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พระราชบัญญัติ 

 พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้  ณ   วนัที'     12  มนีาคม   พ.ศ. 2535 
เป็นปีที' xxx ในรัชกาลปัจจุบัน 

           

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ 
ใหป้ระกาศวา่  
  โดยที%เป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึ0นไว ้โดยคาํแนะนาํและ 
ยนิยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ทาํหนา้ที%รัฐสภา ดงัต่อไปนี0  

 มาตรา 1   พระราชบญัญติันี0 เรียกวา่ "พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535" 

 มาตรา 2   พระราชบญัญติันี0ใหใ้ชบ้งัคบัเมื%อพน้หกสิบวนันบัแต่วนัประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  เวน้แต่มาตรา 4 มาตรา 7 ถึงมาตรา 16 มาตรา 17 ถึงมาตรา 31 มาตรา 262 
มาตรา 263 มาตรา 318 ถึงมาตรา 320 และมาตรา 332 ใหใ้ชบ้งัคบัตั0งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 มาตรา 3  ให้ยกเลิก 
  (1) พระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 
  (2) พระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( ฉบบัที%2 ) พ.ศ.2527 

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญติันี0  
  “หลกัทรัพย”์ หมายความวา่ 
  (1) ตัIวเงินคลงั 
  (2) พนัธบตัร 
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  (3) ตัIวเงิน 
  (4) หุน้ 
  (5) หุน้กู ้
  (6) หน่วยลงทุนอนัไดแ้ก่ ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
  (7) ใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้ 
  (8) ใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้กู ้
  (9) ใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซื0อหน่วยลงทุน 
  (10) ตราสารอื%นใดที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
  “ตัIวเงิน” หมายความวา่   ตัIวเงินที%ออกเพื%อจดัหาเงินทุนจากประชาชนเป็นการทั%วไป 
ตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  “หุน้กู”้ หมายความวา่   ตราสารแห่งหนี0ไมว่า่จะเรียกชื%อใดที%แบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วย 
มีมูลคา่เทา่กนัและกาํหนดประโยชน์ตอบแทนไวเ้ป็นการล่วงหนา้ในอตัราเทา่กนัทุกหน่วย  โดยบริษทั 
ออกใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้มืเงินหรือผูซื้0อ เพื%อแสดงสิทธิที%จะไดรั้บเงินหรือผลประโยชน์อื%นของผูถื้อตราสารดงักล่าว 
แต่ไม่รวมถึงตัIวเงิน 
  “ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย”์ หมายความวา่   ผูท้าํการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ประชาชน 
  “หนงัสือชี0ชวน” หมายความวา่   เอกสารใดๆที%ออกโดยมีวตัถุประสงคเ์พื%อโฆษณาชี0ชวน 
ใหบุ้คคลอื%นจองซื0อหรือซื0อหลกัทรัพยที์%ตนหรือบุคคลอื%นออกหรือเสนอขาย 
  “บริษทั” หมายความวา่   บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั และใหห้มายความถึง 
นิติบุคคลที%มีกฎหมายเฉพาะจดัตั0งขึ0นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ 

 “บริษทัหลกัทรัพย”์ หมายความวา่   บริษทัหรือสถาบนัการเงิน ที%ไดรั้บใบอนุญาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติันี0  

 “ธุรกิจหลกัทรัพย”์ หมายความวา่   ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงัต่อไปนี0  
  (1) การเป็นนายหนา้ซื0อขายหลกัทรัพย ์
  (2) การคา้หลกัทรัพย ์
  (3) การเป็นที%ปรึกษาการลงทุน 
  (4) การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
  (5) การจดักองทุนรวม 
  (6) การจดักองทุนส่วนบุคคล 
  (7) กิจการอื%นที%เกี%ยวกบัหลกัทรัพยต์ามที%รัฐมนตรีกาํหนดตามขอ้เสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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  “การเป็นนายหนา้ซื0อขายหลกัทรัพย”์ หมายความวา่    การเป็นนายหนา้หรือตวัแทน 
เพื%อซื0อ ขาย หรือแลกเปลี%ยนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บุคลอื%นเป็นทางคา้ปกติ โดยไดรั้บคา่นายหนา้ คา่ธรรมเนียม 
หรือคา่ตอบแทนอื%น 

 “การคา้หลกัทรัพย”์ หมายความวา่ การซื0อ ขาย หรือแลกเปลี%ยนหลกัทรัพยใ์นนาม 
ของตนเองเป็นทางคา้ปกติโดยกระทาํนอกตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์

 “การเป็นที%ปรึกษาการลงทุน” หมายความวา่   การใหค้าํแนะนาํแก่ประชาชนไมว่า่ 
โดยทางตรงหรือทางออ้มเกี%ยวกบัคุณคา่ของหลกัทรัพยห์รือความเหมาะสมในการลงทุนที%เกี%ยวกบั 
หลกัทรัพยน์ั0น หรือที%เกี%ยวกบัการซื0อหรือขายหลกัทรัพยใ์ดๆเป็นทางคา้ปกติ ทั0งนี0  โดยไดรั้บ 
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ตอบแทนอื%น แต่ไมร่วมถึงการใหค้าํแนะนาํแก่ประชาชนในลกัษณะที%คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 “การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย”์ หมายความวา่   การรับหลกัทรัพยท์ ั0งหมดหรือบางส่วนจาก 
บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยไ์ปเสนอขายต่อประชาชน โดยไดรั้บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ตอบแทนอื%น  
ทั0งนี0  ไมว่า่จะมีเงื%อนไขอยา่งหนึ%งอยา่งใดหรือไมก่ต็าม 

 “การจดัการกองทุนรวม” หมายความวา่   การจดัการลงทุนตามโครงการจดัการ 
กองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจาํหน่ายแก่ประชาชน  เพื%อนาํเงินที%ได ้
จากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนนั0นไปลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอื%นหรือไปหาดอกผลโดยวธีิอื%น 

 “การจดัการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความวา่   การจดัการเงินทุนของบุคคลตั0งแต่หา้คน 
หรือคณะบุคคลตั0งแต่หนึ%งคณะขึ0นไป  ที%ไดม้อบหมายใหจ้ดัการลงทุนเพื%อแสวงหาผลประโยชน◌์ 
จากหลกัทรัพย ์ โดยไดรั้บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ตอบแทนอื%น แต่ไมร่วมถึงการจดัการกองทุนตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพ 
  “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความวา่ หลกัทรัพยที์%ไดรั้บการจดทะเบียน 
หรือไดรั้บการอนุญาตใหท้าํการซื0อขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

 “พนกังานเจา้หนา้ที%” หมายความวา่   ผูซึ้% งรัฐมนตรีแต่งตั0งใหป้ฏิบติัการตามพระราช 
บญัญติันี0โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  “สาํนกังาน” หมายความวา่    สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 “เลขาธิการ” หมายความวา่   เลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 “รัฐมนตรี” หมายความวา่   รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี0  

  มาตรา 5   เวน้แต่จะมีบทบญัญติัในพระราชบญัญติันี0กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื%นในการ 
ออกใบอนุญาตและการใหค้วามเห็นชอบตามพระราชบญัญติันี0  ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน 
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คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนดระยะเวลาในการพิจารณาและ 
การสั%งการใหเ้ป็นที%ทราบโดยทั%วไปและในกรณีที%ไมอ่นุญาตหรือไมใ่หค้วามเห็นชอบใหแ้จง้เหตุผล 
ใหผู้ย้ื%นขอทราบดว้ย 

 มาตรา 6   การลงลายมือชื%อของกรรมการหรือนายทะเบียนในใบหลกัทรัพย ์
ตามพระราชบญัญติันี0  จะใชเ้ครื%องจกัรประทบัหรือโดยวธีิอื%นใดแทนตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนดกไ็ด ้ทั0งนี0  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 7  ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติันี0และ 
ใหมี้อาํนาจออกกฎกระทรวงและแต่งตั0งพนกังานเจา้หนา้ที%เพื%อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี0  

 กฎกระทรวงนั0น เมื%อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใชบ้งัคบัได ้

หมวด 1 

การกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

ส่วนที' 1 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

  มาตรา 8   ใหมี้คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยค์ณะหนึ%ง 
เรียกโดยยอ่วา่ "คณะกรรมการ ก.ล.ต." ประกอบดว้ย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเป็น 
ประธานกรรมการ  ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย  ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงพาณิชย ์
และผูท้รงคุณวฒิุซึ%งคณะรัฐมนตรีแต่งตั0งโดยคาํแนะนาํของรัฐมนตรีอีกไม่นอ้ยกวา่สี%แต่ไมเ่กินหกคน  
เป็นกรรมการ โดยในจาํนวนนี0อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นกฎหมาย ดา้นการบญัชี และ 
ดา้นการเงินดา้นละหนึ%งคน และใหเ้ลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 มาตรา 9   กรรมการ ก.ล.ต. ซึ% งคณะรัฐมนตรีแต่งตั0งตามมาตรา 8 ตอ้งไม่เป็นขา้ราชการ 
การเมือง สมาชิกสภาทอ้งถิ%นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ%นซึ%งไดรั้บเลือกตั0ง หรือเป็นสมาชิกหรือเจา้หนา้ที% 
ในพรรคการเมือง 

 มาตรา 10   กรรมการ ก.ล.ต. ซึ% งคณะรัฐมนตรีแต่งตั0งตามมาตรา 8 มีวาระอยูใ่น 
ตาํแหน่งคราวละหกปี โดยวาระเริ%มแรกเมื%อครบสองปีใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 
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หนึ%งในสามโดยวธีิจบัสลาก และเมื%อครบสี%ปีใหก้รรมการในจาํนวนที%เหลือจากการจบัสลาก 
ออกเมื%อครบสองปีแรกออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึ%งในสองของจาํนวนดงักล่าวโดยวธีิจบัสลาก 
หากจาํนวนที%คาํนวณไดมี้เศษให้ปัดเศษทิ0ง และใหถื้อวา่การออกจากตาํแหน่งโดยการจบัสลาก 
เป็นการออกตามวาระดว้ย 

เมื%อกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระใหด้าํเนินการแต่งตั0งใหม่ภายในหกสิบวนั 
ในระหวา่งที%ยงัมิไดมี้การแต่งตั0งกรรมการ ก.ล.ต. ขึ0นใหม ่ใหก้รรมการ ก.ล.ต. ซึ% งพน้จากตาํแหน่ง 
ดงักล่าว อยูใ่นตาํแหน่งเพื%อดาํเนินงานต่อไปจนกวา่กรรมการ ก.ล.ต. ซึ% งไดรั้บแต่งตั0งใหมเ่ขา้รับหนา้ที% 
กรรมการ ก.ล.ต.ซึ% งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั0งใหม่อีกไดแ้ต่จะแต่งตั0งใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง 
ติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้

 มาตรา 11  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการ ก.ล.ต. 
ซึ% งคณะรัฐมนตรีแต่งตั0งพน้จากตาํแหน่งเมื%อ 
  (1)  ตาย 
  (2)  ลาออก 
  (3)  คณะรัฐมนตรีใหอ้อกเพราะปฏิบติัหนา้ที%บกพร่องอยา่งร้ายแรง 
  (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (6) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที%สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิ 
ที%ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
  (7) เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 9 

 ในกรณีที%กรรมการ ก.ล.ต. ซึ% งคณะรัฐมนตรีแต่งตั0งพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ 
คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั0งผูอื้%นเป็นกรรมการ ก.ล.ต. แทน  และใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั0งดาํรงตาํแหน่ง 
แทนอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระที%เหลืออยูข่องกรรมการ ก.ล.ต. ซึ% งตนแทน 

 มาตรา 12   การประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอ้งมีกรรมการมาประชุม 
ไม่นอ้ยกวา่กึ%งหนึ%งของจาํนวนกรรมการ ก.ล.ต. ทั0งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในการประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถา้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ไมม่าประชุม 
หรือไมอ่าจปฏิบติัหนา้ที%ได ้ถา้มีรองประธานใหร้องประธานทาํหนา้ที%ประธานในที%ประชุม  ถา้ไมมี่ 
รองประธานหรือมีแต่ไมม่าประชุมหรือไมอ่าจปฏิบติัหนา้ที%ได ้ใหก้รรมการ ก.ล.ต. ที%มาประชุม 
เลือกกรรมการ ก.ล.ต. คนหนึ%งเป็นประธานในที%ประชุม 

 การวนิิจฉยัชี0ขาดของที%ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการ ก.ล.ต. คนหนึ%ง 
ใหมี้เสียงหนึ%งในการลงคะแนนถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที%ประชุมออกเสียงเพิ%มขึ0น 
อีกเสียงหนึ%งเป็นเสียงชี0ขาด 
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 มาตรา 13   กรรมการ ก.ล.ต. ซึ% งคณะรัฐมนตรีแต่งตั0งผูใ้ด มีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเรื%อง 
ที%พิจารณา หา้มมิใหเ้ขา้ร่วมพิจารณาในเรื%องนั0น 

 มาตรา 14   ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจหนา้ที%วางนโยบายการส่งเสริมและพฒันา 
ตลอดจนกาํกบัดูแลในเรื%องหลกัทรัพย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์
และธุรกิจที%เกี%ยวเนื%อง องคก์รที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์การออกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์
ต่อประชาชนการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื%อครอบงาํกิจการและการป้องกนัการกระทาํอนัไมเ่ป็นธรรมเกี%ยวกบั 
การซื0อขายหลกัทรัพย ์อาํนาจดงักล่าวใหร้วมถึง 

 (1) ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั%ง หรือขอ้กาํหนดตามพระราชบญัญติันี0  
  (2) กาํหนดค่าธรรมเนียมสาํหรับคาํขออนุญาต คาํขอใบรับอนุญาต ใบอนุญาต 
หรือการประกอบกิจการตามที%ไดรั้บใบอนุญาต 
  (3) วางระเบียบเกี%ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที%ของคณะอนุกรรมการ 
  (4) ออกระเบียบ คาํสั%ง และขอ้บงัคบัเกี%ยวกบัการพนกังาน ระบบพนกังานสัมพนัธ์ 
การบรรจุแต่งตั0งถอดถอน และวนิยัพนกังานและลูกจา้งของสาํนกังาน การกาํหนดเงินเดือน 
และเงินอื%นๆรวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวสัดิการต่างๆ 

 (5) ปฏิบติัการอื%นใดเพื%อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติันี0  
  บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั%งหรือขอ้กาํหนดใดๆที%ใชบ้งัคบัเป็นการทั%วไป 
เมื%อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา 15  ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจแต่งตั0งคณะอนุกรรมการเพื%อปฏิบติั 
อยา่งหนึ%งอยา่งใดตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายได ้

 ในกรณีที%เป็นการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั%งหรือขอ้กาํหนดที%ใชบ้งัคบั 
เป็นการทั%วไป ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่งเรื%องใหค้ณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ%ง คณะหนึ%งคณะใด 
พิจารณากลั%นกรองและเสนอขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.  เวน้แต่กรณีที%เป็นความลบั 
หรือตอ้งดาํเนินการโดยเร่งด่วน 

 คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ%งใหป้ระกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในเรื%องที%เกี%ยวขอ้ง 
ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั0งจาํนวนไมน่อ้ยกวา่หา้คนแต่ไมเ่กินเจด็คน 
  ใหน้าํความในมาตรา 12 มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 มาตรา 16 ใหป้ระธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการ 
ไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามที%รัฐมนตรีกาํหนด และใหถื้อวา่เป็นคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ 
สาํนกังาน 
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ส่วนที' 2 

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
  มาตรา 17 ใหจ้ดัตั0งสาํนกังานขึ0นเรียกวา่ "สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย"์ และใหมี้ฐานะเป็นนิติบุคคล 
 
  มาตรา 18 ใหส้าํนกังานมีสาํนกังานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัใกลเ้คียง 
และจดัตั0งสาขาหรือตวัแทนขึ0น ณ ที%อื%นใดกไ็ด ้
 
  มาตรา 19 ใหส้าํนกังานมีอาํนาจและหนา้ที%ปฏิบติัการใด ๆ เพื%อใหเ้ป็นไปตามมติ 
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.และปฏิบติังานอื%นตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี0  

 อาํนาจและหนา้ที%ของสาํนกังานตามวรรคหนึ%ง ใหร้วมถึง 
  (1) ถือกรรมสิทธิZ หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ สร้าง ซื0อ จดัหา ขาย 
จาํหน่าย เช่า ใหเ้ช่า เช่าซื0อ ใหเ้ช่าซื0อ ยมื ใหย้มื รับจาํนาํ รับจาํนอง แลกเปลี%ยน โอน รับโอน 
หรือดาํเนินการใดๆ เกี%ยวกบัทรัพยสิ์นทั0งในและนอกราชอาณาจกัรตลอดจนรับทรัพยสิ์นที%มีผูม้อบให ้
  (2) กูย้มืเงินหรือใหกู้ย้มืเงินและลงทุนหาผลประโยชน ์
  (3) กาํหนดค่าธรรมเนียมการยื%นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน 
และการยื%นคาํขอต่างๆ 
  (4) รับคา่ธรรมเนียมต่างๆตามที%กาํหนดในกฎกระทรวงหรือตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และสาํนกังานกาํหนด 
  ทั0งนี0  เฉพาะเพื%อประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของสาํนกังาน 
 
  มาตรา 20 ใหค้ณะรัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของรัฐมนตรีแต่งตั0งเลขาธิการ และใหเ้ลขาธิการ 
มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสี%ปี และอาจไดรั้บการแต่งตั0งใหม่อีกได ้แต่จะแต่งตั0งใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง 
ติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้

 มาตรา 21 เลขาธิการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี0  
  (1) เป็นผูส้ามารถปฏิบติังานเตม็เวลาใหแ้ก่สาํนกังาน 
  (2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (3) ไมเ่ป็นขา้ราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาทอ้งถิ%นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ%น 
ซึ% งไดรั้บเลือกตั0งหรือเป็นสมาชิกหรือเจา้หนา้ที%ในพรรคการเมือง 
  (4) ไมเ่ป็นขา้ราชการซึ%งมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ พนกังานหรือลูกจา้ง 
ของรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื%นหรือของราชการส่วนทอ้งถิ%น 
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 (5) ไมด่าํรงตาํแหน่งหรือหนา้ที%ใดหรือมีผลประโยชน์เกี%ยวขอ้งในบริษทัหลกัทรัพย ์
 มาตรา 22 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ เลขาธิการพน้จากตาํแหน่งเมื%อ 

  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) มีอายคุรบหกสิบปีบริบ◌ูรณ์ 
  (4) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 21 
  5) คณะรัฐมนตรีมีมติใหอ้อกตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื%องจาก 
กระทาํความผดิต่อหนา้ที%ที%บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี0  หรือบกพร่องต่อหนา้ที%อยา่งร้ายแรง 

 มาตรา 23 ใหเ้ลขาธิการเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้ง และรับผดิชอบ 
ในการดาํเนินกิจการทั0งปวงของสาํนกังาน 

 ในการดาํเนินกิจการ เลขาธิการตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 มาตรา 24 ในกิจการของสาํนกังานที%เกี%ยวกบับุคคลภายนอก ใหเ้ลขาธิการ 

เป็นผูแ้ทนของสาํนกังานและเพื%อการนี0 เลขาธิการจะมอบอาํนาจใหต้วัแทนหรือบุคคลใดกระทาํการ 
เฉพาะอยา่งแทนกไ็ด ้

 มาตรา 25 ใหส้าํนกังานมีทุนประเดิมประกอบดว้ยเงินที%โอนมาตามมาตรา 319 และ 
มาตรา 320 

 มาตรา 26 ใหส้าํนกังานจดัใหมี้เงินสาํรองประเภทต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑแ์ละ 
วธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดดว้ยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

 มาตรา 27 บรรดาคา่ธรรมเนียมตามที%กาํหนดในกฎกระทรวงและคา่ธรรมเนียมอื%น 
ที%สาํนกังานไดรั้บและรายไดอื้%นอนัไดม้าจากการดาํเนินงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสาํนกังาน 
ใหต้กเป็นของสาํนกังาน และเมื%อไดห้กัดว้ยรายจ่ายและหกัเป็นเงินสาํรองตามมาตรา 26 แลว้ 
เหลือเทา่ใดใหจ้ดัส่งเป็นรายไดข้องรัฐ 

 มาตรา 28 ใหพ้นกังานสาํนกังานพน้จากตาํแหน่งเมื%อพนกังานผูน้ั0นมีอายคุรบ 
หกสิบปีบริบูรณ์ 
  มาตรา 29 มิใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานในส่วนที%เกี%ยวกบัการจา่ย 
คา่ชดเชยและการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสัมพนัธ์   และกฎหมาย 
วา่ดว้ยพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ มาใชบ้งัคบักบัเลขาธิการ พนกังาน และลูกจา้งของสาํนกังาน 

 มาตรา 30 ใหส้าํนกังานจดัใหมี้ระบบบญัชีที%เหมาะสมกบักิจการของสาํนกังานและ 
จดัให้มีการสอบบญัชีภายในเป็นประจาํ 

 มาตรา 31 ใหส้าํนกังานตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูส้อบบญัชีของสาํนกังาน และเสนอ 
รายงานผลการสอบบญัชีต่อรัฐมนตรีภายในเกา้สิบวนันบัจากวนัสิ0นปีบญัชี 
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หมวด 2 

การออกหลกัทรัพย์ของบริษัท 

 

ส่วนที' 1 

การอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพย์ที'ออกใหม่ 

 

 
  มาตรา 32    หา้มมิใหผู้เ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดัเสนอขายหุน้ที%ออกใหม ่
ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานและปฏิบติัตามมาตรา 65 
  การขออนุญาตตามวรรคหนึ%ง จะกระทาํไดต่้อเมื%อผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทัดงักล่าวได ้
จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัแลว้ 

 มาตรา 33 หา้มมิใหบ้ริษ◌ัทมหาชนจาํกดัเสนอขายหลกัทรัพยที์%ออกใหม่ประเภท  
หุน้ หุน้กู ้ตัIวเงิน ใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้ใบสาํคญัที%แสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้กูแ้ละหลกัทรัพย ์
อื%นใดที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน และปฏิบติัตามมาตรา 65 
หรือเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยที์%ออกใหม่ทั0งหมดนั0นต่อผูถื้อหุน้โดยไดรั้บชาํระราคาเตม็มูลค่า 
ที%เสนอขายจากผูถื้อหุน้ 

 มาตรา 34   หา้มมิใหบ้ริษทัจาํกดัเสนอขายหลกัทรัพยที์%ออกใหมป่ระเภทหุน้กู ้ตัIวเงิน 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้กู ้และหลกัทรัพยอื์%นใดที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่ 
  (1) มีคุณสมบติัตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  (2) เสนอขายหลกัทรัพยที์%ไมอ่าจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้
  (3) ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน และ 
  (4) ปฏิบติัตามมาตรา 65 
 
  มาตรา 35   การขอเสนอขายหลกัทรัพยที์%ออกใหมแ่ละการอนุญาตตามมาตรา 32  
มาตรา 33 และมาตรา 34 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด ในการนี0คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาํหนดรายละเอียดในเรื%องดงัต่อไปนี0  
ไวด้ว้ยกไ็ด ้

 (1) สัดส่วนของหนี0 สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
  (2) ระยะเวลาในการเสนอขายหลกัทรัพย ์
  (3) การจอง การจดัจาํหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพย ์
  (4) การรับชาํระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย ์
  (5) การเกบ็รักษาและการปฏิบติัเกี%ยวกบัเงินคา่จองหลกัทรัพย ์
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  (6) เงื%อนไขอื%นที%จาํเป็นในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผูล้งทุน 
 
  มาตรา 36 ในการพิจารณาคาํขออนุญาต ใหส้าํนกังานแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื%น 
คาํขอทราบภายในสี%สิบหา้วนันบัแต่วนัที%ไดรั้บคาํขอพร้อมทั0งเอกสารหลกัฐานที%ถูกตอ้งและครบถว้น 
ตามมาตรา 35 

 มาตรา 37   มิใหน้าํบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยที์%หา้ม 
มิใหบ้ริษทัจาํกดัออกหุน้กู ้มาใชบ้งัคบักบับริษทัจาํกดัที%ไดรั้บอนุญาตใหอ้อกห◌ุ◌้นกูต้ามมาตรา 34 

 มาตรา 38  มิใหน้าํบทบญัญติัมาตรา 654 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
มาใชบ้งัคบัแก่หลกัทรัพยป์ระเภทหุน้กูแ้ละตัIวเงินที%เสนอขายไดต้ามมาตรา 33 และมาตรา 34 

ส่วนที' 2 

หุ้นกู้ 
 
 
  มาตรา 39 หุน้กูข้องบริษทัตอ้งมีมูลคา่ไมน่อ้ยกวา่ฉบบัละหนึ%งร้อยบาท โดยชาํระ 
เป็นเงิน และผูซื้0อจะขอหกักลบลบหนี0กบับริษทัมิได ้

 มาตรา 40 ใบหุน้กูอ้ยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี0  
  (1) ชื%อบริษทั 
  (2) เลขทะเบียนบร◌ิษทั และวนัที%นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั 
  (3) จาํนวนเงินที%ออกหุน้กู ้
  (4) ชื%อผูถื้อหุน้กู ้หรือคาํแถลงวา่ไดอ้อกหุน้กูน้ั0นใหแ้ก่ผูถื้อ 
  (5) ชนิด มูลคา่ เลขที%ใบหุน้กู ้จาํนวนหุน้กูแ้ละจาํนวนเงิน อตัราดอกเบี0ย และระยะ 
เวลาการชาํระคืน 

 (6) วธีิการ เวลา และสถานที%สาํหรับการชาํระดอกเบี0ยหุ้นกู ้และการไถ่ถอนหุน้กู ้
  (7) สิทธิของผูถื้อหุน้กูใ้นกรณีที%บริษทัมีหนี0 ก่อนการออกหุน้กู ้
  (8) วธีิการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถา้มี) 
  (9) ลายมือชื%อกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัหรือนายทะเบียนหุน้กู ้
  (10) วนัเดือนปีที%ออกหุน้กู ้
  (11) รายการอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
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ส่วนที' 3 

การออกหุ้นกู้มีประกนั 

 

 
มาตรา 41 ในการขออนุญาตตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 เพื%อออกหุ้นกูมี้ประกนั  

ผูข้ออนุญาตตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี0ดว้ย 
  (1) เสนอร่างขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที%ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้
  (2) เสนอร่างสัญญาแต่งตั0งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
  (3) ขอความเห็นชอบบุคคลซึ%งมีคุณสมบติัตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
กาํหนดเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 (4) ดาํเนินการอื%นใดตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  ในกรณีที%บริษทัมหาชนจาํกดัจะเสนอขายหุ้นกูมี้ประกนัที%ออกใหมต่่อผูถื้อห◌ุ◌้น 
ซึ% งไมต่อ้งขออนุญาตตามมาตรา 33 ใหบ้ริษทัมหาชนจาํกดัดาํเนินการตามวรรคหนึ%งก่อนการ 
เสนอขายหุน้กูด้ว้ย 

 มาตรา 42   ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที%ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูอ้ยา่งนอ้ย 
ตอ้งมีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี0  

 (1) สิทธิและเงื%อนไขตามหุน้กู ้
  (2) ผลประโยชน์ตอบแทน 
  (3) ทรัพยสิ์นที%เป็นประกนัหรือหลกัประกนัอื%น 
  (4) การแต่งตั0งและอาํนาจหนา้ที%ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
  (5) เงื%อนไขการเปลี%ยนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
  (6) คาํยนิยอมของผูถื้อหุน้กูที้%จะให้ผูอ้อกหุน้กูมี้ประกนัแต่งตั0งผูแ้ทนผูถื้อหุน้ก◌ู◌้ 
ที%ไดรั้บความเห็นชอบไวต้ามมาตรา 41(3) 
  (7) คาํรับรองของผูอ้อกหุน้กูมี้ประกนัที%จะจาํนอง จาํนาํ หรือใหห้ลกัประกนั 
อยา่งอื%นเพื%อเป็นประกนัหุน้กู ้ภายในระยะเวลาที%กาํหนดไวต้ามมาตรา 44 

 (8) วธีิการ เวลา และสถานที%สาํหรับการชาํระหนี0  
  (9) วธีิการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถา้มี) 
  (10) รายการอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 43   สัญญาแต่งตั0งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูอ้ยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระสาํคญัดงัต่อไปนี0  
 (1) อาํนาจและหนา้ที%ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้นการรับจาํนอง รับจาํนาํ หรือรับ 

หลกัประกนัอยา่งอื%น การใชสิ้ทธิบงัคบัหลกัประกนัดงักล่าว หรือการดาํเนินการใหผู้อ้อกหุน้กู ้
มีประกนัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดที%ทาํไวก้บัผูถื้อหุน้กู ้รวมทั0งการเรียกคา่เสียหาย 
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  (2) อตัราและวธีิจ่ายคา่ตอบแทนและบาํเหน็จในการเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
  (3) รายการอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 
  มาตรา 44   เมื%อผูอ้อกหุน้กูมี้ประกนัไดเ้สนอขายหุน้กูมี้ประกนัต่อผูถื้อหุน้ 
หรือต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆแลว้ ใหผู้อ้อกหุน้กูมี้สิทธิและหนา้ที%ตามขอ้กาํหนดตามมาตรา 41(1) 
และตามที%บญัญติัไวต้ามพระราชบญัญติันี0  และใหผู้อ้อกหุน้กูมี้ประกนัแต่งตั0งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้าม 
คาํยนิยอมของผูถื้อหุน้กู ้พร้อมกบัดาํเนินการจาํนอง จาํนาํ หรือจดัใหมี้หลกัประกนัอยา่งอื%น 
ใหก้บัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูด้งักล่าวภายในเจ็ดวนันบัตั0งแต่วนัที%ปิดการเสนอขาย 

 มาตรา 45 ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้อาํนาจกระทาํการในนามของตนเองเพื%อประโยชน ์
ของผูถื้อหุน้กูท้ ั0งปวงในการรับจาํนอง รับจาํนาํ หรือรับหลกัประกนัอยา่งอื%น การใชสิ้ทธิบงัคบัหลกัประกนั 
และการดาํเนินการใหผู้อ้อกหุน้กูมี้ประกนัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดที%ใหไ้วก้บัผูถื้อหุน้กู ้รวมทั0งการเรียก 
คา่เสียหาย 

 การกระทาํของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามวรรคหนึ%ง ใหถื้อวา่เป็นการกระทาํของผูถื้อ 
หุน้กูโ้ดยตรง 

 มาตรา 46   ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจประกาศกาํหนดหลกัเกณฑเ์งื%อนไข 
และวธีิการในการกระทาํตามอาํนาจหนา้ที%ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ด ้

 มาตรา 47   นอกจากหนา้ที%ตามที%กาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั0ง ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีหนา้ที%ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุน้กู ้
  ในกรณีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ระทาํการ งดเวน้กระทาํการ หรือละเลยไมป่ฏิบติัหนา้ที% 
ตามวรรคหนึ%งจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหุน้กู ้ใหผู้ถื้อหุน้กูห้รือสาํนกังานมีสิทธิฟ้องร้อง 
บงัคบัคดีกบัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เพื%อประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูท้ ั0งปวงได ้
  ในกรณีที%ผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูฟ้้องร้องบงัคบัคดี ผูถื้อหุน้กูด้งักล่าวตอ้งมีจาํนวนหุน้กู ้
มีประกนัหรือไดรั้บแต่งตั0งจากผูถื้อหุ้นกูอื้%นซึ% งมีจาํนวนหุน้กูมี้ประกนัรวมกนัไมต่ ํ%ากวา่ร้อยละสิบ 
ของจาํนวนหุน้กูมี้ประกนัที%จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด 

 มาตรา 48    ในกรณีที%ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ระทาํความผดิเกี%ยวกบัทรัพยต์าม 
บทบญัญติัตามหมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลกัษณะ 12 แห่งประมวล 
กฎหมายอาญา ใหส้าํนกังานเป็นผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาดว้ย 
  ในกรณีตามวรรคหนึ%ง  เมื%อพนกังานอยัการยื%นฟ้องคดีอาญา  ใหพ้นกังานอยัการ 
มีอาํนาจเรียกทรัพยสิ์นหรือราคาหรือค่าสินไหมทดแทนเพื%อความเสียหายแทนผูไ้ดรั้บความเสียหายดว้ย  
ในการนี0   ใหน้าํบทบญัญติัที%วา่ดว้ยการฟ้องคดีแพง่ที%เกี%ยวเนื%องกบัคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย 
วธีิพิจารณาความอาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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  มาตรา 49   ในการออกหุน้กูล้กัษณะอื%นนอกจากหุน้กูมี้ประกนั หากผูอ้อกหุน้ก◌ู◌้ 
ประสงคจ์ะจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งแสดงความจาํนงในขณะที%ขออนุญาตออกหุ้นกู ้
และให้นาํบทบญัญติัมาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 และ 
มาตรา 48 รวมทั0งบทกาํหนดโทษที%เกี%ยวขอ้งมาใชบ้งัคบักบัการขออนุญาต  การทาํขอ้กาํหนดและ 
สัญญาแต่งตั0งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อาํนาจหนา้ที%ของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการฟ้องร้องบงัคบัคด◌กีบั 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยอนุโลม 
 

ส่วนที' 4 

การจัดทาํทะเบียนและการโอน 

 

 
  มาตรา 50   ใหบ้ริษทัที%ออกหุน้กู ้ใบสาํคญัที%แสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้ หรือใบสาํคญั 
แสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้กูต้ามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 จดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ตามหลกัเกณฑ◌์ และวธีิการที%สาํนกังานประกาศกาํหนด 

 มาตรา 51   การโอนหุน้กู ้ใบสาํคญัที%แสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ที%จะซื0อหุน้กูช้นิดระบุชื%อผูถื้อที%ออกตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34  จะสมบูรณ์ต่อเมื%อผูมี้ชื%อแสดงวา่ 
เป็นเจา้ของหรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ยไดส่้งมอบใบหลกัทรัพยด์งักล่าวแก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือชื%อ 
สลกัหลงัแสดงการโอน 

 มาตรา 52    ผูใ้ดครอบครองใบหุน้กู ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้ หรือใบสาํคญั 
แสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้กูช้นิดระบุชื%อผูถื้อที%ออกตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 ที%มีการสลกัหลงัตาม 
มาตรา 51 แลว้ ใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูน้ั0นเป็นเจา้ของหลกัทรัพยน์ั0น 

 มาตรา 53 ผูรั้บโอนหุน้กู ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้  หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ที%จะซื0อหุน้กูช้นิดระบุชื%อผูถื้อที%ออกตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 ผูใ้ดประสงคจ์ะลงทะเบียนการโอน 
ใหย้ื%นคาํขอต่อบริษทัที%ออกหลกัทรัพยห์รือนายทะเบียน  พร้อมทั0งส่งมอบใบหลกัทรัพยที์%ตนได◌้ 
ลงลายมือชื%อเป็นผูรั้บโอนในดา้นหลงัของใบหลกัทรัพยน์ั0นแลว้และใหบ้ริษทัที%ออกหลกัทรัพยห์รือ 
นายทะเบียน แลว้แต่กรณี ลงทะเบียนการโอนพร้อมทั0งรับรองการโอนไวใ้นใบหลกัทรัพยน์ั0นหรือ 
ออกใบหลกัทรัพยใ์หใ้หม ่ทั0งนี0  ภายในกาํหนดระยะเวลาที%สาํนกังานประกาศกาํหนด เวน้แต่การโอน 
หลกัทรัพยน์ั0นจะขดัต่อกฎหมายหรือขดัต่อขอ้จาํกดัในเรื%องการโอนของบริษทัที%ออกหลกัทรัพย ์
ซึ% งไดจ้ดทะเบียนขอ้จาํกดันั0นไวก้บัสาํนกังานแลว้ 

 เมื%อบริษทัที%ออกหลกัทรัพยห์รือนายทะเบียนไดรั้บคาํขอโอนตามวรรคหนึ%งแลว้ 
ใหก้ารโอนนั0นใชย้นักบับริษทัที%ออกหลกัทรัพยไ์ด ้แต่จะใชย้นับุคคลภายนอกไดเ้มื%อมีการ 
ลงทะเบียนการโอนแลว้ 
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 มาตรา 54   หา้มมิใหบ้ริษทัที%ออกหลกัทรัพยจ์า่ยผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่บุคคล 
ที%มิไดมี้ชื%อในทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยต์ามมาตรา 53 เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้กูช้นิดไมร่ะบุชื%อผูถื้อ 
ใหจ้า่ยไดเ้มื%อผูค้รอบครองไดย้ื%นใบหุน้ต่อบริษทัที%ออกหลกัทรัพยใ์นกรณีเช่นนี0ใหบ้ริษทัที%ออกหลกัทรัพย ์
สลกัหลงัการจ่ายไวด้ว้ย 

 มาตรา 55   การโอนหุน้กู ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ที%จะซื0อหุน้กูช้นิดไมร่ะบุชื%อผูถื้อที%ออกตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 จะสมบูรณ์ต่อเมื%อไดส่้งมอบ 
ใบหลกัทรัพยด์งักล่าวให้แก่ผูรั้บโอน 

ส่วนที' 5 

การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี 

 

 
  มาตรา 56 ใหบ้ริษทัที%ออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 
จดัทาํและส่งงบการเงินและรายงานเกี%ยวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัต่อ 
สาํนกังานดงัต่อไปนี0  

 (1) งบการเงินรายไตรมาสที%ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้ 
  (2) งบการเงินประจาํงวดการบญัชีที%ผูส้อบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ 
  (3) รายงานประจาํปี 
  (4) รายงานการเปิดเผยขอ้มูลอื%นใดเกี%ยวกบับริษทัตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 
  งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ%งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไข 
และวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด การกาํหนดดงักล่าวใหค้าํนึงถึงมาตรฐานที%  
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วาม 
เห็นชอบไวแ้ลว้ดว้ย 

 มาตรา 57 ใหบ้ริษทัที%ออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 
รายงานพร้อมดว้ยเหตุผลต่อสาํนกังานโดยไม่ชกัชา้ เมื%อมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี0 เกิดขึ0น 
  (1) บริษทัประสบความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
  (2) บริษทัหยดุประกอบกิจการทั0งหมดหรือบางส่วน 
  (3) บริษทัเปลี%ยนแปลงวตัถุประสงค ์หรือลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
  (4) บริษทัทาํสัญญาใหบุ้คคลอื%นมีอาํนาจทั0งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงาน 
ของบริษทั 
  (5) บริษทักระทาํหรือถูกกระทาํอนัมีลกัษณะเป็นการครอบงาํหรือถูกครอบงาํกิจการ 
ตามมาตรา 247 
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 (6) กรณีใด ๆ ที%มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพยห์รือ 
ต่อการตดัสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี%ยนแปลงในราคาของหลกัทรัพยข์องบริษทัตามที% 
สาํนกังานประกาศกาํหนด 

 มาตรา 58   ในกรณีที%สาํนกังานเห็นวา่เอกสารหรือรายงานที%บริษทัที%ออกหลกัทรัพย ์
ตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 จดัส่งใหมี้ขอ้มูลไมค่รบถว้นหรือมีขอ้ความคลุมเครือไมช่ดัเจน 
หรือในกรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน หรือมีกรณีอื%นใดที%จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อ 
หลกัทรัพยห์รือต่อการตดัสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี%ยนแปลงในราคาของหลกัทรัพยข์อง 
บริษทั ใหส้ํานกังานมีอาํนาจที%จะดาํเนินการประการใดประการหนึ%งหรือหลายประการดงันี0  

 (1) ใหบ้ริษทัรายงานหรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ%มเติม 
  (2) ใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของบริษทัชี0แจงเพิ%มเติม 
  (3) ใหบ้ริษทัจดัใหมี้การสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชี และรายงานผลการสอบบญัชีนั0น 
ใหส้าํนกังานทราบ และเปิดเผยขอ้มูลแก่ประชาชนทั%วไป 

 มาตรา 59   ใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารตามที%สาํนกังานประกาศกาํหนด 
และผูส้อบบญัชีของบริษทัที%ออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 จดัทาํและเปิดเผย 
รายงานการถือหลกัทรัพยข์องตนและของคูส่มรสและบุตรที%ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะซึ%งถือหลกัทรัพย ์
ในบริษทันั0น ตลอดจนการเปลี%ยนแปลงการถือหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อสาํนกังานตามหลกัเกณฑ ์
และวธีิการที%สาํนกังานประกาศกาํหนดดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 มาตรา 60   เพื%อประโยชน์ในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนเกี%ยวกบัฐานะและผลการ 
ดาํเนินงานของบริษทัที%ออกหลกัทรัพยร์วมทั0งการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัดงักล่าวใหส้าํนกังานมีอาํนาจ 
เปิดเผยรายงานหรือขอ้มูลที%ไดรั้บตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 ได ้ทั0งนี0  ตาม 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 61   ผูส้อบบญัชีตามมาตรา 56 ตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีที%สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ 
เมื%อไดรั้บความเห็นชอบตามวรรคหนึ%งแลว้ ผูส้อบบญัชีนั0นมีสิทธิสอบบญัชีบริษทัหลกัทรัพยต์าม 
มาตรา 106 บริษทัที%ออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ามที%กาํหนดในมาตรา  199 
และบริษทัที%มีหลกัทรัพยซื์0อขายในศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยต์ามที%กาํหนดในมาตรา 217 ไดด้ว้ย 

 มาตรา 62 ในกรณีที%ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือสอบบญัชีพบวา่บริษทัที%ออกหลกัทรัพย ์
ตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 จดัทาํงบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจาํงวด 
การบญัชีไมต่รงตามความเป็นจริง ใหผู้ส้อบบญัชีรายงานขอ้สังเกตหรือเปิดเผยขอ้เทจ็จริงอนัเป็น 
สาระสาํคญัของงบการเงิน  และแจง้พฤติการณ์ไวใ้นรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบบญัชี 
ที%ตนจะตอ้งลงลายมือชื%อเพื%อแสดงความเห็น พร้อมทั0งแจง้ใหส้าํนกังานทราบ 
  ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินประจาํงวดการบญัชี ผูส้อบบญัชีใดไม่ปฏิบติั 
ตามความในวรรคหนึ%ง ให้สาํนกังานมีอาํนาจเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีนั0นได ้
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หมวด 3 

การเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชน 

 

 
มาตรา 63 บทบญัญติัในหมวดนี0 มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การเสนอขายหลกัทรัพยด์งัต่อไปนี0  

  (1) ตัIวเงินคลงั 
  (2) พนัธบตัรรัฐบาล 
  (3) พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
  (4) พนัธบตัรที%กระทรวงการคลงัคํ0าประกนัตน้เงินและดอกเบี0ย 
  (5) หลกัทรัพยอื์%นใดที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 64 บทบญัญติัในหมวดนี0 มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในลกัษณะดงัต่อไปนี0  

 (1) การเสนอขายหน่วยลงทุนที%ออกใหมข่องบริษทัหลกัทรัพยที์%ไดรั้บอนุญาต 
ใหป้ระกอบการจดัการกองทุนรวม 
  (2) การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใดๆที%มีมูลค่าของหลกัทรัพย ์
ทั0งหมดนอ้ยกวา่จาํนวนเงินที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 (3) การเสนอขายหลกัทรัพยที์%มีลกัษณะ ประเภท หรือจาํนวนของผูล้งทุน 
ตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  การเสนอขายหลกัทรัพยต์าม (2) และ (3) ผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดั 
บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยต์อ้งรายงานผลการขายใหส้าํนกังานทราบภายในสิบหา้วนันบัตั0งแต่ 
วนัปิดการเสนอขาย 

 มาตรา 65 การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ จะกระทาํได ้
ต่อเมื%อผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดับริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยไ์ดย้ื%นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนต่อสํานกังานและแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ 
ขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

 มาตรา 66 ในกรณีที%เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ  
ตามมาตรา 65 ที%ผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดัหรือบริษทัตอ้งไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 
หรือมาตรา 34 ผ◌ู◌้เริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดัหรือบริษทัอาจยื%นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนพร้อมกบัการยื%นคาํขออนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 
หรือจะยื%นภายหลงัจากวนัที%ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยที์%ออกใหมก่ไ็ด ้
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 ในกรณีที%บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยที์%ออกใหมต่ามมาตรา 33 หรือ 
มาตรา 34 ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆไดห้ลายครั0 งภายในวงเงินและระยะเวลาที%สาํนกังานกาํหนด 
และหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยที์%มีกาํหนดเวลาการชาํระคืนไมเ่กินสองร้อยเจด็สิบวนั 
บริษทัไม่จาํตอ้งยื%นแบบแสดงรายการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนทุกครั0 งที%มีการเสนอ 
ขายหลกัทรัพยด์งักล่าว แต่ตอ้งจดัส่งขอ้มูลที%เปลี%ยนแปลงจากแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือชี0ชวนที%ยื%นไวค้รั0 งแรกใหแ้ก่สาํนกังานล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่หา้วนัทาํการก่อนวนัจดัส่ง 
หรือแจกจา่ยหนงัสือชี0ชวน 

 มาตรา 67 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวน ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเมื%อพน้กาํหนดสี%สิบหา้วนันบัจากวนัที%สาํนกังาน 
ไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวน เวน้แต่คณะกรรมการ  
ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนดให้มีผลใชบ้งัคบัก่อนครบกาํหนดเวลาดงักล่าว 

 มาตรา 68 ในกรณีที%ผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดัหรือบริษทัไดย้ื%นแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนพร้อมกบัการยื%นคาํขออนุญาตเสนอขาย 
หลกัทรัพยที์%ออกใหมต่ามมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 หากสาํนกังานยงัมิไดอ้นุญาตใหเ้สนอขาย 
หลกัทรัพยที์%ออกใหมเ่มื%อพน้ระยะเวลาตามที%กาํหนดไวใ้นมาตรา 67 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัต่อเมื%อผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชน 
จาํกดัหรือบริษทันั0นไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยที์%ออกใหม่ได ้

 มาตรา 69 แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามแบบ 
ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยใหมี้รายละเอียดของรายการดงันี0  

 (1) วตัถุประสงคข์องการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใดๆ 
  (2) ชื%อบริษทัที%ออกหลกัทรัพย ์
  (3) ทุนของบริษทั 
  (4) จาํนวน และประเภทหลกัทรัพยที์%เสนอขาย 
  (5) ราคาที%คาดวา่จะขายของหลกัทรัพยต่์อหน่วย 
  (6) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
  (7) ฐานะทางการเงิน การดาํเนินงาน และขอ้มูลที%สําคญัของธุรกิจ 
  (8) ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัที%ออกหลกัทรัพย ์
  (9) ผูส้อบบญัชี สถาบนัการเงินที%ติดต่อประจาํ และที%ปรึกษากฎหมายของบริษทัที%
ออกหลกัทรัพย ์

 (10) วธีิการจอง จดัจาํหน่ายและจดัสรรหลกัทรัพย ์
  (11) ขอ้มูลอื%นใดตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
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  ในการยื%นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยส์ํานกังานจะกาํหนด 
ใหผู้เ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยแ์นบเอกสารหลกัฐานอื%นนอกจาก 
ที%ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยก์ไ็ด ้

 มาตรา 70   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทตัIวเงินหรือหุน้กู ้
นอกจากจะตอ้งมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา 69 แลว้ ใหมี้รายละเอียดของรายการดงัต่อไปนี0ดว้ย 
  (1) สิทธิและขอ้จาํกดัในการโอนตามตัIวเงินหรือหุน้กู ้
  (2) ผลประโยชน์ตอบแทน 
  (3) ทรัพยสิ์นหรือหลกัประกนัอื%นที%เป็นประกนัการออกหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
  (4) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) 
  (5) ภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นของบริษทัที%ออกหลกัทรัพยเ์ฉพาะกรณีหลกัทรัพย ์
ที%ไมมี่ประกนั 
  (6) ยอดหนี0คงคา้งในการออกตัIวเงินหรือหุน้กูค้รั0 งก่อน 
  (7) วธีิการ เวลา และสถานที%สาํหรับการชาํระหนี0  
  (8) วธีิการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถา้มี) 
  (9) ขอ้มูลอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 71 แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใบสาํคญั 
แสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้กู ้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซื0อหน่วยลงทุน 
นอกจากจะตอ้งมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา 69 แลว้ ใหมี้รายละเอียดของรายการดงัต่อไปนี0ดว้ย 
  (1) สิทธิ และเงื%อนไขตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
  (2) มติของที%ประชุมผูถื้อหุ้นที%ใหอ้อกหุน้หรือหุน้กู ้หรือคาํอนุมติัของสาํนกังาน 
ที%ใหอ้อกหน่วยลงทุนเพื%อการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ แลว้แต่กรณี 

 (3) จาํนวนหุน้หรือหุน้กูห้รือหน่ายลงทุนทั0งสิ0นที%จะออกตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
  (4) วธีิการแปลงสภาพแห่งสิทธิ 
  (5) ขอ้มูลอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 72   ร่างหนงัสือชี0ชวนตอ้งเป็นไปตามแบบที%สาํนกังานประกาศกาํหนด  
สาํหรับรายการในร่างหนงัสือชี0ชวนที%ตรงกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งมี 
สาระสาํคญัของขอ้มูลไม่ต่างกนั 

 มาตรา 73 ในกรณีที%สาํนกังานเห็นวา่ขอ้ความหรือรายการในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนไมส่มบูรณ์หรือไม่ครบถว้น ให้สาํนกังานมีอาํนาจ 
สั%งใหผู้ย้ื%นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนยื%นรายการหรือแกไ้ข 
เพิ%มเติมให้ครบถว้น แต่สาํนกังานจะสั%งภายหลงัจากที%แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
และร่างหนงัสือชี0ชวนมีผลบงัคบัใชต้ามมาตรา 67 หรือมาตรา 68 แลว้ มิได ้
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 มาตรา 74 ก่อนวนัที%แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือชี0ชวนมีผลใชบ้งัคบั หากผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพย ์
ประสงคจ์ะแกไ้ขเพิ%มเติมรายการหรือขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือชี0ชวนดงักล่าว ใหย้ื%นขอแกไ้ขเพิ%มเติมรายการหรือขอ้มูลที%ไดย้ื%นไวต่้อสาํนกังานได ้
เวน้แต่การขอแกไ้ขเพิ%มเติมดงักล่าวเป็นการขอแกไ้ขเพิ%มเติมในสาระสาํคญั สาํนกังานอาจกาํหนด 
ใหก้ารขอแกไ้ขเพิ%มเติมนั0นมีผลเป็นการยื%นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือชี0ชวนเขา้มาใหม ่ โดยใหถื้อวา่วนัที%สาํนกังานไดรั้บคาํขอแกไ้ขเพิ%มเติมนั0นเป็นวนั 
เริ%มตน้ในการนบัระยะเวลาตามมาตรา 67 ดว้ย 

 ในกรณีที%สาํนกังานเห็นวา่การขอแกไ้ขเพิ%มเติมตามวรรคหนึ%ง จะมีผลกระทบต่อ 
ผลประโยชน์ของผูล้งทุน ใหส้าํนกังานมีอาํนาจสั%งใหผู้เ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัหรือ 
เจา้ของหลกัทรัพยด์งักล่าว ยื%นเอกสารหลกัฐานดงักล่าวหรือขอ้มูลใดๆเพิ%มเติมได ้

 มาตรา 75   ในการนบัระยะเวลาตามมาตรา 67 มิให้นบัระยะเวลาตั0งแต◌่วนัที%สาํนกังาน 
ไดสั้%งการตามมาตรา 73 หรือ มาตรา74 วรรคสอง จนถึงวนัที%สาํนกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐาน 
หรือขอ้มูลโดยครบถว้น 

 มาตรา 76 ภายหลงัจากวนัที%แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือชี0ชวนมีผลใชบ้งัคบัใหส้าํนกังานมีอาํนาจดาํเนินการดงัต่อไปนี0  

 (1) ในกรณีที%สาํนกังานตรวจพบวา่ขอ้ความหรือรายการในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือชี0ชวนเป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความที%ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
อนัอาจทาํใหบุ้คคลผูเ้ขา้ซื0อหลกัทรัพยเ์สียหาย ใหส้าํนกังานมีอาํนาจสั%งระงบัการมีผลใชบ้งัคบั 
ของแบบรายการแสดงขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวน และในกรณีที%การ 
เสนอขายหลกัทรัพยน์ั0นไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 ใหส้าํนกังาน 
มีอาํนาจสั%งเพิกถอนการอนุญาตนั0นไดใ้นทนัที 

 (2) ในกรณีที%สาํนกังานตรวจพบวา่ขอ้ความหรือรายการในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือชี0ชวนคลาดเคลื%อนในสาระสาํคญัหรือมีเหตุการณ์ที%มีผลให้ขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือชี0ชวนเปลี%ยนแปลงไปในสาระสาํคญั  
ทั0งนี0  อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการลงทุนของบุคคลผูเ้ขา้ซื0อหลกัทรัพย ์ใหส้าํนกังาน 
มีอาํนาจสั%งระงบัการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือชี0ชวนเป็นการชั%วคราวจนกวา่จะไดมี้การดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้งและดาํเนินการ 
อื%นใดตามที%สาํนกังานกาํหนดเพื%อใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงการแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าว 

 (3) ในกรณีที%สาํนกังานตรวจพบวา่ขอ้ความหรือรายการในแบบ แสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือชี0ชวนคลาดเคลื%อนในลกัษณะอื%นใหส้าํนกังานมีอาํนาจ 
สั%งใหผู้เ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยที์%ยื%นแบบดงักล่าวแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง 
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 การสั%งการของสาํนกังานตามวรรคหนึ%ง ไมก่ระทบถึงการดาํเนินงานใด ๆ ของผูเ้ริ%มจดัตั0ง 
บริษทัมหาชนจาํกดั  บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยก่์อนที%จะมีการสั%งการดงักล่าวและไมก่ระทบถึงสิทธิ 
ในการเรียกร้องคา่เสียหายของบุคคลตามที%บญัญติัไวใ้นมาตรา 82 

 มาตรา 77 เมื%อผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยไ์ดย้ื%นแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนแลว้ การเผยแพร่ขอ้มูลเกี%ยวกบั 
การเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัที%แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือ 
ชี0ชวนดงักล่าวมีผลบงัคบัใชใ้หก้ระทาํได ้แต่ตอ้งมีสาระสาํคญัของขอ้มูลตามที%สาํนกังานประกาศ 
กาํหนดพร้อมทั0งมีขอ้ความใหเ้ห็นชดัเจนวา่การเผยแพร่ดงักล่าวมิใช่เป็นหนงัสือชี0ชวน  ทั0งนี0  ตาม 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที%สํานกังานประกาศกาํหนด 

 มาตรา 78   ผูใ้ดประสงคจ์ะขอตรวจหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนที%ยื%นไวต่้อสาํนกังาน ใหก้ระทาํไดเ้มื%อไดป้ฏิบติั 
ตามระเบียบที%สาํนกังานประกาศกาํหนด 

 มาตรา 79 เมื%อแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือชี0ชวน 
มีผลใชบ้งัคบัการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนจะกระทาํไดต่้อเมื%อไดมี้การจดัส่งหรือแจกจา่ย 
หนงัสือชี0ชวน พร้อมทั0งระบุวนัที%ไดย้ื%นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือชี0ชวนไวด้ว้ย 

 มาตรา 80 การโฆษณาชี0ชวนต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆให้ซื0อหลกัทรัพยข์อง 
ผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยโ์ดยมิใช่ดว้ยวธีิการตามมาตรา 79 
จะกระทาํไดต่้อเมื%อแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนมีผล 
บงัคบัใชต้ามมาตรา 67 หรือมาตรา 68 แลว้ และตอ้งไมใ่ชถ้อ้ยคาํหรือขอ้ความใดที%เกินความจริง 
หรือเป็นเทจ็ หรืออาจทาํใหบุ้คคลอื%นสาํคญัผดิ และถา้เป็นการโฆษณาทางสิ%งตีพิมพต์อ้งมีรายละเอียด 
ตามรายการดงัต่อไปนี0  

 (1) จาํนวน ชนิด ราคาเสนอขายหลกัทรัพยต่์อหน่วยและมูลคา่ของหลกัทรัพย ์
ทั0งหมดที%โฆษณาชี0ชวนใหซื้0อ 

 (2) ชื%อผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพย ์
  (3) ประเภทของธุรกิจที%จะดาํเนินการ หรือกาํลงัดาํเนินการ 
  (4) สถานที% และวนัเวลาที%จะขอรับหนงัสือชี0ชวนได ้
  (5) ชื%อผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
  (6) รายการอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  มาตรา 81 เมื%อไดเ้สนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนแลว้ ผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดั 
บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยต์อ้งรายงานผลการขายหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานและในกรณีที%ผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทั
มหาชนจาํกดั บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยเ์สนอขายหลกัทรัพยผ์า่นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
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ใหผู้เ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยแ์จง้จาํนวนหลกัทรัพย ์และ 
จาํนวนเงินส่วนที%ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยไ์ดรั้บซื0อไวเ้องดว้ย 

 การรายงานตามวรรคหนึ%ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที%สาํนกังานประกาศ 
กาํหนด 

 มาตรา 82   ในกรณีที%แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือชี0ชวน 
มีขอ้ความหรือรายการที%เป็นเทจ็ หรือขาดขอ้ความที%ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญัใหบุ้คคลใด ๆ ที%ซื0อ 
หลกัทรัพยจ์ากผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยแ์ละยงัเป็นเจา้ของ 
หลกัทรัพยอ์ยูแ่ละไดรั้บความเสียหายจากการนั0น ม◌สิีทธิเรียกร้องคา่เสียหายจากบริษทัหรือเจา้ของ 
หลกัทรัพยด์งักล่าวได ้

 บุคคลผูซื้0อหลกัทรัพยที์%มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายตามวรรคหนึ%ง ตอ้งเป็นผูซื้0อ 
หลกัทรัพยก่์อนที%จะปรากฏขอ้เทจ็จริงตามวรรคหนึ%งแต่ตอ้งไม่เกินหนึ%งปีนบัแต่วนัที%แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนมีผลใชบ้งัคบั 

 มาตรา 83  ใหบุ้คคลดงัต่อไปนี0 รับผดิตามมาตรา 82 ร่วมกบับริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพย ์
เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนไมมี่ส่วนรู้เห็น หรือโดยตาํแหน่งหนา้ที%ตนไมอ่าจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของ 
ขอ้มูล หรือการขาดขอ้ความที%ควรตอ้งแจง้นั0น 

 (1) กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัซึ%งลงลายมือชื%อไวใ้นแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือชี0ชวน 

 (2) ผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดัซึ%งลงลายมือชื%อไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้ม◌ูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือชี0ชวน 
  (3) ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ผูส้อบบญัชี ที%ปรึกษาทางการเงินหรือผูป้ระเมินราคา 
ทรัพยสิ์นซึ%งจงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงลงลายมือชื%อรับรองขอ้มูลในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือชี0ชวน 

 มาตรา 84 บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยแ์ละบุคคลตามมาตรา 83 ไมต่อ้งรับผดิ 
ชดใชค่้าเสียหายตามมาตรา 82 ในกรณีดงัต่อไปน◌◌้ี 

 (1) ผูซื้0อหลกัทรัพยไ์ดรู้้หรือควรจะไดรู้้วา่ขอ้ความหรือรายการเป็นเทจ็ หรือขาด 
ขอ้ความที%ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั หรือ 
  (2) ความเสียหายที%เกิดขึ0นอนัมิใช่เป็นผลมาจากการไดรั้บขอ้ความหรือรายการที%เป็นเทจ็ 
หรือการไมแ่จง้ขอ้ความที%ควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั 

 มาตรา 85   ความรับผดิชดใชค้า่เสียหายตามมาตรา 82 ใหมี้ผลเป็นจาํนวนเท่ากบั 
ส่วนต่างของจาํนวนเงินที%ผูใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องคา่เสียหายไดจ้า่ยไปสาํหรับการไดม้าซึ% งหลกัทรัพยน์ั0น 
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กบัราคาที%ควรจะเป็นหากมีการเปิดเผยขอ้มูลที%ถูกตอ้งตามที%สํานกังานกาํหนดซึ%งตอ้งไม่ตํ%ากวา่ 
มูลคา่ที%ตราไวข้องหลกัทรัพยน์ั0น บวกดว้ยดอกเบี0ยของจาํนวนส่วนต่างดงักล่าวสาํหรับระยะเวลาที%ถือ 
หลกัทรัพยต์ามอตัราดอกเบี0ยสูงสุดโดยเฉลี%ยที%ธนาคารพาณิชยอ์ยา่งนอ้ยสี%แห่งตามที%สาํนกังานกาํหนด 
พึงจา่ยสาํหรับเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื%อสิ0นระยะเวลาตั0งแต่หนึ%งปีขึ0นไป 
  มาตรา 86   สิทธิเรียกร้องใหช้ดใชค้า่เสียหายตามมาตรา 82 ใหมี้อายคุวามหนึ%งปี 
นบัจากวนัที%ไดรู้้หรือควรจะไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือชี0ชวน 
มีขอ้ความหรือรายการที%เป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความที%ควรตอ้งแจง้แต่ไมเ่กินสองปีนบัจากวนัที%แบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนมีผลใชบ้งัคบั 

 มาตรา 87   การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
และร่างหนงัสือชี0ชวนมิไดเ้ป็นการแสดงวา่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสาํนกังานไดรั้บรองถึงความ 
ถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละในหนงัสือชี0ชวนดงักล่าว 
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานกังานไดป้ระกนัราคาของหลกัทรัพยที์%เสนอขายนั0น 

 มาตรา 88   บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยต์อ้งส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูซื้0อ 
หลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 89   ผูส้อบบญัชีที%แสดงความเห็นต่องบการเงินซึ%งเผยแพร่ไวใ้นแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หมแ่ละหนงัสือชี0ชวนในหมวดนี0ตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีที%สาํนกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบ 

 

หมวด 4 

ธุรกจิหลกัทรัพย์ 

 

ส่วนที' 1 

การจัดตั<งและการออกใบอนุญาต 

 

 
  มาตรา 90 การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์ะกระทาํไดต่้อเมื%อไดจ้ดัตั0งในรูปบริษทัจาํกดั 
หรือบริษทัมหาชนจาํกดัหรือเมื%อเป็นสถาบนัการเงินที%จดัตั0งขึ0นตามกฎหมายอื%น ทั0งนี0  โดยไดรั้บ 
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 การจดัตั0งบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัเพื%อประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ%ง 
จะกระทาํไดต่้อเมื%อไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 การควบบริษทัหลกัทรัพยเ์ขา้กนัให้ถือวา่เป็นการจดัตั0งบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชน 
จาํกดั แลว้แต่กรณี 
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 การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการใหค้วาม 
เห็นชอบตามมาตรานี0 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการ ตลอดจนเสียคา่ธรรมเนียม 
ตามที%กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 91   ในกรณีที%มีความจาํเป็นเพื%อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน 
ของประเทศ หรือเพื%อพิทกัษป์ระโยชน์ของประชาชน ใหรั้ฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีอาํนาจกาํหนดเงื%อนไขที%ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยไ์ด ้
  ในกรณีที%สภาพการณ์ที%ก่อใหเ้กิดความจาํเป็นตามวรรคหนึ%งเปลี%ยนแปลง 
ไปรัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแกไ้ขหรือเปลี%ยนแปลงเงื%อนไข 
ที%กาํหนดไวแ้ลว้นั0นได ้

 มาตรา 92   บริษทัหลกัทรัพยอ์าจมีสาํนกังานสาขาได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด 
  การจดัตั0งสาํนกังานสาขาของสถาบนัการเงินที%จดัตั0งขึ0นตามกฎหมายอื%นใหเ้ป็นไป 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั0น 

 มาตรา 93    ผูใ้ดกระทาํการแทนบริษทัซึ%งจดัตั0งและประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
ตามกฎหมายต่างประเทศ  โดยมีสาํนกังานติดต่อกบับุคคลทั%วไปในราชอาณาจกัรตอ้งไดรั้บ 
อนุญาตจากสาํนกังาน 

 ใหผู้ก้ระทาํการแทนตามวรรคหนึ%งทาํกิจการไดเ้ฉพาะที%ระบุไวใ้นการอนุญาต 
  มิใหน้าํความในมาตรา 95 มาใชบ้งัคบัแก่ผูไ้ดรั้บอนุญาตตามมาตรานี0  แต่ผูไ้ดรั้บ 
อนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์%สํานกังานกาํหนด 
 

ส่วนที' 2 

การกาํกบัและควบคุม 

 

 
มาตรา 94   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งใชชื้%อซึ% งมีคาํวา่ “บริษทัหลกัทรัพย”์ นาํหนา้ และ  

“จาํกดั” ต่อทา้ย 
 มาตรา 95   หา้มมิใหผู้ใ้ดนอกจากบริษทัหลกัทรัพยใ์ชชื้%อหรือคาํแสดงชื%อในธุรกิจวา่ 

“บริษทัหลกัทรัพย”์ หรือคาํอื%นใดที%มีความหมายเช่นเดียวกนั 
 มาตรา 96   บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งมีทุนจดทะเบียนซึ% งชาํระแลว้ตามจาํนวนที%คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนด ซึ% งตอ้งไมน่อ้ยกวา่หนึ%งร้อยลา้นบาท 
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  มาตรา 97   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์าํรงเงินกองทุนใหเ้พียงพอตามหลกัเกณฑเ์งื%อนไขและ 
วธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 มาตรา 98   หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยก์ระทาํการดงัต่อไปนี0  
  (1) ลดทุนโดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  (2) กระทาํการใดๆอนัจะทาํใหลู้กคา้ หรือบุคคลทั%วไปเขา้ใจผดิเกี%ยวกบัราคา คุณคา่ 
และลกัษณะของหลกัทรัพยที์%เกี%ยวขอ้ง 
  (3) กระทาํการใดๆอนัมีลกัษณะที%อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือเป็นการเอาเปรียบ 
ลูกคา้หรือบุคคลที%เกี%ยวขอ้งตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 (4) ซื0อขายหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไมว่า่จะเป็นการซื0อขายในนามของตนเองหรือลูกคา้ 
เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหก้ระทาํได ้
  (5) ขายหลกัทรัพยโ์ดยที%บริษทัยงัไมมี่หลกัทรัพยน์ั0นอยูใ่นครอบครองหรือมิได ้
มีบุคคลใดมอบหมายใหข้ายหลกัทรัพยน์ั0น เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหก้ระทาํได ้

 (6) รับคาํสั%งซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ากลูกคา้นอกสถานที%ทาํการของสาํนกังานใหญ่ 
หรือสาํนกังานสาขา เวน้แต่สาํนกังานจะกาํหนดเป็นอยา่งอื%น 
  (7) ซื0อหรือมีหุน้ เวน้แต่ 
        (ก) เป็นการไดม้าเนื%องจากประกอบการคา้หลกัทรัพย ์การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
หรือธุรกิจหลกัทรัพยอื์%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด หรือ 
          (ข) เป็นการไดม้าโดยไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานตามหลกัเกณฑ ์ เงื%อนไข 
และวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  (8) ประกอบกิจการอื%นใดที%มิใช่ธุรกิจหลกัทรัพยใ์นประเภทที%ไดรั้บอนุญาต  
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

การประกอบกิจการอื%นใดตามวรรคหนึ%ง ไมร่วมถึงการใหกู้ย้มืเงินเพื%อการซื0อขายหรือ 
แลกเปลี%ยนหลกัทรัพยที์%เกี%ยวกบัการประกอบการเป็นนายหนา้ซื0อขายหลกัทรัพยห์รือการคา้หลกัทรัพย ์ 
หรือการซื0อขายหรือแลกเปลี%ยนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ละในศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์
ของบริษทัหลกัทรัพยที์%ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการคา้หลกัทรัพย ์
  (9) ยา้ยที%ตั0งสาํนกังานใหญ่หรือสาํนกังานสาขาโดยมิไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน 
  (10) โฆษณากิจการของบริษทัหลกัทรัพยน์ั0น เวน้แต่การโฆษณานั0นจะไดก้ระทาํ 
ตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการที%สาํนกังานประกาศกาํหนด 

 มาตรา 99 ในกรณีที%มีปัญหาเกี%ยวกบัใบหลกัทรัพยที์%บริษทัหลกัทรัพยค์รอบครอง 
อยูใ่นขณะใดขณะหนึ%งวา่ บริษทัหลกัทรัพยไ์ดค้รอบครองไวเ้พื%อตนเองหรือเพื%อลูกคา้ของบริษทั 
หลกัทรัพย ์หรือบริษทัไดค้รอบครองไวเ้พื%อลูกคา้รายใด ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัก่อนหลงัดงัต่อไปนี0  
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  (1) ใหก้ารครอบครองของบริษทัหลกัทรัพยเ์พื%อลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพยอ์ยูใ่น 
ลาํดบัก่อนการครอบครองของบริษทัหลกัทรัพยเ์พื%อตนเอง 

 (2) ใหลู้กคา้ที%สั%งซื0อก่อนไดรั้บประโยชน์ตามลาํดบัก่อนหลงัหลกัทรัพยที์%ซื0อ ทั0งนี0  
ไม่วา่บริษทัหลกัทรัพยน์ั0นจะยดึถือหลกัทรัพยด์งักล่าวไวเ้ป็นประกนัการชาํระหนี0 เงินกูด้ว้ยหรือไม่กต็าม 

 มาตรา 100   การตั0งบุคคลใดเป็นตวัแทนหรือนายหนา้ของบริษทัหลกัทรัพยต์อ้ง 
ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานก่อน 
  การขอรับอนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการ 
ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 101 ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์จง้เป็นหนงัสือต่อสาํนกังานภายในสิบห้าวนั 
นบัแต่มีการแกไ้ขเพิ%มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทัหลกัทรัพย ์

 มาตรา 102   การใหกู้ย้มืเงินเพื%อการซื0อขายหรือแลกเปลี%ยนหลกัทรัพย ์ บริษทั 
หลกัทรัพยต์อ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศ 
กาํหนดโดยคาํแนะนาํของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 มาตรา 103    หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต์ั0งหรือยอมใหบุ้คคลซึ%งมีลกัษณะดงัต่อไปนี0  
เป็นหรือทาํหนา้ที%กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการหรือที%ปรึกษาของบริษทั 
หลกัทรัพย ์

 (1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (2) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที%สุดใหจ้าํคุกในความผดิเกี%ยวกบัทรัพย ์
ที%กระทาํโดยทุจริต 

 (3) เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการสั%งการของสถาบนั 
การเงินที%ถูกเพิกถอนใบอนุญาาต เวน้แต่จะไดรั้บยกเวน้จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (4) เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของบริษทัหลกัทรัพยอื์%น 
  (5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจ้ดัการตามมาตรา 144 
หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายอื%น 
  (6) เป็นขา้ราชการการเมือง 
  (7) เป็นขา้ราชการซึ%งมีหนา้ที%เกี%ยวกบัการควบคุมบริษทัหลกัทรัพย ์พนกังานของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสาํนกังาน เวน้แต่ 

       (ก) เป็นกรณีที%ไดรั้บการแต่งตั0งโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เพื%อเขา้ไปช่วยเหลือในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ 

       (ข) เป็นกรณีที%ไดรั้บการแต่งตั0งตามมาตรา 145 
        (ค) เป็นกรณีของบริษทัหลกัทรัพยที์%เป็นรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ย 
วธีิการงบประมาณ 
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 (8)  เป็นผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัจาํกดั 
ซึ% งตนหรือบุคคลหรือหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัจาํกดัตามมาตรา 258 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) 
เป็นหุน้ส่วนหรือถือหุน้อยู ่เวน้แต่ 
        (ก) เป็นที%ปรึกษาหรือกรรมการซึ% งไมมี่อาํนาจในการจดัการของบริษทัหลกัทรัพย ์
        (ข) เป็นกรณีที%ไดรั้บยกเวน้จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะมีเหตุจาํเป็นตอ้ง 
แกไ้ขฐานะหรือการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพย ์
        (ค) เป็นกรณีที%ไดรั้บการแต่งตั0งตามมาตรา 145 
        (ง) เป็นกรณีมีหุน้อยูใ่นหา้งหุน้ส่วนจาํกดันั0นรวมกนัไม่เกินร้อยละหนึ%งของทุน 
ทั0งหมดของหา้งหุน้ส่วนจาํกดัดงักล่าว 
        (จ)  เป็นกรณีถือหุน้อยูใ่นบริษทัจาํกดันั0นรวมกนัไม่เกินร้อยละหนึ%งของ 
จาํนวนหุน้ที%จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมดของบริษทัจาํกดัดงักล่าว 

 (9) เป็นบุคคลซึ%งมิไดมี้คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานหรือ 
คุณสมบติัอื%น  ทั0งนี0  ตามที%คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  (10) มีลกัษณะตอ้งห้ามอยา่งอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 104   บริษทัหลกัทรัพยจ์ะแต่งตั0งกรรมการหรือผูจ้ดัการ หรือทาํสัญญา 
ใหบุ้คคลอื%นมีอาํนาจทั0งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษทัหลกัทรัพยไ์ด ้ต่อเมื%อ 
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

 ในกรณีที%ปรากฏในภายหลงัวา่บุคคลตามวรรคหนึ%งมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 103 
ใหส้าํนกังานมีอาํนาจเพิกถอนความเห็นชอบที%ไดใ้หไ้วแ้ลว้ได ้และใหบ้ริษทัหลกัทรัพยเ์สนอชื%อ 
บุคคลอื%นแทนเพื%อขอความเห็นชอบจากสาํนกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที%ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ 

 ใหน้าํความในมาตรา 103 มาใชบ้งัคบัแก่บุคคลซึ% งบริษทัหลกัทรัพยท์าํสัญญาใหมี้อาํนาจ 
ทั0งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั0นตลอดจนผูซึ้% งปฏิบติังานใหแ้ก่บุคคลนั0น 
ดว้ยโดยอนุโลม 

 มาตรา 105    ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัทาํบญัชีเพื%อแสดงผลการดาํเนินงานและ 
ฐานะการเงินที%เป็นอยูต่ามความจริงโดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที%กาํหนดโดยสถาบนัวชิาชีพ 
ที%หน่วยราชการที%เกี%ยวขอ้งใหค้วามเห็นชอบและขอ้กาํหนดเพิ%มเติมตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 106 ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนทุกงวดการบญัชี 
ในรอบระยะเวลาหกเดือนตามแบบที%สาํนกังานประกาศกาํหนด งบดุลนั0นตอ้งมีการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีที%สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในรอบปีบญัชีนั0น 
และผูส้อบบญัชีดงักล่าวตอ้งมิใช่กรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัหลกัทรัพยน์ั0น 
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  ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ระกาศงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนที%จดัทาํขึ0นตามวรรคหนึ%ง 
ทุกงวดการบญัชีในรอบระยะเวลาหกเดือน โดยใหปิ้ดประกาศไวใ้นที%เปิดเผย ณ สาํนกังานของ 
บริษทัหลกัทรัพยน์ั0นลงประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถิ%นอยา่งนอ้ยหนึ%งฉบบัและเสนอต่อ 
สาํนกังานหนึ%งฉบบั 

 การจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดการบญัชีรอบระยะเวลาหกเดือนแรก 
ของปีบญัชีตามวรรคหนึ%งและการประกาศตามวรรคสองใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในสามเดือน 
นบัแต่วนัสิ0นงวดการบญัชี และสําหรับงวดประจาํปีบญัชีใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในยี%สิบเอด็วนั 
นบัแต่วนัที%ไดรั้บอนุมติัจากที%ประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั0งหมดตอ้งไมเ่กินสี%เดือนนบัแต่วนัสิ0นปีบญัชีนั0น 
ทั0งนี0  เวน้แต่สํานกังานจะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื%น 

 มาตรา 107 ผูส้อบบญัชีตามมาตรา 106 ตอ้งรักษามรรยาทและปฏิบติังานสอบบญัชี 
เพื%อแสดงความเห็นต่องบการเงินใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชีและขอ้กาํหนด 
เพิ%มเติมตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 ในกรณีที%บริษทัหลกัทรัพยไ์ดท้าํเอกสารประกอบการลงบญัชีและหรือลงบญัชีไมต่รง 
กบัความเป็นจริงใหผู้ส้อบบญัชีเปิดเผยขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของบญัชีที%มีผลกระทบต่องบการเงิน 
ไวใ้นรายงานการสอบบญัชีที%ตนจะตอ้งลงลายมือชื%อเพื%อแสดงความเห็น 

 ผูส้อบบญัชีผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามวรรคหนึ%งหรือวรรคสอง ใหส้าํนกังานมีอาํนาจ 
เพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีผูน้ั0นได ้
  มาตรา 108   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ระกาศรายการหรือเปิดเผยขอ้มูลอื%นใดเกี%ยวกบั 
บริษทัหลกัทรัพยน์ั0นตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาที%สาํนกังานกาํหนด ประกาศรายการหรือ 
ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้สดงไวใ้นที%เปิดเผย ณ สาํนกังานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั0นและใหร้ายงานต่อ 
สาํนกังานทราบพร้อมดว้ยสาํเนาประกาศรายการหรือขอ้มูลที%เปิดเผย 

 มาตรา 109   ส◌าํนกังานจะกาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยใ์ดยื%นรายงานหรือแสดงเอกสารใด 
ตามระยะเวลาหรือเป็นครั0 งคราวตามที%สํานกังานกาํหนดกไ็ด ้และสาํนกังานจะใหท้าํคาํชี0แจงเพื%อ 
อธิบายหรือขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารนั0นดว้ยกไ็ด ้ทั0งนี0  ตามหลกัเกณฑแ์ละภายในกาํหนด 
เวลาที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 รายงานและเอกสารที%ยื%นหรือแสดงหรือคาํชี0แจงเพื%ออธิบายหรือขยายความตาม 
วรรคหนึ%ง บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งทาํใหค้รบถว้นและตรงต่อความเป็นจริง 

 มาตรา 110 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งเปิดทาํการตามเวลาและหยดุทาํการตามวนัที% 
สาํนกังานกาํหนด เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานใหเ้ปิดทาํการหรือหยดุทาํการในเวลาหรือ 
วนัอื%น 
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มาตรา 111 มิใหน้าํความในมาตรา 94 มาตรา 98 (1) (7) (8) และ (9) มาตรา 104  
มาตรา 106 มาตรา 107 มาตรา 108 และมาตรา 110  มาใชบ้งัคบัแก่สถาบนัการเงินที%จดัตั0งตาม 
กฎหมายอื%นและไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 90 

ส่วนที' 3 

การเป็นนายหน้าซื<อขายหลกัทรัพย์ 

 

 
  มาตรา 112 ในการเป็นนายหนา้ซื0อขายหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งทาํสัญญา 
เป็นหนงัสือกบัลูกคา้ที%ไดม้อบหมายใหท้าํการเป็นนายหนา้ซื0อขายหลกัทรัพย ์ในการนี0คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อาจกาํหนดรายการอนัเป็นสาระสาํคญัแห่งสัญญาเพื%อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่คูสั่ญญาดงักล่าว 
กไ็ด ้

 มาตรา 113 ในการเป็นนายหนา้ซื0อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการ ตลอดจนเรียกคา่ธรรมเนียม 
หรือคา่บริการ ทั0งนี0  ตามที%คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
  ในการเป็นนายหนา้ซื0อขายหลกัทรัพยใ์ดๆนอกตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพย ์
ตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการ ตลอดจนเรียกคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการ ทั0งนี0  
ตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 

ส่วนที' 4 

การค้าหลกัทรัพย์ 

 

 
  มาตรา 114   ในการคา้หลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งดาํเนินการคา้หลกัทรัพย ์
ตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ส่วนที' 5 

การเป็นที'ปรึกษาการลงทุน 

 

 
  มาตรา 115 ในการเป็นที%ปรึกษาการลงทุน บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งดาํเนินการตาม 
หลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะกาํหนดคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการที%บริษทัหลกัทรัพยอ์าจเรียกจากลูกคา้ในการเป็นที%ปรึกษา 
การลงทุนดว้ยก็ได ้
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ส่วนที' 6 

การจัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

 

 
  มาตรา 116  ในการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งดาํเนินการตาม 
หลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดและคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะกาํหนดคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการที%บริษทัหลกัทรัพยอ์าจเรียกจากลูกคา้ในการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
ดว้ยกไ็ด ้

ส่วนที' 7 

การจัดการกองทนุรวม 

 

 
  มาตรา 117   ในการจดัการกองทุนรวม บริษทัหลกัทรัพยจ์ะจดัตั0งและจดัการกองทุนรวม 
ได ้เมื%อคาํขอจดัตั0งกองทุนรวมนั0นไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังาน  ทั0งนี0  ตามหลกัเกณฑเ์งื%อนไขและวธีิการ 
ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  มาตรา 118  ในการยื%นคาํขอจดัตั0งกองทุนรวมตามมาตรา 117 บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งส่ง 
เอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี0ดว้ย 

 (1) รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมตามรายการที%สาํนกังานประกาศกาํหนด 
  (2) ร่างขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพย ์
  (3) ร่างสัญญาจดัตั0งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  มาตรา 119   ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยอ์ยา่งนอ้ยตอ้งมี 
สาระสาํคญัดงัต่อไปนี0  

 (1) อาํนาจหนา้ที%และความรับผดิชอบของบริษทัหลกัทรัพย ์
  (2) การแต่งตั0ง เงื%อนไขการเปลี%ยนตวัและคา่ตอบแทนของผูดู้แลผลประโยชน์ 
ของกองทุนรวม 

 (3) อตัรา และวธีิการจา่ยคา่ตอบแทนและบาํเหน็จในการจดัการกองทุนรวม 
  (4) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (5) การเลิกกองทุนรวมไม่วา่เพราะเหตุครบกาํหนดอายขุองโครงการจดัการ 
กองทุนรวมหรือเพราะเหตุอื%นใด 
  (6) รายการอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
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  มาตรา 120   ขอ้ผกูพนัตามมาตรา 119 และสัญญาแต่งตั0งผูดู้แลผลประโยชน์ของ 
กองทุนรวมตอ้งไมมี่ขอ้จาํกดัความรับผิดของบริษทัหลกัทรัพย ์และผูดู้แลผลประโยชน์ที%มี 
ลกัษณะอนัไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
  ขอ้ความในขอ้ผกูพนัหรือในสัญญาใดที%มีลกัษณะที%ขดับทบญัญติัตามวรรคหนึ%ง 
ใหต้กเป็นโมฆะ 

 มาตรา 121  ผ◌ู◌้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตอ้งเป็นธนาคารพาณิชยห์รือ 
สถาบนัการเงินที%มีคุณสมบติัตามที%สํานกังานประกาศกาํหนด 
  ในการประกาศกาํหนดตามวรรคหนึ%ง สาํนกังานจะกาํหนดในเรื%องดงัต่อไปนี0 เป็นสาํคญั 
  (1) เงินกองทุน สินทรัพยร์วมสุทธิ และผลการดาํเนินงานของผูที้%จะเป็นผูดู้แล 
ผลประโยชน์ 

 (2) ความสัมพนัธ์ของผูดู้แลผลประโยชน์กบับริษทัหลกัทรัพย ์
  (3) การจดัองคก์รและการควบคุมภายในเพื%อการปฏิบติัหนา้ที%เป็นผูดู้แลผลประโยชน ์

 มาตรา 122   เมื%อบริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั0งและจดัการกองทุนรวมตาม 
มาตรา 117 แลว้และก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน ให้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ผูดู้แล 
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 มาตรา 123  การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนจะกระทาํไดต่้อเมื%อบริษทัหลกัทรัพย ์
ไดจ้ดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชี0ชวนพร้อมทั0งระบุวนัที%ที%ไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั0งและจดัการกองทุนรวม 
ไวด้ว้ย 

 หนงัสือชี0ชวนตอ้งเป็นไปตามแบบที%สาํนกังานประกาศกาํหนด สาํหรับรายการ 
ในหนงัสือชี0ชวนที%ตรงกบัรายการในโครงการจดัการกองทุนรวมตอ้งมีสาระสาํคญัของขอ้มูลไมต่่างกนั 

 มาตรา 124   เงินที%ไดรั้บจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนในแต่ละโครงการจดัการกองทุนรวม 
ใหร้วมเขา้เป็นกองทรัพยสิ์น และใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นกองทุนรวม 
กบัสาํนกังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  กองทุนรวมที%ไดจ้ดทะเบียนแลว้ใหเ้ป็นนิติบุคคล ซึ%งมีวตัถุประสงคเ์พื%อใหบ้ริษทั 
หลกัทรัพยน์าํทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไปลงทุนตามโครงการจดัการกองทุนรวมตามที%ไดรั้บอนุมติั 
โดยใหบ้ริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 ใหก้องทุนรวมตามวรรคสองมีสัญชาติเดียวกบับริษทัหลกัทรัพยซึ์%งเป็นผูรั้บผดิชอบ 
ในการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 มาตรา 125 ในการจดัการกองทุนรวม บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี0  
  (1) จดัการใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมที%ไดรั้บอนุมติั ตลอดจน 
ขอ้ผกูพนัที%ทาํไวก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งเคร่งครัด 

 (2) จดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
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  (3) จดัทาํบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น 
  (4) จดัทาํรายงานการลงทุนของกองทุนรวมใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ 
ทั0งนี0  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที%สาํนกังานประกาศกาํหนด 
  (5) จดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที%สาํนกังานประกาศ 
กาํหนดดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (6) จดัใหไ้ดม้าซึ% งผลประโยชน์ที%ไดจ้ากการนาํทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไปลงทุน 
และนาํผลประโยชน์ดงักล่าวฝากไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์ 

 มาตรา 126 ในการจดัการกองทุนรวม หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยก์ระทาํการดงัต่อไปนี0  
  (1) กระทาํการใด ๆ อนัมีลกัษณะที%อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามที%สาํนกังานประกาศกาํหนด 

 (2) ลงทุนในหรือมีไวซึ้%งหุน้ของบริษทัหลกัทรัพยที์%เป็นผูรั้บผดิชอบการดาํเนินการนั0นเอง 
  (3) ลงทุนในหรือมีไวซึ้%งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื%นที%บริษทัหลกัทรัพยเ์ดียวกนันั0น 
เป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินการ 

 (4) ลงทุนในหรือมีไวซึ้%งหลกัทรัพยข์องบริษทัใดเกินอตัราส่วนที%สาํนกังานประกาศ 
กาํหนด ทั0งนี0  ส◌าํนกังานจะกาํหนดตามประเภทของหลกัทรัพยห์รือตามประเภทของกิจการของ 
บริษทันั0นกไ็ด ้

 (5) กูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมหรือก่อภาระผกูพนัใดๆแก่ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
 การประกาศตาม (4) สาํนกังานจะประกาศกาํหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยถื์อปฏิ◌ิบติั 

สาํหรับแต่ละกองทุนรวมหรือรวมทุกกองทุนรวมที%บริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินการกไ็ด ้
  มาตรา 127 ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีอาํนาจหนา้ที%ดงัต่อไปนี0  
  (1) ดูแลใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามมาตรา 125 โดยเคร่งครัด 
  (2) รับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมโดยแยกไวต่้างหากจากทรัพยสิ์นอื%น 
พร้อมทั0งดูแลใหก้ารเบิกจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเป็นไปตามที%ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
  (3) จดัทาํบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
  (4) จดัทาํรายงานเสนอต่อสาํนกังาน ในกรณีที%บริษทัหลกัทรัพยก์ระทาํการหรือ 
งดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไมป่ฏิบติัหนา้ที%ตามมาตรา 125 
  (5) ดาํเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษทัหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามหนา้ที%ของตน 
หรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทัหลกัทรัพย ์ ทั0งนี0  เพื%อประโยชน์ของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนทั0งปวง หรือเมื%อไดรั้บคาํสั%งจากสาํนกังาน 

 คา่ใชจ้า่ยในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื%อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมใด 
ใหเ้รียกร้องจากทรัพยสิ์นกองทุนรวมนั0น 
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 มาตรา 128 ในกรณีที%บริษทัหลกัทรัพยก์ระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิด 
ความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบติัหนา้ที%ของตนตามมาตรา 125 ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของ 
กองทุนรวมจดัทาํรายงานเกี%ยวกบัเรื%องดงักล่าวโดยละเอียดและส่งใหแ้ก่สาํนกังานภายในหา้วนันบัแต่ 
วนัที%ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรู้ถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

 ในกรณีที%สาํนกังานไดรั้บรายงานตามวรรคหนึ%ง และพิจารณาเห็นวา่การกระทาํของ 
บริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นการกระทาํที%อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ทั0งปวง ใหส้าํนกังานมีอาํนาจสั%งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์กไ้ขการกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํที%อาจก่อ 
ใหเ้กิดความเสียหายหรือเป็นการฝ่าฝืนหนา้ที%ของบริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา 125 
  ในกรณีที%บริษทัหลกัทรัพยไ์มป่ฏิบติัตามคาํสั%งของสาํนกังานที%สั%งตามวรรคสอง 
ใหส้าํนกังานมีอาํนาจดาํเนินการดงัต่อไปนี0  

 (1) สั%งเพิกถอนการเป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการของบริษทัหลกัทรัพยน์ั0น 
และแต่งตั0งให้บริษทัหลกัทรัพยอื์%นเขา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการแทนทั0งนี0  ใหถื้อวา่บริษทั 
หลกัทรัพยที์%สาํนกังานแต่งตั0งไดรั้บไปซึ% งสิทธิและหนา้ที%ของบริษทัหลกัทรัพยที์%ถูกสั%งเพิกถอน 

 (2) สั%งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยเ์ลิกกองทุนรวมนั0น 
 มาตรา 129   ในการจดักองทุนรวม บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งดาํเนินการตามโครงการ 

จดัการกองทุนรวมที%ไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังาน 
 การแกไ้ขเพิ%มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแกไ้ขวธีิการจดัการ หากมิได ้

กระท◌าํตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ%งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ%งหนึ%ง 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนที%จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนั0นจะตอ้งไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

 ในกรณีที%การแกไ้ขเพิ%มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธีิจดัการไดก้ระทาํตาม 
มติของผูถื้อหน่วยลงทุน ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์จง้ใหส้าํนกังานทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที% 
ไดมี้มติใหแ้กไ้ข 
  ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์จง้การแกไ้ขเพิ%มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือ 
วธีิการจดัการไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถิ%นอยา่งนอ้ย 
หนึ%งฉบบัภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที%ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานหรือวนัที%ไดมี้มติใหแ้กไ้ข 
เพิ%มเติมแลว้แต่กรณี 

 มาตรา 130   เมื%อเลิกกองทุนรวมแลว้ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์ต่งตั0งผูช้าํระบญัชีเพื%อ 
ทาํหนา้ที%รวบรวมและแจกจ่ายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั0งทาํการอยา่งอื%นตามแต่จาํเป็น 
เพื%อชาํระบญัชีใหเ้สร็จสิ0น ทั0งนี0  ตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
กาํหนด 

 ผูช้าํระบญัชีตามวรรคหนึ%งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานก่อน 
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  คา่ใชจ้า่ยและเงินคา่ตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนรวมใด ใหจ่้ายจาก 
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมนั0น 

 มาตรา 131 เมื%อการชาํระบญัชีเสร็จสิ0นใหผู้ช้าํระบญัชีขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม 
กบัสาํนกังาน 
  ภายหลงัจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรัพยสิ์นคงคา้งอยู ่
ใหผู้ช้าํระบญัชีจดัการโอนทรัพยสิ์นดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธิZ ของสาํนกังาน 

 มาตรา 132 ใหน้าํความในมาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 82 มาตรา 83 
มาตรา 84 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 87 และมาตรา 89 รวมทั0งบทกาํหนดโทษที%เกี%ยวขอ้งมาใช ้
บงัคบัแก่การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนและการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน ์
โดยอนุโลม 

 คา่ใช่จา่ยในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื%อประโยชน์ของกองทุนรวมใด ให้เรียกร้องได ้
จากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมนั0น 
 

ส่วนที' 8 

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 

 
  มาตรา 133   ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งทาํสัญญาเป็น 
หนงัสือกบับุคคลหรือคณะบุคคลที%มอบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล และตอ้งดาํเนินการ 
ตามหลกัเกณฑเ์งื%อนไขและวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  ในการนี0ใหค้ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีอาํนาจกาํหนดรายการอนัเป็นสาระสาํคญัแห่งสัญญาดงักล่าวได ้

 มาตรา 134 ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยรั์บดาํเนินการ 
ดงัต่อไปนี0  
  (1) จดัการกองทุนส่วนบุคคลใหแ้ก่คณะบุคคลที%ประกอบดว้ยบุคคลตั0งแต่สิบคนขึ0นไป 
  (2) จดัการกองทุนส่วนบุคคลใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละรายที%มีวงเงินตํ%ากวา่หนึ%งลา้นบาท 
  (3) จดัการกองทุนส่วนบุคคลใหแ้ก่คณะบุคคลแต่ละคณะที%มีวงเงินตํ%ากวา่สิบลา้นบาท 
  ทั0งนี0  เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนดใหมี้การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
เป็นอยา่งอื%น 

 มาตรา 135   ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้ผูรั้บฝาก 
ทรัพยสิ์นซึ%งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ทั0งนี0  ตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวิธีการที% 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
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  มาตรา 136   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์ยกทรัพยสิ์นของผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลออกจากทรัพยสิ์นของตน และใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์าํทรัพยสิ์นที%เป็นหลกัทรัพย ์
ไปฝากไวก้บัผูรั้บฝากทรัพยสิ์นที%ไดรั้บความเห็นชอบตามมาตรา 135 ภายในวนัทาํการถดัไปจาก 
วนัที%บริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บทรัพยสิ์นที%เป็นหลกัทรัพยน์ั0นมาหรือภายในระยะเวลาที%สาํนกังาน 
ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 137  ในการรับฝากหลกัทรัพย ์ใหผู้รั้บฝากทรัพยสิ์นแยกหลกัทรัพย ์
ที%ตนรับฝากไวอ้อกจากทรัพยสิ์นอื%นของตน 

 มาตรา 138 บรรดาทรัพยสิ์นของผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ตอ้งลงชื%อของผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลและชื%อของบริษทัหลกัทรัพยใ์นฐานะ 
ผูท้าํการแทนไวด้ว้ย 

มาตรา 139 หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยที์%รับจดัการกองทุนส่วนบุคคลกระทาํการ 
ดงัต่อไปนี0  
  (1) ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทอื%นใดเพื%อเป็นทรัพยสิ์นของผูม้อบหมายใหจ้ดัการ 
กองทุนส่วนบุคคล นอกจากที%ไดต้กลงกนัไวต้ามสัญญามอบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  (2) รับคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการอื%นใดจากผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล 
เวน้แต่เป็นคา่ธรรมเนียมหรือค่าบริการตามอตัราและวธีิการที%กาํหนดไวใ้นสัญญามอบหมายใหจ้ดัการ 
กองทุนส่วนบุคคล 

 (3) ซื0อหรือขายหลกัทรัพยใ์นนามของตนเองใหแ้ก่ผูม้อบหมายให้จดัการกองทุน 
ส่วนบุคคล โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ถึงการกระทาํดงักล่าว 

 (4) ใหค้าํรับรองแก่ผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลวา่จะมีกาํไรในอตัรา 
ที%แน่นอนหรือสัญญาวา่จะไมมี่ผลขาดทุนในอตัราที%กาํหนดไวโ้ดยแน่นอน 

 มาตรา 140  ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัทาํบญัชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน 
ส่วนบุคคลแต่ละรายตามแบบที%สาํนกังานประกาศกาํหนด และตอ้งเกบ็รักษาเอกสารประกอบบญัชี 
แสดงใหเ้ห็นความถูกตอ้งแห่งบญัชีนั0นไวด้ว้ย 
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ส่วนที' 9 

การเพกิถอนใบอนุญาตและการเลกิบริษัท 

 

 
  มาตรา 141 ในกรณีที%สาํนกังานเห็นวา่บริษทัหลกัทรัพยใ์ด 
  (1) จดัทาํบญัชีไมเ่รียบร้อยหรือไม่ทาํให้แลว้เสร็จภายในเวลาอนัสมควร 
  (2) กระทาํการหรือไมก่ระทาํการตามที%สาํนกังานประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  ใหส้าํนกังานมีอาํนาจสั%งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั0นแกไ้ขการกระทาํดงักล่าว หรือ 
กระทาํการ หรืองดเวน้กระทาํการตามที%สาํนกังานเห็นสมควรภายในเวลาที%กาํหนด 

 มาตรา 142   เมื%อปรากฏหลกัฐานต่อสาํนกังานวา่บริษทัหลกัทรัพยใ์ดมีฐานะหรือ 
มีการดาํเนินงานอยูใ่นลกัษณะอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน 
ใหส้าํนกังานมีอาํนาจสั%งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั0นแกไ้ขฐานะหรือการดาํเนินงานดงักล่าวไดภ้ายใน 
ระยะเวลาที%สาํนกังานกาํหนด 

 มาตรา 143   ในกรณีที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นวา่บริษทัหลกัทรัพยใ์ดมีฐานะ 
หรือมีการดาํเนินงานอยูใ่นลกัษณะอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่ประโยชน์ของ 
ประชาชน ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจสั%งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์าํเนินการแกไ้ข การบริหารงาน 
ใหถู้กตอ้งหรือดาํเนินการอื%นใดภายในระยะเวลาที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ในการนี0  คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะกาํหนดเงื%อนไขใด ๆ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัเพื%อประโยชน์ในการแกไ้ขฐานะหรือ 
การดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั0นดว้ยกไ็ด ้

 บริษทัหลกัทรัพยใ์ดไมด่าํเนินการแกไ้ขหรือไมส่ามารถแกไ้ขการดาํเนินงานดงักล่าวได ้
ใหรั้ฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจสั%งเพิกถอนใบอนุญาตของบริษทั 
หลกัทรัพยน์ั0นได ้

 มาตรา 144   เมื%อปรากฏหลกัฐานต่อสาํนกังานวา่ บริษทัหลกัทรัพยใ์ดมีฐานะหรือมีการ 
ดาํเนินงานในลกัษณะอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนหรือกรรมการ 
ผูจ้ดัการหรือบุคคลซึ%งรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยใ์ดไมป่ฏิบติัตามคาํสั%งของ 
สาํนกังานตามมาตรา 141 หรือมาตรา 142 ใหส้าํนกังานมีอาํนาจสั%งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั0น 
ถอดถอนกรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลซึ% งรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยผ์ูเ้ป็น 
ตน้เหตุดงักล่าวออกจากตาํแหน่งได ้และใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั0นแต่งตั0งบุคคลอื%นโดยความเห็นชอบ 
จากสาํนกังานเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนภายในเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัถอดถอน 
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 มาตรา 145 บริษทัหลกัทรัพยใ์ดไมถ่อดถอนบุคคลหรือถอดถอนแลว้ไม่แต่งตั0ง 
บุคคลอื%นเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนภายในเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัถอดถอน  ใหส้าํนกังานดว้ยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจสั%งดงัต่อไปนี0  

 (1) ถอดถอนกรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลซึ%งรับผดิชอบในการดาํเนินงานของ 
บริษทัหลกัทรัพยซึ์% งบริษทัหลกัทรัพยน์ั0นไมถ่อดถอน 

 (2) แต่งตั0งบุคคลหนึ%งบุคคลใดไปดาํรงตาํแหน่งแทนผูซึ้% งถูกถอดถอนเป็นเวลา 
ไม่เกินสามปี และใหบุ้คคลนั0นไดรั้บคา่ตอบแทนตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดโดยให ้
จา่ยจากทรัพยสิ์นของบริษทัหลกัทรัพยน์ั0น และในระหวา่งเวลาที%บุคคลดงักล่าวดาํรงตาํแหน่งอยู ่
ผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ะมีมติเพิกถอนหรือเปลี%ยนแปลงคาํสั%งของสาํนกังานมิได ้
  เพื%อประโยชน์แห่งมาตรานี0  ใหถื้อวา่คาํสั%งของสาํนกังานตามวรรคหนึ%งเป็นมติ 
ของที%ประชุมผูถื้อหุน้ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน 
จาํกดั แลว้แต่กรณี 

 บุคคลซึ%งถูกถอดถอนจะเขา้ไปเกี%ยวขอ้งหรือดาํเนินการใด ๆ ไมว่า่โดยทางตรง 
และทางออ้มในบริษทัหลกัทรัพยน์ั0นมิได ้และตอ้งอาํนวยความสะดวก และใหข้อ้เทจ็จริง 
แก่บุคคลซึ%งไดรั้บแต่งตั0งแทน 

 มาตรา 146  บริษทัหลกัทรัพยใ์ดไมป่ฏิบติัตามคาํสั%งของสาํนกังานตามมาตรา 144 
ใหส้าํนกังานรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และใหรั้ฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.มีอาํนาจสั%งเพิกถอนใบอนุญาตได ้

 มาตรา 147  ในกรณีที%บริษทัหลกัทรัพยใ์ดไม่ประกอบกิจการตามประเภทที%ไดรั้บ 
ใบอนุญาตในปริมาณที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดในช่วงระยะเวลาสองปีใด ๆ  
ใหรั้ฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจสั%งเพิกถอนใบอนุญาตใหป้ระกอบ 
กิจการทุกประเภทหรือประเภทใดประเภทหนึ%งที%ไดรั้บใบอนุญาตนั0นได ้

 มาตรา 148  ในกรณีที%รัฐมนตรีสั%งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 143 มาตรา 146 
หรือมาตรา 147 ที%เป็นการสั%งเพิกถอนการประกอบกิจการทุกประเภท ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยที์%ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตดงักล่าวเป็นอนัเลิกบริษทั 

 ความในวรรคหนึ%งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่สถาบนัการเงินที%อาจประกอบธุรกิจหลกัทรัพยไ์ด ้
ตามกฎหมายอื%น 

 มาตรา 149   ในการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษทัหลกัทรัพย ์  ใหรั้ฐมนตรีแจง้ 
เป็นหนงัสือใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั0นทราบและปิดประกาศไวใ้นที%เปิดเผย ณ สาํนกังานของบริษทั 
หลกัทรัพยน์ั0นกบัทั0งใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาและในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถิ%นอยา่งนอ้ย 
หนึ%งฉบบั 
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 มาตรา 150    บริษทัหลกัทรัพยใ์ดประสงคจ์ะเลิกประกอบกิจการตามประเภทที%ได ้
รับใบอนุญาต ใหย้ื%นขออนุญาตเลิกประกอบกิจการต่อรัฐมนตรีผา่นคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการ 
อนุญาตรัฐมนตรีจะกาํหนดเงื%อนไขใดๆกไ็ด ้

 มาตรา 151    เมื%อบริษทัหลกัทรัพยใ์ดเลิกกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั0นทาํการซื0อขายหรือแลกเปลี%ยนหลกัทรัพย ์ชาํระราคา และส่งมอบหลกัทรัพย ์
ในรายการที%คา้งอยูใ่หเ้สร็จภายในระยะเวลาที%สาํนกังานกาํหนด 

 มาตรา 152   เมื%อมีการเลิกบริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา 148 ใหมี้การชาํระบญัชี 
และให้สาํนกังานแต่งตั0งผูช้าํระบญัชี 
  การชาํระบญัชีใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
วา่ดว้ยการชาํระบญัชีบริษทัจาํกดั หรือกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัวา่ดว้ยการชาํระบญัชี  
แลว้แต่กรณี เวน้แต่การใดที%เป็นอาํนาจและหนา้ที%ของที%ประชุมใหญ่ ใหเ้ป็นอาํนาจและหนา้ที%ของ 
สาํนกังาน 

 คา่ใชจ้า่ยในการชาํระบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยใ์ดใหจ่้ายจากทรัพยสิ์นของบริษทั 
หลกัทรัพยน์ั0น 
 

หมวด 5 

ตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

ส่วนที' 1 

การจัดตั<ง 

 
 
  มาตรา 153   ใหจ้ดัตั0งตลาดหลกัทรัพยขึ์0นเรียกวา่ “ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 
มีวตัถุประสงคเ์พื%อประกอบกิจการตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไมน่าํผลกาํไรมาแบง่ปันกนัดงันี0  
  (1) จดัใหมี้การใหบ้ริการเป็นศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนรวมตลอดถึง 
การจดัระบบและวธีิการซื0อขายหลกัทรัพยใ์นศูนยด์งักล่าว 
  (2) ประกอบธุรกิจที%เกี%ยวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ธุรกิจใหบ้ริการเกี%ยวกบั 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยเป็นสาํนกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
ธุรกิจใหบ้ริการดา้นขอ้มูลเกี%ยวกบัหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจทาํนองเดียวกนั 
  (3) ประกอบธุรกิจอื%นใดนอกจาก (1) และ(2) โดยไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ%งใหมี้ฐานะเป็นนิติบุคคล 
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  มาตรา 154 ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจกระทาํการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวตัถุ 
ประสงคต์ามมาตรา 153 อาํนาจเช่นวา่นี0 ใหร้วมถึง 

 (1) จดัใหไ้ดม้า ถือกรรมสิทธิZ  มีทรัพยสิ์ทธิต่าง ๆ ครอบครอง เช่าหรือใหเ้ช่า 
เช่าซื0อหรือใหเ้ช่าซื0อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื0อ จาํนองหรือรับจาํนอง 
ขายหรือจาํหน่ายดว้ยวธีิอื%นใดซึ%งสังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพย ์
  (2) กูย้มืเงินหรือใหกู้ย้มืเงินและลงทุนหาผลประโยชน ์

 มาตรา 155  หา้มมิใหบุ้คคลใดประกอบกิจการตลาดหลกัทรัพยห์รือกิจการที%มีลกัษณะ 
คลา้ยคลึงกนั นอกจากตลาดหลกัทรัพยที์%ไดจ้ดัตั0งขึ0นตามพระราชบญัญติันี0  

 มาตรา 156  หา้มมิใหบุ้คคลใดนอกจากตลาดหลกัทรัพย ์ใชชื้%อหรือคาํแสดงชื%อใน 
ธุรกิจวา่ “ตลาดหลกัทรัพย◌์” หรือ “ตลาดหุน้” หรือคาํอื%นใดที%มีความหมายเช่นเดียวกนั 

 มาตรา 157 หลกัทรัพยที์%จะซื0อขายในตลาดหลกัทรัพยต์อ้งเป็นหลกัทรัพยที์%จดทะเบียน 
ตามส่วนที% 4 แห่งหมวดนี0  

 มาตรา 158   บริษทัหลกัทรัพยที์%จะทาํการเป็นนายหนา้หรือตวัแทนซื0อขายหลกัทรัพย ์
ในตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งเป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์
 

ส่วนที' 2 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ 

 
 
  มาตรา 159  ใหมี้คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยค์ณะหนึ%งประกอบดว้ยบุคคล 
ซึ% งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั0งจาํนวนไม่เกินหา้คน กบับุคคลซึ% งสมาชิกตามมาตรา 158 เลือกตั0ง 
อีกจาํนวนไม่เกินหา้คน เป็นกรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
โดยตาํแหน่ง 

 บุคคลซึ%งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั0งตามวรรคหนึ%ง ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และ 
ประสบการณ์ในกิจการตลาดหลกัทรัพย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจการเงินเป็นอยา่งดีและอยา่ง 
นอ้ยหนึ%งคนตอ้งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัที%มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

 ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ลือกกรรมการตลาดหลกัทรัพยค์นหนึ%งนอกจาก 
ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการตลาดหลกัทรัพยอี์กคนหนึ%ง
เป็นรองประธานกรรมการดว้ยกไ็ด ้
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 มาตรา 160 กรรมการตลาดหลกัทรัพยต์อ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ดงัต่อไปนี0  
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (3) ไมเ่คยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที%สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับ 
ความผดิที%กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (4) ไมเ่ป็นขา้ราชการซึ%งมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ ขา้ราชการการเมืองหรือพนกังาน 
หรือลูกจา้งของหน่ายงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ หรือของราชการส่วนทอ้งถิ%นสมาชิกสภาทอ้งถิ%น 
หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ%นซึ%งไดรั้บเลือกตั0ง 

 (5) ไมเ่ป็นผูที้%พน้จากตาํแหน่งเนื%องจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหอ้อก 
 มาตรา 161   ใหก้รรมการตลาดหลกัทรัพยน์อกจากผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์

ดาํรงตาํแหน่งคราวละสองปีแต่ในวาระเริ%มแรกเมื%อครบกาํหนดหนึ%งปีใหก้รรมการตลาดหลกัทรัพย ์
ซึ% งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั0งและกรรมการตลาดหลกัทรัพยซึ์% งสมาชิกเลือกตั0งออกจาก 
ตาํแหน่งฝ่ายละสองคนโดยวธีิจบัสลากและใหถื้อวา่การออกจากตาํแหน่งโดยการจบัสลากเป็นการ 
ออกตามวาระดว้ย 

 กรรมการตลาดหลกัทรัพยที์%พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั0งหรือเลือกตั0ง 
ไดอี้กแต่จะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้

 มาตรา 162   นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
พน้จากตาํแหน่งเมื%อ 

 (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหอ้อก 
  (4) เป็นผูข้าดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 160 
  เมื%อกรรมการตลาดหลกัทรัพยพ์น้จากตาํแหน่งก่อนวาระ ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต.  
แต่งตั0ง หรือสมาชิกตามมาตรา 158 เลือกตั0งบุคคลอื%นเป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ทนแลว้แต่กรณี 

 มาตรา 163   ใหน้าํความในมาตรา 10 วรรคสอง มาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 12 
และมาตรา 13 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 164  ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูแ้ต่งตั0งผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์
โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอื%นตามที%คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์วาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละไมเ่กินสี%ปีและอาจไดรั้บแต่งตั0ง 
อีกได ้
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 มาตรา 165   ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยต์อ้ง 
  (1) มีคุณสมบติัและไมมี่ลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 160 
  (2) เป็นผูส้ามารถปฏิบติังานเตม็เวลาใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา 166    นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระ ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยพ์น้จาก 
ตาํแหน่งเมื%อ 

 (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) มีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ 
  (4) คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์มติใหอ้อก 
  (5) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 160 
  มติคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยที์%ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยอ์อกจากตาํแหน่ง 
ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี%ของจาํนวนกรรมการตลาดหลกัทรัพยท์ั0งหมด 
โดยไมน่บัผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา 167   ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์หนา้ที%บริหารกิจการของตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ป็น 
ไปตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีอาํนาจบงัคบับญัชา 
พนกังานและลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพย ์

 ในการบริหารกิจการ ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยต์อ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา 168 ในกิจการที%เกี%ยวกบับุคคลภายนอก ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูแ้ทน 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละเพื%อการนี0ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยจ์ะมอบหมายใหบุ้คคลใดๆปฏิบติักิจการ 
บางอยา่งแทนโดยไม่ขดัต่อระเบียบหรือขอ้บงัคบัที%คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไวก้ไ็ด ้
  การมอบหมายตามวรรคหนึ%งให้ทาํเป็นหนงัสือ 

 มาตรา 169 เมื%อตาํแหน่งผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยว์า่งลงหรือไมอ่าจปฏิบติัหนา้ที%ได ้ 
ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั0งกรรมการตลาดหลกัทรัพยห์รือพนกังานของตลาดหลกัทรัพย ์
คนใดคนหนึ%งเป็นผูท้าํการแทนเป็นการชั%วคราวได ้ ในการนี0  ใหผู้ท้าํการแทนมีอาํนาจและหนา้ที% 
เช่นเดียวกบัผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา 170 ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจหนา้ที%วางนโยบายควบคุมดูแล 
การดาํเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์และปฏิบติัการอื%นใดเพื%อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี0  

 อาํนาจหนา้ที%ของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ%งให้รวมถึงการกาํหนด 
ระเบียบหรือขอ้บงัคบัในเรื%องดงัต่อไปนี0  

 (1) หลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการเกี%ยวกบัการรับและเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
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  (2) อตัราคา่ธรรมเนียมในการปฏิบติัหนา้ที%เป็นนายหนา้หรือตวัแทนในการ 
ซื0อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 (3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเกี%ยวกบัการเป็นสมาชิกในตลาดหลกัทรัพย ์การเลือกตั0ง 
กรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 159 จาํนวน วธีิการรับคุณสมบติั สิทธิและหนา้ที% วินยั การลงโทษ 
การประชุม ตลอดจนการโอนและการพน้จากสมาชิกภาพของสมาชิกตลาดหลกัทรัพย ์

 (4) การกาํหนดเกี%ยวกบัคา่เขา้เป็นสมาชิก ค่าบาํรุง เงินประกนั และคา่บริการต่างๆ 
ที%สมาชิกจะพึงจ่ายใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์
  (5) หลกัเกณฑเ์กี%ยวกบัขอ้กาํหนดเพิ%มเติมในการบญัชีและการสอบบญัชี โดยไมข่ดั 
ต่อมาตรฐานที%กาํหนดโดยสถาบนัวชิาชีพซึ% งหน่วยราชการที%เกี%ยวขอ้งใหก้ารรับรอง 

 (6) การประกาศรายชื%อผูส้อบบญัชีที%ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยใ์หท้าํการสอบบญัชีของบริษทัที%มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

 (7) หลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการเกี%ยวกบัการจดัทาํทะเบียน ผูถื้อหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทั ที%มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
  (8) หลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการเกี%ยวกบัการทาํสัญญาเป็นนายหนา้หรือตวัแทน 
ซื0อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้และบริษทัหลกัทรัพยที์%มิใช่สมาชิก 
  (9) หลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการเกี%ยวกบัการซื0อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์การอนุญาตให้สมาชิกซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพย ์
และการชาํระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที%ไดมี้การซื0อหรือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 (10) หลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการเกี%ยวกบัการหา้มซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชั%วคราว 

(11) หลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการเกี%ยวกบัการเขา้ไปตรวจสอบเอกสารและ 
สมุดบญัชีของสมาชิกตลาดหลกัทรัพย ์
  (12) เวลาทาํการประจาํวนัและวนัหยดุทาํการสาํหรับการซื0อขายหลกัทรัพยใ์น 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 (13) หลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการเกี%ยวกบัการจดัทาํและเปิดเผยรายงาน 
การถือหลกัทรัพย ์รวมทั0งกาํหนดระยะเวลาการรับรองการโอนหลกัทรัพยแ์ละการออกใบหลกัทรัพย ์

 (14) การบรรจุ แต่งตั0ง ถอดถอน พนกังานและลูกจา้ง วนิยัการลงโทษพนกังาน 
และลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนการร้องทุกขแ์ละระเบียบวธีิปฏิบติังานของตลาดหลกัทรัพย ์

 (15) การกาํหนดตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน คา่จา้งและเงินบาํเหน็จรางวลัพนกังานและ 
ลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพย ์

 (16) การสงเคราะห์พนกังานและลูกจา้ง หรือผูพ้น้จากการเป็นพนกังานและลูกจา้ง 
ของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหล่านั0น 
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 (17) การอื%นใดที%จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์
  การกาํหนดหรือแกไ้ขเปลี%ยนแปลงระเบียบหรือขอ้บงัคบัตาม (2) (3) (4) (8) (9) (10) (11) 
และ (12) ตอ้งรับฟังความเห็นจากที%ประชุมสมาชิกก่อน และการกาํหนดหรือแกไ้ขเปลี%ยนแปลงระเบียบ 
หรือขอ้บงัคบัตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (11) และ (17) เมื%อไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แลว้จึงใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา 171   ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์มีอาํนาจหนา้ที%ดงัต่อไปนี0  
  (1) รับหลกัทรัพยที์%มีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไข และวธีิการ 
เกี%ยวกบัการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามมาตรา 170 (1) เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 (2) หา้มการซื0อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนรายใดรายหนึ%งในตลาดหลกัทรัพย ์
เป็นการชั%วคราว โดยกาํหนดระยะเวลาตามที%เห็นสมควร 

 (3) หา้มสมาชิกรายใดรายหนึ%งเขา้ทาํการซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชั%วคราว โดยกาํหนดระยะเวลาตามที%เห็นสมควร 

 (4) เพิกถอนการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์
เงื%อนไขและวธีิการเกี%ยวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามมาตรา 170 (1) 
  การสั%งรับหลกัทรัพยห์รือเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้ตลาดหลกัทรัพย ์
ประกาศไวใ้นที%เปิดเผย ณ  สถานที%ทาํการของตลาดหลกัทรัพยแ์ละเผยแพร่ใหป้ระชาชนทั%วไป 
ทราบก่อนวนัที%หลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหรือถูกเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 มาตรา 172   เพื%อใหก้ารดาํเนินงานของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นไปโดยเรียบร้อยหรือ 
เพื%อคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุน ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจสั%งใหบ้ริษทัที%มี 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยก์ระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการในเรื%องใด ๆ ตาม 
ความจาํเป็นและสมควร 

 ในกรณีที%บริษทัที%มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฝ่์าฝืนคาํสั%งของ 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ%ง คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยจ์ะใชอ้าํนาจตาม 
มาตรา 171 (2) หรือ (4) กไ็ด ้

 มาตรา 173   ในกรณีที%คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พิกถอนการเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนเนื%องจากบริษทัฝ่าฝืนคาํลั%งตามมาตรา 172 ใหบุ้คคลผูถื้อหลกัทรัพยที์%ถูกเพิกถอนนั0น 
มีสิทธ◌ิเรียกร้องคา่เสียหายจากกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูซึ้% งรับผดิชอบในการดาํเนินงานของ 
บริษทัผูเ้ป็นตน้เหตุแห่งการฝ่าฝืนคาํสั%งดงักล่าว 

 บุคคลผูถื้อหลกัทรัพยที์%มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายตามวรรคหนึ%ง  ตอ้งเป็นผูไ้ด ้
หลกัทรัพยน์ั0นมาก่อนการเพิกถอนและไม่ไดมี้ส่วนร่วมหรือใหค้วามเห็นชอบหรืออนุมติัแก่การ 
ฝ่าฝืนเช่นวา่นั0น 
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 มาตรา 174   ความรับผดิชดใชค้า่เสียหายตามมาตรา 173 ใหเ้ป็นจาํนวนเงินเทา่กบั 
มูลคา่ที%ลดลงจากราคาขายครั0 งสุดทา้ยในตลาดหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยน์ั0น 

 มาตรา 175  ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจฟ้องร้องบงัคบัคดีเรียกคา่เสียหายตาม 
มาตรา 174 เพื%อประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพยท์ั0งปวง 

 มาตรา 176   ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจแต่งตั0งคณะอนุกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยเ์พื%อดาํเนินกิจการอยา่งใดอยา่งหนึ%งของตลาดหลกัทรัพยต์ามที%คณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยม์อบหมายได ้และใหน้าํความในมาตรา 12 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  ใหค้ณะอนุกรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามที%คณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
  มาตรา 177 ใหป้ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  และกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
ไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามที%ที%ประชุมสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

ส่วนที' 3 

การดําเนินงาน 

 

 
  มาตรา 178 ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์สนองบดุลและบญัชีรายได ้
รายจ่ายประจาํปีซึ%งผูส้อบบญัชีรับรองต่อที%ประชุมสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยภ์ายในสี%เดือนนบัแต่ 
วนัสิ0นปีปฏิทิน 
  มาตรา 179 ใหที้%ประชุมสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั0งผูส้อบบญัชีจากบุคคล 
ที%คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์สนอ และใหไ้ดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามที%ที%ประชุมสมาชิกกาํหนด 
  ผูส้อบบญัชีตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชี และ 
ไม่เป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์พนกังานหรือลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา 180 ใหผู้ส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชี และเอกสารหลกัฐาน 
ของตลาดหลกัทรัพย ์และขอคาํชี0แจงจากกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์
พนกังานหรือลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

 มาตรา 181 ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยย์ื%นงบดุลและบญัชีรายได ้รายจา่ย 
ประจาํปี ตลอดจนทาํรายงานและจดัส่งเอกสารต่อสาํนกังาน ตามหลกัเกณฑเ์งื%อนไขและวธีิการ 
ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
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 มาตรา 182 ใหต้ลาดหลกัทรัพยจ่์ายเงินใหแ้ก่สํานกังานเพื%อเป็นการอุดหนุนตามอตัรา 
ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 มาตรา 183 ใหต้ลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลที%ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัที%มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือ 
บริษทัหลกัทรัพยที์%เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์ ใหแ้ก่ประชาชนทั%วไปไดท้ราบเพื%อคุม้ครอง 
ประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียของประชาชน ทั0งนี0  ตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไข และวธีิการที%คณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 มาตรา 184 การซื0อหรือการขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หก้ระทาํได ้
โดยบริษทัหลกัทรัพยที์%เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์

 ในการซื0อหรือการขายหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ%ง สมาชิกจะกระทาํการเป็นนายหนา้ 
หรือตวัแทนของบุคคลใดๆ หรือของบริษทัหลกัทรัพยที์%มิไดเ้ป็นสมาชิกกไ็ด ้

 มาตรา 185 หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยที์%เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยซื์0อหรือขาย 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพยไ์มว่า่จะเป็นการซื0อหรือขายในฐานะนายหนา้หรือตวัแทน 
หรือในนามของสมาชิกเอง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา 186 เพื%อป้องกนัความเสียหายอนัอาจเกิดแก่ประโยชน์ของประชาชน 
หรือเศรษฐกิจของประเทศ ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจ 

 (1) หา้มการซื0อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนทั0งหมดในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชั%วคราว 
โดยกาํหนดระยะเวลาตามที%เห็นสมควร 
  (2) สั%งใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยห์รือผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยก์ระทาํการ 
หรืองดเวน้กระทาํการอื%นใดตามที%เห็นสมควร 

 การดาํเนินการตาม (1) ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาํเป็นหนงัสือและประกาศไว ้
ในที%เปิดเผย ณ สถานที%ทาํการของตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทั0งรายงานใหรั้ฐมนตรีทราบโดยเร็ว  
ในการนี0  ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจสั%งแกไ้ขหรือเปลี%ยนแปลงการสั%งการดงักล่าวได ้

 มาตรา 187 ในกรณีที%มีเหตุขดัขอ้งอนัเนื%องมาแต่เครื%องอุปกรณ์ที%ใชใ้นระบบซื0อขาย 
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยซึ์%งเป็นผลใหไ้มอ่าจซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ไดต้ามปกติใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจสั%งหยดุการซื0อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยท์ั0งหมดเป็นการชั%วคราวได ้แต่ตอ้งรายงานเหตุดงักล่าวโดยละเอียดต่อคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ในทนัที 

 มาตรา 188 เมื%อสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยร์ายใดพน้จากสมาชิกภาพ ตลาดหลกัทรัพย ์
ตอ้งอนุญาตใหส้มาชิกนั0นซื0อขายหลกัทรัพยร์ายการที%คา้งอยูใ่หแ้ลว้เสร็จ 
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ส่วนที' 4 

หลกัทรัพย์จดทะเบียน 

 

 
  มาตรา 189 บุคคลใดประสงคจ์ะนาํหลกัทรัพยที์%ตนออกไปซื0อขายในตลาดหลกัทรัพย ์
จะตอ้งนาํหลกัทรัพยน์ั0นไปจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์
  เมื%อตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บคาํขอจดทะเบียนแลว้ ให้พิจารณาและเสนอความเห็น 
ต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พื%อสั%งรับหรือไมรั่บเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 มาตรา 190 การซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือการยดึถือหรือส่งคืนหลกัทรัพย ์
ดงักล่าวที%เป็นประกนัการชาํระหนี0 เงินกูต้ามมาตรา 195 หรือกรณีอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
กาํหนด ใหใ้ชห้ลกัทรัพยข์องนิติบุคคลเดียวกนัหรือของโครงการจดัการกองทุนรวมเดียวกนัประเภท 
และชนิดเดียวกนั และจาํนวนเทา่กนัแทนกนัได ้

 มาตรา 191  ใหบ้ริษทัที%ออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที%คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
  การจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ%ง บริษทัที%ออกหลกัทรัพย ์
จะมอบใหต้ลาดหลกัทรัพย ์หรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยต์าม 
มาตรา 221 เป็นผูด้าํเนินการแทนกไ็ด ้

 มาตรา 192  ในกรณีที%มีผูถื้อหุน้ของบริษทัที%ออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใดซึ% งมีจาํนวน 
รวมกนัไมต่ ํ%ากวา่ร้อยละยี%สิบหา้ของจาํนวนหุน้ที%จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมดของบริษทันั0นร้องขอต่อ 
ตลาดหลกัทรัพยเ์พื%อใหต้ลาดหลกัทรัพยรั์บเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยด์งักล่าว ให้ตลาดหลกัทรัพย ์
รับเป็นนายทะเบียนตามคาํขอนั0นและใหบ้ริษทัที%ออกหลกัทรัพยด์าํเนินการส่งมอบเอกสารหลกัฐาน 
ที%เกี%ยวขอ้งใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายในหกสิบวนันบัตั0งแต่วนัที%ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้การรับเป็น 
นายทะเบียนต่อบริษทัที%ออกหลกัทรัพยเ์มื%อพน้กาํหนดดงักล◌่าวแลว้บริษทัที%ออกหลกัทรัพยด์งักล่าว 
จะทาํหนา้ที%นายทะเบียนต่อไปไมไ่ด ้

 มาตรา 193   ในกรณีที%บริษทัที%ออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะงดรับการลงทะเบียน 
การโอนหลกัทรัพยช์นิดระบุชื%อผูถื้อก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และไดมี้ผูถื้อหลกัทรัพยข์อลงทะเบียน 
การโอนไวก่้อนวนังดรับการลงทะเบียนดงักล่าว บริษทัที%ออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะตอ้งดาํเนินการ 
โอนหลกัทรัพยน์ั0นใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้นั0น 

 มาตรา 194 หา้มมิใหบ้ริษทัที%ออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจ่ายเงินปันผลหรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งอื%นแก่บุคคลที%มิไดล้งทะเบียนเป็นผูถื้อหลกัทรัพย ์และในกรณีที% 
หลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหุน้ หา้มมิใหบ้ริษทัที%ออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าวยอมใหบุ้คคลนั0น 
ออกเสียงลงคะแนนในที%ประชุมผูถื้อหุน้ 
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 มาตรา 195   ในกรณีที%เจา้ของหลกัทรัพยมี์สัญญาใหบ้ริษทัหลกัทรัพยย์ดึถือ 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที%ซื0อในตลาดหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นประกนัการชาํระหนี0 เงินกูอ้นัเนื%องมาจากการที% 
บริษทัหลกัทรัพยซื์0อหลกัทรัพยด์งักล่าวแทนตน บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัดงัต่อไปนี0  

 (1) จดัใหมี้บญัชีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าวตามแบบที%ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
และตอ้งลงรายการใหถู้กตอ้งครบถว้นและตรงตามความเป็นจริง 

(2) รักษาหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวใ้หต้รงตามประเภท ชนิดและตามจาํนวนสุทธิ 
ที%ปรากฏในบญัชีหลกัทรัพยต์าม (1) อยูต่ลอดเวลา เวน้แต่กรณีที%คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศ 
กาํหนด และตอ้งส่งคืนให้แก่ผูกู้ไ้ดใ้นทนัทีที%ผูกู้ไ้ดช้าํระหนี0 เงินกูค้รบถว้นแลว้ 
  การยดึถือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวเ้ป็นประกนัการชาํระหนี0 เงินกูต้ามวรรคหนึ%ง 
มิใหน้าํมาตรา 753 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบั 
  ใหน้าํบทบญัญติัเกี%ยวกบัการจาํนาํตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบั  
ทั0งนี0  เทา่ที%ไมข่ดัหรือแยง้กบัมาตรานี0และมาตรา 196 
  มาตรา 196   การบงัคบัชาํระหนี0 เงินกูจ้ากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที%บริษทัหลกัทรัพย ์
หรือสถาบนัการเงินอื%นไดย้ดึถือไวเ้ป็นประกนัการชาํระหนี0 เงินกู ้ใหผู้ใ้หกู้บ้อกกล่าวเป็นหนงัสือ 
ไปยงัผูกู้ก่้อน เพื%อใหมี้การชาํระหนี0 เงินกูภ้ายในเวลาอนัควร ถา้ผูกู้ล้ะเลยไม่ปฏิบติัตามคาํบอกกล่าว 
ผูใ้หกู้มี้สิทธินาํหลกัทรัพยที์%ยดึถือนั0นไปขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามวธีิการที%ตลาดหลกัทรัพย ์
กาํหนด 

 มาตรา 197  ในการออกใบหลกัทรัพย ์ใหน้ายทะเบียนหลกัทรัพยมี์อาํนาจลง 
ลายมือชื%อในใบหลกัทรัพยแ์ทนการลงลายมือชื%อกรรมการของบริษทัที%ออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
เมื%อไดรั้บมอบหมายจากบริษทัดงักล่าว 
 

 มาตรา 198 บทบญัญติัมาตรา 191 มาตรา 192 มาตรา 193 มาตรา 194 มาตรา 195 
และมาตรา 196 มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่หลกัทรัพยด์งัต่อไปนี0  
  (1) พนัธบตัรที%ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ 
  (2) ตัIวเงิน 
  (3) หลกัทรัพยอื์%นใดตามที%คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 มาตรา 199 ใหน้าํความในมาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 53 และมาตรา 55 รวมทั0ง 
บทกาํหนดโทษที%เกี%ยวขอ้งมาใชบ้งัคบัแก่การโอนและการจดัทาํทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ 
บริษทัที%ออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอนัมิใช่ตัIวเงินโดยอนุโลม 

 ใหน้าํความในมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 61 และมาตรา 62 
รวมทั0งบทกาํหนดโทษที%เกี%ยวขอ้ง มาใชบ้งัคบัแก่การเปิดเผยขอ้มูลและผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ที%ออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอนัมิใช่พนัธบตัรที%ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ 
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หรือหลกัทรัพยอื์%นใดตามที%คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดโดยอนุโลมแต่ในกรณีที%บริษทั 
ดงักล่าวไดจ้ดัทาํและส่งรายงานการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาํนกังานตามมาตรา 56 ไวแ้ลว้ บริษทัจะส่ง 
สาํเนารายงานขอ้มูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยก์ไ็ด ้

 ในกรณีที%บทบญัญติัตามวรรคหนึ%งและวรรคสอง กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที%ของ 
สาํนกังานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหถื้อวา่บทบญัญติัดงักล่าวเป็นการกาํหนดอาํนาจหนา้ที% 
ของตลาดหลกัทรัพยห์รือคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

 มาตรา 200 ใหง้บดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํงวดการบญัชีของบริษทั 
หลกัทรัพยห์รือสถาบนัการเงินที%มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยที์%จดัทาํตามแบบที%กาํหนด 
ไวต้ามมาตรา 106  วรรคหนึ%ง หรือกฎหมายเกี%ยวกบัการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินนั0น   
เป็นงบการเงินประจาํงวดการบญัชีตามที%กาํหนดในมาตรา 199 และใหถื้อวา่ผูส้อบบญัชีซึ% งได ้
รับความเห็นชอบตามมาตรา 106 หรือตามกฎหมายดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีที%ตลาดหลกัทรัพย ์
ใหค้วามเห็นชอบ 
 

ส่วนที' 5 

การชี<ขาดข้อพพิาทเกี'ยวกบัการซื<อขายหลกัทรัพย์ 

 

 
  มาตรา 201   ในกรณีที%สมาชิกของตลาดหลกัทรัพยมี์ขอ้พิพาทที%เกิดขึ0นจากหรือ 
เกี%ยวเนื%องกบัการซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยร์ะหวา่งสมาชิกดว้ยกนัเอง 
หรือระหวา่งสมาชิกกบัลูกคา้ของสมาชิก คูพ่ิพาทอาจยื%นคาํร้องต่อตลาดหลกัทรัพยเ์พื%อขอใหมี้การ 
ชี0ขาดขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
  อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ%ง ประกอบดว้ยบุคคลซึ% งคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
แต่งตั0งหนึ%งคนเป็นประธาน และบุคคลซึ% งคูพ่ิพาทแต่งตั0งอีกฝ่ายละหนึ%งคน 
  มาตรา 202    คาํร้องตามมาตรา 201 ใหเ้ป็นไปตามแบบที%ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
และอยา่งนอ้ยตอ้งระบุเรื%องดงัต่อไปนี0  
  (1) ชื%อและที%อยูข่องคูพ่ิพาท 
  (2) ประเด็นขอ้พิพาท 
  (3) เอกสารหลกัฐานที%เกี%ยวขอ้ง 

 มาตรา 203 ใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการมาใชบ้งัคบักบัการพิจารณาและ 
ขี0ขาดขอ้พิพาทตามมาตรา 201 โดยอนุโลม 
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หมวด 6 

ศูนย์ซื<อขายหลกัทรัพย์และศูนย์ซื<อขายหลกัทรัพย์ล่วงหน้า 

 

ส่วนที' 1 

ศูนย์ซื<อขายหลกัทรัพย์ 

 

 
  มาตรา 204   บริษทัหลกัทรัพยร์วมตวักนัไมน่อ้ยกวา่สิบหา้รายอาจขอรับ 
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จดัตั0งศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยเ์พื%อใหบ้ริการเป็นศูนยซื์0อขาย 
หลกัทรัพยที์%มิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

 มาตรา 205   การขอรับใบอนุญาตจดัตั0งศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยต์ามมาตรา 204 
ใหย้ื%นคาํขอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี0  
  (1) ชื%อของศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์
  (2) ที%ตั0งสาํนกังาน 
  (3) บริษทัหลกัทรัพยซึ์%งเป็นสมาชิกผูก่้อตั0ง 
  (4) ทุนและที%มาของทุนในการดาํเนินงาน 
  (5) ขอ้บงัคบัของศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์
  (6) รายละเอียดอื%นใดตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  คาํขอตามวรรคหนึ%งใหแ้นบเอกสารหลกัฐานขอ้ตกลงในการจดัตั0ง ขอ้บงัคบัที%ใชบ้งัคบั 
กบัสมาชิก และหลกัฐานอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 206   การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เงื%อนไขและวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 207 ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจกาํหนดคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตจดัตั0ง 
ศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยไ์ด ้

 มาตรา 208  ใหศู้นยซื์0อขายหลกัทรัพยที์%ไดรั้บใบอนุญาตแลว้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 มาตรา 209   หา้มมิใหบุ้คคลใดใหบ้ริการเป็นศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยห์รือกิจการ 

ที%มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั นอกจากศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยที์%ไดรั้บใบอนุญาตตามส่วนนี0  
 มาตรา 210   เมื%อมีการจดัตั0งศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยต์ามมาตรา 204 แลว้ใหมี้คณะกรรมการ 

ศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยค์ณะหนึ%ง ประกอบดว้ยกรรมการที%สมาชิกผูก่้อตั0งเลือกเขา้มาจาํนวนไมเ่กินเกา้คน 
  ใหก้รรมการศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยเ์ป็นผูเ้ลือกประธานกรรมการ รองประธาน 
กรรมการ ผูจ้ดัการศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์และตาํแหน่งอื%นตามที%เห็นสมควรจากกรรมการตามวรรคหนึ%ง 



 49

  
 ใหศู้นยซื์0อขายหลกัทรัพยแ์จง้ชื%อและตาํแหน่งของกรรมการศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์

ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยมิชกัชา้ 
 มาตรา 211  ในกรณีที%ศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยแ์กไ้ขเพิ%มเติมขอ้บงัคบัที%ใชก้บัสมาชิก 

ใหศู้นยซื์0อขายหลกัทรัพยร์ายงานการแกไ้ขเพิ%มเติมขอ้บงัคบัดงักล่าวใหส้าํนกังานทราบโดยไมช่กัชา้ 
 มาตรา 212 ในกรณีที%ปรากฏต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ขอ้บงัคบัของศูนยซื์0อขาย 

หลกัทรัพยที์%ใชบ้งัคบักบัสมาชิกอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ 
ของประชาชน ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจสั%งใหศู้นยซื์0อขายหลกัทรัพยย์กเลิกหรือแกไ้ข 
เพิ%มเติมขอ้บงัคบัดงักล่าวได ้

 มาตรา 213 ศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหส้มาชิกผกูพนัวา่จะปฏิบติัตาม 
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี0  หรือตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัของศนูยซื์0อขายหลกัทรัพยน์ั0น 
หรือตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด หากสมาชิกใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติั 
ตาม ศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยน์ั0นตอ้งลงโทษสมาชิกดงักล่าว 
  โทษตามวรรคหนึ%งไดแ้ก่ 
  (1) ภาคทณัฑ ์
  (2) ปรับ 
  (3) หา้มมิใหซื้0อขายหลกัทรัพยใ์นศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยน์ั0นเป็นการชั%วคราว 
  (4) ใหพ้น้จากสมาชิกภาพ 

 มาตรา 214    ศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยย์อ่มเลิกกนัดว้ยเหตุดงัต่อไปนี0  
  (1) ถา้ในขอ้ตกลงในการจดัตั0งศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยมี์กาํหนดกรณีอนัใดเป็นเหตุ 
ที%จะเลิกกนั เมื%อมีกรณีนั0น 
  (2) ที%ประชุมสมาชิกมีมติใหเ้ลิก 
  (3) ถา้จาํนวนสมาชิกลดนอ้ยลงจนเหลือไมถึ่งสิบหา้ราย และคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
มีมติใหเ้ลิก 

 (4) ลม้ละลาย 
 (5) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั%งใหเ้ลิกเมื%อมีเหตุอนัสมควร 

  การเลิกตาม (1) และ (2) จะมีผลต่อเมื%อไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 มาตรา 215   เมื%อศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยเ์ลิกกนัแลว้ หากขอ้ตกลงในการจดัตั0งหรือ 

ขอ้บงัคบัที%ใชบ้งัคบักบัสมาชิกไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื%น ใหแ้บง่ทรัพยสิ์นที%เหลืออยูแ่ก่สมาชิก 
จาํนวนเทา่ ๆ กนั 
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  มาตรา 216    ใหน้าํความในมาตรา 91 มาตรา 158 มาตรา 160 มาตรา161 มาตรา 162 
มาตรา 163 มาตรา 186 มาตรา 190 มาตรา 193 มาตรา 194 และมาตรา 197 รวมทั0งบทกาํหนดโทษ 
ที%เกี%ยวขอ้ง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 217  ใหน้าํความในมาตรา 167 มาตรา 168 มาตรา 170 มาตรา 171 มาตรา 172 
มาตรา 178 มาตรา 179 มาตรา 180 มาตรา 181 มาตรา 182 มาตรา 183 มาตรา 184 มาตรา 187 มาตรา 188 
มาตรา 189 มาตรา 191 มาตรา 195 มาตรา 196 มาตรา 198 มาตรา 199 มาตรา 200 มาตรา 201 มาตรา 202 
และมาตรา 203 รวมทั0งบทกาํหนดโทษที%เกี%ยวขอ้งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  ในกรณีที%บทบญัญติัตามวรรคหนึ%งกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ที%ของตลาดหลกัทรัพย◌์ 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยห์รือผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์ใหถื้อวา่บทบญัญติัดงักล่าวเป็นการกาํหนด 
อาํนาจหนา้ที%ของศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยห์รือคณะกรรมการศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์หรือผูจ้ดัการ 
ศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 
 

ส่วนที' 2 

ศูนย์ซื<อขายหลกัทรัพย์ล่วงหน้า 

 

 
  มาตรา 218    การจดัตั0ง การดาํเนินงาน การกาํกบัและควบคุมกิจการศูนยซื์0อขาย 
หลกัทรัพยล่์วงหนา้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั0น 

 

หมวด 7 

องค์กรที'เกี'ยวเนื'องกบัธุรกจิหลกัทรัพย์ 

 

 

ส่วนที' 1 

สํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

 

 
  มาตรา 219   หา้มมิใหบุ้คคลใดประกอบการเป็นสาํนกัหกับญัชี เวน้แต่จะไดรั้บ 
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  สาํนกัหกับญัชี หมายความวา่ สถานที%อนัเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการเพื%อประโยชน์ 
ในการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์%ไดมี้การซื0อขายกนั รวมทั0งบริการที%เกี%ยวขอ้ง 
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 มาตรา 220   หา้มมิใหบุ้คคลใดประกอบการเป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์วน้แต่จะไดรั้บ 
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หมายความวา่ สถานที%อนัเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการ 
รับฝากและถอนหลกัทรัพย ์รวมทั0งบริการที%เกี%ยวขอ้งเพื%อประโยชน์ในการหกับญัชี 

 มาตรา 221   หา้มมิใหบุ้คคลใดใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์เวน้แต่จะได ้
รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 มาตรา 222  ใหน้าํความในมาตรา 206 และมาตรา 207 รวมทั0งบทกาํหนดโทษ 
ที%เกี%ยวขอ้ง มาใชบ้งัคบักบัสาํนกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนหลกัทรัพยโ์ดยอนุโลม 

 มาตรา 223   ในการประกอบการเป็นสาํนกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
หรือนายทะเบียนหลกัทรัพย ์บุคคลที%ประกอบการดงักล่าวตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไข 
และวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 224  ในกรณีที%ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกอบการเป็นสํานกัหกับญัชี 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ให้ประกอบการไดโ้ดยมิตอ้งไดรั้บใบอนุญาต 
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. มีอาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการในประกอบการดงักล่าว 
  คาํวา่ “ตลาดหลกัทรัพย”์ ตามวรรคหนึ%งและที%จะกล่าวต่อไปในส่วนนี0ใหห้มายความ 
รวมถึงบริษทัจาํกดัที%ตลาดหลกัทรัพยจ์ดัตั0งขึ0นและถือหุน้ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละเจด็สิบหา้ของจาํนวนหุน้ 
ที%จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมดของบริษทัจาํกดันั0น 

 มาตรา 225  ในการฝากหลกัทรัพยไ์วก้บัตลาดหลกัทรัพย ์ใหผู้ฝ้ากหลกัทรัพยจ์ดัทาํ 
บญัชีรายชื%อบุคคลซึ% งเป็นเจา้ของหลกัทรัพยที์%ไดฝ้ากไวก้บัตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 
ที%ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และเมื%อรับฝากหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจรับโอน 
หลกัทรัพยที์%รับฝากไวใ้นชื%อของตนในฐานะที%ถือแทนผูฝ้ากหลกัทรัพยห์รือลูกคา้ของผูฝ้ากหลกัทรัพย ์
ซึ% งเป็นเจา้ของหลกัทรัพยก์ไ็ด ้

 ใหส้ันนิษฐานวา่หลกัทรัพยที์%อยูใ่นชื%อของตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ%งเป็น 
หลกัทรัพยที์%ตลาดหลกัทรัพยถื์อแทนบุคคลผูมี้ชื%อปรากฏในบญัชีรายชื%อดงักล่าวที%ผูฝ้ากหลกัทรัพย ์
จดัทาํขึ0น ทั0งนี0  ตามชนิด ประเภท และจาํนวนที%ปรากฏในบญัชี 

 ในวนัปิดสมุดทะเบียนของบริษทัที%ออกหลกัทรัพย ์ใหต้ลาดหลกัทรัพยร์วบรวม 
บญัชีหลกัทรัพยที์%รับฝากไวแ้ละรายชื%อบุคคลซึ%งเป็นผูถื้อหลกัทรัพยด์งักล่าวในวนัก่อนวนัแรกที% 
ปิดสมุดทะเบียนนั0นจากผูฝ้ากหลกัทรัพยส่์งใหแ้ก่นายทะเบียนของบริษทัที%ออกหลกัทรัพย ์และ 
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ใหถื้อวา่บญัชีรายชื%อดงักล่าวเป็นส่วนหนึ%งของทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์เวน้แต่รายชื%อของบุคคลที% 
นายทะเบียนของบริษทัที%ออกหลกัทรัพยแ์จง้คดัคา้นภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัที%ไดรั้บบญัชีรายชื%อนั0น 
วา่การถือหลกัทรัพยข์องบุคคลดงักล่าวขดัต่อกฎหมายหรือขอ้จาํกดัในเรื%องการโอนที%ไดจ้ดทะเบียน 
ไวต้ามกฎหมาย 

 มาตรา 226   เมื%อตลาดหลกัทรัพยย์ื%นคาํขอต่อบริษทัที%ออกหลกัทรัพยพ์ร้อมทั0งส่งมอบ 
ใบหลกัทรัพยเ์พื%อใหล้งทะเบียนการโอนวา่ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหลกัทรัพยแ์ทนบุคคลตามมาตรา 225 
วรรคหนึ%งแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะขอใหบ้ริษทัที%ออกหลกัทรัพยอ์อกใบรับโดยมีรายการตามแบบที% 
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดแทนการออกใบหลกัทรัพยก์ไ็ดใ้นกรณีเช่นนั0นใหถื้อเสมือนวา่บริษทัดงักล่าว 
ไดอ้อกใบหลกัทรัพยแ์ลว้ 

 มาตรา 227  เจา้ของหลกัทรัพยที์%ฝากไวก้บัตลาดหลกัทรัพยอ์าจขอใหต้ลาดหลกัทรัพย ์
ออกใบหลกัทรัพยใ์นชื%อของตนไดโ้ดยยื%นคาํขอตามแบบที%ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 เมื%อไดรั้บคาํขอตามวรรคหนึ%ง ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์จง้รายชื%อผูเ้ป็นเจา้ของหลกัทรัพย ์
ใหบ้ริษทัที%ออกหลกัทรัพยท์ราบ และใหบ้ริษทัที%ออกหลกัทรัพยซึ์%งไดรั้บแจง้รายชื%อดงักล่าวแลว้ 
ดาํเนินการใส่ชื%อผูเ้ป็นเจา้ของหลกัทรัพยน์ั0นลงในสมุดทะเบียนของบริษทัพร้อมทั0งออกใบหลกัทรัพยใ์หม ่
ในชื%อของเจา้ของหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 การยื%นคาํขอตามวรรคหนึ%ง ถ◌้าเจา้ของหลกัทรัพยมิ์ไดเ้ป็นผูฝ้ากหลกัทรัพยโ์ดยตรง 
กบัตลาดหลกัทรัพย ์ใหย้ื%นคาํขอผา่นผูฝ้ากหลกัทรัพยน์ั0น 
  มาตรา 228   การโอนหลกัทรัพยจ์ากบญัชีผูฝ้ากหลกัทรัพยร์ายหนึ%งไปยงับญัชีของผูฝ้าก 
หลกัทรัพยอี์กรายหนึ%ง จะกระทาํไดต่้อเมื%อตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บคาํร้องขอจากผูฝ้ากหลกัทรัพย ์
หรือเมื%อสาํนกัหกับญัชีของตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้จง้รายการการส่งมอบหลกัทรัพยร์ะหวา่งสมาชิก 
ที%ไดซื้0อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละสิ0นวนั 

 การโอนบญัชีหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ%ง ใหมี้ผลเป็นการส่งมอบหลกัทรัพยเ์มื%อ 
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดล้งบนัทึกบญัชีของผูฝ้ากหลกัทรัพย ์

 มาตรา 229   ความในส่วนนี0  มิใหใ้ชบ้งัคบักบัธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ส่วนที' 2 

สมาคมที'เกี'ยวเนื'องกบัธุรกจิหลกัทรัพย์ 

 

 
  มาตรา 230   บริษทัหลกัทรัพยจ์ะรวมกนัจดัตั0งสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจ 
หลกัทรัพยซึ์% งมีวตัถุประสงคเ์พื%อทาํการส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยอ์นัมิใช่เป็นการหา 
ผลกาํไรหรือรายไดแ้บง่ปันกนัไดก้แ็ต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี0  
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 มาตรา 231 การจดัตั0งสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพยต์อ้งไดรั้บใบอนุญาต 
และจดทะเบียนกบัสาํนกังาน 

 มาตรา 232   การขออนุญาตและการจดทะเบียนนั0น ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยผ์ูเ้ริ%ม 
ก่อการจดัตั0งที%มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สิบหา้รายยื%นคาํขอต่อสํานกังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที% 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 ใหส้าํนกังานมีอาํนาจออกคาํสั%งเป็นหนงัสือเรียกบุคคลใดๆมาสอบถามหรือใหส่้งเอกสาร
มาเพื%อประกอบการพิจารณาเกี%ยวกบัการขออนุญาตจดัตั0งสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพยไ์ด ้
  มาตรา 233   ใหส้มาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพยที์%ไดรั้บใบอนุญาตและ 
จดทะเบียนแลว้เป็นนิติบุคคล 

 มาตรา 234 สมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพยต์อ้งมีขอ้บงัคบั และขอ้บงัคบันั0น 
อยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้ความดงัต่อไปนี0  

 (1) ชื%อ 
  (2) วตัถุที%ประสงค ์
  (3) ที%ตั0งสาํนกังาน 
  (4) วธีิรับสมาชิก สิทธิและหนา้ที%ของสมาชิก 
  (5) วนิยัและการลงโทษสมาชิก 
  (6) การดาํเนินกิจการของสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์การตั0ง การออก 
จากตาํแหน่ง และการประชุมของกรรมการ ตลอดจนการประชุมใหญ่ 
  (7) ขอ้บงัคบัอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  ขอ้บงัคบัของสมาคมตอ้งนาํไปจดทะเบียนต่อสาํนกังานพร้อมกบัการยื%นคาํขออนุญาต 
จดัตั0งสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ก่อนออกใบอนุญาตถา้สาํนกังานเห็นสมควรจะสั%งให◌้ 
แกไ้ขเพิ%มเติมขอ้บงัคบันั0นกไ็ด ้

 มาตรา 235 สมาชิกของสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพยต์อ้งเป็น 
บริษทัหลกัทรัพยเ์ท่านั0น 

 มาตรา 236 ชื%อของสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพยจ์ะตอ้งเป็นชื%อเฉพาะ 
ที%ปรากฏในขอ้บงัคบัเทา่นั0น และหา้มมิใหใ้ชข้อ้ความ “แห่งประเทศไทย” หรือขอ้ความที%มีความหมาย 
ทาํนองเดียวกนัประกอบเป็นชื%อของสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์
  ใหส้มาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ป้ายชื%ออ่านไดช้ดัเจนติดไว ้
หนา้สํานกังาน 

 มาตรา 237  ใหน้าํบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคมการคา้ในส่วนที%เกี%ยวกบั 
การดาํเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกาํหนดโทษที%เกี%ยวขอ้งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
เทา่ที%ไมข่ดัหรือแยง้กบับทบญัญติัในส่วนนี0  ทั0งนี0  ใหใ้ชค้าํวา่ “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” แทนคาํวา่  
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“รัฐมนตรี” คาํวา่ “สาํนกังาน” แทนคาํวา่ “นายทะเบียน” คาํวา่ “สมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพย”์ 
แทนคาํวา่ “สมาคมการคา้” และใหอ้าํนาจหนา้ที%ของพนกังานเจา้หนา้ที%ตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคม 
การคา้เป็นอาํนาจหนา้ที%ของพนกังานเจา้หนา้ที%ตามพระราชบญัญติันี0  
 

หมวด 8 

การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกี'ยวกบัการซื<อขายหลกัทรัพย์ 
และการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื'อครอบงํากจิการ 

 

ส่วนที' 1 

การป้องกนัการกระทาํอันไม่เป็นธรรมเกี'ยวกบัการซื<อขายหลกัทรัพย์ 

 

 
  มาตรา 238  หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์หรือผูซึ้% งรับผดิชอบในการดาํเนินกิจการ 
ของบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัที%ออกหลกัทรัพย ์หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในหลกัทรัพยบ์อกกล่าว 
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรือขอ้ความใดโดยเจตนาใหผู้อื้%นสาํคญัผิดในขอ้เทจ็จริงเกี%ยวกบัฐานะการเงิน 
ผลการดาํเนินงาน หรือราคาซื0อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัหรือนิติบุคคลที%มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยซื์0อขายในศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์

 มาตรา 239  หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์หรือผูซึ้% งรับผดิชอบในการดาํเนินกิจการ 
ของบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัที%ออกหลกัทรัพยห์รือผูมี้ส่วนไดเ้สียในหลกัทรัพยแ์พร่ขา่วเกี%ยวกบั 
ขอ้เทจ็จริงใด ๆ อนัอาจทาํใหบุ้คคลอื%นเขา้ใจวา่หลกัทรัพยใ์ดจะมีราคาสูงขึ0นหรือลดลง เวน้แต่ 
จะเป็นการแพร่ขา่วในขอ้เทจ็จริงที%ไดแ้จง้ไวก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

 มาตรา 240   หา้มมิใหผู้ใ้ดแพร่ขา่วอนัเป็นความเทจ็ใหเ้ลื%องลือจนอาจทาํให ้
บุคคลอื%นเขา้ใจวา่หลกัทรัพยใ์ดจะมีราคาสูงขึ0นหรือลดลง 

 มาตรา 241 ในการซื0อหรือขายซึ% งหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
หรือหลกัทรัพยที์%ซื0อขายในศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์หา้มมิใหบุ้คคลใดทาํการซื0อหรือขายหรือเสนอซื0อ 
หรือเสนอขาย รือชกัชวนใหบุ้คคลอื%นซื0อหรือขายหรือเสนอซื0อหรือเสนอขายซึ% งหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยห์รือหลกัทรัพยที์%ซื0อขายในศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยไ์ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ในประการที%น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศยัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการ 
เปลี%ยนแปลงราคาของหลกัทรัพยที์%ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนและตนไดล่้วงรู้มาในตาํแหน่งหรือ 
ฐานะเช่นนั0น และไมว่า่การกระทาํดงักล่าวจะกระทาํเพื%อประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้%น หรือนาํ 
ขอ้เทจ็จริงเช่นนั0นออกเปิดเผยเพื%อใหผู้อื้%นกระทาํดงักล่าวโดยตนไดรั้บประโยชน์ตอบแทน 
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 เพื%อประโยชน์แห่งมาตรานี0  บุคคลตามวรรคหนึ%งใหร้วมถึง 
  (1) กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินงานหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ที%มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือบริษทัที%มีหลกัทรัพยซื์0อขายในศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์

 (2) ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัที%มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือ 
บริษทัที%มีหลกัทรัพยซื์0อขายในศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยที์%ถือหลกัทรัพยต์ามมูลคา่ที%ตราไวเ้กินร้อยละหา้ 
ของทุนจดทะเบียน ในกรณีนี0 ใหค้าํนวณมูลคา่หลกัทรัพยข์องผูถื้อหลกัทรัพยโ์ดยนบัหลกัทรัพย ์
ของคูส่มรสและบุตรที%ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูถื้อหลกัทรัพยด์งักล่าว รวมเป็นหลกัทรัพย ์
ของผูถื้อหลกัทรัพยด์ว้ย 

 (3) เจา้หนา้ที%ของหน่วยงานของรัฐ หรือกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือพนกังานของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์ซึ%งอยูใ่นตาํแหน่งหรือฐานะที%สามารถล่วงรู้ขอ้เทจ็จริง 
อนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปลี%ยนแปลงราคาของหลกัทรัพยอ์นัไดจ้ากการปฏิบติัหนา้ที% 

 (4) ผูใ้ดซึ%งเกี%ยวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์และหรือการซื0อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
หรือศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์

 มาตรา 242  เพื%อมิใหบุ้คคลตามมาตรา 241 วรรคสอง ไดรั้บประโยชน์จากการฝ่าฝืน 
มาตรา 241 วรรคหนึ%ง ใหส้าํนกังานมีสิทธิเรียกใหผู้ฝ่้าฝืนดงักล่าวส่งมอบผลประโยชน์ที%ตน 
ไดม้าจากการซื0อขายหลกัทรัพยน์ั0นหรือจากการนาํขอ้เทจ็จริงออกเปิดเผยซึ%งไดก้ระทาํภายในหกเดือน 
นบัจากวนัที%ตนไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว และใหผู้ฝ่้าฝืนนั0นส่งมอบผลประโยชน์ตามที%สาํนกังาน 
เรียกร้องภายในกาํหนดเวลาที%สาํนกังานกาํหนด 

 ผลประโยชน์ที%เรียกไดต้ามวรรคหนึ%ง ใหต้กเป็นของสาํนกังาน 
 
  มาตรา 243 ในการซื0อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือหลกัทรัพย ์
ซื0อขายในศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์

 (1) หา้มมิใหผู้ใ้ดทาํการซื0อหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยรู้เห็น หรือตกลงกบับุคคลอื%น 
อนัเป็นการอาํพรางเพื%อใหบุ้คคลทั%วไปหลงผดิไปวา่ขณะใดขณะหนึ%งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ%ง 
หลกัทรัพยน์ั0นไดมี้การซื0อขายกนัมาก หรือราคาของหลกัทรัพยน์ั0นไดเ้ปลี%ยนแปลงไป หรือไมมี่การ 
เปลี%ยนแปลง อนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด 

 (2) หา้มมิใหผู้ใ้ดโดยตนเองหรือร่วมกบัผูอื้%นทาํการซื0อขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะ 
ต่อเนื%องกนั อนัเป็นผลทาํใหก้ารซื0อหรือขายหลกัทรัพยน์ั0นผดิไปจากสภาพปกติของตลาด 
และการกระทาํดงักล่าวไดก้ระทาํไปเพื%อชกัจูงใหบุ้คคลทั%วไปทาํการซื0อหรือขายหลกัทรัพยน์ั0น 
เวน้แต่เป็นการกระทาํโดยสุจริตเพื%อปกป้องประโยชน์อนัชอบธรรมของตน 
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  มาตรา 244   ในกรณีดงัต่อไปนี0  ใหถื้อวา่ป็นการอาํพรางเพื%อใหบุ้คลทั%วไปหลงผดิ 
ตามมาตรา 243 (1) ดว้ย 

 (1) ทาํการซื0อหรือขายหลกัทรัพย ์ซึ% งในที%สุดบุคคลที%ไดป้ระโยชน์จากการซื0อ 
และขายหลกัทรัพยน์ั0นยงัคงเป็นบุคคลคนเดียวกนั 

 (2) สั%งซื0อหลกัทรัพยโ์ดยรู้อยูแ่ลว้วา่ตนเองหรือผูซึ้% งร่วมกนัไดส้ั%งขายหรือจะสั%ง 
ขายหลกัทรัพยข์องนิติบุคคลเดียวกนัหรือของโครงการจดัการกองทุนรวมเดียวกนัประเภทและ 
ชนิดเดียวกนั ทั0งนี0  โดยมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั ราคาใกลเ้คียงกนั และภายในเวลาใกลเ้คียงกนั 

 (3) สั%งขายหลกัทรัพยโ์ดยรู้อยูแ่ลว้วา่ตนเองหรือผูซึ้% งร่วมกนัไดสั้%งซื0อหรือจะสั%งซื0อ 
หลกัทรัพยข์องนิติบุคคลเดียวกนัหรือของโครงการจดัการกองทุนรวมเดียวกนัประเภทและชนิดเดียวกนั 
ทั0งนี0  โดยมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั ราคาใกลเ้คียงกนั และภายในเวลาใกลเ้คียงกนั 
 

ส่วนที' 2 

การเข้าถือหลกัทรัพย์เพื'อครอบงํากจิการ 

 

 
  มาตรา 245 ในส่วนนี0  
  “หลกัทรัพย”์ หมายความวา่  หุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซื0อหุน้ หรือหลกัทรัพยอื์%น 
ที%อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได ้

 “กิจการ” หมายความวา่    บริษทัที%มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทั 
ที%มีหลกัทรัพยซื์0อขายในศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์หรือบริษทัมหาชนจาํกดั 

 มาตรา 246   บุคคลใดไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการใดในลกัษณะที%ทาํใหต้น 
หรือบุคคลอื%นเป็นผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกิจการนั0นเพิ%มขึ0นหรือลดลงเมื%อรวมกนัแลว้มีจาํนวนทุกร้อยละหา้ 
ของจาํนวนหลกัทรัพยที์%จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมดของกิจการนั0นไม่วา่จะมีการลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพย์
นั0นหรือไม ่และไมว่า่การเพิ%มขึ0นหรือลดลงของหลกัทรัพยน์ั0นจะมีจาํนวนเทา่ใดในแต่ละครั0 ง บุคคลนั0น 
ตอ้งรายงานถึงจาํนวนหลกัทรัพยใ์นทุกร้อยละหา้ดงักล่าวต่อสาํนกังานทุกครั0 งที%ไดม้าหรือจาํหน่าย 
หลกัทรัพยภ์ายในวนัทาํการถดัจากวนัที%ไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการนั0น เวน้แต่ในกรณีการ 
จาํหน่ายที%ไมมี่ผลทาํใหมี้การเปลี%ยนแปลงผูบ้ริหารหรือธุรกิจของกิจการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 
ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 การรายงานตามวรรคหนึ%ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
กาํหนด 
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 มาตรา 247  บ◌ุคคลใดเสนอซื0อหรือกระทาํการอื%นใดอนัเป็นผลใหต้นไดม้าหรือเป็นผูถื้อ 
หลกัทรัพยถึ์งร้อยละยี%สิบหา้ขึ0นไปของจาํนวนหลกัทรัพยที์%จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมดของกิจการ 
ใหถื้อวา่เป็นการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื%อครอบงาํกิจการ เวน้แต่เป็นการไดม้าโดยทางมรดก 

 การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื%อครอบงาํกิจการตามวรรคหนึ%งใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไข 
และวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ในการนี0  คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกาํหนดให ้
บุคคลดงักล่าวจดัทาํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยก์ไ็ด ้

 ในกรณีที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดใหจ้ดัทาํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยต์ามวรรคสอง 
คาํเสนอดงักล่าวตอ้งยื%นต่อสาํนกังาน และใหมี้ผลใชบ้งัคบัเมื%อพน้กาํหนดเวลาตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 248  ใหผู้ท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยป์ระกาศหรือแจง้การเสนอซื0อหลกัทรัพยต์าม 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 249    ใหผู้ท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยส่์งสาํเนาคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กิจการ 
ที%ตนเสนอซื0อหลกัทรัพยน์ั0นโดยทนัทีที%ไดย้ื%นคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยต่์อสาํนกังาน 

 มาตรา 250   เมื%อไดรั้บคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยต์ามมาตรา 249 ใหกิ้จการนั0นจดัทาํ 
ความเห็นเกี%ยวกบัคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยต์ามแบบรายการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด และใหย้ื%น 
ต่อสาํนกังานพร้อมทั0งส่งสาํเนาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนภายในกาํหนดเวลาตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 251    หา้มมิใหผู้ท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยซื์0อหลกัทรัพยข์องกิจการก่อนที% 
คาํเสนอซื0อหลกัทรัพยที์%ยื%นต่อสาํนกังานจะมีผลใชบ้งัคบัและไดด้าํเนินการตามมาตรา 248 

 ในระหวา่งเวลานบัจากวนัที%คาํเสนอซื0อหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบั จนถึงวนัที%พน้กาํหนด 
ระยะเวลารับซื0อที%กาํหนดไวใ้นคาํเสนอซื0อหลกัทรัพย ์หา้มมิใหผู้ท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยเ์ขา้ซื0อ 
หลกัทรัพยน์ั0นโดยวธีิการอื%นใด นอกจากที%ไดก้าํหนดไวต้ามคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยน์ั0น 

 มาตรา 252   เมื%อครบกาํหนดระยะเวลารับซื0อที%กาํหนดไวใ้นคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยแ์ลว้ 
หากปรากฏวา่ผูถื้อหลกัทรัพยไ์ดแ้สดงเจตนาขายหลกัทรัพยที์%ตนเองถืออยูใ่หแ้ก่ผูท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพย์
มากกวา่จาํนวนที%ไดท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยไ์ว ้ผูท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยต์อ้งซื0อหลกัทรัพยน์ั0น 
ไวท้ั0งหมด เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี0  
  (1) ในกรณีที%หลกัทรัพยน์ั0นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หรือหลกัทรัพยที์%ซื0อขายใน 
ศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยแ์ละผูท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยมี์ความประสงคจ์ะมิใหห้ลกัทรัพยน์ั0นเป็น 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือหลกัทรัพยที์%ซื0อขายในศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยต่์อไป 

 (2) ผูท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยมี์ความประสงคจ์ะเปลี%ยนวตัถุที%ประสงคส์าํคญัของกิจการ 
  (3) ผูท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยมี์ความประสงคจ์ะเป็นผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการนั0น 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจด็สิบหา้ของจาํนวนหลกัทรัพยที์%จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมดของกิจการ 
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 (4) กรณีอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
  ผูท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยจ์ะตอ้งชาํระราคาหลกัทรัพยแ์ก่ผูข้ายหลกัทรัพยโ์ดยทนัที 
ที%ไดรั้บมอบหลกัทรัพย◌์ และในกรณีที%หลกัทรัพยที์%ซื0อขายดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยที์%จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์ใหถื้อวา่เป็นการซื0อขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา 253  เมื%อผูท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยไ์ดเ้สนอซื0อหลกัทรัพยไ์วใ้นราคาหนึ%ง 
แต่ปรากฏวา่มีผูถื้อหลกัทรัพยแ์สดงเจตนาขายหลกัทรัพยไ์มค่รบตามจาํนวนในคาํเสนอซื0อหลกัทรัพย ์
หากผูท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยต์อ้งการจะซื0อใหค้รบตามจาํนวน ผูท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยจ์ะเสนอ 
ราคาใหมที่%สูงกวา่เดิมกไ็ด ้ในกรณีเช่นวา่นี0ผูท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยต์อ้งชาํระราคาคา่หลกัทรัพย ์
ในส่วนที%เพิ%มขึ0นแก่ผูถื้อหลกัทรัพยที์%ไดแ้สดงเจตนาเสนอขายหลกัทรัพยใ์นครั0 งก่อนดว้ย 

 มาตรา 254  ในกรณีที%ผูท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยเ์พื%อเขา้ครอบงาํกิจการมีความประสงค ์
มิใหห้ลกัทรัพยน์ั0นเป็นหลกัทรัพยที์%จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือที%ซื0อขายในศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์
ต่อไป ผูท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยต์อ้งระบุวตัถุประสงคโ์ดยชดัแจง้ในคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยไ์วด้ว้ย 

 มาตรา 255    บุคคลที%เคยทาํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยเ์พื%อเขา้ครอบงาํกิจการไม่วา่จะ 
ดาํเนินการสาํเร็จหรือไม ่จะทาํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยเ์พื%อเขา้ครอบงาํกิจการไดอี้กภายหลงัระยะเวลา 
หนึ%งปีนบัตั0งแต่วนัที%พน้กาํหนดระยะเวลารับซื0อที%กาํหนดไวใ้นคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยค์รั0 งก่อน 
เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะอนุมติัเป็นประการอื%น 

 มาตรา 256  ใหผู้ท้าํคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยที์%ไดซื้0อหลกัทรัพยไ์วเ้รียบร้อยแลว้ 
รายงานผลการซื0อหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานภายในระยะเวลาที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
  การรายงานตามวรรคหนึ%ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการที%คณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 มาตรา 257 ใหส้าํนกังานเกบ็รักษาขอ้มูลคาํเสนอซื0อหลกัทรัพยน์ั0นเพื%อใหป้ระชาชน 
สามารถตรวจสอบไดเ้ป็นระยะเวลาหนึ%งปีนบัจากวนัที%คาํเสนอซื0อหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบั 

 มาตรา 258 หลกัทรัพยข์องกิจการที%บุคคลหรือหา้งหุน้ส่วนดงัต่อไปนี0 ถืออยูใ่หน้บั 
รวมเป็นหลกัทรัพยข์องบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ดว้ย 
  (1) คูส่มรสของบุคคลดงักล่าว 
  (2) บุตรที%ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
  (3) หา้งหุน้ส่วนสามญัที%บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 
  (4) หา้งหุน้ส่วนจาํกดัที%บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 
จาํพวกไมจ่าํกดัความผดิหรือเป็นหุน้ส่วนจาํพวกจาํกดัความรับผดิที%มีหุน้รวมกนัเกินร้อยละสามสิบ 
ของหุน้ทั0งหมดของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
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 (5) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัที%บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) 
หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละสามสิบของจาํนวนหุน้ที%จาํหน่าย 
ไดแ้ลว้ทั0งหมดของบริษทันั0น หรือ 

 (6) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัที%บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) 
หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษทัตาม (5) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของจาํนวนหุน้ 
ที%จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมดของบริษทันั0น 

 (7) นิติบุคคลที%บุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 สามารถมีอาํนาจในการจดัการ 
ในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล 

 มาตรา 259    ในกรณีเป็นที%สงสัยวา่มีการถือหลกัทรัพยอ์นัมีลกัษณะที%นบัรวม 
เป็นหลกัทรัพยข์องบุคคลเดียวกนัตามมาตรา 258 ใหส้าํนกังานแจง้ใหบุ้คคลที%เกี%ยวขอ้งดงักล่าว 
ชี0แจงหรือดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งหากบุคคลดงักล่าวมิไดชี้0แจงหรือดาํเนินการแกไ้ขภายในกาํหนดเวลา
ที%สาํนกังานกาํหนด ใหถื้อวา่เป็นการถือหุน้อนัเขา้ลกัษณะที%กาํหนดไวต้ามมาตรา 258 
 

หมวด 9 

คณะกรรมการวนิิจฉัยอทุธรณ์ 

 

 
  มาตรา 260   ใหมี้คณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์คณะหนึ%ง ประกอบดว้ยกรรมการ 
ผูท้รงคุณวฒิุซึ%งคณะรัฐมนตรีแต่งตั0งจาํนวนไมน่อ้ยกวา่หา้คนแต่ไมเ่กินเจด็คนโดยในจาํนวนนี0อยา่งนอ้ย 
ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบการณ์สูงดา้นกฎหมาย ดา้นการบญัชี และ ดา้นการเงินดา้นละหนึ%งคน 

 ใหน้าํความในมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 16 
มาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามวรรคหนึ%งโดยอนุโลม 
 
  มาตรา 261   เจา้ของหลกัทรัพย ์บริษทัที%ออกหลกัทรัพย ์บริษทั บริษทัหลกัทรัพย ์
และผูที้%มีผลกระทบต่อการสั%งการโดยตรงตามพระราชบญัญติันี0ผูใ้ดไม่พอใจคาํวินิจฉยัหรือคาํสั%งของ 
สาํนกังานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที%วนิิจฉยัหรือสั%งการตามมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41(3) 
มาตรา 104 มาตรา 141 มาตรา 142 มาตรา 143 วรรคหนึ%ง มาตรา 144 มาตรา 145 มาตรา 212 และ 
มาตรา 259 ใหย้ื%นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที%ไดท้ราบ 
คาํวนิิจฉยัหรือคาํสั%งดงักล่าวแลว้แต่กรณี ทั0งนี0  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 
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  การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ%งไมเ่ป็นเหตุใหทุ้เลาการปฏิบติัตามคาํวนิิจฉยัหรือคาํสั%ง 
ของสาํนกังาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าว แลว้แต่กรณีเวน้แต่คณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
จะมีมติเอกฉนัทเ์ป็นอยา่งอื%น 
  คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ใหเ้ป็นที%สุด 
 

หมวด 10 

การกาํกบัและควบคุม 

 

 
  มาตรา 262    ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจและหนา้ที%กาํกบัและควบคุมโดยทั%วไป 
เพื%อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี0  และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล 
หรือมติของรัฐมนตรี 
  มาตรา 263   บรรดาเรื%องที%ตอ้งเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรีตามบทบญัญติัแห่งพระราช 
บญัญติันี0  ใหรั้ฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ 
 

หมวด 11 

พนักงานเจ้าหน้าที' 

 

 
  มาตรา 264 ในการปฏิบติัหนา้ที% ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที%มีอาํนาจดงัต่อไปนี0  

(1) เขา้ไปในสถานที%ประกอบธุรกิจหรือสถานที%ตั0งของบริษทัหลกัทรัพย ์ผูดู้แล 
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์สาํนกัหกับญัชี 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์หรือสถานที%ซึ% งรวบรวมหรือประมวลขอ้มูลของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัดงักล่าวดว้ยเครื%องคอมพิวเตอร์หรือดว้ยเครื%องมืออื%นใดในระหวา่ง 
เวลาพระอาทิตยขึ์0นจนถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาทาํการของสถานที%นั0นเพื%อตรวจสอบกิจการ 
สินทรัพยแ์ละหนี0 สินของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัดงักล่าว รวมทั0งเอกสาร หลกัฐาน หรือขอ้มูล 
เกี%ยวกบับริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัดงักล่าว 

 (2) เขา้ไปในสถานที%ประกอบธุรกิจของผูเ้ริ%มจดัตั0งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัที%ออก 
หลกัทรัพยห์รือเจา้ของหลกัทรัพยที์%เสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ หรือสถานที% 
ซึ% งรวบรวมหรือประมวลขอ้มูลของบุคคลดงักล่าวดว้ยเครื%องคอมพิวเตอร์หรือดว้ยเครื%องมืออื%นใด 
ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยขึ์0นจนถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาทาํการของสถานที%นั0น เพื%อตรวจสอบ 
สมุดบญัชีหรือเอกสารหลกัฐานอื%นที%เกี%ยวขอ้ง 
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 (3) เขา้ไปในธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงิน หรือสถานที%ใดในระหวา่งเวลา 
พระอาทิตยขึ์0นจนถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาทาํการของสถานที%นั0นเพื%อทาํการตรวจสอบสมุดบญัชี 
เอกสาร หรือหลกัฐานที%อาจเกี%ยวขอ้งกบัการกระทาํอนัเป็นความผดิตามพระราชบญัญติันี0  
  (4) ยดึหรืออายดัเอกสารหรือหลกัฐานที%เกี%ยวขอ้งกบัการกระทาํความผดิ 
ตามพระราชบญัญติันี0  เพื%อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาํเนินคดี 

 (5) สั%งใหก้รรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย ์
กองทุนรวมผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซื์0อขาย 
หลกัทรัพย ์สาํนกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์และผูร้วบรวมหรือ 
ประมวลขอ้มูลของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัดงักล่าวดว้ยเครื%องคอมพิวเตอร์ หรือเครื%องมืออื%นใด 
มาใหถ้อ้ยคาํหรือส่งสาํเนา หรือแสดงสมุดบญัชีเอกสาร ดวงตราหรือหลกัฐานอื%นเกี%ยวกบักิจการ 
การดาํเนินงาน สินทรัพยแ์ละหนี0 สินของบริษทัหลกัทรัพยห์รือสถาบนัดงักล่าว 

 (6) สั%งใหบุ้คคลใดๆที%ซื0อหรือขายหลกัทรัพยก์บัหรือผา่นบริษทัหลกัทรัพย ์
หรือสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์หรือศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยม์าใหถ้อ้ยคาํหรือส่งสาํเนาหรือ 
แสดงสมุดบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื%นเกี%ยวกบัการซื0อหรือขายหลกัทรัพย ์

 (7) สั%งใหบุ้คคลใดๆที%จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที%ของพนกังานเจา้หนา้ที% 
มาใหถ้อ้ยคาํ หรือส่งสาํเนาหรือแสดงสมุดบญัชี เอกสาร หลกัฐานหรือวตัถุใดที%เกี%ยวขอ้งหรือจาํเป็น 
แก่การปฏิบติัหนา้ที%ของพนกังานเจา้หนา้ที% 
  (8) เขา้ไปตรวจสอบฐานะหรือการดาํเนินงานในสถานที%ประกอบธุรกิจของ 
ลูกหนี0ของบริษทัหลกัทรัพยใ์นระหวา่งเวลาพระอาทิตยขึ์0นจนถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาทาํการ 
ของสถานที%นั0น 

 ในการปฏิบติัหนา้ที%ของพนกังานเจา้หนา้ที%ตามวรรคหนึ%ง ใหบุ้คคลที%เกี%ยวขอ้ง 
อาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 เมื%อไดเ้ขา้ไปและลงมือทาํการตรวจสอบตาม (1) (2) (3) หรือ (8) แลว้  ถา้ยงัดาํเนินการ 
ไม่เสร็จจะกระทาํต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาํการของสถานที%นั0นกไ็ด ้
  การใชอ้าํนาจของพนกังานเจา้หนา้ที%ตาม (6) (7) และ (8) จะตอ้งเป็นการกระทาํต่อ 
บุคคลที%เกี%ยวขอ้งโดยตรงกบัเรื%องที%ดาํเนินการตรวจสอบ และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
ก่อน และในกรณีตาม (6) และ (7) พนกังานเจา้หนา้ที%ตอ้งกาํหนดระยะเวลาอนัสมควรที%จะให้บุคคล 
ดงักล่าวสามารถปฏิบติัตามคาํสั%งได ้

 มาตรา 265  ในการปฏิบติัหนา้ที% พนกังานเจา้หนา้ที%ตอ้งแสดงบตัรประจาํตวั 
แก่บุคคลที%เกี%ยวขอ้ง 

 บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ที% ใหเ้ป็นไปตามแบบที%กาํหนดในกฎกระทรวง 
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  มาตรา 266   ในการปฏิบติัหนา้ที%ตามพระราชบญัญติันี0  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที% 
เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา 267 ในกรณีที%ปรากฏหลกัฐานวา่บุคคลใดกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี0  
ที%มีลกัษณะอนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ประชาชนและสาํนกังานมีเหตุอนัควรเชื%อวา่ 
ผูก้ระทาํความผดิจะยกัยา้ยหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นของตน ใหส้าํนกังานดว้ยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจสั%งยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นของบุคคลนั0นหรือทรัพยสิ์นซึ%งมีหลกัฐาน 
อนัควรเชื%อไดว้า่เป็นของบุคคลนั0นได ้แต่จะยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นไวเ้กินหนึ%งร้อยแปดสิบวนัไมไ่ด ้
เวน้แต่ในกรณีที%มีการฟ้องคดีต่อศาล ใหค้าํสั%งยดึหรืออายดัดงักล่าวยงัคงมีผลต่อไปจนกวา่ศาลจะสั%ง 
เป็นอยา่งอื%น และในกรณีมีเหตุจาํเป็นไมส่ามารถฟ้องคดีไดภ้ายในหนึ%งร้อยแปดสิบวนั ศาลที%มีเขตอาํนาจ 
จะสั%งขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคาํขอของสํานกังานกไ็ด ้แต่จะขยายเวลาอีกเกินหนึ%งร้อยแปดสิบวนั 
มิได ้

 ใหส้าํนกังานมีอาํนาจมอบหมายใหพ้นกังานเจา้หนา้ที%เป็นผูด้าํเนินการยดึหรืออายดั 
ทรัพยสิ์นตามวรรคหนึ%ง 

 การยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นตามวรรคหนึ%ง ใหน้าํบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ในกรณีตามวรรคหนึ%ง เมื%อมีเหตุอนัควรสงสัยวา่บุคคลดงักล่าวจะหลบหนีออก 
นอกราชอาณาจกัร เมื%อสาํนกังานร้องขอใหศ้าลอาญามีอาํนาจสั%งหา้มมิใหบุ้คคลนั0นออก 
นอกราชอาณาจกัรไวก่้อนได ้และในกรณีฉุกเฉินที%มีความจาํเป็นรีบด่วน ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีคาํสั%งหา้มมิให้บุคคลนั0นออกนอกราชอาณาจกัรไวก่้อนเป็นการชั%วคราวไดเ้ป็นเวลาไม่เกินสิบหา้วนั 
จนกวา่ศาลอาญาจะมีคาํสั%งเป็นอยา่งอื%น 
 

หมวด 12 

บทกาํหนดโทษ 

 

 
  มาตรา 268    ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 ตอ้งระวางโทษจาํคุก 
ไม่เกินสองปีหรือปรับเป็นเงินไมเ่กินสองเทา่ของราคาขายของหลกัทรัพยท์ั0งหมดซึ% งผูน้ั0นไดเ้สนอขาย 
แต่ทั0งนี0  เงินคา่ปรับตอ้งไมน่อ้ยกวา่หา้แสนบาท หรือทั0งจาํทั0งปรับ 

 มาตรา 269   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามเงื%อนไขที%กาํหนดตามมาตรา 35 
ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหา้แสนบาท และปรับอีกไมเ่กินวนัละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงั 
มิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
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 มาตรา 270   ผูอ้อกหุน้กูผู้ใ้ดออกใบหุน้กูโ้ดยมีรายการไมเ่ป็นไปตามมาตรา 40 
หรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา 41 วรรคสอง หรือทาํขอ้กาํหนดหรือสัญญาซึ% งขาดสาระสาํคญั 
ตามที%กาํหนดไวใ้นมาตรา 42 หรือมาตรา 43 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินสองแสนบาท 

 มาตรา 271   ผูอ้อกหุน้กูผู้ใ้ดไมป่ฏิบติัตามมาตรา 44 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กิน 
หา้แสนบาท และปรับอีกไมเ่กินวนัละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา 272   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูผู้ใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขหรือ 
วธีิการที%กาํหนดตามมาตรา 46 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไมเ่กินวนัละ 
หนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา 273    บริษทัใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา 50 มาตรา 53 มาตรา 191  
มาตรา 192 หรือมาตรา 193 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์หรือวธีิการที%กาํหนดตามมาตรา 50 
หรือมาตรา 191 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ%งแสนบาทและปรับอีกไมเ่กินวนัละสามพนับาท 
ตลอดเวลาที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา 274   บริษทัใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 56 มาตรา 57 หรือ มาตรา 58 (1) 
หรือ (3) ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ%งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาทตลอดเวลา 
ที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 กรรมการ  ผูจ้ดัการ  หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของบริษทัใดไมม่าชี0แจง 
ตามมาตรา 58 (2) ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ%งแสนบาท หรือทั0งจาํทั0งปรับ 

 มาตรา 275   กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งบริหาร หรือผูส้อบบญัชีผูใ้ด 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์หรือวธีิการที%กาํหนดตาม 
มาตรา 59 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหา้แสนบาทและปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลา 
ที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา 276   ผูใ้ดเสนอขายหรือขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ โดยมิได ้
ยื%นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนต่อสํานกังานตามมาตรา 65 
หรือในระหวา่งที%สาํนกังานสั%งระงบัการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
และร่างหนงัสือชี0ชวนตามมาตรา 76 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินสองปี หรือปรับเป็นเงินไมเ่กิน 
สองเทา่ของราคาขายของหลกัทรัพยท์ั0งหมดซึ% งผูน้ั0นไดเ้สนอขายแต่ทั0งนี0 เงินคา่ปรับตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 
หา้แสนบาท หรือทั0งจาํทั0งปรับ 

 มาตรา 277    ผูใ้ดเสนอขายหรือขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ 
ก่อนที%แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี0ชวนที%ยื%นไวต่้อสาํนกังาน 
ตามมาตรา 65 มีผลใชบ้งัคบั ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหนึ%งปี หรือปรับเป็นเงินไมเ่กินหนึ%งเทา่ 
ของราคาขายของหลกัทรัพยท์ั0งหมดซึ%งผูน้ั0นไดเ้สนอขาย แต่ทั0งนี0 เงินคา่ปรับตอ้งไมน่อ้ยกวา่สามแสนบาท 
หรือทั0งจาํทั0งปรับ 
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 มาตรา 278    ผูใ้ดแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรือปกปิดขอ้ความจริงซึ%งควรบอกใหแ้จง้ 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือร่างหนงัสือชี0ชวนที%ยื%นตามมาตรา 65 
ในสาระสาํคญั ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหา้ปี และปรับเป็นเงินไมเ่กินสองเทา่ของราคาขายของ 
หลกัทรัพยท์ั0งหมดซึ% งผูน้ั0นไดเ้สนอขาย แต่ทั0งนี0 เงินคา่ปรับตอ้งไมน่อ้ยกวา่หา้แสนบาท 

 มาตรา 279    ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา 64 วรรคสอง มาตรา66 วรรคสอง 
หรือมาตรา 81 วรรคหนึ%งหรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ หรือวธีิการที%กาํหนดตามมาตรา 81 
วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ%งแสนบาท และปรับอีกไมเ่กินวนัละสามพนับาท 
ตลอดเวลาที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา 280   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา 77 มาตรา 79 หรือ มาตรา 80 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ%งปี หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาท หรือทั0งจาํทั0งปรับ 

 มาตรา 281   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา 88 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กิน 
สามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา 282  บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 96 
มาตรา 97 มาตรา 98 มาตรา 100 มาตรา 101 มาตรา 102 มาตรา103 มาตรา 104 มาตรา 105 มาตรา 106 
มาตรา 108 มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 มาตรา 117 
มาตรา 122 มาตรา 123 มาตรา 124 มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 129 มาตรา 130 มาตรา 133 มาตรา 134 
มาตรา 135 มาตรา 136 มาตรา 138 มาตรา 139 มาตรา 140 มาตรา 151 หรือมาตรา 195 วรรคหนึ%ง หรือฝ่าฝืน 
หรือไมป่ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขหรือวธีิการ หรือคาํสั%งที%กาํหนดตามมาตรา 90 วรรคสี% มาตรา 91 
มาตรา 92 มาตรา 98 (7) หรือ (10) มาตรา 100 วรรคสอง มาตรา 117 มาตรา 141 มาตรา 142 มาตรา 143 
มาตรา 144 หรือ มาตรา 150 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินสามแสนบาท และปรับอีกไมเ่กินวนัละ 
หนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา 283   ในกรณีที%บริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระทาํความผดิตามมาตรา 92 มาตรา 96  
มาตรา 102 มาตรา 105 มาตรา 106 มาตรา 108 มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 
มาตรา 116 มาตรา 117 มาตรา 123 มาตรา 129 มาตรา 130 มาตรา 133 มาตรา 135 มาตรา 140 มาตรา 151 
หรือมาตรา 195 วรรคหนึ%ง หรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขหรือวธีิการ 
หรือคาํสั%งที%กาํหนดตามมาตรา 92 มาตรา 117 หรือมาตรา 150 ถา้พิสูจน์ไดว้า่การกระทาํความผิดของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์เกิดจากการสั%งการ การกระทาํการหรือไมสั่%งการ หรือไมก่ระทาํการอนัเป็นหนา้ที% 
ที%ตอ้งกระทาํของกรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลใดซึ% งรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั0น 
ผูใ้ดผูน้ั0นตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหกเดือนหรือปรับไมเ่กินสองแสนบาท หรือทั0งจาํทั0งปรับ 
  ในกรณีที%บริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระทาํความผดิตามมาตรา 97 มาตรา 98 มาตรา 112  
มาตรา 122 มาตรา 124 มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 134 มาตรา 136 มาตรา 138 หรือมาตรา 139 
หรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขหรือวธีิการ หรือคาํสั%งที%กาํหนดตามมาตรา 90 วรรคสี% 
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มาตรา 91 มาตรา 98 (7) หรือ (10) มาตรา 141 มาตรา 142 มาตรา 143 หรือมาตรา 144 ถา้พิสูจน์ไดว้า่ 
การกระทาํความผดิของบริษทัหลกัทรัพยเ์กิดจากการสั%งการ การกระทาํการหรือไมส่ั%งการหรือ 
ไม่กระทาํการอนัเป็นหนา้ที%ที%ตอ้งกระทาํของกรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลใด ซึ% งรับผดิชอบในการ 
ดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั0นผูใ้ดผูน้ั0นตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหนึ%งปีหรือปรับไมเ่กิน 
สามแสนบาท หรือทั0งจาํทั0งปรับ 

 มาตรา 284   ผูดู้แลผลประโยชน์ผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ที%ตามมาตรา 127 หรือ 
มาตรา 128 วรรคหนึ%ง ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหา้แสนบาทและปรับอีกไมเ่กินวนัละหนึ%งหมื%นบาท 
ตลอดเวลาที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา 285 ผูช้าํระบญัชีผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา 130 หรือ มาตรา131 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ%งแสนบาท และปรับอีกไมเ่กินวนัละ 
สามพนับาทตลอดเวลาที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง หรือทั0งจาํทั0งปรับ 

 มาตรา 286   ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา 137 ตอ้งระวางโทษ 
ปรับไมเ่กินสามแสนบาท และปรับอีกไมเ่กินวนัละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา 287   ผูส้อบบญัชีผูใ้ดของบริษทัที%ออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา 32 มาตรา 33 
หรือมาตรา 34 บริษทัหลกัทรัพย ์กองทุนรวม บริษทัที%มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
บริษทัที%มีหลกัทรัพยซื์0อขายในศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์ปฏิบติังานสอบบญัชีเพื%อแสดงความเห็น 
ต่องบการเงินไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชีหรือขอ้กาํหนดเพิ%มเติมตามที% 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด หรือทาํรายงานเทจ็หรือฝ่าฝืนมาตรา 62 วรรคหนึ%ง หรือมาตรา107 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไมเ่กินห้าแสนบาท หรือทั0งจาํทั0งปรับ 
  มาตรา 288   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา 93 มาตรา 95 หรือมาตรา 156 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั0งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั0งแต่หกหมื%นบาทถึงสามแสนบาทและ 
ปรับอีกไมเ่กินวนัละสามพนับาทตลอดเวลาที%ยงัฝ่าฝืนอยู ่

 มาตรา 289   ผูใ้ดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไมไ่ดรั้บใบอนุญาตจากรัฐมนตรี 
ตามมาตรา 90 หรือฝ่าฝืนมาตรา 155 มาตรา 209 มาตรา 219 มาตรา 220 หรือมาตรา 221  
ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั0งแต่สองปีถึงหา้ปีและปรับตั0งแต่สองแสนบาทถึงหา้แสนบาทและปรับอีก 
ไม่เกินวนัละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงัฝ่าฝืนอยู ่

 มาตรา 290   ศนูยซื์0อขายหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา 171 วรรคสอง 
มาตรา 188 มาตรา 212 หรือมาตรา 213 หรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามเงื%อนไขหรือคาํสั%งที%กาํหนด 
ตามมาตรา 186 (1)  หรือมาตรา 206 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน 
วนัละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
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 มาตรา 291  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามคาํสั%งที%กาํหนดตามมาตรา 186 (2) 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ%งปี หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาท หรือทั0งจาํทั0งปรับ 

 มาตรา 292   ผูป้ระกอบการเป็นสาํนกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือ 
นายทะเบียนหลกัทรัพยผ์ูใ้ดไมด่าํเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขหรือวธีิการที%กาํหนด 
ตามมาตรา 223 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหนึ%งปี หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาทและปรับอีกไม่เกิน 
วนัละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง หรือทั0งจาํทั0งปรับ 

 มาตรา 293   สมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม 
มาตรา 236 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ%งแสนบาท และปรับอีกไมเ่กินวนัละสามพนับาทตลอดเวลา 
ที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา 294   บริษทัหลกัทรัพยใ์ดตกลงเขา้กนัเพื%อทาํการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
หลกัทรัพยอ์นัมิใช่เป็นการหาผลกาํไรหรือรายไดแ้บง่ปันกนั โดยมิไดจ้ดัตั0งเป็นสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบั 
ธุรกิจหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติันี0  ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหา้แสนบาทและปรับอีกไมเ่กิน 
วนัละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงัฝ่าฝืนอยู ่

 มาตรา 295   ผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามคาํสั%งของสาํนกังานตามมาตรา 232 วรรคสอง 
ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ%งแสนบาท 

  มาตรา 296   ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 238 มาตรา 239 มาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 243 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไมเ่กินสองเทา่ของผลประโยชน์ที%บุคคลนั0น ๆ 
ไดรั้บไว ้หรือพงึจะไดรั้บเพราะการกระทาํฝ่าฝืนดงักล่าว แต่ทั0งนี0คา่ปรับดงักล่าวตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 
หา้แสนบาท หรือทั0งจาํทั0งปรับ 

 มาตรา 297   ผูใ้ดทาํการวเิคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานหรือราคาซื0อขาย 
หลกัทรัพยข์องบริษทัหรือนิติบุคคลที%ออกหลกัทรัพยห์รือที%มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
หรือหลกัทรัพยซื์0อขายในศูนยซื์0อขายหลกัทรัพย ์โดยบิดเบือนขอ้เทจ็จริงเกี%ยวกบัขอ้มูลที%ใชใ้นการ 
วเิคราะห์หรือใชข้อ้มูลซึ%งรู้อยูว่า่เป็นเทจ็มาใชใ้นการวเิคราะห์และผลของการวเิคราะห์นั0นอาจทาํให ้
เกิดความเสียหายแก่บริษทัหรือนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆหรือมีผลกระทบต่อราคาซื0อขายหลกัทรัพย ์
ของบริษทัหรือนิติบุคคลนั0น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินสองปี หรือปรับไมเ่กินหา้แสนบาท 
หรือทั0งจาํทั0งปรับ 

 มาตรา 298   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา 246 มาตรา 247 มาตรา 248 มาตรา 249 
มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254 มาตรา 255 หรือมาตรา 256 หรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตั◌ิ 
ตามเงื%อนไขที%กาํหนดตามมาตรา 247 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไมเ่กินหา้แสนบาท 
และปรับอีกไมเ่กินวนัละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลา ที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง หรือทั0งจาํทั0งปรับ 
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 มาตรา 299  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา 250 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กิน 
สามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา 300  ในกรณีที%ผูก้ระทาํความผดิตามมาตรา 268 มาตรา 269 มาตรา 270  
มาตรา 271 มาตรา 272 มาตรา 273 มาตรา 274 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 281 มาตรา 284 มาตรา 286 
มาตรา 290 มาตรา 292 มาตรา 296 มาตรา 297 มาตรา 298 หรือมาตรา 299 เป็นนิติบุคคล ถา้พิสูจน์ 
ไดว้า่การกระทาํความผดิของนิติบุคคลนั0นเกิดจากการสั%งการ การกระทาํการหรือไมส่ั%งการหรือ 
ไม่กระทาํการอนัเป็นหนา้ที%ที%ตอ้งกระทาํของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ% งรับผดิชอบในการ 
ดาํเนินงานของนิติบุคคลนั0นผูใ้ด ผูน้ั0นตอ้งรับโทษตามที%บญัญติัไวส้าํหรับความผดินั0น ๆ ดว้ย 

 มาตรา 301 ในกรณีที%ผูก้ระทาํความผดิตามมาตรา 278 มาตรา 288 หรือมาตรา 289 
เป็นนิติบุคคล ถา้พิสูจน์ไดว้า่การกระทาํความผดิของนิติบุคคลนั0นเกิดจากการสั%งการ การกระทาํการ 
หรือไมส่ั%งการ หรือไมก่ระทาํการอนัเป็นหนา้ที%ที%ตอ้งกระทาํของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด 
ซึ% งรับผดิชอบในการดาํเนินงานของนิติบุคคลนั0นผูใ้ดผูน้ั0นตอ้งรับโทษตามที%บญัญติัไวส้าํหรับความผดิ 
นั0น ๆ ด◌้วย 

 มาตรา 302   ผูใ้ดให้ถอ้ยคาํอนัเป็นเทจ็ต่อพนกังานเจา้หนา้ที%ซึ% งอาจทาํให ้
ผูอื้%นหรือประชาชนเสียหาย ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหกเดือน และปรับไมเ่กินหกหมื%นบาท 

 มาตรา 303   ผูใ้ดขดัขวางหรือไมป่ฏิบติัตามคาํสั%งหรือไม่อาํนวยความสะดวกแก่ 
พนกังานเจา้หนา้ที%ซึ% งปฏิบติัหนา้ที%ตามมาตรา 264 หรือฝ่าฝืนมาตรา 145 วรรคสาม ตอ้งระวางโทษ 
จาํคุกไม่เกินหกเดือน และปรับไมเ่กินหกหมื%นบาท 

 มาตรา 304   ผูใ้ดถอน ทาํใหเ้สียหาย ทาํลายหรือทาํใหไ้ร้ประโยชน์ซึ% งตราหรือ 
เครื%องหมายซึ% งพนกังานเจา้หนา้ที%ไดป้ระทบัหรือหมายไวที้%สิ%งใดๆในการปฏิบติัหนา้ที%ตามมาตรา 264 
เพื%อเป็นหลกัฐานในการยดึหรืออายดั หรือรักษาสิ%งนั0นๆตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี และปรับ 
ไม่เกินสามแสนบาท 

 มาตรา 305   ผูใ้ดทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาํใหสู้ญหาย 
หรือไร้ประโยชน์ ซึ% งทรัพยสิ์นหรือเอกสารใดๆอนัพนกังานเจา้หนา้ที%ไดย้ดึ อายดั รักษาไว ้หรือ 
สั%งใหส่้งเพื%อเป็นพยานหลกัฐานตามมาตรา 264 ไมว่า่พนกังานเจา้หนา้ที%จะรักษาทรัพยสิ์น  
หรือเอกสารนั0นไวเ้อง หรือสั%งใหผู้น้ั0นหรือผูอื้%นส่งหรือรักษาไวก้ต็าม  ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั0งแต่ 
หกเดือนถึงสามปี และปรับตั0งแต่หกหมื%นบาทถึงสามแสนบาท 

 มาตรา 306   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ%งรับผดิชอบในการดาํเนินงานของ 
นิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติันี0  โดยทุจริต หลอกลวงดว้ยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่ประชาชน 
หรือดว้ยการปกปิดความจริงซึ% งควรบอกใหแ้จง้แก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดงัวา่นั0นไดไ้ป 
ซึ% งทรัพยสิ์นจากประชาชนผูถู้กหลอกลวง หรือบุคคลที%สาม หรือทาํใหป้ระชาชนผูถู้กหลอกลวง 
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หรือบุคคลที%สามทาํ ถอน หรือทาํลายเอกสารสิทธิ ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั0งแต่หา้ปีถึงสิบปี 
และปรับตั0งแต่หา้แสนบาทถึงหนึ%งลา้นบาท 

 มาตรา 307   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ%งรับผดิชอบในการดาํเนินงาน 
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติันี0  ซึ% งไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัการทรัพยสิ์นของนิติบุคคล 
ดงักล่าวหรือทรัพยสิ์นที%นิติบุคคลดงักล่าวเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย กระทาํผดิหนา้ที%ของตนดว้ยประการ 
ใด ๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลกัษณะที%เป็นทรัพยสิ์นของนิติบุคคลนั0น 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั0งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรับตั0งแต่หา้แสนบาทถึงหนึ%งลา้นบาท 

 มาตรา 308   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ%งรับผดิชอบในการดาํเนินงานของ 
นิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติันี0  ครอบครองทรัพยซึ์%งเป็นของนิติบุคคลดงักล่าว หรือ ซึ%งนิติบุคคล 
ดงักล่าวเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย  เบียดบงัเอาทรัพยน์ั0นเป็นของตนหรือบุคคลที%สามโดยทุจริต 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั0งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรับตั0งแต่หา้แสนบาทถึงหนึ%งลา้นบาท 

 มาตรา 309  กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ%งรับผดิชอบในการดาํเนินงานของ 
นิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติันี0  เอาไปเสีย ทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ทาํใหเ้สื%อมคา่ หรือทาํให ้
ไร้ประโยชน์ซึ% งทรัพยสิ์นอนันิติบุคคลดงักล่าวมีหนา้ที%ดูแลหรือที%อยูใ่นความครอบครองของ 
นิติบุคคลนั0น ถา้ไดก้ระทาํเพื%อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอื้%นหรือประชาชนตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหา้ปี 
และปรับไมเ่กินหา้แสนบาท 

 มาตรา 310   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ%งรับผดิชอบในการดาํเนินงานของ 
นิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติันี0  รู้วา่เจา้หนี0ของนิติบุคคลดงักล่าว หรือเจา้หนี0ของบุคคลอื%น 
ซึ% งจะใชสิ้ทธิของเจา้หนี0 นิติบุคคลนั0นบงัคบัการชาํระหนี0จากนิติบุคคล ใชห้รือน่าจะใชสิ้ทธิเรียกร้อง 
ทางศาลใหช้าํระหนี0  

 (1) ยา้ยไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปใหแ้ก่ผูอื้%นซึ%งทรัพยสิ์นของนิติบุคคลนั0น หรือ 
  (2) แกลง้ให้นิติบุคคลนั0นเป็นหนี0 ซึ% งไมเ่ป็นความจริง 
  ถา้ไดก้ระทาํเพื%อมิใหเ้จา้หนี0ไดรั้บชาํระหนี0ทั0งหมดหรือแต่บางส่วน ตอ้งระวางโทษ 
จาํคุกตั0งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรับตั0งแต่หา้แสนบาทถึงหนึ%งลา้นบาท 

 มาตรา 311   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ%งรับผดิชอบในการดาํเนินงานของ 
นิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติันี0  กระทาํการหรือไมก่ระทาํการเพื%อแสวงหาประโยชน์ที%มิควรได ้
โดยชอบดว้ยกฎหมายเพื%อตนเองหรือผูอื้%นอนัป็นการเสียหายแก่นิติบุคคลนั0น ตอ้งระวางโทษ 
จาํคุกตั0งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรับตั0งแต่หา้แสนบาทถึงหนึ%งลา้นบาท 

 มาตรา 312    กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ% งรับผดิชอบในการดาํเนินงาน 
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติันี0  กระทาํหรือยนิยอมใหก้ระทาํการดงัต่อไปนี0  
  (1) ทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย เปลี%ยนแปลง ตดัทอน หรือปลอมบญัชีเอกสารหรือ 
หลกัประกนัของนิติบุคคลดงักล่าว หรือที%เกี%ยวกบันิติบุคคลดงักล่าว 
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 (2) ลงขอ้ความเทจ็หรือไม่ลงขอ้ความสาํคญัในบญัชีหรือเอกสารของ 
นิติบุคคลหรือที%เกี%ยวกบันิติบุคคลนั0น หรือ 
  (3) ทาํบญัชีไมค่รบถว้น ไมถู่กตอ้ง ไมเ่ป็นปัจจุบนั หรือไมต่รงต่อความเป็นจริง 
  ถา้กระทาํหรือยนิยอมใหก้ระทาํเพื%อลวงใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวหรือผูถื้อหุน้ 
ขาดประโยชน์อนัควรได ้หรือลวงบุคคลใดๆตอ้งระวางโทษจาํคุกตั0งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรับ 
ตั0งแต่หา้แสนบาทถึงหนึ%งลา้นบาท 

 มาตรา 313   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ%งรับผดิชอบในการดาํเนินงาน 
ของบริษทัหรือนิติบุคคลที%มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยซื์0อขายใน 
ศูนยซื์0อขายหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนมาตรา 307 มาตรา 308 มาตรา 309 หรือมาตรา 311 ตอ้งระวางโทษ 
จาํคุกตั0งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรับเป็นเงินสองเท่าของราคาทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ที%บุคคลดงักล่าว 
ไดก้ระทาํการฝ่าฝืนในมาตรานั0นๆแลว้แต่กรณี แต่ทั0งนี0คา่ปรับดงักล่าวตอ้งไมต่ ํ%ากวา่หา้แสนบาท 

 มาตรา 314    ผูใ้ดก่อใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ%งรับผดิชอบ 
ในการดาํเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติันี0  หรือผูส้อบบญัชี กระทาํความผดิตามที% 
บญัญติัในมาตรา 287 มาตรา 306 มาตรา 307 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 หรือ 
มาตรา 312 ไมว่า่ดว้ยการใช ้สั%ง ขูเ่ขญ็ จา้ง หรือดว้ยวธีิอื%นใด ตอ้งระวางโทษดงัที%บญัญติัไวใ้นมาตรานั0นๆ 

 มาตรา 315 ผูใ้ดกระทาํดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการช่วยเหลือหรือใหค้วามสะดวก 
ในการที%กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซึ% งรับผดิชอบในการดาํเนินงานของนิติบุคคลใดตาม 
พระราชบญัญติันี0   หรือผูส้อบบญัชี กระทาํความผดิตามที%บญัญติัในมาตรา 287 มาตรา 306 มาตรา 307 
 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 หรือมาตรา 312 ไม่วา่ก่อนหรือขณะกระทาํความผดิ 
ตอ้งระวางโทษดงัที%บญัญติัไวใ้นมาตรานั0นๆเวน้แต่ผูน้ั0นมิไดรู้้ถึงการช่วยเหลือหรือใหค้วามสะดวกนั0น 
 
  มาตรา 316 ผูใ้ดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเนื%องจากการปฏิบติัตามอาํนาจหนา้ที% 
ที%บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี0  อนัเป็นกิจการที%ตามปกติวสิัยจะพึงสงวนไวไ้มเ่ปิดเผย ถา้ผูน้ั0น 
นาํไปเปิดเผยแก่บุคคลอื%น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหนึ%งปี หรือปรับไมเ่กินหนึ%งแสนบาท 
หรือทั0งจาํทั0งปรับ 

 ความในวรรคหนึ%ง มิใหน้าํมาใชบ้งัคบัแก่การเปิดเผยในกรณีต่อไปนี0  
  (1) การเปิดเผยตามหนา้ที% 
  (2) การเปิดเผยเพื%อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
  (3) การเปิดเผยเกี%ยวกบัการกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี0  
  (4) การเปิดเผยเพื%อประโยชน์ในการแกไ้ขฐานะหรือการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพย ์
  (5) การเปิดเผยแก่ผูส้อบบญัชีของนิติบุคคลตามพระราชบญัญติันี0  
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  (6) การเปิดเผยแก่ทางการหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที%ทาํหนา้ที% 
กาํกบัหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน 
  (7) การเปิดเผยเมื%อไดรั้บความเห็นชอบจากบุคคลดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 มาตรา 317 ความผดิตามมาตรา 268 มาตรา 269 มาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 272  
มาตรา 273 มาตรา 274 มาตรา 275 มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 281 มาตรา 282 
มาตรา 283 มาตรา 284 มาตรา 285 มาตรา 286 มาตรา 287 มาตรา 290 มาตรา 291 มาตรา 292 มาตรา 293 
มาตรา 294 มาตรา 295 มาตรา 296 มาตรา 297 มาตรา 298 มาตรา 299 และมาตรา 300 ใหค้ณะกรรมการ 
เปรียบเทียบความผดิที%รัฐมนตรีแต่งตั0งมีอาํนาจเปรียบเทียบได ้

 คณะกรรมการเปรียบเทียบที%รัฐมนตรีแต่งตั0งตามวรรคหนึ%งใหมี้จาํนวนสามคน 
ซึ% งคนหนึ%งตอ้งเป็นพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
  เมื%อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดท้าํการเปรียบเทียบกรณีใด และผูต้อ้งหาไดช้าํระ 
คา่ปรับตามคาํเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที%คณะกรรมการเปรียบเทียบกาํหนดแลว้ใหค้ดีนั0นเป็น 
อนัเลิกกนั 

หมวด 13 

บทเฉพาะกาล 

 

 
  มาตรา 318  ในวาระเริ%มแรกเป็นระยะเวลาสี%ปีนบัแต่วนัที%พระราชบญัญติันี0  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิใหน้าํบทบญัญติัแห่งมาตรา 21 (4) มาใชบ้งัคบัแก่การดาํรงตาํแหน่ง 
และการพน้จากตาํแหน่งของเลขาธิการ 

 มาตรา 319  ใหก้ระทรวงการคลงัดาํเนินการใหมี้การโอนเงินดงัต่อไปนี0ใหแ้ก่ 
สาํนกังานภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที%พระราชบญัญติันี0ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื%อเป็น 
ทุนประเดิมของสาํนกังานตามมาตรา 25 

 (1) เงินคงเหลือจากกองทุนแกไ้ขปัญหาธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํนวนหา้ร้อยหา้ลา้น 
หกแสนสี%หมื%นสองพนัหกร้อยสี%สิบสี%บาทหกสิบสตางค ์พร้อมดอกผลของเงินดงักล่าว 
  (2) เงินคงเหลือจากกองทุนพฒันาตลาดทุนจาํนวนสองร้อยลา้นบาท 

 มาตรา 320  ใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยโอนเงินจาํนวนหา้ร้อยลา้นบาท 
ใหแ้ก่สาํนกังานภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที%พระราชบญัญติันี0ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพื%อเป็นทุนประเดิมของสาํนกังานตามมาตรา 25 
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 มาตรา 321 ใหถื้อวา่บริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์%ไดรั้บอนุญาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทใดๆตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจ เงินทุน ธุรกิจ 
หลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ อยูแ่ลว้ในวนัที%พระราชบญัญติันี0ใชบ้งัคบัเป็นบริษทั 
ที%ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทนั0นตามพระราชบญัญติันี0  
  มิใหน้าํความในมาตรา 94 มาใชบ้งัคบักบับริษทัเงินทุนหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ%ง 

 มาตรา 322 ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยต์ามมาตรา 321 
ที%มีทุนจดทะเบียนซึ% งชาํระแลว้นอ้ยกวา่หนึ%งร้อยลา้นบาทดาํเนินการดงัต่อไปนี0  
  (1) ภายในหนึ%งปีนบัแต่วนัที%พระราชบญัญติันี0 ใชบ้งัคบั ตอ้งดาํเนินการใหมี้ 
ทุนจดทะเบียนซึ% งชาํระแลว้ไมต่ํ%ากวา่หา้สิบลา้นบาท 

 (2) ภายในสองปีนบัแต่วนัที%พระราชบญัญติันี0 ใชบ้งัคบั ตอ้งดาํเนินการใหมี้ 
ทุนจดทะเบียนซึ% งชาํระแลว้ไมต่ํ%ากวา่หนึ%งร้อยลา้นบาท 

 มาตรา 323  บุคคลผูก้ระทาํการแทนบริษทัซึ% งจดัตั0งและประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
ตามกฎหมายต่างประเทศโดยมีสาํนกังานติดต่อกบับุคคลทั%วไปในราชอาณาจกัรและไดรั้บอนุญาต 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
อยูแ่ลว้ในวนัที%พระราชบญัญติันี0 ใชบ้งัคบั ให้ถือวา่เป็นผูก้ระทาํการแทนบริษทัหลกัทรัพยซึ์%งจดัตั0ง 
ตามกฎหมายต่างประเทศที%ไดรั้บอนุญาตแลว้ตามมาตรา 93 แห่งพระราชบญัญติันี0  

 มาตรา 324   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยที์%ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการจดัการลงทุน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
จดัการโครงการลงทุนตามที%ไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายดงักล่าวต่อไปไดจ้นกวา่จะสิ0นสุดโครงการ 
ลงทุนนั0น ทั0งนี0  ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที%ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายดงักล่าวดว้ย 
สาํหรับการใดที%กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที%ของธนาคารแห่งประเทศไทยใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที%ของ 
สาํนกังาน 

 ในระหวา่งยงัไมสิ่0นสุดโครงการลงทุนหากบริษทัหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ%งมีความ 
ประสงคจ์ะแปรสภาพโครงการลงทุนใหเ้ป็นกองทุนรวมตามพระราชบญัญติันี0  บริษทัหลกัทรัพย ์
ดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื%อนไขและวธีิการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด และเมื%อได ้
ดาํเนินการแลว้ใหน้าํบทบญัญติัวา่ดว้ยการจดัการกองทุนรวมตามพระราชบญัญติันี0มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม 

 มาตรา 325  ในกรณีที%บริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา 321 ที%ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ 
การจดัการกองทุนรวมซื0อหรือมีหุน้เป็นของตนเองโดยมิใช่เพื%อประโยชน์ของโครงการลงทุนอยูแ่ลว้ 
ก่อนวนัที%พระราชบญัญติันี0 ใชบ้งัคบั ซึ% งไม่อาจกระทาํไดต้ามมาตรา 98 (7) แห่งพระราชบญัญติันี0  
ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวคงมีสิทธิถือหรือมีไวซึ้%งหุน้นั0นต่อไปได ้แต่ถา้จาํหน่ายหุน้ไปเทา่ใด 
กใ็หมี้สิทธิถือหรือมีไวเ้พียงเท่าจาํนวนที%เหลือนั0น 
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 มาตรา 326  ใหถื้อวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทั 
เงินทุนหลกัทรัพยซึ์%งไดรั้บความเห็นชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ก◌่อนวนัที%พระราชบญัญติันี0ใชบ้งัคบัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย◌์ 
ที%ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ตามพระราชบญัญติันี0  

 มาตรา 327  ในกรณีที%บริษทัตามมาตรา 321 มีกรรมการ ผูจ้ดัการหรือบุคคลผูมี้อาํนาจ 
ในการจดัการหรือที%ปรึกษาซึ% งเป็นบุคคลที%ไดรั้บความเห็นชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจ 
เงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ก่อนวนัที%พระราชบญัญติันี0 ใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่ 
บุคคลดงักล่าวเป็นผูที้%ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ตามพระราชบญัญติันี0  

 มาตรา 328  ใหบ้รรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลงั หรือประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทยที%เกี%ยวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยที์%ออกตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ 
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บรรดาซึ% งยงัใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัที%พระราช 
บญัญติันี0ใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปจนกวา่จะไดมี้กฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
หรือคาํสั%งตามพระราชบญัญติันี0ออกใชบ้งัคบั 
  การใดที%กฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ%งกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที% 
ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ยงัคงเป็นอาํนาจหนา้ที% 
ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัหรือธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป แลว้แต่กรณีจนกวา่ 
มีการแต่งตั0งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการแลว้ ใหอ้าํนาจหนา้ที%ดงักล่าวเป็นอาํนาจ 
หนา้ที%ของรัฐมนตรี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน แลว้แต่กรณี 

 มาตรา 329 ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซึ% งจดัตั0งขึ0นตามพระราชบญัญติั 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เป็นตลาดหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติันี0และ 
ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึ% งดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นวนัที%พระราชบญัญติันี0 ใชบ้งัคบั ยงัคงปฏิบติัหนา้ที%ไดต่้อไปจนกวา่จะมีการ 
แต่งตั0งและเลือกตั0งคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติันี0  
ซึ% งตอ้งไมเ่กินหนึ%งร้อยยี%สิบวนันบัแต่วนัที%พระราชบญัญติันี0 ใชบ้งัคบั 

 มาตรา 330   ใหโ้อนบรรดาพนกังานและลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพยที์%จดัตั0งขึ0น 
ตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ไปเป็นของตลาดหลกัทรัพย ์
ตามพระราชบญัญติันี0  

 มาตรา 331  ใหโ้อนบรรดากิจการ ทุน สินทรัพย ์สิทธิ หนี0 สิน ความรับผดิและ 
งบประมาณของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนบรรดาเงินของกองทุนทดแทนความเสียหายที%จดัตั0งขึ0น 
ตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517  ไปเป็นของตลาดหลกัทรัพยต์าม 
พระราชบญัญติันี0  
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 มาตรา 332 ใหต้ลาดหลกัทรัพยจ่์ายเงินปีละหา้สิบลา้นบาทเป็นเวลาหา้ปีใหแ้ก่สาํนกังาน 
โดยในปีแรกใหด้าํเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที%พระราชบญัญติันี0ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และในปีต่อๆไปใหด้าํเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิ0นปีปฏิทินของปีที%พระราชบญัญติันี0ใชบ้งัคบั 
และของปีถดัไปจนครบหา้ปี 

 เงินที%จ่ายตามวรรคหนึ%ง ใหถื้อเป็นเงินที%ตลาดหลกัทรัพยไ์ดป้ฏิบติัตามมาตรา 182 
ตลอดเวลาที%ยงัดาํเนินการตามวรรคหนึ%ง 

 มาตรา 333 ใหส้มาชิกของตลาดหลกัทรัพยที์%จดัตั0งขึ0นตามพระราชบญัญติั 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติันี0  

 มาตรา 334 ใหห้ลกัทรัพยที์%ซื0อขายกนัอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยที์%จดัตั0งขึ0นตามพระราช 
บญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามพระราชบญัญติันี0  
แต่ในกรณีที%บริษทัที%มีหลกัทรัพยด์งักล่าวจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นบริษทัจาํกดัตาม 
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยอ์ยูใ่นวนัที%พระราชบญัญติันี0 ใชบ้งัคบัใหบ้ริษทันั0นแปรสภาพ 
เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัภายในสองปีนบัแต่วนัที%พระราช 
บญัญติันี0ใชบ้งัคบั ในกรณีที%มีความจาํเป็นคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขยายระยะเวลาดงักล่าวได ้
แต่จะขยายระยะเวลาเกินกวา่หา้ปีนบัแต่วนัที%พระราชบญัญติันี0ใชบ้งัคบัไม่ได ้

 มาตรา 335 ในกรณีที%บริษทัใดดาํเนินการยื%นคาํขออนุญาตให้รัฐมนตรีวา่การ 
กระทรวงการคลงัสั%งรับหลกัทรัพยข์องตนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือหลกัทรัพยรั์บอนุญาต 
ต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัตลาด 
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ% งแกไ้ขเพิ%มเติมโดยพระราชบญัญติั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย (ฉบบัที% 2) พ.ศ. 2527  และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัยงัมิไดมี้คาํสั%ง 
ใหรั้บหลกัทรัพยน์ั0นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือหลกัทรัพยรั์บอนุญาตก่อนวนัที%พระราช 
บญัญติันี0 มีผลใชบ้งัคบั ใหด้าํเนินการตามมาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว 
ต่อไปได ้และใหอ้าํนาจหนา้ที%ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเป็นอาํนาจหนา้ที%ของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 เมื%อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดสั้%งรับหลกัทรัพยข์องบริษทัที%ไดย้ื%นขออนุญาตใหเ้ป็น 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือหลกัทรัพยรั์บอนุญาตตามวรรคหนึ%งแลว้ ใหถื้อวา่หลกัทรัพยด์งักล่าว 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามพระราชบญัญติันี0  และใหบ้ริษทัที%มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าว 
ตอ้งดาํเนินการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามมาตรา 334 แห่งพระราชบญัญติันี0ดว้ย 

 มาตรา 336 ในกรณีที%บริษทัใดดาํเนินการยื%นขออนุญาตเสนอขายหุน้ใหม ่
ต่อประชาชนหรือออกหุน้กู ้ต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 19 ตรี แห่งพระราช 
บญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ% งแกไ้ขเพิ%มเติมโดยพระราชบญัญติั 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัที% 2) พ.ศ. 2527 และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
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ยงัมิไดอ้นุญาตใหบ้ริษทัดงักล่าวเสนอขายหุน้ใหมต่่อประชาชนหรือออกหุ้นกูไ้ดก่้อนวนัที%พระราช 
บญัญติัฉบบันี0 ใชบ้งัคบัใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยด์าํเนินการพิจารณาการขออนุญาตดงักล่าว 
ต่อไปไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที%คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดดว้ยความเห็นชอบ 
ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัตามมาตรา 19 ตรี แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว แต่ในกรณี 
ที%มีเหตุจาํเป็นที%จะตอ้งแกไ้ขเพิ%มเติมหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงักล่าวเพื%อใหก้ารพิจารณาอนุญาตลุล่วง 
ไปได ้คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดหลกัเกณฑห์รือวธีิการใด ๆ ดว้ยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กไ็ด ้

 มาตรา 337  บริษทัที%ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ใหมต่่อประชาชน หรือออกหุน้กู ้
ตามมาตรา 19 ตรี แห่งพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ% งแกไ้ข 
เพิ%มเติมโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัที% 2) พ.ศ. 2527 ก่อนวนัที% 
พระราชบญัญติันี0ใชบ้งัคบัหรือบริษทัที%ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ใหมต่่อประชาชนหรือออกหุน้กู ้
ตามมาตรา 336 แห่งพระราชบญัญติันี0  ใหบ้ริษทัดงักล่าวดาํเนินการเสนอขายหุน้ใหม่ต่อประชาชนหรือ 
ออกหุน้กูต่้อไปไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที%กาํหนดตาม มาตรา 19 ตรี แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว 
และในกรณีที%มีเหตุจาํเป็นที%จะตอ้งแกไ้ขเพิ%มเติมหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงักล่าวเพื%อใหก้ารเสนอขาย 
หุน้ใหมต่่อประชาชนหรือออกหุน้กูลุ้ล่วงไปไดค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดหลกัเกณฑ ์
หรือวธีิการใดๆดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กไ็ด ้

 มาตรา 338 ใหบ้รรดากฎหมายกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลงัที%ออกตาม 
ความในพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517  ซึ% งแกไ้ขเพิ%มเติมโดยพระราช 
บญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัที% 2) พ.ศ. 2527 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย ระเบียบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระเบียบปฏิบติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย ระเบียบปฏิบติัเกี%ยวกบัทะเบียนหุน้ และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
บรรดาซึ% งยงัใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัที%พระราชบญัญติันี0 ใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไป จนกวา่จะไดมี้ 
กฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บงัคบั ระเบียบหรือคาํสั%งตามพระราชบญัญติันี0ออกใชบ้งัคบั 

 การใดที%กฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บงัคบั และระเบียบตามวรรคหนึ%งกาํหนดใหเ้ป็น 
อาํนาจหนา้ที%ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั หรือคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ใหย้งัคงเป็นอาํนาจหนา้ที%ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัหรือคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย แลว้แต่กรณีจนกวา่มีการแต่งตั0งคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
ตามพระราชบญัญติันี0แลว้ ใหอ้าํนาจหนา้ที%ดงักล่าวเป็นอาํนาจหนา้ที%ของรัฐมนตรี คณะกรรมการ  
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 
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 มาตรา 339  บุคคลใดที%ใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยอ์ยูแ่ลว้ก่อนวนัที% 
พระราชบญัญติันี0ใชบ้งัคบัใหด้าํเนินการไดต่้อไป แต่ตอ้งยื%นคาํขอใบอนุญาตเพื%อประกอบการ 
ดงักล่าวภายในหนึ%งร้อยยี%สิบวนันบัแต่วนัที%พระราชบญัญติันี0 ใชบ้งัคบั เมื%อไดย้ื%นคาํขออนุญาตแลว้ 
ใหด้าํเนินการต่อไปไดจ้นกวา่จะมีคาํสั%งไม่อนุญาต 

 มาตรา 340  ใหบ้รรดาสมาคมที%มีลกัษณะหรือวตัถุที%ประสงคอ์ยา่งเดียวกบัสมาคม 
ที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพยซึ์%งไดจ้ดทะเบียนเป็นสมาคมการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคมการคา้ 
ก่อนวนัที%พระราชบญัญติันี0 ใชบ้งัคบัหากประสงคจ์ะเป็นสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพยต์าม 
พระราชบญัญติันี0  ตอ้งขออนุญาตเป็นสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพยภ์ายในเกา้สิบวนั 
นบัแต่วนัที%พระราชบญัญติันี0ใชบ้งัคบั และเมื%อไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์
ตามพระราชบญัญติันี0แลว้ใหน้ายทะเบียนสมาคมการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคมการคา้ขีดชื%อสมาคม 
การคา้นั0นออกเสียจากทะเบียนสมาคมการคา้ 

 บรรดาทรัพยสิ์นและหนี0 สินของสมาคมที%มีลกัษณะหรือวตัถุที%ประสงคอ์ยา่งเดียวกบั 
สมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพยที์%ไดรั้บอนุญาตและจดทะเบียนเป็นสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจ 
หลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติันี0ใหโ้อนมาเป็นของสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจหลกัทรัพยที์%ไดจ้ดัตั0ง 
ขึ0นใหม่ 

 ถา้สมาคมที%มีลกัษณะหรือวตัถุที%ประสงคอ์ยา่งเดียวกบัสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกบัธุรกิจ 
หลกัทรัพยเ์ป็นสมาคมการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคมการคา้ ไม่ขออนุญาตเป็นสมาคมที%เกี%ยวเนื%อง 
กบัธุรกิจหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติันี0ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวในวรรคหนึ%งใหถื้อวา่เป็นอนัเลิก 
และให้นายทะเบียนสมาคมการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคมการคา้ขีดชื%อสมาคมการคา้นั0นออกเสีย 
จากทะเบียนสมาคมการคา้ 

 ถา้สมาคมการคา้ไมพ่อใจในคาํสั%งของนายทะเบียนสมาคมการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
สมาคมการคา้ที%ใหขี้ดชื%อออกจากทะเบียน สมาคมการคา้กมี็สิทธิอุทธรณ์คาํสั%งนั0นไดโ้ดยยื%น 
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกาํหนดสิบหา้วนันบัแต่วนัที%ไดรั้บแจง้คาํสั%งคาํวนิิจฉยั 
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเ้ป็นที%สุด 

 มาตรา 341 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที%ที%ไดรั้บแต่งตั0งตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ 
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์   และตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพย◌์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ% งแกไ้ขเพิ%มเติมโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(ฉบบัที% 2) พ.ศ. 2527 เป็นพนกังานเจา้หนา้ที%ที%ไดรั้บแต่งตั0งตามพระราชบญัญติันี0  จนกวา่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะมีคาํสั%งเปลี%ยนแปลง 

 ในการปฏิบติัหนา้ที%ใหถื้อวา่บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ที%ที%ออกใหแ้ก่พนกังาน 
เจา้หนา้ที%ตามวรรคหนึ%ง เป็นบตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ที%ตามพระราชบญัญติันี0   และเมื%อ 
มีการแต่งตั0งเลขาธิการแลว้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที%รายงานการปฏิบติัหนา้ที%ต่อสาํนกังาน 
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 มาตรา 342   ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบญัญติันี0  มีอาํนาจเปรียบเทียบ 

ความผดิที%เปรียบเทียบไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจ 
เครดิตฟองซิเอร์ เฉพาะที%เกี%ยวกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ% งแกไ้ขเพิ%มเติมโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(ฉบบัที% 2) พ.ศ. 2527 

 มาตรา 343   บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนมาตรา 322 หรือไมด่าํเนินการตามหลกัเกณฑ ์
และวธีิการตามมาตรา 324 วรรคหนึ%ง ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินสามแสนบาทและปรับอีกไมเ่กินวนัละ 
หนึ%งหมื%นบาทจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
  ในกรณีที%บริษทัหลกัทรัพยฝ่์าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามวรรคหนึ%ง ถา้พิสูจน์ไดว้า่การ 
กระทาํความผดิของบริษทัหลกัทรัพยน์ั0นเกิดจากการสั%งการ การกระทาํการหรือไมสั่%งการหรือไมก่ระทาํการ 
อนัเป็นหนา้ที%ที%ตอ้งกระทาํของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ% งรับผดิชอบในการดาํเนินงาน 
ของบริษทัหลกัทรัพยน์ั0นผูใ้ด ผูน้ั0นตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ%งปี หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาท 
หรือทั0งจาํทั0งปรับ 

 มาตรา 344   ความผดิตามมาตรา 343 ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา 317 
มีอาํนาจเปรียบเทียบได ้
 

 
                    

 
 ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

 (นายอานนัท ์ ปันยารชุน) 
 นายกรัฐมนตรี 

 
 

  
 


