื่อใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ แลว้แต่กรณี 
(๓) จ านวนหุ้นหรือหุน้กูห้รือหน่วยลงทุนทั้งส้ินท่ีจะออกตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(๔) วธีิการแปลงสภาพแห่งสิทธิ  
(๕) ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

  มาตรา ๗๒   ร่างหนงัสือช้ีชวนตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
ส าหรับรายการในร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีตรงกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ตอ้งมีสาระส าคญัของขอ้มูลไม่ต่างกนั 

มาตรา ๗๓   ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่ขอ้ความหรือรายการในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถว้น ใหส้ านกังานมีอ านาจ
สั่งใหผู้ย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนยืน่รายการหรือแกไ้ข



๓๐ 
 

 

เพิ่มเติมใหค้รบถว้น แต่ส านกังานจะสั่งภายหลงัจากท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แลว้ มิได ้ 

มาตรา ๗๔   ก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั หากผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพย์
ประสงคจ์ะแกไ้ขเพิ่มเติมรายการหรือขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
และร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าว  ใหย้ืน่ขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายการหรือขอ้มูลท่ีไดย้ืน่ไวต่้อส านกังานได ้  
เวน้แต่การขอแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นการขอแกไ้ขเพิ่มเติมในสาระส าคญั ส านกังานอาจก าหนด 
ใหก้ารขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนเขา้มาใหม่ โดยใหถื้อวา่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นเป็นวนัเร่ิมตน้ 
ในการนบัระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ ดว้ย 

ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่การขอแกไ้ขเพิ่มเติมตามวรรคหน่ึงจะมีผลกระทบ 
ต่อผลประโยชน์ของผูล้งทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งใหผู้เ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทั  
หรือเจา้ของหลกัทรัพยด์งักล่าว ยืน่เอกสารหลกัฐานหรือขอ้มูลใด ๆ เพิ่มเติมได ้  

มาตรา ๗๕   ในการนบัระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ มิให้นบัระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี
ส านกังานไดส้ั่งการตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ วรรคสอง จนถึงวนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสาร
หลกัฐานหรือขอ้มูลโดยครบถว้น  

มาตรา ๗๖   ภายหลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั ใหส้ านกังานมีอ านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑)๕ ในกรณีท่ีส านกังานตรวจพบวา่ขอ้ความหรือรายการในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนเป็นเทจ็ หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั
อนัอาจท าใหบุ้คคลผูเ้ขา้ซ้ือหลกัทรัพยเ์สียหาย ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งระงบัการมีผลใชบ้งัคบั 
ของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน และในกรณีท่ีการเสนอ
ขายหลกัทรัพยน์ั้นไดรั้บอนุญาตตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งเพิกถอน 
การอนุญาตนั้นไดใ้นทนัที 

(๒) ในกรณีท่ีส านกังานตรวจพบวา่ขอ้ความหรือรายการในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนคลาดเคล่ือนในสาระส าคญัหรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผล 
ใหข้อ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนเปล่ียนแปลงไป 
ในสาระส าคญั  ทั้งน้ี อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการลงทุนของบุคคลผูเ้ขา้ซ้ือหลกัทรัพย ์  



๓๑ 
 

 

ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งระงบัการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
และร่างหนงัสือช้ีชวนเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะไดมี้การด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้งและ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีส านกังานก าหนดเพื่อใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงการแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าว 

(๓) ในกรณีท่ีส านกังานตรวจพบวา่ขอ้ความหรือรายการในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนคลาดเคล่ือนในลกัษณะอ่ืน ใหส้ านกังานมีอ านาจ 
สั่งใหผู้เ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ยืน่แบบดงักล่าวแกไ้ขขอ้มูล 
ใหถู้กตอ้ง 

การสั่งการของส านกังานตามวรรคหน่ึง ไม่กระทบถึงการด าเนินการใด ๆ  
ของผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพยก่์อนท่ีจะมีการสั่งการดงักล่าว  
และไม่กระทบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายของบุคคลตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๘๒ 

  มาตรา ๗๗   เม่ือผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพย ์
ไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนแลว้ การเผยแพร่ขอ้มูล
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัใหก้ระท าได ้แต่ตอ้งมีสาระส าคญัของขอ้มูลตามท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนดพร้อมทั้งมีขอ้ความใหเ้ห็นชดัเจนวา่การเผยแพร่ดงักล่าวมิใช่เป็นหนงัสือช้ีชวน   
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

  มาตรา ๗๘   ผูใ้ดประสงค์จะขอตรวจหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ไวต่้อส านกังานใหก้ระท าไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตาม 
ระเบียบท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

มาตรา ๗๙   เม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ  
ร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนจะกระท าไดต่้อเมื่อ 
ไดมี้การจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน พร้อมทั้งระบุวนัท่ีไดย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนไวด้ว้ย  

มาตรา ๘๐๔   การโฆษณาช้ีชวนต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ใหซ้ื้อหลกัทรัพย ์
ของผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพย ์โดยมิใช่ดว้ยวธีิการตามมาตรา ๗๙  
จะกระท าไดต่้อเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั
ตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แลว้ และตอ้งไม่ใชถ้อ้ยค าหรือขอ้ความใดท่ีเกินความจริง หรือเป็นเทจ็ 
หรืออาจท าใหบุ้คคลอ่ืนส าคญัผดิ และถา้เป็นการโฆษณาทางส่ิงตีพิมพต์อ้งมีรายละเอียดตามรายการ
ดงัต่อไปน้ี  



๓๒ 
 

 

(๑) จ านวน ชนิด ราคาเสนอขายหลกัทรัพยต่์อหน่วย และมูลค่าของหลกัทรัพย์
ทั้งหมดท่ีโฆษณาช้ีชวนใหซ้ื้อ 

(๒) ช่ือผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพย ์
(๓) ประเภทของธุรกิจท่ีจะด าเนินการหรือก าลงัด าเนินการ 
(๔) สถานท่ีและวนัเวลาท่ีจะขอรับหนงัสือช้ีชวนได ้
(๕) ช่ือผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์(ถา้มี)  
(๖) รายการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

มาตรา ๘๑   เม่ือไดเ้สนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนแลว้  ผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั 
บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพย ์ตอ้งรายงานผลการขายหลกัทรัพยต่์อส านกังาน และในกรณีท่ีผูเ้ร่ิมจดัตั้ง
บริษทัมหาชนจ ากดั บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพยเ์สนอขายหลกัทรัพยผ์า่นผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์  
ใหผู้เ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพยแ์จง้จ านวนหลกัทรัพยแ์ละจ านวนเงิน
ส่วนท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยไ์ดรั้บซ้ือไวเ้องดว้ย 

การรายงานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังาน 
ประกาศก าหนด  

มาตรา ๘๒   ในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
หนงัสือช้ีชวนมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเทจ็ หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  
ใหบุ้คคลใด ๆ ท่ีซ้ือหลกัทรัพยจ์ากผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพย ์ 
และยงัเป็นเจา้ของหลกัทรัพยอ์ยูแ่ละไดรั้บความเสียหายจากการนั้น มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย 
จากบริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยด์งักล่าวได ้

บุคคลผูซ้ื้อหลกัทรัพยท่ี์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็น 
ผูซ้ื้อหลกัทรัพยก่์อนท่ีจะปรากฏขอ้เทจ็จริงตามวรรคหน่ึง แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 

  มาตรา ๘๓   ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีรับผดิตามมาตรา ๘๒  ร่วมกบับริษทัหรือ 
เจา้ของหลกัทรัพย ์ เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนไม่มีส่วนรู้เห็น หรือโดยต าแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ 
ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

(๑) กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัซ่ึงลงลายมือช่ือไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวน 

(๒) ผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงลงลายมือช่ือไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวน 
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(๓) ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์น ซ่ึงจงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงลงลายมือช่ือรับรองขอ้มูลในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวน 

  มาตรา ๘๔   บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยแ์ละบุคคลตามมาตรา ๘๓  ไม่ตอ้งรับผดิ
ชดใชค้่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผูซ้ื้อหลกัทรัพยไ์ดรู้้หรือควรจะไดรู้้วา่ขอ้ความหรือรายการเป็นเท็จ  
หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั หรือ  

(๒) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอนัมิใช่เป็นผลมาจากการไดรั้บขอ้ความหรือ 
รายการท่ีเป็นเทจ็ หรือการไม่แจง้ขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

  มาตรา ๘๕   ความรับผิดชดใชค้่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ ใหมี้ผลเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของจ านวนเงินท่ีผูใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายไดจ่้ายไปส าหรับการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยน์ั้น 
กบัราคาท่ีควรจะเป็นหากมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามท่ีส านกังานก าหนด  ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่มูลค่า 
ท่ีตราไวข้องหลกัทรัพยน์ั้นบวกดว้ยดอกเบ้ียของจ านวนส่วนต่างดงักล่าวส าหรับระยะเวลาท่ีถือหลกัทรัพย์
ตามอตัราดอกเบ้ียสูงสุดโดยเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยอ์ยา่งนอ้ยส่ีแห่งตามท่ีส านกังานก าหนด 
พึงจ่ายส าหรับเงินฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาตั้งแต่หน่ึงปีข้ึนไป  

มาตรา ๘๖   สิทธิเรียกร้องให้ชดใชค้่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ ใหมี้อายคุวามหน่ึงปี
นบัจากวนัท่ีไดรู้้หรือควรจะไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวน
มีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จหรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัที่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั  

มาตรา ๘๗   การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
และร่างหนงัสือช้ีชวน มิไดเ้ป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านกังานไดรั้บรองถึง 
ความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละในหนงัสือช้ีชวนดงักล่าว 
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านกังานไดป้ระกนัราคาของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายนั้น 

มาตรา ๘๘๔   บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยต์อ้งส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ 
ผูซ้ื้อหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด
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มาตรา ๘๙   ผูส้อบบญัชีท่ีแสดงความเห็นต่องบการเงินซ่ึงเผยแพร่ไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่และหนงัสือช้ีชวนในหมวดน้ีตอ้งเป็นผูส้อบบญัชี 
ท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ  

หมวด ๓/๑๔ 
การบริหารกิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

___________________ 

มาตรา ๘๙/๑   ในหมวดน้ี 
“บริษทั”  หมายความวา่ 
(๑) บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน   

เวน้แต่บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  
(๒) บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

หรือหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
“บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่  
(๑) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมกิจการ 
(๒) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบริษทัยอ่ยตาม (๑)  

มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(๓) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมกิจการ 

ต่อเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการอยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมกิจการของบริษทัยอ่ยตาม (๒)  
“คณะกรรมการ”  หมายความวา่   คณะกรรมการของบริษทั  
“กรรมการ”  หมายความวา่   กรรมการของบริษทั 
“ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการบริหารงานของบริษทั 

ไม่วา่โดยพฤติการณ์ หรือโดยไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ประกาศก าหนด 

“บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษทั และในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล  
ใหห้มายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 

(๒) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือบุคคลตาม (๑)  

(๓) นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอ านาจควบคุมกิจการ  
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(๔) บุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
เม่ือบุคคลใดกระท าการดว้ยความเขา้ใจหรือความตกลงวา่ หากบริษทัท าธุรกรรม 

ท่ีใหป้ระโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดงักล่าว กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) จะไดรั้บ
ประโยชน์ทางการเงินดว้ย ให้ถือวา่บุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งส าหรับการท าธุรกรรมนั้น 

“อ านาจควบคุมกิจการ”  หมายความวา่  
(๑) การถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  
(๒) การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของนิติบุคคลหน่ึง 

ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือไม่วา่เพราะเหตุอ่ืนใด 
(๓) การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของ

กรรมการทั้งหมด ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม  

มาตรา ๘๙/๒   หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทักระท าการใดอนัเป็นการปฏิบติั
อยา่งไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีรับจา้งท างานให้แก่บริษทัหลกัทรัพยห์รือ
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ไม่วา่จะโดยการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรือสถานท่ีท างาน  
สั่งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติั 
อยา่งไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดงักล่าว ดว้ยเหตุท่ีบุคคลนั้น  

(๑) ใหข้อ้มูล ใหค้วามร่วมมือ หรือใหค้วามช่วยเหลือ ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ  
แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน อนัเก่ียวขอ้งกบักรณีท่ีพนกังาน 
ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนใดนั้นเช่ือหรือมีเหตุอนัควรเช่ือโดยสุจริตวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

(๒) ใหถ้อ้ยค า ยืน่เอกสารหลกัฐาน หรือใหค้วามช่วยเหลือ ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ 
แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
หรือตรวจสอบกรณีท่ีมีเหตุสงสัยวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ไม่วา่จะกระท าไป
โดยท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังานมีค าสั่งใหป้ฏิบติัหรือไม่ 

ส่วนท่ี ๑๔ 
กรรมการและผูบ้ริหาร 

___________________ 

มาตรา ๘๙/๓   กรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม 
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ท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

  มาตรา ๘๙/๔   นอกจากการพน้จากต าแหน่งของกรรมการดว้ยเหตุตามท่ีก าหนด 
ในกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัแลว้ กรรมการยอ่มพน้จากต าแหน่งเม่ือมีลกัษณะท่ีแสดงถึง 
การขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ 
ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๘๙/๓ และจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัต่อไปมิได ้  

  มาตรา ๘๙/๕   บรรดากิจการของบริษทัท่ีคณะกรรมการ กรรมการ หรือ 
บุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการไดก้ระท าไปในนามของบริษทั ยอ่มมีผลสมบูรณ์ 
และผกูพนับริษทั แมจ้ะปรากฏในภายหลงัวา่กรรมการขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม  
หรือขาดความเหมาะสมตามมาตรา ๘๙/๓ 

  มาตรา ๘๙/๖   ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มท่ีแสดงถึง 
การขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ 
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
  ผูบ้ริหารคนใดขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามวรรคหน่ึง ใหผู้บ้ริหาร 
คนนั้นพน้จากต าแหน่งและจะด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในบริษทัต่อไปมิได ้

ส่วนท่ี ๒๔ 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร 

___________________ 

  มาตรา ๘๙/๗   ในการด าเนินกิจการของบริษทั กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  มาตรา ๘๙/๘   ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบและความระมดัระวงั 
กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งกระท าเยีย่งวญิญูชนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท าภายใตส้ถานการณ์
อยา่งเดียวกนั 
  การใดท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารพิสูจน์ไดว้า่ ณ เวลาที่พิจารณาเร่ืองดงักล่าว  
การตดัสินใจของตนมีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่กรรมการหรือผูบ้ริหารผูน้ั้นไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความรับผิดชอบและความระมดัระวงัตามวรรคหน่ึงแลว้ 



๓๗ 
 

 

(๑) การตดัสินใจไดก้ระท าไปดว้ยความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั  

(๒) การตดัสินใจไดก้ระท าบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตวา่เพียงพอ และ   
(๓) การตดัสินใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม

ในเร่ืองท่ีตดัสินใจนั้น 

  มาตรา ๘๙/๙   ในการพิจารณาวา่กรรมการหรือผูบ้ริหารแต่ละคนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี 
ดว้ยความรับผิดชอบและความระมดัระวงัหรือไม่ ใหค้  านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(๑) ต าแหน่งในบริษทัท่ีบุคคลดงักล่าวด ารงอยู ่ณ เวลานั้น 
(๒) ขอบเขตความรับผดิชอบของต าแหน่งในบริษทัของบุคคลดงักล่าว  

ตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ และ 
(๓) คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งวตัถุประสงค ์

ของการแต่งตั้ง  

มาตรา ๘๙/๑๐   ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต กรรมการและผูบ้ริหารตอ้ง 
(๑) กระท าการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 
(๒) กระท าการท่ีมีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ 
(๓) ไม่กระท าการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของบริษทั 

อยา่งมีนยัส าคญั  

มาตรา ๘๙/๑๑   การกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นผลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือ 
เป็นเหตุใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย ใหส้ันนิษฐานวา่เป็นการกระท าท่ีขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ 
ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

(๑) การท าธุรกรรมระหวา่งบริษทั หรือบริษทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๘๙/๑๒ หรือ มาตรา ๘๙/๑๓ 

(๒) การใชข้อ้มูลของบริษทัท่ีล่วงรู้มา  เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 
หรือ 

(๓) การใชท้รัพยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน
หลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  



๓๘ 
 

 

  มาตรา ๘๙/๑๒   กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งจะกระท าธุรกรรม
กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยไดต่้อเม่ือธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้  
เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวจะเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(๑) ธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนจะพึงกระท า
กบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตน 
มีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ 
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการอนุมติัไวแ้ลว้ 

(๒) การใหกู้ย้มืเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนกังานและลูกจา้ง  
(๓) ธุรกรรมท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงของบริษทัหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น 

(ก) บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบของหุน้ท่ี
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย หรือ 

(ข) บริษทัยอ่ยท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งถือหุน้ 
หรือมีส่วนไดเ้สียอยูด่ว้ย ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม ไม่เกินจ านวน อตัรา หรือมีลกัษณะตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(๔) ธุรกรรมในประเภทหรือท่ีมีมูลค่าไม่เกินจ านวนหรืออตัราท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ในการประกาศก าหนดตาม (๓) (ข) หรือ (๔) คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนอาจก าหนด 
ใหธุ้รกรรมท่ีก าหนดตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการดว้ยก็ได ้ 

มิใหน้ าความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. ๒๕๓๕   
มาใชบ้งัคบักบัการท าธุรกรรมระหวา่งกรรมการกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

  มาตรา ๘๙/๑๓   ในกรณีมีเหตุสมควร  โดยพิจารณาจากผลของธุรกรรมท่ีมีนยัส าคญั
ต่อบริษทั หรือความสัมพนัธ์ของธุรกรรมกบัธุรกิจปกติของบริษทั ใหค้ณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
มีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพื่อใชบ้งัคบักบัการท าธุรกรรมระหวา่งบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได ้

(๑) การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกรรมดงักล่าวต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป
หรือในหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการหรือหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

(๒) จ านวนคะแนนเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการลงมติอนุมติัการท าธุรกรรม
ดงักล่าว 



๓๙ 
 

 

(๓) หลกัเกณฑใ์นการประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงรวมถึงการจดัใหมี้บตัรออกเสียง
ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ การจดัใหมี้ผูต้รวจการการประชุม หรือการพิจารณาส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง  

มาตรา ๘๙/๑๔   กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สีย
ของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการ 
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ประกาศก าหนด  

มาตรา ๘๙/๑๕   คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้เลขานุการบริษทัรับผดิชอบด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ีในนามของบริษทัหรือคณะกรรมการ  

(๑) จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ  

และรายงานประจ าปีของบริษทั  
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

(๒) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  
(๓) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหค้ณะกรรมการ

แต่งตั้งเลขานุการบริษทัคนใหม่ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากต าแหน่งหรือ 
ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ี และใหค้ณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
ในช่วงเวลาดงักล่าว 

ใหป้ระธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานุการบริษทัต่อส านกังานภายในสิบส่ีวนันบัแต่ 
วนัท่ีจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบในต าแหน่งดงักล่าว และใหแ้จง้ใหส้ านกังานทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสาร 
ตามวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) ดว้ย  

มาตรา ๘๙/๑๖   ให้เลขานุการบริษทัจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย 
ตามมาตรา ๘๙/๑๔ ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจด็วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น  

 



๔๐ 
 

 

  มาตรา ๘๙/๑๗   บริษทัตอ้งจดัใหมี้ระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มูลตามมาตรา ๘๙/๒๐  รวมทั้งดูแลใหมี้การเก็บรักษาเอกสารหรือ 
หลกัฐานดงักล่าวใหถู้กตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
นบัแต่วนัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือขอ้มูลดงักล่าว 
  การเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานตามวรรคหน่ึง ใหห้มายความรวมถึงการเก็บรักษา
ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกดูไดโ้ดยไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้ความ 

  มาตรา ๘๙/๑๘   นอกจากการด าเนินการกบักรรมการตามมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว้  ในกรณีท่ีกรรมการกระท าการหรือละเวน้
กระท าการใด อนัเป็นการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๘๙/๗ จนเป็นเหตุใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษทัอาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรับผดิชอบ 
ในการส่งคืนประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัได ้

ในกรณีผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได ้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัไดแ้จง้เป็นหนงัสือใหบ้ริษทั
ด าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ และบริษทัไม่ด าเนินการตามท่ีผูถื้อหุน้แจง้ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่ 
วนัท่ีแจง้ ผูถื้อหุน้ดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ตามวรรคหน่ึงแทนบริษทัได้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิด าเนินการกบักรรมการตามมาตราน้ีแทนบริษทั   
หากศาลเห็นวา่การใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นเป็นไปโดยสุจริต ใหศ้าลมีอ านาจก าหนดใหบ้ริษทัชดใช้
ค่าใชจ่้ายตามจ านวนท่ีเห็นสมควรซ่ึงเกิดข้ึนจริงให้แก่ผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิดงักล่าว และเพื่อประโยชน์ 
ในการก าหนดค่าใชจ่้ายดงักล่าว ใหศ้าลมีอ านาจเรียกใหบ้ริษทัเขา้มาเป็นคู่ความในคดีดว้ย 

  มาตรา ๘๙/๑๙   ให้น าความในมาตรา ๘๙/๑๘ มาใชบ้งัคบักบัการฟ้องเรียกให้
ผูบ้ริหารกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๘๙/๗ รับผดิชอบ
ในการส่งคืนประโยชน์ท่ีตนหรือกรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดไ้ปโดยมิชอบ โดยอนุโลม 

มาตรา ๘๙/๒๐   กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้หรือ
ประชาชนทัว่ไป  โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้
ในสาระส าคญัในกรณีดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่กรรมการหรือผูบ้ริหารดงักล่าวจะพิสูจน์ไดว้า่โดยต าแหน่ง
หนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น  

 
 



๔๑ 
 

 

(๑) การใหข้อ้มูลประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(๒) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั

หรือรายงานอ่ืนใดท่ีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๑๙๙  
(๓) ความเห็นของกิจการเม่ือมีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหุ้นของบริษทัจากผูถื้อหุน้ 

เป็นการทัว่ไป  
(๔) การใหข้อ้มูลหรือรายงานอ่ืนใดเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัจดัท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ 

ต่อผูถื้อหุน้หรือประชาชนเป็นการทัว่ไป ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายตามวรรคหน่ึง หา้มมิใหฟ้้องคดีเม่ือพน้ก าหนดสองปี 

นบัแต่วนัท่ีผูเ้สียหายรู้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเทจ็หรือปกปิดขอ้ความจริงตามวรรคหน่ึง  
หรือเม่ือพน้ก าหนดหา้ปีนบัแต่วนัท่ีไดมี้การกระท านั้น  

  มาตรา ๘๙/๒๑   กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีกระท าการหรือละเวน้กระท าการโดยทุจริต
หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง จนเป็นเหตุใหบ้ริษทัเสียหายหรือเสียประโยชน์ท่ีควรได ้จะยกเหตุ 
ท่ีไดรั้บอนุมติัหรือใหส้ัตยาบนัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการมาท าให้ตนหลุดพน้จาก 
ความรับผดิมิได ้
  การกระท าการหรือละเวน้กระท าการตามวรรคหน่ึง ใหร้วมถึงกรณีดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(๑) การขอมติคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ 
ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญั  

(๒) กรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบียดบงัเอาทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ของบริษทั 
(๓) กรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นของบริษทั  

  มาตรา ๘๙/๒๒   ใหน้ าบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
ของกรรมการและผูบ้ริหารตามมาตรา ๘๙/๗ ถึงมาตรา ๘๙/๒๑ รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาใชบ้งัคบักบับุคคลดงัต่อไปน้ี โดยอนุโลม  

(๑) ผูบ้ริหารชัว่คราว ผูท้  าแผน ผูบ้ริหารแผน และผูบ้ริหารแผนชัว่คราวตาม
กฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย และในกรณีท่ีผูบ้ริหารชัว่คราว ผูท้  าแผน ผูบ้ริหารแผน หรือผูบ้ริหารแผน
ชัว่คราวเป็นนิติบุคคล ใหห้มายความรวมถึงกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งของนิติบุคคลนั้นดว้ย 

(๒) ผูช้  าระบญัชี 

  มาตรา ๘๙/๒๓   เลขานุการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๘๙/๑๕  
ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้   



๔๒ 
 

 

และใหน้ าความในมาตรา ๘๙/๘ วรรคสอง มาตรา ๘๙/๑๐ มาตรา ๘๙/๑๑ (๒) และ (๓)  
และมาตรา ๘๙/๑๘ มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

  มาตรา ๘๙/๒๔   ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการของบริษทัยอ่ยและผูบ้ริหาร 
ของบริษทัยอ่ย  ใหน้ าความในมาตรา ๘๙/๗ มาตรา ๘๙/๘ มาตรา ๘๙/๙ และมาตรา ๘๙/๑๐  
รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 
  ใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบับุคคลตามมาตรา ๘๙/๒๒ (๑) และ (๒)  
ของบริษทัยอ่ย โดยอนุโลม 

  มาตรา ๘๙/๒๕   ในการสอบบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัตามมาตรฐาน 
การสอบบญัชี ไม่วา่จะกระท าในฐานะเป็นผูส้อบบญัชีของนิติบุคคลดงักล่าวหรือในฐานะอ่ืน  
ซ่ึงนิติบุคคลดงักล่าวยนิยอมใหส้อบบญัชีก็ตาม ถา้ผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยวา่กรรมการ 
ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลดงักล่าวไดก้ระท าความผิด 
ตามมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐๕ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ 
มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๑๒ หรือมาตรา ๓๑๓ ใหผู้ส้อบบญัชีแจง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าว
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทันั้นทราบเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป
โดยไม่ชกัชา้ และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ให้แก่ส านกังาน 
และผูส้อบบญัชีทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่ด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหผู้ส้อบบญัชีแจง้ให้
ส านกังานทราบ 
  พฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีตอ้งแจง้ตามวรรคหน่ึง และวธีิการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ส่วนท่ี ๓๔ 
การประชุมผูถื้อหุ้น 

___________________ 

มาตรา ๘๙/๒๖    ในการประชุมผูถื้อหุน้ บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้
แต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัเดียวกนันั้น  
ทั้งน้ี สิทธิของบุคคลดงักล่าวยอ่มไม่ไดรั้บผลกระทบ แมว้า่ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัประชุมผูถื้อหุน้ 
จะมีขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงไปแลว้ 



๔๓ 
 

 

วนัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นวนัท่ีล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
ผูถื้อหุน้ไม่เกินสองเดือน แต่ตอ้งไม่ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการอนุมติัใหมี้การเรียกประชุมผูถื้อหุน้  
และเม่ือคณะกรรมการก าหนดวนัเพื่อก าหนดผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมแลว้จะเปล่ียนแปลงมิได ้

มาตรา ๘๙/๒๗   ใหค้ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีอ านาจประกาศก าหนดประเภท
หรือรายละเอียดของขอ้มูลท่ีคณะกรรมการตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหุน้ในหนงัสือนดัประชุม และระยะเวลา 
ในการจดัส่งหนงัสือนดัประชุม  

  มาตรา ๘๙/๒๘   ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง 
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั จะท าหนงัสือ 
เสนอเร่ืองท่ีจะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงตอ้งระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ 
เพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอส าหรับ 
การประชุมสามญัประจ าปีหรือการประชุมวสิามญัก็ได ้โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

ใหค้ณะกรรมการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นตามวรรคหน่ึงเป็นวาระในการประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีจะจดัใหมี้ข้ึน  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดงักล่าว 
เสนอเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้  

(๑) เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง 
(๒) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าวอา้ง

โดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
(๓) เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
(๔) เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 

สิบสองเดือนท่ีผา่นมา และเร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะได้
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังก่อน 

(๕) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ตามวรรคหน่ึง 

เป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด ให้แจง้กรณีดงักล่าวเป็นเร่ืองเพื่อทราบในการประชุมผูถื้อหุน้
ในคร้ังนั้น โดยตอ้งระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดงักล่าวไวด้ว้ย 

 
 



๔๔ 
 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นในการประชุมตามวรรคสามมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบใหมี้การบรรจุเร่ืองท่ีเสนอ
โดยผูถื้อหุ้นตามวรรคหน่ึงเป็นวาระการประชุมของผูถื้อหุ้น ใหค้ณะกรรมการบรรจุเร่ืองดงักล่าว 
เป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีบริษทัจะจดัใหมี้ข้ึนในคร้ังถดัไป 

  มาตรา ๘๙/๒๙   การด าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี หากเป็นกรณีท่ีมีนยัส าคญั 
ต่อบริษทัตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ 

(๑) การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ไม่วา่ทรัพยสิ์นนั้นจะเป็นทรัพยสิ์น 
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(๒) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อ 
ผูท่ี้ก่อความเสียหายแก่บริษทั ไม่วา่สิทธิประโยชน์นั้นจะเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยสิ์นของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(๓) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่า หรือใหเ้ช่าซ้ือกิจการ หรือ
ทรัพยสิ์นทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่วา่กิจการหรือทรัพยสิ์นนั้นจะด าเนินการโดยบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(๔) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้บริหารจดัการธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน  
ไม่วา่ธุรกิจนั้นจะด าเนินการโดยบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(๕) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนซ่ึงจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจดัการ
บริษทั 

(๖) การใหกู้ย้มืเงิน การใหสิ้นเช่ือ การค ้าประกนั การท านิติกรรมผกูพนับริษทั 
ใหต้อ้งรับภาระทางการเงินเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบติั 
การช าระหน้ีได ้หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติ
ของบริษทั ไม่วา่การนั้นจะด าเนินการโดยบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(๗) การด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
ใหค้ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑเ์พิ่มเติม 

ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพื่อใชบ้งัคบักบัการด าเนินการของบริษทัตามวรรคหน่ึงได ้ 
(๑) การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการของบริษทั

ตามวรรคหน่ึง หรือขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการหรือหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 
(๒) จ านวนคะแนนเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการลงมติอนุมติัการท าธุรกรรม

ดงักล่าว  
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มาตรา ๘๙/๓๐   ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด ถา้ไดมี้การส่งหนงัสือนดัประชุมหรือ 
ลงมติโดยไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนบทบญัญติัในหมวดน้ี ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีสิทธิออกเสียง
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัจะร้องขอใหศ้าลสั่งเพิกถอน
มติในการประชุมคร้ังนั้นก็ได ้ ทั้งน้ี ใหน้ าบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการร้องขอใหศ้าลสั่งเพิกถอน 
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัมาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

มาตรา ๘๙/๓๑   การชกัชวน ช้ีน า หรือกระท าดว้ยประการใด ๆ ต่อผูถื้อหุ้น 
ของบริษทัเป็นการทัว่ไปเพื่อใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหต้นหรือบุคคลอ่ืนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนแทน ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

  มาตรา ๘๙/๓๒   ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัอาจด าเนินการในหอ้งประชุม 
มากกวา่หน่ึงหอ้ง แต่ตอ้งใหผู้เ้ขา้ประชุมในหอ้งอ่ืนสามารถแสดงความคิดเห็นใหป้รากฏต่อผูถื้อหุ้นอ่ืน 
ในแต่ละหอ้งได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

หมวด ๔ 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์
____________ 

ส่วนท่ี ๑ 
การจดัตั้งและการออกใบอนุญาต 

________________ 

  มาตรา ๙๐   การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์ะกระท าไดต่้อเม่ือไดจ้ดัตั้งในรูป 
บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัหรือเม่ือเป็นสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายอ่ืน   
ทั้งน้ี โดยไดรั้บใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

๔วรรคสองถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

การควบบริษทัหลกัทรัพยเ์ขา้กนัใหถื้อวา่เป็นการจดัตั้งบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
แลว้แต่กรณี 
  การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการใหค้วามเห็นชอบ
ตามมาตราน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนด 
ในกฎกระทรวง 
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  มาตรา ๙๑   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน 
ของประเทศหรือเพื่อพิทกัษป์ระโยชน์ของประชาชน ใหรั้ฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีอ านาจก าหนดเง่ือนไขท่ีผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยไ์ด ้
  ในกรณีท่ีสภาพการณ์ท่ีก่อให้เกิดความจ าเป็นตามวรรคหน่ึงเปล่ียนแปลงไป  
รัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
แลว้นั้นได ้

  มาตรา ๙๑/๑๖   เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยเ์หมาะสมกบั
รูปแบบการประกอบธุรกิจและไดส้ัดส่วนกบัความจ าเป็นในการคุม้ครองผูล้งทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
อาจประกาศก าหนดใหผู้รั้บใบอนุญาตท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะตามท่ีก าหนดไดรั้บยกเวน้การปฏิบติั
หรือปฏิบติัแตกต่างไปจากบทบญัญติัในส่วนท่ี ๒ การก ากบัและควบคุม ของหมวดน้ี ทั้งหมดหรือ 
แต่เพียงบางส่วนก็ได ้  
  ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขใด ๆ  
ใหผู้รั้บใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงถือปฏิบติัดว้ยก็ได ้

มาตรา ๙๒๔   บริษทัหลกัทรัพยอ์าจมีส านกังานสาขาได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาต 
จากส านกังาน  

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ 
ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

การจดัตั้งส านกังานสาขาของสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายอ่ืน  
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น  

มาตรา ๙๓   ผูใ้ดจะกระท าการแทนบริษทัซ่ึงจดัตั้งและประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีส านกังานติดต่อกบับุคคลทัว่ไปในราชอาณาจกัรตอ้งไดรั้บอนุญาต 
จากส านกังาน 
  ใหผู้ก้ระท าการแทนตามวรรคหน่ึงท ากิจการไดเ้ฉพาะท่ีระบุไวใ้นการอนุญาต 
  มิให้น าความในมาตรา ๙๕ มาใช้บงัคบัแก่ผูไ้ดรั้บอนุญาตตามมาตราน้ี  
แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด  
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ส่วนท่ี ๒ 
การก ากบัและควบคุม 

____________ 

มาตรา ๙๔   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งใชช่ื้อซ่ึงมีค าวา่ “บริษทัหลกัทรัพย”์ น าหนา้ 
และ “จ ากดั” ต่อทา้ย 

มาตรา ๙๕   หา้มมิใหผู้ใ้ดนอกจากบริษทัหลกัทรัพยใ์ชช่ื้อหรือค าแสดงช่ือในธุรกิจวา่ 
“บริษทัหลกัทรัพย”์ หรือค าอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนั  

มาตรา ๙๖๖   คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์
ตอ้งมีทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแลว้ตามจ านวนท่ีก าหนดส าหรับการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
แต่ละประเภทหรือแต่ละลกัษณะก็ได ้

  มาตรา ๙๗   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์ ารงเงินกองทุนใหเ้พียงพอตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

  มาตรา ๙๘๔   หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยก์ระท าการดงัต่อไปน้ี  
(๑) ลดทุนโดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
(๒) กระท าการใด ๆ อนัจะท าใหลู้กคา้ หรือบุคคลทัว่ไปเขา้ใจผดิเก่ียวกบัราคา 

คุณค่า และลกัษณะของหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
(๓) กระท าการใด ๆ อนัมีลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย  หรือ 

เป็นการเอาเปรียบลูกคา้หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
(๔) ซ้ือขายหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่วา่จะเป็นการซ้ือขายในนามของตนเองหรือลูกคา้  

เวน้แต่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดใหก้ระท าได ้
(๕) ขายหลกัทรัพยโ์ดยท่ีบริษทัยงัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้นอยูใ่นครอบครองหรือ 

มิไดมี้บุคคลใดมอบหมายใหข้ายหลกัทรัพยน์ั้น  เวน้แต่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
ใหก้ระท าได ้

(๖) รับค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ากลูกคา้นอกสถานท่ีท าการของส านกังานใหญ่ 
หรือส านกังานสาขา  เวน้แต่ส านกังานจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

(๗) ซ้ือหรือมีหุน้  เวน้แต่  
(ก) เป็นการไดม้าเน่ืองจากประกอบการคา้หลกัทรัพย ์การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

หรือธุรกิจหลกัทรัพยอ่ื์นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด หรือ  
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(ข) เป็นการไดม้าโดยไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(๘) ประกอบกิจการอ่ืนใดท่ีมิใช่ธุรกิจหลกัทรัพยใ์นประเภทท่ีไดรั้บอนุญาต   
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

การประกอบกิจการอ่ืนใดตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงการให้กูย้มืเงินเพื่อการซ้ือขายหรือ
แลกเปล่ียนหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการประกอบการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือการคา้หลกัทรัพย ์
หรือการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ละในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยข์อง 
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการคา้หลกัทรัพย ์  

(๙) ยา้ยท่ีตั้งส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาโดยมิไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
(๑๐) โฆษณากิจการของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น  เวน้แต่การโฆษณานั้นจะไดก้ระท า

ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีส านกังานประกาศก าหนด  

มาตรา ๙๙   ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัใบหลกัทรัพยท่ี์บริษทัหลกัทรัพย ์
ครอบครองอยูใ่นขณะใดขณะหน่ึงวา่ บริษทัหลกัทรัพยไ์ดค้รอบครองไวเ้พื่อตนเองหรือเพื่อลูกคา้ 
ของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือบริษทัไดค้รอบครองไวเ้พื่อลูกคา้รายใด  ใหเ้ป็นไปตามล าดบัก่อนหลงั
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใหก้ารครอบครองของบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย  ์
อยูใ่นล าดบัก่อนการครอบครองของบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อตนเอง 

(๒) ใหลู้กคา้ท่ีสั่งซ้ือก่อนไดรั้บประโยชน์ตามล าดบัก่อนหลงัหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือ   
ทั้งน้ี ไม่วา่บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นจะยดึถือหลกัทรัพยด์งักล่าวไวเ้ป็นประกนัการช าระหน้ีเงินกูด้ว้ย
หรือไม่ก็ตาม  

มาตรา ๑๐๐๔   การตั้งบุคคลใดเป็นตวัแทนหรือนายหนา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านกังานก่อน 

การขอรับอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ 
ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

มาตรา ๑๐๑   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์จง้เป็นหนงัสือต่อส านกังานภายในสิบหา้วนั 
นบัแต่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทัหลกัทรัพย ์  

มาตรา ๑๐๒๔   การใหกู้ย้มืเงินเพื่อการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนหลกัทรัพย ์ 
บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ก าหนด  



๔๙ 
 

 

มาตรา ๑๐๓   หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต์ั้งหรือยอมใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี เป็นหรือท าหนา้ท่ีกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ  านาจในการจดัการหรือท่ีปรึกษา 
ของบริษทัหลกัทรัพย ์  

(๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๒) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

ท่ีกระท าโดยทุจริต 
(๓)๔ เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการของสถาบนั

การเงินท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เวน้แต่จะไดรั้บยกเวน้จากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
(๔)๔ เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการของบริษทั

หลกัทรัพยอ่ื์น  เวน้แต่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ประกาศก าหนด 

(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจ้ดัการ 
ตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายอ่ืน 

(๖) เป็นขา้ราชการการเมือง 
(๗) เป็นขา้ราชการซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมบริษทัหลกัทรัพย ์พนกังานของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือส านกังาน  เวน้แต่ 
(ก)๔ เป็นกรณีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนเพื่อเขา้ไปช่วยเหลือในการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ 
(ข) เป็นกรณีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๔๕  
(ค) เป็นกรณีของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ย

วธีิการงบประมาณ 
(๘)๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๔)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๙)๔ เป็นบุคคลซ่ึงมิไดมี้คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 

หรือคุณสมบติัอ่ืน  ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
(๑๐)๔ มีลกัษณะตอ้งหา้มอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๐๔   บริษทัหลกัทรัพยจ์ะแต่งตั้งกรรมการหรือผูจ้ดัการ หรือท าสัญญา 
ใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษทัหลกัทรัพยไ์ดต่้อเม่ือไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังาน   



๕๐ 
 

 

ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลงัวา่บุคคลตามวรรคหน่ึง มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม 
มาตรา ๑๐๓ ใหส้ านกังานมีอ านาจเพิกถอนความเห็นชอบท่ีไดใ้หไ้วแ้ลว้ได ้และใหบ้ริษทัหลกัทรัพย์
เสนอช่ือบุคคลอ่ืนแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีถูกเพิกถอน
ความเห็นชอบ 

ใหน้ าความในมาตรา ๑๐๓ มาใชบ้งัคบัแก่บุคคลซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยท์  าสัญญา 
ใหมี้อ านาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ตลอดจนผูซ่ึ้งปฏิบติังาน
ใหแ้ก่บุคคลนั้นดว้ย โดยอนุโลม  

มาตรา ๑๐๕   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัท าบญัชีเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและ 
ฐานะการเงินท่ีเป็นอยูต่ามความเป็นจริง โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสถาบนัวชิาชีพ 
ท่ีหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามเห็นชอบและขอ้ก าหนดเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

มาตรา ๑๐๖   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนทุกงวดการบญัชี
ในรอบระยะเวลาหกเดือนตามแบบท่ีส านกังานประกาศก าหนด งบดุลนั้นตอ้งมีการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในรอบปีบญัชีนั้นและ
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวตอ้งมิใช่กรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น   

ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ระกาศงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีจดัท าข้ึนตามวรรคหน่ึง
ทุกงวดการบญัชีในรอบระยะเวลาหกเดือน โดยให้ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานของ  
บริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ลงประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั และเสนอต่อ
ส านกังานหน่ึงฉบบั  

การจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับงวดการบญัชีรอบระยะเวลาหกเดือนแรก
ของปีบญัชีตามวรรคหน่ึงและการประกาศตามวรรคสอง ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในสามเดือน
นบัแต่วนัส้ินงวดการบญัชี และส าหรับงวดประจ าปีบญัชี ให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน  
ยีสิ่บเอด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั้งหมดตอ้งไม่เกินส่ีเดือนนบัแต่ 
วนัส้ินปีบญัชีนั้น  ทั้งน้ี เวน้แต่ส านกังานจะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

มาตรา ๑๐๗   ผูส้อบบญัชีตามมาตรา ๑๐๖ ตอ้งรักษามรรยาทและปฏิบติังาน 
สอบบญัชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชี
และขอ้ก าหนดเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   



๕๑ 
 

 

  ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ดท้  าเอกสารประกอบการลงบญัชีและหรือลงบญัชี 
ไมต่รงกบัความเป็นจริง ใหผู้ส้อบบญัชีเปิดเผยขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของบญัชีท่ีมีผลกระทบ 
ต่องบการเงินไวใ้นรายงานการสอบบญัชีท่ีตนจะตอ้งลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น 

ผูส้อบบญัชีผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ใหส้ านกังานมีอ านาจเพิกถอน
การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีผูน้ั้นได ้

  มาตรา ๑๐๘   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ระกาศรายการหรือเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบั
บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นตามหลกัเกณฑ์และระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ประกาศรายการหรือขอ้มูลดงักล่าว
ใหแ้สดงไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น และใหร้ายงานต่อส านกังานทราบ
พร้อมดว้ยส าเนาประกาศรายการหรือขอ้มูลท่ีเปิดเผย 

  มาตรา ๑๐๙๔    ส านกังานจะก าหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยใ์ดยืน่รายงานหรือแสดง
เอกสารใดตามระยะเวลาหรือเป็นคร้ังคราวตามท่ีส านกังานก าหนดก็ได ้และส านกังานจะใหท้ าค าช้ีแจง
เพือ่อธิบายหรือขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารนั้นดว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และภายใน
ก าหนดเวลาท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

รายงานและเอกสารท่ียืน่หรือแสดงหรือค าช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือขยายความ 
ตามวรรคหน่ึง บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งท าใหค้รบถว้นและตรงต่อความเป็นจริง 

  มาตรา ๑๑๐   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งเปิดท าการตามเวลาและหยดุท าการตามวนั 
ท่ีส านกังานก าหนด  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้ปิดท าการหรือหยดุท าการในเวลา 
หรือวนัอ่ืน 

  มาตรา ๑๑๑   มิใหน้ าความในมาตรา ๙๔ มาตรา ๙๘(๑) (๗) (๘) และ (๙) มาตรา ๑๐๔ 
มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐  มาใชบ้งัคบัแก่สถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งตาม
กฎหมายอ่ืนและไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๙๐ 

  มาตรา ๑๑๑/๑๔   เม่ือบริษทัหลกัทรัพยต์กเป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา  ถูกศาลสั่ง
พิทกัษท์รัพย ์หรือถูกทางการหรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลตามกฎหมายอ่ืน สั่งระงบัการด าเนิน
กิจการบางส่วนหรือทั้งหมด ใหน้ าความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖  
แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชบ้งัคบัแก่ลูกคา้และทรัพยสิ์นท่ีถือวา่ 
เป็นของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม  ในการน้ีใหส้ันนิษฐานวา่รายการและ
จ านวนทรัพยสิ์นของลูกคา้ ซ่ึงปรากฏตามบญัชีท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑท่ี์



๕๒ 
 

 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดเป็นรายการและจ านวนท่ีถูกตอ้ง  เวน้แต่จะพิสูจน์ 
ใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน   

เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี  
  “ลูกคา้”  หมายความวา่  

(๑) บุคคลท่ีใชบ้ริการดา้นธุรกิจหลกัทรัพยจ์ากบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภท 
การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ประกาศก าหนด และมีฐานะสุทธิเป็นเจา้หน้ีของบริษทัหลกัทรัพย ์โดยมีสิทธิเรียกเอาเงิน หลกัทรัพย ์
ตราสารทางการเงิน หรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บ ไดม้า หรือมีไวเ้พื่อบุคคลดงักล่าว 

(๒) บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลตาม (๑) ซ่ึงมีฐานะสุทธิเป็นเจา้หน้ีของบริษทัหลกัทรัพย์
อนัเน่ืองมาจากการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยท่ี์บริษทัหลกัทรัพย์
ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของบุคคลตาม (๑)  

“ทรัพยสิ์นท่ีถือวา่เป็นของลูกคา้”  หมายความวา่ 
(๑) บรรดาทรัพยสิ์นของลูกคา้และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดม้าแทนทรัพยสิ์นของลูกคา้ 

ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นดงักล่าวท่ีอยูใ่นความครอบครอง หรืออ านาจสั่งการหรือสั่งจ  าหน่ายของ
บริษทัหลกัทรัพย ์อนัเน่ืองมาจากประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์
หรือธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(๒) หลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินอ่ืนใดท่ีบริษทัหลกัทรัพยถื์อไวใ้นลกัษณะ
เป็นเจา้ของซ่ึงเป็นหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินท่ีออกโดยนิติบุคคลเดียวกนั หรือโครงการ
จดัการกองทุนรวมเดียวกนั ประเภท และชนิดเดียวกนักบัหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินของลูกคา้  
ทั้งน้ี ในจ านวนท่ีจ าเป็นเพื่อการส่งคืนหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินประเภทและชนิดเดียวกนันั้น 
แก่ลูกคา้ตามสิทธิเรียกร้องท่ีลูกคา้มีต่อบริษทัหลกัทรัพย ์  

ส่วนท่ี ๓ 
การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

_________________ 
  มาตรา ๑๑๒๔   ในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งท า
สัญญาเป็นหนงัสือกบัลูกคา้ท่ีมอบหมายให้ท าการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ในการน้ี 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนอาจก าหนดรายการอนัเป็นสาระส าคญัแห่งสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่คู่สญัญาดงักล่าวก็ได ้

  มาตรา ๑๑๓๔   ในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยต์อ้ง
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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ส่วนท่ี ๔ 
การคา้หลกัทรัพย ์

_______________ 

  มาตรา ๑๑๔๔   ในการคา้หลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการคา้หลกัทรัพย์
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ส่วนท่ี ๕ 
การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 

_______________ 

  มาตรา ๑๑๕๔   ในการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนจะก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่บริษทัหลกัทรัพยอ์าจเรียกจากลูกคา้ 
ในการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนดว้ยก็ได ้

ส่วนท่ี ๖ 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

_______________ 

  มาตรา ๑๑๖๔   ในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนจะก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการท่ีบริษทัหลกัทรัพยอ์าจเรียกจากลูกคา้  
ในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์ว้ยก็ได ้  

ส่วนท่ี ๗ 
การจดัการกองทุนรวม 

_______________ 

มาตรา ๑๑๗๔    ในการจดัการกองทุนรวม บริษทัหลกัทรัพยจ์ะจดัตั้งและจดัการ 
กองทุนรวมได ้เม่ือค าขอจดัตั้งกองทุนรวมนั้นไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  
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มาตรา ๑๑๘   ในการยืน่ค  าขอจดัตั้งกองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๗ บริษทัหลกัทรัพย์
ตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีดว้ย  

(๑) รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมตามรายการท่ีส านกังานประกาศ
ก าหนด 

(๒) ร่างขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพย ์
(๓) ร่างสัญญาจดัตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  

มาตรา ๑๑๙   ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยอ์ยา่งนอ้ย 
ตอ้งมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(๑) อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบริษทัหลกัทรัพย  ์
(๒) การแต่งตั้ง เง่ือนไขการเปล่ียนตวั และค่าตอบแทนผูดู้แลผลประโยชน์ 

ของกองทุนรวม 
(๓) อตัรา และวธีิการจ่ายค่าตอบแทนและบ าเหน็จในการจดัการกองทุนรวม 
(๔) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(๕) การเลิกกองทุนรวมไม่วา่เพราะเหตุครบก าหนดอายขุองโครงการจดัการ

กองทุนรวมหรือเพราะเหตุอ่ืนใด 
(๖)๔ รายการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

  มาตรา ๑๒๐   ขอ้ผกูพนัตามมาตรา ๑๑๙ และสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ 
ของกองทุนรวมตอ้งไม่มีขอ้จ ากดัความรับผิดของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีมีลกัษณะ 
อนัไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

ขอ้ความในขอ้ผกูพนัหรือในสัญญาใดท่ีมีลกัษณะท่ีขดับทบญัญติัตามวรรคหน่ึง 
ใหต้กเป็นโมฆะ 

  มาตรา ๑๒๑   ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตอ้งเป็นธนาคารพาณิชย ์
หรือสถาบนัการเงินท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ในการประกาศก าหนดตามวรรคหน่ึง ส านกังานจะก าหนดในเร่ืองต่อไปน้ีเป็นส าคญั  
(๑) เงินกองทุน สินทรัพยร์วมสุทธิ และผลการด าเนินงานของผูท่ี้จะเป็นผูดู้แล

ผลประโยชน์ 
(๒) ความสัมพนัธ์ของผูดู้แลผลประโยชน์กบับริษทัหลกัทรัพย ์
(๓) การจดัองคก์รและการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูดู้แล

ผลประโยชน์ 
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  มาตรา ๑๒๒   เม่ือบริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
ตามมาตรา ๑๑๗ แลว้ และก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

  มาตรา ๑๒๓   การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนจะกระท าไดต่้อเม่ือ 
บริษทัหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน พร้อมทั้งระบุวนัท่ีท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้ง 
และจดัการกองทุนรวมไวด้ว้ย 

หนงัสือช้ีชวนตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีส านกังานประกาศก าหนด  ส าหรับรายการ 
ในหนงัสือช้ีชวนท่ีตรงกบัรายการในโครงการจดัการกองทุนรวมตอ้งมีสาระส าคญัของขอ้มูลไม่ต่างกนั 

มาตรา ๑๒๔๔   เงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนในแต่ละโครงการจดัการ
กองทุนรวมใหร้วมเขา้เป็นกองทรัพยสิ์น และใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นดงักล่าว
เป็นกองทุนรวมกบัส านกังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 

กองทุนรวมที่ไดจ้ดทะเบียนแลว้ ให้เป็นนิติบุคคล ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อให้  
บริษทัหลกัทรัพยน์ าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไปลงทุนตามโครงการจดัการกองทุนรวมตามท่ีไดรั้บอนุมติั 
โดยใหบ้ริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการของกองทุนรวม 

ใหก้องทุนรวมตามวรรคสองมีสัญชาติเดียวกบับริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการด าเนินการของกองทุนรวม  

มาตรา ๑๒๔/๑๖   ในการจดัการกองทุนรวม ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ 
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใชค้วามรู้
ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ในการจดัการกองทุนรวม รวมทั้งติดตามดูแลการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและการกระท าท่ีอาจมีลกัษณะไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรืออาจท าให้ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อนัพึงไดรั้บ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๒๕   ในการจดัการกองทุนรวม บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(๑) จดัการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติั ตลอดจน 

ขอ้ผกูพนัท่ีท าไวก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งเคร่งครัด 
(๒) จดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
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(๓) จดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น 
(๔) จดัท ารายงานการลงทุนของกองทุนรวมใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ  

ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
(๕)๔ จดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังาน

ประกาศก าหนดดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
(๖) จดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการน าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไปลงทุน

และน าผลประโยชน์ดงักล่าวฝากไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์  

มาตรา ๑๒๖   ในการจดัการกองทุนรวม หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยก์ระท าการ
ดงัต่อไปน้ี  

(๑) กระท าการใด ๆ อนัมีลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

(๒) ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุน้ของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นผูรั้บผิดชอบ 
ด าเนินการนั้นเอง 

(๓)๕ ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๔) ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยข์องบริษทัใดเกินอตัราส่วนท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนด  ทั้งน้ี ส านกังานจะก าหนดตามประเภทของหลกัทรัพย ์หรือตามประเภทของกิจการ
ของบริษทันั้นก็ได ้

(๕)๓ กูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวม  เวน้แต่เป็นการเขา้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

การประกาศตาม (๔) ส านกังานจะประกาศก าหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยถื์อปฏิบติั
ส าหรับแต่ละกองทุนรวมหรือรวมทุกกองทุนรวมท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินการก็ได ้

มาตรา ๑๒๖/๑๕   ในการจดัการกองทุนรวม บริษทัหลกัทรัพยจ์ะลงทุนในหรือมีไว ้
ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ดียวกนันั้นเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ 
ไดต่้อเม่ือไดร้ะบุไวโ้ดยชดัแจง้ในโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัและในหนงัสือช้ีชวน  
และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

  มาตรา ๑๒๗   ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ดูแลใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามมาตรา ๑๒๕ โดยเคร่งครัด 



๕๗ 
 

 

(๒) รับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมโดยแยกไวต่้างหากจากทรัพยสิ์นอ่ืน   
พร้อมทั้งดูแลใหก้ารเบิกจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการ 
กองทุนรวม 

(๓) จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
(๔) จดัท ารายงานเสนอต่อส านกังาน ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยก์ระท าการ 

หรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๑๒๕  
(๕) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามหนา้ท่ีของตน  

หรือฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทัหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือไดรั้บค าสั่งจากส านกังาน 

ค่าใชจ่้ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ในกองทุนรวมใด ใหเ้รียกร้องจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมนั้น 

  มาตรา ๑๒๘   ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยก์ระท าการหรืองดเวน้กระท าการ 
จนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามมาตรา ๑๒๕  
ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจดัท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียดและส่งให ้
แก่ส านกังานภายในหา้วนันบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรู้ถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บรายงานตามวรรคหน่ึงและพิจารณาเห็นวา่การกระท าของ
บริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ทั้งปวง ให้ส านกังานมีอ านาจสั่งให้บริษทัหลกัทรัพยแ์กไ้ขการกระท าหรืองดเวน้การกระท า 
ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการฝ่าฝืนหนา้ท่ีของบริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๑๒๕ 

ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่ปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานท่ีสั่งตามวรรคสอง  
ใหส้ านกังานมีอ านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(๑) สั่งเพิกถอนการเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น 
และแต่งตั้งให้บริษทัหลกัทรัพยอ่ื์นเขา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการแทน  ทั้งน้ี ให้ถือวา่ 
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ส านกังานแต่งตั้งไดรั้บไปซ่ึงสิทธิและหนา้ท่ีของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ถูกสั่งเพิกถอน 

(๒) สั่งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยเ์ลิกกองทุนรวมนั้น  

มาตรา ๑๒๙๖   ในการจดัการกองทุนรวม บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการตาม
โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน 

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการใหก้ระท า 
โดยการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงจะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือ 
การส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ 



๕๘ 
 

 

  ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์จง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือ 
วธีิการจดัการใหส้ านกังานทราบ รวมทั้งแจง้ไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะ 
ท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ ทั้งน้ี ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีมติใหแ้กไ้ข 

มาตรา ๑๒๙/๑๖   การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแกไ้ขวธีิการจดัการ
ในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษทัหลกัทรัพยอ์าจขอใหส้ านกังานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสองก็ได ้

(๑) การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(๒) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ท าใหสิ้ทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง 
(๓) การด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญติัของพระราชบญัญติัน้ี  
(๔) การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 

ในลกัษณะท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๒๙/๒๖   ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙ ตอ้งมี 
ผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด และตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวม จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง  
แต่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง บริษทัหลกัทรัพย์
อาจนดัประชุมใหม่ โดยในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

มติของผูถื้อหน่วยลงทุน ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่คณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนจะประกาศก าหนดใหต้อ้งไดค้ะแนนเสียงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีมากกวา่นั้น  

ใหน้ าความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบักบัการขอมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๙/๓๖   การส่งหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน  
ขอ้มูลท่ีตอ้งแจง้ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน การจดัการประชุม  
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การมอบฉนัทะ และการด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอมติของ
ผูถื้อหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ประกาศก าหนด 

 



๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๒๙/๔๖   ในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนคร้ังใด ไม่วา่จะโดยการจดัประชุม 
ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือโดยการส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากผูถื้อหน่วยลงทุนเห็นวา่  
มติของผูถื้อหน่วยลงทุนในคร้ังนั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือบริษทัหลกัทรัพยฝ่์าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
มาตรา ๑๒๙/๒ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวธีิการท่ีก าหนดตามมาตรา ๑๒๙/๓ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่หา้คนและมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนั้น จะร้องขอใหศ้าลสั่งเพิกถอน
มติของผูถื้อหน่วยลงทุนคร้ังนั้นก็ได ้แต่ตอ้งร้องขอต่อศาลภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 
มีมติใหแ้กไ้ข 

  มาตรา ๑๓๐๔   เม่ือเลิกกองทุนรวมแลว้ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งผูช้  าระบญัชี 
เพื่อท าหนา้ท่ีรวบรวมและแจกจ่ายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งท าการอยา่งอ่ืน 
ตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีใหเ้สร็จส้ิน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

ผูช้  าระบญัชีตามวรรคหน่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานก่อน 
ค่าใชจ่้ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมใด  ให้จ่ายจาก

ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมนั้น 

  มาตรา ๑๓๑   เม่ือการช าระบญัชีเสร็จส้ิน ใหผู้ช้  าระบญัชีขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กบัส านกังาน 

ภายหลงัจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพยสิ์นคงคา้งอยู ่ 
ใหผู้ช้  าระบญัชีจดัการโอนทรัพยสิ์นดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังาน 

  มาตรา ๑๓๒   ใหน้ าความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑  
มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๙  รวมทั้ง 
บทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบัแก่การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน และการฟ้องร้อง
บงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์โดยอนุโลม 

ค่าใชจ่้ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมใดให้เรียกร้องได ้
จากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมนั้น 
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ส่วนท่ี ๘๒ 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

_______________ 

  มาตรา ๑๓๓๔   ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล 
โดยใชค้วามรู้ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท์  าสัญญาเป็นหนงัสือกบับุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมอบหมาย 
ใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล และตอ้งด าเนินการจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
มีอ านาจก าหนดรายการอนัเป็นสาระส าคญัแห่งสัญญาดงักล่าวได ้  

มาตรา ๑๓๔๔   ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้
ผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลโดยความเห็นชอบของส านกังาน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ
ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล  ใหน้ าความในมาตรา ๑๓๓  
วรรคหน่ึง มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

ใหผู้จ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลด าเนินการจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามความในวรรคสองหรือวรรคสาม  
ใหส้ านกังานมีอ านาจเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลนั้นได ้  

มาตรา ๑๓๕๔   ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้ 
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นโดยความเห็นชอบจากส านกังาน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ 
ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

บริษทัหลกัทรัพยอ์าจเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลท่ีตนเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการไดเ้ม่ือไดรั้บความยนิยอมจากผูม้อบหมายให้จดัการ 
กองทุนส่วนบุคคล และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ 
ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

มาตรา ๑๓๖๒   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์ยกทรัพยสิ์นของผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุน
ส่วนบุคคลออกจากทรัพยสิ์นของตน และในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยมิ์ไดเ้ป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของ 
ผูม้อบหมาย ให้จดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีตนเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ ให้บริษทัหลกัทรัพย ์
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น าทรัพยสิ์นนั้นไปฝากไวก้บัผูรั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามมาตรา ๑๓๕ วรรคหน่ึง  
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บทรัพยสิ์นนั้นมา หรือภายในระยะเวลา 
ตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

  มาตรา ๑๓๗๒   ในการรับฝากทรัพยสิ์น ใหผู้รั้บฝากทรัพยสิ์นแยกทรัพยสิ์น 
ท่ีตนรับฝากไวอ้อกจากทรัพยสิ์นอ่ืนของตน และด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีรับฝากนั้นตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามความในวรรคหน่ึงให้ส านกังานมีอ านาจเพิกถอน
การใหค้วามเห็นชอบผูรั้บฝากทรัพยสิ์นนั้นได ้

  มาตรา ๑๓๘๒   บรรดาทรัพยสิ์นของผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ตอ้งลงช่ือของผูม้อบหมายให้จดัการกองทุนส่วนบุคคล และช่ือของบริษทัหลกัทรัพยใ์นฐานะ 
ผูท้  าการแทนไวด้ว้ย  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ 
ท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

  มาตรา ๑๓๙๒   ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล หา้มมิให้บริษทัหลกัทรัพย ์
กระท าการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทอ่ืนใดเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูม้อบหมายใหจ้ดัการ
กองทุนส่วนบุคคล  นอกจากท่ีไดต้กลงกนัไวต้ามสัญญามอบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล 

(๒) รับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดจากผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุน 
ส่วนบุคคล  เวน้แต่เป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ตามอตัราและวิธีการท่ีก าหนดไว ้
ในสัญญามอบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล 

(๓) ซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นในนามของตนเองให้แก่ผูม้อบหมายใหจ้ดัการ 
กองทุนส่วนบุคคลโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ถึงการกระท าดงักล่าว 

(๔) ใหค้  ารับรองแก่ผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลวา่จะมีก าไร 
หรือผลตอบแทนในอตัราท่ีแน่นอนหรือสัญญาวา่จะไม่มีผลขาดทุนในอตัราท่ีก าหนดไวโ้ดยแน่นอน   
เวน้แต่เป็นการใหค้  ารับรองตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

(๕) กระท าการอ่ืนใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๔๐๔   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัท าบญัชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน
ส่วนบุคคลแต่ละรายตามแบบท่ีส านกังานประกาศก าหนดและตอ้งเก็บรักษาเอกสารประกอบบญัชี
แสดงใหเ้ห็นความถูกตอ้งแห่งบญัชีนั้นไวด้ว้ย  
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ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีลกัษณะตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด  
ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัท างบการเงินของกองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็นอยูต่ามความเป็นจริง และตอ้งปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด การก าหนด
ดงักล่าวใหค้  านึงถึงมาตรฐานท่ีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสอบบญัชีตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ดว้ย 

งบการเงินตามวรรคสองตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชี 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน และผูส้อบบญัชีดงักล่าวตอ้งมิใช่กรรมการ พนกังานหรือลูกจา้ง
ของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น  

ผูส้อบบญัชีของกองทุนส่วนบุคคลตอ้งรักษามารยาทและปฏิบติังานสอบบญัชี 
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชี และ
ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยท์  าเอกสารประกอบการลงบญัชีหรือเปิดเผยขอ้มูล 
ในงบการเงินไม่ตรงกบัความเป็นจริงหรือไม่ครบถว้น ให้ผูส้อบบญัชีเปิดเผยขอ้เทจ็จริงและ 
ผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินไวใ้นรายงานการสอบบญัชีท่ีตนตอ้งลงลายมือช่ือ 
เพื่อแสดงความเห็น 

ผูส้อบบญัชีผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามวรรคส่ีหรือวรรคหา้ ใหส้ านกังานมีอ านาจเพิกถอน 
การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีนั้นได ้  

ส่วนท่ี ๘/๑๖ 
ธุรกิจหลกัทรัพยใ์นประเภทท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

_______________ 

มาตรา ๑๔๐/๑   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยใ์นประเภทธุรกิจหลกัทรัพยต์าม (๗)  
ของบทนิยามค าวา่ “ธุรกิจหลกัทรัพย”์ ในมาตรา ๔ ประกอบธุรกิจตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ส่วนท่ี ๙ 
การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษทั 

_______________ 

มาตรา ๑๔๑   ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่บริษทัหลกัทรัพยใ์ด   
(๑) จดัท าบญัชีไม่เรียบร้อยหรือไม่ท าใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาอนัสมควร 
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(๒)๔ กระท าการหรือไม่กระท าการตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
  ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้นแกไ้ขการกระท าดงักล่าว  
หรือกระท าการ หรืองดเวน้กระท าการ ตามท่ีส านกังานเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 

  มาตรา ๑๔๒   เม่ือปรากฏหลกัฐานต่อส านกังานวา่บริษทัหลกัทรัพยใ์ดมีฐานะ 
หรือมีการด าเนินงานอยูใ่นลกัษณะอนัอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน  
ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้นแกไ้ขฐานะหรือการด าเนินงานดงักล่าวได ้
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 

  มาตรา ๑๔๓๔   ในกรณีท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเห็นวา่บริษทัหลกัทรัพยใ์ด 
มีฐานะหรือมีการด าเนินงานอยูใ่นลกัษณะอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่ประโยชน์
ของประชาชน ให้คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีอ านาจสั่งให้บริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการแกไ้ข 
การบริหารงานให้ถูกตอ้ง หรือด าเนินการอ่ืนใดภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ก าหนด  ในการน้ี คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนจะก าหนดเง่ือนไขใด ๆ ให้บริษทัหลกัทรัพยต์อ้ง
ปฏิบติัเพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขฐานะ หรือการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นดว้ยก็ได ้
  บริษทัหลกัทรัพยใ์ดไม่ด าเนินการแกไ้ขหรือไม่สามารถแกไ้ขการด าเนินงานดงักล่าวได ้ 
ใหรั้ฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของ 
บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นได ้

  มาตรา ๑๔๔   เม่ือปรากฏหลกัฐานต่อส านกังานวา่บริษทัหลกัทรัพยใ์ดมีฐานะ 
หรือมีการด าเนินงานในลกัษณะอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน  
หรือกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยใ์ด ไม่ปฏิบติั
ตามค าสัง่ของส านกังานตามมาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒  ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้น
ถอดถอนกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพย์ 
ผูเ้ป็นตน้เหตุดงักล่าวออกจากต าแหน่งได ้และใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้นแต่งตั้งบุคคลอ่ืนโดยความเห็นชอบ
จากส านกังานเขา้ด ารงต าแหน่งแทนภายในเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัถอดถอน 

มาตรา ๑๔๕๔   บริษทัหลกัทรัพยใ์ดไม่ถอดถอนบุคคล หรือถอดถอนแลว้ 
ไม่แต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ด ารงต าแหน่งแทนภายในเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัถอดถอน ให้ส านกังาน 
ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีอ านาจสั่งดงัต่อไปน้ี  

(๑) ถอดถอนกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการด าเนินงาน 
ของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นไม่ถอดถอน 
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(๒) แต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใดไปด ารงต าแหน่งแทนผูซ่ึ้งถูกถอดถอนเป็นเวลา 
ไม่เกินสามปี และให้บุคคลนั้นไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด  
โดยใหจ่้ายจากทรัพยสิ์นของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น และในระหวา่งเวลาท่ีบุคคลดงักล่าวด ารงต าแหน่งอยู ่ 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ะมีมติเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงค าสั่งของส านกังานมิได ้
  เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี ใหถื้อวา่ค าสั่งของส านกังานตามวรรคหน่ึงเป็นมติของ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
แลว้แต่กรณี 
  บุคคลซ่ึงถูกถอดถอนจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือด าเนินการใด ๆ ไม่วา่โดยทางตรง 
และทางออ้มในบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นมิไดแ้ละตอ้งอ านวยความสะดวก และใหข้อ้เทจ็จริงแก่บุคคล 
ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งแทน  

  มาตรา ๑๔๖   บริษทัหลกัทรัพยใ์ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานตามมาตรา ๑๔๔  
ใหส้ านกังานรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และใหรั้ฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได ้  

  มาตรา ๑๔๗   ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยใ์ดไม่ประกอบกิจการตามประเภทท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาตในปริมาณท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในช่วงระยะเวลาสองปีใด ๆ ใหรั้ฐมนตรี
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
ทุกประเภทหรือประเภทใดประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บใบอนุญาตนั้นได ้  

  มาตรา ๑๔๘   ในกรณีท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๖ 
หรือมาตรา ๑๔๗ ท่ีเป็นการสั่งเพิกถอนการประกอบกิจการทุกประเภท ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตดงักล่าวเป็นอนัเลิกบริษทั  
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่สถาบนัการเงินท่ีอาจประกอบธุรกิจหลกัทรัพยไ์ด้
ตามกฎหมายอ่ืน 

  มาตรา ๑๔๙   ในการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษทัหลกัทรัพย ์ ใหรั้ฐมนตรี 
แจง้เป็นหนงัสือใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้นทราบและปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานของ 
บริษทัหลกัทรัพยน์ั้น กบัทั้งใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาและในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ิน
อยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั 
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  มาตรา ๑๕๐   บริษทัหลกัทรัพยใ์ดประสงคจ์ะเลิกประกอบกิจการตามประเภท 
ท่ีไดรั้บใบอนุญาต ใหย้ืน่ขออนุญาตเลิกประกอบกิจการต่อรัฐมนตรีผา่นคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในการอนุญาตรัฐมนตรีจะก าหนดเง่ือนไขใด ๆ ก็ได ้

  มาตรา ๑๕๑   เม่ือบริษทัหลกัทรัพยใ์ดเลิกกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้นท าการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนหลกัทรัพย ์ช าระราคา และส่งมอบหลกัทรัพย ์
ในรายการท่ีคา้งอยูใ่ห้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 

  มาตรา ๑๕๒   เม่ือมีการเลิกบริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๑๔๘ ใหมี้การช าระบญัชี 
และใหส้ านกังานแต่งตั้งผูช้  าระบญัชี 
  การช าระบญัชีให้เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ย
การช าระบญัชีบริษทัจ ากดั หรือกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัวา่ดว้ยการช าระบญัชี แลว้แต่กรณี  
เวน้แต่การใดท่ีเป็นอ านาจและหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ใหเ้ป็นอ านาจและหนา้ท่ีของส านกังาน 
  ค่าใชจ่้ายในการช าระบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยใ์ดใหจ่้ายจากทรัพยสิ์นของบริษทั
หลกัทรัพยน์ั้น 

หมวด ๕ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
_____________ 

ส่วนท่ี ๑ 
การจดัตั้ง 

_____________ 

  มาตรา ๑๕๓   ให้จดัตั้งตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเรียกวา่ “ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจการตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่น าผลก าไรมาแบ่งปันกนัดงัน้ี 

(๑) จดัใหมี้การใหบ้ริการเป็นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน รวมตลอดถึง 
การจดัระบบและวธีิการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นศูนยด์งักล่าว 

(๒) ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ธุรกิจใหบ้ริการ
เก่ียวกบัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยเป็นส านกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
ธุรกิจใหบ้ริการดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจท านองเดียวกนั 
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(๓) ประกอบธุรกิจอ่ืนใดนอกจาก (๑) และ (๒) โดยไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงใหมี้ฐานะเป็นนิติบุคคล  

  มาตรา ๑๕๔   ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจกระท าการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวตัถุประสงค์
ตามมาตรา ๑๕๓ อ านาจเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง 

(๑) จดัใหไ้ดม้า ถือกรรมสิทธ์ิ มีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ครอบครอง เช่าหรือใหเ้ช่า เช่าซ้ือ
หรือให้เช่าซ้ือ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ จ านองหรือรับจ านอง ขายหรือ
จ าหน่ายดว้ยวธีิอ่ืนใดซ่ึงสังหาริมทรัพย ์หรืออสังหาริมทรัพย ์

(๒) กูย้มืเงินหรือใหกู้ย้มืเงินและลงทุนหาผลประโยชน์  

มาตรา ๑๕๔/๑๖   ตลาดหลกัทรัพยต์อ้งส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คง ความเป็นธรรม 
การตรวจสอบได ้และความเรียบร้อยในการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์
ของตลาดทุนและการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั 

มาตรา ๑๕๔/๒๖   เพื่อใหก้ารด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นไปตามมาตรา ๑๕๓ 
และมาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีแหล่งเงินทุนและระบบงานท่ีเพียงพอต่อการประกอบกิจการ สามารถรองรับ
ความเส่ียงจากการประกอบกิจการตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งมีมาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(๒) มีระบบการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ระบบบนัทึกและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอ
ราคาและการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ระบบก ากบัตรวจสอบการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และระบบการช าระราคา
และส่งมอบหลกัทรัพย ์ท่ีส่งเสริมและรักษาความมัน่คง ความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความเป็นธรรม 
ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

(๓) มีหลกัเกณฑก์ารรับสมาชิกท่ีเป็นธรรม มีหลกัเกณฑท่ี์สมาชิกตอ้งปฏิบติั 
ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์รวมทั้งมีมาตรการก ากบัดูแลและลงโทษสมาชิกท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั 
ตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  

(๔) มีหลกัเกณฑก์ารรับจดทะเบียนหลกัทรัพย ์การด ารงสถานะ และการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตลอดจนการสร้างหลกัธรรมาภิบาลและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

(๕) มีมาตรการในการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(๖) มีการจดัการขอ้ร้องเรียนหรือขอ้พิพาทท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นวา่ การด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์
ตามวรรคหน่ึงในเร่ืองใดอาจกระทบต่อความมัน่คง อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรืออาจน ามา 
ซ่ึงความไม่เรียบร้อยในการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
จะสั่งใหต้ลาดหลกัทรัพยป์รับปรุง แกไ้ข หรือยกเลิกการด าเนินงานนั้นก็ได ้

มาตรา ๑๕๕   หา้มมิใหบุ้คคลใดประกอบกิจการตลาดหลกัทรัพยห์รือกิจการ 
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั นอกจากตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัน้ี  

  มาตรา ๑๕๖   หา้มมิใหบุ้คคลใดนอกจากตลาดหลกัทรัพย ์ ใชช่ื้อ หรือค าแสดงช่ือ 
ในธุรกิจวา่ “ตลาดหลกัทรัพย”์ หรือ “ตลาดหุ้น” หรือค าอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนั  

มาตรา ๑๕๗   หลกัทรัพยท่ี์จะซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์อ้งเป็นหลกัทรัพย ์
ท่ีจดทะเบียนตามส่วนท่ี ๔ แห่งหมวดน้ี  

มาตรา ๑๕๘   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์จะท าการเป็นนายหนา้หรือตวัแทนซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยต์อ้งเป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์  

ส่วนท่ี ๒ 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์

_______________ 

มาตรา ๑๕๙๖   ใหมี้คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยค์ณะหน่ึงประกอบดว้ย 
บุคคลซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจ  านวนไม่เกินหกคนตามกระบวนการท่ีก าหนดในมาตรา ๑๕๙/๑  
และบุคคลซ่ึงสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจ านวนไม่เกินส่ีคน เป็นกรรมการ และใหผู้จ้ดัการ
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยโ์ดยต าแหน่ง 
  ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ลือกกรรมการตลาดหลกัทรัพยค์นหน่ึง 
นอกจากผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการตลาดหลกัทรัพย  ์
อีกคนหน่ึงเป็นรองประธานกรรมการดว้ยก็ได ้

  มาตรา ๑๕๙/๑๖   บุคคลซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
ตามมาตรา ๑๕๙ ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์อนัจ าเป็นต่อการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์
และตอ้งมาจากรายช่ือท่ีเสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน  
  ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง โดยอยา่งนอ้ยตอ้งระบุรายละเอียดเก่ียวกบัความรู้หรือ
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ประสบการณ์อนัจ าเป็นต่อการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งประเภทหรือลกัษณะของ 
นิติบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนซ่ึงมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือก
และแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๑๖๐   กรรมการตลาดหลกัทรัพยต์อ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก  เวน้แต่เป็นโทษ 

ส าหรับความผดิท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(๔) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ขา้ราชการการเมือง  

หรือพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ หรือของราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง  

(๕) ไม่เป็นผูท่ี้พน้จากต าแหน่งเน่ืองจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหอ้อก 

มาตรา ๑๖๐/๑๖   ในกรณีท่ีสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เห็นวา่  การด าเนินงานของ 
ตลาดหลกัทรัพยมี์ความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์เฉพาะดา้น
ของบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ อาจเลือกบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยจ านวน 
ไม่เกินสองคน เป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์็ได ้

มาตรา ๑๖๑๖   ใหก้รรมการตลาดหลกัทรัพยน์อกจากผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย  ์
ด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งหรือเลือกตั้งไดอี้ก แต่จะแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง 
ใหด้ ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้  

มาตรา ๑๖๒   นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
พน้จากต าแหน่งเม่ือ  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหอ้อก  
(๔) เป็นผูข้าดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖๐  
เม่ือกรรมการตลาดหลกัทรัพยพ์น้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. 

แต่งตั้ง หรือสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งบุคคลอ่ืนเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ทน แลว้แต่กรณี 
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มาตรา ๑๖๓   ใหน้ าความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ 
และมาตรา ๑๓  มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม  

มาตรา ๑๖๔   ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์
โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละไม่เกินส่ีปี และอาจไดรั้บ
แต่งตั้งอีกได ้  

มาตรา ๑๖๕   ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยต์อ้ง  
(๑) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖๐ 
(๒) เป็นผูส้ามารถปฏิบติังานเตม็เวลาใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์  

มาตรา ๑๖๖   นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์
พน้จากต าแหน่งเม่ือ  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) มีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์  
(๔) คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์มติใหอ้อก  
(๕) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖๐  

  มติคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยอ์อกจากต าแหน่ง 
ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด  
โดยไม่นบัผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๑๖๗   ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีบริหารกิจการของตลาดหลกัทรัพย ์
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์และมีอ านาจบงัคบับญัชา
พนกังานและลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพย ์

ในการบริหารกิจการ ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยต์อ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๑๖๘   ในกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูแ้ทน
ของตลาดหลกัทรัพย ์และเพื่อการน้ีผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยจ์ะมอบหมายใหบุ้คคลใด ๆ ปฏิบติักิจการ
บางอยา่งแทนโดยไม่ขดัต่อระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดไวก้็ได ้
  การมอบหมายตามวรรคหน่ึงใหท้ าเป็นหนงัสือ 
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  มาตรา ๑๖๙   เม่ือต าแหน่งผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยว์า่งลงหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยห์รือพนกังานของ 
ตลาดหลกัทรัพยค์นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการแทนเป็นการชัว่คราวได ้ ในการน้ี ใหผู้ท้  าการแทน 
มีอ านาจและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๑๗๐   ให้คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายควบคุม 
ดูแลการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์และปฏิบติัการอ่ืนใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี  
  อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ใหร้วมถึงการก าหนด
ระเบียบหรือขอ้บงัคบัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(๑) หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการรับและเพิกถอนหลกัทรัพย ์
จดทะเบียน 

(๒) อตัราค่าธรรมเนียมในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นนายหนา้หรือตวัแทนในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(๓) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกในตลาดหลกัทรัพย ์การเลือกตั้ง
กรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๑๕๙ จ านวน วธีิการรับ คุณสมบติั สิทธิและหนา้ท่ี วนิยั  
การลงโทษ การประชุม ตลอดจนการโอนและการพน้จากสมาชิกภาพของสมาชิกตลาดหลกัทรัพย  ์

(๔) การก าหนดเก่ียวกบัค่าเขา้เป็นสมาชิก ค่าบ ารุง เงินประกนัและค่าบริการต่าง ๆ 
ท่ีสมาชิกจะพึงจ่ายใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์ 

(๕) หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการบญัชีและการสอบบญัชี  
โดยไม่ขดัต่อมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถาบนัวชิาชีพซ่ึงหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารรับรอง 

(๖) การประกาศรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยใ์หท้  าการสอบบญัชีของบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์

(๗) หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการจดัท าทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์
จดทะเบียน การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์

(๘) หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการท าสัญญาเป็นนายหนา้ 
หรือตวัแทนซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้และบริษทัหลกัทรัพย ์
ท่ีมิใช่สมาชิก 

(๙) หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์การอนุญาตใหส้มาชิกซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพย ์ 
และการช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีไดมี้การซ้ือหรือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
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(๑๐) หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว 

(๑๑) หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการเขา้ไปตรวจสอบเอกสาร 
และสมุดบญัชีของสมาชิกตลาดหลกัทรัพย ์ 

(๑๒) เวลาท าการประจ าวนัและวนัหยดุท าการส าหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ในตลาดหลกัทรัพย ์

(๑๓) หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการจดัท าและเปิดเผยรายงาน 
การถือหลกัทรัพย ์ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาการรับรองการโอนหลกัทรัพยแ์ละการออกใบหลกัทรัพย ์

(๑๔) การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนพนกังานและลูกจา้ง วนิยัการลงโทษพนกังาน 
และลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนการร้องทุกขแ์ละระเบียบวธีิปฏิบติังานของตลาดหลกัทรัพย  ์

(๑๕) การก าหนดต าแหน่ง อตัราเงินเดือน ค่าจา้ง และเงินบ าเหน็จรางวลัพนกังาน
และลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพย ์

(๑๖) การสงเคราะห์พนกังานและลูกจา้ง หรือผูพ้น้จากการเป็นพนกังานและลูกจา้ง
ของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น 

(๑๗) การอ่ืนใดท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์
๖การก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบหรือขอ้บงัคบัตามวรรคสอง  

ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
พิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ 
ระเบียบหรือขอ้บงัคบั 

๖ในกรณีท่ีการก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบหรือขอ้บงัคบัตามวรรคสอง 
อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือประโยชน์ไดเ้สียของสมาชิก ผูล้งทุน หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัตลาดหลกัทรัพย ์ใหต้ลาดหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นก่อน พร้อมทั้งจดัส่งรายงาน 
ผลการรับฟังความคิดเห็นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

๖การขอความเห็นชอบระเบียบหรือขอ้บงัคบัตามวรรคสามและการรับฟังความคิดเห็น
ตามวรรคส่ี มิใหใ้ชบ้งัคบักบัระเบียบหรือขอ้บงัคบัตามวรรคสอง (๑๔) (๑๕) หรือ (๑๖) และระเบียบ
หรือขอ้บงัคบัอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
  ๖หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคสอง (๓) ตอ้งระบุ
รายละเอียดเก่ียวกบัความรู้หรือประสบการณ์อนัจ าเป็นต่อการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

  มาตรา ๑๗๐/๑๔   ในกรณีท่ีปรากฏต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่กฎเกณฑข์อง 
ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน
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หรือไม่เพียงพอท่ีจะคุม้ครองและรักษาความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจ 
สั่งใหต้ลาดหลกัทรัพยก์ าหนดกฎเกณฑเ์พิ่มเติม ยกเลิก หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎเกณฑท่ี์มีอยูแ่ลว้ได ้

  มาตรา ๑๗๑   ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) รับหลกัทรัพยท่ี์มีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ

เก่ียวกบัการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐(๑) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
(๒) หา้มการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนรายใดรายหน่ึงในตลาดหลกัทรัพย ์

เป็นการชัว่คราว โดยก าหนดระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร 
(๓) หา้มสมาชิกรายใดรายหน่ึงเขา้ท าการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว โดยก าหนดระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร 
(๔) เพิกถอนการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐(๑) 
การสั่งรับหลกัทรัพยห์รือเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  ใหต้ลาดหลกัทรัพย์

ประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท าการของตลาดหลกัทรัพย ์และเผยแพร่ใหป้ระชาชนทัว่ไปทราบ
ก่อนวนัท่ีหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหรือถูกเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

  มาตรา ๑๗๒   เพื่อใหก้ารด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นไปโดยเรียบร้อย 
หรือเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุน ให้คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจสั่งให้ 
บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ระท าการหรืองดเวน้กระท าการในเร่ืองใด ๆ  
ตามความจ าเป็นและสมควร  

ในกรณีท่ีบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฝ่์าฝืนค าสั่ง 
ของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยจ์ะใชอ้ านาจ 
ตามมาตรา ๑๗๑(๒) หรือ (๔) ก็ได ้  

มาตรา ๑๗๓   ในกรณีท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเน่ืองจากบริษทัฝ่าฝืนค าสั่งตามมาตรา ๑๗๒ ใหบุ้คคลผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์ถูกเพิกถอนนั้น 
มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูซ่ึ้งรับผดิชอบในการด าเนินงานของบริษทั
ผูเ้ป็นตน้เหตุแห่งการฝ่าฝืนค าสั่งดงักล่าว  
  บุคคลผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นผูไ้ด้
หลกัทรัพยน์ั้นมาก่อนการเพิกถอนและมิไดมี้ส่วนร่วมหรือใหค้วามเห็นชอบหรืออนุมติัแก่การฝ่าฝืน
เช่นวา่นั้น  
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  มาตรา ๑๗๔   ความรับผดิชดใชค้่าเสียหายตามมาตรา ๑๗๓  ใหเ้ป็นจ านวนเงิน
เท่ากบัมูลค่าท่ีลดลงจากราคาขายคร้ังสุดทา้ยในตลาดหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยน์ั้น  

  มาตรา ๑๗๕   ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจฟ้องร้องบงัคบัคดีเรียกค่าเสียหาย 
ตามมาตรา ๑๗๔ เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพยท์ั้งปวง  

มาตรา ๑๗๖   ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อด าเนินกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของตลาดหลกัทรัพยต์ามท่ีคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยม์อบหมายได ้และใหน้ าความในมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม  
  ใหค้ณะอนุกรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

  มาตรา ๑๗๗   ใหป้ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
ไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามท่ีท่ีประชุมสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

ส่วนท่ี ๓ 
การด าเนินงาน 

_______________ 

  มาตรา ๑๗๘   ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์สนองบดุลและบญัชีรายได้ 
รายจ่ายประจ าปีซ่ึงผูส้อบบญัชีรับรองต่อท่ีประชุมสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยภ์ายในส่ีเดือน 
นบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน 

  มาตรา ๑๗๙   ใหท่ี้ประชุมสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบุคคล 
ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์สนอ และใหไ้ดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามท่ีท่ีประชุมสมาชิกก าหนด 
  ผูส้อบบญัชีตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชี และ 
ไม่เป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์พนกังานหรือลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๑๘๐   ใหผู้ส้อบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชี และเอกสารหลกัฐาน
ของตลาดหลกัทรัพย ์และขอค าช้ีแจงจากกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์พนกังาน
หรือลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
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  มาตรา ๑๘๑๔   ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยย์ืน่งบดุลและบญัชีรายไดร้ายจ่าย
ประจ าปี ตลอดจนท ารายงานและจดัส่งเอกสารต่อส านกังาน  ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ 
ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

  มาตรา ๑๘๒   ใหต้ลาดหลกัทรัพยจ่์ายเงินใหแ้ก่ส านกังานเพื่อเป็นการอุดหนุน 
ตามอตัราท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

มาตรา ๑๘๒/๑๖   ใหต้ลาดหลกัทรัพยน์ าส่งเงินใหแ้ก่กองทุนส่งเสริมการพฒันา 
ตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒ ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละเกา้สิบของรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย ภาษี และเงินส ารอง  ทั้งน้ี ใหใ้ชง้บการเงินรวมของ 
ตลาดหลกัทรัพยใ์นการค านวณจ านวนเงินน าส่ง 
  การกนัเงินส ารองตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามประเภทและจ านวนท่ีคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และใหต้ลาดหลกัทรัพยเ์ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการกนัเงินส ารองดงักล่าว 
ไวใ้นลกัษณะท่ีประชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้

  มาตรา ๑๘๓   ใหต้ลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ประชาชนทัว่ไปไดท้ราบเพื่อคุม้ครอง
ประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียของประชาชน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

  มาตรา ๑๘๔   การซ้ือหรือการขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
ใหก้ระท าไดโ้ดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์
  ในการซ้ือหรือการขายหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง สมาชิกจะกระท าการเป็นนายหนา้
หรือตวัแทนของบุคคลใด ๆ หรือของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิไดเ้ป็นสมาชิกก็ได ้ 
  ๖คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์าจประกาศก าหนดใหบุ้คคลท่ีมิใช่บริษทัหลกัทรัพย ์
ท่ีเป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยส์ามารถท าการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนประเภทใด 
ประเภทหน่ึงในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้  

  มาตรา ๑๘๕๖   หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย  ์
ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นการซ้ือหรือขายในฐานะ 
นายหนา้หรือตวัแทนหรือในนามของสมาชิกเอง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์
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หรือเป็นการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ ในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประเภท 
ท่ีไดรั้บใบอนุญาต  

  มาตรา ๑๘๖   เพื่อป้องกนัความเสียหายอนัอาจเกิดแก่ประโยชน์ของประชาชน 
หรือเศรษฐกิจของประเทศ ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจ  

(๑) หา้มการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว 
โดยก าหนดระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร 

(๒) สั่งใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์หรือผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยก์ระท าการ
หรืองดเวน้กระท าการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร  
  การด าเนินการตาม (๑) ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าเป็นหนงัสือและประกาศไว  ้
ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท าการของตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทั้งรายงานใหรั้ฐมนตรีทราบโดยเร็ว   
ในการน้ี ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงการสั่งการดงักล่าวได ้ 

  มาตรา ๑๘๗   ในกรณีท่ีมีเหตุขดัขอ้งอนัเน่ืองมาแต่เคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชใ้นระบบ 
ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นผลให้ไม่อาจซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามปกติ ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจสั่งหยดุการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมดเป็นการชัว่คราวได ้ แต่ตอ้งรายงานเหตุดงักล่าวโดยละเอียด 
ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในทนัที  

  มาตรา ๑๘๘   เม่ือสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยร์ายใดพน้จากสมาชิกภาพ  
ตลาดหลกัทรัพยต์อ้งอนุญาตใหส้มาชิกนั้นซ้ือขายหลกัทรัพยร์ายการท่ีคา้งอยูใ่หแ้ลว้เสร็จ 

 

ส่วนท่ี ๔ 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

_______________ 

  มาตรา ๑๘๙   บุคคลใดประสงค์จะน าหลกัทรัพยท่ี์ตนออกไปซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพย ์จะตอ้งน าหลกัทรัพยน์ั้นไปจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์ 
  เม่ือตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บค าขอจดทะเบียนแลว้ ใหพ้ิจารณาและเสนอความเห็น 
ต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อสั่งรับหรือไม่รับเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
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  มาตรา ๑๙๐๔   ในกรณีท่ีตอ้งมีการส่งมอบ การโอน การยึดถือ หรือส่งคืนหลกัทรัพย์
จดทะเบียน ใหใ้ชห้ลกัทรัพยข์องนิติบุคคลเดียวกนัหรือของโครงการจดัการกองทุนรวมเดียวกนั 
ประเภทและชนิดเดียวกนั และจ านวนเท่ากนัแทนกนัได ้

  มาตรา ๑๙๑   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย์
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
  การจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ะมอบให้
ตลาดหลกัทรัพยห์รือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๒๒๑  
เป็นผูด้  าเนินการแทนก็ได ้

  มาตรา ๑๙๒   ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใด 
ซ่ึงมีจ  านวนรวมกนัไม่ต ่ากวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 
ร้องขอต่อตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อใหต้ลาดหลกัทรัพยรั์บเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยด์งักล่าว  
ใหต้ลาดหลกัทรัพยรั์บเป็นนายทะเบียนตามค าขอนั้น และใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ าเนินการ 
ส่งมอบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย ์
แจง้การรับเป็นนายทะเบียนต่อบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ เม่ือพน้ก าหนดดงักล่าวแลว้ บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
ดงักล่าวจะท าหนา้ท่ีนายทะเบียนต่อไปไม่ได ้

  มาตรา ๑๙๓   ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะงดรับการลงทะเบียน
การโอนหลกัทรัพยช์นิดระบุช่ือผูถื้อก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นและไดมี้ผูถื้อหลกัทรัพยข์อลงทะเบียน 
การโอนไวก่้อนวนังดรับการลงทะเบียนดงักล่าว บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะตอ้งด าเนินการ
โอนหลกัทรัพยน์ั้นใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้นั้น  

  มาตรา ๑๙๔   หา้มมิใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจ่ายเงินปันผลหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนแก่บุคคลท่ีมิไดล้งทะเบียนเป็นผูถื้อหลกัทรัพย ์ และในกรณีท่ี
หลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหุน้ ห้ามมิใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าวยอมใหบุ้คคลนั้น 
ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

  มาตรา ๑๙๕๔   ในกรณีท่ีเจา้ของหลกัทรัพยมี์สัญญาใหบ้ริษทัหลกัทรัพยย์ดึถือ
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวเ้ป็นประกนัการช าระหน้ีเงินกู ้บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(๑) จดัใหมี้บญัชีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าวตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
และตอ้งลงรายการใหถู้กตอ้งครบถว้น ตรงตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบนั 
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(๒) รักษาหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวใ้หต้รงตามประเภท ชนิด และตามจ านวนสุทธิ 
ท่ีปรากฏในบญัชีหลกัทรัพยต์าม (๑) อยูต่ลอดเวลา เวน้แต่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศ
ก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน และตอ้งส่งคืนใหแ้ก่ผูกู้ไ้ดใ้นทนัทีท่ีผูกู้ไ้ดช้ าระหน้ีเงินกูค้รบถว้นแลว้  
  การยดึถือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวเ้ป็นประกนัการช าระหน้ีเงินกูต้ามวรรคหน่ึง  
มิใหน้ ามาตรา ๗๕๒ และมาตรา ๗๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาใชบ้งัคบั 
  ใหน้ าบทบญัญติัเก่ียวกบัการจ าน าตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาใชบ้งัคบั
กบัการใหป้ระกนัตามวรรคหน่ึง  ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัมาตราน้ีและมาตรา ๑๙๖ 
  ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์ยดึถือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวเ้ป็นประกนัการช าระหน้ีเงินกู้
ตามวรรคหน่ึง มีบุริมสิทธิเหนือหลกัทรัพยด์งักล่าวท านองเดียวกบัผูรั้บจ าน า  

  มาตรา ๑๙๖๔   การบงัคบัขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ียดึถือไวเ้ป็นประกนั 
การช าระหน้ีเงินกูต้ามมาตรา ๑๙๕ ผูใ้หกู้ต้อ้งบอกกล่าวเป็นหนงัสือไปยงัผูกู้แ้ละผูใ้หป้ระกนัก่อน
เพื่อใหมี้การช าระหน้ีภายในเวลาอนัควร ถา้ผูกู้แ้ละผูใ้หป้ระกนัไม่ปฏิบติัตามค าบอกกล่าว ผูใ้หกู้มี้สิทธิ
น าหลกัทรัพยท่ี์เป็นประกนันั้นไปขายในตลาดหลกัทรัพยต์ามวธีิการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
หรือขายทอดตลาดได ้
  ความในวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบัการบงัคบัจ าน าหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีจ าน าไว ้
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยด์ว้ย โดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๙๗   ในการออกใบหลกัทรัพย ์ใหน้ายทะเบียนหลกัทรัพยมี์อ านาจลงลายมือช่ือ
ในใบหลกัทรัพยแ์ทนการลงลายมือช่ือกรรมการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได้ 
เม่ือไดรั้บมอบหมายจากบริษทัดงักล่าว 

  มาตรา ๑๙๘   บทบญัญติัมาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๑๙๓  มาตรา ๑๙๔  
มาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๑๙๖  มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

(๑) พนัธบตัรท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ  
(๒) ตัว๋เงิน  
(๓) หลกัทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

  มาตรา ๑๙๙๔   ให้น าความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕  
รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชบ้งัคบัแก่การโอนและการจดัท าทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอนัมิใช่ตัว๋เงิน โดยอนุโลม 
  ใหน้ าความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๑ และ 
มาตรา ๖๒  รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชบ้งัคบัแก่การเปิดเผยขอ้มูลและผูส้อบบญัชี 
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ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน อนัมิใช่พนัธบตัรท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ 
หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยอนุโลม แต่ในกรณี 
ท่ีบริษทัดงักล่าวไดจ้ดัท าและส่งรายงานการเปิดเผยขอ้มูลต่อส านกังานตามมาตรา ๕๖ ไวแ้ลว้   
บริษทัจะส่งส าเนารายงานขอ้มูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยก์็ได ้
  ในกรณีท่ีบทบญัญติัตามวรรคหน่ึงและวรรคสองก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของ
ส านกังานหรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ใหถื้อวา่บทบญัญติัดงักล่าวเป็นการก าหนดอ านาจหนา้ท่ี
ของตลาดหลกัทรัพยห์รือคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๒๐๐   ใหง้บดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ างวดการบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย์
หรือสถาบนัการเงินท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดัท าตามแบบท่ีก าหนดไว ้
ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคหน่ึง หรือกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินนั้น 
เป็นงบการเงินประจ างวดการบญัชีตามท่ีก าหนดในมาตรา ๑๙๙  และใหถื้อวา่ผูส้อบบญัชีซ่ึงไดรั้บ
ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๐๖ หรือตามกฎหมายดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีตลาดหลกัทรัพย ์
ใหค้วามเห็นชอบ  

ส่วนท่ี ๕ 
การช้ีขาดขอ้พิพาทเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

___________________ 

  มาตรา ๒๐๑   ในกรณีท่ีสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยมี์ขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนจากหรือ
เก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยร์ะหวา่งสมาชิกดว้ยกนัเอง  
หรือระหวา่งสมาชิกกบัลูกคา้ของสมาชิก คู่พิพาทอาจยืน่ค  าร้องต่อตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อขอใหมี้ 
การช้ีขาดขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
  อนุญาโตตุลาการตามวรรคหน่ึง ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แต่งตั้งหน่ึงคนเป็นประธาน และบุคคลซ่ึงคู่พิพาทแต่งตั้งอีกฝ่ายละหน่ึงคน  

  มาตรา ๒๐๒   ค าร้องตามมาตรา ๒๐๑  ให้เป็นไปตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
และอยา่งนอ้ยตอ้งระบุเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(๑) ช่ือและท่ีอยูข่องคู่พิพาท  
(๒) ประเด็นขอ้พิพาท  
(๓) เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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  มาตรา ๒๐๓   ใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการมาใชบ้งัคบักบัการพิจารณา 
และช้ีขาดขอ้พิพาทตามมาตรา ๒๐๑ โดยอนุโลม  

หมวด ๖ 
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์

และศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยล่์วงหนา้ 
__________________ 

ส่วนท่ี ๑ 
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
__________________ 

  มาตรา ๒๐๔   บริษทัหลกัทรัพยร์วมกนัไม่นอ้ยกวา่สิบหา้รายอาจขอรับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จดัตั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ เพื่อใหบ้ริการเป็นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
ท่ีมิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ 

  มาตรา ๒๐๕   การขอรับใบอนุญาตจดัตั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๒๐๔  
ใหย้ืน่ค  าขอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือของศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ 
(๒) ท่ีตั้งส านกังาน  
(๓) บริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นสมาชิกผูก่้อตั้ง 
(๔) ทุนและท่ีมาของทุนในการด าเนินงาน  
(๕) ขอ้บงัคบัของศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ 
(๖) รายละเอียดอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  ค าขอตามวรรคหน่ึงให้แนบเอกสารหลกัฐานขอ้ตกลงในการจดัตั้ง ขอ้บงัคบัท่ีใช้
บงัคบักบัสมาชิก และหลกัฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  มาตรา ๒๐๖   การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  มาตรา ๒๐๗   ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
จดัตั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ด ้

  มาตรา ๒๐๘   ใหศู้นยซ้ื์อขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตแลว้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
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  มาตรา ๒๐๙   หา้มมิใหบุ้คคลใดใหบ้ริการเป็นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยห์รือกิจการ 
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั นอกจากศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตตามส่วนน้ี  
  มาตรา ๒๑๐๔   เม่ือมีการจดัตั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๒๐๔ แลว้  
ใหมี้คณะกรรมการศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยค์ณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการท่ีสมาชิกผูก่้อตั้ง 
เลือกเขา้มาจ านวนไม่เกินเกา้คน  
  ใหก้รรมการศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยเ์ป็นผูเ้ลือกประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ ผูจ้ดัการศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์และต าแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรจากกรรมการตาม 
วรรคหน่ึง  
  ใหศู้นยซ้ื์อขายหลกัทรัพยแ์จง้ช่ือและต าแหน่งของกรรมการศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
ใหค้ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทราบโดยมิชกัชา้  

  มาตรา ๒๑๑   ในกรณีท่ีศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยแ์กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัท่ีใชก้บัสมาชิก 
ใหศู้นยซ้ื์อขายหลกัทรัพยร์ายงานการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัดงักล่าวใหส้ านกังานทราบโดยไม่ชกัชา้ 

  มาตรา ๒๑๒๔   ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  

  มาตรา ๒๑๓   ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหส้มาชิกผูกพนัวา่จะปฏิบติัตาม
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัของศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยน์ั้น หรือ
ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  หากสมาชิกใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม 
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยน์ั้นตอ้งลงโทษสมาชิกดงักล่าว  
  โทษตามวรรคหน่ึง ไดแ้ก่  

(๑) ภาคทณัฑ ์
(๒) ปรับ  
(๓) หา้มมิใหซ้ื้อขายหลกัทรัพยใ์นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยน์ั้นเป็นการชัว่คราว 
(๔) ใหพ้น้จากสมาชิกภาพ  

มาตรา ๒๑๔   ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยย์อ่มเลิกกนัดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี   
(๑) ถา้ในขอ้ตกลงในการจดัตั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยมี์ก าหนดกรณีอนัใด 

เป็นเหตุท่ีจะเลิกกนั เม่ือมีกรณีนั้น  
(๒) ท่ีประชุมสมาชิกมีมติใหเ้ลิก 
(๓) ถา้จ านวนสมาชิกลดนอ้ยลงจนเหลือไม่ถึงสิบหา้ราย และคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

มีมติใหเ้ลิก  
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(๔) ลม้ละลาย  
(๕) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหเ้ลิกเม่ือมีเหตุอนัสมควร  

  การเลิกตาม (๑) และ (๒) จะมีผลต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  มาตรา ๒๑๕   เม่ือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยเ์ลิกกนัแลว้ หากขอ้ตกลงในการจดัตั้ง 
หรือขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบักบัสมาชิกไม่ไดก้  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหแ้บ่งทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูแ่ก่สมาชิก
จ านวนเท่า ๆ กนั 

  มาตรา ๒๑๖๖   ใหน้ าความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๕๔/๒ มาตรา ๑๕๘ 
มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐/๑ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖  
มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๗ รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

  มาตรา ๒๑๗   ให้น าความในมาตรา 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 
บทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 
  ในกรณีท่ีบทบญัญติัตามวรรคหน่ึงก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของตลาดหลกัทรัพย ์
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์หรือผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์ใหถื้อวา่บทบญัญติัดงักล่าวเป็นการก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีของศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยห์รือคณะกรรมการศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หรือผูจ้ดัการ 
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

ส่วนท่ี ๒ 
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยล่์วงหนา้ 

_________________ 

มาตรา ๒๑๘   การจดัตั้ง การด าเนินงาน การก ากบั และควบคุมกิจการศูนยซ้ื์อขาย
หลกัทรัพยล่์วงหนา้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น  
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หมวด  ๖/๑๖ 
กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน 

__________________ 

มาตรา ๒๑๘/๑   ในหมวดน้ี 
“กองทุน” หมายความวา่  กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน 
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา่  คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพฒันา

ตลาดทุน 
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความวา่  คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน

ของกองทุน 
“ผูจ้ดัการกองทุน” หมายความวา่  ผูจ้ดัการกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน 

มาตรา ๒๑๘/๒   ใหจ้ดัตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึง เรียกวา่ “กองทุนส่งเสริม 
การพฒันาตลาดทุน” มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(๑) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาองคก์รและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน  
รวมถึงการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุน 

(๒) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนหรือ 
การก ากบัดูแลตลาดทุน  

(๓) เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดทุน การลงทุน และการพฒันาตลาดทุน 
ใหแ้ก่ผูล้งทุน ประชาชน หน่วยงาน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

(๔) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา วจิยั อบรม และพฒันาองคค์วามรู้หรืองานวชิาการ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน 

มาตรา ๒๑๘/๓   กองทุนประกอบดว้ยเงินและทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโอนมาจากตลาดหลกัทรัพย  ์
(๒) เงินท่ีไดรั้บตามมาตรา ๑๘๒/๑ 
(๓) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคหรือมอบให้ 
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสิ์นของกองทุน 

มาตรา ๒๑๘/๔   ใหก้องทุนมีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบวตัถุประสงค ์
ตามมาตรา ๒๑๘/๒  
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การลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพยสิ์นของกองทุน การจดัตั้งนิติบุคคล  
การเขา้ร่วมกิจการกบับุคคลอ่ืน หรือการถือหุน้ในบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด  

มาตรา ๒๑๘/๕   ใหก้องทุนมีอ านาจจ่ายเงินจากกองทุนในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(๑) การด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน  
(๒) การสนบัสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๒๑๘/๖  
(๓) ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของกองทุน 
(๔) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

มาตรา ๒๑๘/๖   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั 
ของตลาดหลกัทรัพยห์รือกรณีท่ีมีพฤติการณ์พิเศษ และตลาดหลกัทรัพยจ์  าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน 
ทางการเงินจากกองทุน คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลกัทรัพย ์
โดยอาจก าหนดเง่ือนไขตามท่ีเห็นสมควรได ้

มาตรา ๒๑๘/๗   ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา่ “คณะกรรมการกองทุน
ส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน” ประกอบดว้ย  

(๑) ประธานกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองเลขาธิการซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ  
(๓) ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผูแ้ทนส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั และผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์ 
เป็นกรรมการ  

(๔) ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนสามคนซ่ึงคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้ง 
ตามกระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๒๑๘/๘ เป็นกรรมการ 

ใหผู้จ้ดัการกองทุนเป็นเลขานุการ  
 
มาตรา ๒๑๘/๘   บุคคลซ่ึงคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุน 

ตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) ตอ้งมาจากรายช่ือท่ีเสนอโดยนิติบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
ตลาดทุน  

ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือก
และแต่งตั้งกรรมการกองทุนตามวรรคหน่ึง โดยอยา่งนอ้ยตอ้งระบุรายละเอียดเก่ียวกบัความรู้ 
หรือประสบการณ์อนัจ าเป็นต่อการด าเนินงานของกองทุน รวมทั้งประเภทหรือลกัษณะของนิติบุคคล
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หรือคณะบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนซ่ึงมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือก 
และแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุน 

มาตรา ๒๑๘/๙   ใหน้ ามาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๐/๑ มาใชบ้งัคบักบัคุณสมบติั 
และลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) 

มาตรา ๒๑๘/๑๐   กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสามปีและอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้แต่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้

มาตรา ๒๑๘/๑๑   ในกรณีท่ีกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พน้จากต าแหน่ง 
ตามวาระและยงัมิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการกองทุนข้ึนใหม่ ใหก้รรมการกองทุนท่ีพน้จากต าแหน่ง 
ตามวาระนั้น อยูใ่นต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกวา่กรรมการกองทุนท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พน้จากต าแหน่งก่อนวาระ  
ใหค้ณะกรรมการกองทุนประกอบดว้ยกรรมการกองทุนเท่าท่ีเหลืออยู ่และใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ง 
ใหด้ ารงต าแหน่งแทนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน  

ใหด้ าเนินการแต่งตั้งกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แทนต าแหน่งท่ีวา่ง 
ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีต าแหน่งวา่งลง  

มาตรา ๒๑๘/๑๒  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุน 
ตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๑๘/๙ 
(๔) คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์มติใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหนา้ท่ี  

มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหยอ่นความสามารถ  
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการกองทุนเกินสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มี 

เหตุอนัสมควร 
มาตรา ๒๑๘/๑๓   ใหน้ าความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบักบั

กรรมการกองทุนและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑๘/๑๔   ใหค้ณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลและ 
ด าเนินกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นมาตรา ๒๑๘/๒ อ านาจหนา้ท่ี
ดงักล่าวใหร้วมถึง 



๘๕ 
 

 

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงานและใหค้วามเห็นชอบแผนการด าเนินงาน 
แผนการเงิน และงบประมาณประจ าปีของกองทุน 

(๒) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมท่ีขอรับการส่งเสริม 
หรือสนบัสนุนจากกองทุน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมดงักล่าว 

(๓) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
(๔) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทัว่ไป ตลอดจนออกระเบียบ 

หรือขอ้บงัคบักองทุนในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 (ก) ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการคดัเลือกผูจ้ดัการกองทุน การปฏิบติังานและการมอบ

อ านาจของผูจ้ดัการกองทุน 
 (ข) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบติัเฉพาะ อตัราเงินเดือน ค่าจา้ง และ 

เงินอ่ืนของพนกังานและลูกจา้งของกองทุน รวมถึงการบริหารงานทัว่ไปและการบริหารงานบุคคล 
 (ค) การบริหารและจดัการการเงิน การพสัดุ การบญัชี การงบประมาณ  

และทรัพยสิ์นของกองทุน  
(๕) กระท าการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกองทุน 

มาตรา ๒๑๘/๑๕   ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
เพื่อปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 

มาตรา ๒๑๘/๑๖   ใหก้รรมการกองทุน อนุกรรมการ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน ไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

มาตรา ๒๑๘/๑๗   ใหก้องทุนมีผูจ้ดัการคนหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนเป็นผูแ้ต่งตั้ง  
ผูจ้ดัการกองทุนตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการกองทุน

ประกาศก าหนด  
การด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง การปฏิบติังาน การก าหนดค่าจา้งและ

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดของผูจ้ดัการกองทุน ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด 
มาตรา ๒๑๘/๑๘   ใหผู้จ้ดัการกองทุนเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งของ

กองทุนและรับผดิชอบการบริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน  
และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด 
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ในกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก ใหผู้จ้ดัการกองทุนเป็นผูแ้ทนของกองทุน  
เพื่อการน้ี ผูจ้ดัการกองทุนจะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้แต่ตอ้งเป็นไป
ตามขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด 

มาตรา ๒๑๘/๑๙   ใหก้องทุนจดัใหมี้ระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบักิจการของกองทุน 
และจดัใหมี้การสอบบญัชีเป็นประจ า 

ใหก้องทุนจดัท างบการเงินส่งผูส้อบบญัชีภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชี 
งบการเงินนั้นตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชี 

ในทุกรอบปีบญัชี ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งผูส้อบบญัชีซ่ึงตอ้งเป็น 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และใหผู้ส้อบบญัชีไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 

ใหค้ณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามคน 
แต่ไม่เกินหา้คน เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการกองทุน 

หลกัเกณฑ ์วธีิการไดม้า องคป์ระกอบ และอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามวรรคส่ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด  

มาตรา ๒๑๘/๒๐   ใหมี้การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานของกองทุน  
ทุกหน่ึงปี โดยใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน 
ของกองทุน จ านวนไม่นอ้ยกวา่สามคนแต่ไม่เกินหา้คน เพื่อท าหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกองทุน 
(๒) รายงานขอ้จ ากดัหรืออุปสรรคในการด าเนินกิจการของกองทุน 
(๓) รายงานผลการปฏิบติังานพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุน 
ใหค้ณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินใหค้ณะกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยท์ราบภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัส้ินรอบการประเมิน และใหก้องทุนเผยแพร่
รายงานผลการประเมินดงักล่าวต่อสาธารณชน 

เม่ือคณะกรรมการประเมินผลไดด้ าเนินการตามวรรคสองเสร็จแลว้  
ใหค้ณะกรรมการประเมินผลพน้จากหนา้ท่ี 
  มาตรา ๒๑๘/๒๑  ใหก้องทุนจดัท ารายงานประจ าปีซ่ึงแสดงถึงฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยภ์ายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนั 
นบัแต่วนัส้ินปีบญัชี และตอ้งเปิดเผยไวใ้นลกัษณะท่ีประชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้
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หมวด ๗ 
องคก์รท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

___________________ 

ส่วนท่ี ๑ 
ส านกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

และนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
_________________ 

  มาตรา ๒๑๙   หา้มมิใหบุ้คคลใดประกอบการเป็นส านกัหกับญัชี  เวน้แต่จะไดรั้บ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  ส านกัหกับญัชี หมายความวา่ สถานท่ีอนัเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการเพื่อประโยชน์
ในการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้การซ้ือขายกนั รวมทั้งบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  

  มาตรา ๒๒๐   ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการเป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์   
เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หมายความวา่ สถานท่ีอนัเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการรับฝาก
และถอนหลกัทรัพย ์รวมทั้งบริการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ในการหกับญัชี  

  มาตรา ๒๒๑   ห้ามมิให้บุคคลใดให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์   
เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

  มาตรา ๒๒๒   ใหน้ าความในมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗  รวมทั้งบทก าหนดโทษ
ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบักบัส านกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 
โดยอนุโลม  

  มาตรา ๒๒๓๔  ในการประกอบการเป็นส านกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 
หรือนายทะเบียนหลกัทรัพย ์บุคคลท่ีประกอบการดงักล่าวตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

  มาตรา ๒๒๓/๑๔   การเขา้ผกูพนัหรือแทนท่ีเป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายหลกัทรัพย ์
โดยส านกัหักบญัชีและการวางหลกัประกนั ซ่ึงปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีส านกัหักบญัชีก าหนด  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหมี้ผลผกูพนัและใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 
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  มาตรา ๒๒๓/๒๔   ในกรณีท่ีส านกัหกับญัชีเขา้ผกูพนัหรือแทนท่ีเป็นคู่สัญญา 
ในสัญญาซ้ือขายหลกัทรัพย ์ใหส้ านกัหกับญัชีมีความผกูพนัตามสิทธิและหนา้ท่ีท่ีเกิดข้ึนตามสัญญา 
ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ตนใหบ้ริการในการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยเ์ฉพาะกบัสมาชิกของตน
เท่านั้น ไม่วา่สมาชิกดงักล่าวจะด าเนินการเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอ่ืน 

  มาตรา ๒๒๓/๓๔   ในกรณีท่ีส านกัหกับญัชีไดรั้บมาหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นจากสมาชิก
เพื่อเป็นประกนัการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์เกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ท่ีสมาชิกเป็น
ผูรั้บผดิชอบต่อส านกัหกับญัชี ทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ทั้งของสมาชิกและ 
ของลูกคา้ หรือทรัพยสิ์นท่ีสมาชิกน ามาวางไวก้บัส านกัหกับญัชีเพื่อความมัน่คงของระบบการซ้ือขาย
และการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ใหน้ าความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบญัญติั
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชบ้งัคบักบัส านกัหกับญัชีในการดูแลรักษาและการใชท้รัพยสิ์น
ดงักล่าว โดยอนุโลม 

  มาตรา ๒๒๓/๔๔   เม่ือสมาชิกถูกฟ้องเป็นคดีลม้ละลายและศาลมีค าสั่งพิทกัษท์รัพย ์
ใหน้ าความในมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชบ้งัคบักบัส านกัหกับญัชีและทรัพยสิ์นท่ีส านกัหกับญัชีไดรั้บมาหรือมีไว้
ตามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม 

  มาตรา ๒๒๓/๕๔   เม่ือส านกัหกับญัชีตกเป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษา ถูกศาลสั่ง 
พิทกัษท์รัพย ์หรือถูกทางการหรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสั่งระงบัการด าเนินกิจการบางส่วน
หรือทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองทรัพยสิ์นของสมาชิกและลูกคา้ของสมาชิกหรือระบบ 
การช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ให้น าความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖  
แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บงัคบักบัส านกัหกับญัชี  
และทรัพยสิ์นท่ีส านกัหกับญัชีไดรั้บมาหรือมีไวต้ามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม  

  มาตรา ๒๒๔๔   ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกอบการเป็นส านกัหกับญัชี  
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ใหป้ระกอบการไดโ้ดยมิตอ้งไดรั้บใบอนุญาต 
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทั้งน้ี ใหต้ลาดหลกัทรัพยป์ระกอบการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ 
ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดตามมาตรา ๒๒๓ 
  ค าวา่ “ตลาดหลกัทรัพย”์ ตามวรรคหน่ึง และท่ีจะกล่าวต่อไปในส่วนน้ี ใหห้มายความ
รวมถึงบริษทัจ ากดัท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ดัตั้งข้ึนและถือหุ้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจด็สิบหา้ของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ ากดันั้น  



๘๙ 
 

 

  มาตรา ๒๒๕   ในการฝากหลกัทรัพยไ์วก้บัตลาดหลกัทรัพย ์ ใหผู้ฝ้ากหลกัทรัพย์
จดัท าบญัชีรายช่ือบุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ไดฝ้ากไวก้บัตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และเม่ือรับฝากหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจรับโอน
หลกัทรัพยท่ี์รับฝากไวใ้นช่ือของตนในฐานะท่ีถือแทนผูฝ้ากหลกัทรัพยห์รือลูกคา้ของผูฝ้ากหลกัทรัพย์
ซ่ึงเป็นเจา้ของหลกัทรัพยก์็ได ้  
  ใหส้ันนิษฐานวา่หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นช่ือของตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง   
เป็นหลกัทรัพยท่ี์ตลาดหลกัทรัพยถื์อแทนบุคคลผูมี้ช่ือปรากฏในบญัชีรายช่ือดงักล่าวท่ีผูฝ้ากหลกัทรัพย์
จดัท าข้ึน  ทั้งน้ี ตามชนิด ประเภท และจ านวนท่ีปรากฏในบญัชี 
  ในวนัปิดสมุดทะเบียนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ใหต้ลาดหลกัทรัพยร์วบรวม 
บญัชีหลกัทรัพยท่ี์รับฝากไวแ้ละรายช่ือบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหลกัทรัพยด์งักล่าวในวนัก่อนวนัแรก 
ท่ีปิดสมุดทะเบียนนั้นจากผูฝ้ากหลกัทรัพยส่์งใหแ้ก่นายทะเบียนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์และใหถื้อวา่
บญัชีรายช่ือดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงของทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์ เวน้แต่รายช่ือของบุคคลท่ีนายทะเบียน 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์จง้คดัคา้นภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บบญัชีรายช่ือนั้น 
วา่การถือหลกัทรัพยข์องบุคคลดงักล่าวขดัต่อกฎหมายหรือขอ้จ ากดัในเร่ืองการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไว้
ตามกฎหมาย  
  ๕ในกรณีท่ีไม่มีวนัปิดสมุดทะเบียน ใหน้ าความในวรรคสามมาใชบ้งัคบัแก่กรณีท่ี
คณะกรรมการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยก์ าหนดวนัท่ีผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตาม
มาตรา ๘๙/๒๖ หรือก าหนดวนัท่ีผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการซ้ือหรือไดรั้บหลกัทรัพย์
หรือหุน้เพิ่มทุน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 

  มาตรา ๒๒๕/๑๖   ในกรณีท่ีผูฝ้ากหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๒๒๕ เป็นบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์ใหถื้อวา่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัท าใบหลกัทรัพยม์อบใหแ้ก่ผูซ้ื้อตามแบบหรือ 
วธีิการท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ หากไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

  มาตรา ๒๒๖   เม่ือตลาดหลกัทรัพยย์ืน่ค  าขอต่อบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
พร้อมทั้งส่งมอบใบหลกัทรัพยเ์พื่อใหล้งทะเบียนการโอนวา่ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหลกัทรัพย ์
แทนบุคคลตามมาตรา ๒๒๕ วรรคหน่ึงแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะขอใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ออกใบรับโดยมีรายการตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดแทนการออกใบหลกัทรัพยก์็ได ้  
ในกรณีเช่นนั้นใหถื้อเสมือนวา่บริษทัดงักล่าวไดอ้อกใบหลกัทรัพยแ์ลว้ 

  มาตรา ๒๒๗   เจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ฝากไวก้บัตลาดหลกัทรัพยอ์าจขอให้ 
ตลาดหลกัทรัพยอ์อกใบหลกัทรัพยใ์นช่ือของตนไดโ้ดยยื่นค าขอตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 



๙๐ 
 

 

  เม่ือไดรั้บค าขอตามวรรคหน่ึง ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์จง้รายช่ือผูเ้ป็นเจา้ของหลกัทรัพย์
ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท์ราบ และใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บแจง้รายช่ือดงักล่าวแลว้
ด าเนินการใส่ช่ือผูเ้ป็นเจา้ของหลกัทรัพยน์ั้นลงในสมุดทะเบียนของบริษทั พร้อมทั้งออกใบหลกัทรัพยใ์หม่ 
ในช่ือของเจา้ของหลกัทรัพยด์งักล่าว 
  การยืน่ค าขอตามวรรคหน่ึง ถา้เจา้ของหลกัทรัพยมิ์ไดเ้ป็นผูฝ้ากหลกัทรัพยโ์ดยตรง 
กบัตลาดหลกัทรัพย ์ ใหย้ืน่ค  าขอผา่นผูฝ้ากหลกัทรัพยน์ั้น 

  มาตรา ๒๒๘   การโอนหลกัทรัพยจ์ากบญัชีผูฝ้ากหลกัทรัพยร์ายหน่ึงไปยงับญัชีของ
ผูฝ้ากหลกัทรัพยอี์กรายหน่ึง จะกระท าไดต่้อเม่ือตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บค าร้องขอจากผูฝ้ากหลกัทรัพย ์
หรือเม่ือส านกัหกับญัชีของตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้จง้รายการการส่งมอบหลกัทรัพยร์ะหวา่งสมาชิก 
ท่ีไดซ้ื้อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละส้ินวนั 
  ๔การโอนหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง หรือภายในบญัชีผูฝ้ากหลกัทรัพยร์ายเดียวกนั  
ใหถื้อวา่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเม่ือไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

  มาตรา ๒๒๘/๑๔   การใชห้ลกัทรัพยท่ี์ฝากไวก้บัตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นประกนั 
การช าระหน้ีที่มิใช่กรณีตามมาตรา ๑๙๕ ให้มีผลสมบูรณ์เป็นประกนัการช าระหน้ี และใชย้นั 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบุคคลภายนอกได ้เม่ือตลาดหลกัทรัพยไ์ดล้งบนัทึกบญัชีท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดข้ึนตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนดดว้ยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
  การบงัคบัช าระหน้ีจากหลกัทรัพยท่ี์เป็นประกนัตามวรรคหน่ึง เจา้หน้ีตอ้งบอกกล่าว
เป็นหนงัสือไปยงัลูกหน้ีและผูใ้หป้ระกนัก่อน เพื่อใหมี้การช าระหน้ีภายในเวลาอนัควร ถา้ลูกหน้ี 
และผูใ้หป้ระกนัไม่ปฏิบติัตามค าบอกกล่าว เจา้หน้ีมีสิทธิน าหลกัทรัพยท่ี์เป็นประกนันั้นไปขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยต์ามวธีิการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดหรือขายทอดตลาดได ้
  ใหน้ าบทบญัญติัเก่ียวกบัการจ าน าตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาใชบ้งัคบั
กบัการใชห้ลกัทรัพยเ์พื่อเป็นประกนัการช าระหน้ีตามวรรคหน่ึง  ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัมาตราน้ี  
  ใหเ้จา้หน้ีท่ีรับหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นประกนัการช าระหน้ีตามวรรคหน่ึง มีบุริมสิทธิเหนือ
หลกัทรัพยด์งักล่าวท านองเดียวกบัผูรั้บจ าน า  

  มาตรา ๒๒๘/๒๖    ใหน้ าความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๕/๑ มาตรา ๒๒๖  
มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใชบ้งัคบักบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม  



๙๑ 
 

 

  มาตรา ๒๒๙๔   ในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบการเป็นส านกัหกับญัชี 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ใหป้ระกอบการไดโ้ดยมิตอ้งไดรั้บใบอนุญาต 
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และใหค้ณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการในการประกอบการดงักล่าว   
  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหน้ าความในมาตรา ๒๒๕  
มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม   
ทั้งน้ี การใดท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามบทบญัญติัดงักล่าว  
ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ตลาดหลกัทรัพย ์
ตามมาตราดงักล่าวหมายความถึงธนาคารแห่งประเทศไทย  

ส่วนท่ี ๒ 
สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

_________________ 

  มาตรา ๒๓๐   บริษทัหลกัทรัพยจ์ะรวมกนัจดัตั้งสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
ธุรกิจหลกัทรัพยซ่ึ์งมีวตัถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยอ์นัมิใช่ 
เป็นการหาผลก าไรหรือรายไดแ้บ่งปันกนัไดก้็แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา ๒๓๑   การจดัตั้งสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยต์อ้งไดรั้บใบอนุญาต
และจดทะเบียนกบัส านกังาน 

  มาตรา ๒๓๒   การขออนุญาตและการจดทะเบียนนั้น ให้บริษทัหลกัทรัพย ์
ผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งท่ีมีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่สิบหา้รายยืน่ค  าขอต่อส านกังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
  ใหส้ านกังานมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือเรียกบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือ 
ใหส่้งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเก่ียวกบัการขออนุญาตจดัตั้งสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
ธุรกิจหลกัทรัพยไ์ด ้

  มาตรา ๒๓๓   ใหส้มาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต 
และจดทะเบียนแลว้เป็นนิติบุคคล 

  มาตรา ๒๓๔   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยต์อ้งมีขอ้บงัคบั และขอ้บงัคบันั้น
อยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 



๙๒ 
 

 

(๑) ช่ือ  
(๒) วตัถุท่ีประสงค ์ 
(๓) ท่ีตั้งส านกังาน  
(๔) วธีิรับสมาชิก สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก  
(๕) วนิยัและการลงโทษสมาชิก  
(๖) การด าเนินกิจการของสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์การตั้ง  

การออกจากต าแหน่ง และการประชุมของกรรมการ ตลอดจนการประชุมใหญ่  
(๗) ขอ้บงัคบัอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  ขอ้บงัคบัของสมาคมตอ้งน าไปจดทะเบียนต่อส านกังานพร้อมกบัการยืน่ค  าอนุญาต
จดัตั้งสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ก่อนออกใบอนุญาตถา้ส านกังานเห็นสมควรจะสั่งให้
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบันั้นก็ได ้

  มาตรา ๒๓๕   สมาชิกของสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยต์อ้งเป็น 
บริษทัหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 

  มาตรา ๒๓๖   ช่ือของสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยจ์ะตอ้งเป็นช่ือเฉพาะ 
ท่ีปรากฏในขอ้บงัคบัเท่านั้น และหา้มมิใหใ้ชข้อ้ความ “แห่งประเทศไทย” หรือขอ้ความท่ีมีความหมาย
ท านองเดียวกนัประกอบเป็นช่ือของสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์
  ใหส้มาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ป้ายช่ืออ่านไดช้ดัเจนติดไว ้
หนา้ส านกังาน  

  มาตรา ๒๓๗   ใหน้ าบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคมการคา้ในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
การด าเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม  
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัในส่วนน้ี   ทั้งน้ี ใหใ้ชค้  าวา่ “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” แทนค าวา่ 
“รัฐมนตรี” ค าวา่ “ส านกังาน”แทนค าวา่ “นายทะเบียน” ค าวา่ “สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย”์ 
แทนค าวา่ “สมาคมการคา้” และใหอ้ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ย 
สมาคมการคา้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี  

 

 

 



๙๓ 
 

 

หมวด ๘ 
การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

และการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
_________________ 

ส่วนท่ี ๑๕ 
การป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

_________________ 

มาตรา ๒๓๘   บทบญัญติัในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
และหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์

มาตรา ๒๓๙   ในส่วนน้ี 
“ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูบ้ริหารตามมาตรา ๘๙/๑ 
“อ านาจควบคุมกิจการ”  หมายความวา่   อ านาจควบคุมกิจการตามมาตรา ๘๙/๑ 
“สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
“ขอ้มูลภายใน”  หมายความวา่   ขอ้มูลท่ียงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป

ซ่ึงเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลกัทรัพย ์
“ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ผลกระทบท่ีท าใหร้าคาหลกัทรัพย ์

สูงข้ึน ต ่าลง คงท่ี หรือเป็นการพยงุราคาหลกัทรัพย ์

มาตรา ๒๔๐   หา้มมิใหบุ้คคลใดบอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้ค  ารับรองขอ้ความ 
อนัเป็นเท็จหรือขอ้ความอนัอาจก่อใหเ้กิดความส าคญัผดิในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน  
ผลการด าเนินงาน ราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
โดยประการท่ีน่าจะท าใหมี้ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์รือต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์

มาตรา ๒๔๑   หา้มมิใหบุ้คคลใดวเิคราะห์หรือคาดการณ์ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
ราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยน าขอ้มูลท่ีรู้วา่เป็นเทจ็
หรือไม่ครบถว้นอนัอาจก่อใหเ้กิดความส าคญัผดิในสาระส าคญั มาใชใ้นการวเิคราะห์หรือคาดการณ์  
หรือละเลยท่ีจะพิจารณาความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าว หรือโดยบิดเบือนขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
หรือคาดการณ์ และไดเ้ปิดเผยหรือให้ความเห็นเก่ียวกบัการวเิคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน  
โดยประการท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์รือต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์



๙๔ 
 

 

มาตรา ๒๔๒   ห้ามมิให้บุคคลใดซ่ึงรู้หรือครอบครองขอ้มูลภายในท่ีเก่ียวกบั 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์กระท าการดงัต่อไปน้ี  

(๑) ซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์หรือเขา้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หลกัทรัพย ์ไม่วา่เพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน เวน้แต่ 

(ก)  เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย ค าสั่งศาล หรือค าสั่งของหน่วยงานท่ีมีอ านาจ 
ตามกฎหมาย 

(ข)  เป็นการปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีท าข้ึน 
ก่อนท่ีตนจะรู้หรือครอบครองขอ้มูลภายในท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

(ค)  เป็นการกระท าโดยตนมิไดเ้ป็นผูรู้้เห็นหรือตดัสินใจ แต่ไดม้อบหมาย 
ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายใหจ้ดัการเงินทุนหรือการลงทุน ตดัสินใจในการซ้ือ
หรือขายหลกัทรัพย ์หรือเขา้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยน์ั้น หรือ 

(ง)  เป็นการกระท าในลกัษณะท่ีมิไดเ้ป็นการเอาเปรียบบุคคลอ่ืนหรือในลกัษณะ 
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(๒) เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มและไม่วา่ดว้ยวธีิใด 
โดยรู้หรือควรรู้วา่ผูรั้บขอ้มูลอาจน าขอ้มูลนั้นไปใชป้ระโยชน์ในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์หรือเขา้ผกูพนั
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์ไม่วา่เพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน เวน้แต่เป็นการกระท า
ในลกัษณะท่ีมิไดเ้ป็นการเอาเปรียบบุคคลอ่ืนหรือในลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๔๓   ใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่บุคคลดงัต่อไปน้ี เป็นบุคคลซ่ึงรู้หรือ 
ครอบครองขอ้มูลภายในตามมาตรา ๒๔๒  

(๑) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมกิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
(๒) พนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งหรือสายงาน 

ท่ีรับผดิชอบขอ้มูลภายในหรือท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายใน 
(๓) บุคคลซ่ึงอยูใ่นฐานะท่ีสามารถรู้ขอ้มูลภายในอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

เป็นผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น หรือบุคคลอ่ืนใด 
ท่ีท  าหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน และใหร้วมถึงพนกังาน ลูกจา้ง หรือผูร่้วมงานของบุคคลดงักล่าว 
ท่ีอยูใ่นต าแหน่งหรือสายงานท่ีมีส่วนร่วมในการท าหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในนั้น  

(๔) กรรมการ อนุกรรมการ ผูแ้ทนนิติบุคคล ตวัแทน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา  
หรือผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐ ส านกังาน ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หรือ 
ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งหรือฐานะท่ีสามารถรู้ขอ้มูลภายในอนัไดม้าจาก 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 



๙๕ 
 

 

(๕) นิติบุคคลซ่ึงบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มีอ านาจควบคุมกิจการ 

มาตรา ๒๔๔   ใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่บุคคลดงัต่อไปน้ี ซ่ึงมีพฤติกรรมการซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือเขา้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีผิดไปจากปกติวสิัยของตน เป็นบุคคลซ่ึงรู้ 
หรือครอบครองขอ้มูลภายในตามมาตรา ๒๔๒  

(๑) ผูถื้อหลกัทรัพยเ์กินร้อยละหา้ของหลกัทรัพยท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยใหน้บัรวมหลกัทรัพยท่ี์ถือโดยคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา  
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูถื้อหลกัทรัพย ์

(๒) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมกิจการ พนกังาน หรือลูกจา้งของ 
กิจการในกลุ่มของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งหรือสายงานท่ีรับผิดชอบขอ้มูลภายใน 
หรือท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายในได ้

(๓) บุพการี ผูสื้บสันดาน ผูรั้บบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมของบุคคล 
ตามมาตรา ๒๔๓ 

(๔) พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือพี่นอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั 
ของบุคคลตามมาตรา ๒๔๓ 

(๕) คู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยาของบุคคลตามมาตรา ๒๔๓  
หรือบุคคลตาม (๓) หรือ (๔) 

กิจการในกลุ่มของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์าม (๒) หมายความวา่  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
หรือบริษทัร่วมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๔๔/๑   หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจเป็นนายหนา้ซ้ือขาย 
หลกัทรัพย ์รวมทั้งพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว ซ่ึงรู้หรือครอบครองขอ้มูล 
เก่ียวกบัการสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของลูกคา้รายใดของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น  
กระท าการดงัต่อไปน้ี ไม่วา่เพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน ในประการท่ีน่าจะท าใหลู้กคา้รายดงักล่าว 
เสียประโยชน์  

(๑) ส่ง แกไ้ข หรือยกเลิกค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้น โดยใชโ้อกาสด าเนินการก่อนท่ีตนจะด าเนินการตามค าสั่งของลูกคา้รายดงักล่าว 
แลว้เสร็จ 

(๒) เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัค าสั่งของลูกคา้รายดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอ่ืน โดยรู้หรือ 
ควรรู้วา่บุคคลนั้นจะอาศยัขอ้มูลดงักล่าวเพื่อท าการส่ง แกไ้ข หรือยกเลิกค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้นไดก่้อนท่ีตนจะด าเนินการตามค าสั่งของลูกคา้ 
รายดงักล่าวแลว้เสร็จ 



๙๖ 
 

 

มาตรา ๒๔๔/๒   ใหน้ าความในมาตรา ๒๔๔/๑ มาใชบ้งัคบัแก่บริษทัหลกัทรัพย ์
ท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุน และพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว  
ซ่ึงรู้หรือครอบครองขอ้มูลเก่ียวกบัการสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกองทุน 
หรือกิจการอ่ืนท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบักองทุน ซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นรับจดัการทรัพยสิ์นหรือ 
การลงทุนใหด้ว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔๔/๓   หา้มมิใหบุ้คคลใดกระท าการ ดงัต่อไปน้ี  
(๑)  ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์หรือซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์อนัเป็นการท าให้ 

บุคคลทัว่ไปเขา้ใจผดิเก่ียวกบัราคาหรือปริมาณการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์
(๒) ส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์หรือซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์ในลกัษณะต่อเน่ืองกนั

โดยมุ่งหมายใหร้าคาหลกัทรัพยห์รือปริมาณการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 

มาตรา ๒๔๔/๔   มิใหน้ ามาตรา ๒๔๔/๓ มาใชบ้งัคบัแก่กรณีดงัต่อไปน้ี  
(๑)  การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยเ์พื่อท าหนา้ท่ีรักษาระดบัราคาตามขอ้ตกลง 

ในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยใ์หก้บับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยไดป้ฏิบติัตามประกาศของคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๒) การซ้ือหุน้คืน หรือการจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนในโครงการซ้ือหุน้คืน โดยไดป้ฏิบติั 
ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ 
ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

มาตรา ๒๔๔/๕   ใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่การกระท าดงัต่อไปน้ี เป็นการกระท าท่ีท าให้ 
บุคคลทัว่ไปเขา้ใจผิดเก่ียวกบัราคาหรือปริมาณการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๒๔๔/๓ (๑)  
หรือเป็นการกระท าท่ีท าให้ราคาหลกัทรัพยห์รือปริมาณการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยน์ั้นผิดไปจากสภาพปกติ 
ของตลาดตามมาตรา ๒๔๔/๓ (๒) แลว้แต่กรณี 

(๑) ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยซ่ึ์งในท่ีสุดบุคคลท่ีไดป้ระโยชน์จากการซ้ือหรือขาย 
หลกัทรัพยย์งัคงเป็นบุคคลคนเดียวกนั 

(๒) ส่งค าสั่งซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยรู้อยูแ่ลว้วา่ตนเองหรือบุคคลซ่ึงร่วมกนักระท าการ 
ไดส้ั่งขายหรือจะสั่งขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนั ในจ านวนใกลเ้คียงกนั ราคาใกลเ้คียงกนั และภายในเวลา
ใกลเ้คียงกนั  
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(๓) ส่งค าสั่งขายหลกัทรัพยโ์ดยรู้อยูแ่ลว้วา่ตนเองหรือบุคคลซ่ึงร่วมกนักระท าการ  
ไดส้ั่งซ้ือหรือจะสั่งซ้ือหลกัทรัพยเ์ดียวกนั ในจ านวนใกลเ้คียงกนั ราคาใกลเ้คียงกนั และภายในเวลา 
ใกลเ้คียงกนั 

(๔) ส่ง แกไ้ข หรือยกเลิกค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงก่อนเปิดหรือช่วงก่อน
ปิดตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี โดยมุ่งหมายให้ราคาเปิดหรือราคาปิด 
ของหลกัทรัพยน์ั้นสูงหรือต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

(๕) ส่ง แกไ้ข หรือยกเลิกค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะท่ีเป็นการขดัขวาง 
การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืน ซ่ึงมีผลท าใหบุ้คคลอ่ืนตอ้งส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์
ในราคาท่ีสูงกวา่หรือต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

มาตรา ๒๔๔/๖   ใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูก้ระท าการดงัต่อไปน้ี เป็นตวัการ 
ในการกระท าความผดิตามมาตรา ๒๔๔/๓ 

(๑) เปิดบญัชีธนาคารร่วมกนัเพื่อการช าระเงินหรือรับช าระเงินท่ีเก่ียวกบัหรือ 
เน่ืองจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

(๒) ยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชป้ระโยชน์จากบญัชีธนาคารของตนเพื่อการช าระเงินหรือ 
รับช าระเงินท่ีเก่ียวกบัหรือเน่ืองจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

(๓) ยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตน  
(๔) ช าระเงินหรือรับช าระเงินค่าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ทนกนั 
(๕) น าเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนมาวางเป็นประกนัในการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ทนกนั 
(๖) ยอมใหบุ้คคลอ่ืนรับประโยชน์หรือรับผดิชอบในการช าระเงินท่ีเก่ียวกบัหรือ 

เน่ืองจากการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตน หรือ 
(๗) โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยร์ะหวา่งกนั 

มาตรา ๒๔๔/๗   หา้มมิใหบุ้คคลใดส่ง แกไ้ข หรือยกเลิกค าสั่งซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์
เขา้ไปในระบบซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์โดยรู้หรือควรรู้วา่ 
การกระท าดงักล่าวนั้นน่าจะท าใหร้าคาหลกัทรัพยห์รือปริมาณการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยผ์ดิไปจาก 
สภาพปกติของตลาด และเป็นเหตุใหร้ะบบซ้ือขายหลกัทรัพยล่์าชา้หรือหยดุชะงกั 
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ส่วนท่ี ๒ 
การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 

__________________ 

  มาตรา ๒๔๕   ในส่วนน้ี 
  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์น
ท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้
  “กิจการ”๔  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีลกัษณะตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

  มาตรา ๒๔๖๔   บุคคลใดกระท าการไม่วา่โดยตนเองหรือร่วมกบับุคคลอ่ืน  
อนัเป็นผลใหต้นหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกิจการในจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง เม่ือรวมกนัแลว้ 
มีจ  านวนทุกร้อยละหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ไม่วา่จะมีการลงทะเบียน 
การโอนหลกัทรัพยน์ั้นหรือไม่ และไม่วา่การเพิ่มข้ึนหรือลดลงนั้นจะมีจ านวนเท่าใดในแต่ละคร้ัง 
บุคคลนั้นตอ้งรายงานการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจ านวนหลกัทรัพยใ์นทุกร้อยละหา้ของจ านวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการดงักล่าวต่อส านกังานทุกคร้ัง  ทั้งน้ี การค านวณจ านวนสิทธิออกเสียง 
และการรายงานใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ประกาศก าหนด 
  การเป็นผูถื้อหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ใหห้มายความรวมถึง การมีสิทธิท่ีจะซ้ือหรือ
ไดรั้บการส่งมอบหลกัทรัพยข์องกิจการอนัเน่ืองมาจากการเป็นผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์กิจการมิไดเ้ป็นผูอ้อก
หรือจากการเขา้เป็นคู่สัญญากบับุคคลอ่ืนใด  ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

  มาตรา ๒๔๗๔   บุคคลใดเสนอซ้ือหรือไดม้าไม่วา่โดยตนเองหรือร่วมกบับุคคลอ่ืน
หรือกระท าการอ่ืนใด อนัเป็นผลหรือจะเป็นผลใหต้นหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกิจการ
รวมกนัถึงร้อยละยีสิ่บหา้ข้ึนไปของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ใหถื้อวา่เป็นการเขา้ถือ
หลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ  เวน้แต่การเป็นผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้นเป็นผลจากการไดม้าโดยทางมรดก  
ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ 
ในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ โดยอาจก าหนดใหบุ้คคลดงักล่าวหรือบุคคลท่ีร่วมกนั
จดัท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยก์็ได ้



๙๙ 
 

 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดใหจ้ดัท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
ตามวรรคหน่ึง ค าเสนอดงักล่าวตอ้งยืน่ต่อส านกังาน และใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดเวลา 
ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

  มาตรา ๒๔๘๔   ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยป์ระกาศหรือแจง้การเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

  มาตรา ๒๔๙   ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยส่์งส าเนาค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
ใหแ้ก่กิจการท่ีตนเสนอซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นโดยทนัทีท่ีไดย้ืน่ค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต่์อส านกังาน  

  มาตรา ๒๕๐๔   เม่ือไดรั้บค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๒๔๙ ใหกิ้จการนั้น 
จดัท าความเห็นเก่ียวกบัค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์และใหย้ืน่ต่อส านกังานพร้อมทั้งส่งส าเนาใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ทุกคน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนด  
  มาตรา ๒๕๐/๑๔   กิจการจะกระท าการหรืองดเวน้กระท าการใดในประการท่ีน่าจะมีผล
ต่อการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการได ้ก็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการ  
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  
  การกระท าการหรืองดเวน้กระท าการท่ีฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัในมาตราน้ี ไม่มีผล 
ผกูพนักิจการ และใหก้รรมการของกิจการตอ้งรับผิดต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกท่ีสุจริต 
และเสียค่าตอบแทน  

  มาตรา ๒๕๑   หา้มมิให้ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยซ้ื์อหลกัทรัพยข์องกิจการ 
ก่อนท่ีค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ยืน่ต่อส านกังานจะมีผลใชบ้งัคบัและไดด้ าเนินการตามมาตรา ๒๔๘ 
  ในระหวา่งเวลานบัจากวนัท่ีค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัท่ี 
พน้ก าหนดระยะเวลารับซ้ือท่ีก าหนดไวใ้นค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ หา้มมิใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
เขา้ซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นโดยวธีิการอ่ืนใดนอกจากท่ีไดก้ าหนดไวต้ามค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น 

  มาตรา ๒๕๒   เม่ือครบก าหนดระยะเวลารับซ้ือท่ีก าหนดไวใ้นค าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพยแ์ลว้  หากปรากฏวา่ผูถื้อหลกัทรัพยไ์ดแ้สดงเจตนาขายหลกัทรัพยท่ี์ตนเองถืออยูใ่ห้แก่ 
ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยม์ากกวา่จ านวนท่ีไดท้  าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยไ์ว ้ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
ตอ้งซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวท้ั้งหมดเฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี 



๑๐๐ 
 

 

(๑) ในกรณีท่ีหลกัทรัพยน์ั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขาย 
ในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์และผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยมี์ความประสงคจ์ะมิใหห้ลกัทรัพยน์ั้น 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต่์อไป 

(๒) ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยมี์ความประสงคจ์ะเปล่ียนวตัถุท่ีประสงคส์ าคญั 
ของกิจการ 

(๓) ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยมี์ความประสงคจ์ะเป็นผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการนั้น
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจด็สิบหา้ของจ านวนหลกัทรัพยท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ 

(๔)๔ กรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
  ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะตอ้งช าระราคาหลกัทรัพยแ์ก่ผูข้ายหลกัทรัพยโ์ดยทนัที 
ท่ีไดรั้บมอบหลกัทรัพย ์ และในกรณีท่ีหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์ใหถื้อวา่เป็นการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๒๕๓   เม่ือผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยไ์ดเ้สนอซ้ือหลกัทรัพยไ์วใ้นราคาหน่ึง 
แต่ปรากฏวา่มีผูถื้อหลกัทรัพยแ์สดงเจตนาขายหลกัทรัพยไ์ม่ครบตามจ านวนในค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ 
หากผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งการจะซ้ือใหค้รบตามจ านวน ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะเสนอ
ราคาใหม่ท่ีสูงกวา่เดิมก็ได ้ ในกรณีเช่นวา่น้ี ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งช าระราคาค่าหลกัทรัพย ์
ในส่วนท่ีเพิ่มข้ึนแก่ผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์ไดแ้สดงเจตนาเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังก่อนดว้ย 

  มาตรา ๒๕๔   ในกรณีท่ีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อเขา้ครอบง ากิจการ 
มีความประสงคมิ์ใหห้ลกัทรัพยน์ั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีซ้ือขาย 
ในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต่์อไป ผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งระบุวตัถุประสงคโ์ดยชดัแจง้ 
ในค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยไ์วด้ว้ย  

  มาตรา ๒๕๕๔   บุคคลท่ีเคยท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อเขา้ครอบง ากิจการ 
ไม่วา่จะด าเนินการส าเร็จหรือไม่ จะท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อเขา้ครอบง ากิจการไดอี้กภายหลงั
ระยะเวลาหน่ึงปีนบัตั้งแต่วนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลารับซ้ือท่ีก าหนดไวใ้นค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังก่อน  
เวน้แต่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนจะอนุมติัเป็นประการอ่ืน  

  มาตรา ๒๕๖๔   ใหผู้ท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ไดซ้ื้อหลกัทรัพยไ์วเ้รียบร้อยแลว้
รายงานผลการซ้ือหลกัทรัพยต่์อส านกังานภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
  การรายงานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  



๑๐๑ 
 

 

  มาตรา ๒๕๗   ใหส้ านกังานเก็บรักษาขอ้มูลค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นเพื่อใหป้ระชาชน
สามารถตรวจสอบไดเ้ป็นระยะเวลาหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบั 

มาตรา ๒๕๘๔   หลกัทรัพยข์องกิจการท่ีบุคคลหรือหา้งหุ้นส่วนดงัต่อไปน้ีถืออยู ่ 
ใหน้บัรวมเป็นหลกัทรัพยข์องบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ ดว้ย 

(๑) คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามมาตรา ๒๔๖  
และมาตรา ๒๔๗ 

(๒) บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗  
เกินร้อยละสามสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดงักล่าว โดยใหน้บัรวมสิทธิออกเสียง
ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูถื้อหุน้นั้นดว้ย 

(๓) นิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗  
เกินร้อยละสามสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดงักล่าว  

(๔) ผูถื้อหุน้ในบุคคลตาม (๓) ต่อไปเป็นทอด ๆ เร่ิมจากการถือหุน้ในนิติบุคคล 
ตาม (๓) โดยการถือหุน้ในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
นิติบุคคลท่ีถูกถือหุน้  ทั้งน้ี หากการถือหุน้ในทอดใดมีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ใหน้บัรวม 
จ านวนสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวในนิติบุคคล 
ท่ีถูกถือหุน้นั้นดว้ย 

(๕) นิติบุคคลท่ีมีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑) (๒) 
หรือ (๓) เป็นผูถื้อหุ้นรวมกนัเกินร้อยละสามสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดงักล่าว 

(๖) นิติบุคคลท่ีมีบุคคลตาม (๕) เป็นผูถื้อหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ เร่ิมจากผูถื้อหุน้ 
ในนิติบุคคลตาม (๕) โดยการถือหุน้ในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของนิติบุคคลท่ีถูกถือหุน้ดงักล่าว  

(๗) หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคล 
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดัตาม (๘) เป็นหุน้ส่วน 

(๘) หา้งหุน้ส่วนจ ากดัท่ีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗ หรือบุคคล 
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือหา้งหุ้นส่วนสามญัตาม (๗) เป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ  ากดัความรับผดิ  

(๙) นิติบุคคลท่ีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ มีอ านาจในการจดัการ
เก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 
 



๑๐๒ 
 

 

  มาตรา ๒๕๙   ในกรณีเป็นท่ีสงสัยวา่มีการถือหลกัทรัพยอ์นัมีลกัษณะท่ีนบัรวม 
เป็นหลกัทรัพยข์องบุคคลเดียวกนัตามมาตรา ๒๕๘ ใหส้ านกังานแจง้ใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวช้ีแจง
หรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  หากบุคคลดงักล่าวมิไดช้ี้แจงหรือด าเนินการแกไ้ขภายในก าหนดเวลา
ท่ีส านกังานก าหนด  ใหถื้อวา่เป็นการถือหุน้อนัเขา้ลกัษณะท่ีก าหนดไวต้ามมาตรา ๒๕๘ 

หมวด ๙ 
คณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

_________________ 

  มาตรา ๒๖๐๔   ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  มาตรา ๒๖๑๔   ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  

หมวด ๑๐ 
การก ากบัและควบคุม 
_________________ 

  มาตรา ๒๖๒   ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจและหนา้ท่ีก ากบัและควบคุมโดยทัว่ไป 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลหรือ 
มติของคณะรัฐมนตรี  

  มาตรา ๒๖๒/๑๔   ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง แสดงความคิดเห็น หรือท ารายงานเก่ียวกบั 
สภาพของตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือแนวทางการก ากบัดูแลตลาดทุนหรือ 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้  

  มาตรา ๒๖๓   บรรดาเร่ืองท่ีตอ้งเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรีตามบทบญัญติั 
แห่งพระราชบญัญติัน้ี  ให้รัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ  

 

 



๑๐๓ 
 

 

หมวด ๑๑ 
พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
______________ 

  มาตรา ๒๖๔   ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
(๑) เขา้ไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจหรือสถานท่ีตั้งของบริษทัหลกัทรัพย ์ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ 
ส านกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์หรือสถานท่ีซ่ึงรวบรวมหรือประมวล
ขอ้มูลของบริษทัหลกัทรัพยห์รือสถาบนัดงักล่าวดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือดว้ยเคร่ืองมืออ่ืนใด  
ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นจนถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการของสถานท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบกิจการ 
สินทรัพย ์และหน้ีสิน ของบริษทัหลกัทรัพยห์รือสถาบนัดงักล่าว  รวมทั้งเอกสาร หลกัฐาน  
หรือขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัหลกัทรัพยห์รือสถาบนัดงักล่าว 

(๒) เขา้ไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจของผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั  
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ 
หรือสถานท่ีซ่ึงรวบรวมหรือประมวลขอ้มูลของบุคคลดงักล่าวดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ 
ดว้ยเคร่ืองมืออ่ืนใด ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นจนถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการของ 
สถานท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบสมุดบญัชีหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(๓) เขา้ไปในธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงิน หรือสถานท่ีใดในระหวา่งเวลา 
พระอาทิตยข้ึ์นจนถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการของสถานท่ีนั้น เพื่อท าการตรวจสอบสมุดบญัชี 
เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัเป็นความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๔) ยดึหรืออายดัเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิตาม
พระราชบญัญติัน้ี  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

(๕) สั่งใหก้รรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย ์
กองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขาย
หลกัทรัพย ์ส านกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์และผูร้วบรวมหรือ 
ประมวลขอ้มูลของบริษทัหลกัทรัพยห์รือสถาบนัดงักล่าวดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด
มาใหถ้อ้ยค าหรือส่งส าเนา หรือแสดงสมุดบญัชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลกัฐานอ่ืนเก่ียวกบักิจการ  
การด าเนินงาน สินทรัพย ์และหน้ีสิน ของบริษทัหลกัทรัพยห์รือสถาบนัดงักล่าว 

(๖) สั่งใหบุ้คคลใด ๆ ท่ีซ้ือหรือขายหลกัทรัพยก์บัหรือผา่นบริษทัหลกัทรัพยห์รือ
สมาชิกของตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยม์าใหถ้อ้ยค าหรือส่งส าเนาหรือแสดงสมุดบญัชี 
เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์



๑๐๔ 
 

 

(๗) สั่งใหบุ้คคลใด ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีมาใหถ้อ้ยค า หรือส่งส าเนาหรือแสดงสมุดบญัชี เอกสาร หลกัฐาน หรือวตัถุใดท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือจ าเป็นแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

(๘) เขา้ไปตรวจสอบฐานะหรือการด าเนินงานในสถานท่ีประกอบธุรกิจของลูกหน้ี
ของบริษทัหลกัทรัพย ์ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นจนถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการของ
สถานท่ีนั้น 
  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง  ใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
อ านวยความสะดวกตามสมควร 
  เม่ือไดเ้ขา้ไปและลงมือท าการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๘) แลว้  
ถา้ยงัด าเนินการไม่เสร็จ  จะกระท าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการของสถานท่ีนั้นก็ได ้
  การใชอ้ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม (๖) (๗) และ (๘) จะตอ้งเป็นการกระท า 
ต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเร่ืองท่ีด าเนินการตรวจสอบ และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังานก่อน และในกรณีตาม (๖) และ (๗) พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งก าหนดระยะเวลาอนัสมควร 
ท่ีจะใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถปฏิบติัตามค าสั่งได ้  

  มาตรา ๒๖๔/๑๔   เม่ือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายอ่ืนในท านองเดียวกนัของต่างประเทศร้องขอ ใหส้ านกังานมีอ านาจ
ใหค้วามช่วยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีจ าเป็นเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณา
การกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายอ่ืน 
ในท านองเดียวกนัของประเทศผูร้้องขอ  ทั้งน้ี การใหค้วามช่วยเหลือในกรณีดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใต้
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(๑) การใหค้วามช่วยเหลือนั้นตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์สาธารณะหรือการรักษา
ความลบัของประเทศ  

(๒) การกระท าซ่ึงเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั้นเขา้ลกัษณะประเภทความผิด
ตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) หน่วยงานต่างประเทศท่ีร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรือยนิยอมท่ีจะ 
ใหค้วามช่วยเหลือในท านองเดียวกนัเป็นการตอบแทนหากไดรั้บค าร้องขอจากส านกังาน 
  ๕เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี ใหน้ าความในมาตรา ๒๖๔ และบทก าหนดโทษ 
ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบั 

  มาตรา ๒๖๔/๒๕   พยานหลกัฐานท่ีไดม้าตามความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน 
ต่างประเทศกบัส านกังาน ให้น ามาใชอ้า้งเป็นพยานหลกัฐานในการด าเนินคดีทั้งปวงได ้



๑๐๕ 
 

 

มาตรา ๒๖๕   ในการปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจ าตวั 
แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

  มาตรา ๒๖๖   ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี 
เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๒๖๖/๑๕   ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง เอกสาร และหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีส านกังานส่งมอบ 
ในการกล่าวโทษผูก้ระท าความผดิ พนกังานสอบสวนอาจน าไปเป็นส่วนหน่ึงของการสอบสวนคดีอาญาได ้

  มาตรา ๒๖๗   ในกรณีท่ีปรากฏหลกัฐานวา่บุคคลใดกระท าความผดิตาม
พระราชบญัญติัน้ีท่ีมีลกัษณะอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ประชาชน และส านกังาน 
มีเหตุอนัควรเช่ือวา่ผูก้ระท าความผดิจะยกัยา้ยหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของตน  ใหส้ านกังาน 
ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นของบุคคลนั้นหรือ
ทรัพยสิ์นซ่ึงมีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่เป็นของบุคคลนั้นได ้แต่จะยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นไว ้
เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนัไม่ได ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการฟ้องคดีต่อศาล ใหค้  าสั่งยดึหรืออายดัดงักล่าว 
ยงัคงมีผลต่อไปจนกวา่ศาลจะสั่งเป็นอยา่งอ่ืน และในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถฟ้องคดีได ้
ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนั ศาลท่ีมีเขตอ านาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกตามค าขอของส านกังานก็ได ้ 
แต่จะขยายเวลาอีกเกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนัมิได ้
  ใหส้ านกังานมีอ านาจมอบหมายใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการยดึ 
หรืออายดัทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง 
  การยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง ใหน้ าบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร 
มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 
  ในกรณีตามวรรคหน่ึง เม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่บุคคลดงักล่าวจะหลบหนีออก 
นอกราชอาณาจกัร เม่ือส านกังานร้องขอ ให้ศาลอาญามีอ านาจสั่งห้ามมิใหบุ้คคลนั้นออกนอกราชอาณาจกัร
ไวก่้อนได ้และในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วน ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค  าสั่งหา้มมิใหบุ้คคลนั้น
ออกนอกราชอาณาจกัรไวก่้อนเป็นการชัว่คราวได ้เป็นเวลาไม่เกินสิบหา้วนัจนกวา่ศาลอาญาจะมีค าสั่ง
เป็นอยา่งอ่ืน 

 

 



๑๐๖ 
 

 

หมวด ๑๒๕ 
โทษทางอาญา 

_______________ 

  มาตรา ๒๖๗/๑๔   ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒/๑ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๒๖๘   ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลกัทรัพยท์ั้งหมดซ่ึงผูน้ั้นได้
เสนอขาย  แต่ทั้งน้ีเงินค่าปรับตอ้งไม่นอ้ยกวา่หา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

มาตรา ๒๖๘/๑๕   บุคคลตามมาตรา ๓๓/๑ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคสอง ในเร่ืองหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูล หรือหนา้ท่ีท่ีตอ้ง
ปฏิบติัภายหลงัการไดรั้บอนุญาตเช่นเดียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ตอ้งระวางโทษตามท่ีบญัญติัไว ้
ส าหรับความผิดนั้น และในกรณีท่ีเป็นความผิดท่ีเปรียบเทียบได ้ใหเ้ปรียบเทียบไดเ้ช่นเดียวกนั 

มาตรา ๒๖๘/๒๕   บุคคลตามมาตรา ๓๓/๒ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามท่ี 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดตามมาตรา ๓๓/๒ ให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบร่วมกนักบั 
บริษทัที่ออกหลกัทรัพยใ์นการเปิดเผยขอ้มูล  ตอ้งระวางโทษตามที่บญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้น  
และในกรณีที่เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได ้ให้เปรียบเทียบไดเ้ช่นเดียวกนั 

  มาตรา ๒๖๙๕   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคสาม มาตรา ๓๕  
หรือมาตรา ๓๕/๑  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท 
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

  มาตรา ๒๗๐   ผูอ้อกหุ้นกูผู้ใ้ดออกใบหุ้นกูโ้ดยมีรายการไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๐ 
หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือท าขอ้ก าหนดหรือสัญญาซ่ึงขาดสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไว้
ในมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  

  มาตรา ๒๗๑   ผูอ้อกหุ้นกูผู้ใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๔ ตอ้งระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง
  



๑๐๗ 
 

 

  มาตรา ๒๗๒   ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูผู้ใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
หรือวธีิการท่ีก าหนดตามมาตรา ๔๖  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกิน 
วนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง  

  มาตรา ๒๗๓๕   บริษทัใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓  
มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ หรือมาตรา ๑๙๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข  
หรือวธีิการท่ีก าหนดตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕/๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๙๑  ตอ้งระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

มาตรา ๒๗๔   บริษทัใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๕๖  มาตรา ๕๗ หรือ 
มาตรา ๕๘(๑) หรือ (๓)  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ 
สามพนับาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
  กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ  านาจในการจดัการของบริษทัใดไม่มาช้ีแจงตาม
มาตรา ๕๘(๒)  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๗๕๕   ผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัท าและเปิดเผยรายงานตามมาตรา ๕๙ ผูใ้ดฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๕๙ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์หรือวิธีการท่ีก าหนด 
ตามมาตรา ๕๙  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท  
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

  มาตรา ๒๗๖   ผูใ้ดเสนอขายหรือขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ   
โดยมิไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
ตามมาตรา ๖๕ หรือในระหวา่งท่ีส านกังานสั่งระงบัการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนตามมาตรา ๗๖  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  
หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลกัทรัพยท์ั้งหมดซ่ึงผูน้ั้นไดเ้สนอขาย  แต่ทั้งน้ี 
เงินคา่ปรับตอ้งไม่นอ้ยกวา่ห้าแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๒๗๗   ผูใ้ดเสนอขายหรือขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ  
ก่อนท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ไวต่้อส านกังาน 
ตามมาตรา ๖๕ มีผลใชบ้งัคบั  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินหน่ึงเท่าของ
ราคาขายของหลกัทรัพยท์ั้งหมดซ่ึงผูน้ั้นไดเ้สนอขาย  แต่ทั้งน้ีเงินค่าปรับตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามแสนบาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 



๑๐๘ 
 

 

  มาตรา ๒๗๘   ผูใ้ดแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอก 
ใหแ้จง้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ตามมาตรา ๖๕  
ในสาระส าคญั  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี และปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดซ่ึงผูน้ั้นไดเ้สนอขาย  แต่ทั้งน้ีเงินค่าปรับตอ้งไม่นอ้ยกวา่หา้แสนบาท 

  มาตรา ๒๗๙   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์หรือวิธีการท่ีก าหนดตาม 
มาตรา ๘๑ วรรคสอง  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาท
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

  มาตรา ๒๘๐   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๙ หรือมาตรา ๘๐  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

  มาตรา ๒๘๑   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๘  ตอ้งระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

  มาตรา ๒๘๑/๑๔   บริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๙/๒  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
  ๕ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัใดกระท าความผดิตามมาตราน้ี ถา้การกระท า
ความผดิของบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทันั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด  
หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด 
ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทันั้น  ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๒๘๑/๒๔   กรรมการหรือผูบ้ริหารบริษทัผูใ้ดไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย 
ความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต ตามมาตรา ๘๙/๗  จนเป็นเหตุใหบ้ริษทั
ไดรั้บความเสียหาย หรือท าใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี
ดงักล่าว  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินจ านวนค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ  แต่ทั้งน้ีค่าปรับ
ดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากวา่หา้แสนบาท 
  ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดตามวรรคหน่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ  แต่ทั้งน้ีค่าปรับ
ดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากวา่หน่ึงลา้นบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  



๑๐๙ 
 

 

  มาตรา ๒๘๑/๓๔   กรรมการหรือผูบ้ริหารบริษทัผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๙/๑๔  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาท ตลอดเวลาท่ียงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง  

มาตรา ๒๘๑/๔๕   คณะกรรมการบริษทัใดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๙/๑๕ วรรคหน่ึง 
หรือวรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาท  
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

ประธานกรรมการบริษทัผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๙/๑๕ วรรคสาม  ตอ้งระวางโทษ 
ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

  มาตรา ๒๘๑/๕๔   เลขานุการบริษทัผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดตาม 
มาตรา ๘๙/๑๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๘๙/๑๖  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

  มาตรา ๒๘๑/๖๔   บริษทัใดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๙/๑๗ ตอ้งระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

  มาตรา ๒๘๑/๗๔   เลขานุการบริษทัผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๙/๒๓  
จนเป็นเหตุใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย หรือท าให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์จากการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินจ านวนค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชน์ 
ท่ีไดรั้บ  แต่ทั้งน้ีค่าปรับดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากวา่หน่ึงแสนบาท 
  ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดตามวรรคหน่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ  แต่ทั้งน้ีค่าปรับ
ดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากวา่หา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๒๘๑/๘๔   ผูส้อบบญัชีผูใ้ดหรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัหลกัทรัพย์
หรือบริษทัใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๙/๒๕ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

  มาตรา ๒๘๑/๙๔  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๙/๓๑  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 
สามแสนบาท 

มาตรา ๒๘๑/๑๐๕   ผูใ้ดมีหนา้ท่ีส่งหรือเปิดเผยเอกสารหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
แสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญั  ตอ้งระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 



๑๑๐ 
 

 

(๑) เอกสารหรือขอ้มูลท่ีส่งต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี  
ตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๑๙๙  

(๒) เอกสารหรือขอ้มูลท่ีส่งหรือเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป 
ตามบทบญัญติัแห่งหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

(๓) เอกสารหรือขอ้มูลท่ีส่งหรือเปิดเผยต่อส านกังานหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี  
ตามมาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ หรือมาตรา ๒๕๐ 

มาตรา ๒๘๒๖   บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 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 วรรคหน่ึง  
มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคหน่ึง วรรคสอง  
หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหน่ึง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
วธีิการ หรือค าสั่งท่ีก าหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคส่ี มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง มาตรา ๙๒ 
มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙/๓  
มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒  
มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๕๐ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

มาตรา ๒๘๓๖   ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระท าความผดิตามมาตรา 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 วรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหน่ึง 
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วธีิการ หรือค าสั่งท่ีก าหนดตามมาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง 
มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐/๑ หรือมาตรา ๑๕๐  
ถา้การกระท าความผดิของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของบุคคลใด  
หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด 
ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น  ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

๕ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระท าความผิดตามมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๑๒  
มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๓๔ วรรคหน่ึง  



๑๑๑ 
 

 

มาตรา ๑๓๖ หรือมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
วธีิการ หรือค าสั่งท่ีก าหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคส่ี มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๒๖/๑ 
มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔  ถา้การกระท าความผดิของ
บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ
อนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น  ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๘๓/๑๖   บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
หรือวธีิการท่ีก าหนดตามมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  
และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

ถา้การกระท าความผดิตามวรรคหน่ึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคหน่ึงดว้ย  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่
หรือยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระท าความผดิตามวรรคหน่ึง ถา้การกระท าความผดิ
ของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ
อนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ถา้การกระท าความผดิตามวรรคสามเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคหน่ึงดว้ย  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๒๘๔   ผูดู้แลผลประโยชน์ผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๑๒๗  
หรือมาตรา ๑๒๘ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ 
หน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

  มาตรา ๒๘๕   ผูช้  าระบญัชีผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๓๐ หรือมาตรา ๑๓๑  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาท
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๒๘๕ ทวิ๒   บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 



๑๑๒ 
 

 

  ถา้การกระท าความผดิตามวรรคหน่ึงเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๓๓ วรรคหน่ึงดว้ย  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู่
หรือยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

๕ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระท าความผดิตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง  
ถา้การกระท าความผดิของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด  
หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด 
ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น  ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
  ถา้การกระท าความผดิตามวรรคสามเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๓ วรรคหน่ึงดว้ย   
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๒๘๕ ตรี๒   ผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลใดไม่ด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสามตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
  ถา้การกระท าความผดิตามวรรคหน่ึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ วรรคสองดว้ย   
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาทหรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๒๘๖   ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๓๗   
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

  มาตรา ๒๘๖ ทวิ๒   บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๓๘  
หรือมาตรา ๑๓๙(๕)  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

๕ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระท าความผิดตามมาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙ (๕)  
ถา้การกระท าความผดิของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด  
หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด 
ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น  ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  
หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๒๘๗๕   ผูส้อบบญัชีผูใ้ดของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๓๒  
หรือมาตรา ๓๓  บริษทัหลกัทรัพย ์กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยป์ฏิบติังานสอบบญัชี



๑๑๓ 
 

 

เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชีหรือ
ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือท ารายงานเท็จหรือฝ่าฝืน 
มาตรา ๖๒ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๐๗ หรือมาตรา ๑๔๐ วรรคส่ี หรือวรรคหา้  ตอ้งระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

  มาตรา ๒๘๘   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๕ หรือมาตรา ๑๕๖  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวนัละสามพนับาท ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่  

  มาตรา ๒๘๙   ผูใ้ดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๙๐ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๕ มาตรา ๒๐๙ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๒๐ หรือมาตรา ๒๒๑   
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงหา้ปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหา้แสนบาท และปรับอีก 
ไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่ 

  มาตรา ๒๙๐๔  ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง 
มาตรา ๑๘๘ หรือมาตรา ๒๑๓ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวิธีการ หรือค าสั่ง
ท่ีก าหนดตามมาตรา ๑๘๖ (๑) หรือมาตรา ๒๐๖  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  
และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง  

  มาตรา ๒๙๑   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งท่ีก าหนดตามมาตรา ๑๘๖(๒)   
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๒๙๒   ผูป้ระกอบการเป็นส านกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 
หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยผ์ูใ้ด ไม่ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวธีิการท่ีก าหนด
ตามมาตรา ๒๒๓  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๒๙๓   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั 
ตามมาตรา ๒๓๖  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาท
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

  มาตรา ๒๙๔   บริษทัหลกัทรัพยใ์ดตกลงเขา้กนัเพื่อท าการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยอ์นัมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายไดแ้บ่งปันกนั โดยมิไดจ้ดัตั้งเป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกิน 



๑๑๔ 
 

 

วนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่

  มาตรา ๒๙๕   ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานตามมาตรา ๒๓๒ วรรคสอง  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๒๙๖๕   ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๔/๑  
มาตรา ๒๔๔/๒ หรือมาตรา ๒๔๔/๓ (๑)  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่หา้แสนบาท 
ถึงสองลา้นบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ในกรณีท่ีผูฝ่้าฝืนมาตรา ๒๔๐ หรือมาตรา ๒๔๑ เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด 
ซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับตั้งแต่หน่ึงลา้นบาทถึงหา้ลา้นบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๙๖/๑๕   ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๔/๓ (๒) หรือมาตรา ๒๔๔/๗  ตอ้งระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับตั้งแต่หน่ึงลา้นบาทถึงหา้ลา้นบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๙๖/๒๕   กรณีความผดิตามมาตรา ๒๙๖ หรือมาตรา ๒๙๖/๑ ในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
การก าหนดโทษปรับ ถา้ผูก้ระท าความผดิไดรั้บหรือพึงไดรั้บผลประโยชน์จากการกระท าความผดินั้น  
ใหป้รับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์  ทั้งน้ี ค่าปรับดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากวา่ค่าปรับขั้นต ่า 
ท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๒๙๖ หรือมาตรา ๒๙๖/๑ แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๒๙๗๕   ผูใ้ดยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือบญัชีธนาคาร 
ท่ีใชช้ าระค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พื่อปกปิดตวัตนของบุคคลท่ีใชบ้ญัชีดงักล่าว ในประการท่ีบุคคลนั้น 
อาจน าบญัชีไปใชใ้นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามส่วนท่ี ๑ การป้องกนั 
การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ของหมวด ๘ การกระท าอนัไม่เป็นธรรม 
เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ  ตอ้งระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ผูใ้ดใชบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือบญัชีธนาคารของบุคคลอ่ืนเพื่อด าเนินการ 
อนัไม่เป็นธรรมตามวรรคหน่ึง  ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกนั 

มาตรา ๒๙๗/๑๕   ในกรณีท่ีศาลเห็นวา่จ าเลยกระท าความผดิตามมาตรา ๒๗๘  
มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๘๑/๑๐ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๖/๑ หรือมาตรา ๒๙๗  
ใหศ้าลสั่งใหผู้ก้ระท าความผดิกระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามควรแก่กรณี ดงัต่อไปน้ี  



๑๑๕ 
 

 

(๑) ชดใชเ้งินในจ านวนท่ีเท่ากบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บจากการกระท า 
ความผดินั้น โดยให้ตกเป็นของแผน่ดิน 

(๒) หา้มเขา้ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ 
หรือเขา้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนดซ่ึงตอ้งไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัท่ีมีค  าพิพากษาหรือค าสั่ง 

(๓) หา้มเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัหลกัทรัพย ์
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดซ่ึงตอ้งไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

(๔) ชดใชค้่าใชจ่้ายของส านกังานเน่ืองจากการตรวจสอบการกระท าความผดินั้น 
คืนใหแ้ก่ส านกังาน 

หากผูก้ระท าความผดิไม่ชดใชเ้งินตาม (๑) หรือค่าใชจ่้ายตาม (๔) ใหศ้าลมีอ านาจ 
ออกหมายบงัคบัคดี โดยใหน้ าประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
และใหถื้อวา่ส านกังานเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา 

  มาตรา ๒๙๘   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ 
มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒  มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๕ หรือมาตรา ๒๕๖ 
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดตามมาตรา ๒๔๗  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติั 
ใหถู้กตอ้ง หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

  มาตรา ๒๙๙๔   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๕๐/๑  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง  

มาตรา ๒๙๙/๑๕   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบนัทึกการยินยอมที่ก าหนด 
มาตรการลงโทษทางแพง่ตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรือ (๔)  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๙๙/๒๕   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลท่ีก าหนด
มาตรการลงโทษตามมาตรา ๒๙๗/๑ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรือ (๔)  ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๙๙/๓๕   บริษทัหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ผูใ้ด
ใหบ้ริการกบัผูก้ระท าความผิดตามมาตรา ๒๙๙/๑ หรือมาตรา ๒๙๙/๒ โดยรู้หรือควรรู้วา่มีการก าหนด



๑๑๖ 
 

 

มาตรการลงโทษตามบนัทึกการยนิยอมหรือโดยค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล  ตอ้งระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสามแสนบาท 

มาตรา ๓๐๐๕   เวน้แต่จะไดก้ าหนดความรับผดิของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือ 
บุคคลใดซ่ึงตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลไวเ้ป็นการเฉพาะในพระราชบญัญติัน้ี  
ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นนิติบุคคล ถา้การกระท าความผดิของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอนัเป็นหนา้ท่ี 
ท่ีตอ้งกระท าของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงตอ้งรับผดิชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น   
ผูน้ั้นตอ้งรับโทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้น ๆ ดว้ย 

  มาตรา ๓๐๑๕   ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  มาตรา ๓๐๒๕   ผูใ้ดแจง้ขอ้ความหรือใหถ้อ้ยค าอนัเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ความจริง 
ซ่ึงควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือส านกังาน  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
หน่ึงปี และปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๓๐๒/๑๕   ผูใ้ดน าส่งส าเนาหรือแสดงสมุดบญัชี เอกสาร หรือหลกัฐาน  
ท่ีแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรือขอ้ความท่ีก่อให้เกิดความส าคญัผิดในสาระส าคญั หรือปกปิดขอ้ความจริง 
ซ่ึงควรแสดงในสาระส าคญัต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือส านกังาน  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  
และปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๓๐๓๕   ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕ วรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง 
หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๒๖๔  ตอ้งระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี และปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

  มาตรา ๓๐๔   ผูใ้ดถอน ท าใหเ้สียหาย ท าลาย หรือท าใหไ้ร้ประโยชน์ซ่ึงตราหรือ
เคร่ืองหมายซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดป้ระทบัหรือหมายไวท่ี้ส่ิงใด ๆ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๒๖๔ 
เพื่อเป็นหลกัฐานในการยดึหรืออายดั หรือรักษาส่ิงนั้น ๆ  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  
และปรับไม่เกินสามแสนบาท 

  มาตรา ๓๐๕   ผูใ้ดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าใหสู้ญหาย 
หรือไร้ประโยชน์ซ่ึงทรัพยสิ์นหรือเอกสารใด ๆ อนัพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดย้ดึ อายดั รักษาไว ้หรือสั่งใหส่้ง
เพื่อเป็นพยานหลกัฐานตามมาตรา ๒๖๔  ไม่วา่พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะรักษาทรัพยสิ์นหรือเอกสารนั้น 



๑๑๗ 
 

 

ไวเ้อง หรือสั่งใหผู้น้ั้นหรือผูอ่ื้นส่งหรือรักษาไวก้็ตาม  ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี 
และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

  มาตรา ๓๐๖   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการด าเนินงานของ
นิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี โดยทุจริต หลอกลวงดว้ยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่ประชาชน 
หรือดว้ยการปกปิดความจริงซ่ึงควรบอกใหแ้จง้แก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดงัวา่นั้นไดไ้ป 
ซ่ึงทรัพยสิ์นจากประชาชนผูถู้กหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม หรือท าใหป้ระชาชนผูถู้กหลอกลวง  
หรือบุคคลท่ีสามท า ถอน หรือท าลายเอกสารสิทธิ  ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  
และปรับตั้งแต่หา้แสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท 

  มาตรา ๓๐๗   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการด าเนินงาน 
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัการทรัพยสิ์นของนิติบุคคลดงักล่าว
หรือทรัพยสิ์นท่ีนิติบุคคลดงักล่าวเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย กระท าผดิหนา้ท่ีของตนดว้ยประการใด ๆ  
โดยทุจริตจนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลกัษณะท่ีเป็นทรัพยสิ์นของนิติบุคคลนั้น   
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หา้แสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท 

  มาตรา ๓๐๘   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการด าเนินงานของ
นิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี ครอบครองทรัพยซ่ึ์งเป็นของนิติบุคคลดงักล่าวหรือซ่ึงนิติบุคคล
ดงักล่าวเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย เบียดบงัเอาทรัพยน์ั้นเป็นของตนหรือบุคคลท่ีสามโดยทุจริต   
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หา้แสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท  

  มาตรา ๓๐๙   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการด าเนินงาน 
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี เอาไปเสีย ท าใหเ้สียหาย ท าลาย ท าให้เส่ือมค่า หรือท าใหไ้ร้ประโยชน์ 
ซ่ึงทรัพยสิ์นอนันิติบุคคลดงักล่าวมีหน้าท่ีดูแลหรือท่ีอยู่ในความครอบครองของนิติบุคคลนั้น  
ถา้ไดก้ระท าเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือประชาชน  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  
และปรับไม่เกินหา้แสนบาท  

  มาตรา ๓๑๐   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการด าเนินงาน 
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี รู้วา่เจา้หน้ีของนิติบุคคลดงักล่าว หรือเจา้หน้ีของบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงจะใชสิ้ทธิของเจา้หน้ีนิติบุคคลนั้นบงัคบัการช าระหน้ีจากนิติบุคคล ใชห้รือน่าจะใชสิ้ทธิเรียกร้อง 
ทางศาลใหช้ าระหน้ี 

(๑) ยา้ยไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปใหแ้ก่ผูอ่ื้นซ่ึงทรัพยสิ์นของนิติบุคคลนั้น หรือ 
(๒) แกลง้ใหนิ้ติบุคคลนั้นเป็นหน้ีซ่ึงไม่เป็นความจริง 



๑๑๘ 
 

 

  ถา้ไดก้ระท าเพื่อมิใหเ้จา้หน้ีไดรั้บช าระหน้ีทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หา้แสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท  

  มาตรา ๓๑๑   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการด าเนินงาน 
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี กระท าการหรือไม่กระท าการ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได ้
โดยชอบดว้ยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผูอ่ื้นอนัเป็นการเสียหายแก่นิติบุคคลนั้น  ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หา้แสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท  

  มาตรา ๓๑๒   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี กระท าหรือยนิยอมใหก้ระท าการดงัต่อไปน้ี  

(๑) ท าใหเ้สียหาย ท าลาย เปล่ียนแปลง ตดัทอน หรือปลอมบญัชีเอกสาร  
หรือหลกัประกนัของนิติบุคคลดงักล่าวหรือท่ีเก่ียวกบันิติบุคคลดงักล่าว 

(๒) ลงขอ้ความเทจ็หรือไม่ลงขอ้ความส าคญัในบญัชีหรือเอกสารของนิติบุคคล 
หรือท่ีเก่ียวกบันิติบุคคลนั้น หรือ  

(๓) ท าบญัชีไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนัหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง 
  ถา้กระท าหรือยนิยอมใหก้ระท าเพื่อลวงใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวหรือผูถื้อหุ้น 
ขาดประโยชน์อนัควรได ้หรือลวงบุคคลใด ๆ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  
และปรับตั้งแต่หา้แสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท 

  มาตรา ๓๑๓   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการด าเนินงาน 
ของบริษทัหรือนิติบุคคลท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือหลกัทรัพยซ้ื์อขาย 
ในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยใ์ด ฝ่าฝืนมาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ หรือมาตรา ๓๑๑   
ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับเป็นเงินสองเท่าของราคาทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ 
ท่ีบุคคลดงักล่าวไดก้ระท าการฝ่าฝืนในมาตรานั้น ๆ แลว้แต่กรณี  แต่ทั้งน้ีค่าปรับดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากวา่
หา้แสนบาท 

มาตรา ๓๑๔๕   ผูใ้ดก่อใหผู้อ่ื้นกระท าความผดิตามท่ีบญัญติัในมาตรา ๒๘๗  
มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๖/๑ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐  
มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไม่วา่ดว้ยการใช ้สั่ง ขู่เข็ญ จา้ง หรือดว้ยวธีิอ่ืนใด  ตอ้งระวางโทษ 
ตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผดินั้น 

มาตรา ๓๑๕๕   ผูใ้ดกระท าการดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการช่วยเหลือหรือ 
ใหค้วามสะดวกในการท่ีผูอ่ื้นกระท าความผดิตามท่ีบญัญติัในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๖/๑ 



๑๑๙ 
 

 

มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒  
ไม่วา่ก่อนหรือขณะกระท าความผดิ  ตอ้งระวางโทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผดินั้น  
เวน้แต่ผูน้ั้นมิไดรู้้ถึงการช่วยเหลือหรือใหค้วามสะดวกนั้น 

มาตรา ๓๑๕/๑๕   ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๓๑๖๖   ผูใ้ดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเน่ืองจากการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ี 
ท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี หรือล่วงรู้ขอ้มูลใดจากการเปิดเผยของบุคคลท่ีมีอ านาจ 
ตามพระราชบญัญติัน้ี อนัเป็นกิจการหรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของทางราชการ หรือตามปกติวสิัย 
จะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย ถา้ผูน้ั้นน าไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ความในวรรคหน่ึง มิใหน้ ามาใชบ้งัคบัแก่การเปิดเผยในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(๑) การเปิดเผยตามอ านาจหรือหนา้ท่ี 
(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปิดเผยเก่ียวกบัการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขฐานะหรือการด าเนินงานของ 

บริษทัหลกัทรัพย ์
(๕) การเปิดเผยแก่ผูส้อบบญัชีของนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๖) การเปิดเผยแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลในดา้นตลาดเงิน ตลาดทุน ผูส้อบบญัชี สินคา้หรือตวัแปรของ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

(๗) การเปิดเผยเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากบุคคลดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

มาตรา ๓๑๖/๑๕   ความผิดตามหมวดน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ใหมี้อายคุวามหน่ึงปี 
โดยเร่ิมนบัแต่วนัท่ีส านกังานวนิิจฉยัวา่มีการกระท าความผดิเกิดข้ึนและรู้ตวัผูก้ระท าความผดิ  
แต่ตอ้งไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัท่ีมีการกระท าความผดินั้น 

มาตรา ๓๑๗๖  ความผดิตามมาตรา 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 วรรคหน่ึง มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ 



๑๒๐ 
 

 

มาตรา ๒๘๓/๑ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทว ิมาตรา ๒๘๕ ตรี มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทว ิ
มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕  
มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๒๙๙/๓ ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
มีอ านาจเปรียบเทียบได ้
  คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหน่ึงใหมี้จ านวนสามคน   
ซ่ึงคนหน่ึงตอ้งเป็นพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
  เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบไดท้ าการเปรียบเทียบกรณีใด และผูต้อ้งหา 
ไดช้ าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบก าหนดแลว้  
ใหค้ดีนั้นเป็นอนัเลิกกนั 

หมวด ๑๒/๑๕ 
มาตรการลงโทษทางแพง่ 

________________ 

มาตรา ๓๑๗/๑   ใหก้ารกระท าความผิดดงัต่อไปน้ี เป็นการกระท าความผดิ 
ท่ีอาจด าเนินมาตรการลงโทษทางแพง่กบัผูก้ระท าความผิดนั้นได ้

(๑) กระท าการอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์อนัเป็นความผดิ 
ตามมาตรา ๒๙๖ หรือมาตรา ๒๙๖/๑  

(๒) แสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรือปกปิดขอ้ความจริงซ่ึงควรบอกใหแ้จง้ 
ในสาระส าคญั อนัเป็นความผดิตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๘๑/๑๐  

(๓) ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการหรือผูบ้ริหารตามมาตรา ๘๙/๗  
อนัเป็นความผดิตามมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหน่ึง 

(๔) ยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือบญัชีธนาคารท่ีใชช้ าระ 
ค่าซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือใชบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือบญัชีธนาคารของบุคคลอ่ืน อนัเป็นความผดิ 
ตามมาตรา ๒๙๗ 

การน ามาตรการลงโทษทางแพง่มาใชบ้งัคบัแก่ผูก้ระท าความผดิตามวรรคหน่ึง  
ใหค้  านึงถึงความร้ายแรงของการกระท า ผลกระทบต่อตลาดทุน พยานหลกัฐานท่ีอาจน ามาใชพ้ิสูจน์ความผดิ 
และความคุม้ค่าในการด าเนินมาตรการนั้น 

มาตรา ๓๑๗/๒   ในกรณีท่ีมีการร้องทุกขห์รือกล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน 
ในคดีเก่ียวกบัการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๑๗/๑ ใหพ้นกังานสอบสวนส่งเร่ืองให้ส านกังาน 
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการร้องทุกขห์รือกล่าวโทษเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไปตามบทบญัญติั 



๑๒๑ 
 

 

ในหมวดน้ี และในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพง่เห็นสมควรใชม้าตรการ 
ลงโทษทางแพง่ ใหส้ านกังานแจง้ใหพ้นกังานสอบสวนทราบดว้ย 

มาตรา ๓๑๗/๓   ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา่ “คณะกรรมการพิจารณา 
มาตรการลงโทษทางแพง่” ประกอบดว้ย  อยัการสูงสุด เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการคลงั  
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย และเลขาธิการ เป็นกรรมการ  

ใหเ้ลขาธิการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของส านกังานคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
กรรมการตามวรรคหน่ึงอาจมอบหมายใหผู้ด้  ารงต าแหน่งรองมาประชุมแทนได ้
ใหน้ าความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของ 

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพง่โดยอนุโลม 
ใหค้ณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพง่ไดรั้บประโยชน์ตอบแทน 

ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และใหถื้อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของส านกังาน 

มาตรา ๓๑๗/๔   มาตรการลงโทษทางแพง่ ไดแ้ก่  
(๑) ค่าปรับทางแพง่ตามมาตรา ๓๑๗/๕ 
(๒) ชดใชเ้งินในจ านวนท่ีเท่ากบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บจากการกระท า 

ความผดิตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๓๑๗/๑ 
(๓) หา้มเขา้ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ 

หรือเขา้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนดซ่ึงตอ้งไม่เกินหา้ปี 

(๔) หา้มเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัหลกัทรัพย์
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดซ่ึงตอ้งไม่เกินสิบปี 

(๕) ชดใชค้่าใชจ่้ายของส านกังานเน่ืองจากการตรวจสอบการกระท าความผิดนั้น 
คืนใหแ้ก่ส านกังาน 

มาตรา ๓๑๗/๕   ใหก้ าหนดค่าปรับทางแพง่ ดงัน้ี  
(๑) กรณีตามมาตรา ๓๑๗/๑ (๑) หรือ (๒) ใหป้รับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของ

ผลประโยชน์ท่ีบุคคลนั้นไดรั้บไวห้รือพึงไดรั้บจากการกระท าความผิดนั้น แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่หา้แสนบาท  
ในกรณีท่ีไม่สามารถค านวณผลประโยชน์ได ้ใหป้รับตั้งแต่หา้แสนบาทถึงสองลา้นบาท 

(๒) กรณีตามมาตรา ๓๑๗/๑ (๓) หรือ (๔) ใหป้รับตั้งแต่หา้หม่ืนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท 

มาตรา ๓๑๗/๖   ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดท่ีอาจด าเนินมาตรการลงโทษทางแพง่ 
ตามมาตรา ๓๑๗/๑ ได ้หากส านกังานเห็นวา่ควรใชม้าตรการลงโทษทางแพง่กบัผูก้ระท าความผดินั้น  



๑๒๒ 
 

 

ใหส้ านกังานเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพง่พิจารณาวา่ควรด าเนิน 
มาตรการลงโทษทางแพง่กบัผูก้ระท าความผิดนั้นหรือไม่ อยา่งไร หากคณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ลงโทษทางแพง่พิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่ควรน ามาตรการลงโทษทางแพง่มาใชบ้งัคบั ใหด้ าเนินคดีอาญา 
กบัผูก้ระท าความผดินั้นต่อไป 

มาตรา ๓๑๗/๗   เม่ือคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพง่เห็นควรใหน้ า
มาตรการลงโทษทางแพง่มาใชบ้งัคบัแก่ผูก้ระท าความผดิและไดก้ าหนดวธีิการในการบงัคบัตาม 
มาตรการลงโทษทางแพง่ตามควรแก่กรณีแลว้ และผูก้ระท าความผดิยนิยอมท่ีจะปฏิบติัตามมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งตามท่ีก าหนด ใหส้ านกังานจดัท าบนัทึกการยนิยอมและเม่ือผูน้ั้นไดช้ าระเงินครบถว้นแลว้  
ใหสิ้ทธิในการน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอนัระงบั 

ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดไม่ช าระเงินตามบนัทึกการยนิยอมหรือช าระไม่ครบถว้น  
ใหส้ านกังานยืน่ค  าร้องต่อศาลเพื่อด าเนินการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามท่ียนิยอมไวภ้ายในสามปีนบัแต่วนัท่ีผดินดั 

มาตรา ๓๑๗/๘   ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดไม่ยินยอมท่ีจะระงบัคดีตามมาตรา ๓๑๗/๗  
ใหส้ านกังานฟ้องผูก้ระท าความผดิต่อศาลเพื่อก าหนดมาตรการลงโทษทางแพง่แก่ผูก้ระท าความผดินั้น 
ต่อไป ในกรณีท่ีศาลสั่งให้ผูก้ระท าความผิดชดใชเ้งินตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๒) หรือ (๕) ให้คิดดอกเบ้ีย 
นบัแต่วนัฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จดว้ย 

เม่ือศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งก าหนดมาตรการลงโทษทางแพง่และผูก้ระท าความผดิ
ไดช้ าระเงินครบถว้นแลว้ ให้สิทธิในการน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอนัระงบั 

มาตรา ๓๑๗/๙   เม่ือศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งตามมาตรา ๓๑๗/๗ วรรคสอง  
หรือมาตรา ๓๑๗/๘ แลว้ คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลนั้นได ้ค าพิพากษา 
หรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ใหเ้ป็นท่ีสุด 

มาตรา ๓๑๗/๑๐   เม่ือคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพง่ก าหนด 
มาตรการลงโทษทางแพง่หรือศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งก าหนดมาตรการลงโทษทางแพง่ 
ตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรือ (๔) ใหส้ านกังานแจง้บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ หรือกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี ให้ด าเนินการหรืองดเวน้ 
ด าเนินการ เพื่อใหมี้ผลตามท่ีก าหนดไวใ้นบนัทึกการยนิยอม หรือค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลนั้นดว้ย 



๑๒๓ 
 

 

มาตรา ๓๑๗/๑๑   ถา้บุคคลหลายคนร่วมกนักระท าความผดิตามท่ีก าหนดไว ้
ในมาตรา ๓๑๗/๑ ในระหวา่งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทั้งหลายนั้นต่างตอ้งรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ กนั  
เวน้แต่โดยพฤติการณ์จะวนิิจฉยัไดเ้ป็นประการอ่ืน 

ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๓๑๗/๑ เป็นนิติบุคคล  
ถา้การกระท าความผดิของนิติบุคคลหรือแต่ละนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด 
หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด 
ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผูน้ั้นตอ้งถูกด าเนินการตามมาตรการลงโทษ 
ทางแพง่ตามหมวดน้ีดว้ย โดยตอ้งรับผิดอยา่งลูกหน้ีร่วมกบันิติบุคคลนั้น 

มาตรา ๓๑๗/๑๒   เงินท่ีผูก้ระท าความผดิไดช้ าระตามมาตรา ๓๑๗/๔  
เม่ือไดห้กัค่าใชจ่้ายตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๕) คืนใหแ้ก่ส านกังานแลว้ เหลือเท่าใดให้ตกเป็นของแผน่ดิน 

มาตรา ๓๑๗/๑๓   ใหน้ าอายคุวามฟ้องคดีอาญามาใชบ้งัคบัแก่การฟ้องคดี 
เพื่อก าหนดมาตรการลงโทษทางแพง่ส าหรับการกระท าความผดิท่ีอาจด าเนินมาตรการลงโทษทางแพง่ 
ไดต้ามมาตรา ๓๑๗/๑ 

มาตรา ๓๑๗/๑๔   การด าเนินการทางศาลตามหมวดน้ี ใหย้ืน่ต่อศาลแพง่และใหน้ า
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัแก่การพิจารณา การพิพากษา และการบงัคบัคดีดว้ย  
โดยอนุโลม 

หมวด ๑๓ 
บทเฉพาะกาล 

________________ 

  มาตรา ๓๑๘   ในวาระเร่ิมแรกเป็นระยะเวลาส่ีปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มิใหน้ าบทบญัญติัแห่งมาตรา ๒๑(๔) มาใชบ้งัคบัแก่การด ารงต าแหน่ง
และการพน้จากต าแหน่งของเลขาธิการ 

  มาตรา ๓๑๙   ใหก้ระทรวงการคลงัด าเนินการใหมี้การโอนเงินดงัต่อไปน้ี ใหแ้ก่
ส านกังานภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นทุน
ประเดิมของส านกังานตามมาตรา ๒๕ 

(๑) เงินคงเหลือจากกองทุนแกไ้ขปัญหาธุรกิจหลกัทรัพยจ์  านวนหา้ร้อยหา้ลา้น 
หกแสนส่ีหม่ืนสองพนัหกร้อยส่ีสิบส่ีบาทหกสิบสตางค ์พร้อมดอกผลของเงินดงักล่าว 



๑๒๔ 
 

 

(๒) เงินคงเหลือจากกองทุนพฒันาตลาดทุนจ านวนสองร้อยลา้นบาท  

  มาตรา ๓๒๐   ใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยโอนเงินจ านวนหา้ร้อยลา้นบาท 
ใหแ้ก่ส านกังานภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพื่อเป็นทุนประเดิมของส านกังานตามมาตรา ๒๕  

  มาตรา ๓๒๑   ใหถื้อวา่บริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทใด ๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  อยูแ่ลว้ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัเป็นบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทนั้นตามพระราชบญัญติัน้ี 
  มิใหน้ าความในมาตรา ๙๔ มาใชบ้งัคบักบับริษทัเงินทุนหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง 

  มาตรา ๓๒๒   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๓๒๑  
ท่ีมีทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแลว้นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยลา้นบาท ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ตอ้งด าเนินการใหมี้ 
ทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแลว้ไม่ต ่ากวา่หา้สิบลา้นบาท 

(๒) ภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ตอ้งด าเนินการใหมี้ 
ทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแลว้ไม่ต ่ากวา่หน่ึงร้อยลา้นบาท  

  มาตรา ๓๒๓   บุคคลผูก้ระท าการแทนบริษทัซ่ึงจดัตั้งและประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีส านกังานติดต่อกบับุคคลทัว่ไปในราชอาณาจกัรและไดรั้บอนุญาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ อยูแ่ลว้ในวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ใหถื้อวา่เป็นผูก้ระท าการแทนบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งจดัตั้งตามกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบญัญติัน้ี  

  มาตรา ๓๒๔   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการจดัการลงทุน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  
จดัการโครงการลงทุนตามท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายดงักล่าวต่อไปจนกวา่จะส้ินสุดโครงการลงทุนนั้น  
ทั้งน้ี ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายดงักล่าวดว้ย   
ส าหรับการใดท่ีก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของธนาคารแห่งประเทศไทย ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ี 
ของส านกังาน 
  ในระหวา่งยงัไม่ส้ินสุดโครงการลงทุน หากบริษทัหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง 
มีความประสงคจ์ะแปรสภาพโครงการลงทุนใหเ้ป็นกองทุนรวมตามพระราชบญัญติัน้ี  บริษทัหลกัทรัพย์



๑๒๕ 
 

 

ดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   
และเม่ือไดด้ าเนินการแลว้ ใหน้ าบทบญัญติัวา่ดว้ยการจดัการกองทุนรวมตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

  มาตรา ๓๒๕   ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๓๒๑ ท่ีไดรั้บอนุญาต 
ใหป้ระกอบการจดัการกองทุนรวม ซ้ือหรือมีหุน้เป็นของตนเองโดยมิใช่เพื่อประโยชน์ของ 
โครงการลงทุนอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ซ่ึงไม่อาจกระท าไดต้ามมาตรา ๙๘(๗)  
แห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวคงมีสิทธิถือหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นนั้นต่อไปได ้ 
แต่ถา้จ าหน่ายหุ้นไปเท่าใดก็ใหมี้สิทธิถือหรือมีไวเ้พียงจ านวนท่ีเหลือนั้น 

  มาตรา ๓๒๖   ใหถื้อวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทั 
เงินทุนหลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บความเห็นชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย ์
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ตามพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา ๓๒๗   ในกรณีท่ีบริษทัตามมาตรา ๓๒๑ มีกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือ 
บุคคลผูมี้อ  านาจในการจดัการหรือท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามกฎหมายวา่ดว้ย 
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี 
ใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่บุคคลดงักล่าวเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ตามพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา ๓๒๘   ใหบ้รรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลงั หรือประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ออกตามความในกฎหมายวา่ดว้ย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บรรดาซ่ึงยงัใชบ้งัคบัอยูก่่อน
วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปจนกวา่จะไดมี้กฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ หรือค าสั่งตามพระราชบญัญติัน้ีออกใชบ้งัคบั 
  การใดท่ีกฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหน่ึงก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทยใหย้งัคงเป็นอ านาจหนา้ท่ีของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป แลว้แต่กรณี จนกวา่จะมี 
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการแลว้ ใหอ้ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวเป็นอ านาจหนา้ท่ี 
ของรัฐมนตรี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน แลว้แต่กรณี  

  มาตรา ๓๒๙   ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็นตลาดหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี  



๑๒๖ 
 

 

และใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีไดต่้อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้ง
และเลือกตั้งคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี  
ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  

  มาตรา ๓๓๐   ใหโ้อนบรรดาพนกังานและลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึน 
ตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗  ไปเป็นของตลาดหลกัทรัพย ์
ตามพระราชบญัญติัน้ี  

  มาตรา ๓๓๑   ให้โอนบรรดากิจการ ทุน สินทรัพย ์สิทธิ หน้ีสิน ความรับผิด และ
งบประมาณของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนบรรดาเงินของกองทุนทดแทนความเสียหายท่ีจดัตั้งข้ึน 
ตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ไปเป็นของตลาดหลกัทรัพย ์
ตามพระราชบญัญติัน้ี  

  มาตรา ๓๓๒   ใหต้ลาดหลกัทรัพยจ่์ายเงินปีละหา้สิบลา้นบาทเป็นเวลาหา้ปี 
ใหแ้ก่ส านกังาน โดยในปีแรกใหด้ าเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา และในปีต่อ ๆ ไปใหด้ าเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน 
ของปีท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัและของปีถดัไปจนครบหา้ปี 
  เงินท่ีจ่ายตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่เป็นเงินท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดป้ฏิบติัตามมาตรา ๑๘๒ 
ตลอดเวลาท่ียงัด าเนินการตามวรรคหน่ึง 

  มาตรา ๓๓๓   ใหส้มาชิกของตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา ๓๓๔   ให้หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายกนัอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัน้ี  แต่ในกรณีท่ีบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยด์งักล่าวจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็น 
บริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยอ์ยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหบ้ริษทันั้น
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัภายในสองปีนบัแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขยายระยะเวลาดงักล่าวได ้
แต่จะขยายระยะเวลาเกินกวา่หา้ปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัไม่ได ้



๑๒๗ 
 

 

  มาตรา ๓๓๔/๑๕   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์มีหลกัทรัพยซ้ื์อขายกนัอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์
ในวนัท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบ้งัคบั เป็นบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ตามมาตรา ๓๓ และมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเช่นเดียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 

  มาตรา ๓๓๕   ในกรณีท่ีบริษทัใดด าเนินการยืน่ค  าขออนุญาตใหรั้ฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัสั่งรับหลกัทรัพยข์องตนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือหลกัทรัพยรั์บอนุญาต 
ต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัยงัมิไดมี้ค าสั่งใหรั้บหลกัทรัพยน์ั้น 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือหลกัทรัพยรั์บอนุญาตก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบั  
ใหด้ าเนินการตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวต่อไปได ้และใหอ้ านาจ
หนา้ท่ีของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  เม่ือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดส้ั่งรับหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีไดย้ืน่ขออนุญาตใหเ้ป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือหลกัทรัพยรั์บอนุญาตตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหถื้อวา่หลกัทรัพยด์งักล่าว 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามพระราชบญัญติัน้ี และใหบ้ริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าว 
ตอ้งด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามมาตรา ๓๓๔ แห่งพระราชบญัญติัน้ีดว้ย  

  มาตรา ๓๓๖   ในกรณีท่ีบริษทัใดด าเนินการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นใหม่ 
ต่อประชาชนหรือออกหุ้นกูต่้อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบญัญติั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยย์งัมิไดอ้นุญาต 
ใหบ้ริษทัดงักล่าวเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนหรือออกหุน้กูไ้ดก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ี 
ใชบ้งัคบั ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยด์ าเนินการพิจารณาการขออนุญาตดงักล่าวต่อไปไดต้าม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดดว้ยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัตามมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
แกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงักล่าวเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุญาตลุล่วงไปได ้ คณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดหลกัเกณฑห์รือวธีิการใด ๆ ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก็ได ้  

  มาตรา ๓๓๗   บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ใหม่ต่อประชาชนหรือออกหุน้กู้
ตามมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อนวนัท่ี



๑๒๘ 
 

 

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั หรือบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ใหม่ต่อประชาชนหรือออกหุน้กู้
ตามมาตรา ๓๓๖ แห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหบ้ริษทัดงักล่าวด าเนินการเสนอขายหุน้ใหม่ต่อประชาชน
หรือออกหุน้กูต่้อไปไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดตามมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบญัญติั
ดงักล่าว และในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์และวิธีการดงักล่าว 
เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้ใหม่ต่อประชาชนหรือออกหุน้กูลุ้ล่วงไปได ้คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
อาจก าหนดหลกัเกณฑห์รือวิธีการใด ๆ ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได ้  

  มาตรา ๓๓๘   ใหบ้รรดากฎกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลงัท่ีออกตาม 
ความในพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ระเบียบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระเบียบปฏิบติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระเบียบ
ปฏิบติัเก่ียวกบัทะเบียนหุน้ และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  บรรดาซ่ึงยงัใชบ้งัคบัอยู่
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปจนกวา่จะไดมี้กฎกระทรวง ประกาศ 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือค าสั่งตามพระราชบญัญติัน้ีออกใชบ้งัคบั 
  การใดท่ีกฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บงัคบั และระเบียบตามวรรคหน่ึงก าหนดใหเ้ป็น
อ านาจหนา้ท่ีของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั หรือคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ใหย้งัคงเป็นอ านาจหนา้ท่ีของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั หรือคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อไป แลว้แต่กรณี  จนกวา่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ีแลว้ ให้อ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวเป็นอ านาจหนา้ท่ีของรัฐมนตรี 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

  มาตรา ๓๓๙   บุคคลใดท่ีใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยอ์ยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัให้ด าเนินการไดต่้อไป แต่ตอ้งยืน่ค  าขอใบอนุญาตเพื่อประกอบการดงักล่าว 
ภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  เม่ือไดย้ืน่ค  าขออนุญาตแลว้ใหด้ าเนินการ
ต่อไปไดจ้นกวา่จะมีค าสั่งไม่อนุญาต 

  มาตรา ๓๔๐   ใหบ้รรดาสมาคมท่ีมีลกัษณะหรือวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกบัสมาคม 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยซ่ึ์งไดจ้ดทะเบียนเป็นสมาคมการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคมการคา้
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  หากประสงคจ์ะเป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยต์าม
พระราชบญัญติัน้ี  ตอ้งขออนุญาตเป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยภ์ายในเกา้สิบวนันบัแต่
วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั และเม่ือไดรั้บอนุญาตให้เป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์



๑๒๙ 
 

 

ตามพระราชบญัญติัน้ีแลว้ ใหน้ายทะเบียนสมาคมการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคมการคา้ขีดช่ือ
สมาคมการคา้นั้นออกเสียจากทะเบียนสมาคมการคา้ 
  บรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของสมาคมท่ีมีลกัษณะหรือวตัถุท่ีประสงคอ์ยา่งเดียวกบั
สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตและจดทะเบียนเป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
ธุรกิจหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี ให้โอนมาเป็นของสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์
ท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนใหม่ 
  ถา้สมาคมท่ีมีลกัษณะหรือวตัถุท่ีประสงคอ์ยา่งเดียวกบัสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
ธุรกิจหลกัทรัพยเ์ป็นสมาคมการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคมการคา้ ไม่ขออนุญาตเป็นสมาคม 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ีภายในก าหนดเวลาดงักล่าวในวรรคหน่ึง 
ใหถื้อวา่เป็นอนัเลิก และใหน้ายทะเบียนสมาคมการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคมการคา้ขีดช่ือ 
สมาคมการคา้นั้นออกเสียจากทะเบียนสมาคมการคา้  
  ถา้สมาคมการคา้ไม่พอใจในค าสั่งของนายทะเบียนสมาคมการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ย
สมาคมการคา้ท่ีใหขี้ดช่ือออกจากทะเบียน สมาคมการคา้ก็มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งนั้นไดโ้ดยยืน่อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในก าหนดสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหเ้ป็นท่ีสุด  

  มาตรา ๓๔๑   ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามพระราชบญัญติัน้ี จนกวา่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีค าสั่งเปล่ียนแปลง 
  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหถื้อวา่บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีออกให้แก่ 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง เป็นบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี  
และเม่ือมีการแต่งตั้งเลขาธิการแลว้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีรายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อส านกังาน  

  มาตรา ๓๔๒   ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบญัญติัน้ีมีอ านาจ
เปรียบเทียบความผิดท่ีเปรียบเทียบไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ เฉพาะท่ีเก่ียวกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  



๑๓๐ 
 

 

  มาตรา ๓๔๓   บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒๒ หรือไม่ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการตามมาตรา ๓๒๔ วรรคหน่ึง  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วนัละหน่ึงหม่ืนบาทจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง  
  ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยฝ่์าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามวรรคหน่ึง  ถา้พิสูจน์ไดว้า่ 
การกระท าความผดิของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นเกิดจากการสั่งการ การกระท าการ หรือไม่สั่งการ  
หรือไมก่ระท าการอนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นผูใ้ด ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

  มาตรา ๓๔๔   ความผดิตามมาตรา ๓๔๓ ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ตามมาตรา ๓๑๗ มีอ านาจเปรียบเทียบได ้
  
 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
        อานนัท ์ ปันยารชุน 
            นายกรัฐมนตรี 
 
__________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีการพฒันาตลาดทุน 
ของประเทศท่ีผา่นมาไดมุ้่งเนน้การพฒันาตลาดรอง ซ่ึงเป็นตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นหลกั 
แต่ยงัขาดการพฒันาตลาดแรกอนัเป็นตลาดส าหรับหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ควบคู่กนัไปดว้ย  
ท าใหบ้ทบาทท่ีส าคญัของตลาดรองในการเป็นตลาดท่ีสนบัสนุนตลาดแรกไม่เกิดประสิทธิภาพ 
อยา่งเตม็ท่ี  ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งเปิดโอกาสใหมี้การพฒันาตลาดแรกไดก้วา้งขวางข้ึนและใหมี้ตราสาร
ประเภทต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการระดมทุน  นอกจากน้ี โดยท่ีการควบคุมดูแล 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตลาดทุนมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบัอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของหลายหน่วยงาน 
ท าให้การก ากบัและพฒันาตลาดทุนขาดความเป็นเอกภาพ ทั้งยงัขาดมาตรการที่จะคุม้ครอง
ผลประโยชน์ของผูล้งทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สมควรมีกฎหมายและหน่วยงานท่ีเป็นศูนยร์วม 
ในการก ากบัดูแลและพฒันาตลาดทุน เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 



๑๓๑ 
 

 

พระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
____________________ 

สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีท่ี ๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ 
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖ ประกอบกบัมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบญัญติัน้ี 
เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลตลาดทุนและการด าเนินธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุน รวมทั้งเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
ของตลาดทุนและการพฒันาของนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการเงิน ตลอดจนเสริมสร้างศกัยภาพ 
ในการแข่งขนัและการเติบโตของตลาดทุนไทย ซ่ึงการตราพระราชบญัญติัน้ีสอดคลอ้งกบัเง่ือนไข 
ท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแลว้ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและ 
ยนิยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติท าหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

 



๑๓๒ 
 

 

มาตรา ๒*  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

มาตรา ๓ ถึงมาตรา ๓๗ (เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัในพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้) 

มาตรา ๓๘  ใหค้ณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย ์และใหส้มาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อใหไ้ดม้า 
ซ่ึงคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี 
ใชบ้งัคบั 

ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  
อยูใ่นต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
ตามวรรคหน่ึง 
  กรรมการตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งด ารงต าแหน่งอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี 
ใชบ้งัคบั อาจไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งและเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามพระราชบญัญติัน้ี 
ไดอี้กวาระหน่ึง 

มาตรา ๓๙  เม่ือครบก าหนดหน่ึงปีหกเดือนนบัแต่วนัท่ีมีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี   
ใหก้รรมการตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้ง และ
กรรมการตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้ง พน้จากต าแหน่งจ านวนฝ่ายละก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการแต่ละฝ่ายโดยวธีิจบัสลาก หากจ านวนท่ีค านวณไดมี้เศษใหปั้ดเศษทิ้ง และใหถื้อวา่
การพน้จากต าแหน่งโดยการจบัสลากดงักล่าวเป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 

 

________________________ 

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๖ ตอนท่ี ๕๐ ก ลงวนัท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ มีผลใชบ้งัคบั 
เม่ือวนัท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒  



๑๓๓ 
 

 

มาตรา ๔๐  ใหต้ลาดหลกัทรัพยโ์อนเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดเป็นจ านวนหรือ 
มูลค่าหา้พนัเจด็ร้อยลา้นบาทใหแ้ก่กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  

ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน
ร่วมกนัก าหนดจ านวนหรือมูลค่า ประเภท และลกัษณะของเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีจะโอนตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๔๑  ในวาระเร่ิมแรก ใหค้ณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน
ประกอบดว้ย กรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี จนกวา่จะมีการแต่งตั้ง 
กรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี   

ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔)  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
น้ี ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัหนา้ท่ีผูจ้ดัการกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาด
ทุน จนกวา่จะมีการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๑๗  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๔๒  บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งของคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีออกตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  
ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไป เพียงเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี จนกวา่จะมีระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่ง
ท่ีออกตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๔๓  ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 

 



๑๓๔ 
 

 

   ผูรั้บสนองพระราชโองการ 
  พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
            นายกรัฐมนตรี 
 
_________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีปัจจุบนัตลาดทุนและเทคโนโลยี
ทางการเงินมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าใหก้ารประกอบธุรกิจหลกัทรัพยมี์รูปแบบ 
ท่ีหลากหลายมากข้ึน ประกอบกบัพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕  
ยงัมีบทบญัญติับางประการท่ีไม่เป็นไปตาม มาตรฐานสากล และไม่เพียงพอท่ีจะคุม้ครองประโยชน์ 
ของผูล้งทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ สมควรแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
การจดัการกองทุนรวม และการก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพย์
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการประกอบธุรกิจ มีการคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
และเพื่อใหก้ารด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพยมี์ความมัน่คง โปร่งใส และค านึงถึงประโยชน์ 
ของตลาดทุนและการคุม้ครองผูล้งทุน รวมทั้งการจดัตั้งกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน 
เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการก าหนดนโยบายและบูรณาการงานดา้นการพฒันาตลาดทุนให้เป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกนั ตลอดจนปรับปรุงบทก าหนดโทษเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย
ดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

 
 


