พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕
____________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็ นปี ที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ โดยคาแนะนา
และยินยอมของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒* พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๔ มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๑
มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๓๑๘ ถึงมาตรา ๓๒๐ และมาตรา ๓๓๒ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗
(๒) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

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

๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“หลักทรัพย์” หมายความว่า
(๑) ตัว๋ เงินคลัง
(๒) พันธบัตร
(๓) ตัว๋ เงิน
(๔) หุน้
(๕) หุ น้ กู้
(๖) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรื อหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม
(๗) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
(๘) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ กู้
(๙) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหน่วยลงทุน
(๑๐) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
“ตัว๋ เงิน” หมายความว่า ตัว๋ เงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจากประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
“หุ น้ กู”้ หมายความว่า ตราสารแห่งหนี้ไม่วา่ จะเรี ยกชื่อใดที่แบ่งเป็ นหน่วย
แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกาหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็ นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย
โดยบริ ษทั ออกให้แก่ผใู ้ ห้กยู้ ืมเงินหรื อผูซ้ ้ื อ เพื่อแสดงสิ ทธิ ที่จะได้รับเงินหรื อผลประโยชน์อื่นของ
ผูถ้ ือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตัว๋ เงิน
“ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผูท้ าการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่
ประชาชน
“หนังสื อชี้ชวน” หมายความว่า เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อโฆษณา
ชี้ชวนให้บุคคลอื่นจองซื้ อหรื อซื้ อหลักทรัพย์ที่ตนหรื อบุคคลอื่นออกหรื อเสนอขาย
“บริ ษทั ”๔ หมายความว่า บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด และให้หมายความรวมถึง
(๑) องค์การมหาชน
(๒) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ
(๓) หน่วยงานหรื อองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
และนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ
_____________________________
๔

แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

๓
(๔) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ
(๕) ผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นในรู ปแบบอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
“บริ ษทั หลักทรัพย์” หมายความว่า บริ ษทั หรื อสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี
“ธุ รกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า ธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้
(๑) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
(๒) การค้าหลักทรัพย์
(๓) การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
(๔) การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(๕) การจัดการกองทุนรวม
(๖) การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
(๗) กิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามที่รัฐมนตรี กาหนดตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
“การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า การเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทน
เพื่อซื้ อ ขาย หรื อแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็ นทางค้าปกติโดยได้รับค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียม หรื อค่าตอบแทนอื่น
“การค้าหลักทรัพย์” หมายความว่า การซื้ อ ขาย หรื อแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์
ในนามของตนเองเป็ นทางค้าปกติโดยกระทานอกตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
“การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน” หมายความว่า การให้คาแนะนาแก่ประชาชน
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรื อความเหมาะสมในการลงทุน
ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์น้ นั หรื อที่เกี่ยวกับการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ใด ๆ เป็ นทางค้าปกติ ทั้งนี้
โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการให้คาแนะนาแก่ประชาชนในลักษณะ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
“การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า การรับหลักทรัพย์ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
จากบริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชนโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนอื่น
ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อไม่ก็ตาม

๔
“การจัดการกองทุนรวม”๓ หมายความว่า การจัดการลงทุนตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจาหน่ายแก่ประชาชนเพื่อนาเงินที่ได้จาก
การจาหน่ายหน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ทรัพย์สินอื่น หรื อไปหาดอกผลหรื อแสวงหาประโยชน์โดยวิธีอื่น
“การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล”๒ หมายความว่า การจัดการเงินทุนของบุคคล
หรื อคณะบุคคลที่ได้มอบหมายให้จดั การลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะมี
การลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วยหรื อไม่ก็ตามซึ่ งกระทาเป็ นทางค้าปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียม
หรื อค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียน
หรื อได้รับการอนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔/๑๖ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศกาหนดให้การประกอบ
กิจการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่เป็ นธุ รกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕๔ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ ีกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ในการออกใบอนุ ญาตและการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการให้เป็ นที่ทราบโดยทัว่ ไป และในกรณี
ที่ไม่อนุญาตหรื อไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้ผยู ้ ื่นคาขอทราบด้วย
_____________________________
๓

แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒

แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

๖

แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

๕
มาตรา ๖๔ การลงลายมือชื่อของกรรมการหรื อนายทะเบียนในใบหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติน้ ีจะใช้เครื่ องจักรประทับหรื อโดยวิธีอื่นใดแทนตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
การกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
__________________
ส่ วนที่ ๑
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
_________________
มาตรา ๘๔ ให้มีคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่ง
เรี ยกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง
โดยคาแนะนาของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามที่กาหนดในมาตรา ๓๑/๗
จานวนไม่นอ้ ยกว่าสี่ คนแต่ไม่เกินหกคน เป็ นกรรมการ โดยในจานวนนี้อย่างน้อยต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงิน ด้านละหนึ่งคน และให้เลขาธิการเป็ นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๙๔ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๘ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่วา่ จะมีการรอการลงโทษหรื อไม่ก็ตาม
เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(๔) เป็ นหรื อเคยเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งใด
ในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พน้ จากตาแหน่งดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
(๕) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของสานักงาน
(๖) ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การหรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการในธุ รกิจหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ ธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

๖
ศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า สานักหักบัญชีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า สมาคมกากับผูป้ ระกอบธุ รกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อบริ ษทั อื่นใดซึ่ งอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน
ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งบุคคลตาม (๕) หรื อ (๖) ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งจะเริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ต่อเมื่อได้ลาออกจากตาแหน่งตาม (๕) หรื อ (๖) แล้ว โดยต้องกระทาภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
ได้รับการแต่งตั้ง แต่ถา้ ผูน้ ้ นั มิได้ลาออกภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ไม่เคยได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็ นประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และให้ดาเนิ นการแต่งตั้งประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิใหม่แทน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๐๔ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงได้รับ
การแต่งตั้งตามมาตรา ๘ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
เมื่อประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตาแหน่งตามวาระ
ให้ดาเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหกสิ บวัน ในระหว่างที่ยงั มิได้มีการแต่งตั้งขึ้นใหม่ ให้ประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี อยูใ่ นตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๑๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ ก.ล.ต.
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๘ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิ บปี บริ บูรณ์
(๔) เป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙
(๕) คณะรัฐมนตรี มีมติให้ออกโดยคาแนะนาของรัฐมนตรี สาหรับประธานกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อรัฐมนตรี มีคาสั่งให้ออกโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดสาหรับกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มติและคาสั่งให้ออกดังกล่าว
ต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง
ในกรณี ที่ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตาแหน่ง
ก่อนวาระ คณะรัฐมนตรี อาจแต่งตั้งผูอ้ ื่นเป็ นประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทน หรื อรัฐมนตรี อาจแต่งตั้ง
ผูอ้ ื่นเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิแทน แล้วแต่กรณี และให้ผไู ้ ด้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยูใ่ น
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่ตนแทน

๗
๕

ในระหว่างที่ยงั มิได้แต่งตั้งประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการ ก.ล.ต. เท่าที่เหลืออยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าหกคน
มาตรา ๑๒ การประชุ มของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถ้าประธานกรรมการ ก.ล.ต. ไม่มาประชุม
หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มี
รองประธานหรื อมีแต่ไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ก.ล.ต. ที่มาประชุม
เลือกกรรมการ ก.ล.ต. คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการ ก.ล.ต. คนหนึ่ ง
ให้มีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้น
อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา ๑๓๔ กรรมการ ก.ล.ต. ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณา ให้แจ้ง
การมีส่วนได้เสี ยนั้นและห้ามมิให้เข้าร่ วมพิจารณาในเรื่ องนั้น
แนวทางการพิจารณาส่ วนได้เสี ยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจหน้าที่วางนโยบายการส่ งเสริ มและ
พัฒนา ตลอดจนกากับดูแลในเรื่ องหลักทรัพย์ ธุ รกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
และธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่อง องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ การออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และการป้ องกันการกระทาอันไม่เป็ นธรรม
เกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ อานาจดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) กาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับคาขออนุญาต คาขอรับใบอนุ ญาต
ใบอนุญาต หรื อการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุ ญาต
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
(๔) ออกระเบียบ คาสัง่ และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์
การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวินยั พนักงานและลูกจ้างของสานักงาน การกาหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ
รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ
_____________________________
๕

แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

๘
(๔/๑)๔ กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากการใช้บงั คับพระราชบัญญัติน้ ี
(๕) ปฏิบตั ิการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติน้ ี
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดใด ๆ ที่ใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๑๔/๑๔ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่งตั้งจานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในจานวนนี้ตอ้ งเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อยสองคน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งพนักงานของสานักงานคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
มาตรา ๑๔/๒๔ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ทบทวนและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน
(๒) สอบทานรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงินของสานักงาน
(๓) ประสานงานกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่ องการตรวจสอบ
งบการเงิน
(๔) ทบทวนและสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
(๕) กากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(๖) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา ๑๕๔ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่รัฐมนตรี กาหนด และให้ถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ
สานักงาน

๙
ส่ วนที่ ๑/๑๔
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
_______________
มาตรา ๑๖/๑๖ ให้มีคณะกรรมการกากับตลาดทุนคณะหนึ่ ง ประกอบด้วย เลขาธิ การ
เป็ นประธานกรรมการ รองเลขาธิ การซึ่ งเลขาธิ การมอบหมายหนึ่งคน ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกตามที่กาหนดในมาตรา ๓๑/๗
อีกไม่เกินสี่ คน เป็ นกรรมการ ทั้งนี้ ผูท้ รงคุณวุฒิอย่างน้อยสองคนต้องมีประสบการณ์ในการบริ หาร
กิจการบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์
ให้เลขาธิ การแต่งตั้งพนักงานของสานักงานคนหนึ่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน
มาตรา ๑๖/๒ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งต้องมีสัญชาติไทยและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ และต้องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการ ผูจ้ ดั การ บุคคลผูม้ ีอานาจ
ในการจัดการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึ กษา หรื อตาแหน่งอื่นใดในธุ รกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ ธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า สานักหักบัญชีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า สมาคมกากับผูป้ ระกอบธุ รกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อบริ ษทั อื่นใดซึ่ งอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน
ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิผใู ้ ดที่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๙(๕) หรื อตามวรรคหนึ่ง ต้องลาออกจากการเป็ นบุคคลตามมาตรา ๙(๕) หรื อตามวรรคหนึ่ง
แล้วแต่กรณี ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ถา้ ผูน้ ้ นั มิได้ลาออกภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ไม่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และให้ดาเนิ นการแต่งตั้ง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิใหม่แทน
มาตรา ๑๖/๓ ให้กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิซ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งตามมาตรา ๑๖/๑
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี และเมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
แต่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งติดต่อกันเกิ นสองวาระมิได้ โดยในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบสองปี
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนกึ่งหนึ่งโดยวิธีจบั สลาก และให้ถือว่าการออกจากตาแหน่ง
โดยการจับสลากเป็ นการออกตามวาระ
๖
เมื่อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตาแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
เสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคัดเลือกภายในหกสิ บวันเพื่อดาเนิ นการตามที่กาหนด

๑๐
ในมาตรา ๓๑/๗ ทั้งนี้ ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งพ้นจากตาแหน่งอยูใ่ นตาแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
ต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ให้นาความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับกับการประชุมของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖/๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๖/๑ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิ บปี บริ บูรณ์
(๔) รัฐมนตรี มีคาสั่งให้ออกโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
ทั้งนี้ คาสั่งให้ออกดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง
(๕) เป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖/๒
ในกรณี ที่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตาแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรี อาจแต่งตั้งผูอ้ ื่น
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิแทน และให้ผไู ้ ด้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่ตนแทน
๕
ในระหว่างที่ยงั มิได้แต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิข้ ึนใหม่ ให้กรรมการกากับตลาดทุน
เท่าที่เหลืออยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าห้าคน
มาตรา ๑๖/๕ ให้กรรมการกากับตลาดทุนจัดทารายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ยืน่ ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
มาตรา ๑๖/๖ ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิการ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ีและกฎหมายอื่น โดยต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนตามวรรคหนึ่งให้รวมถึง
(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดในเรื่ องการประกอบ
ธุ รกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
สานักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ

๑๑
(๒) รายงานผลการดาเนินงานเป็ นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(๓) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๖/๗ ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนมอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖/๘ ให้กรรมการกากับตลาดทุนและอนุกรรมการ ได้รับประโยชน์
ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และให้ถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน
ส่ วนที่ ๒
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
____________________
มาตรา ๑๗ ให้จดั ตั้งสานักงานขึ้นเรี ยกว่า “สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์” และให้มีฐานะเป็ นนิติบุคคล
มาตรา ๑๘ ให้สานักงานมีสานักงานแห่งใหญ่ในกรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัด
ใกล้เคียง และจะตั้งสาขาหรื อตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได้
มาตรา ๑๙๔ ให้สานักงานมีอานาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ปฏิบตั ิการเพื่อให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(๒) กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามและดาเนินการบังคับใช้กฎหมาย
กับบุคคลที่กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) กาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
(๔) รับค่าธรรมเนียม
(๕) ปฏิบตั ิงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี หรื อตามกฎหมายอื่น

๑๒
มาตรา ๒๐๔ ให้คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งเลขาธิ การโดยคาแนะนาของรัฐมนตรี
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้เลขาธิ การมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี
และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
มาตรา ๒๑ เลขาธิ การต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นผูส้ ามารถปฏิบตั ิงานเต็มเวลาให้แก่สานักงาน
(๑/๑)๖ มีอายุไม่เกินหกสิ บปี บริ บูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(๑/๒)๖ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน เศรษฐศาสตร์
หรื อการเงินการธนาคาร
(๒) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็ นข้าราชการการเมือง หรื อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ซึ่ งได้รับเลือกตั้ง หรื อเป็ นสมาชิก หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) ไม่เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจา พนักงานหรื อลูกจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐอื่นหรื อของราชการส่ วนท้องถิ่น
(๕) ไม่ดารงตาแหน่งหรื อหน้าที่ใดหรื อมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในบริ ษทั
หลักทรัพย์
มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ เลขาธิ การพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓)๖ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
(๕)๔ คณะรัฐมนตรี มีมติให้ออกโดยคาแนะนาของรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะบกพร่ องในหน้าที่อย่างร้ายแรง หรื อหย่อนความสามารถ โดยมติดงั กล่าว
ต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง
มาตรา ๒๒/๑๔ ภายในสองปี นับแต่วนั พ้นจากตาแหน่ง เลขาธิ การจะประกอบธุ รกิจ
หรื อทางานให้แก่ผปู ้ ระกอบการ องค์กร หรื อบริ ษทั หรื อดารงตาแหน่งที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๑๖/๒
วรรคหนึ่ง มิได้
๖
วรรคสองถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓
มาตรา ๒๒/๒๖ ให้เลขาธิการได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการกาหนดเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิ การ ให้คานึงถึงข้อห้ามมิให้ประกอบอาชีพตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา ๒๒/๑ ด้วย
มาตรา ๒๓ ให้เลขาธิการเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจ้างและรับผิดชอบ
ในการดาเนินกิจการทั้งปวงของสานักงาน
ในการดาเนินกิจการ เลขาธิ การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา ๒๔ ในกิจการของสานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิ การ
เป็ นผูแ้ ทนของสานักงาน และเพื่อการนี้ เลขาธิ การจะมอบอานาจให้ตวั แทน หรื อบุคคลใดกระทาการ
เฉพาะอย่างแทนก็ได้
มาตรา ๒๔/๑๔ เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรื อเพื่อคุม้ ครองผูล้ งทุน
ให้สานักงานหรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็ นหนังสื อจากสานักงานมีอานาจเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ บริ ษทั ที่ออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ การกระทาความผิด
และการลงโทษบุคคลที่กระทาความผิด หรื อข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๒๕ ให้สานักงานมีทุนประเดิมประกอบด้วยเงินที่โอนมาตามมาตรา ๓๑๙
และมาตรา ๓๒๐
มาตรา ๒๖ ให้สานักงานจัดให้มีเงินสารองประเภทต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๒๗ บรรดาค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและค่าธรรมเนียมอื่น
ที่สานักงานได้รับและรายได้อื่นอันได้มาจากการดาเนินงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงาน
ให้ตกเป็ นของสานักงาน และเมื่อได้หกั ด้วยรายจ่ายและหักเป็ นเงินสารองตามมาตรา ๒๖ แล้ว
เหลือเท่าใดให้นาส่ งเป็ นรายได้ของรัฐ
มาตรา ๒๘๔ การพ้นจากตาแหน่งของพนักงานของสานักงาน รวมทั้งการพ้น
จากตาแหน่งเนื่ องจากเกษียณอายุให้เป็ นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

๑๔
ในกรณี ที่มีเหตุผลสมควรเมื่อคานึงถึงตาแหน่งหรื อลักษณะงานใดที่พนักงาน
รับผิดชอบก่อนพ้นตาแหน่งหรื อหน้าที่ในสานักงาน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจออกข้อบังคับ
กาหนดให้นาความในมาตรา ๒๒/๑ มาใช้บงั คับกับพนักงานนั้น โดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ มิให้นากฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในส่ วนที่เกี่ยวกับ
การจ่ายค่าชดเชยและการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
และกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มาใช้บงั คับกับเลขาธิ การ พนักงาน และลูกจ้าง
ของสานักงาน
มาตรา ๒๙/๑๔ ในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกากับตลาดทุน และเลขาธิ การเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๐ ให้สานักงานจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของสานักงาน
และจัดให้มีการสอบบัญชีภายในเป็ นประจา
มาตรา ๓๑ ให้สานักงานตรวจเงิ นแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี ของสานักงาน
และเสนอรายงานผลการสอบบัญชีต่อรัฐมนตรี ภายในเก้าสิ บวันนับจากวันสิ้ นปี บัญชี
มาตรา ๓๑/๑๔ ให้สานักงานจัดทารายงานประจาปี ซึ่ งแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานเสนอรัฐมนตรี ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับจากวันสิ้ นปี บัญชี
มาตรา ๓๑/๒๖ ให้สานักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จัดทาแผนการดาเนินงานของสานักงานเสนอรัฐมนตรี เพื่อทราบเป็ นประจาทุกปี และเปิ ดเผยไว้
ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควรหรื อจาเป็ น สานักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจแก้ไขเพิ่มเติมแผนการดาเนิ นงานของสานักงานได้ โดยให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
แผนการดาเนิ นงานของสานักงานที่จดั ทาขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้จดั ทาเป็ นแผนสามปี
เพื่อส่ งเสริ มให้การกากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการคุม้ ครองผูล้ งทุน
เสริ มสร้างความเป็ นธรรม ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความโปร่ งใสของตลาดทุน และลดความเสี่ ยงของ
ระบบการเงิน ซึ่ งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๕
ส่ วนที่ ๓๔
คณะกรรมการคัดเลือก
________________
มาตรา ๓๑/๓๖ ในกรณี ที่จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อในคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้รัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจานวนเจ็ดคน
เพื่อทาหน้าที่คดั เลือกผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว
คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่ งเคยดารงตาแหน่ง
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิ การสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิ การ
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย เลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อผูเ้ คยดารงตาแหน่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทั้งนี้ ไม่เกินตาแหน่งละหนึ่งคน
บุคคลซึ่ งเคยดารงตาแหน่งเลขาธิ การสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตามวรรคสอง ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่ งเคยดารงตาแหน่งเลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดว้ ย
กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจา
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อสมาชิกวุฒิสภา และไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์
หรื อส่ วนได้เสี ยอย่างมีนยั สาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็ นประธานกรรมการคัดเลือก
ให้คณะกรรมการคัดเลือกได้รับค่าตอบแทนจากสานักงานตามที่รัฐมนตรี กาหนด
และให้ถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานของสานักงาน
มาตรา ๓๑/๔ ให้คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดระเบียบว่าด้วยการเสนอรายชื่อ
การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อในคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้งโดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องกาหนดให้มีการระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับความรู ้และประสบการณ์ของผูท้ รงคุณวุฒิอนั เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเพียงพอที่คณะกรรมการคัดเลือกจะดาเนินการ
พิจารณาคัดเลือกได้
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และให้มีผลใช้บงั คับ
ต่อไป แม้คณะกรรมการคัดเลือกที่กาหนดระเบียบดังกล่าวจะพ้นจากตาแหน่งแล้ว

๑๖
การแก้ไขเพิ่มเติม การยกเลิก หรื อการกาหนดระเบียบขึ้นใหม่ จะกระทาได้
ก็แต่โดยคณะกรรมการคัดเลือกมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
และให้มีผลใช้บงั คับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ให้คณะกรรมการคัดเลือกเปิ ดเผยระเบียบที่กาหนดขึ้นตามมาตรานี้ไว้ในลักษณะ
ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
มาตรา ๓๑/๕ คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากตาแหน่งเมื่อดาเนิ นการคัดเลือก
และได้มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อในคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เสร็ จสิ้ นตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดาเนินการคัดเลือกในครั้งนั้น
มาตรา ๓๑/๖ การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการคัดเลือกทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้นาความในมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือก
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๑/๗๖ ในการคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ร่วมกันเสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิจานวนสองเท่า
ของจานวนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการคัดเลือก
(๑) การคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ล.ต. ที่มิใช่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ร่ วมกันเสนอรายชื่ อ
(๒) การคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอรายชื่อ
ในกรณี ที่คณะกรรมการคัดเลือกไม่เห็นชอบกับรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่เสนอ
ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการคัดเลือกมีอานาจให้มีการดาเนินการเสนอรายชื่อใหม่ได้
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน แล้วแต่กรณี แล้ว
ให้เสนอชื่ อต่อรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้ง

๑๗
หมวด ๒
การออกหลักทรัพย์ของบริ ษทั
_________________
ส่ วนที่ ๑
การอนุ ญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
_________________
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัดเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่
ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากสานักงานและปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๕
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะกระทาได้ต่อเมื่อผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั ดังกล่าว
ได้จดทะเบียนหนังสื อบริ คณห์สนธิ ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดแล้ว
มาตรา ๓๓๔ ห้ามมิให้บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ประเภทหุ ้น หุ น้ กู้
ตัว๋ เงิน ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ กู้ และหลักทรัพย์อื่นใด
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เว้นแต่
(๑) เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามมาตรา ๖๓
(๒) ได้รับอนุญาตจากสานักงานและปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๕ หรื อ
(๓) เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ท้ งั หมดโดยบริ ษทั มหาชนจากัด
ต่อผูถ้ ือหุ น้ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ โดยได้รับชาระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผูถ้ ือหุ ้น
มาตรา ๓๓/๑๕ ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่สาหรับกองทรัสต์
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุนตามประเภทกองทรัสต์และประเภทหลักทรัพย์
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้
เป็ นผูย้ นื่ คาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓
(๑) ผูท้ ี่จะเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์หรื อผูก้ ่อตั้งทรัสต์ เฉพาะกรณี ที่เป็ นการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก
(๒) ผูม้ ีหน้าที่จดั การกองทรัสต์
เมื่อยืน่ คาขอแล้ว ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ให้บุคคลตาม (๑) และ (๒) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ และภายหลังที่ได้รับอนุญาต ให้บุคคลตาม (๒) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการเปิ ดเผยข้อมูล รวมทั้งหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในหมวด ๒ การออกหลักทรัพย์

๑๘
ของบริ ษทั และหมวด ๓ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน เช่นเดียวกับที่กาหนดให้เป็ นหน้าที่
และความรับผิดชอบของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของ
หลักทรัพย์ บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ผูล้ งทุน และการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั คณะกรรมการ ก.ล.ต.
อาจกาหนดให้บุคคลตาม (๑) และ (๒) ได้รับยกเว้นการปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิแตกต่างไปจากบทบัญญัติ
ในส่ วนที่ ๔ การจัดทาทะเบียนและการโอน ของหมวด ๒ การออกหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อ
มาตรา ๘๘ ทั้งหมดหรื อแต่เพียงบางส่ วนก็ได้
มาตรา ๓๓/๒๕ ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประเภท
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ซึ่ งผลตอบแทนของหลักทรัพย์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนิ นงานของบุคคลอื่นที่มิใช่ บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์โดยบุคคลอื่นนั้นยินยอม
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดให้บุคคลอื่นนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่ วมกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน ซึ่ งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลก่อน
และภายหลังที่ได้รับอนุ ญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดว้ ยก็ได้
มาตรา ๓๔๔ การเสนอขายหุ น้ ของบริ ษทั จากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ ไม่วา่ จะกระทาโดยบริ ษทั จากัดที่ออกหุ น้ นั้น หรื อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าว มิให้กระทา
เป็ นการทัว่ ไปหรื อต่อบุคคลในวงกว้าง เว้นแต่จะได้รับยกเว้นหรื อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๓๕๕ การขอเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการอนุ ญาตตามมาตรา ๓๒
และมาตรา ๓๓ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด ในการนี้คณะกรรมการกากับตลาดทุนอาจประกาศกาหนดรายละเอียดในเรื่ องดังต่อไปนี้ไว้
ด้วยก็ได้
(๑) สัดส่ วนของหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
(๒) ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย์
(๓) การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์
(๔) การรับชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์
(๕) การเก็บรักษาและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับเงินค่าจองหลักทรัพย์
(๖) เงื่อนไขอื่นที่จาเป็ นในการรักษาผลประโยชน์ประชาชนผูล้ งทุน

๑๙
มาตรา ๓๕/๑๕ ภายใต้บงั คับมาตรา ๓๓ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดให้
บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศที่มีมาตรการ
คุม้ ครองผูล้ งทุนในทานองเดียวกันกับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ได้รับยกเว้นการปฏิบตั ิ
หรื อปฏิบตั ิแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่ วนที่ ๒ หุ น้ กู้ ส่ วนที่ ๓ การออกหุ น้ กูม้ ีประกัน ส่ วนที่ ๔
การจัดทาทะเบียนและการโอน หรื อส่ วนที่ ๕ การเปิ ดเผยข้อมูลและผูส้ อบบัญชี ของหมวดนี้
หรื อตามหมวด ๓ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ทั้งหมดหรื อแต่เพียงบางส่ วนก็ได้
ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพย์ บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ผูล้ งทุน และการเสนอขาย
หลักทรัพย์น้ นั
มาตรา ๓๖ ในการพิจารณาคาขออนุญาต ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผยู ้ นื่ คาขอทราบภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
และครบถ้วนตามมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๗๕ มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๒๒๙ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ที่หา้ มมิให้บริ ษทั จากัดออกหุ ้นกู้ มาใช้บงั คับแก่บริ ษทั จากัดที่ได้รับอนุ ญาตให้ออกหุ น้ กู้
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๘๕ มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ที่ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกิ นอัตรา มาใช้บงั คับแก่หลักทรัพย์ประเภทหุ ้นกูแ้ ละตัว๋ เงิ นที่เสนอขาย
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ส่ วนที่ ๒
หุ น้ กู้
____________
มาตรา ๓๙ หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ต้องมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าฉบับละหนึ่งร้อยบาทโดยชาระ
เป็ นเงิน และผูซ้ ้ื อจะขอหักกลบลบหนี้กบั บริ ษทั มิได้
มาตรา ๔๐๔ ใบหุ น้ กูอ้ ย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อบริ ษทั
(๒) เลขทะเบียนบริ ษทั และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริ ษทั
(๓) จานวนเงินที่ออกหุ น้ กู้
(๔) ชื่อผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อคาแถลงว่าได้ออกหุ ้นกูน้ ้ นั ให้แก่ผถู ้ ือ

๒๐
(๕) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ น้ กู้ จานวนหุ น้ กู้ และจานวนเงินอัตราดอกเบี้ย
และระยะเวลาการชาระคืน
(๖) วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระดอกเบี้ยหุ ้นกู้ และการไถ่ถอนหุ น้ กู้
(๗) สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ กูใ้ นกรณี ที่บริ ษทั มีหนี้ก่อนการออกหุ ้นกู้
(๘) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ (ถ้ามี)
(๙) ลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั หรื อนายทะเบียนหุ น้ กู้
(๑๐) วันเดือนปี ที่ออกหุ ้นกู้
(๑๑) รายการอื่นที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ส่ วนที่ ๓
การออกหุ น้ กูม้ ีประกัน
_________________
มาตรา ๔๑๕ ในการขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ เพื่อออกหุ ้นกูม้ ีประกัน ผูข้ ออนุ ญาต
ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(๑) เสนอร่ างข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ น้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุ น้ กู้
(๒) เสนอร่ างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
(๓) ขอความเห็นชอบบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนดเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
(๔) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในกรณี ที่บริ ษทั มหาชนจากัดจะเสนอขายหุ ้นกูม้ ีประกันที่ออกใหม่ต่อผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งไม่ตอ้ งขออนุ ญาตตามมาตรา ๓๓ ให้บริ ษทั มหาชนจากัดดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ก่อนการเสนอขาย
หุ น้ กูด้ ว้ ย
มาตรา ๔๒๔ ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ น้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุ น้ กู้
อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) สิ ทธิ และเงื่อนไขตามหุ น้ กู้
(๒) ผลประโยชน์ตอบแทน
(๓) ทรัพย์สินที่เป็ นประกันหรื อหลักประกันอื่น
(๔) การแต่งตั้งและอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
(๕) เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้

๒๑
(๖) คายินยอมของผูถ้ ือหุ น้ กูท้ ี่จะให้ผอู ้ อกหุ ้นกูม้ ีประกันแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
ที่ได้รับความเห็นชอบไว้ตามมาตรา ๔๑(๓)
(๗) คารับรองของผูอ้ อกหุ น้ กูม้ ีประกันที่จะจานอง จานา หรื อให้หลักประกันอย่างอื่น
เพื่อเป็ นประกันหุ ้นกูภ้ ายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๔๔
(๘) วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระหนี้
(๙) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ (ถ้ามี)
(๑๐) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๔๓๔ สัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ ย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) อานาจและหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการรับจานอง รับจานา หรื อ
รับหลักประกันอย่างอื่น การใช้สิทธิ บงั คับหลักประกันดังกล่าว หรื อการดาเนินการให้ผอู ้ อกหุ ้นกู้
มีประกันปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่ทาไว้กบั ผูถ้ ือหุ ้นกู้ รวมทั้งการเรี ยกค่าเสี ยหาย
(๒) อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและบาเหน็จในการเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
(๓) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๔๔ เมื่อผูอ้ อกหุ น้ กูม้ ีประกันได้เสนอขายหุ น้ กูม้ ีประกันต่อผูถ้ ือหุ น้ หรื อ
ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ แล้ว ให้ผอู ้ อกหุ น้ กูม้ ีสิทธิ และหน้าที่ตามข้อกาหนดตามมาตรา ๔๑(๑)
และตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี และให้ผอู ้ อกหุ น้ กูม้ ีประกันแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูต้ าม
คายินยอมของผูถ้ ือหุ น้ กูพ้ ร้อมกับดาเนินการจานอง จานา หรื อจัดให้มีหลักประกันอย่างอื่นให้กบั
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูด้ งั กล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ปิดการเสนอขาย
มาตรา ๔๕ ให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูม้ ีอานาจกระทาการในนามของตนเองเพื่อประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ้ งั ปวงในการรับจานอง รับจานา หรื อรับหลักประกันอย่างอื่น การใช้สิทธิ บงั คับ
หลักประกัน และการดาเนิ นการให้ผอู ้ อกหุ น้ กูม้ ีประกันปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่ให้ไว้กบั ผูถ้ ือหุ น้ กู้
รวมทั้งการเรี ยกค่าเสี ยหาย
การกระทาของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูต้ ามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็ นการกระทาของผูถ้ ือหุ น้ กู้
โดยตรง
มาตรา ๔๖๔ ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการกระทาตามอานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูไ้ ด้
มาตรา ๔๗ นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
มีหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นกู้

๒๒
ในกรณี ที่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูก้ ระทาการ งดเว้นกระทาการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง จนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผถู ้ ือหุ น้ กู้ ให้ผถู ้ ือหุ น้ กูห้ รื อสานักงานมีสิทธิ ฟ้องร้อง
บังคับคดีกบั ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ กูท้ ้ งั ปวงได้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นกูเ้ ป็ นผูฟ้ ้ องร้องบังคับคดี ผูถ้ ือหุ ้นกูด้ งั กล่าวต้องมีจานวนหุ น้ กู้
มีประกันหรื อได้รับแต่งตั้งจากผูถ้ ือหุ น้ กูอ้ ื่นซึ่ งมีจานวนหุ ้นกูม้ ีประกันรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละสิ บ
ของจานวนหุ น้ กูม้ ีประกันที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
มาตรา ๔๘ ในกรณี ที่ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติ
ในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรื อหมวด ๗ ของลักษณะ ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ให้สานักงานเป็ นผูเ้ สี ยหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการยืน่ ฟ้องคดีอาญา ให้พนักงานอัยการ
มีอานาจเรี ยกทรัพย์สินหรื อราคาหรื อค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายแทนผูไ้ ด้รับความเสี ยหายด้วย
ในการนี้ ให้นาบทบัญญัติวา่ ด้วยการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่ องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ ในการออกหุ ้นกูล้ กั ษณะอื่นนอกจากหุ น้ กูม้ ีประกัน หากผูอ้ อกหุ น้ กู้
ประสงค์จะจัดให้มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ ผูอ้ อกหุ ้นกูต้ อ้ งแสดงความจานงในขณะที่ขออนุ ญาตออกหุ น้ กู้
และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗
และมาตรา ๔๘ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บงั คับกับการขออนุญาต การทาข้อกาหนด
และสัญญาแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ อานาจหน้าที่ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ และการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ โดยอนุ โลม
ส่ วนที่ ๔
การจัดทาทะเบียนและการโอน
_________________
มาตรา ๕๐๕ ให้บริ ษทั ที่ออกหุ น้ กู้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ น้ กูต้ ามมาตรา ๓๓ จัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ดงั กล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
มาตรา ๕๑๕ การโอนหุ ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ น้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ที่ออกตามมาตรา ๓๓ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูม้ ีชื่อแสดงว่าเป็ นเจ้าของหรื อ
ผูร้ ับโอนคนสุ ดท้ายได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์ดงั กล่าวแก่ผรู ้ ับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอน

๒๓
มาตรา ๕๒๕ ผูใ้ ดครอบครองใบหุ น้ กู้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ หรื อใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ที่ออกตามมาตรา ๓๓ ที่มีการสลักหลังตามมาตรา ๕๑ แล้ว
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูน้ ้ นั เป็ นเจ้าของหลักทรัพย์น้ นั
มาตรา ๕๓๕ ผูร้ ับโอนหุ น้ กู้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ น้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ที่ออกตามมาตรา ๓๓ ผูใ้ ดประสงค์จะลงทะเบียนการโอน ให้ยนื่ คาขอ
ต่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อนายทะเบียน พร้อมทั้งส่ งมอบใบหลักทรัพย์ที่ตนได้ลงลายมือชื่อเป็ น
ผูร้ ับโอนในด้านหลังของใบหลักทรัพย์น้ นั แล้ว และให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อนายทะเบียน
แล้วแต่กรณี ลงทะเบียนการโอนพร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบหลักทรัพย์น้ นั หรื อออกใบหลักทรัพย์
ให้ใหม่ ทั้งนี้ ภายในกาหนดระยะเวลาที่สานักงานประกาศกาหนด เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์น้ นั
จะขัดต่อกฎหมายหรื อขัดต่อข้อจากัดในเรื่ องการโอนของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ซ่ ึ งได้จดทะเบียน
ข้อจากัดนั้นไว้กบั สานักงานแล้ว
เมื่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อนายทะเบียนได้รับคาขอโอนตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้การโอนนั้นใช้ยนั กับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ได้ แต่จะใช้ยนั บุคคลภายนอกได้เมื่อมีการลงทะเบียน
การโอนแล้ว
มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ
แก่บุคคลที่มิได้มีชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามมาตรา ๕๓ เว้นแต่เป็ นกรณี ของหุ ้นกูช้ นิด
ไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ ให้จ่ายได้เมื่อผูค้ รอบครองได้ยนื่ ใบหุ น้ ต่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ในกรณี เช่นนี้
ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์สลักหลังการจ่ายไว้ดว้ ย
มาตรา ๕๕๕ การโอนหุ น้ กู้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ น้ กูช้ นิดไม่ระบุชื่อผูถ้ ือที่ออกตามมาตรา ๓๓ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์
ดังกล่าวให้แก่ผรู ้ ับโอน
มาตรา ๕๕/๑๕ ให้นาความในส่ วนนี้และบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องไปใช้บงั คับ
แก่การจัดทาทะเบียนและการโอนหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดตาม
มาตรา ๓๓ ด้วยโดยอนุโลม
ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของ
หลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดทาทะเบียนและการโอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่ วนนี้ได้

๒๔
ส่ วนที่ ๕
การเปิ ดเผยข้อมูลและผูส้ อบบัญชี
____________________
มาตรา ๕๖๕ ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๓๓ จัดทา
และส่ งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ต่อสานักงาน
ดังต่อไปนี้
(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผสู ้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
(๒) งบการเงินประจางวดการบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
(๓) รายงานประจาปี
(๔) รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด การกาหนดดังกล่าวให้คานึงถึงมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชี ได้ให้
ความเห็นชอบไว้แล้วด้วย
คณะกรรมการกากับตลาดทุนอาจออกประกาศเพื่อผ่อนผันหรื อยกเว้นหน้าที่
การจัดทาหรื อส่ งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง โดยคานึงถึงความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนก็ได้
มาตรา ๕๗๕ ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๓๓
รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อสานักงานโดยไม่ชกั ช้า เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ เกิดขึ้น
(๑) บริ ษทั ประสบความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(๒) บริ ษทั หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(๓) บริ ษทั เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรื อลักษณะการประกอบธุ รกิจ
(๔) บริ ษทั ทาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอานาจทั้งหมดหรื อบางส่ วนในการบริ หารงาน
ของบริ ษทั
(๕) บริ ษทั กระทาหรื อถูกกระทาอันมีลกั ษณะเป็ นการครอบงาหรื อถูกครอบงา
กิจการตามมาตรา ๒๔๗
(๖) กรณี ใด ๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์
หรื อต่อการตัดสิ นใจในการลงทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ตามที่สานักงานประกาศกาหนด

๒๕
มาตรา ๕๘๕ ในกรณี ที่สานักงานเห็นว่าเอกสารหรื อรายงานที่บริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๓๓ จัดส่ งให้มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อมีขอ้ ความคลุมเครื อ
ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี มีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วน หรื อมีกรณี อื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของผูถ้ ือหลักทรัพย์หรื อต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน หรื อต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ให้สานักงานมีอานาจที่จะดาเนินการประการใดประการหนึ่ง หรื อหลายประการดังนี้
(๑) ให้บริ ษทั รายงานหรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(๒) ให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการของบริ ษทั ชี้แจง
เพิม่ เติม
(๓) ให้บริ ษทั จัดให้มีการสอบบัญชีโดยผูส้ อบบัญชี และรายงานผลการสอบบัญชีน้ นั
ให้สานักงานทราบ และเปิ ดเผยข้อมูลแก่ประชาชนทัว่ ไป
มาตรา ๕๙๕ ให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ ารงตาแหน่งบริ หารตามที่สานักงานประกาศ
กาหนด และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๓๓ มีหน้าที่จดั ทา
และเปิ ดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของตน
คู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงาน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
หลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(๑) หลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๓๓
ตามที่สานักงานประกาศกาหนด
(๒) หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ออกโดยบุคคลอื่นที่ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์น้ นั
ที่จะซื้ อ ขาย ได้มา หรื อจาหน่ายไปซึ่ งหลักทรัพย์ตาม (๑) หรื อได้รับผลตอบแทนที่อา้ งอิงกับราคา
หรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ตาม (๑)
(๓) สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่กาหนด
ให้ส่งมอบหลักทรัพย์ หรื อที่กาหนดให้ผลตอบแทนของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ตาม (๑) หรื อ (๒)
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าโดยนิติบุคคลซึ่ งบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ เกินร้อยละสามสิ บ
ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นบั รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงของคู่สมรส
หรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นด้วย
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับแก่ผบู ้ ริ หารชัว่ คราว ผูท้ าแผน ผูบ้ ริ หารแผน
และผูบ้ ริ หารแผนชัว่ คราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒

๒๖
หรื อมาตรา ๓๓ โดยอนุ โลม และในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวเป็ นนิติบุคคล ผูม้ ีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ให้รวมถึงกรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารของนิ ติบุคคลนั้นตามที่สานักงานประกาศกาหนดด้วย
มาตรา ๖๐๔ เพื่อประโยชน์ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนเกี่ยวกับฐานะ
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ดังกล่าว
ให้สานักงานมีอานาจเปิ ดเผยรายงานหรื อข้อมูลที่ได้รับตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘
และมาตรา ๕๙ ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๖๑ ผูส้ อบบัญชีตามมาตรา ๕๖ ต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ
เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูส้ อบบัญชี น้ นั มีสิทธิ สอบบัญชี
บริ ษทั หลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๖ บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามที่กาหนด
ในมาตรา ๑๙๙ และบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในมาตรา ๒๑๗
ได้ดว้ ย
มาตรา ๖๒๕ ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีสอบทานหรื อสอบบัญชี พบว่าบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๓๓ จัดทางบการเงินรายไตรมาสหรื องบการเงินประจางวดการบัญชี
ไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง ให้ผสู ้ อบบัญชีรายงานข้อสังเกตหรื อเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ของงบการเงิน และแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการสอบทานหรื อรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะต้อง
ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น พร้อมทั้งแจ้งให้สานักงานทราบ
ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินประจางวดการบัญชี ผูส้ อบบัญชีใดไม่ปฏิบตั ิตาม
ความในวรรคหนึ่ง ให้สานักงานมีอานาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีน้ นั ได้
หมวด ๓
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
_________________
มาตรา ๖๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บงั คับแก่การเสนอขายหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ตัว๋ เงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย

๒๗
(๕) หลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บงั คับแก่การเสนอขายหลักทรัพย์
ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) การเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบการจัดการกองทุนรวม
(๒) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ ที่มีมูลค่าของหลักทรัพย์
ทั้งหมดน้อยกว่าจานวนเงินที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(๓) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะ ประเภท หรื อจานวนของผูล้ งทุน
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การเสนอขายหลักทรัพย์ตาม (๒) และ (๓) ผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั
หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ตอ้ งรายงานผลการขายให้สานักงานทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ปิ ด
การเสนอขาย
มาตรา ๖๕ การเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ จะกระทาได้
ต่อเมื่อผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และร่ างหนังสื อชี้ ชวนดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้ว
มาตรา ๖๖๕ ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ
ตามมาตรา ๖๕ ที่ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัดหรื อบริ ษทั ต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๒
หรื อมาตรา ๓๓ ผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัดหรื อบริ ษทั อาจยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนพร้อมกับการยืน่ คาขออนุ ญาตตามมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๓๓
หรื อจะยืน่ ภายหลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ก็ได้
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามมาตรา ๓๓
ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ ได้หลายครั้งภายในวงเงินและระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
และหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ที่มีกาหนดเวลาการชาระคืนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิ บวัน
บริ ษทั ไม่จาต้องยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ ชวนทุกครั้ง
ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว แต่ตอ้ งจัดส่ งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ไว้ครั้งแรกให้แก่สานักงานล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าห้าวันทาการก่อนวันจัดส่ ง
หรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน

๒๘
มาตรา ๖๗๔ ภายใต้บงั คับมาตรา ๖๘ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ ชวน ให้มีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดสี่ สิบห้าวันนับจากวันที่สานักงาน
ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน เว้นแต่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนจะประกาศกาหนดให้มีผลใช้บงั คับก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าว
มาตรา ๖๘๕ ในกรณี ที่ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัดหรื อบริ ษทั ได้ยนื่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนพร้อมกับการยืน่ คาขออนุ ญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๓๓ หากสานักงานยังมิได้อนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๖๗ ให้แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บงั คับต่อเมื่อผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด
หรื อบริ ษทั นั้นได้รับอนุ ญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ได้
มาตรา ๖๙๔ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามแบบ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด โดยให้มีรายละเอียดของรายการดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ
(๒) ชื่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(๓) ทุนของบริ ษทั
(๔) จานวนและประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
(๕) ราคาที่คาดว่าจะขายของหลักทรัพย์ต่อหน่วย
(๖) ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
(๗) ฐานะทางการเงิน การดาเนินงาน และข้อมูลที่สาคัญของธุ รกิจ
(๘) ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(๙) ผูส้ อบบัญชี สถาบันการเงินที่ติดต่อประจา และที่ปรึ กษากฎหมายของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(๑๐) วิธีการจอง จัดจาหน่าย และจัดสรรหลักทรัพย์
(๑๑) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ สานักงานจะกาหนดให้
ผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์แนบเอกสารหลักฐานอื่น นอกจากที่ระบุ
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก็ได้

๒๙
มาตรา ๗๐๔ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตัว๋ เงิน
หรื อหุ น้ กู้ นอกจากจะต้องมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา ๖๙ แล้ว ให้มีรายละเอียดของรายการ
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) สิ ทธิ และข้อจากัดในการโอนตามตัว๋ เงินหรื อหุ น้ กู้
(๒) ผลประโยชน์ตอบแทน
(๓) ทรัพย์สินหรื อหลักประกันอื่นที่เป็ นประกันการออกหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(๔) ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ (ถ้ามี)
(๕) ภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เฉพาะกรณี หลักทรัพย์
ที่ไม่มีประกัน
(๖) ยอดหนี้คงค้างในการออกตัว๋ เงินหรื อหุ น้ กูค้ รั้งก่อน
(๗) วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระหนี้
(๘) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ (ถ้ามี)
(๙) ข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๗๑๔ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ กู้ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา ๖๙ แล้ว ให้มีรายละเอียดของรายการดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(๑) สิ ทธิและเงื่อนไขตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(๒) มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ให้ออกหุ ้นหรื อหุ ้นกู้ หรื อคาอนุมตั ิของสานักงาน
ที่ให้ออกหน่วยลงทุนเพื่อใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แล้วแต่กรณี
(๓) จานวนหุ ้นหรื อหุ น้ กูห้ รื อหน่วยลงทุนทั้งสิ้ นที่จะออกตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(๔) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ
(๕) ข้อมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๗๒ ร่ างหนังสื อชี้ชวนต้องเป็ นไปตามแบบที่สานักงานประกาศกาหนด
สาหรับรายการในร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ตรงกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ต้องมีสาระสาคัญของข้อมูลไม่ต่างกัน
มาตรา ๗๓ ในกรณี ที่สานักงานเห็นว่าข้อความหรื อรายการในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนไม่สมบูรณ์หรื อไม่ครบถ้วน ให้สานักงานมีอานาจ
สั่งให้ผยู ้ นื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนยืน่ รายการหรื อแก้ไข

๓๐
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน แต่สานักงานจะสั่งภายหลังจากที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับตามมาตรา ๖๗ หรื อมาตรา ๖๘ แล้ว มิได้
มาตรา ๗๔ ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ หากผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์
ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรื อข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าว ให้ยนื่ ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรื อข้อมูลที่ได้ยนื่ ไว้ต่อสานักงานได้
เว้นแต่การขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นการขอแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสาคัญ สานักงานอาจกาหนด
ให้การขอแก้ไขเพิม่ เติมนั้นมีผลเป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนเข้ามาใหม่ โดยให้ถือว่าวันที่สานักงานได้รับคาขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็ นวันเริ่ มต้น
ในการนับระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ ด้วย
ในกรณี ที่สานักงานเห็นว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของผูล้ งทุน ให้สานักงานมีอานาจสั่งให้ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั
หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ดงั กล่าว ยืน่ เอกสารหลักฐานหรื อข้อมูลใด ๆ เพิม่ เติมได้
มาตรา ๗๕ ในการนับระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ มิให้นบั ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
สานักงานได้สงั่ การตามมาตรา ๗๓ หรื อมาตรา ๗๔ วรรคสอง จนถึงวันที่สานักงานได้รับเอกสาร
หลักฐานหรื อข้อมูลโดยครบถ้วน
มาตรา ๗๖ ภายหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ ให้สานักงานมีอานาจดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(๑)๕ ในกรณี ที่สานักงานตรวจพบว่าข้อความหรื อรายการในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวนเป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
อันอาจทาให้บุคคลผูเ้ ข้าซื้ อหลักทรัพย์เสี ยหาย ให้สานักงานมีอานาจสั่งระงับการมีผลใช้บงั คับ
ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน และในกรณี ที่การเสนอ
ขายหลักทรัพย์น้ นั ได้รับอนุ ญาตตามมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๓๓ ให้สานักงานมีอานาจสั่งเพิกถอน
การอนุ ญาตนั้นได้ในทันที
(๒) ในกรณี ที่สานักงานตรวจพบว่าข้อความหรื อรายการในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวนคลาดเคลื่อนในสาระสาคัญหรื อมีเหตุการณ์ที่มีผล
ให้ขอ้ มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวนเปลี่ยนแปลงไป
ในสาระสาคัญ ทั้งนี้ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการลงทุนของบุคคลผูเ้ ข้าซื้ อหลักทรัพย์

๓๑
ให้สานักงานมีอานาจสั่งระงับการมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวนเป็ นการชัว่ คราวจนกว่าจะได้มีการดาเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและ
ดาเนินการอื่นใดตามที่สานักงานกาหนดเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
(๓) ในกรณี ที่สานักงานตรวจพบว่าข้อความหรื อรายการในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวนคลาดเคลื่อนในลักษณะอื่น ให้สานักงานมีอานาจ
สั่งให้ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ที่ยนื่ แบบดังกล่าวแก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้อง
การสั่งการของสานักงานตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการดาเนินการใด ๆ
ของผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ก่อนที่จะมีการสั่งการดังกล่าว
และไม่กระทบถึงสิ ทธิในการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายของบุคคลตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๘๒
มาตรา ๗๗ เมื่อผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์
ได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนแล้ว การเผยแพร่ ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บงั คับให้กระทาได้ แต่ตอ้ งมีสาระสาคัญของข้อมูลตามที่สานักงาน
ประกาศกาหนดพร้อมทั้งมีขอ้ ความให้เห็นชัดเจนว่าการเผยแพร่ ดงั กล่าวมิใช่เป็ นหนังสื อชี้ชวน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๗๘ ผูใ้ ดประสงค์จะขอตรวจหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ไว้ต่อสานักงานให้กระทาได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๗๙ เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ ชวนมีผลใช้บงั คับ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนจะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้มีการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ ชวน พร้ อมทั้งระบุวนั ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนไว้ดว้ ย
มาตรา ๘๐๔ การโฆษณาชี้ชวนต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ ให้ซ้ื อหลักทรัพย์
ของผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ โดยมิใช่ดว้ ยวิธีการตามมาตรา ๗๙
จะกระทาได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ ชวนมีผลใช้บงั คับ
ตามมาตรา ๖๗ หรื อมาตรา ๖๘ แล้ว และต้องไม่ใช้ถอ้ ยคาหรื อข้อความใดที่เกินความจริ ง หรื อเป็ นเท็จ
หรื ออาจทาให้บุคคลอื่นสาคัญผิด และถ้าเป็ นการโฆษณาทางสิ่ งตีพิมพ์ตอ้ งมีรายละเอียดตามรายการ
ดังต่อไปนี้

๓๒
(๑) จานวน ชนิด ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อหน่วย และมูลค่าของหลักทรัพย์
ทั้งหมดที่โฆษณาชี้ชวนให้ซ้ื อ
(๒) ชื่อผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์
(๓) ประเภทของธุ รกิจที่จะดาเนิ นการหรื อกาลังดาเนินการ
(๔) สถานที่และวันเวลาที่จะขอรับหนังสื อชี้ชวนได้
(๕) ชื่อผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๘๑ เมื่อได้เสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนแล้ว ผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด
บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ ต้องรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสานักงาน และในกรณี ที่ผเู ้ ริ่ มจัดตั้ง
บริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์เสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ให้ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์แจ้งจานวนหลักทรัพย์และจานวนเงิน
ส่ วนที่ผจู ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ได้รับซื้ อไว้เองด้วย
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
มาตรา ๘๒ ในกรณี ที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
หนังสื อชี้ชวนมีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ให้บุคคลใด ๆ ที่ซ้ื อหลักทรัพย์จากผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์
และยังเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์อยูแ่ ละได้รับความเสี ยหายจากการนั้น มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
จากบริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้
บุคคลผูซ้ ้ื อหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายตามวรรคหนึ่งต้องเป็ น
ผูซ้ ้ื อหลักทรัพย์ก่อนที่จะปรากฏข้อเท็จจริ งตามวรรคหนึ่ง แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
มาตรา ๘๓ ให้บุคคลดังต่อไปนี้รับผิดตามมาตรา ๘๒ ร่ วมกับบริ ษทั หรื อ
เจ้าของหลักทรัพย์ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนไม่มีส่วนรู ้เห็น หรื อโดยตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้
ถึงความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งนั้น
(๑) กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ซึ่งลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวน
(๒) ผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ งลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวน

๓๓
(๓) ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สิน ซึ่ งจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวน
มาตรา ๘๔ บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์และบุคคลตามมาตรา ๘๓ ไม่ตอ้ งรับผิด
ชดใช้ค่าเสี ยหายตามมาตรา ๘๒ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ผูซ้ ้ื อหลักทรัพย์ได้รู้หรื อควรจะได้รู้วา่ ข้อความหรื อรายการเป็ นเท็จ
หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ หรื อ
(๒) ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นอันมิใช่เป็ นผลมาจากการได้รับข้อความหรื อ
รายการที่เป็ นเท็จ หรื อการไม่แจ้งข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
มาตรา ๘๕ ความรับผิดชดใช้คา่ เสี ยหายตามมาตรา ๘๒ ให้มีผลเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่ วนต่างของจานวนเงินที่ผใู ้ ช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายได้จ่ายไปสาหรับการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์น้ นั
กับราคาที่ควรจะเป็ นหากมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามที่สานักงานกาหนด ซึ่ งต้องไม่ต่ากว่ามูลค่า
ที่ตราไว้ของหลักทรัพย์น้ นั บวกด้วยดอกเบี้ยของจานวนส่ วนต่างดังกล่าวสาหรับระยะเวลาที่ถือหลักทรัพย์
ตามอัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิ ชย์อย่างน้อยสี่ แห่ งตามที่สานักงานกาหนด
พึงจ่ายสาหรับเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปี ขึ้นไป
มาตรา ๘๖ สิ ทธิ เรี ยกร้องให้ชดใช้ค่าเสี ยหายตามมาตรา ๘๒ ให้มีอายุความหนึ่งปี
นับจากวันที่ได้รู้หรื อควรจะได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวน
มีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จหรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
มาตรา ๘๗ การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ ชวน มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และในหนังสื อชี้ชวนดังกล่าว
หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงานได้ประกันราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น
มาตรา ๘๘๔ บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ตอ้ งส่ งมอบหลักทรัพย์ให้แก่
ผูซ้ ้ื อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

๓๔
มาตรา ๘๙ ผูส้ อบบัญชี ที่แสดงความเห็ นต่องบการเงินซึ่ งเผยแพร่ ไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่และหนังสื อชี้ชวนในหมวดนี้ตอ้ งเป็ นผูส้ อบบัญชี
ที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
หมวด ๓/๑๔
การบริ หารกิจการของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
___________________
มาตรา ๘๙/๑ ในหมวดนี้
“บริ ษทั ” หมายความว่า
(๑) บริ ษทั มหาชนจากัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นต่อประชาชน
เว้นแต่บริ ษทั มหาชนจากัดที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(๒) บริ ษทั มหาชนจากัดที่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรื อหลักทรัพย์ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
“บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า
(๑) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บริ ษทั มีอานาจควบคุมกิจการ
(๒) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บริ ษทั ย่อยตาม (๑)
มีอานาจควบคุมกิจการ
(๓) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่อยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมกิจการ
ต่อเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากการอยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ย่อยตาม (๒)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริ ษทั
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริ ษทั
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การหรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริ หารงานของบริ ษทั
ไม่วา่ โดยพฤติการณ์ หรื อโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด
“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษทั และในกรณี ที่บุคคลนั้นเป็ นนิ ติบุคคล
ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
(๒) คู่สมรส บุตรหรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลตาม (๑)
(๓) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (๑) หรื อ (๒) มีอานาจควบคุมกิจการ

๓๕
(๔) บุคคลอื่นที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
เมื่อบุคคลใดกระทาการด้วยความเข้าใจหรื อความตกลงว่า หากบริ ษทั ทาธุ รกรรม
ที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลตาม (๑) หรื อ (๒) จะได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสาหรับการทาธุ รกรรมนั้น
“อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า
(๑) การถือหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวน
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิ ติบุคคลนั้น
(๒) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของนิ ติบุคคลหนึ่ง
ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
(๓) การมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
มาตรา ๘๙/๒ ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั กระทาการใดอันเป็ นการปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทางานให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะโดยการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน หรื อสถานที่ทางาน
สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อกระทาการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น
(๑) ให้ขอ้ มูล ให้ความร่ วมมือ หรื อให้ความช่วยเหลือ ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ
แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน อันเกี่ยวข้องกับกรณี ที่พนักงาน
ลูกจ้าง หรื อบุคคลอื่นใดนั้นเชื่อหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่ อโดยสุ จริ ตว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
(๒) ให้ถอ้ ยคา ยืน่ เอกสารหลักฐาน หรื อให้ความช่วยเหลือ ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ
แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
หรื อตรวจสอบกรณี ที่มีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี ไม่วา่ จะกระทาไป
โดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานมีคาสั่งให้ปฏิบตั ิหรื อไม่
ส่ วนที่ ๑๔
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
___________________
มาตรา ๘๙/๓ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม

๓๖
ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
มาตรา ๘๙/๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการด้วยเหตุตามที่กาหนด
ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดแล้ว กรรมการย่อมพ้นจากตาแหน่งเมื่อมีลกั ษณะที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้
ตามที่กาหนดในมาตรา ๘๙/๓ และจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ต่อไปมิได้
มาตรา ๘๙/๕ บรรดากิจการของบริ ษทั ที่คณะกรรมการ กรรมการ หรื อ
บุคคลซึ่ งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้กระทาไปในนามของบริ ษทั ย่อมมีผลสมบูรณ์
และผูกพันบริ ษทั แม้จะปรากฏในภายหลังว่ากรรมการขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้าม
หรื อขาดความเหมาะสมตามมาตรา ๘๙/๓
มาตรา ๘๙/๖ ผูบ้ ริ หารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ผูบ้ ริ หารคนใดขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผบู ้ ริ หาร
คนนั้นพ้นจากตาแหน่งและจะดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ต่อไปมิได้
ส่ วนที่ ๒๔
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
___________________
มาตรา ๘๙/๗ ในการดาเนินกิจการของบริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
มาตรา ๘๙/๘ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง
กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องกระทาเยีย่ งวิญญูชนผูป้ ระกอบธุ รกิจเช่นนั้นจะพึงกระทาภายใต้สถานการณ์
อย่างเดียวกัน
การใดที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารพิสูจน์ได้วา่ ณ เวลาที่พิจารณาเรื่ องดังกล่าว
การตัดสิ นใจของตนมีลกั ษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ากรรมการหรื อผูบ้ ริ หารผูน้ ้ นั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแล้ว

๓๗
(๑) การตัดสิ นใจได้กระทาไปด้วยความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
(๒) การตัดสิ นใจได้กระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุ จริ ตว่าเพียงพอ และ
(๓) การตัดสิ นใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
ในเรื่ องที่ตดั สิ นใจนั้น
มาตรา ๘๙/๙ ในการพิจารณาว่ากรรมการหรื อผูบ้ ริ หารแต่ละคนได้ปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังหรื อไม่ ให้คานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) ตาแหน่งในบริ ษทั ที่บุคคลดังกล่าวดารงอยู่ ณ เวลานั้น
(๒) ขอบเขตความรับผิดชอบของตาแหน่งในบริ ษทั ของบุคคลดังกล่าว
ตามที่กาหนดโดยกฎหมายหรื อตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ
(๓) คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งวัตถุประสงค์
ของการแต่งตั้ง
มาตรา ๘๙/๑๐ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง
(๑) กระทาการโดยสุ จริ ตเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
(๒) กระทาการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ
(๓) ไม่กระทาการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ
มาตรา ๘๙/๑๑ การกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ งเป็ นผลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรื อ
เป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็ นการกระทาที่ขดั หรื อแย้งกับประโยชน์
ของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
(๑) การทาธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยไม่เป็ นไปตามมาตรา ๘๙/๑๒ หรื อ มาตรา ๘๙/๑๓
(๒) การใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ที่ล่วงรู ้มา เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
หรื อ
(๓) การใช้ทรัพย์สินหรื อโอกาสทางธุ รกิจของบริ ษทั ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื น
หลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

๓๘
มาตรา ๘๙/๑๒ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทาธุ รกรรม
กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยได้ต่อเมื่อธุ รกรรมดังกล่าวได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั แล้ว
เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ธุ รกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนจะพึงกระทา
กับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน
มีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็ นข้อตกลงทางการค้า
ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการหรื อเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมตั ิไว้แล้ว
(๒) การให้กยู้ มื เงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
(๓) ธุ รกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งของบริ ษทั หรื อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายมีสถานะเป็ น
(ก) บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บของหุ น้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย หรื อ
(ข) บริ ษทั ย่อยที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ น้
หรื อมีส่วนได้เสี ยอยูด่ ว้ ย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม ไม่เกินจานวน อัตรา หรื อมีลกั ษณะตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(๔) ธุ รกรรมในประเภทหรื อที่มีมูลค่าไม่เกินจานวนหรื ออัตราที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในการประกาศกาหนดตาม (๓) (ข) หรื อ (๔) คณะกรรมการกากับตลาดทุนอาจกาหนด
ให้ธุรกรรมที่กาหนดต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการด้วยก็ได้
มิให้นาความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
มาใช้บงั คับกับการทาธุ รกรรมระหว่างกรรมการกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
มาตรา ๘๙/๑๓ ในกรณี มีเหตุสมควร โดยพิจารณาจากผลของธุรกรรมที่มีนยั สาคัญ
ต่อบริ ษทั หรื อความสัมพันธ์ของธุ รกรรมกับธุ รกิจปกติของบริ ษทั ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บงั คับกับการทาธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้
(๑) การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการทาธุ รกรรมดังกล่าวต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไป
หรื อในหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการหรื อหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
(๒) จานวนคะแนนเสี ยงของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการลงมติอนุมตั ิการทาธุรกรรม
ดังกล่าว

๓๙
(๓) หลักเกณฑ์ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีบตั รออกเสี ยง
ลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ การจัดให้มีผตู ้ รวจการการประชุม หรื อการพิจารณาส่ วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
มาตรา ๘๙/๑๔ กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ย
ของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการ
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด
มาตรา ๘๙/๑๕ คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริ ษทั รับผิดชอบดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ในนามของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ
(๑) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
(๒) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
(๓) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั คนใหม่ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษทั คนเดิมพ้นจากตาแหน่งหรื อ
ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่ อเลขานุการบริ ษทั ต่อสานักงานภายในสิ บสี่ วนั นับแต่
วันที่จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้สานักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสาร
ตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ด้วย
มาตรา ๘๙/๑๖ ให้เลขานุ การบริ ษทั จัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย
ตามมาตรา ๘๙/๑๔ ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทาการ
นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น

๔๐
มาตรา ๘๙/๑๗ บริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลตามมาตรา ๘๙/๒๐ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรื อ
หลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
นับแต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสารหรื อข้อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษา
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรื อระบบอื่นใดที่สามารถเรี ยกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
มาตรา ๘๙/๑๘ นอกจากการดาเนินการกับกรรมการตามมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ในกรณี ที่กรรมการกระทาการหรื อละเว้น
กระทาการใด อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๘๙/๗ จนเป็ นเหตุให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริ ษทั อาจฟ้องเรี ยกให้กรรมการรับผิดชอบ
ในการส่ งคืนประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่บริ ษทั ได้
ในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ งถือหุ น้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ได้แจ้งเป็ นหนังสื อให้บริ ษทั
ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว และบริ ษทั ไม่ดาเนิ นการตามที่ผถู ้ ือหุ น้ แจ้งภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วันที่แจ้ง ผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ ฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์ตามวรรคหนึ่งแทนบริ ษทั ได้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ดาเนินการกับกรรมการตามมาตรานี้แทนบริ ษทั
หากศาลเห็นว่าการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปโดยสุ จริ ต ให้ศาลมีอานาจกาหนดให้บริ ษทั ชดใช้
ค่าใช้จ่ายตามจานวนที่เห็นสมควรซึ่ งเกิดขึ้นจริ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ใช้สิทธิ ดงั กล่าว และเพื่อประโยชน์
ในการกาหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ศาลมีอานาจเรี ยกให้บริ ษทั เข้ามาเป็ นคู่ความในคดีดว้ ย
มาตรา ๘๙/๑๙ ให้นาความในมาตรา ๘๙/๑๘ มาใช้บงั คับกับการฟ้องเรี ยกให้
ผูบ้ ริ หารกระทาการหรื อละเว้นกระทาการใดอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๘๙/๗ รับผิดชอบ
ในการส่ งคืนประโยชน์ที่ตนหรื อกรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ไปโดยมิชอบ โดยอนุโลม
มาตรา ๘๙/๒๐ กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่ องจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อ
ประชาชนทัว่ ไป โดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระสาคัญในกรณี ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้วา่ โดยตาแหน่ง
หน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู ้ถึงความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

๔๑
(๑) การให้ขอ้ มูลประกอบการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
(๒) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั
หรื อรายงานอื่นใดที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรื อมาตรา ๑๙๙
(๓) ความเห็นของกิจการเมื่อมีผทู ้ าคาเสนอซื้ อหุ ้นของบริ ษทั จากผูถ้ ือหุน้
เป็ นการทัว่ ไป
(๔) การให้ขอ้ มูลหรื อรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริ ษทั จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่
ต่อผูถ้ ือหุ น้ หรื อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในการฟ้องเรี ยกค่าเสี ยหายตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกาหนดสองปี
นับแต่วนั ที่ผเู ้ สี ยหายรู ้ถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความจริ งตามวรรคหนึ่ง
หรื อเมื่อพ้นกาหนดห้าปี นับแต่วนั ที่ได้มีการกระทานั้น
มาตรา ๘๙/๒๑ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่กระทาการหรื อละเว้นกระทาการโดยทุจริ ต
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั เสี ยหายหรื อเสี ยประโยชน์ที่ควรได้ จะยกเหตุ
ที่ได้รับอนุมตั ิหรื อให้สัตยาบันโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการมาทาให้ตนหลุดพ้นจาก
ความรับผิดมิได้
การกระทาการหรื อละเว้นกระทาการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกรณี ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) การขอมติคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จ
ในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญ
(๒) กรณี ที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังเอาทรัพย์สินหรื อประโยชน์ของบริ ษทั
(๓) กรณี ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของบริ ษทั
มาตรา ๘๙/๒๒ ให้นาบทบัญญัติในส่ วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการและผูบ้ ริ หารตามมาตรา ๘๙/๗ ถึงมาตรา ๘๙/๒๑ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
มาใช้บงั คับกับบุคคลดังต่อไปนี้ โดยอนุโลม
(๑) ผูบ้ ริ หารชัว่ คราว ผูท้ าแผน ผูบ้ ริ หารแผน และผูบ้ ริ หารแผนชัว่ คราวตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และในกรณี ที่ผบู ้ ริ หารชัว่ คราว ผูท้ าแผน ผูบ้ ริ หารแผน หรื อผูบ้ ริ หารแผน
ชัว่ คราวเป็ นนิ ติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องของนิ ติบุคคลนั้นด้วย
(๒) ผูช้ าระบัญชี
มาตรา ๘๙/๒๓ เลขานุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๘๙/๑๕
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

๔๒
และให้นาความในมาตรา ๘๙/๘ วรรคสอง มาตรา ๘๙/๑๐ มาตรา ๘๙/๑๑ (๒) และ (๓)
และมาตรา ๘๙/๑๘ มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
มาตรา ๘๙/๒๔ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการของบริ ษทั ย่อยและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ย่อย ให้นาความในมาตรา ๘๙/๗ มาตรา ๘๙/๘ มาตรา ๘๙/๙ และมาตรา ๘๙/๑๐
รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บงั คับ โดยอนุ โลม
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับกับบุคคลตามมาตรา ๘๙/๒๒ (๑) และ (๒)
ของบริ ษทั ย่อย โดยอนุโลม
มาตรา ๘๙/๒๕ ในการสอบบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ไม่วา่ จะกระทาในฐานะเป็ นผูส้ อบบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวหรื อในฐานะอื่น
ซึ่ งนิติบุคคลดังกล่าวยินยอมให้สอบบัญชีก็ตาม ถ้าผูส้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลซึ่ งรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของนิ ติบุคคลดังกล่าวได้กระทาความผิด
ตามมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐๕ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐
มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๑๒ หรื อมาตรา ๓๑๓ ให้ผสู ้ อบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์ดงั กล่าว
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั นั้นทราบเพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไป
โดยไม่ชกั ช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สานักงาน
และผูส้ อบบัญชีทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ง ให้ผสู ้ อบบัญชีแจ้งให้
สานักงานทราบ
พฤติการณ์อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งตามวรรคหนึ่ง และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ส่ วนที่ ๓๔
การประชุมผูถ้ ือหุ ้น
___________________
มาตรา ๘๙/๒๖ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่คณะกรรมการกาหนด และจานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ น้
แต่ละรายจะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนให้เป็ นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ วันเดียวกันนั้น
ทั้งนี้ สิ ทธิ ของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้วา่ ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ วันประชุมผูถ้ ือหุ น้
จะมีขอ้ มูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

๔๓
วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ไม่เกินสองเดือน แต่ตอ้ งไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมตั ิให้มีการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้
และเมื่อคณะกรรมการกาหนดวันเพื่อกาหนดผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
มาตรา ๘๙/๒๗ ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจประกาศกาหนดประเภท
หรื อรายละเอียดของข้อมูลที่คณะกรรมการต้องแจ้งต่อผูถ้ ือหุ น้ ในหนังสื อนัดประชุม และระยะเวลา
ในการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุม
มาตรา ๘๙/๒๘ ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งถือหุ ้นและมีสิทธิออกเสี ยง
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั จะทาหนังสื อ
เสนอเรื่ องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งต้องระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่ องที่เสนอสาหรับ
การประชุมสามัญประจาปี หรื อการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคหนึ่งเป็ นวาระในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะจัดให้มีข้ ึน เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื่ องดังกล่าว
เสนอเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก็ได้
(๑) เป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ ง
(๒) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้าง
โดยผูถ้ ือหุ ้นมิได้แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(๓) เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนื ออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(๔) เป็ นเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบ
สิ บสองเดือนที่ผา่ นมา และเรื่ องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุ นด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บ
ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในครั้งก่อน
(๕) กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในกรณี ที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคหนึ่ง
เป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด ให้แจ้งกรณี ดงั กล่าวเป็ นเรื่ องเพื่อทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ในครั้งนั้น โดยต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่ องดังกล่าวไว้ดว้ ย

๔๔
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นในการประชุมตามวรรคสามมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่ องที่เสนอ
โดยผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคหนึ่งเป็ นวาระการประชุมของผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่ องดังกล่าว
เป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่บริ ษทั จะจัดให้มีข้ ึนในครั้งถัดไป
มาตรา ๘๙/๒๙ การดาเนิ นการในเรื่ องดังต่อไปนี้ หากเป็ นกรณี ที่มีนยั สาคัญ
ต่อบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
(๑) การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ไม่วา่ ทรัพย์สินนั้นจะเป็ นทรัพย์สิน
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(๒) การโอนหรื อสละสิ ทธิ ประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิ ทธิ เรี ยกร้องที่มีต่อ
ผูท้ ี่ก่อความเสี ยหายแก่บริ ษทั ไม่วา่ สิ ทธิ ประโยชน์น้ นั จะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(๓) การเข้าทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า หรื อให้เช่าซื้ อกิจการ หรื อ
ทรัพย์สินทั้งหมดหรื อบางส่ วน ไม่วา่ กิจการหรื อทรัพย์สินนั้นจะดาเนินการโดยบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(๔) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าบริ หารจัดการธุ รกิจทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ไม่วา่ ธุ รกิจนั้นจะดาเนิ นการโดยบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(๕) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นซึ่ งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริ หารจัดการ
บริ ษทั
(๖) การให้กยู้ มื เงิน การให้สินเชื่ อ การค้ าประกัน การทานิ ติกรรมผูกพันบริ ษทั
ให้ตอ้ งรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
การชาระหนี้ได้ หรื อการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติ
ของบริ ษทั ไม่วา่ การนั้นจะดาเนินการโดยบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(๗) การดาเนิ นการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ในเรื่ องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บงั คับกับการดาเนิ นการของบริ ษทั ตามวรรคหนึ่งได้
(๑) การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไปที่เกี่ยวกับการดาเนินการของบริ ษทั
ตามวรรคหนึ่ง หรื อข้อมูลในหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการหรื อหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
(๒) จานวนคะแนนเสี ยงของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการลงมติอนุมตั ิการทาธุรกรรม
ดังกล่าว

๔๕
มาตรา ๘๙/๓๐ ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด ถ้าได้มีการส่ งหนังสื อนัดประชุมหรื อ
ลงมติโดยไม่ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นบทบัญญัติในหมวดนี้ ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีสิทธิออกเสี ยง
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั จะร้องขอให้ศาลสัง่ เพิกถอน
มติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติในส่ วนที่เกี่ยวกับการร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอน
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดมาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
มาตรา ๘๙/๓๑ การชักชวน ชี้นา หรื อกระทาด้วยประการใด ๆ ต่อผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั เป็ นการทัว่ ไปเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ มอบฉันทะให้ตนหรื อบุคคลอื่นเข้าประชุมผูถ้ ือหุ น้
และออกเสี ยงลงคะแนนแทน ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๘๙/๓๒ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั อาจดาเนินการในห้องประชุม
มากกว่าหนึ่งห้อง แต่ตอ้ งให้ผเู ้ ข้าประชุมในห้องอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นให้ปรากฏต่อผูถ้ ือหุ ้นอื่น
ในแต่ละห้องได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
หมวด ๔
ธุ รกิจหลักทรัพย์
____________
ส่ วนที่ ๑
การจัดตั้งและการออกใบอนุญาต
________________
มาตรา ๙๐ การประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์จะกระทาได้ต่อเมื่อได้จดั ตั้งในรู ป
บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดหรื อเมื่อเป็ นสถาบันการเงินที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น
ทั้งนี้ โดยได้รับใบอนุ ญาตจากรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
๔
วรรคสองถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑
การควบบริ ษทั หลักทรัพย์เข้ากันให้ถือว่าเป็ นการจัดตั้งบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
แล้วแต่กรณี
การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรานี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสี ยค่าธรรมเนียมตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง

๔๖
มาตรา ๙๑ ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศหรื อเพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของประชาชน ให้รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีอานาจกาหนดเงื่อนไขที่ผรู ้ ับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิในการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ได้
ในกรณี ที่สภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดความจาเป็ นตามวรรคหนึ่ งเปลี่ยนแปลงไป
รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กาหนดไว้
แล้วนั้นได้
มาตรา ๙๑/๑๖ เพื่อให้การกากับดูแลการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์เหมาะสมกับ
รู ปแบบการประกอบธุ รกิจและได้สัดส่ วนกับความจาเป็ นในการคุม้ ครองผูล้ งทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.
อาจประกาศกาหนดให้ผรู ้ ับใบอนุญาตที่ประกอบธุ รกิจในลักษณะตามที่กาหนดได้รับยกเว้นการปฏิบตั ิ
หรื อปฏิบตั ิแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่ วนที่ ๒ การกากับและควบคุม ของหมวดนี้ ทั้งหมดหรื อ
แต่เพียงบางส่ วนก็ได้
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใด ๆ
ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่งถือปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
มาตรา ๙๒๔ บริ ษทั หลักทรัพย์อาจมีสานักงานสาขาได้ แต่ตอ้ งได้รับอนุ ญาต
จากสานักงาน
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
การจัดตั้งสานักงานสาขาของสถาบันการเงิ นที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๙๓ ผูใ้ ดจะกระทาการแทนบริ ษทั ซึ่ งจัดตั้งและประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสานักงานติดต่อกับบุคคลทัว่ ไปในราชอาณาจักรต้องได้รับอนุญาต
จากสานักงาน
ให้ผกู ้ ระทาการแทนตามวรรคหนึ่งทากิจการได้เฉพาะที่ระบุไว้ในการอนุ ญาต
มิให้นาความในมาตรา ๙๕ มาใช้บงั คับแก่ผไู ้ ด้รับอนุ ญาตตามมาตรานี้
แต่ผไู ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด

๔๗
ส่ วนที่ ๒
การกากับและควบคุม
____________
มาตรา ๙๔ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งใช้ชื่อซึ่ งมีคาว่า “บริ ษทั หลักทรัพย์” นาหน้า
และ “จากัด” ต่อท้าย
มาตรา ๙๕ ห้ามมิให้ผใู ้ ดนอกจากบริ ษทั หลักทรัพย์ใช้ชื่อหรื อคาแสดงชื่อในธุ รกิจว่า
“บริ ษทั หลักทรัพย์” หรื อคาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน
มาตรา ๙๖๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์
ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่ งชาระแล้วตามจานวนที่กาหนดสาหรับการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
แต่ละประเภทหรื อแต่ละลักษณะก็ได้
มาตรา ๙๗ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดารงเงินกองทุนให้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
มาตรา ๙๘๔ ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(๒) กระทาการใด ๆ อันจะทาให้ลูกค้า หรื อบุคคลทัว่ ไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคา
คุณค่า และลักษณะของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
(๓) กระทาการใด ๆ อันมีลกั ษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อ
เป็ นการเอาเปรี ยบลูกค้าหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(๔) ซื้ อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่วา่ จะเป็ นการซื้ อขายในนามของตนเองหรื อลูกค้า
เว้นแต่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดให้กระทาได้
(๕) ขายหลักทรัพย์โดยที่บริ ษทั ยังไม่มีหลักทรัพย์น้ นั อยูใ่ นครอบครองหรื อ
มิได้มีบุคคลใดมอบหมายให้ขายหลักทรัพย์น้ นั เว้นแต่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ให้กระทาได้
(๖) รับคาสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จากลูกค้านอกสถานที่ทาการของสานักงานใหญ่
หรื อสานักงานสาขา เว้นแต่สานักงานจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
(๗) ซื้ อหรื อมีหุน้ เว้นแต่
(ก) เป็ นการได้มาเนื่องจากประกอบการค้าหลักทรัพย์ การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
หรื อธุ รกิจหลักทรัพย์อื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด หรื อ

๔๘
(ข) เป็ นการได้มาโดยได้รับผ่อนผันจากสานักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(๘) ประกอบกิจการอื่นใดที่มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาต
เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการกากับตลาดทุน
การประกอบกิจการอื่นใดตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการให้กยู้ มื เงินเพื่อการซื้ อขายหรื อ
แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการประกอบการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อการค้าหลักทรัพย์
หรื อการซื้ อขายหรื อแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าหลักทรัพย์
(๙) ย้ายที่ต้ งั สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาโดยมิได้รับอนุญาตจากสานักงาน
(๑๐) โฆษณากิจการของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั เว้นแต่การโฆษณานั้นจะได้กระทา
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๙๙ ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบหลักทรัพย์ที่บริ ษทั หลักทรัพย์
ครอบครองอยูใ่ นขณะใดขณะหนึ่งว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ได้ครอบครองไว้เพื่อตนเองหรื อเพื่อลูกค้า
ของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั ได้ครอบครองไว้เพื่อลูกค้ารายใด ให้เป็ นไปตามลาดับก่อนหลัง
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้การครอบครองของบริ ษทั หลักทรัพย์เพื่อลูกค้าของบริ ษทั หลักทรัพย์
อยูใ่ นลาดับก่อนการครอบครองของบริ ษทั หลักทรัพย์เพื่อตนเอง
(๒) ให้ลูกค้าที่สั่งซื้ อก่อนได้รับประโยชน์ตามลาดับก่อนหลังหลักทรัพย์ที่ซ้ื อ
ทั้งนี้ ไม่วา่ บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั จะยึดถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวไว้เป็ นประกันการชาระหนี้เงินกูด้ ว้ ย
หรื อไม่ก็ตาม
มาตรา ๑๐๐๔ การตั้งบุคคลใดเป็ นตัวแทนหรื อนายหน้าของบริ ษทั หลักทรัพย์
ต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานก่อน
การขอรับอนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๐๑ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แจ้งเป็ นหนังสื อต่อสานักงานภายในสิ บห้าวัน
นับแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั หลักทรัพย์
มาตรา ๑๐๒๔ การให้กยู้ มื เงินเพื่อการซื้ อขายหรื อแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนด

๔๙
มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ต้ งั หรื อยอมให้บุคคลซึ่ งมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้ เป็ นหรื อทาหน้าที่กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการหรื อที่ปรึ กษา
ของบริ ษทั หลักทรัพย์
(๑) เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(๒) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทาโดยทุจริ ต
(๓)๔ เคยเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการของสถาบัน
การเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุ ญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(๔)๔ เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการของบริ ษทั
หลักทรัพย์อื่น เว้นแต่จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด
(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ
ตามมาตรา ๑๔๔ หรื อมาตรา ๑๔๕ หรื อเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
(๖) เป็ นข้าราชการการเมือง
(๗) เป็ นข้าราชการซึ่ งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริ ษทั หลักทรัพย์ พนักงานของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อสานักงาน เว้นแต่
(ก)๔ เป็ นกรณี ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดาเนิ นงานของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นกรณี ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๔๕
(ค) เป็ นกรณี ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ
(๘)๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๙)๔ เป็ นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
หรื อคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(๑๐)๔ มีลกั ษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๐๔ บริ ษทั หลักทรัพย์จะแต่งตั้งกรรมการหรื อผูจ้ ดั การ หรื อทาสัญญา
ให้บุคคลอื่นมีอานาจทั้งหมดหรื อบางส่ วนในการบริ หารงานของบริ ษทั หลักทรัพย์ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน

๕๐
ในกรณี ที่ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลตามวรรคหนึ่ง มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๐๓ ให้สานักงานมีอานาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้ และให้บริ ษทั หลักทรัพย์
เสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ถูกเพิกถอน
ความเห็นชอบ
ให้นาความในมาตรา ๑๐๓ มาใช้บงั คับแก่บุคคลซึ่งบริ ษทั หลักทรัพย์ทาสัญญา
ให้มีอานาจทั้งหมดหรื อบางส่ วนในการบริ หารงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ตลอดจนผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิงาน
ให้แก่บุคคลนั้นด้วย โดยอนุ โลม
มาตรา ๑๐๕ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทาบัญชีเพื่อแสดงผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงินที่เป็ นอยูต่ ามความเป็ นจริ ง โดยถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสถาบันวิชาชีพ
ที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบและข้อกาหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๐๖ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนทุกงวดการบัญชี
ในรอบระยะเวลาหกเดือนตามแบบที่สานักงานประกาศกาหนด งบดุลนั้นต้องมีการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูส้ อบบัญชีในรอบปี บัญชีน้ นั และ
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ประกาศงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่จดั ทาขึ้นตามวรรคหนึ่ง
ทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานของ
บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ลงประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และเสนอต่อ
สานักงานหนึ่งฉบับ
การจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับงวดการบัญชีรอบระยะเวลาหกเดือนแรก
ของปี บัญชีตามวรรคหนึ่งและการประกาศตามวรรคสอง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในสามเดือน
นับแต่วนั สิ้ นงวดการบัญชี และสาหรับงวดประจาปี บัญชี ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน
ยีส่ ิ บเอ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินสี่ เดือนนับแต่
วันสิ้ นปี บัญชีน้ นั ทั้งนี้ เว้นแต่สานักงานจะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
มาตรา ๑๐๗ ผูส้ อบบัญชีตามมาตรา ๑๐๖ ต้องรักษามรรยาทและปฏิบตั ิงาน
สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชี
และข้อกาหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

๕๑
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ได้ทาเอกสารประกอบการลงบัญชีและหรื อลงบัญชี
ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ให้ผสู ้ อบบัญชีเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของบัญชี ที่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น
ผูส้ อบบัญชีผใู ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง ให้สานักงานมีอานาจเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีผนู ้ ้ นั ได้
มาตรา ๑๐๘ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ประกาศรายการหรื อเปิ ดเผยข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับ
บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่สานักงานกาหนด ประกาศรายการหรื อข้อมูลดังกล่าว
ให้แสดงไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั และให้รายงานต่อสานักงานทราบ
พร้อมด้วยสาเนาประกาศรายการหรื อข้อมูลที่เปิ ดเผย
มาตรา ๑๐๙๔ สานักงานจะกาหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ใดยืน่ รายงานหรื อแสดง
เอกสารใดตามระยะเวลาหรื อเป็ นครั้งคราวตามที่สานักงานกาหนดก็ได้ และสานักงานจะให้ทาคาชี้แจง
เพือ่ อธิ บายหรื อขยายความแห่งรายงานหรื อเอกสารนั้นด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และภายใน
กาหนดเวลาที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
รายงานและเอกสารที่ยนื่ หรื อแสดงหรื อคาชี้แจงเพื่ออธิ บายหรื อขยายความ
ตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งทาให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็ นจริ ง
มาตรา ๑๑๐ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งเปิ ดทาการตามเวลาและหยุดทาการตามวัน
ที่สานักงานกาหนด เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากสานักงานให้เปิ ดทาการหรื อหยุดทาการในเวลา
หรื อวันอื่น
มาตรา ๑๑๑ มิให้นาความในมาตรา ๙๔ มาตรา ๙๘(๑) (๗) (๘) และ (๙) มาตรา ๑๐๔
มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ มาใช้บงั คับแก่สถาบันการเงินที่จดั ตั้งตาม
กฎหมายอื่นและได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๙๐
มาตรา ๑๑๑/๑๔ เมื่อบริ ษทั หลักทรัพย์ตกเป็ นลูกหนี้ตามคาพิพากษา ถูกศาลสั่ง
พิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกทางการหรื อหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลตามกฎหมายอื่น สั่งระงับการดาเนิ น
กิจการบางส่ วนหรื อทั้งหมด ให้นาความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บงั คับแก่ลูกค้าและทรัพย์สินที่ถือว่า
เป็ นของลูกค้าของบริ ษทั หลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี โดยอนุ โลม ในการนี้ให้สันนิษฐานว่ารายการและ
จานวนทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่ งปรากฏตามบัญชีที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทาขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่

๕๒
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดเป็ นรายการและจานวนที่ถูกต้อง เว้นแต่จะพิสูจน์
ให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้
“ลูกค้า” หมายความว่า
(๑) บุคคลที่ใช้บริ การด้านธุ รกิจหลักทรัพย์จากบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภท
การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด และมีฐานะสุ ทธิ เป็ นเจ้าหนี้ของบริ ษทั หลักทรัพย์ โดยมีสิทธิ เรี ยกเอาเงิน หลักทรัพย์
ตราสารทางการเงิน หรื อทรัพย์สินอื่นที่บริ ษทั หลักทรัพย์ได้รับ ได้มา หรื อมีไว้เพื่อบุคคลดังกล่าว
(๒) บุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (๑) ซึ่ งมีฐานะสุ ทธิ เป็ นเจ้าหนี้ของบริ ษทั หลักทรัพย์
อันเนื่ องมาจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ที่บริ ษทั หลักทรัพย์
ดาเนินการเพื่อประโยชน์ของบุคคลตาม (๑)
“ทรัพย์สินที่ถือว่าเป็ นของลูกค้า” หมายความว่า
(๑) บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าและทรัพย์สินอื่นที่ได้มาแทนทรัพย์สินของลูกค้า
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวที่อยูใ่ นความครอบครอง หรื ออานาจสั่งการหรื อสั่งจาหน่ายของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ อันเนื่ องมาจากประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
หรื อธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(๒) หลักทรัพย์หรื อตราสารทางการเงินอื่นใดที่บริ ษทั หลักทรัพย์ถือไว้ในลักษณะ
เป็ นเจ้าของซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์หรื อตราสารทางการเงินที่ออกโดยนิ ติบุคคลเดียวกัน หรื อโครงการ
จัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท และชนิดเดียวกันกับหลักทรัพย์หรื อตราสารทางการเงินของลูกค้า
ทั้งนี้ ในจานวนที่จาเป็ นเพื่อการส่ งคืนหลักทรัพย์หรื อตราสารทางการเงินประเภทและชนิดเดียวกันนั้น
แก่ลูกค้าตามสิ ทธิ เรี ยกร้องที่ลูกค้ามีต่อบริ ษทั หลักทรัพย์
ส่ วนที่ ๓
การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
_________________
มาตรา ๑๑๒๔ ในการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งทา
สัญญาเป็ นหนังสื อกับลูกค้าที่มอบหมายให้ทาการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ ในการนี้
คณะกรรมการกากับตลาดทุนอาจกาหนดรายการอันเป็ นสาระสาคัญแห่งสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม
แก่คู่สญ
ั ญาดังกล่าวก็ได้
มาตรา ๑๑๓๔ ในการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ ง
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

๕๓
ส่ วนที่ ๔
การค้าหลักทรัพย์
_______________
มาตรา ๑๑๔๔ ในการค้าหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการค้าหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ส่ วนที่ ๕
การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
_______________
มาตรา ๑๑๕๔ ในการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด และคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนจะกาหนดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าบริ การที่บริ ษทั หลักทรัพย์อาจเรี ยกจากลูกค้า
ในการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนด้วยก็ได้
ส่ วนที่ ๖
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
_______________
มาตรา ๑๑๖๔ ในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งดาเนิ นการตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด และคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนจะกาหนดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าบริ การที่ บริ ษทั หลักทรัพย์อาจเรี ยกจากลูกค้า
ในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ดว้ ยก็ได้
ส่ วนที่ ๗
การจัดการกองทุนรวม
_______________
มาตรา ๑๑๗๔ ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษทั หลักทรัพย์จะจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมได้ เมื่อคาขอจัดตั้งกองทุนรวมนั้นได้รับอนุมตั ิจากสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

๕๔
มาตรา ๑๑๘ ในการยืน่ คาขอจัดตั้งกองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๗ บริ ษทั หลักทรัพย์
ต้องส่ งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตามรายการที่สานักงานประกาศ
กาหนด
(๒) ร่ างข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั หลักทรัพย์
(๓) ร่ างสัญญาจัดตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
มาตรา ๑๑๙ ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั หลักทรัพย์อย่างน้อย
ต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริ ษทั หลักทรัพย์
(๒) การแต่งตั้ง เงื่อนไขการเปลี่ยนตัว และค่าตอบแทนผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(๓) อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและบาเหน็จในการจัดการกองทุนรวม
(๔) สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(๕) การเลิกกองทุนรวมไม่วา่ เพราะเหตุครบกาหนดอายุของโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรื อเพราะเหตุอื่นใด
(๖)๔ รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒๐ ข้อผูกพันตามมาตรา ๑๑๙ และสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมต้องไม่มีขอ้ จากัดความรับผิดของบริ ษทั หลักทรัพย์และผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่มีลกั ษณะ
อันไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อความในข้อผูกพันหรื อในสัญญาใดที่มีลกั ษณะที่ขดั บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
ให้ตกเป็ นโมฆะ
มาตรา ๑๒๑ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต้องเป็ นธนาคารพาณิ ชย์
หรื อสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ในการประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง สานักงานจะกาหนดในเรื่ องต่อไปนี้ เป็ นสาคัญ
(๑) เงินกองทุน สิ นทรัพย์รวมสุ ทธิ และผลการดาเนินงานของผูท้ ี่จะเป็ นผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
(๒) ความสัมพันธ์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์
(๓) การจัดองค์กรและการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูด้ ูแล
ผลประโยชน์

๕๕
มาตรา ๑๒๒ เมื่อบริ ษทั หลักทรัพย์ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม
ตามมาตรา ๑๑๗ แล้ว และก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ให้มี
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
มาตรา ๑๒๓ การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนจะกระทาได้ตอ่ เมื่อ
บริ ษทั หลักทรัพย์ได้จดั ส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน พร้อมทั้งระบุวนั ที่ที่ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้ง
และจัดการกองทุนรวมไว้ดว้ ย
หนังสื อชี้ชวนต้องเป็ นไปตามแบบที่สานักงานประกาศกาหนด สาหรับรายการ
ในหนังสื อชี้ชวนที่ตรงกับรายการในโครงการจัดการกองทุนรวมต้องมีสาระสาคัญของข้อมูลไม่ต่างกัน
มาตรา ๑๒๔๔ เงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนในแต่ละโครงการจัดการ
กองทุนรวมให้รวมเข้าเป็ นกองทรัพย์สิน และให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดทะเบียนกองทรัพย์สินดังกล่าว
เป็ นกองทุนรวมกับสานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด
กองทุนรวมที่ได้จดทะเบียนแล้ว ให้เป็ นนิติบุคคล ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
บริ ษทั หลักทรัพย์นาทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมตั ิ
โดยให้บริ ษทั หลักทรัพย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม
ให้กองทุนรวมตามวรรคสองมีสัญชาติเดียวกับบริ ษทั หลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการดาเนินการของกองทุนรวม
มาตรา ๑๒๔/๑๖ ในการจัดการกองทุนรวม ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวง โดยใช้ความรู ้
ความสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ให้มีนโยบายการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการจัดการกองทุนรวม รวมทั้งติดตามดูแลการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนและการกระทาที่อาจมีลกั ษณะไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื ออาจทาให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเสี ยประโยชน์อนั พึงได้รับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒๕ ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดการให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมตั ิ ตลอดจน
ข้อผูกพันที่ทาไว้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างเคร่ งครัด
(๒) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

๕๖
(๓) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(๔) จัดทารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
(๕)๔ จัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
ประกาศกาหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(๖) จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนาทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน
และนาผลประโยชน์ดงั กล่าวฝากไว้กบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์
มาตรา ๑๒๖ ในการจัดการกองทุนรวม ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์กระทาการ
ดังต่อไปนี้
(๑) กระทาการใด ๆ อันมีลกั ษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามที่สานักงานประกาศกาหนด
(๒) ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหุน้ ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ดาเนินการนั้นเอง
(๓)๕ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙
(๔) ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใดเกินอัตราส่ วนที่สานักงาน
ประกาศกาหนด ทั้งนี้ สานักงานจะกาหนดตามประเภทของหลักทรัพย์ หรื อตามประเภทของกิจการ
ของบริ ษทั นั้นก็ได้
(๕)๓ กูย้ มื เงินในนามของกองทุนรวมหรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการเข้าผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การประกาศตาม (๔) สานักงานจะประกาศกาหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ถือปฏิบตั ิ
สาหรับแต่ละกองทุนรวมหรื อรวมทุกกองทุนรวมที่บริ ษทั หลักทรัพย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการก็ได้
มาตรา ๑๒๖/๑๕ ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษทั หลักทรัพย์จะลงทุนในหรื อมีไว้
ซึ่ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริ ษทั หลักทรัพย์เดียวกันนั้นเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการ
ได้ต่อเมื่อได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมตั ิและในหนังสื อชี้ชวน
และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒๗ ให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ดูแลให้บริ ษทั หลักทรัพย์ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๒๕ โดยเคร่ งครัด

๕๗
(๒) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่น
พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม
(๓) จัดทาบัญชี แสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(๔) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงาน ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์กระทาการ
หรื องดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กองทุนรวมหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๕
(๕) ดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริ ษทั หลักทรัพย์ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตน
หรื อฟ้ องเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายจากบริ ษทั หลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรื อเมื่อได้รับคาสั่งจากสานักงาน
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมใด ให้เรี ยกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น
มาตรา ๑๒๘ ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์กระทาการหรื องดเว้นกระทาการ
จนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนตามมาตรา ๑๒๕
ให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจัดทารายงานเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวโดยละเอียดและส่ งให้
แก่สานักงานภายในห้าวันนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรู ้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
ในกรณี ที่สานักงานได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งและพิจารณาเห็นว่าการกระทาของ
บริ ษทั หลักทรัพย์เป็ นการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทั้งปวง ให้สานักงานมีอานาจสั่งให้บริ ษทั หลักทรัพย์แก้ไขการกระทาหรื องดเว้นการกระทา
ที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อเป็ นการฝ่ าฝื นหน้าที่ของบริ ษทั หลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๒๕
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของสานักงานที่สงั่ ตามวรรคสอง
ให้สานักงานมีอานาจดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(๑) สั่งเพิกถอนการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั
และแต่งตั้งให้บริ ษทั หลักทรัพย์อื่นเข้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการแทน ทั้งนี้ ให้ถือว่า
บริ ษทั หลักทรัพย์ที่สานักงานแต่งตั้งได้รับไปซึ่ งสิ ทธิ และหน้าที่ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ถูกสั่งเพิกถอน
(๒) สัง่ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์เลิกกองทุนรวมนั้น
มาตรา ๑๒๙๖ ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมตั ิจากสานักงาน
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทา
โดยการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่ งจะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อ
การส่ งหนังสื อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ได้

๕๘
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อ
วิธีการจัดการให้สานักงานทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ ในลักษณะ
ที่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีมติให้แก้ไข
มาตรา ๑๒๙/๑๖ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ไขวิธีการจัดการ
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ บริ ษทั หลักทรัพย์อาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสองก็ได้
(๑) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
(๒) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทาให้สิทธิ ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้อยลง
(๓) การดาเนิ นการเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ไขวิธีการจัดการ
ในลักษณะที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒๙/๒๖ ในการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามมาตรา ๑๒๙ ต้องมี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าคนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัว่ โมง
แต่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง บริ ษทั หลักทรัพย์
อาจนัดประชุ มใหม่ โดยในการประชุ มครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ งเข้าร่ วมประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนจะประกาศกาหนดให้ตอ้ งได้คะแนนเสี ยงของจานวนหน่วยลงทุนที่มากกว่านั้น
ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับกับการขอมติของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยการส่ งหนังสื อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๙/๓๖ การส่ งหนังสื อนัดประชุมหรื อหนังสื อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อมูลที่ตอ้ งแจ้งในหนังสื อนัดประชุมหรื อหนังสื อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน การจัดการประชุม
สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนน การมอบฉันทะ และการดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขอมติของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด

๕๙
มาตรา ๑๒๙/๔๖ ในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่วา่ จะโดยการจัดประชุ ม
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อโดยการส่ งหนังสื อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเห็นว่า
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในครั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๑๒๙/๒ หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรื อวิธีการที่กาหนดตามมาตรา ๑๒๙/๓
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าห้าคนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอน
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้ แต่ตอ้ งร้องขอต่อศาลภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
มีมติให้แก้ไข
มาตรา ๑๓๐๔ เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แต่งตั้งผูช้ าระบัญชี
เพื่อทาหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน รวมทั้งทาการอย่างอื่น
ตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชี ให้เสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ผูช้ าระบัญชี ตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานก่อน
ค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชี ของกองทุนรวมใด ให้จ่ายจาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น
มาตรา ๑๓๑ เมื่อการชาระบัญชีเสร็ จสิ้ น ให้ผชู ้ าระบัญชีขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสานักงาน
ภายหลังจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่
ให้ผชู ้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของสานักงาน
มาตรา ๑๓๒ ให้นาความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑
มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๙ รวมทั้ง
บทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บงั คับแก่การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน และการฟ้องร้อง
บังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยอนุโลม
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมใดให้เรี ยกร้องได้
จากทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น

๖๐
ส่ วนที่ ๘๒
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
_______________
มาตรา ๑๓๓๔ ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การด้วย
ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล
โดยใช้ความรู ้ความสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ทาสัญญาเป็ นหนังสื อกับบุคคลหรื อคณะบุคคลที่มอบหมาย
ให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล และต้องดาเนินการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด ในการนี้ ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีอานาจกาหนดรายการอันเป็ นสาระสาคัญแห่งสัญญาดังกล่าวได้
มาตรา ๑๓๔๔ ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มี
ผูจ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคลโดยความเห็นชอบของสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคล ให้นาความในมาตรา ๑๓๓
วรรคหนึ่ง มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
ให้ผจู ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคลดาเนินการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ผูจ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคลผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามความในวรรคสองหรื อวรรคสาม
ให้สานักงานมีอานาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคลนั้นได้
มาตรา ๑๓๕๔ ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มี
ผูร้ ับฝากทรัพย์สินโดยความเห็นชอบจากสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
บริ ษทั หลักทรัพย์อาจเป็ นผูร้ ับฝากทรัพย์สินของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุน
ส่ วนบุคคลที่ตนเป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการได้เมื่อได้รับความยินยอมจากผูม้ อบหมายให้จดั การ
กองทุนส่ วนบุคคล และได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๓๖๒ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แยกทรัพย์สินของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุน
ส่ วนบุคคลออกจากทรัพย์สินของตน และในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์มิได้เป็ นผูร้ ับฝากทรัพย์สินของ
ผูม้ อบหมาย ให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคลที่ตนเป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นการ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์

๖๑
นาทรัพย์สินนั้นไปฝากไว้กบั ผูร้ ับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง
ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษทั หลักทรัพย์ได้รับทรั พย์สินนั้นมา หรื อภายในระยะเวลา
ตามที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๑๓๗๒ ในการรับฝากทรัพย์สิน ให้ผรู ้ ับฝากทรัพย์สินแยกทรัพย์สิน
ที่ตนรับฝากไว้ออกจากทรัพย์สินอื่นของตน และดาเนิ นการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่รับฝากนั้นตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
ผูร้ ับฝากทรัพย์สินผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามความในวรรคหนึ่ งให้สานักงานมีอานาจเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบผูร้ ับฝากทรัพย์สินนั้นได้
มาตรา ๑๓๘๒ บรรดาทรัพย์สินของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล
ต้องลงชื่อของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล และชื่อของบริ ษทั หลักทรัพย์ในฐานะ
ผูท้ าการแทนไว้ดว้ ย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสานักงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่สานักงานประกาศกาหนด
มาตรา ๑๓๙๒ ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์
กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นใดเพื่อเป็ นทรัพย์สินของผูม้ อบหมายให้จดั การ
กองทุนส่ วนบุคคล นอกจากที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญามอบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล
(๒) รับค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การอื่นใดจากผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุน
ส่ วนบุคคล เว้นแต่เป็ นค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าบริ การ ตามอัตราและวิธีการที่กาหนดไว้
ในสัญญามอบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล
(๓) ซื้ อหรื อขายทรัพย์สินในนามของตนเองให้แก่ผมู ้ อบหมายให้จดั การ
กองทุนส่ วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการกระทาดังกล่าว
(๔) ให้คารับรองแก่ผมู ้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคลว่าจะมีกาไร
หรื อผลตอบแทนในอัตราที่แน่นอนหรื อสัญญาว่าจะไม่มีผลขาดทุนในอัตราที่กาหนดไว้โดยแน่นอน
เว้นแต่เป็ นการให้คารับรองตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
(๕) กระทาการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๔๐๔ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทาบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน
ส่ วนบุคคลแต่ละรายตามแบบที่สานักงานประกาศกาหนดและต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชี
แสดงให้เห็นความถูกต้องแห่ งบัญชีน้ นั ไว้ดว้ ย

๖๒
ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลที่มีลกั ษณะตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทางบการเงินของกองทุนส่ วนบุคคลที่เป็ นอยูต่ ามความเป็ นจริ ง และต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด การกาหนด
ดังกล่าวให้คานึงถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบแล้วด้วย
งบการเงินตามวรรคสองต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน และผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั
ผูส้ อบบัญชีของกองทุนส่ วนบุคคลต้องรักษามารยาทและปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชี และ
ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ทาเอกสารประกอบการลงบัญชีหรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินไม่ตรงกับความเป็ นจริ งหรื อไม่ครบถ้วน ให้ผสู ้ อบบัญชีเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งและ
ผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นไว้ในรายงานการสอบบัญชี ที่ตนต้องลงลายมือชื่ อ
เพื่อแสดงความเห็น
ผูส้ อบบัญชีผใู ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามวรรคสี่ หรื อวรรคห้า ให้สานักงานมีอานาจเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีน้ นั ได้
ส่ วนที่ ๘/๑๖
ธุ รกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรี กาหนด
_______________
มาตรา ๑๔๐/๑ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ในประเภทธุ รกิจหลักทรัพย์ตาม (๗)
ของบทนิยามคาว่า “ธุ รกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ ประกอบธุ รกิจตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ส่ วนที่ ๙
การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริ ษทั
_______________
มาตรา ๑๔๑ ในกรณี ที่สานักงานเห็นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ใด
(๑) จัดทาบัญชีไม่เรี ยบร้อยหรื อไม่ทาให้แล้วเสร็ จภายในเวลาอันสมควร

๖๓
(๒)๔ กระทาการหรื อไม่กระทาการตามที่สานักงานประกาศกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ให้สานักงานมีอานาจสัง่ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั แก้ไขการกระทาดังกล่าว
หรื อกระทาการ หรื องดเว้นกระทาการ ตามที่สานักงานเห็นสมควรภายในเวลาที่กาหนด
มาตรา ๑๔๒ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสานักงานว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ใดมีฐานะ
หรื อมีการดาเนินงานอยูใ่ นลักษณะอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์ของประชาชน
ให้สานักงานมีอานาจสั่งให้บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั แก้ไขฐานะหรื อการดาเนินงานดังกล่าวได้
ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
มาตรา ๑๔๓๔ ในกรณี ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนเห็นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ใด
มีฐานะหรื อมีการดาเนิ นงานอยูใ่ นลักษณะอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์
ของประชาชน ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจสั่งให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดาเนิ นการแก้ไข
การบริ หารงานให้ถูกต้อง หรื อดาเนิ นการอื่นใดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนด ในการนี้ คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะกาหนดเงื่ อนไขใด ๆ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ ง
ปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะ หรื อการดาเนิ นงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ด้วยก็ได้
บริ ษทั หลักทรัพย์ใดไม่ดาเนิ นการแก้ไขหรื อไม่สามารถแก้ไขการดาเนินงานดังกล่าวได้
ให้รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตของ
บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ได้
มาตรา ๑๔๔ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อสานักงานว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ใดมีฐานะ
หรื อมีการดาเนินงานในลักษณะอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์ของประชาชน
หรื อกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลซึ่ งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์ใด ไม่ปฏิบตั ิ
ตามคาสัง่ ของสานักงานตามมาตรา ๑๔๑ หรื อมาตรา ๑๔๒ ให้สานักงานมีอานาจสั่งให้บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั
ถอดถอนกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลซึ่ งรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของบริ ษทั หลักทรัพย์
ผูเ้ ป็ นต้นเหตุดงั กล่าวออกจากตาแหน่งได้ และให้บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั แต่งตั้งบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบ
จากสานักงานเข้าดารงตาแหน่งแทนภายในเวลาสามสิ บวันนับแต่วนั ถอดถอน
มาตรา ๑๔๕๔ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดไม่ถอดถอนบุคคล หรื อถอดถอนแล้ว
ไม่แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดารงตาแหน่งแทนภายในเวลาสามสิ บวันนับแต่วนั ถอดถอน ให้สานักงาน
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจสั่งดังต่อไปนี้
(๑) ถอดถอนกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของบริ ษทั หลักทรัพย์ซ่ ึ งบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ไม่ถอดถอน
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(๒) แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปดารงตาแหน่งแทนผูซ้ ่ ึ งถูกถอดถอนเป็ นเวลา
ไม่เกิ นสามปี และให้บุคคลนั้นได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
โดยให้จ่ายจากทรัพย์สินของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั และในระหว่างเวลาที่บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งอยู่
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั หลักทรัพย์จะมีมติเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงคาสั่งของสานักงานมิได้
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าคาสั่งของสานักงานตามวรรคหนึ่งเป็ นมติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หรื อตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
แล้วแต่กรณี
บุคคลซึ่ งถูกถอดถอนจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรื อดาเนิ นการใด ๆ ไม่วา่ โดยทางตรง
และทางอ้อมในบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั มิได้และต้องอานวยความสะดวก และให้ขอ้ เท็จจริ งแก่บุคคล
ซึ่ งได้รับแต่งตั้งแทน
มาตรา ๑๔๖ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของสานักงานตามมาตรา ๑๔๔
ให้สานักงานรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีอานาจสัง่ เพิกถอนใบอนุ ญาตได้
มาตรา ๑๔๗ ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ใดไม่ประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับ
ใบอนุญาตในปริ มาณที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในช่วงระยะเวลาสองปี ใด ๆ ให้รัฐมนตรี
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตให้ประกอบกิ จการ
ทุกประเภทหรื อประเภทใดประเภทหนึ่งที่ได้รับใบอนุ ญาตนั้นได้
มาตรา ๑๔๘ ในกรณี ที่รัฐมนตรี สั่งเพิกถอนใบอนุ ญาตตามมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๖
หรื อมาตรา ๑๔๗ ที่เป็ นการสั่งเพิกถอนการประกอบกิจการทุกประเภท ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตดังกล่าวเป็ นอันเลิกบริ ษทั
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่สถาบันการเงินที่อาจประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ได้
ตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๔๙ ในการเพิกถอนใบอนุญาตของบริ ษทั หลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรี
แจ้งเป็ นหนังสื อให้บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ทราบและปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานของ
บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั กับทั้งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสื อพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น
อย่างน้อยหนึ่งฉบับ
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มาตรา ๑๕๐ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการตามประเภท
ที่ได้รับใบอนุ ญาต ให้ยนื่ ขออนุญาตเลิกประกอบกิจการต่อรัฐมนตรี ผา่ นคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการอนุ ญาตรัฐมนตรี จะกาหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้
มาตรา ๑๕๑ เมื่อบริ ษทั หลักทรัพย์ใดเลิกกิจการหรื อเลิกประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ทาการซื้ อขายหรื อแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ชาระราคา และส่ งมอบหลักทรัพย์
ในรายการที่คา้ งอยูใ่ ห้เสร็ จภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
มาตรา ๑๕๒ เมื่อมีการเลิกบริ ษทั หลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๔๘ ให้มีการชาระบัญชี
และให้สานักงานแต่งตั้งผูช้ าระบัญชี
การชาระบัญชีให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วย
การชาระบัญชีบริ ษทั จากัด หรื อกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดว่าด้วยการชาระบัญชี แล้วแต่กรณี
เว้นแต่การใดที่เป็ นอานาจและหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ให้เป็ นอานาจและหน้าที่ของสานักงาน
ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ใดให้จ่ายจากทรัพย์สินของบริ ษทั
หลักทรัพย์น้ นั
หมวด ๕
ตลาดหลักทรัพย์
_____________
ส่ วนที่ ๑
การจัดตั้ง
_____________
มาตรา ๑๕๓ ให้จดั ตั้งตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเรี ยกว่า “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์โดยไม่นาผลกาไรมาแบ่งปั นกันดังนี้
(๑) จัดให้มีการให้บริ การเป็ นศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมตลอดถึง
การจัดระบบและวิธีการซื้ อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ดงั กล่าว
(๒) ประกอบธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ธุ รกิจให้บริ การ
เกี่ยวกับหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเป็ นสานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์
ธุ รกิจให้บริ การด้านข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรื อธุ รกิจทานองเดียวกัน

๖๖
(๓) ประกอบธุ รกิจอื่นใดนอกจาก (๑) และ (๒) โดยได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งให้มีฐานะเป็ นนิติบุคคล
มาตรา ๑๕๔ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอานาจกระทาการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๑๕๓ อานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิ ทธิ์ มีทรัพยสิ ทธิ ต่าง ๆ ครอบครอง เช่าหรื อให้เช่า เช่าซื้ อ
หรื อให้เช่าซื้ อ โอนหรื อรับโอนสิ ทธิ การเช่าหรื อสิ ทธิ การเช่าซื้ อ จานองหรื อรับจานอง ขายหรื อ
จาหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่ งสังหาริ มทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์
(๒) กูย้ มื เงินหรื อให้กยู้ มื เงินและลงทุนหาผลประโยชน์
มาตรา ๑๕๔/๑๖ ตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งส่ งเสริ มและรักษาไว้ซ่ ึ งความมัน่ คง ความเป็ นธรรม
การตรวจสอบได้ และความเรี ยบร้อยในการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยต้องคานึงถึงประโยชน์
ของตลาดทุนและการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
มาตรา ๑๕๔/๒๖ เพื่อให้การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปตามมาตรา ๑๕๓
และมาตรา ๑๕๔/๑ ตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) มีแหล่งเงินทุนและระบบงานที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ สามารถรองรับ
ความเสี่ ยงจากการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีมาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิ น
(๒) มีระบบการซื้ อขายหลักทรัพย์ ระบบบันทึกและเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาและการซื้ อขายหลักทรัพย์ ระบบกากับตรวจสอบการซื้ อขายหลักทรัพย์ และระบบการชาระราคา
และส่ งมอบหลักทรัพย์ ที่ส่งเสริ มและรักษาความมัน่ คง ความมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนความเป็ นธรรม
ในการซื้ อขายหลักทรัพย์
(๓) มีหลักเกณฑ์การรับสมาชิกที่เป็ นธรรม มีหลักเกณฑ์ที่สมาชิกต้องปฏิบตั ิ
ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งมีมาตรการกากับดูแลและลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
(๔) มีหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ การดารงสถานะ และการเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนการสร้างหลักธรรมาภิบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์จดทะเบียน
(๕) มีมาตรการในการป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(๖) มีการจัดการข้อร้องเรี ยนหรื อข้อพิพาทที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม
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ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
ตามวรรคหนึ่งในเรื่ องใดอาจกระทบต่อความมัน่ คง อาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม หรื ออาจนามา
ซึ่งความไม่เรี ยบร้อยในการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์ปรับปรุ ง แก้ไข หรื อยกเลิกการดาเนินงานนั้นก็ได้
มาตรา ๑๕๕ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์หรื อกิจการ
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากตลาดหลักทรัพย์ที่ได้จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๕๖ ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากตลาดหลักทรัพย์ ใช้ชื่อ หรื อคาแสดงชื่อ
ในธุ รกิจว่า “ตลาดหลักทรัพย์” หรื อ “ตลาดหุ ้น” หรื อคาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน
มาตรา ๑๕๗ หลักทรัพย์ที่จะซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ นหลักทรัพย์
ที่จดทะเบียนตามส่ วนที่ ๔ แห่งหมวดนี้
มาตรา ๑๕๘ บริ ษทั หลักทรัพย์ที่จะทาการเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
ส่ วนที่ ๒
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
_______________
มาตรา ๑๕๙๖ ให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งประกอบด้วย
บุคคลซึ่ งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจานวนไม่เกินหกคนตามกระบวนการที่กาหนดในมาตรา ๑๕๙/๑
และบุคคลซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจานวนไม่เกินสี่ คน เป็ นกรรมการ และให้ผจู ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตาแหน่ง
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนหนึ่ง
นอกจากผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์เป็ นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์
อีกคนหนึ่งเป็ นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้
มาตรา ๑๕๙/๑๖ บุคคลซึ่ งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งเป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๑๕๙ ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์อนั จาเป็ นต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
และต้องมาจากรายชื่ อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรื อคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู ้หรื อ

๖๘
ประสบการณ์อนั จาเป็ นต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประเภทหรื อลักษณะของ
นิติบุคคลหรื อคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่ งมีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
และแต่งตั้งเป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๖๐ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษ
สาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(๔) ไม่เป็ นข้าราชการซึ่ งมีตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจา ข้าราชการการเมือง
หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อของราชการส่ วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นซึ่ งได้รับเลือกตั้ง
(๕) ไม่เป็ นผูท้ ี่พน้ จากตาแหน่งเนื่ องจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก
มาตรา ๑๖๐/๑๖ ในกรณี ที่สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เห็นว่า การดาเนิ นงานของ
ตลาดหลักทรัพย์มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ความเชี่ยวชาญหรื อประสบการณ์เฉพาะด้าน
ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ อาจเลือกบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยจานวน
ไม่เกินสองคน เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ก็ได้
มาตรา ๑๖๑๖ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์นอกจากผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
ดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งหรื อเลือกตั้งได้อีก แต่จะแต่งตั้งหรื อเลือกตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
มาตรา ๑๖๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตลาดหลักทรัพย์
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก
(๔) เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
เมื่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์พน้ จากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่งตั้ง หรื อสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งบุคคลอื่นเป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แทน แล้วแต่กรณี

๖๙
มาตรา ๑๖๓ ให้นาความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒
และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖๔ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูแ้ ต่งตั้งผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
โดยให้ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละไม่เกินสี่ ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๖๕ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ตอ้ ง
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
(๒) เป็ นผูส้ ามารถปฏิบตั ิงานเต็มเวลาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๖๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์
(๔) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ออก
(๕) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ออกจากตาแหน่ง
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ท้ งั หมด
โดยไม่นบั ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๖๗ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่บริ หารกิจการของตลาดหลักทรัพย์
ให้เป็ นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และมีอานาจบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์
ในการบริ หารกิจการ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๖๘ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูแ้ ทน
ของตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อการนี้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์จะมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ปฏิบตั ิกิจการ
บางอย่างแทนโดยไม่ขดั ต่อระเบียบหรื อข้อบังคับที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ก็ได้
การมอบหมายตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็ นหนังสื อ

๗๐
มาตรา ๑๖๙ เมื่อตาแหน่งผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์วา่ งลงหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรื อพนักงานของ
ตลาดหลักทรัพย์คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการแทนเป็ นการชัว่ คราวได้ ในการนี้ ให้ผทู ้ าการแทน
มีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๗๐ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอานาจหน้าที่วางนโยบายควบคุม
ดูแลการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบตั ิการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการกาหนด
ระเบียบหรื อข้อบังคับในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียน
(๒) อัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนในการซื้ อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน
(๓) หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเป็ นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ การเลือกตั้ง
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๙ จานวน วิธีการรับ คุณสมบัติ สิ ทธิและหน้าที่ วินยั
การลงโทษ การประชุม ตลอดจนการโอนและการพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
(๔) การกาหนดเกี่ยวกับค่าเข้าเป็ นสมาชิก ค่าบารุ ง เงินประกันและค่าบริ การต่าง ๆ
ที่สมาชิกจะพึงจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
(๕) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกาหนดเพิ่มเติมในการบัญชีและการสอบบัญชี
โดยไม่ขดั ต่อมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันวิชาชีพซึ่ งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้การรับรอง
(๖) การประกาศรายชื่อผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ทาการสอบบัญชีของบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(๗) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทาทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์
จดทะเบียน การเปิ ดเผยฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
(๘) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการทาสัญญาเป็ นนายหน้า
หรื อตัวแทนซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าและบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่มิใช่สมาชิก
(๙) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ การอนุญาตให้สมาชิกซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์
และการชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ได้มีการซื้ อหรื อขายในตลาดหลักทรัพย์

๗๑
(๑๐) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นการชัว่ คราว
(๑๑) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเข้าไปตรวจสอบเอกสาร
และสมุดบัญชีของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
(๑๒) เวลาทาการประจาวันและวันหยุดทาการสาหรับการซื้ อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์
(๑๓) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทาและเปิ ดเผยรายงาน
การถือหลักทรัพย์ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาการรับรองการโอนหลักทรัพย์และการออกใบหลักทรัพย์
(๑๔) การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานและลูกจ้าง วินยั การลงโทษพนักงาน
และลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการร้องทุกข์และระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานของตลาดหลักทรัพย์
(๑๕) การกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินบาเหน็จรางวัลพนักงาน
และลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์
(๑๖) การสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง หรื อผูพ้ น้ จากการเป็ นพนักงานและลูกจ้าง
ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น
(๑๗) การอื่นใดที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
๖
การกาหนดหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรื อข้อบังคับตามวรรคสอง
ให้มีผลใช้บงั คับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับ
ระเบียบหรื อข้อบังคับ
๖
ในกรณี ที่การกาหนดหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรื อข้อบังคับตามวรรคสอง
อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจหรื อประโยชน์ได้เสี ยของสมาชิก ผูล้ งทุน หรื อบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์จดั ให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน พร้อมทั้งจัดส่ งรายงาน
ผลการรับฟังความคิดเห็นให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๖
การขอความเห็นชอบระเบียบหรื อข้อบังคับตามวรรคสามและการรับฟังความคิดเห็น
ตามวรรคสี่ มิให้ใช้บงั คับกับระเบียบหรื อข้อบังคับตามวรรคสอง (๑๔) (๑๕) หรื อ (๑๖) และระเบียบ
หรื อข้อบังคับอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
๖
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคสอง (๓) ต้องระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับความรู ้หรื อประสบการณ์อนั จาเป็ นต่อการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
มาตรา ๑๗๐/๑๔ ในกรณี ที่ปรากฏต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่ากฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อกระทบกระเทือนต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของประชาชน

๗๒
หรื อไม่เพียงพอที่จะคุม้ ครองและรักษาความเชื่อมัน่ ของผูล้ งทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจ
สั่งให้ตลาดหลักทรัพย์กาหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติม ยกเลิก หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้วได้
มาตรา ๑๗๑ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) รับหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐(๑) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(๒) ห้ามการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนรายใดรายหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์
เป็ นการชัว่ คราว โดยกาหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
(๓) ห้ามสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เป็ นการชัว่ คราว โดยกาหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
(๔) เพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐(๑)
การสั่งรับหลักทรัพย์หรื อเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ตลาดหลักทรัพย์
ประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ทาการของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ ให้ประชาชนทัว่ ไปทราบ
ก่อนวันที่หลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหรื อถูกเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มาตรา ๑๗๒ เพื่อให้การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย
หรื อเพื่อคุ ม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุน ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอานาจสั่งให้
บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กระทาการหรื องดเว้นกระทาการในเรื่ องใด ๆ
ตามความจาเป็ นและสมควร
ในกรณี ที่บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฝ่าฝื นคาสั่ง
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะใช้อานาจ
ตามมาตรา ๑๗๑(๒) หรื อ (๔) ก็ได้
มาตรา ๑๗๓ ในกรณี ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนเนื่องจากบริ ษทั ฝ่ าฝื นคาสั่งตามมาตรา ๑๗๒ ให้บุคคลผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนนั้น
มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูซ้ ่ ึงรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษทั
ผูเ้ ป็ นต้นเหตุแห่งการฝ่ าฝื นคาสัง่ ดังกล่าว
บุคคลผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็ นผูไ้ ด้
หลักทรัพย์น้ นั มาก่อนการเพิกถอนและมิได้มีส่วนร่ วมหรื อให้ความเห็นชอบหรื ออนุมตั ิแก่การฝ่ าฝื น
เช่นว่านั้น

๗๓
มาตรา ๑๗๔ ความรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายตามมาตรา ๑๗๓ ให้เป็ นจานวนเงิน
เท่ากับมูลค่าที่ลดลงจากราคาขายครั้งสุ ดท้ายในตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์น้ นั
มาตรา ๑๗๕ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอานาจฟ้ องร้องบังคับคดีเรี ยกค่าเสี ยหาย
ตามมาตรา ๑๗๔ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ท้ งั ปวง
มาตรา ๑๗๖ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อดาเนิ นกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์มอบหมายได้ และให้นาความในมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
ให้คณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
มาตรา ๑๗๗ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ส่ วนที่ ๓
การดาเนินงาน
_______________
มาตรา ๑๗๘ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสนองบดุลและบัญชีรายได้
รายจ่ายประจาปี ซึ่ งผูส้ อบบัญชี รับรองต่อที่ประชุ มสมาชิ กของตลาดหลักทรัพย์ภายในสี่ เดื อน
นับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทิน
มาตรา ๑๗๙ ให้ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบุคคล
ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสนอ และให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกกาหนด
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชี และ
ไม่เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ พนักงานหรื อลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๘๐ ให้ผสู ้ อบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐาน
ของตลาดหลักทรัพย์ และขอคาชี้แจงจากกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ พนักงาน
หรื อลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ได้

๗๔
มาตรา ๑๘๑๔ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยนื่ งบดุลและบัญชีรายได้รายจ่าย
ประจาปี ตลอดจนทารายงานและจัดส่ งเอกสารต่อสานักงาน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
มาตรา ๑๘๒ ให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินให้แก่สานักงานเพื่อเป็ นการอุดหนุน
ตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
มาตรา ๑๘๒/๑๖ ให้ตลาดหลักทรัพย์นาส่ งเงินให้แก่กองทุนส่ งเสริ มการพัฒนา
ตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทิน ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละเก้าสิ บของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสารอง ทั้งนี้ ให้ใช้งบการเงินรวมของ
ตลาดหลักทรัพย์ในการคานวณจานวนเงินนาส่ ง
การกันเงินสารองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามประเภทและจานวนที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และให้ตลาดหลักทรัพย์เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกันเงินสารองดังกล่าว
ไว้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
มาตรา ๑๘๓ ให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์มีอานาจเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปได้ทราบเพื่อคุม้ ครอง
ประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยของประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
มาตรา ๑๘๔ การซื้ อหรื อการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ให้กระทาได้โดยบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
ในการซื้ อหรื อการขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง สมาชิกจะกระทาการเป็ นนายหน้า
หรื อตัวแทนของบุคคลใด ๆ หรื อของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่มิได้เป็ นสมาชิกก็ได้
๖
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกาหนดให้บุคคลที่มิใช่บริ ษทั หลักทรัพย์
ที่เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถทาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใด
ประเภทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ได้
มาตรา ๑๘๕๖ ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
ซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็ นการซื้ อหรื อขายในฐานะ
นายหน้าหรื อตัวแทนหรื อในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์

๗๕
หรื อเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ตามประเภท
ที่ได้รับใบอนุญาต
มาตรา ๑๘๖ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายอันอาจเกิดแก่ประโยชน์ของประชาชน
หรื อเศรษฐกิจของประเทศ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจ
(๑) ห้ามการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์เป็ นการชัว่ คราว
โดยกาหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
(๒) สั่งให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรื อผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์กระทาการ
หรื องดเว้นกระทาการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
การดาเนินการตาม (๑) ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาเป็ นหนังสื อและประกาศไว้
ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ทาการของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งรายงานให้รัฐมนตรี ทราบโดยเร็ ว
ในการนี้ ให้รัฐมนตรี มีอานาจสั่งแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงการสั่งการดังกล่าวได้
มาตรา ๑๘๗ ในกรณี ที่มีเหตุขดั ข้องอันเนื่ องมาแต่เครื่ องอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นผลให้ไม่อาจซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามปกติ ให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีอานาจสั่งหยุดการซื้ อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท้ งั หมดเป็ นการชัว่ คราวได้ แต่ตอ้ งรายงานเหตุดงั กล่าวโดยละเอียด
ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในทันที
มาตรา ๑๘๘ เมื่อสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์รายใดพ้นจากสมาชิกภาพ
ตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งอนุ ญาตให้สมาชิกนั้นซื้ อขายหลักทรัพย์รายการที่คา้ งอยูใ่ ห้แล้วเสร็ จ

ส่ วนที่ ๔
หลักทรัพย์จดทะเบียน
_______________
มาตรา ๑๘๙ บุคคลใดประสงค์จะนาหลักทรัพย์ท่ีตนออกไปซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องนาหลักทรัพย์น้ นั ไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคาขอจดทะเบียนแล้ว ให้พิจารณาและเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อสั่งรับหรื อไม่รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

๗๖
มาตรา ๑๙๐๔ ในกรณี ที่ตอ้ งมีการส่ งมอบ การโอน การยึดถือ หรื อส่ งคืนหลักทรัพย์
จดทะเบียน ให้ใช้หลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรื อของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
ประเภทและชนิดเดียวกัน และจานวนเท่ากันแทนกันได้
มาตรา ๑๙๑ ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนด
การจัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จะมอบให้
ตลาดหลักทรัพย์หรื อผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๒๑
เป็ นผูด้ าเนินการแทนก็ได้
มาตรา ๑๙๒ ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนใด
ซึ่ งมีจานวนรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
ร้องขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์รับเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ให้ตลาดหลักทรัพย์รับเป็ นนายทะเบียนตามคาขอนั้น และให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ดาเนินการ
ส่ งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์
แจ้งการรับเป็ นนายทะเบียนต่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ เมื่อพ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ดังกล่าวจะทาหน้าที่นายทะเบียนต่อไปไม่ได้
มาตรา ๑๙๓ ในกรณี ที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจะงดรับการลงทะเบียน
การโอนหลักทรัพย์ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นและได้มีผถู ้ ือหลักทรัพย์ขอลงทะเบียน
การโอนไว้ก่อนวันงดรับการลงทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจะต้องดาเนินการ
โอนหลักทรัพย์น้ นั ให้แล้วเสร็ จก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้น
มาตรา ๑๙๔ ห้ามมิให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจ่ายเงินปั นผลหรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นแก่บุคคลที่มิได้ลงทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ และในกรณี ที่
หลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหุ น้ ห้ามมิให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวยอมให้บุคคลนั้น
ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
มาตรา ๑๙๕๔ ในกรณี ที่เจ้าของหลักทรัพย์มีสัญญาให้บริ ษทั หลักทรัพย์ยดึ ถือ
หลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็ นประกันการชาระหนี้เงินกู้ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีบญั ชีหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
และต้องลงรายการให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็ นจริ ง และเป็ นปัจจุบนั

๗๗
(๒) รักษาหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ให้ตรงตามประเภท ชนิด และตามจานวนสุ ทธิ
ที่ปรากฏในบัญชีหลักทรัพย์ตาม (๑) อยูต่ ลอดเวลา เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะประกาศ
กาหนดเป็ นอย่างอื่น และต้องส่ งคืนให้แก่ผกู ้ ไู้ ด้ในทันทีที่ผกู ้ ไู้ ด้ชาระหนี้เงินกูค้ รบถ้วนแล้ว
การยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็ นประกันการชาระหนี้เงินกูต้ ามวรรคหนึ่ง
มิให้นามาตรา ๗๕๒ และมาตรา ๗๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาใช้บงั คับ
ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจานาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาใช้บงั คับ
กับการให้ประกันตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับมาตรานี้และมาตรา ๑๙๖
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ยดึ ถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็ นประกันการชาระหนี้เงินกู้
ตามวรรคหนึ่ง มีบุริมสิ ทธิ เหนือหลักทรัพย์ดงั กล่าวทานองเดียวกับผูร้ ับจานา
มาตรา ๑๙๖๔ การบังคับขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ยดึ ถือไว้เป็ นประกัน
การชาระหนี้ เงินกูต้ ามมาตรา ๑๙๕ ผูใ้ ห้กตู้ อ้ งบอกกล่าวเป็ นหนังสื อไปยังผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้ประกันก่อน
เพื่อให้มีการชาระหนี้ภายในเวลาอันควร ถ้าผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้ประกันไม่ปฏิบตั ิตามคาบอกกล่าว ผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิ
นาหลักทรัพย์ที่เป็ นประกันนั้นไปขายในตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
หรื อขายทอดตลาดได้
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บงั คับกับการบังคับจานาหลักทรัพย์จดทะเบียนที่จานาไว้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดว้ ย โดยอนุ โลม
มาตรา ๑๙๗ ในการออกใบหลักทรัพย์ ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์มีอานาจลงลายมือชื่อ
ในใบหลักทรัพย์แทนการลงลายมือชื่ อกรรมการของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพ ย์จดทะเบียนได้
เมื่อได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ดังกล่าว
มาตรา ๑๙๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔
มาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๑๙๖ มิให้ใช้บงั คับแก่หลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
(๑) พันธบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
(๒) ตัว๋ เงิน
(๓) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนด
มาตรา ๑๙๙๔ ให้นาความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕
รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บงั คับแก่การโอนและการจัดทาทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนอันมิใช่ตวั๋ เงิน โดยอนุโลม
ให้นาความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๑ และ
มาตรา ๖๒ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บงั คับแก่การเปิ ดเผยข้อมูลและผูส้ อบบัญชี

๗๘
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน อันมิใช่พนั ธบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
หรื อหลักทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยอนุ โลม แต่ในกรณี
ที่บริ ษทั ดังกล่าวได้จดั ทาและส่ งรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสานักงานตามมาตรา ๕๖ ไว้แล้ว
บริ ษทั จะส่ งสาเนารายงานข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ก็ได้
ในกรณี ที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสองกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของ
สานักงานหรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ถือว่าบทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นการกาหนดอานาจหน้าที่
ของตลาดหลักทรัพย์หรื อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๐๐ ให้งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจางวดการบัญชี ของบริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อสถาบันการเงิ นที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จดั ทาตามแบบที่กาหนดไว้
ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่ ง หรื อกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิ จของสถาบันการเงิ นนั้น
เป็ นงบการเงินประจางวดการบัญชี ตามที่กาหนดในมาตรา ๑๙๙ และให้ถือว่าผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งได้รับ
ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๐๖ หรื อตามกฎหมายดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ตลาดหลักทรัพย์
ให้ความเห็นชอบ
ส่ วนที่ ๕
การชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์
___________________
มาตรา ๒๐๑ ในกรณี ที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์มีขอ้ พิพาทที่เกิดขึ้นจากหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง
หรื อระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของสมาชิก คู่พิพาทอาจยืน่ คาร้องต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้มี
การชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แต่งตั้งหนึ่งคนเป็ นประธาน และบุคคลซึ่ งคู่พิพาทแต่งตั้งอีกฝ่ ายละหนึ่งคน
มาตรา ๒๐๒ คาร้องตามมาตรา ๒๐๑ ให้เป็ นไปตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
และอย่างน้อยต้องระบุเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยูข่ องคู่พิพาท
(๒) ประเด็นข้อพิพาท
(๓) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

๗๙
มาตรา ๒๐๓ ให้นากฎหมายว่าด้วยอนุ ญาโตตุลาการมาใช้บงั คับกับการพิจารณา
และชี้ขาดข้อพิพาทตามมาตรา ๒๐๑ โดยอนุโลม
หมวด ๖
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
และศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า
__________________
ส่ วนที่ ๑
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
__________________
มาตรา ๒๐๔ บริ ษทั หลักทรัพย์รวมกันไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้ารายอาจขอรับใบอนุ ญาต
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดตั้งศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้บริ การเป็ นศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
ที่มิได้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
มาตรา ๒๐๕ การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๐๔
ให้ยนื่ คาขอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อของศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
(๒) ที่ต้ งั สานักงาน
(๓) บริ ษทั หลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นสมาชิกผูก้ ่อตั้ง
(๔) ทุนและที่มาของทุนในการดาเนินงาน
(๕) ข้อบังคับของศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
(๖) รายละเอียดอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
คาขอตามวรรคหนึ่งให้แนบเอกสารหลักฐานข้อตกลงในการจัดตั้ง ข้อบังคับที่ใช้
บังคับกับสมาชิก และหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๐๖ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๐๗ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาต
จัดตั้งศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ได้
มาตรา ๒๐๘ ให้ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุ ญาตแล้วมีฐานะเป็ นนิติบุคคล

๘๐
มาตรา ๒๐๙ ห้ามมิให้บุคคลใดให้บริ การเป็ นศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์หรื อกิจการ
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุ ญาตตามส่ วนนี้
มาตรา ๒๑๐๔ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๐๔ แล้ว
ให้มีคณะกรรมการศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการที่สมาชิกผูก้ ่อตั้ง
เลือกเข้ามาจานวนไม่เกินเก้าคน
ให้กรรมการศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์เป็ นผูเ้ ลือกประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ ผูจ้ ดั การศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรจากกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง
ให้ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์แจ้งชื่อและตาแหน่งของกรรมการศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนทราบโดยมิชกั ช้า
มาตรา ๒๑๑ ในกรณี ที่ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่ใช้กบั สมาชิก
ให้ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์รายงานการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวให้สานักงานทราบโดยไม่ชกั ช้า
มาตรา ๒๑๒๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๑๓ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้สมาชิกผูกพันว่าจะปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี หรื อตามระเบียบหรื อข้อบังคับของศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์น้ นั หรื อ
ตามระเบียบหรื อข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด 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
มาตรา ๒๑๔ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ยอ่ มเลิกกันด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
(๑) ถ้าในข้อตกลงในการจัดตั้งศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์มีกาหนดกรณี อนั ใด
เป็ นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณี น้ นั
(๒) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้เลิก
(๓) ถ้าจานวนสมาชิกลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงสิ บห้าราย และคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีมติให้เลิก

๘๑
(๔) ล้มละลาย
(๕) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้เลิกเมื่อมีเหตุอนั สมควร
การเลิกตาม (๑) และ (๒) จะมีผลต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา ๒๑๕ เมื่อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์เลิกกันแล้ว หากข้อตกลงในการจัดตั้ง
หรื อข้อบังคับที่ใช้บงั คับกับสมาชิกไม่ได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ให้แบ่งทรัพย์สินที่เหลืออยูแ่ ก่สมาชิก
จานวนเท่า ๆ กัน
มาตรา ๒๑๖๖ ให้นาความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๔/๑ มาตรา ๑๕๔/๒ มาตรา ๑๕๘
มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐/๑ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖
มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๗ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๗ ให้นาความในมาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑
มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๘ มาตรา ๑๗๙ มาตรา ๑๘๐ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๒ มาตรา ๑๘๓
มาตรา ๑๘๔ มาตรา ๑๘๗ มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๕ มาตรา ๑๙๖
มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ รวมทั้ง
บทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บงั คับ โดยอนุ โลม
ในกรณี ที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรื อผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นการกาหนด
อานาจหน้าที่ของศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์หรื อคณะกรรมการศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ หรื อผูจ้ ดั การ
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
ส่ วนที่ ๒
ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า
_________________
มาตรา ๒๑๘ การจัดตั้ง การดาเนินงาน การกากับ และควบคุมกิจการศูนย์ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ล่วงหน้าให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

๘๒
หมวด ๖/๑๖
กองทุนส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดทุน
__________________
มาตรา ๒๑๘/๑ ในหมวดนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดทุน
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่ งเสริ มการพัฒนา
ตลาดทุน
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินผลการดาเนิ นงาน
ของกองทุน
“ผูจ้ ดั การกองทุน” หมายความว่า ผูจ้ ดั การกองทุนส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดทุน
มาตรา ๒๑๘/๒ ให้จดั ตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรี ยกว่า “กองทุนส่ งเสริ ม
การพัฒนาตลาดทุน” มีฐานะเป็ นนิติบุคคลและมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดทุน
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
(๒) ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรื อ
การกากับดูแลตลาดทุน
(๓) เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน
ให้แก่ผลู ้ งทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๔) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษา วิจยั อบรม และพัฒนาองค์ความรู ้หรื องานวิชาการ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อตลาดทุน
มาตรา ๒๑๘/๓ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินหรื อทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากตลาดหลักทรัพย์
(๒) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๑๘๒/๑
(๓) เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผบู ้ ริ จาคหรื อมอบให้
(๔) ดอกผลหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรื อทรัพย์สินของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๔ ให้กองทุนมีอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๒๑๘/๒

๘๓
การลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน การจัดตั้งนิ ติบุคคล
การเข้าร่ วมกิจการกับบุคคลอื่น หรื อการถือหุ น้ ในบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๕ ให้กองทุนมีอานาจจ่ายเงินจากกองทุนในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) การดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๑๘/๖
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของกองทุน
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๖ ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของตลาดหลักทรัพย์หรื อกรณี ที่มีพฤติการณ์พิเศษ และตลาดหลักทรัพย์จาเป็ นต้องได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินจากกองทุน คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์
โดยอาจกาหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรได้
มาตรา ๒๑๘/๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการกองทุน
ส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดทุน” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็ นประธานกรรมการ
(๒) รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็ นรองประธานกรรมการ
(๓) ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง ผูแ้ ทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผูแ้ ทนสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย และผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
เป็ นกรรมการ
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒิจานวนสามคนซึ่ งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง
ตามกระบวนการที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๑๘/๘ เป็ นกรรมการ
ให้ผจู ้ ดั การกองทุนเป็ นเลขานุการ
มาตรา ๒๑๘/๘ บุคคลซึ่ งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งเป็ นกรรมการกองทุน
ตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) ต้องมาจากรายชื่อที่เสนอโดยนิติบุคคลหรื อคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ตลาดทุน
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
และแต่งตั้งกรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู ้
หรื อประสบการณ์อนั จาเป็ นต่อการดาเนิ นงานของกองทุน รวมทั้งประเภทหรื อลักษณะของนิติบุคคล

๘๔
หรื อคณะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่ งมีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
และแต่งตั้งเป็ นกรรมการกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๙ ให้นามาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๐/๑ มาใช้บงั คับกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔)
มาตรา ๒๑๘/๑๐ กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
มาตรา ๒๑๘/๑๑ ในกรณี ที่กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระและยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการกองทุนขึ้นใหม่ ให้กรรมการกองทุนที่พน้ จากตาแหน่ง
ตามวาระนั้น อยูใ่ นตาแหน่งเพื่อดาเนิ นงานต่อไปจนกว่ากรรมการกองทุนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณี ที่กรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการกองทุนเท่าที่เหลืออยู่ และให้ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งแทนอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน
ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการกองทุนตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แทนตาแหน่งที่วา่ ง
ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ตาแหน่งว่างลง
มาตรา ๒๑๘/๑๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุน
ตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑๘/๙
(๔) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ออก เพราะบกพร่ องต่อหน้าที่
มีความประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการกองทุนเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มี
เหตุอนั สมควร
มาตรา ๒๑๘/๑๓ ให้นาความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับกับ
กรรมการกองทุนและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๘/๑๔ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลและ
ดาเนินกิจการของกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๑๘/๒ อานาจหน้าที่
ดังกล่าวให้รวมถึง

๘๕
(๑) กาหนดนโยบายการบริ หารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงาน
แผนการเงิน และงบประมาณประจาปี ของกองทุน
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรื อกิจกรรมที่ขอรับการส่ งเสริ ม
หรื อสนับสนุ นจากกองทุน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดาเนิ นโครงการหรื อกิจกรรมดังกล่าว
(๓) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
(๔) ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริ หารงานทัว่ ไป ตลอดจนออกระเบียบ
หรื อข้อบังคับกองทุนในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) ข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุน การปฏิบตั ิงานและการมอบ
อานาจของผูจ้ ดั การกองทุน
(ข) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และ
เงินอื่นของพนักงานและลูกจ้างของกองทุน รวมถึงการบริ หารงานทัว่ ไปและการบริ หารงานบุคคล
(ค) การบริ หารและจัดการการเงิน การพัสดุ การบัญชี การงบประมาณ
และทรัพย์สินของกองทุน
(๕) กระทาการอื่นใดที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่ องเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา ๒๑๘/๑๕ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
มาตรา ๒๑๘/๑๖ ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
มาตรา ๒๑๘/๑๗ ให้กองทุนมีผจู ้ ดั การคนหนึ่ง ซึ่ งคณะกรรมการกองทุนเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
ผูจ้ ดั การกองทุนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกองทุน
ประกาศกาหนด
การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การปฏิบตั ิงาน การกาหนดค่าจ้างและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดของผูจ้ ดั การกองทุน ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๑๘ ให้ผจู ้ ดั การกองทุนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ
กองทุนและรับผิดชอบการบริ หารกิจการของกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด

๘๖
ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผจู ้ ดั การกองทุนเป็ นผูแ้ ทนของกองทุน
เพื่อการนี้ ผูจ้ ดั การกองทุนจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไป
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๑๙ ให้กองทุนจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของกองทุน
และจัดให้มีการสอบบัญชีเป็ นประจา
ให้กองทุนจัดทางบการเงินส่ งผูส้ อบบัญชีภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี บัญชี
งบการเงินนั้นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี
ในทุกรอบปี บัญชี ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งต้องเป็ น
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และให้ผสู ้ อบบัญชีได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินห้าคน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการกองทุน
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามวรรคสี่ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๒๑๘/๒๐ ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการดาเนินงานของกองทุน
ทุกหนึ่งปี โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงาน
ของกองทุน จานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เพื่อทาหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของกองทุน
(๒) รายงานข้อจากัดหรื ออุปสรรคในการดาเนินกิจการของกองทุน
(๓) รายงานผลการปฏิบตั ิงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุน
ให้คณะกรรมการประเมินผลรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั สิ้ นรอบการประเมิน และให้กองทุนเผยแพร่
รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณชน
เมื่อคณะกรรมการประเมินผลได้ดาเนินการตามวรรคสองเสร็ จแล้ว
ให้คณะกรรมการประเมินผลพ้นจากหน้าที่
มาตรา ๒๑๘/๒๑ ให้กองทุนจัดทารายงานประจาปี ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน
นับแต่วนั สิ้ นปี บัญชี และต้องเปิ ดเผยไว้ในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

๘๗
หมวด ๗
องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
___________________
ส่ วนที่ ๑
สานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และนายทะเบียนหลักทรัพย์
_________________
มาตรา ๒๑๙ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการเป็ นสานักหักบัญชี เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักหักบัญชี หมายความว่า สถานที่อนั เป็ นศูนย์กลางการให้บริ การเพื่อประโยชน์
ในการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้ อขายกัน รวมทั้งบริ การที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๒๒๐ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการเป็ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
เว้นแต่จะได้รับใบอนุ ญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายความว่า สถานที่อนั เป็ นศูนย์กลางการให้บริ การรับฝาก
และถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริ การที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี
มาตรา ๒๒๑ ห้ามมิให้บุคคลใดให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
เว้นแต่จะได้รับใบอนุ ญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา ๒๒๒ ให้นาความในมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ รวมทั้งบทกาหนดโทษ
ที่เกี่ยวข้องมาใช้บงั คับกับสานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๓๔ ในการประกอบการเป็ นสานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ บุคคลที่ประกอบการดังกล่าวต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๒๒๓/๑๔ การเข้าผูกพันหรื อแทนที่เป็ นคู่สัญญาในสัญญาซื้ อขายหลักทรัพย์
โดยสานักหักบัญชี และการวางหลักประกัน ซึ่ งปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ท่ีสานักหักบัญชี กาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับตลาดทุนให้มีผลผูกพันและใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย

๘๘
มาตรา ๒๒๓/๒๔ ในกรณี ที่สานักหักบัญชีเข้าผูกพันหรื อแทนที่เป็ นคูส่ ัญญา
ในสัญญาซื้ อขายหลักทรัพย์ ให้สานักหักบัญชีมีความผูกพันตามสิ ทธิ และหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามสัญญา
ซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ตนให้บริ การในการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์เฉพาะกับสมาชิกของตน
เท่านั้น ไม่วา่ สมาชิกดังกล่าวจะดาเนินการเพื่อตนเองหรื อเพื่อบุคคลอื่น
มาตรา ๒๒๓/๓๔ ในกรณี ที่สานักหักบัญชีได้รับมาหรื อมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินจากสมาชิก
เพื่อเป็ นประกันการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ ที่สมาชิกเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบต่อสานักหักบัญชี ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ ทั้งของสมาชิกและ
ของลูกค้า หรื อทรัพย์สินที่สมาชิกนามาวางไว้กบั สานักหักบัญชีเพื่อความมัน่ คงของระบบการซื้ อขาย
และการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ ให้นาความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บงั คับกับสานักหักบัญชีในการดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน
ดังกล่าว โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๓/๔๔ เมื่อสมาชิกถูกฟ้องเป็ นคดีลม้ ละลายและศาลมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์
ให้นาความในมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บงั คับกับสานักหักบัญชีและทรัพย์สินที่สานักหักบัญชีได้รับมาหรื อมีไว้
ตามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๓/๕๔ เมื่อสานักหักบัญชีตกเป็ นลูกหนี้ตามคาพิพากษา ถูกศาลสั่ง
พิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกทางการหรื อหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลสั่งระงับการดาเนินกิจการบางส่ วน
หรื อทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการคุม้ ครองทรัพย์สินของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกหรื อระบบ
การชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ ให้นาความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
แห่ งพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บงั คับกับสานักหักบัญชี
และทรัพย์สินที่สานักหักบัญชีได้รับมาหรื อมีไว้ตามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๔๔ ในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการเป็ นสานักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบการได้โดยมิตอ้ งได้รับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดตามมาตรา ๒๒๓
คาว่า “ตลาดหลักทรัพย์” ตามวรรคหนึ่ง และที่จะกล่าวต่อไปในส่ วนนี้ ให้หมายความ
รวมถึงบริ ษทั จากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตั้งขึ้นและถือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวนหุ น้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จากัดนั้น

๘๙
มาตรา ๒๒๕ ในการฝากหลักทรัพย์ไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์ ให้ผฝู ้ ากหลักทรัพย์
จัดทาบัญชี รายชื่อบุคคลซึ่ งเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และเมื่อรับฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์อาจรับโอน
หลักทรัพย์ที่รับฝากไว้ในชื่อของตนในฐานะที่ถือแทนผูฝ้ ากหลักทรัพย์หรื อลูกค้าของผูฝ้ ากหลักทรัพย์
ซึ่ งเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ก็ได้
ให้สันนิษฐานว่าหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นชื่อของตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
เป็ นหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ถือแทนบุคคลผูม้ ีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อดังกล่าวที่ผฝู ้ ากหลักทรัพย์
จัดทาขึ้น ทั้งนี้ ตามชนิด ประเภท และจานวนที่ปรากฏในบัญชี
ในวันปิ ดสมุดทะเบียนของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์รวบรวม
บัญชีหลักทรัพย์ที่รับฝากไว้และรายชื่อบุคคลซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ดงั กล่าวในวันก่อนวันแรก
ที่ปิดสมุดทะเบียนนั้นจากผูฝ้ ากหลักทรัพย์ส่งให้แก่นายทะเบียนของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ และให้ถือว่า
บัญชีรายชื่อดังกล่าว เป็ นส่ วนหนึ่งของทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ เว้นแต่รายชื่อของบุคคลที่นายทะเบียน
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์แจ้งคัดค้านภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับบัญชี รายชื่ อนั้น
ว่าการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรื อข้อจากัดในเรื่ องการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้
ตามกฎหมาย
๕
ในกรณี ที่ไม่มีวนั ปิ ดสมุดทะเบียน ให้นาความในวรรคสามมาใช้บงั คับแก่กรณี ที่
คณะกรรมการของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์กาหนดวันที่ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตาม
มาตรา ๘๙/๒๖ หรื อกาหนดวันที่ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล สิ ทธิ ในการซื้ อหรื อได้รับหลักทรัพย์
หรื อหุ น้ เพิ่มทุน หรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
มาตรา ๒๒๕/๑๖ ในกรณี ที่ผฝู ้ ากหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๒๕ เป็ นบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ ให้ถือว่าบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ได้จดั ทาใบหลักทรัพย์มอบให้แก่ผซู ้ ้ื อตามแบบหรื อ
วิธีการที่กฎหมายกาหนดแล้ว หากได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
มาตรา ๒๒๖ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ยนื่ คาขอต่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
พร้อมทั้งส่ งมอบใบหลักทรัพย์เพื่อให้ลงทะเบียนการโอนว่าตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์
แทนบุคคลตามมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่งแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะขอให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ออกใบรับโดยมีรายการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดแทนการออกใบหลักทรัพย์ก็ได้
ในกรณี เช่นนั้นให้ถือเสมือนว่าบริ ษทั ดังกล่าวได้ออกใบหลักทรัพย์แล้ว
มาตรา ๒๒๗ เจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์อาจขอให้
ตลาดหลักทรัพย์ออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของตนได้โดยยื่นคาขอตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

๙๐
เมื่อได้รับคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งรายชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของหลักทรัพย์
ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ทราบ และให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ซ่ ึ งได้รับแจ้งรายชื่อดังกล่าวแล้ว
ดาเนิ นการใส่ ชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของหลักทรัพย์น้ นั ลงในสมุดทะเบียนของบริ ษทั พร้อมทั้งออกใบหลักทรัพย์ใหม่
ในชื่อของเจ้าของหลักทรัพย์ดงั กล่าว
การยืน่ คาขอตามวรรคหนึ่ง ถ้าเจ้าของหลักทรัพย์มิได้เป็ นผูฝ้ ากหลักทรัพย์โดยตรง
กับตลาดหลักทรัพย์ ให้ยนื่ คาขอผ่านผูฝ้ ากหลักทรัพย์น้ นั
มาตรา ๒๒๘ การโอนหลักทรัพย์จากบัญชีผฝู ้ ากหลักทรัพย์รายหนึ่งไปยังบัญชีของ
ผูฝ้ ากหลักทรัพย์อีกรายหนึ่ง จะกระทาได้ต่อเมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคาร้องขอจากผูฝ้ ากหลักทรัพย์
หรื อเมื่อสานักหักบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งรายการการส่ งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิก
ที่ได้ซ้ื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละสิ้ นวัน
๔
การโอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง หรื อภายในบัญชีผฝู ้ ากหลักทรัพย์รายเดียวกัน
ให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อได้ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๒๒๘/๑๔ การใช้หลักทรัพย์ที่ฝากไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็ นประกัน
การชาระหนี้ ที่มิใช่กรณี ตามมาตรา ๑๙๕ ให้มีผลสมบูรณ์เป็ นประกันการชาระหนี้ และใช้ยนั
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์และบุคคลภายนอกได้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้ลงบันทึกบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนดขึ้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนดด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
การบังคับชาระหนี้ จากหลักทรัพย์ที่เป็ นประกันตามวรรคหนึ่ง เจ้าหนี้ตอ้ งบอกกล่าว
เป็ นหนังสื อไปยังลูกหนี้และผูใ้ ห้ประกันก่อน เพื่อให้มีการชาระหนี้ภายในเวลาอันควร ถ้าลูกหนี้
และผูใ้ ห้ประกันไม่ปฏิบตั ิตามคาบอกกล่าว เจ้าหนี้มีสิทธิ นาหลักทรัพย์ที่เป็ นประกันนั้นไปขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดหรื อขายทอดตลาดได้
ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจานาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาใช้บงั คับ
กับการใช้หลักทรัพย์เพื่อเป็ นประกันการชาระหนี้ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับมาตรานี้
ให้เจ้าหนี้ที่รับหลักทรัพย์ไว้เป็ นประกันการชาระหนี้ ตามวรรคหนึ่ง มีบุริมสิ ทธิ เหนื อ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวทานองเดียวกับผูร้ ับจานา
มาตรา ๒๒๘/๒๖ ให้นาความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๕/๑ มาตรา ๒๒๖
มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บงั คับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม

๙๑
มาตรา ๒๒๙๔ ในกรณี ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบการเป็ นสานักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบการได้โดยมิตอ้ งได้รับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นาความในมาตรา ๒๒๕
มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บงั คับ โดยอนุ โลม
ทั้งนี้ การใดที่เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนตามบทบัญญัติดงั กล่าว
ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารแห่ งประเทศไทย และให้ตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตราดังกล่าวหมายความถึงธนาคารแห่ งประเทศไทย
ส่ วนที่ ๒
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
_________________
มาตรา ๒๓๐ บริ ษทั หลักทรัพย์จะรวมกันจัดตั้งสมาคมที่เกี่ ยวเนื่ องกับ
ธุ รกิ จหลักทรัพย์ซ่ ึ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์อนั มิใช่
เป็ นการหาผลกาไรหรื อรายได้แบ่งปั นกันได้ก็แต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๒๓๑ การจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ตอ้ งได้รับใบอนุ ญาต
และจดทะเบียนกับสานักงาน
มาตรา ๒๓๒ การขออนุ ญาตและการจดทะเบียนนั้น ให้บริ ษทั หลักทรัพย์
ผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งที่มีจานวนไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้ารายยืน่ คาขอต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ให้สานักงานมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อเรี ยกบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรื อ
ให้ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่ องกับ
ธุ รกิจหลักทรัพย์ได้
มาตรา ๒๓๓ ให้สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุ ญาต
และจดทะเบียนแล้วเป็ นนิติบุคคล
มาตรา ๒๓๔ สมาคมที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ตอ้ งมีขอ้ บังคับ และข้อบังคับนั้น
อย่างน้อยต้องมีขอ้ ความดังต่อไปนี้

๙๒
(๑) ชื่อ
(๒) วัตถุที่ประสงค์
(๓) ที่ต้ งั สานักงาน
(๔) วิธีรับสมาชิก สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(๕) วินยั และการลงโทษสมาชิก
(๖) การดาเนิ นกิจการของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ การตั้ง
การออกจากตาแหน่ง และการประชุมของกรรมการ ตลอดจนการประชุมใหญ่
(๗) ข้อบังคับอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ข้อบังคับของสมาคมต้องนาไปจดทะเบียนต่อสานักงานพร้อมกับการยืน่ คาอนุญาต
จัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ ก่อนออกใบอนุญาตถ้าสานักงานเห็นสมควรจะสั่งให้
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นก็ได้
มาตรา ๒๓๕ สมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ น
บริ ษทั หลักทรัพย์เท่านั้น
มาตรา ๒๓๖ ชื่อของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์จะต้องเป็ นชื่ อเฉพาะ
ที่ปรากฏในข้อบังคับเท่านั้น และห้ามมิให้ใช้ขอ้ ความ “แห่งประเทศไทย” หรื อข้อความที่มีความหมาย
ทานองเดียวกันประกอบเป็ นชื่อของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
ให้สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์จดั ให้มีป้ายชื่ออ่านได้ชดั เจนติดไว้
หน้าสานักงาน
มาตรา ๒๓๗ ให้นาบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าในส่ วนที่เกี่ยวกับ
การดาเนิ นกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติในส่ วนนี้ ทั้งนี้ ให้ใช้คาว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” แทนคาว่า
“รัฐมนตรี ” คาว่า “สานักงาน”แทนคาว่า “นายทะเบียน” คาว่า “สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์”
แทนคาว่า “สมาคมการค้า” และให้อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
สมาคมการค้าเป็ นอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี

๙๓
หมวด ๘
การกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์
และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
_________________
ส่ วนที่ ๑๕
การป้ องกันการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์
_________________
มาตรา ๒๓๘ บทบัญญัติในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับแก่หลักทรัพย์จดทะเบียน
และหลักทรัพย์ที่มีการซื้ อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
มาตรา ๒๓๙ ในส่ วนนี้
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูบ้ ริ หารตามมาตรา ๘๙/๑
“อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า อานาจควบคุมกิจการตามมาตรา ๘๙/๑
“สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
“ข้อมูลภายใน” หมายความว่า ข้อมูลที่ยงั มิได้มีการเปิ ดเผยต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
ซึ่ งเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์
“ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายความว่า ผลกระทบที่ทาให้ราคาหลักทรัพย์
สู งขึ้น ต่าลง คงที่ หรื อเป็ นการพยุงราคาหลักทรัพย์
มาตรา ๒๔๐ ห้ามมิให้บุคคลใดบอกกล่าว เผยแพร่ หรื อให้คารับรองข้อความ
อันเป็ นเท็จหรื อข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสาคัญผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนิ นงาน ราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ หรื อข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
โดยประการที่น่าจะทาให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรื อต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์
มาตรา ๒๔๑ ห้ามมิให้บุคคลใดวิเคราะห์หรื อคาดการณ์ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน
ราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ หรื อข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ โดยนาข้อมูลที่รู้วา่ เป็ นเท็จ
หรื อไม่ครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิดความสาคัญผิดในสาระสาคัญ มาใช้ในการวิเคราะห์หรื อคาดการณ์
หรื อละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรื อโดยบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
หรื อคาดการณ์ และได้เปิ ดเผยหรื อให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรื อคาดการณ์น้ นั ต่อประชาชน
โดยประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรื อต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์

๙๔
มาตรา ๒๔๒ ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่ งรู ้ หรื อครอบครองข้อมูลภายในที่ เกี่ ยวกับ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้าผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
หลักทรัพย์ ไม่วา่ เพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่น เว้นแต่
(ก) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย คาสั่งศาล หรื อคาสั่งของหน่วยงานที่มีอานาจ
ตามกฎหมาย
(ข) เป็ นการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ทาขึ้น
ก่อนที่ตนจะรู ้หรื อครอบครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(ค) เป็ นการกระทาโดยตนมิได้เป็ นผูร้ ู ้เห็นหรื อตัดสิ นใจ แต่ได้มอบหมาย
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตหรื อจดทะเบียนตามกฎหมายให้จดั การเงินทุนหรื อการลงทุน ตัดสิ นใจในการซื้ อ
หรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้าผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์น้ นั หรื อ
(ง) เป็ นการกระทาในลักษณะที่มิได้เป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่นหรื อในลักษณะ
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(๒) เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมและไม่วา่ ด้วยวิธีใด
โดยรู ้หรื อควรรู ้วา่ ผูร้ ับข้อมูลอาจนาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้าผูกพัน
ตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่วา่ เพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่น เว้นแต่เป็ นการกระทา
ในลักษณะที่มิได้เป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่นหรื อในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๓ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังต่อไปนี้ เป็ นบุคคลซึ่ งรู ้หรื อ
ครอบครองข้อมูลภายในตามมาตรา ๒๔๒
(๑) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(๒) พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่ งอยูใ่ นตาแหน่งหรื อสายงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรื อที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน
(๓) บุคคลซึ่ งอยูใ่ นฐานะที่สามารถรู ้ขอ้ มูลภายในอันเนื่ องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน หรื อบุคคลอื่นใด
ที่ทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และให้รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูร้ ่ วมงานของบุคคลดังกล่าว
ที่อยูใ่ นตาแหน่งหรื อสายงานที่มีส่วนร่ วมในการทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในนั้น
(๔) กรรมการ อนุกรรมการ ผูแ้ ทนนิติบุคคล ตัวแทน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงานของรัฐ สานักงาน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ หรื อ
ศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่ งอยูใ่ นตาแหน่งหรื อฐานะที่สามารถรู ้ขอ้ มูลภายในอันได้มาจาก
การปฏิบตั ิหน้าที่ของตน

๙๕
(๕) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) มีอานาจควบคุมกิจการ
มาตรา ๒๔๔ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่ งมีพฤติกรรมการซื้ อขาย
หลักทรัพย์หรื อเข้าผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ผิดไปจากปกติวสิ ัยของตน เป็ นบุคคลซึ่งรู ้
หรื อครอบครองข้อมูลภายในตามมาตรา ๒๔๒
(๑) ผูถ้ ือหลักทรัพย์เกินร้อยละห้าของหลักทรัพย์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ โดยให้นบั รวมหลักทรัพย์ที่ถือโดยคู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูถ้ ือหลักทรัพย์
(๒) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมกิจการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของ
กิจการในกลุ่มของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่ งอยูใ่ นตาแหน่งหรื อสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน
หรื อที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
(๓) บุพการี ผูส้ ื บสันดาน ผูร้ ับบุตรบุญธรรม หรื อบุตรบุญธรรมของบุคคล
ตามมาตรา ๒๔๓
(๔) พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน หรื อพี่นอ้ งร่ วมบิดาหรื อร่ วมมารดาเดียวกัน
ของบุคคลตามมาตรา ๒๔๓
(๕) คู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยาของบุคคลตามมาตรา ๒๔๓
หรื อบุคคลตาม (๓) หรื อ (๔)
กิจการในกลุ่มของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตาม (๒) หมายความว่า บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
หรื อบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๔/๑ ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ประกอบธุ รกิจเป็ นนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์ รวมทั้งพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว ซึ่ งรู ้หรื อครอบครองข้อมูล
เกี่ยวกับการสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายใดของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั
กระทาการดังต่อไปนี้ ไม่วา่ เพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่น ในประการที่น่าจะทาให้ลูกค้ารายดังกล่าว
เสี ยประโยชน์
(๑) ส่ ง แก้ไข หรื อยกเลิกคาสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์น้ นั โดยใช้โอกาสดาเนินการก่อนที่ตนจะดาเนินการตามคาสัง่ ของลูกค้ารายดังกล่าว
แล้วเสร็ จ
(๒) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคาสั่งของลูกค้ารายดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น โดยรู ้หรื อ
ควรรู ้วา่ บุคคลนั้นจะอาศัยข้อมูลดังกล่าวเพื่อทาการส่ ง แก้ไข หรื อยกเลิกคาสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์
หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์น้ นั ได้ก่อนที่ตนจะดาเนิ นการตามคาสั่งของลูกค้า
รายดังกล่าวแล้วเสร็ จ

๙๖
มาตรา ๒๔๔/๒ ให้นาความในมาตรา ๒๔๔/๑ มาใช้บงั คับแก่บริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน และพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว
ซึ่งรู ้หรื อครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับการสัง่ ซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของกองทุน
หรื อกิจการอื่นที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับกองทุน ซึ่ งบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั รับจัดการทรัพย์สินหรื อ
การลงทุนให้ดว้ ยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔๔/๓ ห้ามมิให้บุคคลใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ งคาสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ อันเป็ นการทาให้
บุคคลทัว่ ไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรื อปริ มาณการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์
(๒) ส่ งคาสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ ในลักษณะต่อเนื่องกัน
โดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรื อปริ มาณการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์น้ นั ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
มาตรา ๒๔๔/๔ มิให้นามาตรา ๒๔๔/๓ มาใช้บงั คับแก่กรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์เพื่อทาหน้าที่รักษาระดับราคาตามข้อตกลง
ในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ให้กบั บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ โดยได้ปฏิบตั ิตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) การซื้ อหุ น้ คืน หรื อการจาหน่ายหุ น้ ที่ซ้ื อคืนในโครงการซื้ อหุ น้ คืน โดยได้ปฏิบตั ิ
ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๔/๕ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการกระทาดังต่อไปนี้ เป็ นการกระทาที่ทาให้
บุคคลทัว่ ไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรื อปริ มาณการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๔๔/๓ (๑)
หรื อเป็ นการกระทาที่ทาให้ราคาหลักทรัพย์หรื อปริ มาณการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์น้ นั ผิดไปจากสภาพปกติ
ของตลาดตามมาตรา ๒๔๔/๓ (๒) แล้วแต่กรณี
(๑) ซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ซ่ ึ งในที่สุดบุคคลที่ได้ประโยชน์จากการซื้ อหรื อขาย
หลักทรัพย์ยงั คงเป็ นบุคคลคนเดียวกัน
(๒) ส่ งคาสัง่ ซื้ อหลักทรัพย์โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าตนเองหรื อบุคคลซึ่ งร่ วมกันกระทาการ
ได้สั่งขายหรื อจะสั่งขายหลักทรัพย์เดียวกัน ในจานวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลา
ใกล้เคียงกัน

๙๗
(๓) ส่ งคาสั่งขายหลักทรัพย์โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าตนเองหรื อบุคคลซึ่ งร่ วมกันกระทาการ
ได้สั่งซื้ อหรื อจะสั่งซื้ อหลักทรัพย์เดียวกัน ในจานวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลา
ใกล้เคียงกัน
(๔) ส่ ง แก้ไข หรื อยกเลิกคาสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในช่วงก่อนเปิ ดหรื อช่วงก่อน
ปิ ดตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี โดยมุ่งหมายให้ราคาเปิ ดหรื อราคาปิ ด
ของหลักทรัพย์น้ นั สู งหรื อต่ากว่าที่ควรจะเป็ น
(๕) ส่ ง แก้ไข หรื อยกเลิกคาสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการขัดขวาง
การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น ซึ่ งมีผลทาให้บุคคลอื่นต้องส่ งคาสัง่ ซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์
ในราคาที่สูงกว่าหรื อต่ากว่าที่ควรจะเป็ น
มาตรา ๒๔๔/๖ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูก้ ระทาการดังต่อไปนี้ เป็ นตัวการ
ในการกระทาความผิดตามมาตรา ๒๔๔/๓
(๑) เปิ ดบัญชีธนาคารร่ วมกันเพื่อการชาระเงินหรื อรับชาระเงินที่เกี่ยวกับหรื อ
เนื่องจากการซื้ อขายหลักทรัพย์
(๒) ยอมให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากบัญชีธนาคารของตนเพื่อการชาระเงินหรื อ
รับชาระเงินที่เกี่ยวกับหรื อเนื่ องจากการซื้ อขายหลักทรัพย์
(๓) ยอมให้บุคคลอื่นใช้บญั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ของตน
(๔) ชาระเงินหรื อรับชาระเงินค่าซื้ อขายหลักทรัพย์แทนกัน
(๕) นาเงินหรื อทรัพย์สินอื่นมาวางเป็ นประกันในการซื้ อขายหลักทรัพย์แทนกัน
(๖) ยอมให้บุคคลอื่นรับประโยชน์หรื อรับผิดชอบในการชาระเงินที่เกี่ยวกับหรื อ
เนื่องจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ของตน หรื อ
(๗) โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างกัน
มาตรา ๒๔๔/๗ ห้ามมิให้บุคคลใดส่ ง แก้ไข หรื อยกเลิกคาสั่งซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์
เข้าไปในระบบซื้ อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ โดยรู ้หรื อควรรู ้วา่
การกระทาดังกล่าวนั้นน่าจะทาให้ราคาหลักทรัพย์หรื อปริ มาณการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ผดิ ไปจาก
สภาพปกติของตลาด และเป็ นเหตุให้ระบบซื้ อขายหลักทรัพย์ล่าช้าหรื อหยุดชะงัก

๙๘
ส่ วนที่ ๒
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
__________________
มาตรา ๒๔๕ ในส่ วนนี้
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ น้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ หรื อหลักทรัพย์อื่น
ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ เป็ นหุ น้ ได้
“กิจการ”๔ หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่มีลกั ษณะตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๖๔ บุคคลใดกระทาการไม่วา่ โดยตนเองหรื อร่ วมกับบุคคลอื่น
อันเป็ นผลให้ตนหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ในกิจการในจานวนที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่อรวมกันแล้ว
มีจานวนทุกร้อยละห้าของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการนั้น ไม่วา่ จะมีการลงทะเบียน
การโอนหลักทรัพย์น้ นั หรื อไม่ และไม่วา่ การเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงนั้นจะมีจานวนเท่าใดในแต่ละครั้ง
บุคคลนั้นต้องรายงานการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของจานวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้าของจานวน
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการดังกล่าวต่อสานักงานทุกครั้ง ทั้งนี้ การคานวณจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยง
และการรายงานให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนด
การเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึง การมีสิทธิ ที่จะซื้ อหรื อ
ได้รับการส่ งมอบหลักทรัพย์ของกิจการอันเนื่องมาจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่กิจการมิได้เป็ นผูอ้ อก
หรื อจากการเข้าเป็ นคู่สัญญากับบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๗๔ บุคคลใดเสนอซื้ อหรื อได้มาไม่วา่ โดยตนเองหรื อร่ วมกับบุคคลอื่น
หรื อกระทาการอื่นใด อันเป็ นผลหรื อจะเป็ นผลให้ตนหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ในกิจการ
รวมกันถึงร้อยละยีส่ ิ บห้าขึ้นไปของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการนั้น ให้ถือว่าเป็ นการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ เว้นแต่การเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์น้ นั เป็ นผลจากการได้มาโดยทางมรดก
ในการนี้ ให้คณะกรรมการกากับตลาดทุนมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ โดยอาจกาหนดให้บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลที่ร่วมกัน
จัดทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ก็ได้

๙๙
ในกรณี ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดให้จดั ทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ตามวรรคหนึ่ง คาเสนอดังกล่าวต้องยืน่ ต่อสานักงาน และให้มีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดเวลา
ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๘๔ ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ประกาศหรื อแจ้งการเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔๙ ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ส่งสาเนาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ให้แก่กิจการที่ตนเสนอซื้ อหลักทรัพย์น้ นั โดยทันทีที่ได้ยนื่ คาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ต่อสานักงาน
มาตรา ๒๕๐๔ เมื่อได้รับคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ตามมาตรา ๒๔๙ ให้กิจการนั้น
จัดทาความเห็นเกี่ยวกับคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ และให้ยนื่ ต่อสานักงานพร้อมทั้งส่ งสาเนาให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด
มาตรา ๒๕๐/๑๔ กิจการจะกระทาการหรื องดเว้นกระทาการใดในประการที่น่าจะมีผล
ต่อการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของกิจการได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของกิจการ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
การกระทาการหรื องดเว้นกระทาการที่ฝ่าฝื นต่อบทบัญญัติในมาตรานี้ ไม่มีผล
ผูกพันกิจการ และให้กรรมการของกิจการต้องรับผิดต่อความเสี ยหายของบุคคลภายนอกที่สุจริ ต
และเสี ยค่าตอบแทน
มาตรา ๒๕๑ ห้ามมิให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ซ้ื อหลักทรัพย์ของกิจการ
ก่อนที่คาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ที่ยนื่ ต่อสานักงานจะมีผลใช้บงั คับและได้ดาเนินการตามมาตรา ๒๔๘
ในระหว่างเวลานับจากวันที่คาเสนอซื้ อหลักทรัพย์มีผลใช้บงั คับจนถึงวันที่
พ้นกาหนดระยะเวลารับซื้ อที่กาหนดไว้ในคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ ห้ามมิให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
เข้าซื้ อหลักทรัพย์น้ นั โดยวิธีการอื่นใดนอกจากที่ได้กาหนดไว้ตามคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์น้ นั
มาตรา ๒๕๒ เมื่อครบกาหนดระยะเวลารับซื้ อที่กาหนดไว้ในคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์แล้ว หากปรากฏว่าผูถ้ ือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ที่ตนเองถืออยูใ่ ห้แก่
ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์มากกว่าจานวนที่ได้ทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ไว้ ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ต้องซื้ อหลักทรัพย์น้ นั ไว้ท้ งั หมดเฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี้

๑๐๐
(๑) ในกรณี ที่หลักทรัพย์น้ นั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขาย
ในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ และผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะมิให้หลักทรัพย์น้ นั
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ต่อไป
(๒) ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะเปลี่ยนวัตถุที่ประสงค์สาคัญ
ของกิจการ
(๓) ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการนั้น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวนหลักทรัพย์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
(๔)๔ กรณี อื่นตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะต้องชาระราคาหลักทรัพย์แก่ผขู ้ ายหลักทรัพย์โดยทันที
ที่ได้รับมอบหลักทรัพย์ และในกรณี ที่หลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าเป็ นการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๒๕๓ เมื่อผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ได้เสนอซื้ อหลักทรัพย์ไว้ในราคาหนึ่ง
แต่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหลักทรัพย์แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ไม่ครบตามจานวนในคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
หากผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ตอ้ งการจะซื้ อให้ครบตามจานวน ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์จะเสนอ
ราคาใหม่ที่สูงกว่าเดิมก็ได้ ในกรณี เช่นว่านี้ ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ตอ้ งชาระราคาค่าหลักทรัพย์
ในส่ วนที่เพิ่มขึ้นแก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ที่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งก่อนด้วย
มาตรา ๒๕๔ ในกรณี ที่ผทู ้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์เพื่อเข้าครอบงากิจการ
มีความประสงค์มิให้หลักทรัพย์น้ นั เป็ นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อที่ซ้ื อขาย
ในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ต่อไป ผูท้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ตอ้ งระบุวตั ถุประสงค์โดยชัดแจ้ง
ในคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ไว้ดว้ ย
มาตรา ๒๕๕๔ บุคคลที่เคยทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์เพื่อเข้าครอบงากิจการ
ไม่วา่ จะดาเนินการสาเร็ จหรื อไม่ จะทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์เพื่อเข้าครอบงากิจการได้อีกภายหลัง
ระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วนั ที่พน้ กาหนดระยะเวลารับซื้ อที่กาหนดไว้ในคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ครั้งก่อน
เว้นแต่คณะกรรมการกากับตลาดทุนจะอนุมตั ิเป็ นประการอื่น
มาตรา ๒๕๖๔ ให้ผทู ้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ที่ได้ซ้ื อหลักทรัพย์ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
รายงานผลการซื้ อหลักทรัพย์ต่อสานักงานภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด

๑๐๑
มาตรา ๒๕๗ ให้สานักงานเก็บรักษาข้อมูลคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์น้ นั เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้เป็ นระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่คาเสนอซื้ อหลักทรัพย์มีผลใช้บงั คับ
มาตรา ๒๕๘๔ หลักทรัพย์ของกิจการที่บุคคลหรื อห้างหุ ้นส่ วนดังต่อไปนี้ถืออยู่
ให้นบั รวมเป็ นหลักทรัพย์ของบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ ด้วย
(๑) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามมาตรา ๒๔๖
และมาตรา ๒๔๗
(๒) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗
เกินร้อยละสามสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว โดยให้นบั รวมสิ ทธิ ออกเสี ยง
ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูถ้ ือหุ น้ นั้นด้วย
(๓) นิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗
เกินร้อยละสามสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
(๔) ผูถ้ ือหุน้ ในบุคคลตาม (๓) ต่อไปเป็ นทอด ๆ เริ่ มจากการถือหุ น้ ในนิติบุคคล
ตาม (๓) โดยการถือหุ น้ ในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
นิติบุคคลที่ถูกถือหุน้ ทั้งนี้ หากการถือหุ น้ ในทอดใดมีผถู ้ ือหุ น้ เป็ นบุคคลธรรมดา ให้นบั รวม
จานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวในนิติบุคคล
ที่ถูกถือหุ น้ นั้นด้วย
(๕) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ หรื อบุคคลตาม (๑) (๒)
หรื อ (๓) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
(๖) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (๕) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ เริ่ มจากผูถ้ ือหุ น้
ในนิติบุคคลตาม (๕) โดยการถือหุ น้ ในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ น้ ดังกล่าว
(๗) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรื อมาตรา ๒๔๗ หรื อบุคคล
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรื อ (๖) หรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัดตาม (๘) เป็ นหุ น้ ส่ วน
(๘) ห้างหุ น้ ส่ วนจากัดที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรื อมาตรา ๒๔๗ หรื อบุคคล
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรื อ (๖) หรื อห้างหุ ้นส่ วนสามัญตาม (๗) เป็ นหุ น้ ส่ วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด
(๙) นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ มีอานาจในการจัดการ
เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์

๑๐๒
มาตรา ๒๕๙ ในกรณี เป็ นที่สงสัยว่ามีการถือหลักทรัพย์อนั มีลกั ษณะที่นบั รวม
เป็ นหลักทรัพย์ของบุคคลเดียวกันตามมาตรา ๒๕๘ ให้สานักงานแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวชี้แจง
หรื อดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้อง หากบุคคลดังกล่าวมิได้ช้ ี แจงหรื อดาเนินการแก้ไขภายในกาหนดเวลา
ที่สานักงานกาหนด ให้ถือว่าเป็ นการถือหุ น้ อันเข้าลักษณะที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๒๕๘
หมวด ๙
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
_________________
มาตรา ๒๖๐๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๖๑๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๑๐
การกากับและควบคุม
_________________
มาตรา ๒๖๒ ให้รัฐมนตรี มีอานาจและหน้าที่กากับและควบคุมโดยทัว่ ไป
เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรื อ
มติของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๖๒/๑๔ ให้รัฐมนตรี มีอานาจสั่งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน หรื อสานักงาน ชี้แจงข้อเท็จจริ ง แสดงความคิดเห็น หรื อทารายงานเกี่ยวกับ
สภาพของตลาดทุนหรื อตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อแนวทางการกากับดูแลตลาดทุนหรื อ
ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าได้
มาตรา ๒๖๓ บรรดาเรื่ องที่ตอ้ งเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้รัฐมนตรี เป็ นผูเ้ สนอ

๑๐๓
หมวด ๑๑
พนักงานเจ้าหน้าที่
______________
มาตรา ๒๖๔ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุ รกิจหรื อสถานที่ต้ งั ของบริ ษทั หลักทรัพย์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
สานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรื อสถานที่ซ่ ึงรวบรวมหรื อประมวล
ข้อมูลของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อสถาบันดังกล่าวด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อด้วยเครื่ องมืออื่นใด
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนจนถึงพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาทาการของสถานที่น้ นั เพื่อตรวจสอบกิจการ
สิ นทรัพย์ และหนี้สิน ของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อสถาบันดังกล่าว รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน
หรื อข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อสถาบันดังกล่าว
(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุ รกิจของผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ
หรื อสถานที่ซ่ ึ งรวบรวมหรื อประมวลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ
ด้วยเครื่ องมืออื่นใด ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนจนถึงพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาทาการของ
สถานที่น้ นั เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรื อเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) เข้าไปในธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงิน หรื อสถานที่ใดในระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ข้ ึนจนถึงพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาทาการของสถานที่น้ นั เพื่อทาการตรวจสอบสมุดบัญชี
เอกสาร หรื อหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) ยึดหรื ออายัดเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ ี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรื อดาเนินคดี
(๕) สั่งให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์
กองทุนรวม ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ สานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และผูร้ วบรวมหรื อ
ประมวลข้อมูลของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อสถาบันดังกล่าวด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมืออื่นใด
มาให้ถอ้ ยคาหรื อส่ งสาเนา หรื อแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรื อหลักฐานอื่นเกี่ยวกับกิจการ
การดาเนินงาน สิ นทรัพย์ และหนี้สิน ของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อสถาบันดังกล่าว
(๖) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่ซ้ื อหรื อขายหลักทรัพย์กบั หรื อผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อ
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์มาให้ถอ้ ยคาหรื อส่ งสาเนาหรื อแสดงสมุดบัญชี
เอกสาร และหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์

๑๐๔
(๗) สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่มาให้ถอ้ ยคา หรื อส่ งสาเนาหรื อแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรื อวัตถุใดที่เกี่ยวข้อง
หรื อจาเป็ นแก่การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๘) เข้าไปตรวจสอบฐานะหรื อการดาเนินงานในสถานที่ประกอบธุ รกิจของลูกหนี้
ของบริ ษทั หลักทรัพย์ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนจนถึงพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาทาการของ
สถานที่น้ นั
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
อานวยความสะดวกตามสมควร
เมื่อได้เข้าไปและลงมือทาการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๘) แล้ว
ถ้ายังดาเนินการไม่เสร็ จ จะกระทาต่อไปในเวลากลางคืนหรื อนอกเวลาทาการของสถานที่น้ นั ก็ได้
การใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม (๖) (๗) และ (๘) จะต้องเป็ นการกระทา
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่ องที่ดาเนินการตรวจสอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานก่อน และในกรณี ตาม (๖) และ (๗) พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งกาหนดระยะเวลาอันสมควร
ที่จะให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิตามคาสั่งได้
มาตรา ๒๖๔/๑๔ เมื่อหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายอื่นในทานองเดียวกันของต่างประเทศร้องขอ ให้สานักงานมีอานาจ
ให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมหรื อตรวจสอบข้อมูลหรื อหลักฐานที่จาเป็ นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
การกระทาอันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายอื่น
ในทานองเดียวกันของประเทศผูร้ ้องขอ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือในกรณี ดงั กล่าวต้องอยูภ่ ายใต้
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) การให้ความช่วยเหลือนั้นต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์สาธารณะหรื อการรักษา
ความลับของประเทศ
(๒) การกระทาซึ่ งเป็ นมูลกรณี ของความช่วยเหลือนั้นเข้าลักษณะประเภทความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) หน่วยงานต่างประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรื อยินยอมที่จะ
ให้ความช่วยเหลือในทานองเดียวกันเป็ นการตอบแทนหากได้รับคาร้องขอจากสานักงาน
๕
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้นาความในมาตรา ๒๖๔ และบทกาหนดโทษ
ที่เกี่ยวข้องมาใช้บงั คับ
มาตรา ๒๖๔/๒๕ พยานหลักฐานที่ได้มาตามความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่างประเทศกับสานักงาน ให้นามาใช้อา้ งเป็ นพยานหลักฐานในการดาเนินคดีท้ งั ปวงได้

๑๐๕
มาตรา ๒๖๕ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรประจาตัว
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็ นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖๖ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๖๖/๑๕ ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่สานักงานส่ งมอบ
ในการกล่าวโทษผูก้ ระทาความผิด พนักงานสอบสวนอาจนาไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสอบสวนคดีอาญาได้
มาตรา ๒๖๗ ในกรณี ที่ปรากฏหลักฐานว่าบุคคลใดกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ ีที่มีลกั ษณะอันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์ประชาชน และสานักงาน
มีเหตุอนั ควรเชื่ อว่าผูก้ ระทาความผิดจะยักย้ายหรื อจาหน่ายทรัพย์สินของตน ให้สานักงาน
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจสั่งยึดหรื ออายัดทรัพย์สินของบุคคลนั้นหรื อ
ทรัพย์สินซึ่ งมีหลักฐานอันควรเชื่ อได้วา่ เป็ นของบุคคลนั้นได้ แต่จะยึดหรื ออายัดทรัพย์สินไว้
เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวันไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี ที่มีการฟ้ องคดีต่อศาล ให้คาสัง่ ยึดหรื ออายัดดังกล่าว
ยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสั่งเป็ นอย่างอื่น และในกรณี มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถฟ้ องคดีได้
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน ศาลที่มีเขตอานาจจะสัง่ ขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคาขอของสานักงานก็ได้
แต่จะขยายเวลาอีกเกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวันมิได้
ให้สานักงานมีอานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการยึด
หรื ออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง
การยึดหรื ออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวจะหลบหนีออก
นอกราชอาณาจักร เมื่อสานักงานร้องขอ ให้ศาลอาญามีอานาจสั่งห้ามมิให้บุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักร
ไว้ก่อนได้ และในกรณี ฉุกเฉิ นที่มีความจาเป็ นรี บด่วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคาสั่งห้ามมิให้บุคคลนั้น
ออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็ นการชัว่ คราวได้ เป็ นเวลาไม่เกินสิ บห้าวันจนกว่าศาลอาญาจะมีคาสั่ง
เป็ นอย่างอื่น

๑๐๖
หมวด ๑๒๕
โทษทางอาญา
_______________
มาตรา ๒๖๗/๑๔ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๒/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๖๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับเป็ นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์ท้ งั หมดซึ่ งผูน้ ้ นั ได้
เสนอขาย แต่ท้ งั นี้เงินค่าปรับต้องไม่นอ้ ยกว่าห้าแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๖๘/๑๕ บุคคลตามมาตรา ๓๓/๑ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคสอง ในเรื่ องหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูล หรื อหน้าที่ที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิภายหลังการได้รับอนุ ญาตเช่นเดียวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ต้องระวางโทษตามที่บญั ญัติไว้
สาหรับความผิดนั้น และในกรณี ที่เป็ นความผิดที่เปรี ยบเทียบได้ ให้เปรี ยบเทียบได้เช่นเดียวกัน
มาตรา ๒๖๘/๒๕ บุคคลตามมาตรา ๓๓/๒ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดตามมาตรา ๓๓/๒ ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่ วมกันกับ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ในการเปิ ดเผยข้อมูล ต้องระวางโทษตามที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น
และในกรณี ที่เป็ นความผิดที่เปรี ยบเทียบได้ ให้เปรี ยบเทียบได้เช่นเดียวกัน
มาตรา ๒๖๙๕ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคสาม มาตรา ๓๕
หรื อมาตรา ๓๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๗๐ ผูอ้ อกหุ ้นกูผ้ ใู ้ ดออกใบหุ ้นกูโ้ ดยมีรายการไม่เป็ นไปตามมาตรา ๔๐
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรื อทาข้อกาหนดหรื อสัญญาซึ่ งขาดสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๔๒ หรื อมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๒๗๑ ผูอ้ อกหุ ้นกูผ้ ใู ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

๑๐๗
มาตรา ๒๗๒ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูผ้ ใู ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
หรื อวิธีการที่กาหนดตามมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๗๓๕ บริ ษทั ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓
มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ หรื อมาตรา ๑๙๓ หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
หรื อวิธีการที่กาหนดตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕/๑ วรรคสอง หรื อมาตรา ๑๙๑ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๗๔ บริ ษทั ใดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ หรื อ
มาตรา ๕๘(๑) หรื อ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
สามพันบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการของบริ ษทั ใดไม่มาชี้แจงตาม
มาตรา ๕๘(๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๗๕๕ ผูท้ ี่มีหน้าที่จดั ทาและเปิ ดเผยรายงานตามมาตรา ๕๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามมาตรา ๕๙ หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์หรื อวิธีการที่กาหนด
ตามมาตรา ๕๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่ งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๗๖ ผูใ้ ดเสนอขายหรื อขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ
โดยมิได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
ตามมาตรา ๖๕ หรื อในระหว่างที่สานักงานสั่งระงับการมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนตามมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรื อปรับเป็ นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์ท้ งั หมดซึ่ งผูน้ ้ นั ได้เสนอขาย แต่ท้ งั นี้
เงินค่าปรับต้องไม่นอ้ ยกว่าห้าแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๗๗ ผูใ้ ดเสนอขายหรื อขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ
ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ไว้ต่อสานักงาน
ตามมาตรา ๖๕ มีผลใช้บงั คับ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับเป็ นเงินไม่เกินหนึ่งเท่าของ
ราคาขายของหลักทรัพย์ท้ งั หมดซึ่ งผูน้ ้ นั ได้เสนอขาย แต่ท้ งั นี้เงินค่าปรับต้องไม่นอ้ ยกว่าสามแสนบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ

๑๐๘
มาตรา ๒๗๘ ผูใ้ ดแสดงข้อความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ่งควรบอก
ให้แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ตามมาตรา ๖๕
ในสาระสาคัญ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และปรับเป็ นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของ
หลักทรัพย์ท้ งั หมดซึ่ งผูน้ ้ นั ได้เสนอขาย แต่ท้ งั นี้ เงินค่าปรับต้องไม่นอ้ ยกว่าห้าแสนบาท
มาตรา ๒๗๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสอง
หรื อมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ ง หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์หรื อวิธีการที่กาหนดตาม
มาตรา ๘๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๐ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๙ หรื อมาตรา ๘๐
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๘ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๑/๑๔ บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๒
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
๕
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ใดกระทาความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทา
ความผิดของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั นั้นเกิดจากการสั่งการ หรื อการกระทาของบุคคลใด
หรื อไม่สั่งการหรื อไม่กระทาการอันเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทาของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด
ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั นั้น ผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๑/๒๔ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต ตามมาตรา ๘๙/๗ จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั
ได้รับความเสี ยหาย หรื อทาให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่
ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจานวนค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นหรื อประโยชน์ที่ได้รับ แต่ท้ งั นี้ค่าปรับ
ดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท
ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นหรื อประโยชน์ที่ได้รับ แต่ท้ งั นี้ค่าปรับ
ดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าหนึ่งล้านบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

๑๐๙
มาตรา ๒๘๑/๓๔ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๑๔
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๑/๔๕ คณะกรรมการบริ ษทั ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๑๕ วรรคหนึ่ง
หรื อวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ประธานกรรมการบริ ษทั ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๑๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๑/๕๔ เลขานุการบริ ษทั ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่กาหนดตาม
มาตรา ๘๙/๑๕ (๑) (๒) หรื อ (๓) หรื อมาตรา ๘๙/๑๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๘๑/๖๔ บริ ษทั ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๑๗ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๑/๗๔ เลขานุการบริ ษทั ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๒๓
จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย หรื อทาให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจานวนค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นหรื อประโยชน์
ที่ได้รับ แต่ท้ งั นี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าหนึ่งแสนบาท
ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นหรื อประโยชน์ที่ได้รับ แต่ท้ งั นี้ค่าปรับ
ดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๑/๘๔ ผูส้ อบบัญชีผใู ้ ดหรื อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อบริ ษทั ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๒๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๘๑/๙๔ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๓๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามแสนบาท
มาตรา ๒๘๑/๑๐๕ ผูใ้ ดมีหน้าที่ส่งหรื อเปิ ดเผยเอกสารหรื อข้อมูลดังต่อไปนี้
แสดงข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

๑๑๐
(๑) เอกสารหรื อข้อมูลที่ส่งต่อสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
ตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรื อมาตรา ๑๙๙
(๒) เอกสารหรื อข้อมูลที่ส่งหรื อเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุ ้นหรื อประชาชนทัว่ ไป
ตามบทบัญญัติแห่งหมวด ๓/๑ การบริ หารกิจการของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(๓) เอกสารหรื อข้อมูลที่ส่งหรื อเปิ ดเผยต่อสานักงานหรื อผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี
ตามมาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ หรื อมาตรา ๒๕๐
มาตรา ๒๘๒๖ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔
มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔
มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓
มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔
มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง
หรื อวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรื อมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ ง หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
วิธีการ หรื อคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง มาตรา ๙๒
มาตรา ๙๘ (๗) หรื อ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๒๙/๓
มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒
มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรื อมาตรา ๑๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๓๖ ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามมาตรา 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 อวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรื อมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง
หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ หรื อคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๙๑/๑ วรรคสอง
มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๙/๓ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐/๑ หรื อมาตรา ๑๕๐
ถ้าการกระทาความผิดของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั เกิดจากการสัง่ การหรื อการกระทาของบุคคลใด
หรื อไม่สั่งการหรื อไม่กระทาการอันเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทาของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด
ซึ่ งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
๕
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๑๒
มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๖/๑ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง

๑๑๑
มาตรา ๑๓๖ หรื อมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
วิธีการ หรื อคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ (๗) หรื อ (๑๐) มาตรา ๑๒๖/๑
มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรื อมาตรา ๑๔๔ ถ้าการกระทาความผิดของ
บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั เกิดจากการสั่งการ หรื อการกระทาของบุคคลใด หรื อไม่สั่งการหรื อไม่กระทาการ
อันเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทาของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๓/๑๖ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
หรื อวิธีการที่กาหนดตามมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่ งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคหนึ่งด้วย
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
หรื อยังมิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทาความผิด
ของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั เกิดจากการสัง่ การหรื อการกระทาของบุคคลใด หรื อไม่สงั่ การหรื อไม่กระทาการ
อันเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทาของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสามเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒๔/๑ วรรคหนึ่งด้วย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๔ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ผใู ้ ดละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๗
หรื อมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๕ ผูช้ าระบัญชีผใู ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๓๐ หรื อมาตรา ๑๓๑
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๕ ทวิ๒ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

๑๑๒
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นการฝ่ าฝื นตามมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งด้วย
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
หรื อยังมิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
๕
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง
ถ้าการกระทาความผิดของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั เกิดจากการสั่งการ หรื อการกระทาของบุคคลใด
หรื อไม่สั่งการหรื อไม่กระทาการอันเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทาของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด
ซึ่ งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสามเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งด้วย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๕ ตรี ๒ ผูจ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคลใดไม่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสามต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๓๔ วรรคสองด้วย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๖ ผูร้ ับฝากทรัพย์สินผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๓๗
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๖ ทวิ๒ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๓๘
หรื อมาตรา ๑๓๙(๕) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
๕
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๑๓๘ หรื อมาตรา ๑๓๙ (๕)
ถ้าการกระทาความผิดของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั เกิดจากการสั่งการ หรื อการกระทาของบุคคลใด
หรื อไม่สั่งการหรื อไม่กระทาการอันเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทาของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด
ซึ่ งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๗๕ ผูส้ อบบัญชีผใู ้ ดของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒
หรื อมาตรา ๓๓ บริ ษทั หลักทรัพย์ กองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ปฏิบตั ิงานสอบบัญชี

๑๑๓
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชีหรื อ
ข้อกาหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรื อทารายงานเท็จหรื อฝ่ าฝื น
มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๗ หรื อมาตรา ๑๔๐ วรรคสี่ หรื อวรรคห้า ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๕ หรื อมาตรา ๑๕๖
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละสามพันบาท ตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา ๒๘๙ ผูใ้ ดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๙๐ หรื อฝ่ าฝื นมาตรา ๑๕๕ มาตรา ๒๐๙ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๒๐ หรื อมาตรา ๒๒๑
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปี ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา ๒๙๐๔ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง
มาตรา ๑๘๘ หรื อมาตรา ๒๑๓ หรื อฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรื อวิธีการ หรื อคาสัง่
ที่กาหนดตามมาตรา ๑๘๖ (๑) หรื อมาตรา ๒๐๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่ งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๙๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งที่กาหนดตามมาตรา ๑๘๖(๒)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๒ ผูป้ ระกอบการเป็ นสานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ผใู ้ ด ไม่ดาเนินงานให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรื อวิธีการที่กาหนด
ตามมาตรา ๒๒๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๓ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรา ๒๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๙๔ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดตกลงเข้ากันเพื่อทาการส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์อนั มิใช่เป็ นการหาผลกาไรหรื อรายได้แบ่งปั นกัน โดยมิได้จดั ตั้งเป็ นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุ รกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน

๑๑๔
วันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา ๒๙๕ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของสานักงานตามมาตรา ๒๓๒ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๙๖๕ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๔/๑
มาตรา ๒๔๔/๒ หรื อมาตรา ๒๔๔/๓ (๑) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับตั้งแต่หา้ แสนบาท
ถึงสองล้านบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณี ที่ผฝู ้ ่ าฝื นมาตรา ๒๔๐ หรื อมาตรา ๒๔๑ เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด
ซึ่ งรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรื อปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๖/๑๕ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๔๔/๓ (๒) หรื อมาตรา ๒๔๔/๗ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๖/๒๕ กรณี ความผิดตามมาตรา ๒๙๖ หรื อมาตรา ๒๙๖/๑ ในส่ วนที่เกี่ยวกับ
การกาหนดโทษปรับ ถ้าผูก้ ระทาความผิดได้รับหรื อพึงได้รับผลประโยชน์จากการกระทาความผิดนั้น
ให้ปรับเป็ นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าค่าปรับขั้นต่า
ที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๒๙๖ หรื อมาตรา ๒๙๖/๑ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๙๗๕ ผูใ้ ดยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บญั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีธนาคาร
ที่ใช้ชาระค่าซื้ อขายหลักทรัพย์เพื่อปกปิ ดตัวตนของบุคคลที่ใช้บญั ชีดงั กล่าว ในประการที่บุคคลนั้น
อาจนาบัญชี ไปใช้ในการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ตามส่ วนที่ ๑ การป้ องกัน
การกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ ของหมวด ๘ การกระทาอันไม่เป็ นธรรม
เกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ผูใ้ ดใช้บญั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นเพื่อดาเนิ นการ
อันไม่เป็ นธรรมตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา ๒๙๗/๑๕ ในกรณี ที่ศาลเห็นว่าจาเลยกระทาความผิดตามมาตรา ๒๗๘
มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๑๐ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๖/๑ หรื อมาตรา ๒๙๗
ให้ศาลสั่งให้ผกู ้ ระทาความผิดกระทาการหรื องดเว้นกระทาการตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้

๑๑๕
(๑) ชดใช้เงินในจานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรื อพึงได้รับจากการกระทา
ความผิดนั้น โดยให้ตกเป็ นของแผ่นดิน
(๒) ห้ามเข้าซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
หรื อเข้าผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลา
ที่กาหนดซึ่ งต้องไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ที่มีคาพิพากษาหรื อคาสั่ง
(๓) ห้ามเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์
ภายในระยะเวลาที่กาหนดซึ่ งต้องไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที่มีคาพิพากษาหรื อคาสั่ง
(๔) ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสานักงานเนื่องจากการตรวจสอบการกระทาความผิดนั้น
คืนให้แก่สานักงาน
หากผูก้ ระทาความผิดไม่ชดใช้เงินตาม (๑) หรื อค่าใช้จ่ายตาม (๔) ให้ศาลมีอานาจ
ออกหมายบังคับคดี โดยให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
และให้ถือว่าสานักงานเป็ นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา
มาตรา ๒๙๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื 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 นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดตามมาตรา ๒๔๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่ งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้อง หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๙๔ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๕๐ หรื อมาตรา ๒๕๐/๑
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๙๙/๑๕ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามบันทึกการยินยอมที่กาหนด
มาตรการลงโทษทางแพ่งตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรื อ (๔) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๙/๒๕ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาลที่กาหนด
มาตรการลงโทษตามมาตรา ๒๙๗/๑ (๒) หรื อ (๓) หรื อมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรื อ (๔) ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๙/๓๕ บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าผูใ้ ด
ให้บริ การกับผูก้ ระทาความผิดตามมาตรา ๒๙๙/๑ หรื อมาตรา ๒๙๙/๒ โดยรู ้หรื อควรรู ้วา่ มีการกาหนด

๑๑๖
มาตรการลงโทษตามบันทึกการยินยอมหรื อโดยคาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาล ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๓๐๐๕ เว้นแต่จะได้กาหนดความรับผิดของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อ
บุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลไว้เป็ นการเฉพาะในพระราชบัญญัติน้ ี
ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีเป็ นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการ หรื อการกระทาของบุคคลใด หรื อไม่สั่งการหรื อไม่กระทาการอันเป็ นหน้าที่
ที่ตอ้ งกระทาของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่ งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น
ผูน้ ้ นั ต้องรับโทษตามที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๓๐๑๕ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๓๐๒๕ ผูใ้ ดแจ้งข้อความหรื อให้ถอ้ ยคาอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความจริ ง
ซึ่ งควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อสานักงาน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๓๐๒/๑๕ ผูใ้ ดนาส่ งสาเนาหรื อแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หรื อหลักฐาน
ที่แสดงข้อความอันเป็ นเท็จหรื อข้อความที่ก่อให้เกิดความสาคัญผิดในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ดข้อความจริ ง
ซึ่ งควรแสดงในสาระสาคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อสานักงาน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๓๐๓๕ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๔๕ วรรคสาม หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่ง
หรื อไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๓๐๔ ผูใ้ ดถอน ทาให้เสี ยหาย ทาลาย หรื อทาให้ไร้ประโยชน์ซ่ ึงตราหรื อ
เครื่ องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับหรื อหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๒๖๔
เพื่อเป็ นหลักฐานในการยึดหรื ออายัด หรื อรักษาสิ่ งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
และปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๓๐๕ ผูใ้ ดทาให้เสี ยหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสี ย หรื อทาให้สูญหาย
หรื อไร้ประโยชน์ซ่ ึงทรัพย์สินหรื อเอกสารใด ๆ อันพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยดึ อายัด รักษาไว้ หรื อสั่งให้ส่ง
เพื่อเป็ นพยานหลักฐานตามมาตรา ๒๖๔ ไม่วา่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะรักษาทรัพย์สินหรื อเอกสารนั้น

๑๑๗
ไว้เอง หรื อสั่งให้ผนู ้ ้ นั หรื อผูอ้ ื่นส่ งหรื อรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี
และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
มาตรา ๓๐๖ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
นิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยทุจริ ต หลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จแก่ประชาชน
หรื อด้วยการปกปิ ดความจริ งซึ่ งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไป
ซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนผูถ้ ูกหลอกลวงหรื อบุคคลที่สาม หรื อทาให้ประชาชนผูถ้ ูกหลอกลวง
หรื อบุคคลที่สามทา ถอน หรื อทาลายเอกสารสิ ทธิ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึ งสิ บปี
และปรับตั้งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๓๐๗ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี ซึ่ งได้รับมอบหมายให้จดั การทรัพย์สินของนิ ติบุคคลดังกล่าว
หรื อทรัพย์สินที่นิติบุคคลดังกล่าวเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย กระทาผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ
โดยทุจริ ตจนเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็ นทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๓๐๘ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
นิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี ครอบครองทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นของนิ ติบุคคลดังกล่าวหรื อซึ่ งนิติบุคคล
ดังกล่าวเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย เบียดบังเอาทรัพย์น้ นั เป็ นของตนหรื อบุคคลที่สามโดยทุจริ ต
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๓๐๙ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี เอาไปเสี ย ทาให้เสี ยหาย ทาลาย ทาให้เสื่ อมค่า หรื อทาให้ไร้ประโยชน์
ซึ่ งทรัพย์สินอันนิ ติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลหรื อที่อยู่ในความครอบครองของนิ ติบุคคลนั้น
ถ้าได้กระทาเพื่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ผูอ้ ื่นหรื อประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นห้าปี
และปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๓๑๐ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี รู ้วา่ เจ้าหนี้ของนิ ติบุคคลดังกล่าว หรื อเจ้าหนี้ของบุคคลอื่น
ซึ่ งจะใช้สิทธิ ของเจ้าหนี้นิติบุคคลนั้นบังคับการชาระหนี้จากนิติบุคคล ใช้หรื อน่าจะใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
ทางศาลให้ชาระหนี้
(๑) ย้ายไปเสี ย ซ่อนเร้น หรื อโอนไปให้แก่ผอู ้ ื่นซึ่ งทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้น หรื อ
(๒) แกล้งให้นิติบุคคลนั้นเป็ นหนี้ซ่ ึ งไม่เป็ นความจริ ง

๑๑๘
ถ้าได้กระทาเพื่อมิให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ท้ งั หมดหรื อแต่บางส่ วน ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๓๑๑ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี กระทาการหรื อไม่กระทาการ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่นอันเป็ นการเสี ยหายแก่นิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๓๑๒ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ ี กระทาหรื อยินยอมให้กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ทาให้เสี ยหาย ทาลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรื อปลอมบัญชีเอกสาร
หรื อหลักประกันของนิติบุคคลดังกล่าวหรื อที่เกี่ยวกับนิติบุคคลดังกล่าว
(๒) ลงข้อความเท็จหรื อไม่ลงข้อความสาคัญในบัญชี หรื อเอกสารของนิ ติบุคคล
หรื อที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น หรื อ
(๓) ทาบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั หรื อไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง
ถ้ากระทาหรื อยินยอมให้กระทาเพื่อลวงให้นิติบุคคลดังกล่าวหรื อผูถ้ ือหุ ้น
ขาดประโยชน์อนั ควรได้ หรื อลวงบุคคลใด ๆ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงสิ บปี
และปรับตั้งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๓๑๓ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของบริ ษทั หรื อนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ซ้ื อขาย
ในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ใด ฝ่ าฝื นมาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ หรื อมาตรา ๓๑๑
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงสิ บปี และปรับเป็ นเงินสองเท่าของราคาทรัพย์สินหรื อประโยชน์
ที่บุคคลดังกล่าวได้กระทาการฝ่ าฝื นในมาตรานั้น ๆ แล้วแต่กรณี แต่ท้ งั นี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่า
ห้าแสนบาท
มาตรา ๓๑๔๕ ผูใ้ ดก่อให้ผอู ้ ื่นกระทาความผิดตามที่บญั ญัติในมาตรา ๒๘๗
มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๖/๑ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐
มาตรา ๓๑๑ หรื อมาตรา ๓๑๒ ไม่วา่ ด้วยการใช้ สัง่ ขู่เข็ญ จ้าง หรื อด้วยวิธีอื่นใด ต้องระวางโทษ
ตามที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น
มาตรา ๓๑๕๕ ผูใ้ ดกระทาการด้วยประการใด ๆ อันเป็ นการช่วยเหลือหรื อ
ให้ความสะดวกในการที่ผอู ้ ื่นกระทาความผิดตามที่บญั ญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๖/๑

๑๑๙
มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรื อมาตรา ๓๑๒
ไม่วา่ ก่อนหรื อขณะกระทาความผิด ต้องระวางโทษตามที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้น
เว้นแต่ผนู ้ ้ นั มิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรื อให้ความสะดวกนั้น
มาตรา ๓๑๕/๑๕ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๓๑๖๖ ผูใ้ ดล่วงรู ้กิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่
ที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อล่วงรู ้ขอ้ มูลใดจากการเปิ ดเผยของบุคคลที่มีอานาจ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี อันเป็ นกิจการหรื อข้อมูลที่เป็ นความลับของทางราชการ หรื อตามปกติวสิ ัย
จะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย ถ้าผูน้ ้ นั นาไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับแก่การเปิ ดเผยในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) การเปิ ดเผยตามอานาจหรื อหน้าที่
(๒) การเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรื อการพิจารณาคดี
(๓) การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) การเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรื อการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั หลักทรัพย์
(๕) การเปิ ดเผยแก่ผสู ้ อบบัญชี ของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๖) การเปิ ดเผยแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่ทาหน้าที่กากับดูแลในด้านตลาดเงิน ตลาดทุน ผูส้ อบบัญชี สิ นค้าหรื อตัวแปรของ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อหน่วยงานอื่นตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
(๗) การเปิ ดเผยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มาตรา ๓๑๖/๑๕ ความผิดตามหมวดนี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้มีอายุความหนึ่งปี
โดยเริ่ มนับแต่วนั ที่สานักงานวินิจฉัยว่ามีการกระทาความผิดเกิดขึ้นและรู ้ตวั ผูก้ ระทาความผิด
แต่ตอ้ งไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ที่มีการกระทาความผิดนั้น
มาตรา ๓๑๗๖ ความผิดตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑
มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๙
มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๑/๑ มาตรา ๒๘๑/๓ มาตรา ๒๘๑/๔ มาตรา ๒๘๑/๕
มาตรา ๒๘๑/๖ มาตรา ๒๘๑/๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓

๑๒๐
มาตรา ๒๘๓/๑ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตรี มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ
มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕
มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๒๙๙/๓ ให้คณะกรรมการเปรี ยบเทียบที่รัฐมนตรี แต่งตั้ง
มีอานาจเปรี ยบเทียบได้
คณะกรรมการเปรี ยบเทียบที่รัฐมนตรี แต่งตั้งตามวรรคหนึ่ งให้มีจานวนสามคน
ซึ่งคนหนึ่งต้องเป็ นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อคณะกรรมการเปรี ยบเทียบได้ทาการเปรี ยบเทียบกรณี ใด และผูต้ อ้ งหา
ได้ชาระค่าปรับตามคาเปรี ยบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรี ยบเทียบกาหนดแล้ว
ให้คดีน้ นั เป็ นอันเลิกกัน
หมวด ๑๒/๑๕
มาตรการลงโทษทางแพ่ง
________________
มาตรา ๓๑๗/๑ ให้การกระทาความผิดดังต่อไปนี้ เป็ นการกระทาความผิด
ที่อาจดาเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผูก้ ระทาความผิดนั้นได้
(๑) กระทาการอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ อันเป็ นความผิด
ตามมาตรา ๒๙๖ หรื อมาตรา ๒๙๖/๑
(๒) แสดงข้อความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ่งควรบอกให้แจ้ง
ในสาระสาคัญ อันเป็ นความผิดตามมาตรา ๒๗๘ หรื อมาตรา ๒๘๑/๑๐
(๓) ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารตามมาตรา ๘๙/๗
อันเป็ นความผิดตามมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหนึ่ง
(๔) ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บญั ชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีธนาคารที่ใช้ชาระ
ค่าซื้ อขายหลักทรัพย์ หรื อใช้บญั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น อันเป็ นความผิด
ตามมาตรา ๒๙๗
การนามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บงั คับแก่ผกู ้ ระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง
ให้คานึงถึงความร้ายแรงของการกระทา ผลกระทบต่อตลาดทุน พยานหลักฐานที่อาจนามาใช้พิสูจน์ความผิด
และความคุม้ ค่าในการดาเนินมาตรการนั้น
มาตรา ๓๑๗/๒ ในกรณี ที่มีการร้องทุกข์หรื อกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
ในคดีเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามมาตรา ๓๑๗/๑ ให้พนักงานสอบสวนส่ งเรื่ องให้สานักงาน
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการร้องทุกข์หรื อกล่าวโทษเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปตามบทบัญญัติ

๑๒๑
ในหมวดนี้ และในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นสมควรใช้มาตรการ
ลงโทษทางแพ่ง ให้สานักงานแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบด้วย
มาตรา ๓๑๗/๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการพิจารณา
มาตรการลงโทษทางแพ่ง” ประกอบด้วย อัยการสู งสุ ด เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง
อธิ บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย และเลขาธิ การ เป็ นกรรมการ
ให้เลขาธิ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสานักงานคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ
กรรมการตามวรรคหนึ่งอาจมอบหมายให้ผดู ้ ารงตาแหน่งรองมาประชุ มแทนได้
ให้นาความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งได้รับประโยชน์ตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และให้ถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน
มาตรา ๓๑๗/๔ มาตรการลงโทษทางแพ่ง ได้แก่
(๑) ค่าปรับทางแพ่งตามมาตรา ๓๑๗/๕
(๒) ชดใช้เงินในจานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรื อพึงได้รับจากการกระทา
ความผิดตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๓๑๗/๑
(๓) ห้ามเข้าซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
หรื อเข้าผูกพันตามสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในศูนย์ซ้ื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลา
ที่กาหนดซึ่ งต้องไม่เกินห้าปี
(๔) ห้ามเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์
ภายในระยะเวลาที่กาหนดซึ่ งต้องไม่เกินสิ บปี
(๕) ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสานักงานเนื่องจากการตรวจสอบการกระทาความผิดนั้น
คืนให้แก่สานักงาน
มาตรา ๓๑๗/๕ ให้กาหนดค่าปรับทางแพ่ง ดังนี้
(๑) กรณี ตามมาตรา ๓๑๗/๑ (๑) หรื อ (๒) ให้ปรับเป็ นเงินไม่เกินสองเท่าของ
ผลประโยชน์ที่บุคคลนั้นได้รับไว้หรื อพึงได้รับจากการกระทาความผิดนั้น แต่ตอ้ งไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท
ในกรณี ที่ไม่สามารถคานวณผลประโยชน์ได้ ให้ปรับตั้งแต่หา้ แสนบาทถึงสองล้านบาท
(๒) กรณี ตามมาตรา ๓๑๗/๑ (๓) หรื อ (๔) ให้ปรับตั้งแต่หา้ หมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๓๑๗/๖ ในกรณี ที่มีการกระทาความผิดที่อาจดาเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง
ตามมาตรา ๓๑๗/๑ ได้ หากสานักงานเห็นว่าควรใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผูก้ ระทาความผิดนั้น

๑๒๒
ให้สานักงานเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งพิจารณาว่าควรดาเนิ น
มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผูก้ ระทาความผิดนั้นหรื อไม่ อย่างไร หากคณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ลงโทษทางแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรนามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บงั คับ ให้ดาเนินคดีอาญา
กับผูก้ ระทาความผิดนั้นต่อไป
มาตรา ๓๑๗/๗ เมื่อคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นา
มาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บงั คับแก่ผกู ้ ระทาความผิดและได้กาหนดวิธีการในการบังคับตาม
มาตรการลงโทษทางแพ่งตามควรแก่กรณี แล้ว และผูก้ ระทาความผิดยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งตามที่กาหนด ให้สานักงานจัดทาบันทึกการยินยอมและเมื่อผูน้ ้ นั ได้ชาระเงินครบถ้วนแล้ว
ให้สิทธิในการนาคดีอาญามาฟ้องเป็ นอันระงับ
ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาความผิดไม่ชาระเงินตามบันทึกการยินยอมหรื อชาระไม่ครบถ้วน
ให้สานักงานยืน่ คาร้องต่อศาลเพื่อดาเนินการบังคับให้เป็ นไปตามที่ยนิ ยอมไว้ภายในสามปี นับแต่วนั ที่ผดิ นัด
มาตรา ๓๑๗/๘ ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาความผิดไม่ยินยอมที่จะระงับคดีตามมาตรา ๓๑๗/๗
ให้สานักงานฟ้องผูก้ ระทาความผิดต่อศาลเพื่อกาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่ผกู ้ ระทาความผิดนั้น
ต่อไป ในกรณี ที่ศาลสั่งให้ผกู ้ ระทาความผิดชดใช้เงินตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๒) หรื อ (๕) ให้คิดดอกเบี้ย
นับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจะชาระเสร็ จด้วย
เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรื อคาสั่งกาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งและผูก้ ระทาความผิด
ได้ชาระเงินครบถ้วนแล้ว ให้สิทธิในการนาคดีอาญามาฟ้องเป็ นอันระงับ
มาตรา ๓๑๗/๙ เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรื อคาสั่งตามมาตรา ๓๑๗/๗ วรรคสอง
หรื อมาตรา ๓๑๗/๘ แล้ว คู่ความมีสิทธิ อุทธรณ์คาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาลนั้นได้ คาพิพากษา
หรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์ให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๓๑๗/๑๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกาหนด
มาตรการลงโทษทางแพ่งหรื อศาลมีคาพิพากษาหรื อคาสั่งกาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง
ตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๓) หรื อ (๔) ให้สานักงานแจ้งบริ ษทั หลักทรัพย์ บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้า หรื อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ให้ดาเนิ นการหรื องดเว้น
ดาเนินการ เพื่อให้มีผลตามที่กาหนดไว้ในบันทึกการยินยอม หรื อคาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาลนั้นด้วย

๑๒๓
มาตรา ๓๑๗/๑๑ ถ้าบุคคลหลายคนร่ วมกันกระทาความผิดตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๓๑๗/๑ ในระหว่างบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลทั้งหลายนั้นต่างต้องรับผิดเป็ นส่ วนเท่า ๆ กัน
เว้นแต่โดยพฤติการณ์จะวินิจฉัยได้เป็ นประการอื่น
ในกรณี ที่ผูก้ ระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๓๑๗/๑ เป็ นนิ ติบุคคล
ถ้าการกระทาความผิดของนิ ติบุคคลหรื อแต่ละนิ ติบุคคลเกิดจากการสั่งการ หรื อการกระทาของบุคคลใด
หรื อไม่สั่งการหรื อไม่กระทาการอันเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทาของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด
ซึ่ งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผูน้ ้ นั ต้องถูกดาเนินการตามมาตรการลงโทษ
ทางแพ่งตามหมวดนี้ดว้ ย โดยต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ ร่วมกับนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๓๑๗/๑๒ เงินที่ผกู ้ ระทาความผิดได้ชาระตามมาตรา ๓๑๗/๔
เมื่อได้หกั ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๑๗/๔ (๕) คืนให้แก่สานักงานแล้ว เหลือเท่าใดให้ตกเป็ นของแผ่นดิน
มาตรา ๓๑๗/๑๓ ให้นาอายุความฟ้องคดีอาญามาใช้บงั คับแก่การฟ้องคดี
เพื่อกาหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งสาหรับการกระทาความผิดที่อาจดาเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง
ได้ตามมาตรา ๓๑๗/๑
มาตรา ๓๑๗/๑๔ การดาเนิ นการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยนื่ ต่อศาลแพ่งและให้นา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บงั คับแก่การพิจารณา การพิพากษา และการบังคับคดีดว้ ย
โดยอนุโลม
หมวด ๑๓
บทเฉพาะกาล
________________
มาตรา ๓๑๘ ในวาระเริ่ มแรกเป็ นระยะเวลาสี่ ปีนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิให้นาบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๑(๔) มาใช้บงั คับแก่การดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของเลขาธิ การ
มาตรา ๓๑๙ ให้กระทรวงการคลังดาเนิ นการให้มีการโอนเงินดังต่อไปนี้ ให้แก่
สานักงานภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็ นทุน
ประเดิมของสานักงานตามมาตรา ๒๕
(๑) เงินคงเหลือจากกองทุนแก้ไขปั ญหาธุ รกิจหลักทรัพย์จานวนห้าร้อยห้าล้าน
หกแสนสี่ หมื่นสองพันหกร้อยสี่ สิบสี่ บาทหกสิ บสตางค์ พร้อมดอกผลของเงิ นดังกล่าว

๑๒๔
(๒) เงินคงเหลือจากกองทุนพัฒนาตลาดทุนจานวนสองร้อยล้านบาท
มาตรา ๓๒๐ ให้ธนาคารแห่ งประเทศไทยโอนเงินจานวนห้าร้อยล้านบาท
ให้แก่สานักงานภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อเป็ นทุนประเดิมของสานักงานตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๓๒๑ ให้ถือว่าบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุ ญาต
ให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์
และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ อยูแ่ ล้วในวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทนั้นตามพระราชบัญญัติน้ ี
มิให้นาความในมาตรา ๙๔ มาใช้บงั คับกับบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๒๒ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒๑
ที่มีทุนจดทะเบียนซึ่ งชาระแล้วน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ต้องดาเนินการให้มี
ทุนจดทะเบียนซึ่ งชาระแล้วไม่ต่ากว่าห้าสิ บล้านบาท
(๒) ภายในสองปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ต้องดาเนินการให้มี
ทุนจดทะเบียนซึ่ งชาระแล้วไม่ต่ากว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
มาตรา ๓๒๓ บุคคลผูก้ ระทาการแทนบริ ษทั ซึ่ งจัดตั้งและประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสานักงานติดต่อกับบุคคลทัว่ ไปในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ อยูแ่ ล้วในวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นผูก้ ระทาการแทนบริ ษทั หลักทรัพย์ซ่ ึ งจัดตั้งตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตแล้วตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๒๔ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการจัดการลงทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงิ นทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
จัดการโครงการลงทุนตามที่ได้รับอนุมตั ิตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะสิ้ นสุ ดโครงการลงทุนนั้น
ทั้งนี้ ให้ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
สาหรับการใดที่กาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็ นอานาจหน้าที่
ของสานักงาน
ในระหว่างยังไม่สิ้นสุ ดโครงการลงทุน หากบริ ษทั หลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
มีความประสงค์จะแปรสภาพโครงการลงทุนให้เป็ นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติน้ ี บริ ษทั หลักทรัพย์

๑๒๕
ดังกล่าวต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
และเมื่อได้ดาเนินการแล้ว ให้นาบทบัญญัติวา่ ด้วยการจัดการกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
มาตรา ๓๒๕ ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒๑ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบการจัดการกองทุนรวม ซื้ อหรื อมีหุน้ เป็ นของตนเองโดยมิใช่เพื่อประโยชน์ของ
โครงการลงทุนอยูแ่ ล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ซึ่ งไม่อาจกระทาได้ตามมาตรา ๙๘(๗)
แห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวคงมีสิทธิ ถือหรื อมีไว้ซ่ ึ งหุ ้นนั้นต่อไปได้
แต่ถา้ จาหน่ายหุ ้นไปเท่าใดก็ให้มีสิทธิ ถือหรื อมีไว้เพียงจานวนที่เหลือนั้น
มาตรา ๓๒๖ ให้ถือว่าผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั
เงินทุนหลักทรัพย์ซ่ ึ งได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์
และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๒๗ ในกรณี ที่บริ ษทั ตามมาตรา ๓๒๑ มีกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อ
บุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการหรื อที่ปรึ กษาซึ่ งเป็ นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ี่ได้รับความเห็นชอบแล้วตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๒๘ ให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง หรื อประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ บรรดาซึ่ งยังใช้บงั คับอยูก่ ่อน
วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ
ระเบียบ หรื อคาสั่งตามพระราชบัญญัติน้ ี ออกใช้บงั คับ
การใดที่กฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ่งกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังหรื อธนาคารแห่งประเทศไทยให้ยงั คงเป็ นอานาจหน้าที่ของ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังหรื อธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิ การแล้ว ให้อานาจหน้าที่ดงั กล่าวเป็ นอานาจหน้าที่
ของรัฐมนตรี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๒๙ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็ นตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี

๑๒๖
และให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่ งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ยังคงปฏิบตั ิหน้าที่ได้ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
และเลือกตั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ซึ่ งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๓๓๐ ให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ไปเป็ นของตลาดหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๓๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทุน สิ นทรัพย์ สิ ทธิ หนี้สิน ความรับผิด และ
งบประมาณของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนบรรดาเงินของกองทุนทดแทนความเสี ยหายที่จดั ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ไปเป็ นของตลาดหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๓๒ ให้ตลาดหลักทรัพย์จา่ ยเงินปี ละห้าสิ บล้านบาทเป็ นเวลาห้าปี
ให้แก่สานักงาน โดยในปี แรกให้ดาเนินการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และในปี ต่อ ๆ ไปให้ดาเนินการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทิน
ของปี ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับและของปี ถัดไปจนครบห้าปี
เงินที่จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็ นเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๘๒
ตลอดเวลาที่ยงั ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๓๓ ให้สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๓๔ ให้หลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายกันอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติน้ ี แต่ในกรณี ที่บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ดงั กล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ น
บริ ษทั จากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์อยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้บริ ษทั นั้น
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดภายในสองปี นับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ในกรณี ที่มีความจาเป็ นคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
แต่จะขยายระยะเวลาเกินกว่าห้าปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับไม่ได้

๑๒๗
มาตรา ๓๓๔/๑๕ ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ซ้ื อขายกันอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
ในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บงั คับ เป็ นบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ตามมาตรา ๓๓ และมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
มาตรา ๓๓๕ ในกรณี ที่บริ ษทั ใดดาเนินการยืน่ คาขออนุญาตให้รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังสั่งรับหลักทรัพย์ของตนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อหลักทรัพย์รับอนุญาต
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังยังมิได้มีคาสัง่ ให้รับหลักทรัพย์น้ นั
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อหลักทรัพย์รับอนุญาตก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีมีผลใช้บงั คับ
ให้ดาเนินการตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าวต่อไปได้ และให้อานาจ
หน้าที่ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้สั่งรับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ได้ยนื่ ขออนุญาตให้เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อหลักทรัพย์รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว
ต้องดาเนินการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามมาตรา ๓๓๔ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี ดว้ ย
มาตรา ๓๓๖ ในกรณี ที่บริ ษทั ใดดาเนินการยื่นขออนุ ญาตเสนอขายหุ ้นใหม่
ต่อประชาชนหรื อออกหุ ้นกูต้ ่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยงั มิได้อนุ ญาต
ให้บริ ษทั ดังกล่าวเสนอขายหุ ้นใหม่ต่อประชาชนหรื อออกหุ น้ กูไ้ ด้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้
ใช้บงั คับ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ดาเนินการพิจารณาการขออนุญาตดังกล่าวต่อไปได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว แต่ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่จะต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเพื่อให้การพิจารณาอนุญาตลุล่วงไปได้ คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการใด ๆ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก็ได้
มาตรา ๓๓๗ บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ใหม่ต่อประชาชนหรื อออกหุ น้ กู้
ตามมาตรา ๑๙ ตรี แห่ งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่ งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อนวันที่

๑๒๘
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ หรื อบริ ษทั ที่ได้รับอนุ ญาตให้เสนอขายหุ น้ ใหม่ต่อประชาชนหรื อออกหุ น้ กู้
ตามมาตรา ๓๓๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้บริ ษทั ดังกล่าวดาเนินการเสนอขายหุ น้ ใหม่ต่อประชาชน
หรื อออกหุ น้ กูต้ ่อไปได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว
เพื่อให้การเสนอขายหุ น้ ใหม่ต่อประชาชนหรื อออกหุ น้ กูล้ ุล่วงไปได้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
อาจกาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการใด ๆ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได้
มาตรา ๓๓๘ ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระเบียบปฏิบตั ิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระเบียบ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับทะเบียนหุ น้ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรดาซึ่ งยังใช้บงั คับอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรื อคาสัง่ ตามพระราชบัญญัติน้ ี ออกใช้บงั คับ
การใดที่กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบตามวรรคหนึ่งกาหนดให้เป็ น
อานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง หรื อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ยงั คงเป็ นอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง หรื อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อไป แล้วแต่กรณี จนกว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ีแล้ว ให้อานาจหน้าที่ดงั กล่าวเป็ นอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๓๙ บุคคลใดที่ให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์อยูแ่ ล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับให้ดาเนินการได้ต่อไป แต่ตอ้ งยืน่ คาขอใบอนุญาตเพื่อประกอบการดังกล่าว
ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ เมื่อได้ยนื่ คาขออนุญาตแล้วให้ดาเนินการ
ต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งไม่อนุญาต
มาตรา ๓๔๐ ให้บรรดาสมาคมที่มีลกั ษณะหรื อวัตถุประสงค์อย่างเดียวกับสมาคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ซ่ ึ งได้จดทะเบียนเป็ นสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ หากประสงค์จะเป็ นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ต้องขออนุ ญาตเป็ นสมาคมที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ภายในเก้าสิ บวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ และเมื่อได้รับอนุ ญาตให้เป็ นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์

๑๒๙
ตามพระราชบัญญัติน้ ี แล้ว ให้นายทะเบียนสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าขีดชื่ อ
สมาคมการค้านั้นออกเสี ยจากทะเบียนสมาคมการค้า
บรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสมาคมที่มีลกั ษณะหรื อวัตถุที่ประสงค์อย่างเดียวกับ
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนเป็ นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุ รกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้โอนมาเป็ นของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
ที่ได้จดั ตั้งขึ้นใหม่
ถ้าสมาคมที่มีลกั ษณะหรื อวัตถุที่ประสงค์อย่างเดียวกับสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุ รกิจหลักทรัพย์เป็ นสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า ไม่ขออนุญาตเป็ นสมาคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ ีภายในกาหนดเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าเป็ นอันเลิก และให้นายทะเบียนสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าขีดชื่อ
สมาคมการค้านั้นออกเสี ยจากทะเบียนสมาคมการค้า
ถ้าสมาคมการค้าไม่พอใจในคาสั่งของนายทะเบียนสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วย
สมาคมการค้าที่ให้ขีดชื่อออกจากทะเบียน สมาคมการค้าก็มีสิทธิ อุทธรณ์คาสัง่ นั้นได้โดยยืน่ อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกาหนดสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๓๔๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิเอร์ และตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติน้ ี จนกว่า
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคาสัง่ เปลี่ยนแปลง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้ถือว่าบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เป็ นบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
และเมื่อมีการแต่งตั้งเลขาธิ การแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อสานักงาน
มาตรา ๓๔๒ ให้คณะกรรมการเปรี ยบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ ีมีอานาจ
เปรี ยบเทียบความผิดที่เปรี ยบเทียบได้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์
และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับธุ รกิจหลักทรัพย์ หรื อตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

๑๓๐
มาตรา ๓๔๓ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๒๒ หรื อไม่ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามมาตรา ๓๒๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ในกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง ถ้าพิสูจน์ได้วา่
การกระทาความผิดของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั เกิดจากการสั่งการ การกระทาการ หรื อไม่สั่งการ
หรื อไม่กระทาการอันเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทาของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ผูใ้ ด ผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๔๔ ความผิดตามมาตรา ๓๔๓ ให้คณะกรรมการเปรี ยบเทียบ
ตามมาตรา ๓๑๗ มีอานาจเปรี ยบเทียบได้

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปั นยารชุน
นายกรัฐมนตรี
__________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การพัฒนาตลาดทุน
ของประเทศที่ผา่ นมาได้มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดรอง ซึ่ งเป็ นตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์เป็ นหลัก
แต่ยงั ขาดการพัฒนาตลาดแรกอันเป็ นตลาดสาหรับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ควบคู่กนั ไปด้วย
ทาให้บทบาทที่สาคัญของตลาดรองในการเป็ นตลาดที่สนับสนุนตลาดแรกไม่เกิดประสิ ทธิ ภาพ
อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุน้ ีจึงต้องเปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาตลาดแรกได้กว้างขวางขึ้นและให้มีตราสาร
ประเภทต่าง ๆ ได้มากขึ้น เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการระดมทุน นอกจากนี้ โดยที่การควบคุมดูแล
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับตลาดทุนมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน
ทาให้การกากับและพัฒนาตลาดทุนขาดความเป็ นเอกภาพ ทั้งยังขาดมาตรการที่จะคุ ม้ ครอง
ผลประโยชน์ของผูล้ งทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สมควรมีกฎหมายและหน่วยงานที่เป็ นศูนย์รวม
ในการกากับดูแลและพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

๑๓๑
พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒
____________________
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็ นปี ที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญญัติน้ ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็ นในการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ ี
เพื่อให้การกากับดูแลตลาดทุนและการดาเนิ นธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และคุม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุน รวมทั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดทุนและการพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน ตลอดจนเสริ มสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย ซึ่ งการตราพระราชบัญญัติน้ ีสอดคล้องกับเงื่อนไข
ที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและ
ยินยอมของสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒”

๑๓๒
มาตรา ๒* พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ถึงมาตรา ๓๗ (เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งได้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว)
มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ และให้สมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ีให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับ
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
อยูใ่ นตาแหน่งและปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรื อเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี
ใช้บงั คับ อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่ อเพื่อแต่งตั้งและเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัติน้ ี
ได้อีกวาระหนึ่ง
มาตรา ๓๙ เมื่อครบกาหนดหนึ่งปี หกเดือนนับแต่วนั ที่มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง และ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึงสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้ง พ้นจากตาแหน่งจานวนฝ่ ายละกึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการแต่ละฝ่ ายโดยวิธีจบั สลาก หากจานวนที่คานวณได้มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง และให้ถือว่า
การพ้นจากตาแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็ นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ

________________________

*
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ มีผลใช้บงั คับ
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

๑๓๓
มาตรา ๔๐ ให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดเป็ นจานวนหรื อ
มูลค่าห้าพันเจ็ดร้อยล้านบาทให้แก่กองทุนส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๒
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกองทุนส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดทุน
ร่ วมกันกาหนดจานวนหรื อมูลค่า ประเภท และลักษณะของเงินหรื อทรัพย์สินที่จะโอนตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่ มแรก ให้คณะกรรมการกองทุนส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดทุน
ประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๑๘/๗ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ ให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ปฏิบตั ิหน้าที่ผจู ้ ดั การกองทุนส่ งเสริ มการพัฒนาตลาด
ทุน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดทุนตามมาตรา ๒๑๘/๑๗
แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔๒ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคาสั่งของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ
ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ต่อไป เพียงเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคาสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๔๓ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี

๑๓๔
ผูร้ ับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี
_________________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบนั ตลาดทุนและเทคโนโลยี
ทางการเงินมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้การประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์มีรูปแบบ
ที่หลากหลายมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เป็ นไปตาม มาตรฐานสากล และไม่เพียงพอที่จะคุม้ ครองประโยชน์
ของผูล้ งทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
การจัดการกองทุนรวม และการกากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การกากับดูแลธุ รกิจหลักทรัพย์
สอดคล้องกับรู ปแบบการประกอบธุ รกิจ มีการคุม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเพื่อให้การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์มีความมัน่ คง โปร่ งใส และคานึงถึงประโยชน์
ของตลาดทุนและการคุม้ ครองผูล้ งทุน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดทุน
เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการกาหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนปรับปรุ งบทกาหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

