
 

(ตราพระบรมราชโองการ) 
 
 

พระราชบญัญตั ิ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

ภูมพิลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัที� ๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นปีที� ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 
ใหป้ระกาศวา่ 

  โดยที�เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  ให้ตราพระราชบญัญติัขึ8นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอม 
ของรัฐสภา  ดงัต่อไปนี8  

  มาตรา ๑   พระราชบญัญติันี8 เรียกวา่ “พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒” 

  มาตรา ๒*  พระราชบญัญติันี8 ใหใ้ชบ้งัคบัเมื�อพน้กาํหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัถดัจาก 
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป เวน้แต่มาตรา ๕ ใหใ้ชบ้งัคบัตั8งแต่วนัถดัจากวนัประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  มาตรา ๓   ใหย้กเลิกบทนิยามคาํวา่ “การจดัการกองทุนส่วนบุคคล” ในมาตรา ๔ 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใชค้วามต่อไปนี8แทน 
  “การจดัการกองทุนส่วนบุคคล”  หมายความวา่   การจดัการเงินทุนของบุคคลหรือ 
คณะบุคคลที�ไดม้อบหมายใหจ้ดัการลงทุนเพื�อแสวงหาผลประโยชนจ์ากหลกัทรัพย ์ไม่วา่จะมีการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นอื�นดว้ยหรือไม่กต็าม ซึ� งกระทาํเป็นทางคา้ปกติโดยไดรั้บคา่ธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื�น  
แต่ไม่รวมถึงการจดัการลงทุนตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด” 
 
_________________ 

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที� ๑๑๖ ตอนที� ๑๓๗ ก ลงวนัที� ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๔๒  มีผลใชบ้งัคบั 
เมื�อวนัที� ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓ 
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  มาตรา ๔   ใหย้กเลิกความในวรรคหนึ�งของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี8แทน 
  “มาตรา ๑๙  ใหส้าํนกังานมีอาํนาจและหนา้ที�ปฏิบติัการใด ๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบติังานอื�นตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี8หรือตามกฎหมายอื�น” 

  มาตรา ๕  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี8แทน 
 “มาตรา ๙๖  คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาํหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต์อ้งมีทุนจดทะเบียน 
ซึ� งชาํระแลว้ ตามจาํนวนที�กาํหนดสาํหรับการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทใดประเภทหนึ�งหรือไมก่ไ็ด ้
เวน้แต่บริษทัหลกัทรัพยที์�ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพยห์รือการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์
หรือที�มีการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยใ์นลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ� งดงัต่อไปนี8  คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ตอ้งกาํหนดทุนจดทะเบียนซึ� งชาํระแลว้ ไม่นอ้ยกวา่หนึ� งร้อยลา้นบาท 
 (๑)  มีการเกบ็รักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ไวใ้นความครอบครอง 
 (๒)  มีการลงทุนในหรือมีไวซึ้� งหลกัทรัพยเ์พื�อการลงทุนของบริษทัหลกัทรัพยน์ั8นเอง 
 (๓)  มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบชาํระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย”์ 

 มาตรา ๖  ใหย้กเลิกความในส่วนที� ๘ การจดัการกองทุนส่วนบุคคล มาตรา ๑๓๓  
มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๐ ของ 
หมวด ๔ ธุรกิจหลกัทรัพย ์แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕  และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปนี8แทน 
 

“ส่วนที� ๘ 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

__________________ 

 มาตรา ๑๓๓  ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการดว้ยความ 
ซื�อสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล โดยใช ้
ความรู้ความสามารถเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 
 ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท์าํสญัญาเป็นหนงัสือกบับุคคลหรือคณะบุคคลที�มอบหมายใหจ้ดัการ
กองทุนส่วนบุคคล และตอ้งดาํเนินการจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ในการนี8ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจกาํหนดรายการอนัเป็น
สาระสาํคญัแห่งสัญญาดงักล่าวได ้
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 มาตรา ๑๓๔  ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้ผูจ้ดัการ 
กองทุนส่วนบุคคลโดยความเห็นชอบของสาํนกังาน  ทั8งนี8  ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที� 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 ในการปฏิบติัหนา้ที�ของผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล ใหน้าํความในมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ�ง 
มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 
 ใหผู้จ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลดาํเนินการจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามหลกัเกณฑ ์ 
เงื�อนไข และวิธีการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 ผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามความในวรรคสองหรือวรรคสาม  
ใหส้าํนกังานมีอาํนาจเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลนั8นได ้
 มาตรา ๑๓๕  ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้ผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์นโดยความเห็นชอบของสาํนกังาน  ทั8งนี8  ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 
 บริษทัหลกัทรัพยอ์าจเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ที�ตนเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการไดเ้มื�อไดรั้บความยินยอมจากผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล 
และไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนกังาน  ทั8งนี8  ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 
 มาตรา ๑๓๖  ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์ยกทรัพยสิ์นของผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลออกจากทรัพยสิ์นของตน และในกรณีที�บริษทัหลกัทรัพยมิ์ไดเ้ป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของ 
ผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลที�ตนเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์าํ 
ทรัพยสิ์นนั8นไปฝากไวก้บัผูรั้บฝากทรัพยสิ์นที�ไดรั้บความเห็นชอบตามมาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ�ง  
ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที�บริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บทรัพยสิ์นนั8นมา หรือภายในระยะเวลาตามที� 
สาํนกังานประกาศกาํหนด 
 มาตรา ๑๓๗  ในการรับฝากทรัพยสิ์น ใหผู้รั้บฝากทรัพยสิ์นแยกทรัพยสิ์นที�ตน 
รับฝากไวอ้อกจากทรัพยสิ์นอื�นของตน และดาํเนินการเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นที�รับฝากนั8นตามหลกัเกณฑ ์
เงื�อนไข และวิธีการที�สาํนกังานประกาศกาํหนด 
 ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามความในวรรคหนึ�ง ใหส้าํนกังานมีอาํนาจเพิกถอน 
การให้ความเห็นชอบผูรั้บฝากทรัพยสิ์นนั8นได ้
 มาตรา ๑๓๘  บรรดาทรัพยสิ์นของผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้งลงชื�อ 
ของผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลและชื�อของบริษทัหลกัทรัพยใ์นฐานะผูท้าํการแทนไวด้ว้ย  
เวน้แต่ไดร้ับอนุญาตจากสํานกังานตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�สาํนกังานประกาศกาํหนด 
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 มาตรา ๑๓๘  ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยก์ระทาํการ 
ดงัต่อไปนี8  
 (๑)  ลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทอื�นใดเพื�อเป็นทรัพยสิ์นของผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุน
ส่วนบุคคล นอกจากที�ไดต้กลงกนัไวต้ามสัญญามอบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล 
 (๒)  รับคา่ธรรมเนียมหรือค่าบริการอื�นใดจากผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล  
เวน้แต่เป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ตามอตัราและวิธีการที�กาํหนดไวใ้นสญัญามอบหมายใหจ้ดัการ 
กองทุนส่วนบุคคล 
 (๓)  ซื8อหรือขายทรัพยสิ์นในนามของตนเองใหแ้ก่ผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล 
โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ถึงการกระทาํดงักล่าว 
 (๔)  ใหค้าํรับรองแก่ผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลวา่จะมีกาํไรหรือ 
ผลตอบแทนในอตัราที�แน่นอนหรือสญัญาวา่จะไม่มีผลขาดทุนในอตัราที�กาํหนดไวโ้ดยแน่นอน  
เวน้แต่เป็นการใหค้าํรับรองตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�สาํนกังานประกาศกาํหนด 
 (๕)  กระทาํการอื�นใดที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามที�สาํนกังาน 
ประกาศกาํหนด 
 มาตรา ๑๔๐  ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัทาํบญัชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน 
ส่วนบุคคลแต่ละรายตามแบบที�สาํนกังานประกาศกาํหนด และตอ้งเกบ็รักษาเอกสารประกอบบญัชี 
แสดงให้เห็นความถูกตอ้งแห่งบญัชีนั8นไวด้ว้ย 
 ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคลที�มีลกัษณะตามที�สาํนกังานประกาศกาํหนด  
ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัทาํงบการเงินของกองทุนส่วนบุคคลที�เป็นอยูต่ามความเป็นจริง และตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด การกาํหนดดงักล่าวใหค้าํนึงถึง
มาตรฐานที�คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยผูส้อบบญัชีไดใ้ห ้
ความเห็นชอบแลว้ดว้ย 
 งบการเงินตามวรรคสองตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชี 
ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน และผูส้อบบญัชีดงักล่าวตอ้งมิใช่กรรมการ พนกังานหรือลูกจา้ง 
ของบริษทัหลกัทรัพยน์ั8น 
 ผูส้อบบญัชีของกองทุนส่วนบุคคลตอ้งรักษามารยาทและปฏิบติังานสอบบญัชีเพื�อแสดง
ความเห็นต่องบการเงินให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายว่าดว้ยผูส้อบบญัชี และขอ้กาํหนดเพิ�มเติม 
ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 ในกรณีที�บริษทัหลกัทรัพยท์าํเอกสารประกอบการลงบญัชีหรือเปิดเผยขอ้มูลใน 
งบการเงินไม่ตรงกบัความเป็นจริงหรือไมค่รบถว้น ใหผู้ส้อบบญัชีเปิดเผยขอ้เท็จจริงและผลกระทบ 
ที�เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินไวใ้นรายงานการสอบบญัชีที�ตนตอ้งลงลายมือชื�อเพื�อแสดงความเห็น 
 ผูส้อบบญัชีผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามวรรคสี�หรือวรรคหา้ ใหส้าํนกังานมีอาํนาจเพิกถอน 
การให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีนั8นได”้ 
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  มาตรา ๗  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๒๘๒ และมาตรา ๒๘๓ แห่งพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี8แทน 
 “มาตรา ๒๘๒  บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา 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 วรรคหนึ�ง มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ 
(๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ�ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ�ง หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข หรือวิธีการ หรือคาํสั�งที�กาํหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี�  มาตรา ๙๑ 
มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ (๔) 
มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๕๐ ตอ้งระวาง 
โทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ�งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 มาตรา ๒๘๓  ในกรณีที�บริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระทาํความผิดตามมาตรา 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  
วรรคหนึ�ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ�ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข หรือวิธีการ หรือคาํสั�งที�กาํหนดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ หรือ 
มาตรา ๑๕๐ ถา้พิสูจนไ์ดว้า่การกระทาํความผิดของบริษทัหลกัทรัพยเ์กิดจากการสั�งการ การกระทาํการ 
หรือไม่สั�งการ หรือไม่กระทาํการอนัเป็นหนา้ที�ที�ตอ้งกระทาํของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด 
ซึ� งรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั8นผูใ้ด ผูน้ั8นตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไมเ่กินสองแสนบาท หรือทั8งจาํทั8งปรับ 
 ในกรณีที�บริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระทาํความผิดตามมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๑๒  
มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ�ง มาตรา ๑๓๖ หรือ 
มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข หรือวิธีการหรือ 
คาํสั�งที�กาํหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี� มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๑ 
มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔ ถา้พิสูจน์ไดว้า่การกระทาํความผิดของบริษทัหลกัทรัพย ์
เกิดจากการสั�งการ การกระทาํกรหรือไมส่ั�งการ หรือไม่กระทาํการอนัเป็นหนา้ที�ที�ตอ้งกระทาํของ 
กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ�งรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั8นผูใ้ด ผูน้ั8น 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั8งจาํทั8งปรับ” 
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 มาตรา ๘  ใหเ้พิ�มความต่อไปนี8 เป็นมาตรา ๒๘๕ ทวิ และมาตรา ๒๘๕ ตรี แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕   
 “มาตรา ๒๘๕ ทวิ บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ� งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัมิไดป้ฏิบติั 
ใหถู้กตอ้ง 
 ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคหนึ�งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ�งดว้ย  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ� งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืนอยู ่
หรือยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 ในกรณีที�บริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระทาํความผิดตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ถา้พิสูจน ์
ไดว้า่การกระทาํความผิดของบริษทัหลกัทรัพยเ์กิดจากการสั�งการ การกระทาํการหรือไม่สั�งการ หรือ 
ไม่กระทาํการอนัเป็นหนา้ที�ที�ตอ้งกระทาํของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ� งรับผิดชอบในการ 
ดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั8นผูใ้ด ผูน้ั8นตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินหนึ�งปี หรือปรับไม่เกิน 
สามแสนบาท หรือทั8งจาํทั8งปรับ 
 ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคสามเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ�งดว้ย  
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั8งจาํทั8งปรับ 
 มาตรา ๒๘๕ ตรี ผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลใดไม่ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข  
และวิธีการที�ประกาศกาํหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับ 
ไม่เกินสามแสนบาท หรือทั8งจาํทั8งปรับ 
 ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคหนึ�งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ วรรคสองดว้ย  
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั8งจาํทั8งปรับ” 

 มาตรา ๙  ใหเ้พิ�มความต่อไปนี8 เป็นมาตรา ๒๘๖ ทวิ แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕   
 “มาตรา ๒๘๖ ทวิ บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๓๘ หรือ 
มาตรา ๑๓๙ (๕) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ� งหมื�นบาท 
ตลอดเวลาที�ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถ้กูตอ้ง 
 ในกรณีที�บริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระทาํความผิดตามมาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙ (๕)  
ถา้พิสูจน์ไดว้า่การกระทาํความผิดของบริษทัหลกัทรัพยเ์กิดจากการสั�งการ การกระทาํการหรือไม่สั�งการ 
หรือไม่กระทาํการอนัเป็นหนา้ที�ที�ตอ้งกระทาํของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซึ� งรับผดิชอบ 
ในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั8นผูใ้ด ผูน้ั8นตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ 
ไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั8งจาํทั8งปรับ” 
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 มาตรา ๑๐  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๒๘๗ แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี8แทน 
 “มาตรา ๒๘๗  ผูส้อบบญัชีผูใ้ดของบริษทัที�ออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓  
หรือมาตรา ๓๔ บริษทัหลกัทรัพย ์กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล บริษทัที�มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัที�มีหลกัทรัพยซื์8อขายในศูนยซื์8อขายหลกัทรัพยป์ฏิบติังานสอบบญัชี 
เพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชีหรือ 
ขอ้กาํหนดเพิ�มเติมตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดหรือทาํรายงานเท็จ หรือฝ่าฝืน 
มาตรา ๖๒ วรรคหนึ�ง มาตรา ๑๐๗ หรือมาตรา ๑๔๐ หรือวรรคหา้ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินสองปี  
หรือปรับไมเ่กินหา้แสนบาท หรือทั8งจาํทั8งปรับ” 

 มาตรา ๑๑  ใหย้กเลิกความในวรรคหนึ�งของมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใ้ชค้วามต่อไปนี8แทน 
 “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 ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบความผดิที�รัฐมนตรีแต่งตั8งมีอาํนาจเปรียบเทียบได”้ 
 
 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
 ชวน  หลกัภยั 
 นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี8  คือ โดยที�การจดัการกองทุนสาํรองเลี8ยงชีพตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยกองทุนสาํรองเลี8ยงชีพมีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจการจดัการลงทุนประเภทหนึ�งซึ�งมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั 
การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล  ดงันั8น เพื�อใหก้ารจดัการกองทุนสาํรองเลี8ยงชีพ 
เป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการเดียวกนักบัการจดัการกองทุนส่วนบุคคล สมควรกาํหนดให้การจดัการกองทนุ 
สาํรองเลี8ยงชีพอยูภ่ายใตบ้งัคบับทบญัญติัวา่ดว้ยการจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์และปรับปรุงบทบญัญติัเกี�ยวกบัการจดัการกองทุนส่วนบุคคลใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบนั และเป็นไปเพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูม้อบหมายให้จดัการกองทุนส่วนบุคคลไดม้ากยิ�งขึ8น  จึงจาํเป็น 
ตอ้งตราพระราชบญัญติันี8  


