(ตราพระบรมราชโองการ)

พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นปี ที ๕๔ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรแก้ไขเพิมเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข8 ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี8
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน8 ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒* พระราชบัญญัติน8 ีให้ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๕ ให้ใช้บงั คับตั8งแต่วนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี8แทน
“การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล” หมายความว่า การจัดการเงินทุนของบุคคลหรื อ
คณะบุคคลทีได้มอบหมายให้จดั การลงทุนเพือแสวงหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะมีการลงทุน
ในทรัพย์สินอืนด้วยหรื อไม่กต็ าม ซึ งกระทําเป็ นทางค้าปกติโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนอืน
แต่ไม่รวมถึงการจัดการลงทุนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด”
_________________
*
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๑๑๖ ตอนที ๑๓๗ ก ลงวันที ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ มีผลใช้บงั คับ
เมือวันที ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓

๒
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ งของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี8 แทน
“มาตรา ๑๙ ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจและหน้าทีปฏิบตั ิการใด ๆ เพือให้เป็ นไปตามมติของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบตั ิงานอืนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน8 ี หรื อตามกฎหมายอืน”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๖ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี8 แทน
“มาตรา ๙๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งมีทุนจดทะเบียน
ซึ งชําระแล้ว ตามจํานวนทีกาํ หนดสําหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งหรื อไม่กไ็ ด้
เว้นแต่บริ ษทั หลักทรัพย์ทีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์หรื อการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
หรื อทีมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี8 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ต้องกําหนดทุนจดทะเบียนซึ งชําระแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งร้อยล้านบาท
(๑) มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง
(๒) มีการลงทุนในหรื อมีไว้ซ ึ งหลักทรัพย์เพือการลงทุนของบริ ษทั หลักทรัพย์น8 นั เอง
(๓) มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบชําระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในส่ วนที ๘ การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล มาตรา ๑๓๓
มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๐ ของ
หมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี8แทน
“ส่ วนที ๘
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
__________________
มาตรา ๑๓๓ ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การด้วยความ
ซื อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล โดยใช้
ความรู ้ความสามารถเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ทาํ สัญญาเป็ นหนังสื อกับบุคคลหรื อคณะบุคคลทีมอบหมายให้จดั การ
กองทุนส่ วนบุคคล และต้องดําเนินการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในการนี8ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจกําหนดรายการอันเป็ น
สาระสําคัญแห่ งสัญญาดังกล่าวได้
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๓
มาตรา ๑๓๔ ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีผจู ้ ดั การ
กองทุนส่ วนบุคคลโดยความเห็นชอบของสํานักงาน ทั8งนี8 ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในการปฏิบตั ิหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคล ให้นาํ ความในมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึง
มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
ให้ผจู ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคลดําเนินการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลตามหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ผูจ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคลผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามความในวรรคสองหรื อวรรคสาม
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทุนส่วนบุคคลนั8นได้
มาตรา ๑๓๕ ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีผรู ้ ับฝาก
ทรัพย์สินโดยความเห็นชอบของสํานักงาน ทั8งนี8 ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
บริ ษทั หลักทรัพย์อาจเป็ นผูร้ ับฝากทรัพย์สินของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล
ทีตนเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นการได้เมือได้รับความยินยอมจากผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล
และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ทั8งนี8 ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๓๖ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แยกทรัพย์สินของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุน
ส่ วนบุคคลออกจากทรัพย์สินของตน และในกรณี ทีบริ ษทั หลักทรัพย์มิได้เป็ นผูร้ ับฝากทรัพย์สินของ
ผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคลที ตนเป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์นาํ
ทรัพย์สินนั8นไปฝากไว้กบั ผูร้ ับฝากทรัพย์สินทีได้รับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๓๕ วรรคหนึง
ภายในวันทําการถัดจากวันทีบริ ษทั หลักทรัพย์ได้รับทรัพย์สินนั8นมา หรื อภายในระยะเวลาตามที
สํานักงานประกาศกําหนด
มาตรา ๑๓๗ ในการรับฝากทรัพย์สิน ให้ผรู ้ ับฝากทรัพย์สินแยกทรัพย์สินทีตน
รับฝากไว้ออกจากทรัพย์สินอืนของตน และดําเนิ นการเกียวกับทรัพย์สินทีรับฝากนั8นตามหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการทีสาํ นักงานประกาศกําหนด
ผูร้ ับฝากทรัพย์สินผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามความในวรรคหนึง ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบผูร้ ับฝากทรัพย์สินนั8นได้
มาตรา ๑๓๘ บรรดาทรัพย์สินของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคลต้องลงชื อ
ของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคลและชือของบริ ษทั หลักทรัพย์ในฐานะผูท้ าํ การแทนไว้ดว้ ย
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีสาํ นักงานประกาศกําหนด
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๔
มาตรา ๑๓๘ ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์กระทําการ
ดังต่อไปนี8
(๑) ลงทุนในทรัพย์สินประเภทอืนใดเพือเป็ นทรัพย์สินของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุน
ส่ วนบุคคล นอกจากทีได้ตกลงกันไว้ตามสัญญามอบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล
(๒) รับค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การอืนใดจากผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล
เว้นแต่เป็ นค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การ ตามอัตราและวิธีการทีกาํ หนดไว้ในสัญญามอบหมายให้จดั การ
กองทุนส่ วนบุคคล
(๓) ซื8อหรื อขายทรัพย์สินในนามของตนเองให้แก่ผมู ้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการกระทําดังกล่าว
(๔) ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคลว่าจะมีกาํ ไรหรื อ
ผลตอบแทนในอัตราทีแน่นอนหรื อสัญญาว่าจะไม่มีผลขาดทุนในอัตราทีกาํ หนดไว้โดยแน่นอน
เว้นแต่เป็ นการให้คาํ รับรองตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีสาํ นักงานประกาศกําหนด
(๕) กระทําการอืนใดที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามทีสาํ นักงาน
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๔๐ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทําบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน
ส่ วนบุคคลแต่ละรายตามแบบทีสาํ นักงานประกาศกําหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชี
แสดงให้เห็นความถูกต้องแห่ งบัญชีน8 นั ไว้ดว้ ย
ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลทีมีลกั ษณะตามทีสาํ นักงานประกาศกําหนด
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทํางบการเงินของกองทุนส่ วนบุคคลทีเป็ นอยูต่ ามความเป็ นจริ ง และต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด การกําหนดดังกล่าวให้คาํ นึ งถึง
มาตรฐานทีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชีได้ให้
ความเห็นชอบแล้วด้วย
งบการเงินตามวรรคสองต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี
ทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน และผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั หลักทรัพย์น8 นั
ผูส้ อบบัญชีของกองทุนส่วนบุคคลต้องรักษามารยาทและปฏิบตั ิงานสอบบัญชีเพือแสดง
ความเห็นต่องบการเงินให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชี และข้อกําหนดเพิมเติม
ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณี ทีบริ ษทั หลักทรัพย์ทาํ เอกสารประกอบการลงบัญชีหรื อเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงินไม่ตรงกับความเป็ นจริ งหรื อไม่ครบถ้วน ให้ผสู ้ อบบัญชีเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งและผลกระทบ
ทีเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชี ทีตนต้องลงลายมือชือเพือแสดงความเห็น
ผูส้ อบบัญชีผใู้ ดไม่ปฏิบตั ิตามวรรคสี หรื อวรรคห้า ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีน8 นั ได้”
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๕
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี8 แทน
“มาตรา ๒๘๒ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔
มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔
มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔
มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖
มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึง มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรื อ
(๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึง วรรคสอง หรื อวรรคสาม มาตรา๑๕๑ หรื อมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ ง หรื อฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงือนไข หรื อวิธีการ หรื อคําสัง ทีกาํ หนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี มาตรา ๙๑
มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๘ (๗) หรื อ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ (๔)
มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรื อมาตรา ๑๕๐ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึงหมืนบาทตลอดเวลาทียงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๓ ในกรณี ทีบริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๖
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔
มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐
วรรคหนึง วรรคสอง หรื อวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรื อมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ ง หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ เงือนไข หรื อวิธีการ หรื อคําสัง ที กาํ หนดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ หรื อ
มาตรา ๑๕๐ ถ้าพิสูจน์ได้วา่ การกระทําความผิดของบริ ษทั หลักทรัพย์เกิดจากการสังการ การกระทําการ
หรื อไม่สังการ หรื อไม่กระทําการอันเป็ นหน้าทีทีตอ้ งกระทําของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด
ซึ งรับผิดชอบในการดําเนิ นงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น8 นั ผูใ้ ด ผูน้ 8 นั ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั8งจําทั8งปรับ
ในกรณี ทีบริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๑๒
มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึง มาตรา ๑๓๖ หรื อ
มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงือนไข หรื อวิธีการหรื อ
คําสัง ทีกาํ หนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ (๗) หรื อ (๑๐) มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๑
มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรื อมาตรา ๑๔๔ ถ้าพิสูจน์ได้วา่ การกระทําความผิดของบริ ษทั หลักทรัพย์
เกิดจากการสัง การ การกระทํากรหรื อไม่สงั การ หรื อไม่กระทําการอันเป็ นหน้าทีทีตอ้ งกระทําของ
กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น8 นั ผูใ้ ด ผูน้ 8 นั
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั8งจําทั8งปรับ”
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๖
มาตรา ๘ ให้เพิมความต่อไปนี8 เป็ นมาตรา ๒๘๕ ทวิ และมาตรา ๒๘๕ ตรี แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๘๕ ทวิ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ งหมืนบาทตลอดเวลาทียงั มิได้ปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้อง
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึงเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึงด้วย
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ งหมืนบาทตลอดเวลาทียงั ฝ่ าฝื นอยู่
หรื อยังมิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ในกรณี ทีบริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ถ้าพิสูจน์
ได้วา่ การกระทําความผิดของบริ ษทั หลักทรัพย์เกิดจากการสัง การ การกระทําการหรื อไม่สังการ หรื อ
ไม่กระทําการอันเป็ นหน้าทีทีตอ้ งกระทําของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ งรับผิดชอบในการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น8 นั ผูใ้ ด ผูน้ 8 นั ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรื อทั8งจําทั8งปรับ
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสามเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึงด้วย
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั8งจําทั8งปรับ
มาตรา ๒๘๕ ตรี ผูจ้ ดั การกองทุนส่ วนบุคคลใดไม่ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีการทีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ งปี หรื อปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั8งจําทั8งปรับ
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึงเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๓๔ วรรคสองด้วย
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั8งจําทั8งปรับ”
มาตรา ๙ ให้เพิมความต่อไปนี8 เป็ นมาตรา ๒๘๖ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๘๖ ทวิ บริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๓๘ หรื อ
มาตรา ๑๓๙ (๕) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ งหมืนบาท
ตลอดเวลาทียงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
ในกรณี ทีบริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๘ หรื อมาตรา ๑๓๙ (๕)
ถ้าพิสูจน์ได้วา่ การกระทําความผิดของบริ ษทั หลักทรัพย์เกิดจากการสังการ การกระทําการหรื อไม่สงั การ
หรื อไม่กระทําการอันเป็ นหน้าทีทีตอ้ งกระทําของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น8 นั ผูใ้ ด ผูน้ 8 นั ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั8งจําทั8งปรับ”
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๗
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี8 แทน
“มาตรา ๒๘๗ ผูส้ อบบัญชีผใู้ ดของบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
หรื อมาตรา ๓๔ บริ ษทั หลักทรัพย์ กองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล บริ ษทั ทีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั ทีมีหลักทรัพย์ซ8ื อขายในศูนย์ซ8ื อขายหลักทรัพย์ปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
เพือแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชีหรื อ
ข้อกําหนดเพิมเติมตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรื อทํารายงานเท็จ หรื อฝ่ าฝื น
มาตรา ๖๒ วรรคหนึ ง มาตรา ๑๐๗ หรื อมาตรา ๑๔๐ หรื อวรรคห้า ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี
หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั8งจําทั8งปรับ”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึงของมาตรา ๓๑๗ แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี8 แทน
“มาตรา ๓๑๗ ความผิดตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑
มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๙
มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทวิ
มาตรา ๒๘๕ ตรี มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒
มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และ
มาตรา๓๐๐ ให้คณะกรรมการเปรี ยบเทียบความผิดทีรัฐมนตรี แต่งตั8งมีอาํ นาจเปรี ยบเทียบได้”

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลักภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี8 คือ โดยทีก ารจัดการกองทุนสํารองเลี8ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี8ยงชีพมีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุ รกิจการจัดการลงทุนประเภทหนึงซึงมีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ดังนั8น เพือให้การจัดการกองทุนสํารองเลี8ยงชีพ
เป็ นไปตามมาตรฐานและหลักการเดียวกันกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล สมควรกําหนดให้การจัดการกองทุน
สํารองเลี8ยงชีพอยูภ่ ายใต้บงั คับบทบัญญัติวา่ ด้วยการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และปรับปรุ งบทบัญญัติเกียวกับการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั และเป็ นไปเพือ คุม้ ครองประโยชน์ของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคลได้มากยิง ขึ8น จึงจําเป็ น
ต้องตราพระราชบัญญัติน8 ี
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