พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕
____________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็ นปี ที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕”

ชื่อพระราชบัญญัติ

มาตรา ๒* พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นหกสิ บวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
เว้นแต่มาตรา ๔ มาตรา ๗ ถึง
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๓๑๘
ถึงมาตรา ๓๒๐ และมาตรา ๓๓๒ ให้ใช้บ ั งคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

วันที่พระราชบัญญัติ
ใช้บงั คับ

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทยกเลิกกฎหมายอื่น

พ.ศ. ๒๕๑๗
(๒) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“หลักทรัพย์” หมายความว่า
(๑) ตัว๋ เงินคลัง

บทนิยาม

*
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๙ ตอน ๒๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕ มีผลใช้บงั คับ
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕

๒

(๒) พันธบัตร
(๓) ตัว๋ เงิน
(๔) หุน้
(๕) หุ น้ กู้
(๖) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรื อหลักฐานแสดงสิ ทธิ
ในทรัพย์สินของกองทุนรวม
(๗) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
(๘) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ กู้
(๙) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหน่วยลงทุน
(๑๐) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
“ตั๋วเงิน ” หมายความว่า ตัว๋ เงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจาก
ประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“หุ น้ กู้ ” หมายความว่า ตราสารแห่งหนี้ไม่วา่ จะเรี ยกชื่อใดที่
แบ่งเป็ นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกําหนดประโยชน์ตอบแทนไว้
เป็ นการล่วงหน้าในอั ตราเท่ากันทุกหน่วยโดยบริ ษทั ออกให้แก่ผใู ้ ห้กยู้ มื เงินหรื อ
ผูซ้ ้ื อ เพื่อแสดงสิ ทธิ ที่จะได้รับเงินหรื อผลประโยชน์อื่นของผูถ้ ือตราสารดังกล่าว
แต่ไม่รวมถึงตัว๋ เงิน
“ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ” หมายความว่า ผูท้ าํ การจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ให้แก่ประชาชน
“หนังสื อชี้ ชวน ” หมายความว่า เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาชี้ชวนให้บุคคลอื่นจองซื้ อหรื อซื้ อหลักทรัพย์ที่ตนหรื อ
บุคคลอื่นออกหรื อเสนอขาย
“บริ ษทั ”๔ หมายความว่า บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด และให้
หมายความรวมถึง
(๑) องค์การมหาชน
(๒) องค์การบริ หารส่ วน จังหวัด เทศบาล กรุ งเทพมหานคร
เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็ น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ
(๓) หน่วยงานหรื อองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ และนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ
(๔) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ
(๕) ผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นในรู ปแบบอื่นใดตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

๓

“บริ ษทั หลักทรัพย์ ” หมายความว่า บริ ษทั หรื อสถาบันการเงิน
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี
“ธุ รกิจหลักทรัพย์ ” หมาย ความว่า ธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภท
ดังต่อไปนี้
(๑) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
(๒) การค้าหลักทรัพย์
(๓) การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
(๔) การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
(๕) การจัดการกองทุนรวม
(๖) การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
(๗) กิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรั พย์ตามที่รัฐมนตรี กาํ หนด
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
“การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ” หมายความว่า การเป็ น
นายหน้าหรื อตัวแทนเพื่อซื้ อ ขาย หรื อแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็ น
ทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรื อค่าตอบแทนอื่น
“การค้าหลักทรัพย์ ” หมายความว่า การซื้ อ ขาย หรื อแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็ นทางค้าปกติโดยกระทํานอกตลาดหลักทรัพย์
หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
“การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน ” หมายความว่า การให้คาํ แนะนํา แก่
ประชาชนไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม เกี่ยวกับคุณค่าของ
หลักทรัพย์หรื อ
ความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์น้ นั หรื อที่เกี่ยวกับการซื้ อหรื อ
ขายหลักทรัพย์ใด ๆ เป็ นทางค้าปกติ ทั้งนี้ โดยได้รั
บค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการให้คาํ แนะนําแก่ประชาชนในลักษณะที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“การจั ดจําหน่ายหลักทรัพย์ ” หมายความว่า การรับหลักทรัพย์
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนจากบริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชน
โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรื อไม่ก็ตาม
“การจัดการกองทุนรวม ” ๓ หมายความว่า การจัดการลงทุนตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจําหน่าย

๓

แสดงการแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔

แก่ประชาชน เพื่อนําเงินที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนหรื อ
แสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ทรัพย์สินอื่น หรื อไปหา
ดอกผลหรื อแสวงหาประโยชน์โดยวิธีอื่น
“การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ”๒ หมายความว่า การจัดการ
เงินทุนของบุคคลหรื อคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จดั การลงทุนเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรื อไม่ก็ตาม
ซึ่ งกระทําเป็ นทางค้าปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึง
การจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“หลักทรัพย์จดทะเบียน ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการ
จดทะเบียนหรื อได้รับการอนุญาตให้ทาํ การซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้
ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ีโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สํานักงาน ” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิ การสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“รัฐมนตรี ”
หมายความว่า รัฐมน ตรี ผรู้ ักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
ประกาศระยะเวลา
การพิจารณาสัง่ การ
และการแจ้งเหตุผล

มาตรา ๕๔ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ ีกาํ หนดไว้
เป็ นอย่างอื่นในการออกใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้คณะกรรมการ ก .ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
และการสั่งการให้เป็ นที่ทราบโดยทัว่ ไป และในกรณี ที่ไม่อนุญาตหรื อ
ไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้ผยู ้ นื่ คําขอทราบด้วย

การใช้เครื่ องจักร
ประทับหรื อวิธีอื่น
แทนการลงลายมือชื่อ

มาตรา ๖๔ การลงลายมือชื่อของกรรมการหรื อนายทะเบียนใน
ใบหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี จะใช้เครื่ องจักรประทับหรื อโดยวิธีอื่นใดแทน
ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

๒
๔

แสดงการแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
แสดงการแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

๕

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการ ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอาํ นาจออกก ฎกระทรวงและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บงั คับได้

รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการ
และอํานาจออก
กฎกระทรวงและ
แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่

หมวด ๑
การกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
__________________
ส่ วนที่ ๑
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
_________________
มาตรา ๘ ๔ ให้มีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งเรี ยกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วย
ประธานกรรมการซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง
โดยคําแนะนําของรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามที่กาํ หนด
ในมาตรา ๓๑ /๗ จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสี่ คนแต่ไม่เกินหกคน เป็ นกรรมการ
โดยในจํานวนนี้อย่าง น้อย ต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมาย ด้านบัญชี
และด้านการเงินด้านละหนึ่งคน และให้เลขาธิการ เป็ นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๙๔ ประธานกรรมการ ก .ล.ต. และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่ งได้รับการแต่ งตั้งตามมาตรา ๘ ต้องมี สัญชาติไทย และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก ไม่วา่ จะมีการรอ
การลงโทษหรื อไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิ ดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรื อความผิดลหุโทษ
(๔) เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรื อ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งใด ในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พน้ จากตําแหน่งดังกล่าว
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี

ลักษณะต้องห้าม

๖

(๕) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของสํานักงาน
(๖) ดํารงตําแหน่ งผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ
ในธุ รกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุ รกิจหลักทรัพย์ ธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สํานักหักบัญชีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า สมาคมกํากับผูป้ ระกอบธุ
รกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อบริ ษทั
อื่นใด ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแล ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงาน
ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งบุคคลตาม (๕) หรื อ (๖) ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้ง
จะเริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่ได้ต่อเมื่อได้ลาออกจากตําแหน่งตาม
(๕) หรื อ (๖) แล้ว
โดยต้องกระทําภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ถา้ ผูน้ ้ นั
มิได้ลาออกภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็ น
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และให้ดาํ เนินการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิใหม่แทน แล้วแต่กรณี
วาระของประธาน
กรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการ ก.ล.ต. และ
การแต่งตั้งใหม่

มาตรา ๑๐๔ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับการ แต่งตั้งตามมาตรา ๘ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
เมื่อประธานกรรมการ ก .ล.ต. และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ดาํ เนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหกสิ บวัน ในระหว่างที่
ยังมิได้มีการแต่งตั้งขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการ ก
.ล.ต. และกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี อยูใ่ นตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

การพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการ ก.ล.ต.
ด้วยเหตุอื่น และ
การแต่งตั้งแทน

มาตรา ๑๑ ๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ประธานกรรมการ ก .ล.ต. และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งตาม
มาตรา ๘ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิ บปี บริ บูรณ์
(๔) เป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙
(๕) คณะรัฐมนตรี มีมติให้ออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี
สําหรับประธานกรรมการ ก .ล.ต. หรื อรัฐมนตรี มี คําสัง่ ให้ออกโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ ก .ล.ต. ที่มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวน

๗

กรรมการทั้งหมดสําหรับกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มติและคําสั่งให้ออกดังกล่าว
ต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง
ในกรณี ที่ประธานกรรมการ ก .ล.ต. หรื อกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิ
พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐม นตรี อาจแต่งตั้งผูอ้ ื่นเป็ นประธาน กรรมการ
ก.ล.ต. แทน หรื อรัฐมนตรี อาจแต่งตั้งผูอ้ ื่นเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิแทน
แล้วแต่กรณี และให้ผไู ้ ด้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งแทนอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยูข่ องประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่ตนแทน
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ ก .ล.ต. ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ก .ล.ต. ทั้งหมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ก .ล.ต. ถ้าประธานกรรมการ
ก.ล.ต. ไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบ ั ติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธาน
ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรื อมีแต่ไม่มาประชุมหรื อ
ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ก .ล.ต. ที่มาประชุมเลือกกรรมการ ก.ล.ต.
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาด ของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้ างมาก กรรมการ
ก.ล.ต. คนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด

องค์ประชุมและการ
วินิจฉัยชี้ ขาดของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๑๓ ๔ กรรมการ ก .ล.ต. ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่
พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสี ยนั้นและห้ามมิให้เข้าร่ วมพิจารณาในเรื่ องนั้น
แนวทางการพิจารณาส่ วนได้เสี ยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ข้อห้ามกรรมการ
ก.ล.ต. เข้าร่ วม
พิจารณา

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย
การส่ งเสริ มและพัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลในเรื่ องหลักทรัพย์ ธุ รกิจหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ และธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่อง องค์กรที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุ รกิจหลักทรัพย์ การออกห รื อเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ และการป้ อ งกันการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับ
การซื้ อขายหลักทรัพย์ อํานาจดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดตาม
พระราชบัญญัติน้ ี

อํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

๘

(๒) กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับคําขออนุญาต คําขอรับใบอนุญาต
ใบอนุญาต หรื อการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
(๔) ออกระเบียบ คําสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับ การพนักงาน
ระบบพนักงานสัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินยั พนักงานและ
ลูกจ้างของสํานักงาน การกําหนดเงินเดือนและเงินอื่
น ๆ รวมตลอดถึงการ
สงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ
(๔/๑)๔ กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณา
ปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บงั คับพระราชบัญญัติน้ ี
(๕) ปฏิบตั ิการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติน้ ี
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ปร ะกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดใด ๆ
ที่ใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

อํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

มาตรา ๑๔/๑๔ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการก.ล.ต.
แต่งตั้งจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในจํานวนนี้ตอ้ งเป็ นกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
.ล.ต.กอย่างน้อยสองคน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่ง
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
มาตรา ๑๔/๒๔ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ทบทวนและให้ความเห็ นต่อคณะกรรมการ ก .ล.ต.
เกี่ยวกับระบบการ ควบคุมภายใน
(๒) สอบทานรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงินของ
สํานักงาน
(๓) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่ องการ
ตรวจสอบงบการเงิน
(๔) ทบทวนและสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
(๕) กํากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(๖) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๙

มาตรา ๑๕ ๔ ให้คณะกรรมการ ก .ล.ต. มีอาํ นาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกร รมการ ก .ล.ต.
มอบหมายได้
ให้นาํ ความในมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม

คณะอนุกรรมการ

มาตรา ๑๖ ให้ประธานกรรมการ ก .ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และ
คณะอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรี กาํ หนด และให้ถือว่า
เป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงาน

ประโยชน์ตอบแทน
แก่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ
คณะอนุกรรมการ

ส่ วนที่ ๑/๑๔
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
_______________
มาตรา ๑๖/๑ ให้มีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย เลขาธิการเป็ นประธานกรรมการ รองเลขาธิการ
ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายหนึ่งคน ผู้ อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรื อรองผูอ้ าํ นวยการ
ที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้ง
โดยผ่านการคัดเลือกตามที่กาํ หนดในมาตรา ๓๑/๗ อีกไม่เกินสี่ คน เป็ นกรรมการ
ทั้งนี้ ผูท้ รงคุณวุฒิอย่างน้อยสองคนต้องมีประสบการณ์ในการบริ หารกิ จการบริ ษทั
ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์
ให้เลขาธิ การแต่งตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเป็ น
เลขานุการคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน

มาตรา ๑๖/๒ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งต้องมี
สัญชาติไทยและไม่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ และต้องไม่ดาํ รงตําแหน่ง
กรรมการ ผูจ้ ดั การ บุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึ กษา หรื อ
ตําแหน่งอื่นใดในธุ รกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
องค์กรที่เกี่ยวเนื่อง กับธุ รกิจหลักทรัพย์ ธุ รกิจสัญญา ซื้ อขายล่ วงหน้า ศูนย์ซ้ื อขาย
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า สํา นักหักบัญชีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า สมาคมกํากับ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อบริ ษทั อื่นใดซึ่ งอยูภ่ ายใต้การกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงาน
ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิผใู ้ ด
ที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙(๕) หรื อตามวรรคหนึ่ง ต้องลาออกจากการเป็ น

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม

๑๐

บุคคลตามมาตรา ๙(๕) หรื อตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ภายในสามสิ บวันนับแต่
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ถา้ ผูน้ ้ นั มิได้ ลาออกภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ให้ถือว่า
ผูน้ ้ นั ไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ และให้ดาํ เนินการแต่งตั้ง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิใหม่แทน
วาระการดํารงตําแหน่ง
และการแต่งตั้งใหม่

มาตรา ๑๖/๓ ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งตาม
มาตรา ๑๖/๑ มีวาระกา รดํารงตําแหน่งคราวละสี่ ปี และเมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้ว
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระ มิได้ โดยในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบสองปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
เป็ นจํานวนกึ่งหนึ่งโดยวิธีจบั สลาก และให้ถือว่าการออกจาก ตําแหน่งโดยการ
จับสลากเป็ นการออกตามวาระ
เมื่อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตําแหน่งตามวาระ ให้
ประธาน กรรมการ ก .ล.ต. และเลขาธิ การร่ วมกันเสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิต่อ
คณะกรรมการคัดเลือก ภายในหกสิ บวัน เพื่อดําเนินการตามที่กาํ หนดใน
มาตรา ๓๑/๗ ทั้งนี้ ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งพ้นจากตําแ หน่งอยูใ่ นตําแหน่ง
เพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ให้นาํ ความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับกับ
การประชุมของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยอนุโลม

การพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ด้วยเหตุอื่น
และการแต่งตั้งแทน

มาตรา ๑๖/๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖/๑ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิ บปี บริ บูรณ์
(๔) รัฐมนตรี มีคาํ สั่งให้ออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ.ล.ต.
ก
ที่มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ทั้งนี้ คําสั่งให้ออกดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง
(๕) เป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖/๒
ในกรณี ที่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตําแหน่งก่อนวาระ
รัฐมนตรี อาจแต่งตั้ง ผูอ้ ื่นเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิแทน และให้ผไู้ ด้รับการแต่งตั้ง
ให้ดาํ รงตําแหน่งแทนอยูใ่ น ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ตนแทน

๑๑

มาตรา ๑๖/๕ ให้กรรมการกํากับตลาดทุนจัดทํารายงานการถือ
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ยืน่ ต่อคณะกรรมการ.ล.ต.
ก
ตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

การรายงาน
การถือหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖/๖ ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอาํ นาจหน้าที่
ในการปฏิบตั ิการเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ีและกฎหมายอื่น โดยต้อง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามวรรคหนึ่ง
ให้รวมถึง
(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดใน
เรื่ องการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ และการเข้
าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงํากิจการ
(๒) รายงานผลการดําเนินงานเป็ นระยะต่อคณะกรรมการ ก .ล.ต.
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(๓) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ.ล.ต.
ก
หรื อเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติน้ ี

อํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน

มาตรา ๑๖/๗ ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอาํ นาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนมอบหมายได้
ให้นาํ ความในมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม

คณะอนุกรรมการ

มาตรา ๑๖/๘ ให้กรรมการกํากับตลาดทุนและอนุกรรมการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก .ล.ต. กําหนด และให้ถือว่าเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงาน

ประโยชน์ตอบแทนแก่
คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและ
คณะอนุกรรมการ

ส่ วนที่ ๒
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
____________________
มาตรา ๑๗ ให้จดั ตั้งสํานักงานขึ้นเรี ยกว่า
“สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” และให้มีฐานะเป็ นนิติบุคคล

สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

๑๒

ที่ต้งั สํานักงานใหญ่
และสาขา

มาตรา ๑๘ ให้สาํ นักงานมีสาํ นักงานแห่งใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร
หรื อจังหวัดใกล้เคียง และจะตั้งสาขาหรื อตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได้

อํานาจหน้าที่
ของสํานักงาน

มาตรา ๑๙๔ ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ปฏิบตั ิการเพื่อให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(๒) กํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามและดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย
กับบุคคลที่กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) กําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
การจดทะเบียน และการยืน่ คําขอต่างๆ
(๔) รับค่าธรรมเนียม
(๕) ปฏิบตั ิงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี หรื อ
ตามกฎหมายอื่น

การแต่งตั้งและวาระ
ของเลขาธิการ

มาตรา ๒๐๔ ให้คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งเลขาธิ การโดยคําแนะนํา
ของรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก .ล.ต. และให้เลขาธิการ
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ ปี และ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
แต่จะแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
ของเลขาธิการ

การพ้นจากตําแหน่ง
ด้วยเหตุอื่นของ
เลขาธิการ

มาตรา ๒๑ เลขาธิ การต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นผูส้ ามารถปฏิบตั ิงานเต็มเวลาให้แก่สาํ นักงาน
(๒) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นข้าราชการการเมือง หรื อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นซึ่ งได้รับเลือกตั้ง หรื อเป็ นสมาชิก หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) ไม่เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาํ แหน่ง หรื อเงินเดือนประจํา
พนักงาน หรื อลูกจ้างของรัฐวิสาห กิจ หรื อหน่วยงานของรัฐอื่น หรื อของราชการ
ส่ วนท้องถิ่น
(๕) ไม่ดาํ รงตําแหน่ง หรื อหน้าที่ใด หรื อมีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องในบริ ษทั หลักทรัพย์
มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เลขาธิ การ
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ

๑๓

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
(๕)๔ คณะรัฐมนตรี มี มติ ให้ออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก .ล.ต. เพราะบกพร่ องในหน้าที่อย่างร้ายแรง
หรื อหย่อนความสามารถ โดยมติ ดังกล่าวต้อ งแสดงเหตุผล ในการให้ออก
อย่างชัดแจ้ง
มาตรา ๒๒ /๑ ๔ ภายใน สอง ปี นับแต่วนั พ้นจากตําแหน่ง
เลขาธิ การจะประกอบธุ รกิจหรื อทํางานให้แก่ผปู ้ ระกอบการ องค์กร หรื อบริ ษทั
หรื อดํารงตําแหน่งที่กาํ หนดไว้ตามมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง มิได้
ในการพิจารณากําหนดเงินเดือนและเงินอื่นใดของเล ขาธิการ
ให้คาํ นึงถึงข้อห้ามมิให้ประกอบอาชีพตามวรรคหนึ่งด้วย

ข้อห้ามเลขาธิการ
ประกอบอาชีพ
บางอย่าง
หลังพ้นจาก
ตําแหน่ง

มาตรา ๒๓ ให้เลขาธิการเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง
และรับผิดชอบในการดําเนินกิจการทั้งปวงของสํานักงาน
ในการดําเนินกิจการ เลขาธิ การต้อ งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

ความรับผิดชอบ
ของเลขาธิการ

มาตรา ๒๔ ในกิจการของสํานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ให้เลขาธิ การเป็ นผูแ้ ทนของสํานักงาน และเพื่อการนี้เลขาธิ การจะมอบอํานาจให้
ตัวแทน หรื อบุคคลใดกระทําการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

เลขาธิการเป็ นผูแ้ ทน
ของสํานักงาน

มาตรา ๒๔/๑ ๔ เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน หรื อเพื่อ
คุม้ ครองผูล้ งทุน ให้สาํ นักงาน หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็ นหนังสื อจาก
สํานักงานมีอาํ นาจเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการออก หรื อเสนอขายหลักทรัพย์
บริ ษทั ที่ออก หรื อเสนอขายหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรั พย์
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ การกระทํา ความผิด
และการลงโทษบุคคลที่กระทําความผิด หรื อข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการ
ปฏิบตั ิ ตามพระราชบัญญัติน้ ี

อํานาจของสํานักงาน
หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย
ในการเปิ ดเผยข้อมูล

มาตรา ๒๕ ให้สาํ นั กงานมีทุนประเดิมประกอบด้วยเงินที่โอนมา
ตามมาตรา ๓๑๙ และมาตรา ๓๒๐

ทุนประเดิม

๑๔

เงินสํารอง

มาตรา ๒๖ ให้สาํ นักงานจัดให้มีเงินสํารองประเภทต่าง ๆ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก .ล.ต. กําหนดด้วยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี

รายได้และ
การนําส่ง
รายได้

มาตรา ๒๗ บรรดาค่าธรรมเนียมตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
และค่าธรรมเนียมอื่นที่สาํ นักงานได้รับและรายได้อื่นอันได้มาจากการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ ก .ล.ต. และสํานักงาน ให้ตกเป็ นของสํานักงาน และเมื่อได้หกั
ด้วยรายจ่าย และหั กเป็ นเงินสํารองตามมาตรา ๒๖ แล้ว เหลือเท่าใดให้นาํ ส่ งเ ป็ น
รายได้ของรัฐ

การพ้นจากตําแหน่ง
ของพนักงาน

มาตรา ๒๘ ๔ การพ้นจากตําแหน่งของพนักงานของสํานักงาน
รวมทั้งการพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุ
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณี ที่มีเหตุผลสมควรเมื่อคํานึงถึงตําแหน่ง หรื อลักษณะ
งานใด ที่พนักง านรับผิดชอบก่อนพ้นตําแหน่ง
หรื อหน้าที่ในสํานักงาน
ให้คณะกรรมการ ก .ล.ต. มีอาํ นาจออกข้อบังคับกําหนดให้นาํ ความใน
มาตรา ๒๒/๑ มาใช้บงั คับกับพนักงานนั้น โดยอนุโลม

ข้อยกเว้นมิให้
นํากฎหมายแรงงาน
บางเรื่ องมาใช้บงั คับ

มาตรา ๒๙ มิให้นาํ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในส่ วนที่
เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยและการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มาใช้บงั คับกับ
เลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างของสํานักงาน

การเป็ น
พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๒๙/๑ ๔ ในการปฏิบตั ิการตามพ ระราชบัญญัติน้ ี ให้
ประธานกรรมการก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกํากับตลาดทุน และเลขาธิ การ
เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ระบบบัญชี

มาตรา ๓๐ ให้สาํ นักงานจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับ
กิจการของสํานักงาน และจัดให้มีการสอบบัญชีภายในเป็ นประจํา

ผูส้ อบบัญชี
ของสํานักงาน

มาตรา ๓๑ ให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
สํานักงาน และเสนอรายงานผลการสอบบัญชีต่อรัฐมนตรี ภายในเก้าสิ บวันนับจาก
วันสิ้ นปี บัญชี

รายงานประจําปี
ของสํานักงาน

มาตรา ๓๑/๑๔ ให้สาํ นักงานจัดทํารายงานประจําปี ซึ่งแสดงถึง
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานเสนอรัฐมนตรี ภายใน หนึ่งร้อยยี่ สิบวันนับจาก
วันสิ้ นปี บัญชี

๑๕

มาตรา ๓๑/๒ ๔ ให้สาํ นักงานจัดทําแผนการดําเนินงานของ
สํานักงาน และทําคําชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานที่สาํ คัญที่จะดําเนินการโดยจัดทําเป็ น
แผนสามปี เสนอรัฐมนตรี

แผนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน

ส่ วนที่ ๓๔
คณะกรรมการคัดเลือก
________________
มาตรา ๓๑/๓ ในกรณี ที่จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให้รัฐมนตรี แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกจํานวนเจ็ดคน เพื่อทําหน้าที่คดั เลือกผูท้ รงคุณวุฒิเป็ น
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการดังกล่าว
คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคล
ซึ่ งเคยดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ เลขาธิ การ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิ การสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขาธิการสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการคัดเลือกจะต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อสมาชิกวุฒิสภา และไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์หรื อ
ส่ วนได้เสี ยอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเ นินการตามพระราชบัญญัติน้ ี ในขณะที่
ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบตั ิการตามหน้าที่
ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง
พิจารณาเลือก
กรรมการคนหนึ่ง เป็ นประธานกรรมการคัดเลือก
ให้ คณะกรรมการคัดเลือกได้รับค่าตอบแทนจากสํานักงาน
ตามที่รัฐมนตรี กาํ หนด และให้ถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะกรรมการคัดเลือก

มาตรา ๓๑/๔ ให้คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดระเบียบว่าด้วย
การเสนอรายชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ใน
คณะกรรมการ ก .ล.ต. หรื อในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให้แล้วเสร็ จภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่ไ ด้รับแต่งตั้งโดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนด
ให้มีการระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับความรู ้และประสบการณ์ ของผูท้ รงคุณวุฒิอนั เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่ออย่าง เพียงพอที่
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกได้

ระเบียบการเสนอ
รายชื่อ การพิจารณา
และการคัดเลือก
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

๑๖

ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
และให้มีผลใช้ บังคับต่อไป แม้คณะกรรมการคัดเลือกที่กาํ หนดระเบียบดังกล่าว
จะพ้นจากตําแหน่งแล้ว
การแก้ไขเพิ่มเติม การยกเลิก หรื อการกําหนดระเบีย บขึ้นใหม่
จะกระทําได้ก็แต่โดยคณะกรรมการคัดเลือกมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด และให้มีผลใช้บงั คับเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ให้คณะกรรมการคัดเลือกเปิ ดเผยระเบียบที่กาํ หนดขึ้นตาม
มาตรานี้ไว้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
การพ้นจากตําแหน่งของ
คณะกรรมการคัดเลือก

มาตรา ๓๑/๕ คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากตําแหน่ง
เมื่อดําเนินการคัดเลือก และได้มีการแต่งตั้ง กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการ ก .ล.ต. หรื อในคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเสร็ จสิ้ นตามที่
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดําเนินการคัดเลือกในครั้งนั้น

องค์ประชุมของ
คณะกรรมการคัดเลือก

มาตรา ๓๑/๖ การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือก ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการคัดเลือกทั้งหมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้นาํ ความในมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับกับการประชุมของ
คณะกรรมการคัดเลือก โดยอนุโลม

การเสนอชื่อกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

มาตรา ๓๑ /๗ ในการคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก .ล.ต. ที่มิใช่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ในกรณี ของคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรื อประธานกรรมการ ก .ล.ต. และเลขาธิการ
ในกรณี ของ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ร่ วมกันเสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
จํานวนสองเท่าของจํานวนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการคัดเลือก
และเมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวแล้ ว ให้เสนอชื่อต่อ
รัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้ง
ในกรณี ที่คณะกรรมการคัดเลือกไม่เห็นชอบกับรายชื่อ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่เสนอตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการคัดเลือกมีอาํ นาจให้มีการ
ดําเนินการเสนอรายชื่อใหม่ได้

๑๗

หมวด ๒
การออกหลักทรัพย์ของบริ ษทั
_________________
ส่ วนที่ ๑
การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
_________________
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัดเสนอขาย
หุ น้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน หรื อบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
และปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๕
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได้ต่อเมื่อผู ้ เริ่ มจัดตั้ง
บริ ษทั ดังกล่าว ได้จดทะเบียนหนังสื อบริ คณห์สนธิ ตามกฎหมายว่าด้วย
บริ ษทั มหาชนจํากัดแล้ว

การขออนุญาตเสนอ
ขายหุ้นของผูเ้ ริ่ มจัดตั้ง
บริ ษทั มหาชนจํากัด

มาตรา ๓๓ ๔ ห้ามมิให้บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ประเภทหุ น้ หุ น้ กู้ ตัว๋ เงิน ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ น้ กู้ และหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่
(๑) เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามมาตรา๖๓
(๒) ได้รับอนุญาตจากสํานักงานและปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๕ หรื อ
(๓) เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ท้ งั
หมดโดย
บริ ษทั มหาชนจํากัด ต่อผูถ้ ือหุ น้ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้
โดยได้รับชําระราคา
เต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผูถ้ ือหุ น้

การขออนุญาตเสนอ
ขายหลักทรัพย์ประเภท
ทุนและหนี้ ของบริ ษทั

มาตรา ๓๔ ๔ การเสนอขายหุ น้ ของบริ ษทั จํากัดตามประมวลกฎหมาย
แพ่ง และพาณิ ชย์ ไม่วา่ จะกระทําโดยบริ ษัทจํากัดที่ออกหุ น้ นั้น หรื อผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั ดังกล่าว มิให้ กระทําเป็ นการทัว่ ไป หรื อต่อบุคคลในวงกว้าง เว้นแต่
จะได้รับยกเว้นหรื อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การเสนอขายหุ้นของ
บริ ษทั จํากัดตาม
ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์

มาตรา ๓๕ ๔ การขอเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการ
อนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ในการนี้
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนอาจประกาศกําหนดรายละเอียดในเรื่ องดังต่อไปนี้
ไว้ดว้ ยก็ได้

การกําหนดหลักเกณฑ์
การขอเสนอขาย
หลักทรัพย์และ
การอนุญาต

๑๘

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

สัดส่ วนของหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย์
การจอง การจัดจําหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์
การรับชําระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์
การเก็บรักษาและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับเงินค่าจองหลักทรัพย์
เงื่อนไขอื่นที่จาํ เป็ นในการรักษาผลประโยชน์ประชาชน

ผูล้ งทุน
ระยะเวลาพิจารณา
คําขออนุญาต

มาตรา ๓๖ ในการพิจารณาคําขออนุญาต ให้สาํ นักงานแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผยู้ นื่ คําขอทราบ ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รั บคําขอ
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา ๓๕

บทยกเว้นให้
บริ ษทั จํากัด
ออกหุ้นกูไ้ ด้

มาตรา ๓๗ มิให้นาํ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ที่หา้ มมิให้บริ ษทั จํากัดออกหุ น้ กูม้ าใช้บงั คับกับบริ ษทั จํากัดที่ได้
รับอนุญาตให้ออกหุ น้ กูต้ ามมาตรา ๓๔

บทยกเว้น ป.พ.พ.
มาตรา ๖๕๔

มาตรา ๓๘ มิให้นาํ บทบัญญัติมาตรา ๖๕๔ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาใช้บงั คับแก่หลักทรัพย์ประเภทหุ น้ กูแ้ ละตัว๋ เงิน
ที่เสนอขายได้ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔
ส่ วนที่ ๒
หุ น้ กู้
____________

มูลค่าของหุ้นกู้

มาตรา ๓๙ หุ น้ กู้ ของบริ ษทั ต้องมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าฉบับละ
หนึ่งร้อยบาท โดยชําระเป็ นเงินและผูซ้ ้ื อจะขอหักกลบลบหนี้กบั บริ ษทั มิได้
มาตรา ๔๐๔ ใบหุ น้ กูอ้ ย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อบริ ษทั
(๒) เลขทะเบียนบริ ษทั และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน

รายการในใบหุ้นกู้

บริ ษทั
(๓) จํานวนเงินที่ออกหุ น้ กู้
(๔) ชื่อผูถ้ ือหุ น้ กู้ หรื อคําแถลงว่าได้ออกหุ น้ กูน้ ้ นั ให้แก่ผถู ้ ือ
(๕) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ น้ กู้ จํานวนหุ น้ กูแ้ ละจํานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการชําระคืน

๑๙

(๖)
และการไถ่ถอนหุ น้ กู้
(๗)
(๘)
(๙)
นายทะเบียนหุ น้ กู้
(๑๐)
(๑๑)

วิธีการ เวลา และสถานที่สาํ หรับการชําระดอกเบี้ยหุ น้ กู้
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ กูใ้ นกรณี ที่บริ ษทั มีหนี้ก่อนการออกหุ น้ กู้
วิธีการแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ (ถ้ามี)
ลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
หรื อ
วันเดือนปี ที่ออกหุ น้ กู้
รายการอื่นที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ส่ วนที่ ๓
การออกหุ น้ กูม้ ีประกัน
_________________

มาตรา ๔๑๔ ในการขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔
เพื่อออกหุ น้ กูม้ ีประกัน ผูข้ ออนุญาตต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) เสนอร่ างข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ น้ กู้
และผูถ้ ือหุ น้ กู้
(๒) เสนอร่ างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
(๓) ขอความเห็นชอบบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ในกรณี ที่บริ ษทั มหาชนจํากัดจะเสนอขายหุ น้ กูม้ ีประกันที่
ออกใหม่ต่อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งไม่ตอ้ งขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ ให้บริ ษทั มหาชนจํากัด
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ก่อนการเสนอขายหุ น้ กูด้ ว้ ย

การดําเนินการเพื่อขอ
ออกหุ ้นกูม้ ีประกัน

มาตรา ๔๒ ๔ ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ น้ กู้
และผูถ้ ือหุ น้ กูอ้ ย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) สิ ทธิ และเงื่อนไขตามหุ น้ กู้
(๒) ผลประโยชน์ตอบแทน
(๓) ทรัพย์สินที่เป็ นประกัน หรื อหลักประกันอื่น
(๔) การแต่งตั้งและอํานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
(๕) เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
(๖) คํายินยอ มของผูถ้ ือหุ น้ กูท้ ี่จะให้ผอู ้ อกหุ น้ กูม้ ีประกัน
แต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบไว้ตามมาตรา ๔๑(๓)

สาระสําคัญของ
ข้อกําหนดว่าด้วย
สิ ทธิและหน้าที่
ของผูอ้ อกหุ ้นกู้
และผูถ้ ือหุ ้นกู้

๒๐

(๗) คํารับรองของผูอ้ อกหุ น้ กูม้ ีประกันที่จะจํานอง จํานํา หรื อ
ให้หลักประกันอย่างอื่นเพื่อเป็ นประกันหุ น้ กู้ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ตาม
มาตรา ๔๔
(๘) วิธีการ เวลา และสถานที่สาํ หรับการชําระหนี้
(๙) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ (ถ้ามี)
(๑๐) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
สาระสําคัญของสัญญา
แต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้

มาตรา ๔๓ ๔ สัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูอ้ ย่างน้อยต้องมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) อํานาจและหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูใ้ นการรับจํานอง
รับจํานํา หรื อรับหลักประกันอย่างอื่น การใช้สิทธิ บงั คับหลักประกันดังกล่าว
หรื อการดําเนินการให้ผอู ้ อกหุ น้ กู้ มีประกันปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดที่ทาํ ไว้
กับผูถ้ ือหุ น้ กู้ รวมทั้งการเรี ยกค่าเสี ยหาย
(๒) อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและบําเหน็จในการเป็ น
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
(๓) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด

สิ ทธิและหน้าที่ของ
ผูอ้ อกหุ้นกู้ การแต่งตั้ง
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ และ
การจัดให้มีหลักประกัน

มาตรา ๔๔ เมื่อผูอ้ อกหุ น้ กูม้ ีประกันได้เสนอขายหุ น้ กูม้ ีประกัน
ต่อผูถ้ ือหุ น้ หรื อต่อประชาชน หรื อบุคคลใด ๆ แล้ว ให้ผอู ้ อกหุ น้ กูม้ ีสิทธิ และ
หน้าที่ตามข้อกําหนดตามมาตรา ๔๑(๑) และตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
และให้ผอู ้ อกหุ น้ กูม้ ีประกันแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ ตามคํายินยอมของผูถ้ ือหุ น้ กู้
พร้อมกับดําเนินการจํานอง จํานํา หรื อจัดให้มีหลักประกันอย่างอื่นให้กบั
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูด้ งั กล่าว ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ปิดการเสนอขาย

อํานาจกระทําการของ

มาตรา ๔๕ ให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูม้ ีอาํ นาจกระทําการในนามของ
ตนเองเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ กูท้ ้ งั ปวง
ในการรับจํานอง รับจํานํา หรื อ
รับหลักประกันอย่างอื่น การใช้สิทธิ บงั คับหลักประกัน และการดําเนินการ
ให้ผอู ้ อกหุ น้ กูม้ ีประกันปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที่ให้ไว้กบั ผูถ้ ือหุ น้
กู้ รวมทั้ง
การเรี ยกค่าเสี ยหาย
การกระทําของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูต้ ามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็ นการ
กระทําของผูถ้ ือหุ น้ กูโ้ ดยตรง

ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้

๒๑

มาตรา ๔๖ ๔ ให้คณะกรรมการ กํากับตลาดทุน มีอาํ นาจประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกระทําตามอํานาจหน้าที่ของผูแ้ ทน
ผูถ้ ือหุ น้ กูไ้ ด้

การกําหนดหลักเกณฑ์
การกระทําการตาม
อํานาจหน้าที่ของ
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้

มาตรา ๔๗ นอกจากหน้าที่ตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูม้ ีหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ กู้
ในกรณี ที่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูก้ ระทําการ งดเว้นกระทําการ หรื อ
ละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผถู ้ ือหุ น้ กู้
ให้ผถู ้ ือหุ น้ กู้ หรื อสํานักงานมีสิทธิ ฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ กูท้ ้ งั ปวงได้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ กูเ้ ป็ นผูฟ้ ้ องร้องบังคับคดี ผูถ้ ือหุ น้ กูด้ งั กล่ าว
ต้องมีจาํ นวนหุ น้ กูม้ ีประกัน หรื อได้รับแต่งตั้งจากผูถ้ ือหุ น้ กูอ้ ื่น ซึ่งมีจาํ นวน
หุ น้ กูม้ ีประกันรวมกันไม่ต่าํ กว่าร้อยละสิ บของจํานวนหุ น้ กูม้ ีประกันที่จาํ หน่าย
ได้แล้วทั้งหมด

สิ ทธิฟ้องร้องบังคับคดี
กับผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
หรื อสํานักงาน

มาตรา ๔๘ ในกรณี ที่ผแู้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ตามบทบัญญัติในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรื อหมวด ๗ ของ
ลักษณะ ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้สาํ นักงานเป็ นผูเ้ สี ยหายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการยืน่ ฟ้ องคดีอาญา
ให้พนักงานอัยการมีอาํ นาจเรี ยกทรัพย์สิน หรื อราคา หรื อค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อ
ความเสี ยหายแทนผูไ้ ด้รับความเสี ยหายด้วย ในการนี้ ให้นาํ บทบัญญัติวา่ ด้วย
การฟ้ องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาต ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช้บงั คับ โดยอนุโลม

สํานักงานเป็ นผูเ้ สี ยหาย
ในกรณี ที่ผแู้ ทน
ผูถ้ ือหุ ้นกูก้ ระทํา
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

มาตรา ๔๙ ในการออกหุ น้ กูล้ กั ษณะอื่นนอกจากหุ น้ กูม้ ีประกัน
หากผูอ้ อกหุ น้ กูป้ ระสงค์จะจัดให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ ผูอ้ อกหุ น้ กูต้ อ้ งแสดงความจํานง
ในขณะที่ขออนุญาตออกหุ น้ กูแ้ ละให้นาํ บทบัญญัติมาตรา
๔๑ มาตร า ๔๒
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘
รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บงั คับกับการขออนุญาต การทําข้อกําหนด
และสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ อํานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูแ้ ละการ
ฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ โดยอนุโลม

การออกหุ ้นกู้
ลักษณะอื่นที่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้

๒๒

ส่ วนที่ ๔
การจัดทําทะเบียนและการโอน
_________________
ทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์

มาตรา ๕๐ ให้บริ ษทั ที่ออกหุ น้ กู้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหุ น้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ กูต้ ามมาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔
จัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ดงั กล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงาน
ประกาศกําหนด

การโอนหลักทรัพย์
ชนิดระบุชื่อ

มาตรา ๕๑ การโอนหุ น้ กู้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ หรื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือที่ออกตามมาต รา ๓๓ หรื อ
มาตรา ๓๔ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูม้ ีชื่อแสดงว่าเป็ นเจ้าของ หรื อผูร้ ับโอนคนสุ ดท้าย
ได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์ดงั กล่าวแก่ผรู ้ ับโอน
โดยลงลายมือชื่อสลักหลัง
แสดงการโอน

ข้อสันนิษฐานการเป็ น
เจ้าของหลักทรัพย์

มาตรา ๕๒ ผูใ้ ดครอบครองใบหุ น้ กู้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะ
ซื้ อหุ น้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือที่ออกตาม
มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ ที่มีการสลักหลังตามมาตรา ๕๑ แล้ว ให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าผูน้ ้ นั เป็ นเจ้าของหลักทรัพย์น้ นั

การลงทะเบียน
การโอนหลักทรัพย์

มาตรา ๕๓ ผูร้ ับโอนหุ น้ กู้ ใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ หรื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือที่ออกตามมาตรา
๓๓ หรื อ
มาตรา ๓๔ ผูใ้ ดประสงค์จะลงทะเบียนการโอน ให้ยนื่ คําขอต่อบริ ษทั ที่
ออกหลักทรัพย์หรื อนายทะเบียน พร้อมทั้งส่ งมอบใบหลักทรัพย์ที่ตนได้ลงลายมือชื่อ
เป็ นผูร้ ับโอนในด้านหลังของใบหลักทรัพย์น้ นั แล้ว และให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
หรื อนายทะเบียน แล้วแต่กรณี ลงทะเบียนการโอนพร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ใน
ใบหลักทรัพย์น้ นั หรื อออกใบหลักทรัพย์ให้ใหม่ ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาที่
สํานักงานประกาศกําหนด เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์น้ นั จะขัดต่ อกฎหมาย หรื อ
ขัดต่อข้อจํากัดในเรื่ องการโอนของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ซึ่งได้จดทะเบียน
ข้อจํากัดนั้นไว้กบั สํานักงานแล้ว
เมื่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนได้รับคําขอโอน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้การโอนนั้นใช้ยนั กับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ได้ แต่จะใช้ยนั
บุคคลภายนอกได้เมื่อมีการลงทะเบียนการโอนแล้ว

๒๓

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จา่ ยผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ แก่บุคคลที่มิได้มีชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามมาตรา ๕๓
เว้นแต่เป็ นกรณี ของหุ น้ กูช้ นิดไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ ให้จ่ายได้เมื่อผูค้ รอบครองได้ยนื่
ใบหุ ้ นต่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ในกรณี เช่นนี้ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
สลักหลังการจ่ายไว้ดว้ ย

ข้อห้ามการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทน
แก่บุคคลที่มิได้มีชื่อใน
ทะเบียนและข้อยกเว้น

มาตรา ๕๕ การโอนหุ น้ กู้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ หรื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้ นกูช้ นิดไม่ระบุชื่อผูถ้ ือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรื อ
มาตรา ๓๔ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผรู ้ ับโอน

การโอนหลักทรัพย์
ชนิ ดไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ

ส่ วนที่ ๕
การเปิ ดเผยข้อมูลและผูส้ อบบัญชี
____________________
มาตรา ๕๖๔ ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรั พย์ตามมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ จัดทํา และส่ งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ต่อสํานักงานดังต่อไปนี้
(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผสู้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
(๒) งบการเงินประจํางวดการบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว
(๓) รายงานประจําปี
(๔) รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริ ษทั
ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรร มการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด การกําหนด
ดังกล่าว ให้คาํ นึงถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วด้วย

การเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

มาตรา ๕๗ ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา
๓๒
มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ รายงานพร้อมด้วยเหตุ ผลต่อสํานักงาน โดยไม่ชกั ช้า
เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น
(๑) บริ ษทั ประสบความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(๒) บริ ษทั หยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรื อบางส่ วน
(๓) บริ ษทั เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรื อลักษณะการประกอบธุ รกิจ

เหตุการณ์ที่ตอ้ ง
รายงานต่อสํานักงาน

๒๔

(๔) บริ ษทั ทําสัญญาให้บุคคลอื่นมีอาํ นาจทั้งหมด หรื อบางส่ วน
ในการบริ หารงานของบริ ษทั
(๕) บริ ษทั กระทํา หรื อถูกกระทําอันมีลกั ษณะเป็ นการครอบงํา
หรื อถูกครอบงํากิจการตามมาตรา ๒๔๗
(๖) กรณี ใด ๆ ที่มี หรื อจะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ หรื อต่อการตัดสิ นใ จในการลงทุน หรื อต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตามที่สาํ นักงานประกาศกําหนด
อํานาจสัง่ การ
ของสํานักงาน
ให้รายงานหรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรา ๕๘ ในกรณี ที่สาํ นักงานเห็นว่าเอกสาร หรื อรายงานที่
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรื อ มาตรา ๓๔ จัดส่ งให้
มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อมีขอ้ ความคลุมเครื อไม่ชดั เจน หรื อในกรณี มีเหตุจาํ เป็ น
เร่ งด่วน หรื อมีกรณี อื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์
หรื อต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน หรื อต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ให้สาํ นักงาน มีอาํ นาจที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่ง
หรื อหลายประการดังนี้
(๑) ให้บริ ษทั รายงาน หรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(๒) ให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ
ของบริ ษทั ชี้แจงเพิ่มเติม
(๓) ให้บริ ษทั จัดให้มีการสอบบัญชีโดยผูส้ อบบัญชี และรายงานผล
การสอบบัญชีน้ นั ให้สาํ นักงานทราบ และเปิ ดเผยข้อมูลแก่ประชาชนทัว่ ไป

การรายงาน
การถือหลักทรัพย์
ของผูบ้ ริ หาร
และผูส้ อบบัญชี

มาตรา ๕๙๔ ให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หาร ตามที่
สํานักงานประกาศกําหนด และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ จัดทําและเปิ ดเผยรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ซึ่ งถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั นั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ต่อสํานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงานประกาศกําหนดด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

อํานาจของสํานักงาน
ในการเปิ ดเผยรายงาน
หรื อข้อมูลที่ได้รับ

มาตรา ๖๐๔ เพื่อประโยชน์ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชน
เกี่ยวกับฐานะและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์รวมทั้งการถือ
หลักทรัพย์ ในบริ ษทั ดังกล่าว ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจเปิ ดเผยรายงาน หรื อข้อมูล
ที่ได้รับตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

๒๕

มาตรา ๖๑ ผูส้ อบบัญชีตามมาตรา ๕๖ ต้องเป็ นผูส้ อบบัญชี
ที่สาํ นักงานให้ความเห็นชอบ
เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคห นึ่งแล้ว ผูส้ อบบัญชีน้ นั
มีสิทธิสอบบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์ตามมาตรา๑๐๖ บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กาํ หนดในมาตรา ๑๙๙ และบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ื อขาย
ในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ตามที่กาํ หนดในมาตรา ๒๑๗ ได้ดว้ ย

การให้ความเห็นชอบ
ผูส้ อบบัญชี

มาตรา ๖๒ ในกรณี ที่ผสู้ อบบัญชีสอบทาน หรื อสอบบัญชีพบว่า
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตาม มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ จัดทํา
งบการเงินรายไตรมาส หรื องบการเงินประจํางวดการบัญชีไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง
ให้ผสู้ อบบัญชีรายงานข้อสังเกต หรื อเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคั ญของ
งบการเงิน และแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการสอบทานหรื อรายงานการสอบบัญชี
ที่ตนจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น พร้อมทั้งแจ้งให้สาํ นักงานทราบ
ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินประจํางวดการบัญชี
ผูส้ อบบัญชี ใดไม่ปฏิบตั ิตามความในวรรคหนึ่ง ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจเพิ กถอน
การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีน้ นั ได้

หน้าที่ของผูส้ อบบัญชี

หมวด ๓
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
_________________
มาตรา ๖๓ บทบัญญัติในหมวดนี้ มิให้ใช้บงั คับแก่การเสนอขาย
หลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ตัว๋ เงินคลัง
(๒) พันธบัตรรัฐบาล
(๓) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(๔) พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
(๕) หลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

หลักทรัพย์
ที่ไม่อยูใ่ นบังคับ
หมวดนี้

มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ มิให้ใช้บงั คับแก่การเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) การเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการจัดการกองทุนรวม

ลักษณะการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ไม่อยูใ่ น
บังคับหมวดนี้

๒๖

(๒) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรื อบุคคลใด ๆ
ที่มีมูลค่าของหลักทรัพย์ท้ งั หมดน้อยกว่ าจํานวนเงินที่คณะกรรมการ ก .ล.ต.
ประกาศกําหนด
(๓) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะ ประเภท หรื อจํานวน
ของผูล้ งทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การเสนอขายหลักทรัพย์ตาม (๒) และ (๓) ผูเ้ ริ่ มจัดตั้ง
บริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ตอ้ งรายงานผลก
ารขายให้
สํานักงานทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
การยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวน

มาตรา ๖๕ การเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ
จะกระทําได้ต่อเมื่อผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของห ลักทรัพย์
ได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
ต่อสํานักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าว มีผลใช้บงั คับแล้ว

การยืน่ แบบพร้อม
การขออนุญาต
เสนอขายหลักทรัพย์
และกรณี ที่ไม่จาํ ต้อง
ยืน่ แบบทุกครั้ง

มาตรา ๖๖ ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรื อบุคคลใด ๆ ตามมาตรา ๖๕ ที่ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อบริ ษทั
ต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ ผูเ้ ริ่ มจัดตั้ง
บริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อบริ ษทั อาจยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขาย
หลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน พร้อมกับการยืน่ คําขออนุญาตตามมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ หรื อจะยืน่ ภายหลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ก็ได้
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ตามมาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ ต่อประชาชน หรื อบุคคลใด ๆ ได้หลายครั้ง
ภายในวงเงินและระยะเวลาที่สาํ นักงานกําหนด และหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ น
หลักทรัพย์ที่มีกาํ หนดเวลาการชําระคืนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิ บวัน บริ ษทั ไม่จาํ ต้อง
ยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนทุกครั้ง
ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว แต่ตอ้ งจัดส่ งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ไว้ครั้งแรกให้แก่สาํ นักงานล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่าห้าวันทําการก่อนวันจัดส่ ง หรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน

การมีผลใช้บงั คับ
ของแบบและ
ร่ างหนังสื อชี้ ชวน

มาตรา ๖๗๔ ภายใต้บงั คับมาตรา ๖๘ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน ให้มีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนด
สี่ สิบห้าวันนับจากวันที่สาํ นักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

๒๗

หลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน เว้นแต่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน จะ
ประกาศกําหนด ให้มีผลใช้บงั คับก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว
มาตรา ๖๘ ในกรณี ที่ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อบริ ษทั
ได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
พร้อมกับการยืน่ คําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามมาตรา
๓๒
มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ หากสํานักงานยังมิได้อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่เมื่อพ้นระย ะเวลาตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรา ๖๗ ให้แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าว
มีผลใช้บงั คับ
ต่อเมื่อผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อบริ ษทั นั้นได้รั บอนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ได้

การมีผลใช้บงั คับ
ในกรณี ยนื่ แบบ
พร้อมการขออนุญาต

มาตรา ๖๙๔ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ให้เป็ นไปตามแบบที่คณะกรรมการ กํากับตลาดทุน ประกาศกําหนด โดยให้มี
รายละเอียดของรายการดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการเสนอข ายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรื อบุคคลใด ๆ
(๒) ชื่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(๓) ทุนของบริ ษทั
(๔) จํานวน และประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
(๕) ราคาที่คาดว่าจะขายของหลักทรัพย์ต่อหน่วย
(๖) ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
(๗) ฐานะทางการเงิน การดําเนินงาน และข้อมูลที่สาํ คัญของ
ธุ รกิจ
(๘) ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(๙) ผูส้ อบบัญชี สถาบันการเงินที่ติดต่อประจํา และ
ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(๑๐) วิธีการจอง จัดจําหน่ายและจัดสรรหลักทรัพย์
(๑๑) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ในการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
สํานักงานจะกําหนดให้ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั
หรื อเจ้าของ
หลักทรัพย์แนบเอกสารหลักฐานอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ก็ได้

รายละเอียดของแบบ
แสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์

๒๘

รายละเอียดเพิ่มเติม
ของแบบกรณี ตวั๋ เงิน
หรื อหุ้นกู้

มาตรา ๗๐ ๔ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทตัว๋ เงิน หรื อหุ น้ กู้ นอกจากจะต้องมีรายละเอียดของรายการตาม
มาตรา ๖๙ แล้ว ให้มีรายละเอียดของรายการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) สิ ทธิ และข้อจํากัดในการโอนตามตัว๋ เงินหรื อหุ น้ กู้
(๒) ผลประโยชน์ตอบแทน
(๓) ทรัพย์สิน หรื อหลักประกันอื่นที่เป็ นประกันการออก
หลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(๔) ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ (ถ้ามี)
(๕) ภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
เฉพาะกรณี หลักทรัพย์ที่ไม่มีประกัน
(๖) ยอดหนี้คงค้างในการออกตัว๋ เงิน หรื อหุ น้ กูค้ รั้งก่อน
(๗) วิธีการ เวลา และสถานที่สาํ หรับการชําระหนี้
(๘) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ (ถ้ามี)
(๙) ข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม
ของแบบกรณี
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

มาตรา ๗๑๔ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ กู้ หรื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องมีรายละเอียดของรายการ
ตามมาตรา ๖๙ แล้ว ให้มีรายละเอียดของรายการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) สิ ทธิและเงื่อนไขตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(๒) มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ให้ออกหุน้
หรื อหุ น้ กู้
หรื อคําอนุมตั ิของสํานักงานที่ให้ออกหน่วยลงทุน เพื่อใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ แล้วแต่กรณี
(๓) จํานวนหุน้ หรื อหุ น้ กู้ หรื อหน่วยลงทุนทั้งสิ้ น ที่จะออกตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(๔) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ
(๕) ข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด

แบบและรายการใน
ร่ างหนังสื อชี้ ชวน

มาตรา ๗๒ ร่ างหนังสื อชี้ชวนต้องเป็ นไปตามแบบที่สาํ นักงาน
ประกาศกําหนด สําหรับรายการในร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ตรงกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ต้องมีสาระสําคัญของข้อมูลไม่ต่างกัน

๒๙

มาตรา ๗๓ ในกรณี ที่สาํ นักงานเห็นว่าข้อความ หรื อรายการ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่ครบถ้วน ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจสั่งให้ผยู ้ นื่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนยืน่ รายการ หรื อแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วน แต่สาํ นักงานจะสั่งภายหลังจากที่แบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับตามมาตรา
๖๗ หรื อ
มาตรา ๖๘ แล้ว มิได้

อํานาจสัง่ การของ
สํานักงานให้ยนื่ รายการ
หรื อแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วน

มาตรา ๗๔ ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ หากผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด
บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการ หรื อข้อมูลในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าว
ให้ยนื่ ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการ หรื อข้อมูลที่ได้ยนื่ ไว้ต่อสํานักงานได้ เว้นแต่
การขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว เป็ นการขอแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสําคัญ สํานักงาน
อาจกําหนดให้การขอแก้ไขเพิม่ เติมนั้น มีผลเป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การ เสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนเข้ามาใหม่ โดยให้ถือว่าวันที่
สํานักงานได้รับคําขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น เป็ นวันเริ่ มต้นในการนับระยะเวลาตาม
มาตรา ๖๗ ด้วย
ในกรณี ที่สาํ นักงานเห็นว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง
จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูล้ งทุน ให้สาํ นักงานมี อํานาจสั่งให้ผเู ้ ริ่ มจัดตั้ง
บริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษ ั ท หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ดงั กล่าว ยืน่ เอกสารหลักฐาน
หรื อข้อมูลใด ๆ เพิม่ เติมได้

การขอแก้ไขเพิ่มเติม
รายการหรื อข้อมูล

มาตรา ๗๕ ในการนับระยะเวลาตามมาตรา
๖๗ มิให้นบั
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่สาํ นักงานได้สั่งการตามมา
ตรา ๗๓ หรื อมาตรา ๗๔
วรรคสอง จนถึงวันที่สาํ นักงานได้รับเอกสารหลักฐาน หรื อข้อมูลโดยครบถ้วน

การหยุดนับระยะเวลา

มาตรา ๗๖ ภายหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ ให้สาํ นักงาน
มีอาํ นาจดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่สาํ นักงานตรวจพบว่าข้อความ หรื อรายการใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวนเป็ นเท็จ หรื อ
ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญอันอาจทําให้บุคคลผูเ้ ข้าซื้ อหลักทรัพย์
เสี ยหาย ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจสัง่ ระงับการมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการ

อํานาจสัง่ การของ
สํานักงานในกรณี พบว่า
ข้อความหรื อรายการ
ในแบบและ
หนังสื อชี้ ชวนเป็ นเท็จ
หรื อคลาดเคลื่อน

๓๐

ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน และในกรณี ที่การเสนอขาย
หลักทรัพย์น้ นั ได้รับอนุญาตตามมาตรา
๓๒ มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น ได้ในทันที
(๒) ในกรณี ที่สาํ นักงานตรวจพบว่าข้อความ หรื อรายการใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวนคลาดเคลื่อน
ในสาระสําคัญ หรื อมีเหตุการณ์ที่มีผลให้ขอ้ มูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวนเ
ปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
ทั้งนี้ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการลงทุนของบุคคลผูเ้ ข้าซื้ อหลักทรัพย์
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจสั่งระงับการมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน เป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะได้มี
การดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และดําเนินการอื่นใดตามที่สาํ นักงานกําหนด
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
(๓) ในกรณี ที่สาํ นักงานตรวจพบว่าข้อความ หรื อรายการใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวนคลาดเคลื่อน
ในลักษณะอื่น ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจสั่ง ให้ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั
หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ที่ยนื่ แบบดังกล่าว แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
การสั่งการของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึง
การดําเนินการใด ๆ ของผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั
หรื อเจ้าของ
หลักทรัพย์ก่อนที่จะมีการสั่งการดังกล่ าว และไม่กระทบถึงสิ ทธิ ในการเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายของบุคคล ตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๘๒
การเผยแพร่ ขอ้ มูล
ก่อนวันที่แบบและ
ร่ างหนังสื อชี้ ชวน
มีผลใช้บงั คับ

มาตรา ๗๗ เมื่อผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั
หรื อ
เจ้าของหลักทรัพย์ได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลกา รเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนแล้ว การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
ดังกล่าวมีผลใช้บงั คับให้กระทําได้
แต่ตอ้ งมีสาระสําคัญของข้อมูลตามที่
สํานักงานประกาศกําหนด พร้อมทั้งมี ขอ้ ความให้เห็นชัดเจนว่าการเผยแพร่ ดงั กล่าว
มิใช่เป็ นหนังสื อชี้ชวน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงาน
ประกาศกําหนด

การขอตรวจข้อมูล
ที่สาํ นักงาน

มาตรา ๗๘ ผูใ้ ดประสงค์จะขอตรวจ หรื อขอสําเนาแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ ยืน่ ไว้ต่อสํานักงาน
ให้กระทําได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตามระเบียบที่สาํ นักงานประกาศกําหนด

๓๑

มาตรา ๗๙ เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และ ร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชนจะกระทําได้ต่อเมื่อ ได้มีการจัดส่ ง หรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ ชวน พร้อมทั้ง
ระบุวนั ที่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนไว้ดว้ ย

การเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนต้อง
จัดส่งและแจกจ่าย
หนังสื อชี้ ชวน

มาตรา ๘๐๔ การโฆษณาชี้ชวนต่อประชาชน หรื อบุคคลใด ๆ
ให้ซ้ื อหลักทรัพย์ของผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์
โดยมิใช่ดว้ ยวิธีการตามมาตรา ๗๙ จะกระทําได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับตามมาตรา ๖๗ หรื อ
มาตรา ๖๘ แล้ว และต้องไม่ใช้ถอ้ ยคํา หรื อข้อความใดที่เกินความจริ ง หรื อเป็ นเท็จ
หรื ออาจทําให้บุคคลอื่นสําคัญผิด และถ้าเป็ นการโฆษณาทางสิ่ งตีพิมพ์ตอ้ งมี
รายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) จํานวน ชนิด ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อหน่วย และมูลค่า
ของหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่โฆษณาชี้ชวนให้ซ้ื อ
(๒) ชื่อผูเ้ ริ่ มจัดตั้ง บริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของ
หลักทรัพย์
(๓) ประเภทของธุ รกิจที่จะดําเนินการหรื อกําลังดําเนินการ
(๔) สถานที่ และวันเวลาที่จะขอรับหนังสื อชี้ชวนได้
(๕) ชื่อผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด

การโฆษณาชี้ ชวน
ให้ซ้ื อหลักทรัพย์

มาตรา ๘๑ เมื่อได้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนแล้ว
ผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ตอ้ งรายงานผล
การขายหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน และในกรณี ที่ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด
บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์เสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นผูจ้ ดั จําหน่ายห ลักทรัพย์
ให้ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั
หรื อเจ้าของหลักทรัพย์แจ้งจํานวน
หลักทรัพย์ และจํานวนเงินส่ วนที่ผจู ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ได้รับซื้ อไว้เองด้วย
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สาํ นักงานประกาศกําหนด

การรายงานผล
การขายหลักทรัพย์

มาตรา ๘๒ ในกรณี ที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวนมีขอ้ ความ หรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความ
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ให้บุคคลใด ๆ ที่ซ้ื อหลักทรัพย์จากผูเ้ ริ่ มจัดตั้ง

สิ ทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
จากบริ ษทั หรื อ
เจ้าของหลักทรัพย์

๓๒

บริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ และยังเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่
และได้รับความเสี ยห ายจากการนั้น มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั
หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้
บุคคลผูซ้ ้ื อหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายตามว รรคหนึ่ง
ต้องเป็ นผูซ้ ้ื อหลักทรัพย์ก่อนที่จะปรากฏข้อเท็จจริ งตามวรรคหนึ่ง แต่ตอ้ ง
ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
บุคคลที่ตอ้ งรับผิด
ร่ วมกับบริ ษทั หรื อ
เจ้าของหลักทรัพย์

มาตรา ๘๓ ให้บุคคลดังต่อไปนี้รับผิดตามมาตรา ๘๒ ร่ วมกับ
บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนไม่มีส่วนรู ้เห็น หรื อโดย
ตําแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้ถึงความแท้จริ งของข้อมูล หรื อการขาดข้อความที่
ควรต้องแจ้งนั้น
(๑) กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ซึ่งลงลายมือชื่อไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวน
(๒) ผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่งลงลายมือชื่อไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวน
(๓) ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงิน
หรื อผูป้ ระเมิน ราคาทรัพย์สิน ซึ่งจงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และหนังสื อชี้ชวน

กรณี ที่ไม่ตอ้ งรับผิด
ชดใช้ค่าเสี ยหาย

มาตรา ๘๔ บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์และบุคคลตาม
มาตรา ๘๓ ไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้คา่ เสี ยหายตามมาตรา ๘๒ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ผูซ้ ้ื อหลักทรัพย์ได้รู้
หรื อควรจะได้รู้วา่ ข้อความ
หรื อรายการเป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ หรื อ
(๒) ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นอันมิใช่เป็ นผลมาจากการได้รับ
ข้อความ หรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อการไม่แ จ้งข้อความที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ

จํานวนค่าเสี ยหาย
ที่ตอ้ งชดใช้

มาตรา ๘๕ ความรับผิดชดใช้คา่ เสี ยหายตามมาตรา ๘๒ ให้มีผล
เป็ นจํานวนเท่ากับส่ วนต่างของจํานวนเงินที่ผใู ้ ช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายได้จ่ายไป
สําหรับการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์น้ นั กับราคาที่ควรจะเป็ น หากมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่
ถูกต้องตามที่สาํ นักงานกําหนด ซึ่ งต้องไม่ต่าํ กว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์น้ นั
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บวกด้วยดอกเบี้ยของจํานวนส่ วนต่างดังกล่าวสําหรับระยะเวลาที่ถือหลักทรัพย์
ตามอัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิ ชย์อย่างน้อยสี่ แห่งตามที่
สํานักงานกํา หนดพึงจ่ายสําหรับเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลาตั้งแต่
หนึ่งปี ขึ้นไป
มาตรา ๘๖ สิ ทธิ เรี ยกร้องให้ชดใช้ค่าเสี ยหายตามมาตรา ๘๒
ให้มีอายุความหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รู้ หรื อควรจะได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวนมีขอ้ ความ
หรื อรายการที่เป็ นเท็จ
หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ

อายุความฟ้ องร้อง

มาตรา ๘๗ การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื
อชี้ชวน มิได้เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และในหนังสื อชี้ชวนดังกล่าว หรื อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานได้ประกันราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
และสํานักงานมิได้
รับรองข้อมูล หรื อ
มิได้ประกันราคา
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย

มาตรา ๘๘ ๔ บริ ษ ั ท หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ ต้องส่ งมอ บ
หลักทรัพย์ให้แก่ผซู ้ ้ื อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การส่งมอบหลักทรัพย์

มาตรา ๘๙ ผูส้ อบ บัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ซึ่ งเผยแพร่ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่และ
หนังสื อชี้ชวนในหมวดนี้ ต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีที่สาํ นักงานให้ความเห็นชอบ

ผูส้ อบบัญชีที่แสดง
ความเห็นต่องบการเงิน
ในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ใหม่ตอ้ ง
ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน

หมวด ๓/๑๔
การบริ หารกิจการของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
___________________
มาตรา ๘๙/๑ ในหมวดนี้
“บริ ษทั ” หมายความว่า
(๑) บริ ษทั มหาชนจํากัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้
ต่อประชาชน เว้นแต่บริ ษทั มหาชนจํากัดที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

บทนิยาม
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(๒) บริ ษทั มหาชนจํากัดที่ มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
“บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า
(๑) บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ที่บริ ษทั มีอาํ นาจ
ควบคุมกิจการ
(๒) บริ ษทั จํา กัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ที่บริ ษทั ย่อยตาม
(๑) มีอาํ นาจควบคุม กิจการ
(๓) บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ที่อยูภ่ ายใต้อาํ นาจ
ควบคุมกิจการต่อเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากการอยูภ่ ายใต้อาํ นาจควบคุมกิจการของ
บริ ษทั ย่อยตาม (๒)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริ ษทั
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริ ษทั
“ผูบ้ ริ หาร ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคล ซึ่งรับผิดชอบ
ในการบริ หารงานของบริ ษทั ไม่วา่ โดยพฤติการณ์ หรื อโดยได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
“บุคคลที่มีความเกีย่ วข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลที่มีอาํ นาจควบคุมกิจการบริ ษทั และในกรณี ที่
บุคคลนั้นเป็ นนิตบิ ุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
(๒) คู่สมรส บุตร หรื อบุตรบุญธรรม ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะข อง
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลตาม (๑)
(๓) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (๑) หรื อ (๒) มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
(๔) บุคคลอื่นที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
เมื่อบุคคลใดกระทําการด้วยความเข้าใจ
หรื อความตกลงว่า
หากบริ ษทั ทําธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงิ นแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลตาม (๑) หรื อ (๒) จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย
ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าว เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสําหรับการทําธุ รกรรมนั้น
“อํานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า
(๑) การถือหุน้ ที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงในนิติบุคคลหนึ่งเกิ นกว่า
ร้อยละห้าสิ บของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(๒) การมีอาํ นาจควบคุมคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ในที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
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(๓) การมีอาํ นาจควบคุมการแต่งตั้ง หรื อถอดถอนกรรมการ
ตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้อม
มาตรา ๘๙/๒ ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั กระทํา
การใด อันเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคคลอื่นใด
ที่รับจ้างทํางานให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะโดย
การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน หรื อสถานที่ทาํ งาน สั่งพักงาน ข่มขู่
รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อกระทําการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น
(๑) ให้ขอ้ มูล ให้ความร่ วมมือ หรื อให้ควา มช่วยเหลือไม่วา่ ด้วย
ประการใด ๆ แก่คณะกรรมการ ก .ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อ
สํานักงาน อันเกี่ยวข้องกับกรณี ที่พนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคคลอื่นใดนั้น
เชื่อ
หรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุ จริ ตว่ามีการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) ให้ถอ้ ยคํา ยืน่ เอกสารหลักฐาน หรื อให้ความช่วยเหลือ
ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ แก่คณะกรรมการ ก .ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรื อสํานักงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หรื อตรวจสอบกรณี ที่มีเหตุสงสัยว่า
มีการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี ไ ม่วา่ จะกระทําไปโดยที่
คณะกรรมการ ก .ล.ต. คณะกรรมการ กํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานมีคาํ สั่ง
ให้ปฏิบตั ิหรื อไม่

ข้อห้ามกลัน่ แกล้ง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อร่ วมมือ
ในการตรวจสอบ
เหตุสงสัยว่า
จะมีการฝ่ าฝื นกฎหมาย

ส่ วนที่ ๑๔
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
มาตรา ๘๙/๓ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริ หารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการ

มาตรา ๘๙/๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งของก รรมการ
ด้วยเหตุตามที่กาํ หนดในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดแล้ว กรรมการ
ย่อมพ้นจากตําแหน่งเมื่อ มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับ
ความไว้วางใจ ให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ตามที่กาํ หนดใน
มาตรา ๘๙/๓ และจะดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั ต่อไปมิได้

การพ้นตาแหน่งของ
กรรมการด้วยเหตุ
มีลกั ษณะต้องห้าม

๓๖

บทรองรับความ
สมบูรณ์และผูกพัน
ของกิจการที่กระทําไป
ก่อนปรากฏว่า
กรรมการขาด
คุณสมบัติหรื อมี
ลักษณะต้องห้าม

มาตรา ๘๙ /๕ บรรดากิจการของบริ ษทั ที่คณะกรรมการ
กรรมการ หรื อบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรร มการได้กระทําไปใน
นามของบริ ษทั ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพัน บริ ษทั แม้จะปรากฏในภายหลังว่า
กรรมการขา ดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้าม หรื อขาดความเหมาะสมตาม
มาตรา ๘๙/๓

คุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้าม
และการพ้นจาก
ตําแหน่งของผูบ้ ริ หาร

มาตรา ๘๙/๖ ผูบ้ ริ หารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริ หารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ผูบ้ ริ หารคนใดขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตาม
วรรคหนึ่ง ให้ผบู ้ ริ หารคนนั้นพ้นจากตําแหน่งและจะดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริ หารใน
บริ ษทั ต่อไปมิได้
ส่ วนที่ ๒๔
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

มาตรา ๘๙/๗ ในการดําเนินกิจการของบริ ษทั กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความ ซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความรับผิดชอบและ
ความระมัดระวัง

มาตรา ๘๙/๘ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบและ
ความระมัดระวัง กรรม การและผูบ้ ริ หาร ต้องกระทําเยีย่ งวิญญูชนผูป้ ระกอบธุ รกิจ
เช่นนั้นจะพึงกระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
การใดที่กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร พิสูจน์ได้วา่ ณ เวลาที่พิจารณา
เรื่ องดังกล่าว การตัดสิ นใจของตนมีลกั ษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า
กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารผูน้ ้ นั ได้ปฏิบตั ิ หน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบและความ
ระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแล้ว
(๑) การตัดสิ นใจได้กระทําไปด้วยความเชื่อโดยสุ จริ ต
และ
สมเหตุสมผลว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
(๒) การตัดสิ นใจได้กระทําบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุ จริ ตว่า
เพียงพอ และ
(๓) การตัดสิ นใจได้กระทําไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่วา่
โดยตรง หรื อโดยอ้อมในเรื่ องที่ตดั สิ นใจนั้น

๓๗

มาตรา ๘๙/๙ ในการพิจารณาว่ากรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารแต่ละคน
ได้ปฏิบตั ิ หน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบและความระมัดระวังหรื อไม่ ให้คาํ นึงถึง
ปั จจัยดังต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) ตําแหน่งในบริ ษทั ที่บุคคลดังกล่าวดํารงอยู่ ณ เวลานั้น
(๒) ขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหน่งในบริ ษทั ของ
บุคคลดังกล่าว ตามที่กาํ หนดโดยกฎหมาย หรื อตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ และ
(๓) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง

ปัจจัยประกอบการ
พิจารณาการปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ย
ความรับผิดชอบ
และระมัดระวัง

มาตรา ๘๙/๑๐ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต
กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง
(๑) กระทําการโดยสุ จริ ต เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
เป็ นสําคัญ
(๒) กระทําการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ
(๓) ไม่กระทําการใดอันเป็ นการขัด หรื อแย้งกับประโยชน์
ของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ

การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อสัตย์สุจริ ต

มาตรา ๘๙/๑๑ การกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่ งเป็ นผลให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่
น
นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรื อเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย
ให้สันนิษฐานว่าเป็ นการกระทําที่ขดั
หรื อแย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั
อย่างมีนยั สําคัญ
(๑) การทําธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยกับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยไม่เป็ น ไปตามมาตรา ๘๙/๑๒ หรื อ
มาตรา ๘๙/๑๓
(๒) การใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ที่ล่วงรู ้มา
เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรื อ
(๓) การใช้ทรัพย์สิน หรื อโอกาสทางธุ รกิจของบริ ษทั
ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ หรื อหลักปฏิบตั ิทวั่ ไป ตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

บทสันนิษฐานการ
กระทาที่ขดั หรื อแย้ง
กับประโยชน์ของ
บริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ

มาตรา ๘๙/๑๒ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง
จะกระทําธุรกรรมกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยได้ต่อเมื่อธุ รกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แล้ ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

การทาธุรกรรม
ระหว่างกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย

๓๘

(๑) ธุ รกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถา นการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ หรื อเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมตั ิไว้แล้ว
(๒) การให้กยู้ มื เงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
(๓) ธุ รกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งของบริ ษทั
หรื อคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ ายมีสถานะเป็ น
(ก) บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
เก้าสิ บของหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย หรื อ
(ข) บริ ษทั ย่อยที่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องถือหุ น้ หรื อมีส่วนได้เสี ยอยูด่ ว้ ย ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้อม ไม่เกิน
จํานวน อัตรา หรื อมีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(๔) ธุรกรรมในประเภท
หรื อที่มีมูลค่าไม่เกินจํานวน
หรื ออัตราที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในการประกาศกําหนดตาม (๓) (ข) หรื อ (๔) คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนอาจกําหนดให้ธุรกรรมที่กาํ หนด
ต้องได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการด้วยก็ได้
มิให้นาํ ความในมาตรา๘๗ แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บงั คับกับการทําธุ รกรรมระหว่างกรรมการกับ
บริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
หลักเกณฑ์การทํา
ธุรกรรมระหว่าง
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง กับบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย

มาตรา ๘๙/๑๓ ในกรณี มีเหตุสมควร โดยพิจารณาจากผลของ
ธุ รกรรมที่มีนยั สําคัญต่อบริ ษทั หรื อความสัมพันธ์ของธุ รกรรมกับธุ รกิจปกติของ
บริ ษัท ให้คณะกรรมการ กํากับตลาดทุนมีอาํ นาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
ในเรื่ องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บงั คับกับการทําธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยกับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้
(๑) การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการทําธุ รกรรมดังกล่าวต่อ
ผูล้ งทุนเป็ น การทัว่ ไป หรื อในหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ หรื อหนังสื อ
นัดประชุมผูถ้ ือหุน้
(๒) จํานวนคะแนนเสี ยงของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการลงมติ
อนุมตั ิการทําธุ รกรรมดังกล่าว

๓๙

(๓) หลักเกณฑ์ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มี
บัตรออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ การ จัดให้มีผตู้ รวจการการประชุม หรื อ
การพิจารณาส่ วนได้เสี ยเป็ นพิเศษของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง

การรายงาน
ส่วนได้เสี ย

มาตรา ๘๙/๑๔ กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั
ทราบถึงการมีส่วน ได้เสี ยของตน หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ น
ส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร จัดการกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
มาตรา ๘๙/๑๕ คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริ ษทั
รับผิดชอบดําเนินการดังต่อไปนี้ในนามของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ
(๑) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุม
ผูถ้ ือหุน้
(๒) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ย ที่รายงานโด ยกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หาร
(๓) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตําแหน่ง
หรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั คนใหม่ภายในเก้าสิ บวัน
นับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษทั คนเดิมพ้นจากตําแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ และ
ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริ ษทั ต่อสํานักงาน
ภายในสิ บสี่ วนั นับแต่ วันที่จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบในตําแหน่งดังกล่าว และให้แจ้ง
ให้สาํ นักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ด้วย

เลขานุการบริ ษทั

มาตรา ๘๙/๑๖ ให้เลขานุการบริ ษทั จัดส่ งสําเนารายงานการมี
ส่ วนได้เสี ย ตามมาตรา ๘๙/๑๔ ให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบ ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น

หน้าที่เลขานุการบริ ษทั
ในการส่ งสาเนา
รายงานส่วนได้เสี ย

๔๐

การจัดระบบจัดเก็บ
เอกสารและหลักฐาน

มาตรา ๘๙/๑๗ บริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลตามมาตรา ๘๙/๒๐ รวมทั้งดูแลให้มี
การเก็บรักษาเอกสาร หรื อหลักฐานดังกล่าว ให้ถู กต้องครบถ้วนและสามารถ
ตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าห้า ปี นับแต่วนั ที่มีการจัดทําเอกสาร
หรื อข้อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความ
รวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรื อระบบอื่นใด ที่สามารถเรี ยกดูได้
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

การฟ้ องกรรมการเพื่อ
เรี ยกประโยชน์ที่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้รับไปโดย
มิชอบคืนให้แก่บริ ษทั

มาตรา ๘๙ /๑๘ นอกจากการดําเนินการกับกรรมการตาม
มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ในกรณี ที่กรรมก ารกระทําการ หรื อละเว้นกระทําการใด
อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๘๙/๗ จนเป็ นเหตุ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริ ษทั อาจฟ้ อง เรี ยกให้
กรรมการรับผิดชอบในการส่ งคืนประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่บริ ษทั ได้
ในกรณี ผถู้ ือหุน้ คนหนึ่ ง หรื อหลายคน ซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิ
ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั ได้แจ้งเป็ นหนังสื อให้บริ ษทั ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว และบริ ษทั
ไม่ดาํ เนินการตามที่ผถู ้ ือหุ น้ แจ้งภายในหนึ่งเดือน นับแต่วนั ที่แจ้ง ผูถ้ ือหุ น้ ดัง กล่าว
สามารถใช้สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์ตามวรรคหนึ่งแทนบริ ษไทั ด้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ใช้สิทธิ ดาํ เนินการกับกรรมการตามมาตรานี้
แทนบริ ษทั หากศาลเห็นว่าการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปโดยสุ จริ ต ให้ศาล
มีอาํ นาจกําหนดให้บริ ษทั ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจํานวนที่เห็นสมควร ซึ่ งเกิ ดขึ้นจริ ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ใช้สิทธิ ดงั กล่าว และเพื่อประโยชน์ในการกําหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้ศาลมีอาํ นาจเรี ยกให้บริ ษทั เข้ามาเป็ นคู่ความในคดีดว้ ย

การฟ้ องผูบ้ ริ หารเพื่อ
เรี ยกประโยชน์ที่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้รับไปโดย
มิชอบคืนให้แก่บริ ษทั

มาตรา ๘๙/๑๙ ให้นาํ ความในมาตรา ๘๙/๑๘ มาใช้บงั คับ
กับการฟ้ องเรี ยกให้ผบู ้ ริ หารกระทําการ หรื อละเว้นกระทําการใด อันเป็ นการ
ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๘๙ /๗ รับผิดชอบในการส่ งคืนประโยชน์ที่ตน
หรื อกรรมการ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ไปโดยมิชอบ โดยอนุโลม

๔๑

มาตรา ๘๙/๒๐ กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องร่ วมกันรับผิด
ต่อบุคคล ที่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดขึ้น เนื่องจาก
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือ หุน้ หรื อประชาชนทัว่ ไป โดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จใน
สาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญในกรณี ดงั ต่อไปนี้
เว้นแต่กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้วา่ โดยตําแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจ
ล่วงรู ้ถึงความแท้จริ งของข้อมูล หรื อการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
(๑) การให้ขอ้ มูลประกอบการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(๒) งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั หรื อรายงานอื่นใด ที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา ๕๖
มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรื อมาตรา ๑๙๙
(๓) ความเห็นของกิจการเมื่อมีผทู ้ าํ คําเสนอซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั จาก
ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการทัว่ ไป
(๔) การให้ขอ้ มูล หรื อรายงานอื่นใด เกี่ ยวกับกิจการที่บริ ษทั
จัดทําขึ้น เพื่อเผยแพร่ ต่อผูถ้ ือหุ น้
หรื อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในการฟ้ องเรี ยกค่าเสี ยหายตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ฟ้องคดี
เมื่อพ้นกําหนดสอ งปี นับแต่วนั ที่ผเู ้ สี ยหายรู ้ถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ น เท็จ หรื อ
ปกปิ ดข้อความจริ งตามวรรคหนึ่ง
หรื อเมื่อพ้นกําหนดห้าปี นับแต่วนั ที่ได้
มีการกระทํานั้น

ความรับผิดของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
กรณี เปิ ดเผยข้อมูล
เป็ นเท็จหรื อ
ขาดข้อความสําคัญ

มาตรา ๘๙/๒๑ กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารที่กระทําการ หรื อละเว้น
กระทําการโดยทุจริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั เสี ยหาย
หรื อเสี ยประโยชน์ที่ควรได้ จะยกเหตุที่ได้รับอนุมตั ิ หรื อให้สัตยาบันโดยที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการมาทําให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดมิได้
การกระทําการ หรื อละเว้นกระทําการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึง
กรณี ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) การขอมติคณะกรร มการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยแสดง
ข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสําคัญ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งใน
สาระสําคัญ
(๒) กรณี ที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังเอาทรัพย์สิน หรื อประโยชน์
ของบริ ษทั
(๓) กรณี ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของบริ ษทั

ข้อห้ามกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารที่ทุจริ ตหรื อ
ประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงใช้มติหรื อ
การให้สตั ยาบันของ
คณะกรรมการหรื อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
เป็ นข้ออ้างให้ตน
พ้นจากความรับผิด

๔๒

การนาบทบัญญัติ
มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๘๙/๒๒ ให้นาํ บทบั ญญัติในส่ วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ของกรรมการและผูบ้ ริ หารตามมาตรา ๘๙/๗ ถึง มาตรา ๘๙/๒๑
รวมทั้งบทกําหนดโทษทีเกี่ ่ยวข้อง มาใช้บงั คับกับบุคคลดังต่อไปนี้ โดยอนุโลม
(๑) ผูบ้ ริ หารชัว่ คราว ผูท้ าํ แผน ผูบ้ ริ หารแผน และผูบ้ ริ หาร
แผนชัว่ คราวตามกฎหมายว่าด้วยล้ มละลาย และในกรณี ที่ผบู ้ ริ หารชัว่ คราว
ผูท้ าํ แผน ผูบ้ ริ หารแผน หรื อผูบ้ ริ หารแผนชัว่ คราวเป็ นนิติบุคคล ให้หมายความ
รวมถึงกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องของนิติบุคคลนั้นด้วย
(๒) ผูช้ าํ ระบัญชี

การปฏิบตั ิหน้าที่ของ
เลขานุการบริ ษทั ตาม
มาตรา ๘๙/๑๕

มาตรา ๘๙ /๒๓ เลข านุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
มาตรา ๘๙/๑๕ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต
รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และให้นาํ ความในมาตรา ๘๙/๘
วรรคสอง มาตรา๘๙/๑๐ มาตรา ๘๙/๑๑ (๒) และ (๓) และมาตรา ๘๙/๑๘ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

การนําบทบัญญัติ
มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๘๙ /๒๔ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการของ
บริ ษทั ย่อยและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย ให้นาํ ความในมาตรา ๘๙/๗ มาตรา ๘๙/๘
มาตรา ๘๙/๙ และมาตรา ๘๙/๑๐ รวมทั้ งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
ให้นาํ ความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับกับบุคคลตาม
มาตรา ๘๙/๒๒ (๑) และ (๒) ของบริ ษทั ย่อย โดยอนุโลม

หน้าที่ของผูส้ อบบัญชี
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการแจ้ง
พฤติการณ์เกี่ยวกับการ
กระทําความผิด

มาตรา ๘๙/๒๕ ในการสอบบัญชีขอ งบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ
บริ ษทั ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ไม่วา่ จะกระทําในฐานะเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของนิติบุคคลดังกล่าว หรื อในฐานะอื่น ซึ่ งนิติบุคคลดังกล่าวยินยอมให้
สอบบัญชีก็ตาม ถ้าผูส้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ
หรื อบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าว ได้กระทําความผิด
ตามมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐๕ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙
มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๑๒ หรื อมาตรา๓๑๓ ให้ผสู้ อบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อบริ ษทั นั้นทราบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้า และให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สาํ นักงานและ
ผูส้ อบบัญชีทราบ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี

๔๓

ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ดาํ เนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้ผสู้ อบบัญชีแจ้งให้สาํ นักงานทราบ
พฤติการณ์อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งตามวรรคหนึ่ง และวิธีการ
เพื่อให้ได้มา ซึ่ งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกาํ หนด
ส่ วนที่ ๓๔
การประชุมผูถ้ ือหุน้
มาตรา ๘๙/๒๖ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้ น บุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนต้องเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่คณะกรรมการ
กําหนด และจํานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละรายจะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนให้เป็ นไป
ตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิ ทธิ ของบุคคลดังกล่าว
ย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้วา่ ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ วันประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะมีขอ้ มูลที่
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
วันที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึต้่ งองเป็ นวันที่ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไม่เกินสองเดือน แต่ตอ้ งไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมตั ิ
ให้มีการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ และเมื่อคณะกรรมการกําหนดวันเพื่อกําหนดผูถ้ ือหุ น้
ที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

การกาหนดวันที่
ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิ
เข้าประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

มาตรา ๘๙/๒๗ ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอาํ นาจ
ประกาศกําหนดประเภท หรื อรายละเอียดของข้อมูลที่คณะกรร มการต้องแจ้งต่อ
ผูถ้ ือหุ น้ ในหนังสื อนัดประชุม และระยะเวลาในการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุม

การกาหนดข้อมูลและ
ระยะเวลาส่ งหนังสื อ
นัดประชุมผูถ้ ือหุ้น

มาตรา ๘๙/๒๘ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง หรื อหลายคน ซึ่งถือหุน้ และ
มีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั จะทําหนังสื อเสนอเรื่ องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็ น
วาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง ต้องระบุ ว่า เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ
หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ สําหรับการ
ประชุมสามัญประจําปี หรื อการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคหนึ่ง
เป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่จะจัดให้มีข้ ึน เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไป
นี้
คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื่ องดังกล่าวเสนอเป็ นวาระในการประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ก็ได้

การเสนอเรื่ องเป็ น
วาระการประชุม
ผูถ้ ือหุ้น

๔๔

(๑) เป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในวรรคหนึ่ง
(๒) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุ รกิจปกติของบริ ษทั
และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้าง โดยผูถ้ ือหุน้ มิได้ แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับ
ความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(๓) เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษทั จะดําเนินการ
ให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(๔) เป็ นเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อ
พิจารณาแล้วในรอบสิ บสองเดือนที่ผา่ นมา และเรื่ องดังกล่ าวได้รับมติสนับสนุน
ด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนําเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจาก
ข้อเท็จจริ งในขณะที่นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งก่อน
(๕) กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากั
บตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ในกรณี ที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้
ตามวรรคหนึ่งเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด ให้แจ้งกรณี ดงั กล่าว
เป็ นเรื่ องเพื่อทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งนั้น โดยต้องระบุเหตุผลในการ
ปฏิเสธการบรรจุเรื่ องดังกล่าวไว้ดว้ ย
ในกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ ในการประชุมตามวรรคสามมีมติดว้ ยคะแนน
เสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคหนึ่งเป็ นวาระ
การประชุมของผูถ้ ือหุ น้ ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่ องดังกล่ าวเป็ นวาระในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่บริ ษทั จะจัดให้มีข้ ึนในครั้งถัดไป
หลักเกณฑ์การทํา
ธุรกรรมที่มีนยั สําคัญ
ต่อบริ ษทั

มาตรา ๘๙/๒๙ การดําเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี้ หากเป็ น
กรณี ที่มีนยั สําคัญต่อบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(๑) การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ไม่วา่ ทรัพย์สินนั้น
จะเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(๒) การโอนหรื อสละสิ ทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละ
สิ ทธิ เรี ยกร้องที่มีต่อผูท้ ี่ก่อความเสี ยหายแก่บริ ษทั ไม่วา่ สิ ทธิ ประโยชน์น้ นั
จะ
เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(๓) การเข้าทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า หรื อ
ให้เช่าซื้ อกิจการ หรื อทรัพย์สินทั้งหมด
หรื อบางส่ วน ไม่วา่ กิจการ
หรื อทรัพย์สินนั้น จะดําเนินการโดยบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย

๔๕

(๔) การมอบหมายให้บุค คลอื่นเข้าบริ หารจัดการธุ รกิจทั้งหมด
หรื อบางส่ วน ไม่วา่ ธุ รกิจนั้นจะดําเนินการโดยบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(๕) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้าง
การบริ หารจัดการบริ ษทั
(๖) การให้กยู้ มื เงิน การให้สินเชื่อ การคํ้าประกัน การทํา
นิติกรรมผูกพันบริ ษทั ให้ตอ้ งรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่บุคคลภายนอก
ขาดสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิการชําระหนี้ได้ หรื อการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริ ษทั ไม่วา่
การนั้นจะดําเนินการโดยบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(๗) การดําเนินการ อื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอาํ นาจประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมในเรื่ องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บงั คับกับการดําเนินการของบริ ษทั
ตามวรรคหนึ่งได้
(๑) การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไปที่เกี่ยวกับ
การดําเนินการของ บริ ษทั ตามวรรคหนึ่ง หรื อข้อมูลในหนังสื อนัดประชุม
คณะกรรมการ หรื อหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
(๒) จํานวนคะแนนเสี ยงของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการลงมติ
อนุมตั ิการทําธุ รกรรมดังกล่าว
มาตรา ๘๙/๓๐ ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด ถ้าได้มีการ
ส่ งหนังสื อนัดประชุมหรื อลงมติโดยไม่ปฏิบตั ิตาม หรื อฝ่ าฝื นบทบัญญัติในหมวดนี้
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง หรื อหลายคน ซึ่ งมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละห้าของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
จะร้องขอให้ศาลสั่ง
เพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้นาํ บทบัญญัติในส่ วนที่เกี่ ยวกับ
การร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตามกฎหมายว่าด้วย
บริ ษทั มหาชนจํากัด มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม

การใช้สิทธิ ร้องขอต่อ
ศาลเพื่อเพิกถอนมติ
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น

มาตรา ๘๙/๓๑ การชักชวน ชี้นาํ หรื อกระทําด้วยประการใด ๆ
ต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เป็ นการ ทัว่ ไป เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ มอบฉันทะให้ตน หรื อ
บุคคลอื่นเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนแทน
ต้อง ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

หลักเกณฑ์การชักชวน
ชี้ นาํ เป็ นการทัว่ ไป
เพื่อให้ผถู้ ือหุ้น
มอบฉันทะ

๔๖

หลักเกณฑ์การจัด
ประชุมผูถ้ ือหุ้นโดยใช้
ห้องประชุมหลายห้อง

มาตรา ๘๙/๓๒ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั อาจดําเนินการ
ในห้องประชุมมากกว่าหนึ่งห้อง แต่ตอ้ งให้ผเู ้ ข้าประชุมในห้องอื่นสามารถแสดง
ความคิดเห็นให้ปรากฏต่อผูถ้ ือหุ น้ อื่นในแต่ละห้องได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
หมวด ๔๔
ธุ รกิจหลักทรัพย์
____________
ส่ วนที่ ๑
การจัดตั้งและการออกใบอนุญาต
________________

การประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ตอ้ งได้รับ
ใบอนุญาตและ
เสี ยค่าธรรมเนียม

มาตรา ๙๐ การประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์จะ กระทําได้ตอ่ เมื่อ
ได้จดั ตั้งในรู ปบริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อเมื่อเป็ นสถาบันการเงิน
ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ โดยได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
๔
วรรคสอง ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
การควบบริ ษทั หลักทรัพย์เข้ากันให้ถือว่าเป็ นการจัดตั้ง
บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี
การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต
และการให้ความเห็นชอบตามมาตรานี้ ให้เป็ นไปต ามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการตลอดจนเสี ยค่าธรรมเนียมตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

การกําหนดเงื่อนไข
ให้ผรู้ ับใบอนุญาต
ต้องปฏิบตั ิในการ
ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์

มาตรา ๙๑ ในกรณี ที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรื อเพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของประชาชน ให้
รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรร มการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจกําหนดเงื่อนไขที่
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิในการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ได้
ในกรณี ที่สภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดความจําเป็ นตามวรรคหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก .ล.ต. อาจแก้ไข
หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้แล้วนั้นได้

๔๗

มาตรา ๙๒๔ บริ ษทั หลักทรัพย์อาจมีสาํ นักงานสาขาได้ แต่ตอ้ ง
ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
การจัดตั้งสํานักงานสาขาของสถาบันการเงินที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายอื่น ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

การมีสาํ นักงานสาขา

มาตรา ๙๓ ผูใ้ ดจะกระทําการแทนบริ ษทั ซึ่ งจัดตั้งและประกอบ
ธุ รกิ จหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสาํ นักงานติดต่อกับบุคคลทัว่ ไป
ในราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
ให้ผกู ้ ระทําการแทนตามวรรคหนึ่งทํากิจการไ ด้เฉพาะที่ระบุไว้
ในการอนุญาต
มิให้นาํ ความในมาตรา ๙๕ มาใช้บงั คั บแก่ผไู ้ ด้รับอนุญาตตาม
มาตรานี้ แต่ผไู ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานกําหนด

สํานักงาน
ผูก้ ระทําการแทน

ส่ วนที่ ๒
การกํากับและควบคุม
____________
มาตรา ๙๔ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งใช้
“บริ ษทั หลักทรัพย์” นําหน้าและ “จํากัด” ต่อท้าย

ชื่อซึ่ งมีคาํ ว่า

คํานําหน้าชื่อ
และลงท้ายของ
บริ ษทั หลักทรัพย์

มาตรา ๙๕ ห้ามมิให้ผใู้ ดนอกจากบริ ษทั หลักทรัพย์ใช้ชื่อ หรื อ
คําแสดงชื่อในธุ รกิจว่า “บริ ษทั หลักทรัพย์ ” หรื อคําอื่นใดที่มีความหมาย
เช่นเดียวกัน

ข้อห้าม
บุคคลอื่นใช้ชื่อ

มาตรา ๙๖๒ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์
ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่ งชําระแล้วตามจํานวนที่กาํ หนดสําหรับการประกอบ
ธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรื อไม่ก็ได้ เว้นแต่บริ ษทั หลักทรัพย์ที่
ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรื อการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
หรื อที่มีการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ในลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
คณะกรรมการ ก .ล.ต. ต้องกําหนดทุนจดทะเบียน ซึ่ งชําระแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งร้อยล้านบาท
______________________

ทุนจดทะเบียน
ซึ่งชําระแล้วของ
บริ ษทั หลักทรัพย์

๒

แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

๔๘

(๑) มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง
(๒) มีการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหลักทรัพย์ เพื่อการลงทุนของ
บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั เอง
(๓) มีภาระความรับผิดชอ บต่อระบบชําระราคาและการส่ งมอบ
หลักทรัพย์
การดํารงเงินกองทุน
ให้เพียงพอ

มาตรา ๙๗ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดาํ รงเงินกองทุนให้เพียงพอตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ข้อห้ามในการ
ประกอบธุรกิจ

มาตรา ๙๘๔ ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์กระทําการดังต่อไปนี้
(๑) ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
(๒) กระทําการใด ๆ อันจะทําให้ลูกค้า หรื อบุคคลทัว่ ไป
เข้าใจผิดเกี่ยวกับราคา คุณค่า และลักษณะของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
(๓) กระทําการใด ๆ อันมีลกั ษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
หรื อเป็ นการเอา เปรี ยบลูกค้า หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(๔) ซื้ อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่วา่ จะเป็ นการซื้ อขายในนาม
ของตนเอง หรื อลูกค้า เว้นแต่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ให้กระทําได้
(๕) ขายหลักทรัพย์โดยที่บริ ษทั ยังไม่มีหลักทรัพย์ นั้นอยูใ่ น
ครอบครอง หรื อมิได้มีบุคคลใดมอบหมายให้ขายหลักทรัพย์น้ นั เว้นแต่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ให้กระทําได้
(๖) รับคําสัง่ ซื้ อ หรื อขายหลักทรัพย์ จากลูกค้านอกสถานที่ทาํ การ
ของสํานักงานใหญ่ หรื อสํานักงานสาขา เว้นแต่สาํ นักงานจะกําหนดเป็ นอย่างอื่น
(๗) ซื้ อหรื อมีหุน้ เว้นแต่
(ก) เป็ นการได้มาเนื่องจากประกอบการค้าหลักทรัพย์
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อธุ รกิจหลักทรัพย์อื่น ตามที่คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด หรื อ
(ข) เป็ นการได้มาโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงานตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(๘) ประกอบกิจการอื่นใดที่มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภท
ที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
การประกอบกิจการอื่นใดตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการให้กยู้ มื เงิน
เพื่อการซื้ อขาย หรื อแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการประกอบการเป็ นนายหน้า

๔๙

ซื้ อขายหลักทรัพย์ หรื อการค้าหลักทรัพย์ หรื อการซื้ อขาย หรื อแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าหลักทรัพย์
(๙) ย้ายที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ หรื อสํานักงานสาขาโดยมิได้รับ
อนุญาตจากสํานักงาน
(๑๐) โฆษณากิจการของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั เว้นแต่ การโฆษณา
นั้นจะได้กระทําตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สาํ นักงานประกาศกําหนด
มาตรา ๙๙ ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบหลักทรัพย์ที่
บริ ษทั หลักทรัพย์ครอบครองอยูใ่ น ขณะใดขณะหนึ่งว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ได้
ครอบครองไว้เพื่อตนเอง หรื อเพื่อลูกค้าของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั ได้
ครอบครองไว้เพื่อลูกค้ารายใด ให้เป็ นไปตามลําดับก่อนหลังดังต่อไปนี้
(๑) ให้การครอบครองของบริ ษทั หลักทรัพย์เพื่อลูกค้าของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ อยูใ่ นลําดับก่อนการครอบครองของบริ ษทั หลักทรัพย์เพื่อตนเอง
(๒) ให้ลูกค้าที่สั่งซื้ อก่อนได้รับประโยชน์ตามลําดับก่อนหลัง
หลักทรัพย์ที่ซ้ื อ ทั้งนี้ ไม่วา่ บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั จะยึดถือหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ไว้เป็ นประกันการชําระหนี้เงินกูด้ ว้ ยหรื อไม่ก็ตาม

ลําดับก่อนหลังในการ
ครอบครองหลักทรัพย์

มาตรา ๑๐๐ ๔ การตั้งบุคคลใดเป็ นตัวแทน หรื อนายหน้าของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานก่อน
การขอรับอนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การตั้งตัวแทน
หรื อนายหน้าของ
บริ ษทั หลักทรัพย์

มาตรา ๑๐๑ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แจ้งเป็ นหนังสื อต่อสํานักงาน
ภายในสิ บห้าวันนับแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของ
บริ ษทั หลักทรัพย์

กรณี ที่ตอ้ งแจ้ง
ต่อสํานักงาน

มาตรา ๑๐๒ ๔ การให้กยู้ มื เงินเพื่อการซื้ อขาย หรื อแลกเปลี่ยน
หลักทรั พย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด

การให้กยู้ มื เงินเพื่อการ
ซื้อขายหรื อแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์

มาตรา ๑๐๓ ๔ ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ต้ งั หรื อยอมให้บุคคล
ซึ่ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เป็ นหรื อทําหน้าที่กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจ
ในการจัดการ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั หลักทรัพย์

ลักษณะต้องห้าม
ของผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั หลักทรัพย์
และข้อยกเว้น

๕๐

(๑) เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(๒) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริ ต
(๓) เคยเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ
ของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจาก
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
(๔)๔ เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ
ของบริ ษทั หลักทรัพย์อื่น เว้ นแต่จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรื อ
ผูจ้ ดั การตามมาตรา ๑๔๔ หรื อมาตรา ๑๔๕ หรื อเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายอื่น
(๖) เป็ นข้าราชการการเมือง
(๗) เป็ นข้าราชการซึ่ งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริ ษทั หลักทรัพย์
พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อสํานักงาน เว้นแต่
(ก)๔ เป็ นกรณี ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดําเนินงานของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นกรณี ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๔๕
(ค) เป็ นกรณี ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
(๘)๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๙)๔ เป็ นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์
ในการทํางาน หรื อคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
(๑๐ )๔ มีลกั ษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
การให้ความเห็นชอบ
ผูบ้ ริ หาร และการ
เพิกถอนการให้
ความเห็นชอบ

มาตรา ๑๐๔ บริ ษทั หลักทรัพย์จะแต่งตั้งกร รมการ หรื อผูจ้ ดั การ
หรื อทําสัญญาให้บุคคลอื่นมีอาํ นาจทั้งหมดหรื อบางส่ วน ในการบริ หารงานของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

๕๑

ในกรณี ที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลตามวรรคหนึ
มีล่ งกั ษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๐๓ ให้สาํ นักงาน มีอาํ นาจเพิกถอนความเห็ นชอบที่ได้ ให้ไว้แล้วได้
และให้บริ ษทั หลักทรัพย์เสนอชื่อบุคคลอื่นแทน
เพื่อขอความเห็นชอบ จาก
สํานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ
ให้นาํ ความในมาตรา๑๐๓ มาใช้บงั คับแก่บุคคลซึ่งบริ ษทั หลักทรัพย์
ทําสัญญาให้มีอาํ นาจทั้งหมดหรื อบางส่ วนในการบริ หารงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั
ตลอดจนผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิงานให้แก่บุคคลนั้นด้วย โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๕ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทําบัญชีเพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินที่เป็ นอยูต่ ามความเป็ นจริ ง
โดยถือปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดโดยสถาบันวิชาชีพที่หน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องให้
ความเห็นชอบ และข้อกําหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

การจัดทําบัญชีแสดง
ผลการดําเนินงาน และ
ฐานะการเงินของ
บริ ษทั หลักทรัพย์

มาตรา ๑๐๖ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทํางบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนทุกงวดการบัญชี ในรอบระยะเวลาหกเดื อนตามแบบที่ สํานักงาน
ประกาศกําหนด งบดุลนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผูส้ อบบัญชีที่สาํ นักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูส้ อบบัญชีในรอบปี บัญชีน้ นั และ
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั หลักทรัพย์
นั้น
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ประกาศงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
ที่จดั ทําขึ้นตามวรรคหนึ่งทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน โดยให้
ปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สํานักงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ลงประกาศใน
หนังสื อพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่ง ฉบับ และเสนอต่อสํานักงาน
หนึ่งฉบับ
การจัดทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับงวดการบัญชีรอบ
ระยะเวลาหกเดือนแรกของปี บัญชีตามวรรคหนึ่ง และการประกาศตามวรรคสอง
ให้ดาํ เนินการให้แล้วเสร็ จภายในสามเดือนนับแต่วนั สิ้ นงวดการบัญชี และสําหรับ
งวดประจําปี บัญชี ให้ดาํ เนินการให้ แล้วเสร็ จภายในยีส่ ิ บเอ็ดวันนับแต่วนั ที่
ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินสี่ เดือนนับแต่
วันสิ้ นปี บัญชีน้ นั ทั้งนี้ เว้นแต่สาํ นักงานจะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น

การจัดทําและการ
ประกาศงบการเงิน และ
การให้ความเห็นชอบ
ผูส้ อบบัญชี

มาตรา ๑๐๗ ผูส้ อบบัญชีตามมาตรา ๑๐๖ ต้องรักษามรรยาท
และปฏิบตั ิงานสอบบัญ ชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชีและข้อกําหนดเพิ่มเติม
ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

มรรยาทและ
การปฏิบตั ิงาน
ของผูส้ อบบัญชี

๕๒

ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ได้ทาํ เอกสารประกอบการลงบัญชี
และหรื อลงบัญชีไม่ ตรงกับความเป็ นจริ ง ให้ผสู ้ อบบัญชีเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญของบัญชี ที่มีผลกระทบต่องบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชี
ที่ตนจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น
ผูส้ อบบัญชีผใู ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีผนู ้ ้ นั ได้
การให้บริ ษทั หลักทรัพย์
ประกาศรายการหรื อ
เปิ ดเผยข้อมูล

มาตรา ๑๐๘ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ประกาศรายการหรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่
สํานักงานกําหนด ประกาศรายการ หรื อข้อมูลดังกล่าวให้แสด งไว้ในที่เปิ ดเผย ณ
สํานักงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั และให้รายงานต่อสํานักงานทราบพร้อมด้วย
สําเนาประกาศรายการ หรื อข้อมูลที่เปิ ดเผย

การให้บริ ษทั หลักทรัพย์
ยืน่ รายงานหรื อ
แสดงเอกสาร

มาตรา ๑๐๙๔ สํานักงานจะกําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ใด
ยืน่ รายงาน หรื อแสดงเอกสารใดตามระยะเวลา หรื อเป็ นครั้งคราว ตามที่สาํ นักงาน
กําหนดก็ได้ และสํานักงานจะให้ทาํ คําชี้แจงเพื่ออธิ บาย
หรื อขยายความแห่ง
รายงาน หรื อเอกสารนั้นด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และภายในกําหนดเวลาที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
รายงานและเอกสารที่ยนื่ หรื อแสดง หรื อคําชี้แ จงเพื่ออธิบาย
หรื อขยายความตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งทําให้ครบถ้วนและตรงต่อ
ความเป็ นจริ ง

การเปิ ดทําการ
และหยุดทําการ

มาตรา ๑๑๐ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งเปิ ดทําการตามเวลาและ
หยุดทําการตามวันที่สาํ นักงานกําหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
ให้เปิ ดทําการ หรื อหยุดทําการในเวลา หรื อวันอื่น

บทยกเว้นสําหรับ
สถาบันการเงินที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์

มาตรา ๑๑๑ มิให้นาํ ความในมาตรา ๙๔ มาตรา ๙๘(๑) (๗) (๘)
และ (๙) มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐
มาใช้บงั คับแก่สถาบันการเงินที่จดั ตั้งต ามกฎหมายอื่น และได้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๙๐

บทคุม้ ครองทรัพย์สิน
ของลูกค้าของ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ในกรณี ที่
บริ ษทั หลักทรัพย์

มาตรา ๑๑๑/๑๔ เมื่อบริ ษทั หลักทรัพย์ตกเป็ นลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกทางการ หรื อหน่วยงานที่มีหน้าที่
กํากับดูแล ตามกฎหมายอื่น สั่งระงับการดําเนินกิจการบางส่ วนหรื อทั้งหมด
ให้นาํ ความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่ง

๕๓

พระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ .ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บงั คับแก่ลูกค้า
และทรัพย์สินที่ถือว่าเป็ นของลูกค้าของบริ ษทั หลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี โดยอ นุโลม
ในการนี้ให้สันนิษฐานว่ารายการและจํานวนทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งปรากฏตาม
บัญชีที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทําขึ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด เป็ นรายการและจํานวนที่ถูกต้อง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็น
เป็ นอย่างอื่น
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้
“ลูกค้า” หมายความว่า
(๑) บุคคลที่ใช้บริ การด้านธุ รกิจหลักทรัพย์จากบริ ษทั หลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาด ทุนประกาศกําหนด และมีฐานะสุ ทธิ เป็ นเจ้าหนี้ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ โดยมีสิทธิเรี ยกเอาเงิน หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน
หรื อทรัพย์สินอื่นที่บริ ษทั หลักทรัพย์ได้รับ ได้มา หรื อมีไว้เพื่อบุคคลดังกล่าว
(๒) บุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (๑) ซึ่ งมีฐานะสุ ทธิ เป็ นเจ้าหนี้
ของบริ ษัทหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ดาํ เนินการเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลตาม (๑)
“ทรัพย์สินที่ถือว่าเป็ นของลูกค้า” หมายความว่า
(๑) บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าและทรัพย์สินอื่นที่ได้มาแทน
ทรัพย์สินของลูกค้า ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวที่อยูใ่ นความครอบครอง
หรื ออํานาจสั่งการ หรื อสั่งจําหน่ายของบริ ษทั หลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากประกอบ
ธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ หรื อธุ รกิจหลักทรัพย์
ประเภทอื่น ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(๒) หลักทรัพย์ หรื อตราสารทางการเงินอื่นใดที่บริ ษทั หลักทรัพย์
ถือไว้ในลักษณะเป็ นเจ้าของซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ หรื อตราสารทางการเงิน ที่ออกโดย
นิติบุคคลเดียวกัน หรื อโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท และชนิด
เดียวกันกับหลักทรัพย์ หรื อตราสารทางการเงินของลูกค้า ทั้งนี้ ในจํานวนที่จาํ เป็ น
เพื่อการส่ งคืนหลักทรัพย์ หรื อตราสารทางการเงินประเภทและชนิดเดียวกันนั้น
แก่ลูกค้าตามสิ ทธิ เรี ยกร้องที่ลูกค้ามีต่อบริ ษทั หลักทรัพย์

ตกเป็ นลูกหนี้
ตามคําพิพากษา
ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
หรื อถูกสัง่ ระงับ
การดําเนินกิจการ

๕๔

ส่ วนที่ ๓
การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
_________________
การเป็ นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์
ต้องทําสัญญา
เป็ นหนังสื อ

มาตรา ๑๑๒ ๔ ในการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์ ต้องทําสัญญาเป็ นหนังสื อกับลูกค้าที่มอบหมายให้ทาํ การเป็ น
นายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ในการนี้ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนอาจกําหนด
รายการอันเป็ นสาระสําคัญแห่ง สัญญา เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่คู่สัญญา
ดังกล่าวก็ได้

การดําเนินการ
เป็ นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๑๑๓ ๔ ในการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์ ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ส่ วนที่ ๔
การค้าหลักทรัพย์
_______________

การดําเนินการใน
การค้าหลักทรัพย์

มาตรา ๑๑๔ ๔ ในการค้าหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ ต้อง
ดําเนินการค้าหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ส่ วนที่ ๕
การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
_______________

การดําเนินการเป็ น
ที่ปรึ กษาการลงทุน

มาตรา ๑๑๕ ๔ ในการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์
ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะกําหนดค่าธรรมเนียม หรื อ
ค่าบริ การที่บริ ษัทหลักทรัพย์อาจเรี ยกจากลูกค้า ในการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
ด้วยก็ได้

๕๕

ส่ วนที่ ๖
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
_______________
มาตรา ๑๑๖ ๔ ในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์
ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลา ดทุน
ประกาศกําหนด และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะกําหนดค่าธรรมเนียม หรื อ
ค่าบริ การที่บริ ษทั หลักทรัพย์อาจเรี ยกจากลูกค้าในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ด้วยก็ได้

การดําเนินการในการ
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์

ส่ วนที่ ๗
การจัดการกองทุนรวม
_______________
มาตรา ๑๑๗ ๔ ในการจั ดการกองทุนรวม บริ ษทั หลักทรัพย์
จะจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได้ เมื่อคําขอจัดตั้งกองทุนรวมนั้นได้รับอนุมตั ิ
จากสํานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม ต้องได้รับ

มาตรา ๑๑๘ ในการยืน่ คําขอจัดตั้งกองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๗
บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งส่ งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตามรายการ
ที่สาํ นักงานประกาศกําหนด
(๒) ร่ างข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั หลักทรัพย์
(๓) ร่ างสัญญาจัดตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

เอกสารหลักฐาน

มาตรา ๑๑๙ ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษทั หลักทรัพย์อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
(๑) อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริ ษทั หลักทรัพย์
(๒) การแต่งตั้ง เ งื่อนไขการ เปลี่ยนตัวและค่าตอบแทนผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(๓) อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน และบําเหน็จในการจัดการ
กองทุนรวม
(๔) สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน

สาระสําคัญของ
ข้อผูกพันระหว่าง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษทั หลักทรัพย์

อนุมตั ิจากสํานักงาน

ในการยืน่ คําขอจัดตั้ง
กองทุนรวม

๕๖

(๕) การเลิกกองทุนรวม ไม่วา่ เพราะเหตุครบกําหนดอายุของ
โครงการจัดการกองทุนรวม หรื อเพราะเหตุอื่นใด
(๖)๔ รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ข้อจํากัดความรับผิด
ของบริ ษทั หลักทรัพย์
และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ที่ไม่เป็ นธรรม
ตกเป็ นโมฆะ

มาตรา ๑๒๐ ข้อผูกพันตามมาตรา ๑๑๙ และสัญ ญาแต่งตั้ง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ต้องไม่มีขอ้ จํากัดความรับผิดของ
บริ ษทั หลักทรัพย์และผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่มีลกั ษณะอันไม่เป็ นธรรมต่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อความในข้อผูกพัน หรื อในสัญญาใดที่มีลกั ษณะที่ขดั
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็ นโมฆะ

คุณสมบัติของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์

มาตรา ๑๒๑ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ต้องเป็ น
ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อสถาบันการเงิน
ที่มีคุณสมบัติตามที่สาํ นักงาน
ประกาศกําหนด
ในการประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง สํานักงานจะกําหนด
ในเรื่ องต่อไปนี้เป็ นสําคัญ
(๑) เงินกองทุน สิ นทรัพย์รวมสุ ทธิ และผลการดําเนินงานของ
ผูท้ ี่จะเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
(๒) ความสัมพันธ์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์
(๓) การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์

การจัดให้มี
ผูด้ ูแลผลประโยชน์

มาตรา ๑๒๒ เมื่อบริ ษทั หลักทรัพย์ได้รับอนุมตั ิให้จ ั ดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๗ แล้ว และก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชน ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ให้มีผดู้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

การเสนอขาย
หน่วยลงทุน
ต่อประชาชน
และหนังสื อชี้ชวน

มาตรา ๑๒๓ การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนจะกระทํา
ได้ต่อเมื่อบริ ษทั หลักทรัพย์ได้จดั ส่ ง หรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน พร้อมทั้งระบุวนั ที่
ที่ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวมไว้ดว้ ย
หนังสื อชี้ชวนต้องเป็ นไปตามแบบที่สาํ นักงานประกาศกําหนด
สําหรับรายการในหนังสื อชี้ชวนที่ตรงกับรายการในโครงการจัดการกองทุนรวม
ต้องมีสาระสําคัญของข้อมูลไม่ต่างกัน

๕๗

มาตรา ๑๒๔๔ เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนในแต่ละ
โครงการจัดการกองทุนรวม ให้รวมเข้าเป็ นกองทรัพย์สินและให้บริ ษทั หลักทรัพย์
จดทะเบียนกองทรัพย์สินดังกล่าว เป็ นกองทุนรวมกับสํานักงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กองทุนรวมที่ได้จดทะเบียนแล้ว
ให้เป็ นนิติบุคคลซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั หลักทรัพย์นาํ ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุนตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมตั ิ โดยให้บริ ษทั หลักทรัพย์เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม
ให้กองทุนรวมตามวรรคสอง มีสัญชาติเดียวกับบริ ษทั หลักทรัพย์
ซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม

การจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวม

มาตรา ๑๒๕ ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ ง
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดการให้เป็ นไปตามโครงการจั ดการกองทุนรวมที่ได้รั บ
อนุมตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทาํ ไว้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างเคร่ งครัด
(๒) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กบั ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์กองทุนรวม
(๓) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้อง
ครบถ้วน
(๔) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผดู้ ูแล
ผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงาน
ประกาศกําหนด
(๕)๔ จัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สาํ นักงานประกาศกําหนด ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
(๖) จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนําทรัพย์สินของ
กองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดงั กล่าวฝากไว้กบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์

หน้าที่ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ในการจัดการ
กองทุนรวม

มาตรา ๑๒๖ ในการจัดการกองทุนรวม ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์
กระทําการดังต่อไปนี้
(๑) กระทําการใด ๆ อันมีลกั ษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน ตามที่สาํ นักงานประกาศกําหนด
(๒) ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหุน้ ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบดําเนินการนั้นเอง

ข้อห้าม
บริ ษทั หลักทรัพย์
ในการจัดการ
กองทุนรวม

๕๘

(๓) ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
ที่บริ ษทั หลักทรัพย์เดียวกันนั้น เป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ
(๔) ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใดเกินอัตราส่ วน
ที่สาํ นักงานประกาศกําหนด ทั้งนี้ สํานักงานจะกําหนดตามประเภท
ของหลักทรัพย์ หรื อตามประเภทของกิจการของบริ ษทั นั้นก็ได้
(๕)๔ กูย้ มื เงินในนามของกองทุนรวม หรื อ ก่อภาระผูกพันใด ๆ
แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการเข้าผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
หรื อตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การประกาศตาม(๔) สํานักงานจะประกาศกําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์
ถือปฏิบตั ิสาํ หรับแต่ละกองทุนรวม หรื อรวมทุกกองทุนรวมที่บริ ษทั หลักทรัพย์
เป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการก็ได้
อํานาจหน้าที่ของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์

มาตรา ๑๒๗ ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม มีอาํ นาจ
หน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ดูแลให้บริ ษทั หลักทรัพย์ปฏิบตั ิตามมาตรา

๑๒๕

โดยเคร่ งครัด
(๒) รับฝากทรัพย์สินขอ งกองทุนรวมโดยแยกไว้ตา่ งหากจาก
ทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็ นไปตามที่
ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(๓) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(๔) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์
กระทําการ หรื องดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กองทุนรวม
หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๕
(๕) ดําเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริ ษทั หลักทรัพย์ปฏิบตั ิตาม
หน้าที่ของตน หรื อฟ้ องเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายจากบริ ษทั หลักทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรื อเมื่อได้รับคําสัง่ จากสํานักงาน
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อผลประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมใด ให้เรี ยกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น
การรายงานและอํานาจ
สัง่ การในกรณี ที่บริ ษทั
หลักทรัพย์กระทําการ

มาตรา ๑๒๘ ในกรณี ที่บริ ษ ั ทหลักทรัพย์กระทําการ หรื องดเว้น
กระทําการ จนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตน

_______________________
๔

แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

๕๙

ตามมาตรา ๑๒๕ ให้ผดู้ ูแลผลปร ะโยชน์ของกองทุนรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าวโดยละเอียด และส่ งให้แก่สาํ นักงานภายในห้าวันนับแต่วนั ที่
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรู ้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
ในกรณี ที่สาํ นักงานได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง และพิจารณา
เห็ นว่าการกระทําของบริ ษทั หลักทรัพย์เป็ นการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวง ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจสั่งให้
บริ ษทั หลักทรัพย์แก้ไขการกระทํา หรื องดเว้นการกระทํา ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหาย หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นหน้าที่ของบริ ษทั หลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๒๕
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของ สํานักงาน
ที่สงั่ ตามวรรคสอง ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) สั่งเพิกถอนการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการของ
บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั และแต่งตั้งให้บริ ษทั หลักทรัพย์อื่นเข้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ใน
การดําเนินการแทน ทั้งนี้ ให้ถือว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ที่สาํ นักงานแต่งตั้งได้รับไป
ซึ่ งสิ ทธิ และหน้าที่ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ถูกสั่งเพิกถอน
(๒) สัง่ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์เลิกกองทุนรวมนั้น

งดเว้นกระทําการ
หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่

มาตรา ๑๒๙ ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ ง
ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมตั ิจากสํานักงาน
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ไขวิธีการ
จัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตาม
จํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโค รงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน
ในกรณี ที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
หรื อ
วิธีจดั การได้กระทําตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แจ้งให้
สํานักงานทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้มีมติให้แก้ไข
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรื อวิธีจดั การไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสื อพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรื อวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

การดําเนินการและ
แก้ไขเพิม่ เติมโครงการ
จัดการกองทุนรวม

๖๐

มาตรา ๑๓๐ ๔ เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว ให้บริ ษทั หลักทรัพย์
แต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชี เพื่อทําหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุน รวมทั้งทําการอย่างอื่นตามแต่จาํ เป็ นเพื่อชําระบัญชีใ
ห้เสร็ จสิ้ น
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ผูช้ าํ ระบัญชีตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานก่อน
ค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมใด
ให้จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น
การจดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม

มาตรา ๑๓๑ เมื่อการชําระบัญชีเสร็ จสิ้ น ให้ผชู ้ าํ ระบัญชี
ขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงาน
ภาย หลังจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมี
ทรัพย์สินคงค้างอยู่ ให้ผชู ้ าํ ระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของสํานักงาน

การนําบทบัญญัติ
มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๑๓๒ ให้นาํ ความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๘๐
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗
และมาตรา ๘๙ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บงั คับแก่การเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อประชาชน และการฟ้ องร้อ งบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์
โดยอนุโลม
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมใด
ให้เรี ยกร้องได้จากทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น
ส่ วนที่ ๘๒
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
_______________

หน้าที่ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ในการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

มาตรา ๑๓๓๔ ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ให้บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ ผูม้ อบหมาย
ให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล โดยใช้ความรู้ความสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ

๖๑

ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ทาํ สัญญาเป็ นหนังสื อกับบุ
คคล หรื อ
คณะบุคคลที่มอบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล และต้องดําเนินการจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ในการนี้ ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอาํ นาจ
กําหนดรายการ อันเป็ นสาระสําคัญแห่งสัญญาดังกล่าวได้
มาตรา ๑๓๔๔ ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล บริ ษทั หลักทรัพย์
ต้องจัดให้มีผจู ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคล
โดยความเห็นชอบของสํานักงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ข องผูจ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคล ให้นาํ ความ
ในมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
ให้ผจู ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคลดําเนินการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ผูจ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคลผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามควา มในวรรคสอง
หรื อวรรคสาม ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การ
กองทุนส่ วนบุคคลนั้นได้

การจัดให้มีผจู้ ดั การ
กองทุนส่วนบุคคล

มาตรา ๑๓๕ ๔ ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล บริ ษทั หลักทรัพย์
ต้องจัดให้มีผรู้ ับฝากทรัพย์สิน โดยความเห็นชอบจากสํานักงาน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
บริ ษทั หลักทรัพย์อาจเป็ นผูร้ ับฝากทรัพย์สินของผูม้ อบหมาย
ให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคลที่ตนเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการได้
เมื่อได้รับ
ความยินยอมจากผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล และได้รับ
ความ เห็นชอบจากสํานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การจัดให้มี
ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน

มาตรา ๑๓๖ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แยกทรัพย์สินของผูม้ อบหมาย
ให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคลออกจากทรัพย์สินของตน และในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์
มิได้เป็ นผูร้ ับฝากทรัพย์สิ นของผูม้ อบหมาย ให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคลที่ตน
เป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์นาํ ทรัพย์สินนั้นไปฝากไว้กบั

การให้บริ ษทั หลักทรัพย์
แยกทรัพย์สิน
และการนําทรัพย์สิน
ไปฝาก

๖๒

ผูร้ ับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง ภายใน
วันทําการถัดจากวันที่บริ ษทั หลักทรัพย์ได้รับทรัพย์สินนั้นมา หรื อภายใน
ระยะเวลา ตามที่สาํ นักงานประกาศกําหนด
การแยกหลักทรัพย์ที่รับ
ฝากออกจากทรัพย์สิน
ของผูร้ ับฝากทรัพย์สิน

มาตรา ๑๓๗ ในการรับฝากทรัพย์สิน ให้ผรู้ ับฝากทรัพย์สินแยก
ทรัพย์สินที่ตนรับฝากไว้ออกจากทรั พย์สินอื่นของตน และดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่รับฝากนั้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สาํ นักงาน
ประกาศกําหนด
ผูร้ ับฝากทรัพย์สินผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามความในวรรคหนึ่ง
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผูร้ ับฝากทรัพย์สินนั้นได้

การลงชื่อในทรัพย์สิน

มาตรา ๑๓๘ บรรดาทรัพย์สินของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุน
ส่ วนบุคคล ต้องลงชื่อของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล และชื่อของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ในฐานะผูท้ าํ การแทนไว้ดว้ ย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สาํ นักงานประกาศกําหนด

ข้อห้าม
บริ ษทั หลักทรัพย์
ในการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

มาตรา ๑๓๙ ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ห้ามมิให้
บริ ษทั หลักทรัพย์กระทําการดังต่อไปนี้
(๑) ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นใด เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
ผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล นอกจากที่ได้ตกลงกันไว้ตามสั ญญา
มอบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล
(๒) รับค่าธรรมเนียม หรื อค่าบริ การอื่นใดจากผูม้ อบหมายให้
จัดการกองทุนส่ วนบุคคล เว้นแต่เป็ นค่าธรรมเนียม หรื อค่าบริ การ ตามอัตราและ
วิธีการที่กาํ หนดไว้ในสัญญามอบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล
(๓) ซื้ อ หรื อขายทรัพย์สินในนามของต นเองให้แก่ผมู ้ อบหมาย
ให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการกระทําดังกล่าว
(๔) ให้คารับรองแก่ผมู ้ อบหมาย ให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคลว่า
จะมีกาไร หรื อผลตอบแทนในอัตราที่แน่นอน หรื อสัญญาว่าจะไม่มีผลขาดทุน
ในอัตราที่กาหนดไว้โดยแน่นอน เว้นแต่เป็ นกา รให้คารับรองตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
(๕) กระทําการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตามที่สาํ นักงานประกาศกําหนด

๖๓

มาตรา ๑๔๐ ๔ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทําบัญชีแสดงฐานะ
ทางการเงินของกองทุนส่ วนบุคคลแต่ละราย ตามแบบที่สาํ นักงานประกาศกําหนด
และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีน้ นั
ไว้ดว้ ย
ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลที่มีล ั กษณะตามที่สาํ นักงาน
ประกาศกําหนด ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทํางบการเงินของกอง ทุนส่ วนบุคคล
ที่เป็ นอยูต่ ามความเป็ นจริ ง และต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด การกําหนดดังกล่าวให้คาํ นึงถึง
มาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบแล้วด้วย
งบการเงินตามวรรคสอง ต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็น
โดยผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน และผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
ต้องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั
ผูส้ อบบัญชีของกองทุนส่ วนบุคคลต้องรักษามารยาทและ
ปฏิบตั ิงานสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชี และข้อกําหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ทาํ เอกสารประกอบการลงบัญชี หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้วน ให้ผสู้ อบ
บัญชีเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งและผลกระทบที่เป็ นส าระสําคัญต่องบการเงินไว้ใน
รายงานการสอบบัญชีที่ตนต้องลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น
ผูส้ อบบัญชีผใู ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามวรรคสี่ หรื อวรรคห้ า ให้สาํ นักงาน
มีอาํ นาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีน้ นั ได้

การจัดทําบัญชีแสดง
ฐานะการเงินของ
กองทุนส่วนบุคคล

ส่ วนที่ ๙
การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริ ษทั
_______________
มาตรา ๑๔๑ ในกรณี ที่สาํ นักงานเห็นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ใด
(๑) จัดทําบัญชีไม่เรี ยบร้อย หรื อไม่ทาํ ให้แล้วเสร็ จภายในเวลา
อันสมควร
(๒)๔ กระทําการหรื อไม่กระทําการตามที่สาํ นักงานประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

อํานาจสัง่ การ
ของสํานักงาน
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์
แก้ไขการกระทํา
หรื อกระทําการ
หรื องดเว้นการกระทํา

๖๔

ให้สานักงานมีอานาจสัง่ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั
แก้ไขการ
กระทาดังกล่าว หรื อกระทาการ หรื องดเว้นกระทาการ ตามที่สานักงานเห็นสมควร
ภายในเวลาที่กาหนด
อํานาจสัง่ การ
ของสํานักงาน
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์
แก้ไขฐานะ
หรื อการดําเนินงาน

มาตรา ๑๔๒ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสานักงานว่าบริ ษทั
หลักทรัพย์ใดมีฐานะ หรื อมีการดาเนินงานอยูใ่ นลักษณะอันอาจเป็ นเหตุให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้สานักงานมีอานาจสัง่ ให้บริ ษทั
หลัก ทรัพย์น้ นั แก้ไขฐานะ หรื อการดาเนินงานดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที่
สานักงานกาหนด

อํานาจสัง่ การ
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์
แก้ไขการบริ หารงาน
และการเพิกถอน
ใบอนุญาต

มาตรา ๑๔๓ ๔ ในกรณี ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเห็นว่า
บริ ษทั หลักทรัพย์ใดมีฐานะ หรื อมีการดําเนินงานอยูใ่ นลักษณ ะอันอาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนมีอาํ นาจสั่งให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดาํ เนินการแก้ไขการบริ หารงาน
ให้ถูกต้อง หรื อดําเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กําหนด ในการนี้ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้
บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะ หรื อการดําเนินงาน
ของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ด้วยก็ได้
บริ ษทั หลักทรัพย์ใดไม่ดาํ เนินการแก้ไข หรื อไม่สามารถแก้ไข
การดําเนินงานดังกล่าวได้ ให้รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก .ล.ต.
มีอาํ นาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ได้

อํานาจสัง่ การ
ของสํานักงาน
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์
ถอดถอนผูบ้ ริ หาร

มาตรา๑๔๔ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสํานักงานว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ใด
มีฐานะ หรื อมีการดําเนินง านในลักษณะอันอาจเป็ นเหตุให้เกิด ความเสี ยหายแก่
ประโยชน์ของประชาชน หรื อกรรมการ ผูจ้ ดั ก าร หรื อบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์ใด ไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของสํานักงานตาม
มาตรา ๑๔๑ หรื อมาตรา ๑๔๒ ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจสั่งให้บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั
ถอดถอนกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานขอ งบริ ษทั
หลักทรัพย์ผเู้ ป็ นต้ นเหตุดงั กล่าวออกจากตําแหน่งได้ และให้บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั
แต่งตั้งบุค คลอื่น โดยความเห็นชอบจากสํานักงาน เข้าดํารงตําแหน่งแทนภายใน
เวลาสามสิ บวันนับแต่วนั ถอดถอน

๖๕

มาตรา ๑๔๕ ๔ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดไม่ถอดถอนบุคคล หรื อ
ถอดถอนแล้วไม่แต่ง ตั้งบุคคลอื่นเข้าดํารงตําแหน่งแทนภายในเวลาสามสิ บวัน
นับแต่วนั ถอดถอน ให้สาํ นักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน มีอาํ นาจสั่งดังต่อไปนี้
(๑) ถอดถอนกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคล ซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซึ่ งบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ไม่ถอดถอน
(๒) แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปดํารงตําแหน่งแทน
ผูซ้ ่ ึง ถูกถอดถอนเป็ นเวลาไม่เกินสามปี และให้บุคคลนั้นได้รับค่าตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
โดยให้จ่ายจากทรั พย์สินของ
บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั และในระหว่างเวลาที่ บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งอยู่
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หลักทรัพย์จะมีมติเพิกถอน
หรื อเปลี่ยนแปลงคําสั่งของ
สํานักงานมิได้
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าคําสั่งของสํานักงานตาม
วรรคหนึ่ง เป็ นมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
หรื อตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี
บุคคลซึ่ งถูกถอดถอนจะเข้าไปเกี่ยวข้อง หรื อดําเนินการใด ๆ
ไม่วา่ โดยทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั มิได้
และต้องอํานวย
ความสะดวก และให้ขอ้ เท็จจริ งแก่บุคคลซึ่ งได้รับแต่งตั้งแทน

อํานาจในการถอดถอน
และแต่งตั้งผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั หลักทรัพย์

มาตรา ๑๔๖ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของ
สํานักงานตามมาตรา ๑๔๔ ให้สาํ นักงานรายงานต่อคณะกรรมการ ก .ล.ต. และ
ให้รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก .ล.ต. มีอาํ นาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตได้

อํานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตกรณี
บริ ษทั หลักทรัพย์
ไม่ถอดถอนผูบ้ ริ หาร
ตามคําสัง่ ของสํานักงาน

มาตรา ๑๔๗ ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ใดไม่ประกอบกิจการ
ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต ในปริ มาณที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในช่วงระยะเวลาสองปี ใด ๆ ให้รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. มีอาํ นาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการทุกประเภท หรื อประเภทใด
ประเภทหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตนั้นได้

อํานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตกรณี
บริ ษทั หลักทรัพย์
ไม่ประกอบกิจการ
ในปริ มาณที่กาํ หนด

มาตรา ๑๔๘ ในกรณี ที่รัฐมนตรี สั่งเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๖ หรื อมาตรา ๑๔๗ ที่เป็ นการสั่งเพิกถอนการประกอบ
กิจการทุกปร ะเภท ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว เป็ นอัน
เลิกบริ ษทั

การเพิกถอนใบอนุญาต
ทุกประเภทให้มีผล
เป็ นการเลิกบริ ษทั

๖๖

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บงั คับแก่สถาบันการเงินที่อาจ
ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายอื่น
การแจ้งคําสัง่
เพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา ๑๔๙ ในการเพิกถอนใบอนุญาตของบริ ษทั หลักทรัพย์
ให้รัฐมนตรี แจ้งเป็ นหนังสื อ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ทราบ และปิ ดประกาศ
ไว้ใน ที่เปิ ดเผย ณ สํานักงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั กับทั้งให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และในหนังสื อพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ

การเลิกประกอบกิจการ
ของบริ ษทั หลักทรัพย์

มาตรา ๑๕๐ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ
ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต ให้ยนื่ ขออนุญาตเลิกประกอบกิจการต่อรัฐมนตรี
ผ่านคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการอนุญาตรัฐมนตรี จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้

การดําเนินงานที่คา้ ง
เมื่อบริ ษทั เลิก
ประกอบกิจการ

มาตรา ๑๕๑ เมื่อบริ ษทั หลักทรัพย์ใดเลิกกิจการ
หรื อเลิก
ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ทําการซื้ อขาย หรื อแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์ ชําระราคา และส่ งมอบหลักทรัพย์ในรายการที่คา้ งอยู่ ให้เสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่สาํ นักงานกําหนด

การแต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชี
และการชําระบัญชีของ
บริ ษทั หลักทรัพย์

มาตรา ๑๕๒ เมื่อมีการเลิกบริ ษทั หลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๔๘
ให้มีการชําระบัญชี และให้สาํ นักงานแต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชี
การชําระบัญชีให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยการชําระบัญ
ชีบริ ษทั จํากัด หรื อกฎหมายว่าด้วย
บริ ษทั มหาชนจํากัดว่าด้วยการชําระบัญชี แล้วแต่กรณี เว้นแต่การใดที่เป็ น
อํานาจและหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ให้เป็ นอํานาจและหน้าที่ของสํานักงาน
ค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ใด ให้จ่ายจาก
ทรัพย์สินของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั
หมวด ๕
ตลาดหลักทรัพย์
_____________
ส่ วนที่ ๑
การจัดตั้ง
_____________

การจัดตั้งและ
วัตถุประสงค์ของ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๕๓ ให้จดั ตั้งตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเรี ยกว่า
“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่นาํ ผลกําไรมาแบ่งปั นกันดังนี้

๖๗

(๑) จัดให้มีการให้บริ การเป็ นศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมตลอดถึงการจัดระบบและวิธีการซื้ อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ดงั กล่าว
(๒) ประกอบธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่
ธุ รกิจให้บริ การเกี่ยวกับหลักทรัพย์จดทะ
เบียน โดยเป็ นสํานักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ธุ รกิจให้บริ การด้านข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ หรื อธุ รกิจทํานองเดียวกัน
(๓) ประกอบธุ รกิจอื่นใดนอกจาก (๑) และ (๒) โดยได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้มีฐานะเป็ นนิติบุคคล
มาตรา ๑๕๔ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอาํ นาจกระทําการต่าง ๆ
ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕๓ อํานาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง
(๑) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิ ทธิ์ มีทรัพยสิ ทธิ ต่าง ๆ ครอบครอง
เช่าหรื อให้เช่า เช่าซื้ อหรื อให้เช่าซื้ อ โอนหรื อรับโอนสิ ทธิ การเช่าห รื อสิ ทธิการ
เช่าซื้ อ จํานองหรื อรับจํานอง ขายหรื อจําหน่ายด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งสังหาริ มทรัพย์
หรื ออสังหาริ มทรัพย์
(๒) กูย้ มื เงิน หรื อให้กยู้ มื เงิน และลงทุนหาผลประโยชน์

อํานาจของ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๕๕ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์
หรื อกิจการที่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากตลาดหลักทรัพย์ที่ได้จดั ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติน้ ี

ข้อห้ามบุคคลอื่น
ประกอบกิจการ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๕๖ ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากตลาดหลักทรัพย์
ใช้ชื่อ หรื อคําแสดงชื่อในธุ รกิจว่า“ตลาดหลักทรัพย์” หรื อ “ตลาดหุน้ ” หรื อคําอื่นใด
ที่มีความหมายเช่นเดียวกัน

ข้อห้ามบุคคลอื่นใช้ชื่อ

มาตรา ๑๕๗ หลักทรัพย์ที่จะซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ ต้องเป็ น
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนตามส่ วนที่ ๔ แห่งหมวดนี้

หลักทรัพย์ที่จะซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๕๘ บริ ษทั หลักทรัพย์ที่จะทําการเป็ นนายหน้า หรื อ
ตัวแทนซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ต้องเป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

การเป็ นนายหน้า
หรื อตัวแทนซื้ อขาย
หลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์

๖๘

ส่ วนที่ ๒
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
_______________
คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๕๙ ให้มีคณะกรรมการต ลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่ง
ประกอบด้วยบุคคล ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต แต่งตั้งจํานวนไม่เกินห้าคน กับบุคคล
ซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจํานวนไม่เกินห้าคน เป็ นกรรมการ และ
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตําแหน่ง
บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็ น ผูม้ ี
ความรู ้และประสบการณ์ในกิจการตลาดห ลักทรัพย์ ธุ รกิจหลักทรัพย์ หรื อ ธุ รกิจ
การเงินเป็ นอย่างดี และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ที่มี
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์
คนหนึ่ง นอกจากผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ เป็ นประธานกรรมการ และจะเลือก
กรรมการตลาดหลักทรัพย์อีกคนหนึ่ง เป็ นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๐ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก
เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(๔) ไม่เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาํ แหน่ง หรื อเงินเดือนประจํา
ข้ารา ชการการเมือง หรื อพนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรื อของราชการส่ วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น ซึ่ งได้รับเลือกตั้ง
(๕) ไม่เป็ นผูท้ ี่พน้ จากตําแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการ ก .ล.ต.
มีมติให้ออก

วาระของกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์
นอกจากผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๑ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์นอกจากผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์ดาํ รงตําแหน่งคราวละสองปี แต่ในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบกําหนด
หนึ่งปี ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งและกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งสมาชิกเลือกตั้ งออกจากตําแหน่งฝ่ ายละสองคน โดยวิธี
จับสลากและให้ถือว่าการออกจากตําแหน่งโดยการจับสลากเป็ นการออกตาม
วาระด้วย

๖๙

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับ
แต่งตั้ง หรื อเลือกตั้งได้อีก แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
มาตรา ๑๖๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์พน้ จากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก
(๔) เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
เมื่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์พน้ จากตําแหน่งก่อนวาระ ให้
คณะกรรมการ ก .ล.ต. แต่งตั้ง หรื อสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งบุคคลอื่น
เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แทน แล้วแต่กรณี

การพ้นจากตําแหน่ง
ด้วยเหตุอื่น
ของกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๓ ให้นาํ ความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑
วรรคสอง มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม

การนําบทบัญญัติ
มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๖๔ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละไม่เกินสี่ ปี
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

การแต่งตั้งประโยชน์
ตอบแทน และ
วาระของผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๕ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ตอ้ ง
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
(๒) เป็ นผูส้ ามารถปฏิบตั ิงานเต็มเวลาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๖๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์พน้ จากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์
(๔) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ออก
(๕) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐

คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม
ของผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์
การพ้นจากตําแหน่ง
ด้วยเหตุอื่น
ของผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์

๗๐

มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ผจู้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
ออกจากตําแหน่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวน
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ท้ งั หมด โดยไม่นบั ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
อํานาจหน้าที่
ของผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๗ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่บริ หารกิจการ
ของตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็ นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และมีอาํ นาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ
ตลาดหลักทรัพย์
ในการบริ หารกิจการ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ ต้องรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์
เป็ นผูแ้ ทนของ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๖๘ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผูแ้ ทนของตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อการนี้
ผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์จะมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ปฏิบตั ิกิจการบางอย่างแทน
โดยไม่ขดั ต่อระเบียบ หรื อข้อบังคับที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้
ก็ได้
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้ทาํ เป็ นหนังสื อ

การแต่งตั้ง
ผูท้ าํ การแทนผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์
เป็ นการชัว่ คราว

มาตรา ๑๖๙ เมื่อตําแหน่งผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์วา่ งลง
หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรื อพนักงานของตลาดหลักทรัพย์คนใดคนหนึ่ง
เป็ นผูท้ าํ การแทนเป็ นการชัว่ คราวได้ ในการนี้ ให้ผทู ้ าํ การแทนมีอาํ นาจและหน้าที่
เช่นเดียวกับผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์

อํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๗๐ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอาํ นาจหน้าที่
วางนโยบายควบคุมดูแลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบตั ิการอื่นใด
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
อํานาจหน้าที่ของคณะกร รมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
ให้รวมถึงการกําหนดระเบียบ หรื อข้อบังคับในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับ
และ
เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(๒) อัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนายหน้า
หรื อตัวแทนในการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน

๗๑

(๓) หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเป็ นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์
การเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา
๑๕๙ จํานวน วิธีการรับ
คุณสมบัติ สิ ทธิและหน้าที่ วินยั การลงโทษ การประชุม ตลอดจนการโอนและ
การพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
(๔) การกําหนดเกี่ยวกับค่าเข้าเป็ นสมาชิก ค่าบํารุ ง เงินประกัน
และค่าบริ การต่าง ๆ ที่สมาชิกจะพึงจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
(๕) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกําหนดเพิม่ เติมในการบัญชี
และการสอบบัญชี โดยไม่ขดั ต่อมาตรฐานที่กาํ หนดโดยสถาบันวิชาชีพ
ซึ่ งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้การรับรอง
(๖) การประกาศรายชื่อผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้ทาํ การสอบบัญชีของบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(๗) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียน
ผูถ้ ือหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยฐา นะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(๘) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการทําสัญญาเป็ น
นายหน้า หรื อตัวแทนซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่
ลูกค้าและบริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิก
(๙) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้ อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การอนุญาตให้สมาชิกซื้ อ
หรื อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาด หลักทรัพย์ และการชําระราคา และการส่ งมอบ
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้มีการซื้ อ หรื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(๑๐) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิ ธี การเกี่ยวกับการห้ามซื้ อ หรื อ
ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นการชัว่ คราว
(๑๑) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเข้าไป
ตรวจสอบเอกสารและสมุดบัญชีของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
(๑๒) เวลาทําการประจําวันและวันหยุดทําการสําหรับการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
(๑๓) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําและ
เปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการรับรองการโอน
หลักทรัพย์และการออกใบหลักทรัพย์

๗๒

(๑๔) การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานและลูกจ้าง วินยั
การลงโทษพนักงานและลู กจ้างของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการร้องทุกข์
และระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานของตลาดหลักทรัพย์
(๑๕) การกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินบําเหน็จ
รางวัลพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์
(๑๖) การสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง หรื อผูพ้ น้ จากการเป็ น
พนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น
(๑๗) การอื่นใดที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
การกําหนดหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ หรื อข้อบังคับตาม
(๒) (๓) (๔) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ต้องรับฟังความเห็นจากที่ประชุม
สมาชิกก่อน และการกําหนด หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ หรื อข้อบังคับตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๑) และ (๑๗) เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว จึงให้ใช้บงั คับได้
อํานาจของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการสัง่ ให้
ตลาดหลักทรัพย์
ออกแก้ไข หรื อ
ยกเลิกกฎเกณฑ์

มาตรา ๑๗๐/๑๔ ในกรณี ที่ปรากฏต่อคณะกรรมการ ก .ล.ต. ว่า
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อกระทบกระเทือน
ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของประชาชน หรื อไม่เพียงพอที่จะคุม้ ครองและรั กษาความ
เชื่อมัน่ ของผูล้ งทุน ให้คณะกรรมการ ก .ล.ต. มีอาํ นาจสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์
กําหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม ยกเลิก หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้วได้

การสัง่ รับหรื อ
เพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียน
หรื อการห้าม
การซื้อขายหลักทรัพย์
เป็ นการชัว่ คราว

มาตรา ๑๗๑ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีอาํ นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) รับหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมาตรา
๑๗๐(๑)
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(๒) ห้ามการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนรายใดรายหนึ่งใ น
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นการชัว่ คราว โดยกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
(๓) ห้ามสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทําการ
ซื้ อ หรื อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นการชัว่ คราว โดยกําหนดระยะเวลา
ตามที่เห็นสมควร
(๔) เพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
ตามมาตรา ๑๗๐(๑)

๗๓

การสั่งรับหลั กทรัพย์ หรื อเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ทาํ การของตลาดหลักทรัพย์
และเผยแพร่ ให้ประชาชนทัว่ ไปทราบ ก่อนวันที่หลักทรัพย์ดงั กล่าว เป็ น หรื อ
ถูกเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มาตรา ๑๗๒ เพื่อให้การดําเนินงาน ของตลาดหลักทรัพย์
เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย หรื อเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุน ให้คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ มีอาํ นาจสัง่ ให้บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์กระทําการ หรื องดเว้นกระทําการในเรื่ องใด ๆ ตามความจําเป็ น
และสมควร
ในกรณี ที่บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฝ่ าฝื นคําสั่งของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์จะใช้อาํ นาจตามมาตรา ๑๗๑(๒) หรื อ (๔) ก็ได้

การสัง่ ให้บริ ษทั ที่มี
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
กระทําการหรื อ
งดเว้นกระทําการ

มาตรา ๑๗๓ ในกรณี ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพิกถอน
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริ ษทั ฝ่ าฝื นคําสัง่ ตามมาตรา ๑๗๒
ให้บุคคลผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนนั้น มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูซ้ ่ ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั
ผูเ้ ป็ นต้นเหตุ
แห่งการฝ่ าฝื นคําสัง่ ดังกล่าว
บุคคลผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายตามวรรคหนึ่ง
ต้องเป็ นผูไ้ ด้หลักทรัพย์น้ นั มาก่อนการเพิก ถอน และมิได้มีส่วนร่ วม หรื อให้
ความเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิแก่การฝ่ าฝื นเช่นว่านั้น

สิ ทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่
ถูกเพิกถอนการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

มาตรา ๑๗๔ ความรับผิดชดใช้คา่ เสี ยหายตามมาตรา ๑๗๓
ให้เป็ นจํานวนเงินเท่ากับมูลค่าที่ลดลงจากราคาขายครั้งสุ ดท้าย ในตลาดหลักทรัพย์
ของหลักทรัพย์น้ นั

จํานวนค่าเสี ยหาย
ที่ตอ้ งชดใช้

มาตรา ๑๗๕ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอาํ นาจฟ้ องร้ องบังคับคดี
เรี ยกค่าเสี ยหายตามมาตรา ๑๗๔ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ท้ งั ปวง

อํานาจฟ้ องร้องของ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๗๖ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอาํ นาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มอบหมายได้ และให้นาํ
ความในมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
ให้คณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้รับประโยชน์ตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

คณะอนุกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์

๗๔

ประโยชน์ตอบแทน
แก่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๗๗ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ส่ วนที่ ๓
การดําเนินงาน
_______________

การเสนองบดุลและ
บัญชีรายได้รายจ่าย
ประจําปี ของ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๗๘ ให้คณะกรร มการตลาดหลักทรัพย์เสนองบดุล
และบัญชีรายได้รายจ่ายประจําปี ซึ่ งผูส้ อบบัญชีรับรองต่อที่ประชุมสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์ภายในสี่ เดือนนับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทิน

ผูส้ อบบัญชีของ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๗๙ ให้ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีจากบุคคลที่ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสนอ และให้ได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกกําหนด
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
ผูส้ อบบัญชี และไม่เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
พนักงาน หรื อลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์

อํานาจของผูส้ อบบัญชี

มาตรา ๑๘๐ ให้ผสู้ อบบัญชีมีอาํ นาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี
และเอกสารหลักฐานของตลาดหลักทรัพย์ และขอคําชี้แจงจากกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ พนักงาน
หรื อลูกจ้างของ
ตลาดหลักทรัพย์ได้

การยืน่ งบการเงินและ
รายงานต่อสํานักงาน

มาตรา ๑๘๑๔ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยนื่ งบดุลและ
บัญชีรายได้รายจ่ายประจําปี ตลอดจนทํารายงานและจัดส่ งเอกสารต่อสํานักงาน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด

การจ่ายเงินอุดหนุน
ให้แก่สาํ นักงาน

มาตรา ๑๘๒ ให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินให้แก่สาํ นักงาน เพื่อ
เป็ นการอุดหนุนตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

อํานาจในการ
เปิ ดเผยข้อมูล

มาตรา ๑๘๓ ให้ตลาดหลักทรัพย์ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีอาํ นาจเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ เป็ นสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปได้ทราบ เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ หรื อ
ส่ วนได้เสี ยของประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

๗๕

มาตรา ๑๘๔ การซื้ อ หรื อการขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ให้ กระทําได้โดยบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์
ในการซื้ อ หรื อการขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง สมาชิกจะ
กระทําการเป็ นนายหน้า หรื อตัวแทนของบุคคลใด ๆ หรื อของบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่มิได้เป็ นสมาชิกก็ได้
๔
ในการซื้ อ หรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่ งมิใช่ประเภทหุน้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกําหนดให้บุคคล
ที่มิใช่บริ ษทั หลักทรัพย์ ที่เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถทําการซื้ อ
หรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวได้

การซื้อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนโดยสมาชิก

มาตรา ๑๘๕ ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรั พย์ที่เป็ นสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์ซ้ื อ หรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์
ไม่วา่ จะเป็ นการซื้ อ หรื อขายในฐานะนายหน้า หรื อตัวแทน หรื อในนามของ
สมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์

ข้อห้ามสมาชิกซื้ อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน
นอกตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๑๘๖ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายอันอาจเกิดแก่ประโยชน์
ของประชาชน หรื อเศรษฐกิจของประเทศ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจ
(๑) ห้ามการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมดใน
ตลาดหลักทรัพย์ เป็ นการชัว่ คราว โดยกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
(๒) สั่งให้คณะกรรมการตลา ดหลักทรัพย์ หรื อผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์กระทําการ หรื องดเว้นกระทําการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
การดําเนินการตาม (๑) ให้คณะกรรมการ ก .ล.ต. ทําเป็ นหนังสื อ
และประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ทาํ การของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้ง
รายงานให้รัฐมนตรี ทราบโดยเร็ ว ในการนี้ ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจสั่งแก้ไข หรื อ
เปลี่ยนแปลงการสัง่ การดังกล่าวได้

อํานาจของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการสัง่ การเพื่อ
ป้ องกันความเสี ยหาย
แก่เศรษฐกิจ
ของประเทศ

มาตรา ๑๘๗ ในกรณี ที่มีเหตุขดั ข้องอันเนื่องมาแต่เครื่ องอุปกรณ์
ที่ใช้ในระบบซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่ งเป็ นผลให้ไม่อาจ
ซื้ อ หรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามปกติ ให้ผจู้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์ มีอาํ นาจสั่งหยุดการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ท้ งั หมด เป็ นการชัว่ คราวได้ แต่ตอ้ งรายงานเหตุดงั กล่าว
โดยละเอียดต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในทันที

การสัง่ หยุดการซื้ อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ทั้งหมดเป็ นการชัว่ คราว
เนื่องจากเครื่ องอุปกรณ์
มีเหตุขดั ข้อง

๗๖

การดําเนินงานที่คา้ ง
เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ

มาตรา ๑๘๘ เมื่อสมาชิกของตลาด หลักทรัพย์รายใดพ้นจาก
สมาชิกภาพ ตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งอนุญาตให้สมาชิกนั้นซื้ อขายหลักทรัพย์รายการที่
ค้างอยูใ่ ห้แล้วเสร็ จ
ส่ วนที่ ๔
หลักทรัพย์จดทะเบียน
_______________

การเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

มาตรา ๑๘๙ บุคคลใดประสงค์จะนําหลักทรัพย์ที่ตนออกไป
ซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องนําหลักทรัพย์น้ นั
ไปจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์
เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคําขอจดทะเบียนแล้ว ให้พิจารณาและ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสั่งรับ หรื อไม่รับเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

การใช้หลักทรัพย์
แทนกันได้

มาตรา ๑๙๐ ๔ ในกรณี ที่ตอ้ งมีการส่ งมอบ การโอน การยึดถือ
หรื อส่ งคืนหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ ใช้หลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกัน หรื อของ
โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจํานวนเท่ากัน
แทนกันได้

การจัดให้มีทะเบียน
ผูถ้ ือหลักทรัพย์

มาตรา ๑๙๑ ให้บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจัด ให้
มีทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
การจัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์จะมอบให้ตลาดหลักทรัพย์ หรื อผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้บริ การเป็ น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๒๑ เป็ นผูด้ าํ เนินการแทนก็ได้

การขอให้
ตลาดหลักทรัพย์
เป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์

มาตรา ๑๙๒ ในกรณี ที่มีผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
จดทะเบียนใด ซึ่ งมีจาํ นวนรวมกันไม่ต่าํ กว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของจํานวนหุ น้ ที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
ร้องขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้
ตลาดหลักทรัพย์รับเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์
รับเป็ นนายทะเบียนตามคําขอนั้น และให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ดาํ เนินการ
ส่ งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในหกสิ บวันนับแต่
วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งการรับเป็ นนายทะเบียนต่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
เมื่อพ้นกําหนดดังกล่า วแล้ว บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะทําหน้าที่
นายทะเบียนต่อไปไม่ได้

๗๗

มาตรา ๑๙๓ ในกรณี ที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจะ
งดรับการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
และได้มีผถู ้ ือหลักทรัพย์ขอลงทะเบียนการโอนไว้ก่อน วันงดรับการลงทะเบียน
ดังกล่าว บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจะต้องดําเนินการโอนหลักทรัพย์น้ นั
ให้แล้วเสร็ จก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้น

การลงทะเบียน
การโอนหลักทรัพย์
ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ
ก่อนวันประชุม
ผูถ้ ือหุ้น

มาตรา ๑๙๔ ห้ามมิให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเ บียน
จ่ายเงินปั นผล หรื อผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น แก่บุคคลที่มิได้ลงทะเบียนเป็ น
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ และในกรณี ที่หลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหุ น้ ห้ามมิให้บริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว ยอมให้บุคคลนั้นออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้

ข้อห้ามการจ่าย
เงินปันผลหรื อยอมให้
บุคคลที่มิได้ลงทะเบียน
เป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์
ออกเสี ยงลงคะแนน

มาตรา๑๙๕๔ ในกรณี ที่เจ้าของหลักทรัพย์มีสัญญาให้บริ ษทั หลักทรัพย์
ยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็ นประกันการชําระหนี้เงินกู้ บริ ษทั หลักทรัพย์
ต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีบญั ชี หลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว ตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์ กําหนด และต้องลงรายการให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความเป็ นจริ ง และเป็ นปัจจุบนั
(๒) รักษาหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ให้ตรงตามประเภท ชนิด และ
ตามจํานวน สุ ทธิ ที่ปรากฏในบัญชีหลักทรัพย์ตาม (๑) อยูต่ ลอดเวลา เว้นแต่
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ จะประกาศกําหนดเป็ นอย่างอื่น และต้องส่ งคืนให้แก่
ผูก้ ไู้ ด้ในทันทีที่ผกู ้ ไู้ ด้ชาํ ระหนี้เงินกูค้ รบถ้วนแล้ว
การยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็ นประกันการชําระหนี้เงินกู้
ตามวรรคหนึ่ง มิให้นาํ มาตรา ๗๕๒ และมาตรา ๗๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ มาใช้บงั คับ
ให้นาํ บทบัญญัติเกี่ยวกับการจํานําตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ มาใช้บงั คับกับการให้ประกันตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขดั หรื อ
แย้งกับมาตรานี้และมาตรา ๑๙๖

การยึดถือ
หลักทรัพย์จดทะเบียน
เป็ นประกันหนี้ เงินกู้

ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ยดึ ถือหลักทรัพย์ จดทะเบียนไว้เป็ น
ประกัน การชําระหนี้เงินกูต้ ามวรรคหนึ่ง มีบุริมสิ ทธิ เหนือหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ทํานองเดียวกับผูร้ ับจํานํา

๗๘

การบังคับชําระหนี้
เงินกูจ้ ากหลักทรัพย์
จดทะเบียนที่ยดึ ถือ
ไว้เป็ นประกัน

มาตรา ๑๙๖๔ การบังคับขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ยดึ ถือไว้เป็ น
ประกันการชําระหนี้เงินกูต้ ามมาตรา ๑๙๕ ผูใ้ ห้กตู้ อ้ งบอกกล่าวเป็ นหนังสื อไปยัง
ผูก้ ู้ และผูใ้ ห้ประกันก่อน เพื่อให้มีการชําระหนี้ภายในเวลาอันควร ถ้าผูก้ แู้ ละ
ผูใ้ ห้ประกันไม่ปฏิบตั ิตามคําบอกกล่าว ผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิ นาํ หลักทรัพย์ที่เป็ นประกันนั้น
ไปขายในตลาดหลักทรั พย์ ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด หรื อ
ขายทอดตลาดได้
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บงั คับกับการบังคับจํานําหลักทรัพย์
จดทะเบียนที่จาํ นําไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดว้ ย โดยอนุโลม

การลงลายมือชื่อของ
นายทะเบียนใน
ใบหลักทรัพย์

มาตรา ๑๙๗ ในการออกใบหลักทรัพย์ ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์
มีอาํ นาจลงลายมือชื่อในใบหลักทรัพย์แทนการลงลายมือชื่อกรรมการของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เมื่อได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ดังกล่าว

บทยกเว้นสําหรับ
หลักทรัพย์บางประเภท

มาตรา ๑๙๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๑๙๓
มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๑๙๖ มิให้ใช้บงั คับแก่หลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
(๑) พันธบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
(๒) ตัว๋ เงิน
(๓) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
กําหนด

การนําบทบัญญัติ
มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๑๙๙ ๔ ให้นาํ ความในมาต รา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓
และมาตรา ๕๕ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บงั คับแก่การโอนและ
การจัดทําทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน
อันมิใช่ตวั๋ เงิน โดยอนุโลม
ให้นาํ ความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙
มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บงั คับแก่การ
เปิ ดเผยข้อมูลและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน
อันมิใช่
พันธบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อหลักทรัพย์อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยอนุโลม แต่ในกรณี ที่บริ ษทั ดังล่กาว
ได้จดั ทํา และส่ งรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสํานักงานตามมาตรา ๕๖ ไว้แล้ว
บริ ษทั จะส่ งสําเนารายงานข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ก็ได้
ในกรณี ที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง กําหนดให้เป็ น
อํานาจหน้าที่ของสํานักงาน หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให้ถือว่าบทบัญญั ติ
ดังกล่าวเป็ นการกําหนดอํานาจหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

๗๙

มาตรา ๒๐๐ ให้งบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจํางวดการ
บัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสถาบันการเงินที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดั ทําตามแบบที่กาํ หนด ไว้ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่ง หรื อ
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจของสถาบันการเงินนั้น เป็ นงบการเงินประจํางวด
การบัญชีตามที่กาํ หนดในมาตรา๑๙๙ และให้ถือว่าผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งได้รับความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๑๐๖ หรื อตามกฎหมายดังกล่าว เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์
ให้ความเห็นชอบ

งบดุล
บัญชี กาํ ไรขาดทุน
และผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อสถาบันการเงิน

ส่ วนที่ ๕
การชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์
___________________
มาตรา ๒๐๑ ในกรณี ที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์มีขอ้ พิพาท
ที่เกิดขึ้นจากหรื อเกี่ยวเนื่องกับกา รซื้ อ หรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง หรื อระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของ
สมาชิก คู่พิพาทอาจยืน่ คําร้องต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคล
ซึ่งคณะกรรมการตล าดหลักทรัพย์แต่งตั้งหนึ่งคนเป็ นประธาน และบุคคล
ซึ่ งคู่พิพาทแต่งตั้งอีกฝ่ ายละหนึ่งคน

การชี้ ขาดข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ

มาตรา ๒๐๒ คําร้องตามมาตรา ๒๐๑ ให้เป็ นไปตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และอย่างน้อยต้องระบุเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยูข่ องคู่พิพาท
(๒) ประเด็นข้อพิพาท
(๓) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

แบบคําร้องให้มี
อนุญาโตตุลาการ

มาตรา ๒๐๓ ให้นาํ กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ มาใช้บงั คับ
กับการพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทตามมาตรา ๒๐๑ โดยอนุโลม

การนํากฎหมายว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ
มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม

๘๐

หมวด ๖
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
และศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า
__________________
ส่ วนที่ ๑
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
__________________
การจัดตั้งศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์
ต้องได้รับใบอนุญาต

มาตรา ๒๐๔ บริ ษทั หลักทรัพย์รวมกันไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้ าราย
อาจขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก .ล.ต. จัดตั้งศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
เพื่อให้บริ การเป็ นศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ ที่มิได้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้

คําขอและเอกสาร
หลักฐานในการ
ขอรับใบอนุญาต

มาตรา ๒๐๕ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซ้ื อข ายหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๒๐๔ ให้ยนื่ คําขอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อของศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
(๒) ที่ต้ งั สํานักงาน
(๓) บริ ษทั หลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นสมาชิกผูก้ ่อตั้ง
(๔) ทุนและที่มาของทุนในการดําเนินงาน
(๕) ข้อบังคับของศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
(๖) รายละเอียดอื่นใดตามที่คณะกรรมการ.ล.ต.
ก ประกาศกําหนด
คําขอตามวรรคหนึ่ง ให้แนบเอกสารหลักฐานข้อตกลงในการ
จัดตั้ง ข้อบังคับที่ใช้บงั คับกับสมาชิก และหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ ก .ล.ต.
ประกาศกําหนด

หลักเกณฑ์การ
ขอรับใบอนุญาต
และการอนุญาต

มาตร า ๒๐๖ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ.ล.ต.
ก ประกาศกําหนด

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

มาตรา ๒๐๗ ให้คณะกรรมการ ก .ล.ต.
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ได้

ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
เป็ นนิติบุคคล

มาตรา ๒๐๘ ให้ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว
มีฐานะเป็ นนิติบุคคล

มีอาํ นาจกําหนด

๘๑

มาตรา ๒๐๙ ห้ามมิให้บุคคลใดให้บริ การเป็ นศูนย์ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ หรื อกิจการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
ที่ได้รับใบอนุญาตตามส่ วนนี้

ข้อห้ามบุคคลอื่น
ให้บริ การเป็ นศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๑๐ ๔ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ตาม
มาตรา ๒๐๔ แล้ว ให้มีคณะกรรมการศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์คณะหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการที่สมาชิกผูก้ ่อตั้งเลือกเข้ามาจํานวนไม่เกินเก้าคน
ให้กรรมการศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์เป็ นผูเ้ ลือกประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ ผูจ้ ดั การศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ และตําแหน่งอื่น ตามที่
เห็นสมควรจากกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให้ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์แจ้งชื่อและตําแหน่งของกรรมการ
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนทราบ โดยมิชกั ช้า

คณะกรรมการศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๑๑ ในกรณี ที่ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับที่ใช้กบั สมาชิก ให้ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์รายงานการแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อบังคับดังกล่าวให้สาํ นักงานทราบ โดยไม่ชกั ช้า

การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ

มาตรา ๒๑๒ ๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

อํานาจของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการสัง่ ยกเลิกหรื อ
แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ

มาตรา ๒๑๓ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้สมาชิกผูกพันว่า
จะปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี หรื อตามระเบียบ หรื อข้อบังคับของ
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์น้ นั หรื อตามระเบียบ หรื อข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก .ล.ต.
กําหนด หากสมาชิกใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์น้ นั
ต้องลงโทษสมาชิกดังกล่าว
โทษตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ปรับ
(๓) ห้ามมิให้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์น้ นั
เป็ นการชัว่ คราว
(๔) ให้พน้ จากสมาชิกภาพ

การจัดให้สมาชิก
ผูกพันตน และ
การลงโทษสมาชิก

มาตรา ๒๑๔ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ยอ่ มเลิกกันด้วยเหตุ
ดังต่อไปนี้

การเลิกศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์

๘๒

(๑) ถ้าในข้อตกลงในการจัดตั้งศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์มีกาํ หนด
กรณี อนั ใดเป็ นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณี น้ นั
(๒) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้เลิก
(๓) ถ้าจํานวนสมาชิกลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงสิ บห้าราย และ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้เลิก
(๔) ล้มละลาย
(๕) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้เลิกเมื่อมีเหตุอนั สมควร
การเลิกตาม (๑) และ (๒) จะมีผลต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
การแบ่งทรัพย์สิน
เมื่อเลิกศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ๒๑๕ เมื่อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์เลิกกันแล้ว
หากข้อตกลงในการจัดตั้ง หรื อข้อบังคับ ที่ใช้บงั คับกับสมาชิกไม่ได้กาํ หนดไว้
เป็ นอย่างอื่น ให้แบ่งทรัพย์สินที่เหลืออยูแ่ ก่สมาชิกจํานวนเท่า ๆ กัน

การนําบทบัญญัติ
มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๑๖๔ ให้นาํ ความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐
มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐
มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๗ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม

การนําบทบัญญัติ
มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
และการกําหนด
อํานาจหน้าที่

มาตรา ๒๑๗ ให้นาํ ความในมาตรา 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 รวมทั้งบทกําหนดโทษ
ที่เกี่ยวข้อง มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
ในกรณี ที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง กําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่
ของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
หรื อผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบทบัญญัติดงั กล่าว เป็ นการกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ หรื อคณะกรรมการศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ หรื อผูจ้ ดั การ
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

๘๓

ส่ วนที่ ๒
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า
_________________
มาตรา ๒๑๘ การจัดตั้ง การดําเนินงาน การกํากับและควบคุม
กิจการศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ศูนย์ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ล่วงหน้า

หมวด ๗
องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
___________________
ส่ วนที่ ๑
สํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และนายทะเบียนหลักทรัพย์
_________________
มาตรา ๒๑๙ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการเป็ นสํานักหักบัญชี
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักหักบัญชี หม ายความว่า สถานที่อนั เป็ นศูนย์กลางการ
ให้บริ การ เพื่อประโยชน์ในการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการ
ซื้ อขายกัน รวมทั้งบริ การที่เกี่ยวข้อง

การประกอบการเป็ น
สํานักหักบัญชีตอ้ ง
ได้รับใบอนุญาต

มาตรา ๒๒๐ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการเป็ นศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์ หมายความว่า สถานที่อนั เป็ นศูนย์กลาง
การให้บริ การรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริ การที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์
ในการหักบัญชี

การประกอบการเป็ น
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ต้องได้รับใบอนุญาต

มาตรา๒๒๑ ห้ามมิให้บุคคลใดให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การประกอบการเป็ น
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ต้องได้รับใบอนุญาต

มาตรา ๒๒๒ ให้นาํ ความในมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗
รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บงั คับกับสํานักหั กบัญชี ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

การนําบทบัญญัติ
มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

๘๔

หลักเกณฑ์ในการ
ประกอบการเป็ นสํานัก
หักบัญชี ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ หรื อนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์

มาตรา ๒๒๓๔ ในการประกอบการเป็ นสํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ บุคคลที่ประกอบการดังกล่าว
ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด

การรองรับความผูกพัน
ตามกฎหมายของการ
เข้าผูกพัน หรื อแทนที่
เป็ นคู่สญ
ั ญาโดย
สํานักหักบัญชี

มาตรา ๒๒๓/๑๔ การเข้าผูกพัน หรื อแทนที่เป็ นคูส่ ัญญาในสัญญา
ซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยสํานักหักบัญชีและการวางหลักประกัน ซึ่ งปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ที่สาํ นักหักบัญชีกาํ หนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ให้มีผลผูกพันและใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย

ผลของการเข้าผูกพัน
หรื อแทนที่เป็ นคู่สญ
ั ญา
ของสํานักหักบัญชี

มาตรา ๒๒๓/๒๔ ในกรณี ที่สาํ นักหักบัญชีเข้าผูกพัน หรื อแทนที่
เป็ นคู่สัญญาในสัญญาซื้ อขายหลักทรัพย์ ให้สาํ นักหักบัญชีมีความผูกพันตามสิ ทธิ
และหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามสัญญาซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ตนให้บริ การในการชําระราคา
และส่ งมอบหลักทรัพย์ เฉพาะกับสมาชิกของตนเท่ านั้น ไม่วา่ สมาชิกดังกล่าว
จะดําเนินการเพื่อตนเอง หรื อเพื่อบุคคลอื่น

การจัดเก็บและการ
จัดทําบัญชี และ
ข้อห้ามในการ
นําทรัพย์สิน
ของสมาชิกไปใช้
และข้อยกเว้น

มาตรา ๒๒๓/๓๔ ในกรณี ที่ สํานักหักบัญชีได้รับมา หรื อมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินจากสมาชิก เพื่อเป็ นประกันการชําระ ราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
ที่เกิดจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ที่สมาชิกเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อสํานักหักบัญชี
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ท้ งั ของสมาชิกและของลูกค้า หรื อ
ทรัพย์สินที่สมาชิกนํามาวางไว้กบั สํานักหักบัญชี
เพื่อความมัน่ คง ของระบบ
การซื้ อขาย และการชําระราคา และส่ งมอบหลักทรัพย์ ให้นาํ ความในมาตรา๘๒ และ
มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บงั คับกับ
สํานักหักบัญชีในการดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินดังกล่าว โดยอนุโลม

การดาเนินการในกรณี ที่
สมาชิกถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์
ทรัพย์ในคดีลม้ ละลาย

มาตร า ๒๒๓ /๔ ๔ เมื่อสมาชิกถูกฟ้ องเป็ นคดีลม้ ละลายและ
ศาลมีคาํ สั่งพิทกั ษ์ ทรัพย์ ให้นาํ ความในมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และ
มาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ .ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บงั คับ
กับสํานักหักบัญชีและทรัพย์สินที่สาํ นักหักบัญชีได้รับมา
หรื อมีไว้ตาม
มาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม

การดาเนินการในกรณี
ที่สานักหักบัญชีถูก
ศาลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์
หรื อตกเป็ นลูกหนี้ ตาม
คาพิพากษา หรื อถูกสัง่
ระงับการดาเนินกิจการ

มาตรา ๒๒๓ /๕ ๔ เมื่อสํานักหักบัญชีตกเป็ นลูกหนี้ตาม
คําพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกทางการ หรื อหน่วยงานที่มีหน้าที่
กํากับดูแลสั่งระงับการดําเนินกิจการบางส่ วน หรื อทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการ
คุม้ ครองทรัพย์สินของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิก หรื อระบบการชําระราคาและ

๘๕

ส่ งมอบ หลักทรัพย์ ให้นาํ ความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บงั คับกับสํานักหักบัญชี
และทรัพย์สินที่สาํ นักหักบัญชีได้รับมา หรื อมีไว้ตามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๔ ๔ ในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการเป็ น
สํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักท
รัพย์ หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์
ให้ประกอบการได้โดยมิตอ้ งได้รับใบอนุญาต จากคณะ กรรมการ ก .ล.ต. ทั้งนี้
ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ตามมาตรา ๒๒๓
คําว่า “ตลาดหลักทรัพย์ ” ตามวรรคหนึ่ง และที่จะกล่าวต่อไป
ในส่ วนนี้ ให้หมายความรวมถึงบริ ษทั จํากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตั้งขึ้น และถือหุน้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั จํากัดนั้น

กรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์
ประกอบการเป็ น
สํานักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรื อนายทะเบียน
หลักทรัพย์

การรับโอนหลักทรัพย์
มาตรา ๒๒๕ ในการฝากหลักทรัพย์ไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์
ที่รับฝากไว้ในชื่อ
ให้ผฝู้ ากหลักทรัพย์จดั ทําบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้
ของตลาดหลักทรัพย์
กับตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และ
และบัญชีรายชื่อ
เจ้าของหลักทรัพย์
เมื่อรับฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์อาจรับโอนหลักทรัพย์ที่
รับฝากไว้ในชื่อของตนในฐานะที่ถือแทนผูฝ้ ากหลักทรัพย์
หรื อลูกค้าของ
ผูฝ้ ากหลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ก็ได้
ให้สันนิษฐานว่าหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นชื่อของตลาดหลักทรัพย์ตาม
วรรคหนึ่ง เป็ นหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ ถือแทนบุคคลผูม้ ีชื่อปรากฏใน
บัญชีรายชื่อดังกล่าวที่ผฝู ้ ากหลักทรัพย์จดั ทําขึ้น ทั้งนี้ ตามชนิด ประเภท และ
จํานวนที่ปรากฏในบัญชี
ในวันปิ ดสมุดทะเบียนของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์
รวบรวมบัญชีหลักทรัพย์ที่รับฝากไว้ และรายชื่อบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหลัก ทรัพย์
ดังกล่าวในวันก่อนวันแรกที่ปิดสมุดทะเบียนนั้นจากผูฝ้ ากหลักทรัพย์ ส่ งให้แก่
นายทะเบียนของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ และให้ถือว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าว
เป็ นส่ วนหนึ่งของทะเบียนผูถ้ ือหลั กทรัพย์ เว้นแต่รายชื่อของบุคคล ที่นายทะเบียน
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์แจ้งคั ดค้าน ภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่ได้รับ
บัญชีรายชื่อนั้นว่าการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย
หรื อ
ข้อจํากัดในเรื่ องการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย
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การออกใบรับให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แทน
การออกใบหลักทรัพย์

มาตรา ๒๒๖ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ ยืน่ คําขอต่อบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ พร้อมทั้งส่ งมอบใบหลักทรัพย์เพื่อให้ลงทะเบียนการโอนว่า
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์แทนบุคคลตามมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่งแล้ว
ตลาดหลักทรัพย์จะขอให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ออกใบรับ โดยมีรายการตาม
แบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดแทนการ ออกใบหลักทรัพย์ก็ได้ ในกรณี เช่นนั้น
ให้ถือเสมือนว่าบริ ษทั ดังกล่าวได้ออกใบหลักทรัพย์แล้ว

การออกใบหลักทรัพย์
ใหม่ในชื่ อของ
เจ้าของหลักทรัพย์

มาตรา ๒๒๗ เจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์
อาจขอให้ตลาดหลักทรัพย์ออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของตนได้ โดยยืน่ คําขอตาม
แบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
เมื่อได้รับคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งรายชื่อ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ทราบ
และให้บริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ซ่ ึ งได้รับแจ้งรายชื่อดังกล่าวแล้ว ดําเนินการใส่ ชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของ
หลักทรัพย์น้ นั ลงในสมุดทะเบียนของบริ ษทั พร้อมทั้งออกใบหลักทรัพย์ใหม่ใน
ชื่อของเจ้าของหลักทรัพย์ดงั กล่าว
การยืน่ คําขอตามวรรคหนึ่ง ถ้าเจ้าของหลักทรัพย์มิได้เป็ น
ผูฝ้ ากหลักทรัพย์โดยตรงกับตลาดหลักทรัพย์ ให้ยนื่ คําขอผ่านผูฝ้ ากหลักทรัพย์น้ นั

การโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชี
ผูฝ้ ากหลักทรัพย์

มาตรา ๒๒๘ การโอนหลักทรัพย์จากบัญชีผฝู้ ากหลักทรัพย์
รายหนึ่งไปยังบัญชีของผูฝ้ ากหลักทรัพย์อีกรายหนึ่ง จะกระทําได้ต่อเมื่อ
ตลาดหลักทรัพย์ได้รับคําร้องขอจากผูฝ้ ากหลักทรัพย์ หรื อเมื่อสํานักหักบัญชีของ
ตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งรายการการส่ งมอบหลักทรัพย์ ร ะหว่างสมาชิกที่ได้ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละสิ้ นวัน
๔
การโอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
หรื อภายในบัญชี
ผูฝ้ ากหลักทรัพย์รายเดียวกัน ให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เมื่อได้ดาํ เนินการ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การใช้หลักทรัพย์
จดทะเบียนเป็ นประกัน
การชําระหนี้ ในกรณี ที่
มิใช่ตามมาตรา ๑๙๕

มาตรา ๒๒๘/๑๔ การใช้หลักทรัพย์ที่ฝากไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเป็ นประกันการชําระหนี้ที่มิใช่กรณี ตามมาตรา ๑๙๕ ให้มีผลสมบูรณ์เป็ น
ประกันการชําระหนี้ และใช้ยนั บริ ษทั ที่ออกหลักทรั พย์และบุคคลภายนอกได้
เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้ลงบันทึกบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์ กําหนดขึ้น ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ด้วยความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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การบังคับชําระหนี้จากหลักทรัพย์ที่เป็ นประกันตามวรรคหนึ่ง
เจ้าหนี้ตอ้ งบอกกล่าว เป็ นหนังสื อไปยังลูกหนี้และผูใ้ ห้ประกันก่อน เพื่อให้มีการ
ชําระหนี้ภายในเวลาอันควร ถ้าลูกหนี้และผูใ้ ห้ประกันไม่ปฏิบตั ิตามคําบอกกล่าว
เจ้าหนี้มีสิทธิ นาํ หลักทรัพย์ที่เป็ นประกันนั้น ไปขายในตลาดหลักทรัพย์ ตามวิธีการ
ที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด หรื อขายทอดตลาดได้
ให้นาํ บทบัญญัติเกี่ยวกับการจํานําตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ มาใช้บงั คับกับการใช้หลักทรัพย์ เพื่อเป็ นประกันการชําระหนี้ตาม
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับมาตรานี้
ให้เจ้าหนี้ที่รับหลักทรัพย์ไว้เป็ นประกันการชําระหนี้ตาม
วรรคหนึ่ง มีบุริมสิ ทธิ เหนือหลักทรัพย์ดงั กล่าวทํานองเดียวกับผูร้ ับจํานํา
มาตรา ๒๒๘/๒ ๔ ให้นาํ ความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖
มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา๒๒๘/๑ มาใช้บงั คับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดยอนุโลม ทั้งนี้ เฉพาะในส่ วนที่
เกี่ยวกับการรับฝากหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้

การนําบทบัญญัติ
มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๒๙๔ ในกรณี ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบการเป็ น
สํานักหัก บัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์
ให้ประกอบการได้โดยมิตอ้ งได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก .ล.ต. และให้
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย มีอาํ นาจกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการประกอบการดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นาํ ความใน
มาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑
มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม ทั้งนี้ การใดที่เป็ นอํานาจหน้า ที่ของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนตามบทบัญญัติดงั กล่าว ให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตราดังกล่าวหมายความถึง
ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรณี ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย
ประกอบการเป็ น
สํานักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรื อนายทะเบียน
หลักทรัพย์

ส่ วนที่ ๒
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
_________________
มาตรา ๒๓๐ บริ ษทั หลักทรัพย์จะรวมกันจัดตั้งสมาคมที่
เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการส่ งเสริ มการประกอบ

สมาคมที่เกี่ยวเนื่ องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์
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ธุ รกิจหลักทรัพย์ อันมิใช่เป็ นการหาผลกําไร หรื อรายได้แบ่งปั นกันได้ก็แต่โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี
การจัดตั้งสมาคม

มาตรา ๒๓๑ การจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
ต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน

การขออนุญาตและ
การจดทะเบียนสมาคม

มาตรา ๒๓๒ การขออนุญาตและการจดทะเบียนนั้น ให้บริ ษทั
หลักทรัพย์ผเู ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งที่มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าราย ยืน่ คําขอต่อสํานักงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจออกคําสั่งเป็ นหนังสื อเ รี ยกบุคคลใด ๆ
มาสอบถาม หรื อให้ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาต
จัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ได้

สมาคมเป็ นนิติบุคคล

มาตรา ๒๓๓ ให้สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนแล้วเป็ นนิติบุคคล

ข้อบังคับสมาคม

มาตรา ๒๓๔ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ ต้องมี
ข้อบังคับ และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ
(๒) วัตถุที่ประสงค์
(๓) ที่ต้ งั สํานักงาน
(๔) วิธีรับสมาชิก สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๕) วินยั และการลงโทษสมาชิก
(๖) การดําเนินกิจการของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
การตั้ง การออกจากตําแหน่ง และการประชุมของกรรมการ ตลอดจนการประชุมใหญ่
(๗) ข้อบังคับอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ข้อบังคับของสมาคมต้องนําไปจดทะเบียนต่อสํานักงานพร้อมกับ
การยืน่ คําอนุญาตจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ ก่อนออกใบอนุญาต
ถ้าสํานักงานเห็นสมควรจะสัง่ ให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับนั้นก็ได้

สมาชิกของสมาคม

มาตรา ๒๓๕ สมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
ต้องเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์เท่านั้น

๘๙

มาตรา ๒๓๖ ชื่อของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
จะต้องเป็ นชื่อเฉพาะที่ปรากฏในข้อบังคับเท่านั้น และห้ามมิให้ใช้ขอ้ ความ
“แห่งประเทศไทย ” หรื อข้อความที่มีความหมายทํานองเดียวกันประกอบเป็ นชื่อ
ของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
ให้สมาคมที่เกี่ ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ จัดให้มีป้ายชื่ออ่านได้
ชัดเจนติดไว้หน้าสํานักงาน

การใช้ชื่อของสมาคม
และการจัดให้มีป้ายชื่อ

มาตรา ๒๓๗ ให้นาํ บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม การค้า
ในส่ วนที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกําหนดโทษ
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ บังคับ โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติในส่ วนนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้คาํ ว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” แทนคําว่า “รัฐมนตรี ” คําว่า “สํานักงาน”
แทนคําว่า “นายทะเบียน” คําว่า “สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์” แทนคําว่า
“สมาคมการค้า ” และให้อาํ นาจหน้าที่ของพนั กงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
สมาคมการค้าเป็ นอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี

การนํากฎหมาย
ว่าด้วยสมาคมการค้า
มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

หมวด ๘
การกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์
และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
__________________
ส่ วนที่ ๑
การป้ องกันการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับ
การซื้ อขายหลักทรัพย์
________________
มาตรา ๒๓๘ ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อผูซ้ ่ ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินกิจการของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ในหลักทรัพย์ บอกกล่าวข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อข้อความใด
โดยเจตนาให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิดในข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
หรื อราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์

ข้อห้ามการบอกกล่าว
ข้อความอันเป็ นเท็จ
หรื อทําให้ผอู้ ื่น
สําคัญผิดในข้อเท็จจริ ง

๙๐

ข้อห้ามการแพร่ ข่าวว่า
หลักทรัพย์จะมีราคา
สูงขึ้นหรื อลดลง
และข้อยกเว้น

มาตรา ๒๓๙ ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อผูซ้ ่ ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินกิจการของบริ ษทั หลัก ทรัพย์ หรื อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในหลักทรัพย์ แพร่ ข่าวเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งใด ๆ อันอาจทําให้บุคคลอื่น
เข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสู งขึ้น หรื อลดลง เว้นแต่จะเป็ นการแพร่ ข่าวใน
ข้อเท็จจริ งที่ได้แจ้งไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ข้อห้ามการแพร่ ข่าว
อันเป็ นเท็จให้เลื่องลือ

มาตรา ๒๔๐ ห้ามมิให้ผใู ้ ดแพร่ ขา่ วอันเป็ นความเท็จให้เลื่องลือ
จนอาจทําให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสู งขึ้น หรื อลดลง

ข้อห้ามการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูล
ภายในเพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองหรื อผูอ้ ื่น

มาตรา ๒๔๑ ในการซื้ อ หรื อขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้
บุคคลใดทําการซื้ อ หรื อขาย หรื อเสนอซื้ อ หรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้บุคคลอื่น
ซื้ อ หรื อขาย หรื อเสนอซื้ อ หรื อเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรั พย์ หรื อหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็ นการเอาเปรี ยบต่อบุคคลภายนอก
โดยอาศัยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์
ที่ยงั มิได้เปิ ดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู ้มาในตําแหน่งหรื อฐานะเช่นนั้น
และไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะกระทําเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรื อผูอ้ ื่น หรื อนํา
ข้อเท็จจริ งเช่นนั้นออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู ้ ื่นกระทําดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์
ตอบแทน
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ บุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึง
(๑) กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูร้ ั บผิดชอบในการดําเนินงาน หรื อ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั
ที่มีหลักทรัพย์ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
(๒) ผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ื อขายในศูนย์ ซื้ อขายหลักทรัพย์
ที่ถือหลักทรัพย์ตามมูลค่าที่ตราไว้เกินร้อยละห้าของทุนจดทะเบียน ในกรณี น้ ี
ให้คาํ นวณมูลค่าหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์โดยนับหลักทรัพย์ของคู่สมรสและ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูถ้ ือหลักทรัพย์ดงั กล่าว รวมเป็ นหลักทรัพย์ของ
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ดว้ ย
(๓) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรื อกรรมการ ผูจ้ ดั การ
หรื อพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ ซึ่ งอยูใ่ นตําแหน่ง
หรื อฐานะที่สามารถล่วงรู ้ขอ้ เท็จจริ ง อันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
ของหลักทรัพย์อนั ได้จากการปฏิบตั ิหน้าที่

๙๑

(๔) ผูใ้ ดซึ่ งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และหรื อการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
มาตรา ๒๔๒ เพื่อมิให้บุคคลตามมาตรา ๒๔๑ วรรคสอง
ได้รับประโยชน์จากการฝ่ าฝื นมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง ให้สาํ นักงานมีสิทธิเรี ยกให้
ผูฝ้ ่ าฝื นดังกล่าว ส่ งมอบ ผลประโยชน์ที่ตนได้มาจากการซื้ อขายหลักทรัพย์น้ นั
หรื อจากการนําข้อเท็จจริ งออกเปิ ดเผย ซึ่งได้กระทําภายในหกเดือนนับจากวันที่
ตนได้ล่วงรู ้ขอ้ เท็จจริ งดังกล่าว และให้ผฝู ้ ่ าฝื นนั้นส่ งมอบผลประโยชน์
ตามที่
สํานักงานเรี ยกร้องภายในกําหนดเวลาที่สาํ นักงานกําหนด
ผลประโยชน์ที่เรี ยกได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็ นของสํานักงาน

สิ ทธิ เรี ยกให้ส่งมอบ
ผลประโยชน์ที่ได้จาก
การใช้ขอ้ มูลภายใน
ให้แก่สาํ นักงาน

มาตรา ๒๔๓ ในการซื้ อ หรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
(๑) ห้ามมิให้ผใู ้ ดทําการซื้ อ หรื อขายหลักทรัพย์โดยรู้เห็น หรื อ
ตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็ นการอําพรางเพื่อให้บุคคลทัว่ ไปหลงผิดไปว่าขณะใด
ขณะหนึ่ง หรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หลักทรัพย์น้ นั ได้มีการซื้ อ หรื อขายกันมาก
หรื อราคาของหลักทรัพย์น้ นั ได้เปลี่ยนแปลงไป
หรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
(๒) ห้ามมิให้ผใู้ ดโดยตนเอง หรื อร่ วมกับผูอ้ ื่นทําการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะต่อเนื่องกัน อันเป็ นผลทําให้การซื้ อ หรื อขายหลักทรัพย์น้ นั
ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และการกระทําดังกล่าวได้กระทําไปเพื่อชักจูงให้
บุคคลทัว่ ไปทําการซื้ อ หรื อขายหลักทรัพย์น้ นั เว้นแต่เป็ นการกระทําโดยสุ จริ ต
เพื่อปกป้ องประโยชน์อนั ชอบธรรมของตน

ข้อห้ามการซื้ อขาย
หลักทรัพย์โดยอําพราง
เพื่อให้บุคคลทัว่ ไป
หลงผิด

มาตรา ๒๔๔ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นการอําพราง
เพื่อให้บุคคลทัว่ ไปหลงผิดตามมาตรา ๒๔๓(๑) ด้วย
(๑) ทําการซื้ อหรื อขายหลั กทรัพย์ ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได้
ประโยชน์จากการซื้ อและขายหลักทรัพย์น้ นั ยังคงเป็ นบุคคลคนเดียวกัน
(๒) สั่งซื้ อหลักทรัพย์โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าตนเอง หรื อผูซ้ ่ ึ งร่ วมกัน
ได้สั่งขาย หรื อจะสั่งขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกัน หรื อของโครงการจัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน ปร ะเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจาํ นวนใกล้เคียงกัน
ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลาใกล้เคียงกัน

กรณี ที่ถือว่าเป็ นการ
อําพรางเพื่อให้บุคคล
ทัว่ ไปหลงผิดด้วย

๙๒

(๓) สั่งขายหลักทรัพย์โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าตนเอง หรื อผูซ้ ่ ึ งร่ วมกัน
ได้สั่งซื้ อ หรื อจะสั่งซื้ อหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกัน หรื อของโครงการจัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจาํ นวนใกล้เคียงกัน
ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลาใกล้เคียงกัน
ส่ วนที่ ๒
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
__________________
คํานิยามของ
“หลักทรัพย์”
และ “กิจการ”
ที่ใช้ในส่วนนี้

มาตรา ๒๔๕ ในส่ วนนี้
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ น้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
หรื อหลักทรัพย์อื่น ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ เป็ นหุ น้ ได้
“กิจการ ”๔ หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ที่ มีหลักทรัพย์ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ หรื อ
บริ ษทั มหาชนจํากัดที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด

การเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงํากิจการ

มาตรา ๒๔๖๔ บุคคลใดกระทําการไม่วา่ โดยตนเอง หรื อร่ วมกับ
บุคคลอื่น อันเป็ นผลให้ตน หรื อบุคคลอื่น เป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ในกิจการในจํานวน
ที่เพิ่มขึ้น หรื อลดลง เมื่อรวมกันแล้วมีจาํ นวนทุกร้อยละห้าของจํานวนสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการนั้น ไม่วา่ จะมีการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์น้ นั
หรื อไม่ และไม่วา่ การเพิ่มขึ้น หรื อลดลงนั้น จะมีจาํ นวนเท่าใด ในแต่ละครั้ง
บุคคลนั้น ต้องรายงานการเพิม่ ขึ้น หรื อลดลงของจํานวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละ
ห้าของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการดังกล่าวต่อสํานักงานทุกครั้ง ทั้งนี้
การคํานวณ จํานวนสิ ทธิออกเสี ยง และการรายงาน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
การเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึง
การมีสิทธิ ที่จะซื้ อ หรื อได้รับการส่ งมอบหลักทรัพย์ของกิจการ อันเนื่องมาจาก
การเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่กิจการมิได้เป็ นผูอ้ อก หรื อจากการเข้าเป็ นคู่สัญญากับ
บุคคลอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงํากิจการ

มาตรา ๒๔๗ ๔ บุคคลใดเสนอซื้ อ หรื อได้มาไม่วา่ โดยตนเอง
หรื อร่ วมกับบุคคลอื่น หรื อกระทําการอื่นใด อันเป็ นผล หรื อจะเป็ นผลให้ตน หรื อ
บุคคลอื่น เป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ในกิจการรวมกันถึงร้อยละยีส่ ิ บห้าขึ้นไปของ

๙๓

จํา นวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการนั้น ให้ถือว่าเป็ นการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงํากิจการ เว้นแต่การเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์น้ นั
เป็ นผลจากการได้มา
โดยทางมรดก ในการนี้ ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอาํ นาจประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพ
ย์เพื่อครอบงํากิจการ
โดยอาจกําหนดให้บุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลที่ร่วมกันจัดทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ก็ได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดให้จดั ทําคําเสนอ
ซื้ อหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง คําเสนอดังกล่าวต้องยืน่ ต่อสํานักงาน และให้มีผล
ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดเวลา ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
มาตรา ๒๔๘ ๔ ให้ผทู ้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ประกาศ หรื อแจ้ง
การเสนอซื้ อหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด

การประกาศหรื อแจ้ง
การเสนอซื้ อหลักทรัพย์

มาตรา ๒๔๙ ให้ผทู ้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ ส่ งสําเนาคําเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ให้แก่กิจการที่ตนเสนอซื้ อหลักทรัพย์น้ นั โดยทันทีที่ได้ยนื่ คําเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ต่อสํานักงาน

การส่งสําเนาคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์
ให้แก่กิจการ

มาตรา ๒๕๐๔ เมื่อได้รับคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๔๙
ให้กิจการนั้นจัดทําความเห็นเกี่ยวกั บคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ และให้ยนื่ ต่อ
สํานักงาน พร้อมทั้งส่ งสําเนาให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกคน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศ กําหนด

การจัดทําความเห็นของ
กิจการเกี่ยวกับ
คําเสนอซื้อหลักทรัพย์

มาตรา ๒๕๐/๑๔ กิจการจะกระทําการ หรื องดเว้นกระทําการใด
ในประการที่น่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ หุน้ ของกิจการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด
การกระทําการ หรื องดเว้นกระทําการที่ฝ่าฝื นต่อบทบั ญญัติใน
มาตรานี้ ไม่มีผลผูกพันกิจการ และให้กรรมการของกิจการ
ต้องรับผิดต่อ
ความเสี ยหายของบุคคลภายนอกที่สุจริ ตและเสี ยค่าตอบแทน

การกระทํา
หรื องดเว้นกระทําการ
ในประการ
ที่น่าจะมีผลต่อ
การทําคําเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์

มาตรา ๒๕๑ ห้ามมิให้ผทู ้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ซ้ื อห ลักทรัพย์
ของกิจการก่อนที่คาํ เสนอซื้ อหลักทรัพย์ที่ยนื่ ต่อสํานักงานจะมีผลใช้บงั คับ และ
ได้ดาํ เนินการตามมาตรา ๒๔๘

ข้อห้ามการซื้ อ
หลักทรัพย์ก่อน
คําเสนอซื้อหลักทรัพย์
มีผลใช้บงั คับ

๙๔

ในระหว่างเวลานับจากวันที่คาํ เสนอซื้ อหลักทรัพย์มีผลใช้บงั คับ
จนถึงวันที่ พ้นกําหนดระยะเวลารับซื้ อที่กาํ หนดไว้ในคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ห้ามมิให้ผทู ้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์เข้าซื้ อหลักทรัพย์น้ นั
โดยวิธีการอื่นใด
นอกจากที่ได้กาํ หนดไว้ตามคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์น้ นั
กรณี ที่ผทู้ าํ คําเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ตอ้ งซื้อ
หลักทรัพย์ไว้ท้งั หมด

มาตรา ๒๕๒ เมื่อครบกําหนดระยะเวลารับซื้ อที่กาํ หนดไว้ใน
คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์แล้ว หากปรากฏว่าผูถ้ ือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขาย
หลักทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่ ให้แก่ผทู ้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์มากกว่าจํานวนที่ได้ทาํ
คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ไว้ ผูท้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ตอ้ งซื้ อหลักทรัพย์น้ ั
นไว้
ทั้งหมด เฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่หลักทรัพย์น้ นั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อ
หลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ และผูท้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์
มีความประสงค์จะมิให้หลักทรัพย์น้ นั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อหลักทรัพย์
ที่ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ต่อไป
(๒) ผูท้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะเปลี่ยน
วัตถุที่ประสงค์สาํ คัญของกิจการ
(๓) ผูท้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะเป็ น
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการนั้น ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจํานวนหลักทรัพย์
ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
(๔)๔ กรณี อื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ผูท้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะต้องชําระราคาหลักทรัพย์แก่
ผูข้ ายหลักทรัพย์โดยทันทีที่ได้รับมอบหลักทรัพย์ และในกรณี ที่หลักทรัพย์ที่
ซื้ อขายดังกล่าว เป็ นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ใ ห้ถือว่าเป็ นการ
ซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์

การเสนอราคาใหม่
ที่สูงกว่าเดิม

มาตรา ๒๕๓ เมื่อผูท้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ได้เส นอซื้ อ
หลักทรัพย์ไว้ในราคาหนึ่ง แต่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหลักทรัพย์แสดงเจตนาขาย
หลักทรัพย์ไม่ครบตามจํานวนในคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ หากผูท้ าํ คําเสนอซื้
อ
หลักทรัพย์ตอ้ งการจะซื้ อให้ครบตามจํานวน ผูท้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะเสนอ
ราคาใหม่ที่สูงกว่าเดิมก็ได้ ในกรณี เช่นว่านี้ ผูท้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ตอ้ งชําระ
ราคาค่าหลักทรัพย์ในส่ วนที่เพิ่มขึ้นแก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ที่ได้แสดงเจตนาเสนอขาย
หลักทรัพย์ในครั้งก่อนด้วย

๙๕

มาตรา ๒๕๔ ในกรณี ที่ผทู ้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์เพื่อเข้า
ครอบงํากิจการ มีความประสงค์มิให้หลักทรัพย์น้ นั เป็ นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อที่ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ต่อไป ผูท้ าํ คําเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ ต้องระบุวตั ถุประสงค์โดยชัดแจ้งในคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ไว้ดว้ ย

การแจ้งความประสงค์

มาตรา ๒๕๕ ๔ บุคคลที่เคยทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์เพื่อเข้า
ครอบงํากิจการ ไม่วา่ จะดําเนินการสําเร็ จหรื อไม่ จะทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์เพื่อ
เข้าครอบงํากิจการไ ด้อีก ภายหลังระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วนั ที่พน้ กําหนด
ระยะเวลารับซื้ อที่กาํ หนดไว้ในคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ครั้งก่อน เว้นแต่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะอนุมตั ิเป็ นประการอื่น

การทําคําเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ครั้งใหม่
ต้องพ้นระยะเวลาที่
กําหนดไว้

มาตรา ๒๕๖ ๔ ให้ผทู ้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ที่ได้ซ้ื อหลักทรัพย์
ไว้เรี ยบร้อยแล้ว รายงานผลการซื้ อหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การรายงานผล
การซื้อหลักทรัพย์

มาตรา ๒๕๗ ให้สาํ นักงานเก็บรักษาข้อมูลคําเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์น้ นั เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้เป็ นระยะเวลาหนึ่งปี นับจาก
วันที่คาํ เสนอซื้ อหลักทรัพย์ มีผลใช้บงั คับ

ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาข้อมูลคําเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์

มาตรา ๒๕๘ ๔ หลักทรัพย์ของกิจการที่บุคคล หรื อ ห้างหุ น้ ส่ วน
ดังต่อไปนี้ถืออยู่ ให้นบั รวมเป็ นหลักทรัพย์ของบุคคลตามมาตรา
๒๔๖ และ
มาตรา ๒๔๗ ด้วย
(๑) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม
มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗
(๒) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖
และมาตรา ๒๔๗ เกินร้อยละสามสิ บของ จํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บุคคลดังกล่าว โดยให้นบั รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะของผูถ้ ือหุ น้ นั้นด้วย
(๓) นิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และ
มาตรา ๒๔๗ เกินร้อยละสามสิ บของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บุคคลดังกล่าว

การนับหลักทรัพย์
ของบุคคลอื่น
รวมเป็ นหลักทรัพย์
ของบุคคลเดียวกัน

ที่จะถอนหลักทรัพย์
ออกจากตลาด
หลักทรัพย์หรื อศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์

๙๖

(๔) ผูถ้ ือหุน้ ในบุคคลตาม (๓) ต่อไปเป็ นทอด ๆ เริ่ มจากการ
ถือหุน้ ในนิติบุคคลตาม (๓) โดยการถือหุ น้ ในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิ บของ
จํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ น้ ทั้ง นี้ หากการถือหุ น้
ในทอดใดมีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ให้นบั รวม จํานวนสิ ทธิออกเสี ยงของ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไ ม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ในนิติบุคคลที่ถูก
ถือหุ น้ นั้นด้วย
(๕) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗
หรื อบุคคลตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) เป็ นผู้ ถือหุ น้ รวมกันเกินร้อยละสามสิ บของ
จํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
(๖) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (๕) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ
เริ่ มจากผูถ้ ือหุ น้ ในนิติบุคคลตาม (๕) โดยการถือหุ น้ ในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิ บ
ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ น้ ดังกล่าว
(๗) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญที่บุคคลตามมาตรา
๒๔๖ หรื อ
มาตรา ๒๔๗ หรื อบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรื อ (๖) หรื อห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด
ตาม (๘) เป็ นหุ น้ ส่ วน
(๘) ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัดที่บุคคลตามมาตรา
๒๔๖ หรื อ
มาตรา ๒๔๗ หรื อบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรื อ (๖) หรื อห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ
ตาม (๗) เป็ นหุ น้ ส่ วนจําพวกไม่จาํ กัดความรับผิด
(๙) นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ มีอาํ นาจ
ในการจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์
กรณี เป็ นที่สงสัยว่า
มีการถือหลักทรัพย์
อันมีลกั ษณะที่นบั รวม
เป็ นหลักทรัพย์ของ
บุคคลเดียวกัน

มาตรา ๒๕๙ ในกรณี เป็ นที่สงสัยว่ามีการถือหลักทรัพย์อนั มี
ลักษณะที่นบั รวมเป็ นหลักทรัพย์ของบุคคลเดียวกันตามมาตรา ๒๕๘ ให้สาํ นักงาน
แจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าชีว้ แจงหรื อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หากบุคคลดังกล่าว
มิได้ช้ ีแจง หรื อดําเนินการแก้ไขภายในกําห
นดเวลาที่สาํ นักงานกําหนด
ให้ถือว่าเป็ นการถือหุ น้ อันเข้าลักษณะที่กาํ หนดไว้ตามมาตรา ๒๕๘
หมวด ๙
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
_________________
มาตรา ๒๖๐ ๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

๙๗

มาตรา ๒๖๑ ๔ ถูกยก เลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๑๐
การกํากับและควบคุม
_________________
มาตรา ๒๖๒ ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจและหน้าที่กาํ กับและควบคุม
โดยทัว่ ไป เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี และให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล หรื อมติของคณะรัฐมนตรี

อํานาจและหน้าที่ของ
รัฐมนตรี ในการกํากับ
และควบคุมตาม พ.ร.บ.

มาตรา ๒๖๒/๑๔ ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจสัง่ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงาน ชี้แจงข้อเท็จจริ ง แสดงความคิดเห็น
หรื อทํารายงานเกี่ยวกับสภาพของตลาดทุน หรื อตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
หรื อแนวทางการกํากับดูแลตลาดทุนหรื อตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าได้

อานาจของรัฐมนตรี
ในการสัง่ ให้ช้ ี แจง
ข้อเท็จจริ ง
แสดงความคิดเห็น
หรื อทารายงาน

มาตรา ๒๖๓ บรรดาเรื่ องที่ตอ้ งเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี ตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้รัฐมนตรี เป็ นผูเ้ สนอ

การเสนอเรื่ อง
ไปยังคณะรัฐมนตรี

หมวด ๑๑
พนักงานเจ้าหน้าที่
______________
มาตรา ๒๖๔ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอาํ นาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุ รกิจ
หรื อสถานที่ต้ งั ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ผูด้ ูแลผลป ระโยชน์ของกองทุนรวม ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรื อสถานที่ซ่ ึงรวบรวม
หรื อประมวลข้อมูลของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสถาบันดังกล่าวด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อด้วยเครื่ องมือ
อื่นใด ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนจนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทําการของ
สถานที่น้ นั เพื่อตรวจสอบกิจการ สิ นทรัพย์ และหนี้สินของบริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อสถาบันดังกล่าว รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน หรื อข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อสถาบันดังกล่าว

อํานาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่

๙๘

(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุ รกิจของผูเ้ ริ่ มจัดตั้ง
บริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ หรื อสถานที่ซ่ ึ งรวบรวม หรื อประมวล
ข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อด้วยเครื่ องมืออื่นใด
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนจนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทําการของ
สถานที่น้ นั เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชี หรื อเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) เข้าไปในธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงิน หรื อสถานที่ใด
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึ นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทําการของ
สถานที่น้ นั เพื่อทําการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร หรื อหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้อง
กับการกระทําอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) ยึด หรื ออายัดเอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบ หรื อ
ดําเนินคดี
(๕) สั่งให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ กองทุนรวม ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผูร้ ับฝาก
ทรัพย์สิน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และ ผูร้ วบรวม หรื อประมวลข้อมูลของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสถาบันดังกล่าวด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมืออื่นใด
มาให้ถอ้ ยคํา หรื อส่ งสําเนา หรื อแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรื อหลักฐานอื่น
เกี่ยวกับกิจการ การดําเนินงาน สิ นทรัพย์
และหนี้สินของบริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อสถาบันดังกล่าว
(๖) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่ซ้ื อ หรื อขายหลักทรัพย์กบั หรื อผ่าน
บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
มาให้ถอ้ ยคํา หรื อส่ งสําเนา หรื อแสดงสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นเกี่ยวกับ
การซื้ อขายหลักทรัพย์
(๗) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ มาให้ถอ้ ยคํา หรื อส่ งสําเนา หรื อแสดงสมุดบัญชี เอกสาร
หลักฐาน หรื อวัตถุใดที่เกี่ยวข้อง หรื อจําเป็ นแก่การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่
(๘) เข้าไปตรวจสอบฐานะ หรื อการดําเนินงานในสถานที่
ประกอบธุ รกิ จของลูกหนี้ของบริ ษทั หลักทรัพย์ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึน
จนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทําการของสถานที่น้ นั

๙๙

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
เมื่อได้เข้าไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม
(๑) (๒) (๓) หรื อ (๘) แล้ว
ถ้ายังดําเนินการไม่เสร็ จ จะกระทําต่อไปในเวลากลางคืน หรื อนอกเวลาทําการของ
สถานที่น้ นั ก็ได้
การใช้อาํ นาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (๖) (๗) และ (๘) จะต้อง
เป็ นการกระทําต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่ องที่ดาํ เนินการตรวจสอบ และ
ต้องได้ รับความเห็ นชอบจากสํานักงานก่อน และในกรณี ตาม (๖) และ (๗)
พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องกําหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ได้
มาตรา ๒๖๔/๑๔ เมื่อหน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นในทํานองเดียวกั นของ
ต่างประเทศร้องขอ ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจ ให้ความช่วยเหลือในการรวบรวม หรื อ
ตรวจสอบข้อมูล หรื อหลักฐานที่จาํ เป็ น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการกระทํา
อันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่น
ในทํานองเดียวกันของประเทศผูร้ ้องขอ ทั้งนี้ กา รให้ความช่วยเหลือในกรณี
ดังกล่าว ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) การให้ความช่วยเหลือนั้นต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ สาธารณะ
หรื อการรักษาความลับของประเทศ
(๒) การกระทําซึ่ งเป็ นมูลกรณี ของความช่วยเหลือนั้น
เข้าลักษณะประเภทความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) หน่วยงานต่างประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือตกลง หรื อ
ยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือในทํานองเดียวกันเป็ นการตอบแทน หากได้รับ
คําร้องขอจากสํานักงาน
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้นาํ ความในมาตรา
๒๖๔
มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม

การให้ความช่วยเหลือ
แก่หน่วยงาน
ต่างประเทศ

มาตรา ๒๖๕ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องแสดง
บัตรประจําตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็ นไปตามแบบที่กาํ หนด
ในกฎกระทรวง

การแสดงบัตรประจําตัว
ในการปฏิบตั ิหน้าที่

๑๐๐

พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็ นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา

มา ตรา ๒๖๖ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

อํานาจสัง่ ยึด
หรื ออายัดทรัพย์สิน
หรื อสัง่ ห้ามบุคคล
ออกนอกราชอาณาจักร

มาตรา ๒๖๗ ในกรณี ที่ปรากฏหลักฐานว่าบุคคลใดกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ที่ มีลกั ษณะอันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
ประโยชน์ประชาชน และสํานักงานมีเหตุอนั ควรเชื่อว่าผูก้ ระทําความผิด
จะยักย้ายหรื อจําหน่ายทรัพย์สินของตน ให้สาํ นักงานด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ก .ล.ต. มีอาํ นาจสั่งยึด หรื ออายัดทรัพย์สินของบุคคลนั้น ห รื อ
ทรัพย์สินซึ่งมีหลักฐ านอันควรเชื่อได้วา่ เป็ นของบุคคลนั้นได้ แต่จะยึด หรื ออายัด
ทรัพย์สินไว้เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวันไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี ที่มีการฟ้ องคดีต่อศาล
ให้คาํ สั่งยึดหรื ออายัดดังกล่าวยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็ นอย่างอื่น และ
ในกรณี มีเหตุจาํ เป็ นไม่สามารถฟ้ องคดีได้ภายในหนึ่ งร้อยแปดสิ บวัน ศาลที่มีเขต
อํานาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของสํานักงานก็ได้ แต่จะขยายเวลา
อีกเกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวันมิได้
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ น
ผูด้ าํ เนินการยึด หรื ออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง
การยึด หรื ออายัดทรัพย์สินตามว รรคหนึ่ง ให้นาํ บทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าว
จะหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร เมื่อสํานักงานร้องขอให้ศาลอาญามีอาํ นาจสัง่
ห้ามมิให้บุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนได้ และในกรณี ฉุกเฉิ นที่มี
ความจําเป็ นรี บด่วน ให้คณะกรรมการ ก .ล.ต. มีคาํ สั่งห้ามมิให้บุคคลนั้นออกนอก
ราชอาณาจักรไว้ก่อน เป็ นการชัว่ คราวได้ เป็ นเวลาไม่เกินสิ บห้าวันจนกว่าศาล
อาญาจะมีคาํ สั่งเป็ นอย่างอื่น
หมวด ๑๒
บทกําหนดโทษ
_______________

บทกาหนดโทษ
เลขาธิการที่ฝ่าฝื น
ข้อห้ามการ
ประกอบอาชีพ

มาตรา ๒๖๗/๑๔ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา๒๒/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จําคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ

๑๐๑

มาตรา ๒๖๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับเป็ นเงินไม่เกินสองเท่าขอ งราคาขาย
ของหลักทรัพย์ท้ งั หมดซึ่ งผูน้ ้ นั ได้เสนอขาย แต่ท้ งั นี้เงินค่าปรับต้องไม่นอ้ ยกว่า
ห้าแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
โดยมิได้รับอนุญาต

มาตรา ๒๖๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดตาม
มาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษปรั บไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษ
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข

มาตรา ๒๗๐ ผูอ้ อกหุ น้ กูผ้ ใู ้ ดออกใบหุ น้ กูโ้ ดยมีรายการไม่
เป็ นไปตามมาตรา ๔๐ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรื อทําข้อกําหนด
หรื อสัญญาซึ่ งขาดสาระสําคัญตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรา ๔๒ หรื อมาตรา ๔๓
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

บทกําหนดโทษ
ผูอ้ อกหุ ้นกูเ้ กี่ยวกับ
เรื่ องใบหุ ้นกูห้ รื อ
การออกหุ ้นกู้
มีหลักประกัน

มาตรา ๒๗๑ ผูอ้ อกหุ น้ กูผ้ ใู ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๔ ต้อง
ระวา งโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษ
ผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ีประกัน
ไม่แต่งตั้งผูแ้ ทน
ผูถ้ ือหุ ้นกู้

มาตรา ๒๗๒ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูผ้ ใู ้ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรื อวิธีการที่ กําหนดตามมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษ
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
ไม่กระทําตาม
อํานาจหน้าที่ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

มาตรา ๒๗๓ บริ ษทั ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามม าตรา ๕๐
มาตรา ๕๓ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ หรื อมาตรา ๑๙๓ หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์หรื อวิธีการที่กาํ หนดตามมาตรา ๕๐ หรื อมาตรา ๑๙๑ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่
ยังมิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์หรื อ
บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เกี่ยวกับการ
จัดทําทะเบียนและการ
ลงทะเบียนโอนหลักทรัพย์

มาตรา ๒๗๔ บริ ษทั ใดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๕๖
มาตรา ๕๗ หรื อมาตรา ๕๘(๑) หรื อ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของ
บริ ษทั ใด ไม่มาชี้แจงตามมาตรา ๕๘(๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน
หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ผูบ้ ริ หารและ
ผูส้ อบบัญชี เกี่ยวกับ
การไม่เปิ ดเผยข้อมูล
และการชี้แจงเพิ่มเติม

๑๐๒

บทกําหนดโทษ
ผูบ้ ริ หารและ
ผูส้ อบบัญชีที่
ไม่รายงานการถือ
หลักทรัพย์

มาตรา ๒๗๕ กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หาร หรื อ
ผูส้ อบบัญชีผใู้ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตร า ๕๙ หรื อฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ หรื อวิธีการที่กาํ หนดตามมาตรา ๕๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษ
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนโดยมิได้
ยืน่ แบบฯ หรื อ
ในระหว่างที่ระงับ
การมีผลใช้บงั คับ
ของแบบฯ

มาตรา ๒๗๖ ผูใ้ ดเสนอขาย หรื อขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชน
หรื อบุคคลใด ๆ โดยมิได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสํานักงานตามมาตรา
๖๕ หรื อในระหว่างที่สาํ นักงาน
สั่งระงับการมีผลใช้บงั คับของแบบแสด งรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวนตามมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อ
ปรับเป็ นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์ท้ งั หมด
ซึ่ งผูน้ ้ นั
ได้เสนอขาย แต่ท้ งั นี้เงินค่าปรับต้องไม่นอ้ ยกว่าห้าแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนก่อนที่
แบบฯ มีผลใช้บงั คับ

มาตรา ๒๗๗ ผูใ้ ดเสนอขาย หรื อขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชน
หรื อบุคคลใด ๆ ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ไว้ต่อสํานักงานตามมาตรา๖๕ มีผลใช้บงั คับ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับเป็ นเงินไม่เกินหนึ่งเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์
ทั้งหมดซึ่ งผูน้ ้ นั ได้เสนอขาย แต่ท้ งั นี้เงินค่าปรั บต้องไม่นอ้ ยกว่า สามแสนบาท
หรื อทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ที่แสดงข้อความเท็จ
หรื อปกปิ ดข้อความจริ ง
ในแบบฯ

มาตรา ๒๗ ๘ ผูใ้ ดแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ด
ข้อความจริ ง ซึ่งควรบอกให้แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ตามมาตรา๖๕ ในสาระสําคัญ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี และปรับเป็ นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์
ทั้งหมดซึ่ งผูน้ ้ นั ได้เสนอขาย แต่ท้ งั นี้เงินค่าปรับต้องไม่นอ้ ยกว่าห้าแสนบาท

บทกําหนดโทษผูเ้ สนอ
ขายหลักทรัพย์ที่ไม่
รายงานผลการขาย
หลักทรัพย์หรื อไม่จดั ส่ง
ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
จากแบบฯ

มาตรา ๒๗๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
มาตรา ๖๖ วรรคสอง หรื อมา ตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง หรื อฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ หรื อวิธีการที่กาํ หนดตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

๑๐๓

มาตรา ๒๘๐ ผูใ้ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๙
หรื อมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรื อทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษผูเ้ สนอ
ขายหลักทรัพย์เกี่ยวกับ
การเผยแพร่ ขอ้ มูล

มาตรา ๒๘๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๘ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอี กไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษผูเ้ สนอ
ขายหลักทรัพย์ไม่ส่ง
มอบหลักทรัพย์

มาตรา ๒๘๑ /๑ ๔ บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั ใดฝ่ าฝื น หรื อ
ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั ใดกระทําความผิดตาม
มาตรานี้ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั นั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการ
กระทําความผิดนั้นด้วย

บทกาหนดโทษ
บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อ
บริ ษทั ที่กลัน่ แกล้ง
พนักงานหรื อลูกจ้าง

มาตรา ๒๘๑/๒๔ กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ผูใ้ ด ไม่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต ตาม
มาตรา ๘๙/๗ จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย หรื อทําให้ตนเอง หรื อผูอ้ ื่น
ได้รับประโยชน์จากการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินจํานวนค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น หรื อประโยชน์ที่ได้รับ แต่ท้ งั นี้ค่าปรับดังกล่าว
ต้องไม่ต่าํ กว่าห้าแสนบาท
ในกรณี ที่ผกู้ ระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําโด ยทุจริ ต
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น
หรื อประโยชน์ที่ได้รับ แต่ท้ งั นี้ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่ต่าํ กว่าหนึ่งล้านบาท
หรื อทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
กรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารที่
ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่

มาตรา ๒๘๑/๓๔ กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ผูใ้ ด ไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๘๙/๑๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
สามพันบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษ
กรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารที่ไม่รายงาน
ส่วนได้เสี ย

มาตรา ๒๘๑ /๔ ๔ คณะกรรมการบริ ษทั ใด ไม่ปฏิบตั ิ ตาม
มาตรา ๘๙/๑๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษ
คณะกรรมการที่ไม่
แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั

๑๐๔

ประธานกรรมการบริ ษทั ผูใ้ ด ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๑๕
วรรคสอง ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
สามพันบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
บทกําหนดโทษ
เลขานุการบริ ษทั
ที่ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่

มาตรา ๒๘๑ /๕๔ เลขานุการบริ ษทั ผูใ้ ด ไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่
ที่กาํ หนด ตามมาตรา ๘๙/๑๕ (๑) (๒) หรื อ (๓) หรื อ มาตรา ๘๙/๑๖ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

บทกําหนดโทษบริ ษทั
ที่ไม่จดั ให้มีระบบการ
จัดเก็บเอกสาร

มาตรา ๒๘๑/๖๔ บริ ษัทใด ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙ /๑๗
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษ
เลขานุการบริ ษทั
ที่ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่

มาตรา ๒๘๑/๗๔ เลขานุการบริ ษทั ผูใ้ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๘๙/๒๓ จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย หรื อทําให้ตนเอง หรื อ
ผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั ก ล่าว ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินจํานวนค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น หรื อประโยชน์ที่ได้รับ แต่ท้ งั นี้ค่าปรับ
ดังกล่าว ต้องไม่ต่าํ กว่าหนึ่งแสนบาท
ในกรณี ที่ผกู้ ระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําโดยทุจริ ต
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสี ยหา ยที่เกิดขึ้น
หรื อประโยชน์ที่ได้รับ แต่ท้ งั นี้ค่าปรับดังกล่าว
ต้องไม่ต่าํ กว่าห้าแสนบาท
หรื อทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
ผูส้ อบบัญชีหรื อ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไม่แจ้ง
พฤติการณ์ความผิด

มาตรา ๒๘๑/๘๔ ผูส้ อบบัญชีผใู้ ด หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทใดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๒๕
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

บทกําหนดโทษผูฝ้ ่ าฝื น
หลักเกณฑ์การชักชวน
ให้มอบฉันทะ
บทกําหนดโทษบุคคล
ที่เปิ ดเผยเอกสาร
โดยแสดงข้อความ
อันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ด
ข้อความจริ ง

มาตรา ๒๘๑/๙๔ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๓๑ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๒๘๑/๑๐๔ ผูใ้ ดมีหน้าที่เปิ ดเผยเอกสารต่อผูถ้ ือหุ น้ หรื อ
ประชาชนทัว่ ไปตามที่บญั ญัติในหมวด
๓/๑ การบริ หารกิจการของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ แสดงข้อความ อันเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้อความจริ ง ซึ่งควรบอก
ให้แจ้งในสาระสําคัญ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรื อทั้งจําทั้งปรับ

๑๐๕

มาตรา ๒๘๒ ๒ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา 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 ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๕
มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙(๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง
หรื อวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรื อมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรื อวิธีการ หรื อคําสั่งที่กาํ หนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่
มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๘(๗) หรื อ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙(๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๑
มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรื อมาตรา ๑๕๐ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ในการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์

มาตรา ๒๘๓ ๔ ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทําค วามผิด
ตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๖ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘
มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐
วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรื อวรรคสามมาตรา ๑๕๑ หรื อมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง หรื อ
ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรื อคําสัง่ ที่กาํ หนดตาม
มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ หรื อมาตรา ๑๕๐ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อ
บุคคลใดซึ่ งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดนั้นด้วย
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา
๙๗
มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖
มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๖ หรื อมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔)
หรื อฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรื อคําสั่งที่กาํ หนดตาม
มาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ (๗) หรื อ (๑๐) มาตรา ๑๓๙ (๔)
มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรื อมาตรา ๑๔๔ กรรมการ ผูจ้ ดั การ
หรื อบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั หลั
กทรัพย์น้ นั
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดนั้นด้วย

บทกําหนดโทษ
ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ฝ่าฝื นพระราชบัญญัติ

๑๐๖

บทกําหนดโทษผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ที่ไม่
ปฏิบตั ิตามหน้าที่
ที่กฎหมายกําหนด

มาตรา ๒๘๔ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ผใู ้ ดละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
มาตรา ๑๒๗ หรื อมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษผูช้ าํ ระ
บัญชีของกองทุนรวมที่
ไม่ปฏิบตั ิตามที่
กฎหมายกําหนด

มาตรา ๒๘๕ ผูช้ าํ ระบัญชีผใู ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๑๓๐ หรื อมาตรา ๑๓๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง หรื อทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ และ
ผูบ้ ริ หาร ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ฝ่าฝื นพระราชบัญญัติ

มาตรา ๒๘๕ ทวิ๒ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง
เป็ นการฝ่ าฝื นตาม
มาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่ หรื อยังมิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
๔
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๓
วรรคสอง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการกระทํา
ความผิดนั้นด้วย
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสาม เป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๓๓
วรรคหนึ่งด้วย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรื อทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษผูจ้ ดั การ
กองทุนส่วนบุคคล
ที่ไม่ปฏิบตั ิตามที่
กฎหมายกําหนด

มาตรา ๒๘๕ ตรี ๒ ผูจ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคลใดไม่ดาํ เนินการ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๓๔
วรรคสองด้วย ต้องระว างโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรื อทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
ที่ไม่แยกหลักทรัพย์
ที่รับฝากออกจาก
ทรัพย์สินของตน

มาตรา ๒๘๖ ผูร้ ับฝากทรัพย์สินผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๑๓๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และป รับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

๑๐๗

มาตรา ๒๘๖ ทวิ๒ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๑๓๘ หรื อมาตรา ๑๓๙(๕) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
๔
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๘
หรื อมาตรา ๑๓๙ (๕) กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจ น์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการ
กระทําความผิดนั้นด้วย

บทกําหนดโทษ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ในการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์
และผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ฝ่าฝื นพระราชบัญญัติ

มาตรา ๒๘๗ ๒ ผูส้ อบบัญชีผใู้ ดของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ บริ ษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม
กองทุนส่ วนบุคคล บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย ว่าด้วย
ผูส้ อบบัญชี หรื อข้อกําหนดเพิ่ มเติมตามที่คณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศกําหนด
หรื อทํารายงานเท็จ หรื อฝ่ าฝื นมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๗ หรื อมาตรา ๑๔๐
วรรคสี่ หรื อวรรคห้า ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
ผูส้ อบบัญชี ที่เกี่ยวกับ
การสอบบัญชี

มาตรา ๒๘๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา
๙๓
มาตรา ๙๕ หรื อมาตรา ๑๕๖ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และ
ปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่

บทกําหนดโทษเกี่ยวกับ
การเป็ นสํานักงาน
ตัวแทน และการ
ใช้ชื่อธุรกิจ

มาตรา ๒๘๙ ผูใ้ ดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ตามมาตรา ๙๐ หรื อฝ่ าฝื นมาตรา ๑๕๕ มาตรา ๒๐๙
มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๒๐ หรื อมาตรา ๒๒๑ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปี
ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เ กินวันละ
หนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่

บทกําหนดโทษเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติ
โดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรา ๒๙๐๔ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ หรื อมาตรา ๒๑๓ หรื อฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรื อวิธีการ หรื อคําสั่งที่กาํ หนดตามมาตรา ๑๘๖ (๑) หรื อ
มาตรา ๒๐๖ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษ
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
ฝ่ าฝื นบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับการดําเนิ นงาน

๑๐๘

บทกําหนดโทษ
ผูฝ้ ่ าฝื นคําสัง่ ของ
คณะกรรมการก.ล.ต.
ที่สงั่ การเกี่ยวกับ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๒๙๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งที่กาํ หนดตาม
มาตรา ๑๘๖(๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรื อทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
ผูป้ ระกอบการเป็ น
สํานักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรื อนายทะเบียน

มาตรา ๒๙๒ ผูป้ ระกอบการเป็ นสํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ผใู้ ด
ไม่ดาํ เนินงานให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรื อวิธีการที่ กําหนดตามมาตรา ๒๒๓ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง หรื อทั้งจําทั้งปรับ

หลักทรัพย์ ที่ดาํ เนินการ
ฝ่ าฝื นกฎหมาย
บทกําหนดโทษสมาคม
ที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ เกี่ยวกับชื่ อ
และป้ ายของสมาคม

มาตรา ๒๙๓ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษบริ ษทั
หลักทรัพย์ที่รวมตัวกัน
โดยไม่ได้ขออนุญาต
จัดตั้งเป็ นสมาคมที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์

มาตรา ๒๙๔ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดตกลงเข้ากันเพื่อทําการ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์อนั มิใช่เป็ นการหาผลกําไร
หรื อรายได้
แบ่งปั นกัน โดยมิได้จดั ตั้งเป็ นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ต้องระ วางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่

บทกําหนดโทษผูท้ ี่
ไม่มาหรื อไม่ส่งเอกสาร
ตามคําสัง่ ของสํานักงาน

มาตรา ๒๙๕ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของสํานักงานตาม
มาตรา ๒๓๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

บทกําหนดโทษ
บริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อบุคคลใด
เกี่ยวกับการกระทํา
อันไม่เป็ นธรรม

มาตรา ๒๙๖ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๓๘ มาตรา ๒๓๙ มาตรา ๒๔๐
มาตรา ๒๔๑ หรื อมาตรา ๒๔๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับเป็ น
เงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที่บุคคลนั้น ๆ ได้รับไว้หรื อพึ งจะได้รับเพราะ
การกระทําฝ่ าฝื นดังกล่าว แต่ท้ งั นี้ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่นอ้ ยกว่าห้าแสนบาท
หรื อทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
บุคคลใด ๆ เกี่ยวกับการ
บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
หรื อใช้ขอ้ มูลเท็จในการ
วิเคราะห์ฐานะการเงิน

มาตรา ๒๙๗ ผูใ้ ดทําการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลก
าร
ดําเนินงาน หรื อราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อนิติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์
หรื อที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ซ้ื อขายใน
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ โดยบิดเบือนข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์

๑๐๙

หรื อใช้ขอ้ มูลซึ่งรู้ อยูว่ า่ เป็ นเท็จมาใช้ในการวิเคราะห์ และผลของการวิเคราะห์น้ นั
อาจทําให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
หรื อนิติบุคคล หรื อบุคคลใด ๆ หรื อมี
ผลกระทบต่อราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อนิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ

ผลการดําเนินงาน
หรื อราคาหลักทรัพย์

มาตรา ๒๙๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๔๖
มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒
มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๕ หรื อมาตรา ๒๕๖ หรื อฝ่ าฝื น หรื อ
ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดตามมาตรา ๒๔๗ ต้องระ วางโทษจําคุกไม่เกิน
สองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง หรื อทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
ผูท้ ี่ไม่รายงาน
การเข้าถือหลักทรัพย์
หรื อที่ปฏิบตั ิฝ่าฝื น
บทบัญญัติเกี่ยวกับการ
เข้าครอบงํากิจการ

มาตรา ๒๙๙ ๔ ผูใ้ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๕๐ หรื อ
มาตรา ๒๕๐/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษ
กิจการใด ๆ ที่ไม่ทาํ
ความเห็นเกี่ยวกับ
คําเสนอซื้อหลักทรัพย์

มาตรา ๓๐๐ ๔ ในกรณี ที่ผกู้ ระทําความผิดตามมาตรา ๒๖๘
มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔
มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๑ /๖ มาตรา ๒๘๑ /๙
มาตรา ๒๘๑ /๑๐ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๒
มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ หรื อมาตรา ๒๙๙ เป็ นนิติบุ คคล กรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด ซึ่ง รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น
ต้องรับโทษตามที่บญั ญัติไว้สาํ หรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่
ตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดนั้น

บทกําหนดโทษ
ผูบ้ ริ หารนิติบุคคล
ที่ฝ่าฝื นพระราชบัญญัติ
ซึ่งเปรี ยบเทียบ
ความผิดได้

มาตรา ๓๐๑ ๔ ในกรณี ที่ผกู้ ระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๘
มาตรา ๒๘๘ หรื อมาตรา ๒๘๙ เป็ นนิติบุคคล กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการ ดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บญั ญัติไว้
สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้ มีส่วนในการกระทํา
ความผิดนั้น

บทกําหนดโทษ
ผูบ้ ริ หารของนิติบุคคล
ที่ฝ่าฝื นพระราชบัญญัติ
ซึ่งเปรี ยบเทียบความผิด
ไม่ได้

มาตรา ๓๐๒ ผูใ้ ดให้ถอ้ ยคําอันเป็ นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่ งอาจทําให้ผอู ้ ื่นหรื อประชาชนเสี ยหาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

บทกําหนดโทษ
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคําเท็จต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่

๑๑๐

บทกําหนดโทษ
ผูข้ ดั ขวางหรื อ
ไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรื อ
ไม่อาํ นวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๓๐๓ ผูใ้ ดขัดขวาง หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่ง หรื อ
ไม่อาํ นวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔
หรื อฝ่ าฝื นมาตรา ๑๔๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน และ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

บทกําหนดโทษ
ผูท้ าํ ลายหรื อ
ทําให้เสี ยหาย
ซึ่งตราหรื อเครื่ องหมาย
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ทาํ ขึ้น

มาตรา ๓๐๔ ผูใ้ ดถอน ทําให้เสี ยหาย ทําลาย
หรื อทําให้
ไร้ประโยชน์ซ่ ึงตรา หรื อเครื่ องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับ หรื อหมายไว้
ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔ เพื่อเป็ นหลักฐานในการยึด หรื อ
อายัด หรื อรักษาสิ่ งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกิน
สามแสนบาท

บทกําหนดโทษ
ผูท้ ี่ทาํ ให้เสี ยหายแก่
ทรัพย์สินหรื อเอกสาร
อันพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ยดึ อายัด รักษาไว้
หรื อสัง่ ให้ส่ง

มาตรา ๓๐๕ ผูใ้ ดทําให้เสี ยหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสี ย หรื อ
ทําให้สูญหาย หรื อไร้ประโยชน์ซ่ ึงทรัพย์สิน หรื อเอกสารใด ๆ อันพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ยดึ อายัด รักษาไว้ หรื อสั่งให้ส่ง เพื่อเป็ นพยานหลักฐานตาม
มาตรา ๒๖๔ ไม่วา่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะรักษาทรัพย์สิน หรื อเอกสารนั้นไว้เอง
หรื อสั่งให้ผนู ้ ้ นั หรื อผูอ้ ื่นส่ ง หรื อรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่
หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

บทกําหนดโทษ
ผูบ้ ริ หารที่
ฉ้อโกงประชาชน

มาตรา ๓๐๖ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยทุจริ ต หลอกลวง
ด้วยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จแก่ประชาชน หรื อด้วยการปกปิ ดความจริ ง
ซึ่ งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่ งทรัพย์สิน
จากประชาชนผูถ้ ูกหลอกลวง
หรื อบุคคลที่สาม หรื อทําให้ประชาชน
ผูถ้ ูกหลอกลวง หรื อบุคคลที่สามทํา ถอน หรื อทําลายเอกสารสิ ทธิ ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

บทกําหนดโทษ
ผูบ้ ริ หารที่กระทําผิด
หน้าที่โดยทุจริ ต
จนเป็ นเหตุให้เกิด
ความเสี ยหายแก่
ทรัพย์สินของนิติบุคคล

มาตรา ๓๐๗ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี ซึ่ งได้รับมอบหมายให้
จัดการทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่าว หรื อทรัพย์สินที่นิติบุ คคลดังกล่าวเป็ น
เจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย กระทําผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริ ตจนเป็ นเหตุ
ให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

๑๑๑

มาตรา ๓๐๘ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี ครอบครองทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นของ
นิติบุคคลดังกล่าว หรื อซึ่ งนิติบุคคลดังกล่าวเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย เบียดบังเอา
ทรัพย์น้ นั เป็ นของตน หรื อบุคคลที่สามโดยทุจริ ต ต้องระวางโทษจํา คุกตั้งแต่
ห้าปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

บทกําหนดโทษ
ผูบ้ ริ หารที่
ยักยอกทรัพย์โดยทุจริ ต

มาตรา ๓๐๙ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี เอาไปเสี ย ทําให้เสี ยหาย
ทําลาย ทําให้เสื่ อม ค่า หรื อทําให้ไร้ประโยชน์ซ่ ึ งทรัพย์สินอันนิติบุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ดูแล หรื อที่อยูใ่ นความครอบครองของนิติบุคคลนั้น ถ้าได้กระทําเพื่อให้
เกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่น หรื อประชาชน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท

บทกําหนดโทษ
ผูบ้ ริ หารที่ทาํ ให้
ทรัพย์สินของ

มาตรา ๓๑๐ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี รู ้วา่ เจ้าหนี้ของนิติบุคคล
ดังกล่าว หรื อเจ้าหนี้ของบุคคลอื่น ซึ่ งจะใช้สิทธิ ของเจ้าหนี้นิติบุคคลนั้น บังคับการ
ชําระหนี้จากนิติบุคคล ใช้หรื อน่าจะใช้สิทธิ เรี ยกร้องทางศาลให้ชาํ ระหนี้
(๑) ย้ายไปเสี ย ซ่อนเร้น หรื อโอนไปให้แก่ผอู ้ ื่นซึ่ งทรัพย์สินของ
นิติบุคคลนั้น หรื อ
(๒) แกล้งให้นิติบุคคลนั้น เป็ นหนี้ซ่ ึ งไม่เป็ นความจริ ง
ถ้าได้กระทําเพื่อมิให้เจ้าหนี้ได้รับชําระหนี้ท้ งั หมด
หรื อแต่
บางส่ ว น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่หา้ แสนบาทถึง
หนึ่งล้านบาท

บทกําหนดโทษ
ผูบ้ ริ หารที่กระทําการ
เพื่อมิให้เจ้าหนี้
ได้รับชําระหนี้

มาตรา ๓๑๑ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี กระทํการหรื
า อไม่กระทําการ
เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเอง
หรื อผูอ้ ื่น
อันเป็ นการเสี ยหายแก่นิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และ
ปรับตั้งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

บทกําหนดโทษ
ผูบ้ ริ หารซึ่งกระทําการ
หรื อไม่กระทําการ
โดยทุจริ ต

มาตรา ๓๑๒ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี กระทํา หรื อยินยอมให้
กระทําการดังต่อไปนี้

บทกําหนดโทษผูบ้ ริ หาร
ที่กระทําหรื อยินยอมให้
กระทําความผิดเกี่ยวกับ
บัญชีหรื อเอกสาร

นิติบุคคลเสี ยหาย

๑๑๒

(๑) ทําให้เสี ยหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรื อปลอมบัญชี
เอกสาร หรื อหลักประกันของนิติบุคคลดังกล่าว หรื อที่เกี่ยวกับนิติบุคคลดังกล่าว
(๒) ลงข้อความเท็จ หรื อไม่ลงข้อความสําคัญในบัญชี หรื อ
เอกสารของนิติบุคคล หรื อที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น หรื อ
(๓) ทําบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั หรื อไม่ตรง
ต่อความเป็ นจริ ง
ถ้ากระทํา หรื อยินยอมให้กระทํา เพื่อลวงให้นิติบุคคลดังกล่าว
หรื อผูถ้ ือหุน้ ขาดประโยชน์อนั ควรได้ หรื อลวงบุคคลใด ๆ ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
บทเพิ่มโทษของ
ผูบ้ ริ หารนิ ติบุคคล
ที่มีหลักทรัพย์
จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์หรื อ
ซื้อขายในศูนย์ซ้ือขาย
หลักทรัพย์สาํ หรับ
ความผิดตาม ม.
๓๐๗,๓๐๘, ๓๐๙, ๓๑๑

มาตรา ๓๑๓ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของบริ ษทั
หรื อนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ใด ฝ่ าฝื น
มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ หรื อมาตรา ๓๑๑ ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และปรับเป็ นเงินสองเท่าของราคาทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ที่
บุคคลดังกล่าวได้กระทําการฝ่ าฝื นในมาตรานั้น ๆ แล้วแต่กรณี แต่ท้ งั นี้ค่าปรับ
ดังกล่าว ต้องไม่ต่าํ กว่าห้าแสนบาท

บทกําหนดโทษ
ผูท้ ี่ใช้ให้บุคคลอื่น
กระทําผิด

มาตรา ๓๑๔ ผูใ้ ดก่อให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด
ซึ่ งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อ
ผูส้ อบบัญชี กระทําความผิดตามที่บญั ญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗
มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรื อมาตรา ๓๑๒ ไม่วา่
ด้วยการใช้ สั่ง ขู่เข็ญ จ้าง หรื อด้วยวิธีอื่นใด ต้องระวางโทษดังที่บญั ญัติไว้ใน
มาตรานั้น ๆ

บทกําหนดโทษ
ผูส้ นับสนุน
ให้กระทําความผิด

มาตรา ๓๑๕ ผูใ้ ดกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็ นการช่วยเหลือ
หรื อให้ความสะดวกในการที่กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อผูส้ อบบัญชี กระทําความผิด
ตามที่บญั ญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙
มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรื อมาตรา ๓๑๒ ไม่วา่ ก่อนหรื อขณะกระทําความผิด
ต้องระวางโทษดังที่บญั ญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ เว้นแต่ผนู ้ ้ นั มิได้รู้ถึงการช่วยเหลือ
หรื อให้ความสะดวกนั้น

๑๑๓

มาตรา ๓๑๕/๑๔ ในกรณี ที่ศาลมีคาํ พิพากษาให้ลงโทษผูใ้ ดตาม
มาตรา ๒๔๑ หรื อมาตรา ๒๔๓ ให้พนักงานอัยการมีอาํ นาจร้อ งขอต่อศาล
ให้จ่ายเงินสิ นบนให้แก่ผนู ้ าํ จับ หรื อผูท้ ี่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิด
และเงินรางวัลให้แก่ผจู ้ บั จากเงินค่าปรับที่ผกู ้ ระทํา ความผิดดังกล่าวได้นาํ มา
ชําระต่อศาลไม่เกินร้อยละสามสิ บของจํานวนเงินค่าปรับนั้น และให้จ่ายเงินได้เมื่อ
คําพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้ว
ในกรณี ที่มีการเปรี ยบเทียบในความผิดตามมาตรา ๒๔๑ หรื อ
มาตรา ๒๔๓ ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจร้องขอต่อคณะกรรมการเปรี ยบเทียบ
ให้จ่ายเงินสิ นบนให้แก่ผทู ้ ี่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิด จากเงินค่าปรับที่
ผูก้ ระทําความผิดดังกล่าวได้ชาํ ระตามคําสัง่ คณะกรรมการเปรี ยบเทียบไม่เกิน
ร้อยละสามสิ บของจํานวนเงินค่าปรับนั้น
ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุน มีอาํ นาจประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามมาตรานี้ได้
บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินสิ นบนและเงินรางวัลตาม
มาตรานี้
(๑) กรรมการ ก .ล.ต. กรรมการกํากับตลาดทุน เลขาธิ การ และ
พนักงานของสํานักงาน
(๒) กรรมการ ผูจ้ ดั การ และพนักงานตลาดหลักทรัพย์
หรื อ
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์

การให้สินบน
และเงินรางวัล

มาตรา ๓๑๖ ผูใ้ ดล่วงรู ้กิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบตั ิ
ตามอํานาจหน้าที่ที่บญั ญัติไว้ในพระราชบั ญญัติน้ ี อันเป็ นกิจการที่ตามปกติวสิ ัย
จะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย ถ้าผูน้ ้ นั นําไปเปิ ดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิให้นาํ มาใช้บงั คับแก่การเปิ ดเผยในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) การเปิ ดเผยตามหน้าที่
(๒) การเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรื อการพิจารณาคดี
(๓) การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) การเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะ
หรื อการ
ดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์
(๕) การเปิ ดเผยแก่ผสู ้ อบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ ี

บทกําหนดโทษ
ผูเ้ ปิ ดเผยกิจการที่ล่วงรู ้
มาจากการปฏิบตั ิ
ตามอํานาจหน้าที่
และข้อยกเว้น

๑๑๔

(๖) การเปิ ดเผยแก่ทางการ หรื อหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศที่ทาํ หน้าที่กาํ กับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกํากับดูแล
สถาบันการเงิน
(๗) การเปิ ดเผยเมื่ อได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าว
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คณะกรรมการ
เปรี ยบเทียบและ
ความผิดที่
เปรี ยบเทียบได้

มาตรา ๓๑๗๔ ความผิดตามมาตรา๒๖๘ 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 ๒๘๑/๒
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๓ มาตรา ๒๘๑/๔ มาตรา ๒๘๑/๕ มาตรา ๒๘๑/๖
มาตรา ๒๘๑/๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๑/๑๐
มาตรา๒๘๒มาตรา๒๘๓ มาตรา๒๘๔ มาตรา๒๘๕ มาตรา๒๘๕ ทวิ มาตรา๒๘๕ ตรี
มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒
มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘
มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๓๐๐ ให้คณะกรรมการเปรี ยบเทียบที่รัฐมนตรี แต่งตั้ง
มีอาํ นาจเปรี ยบเทียบได้
คณะกรรมการเปรี ยบเทียบที่รัฐมนตรี แต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
ให้มีจาํ นวนสามคน ซึ่งคนห นึ่งต้องเป็ นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อคณะกรรมการเปรี ยบเทียบได้ทาํ การเปรี ยบเทียบกรณี ใด และ
ผูต้ อ้ งหาได้ชาํ ระค่าปรับตามคําเปรี ยบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เปรี ยบเทียบกําหนดแล้ว ให้คดีน้ นั เป็ นอันเลิกกัน
หมวด ๑๓
บทเฉพาะกาล
________________

บทยกเว้นลักษณะ
ต้องห้ามของเลขาธิการ
ในวาระเริ่ มแรก

มาตรา ๓๑๘ ในวาระเริ่ มแรกเป็ นระยะเวลาสี่ ปีนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัติน้ ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิให้นาํ บทบัญญัติแห่งมาตรา๒๑(๔)
มาใช้บงั คับแก่การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของเลขาธิ การ

ให้กระทรวงการคลัง
ดําเนินการให้มี
การโอนเงิน
ให้แก่สาํ นักงาน
เพื่อเป็ นทุนประเดิม

มาตรา ๓๑๙ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้มีการโอนเงิน
ดังต่อไปนี้ ให้แก่สาํ นักงานภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็ นทุนประเดิมของสํานักงานตามมาตรา ๒๕

๑๑๕

(๑) เงินคงเหลือจากกองทุนแก้ไขปั ญหาธุ รกิจหลักทรัพย์
จํานวนห้าร้อยห้าล้านหกแสนสี่ หมื่นสองพันหกร้อยสี่ สิบสี่ บาทหกสิ บสตางค์
พร้อมดอกผลของเงินดังกล่าว
(๒) เงินคงเหลือจากกองทุนพัฒนาตลาดทุนจํานวน
สองร้อยล้านบาท
มาตรา ๓๒๐ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย โอนเงินจํานวน
ห้าร้อยล้านบาทให้แก่สาํ นักงาน ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเป็ นทุนประเดิมของสํานักงานตามมาตรา ๒๕

ให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยโอนเงิน
ให้แก่สาํ นักงาน
เพื่อเป็ นทุนประเดิม

มาตรา ๓๒๑ ให้ถือว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั เงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทใด ๆ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
อยูแ่ ล้วในวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ เป็ นบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้นตามพระราชบัญญัติน้ ี
มิให้นาํ ความในมาตรา๙๔ มาใช้บงั คับกับบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์
ตามวรรคหนึ่ง

บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับใบอนุญาต
อยูแ่ ล้วในวันที่
พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับ

มาตรา ๓๒๒ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั เงิ นทุนหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๓๒๑ ที่มีทุนจดทะเบียน ซึ่ งชําระแล้วน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ต้องดําเนินการให้มีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้ว ไม่ต่าํ กว่าห้าสิ บล้านบาท
(๒) ภายในสองปี นับแต่วนั ที่พระ ราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ต้องดําเนินการให้มีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้ว ไม่ต่าํ กว่าหนึ่งร้อยล้านบาท

การดําเนินการ
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อบริ ษทั เงินทุน
หลักทรัพย์
มีทุนจดทะเบียน
ซึ่งชําระแล้ว
ตามที่กาํ หนด

มาตรา ๓๒๓ บุคคลผูก้ ระทําการแทนบริ ษทั ซึ่ งจัดตั้งและ
ประกอบ ธุ รกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสาํ นักงานติดต่อกับ
บุคคลทัว่ ไปในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลัก ทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ อยูแ่ ล้วในวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นผูก้ ระทําการแทนบริ ษทั หลั
กทรัพย์
ซึ่ งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตแล้วตามมาตรา
๙๓ แห่ง
พระราชบัญญัติน้ ี

สํานักงาน
ผูก้ ระทําการแทน
ที่ได้รับอนุญาต
อยูแ่ ล้วในวันที่
พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับ

๑๑๖

การจัดการโครงการ
ลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิ
ต่อไปได้ และการจะ
แปรสภาพเป็ น
กองทุนรวม

มาตรา ๓๒๔ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์
และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ จัดการโครงการลงทุน ตามที่ได้รับอนุมตั ิตามกฎหมาย
ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะสิ้ นสุ ดโครงการลงทุนนั้น ทั้งนี้
ให้ดาํ เนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวด้วย สําหรับการใด
ที่กาํ หนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็ นอํานาจหน้าที่
ของสํานักงาน
ในระหว่างยังไม่สิ้นสุ ดโครงการลงทุน หากบริ ษทั หลักทรัพย์
ตามวรรคหนึ่ง มีความประสงค์จะแป รสภาพโครงการลงทุนให้เป็ นกองทุนรวม
ตามพระราชบัญญัติน้ ี บริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว
ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก .ล.ต. กําหนด และเมื่อได้ดาํ เนินการแล้ว
ให้นาํ บทบัญญัติวา่ ด้วยการจัดการกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติน้ ี มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม

การถือหรื อมีหุ้น
ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์
ของโครงการลงทุน
ต่อไปได้เพียงเท่า
จํานวนที่เหลือนั้น

มาตรา ๓๒๕ ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒๑
ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบการจัดการกองทุนรวม ซื้ อ หรื อมีหุน้ เป็ นของตนเอง
โดยมิใช่เพื่อประโยชน์ของโครงการลงทุนอยู่ แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับ ซึ่ งไม่อาจกระทําได้ตามมาตรา
๙๘(๗) แห่งพระราชบัญญัติน้ ี
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวคงมีสิทธิ ถือ หรื อมีไว้ซ่ ึ งหุ น้ นั้นต่อไปได้ แต่ถา้
จําหน่ายหุ น้ ไปเท่าใด ก็ให้มีสิทธิ ถือ หรื อมีไว้เพียงจํานวนที่เหลือนั้น

การให้ถือเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว

มาตรา ๓๒๖ ให้ถือว่าผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ซึ่ งได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้วตามพระราชบัญญัติน้ ี

การให้ถือเป็ นผูบ้ ริ หาร
หรื อที่ปรึ กษาของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว

มาตรา ๓๒๗ ในกรณี ที่บริ ษทั ตามมาตรา ๓๒๑ มีกรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรื อบุ คคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ หรื อที่ปรึ กษา ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้รับ
ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และ
ธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าว
เป็ นผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบแล้วตามพระราชบัญญัติน้ ี

๑๑๗

มาตรา ๓๒๘ ให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง
หรื อประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ที่
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และ
ธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ บรรดาซึ่ งยังใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ
หรื อคําสั่งตามพระราชบัญญัติน้ ีออกใช้บงั คับ
การใดที่กฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ่ง กําหนดให้เป็ น
อํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง หรื อธนาคารแห่ งประเทศไทย
ให้ยงั คงเป็ นอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง หรื อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยต่อไป แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก .ล.ต. และ
เลขาธิ การแล้ว ให้อาํ นาจหน้าที่ดงั กล่าวเป็ นอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน แล้วแต่กรณี

ให้บรรดากฎกระทรวง
และประกาศที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ยงั คงใช้
บังคับได้ต่อไปจนกว่า
จะได้มีกฎกระทรวง
หรื อประกาศตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
ออกใช้บงั คับ และ
อํานาจหน้าที่ตาม
กฎกระทรวงและ
ประกาศดังกล่าว

มาตรา ๓๒๙ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งจัดตั้งขึ้ น
ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.ศ.พ๒๕๑๗เป็ นตลาดหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกับ
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่ งดํารงตําแหน่งอยูใ่ นวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ยังคงปฏิบตั ิหน้าที่ได้ต่อไ ปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งและ
เลือกตั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ซึ่ งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับ

การเป็ นตลาดหลักทรัพย์

มาตรา๓๓๐ ให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์
ที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๑๗
ไปเป็ นของตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี

การโอนบรรดาพนักงาน
และลูกจ้างของ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๓๓๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทุน สิ นทรัพย์ สิ ทธิ หนี้สิน
ความรับผิด และงบประมาณของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนบรรดาเงินของกองทุน
ทดแทนความเสี ยหายที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ไปเป็ นของตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี

การโอนบรรดากิจการ
สิ นทรัพย์และ
หนี้ สินต่าง ๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ๓๓๒ ให้ตลาดหลักทรัพย์จา่ ยเงินปี ละห้าสิ บล้านบาท
เป็ นเวลาห้าปี ให้แก่สาํ นักงาน โดยในปี แรกให้ดาํ เนินการภายในสามสิ บวันนับแต่

ให้ตลาดหลักทรัพย์
จ่ายเงินอุดหนุน
ให้แก่สาํ นักงาน

ตามพระราชบัญญัติน้ ี

๑๑๘

วันที่พระราชบัญญัติน้ ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในปี ต่อ ๆ ไป
ให้ดาํ เนินการภายในสา มสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทินของปี ที่พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับและของปี ถัดไปจนครบห้าปี
เงินที่จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็ นเงินที่ตลาดหลักทรัพย์
ได้ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๘๒ ตลอดเวลาที่ยงั ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
การให้เป็ นสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี

มาตรา ๓๓๓ ให้สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๑๗ เป็ นสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี

การให้เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติน้ ี และ
การให้บริ ษทั จํากัดที่มี
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
แปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจํากัด

มาตรา ๓๓๔ ให้หลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายกันอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
ที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๑๗
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ ี แต่ในกรณี ที่บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์
ดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นบริ ษทั จํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์อยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้บริ ษทั นั้นแปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดภายในสองปี นับแต่
วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ในกรณี ที่มีความจําเป็ นคณะ กรรมการ ก .ล.ต.
อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ แต่จะขยายระยะเวลาเกินกว่าห้าปี นับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับไม่ได้

การสัง่ รับเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ของบริ ษทั ที่ยนื่ คําขอ
อนุญาตให้สงั่ รับเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วย
ตลาดหลักทรัพย์ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับ

มาตรา ๓๓๕ ในกรณี ที่บริ ษทั ใดดําเนินการยืน่ คําขออนุญาต
ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังสั่งรับหลักทรัพย์ของตนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน หรื อหลักทรัพย์รับอนุญาตต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตาม
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังยังมิได้มีคาํ สั่งให้
รับหลักทรัพย์น้ นั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อหลักทรัพย์รับอนุญาตก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีมีผลใ ช้บงั คับ ให้ดาํ เนินการตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบัญญัติดงั กล่าวต่อไปได้ และให้อาํ นาจหน้าที่ของรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลัง เป็ นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อคณะกรรมการ ก .ล.ต. ได้สั่งรับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ได้
ยืน่ ขออนุญาตให้เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียน หรื อหลักทรัพย์รับอนุญาตตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม

๑๑๙

พระราชบัญญัติน้ ี และให้บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว ต้องดําเนินการ
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดตามมาตรา ๓๓๔ แห่งพระราชบัญญัติน้ ีดว้ ย
มาตรา ๓๓๖ ในกรณี ที่บริ ษทั ใดดําเนินการยืน่ ขออนุญาตเสนอขาย
หุ น้ ใหม่ต่อประชาชน หรื อออกหุ น้ กูต้ ่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตาม
มาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๑๗
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๗ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยงั มิได้อนุญาตให้บริ ษทั ดังกล่าว
เสนอขายหุ น้ ใหม่ต่อประชาชน หรื อออกหุ น้ กูไ้ ด้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้
ใช้บงั คับ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ดาํ เนินการพิจารณาการขออนุญาต
ดังกล่าวต่อไปได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
กําหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๙ ตรี
แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว แต่ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเพื่อให้การพิจารณาอนุญาตลุล่วงไปได้
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อ าจกําหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการใด ๆ ด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได้

การอนุญาตให้เสนอขาย
หุ ้นใหม่ต่อประชาชน
หรื อออกหุ ้นกูท้ ี่ได้
ยืน่ ขออนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
ตลาดหลักทรัพย์
ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับและการแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์
และวิธีการการอนุญาต
เมื่อมีเหตุจาํ เป็ น

มาตรา ๓๓๗ บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ใหม่ต่อ
ประชาชน หรื อออกหุ น้ กูต้ ามมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
หรื อบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ใหม่ต่อประชาชน หรื อออกหุ น้ กูต้ าม
มาตรา ๓๓๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้บริ ษทั ดังกล่าว ดําเนินการเสนอขายหุ น้ ใหม่
ต่อประชาชน หรื อออกหุ น้ กูต้ ่อไปได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดตาม
มาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว และในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นที่จะต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว เพื่อให้การเสนอขายหุ น้ ใหม่ต่อ
ประชาชน หรื อออกหุ น้ กูล้ ุล่วงไปได้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจกําหนด
หลักเกณฑ์ หรื อวิธีการใด ๆ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได้

การดําเนินการเสนอขาย
หุ ้นใหม่ต่อประชาชน
หรื อหุ ้นกูท้ ี่ได้รับอนุญาต
ให้ออกหุ ้นใหม่เสนอขาย
ต่อประชาชนหรื อออก
หุ ้นกูต้ ามกฎหมายว่าด้วย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับ หรื อที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๓๓๖
และการแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอขายเมื่อมีเหตุจาํ เป็ น

มาตรา ๓๓๘ ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงการคลังที่ออกตามความในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๑๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์

ให้บรรดากฎกระทรวง
และประกาศกระทรวง
การคลังที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วย

๑๒๐

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวกับ
ตลาดหลักทรัพย์
ยังคงใช้บงั คับต่อไป
จนกว่าจะได้มี
กฎกระทรวงประกาศ
ข้อบังคับ หรื อระเบียบ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ออกใช้บงั คับและ
อํานาจหน้าที่ตาม
กฎกระทรวง ประกาศ
ข้อบังคับ หรื อระเบียบ

แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระเบียบปฏิบตั ิตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับทะเบียนหุ น้ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บรรดาซึ่ งยังใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที่พระ ราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ยังคง
ใช้บงั คับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ หรื อคําสัง่
ตามพระราชบัญญัติน้ ีออกใช้บงั คับ
การใดที่กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบตาม
วรรคหนึ่ง กําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง หรื อ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ยงั คงเป็ นอํานาจหน้าที่ของ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง หรื อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยต่อไป แล้วแต่กรณี จนกว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรื อ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ีแล้ว ให้อาํ นาจหน้ าที่ดงั กล่าว
เป็ นอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี คณะกรรมการ.ล.ต.
ก หรื อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แล้วแต่กรณี

การให้บริ การเป็ น
นายทะเบียนหลักทรัพย์
อยูแ่ ล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับ

มาตรา ๓๓๙ บุคคลใดที่ให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
อยูแ่ ล้วก่อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ดาํ เนินการได้ต่อไป แต่ตอ้ งยืน่ คําขอ
ใบอนุญาตเพื่อประกอบการดังกล่าว
ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ เมื่อได้ยนื่ คําขออนุญาตแล้วให้ดาํ เนินการต่อไปได้จนกว่า
จะมีคาํ สั่งไม่อนุญาต

สมาคมการค้า
ที่มีลกั ษณะหรื อ
วัตถุประสงค์
อย่างเดียวกับสมาคม
ที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับ

มาตรา ๓๔๐ ให้บรรดาสมาคมที่มีลกั ษณะ หรื อวัตถุประสงค์
อย่างเดียวกับสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ซึ่งได้จดทะเบียนเป็ นสมาคมการค้า
ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ หากประสงค์
จะเป็ นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องขออนุญาต
เป็ นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ และเมื่อได้รับอนุญ าตให้เป็ นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจ
หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ีแล้ว ให้นายทะเบียนสมาคมการค้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยสมาคมการค้า ขีดชื่อสมาคมการค้านั้นออกเสี ยจากทะเบียนสมาคมการค้า
บรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสมาคมที่มีลกั ษณะ
หรื อ
วัตถุ ที่ประสงค์อย่างเดียวกั บสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
และจดทะเบียนเป็ นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้โอนมาเป็ นของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ที่ได้จดั ตั้งขึ้นใหม่

๑๒๑

ถ้าสมาคมที่มีลกั ษณะหรื อวัตถุที่ประสงค์อย่ างเดียวกับสมาคมที่
เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ เป็ นสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า
ไม่ขออนุญาตเป็ นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็ นอันเลิก และให้นายทะเบียน
สมาคมการค้าตามกฎหม ายว่าด้วยสมาคมการค้า ขีดชื่อสมาคมการค้านั้นออกเสี ย
จากทะเบียนสมาคมการค้า
ถ้าสมาคมการค้าไม่พอใจในคําสัง่ ของนายทะเบียนสมาคมการค้า
ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าที่ให้ขีดชื่อออกจากทะเบียน สมาคมการค้าก็มี
สิ ทธิ อุทธรณ์คาํ สั่งนั้นได้ โดยยืน่ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ก .ล.ต. ภายในกําหนด
สิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ.ล.ต.
ก ให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๓๔๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ และ
ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗
เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติน้ ี จนกว่าคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะมีคาํ สั่งเปลี่ยนแปลง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้ถือว่าบัต รประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ออกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เป็ นบัตรประจําตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี และเมื่อมีการแต่งตั้งเลขาธิ การแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อสํานักงาน

พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนฯ
และตามกฎหมายว่าด้วย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี จนกว่า
จะมีคาํ สัง่ เปลี่ยนแปลง
และให้รายงานการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อ
สํานักงาน

มาตรา ๓๔๒ ให้คณะกรรมการเปรี ยบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ ี
มีอาํ นาจเปรี ยบเทียบความผิดที่ เปรี ยบเทียบได้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับ
ธุ รกิจหลักทรัพย์ หรื อตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

คณะกรรมการ
เปรี ยบเทียบมีอาํ นาจ
เปรี ยบเทียบความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจ
เงินทุนฯ ที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อ
ตามกฎหมายว่าด้วย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

มาตรา ๓๔๓ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๒๒ หรื อ
ไม่ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา ๓๒๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
จนกว่า
จะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

บทกําหนดโทษ
บริ ษทั หลักทรัพย์และ
ผูบ้ ริ หารที่ไม่เพิ่มทุน
จดทะเบียนตามที่
กําหนดหรื อ

๑๒๒

ไม่จดั การโครงการ
ลงทุนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาํ หนด
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนฯ

ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง
ถ้าพิสูจน์ได้วา่ การกระทําความผิดของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั
เกิดจากการสั่งการ
การกระทําการ หรื อไม่สงั่ การ หรื อไม่กระทําการอันเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ ง กระทําของ
กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ผูใ้ ด ผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ

การเปรี ยบเทียบความผิด
ตามมาตรา ๓๔๓

มาตรา ๓๔๔ ความผิดตามมาตรา ๓๔๓ ให้คณ ะกรรมการ
เปรี ยบเทียบตามมาตรา ๓๑๗ มีอาํ นาจเปรี ยบเทียบได้

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
__________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราช บัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การพัฒนาตลาดทุน
ของประเทศที่ผา่ นมาได้มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดรอง ซึ่งเป็ นตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็ นหลัก
แต่ยงั ขาดการพัฒนาตลาดแรกอันเป็ นตลาดสําหรับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ควบคู่กนั ไปด้วย
ทําให้บทบาทที่สาํ คัญของตลาดรองในการเป็ นตลาดที่สนับสนุนตลา
ดแรกไม่เกิด
ประสิ ทธิภาพอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุน้ ีจึงต้องเปิ ดโอกาสให้มีการพัมนาตลาดแรกได้กว้างขวางขึ้น
และให้มีตราสารประเภทต่าง ๆ ได้มากขึ้น เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการระดมทุน นอกจากนี้
โดยที่การควบคุมดูแลในเรื่ องที่เกี่ยวกับตลาดทุนมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบั บอยูภ่ ายใต้
ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ทําให้การกํากับและพัฒนาตลาดทุนขาดความเป็ น
เอกภาพ ทั้งยังขาดมาตรการที่จะคุม้ ครองผลประโยชน์ของผูล้ งทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สมควรมีกฎหมายและหน่วยงานที่เป็ นศูนย์รวมในการกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้
สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

