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พระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที�  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว ้ ณ  วนัที�  ๒๓  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เป็นปีที�  ๖๓  ในรัชกาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ   

ให้ประกาศวา่ 

โดยที�เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พระราชบญัญติันี9 มีบทบญัญติับางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ� งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  บญัญติัให้กระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้  ฯ  ให้ตราพระราชบญัญติัขึ9นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอมของ

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  ดงัตอ่ไปนี9  

มาตรา ๑ พระราชบญัญติันี9 เรียกว่า  “พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัที�  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒* พระราชบญัญติันี9 ให้ใชบ้งัคบัตั9งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป  เวน้แต่มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  และ

มาตรา  ๔๔  ให้ใชบ้งัคบัเมื�อพน้หนึ� งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

___________________ 

* ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เ ล่มที�  ๑๒๕ ตอนที�  ๔๒ ก ลงวันที�  ๔  มีนาคม ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ 

เมื�อวนัที� ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 



๒ 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาํวา่  “บริษทั”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

““บริษทั”  หมายความวา่  บริษทัจาํกดั  บริษทัมหาชนจาํกดั  และให้หมายความรวมถึง 

(๑) องคก์ารมหาชน  

(๒) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยาและองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นอื�นที�มีกฎหมายกาํหนดให้เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบพิเศษ 

(๓) หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหวา่งประเทศและนิติบุคคล

ตามกฎหมายตา่งประเทศ  

(๔) นิติบุคคลที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั9งขึ9น  และ 

(๕) ผูอ้อกหลกัทรัพยที์�จดัตั9งขึ9นในรูปแบบอื�นใดตามที�คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกาํหนด” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา  ๕  เวน้แต่จะมีบทบญัญติัในพระราชบญัญติันี9 กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�นในการออก

ใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบตามพระราชบญัญติันี9   ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน  สํานักงาน  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกาํหนด

ระยะเวลาในการพิจารณาและการสั�งการให้เป็นที�ทราบโดยทั�วไป  และในกรณีที�ไม่อนุญาตหรือไม่ให้

ความเห็นชอบให้แจง้เหตุผลให้ผูย้ื�นคาํขอทราบดว้ย” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 
“มาตรา ๘  ให้มีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยค์ณะหนึ� งเรียกโดยยอ่วา่  

“คณะกรรมการ  ก.ล.ต.”  ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการซึ� งคณะรัฐมนตรีแต่งตั9ง  โดยคาํแนะนาํของ
รัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู ้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย   
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ� งรัฐมนตรีแต่งตั9 งโดยผ่านการคดัเลือกตามที�กาํหนดในมาตรา  ๓๑/๗  
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สี�คนแตไ่ม่เกินหกคน  เป็นกรรมการ  โดยในจาํนวนนี9อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุ
ด้านกฎหมาย  ด้านบญัชี  และด้านการเงินด้านละหนึ� งคน  และให้เลขาธิการ  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

 

 



๓ 

 

มาตรา ๙ ประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ� งได้รับการแต่งตั9 ง 
ตามมาตรา  ๘  ตอ้งมีสัญชาติไทยและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม  ดงัต่อไปนี9  

(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก  ไม่วา่จะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม  เวน้แต่

เป็นโทษสาํหรับความผดิที�ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง  หรือผูด้าํรงตาํแหน่งใดในพรรคการเมือง  

เวน้แต่จะไดพ้น้จากตาํแหน่งดงักล่าวไมน่อ้ยกวา่หนึ� งปี 
(๕) เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของสาํนกังาน  
(๖) ดํารงตําแหน่งผู ้จัดการ  หรือบุคคลผู ้มีอํานาจในการจัดการในธุรกิจหลักทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพย ์ ศูนยซื์9อขายหลกัทรัพย ์ องคก์รที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ ธุรกิจสัญญาซื9อขายลว่งหนา้  
ศูนยซื์9อขายสัญญาซื9อขายลว่งหนา้  สาํนกัหกับญัชีสัญญาซื9อขายล่วงหนา้  สมาคมกาํกบัผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื9 อขายล่วงหน้า  หรือบริษัทอื�นใดซึ� งอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  หรือสาํนกังาน 

ในกรณีที�มีการแต่งตั9งบุคคลตาม  (๕)  หรือ  (๖)  ผูไ้ดรั้บการแต่งตั9งจะเริ�มปฏิบติัหน้าที�ได้
ต่อเมื�อไดล้าออกจากตาํแหน่งตาม  (๕)  หรือ  (๖)  แลว้  โดยตอ้งกระทาํภายในสามสิบวนันับแต่วนัที�
ไดรั้บการแต่งตั9ง  แตถ่า้ผูน้ั9นมิไดล้าออกภายในระยะเวลาที�กาํหนด  ให้ถือวา่ผูน้ั9นไม่เคยไดร้ับแต่งตั9งให้
เป็นประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  หรือกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  และให้ดาํเนินการแต่งตั9งประธานกรรมการ  
ก.ล.ต.  หรือกรรมการผูท้รงคุณวฒิุใหม่แทน  แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๑๐ ประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ� งได้รับการแต่งตั9 ง 

ตามมาตรา  ๘  มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสี�ปี  และอาจไดรั้บแต่งตั9งอีกได ้ แต่จะแต่งตั9งให้ดาํรง

ตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้

เมื�อประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

ให้ดาํเนินการแต่งตั9งใหม่ภายในหกสิบวนั  ในระหวา่งที�ยงัมิไดมี้การแต่งตั9งขึ9นใหม่  ให้ประธานกรรมการ  

ก.ล.ต.  และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  แลว้แต่กรณี  อยูใ่นตาํแหน่งเพื�อดาํเนินงานต่อไปจนกวา่ประธาน

กรรมการ  ก.ล.ต.  และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซึ� งไดรั้บการแต่งตั9งใหม่เขา้รับหนา้ที� 

 

 



๔ 

 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  และ

กรรมการผูท้รงคณุวฒิุซึ� งไดรั้บการแตง่ตั9งตามมาตรา  ๘  พน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) มีอายคุรบเจด็สิบปีบริบูรณ์ 

(๔) เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา  ๙ 

(๕) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคาํแนะนาํของรัฐมนตรีสําหรับประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  

หรือรัฐมนตรีมีคาํสั�งให้ออกโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ที�มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่

สองในสามของจาํนวนกรรมการทั9งหมดสําหรับกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ทั9งนี9   มติและคาํสั�งให้ออก

ดงักล่าวตอ้งแสดงเหตุผลอยา่งชดัแจง้ 

ในกรณีที�ประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  หรือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ  

คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั9งผูอื้�นเป็นประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  แทน  หรือรัฐมนตรีอาจแต่งตั9งผูอื้�นเป็น

กรรมการผูท้รงคณุวฒิุแทน  แลว้แตก่รณี  และให้ผูไ้ดร้ับการแต่งตั9งให้ดาํรงตาํแหน่งแทนอยูใ่นตาํแหน่ง

เท่ากบัวาระที�เหลืออยูข่องประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  หรือกรรมการผูท้รงคุณวฒิุที�ตนแทน” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา ๑๓ กรรมการ  ก.ล.ต.  ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียในเรื�องที�พิจารณาให้แจง้การมีส่วนไดเ้สียนั9น

และห้ามมิให้เขา้ร่วมพิจารณาในเรื�องนั9น 

แนวทางการพิจารณาส่วนไดเ้สียตามวรรคหนึ� ง  ให้เป็นไปตามที�คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  กาํหนด” 

มาตรา ๗ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็น  (๔/๑)  ของมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“(๔/๑)  กําหนดหลักเกณฑ์เพื�อใช้เ ป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที�อาจเกิดขึ9 น 

อนัเนื�องมาจากการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติันี9” 

มาตรา ๘ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๑๔/๑  และมาตรา  ๑๔/๒  แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๑๔/๑  ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที�คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  แต่งตั9งจาํนวนไม่น้อย

กว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน  ในจาํนวนนี9 ต้องเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

อยา่งนอ้ยสองคน  



๕ 

 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั9 งพนักงานของสํานักงานคนหนึ� ง เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

มาตรา  ๑๔/๒  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจและหนา้ที�  ดงัตอ่ไปนี9  

(๑) ทบทวนและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  เกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายใน 

(๒) สอบทานรายงานการเงินและขอ้มูลทางการเงินของสาํนกังาน 

(๓) ประสานงานกบัสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินในเรื�องการตรวจสอบงบการเงิน 

(๔) ทบทวนและสอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

(๕) กาํกบัดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(๖) ปฏิบติัหน้าที�อื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  ก.ล.ต.   

ในการปฏิบติัหนา้ที�ตามวรรคหนึ�ง  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา  ๑๕  ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอาํนาจแต่งตั9งคณะอนุกรรมการเพื�อปฏิบติัการ 

อยา่งหนึ�งอยา่งใดตามที�คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มอบหมายได ้

ให้นาํความในมาตรา  ๑๒ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นส่วนที�  ๑/๑  คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  มาตรา  ๑๖/๑  

มาตรา  ๑๖/๒  มาตรา  ๑๖/๓  มาตรา  ๑๖/๔  มาตรา  ๑๖/๕  มาตรา  ๑๖/๖  มาตรา  ๑๖/๗  และมาตรา  ๑๖/๘  

ของหมวด  ๑  การกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ส่วนที�  ๑/๑ 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 

 

 

มาตรา  ๑๖/๑  ให้มีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนคณะหนึ� ง  ประกอบด้วยเลขาธิการ 

เป็นประธานกรรมการ  รองเลขาธิการซึ�งเลขาธิการมอบหมายหนึ� งคน  ผูอ้าํนวยการสํานกังานเศรษฐกิจ

การคลงัหรือรองผูอ้าํนวยการที�ไดรั้บมอบหมายหนึ� งคน  และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซึ� งรัฐมนตรีแต่งตั9ง

โดยผา่นการคดัเลือกตามที�กาํหนดในมาตรา  ๓๑/๗  อีกไม่เกินสี�คนเป็นกรรมการ  ทั9งนี9   ผูท้รงคุณวุฒิ



๖ 

 

อย่างน้อยสองคนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที� มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัหลกัทรัพย ์

ให้เลขาธิการแตง่ตั9งพนกังานของสาํนกังานคนหนึ� งเป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

มาตรา  ๑๖/๒  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ� งรัฐมนตรีแต่งตั9งตอ้งมีสัญชาติไทยและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้ามตามมาตรา  ๙  และต้องไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ผูจ้ดัการ  บุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการ  

พนักงาน  ลูกจ้าง  ที�ปรึกษา  หรือตาํแหน่งอื�นใดในธุรกิจหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพย ์ ศูนยซื์9อขาย

หลกัทรัพย ์ องคก์รที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ ธุรกิจสัญญาซื9อขายล่วงหน้า  ศูนยซื์9อขายสัญญาซื9อ

ขายล่วงหน้า  สํานักหักบญัชีสัญญาซื9อขายล่วงหน้า  สมาคมกาํกบัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื9อขายล่วงหน้า  

หรือบริษทัอื�นใดซึ� งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

หรือสาํนกังาน 

ผู้ซึ� งรัฐมนตรีแต่งตั9 งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู ้ใดที� มีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา  ๙  (๕)  หรือตามวรรคหนึ�ง  ตอ้งลาออกจากการเป็นบุคคลตามมาตรา  ๙  (๕)  หรือตามวรรคหนึ� ง  

แลว้แต่กรณี  ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บการแต่งตั9ง แต่ถา้ผูน้ั9นมิไดล้าออกภายในระยะเวลาที�

กาํหนด  ให้ถือว่าผูน้ั9 นไม่เคยได้รับแต่งตั9 งให้เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและให้ดาํเนินการแต่งตั9 ง

กรรมการผูท้รงคณุวฒิุใหม่แทน  

มาตรา  ๑๖/๓  ให้กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซึ� งรัฐมนตรีแต่งตั9งตามมาตรา  ๑๖/๑  มีวาระการดาํรง

ตาํแหน่งคราวละสี� ปี  และเมื�อพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจได้รับการแต่งตั9งอีกไดแ้ต่จะแต่งตั9งให้ดาํรง

ตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้ โดยในวาระเริ�มแรกเมื�อครบสองปี  ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง

เป็นจาํนวนกึ�งหนึ� งโดยวิธีจบัสลาก  และให้ถือวา่การออกจากตาํแหน่งโดยการจบัสลากเป็นการออก 

ตามวาระ 

เมื�อกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  ให้ประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  และ

เลขาธิการร่วมกนัเสนอรายชื�อผูท้รงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคดัเลือกภายในหกสิบวนัเพื�อดาํเนินการ

ตามที�กาํหนดในมาตรา  ๓๑/๗  ทั9งนี9   ให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ� งพน้จากตาํแหน่งอยู่ในตาํแหน่ง 

เพื�อดาํเนินงานต่อไปจนกวา่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซึ� งไดร้ับแต่งตั9งใหม่เขา้รับหนา้ที� 

ให้นําความในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บงัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน  โดยอนุโลม 

 

 



๗ 

 

มาตรา  ๑๖/๔  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  กรรมการผูท้รงคณุวฒิุตามมาตรา  ๑๖/๑  

พน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) มีอายคุรบเจด็สิบปีบริบูรณ์  

(๔) รัฐมนตรีมีคาํสั�งให้ออกโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ที�มีมติให้ออกดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการทั9งหมด  ทั9งนี9   คาํสั�งให้ออกดงักล่าวตอ้งแสดง

เหตุผลอยา่งชดัแจง้ 

(๕) เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา  ๑๖/๒ 

ในกรณีที�กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ  รัฐมนตรีอาจแต่งตั9 งผูอื้�นเป็น

กรรมการผูท้รงคณุวฒิุแทน  และให้ผูไ้ดร้ับการแต่งตั9งให้ดาํรงตาํแหน่งแทนอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระ 

ที�เหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวฒิุที�ตนแทน 

มาตรา  ๑๖/๕  ให้กรรมการกาํกบัตลาดทุนจดัทาํรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน  คู่สมรส  

และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ยื�นต่อคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ตามหลกัเกณฑ์  และระยะเวลาที�

คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  กาํหนด 

มาตรา  ๑๖/๖  ให้คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนมีอาํนาจหน้าที�ในการปฏิบติัการเพื�อให้เป็นไป

ตามพระราชบญัญติันี9และกฎหมายอื�น  โดยตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 

อาํนาจและหนา้ที�ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนตามวรรคหนึ�ง  ให้รวมถึง 

(๑) ออกระเบียบ  ข้อบังคบั  ประกาศ  คาํสั�ง  หรือข้อกาํหนดในเรื�องการประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพย ์ การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพย ์ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ สาํนกัหกับญัชี  

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ สมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ และการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํ

กิจการ  

(๒) รายงานผลการดาํเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ตามหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข  

และวธีิการที�คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  กาํหนด 

(๓) ปฏิบติัการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  หรือเพื�อให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติันี9  

 

 



๘ 

 

มาตรา  ๑๖/๗  ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจแต่งตั9 งคณะอนุกรรมการ 

เพื�อปฏิบติัการอยา่งหนึ� งอยา่งใดตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนมอบหมายได ้ 

ให้นาํความในมาตรา  ๑๒  มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา  ๑๖/๘  ให้กรรมการกาํกบัตลาดทุนและอนุกรรมการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามที�

คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  กาํหนด  และให้ถือวา่เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของสาํนกังาน” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ� งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ฉบับที�  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา  ๑๙  ให้สาํนกังานมีอาํนาจและหนา้ที�ดงัต่อไปนี9  

(๑) ปฏิบติัการเพื�อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 

(๒) กาํกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดําเนินการบังคบัใช้กฎหมายกบับุคคลที�กระทํา

ความผดิตามพระราชบญัญติันี9  

(๓) กาํหนดค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 

การยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  การจดทะเบียน  และการยื�นคาํขอต่าง ๆ  

(๔) รับค่าธรรมเนียม 

(๕) ปฏิบติังานอื�นตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี9หรือตามกฎหมายอื�น” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา  ๒๐  ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั9งเลขาธิการโดยคาํแนะนาํของรัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  และให้เลขาธิการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสี�ปี  และอาจไดรั้บการ

แตง่ตั9งใหมอี่กได ้ แต่จะแต่งตั9งให้ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได”้ 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“(๕)  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี  ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  เพราะบกพร่องในหน้าที�อยา่งร้ายแรง  หรือหยอ่นความสามารถโดยมติดงักลา่ว

ตอ้งแสดงเหตุผลในการให้ออกอยา่งชดัแจง้” 

 



๙ 

 

มาตรา ๑๔ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๒๒/๑  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๒/๑  ภายในสองปีนับแต่วนัพน้จากตาํแหน่ง  เลขาธิการจะประกอบธุรกิจหรือ

ทาํงานให้แก่ผูป้ระกอบการ  องค์กร  หรือบริษทั  หรือดาํรงตาํแหน่งที�กาํหนดไวต้ามมาตรา  ๑๖/๒  

วรรคหนึ�ง  มิได ้

ในการพิจารณากาํหนดเงินเดือนและเงินอื�นใดของเลขาธิการ  ให้คาํนึงถึงขอ้ห้ามมิให้ประกอบ

อาชีพตามวรรคหนึ� งดว้ย” 

มาตรา ๑๕ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๒๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๔/๑  เพื�อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื�อคุม้ครองผูล้งทุน  ให้สํานักงาน

หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายเป็นหนงัสือจากสาํนกังานมีอาํนาจเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการออกหรือเสนอ

ขายหลกัทรัพย ์ บริษทัที�ออกหรือเสนอขายหลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพย ์ ศูนยซื์9อขาย

หลกัทรัพย ์ องคก์รที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ การกระทาํความผิดและการลงโทษบุคคลที�กระทาํ

ความผดิ  หรือขอ้มูลอื�นใดที�ไดรั้บเนื�องจากการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี9” 

มาตรา ๑๖ ให้ยก เ ลิกความในมาตรา   ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติหลักท รัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา  ๒๘  การพน้จากตาํแหน่งของพนักงานของสํานักงาน  รวมทั9งการพน้จากตาํแหน่ง

เนื�องจากเกษียณอายใุห้เป็นไปตามขอ้บงัคบัที�คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  กาํหนด 

ในกรณีที�มีเหตุผลสมควรเมื�อคาํนึงถึงตาํแหน่งหรือลกัษณะงานใดที�พนกังานรับผดิชอบก่อน

พน้ตาํแหน่งหรือหน้าที�ในสํานักงาน  ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอาํนาจออกขอ้บงัคบักาํหนดให้นํา

ความในมาตรา  ๒๒/๑  มาใชบ้งัคบักบัพนกังานนั9นโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๗ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๒๙/๑  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๙/๑  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี9   ให้ประธานกรรมการ  ก.ล.ต.

กรรมการ  ก.ล.ต.  กรรมการกาํกบัตลาดทุน  และเลขาธิการ  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา” 



๑๐ 

 

มาตรา ๑๘ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๓๑/๑  และมาตรา  ๓๑/๒  ในส่วนที�  ๒  

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ของหมวด  ๑  การกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๓๑/๑  ให้สํานักงานจัดทาํรายงานประจําปีซึ� งแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานเสนอรัฐมนตรี  ภายในหนึ�งร้อยยี�สิบวนันบัจากวนัสิ9นปีบญัชี 

มาตรา  ๓๑/๒  ให้สํานกังานจดัทาํแผนการดาํเนินงานของสํานักงานและทาํคาํชี9 แจงเกี�ยวกบั

แผนงานที�สาํคญัที�จะดาํเนินการโดยจดัทาํเป็นแผนสามปีเสนอรัฐมนตรี” 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นส่วนที�   ๓  คณะกรรมการคดัเลือก  มาตรา  ๓๑/๓  

มาตรา  ๓๑/๔  มาตรา  ๓๑/๕  มาตรา  ๓๑/๖  และมาตรา  ๓๑/๗  ของหมวด  ๑  การกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ส่วนที�  ๓ 

คณะกรรมการคดัเลือก 
 

 

มาตรา  ๓๑/๓  ในกรณีที�จะตอ้งมีการแต่งตั9งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  

หรือในคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  ให้รัฐมนตรีแต่งตั9งคณะกรรมการคดัเลือกจาํนวนเจ็ดคน  เพื�อทาํ

หนา้ที�คดัเลือกผูท้รงคณุวฒิุเป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการดงักลา่ว 
คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ� ง  ให้แต่งตั9 งจากบุคคลซึ� งเคยดํารงตําแหน่งปลัด

กระทรวงการคลงั  ปลดักระทรวงพาณิชย ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย  เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 

กรรมการคดัเลือกจะตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งเป็นขา้ราชการการเมือง  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
หรือสมาชิกวฒิุสภา  และไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินการตาม
พระราชบญัญติันี9 ในขณะที�ไดรั้บการแตง่ตั9งและปฏิบติัการตามหนา้ที�   

ให้คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ� งพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ� ง  เป็นประธาน 
กรรมการคดัเลือก  

ให้คณะกรรมการคดัเลือกไดรั้บค่าตอบแทนจากสาํนกังานตามที�รัฐมนตรีกาํหนดและให้ถือวา่
เป็นคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานของสาํนกังาน 



๑๑ 

 

มาตรา  ๓๑/๔  ให้คณะกรรมการคดัเลือกกาํหนดระเบียบวา่ดว้ยการเสนอรายชื�อ  การพิจารณา  
และการคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  หรือในคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัที�ไดรั้บแต่งตั9งโดยระเบียบดงักล่าวอยา่งน้อยตอ้งกาํหนดให้มี
การระบุขอ้มูลเกี�ยวกบัความรู้และประสบการณ์ของผูท้รงคุณวฒิุอนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที�
ในตาํแหน่งที�ไดรั้บการเสนอชื�ออยา่งเพียงพอที�คณะกรรมการคดัเลือกจะดาํเนินการพิจารณาคดัเลือกได ้ 

ระเบียบตามวรรคหนึ� ง  ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  และให้มีผลใชบ้งัคบัต่อไป   
แมค้ณะกรรมการคดัเลือกที�กาํหนดระเบียบดงักลา่วจะพน้จากตาํแหน่งแลว้ 

การแก้ไขเพิ�มเติม  การยกเลิก  หรือการกําหนดระเบียบขึ9นใหม่  จะกระทาํได้ก็แต่โดย
คณะกรรมการคดัเลือกมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการทั9งหมด  และ
ให้มีผลใชบ้งัคบัเมื�อไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

ให้คณะกรรมการคดัเลือกเปิดเผยระเบียบที�กาํหนดขึ9นตามมาตรานี9 ไวใ้นลกัษณะที�ประชาชน
สามารถเขา้ตรวจดูได ้ 

มาตรา  ๓๑/๕  คณะกรรมการคดัเลือกทั9งคณะพน้จากตาํแหน่งเมื�อดาํเนินการคดัเลือกและไดมี้
การแต่งตั9งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  หรือในคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเสร็จสิ9น
ตามที�ไดมี้การแตง่ตั9งคณะกรรมการคดัเลือกเพื�อดาํเนินการคดัเลือกในครั9 งนั9น 

มาตรา  ๓๑/๖  การประชุมของคณะกรรมการคดัเลือกต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

สองในสามของจาํนวนกรรมการคดัเลือกทั9งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้นาํความในมาตรา  ๑๒  มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการคดัเลือกโดยอนุโลม 

มาตรา  ๓๑/๗  ในการคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ให้ประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  และ

กรรมการ  ก.ล.ต.  ที�มิใช่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ   ในกรณีของคณะกรรมการ  ก.ล.ต  หรือประธาน

กรรมการ ก.ล.ต.  และเลขาธิการ  ในกรณีของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนร่วมกนัเสนอรายชื�อ

ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนสองเท่าของจาํนวนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิที�จะแต่งตั9งต่อคณะกรรมการคดัเลือก  

และเมื�อคณะกรรมการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิที�สมควรไดรั้บการแต่งตั9งเป็นกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการดงักล่าวแลว้  ให้เสนอชื�อต่อรัฐมนตรีเพื�อแต่งตั9ง 

ในกรณีที�คณะกรรมการคดัเลือกไม่เห็นชอบกบัรายชื�อผูท้รงคุณวุฒิที�เสนอตามวรรคหนึ� ง  

คณะกรรมการคดัเลือกมีอาํนาจให้มีการดาํเนินการเสนอรายชื�อใหม่ได”้ 

 

 



๑๒ 

 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9 แทน 

“มาตรา  ๓๓  ห้ามมิให้บริษทัเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่  ประเภทหุ้น  หุ้นกู ้ ตัNวเงิน  

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื9อหุ้น  ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื9อหุ้นกู ้ และหลกัทรัพยอื์�นใดที�คณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  กาํหนด  เวน้แต่ 

(๑) เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยที์�เขา้ลกัษณะตามมาตรา  ๖๓  

(๒) ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานและปฏิบติัตามมาตรา  ๖๕  หรือ 

(๓) เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ทั9งหมดโดยบริษทัมหาชนจาํกดัต่อผูถื้อหุ้นตาม

สดัส่วนการถือหุน้โดยไดรั้บชาํระราคาเตม็มูลค่าที�เสนอขายจากผูถื้อหุ้น 

มาตรา  ๓๔ การเสนอขายหุ้นของบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์  

ไม่วา่จะกระทาํโดยบริษทัจาํกดัที�ออกหุ้นนั9นหรือผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าวมิให้กระทาํเป็นการทั�วไป

หรือต่อบุคคลในวงกวา้ง  เวน้แต่จะไดรั้บยกเวน้หรือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์  เงื�อนไข  และวิธีการที�

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด” 

มาตรา ๒๑ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นหมวด  ๓/๑  การบริหารกิจการของบริษัทที�ออก

หลกัทรัพย ์ มาตรา  ๘๙/๑  ถึงมาตรา  ๘๙/๓๒  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“หมวด  ๓/๑ 

การบริหารกิจการของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์
 

 

 

มาตรา  ๘๙/๑  ในหมวดนี9  

“บริษทั”  หมายความวา่ 

(๑) บริษทัมหาชนจาํกดัที�ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน  เวน้แต่บริษทัมหาชนจาํกดั

ที�มีลกัษณะตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

(๒) บริษทัมหาชนจาํกดัที�มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือหลกัทรัพยซื์9อขาย

ในศูนยซื์9อขายหลกัทรัพย ์

 

 



๑๓ 

 

“บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่ 

(๑) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัที�บริษทัมีอาํนาจควบคมุกิจการ 

(๒) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัที�บริษทัยอ่ยตาม  (๑)  มีอาํนาจควบคุมกิจการ 

(๓) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจํากดัที�อยู่ภายใต้อาํนาจควบคุมกิจการต่อเป็นทอด ๆ   

โดยเริ�มจากการอยูภ่ายใตอ้าํนาจควบคมุกิจการของบริษทัยอ่ยตาม  (๒) 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการของบริษทั 

“กรรมการ”  หมายความวา่  กรรมการของบริษทั 

“ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่ ผูจ้ ัดการหรือบุคคลซึ� งรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษทั  

ไม่ว่าโดยพฤติการณ์หรือโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  ทั9งนี9   ตามที�คณะกรรมการกาํกับ 

ตลาดทุนประกาศกาํหนด 

“บุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง”  หมายความวา่  บุคคลที�มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ� ง

ดงัตอ่ไปนี9  

(๑) บุคคลที� มีอ ํานาจควบคุมกิจการบริษัท  และในกรณี ที� บุ คคลนั9 นเป็นนิ ติบุ คคล 

ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั9นดว้ย 

(๒) คู่สมรส  บุตรหรือบุตรบุญธรรมที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือบุคคล

ตาม  (๑) 

(๓) นิติบุคคลที�บุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีอาํนาจควบคุมกิจการ 

(๔) บุคคลอื�นที�มีลกัษณะตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

เมื�อบุคคลใดกระทาํการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า  หากบริษัททาํธุรกรรมที�ให้

ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดงักล่าว  กรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  จะไดรั้บ

ประโยชน์ทางการเงินดว้ย  ให้ถือวา่บุคคลดงักลา่วเป็นบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งสาํหรับการทาํธุรกรรมนั9น 

“อาํนาจควบคมุกิจการ”  หมายความวา่  

(๑) การถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ� งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจาํนวนสิทธิ 

ออกเสียงทั9งหมดของนิติบุคคลนั9น  

(๒) การมีอาํนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที�ประชุมผูถื้อหุ้นของนิติบุคคลหนึ� ง   

ไมว่า่โดยตรงหรือโดยออ้ม  หรือไม่วา่เพราะเหตุอื�นใด 



๑๔ 

 

(๓) การมีอาํนาจควบคุมการแต่งตั9 งหรือถอดถอนกรรมการตั9งแต่กึ� งหนึ� งของกรรมการ

ทั9งหมด  ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม  

มาตรา  ๘๙/๒  ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทกระทําการใดอันเป็นการปฏิบัติ 

อยา่งไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน  ลูกจา้ง  หรือบุคคลอื�นใดที�รับจ้างทาํงานให้แก่บริษทัหลกัทรัพยห์รือ

บริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์ ไม่วา่จะโดยการเปลี�ยนแปลงตาํแหน่งงาน  ลกัษณะงาน  หรือสถานที�ทาํงาน 

สั�งพกังาน  ข่มขู่  รบกวนการปฏิบติังาน  เลิกจ้าง  หรือกระทาํการอื�นใดที�มีลกัษณะเป็นการปฏิบติั 

อยา่งไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดงักลา่ว  ดว้ยเหตุที�บุคคลนั9น 

(๑) ให้ขอ้มูล  ให้ความร่วมมือ  หรือให้ความช่วยเหลือไม่วา่ดว้ยประการใด  ๆ  แก่คณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  หรือสํานักงาน  อันเกี�ยวข้องกบักรณีที�พนักงาน  ลูกจ้าง   

หรือบุคคลอื�นใดนั9นเชื�อหรือมีเหตุอนัควรเชื�อโดยสุจริตวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี9  

(๒) ให้ถ้อยคํา  ยื�นเอกสารหลักฐาน  หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

แกค่ณะกรรมการ  ก.ล.ต.  คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  หรือสาํนกังาน  เพื�อประโยชน์ในการพิจารณา

หรือตรวจสอบกรณีที�มีเหตุสงสัยวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี9 ไม่วา่จะกระทาํไป

โดยที�คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  หรือสาํนกังานมีคาํสั�งให้ปฏิบติัหรือไม่ 

ส่วนที�  ๑ 

กรรมการและผูบ้ริหาร 
 

 

มาตรา  ๘๙/๓  กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที�กาํหนดไวใ้น

กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั  รวมทั9งต้องไม่มีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะ

ได้รับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามที�คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  

ประกาศกาํหนด 

มาตรา  ๘๙/๔  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการดว้ยเหตุตามที�กาํหนดในกฎหมาย 

วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัแลว้  กรรมการยอ่มพน้จากตาํแหน่งเมื�อมีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสม

ที�จะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามที�กาํหนดในมาตรา  ๘๙/๓  

และจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัต่อไปมิได ้

 



๑๕ 

 

มาตรา  ๘๙/๕  บรรดากิจการของบริษทัที�คณะกรรมการ  กรรมการ  หรือบุคคลซึ� งได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการได้กระทาํไปในนามของบริษัท  ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพนับริษัท   

แมจ้ะปรากฏในภายหลงัว่ากรรมการขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามหรือขาดความเหมาะสม 

ตามมาตรา  ๘๙/๓ 

มาตรา  ๘๙/๖  ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามที�แสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมที�จะไดรั้บความไวว้างใจ  ให้บริหารจดัการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถ้ือหุ้นตามที�คณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  ประกาศกาํหนด 

ผูบ้ริหารคนใดขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามวรรคหนึ�ง  ให้ผูบ้ริหารคนนั9นพน้จาก

ตาํแหน่ง  และจะดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารในบริษทัต่อไปมิได ้

ส่วนที�  ๒ 

หนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

 

มาตรา  ๘๙/๗  ในการดาํเนินกิจการของบริษทั  กรรมการและผูบ้ริหารต้องปฏิบติัหน้าที� 

ดว้ยความรับผดิชอบ  ความระมดัระวงั  และความซื�อสัตยสุ์จริต  รวมทั9งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย  

วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั  และมติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

มาตรา  ๘๙/๘  ในการปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความรับผิดชอบและความระมดัระวงักรรมการและ

ผูบ้ริหารตอ้งกระทาํเยี�ยงวญิOูชนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนั9นจะพึงกระทาํภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนั 

การใดที�กรรมการหรือผูบ้ริหารพิสูจน์ไดว้า่  ณ  เวลาที�พิจารณาเรื�องดงักล่าวการตดัสินใจของ

ตนมีลกัษณะครบถ้วนดังต่อไปนี9   ให้ถือว่ากรรมการหรือผูบ้ริหารผูน้ั9 นได้ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความ

รับผิดชอบและความระมดัระวงัตามวรรคหนึ� งแลว้ 

(๑) การตัดสินใจได้กระทําไปด้วยความเชื�อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเ ป็นไป 

เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั 

(๒) การตดัสินใจไดก้ระทาํบนพื9นฐานขอ้มูลที�เชื�อโดยสุจริตวา่เพียงพอ  และ 

(๓) การตดัสินใจไดก้ระทาํไปโดยตนไมมี่ส่วนไดเ้สีย  ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในเรื�องที�

ตดัสินใจนั9น 

 

 



๑๖ 

 

มาตรา  ๘๙/๙  ในการพิจารณาวา่กรรมการหรือผูบ้ริหารแต่ละคนไดป้ฏิบติัหน้าที�ดว้ยความ

รับผิดชอบและความระมดัระวงัหรือไม ่ ให้คาํนึงถึงปัจจยัดงัต่อไปนี9ดว้ย 

(๑) ตาํแหน่งในบริษทัที�บุคคลดงักลา่วดาํรงอยู ่ ณ  เวลานั9น 

(๒) ขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหน่งในบริษัทของบุคคลดังกล่าวตามที�กําหนด 

โดยกฎหมายหรือตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  และ 

(๓) คุณสมบติั  ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์  รวมทั9งวตัถุประสงคข์องการแต่งตั9ง 

มาตรา  ๘๙/๑๐  ในการปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต  กรรมการ  และผูบ้ริหารตอ้ง 

(๑) กระทาํการโดยสุจริตเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั 

(๒) กระทาํการที�มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม  และ 

(๓) ไมก่ระทาํการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

มาตรา  ๘๙/๑๑  การกระทาํดงัต่อไปนี9   ซึ� งเป็นผลให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือบุคคลที�มีความ

เกี�ยวขอ้ง  ไดร้ับประโยชน์ทางการเงินอื�นนอกเหนือจากที�พึงไดต้ามปกติ  หรือเป็นเหตุให้บริษทัไดรั้บ

ความเสียหาย  ให้สนันิษฐานวา่เป็นการกระทาํที�ขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

(๑) การทาํธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ  ผู ้บริหาร  หรือบุคคล 

ที�มีความเกี�ยวขอ้ง  โดยไมเ่ป็นไปตามมาตรา  ๘๙/๑๒  หรือมาตรา  ๘๙/๑๓ 

(๒) การใชข้อ้มูลของบริษทัที�ลว่งรู้มา  เวน้แต่เป็นขอ้มูลที�เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้หรือ 

(๓) การใชท้รัพยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์

หรือหลกัปฏิบติัทั�วไปตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

มาตรา  ๘๙/๑๒  กรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งจะกระทาํธุรกรรมกบั

บริษทัหรือบริษทัย่อยได้ต่อเมื�อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัแล้ว 

เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวจะเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี9  

(๑) ธุรกรรมที�เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที�วิญOูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญา

ทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั  ด้วยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะ 

เป็นกรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง  แลว้แต่กรณี  และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�ไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการที�คณะกรรมการอนุมติัไวแ้ลว้ 

(๒) การให้กูย้มืเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนกังานและลูกจา้ง  

(๓) ธุรกรรมที�คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งของบริษทัหรือคูส่ญัญาทั9งสองฝ่ายมีสถานะเป็น 

 (ก) บริษทัยอ่ยที�บริษทัเป็นผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละเกา้สิบของหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั9งหมดของบริษทัยอ่ย  หรือ 



๑๗ 

 

 (ข) บริษทัยอ่ยที�กรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งถือหุ้นหรือมีส่วนไดเ้สีย

อยูด่ว้ย  ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม  ไม่เกินจาํนวน  อตัรา  หรือมีลกัษณะตามที�คณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนประกาศกาํหนด 

(๔) ธุรกรรมในประเภทหรือที�มีมูลค่าไม่เกินจาํนวนหรืออตัราที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

ประกาศกาํหนด 

ในการประกาศกาํหนดตาม  (๓)  (ข)  หรือ  (๔)  คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนอาจกาํหนดให ้

ธุรกรรมที�กาํหนดตอ้งไดร้ับอนุมติัจากคณะกรรมการดว้ยกไ็ด ้  

มิให้นาํความในมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาใช้

บงัคบักบัการทาํธุรกรรมระหวา่งกรรมการกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

มาตรา  ๘๙/๑๓  ในกรณีมีเหตุสมควร  โดยพจิารณาจากผลของธุรกรรมที�มีนยัสาํคญัต่อบริษทั  

หรือความสัมพนัธ์ของธุรกรรมกบัธุรกิจปกติของบริษทั  ให้คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนมีอาํนาจ

ประกาศกาํหนดหลกัเกณฑใ์นเรื�องดงัต่อไปนี9  เพื�อใช้บังคับกับการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือ

บริษทัยอ่ยกบักรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งได ้

(๑) การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการทาํธุรกรรมดงักล่าวต่อผูล้งทุนเป็นการทั�วไปหรือใน

หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการหรือหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้น 

(๒) จาํนวนคะแนนเสียงของที�ประชุมผูถ้ือหุ้นในการลงมติอนุมติัการทาํธุรกรรมดงักลา่ว 

(๓) หลกัเกณฑใ์นการประชุมผูถื้อหุ้น  ซึ� งรวมถึงการจดัให้มีบตัรออกเสียงลงคะแนนของ 

ผูถ้ือหุ้น  การจดัให้มีผูต้รวจการการประชุม  หรือการพิจารณาส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษของผูถื้อหุ้นซึ� งไม่มี

สิทธิออกเสียง 

มาตรา  ๘๙/๑๔  กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน

หรือของบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง  ซึ� งเป็นส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั

หรือบริษทัยอ่ย  ทั9งนี9   ตามหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข  และวธีิการที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

มาตรา  ๘๙/๑๕  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีเลขานุการบริษทัรับผิดชอบดาํเนินการดงัต่อไปนี9
ในนามของบริษทัหรือคณะกรรมการ  

(๑) จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปนี9  

 (ก) ทะเบียนกรรมการ 

 (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน

ประจาํปีของบริษทั  

 (ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 



๑๘ 

 

(๒) เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  

(๓) ดาํเนินการอื�น  ๆ  ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

ในกรณีที�เลขานุการบริษทัพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ไดใ้หค้ณะกรรมการแต่งตั9ง

เลขานุการบริษทัคนใหม่ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที�เลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจ

ปฏิบติัหน้าที�  และให้คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ� งปฏิบติัหน้าที�แทน 

ในช่วงเวลาดงักลา่ว 

ให้ประธานกรรมการแจง้ชื�อเลขานุการบริษทัต่อสาํนกังานภายในสิบสี�วนันบัแต่วนัที�จดัให้มี

ผูรั้บผิดชอบในตาํแหน่งดงักล่าว  และให้แจง้ให้สํานักงานทราบถึงสถานที�เกบ็เอกสารตามวรรคหนึ� ง  

(๑)  และ  (๒)  ดว้ย 

มาตรา  ๘๙/๑๖  ให้เลขานุการบริษทัจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา  ๘๙/๑๔  

ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัทาํการนับแต่วนัที�บริษทั

ไดรั้บรายงานนั9น 

มาตรา  ๘๙/๑๗  บริษทัตอ้งจดัให้มีระบบการเกบ็รักษาเอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบั 

การแสดงขอ้มูลตามมาตรา  ๘๙/๒๐  รวมทั9งดูแลให้มีการเกบ็รักษาเอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าวให้ถูกตอ้ง

ครบถว้นและสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ห้าปีนบัแต่วนัที�มีการจดัทาํเอกสารหรือ

ขอ้มูลดงักลา่ว 

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ� ง  ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษา 

ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื�นใดที�สามารถเรียกดูไดโ้ดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงขอ้ความ 

มาตรา  ๘๙/๑๘  นอกจากการดาํเนินการกับกรรมการตามมาตรา  ๘๕  และมาตรา  ๘๖   

แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แลว้  ในกรณีที�กรรมการกระทาํการหรือละเวน้

กระทาํการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบติัหน้าที�ตามมาตรา  ๘๙/๗  จนเป็นเหตุให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือ

บุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ  บริษทัอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการ

ส่งคืนประโยชน์ดงักลา่วให้แก่บริษทัได ้

ในกรณีผูถื้อหุ้นคนหนึ� งหรือหลายคนซึ� งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่

ร้อยละห้าของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั9งหมดของบริษทัได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษทัดาํเนินการตาม 

วรรคหนึ�งแลว้  และบริษทัไมด่าํเนินการตามที�ผูถ้ือหุ้นแจง้ภายในหนึ� งเดือนนบัแต่วนัที�แจง้  ผูถื้อหุ้นดงักลา่ว

สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ตามวรรคหนึ�งแทนบริษทัได ้

 



๑๙ 

 

ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิดาํเนินการกบักรรมการตามมาตรานี9แทนบริษทัหากศาลเห็นวา่การใช้

สิทธิของผูถื้อหุ้นเป็นไปโดยสุจริต  ให้ศาลมีอาํนาจกาํหนดให้บริษัทชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจาํนวนที�

เห็นสมควรซึ� งเกิดขึ9นจริงให้แก่ผูถื้อหุ้นที�ใชสิ้ทธิดงักล่าว  และเพื�อประโยชน์ในการกาํหนดค่าใชจ่้าย

ดงักล่าว  ให้ศาลมีอาํนาจเรียกให้บริษทัเขา้มาเป็นคู่ความในคดีดว้ย 

มาตรา  ๘๙/๑๙  ให้นาํความในมาตรา  ๘๙/๑๘  มาใชบ้งัคบักบัการฟ้องเรียกให้ผูบ้ริหารกระทาํการ

หรือละเวน้กระทาํการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที�ตามมาตรา  ๘๙/๗  รับผิดชอบในการส่งคืน

ประโยชน์ที�ตนหรือกรรมการหรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งไดไ้ปโดยมิชอบโดยอนุโลม 

มาตรา  ๘๙/๒๐  กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับผิดต่อบุคคลที�ซื9อขายหลกัทรัพยข์อง

บริษทัในความเสียหายใด  ๆ  อนัเกิดขึ9นเนื�องจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทั�วไป   

โดยแสดงขอ้ความที�เป็นเทจ็ในสาระสาํคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงที�ควรบอกให้แจง้ในสาระสาํคญัในกรณี

ดงัตอ่ไปนี9   เวน้แต่กรรมการหรือผูบ้ริหารดงักล่าวจะพิสูจน์ไดว้า่โดยตาํแหน่งหน้าที�ตนไม่อาจลว่งรู้ถึง

ความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลที�ควรตอ้งแจง้นั9น  

(๑) การให้ขอ้มูลประกอบการขอมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

(๒) งบการเงินและรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัหรือรายงาน

อื�นใดที�ตอ้งเปิดเผยตามมาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  หรือมาตรา  ๑๙๙ 

(๓) ความเห็นของกิจการเมื�อมีผูท้าํคาํเสนอซื9อหุ้นของบริษทัจากผูถ้ือหุ้นเป็นการทั�วไป 

(๔) การให้ขอ้มูลหรือรายงานอื�นใดเกี�ยวกบักิจการที�บริษทัจดัทาํขึ9นเพื�อเผยแพร่ต่อผูถื้อหุ้น

หรือประชาชนเป็นการทั�วไป  ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายตามวรรคหนึ� ง  ห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื�อพน้กาํหนดสองปีนบัแต่วนัที�

ผูเ้สียหายรู้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเทจ็หรือปกปิดขอ้ความจริงตามวรรคหนึ� งหรือเมื�อพน้กาํหนดหา้ปี

นบัแต่วนัที�ไดมี้การกระทาํนั9น 

มาตรา  ๘๙/๒๑  กรรมการหรือผูบ้ริหารที�กระทาํการหรือละเวน้กระทาํการโดยทุจริตหรือ

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  จนเป็นเหตุให้บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์ที�ควรได ้ จะยกเหตุ 

ที�ได้รับอนุมัติหรือให้สัตยาบันโดยที�ประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการมาทําให้ตนหลุดพ้นจาก 

ความรับผดิมิได ้

การกระทาํการหรือละเวน้กระทาํการตามวรรคหนึ�ง  ให้รวมถึงกรณีดงัต่อไปนี9ดว้ย 

(๑) การขอมติคณะกรรมการหรือที�ประชุมผู ้ถือหุ้นโดยแสดงข้อความที� เป็นเท็จใน

สาระสาํคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงที�ควรบอกให้แจง้ในสาระสาํคญั  

 



๒๐ 

 

(๒) กรณีที�เกี�ยวขอ้งกบัการเบียดบงัเอาทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ของบริษทั 

(๓) กรณีที�เกี�ยวขอ้งกบัการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นของบริษทั 

มาตรา  ๘๙/๒๒  ให้นาํบทบญัญติัในส่วนที�เกี�ยวกบัหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ

และผูบ้ริหารตามมาตรา  ๘๙/๗  ถึงมาตรา  ๘๙/๒๑  รวมทั9งบทกาํหนดโทษที�เกี�ยวขอ้งมาใชบ้งัคบักบั

บุคคลดงัต่อไปนี9   โดยอนุโลม 

(๑) ผูบ้ริหารชั�วคราว  ผูท้าํแผน  ผูบ้ริหารแผน  และผูบ้ริหารแผนชั�วคราวตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยลม้ละลาย  และในกรณีที�ผูบ้ริหารชั�วคราว  ผูท้าํแผน  ผูบ้ริหารแผนหรือผูบ้ริหารแผนชั�วคราว 

เป็นนิติบุคคล  ให้หมายความรวมถึงกรรมการและผูบ้ริหารที�เกี�ยวขอ้งของนิติบุคคลนั9นดว้ย 

(๒) ผูช้าํระบญัชี 

มาตรา  ๘๙/๒๓  เลขานุการบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้าที�ตามมาตรา  ๘๙/๑๕  ดว้ยความรับผดิชอบ  

ความระมดัระวงั  และความซื�อสัตยสุ์จริต  รวมทั9งต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ 

ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น  และให้นาํความในมาตรา  ๘๙/๘  

วรรคสอง  มาตรา  ๘๙/๑๐  มาตรา  ๘๙/๑๑  (๒)  และ  (๓)  และมาตรา  ๘๙/๑๘  มาใชบ้งัคบั  โดยอนุโลม 

มาตรา  ๘๙/๒๔  ในการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการของบริษทัยอ่ยและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย  

ให้นาํความในมาตรา  ๘๙/๗  มาตรา  ๘๙/๘  มาตรา  ๘๙/๙  และมาตรา  ๘๙/๑๐  รวมทั9งบทกาํหนดโทษ

ที�เกี�ยวขอ้งมาใชบ้งัคบั  โดยอนุโลม 

ให้นาํความในวรรคหนึ� งมาใชบ้งัคบักบับุคคลตามมาตรา  ๘๙/๒๒  (๑)  และ  (๒)  ของบริษทัยอ่ย  

โดยอนุโลม 

มาตรา  ๘๙/๒๕  ในการสอบบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทัตามมาตรฐานการสอบ

บญัชี  ไม่ว่าจะกระทาํในฐานะเป็นผูส้อบบญัชีของนิติบุคคลดงักล่าว  หรือในฐานะอื�นซึ� งนิติบุคคล

ดงักล่าวยินยอมให้สอบบญัชีก็ตาม  ถา้ผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ  ผูจ้ดัการ  

หรือบุคคลซึ�งรับผิดชอบในการดาํเนินงานของนิติบุคคลดงักล่าวไดก้ระทาํความผิดตามมาตรา  ๒๘๑/๒  

วรรคสอง  มาตรา  ๓๐๕  มาตรา  ๓๐๖  มาตรา  ๓๐๘  มาตรา  ๓๐๙  มาตรา  ๓๑๐  มาตรา  ๓๑๑   

มาตรา  ๓๑๒  หรือมาตรา  ๓๑๓  ให้ผู ้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี� ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว   

ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทันั9นทราบ  เพื�อดาํเนินการตรวจสอบต่อไป

โดยไมช่กัชา้  และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื9องตน้ให้แก่สาํนกังานและ

ผูส้อบบญัชีทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

 



๒๑ 

 

ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ� ง  ให้ผู ้สอบบัญชีแจ้งให้

สาํนกังานทราบ 

พฤติการณ์อันควรสงสัยที�ต้องแจ้งตามวรรคหนึ� ง  และวิธีการเพื�อให้ได้มาซึ� งขอ้เท็จจริง

เกี�ยวกบัพฤติการณ์ดงักล่าว  ให้เป็นไปตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

ส่วนที�  ๓ 

การประชุมผูถื้อหุน้ 

  

 

มาตรา  ๘๙/๒๖  ในการประชุมผูถื้อหุ้น  บุคคลที�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นที�

มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้น  ณ  วนัที�คณะกรรมการกาํหนด  และจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที�ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุ้น  ณ  วนัเดียวกนันั9น  ทั9งนี9   สิทธิของ

บุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ  แม้ว่าทะเบียนผูถื้อหุ้น  ณ  วนัประชุมผูถื้อหุ้นจะมีข้อมูล 

ที�เปลี�ยนแปลงไปแลว้ 

วนัที�กาํหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ� งตอ้งเป็นวนัที�ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

ไม่เกินสองเดือน  แต่ต้องไม่ก่อนวนัที�คณะกรรมการอนุมติัให้มีการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  และเมื�อ

คณะกรรมการกาํหนดวนัเพื�อกาํหนดผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ประชุมแลว้จะเปลี�ยนแปลงมิได ้

มาตรา  ๘๙/๒๗  ให้คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนมีอาํนาจประกาศกาํหนดประเภทหรือ

รายละเอียดของขอ้มูลที�คณะกรรมการตอ้งแจง้ต่อผูถื้อหุ้นในหนงัสือนัดประชุมและระยะเวลาในการ

จดัส่งหนงัสือนดัประชุม 

มาตรา  ๘๙/๒๘  ผูถ้ือหุ้นคนหนึ� งหรือหลายคนซึ� งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกนัได ้

ไม่น้อยกวา่ร้อยละห้าของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั9งหมดของบริษทั  จะทาํหนังสือเสนอเรื�องที�จะขอให้

คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้นซึ� งตอ้งระบุวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ  เพื�ออนุมติั  

หรือเพื�อพิจารณา  แลว้แต่กรณี  พร้อมทั9งรายละเอียดของเรื�องที�เสนอสาํหรับการประชุมสามญัประจาํปี

หรือการประชุมวิสามญักไ็ด ้ โดยต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศ

กาํหนด 

ให้คณะกรรมการบรรจุเรื�องที�เสนอโดยผูถื้อหุ้นตามวรรคหนึ�งเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น

ที�จะจดัให้มีขึ9น  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี9   คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื�องดงักล่าวเสนอเป็น

วาระในการประชุมผูถื้อหุ้นกไ็ด ้



๒๒ 

 

(๑) เป็นเรื�องที�ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในวรรคหนึ�ง 

(๒) เป็นเรื�องที� เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั  และขอ้เท็จจริงที�กล่าวอ้างโดย 

ผูถ้ือหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสยัเกี�ยวกบัความไมป่กติของเรื�องดงักล่าว  

(๓) เป็นเรื�องที�อยูน่อกเหนืออาํนาจที�บริษทัจะดาํเนินการให้เกิดผลตามที�ประสงค ์

(๔) เป็นเ รื� องที�ผู ้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที�ประชุมผู ้ถือหุ้น เพื�อพิจารณาแล้วในรอบ 

สิบสองเดือนที�ผ่านมา  และเรื� องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบ 

ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั9 งหมดของบริษัท  เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครั9 งใหม่จะได้

เปลี�ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะที�นาํเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุ้นในครั9 งกอ่น 

(๕) กรณีอื�นใดตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด   

ในกรณีที�คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื�องที�เสนอโดยผูถื้อหุ้นตามวรรคหนึ� งเป็นวาระในการ

ประชุมผูถ้ือหุ้นครั9 งใด  ให้แจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื� องเพื�อทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นในครั9 งนั9 น   

โดยตอ้งระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื�องดงักล่าวไวด้ว้ย   

ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นในการประชุมตามวรรคสามมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียง

ทั9งหมดของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื�องที�เสนอโดยผูถื้อหุ้น

ตามวรรคหนึ� งเป็นวาระการประชุมของผูถื้อหุ้น  ให้คณะกรรมการบรรจุเรื�องดงักล่าวเป็นวาระในการ

ประชุมผูถื้อหุ้นที�บริษทัจะจดัให้มีขึ9นในครั9 งถดัไป 

มาตรา  ๘๙/๒๙  การดาํเนินการในเรื�องดงัต่อไปนี9   หากเป็นกรณีที�มีนัยสําคญัต่อบริษทัตาม

หลกัเกณฑที์�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

(๑) การได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์น  ไม่ว่าทรัพยสิ์นนั9นจะเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั

หรือบริษทัยอ่ย 

(๒) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์  รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที�มีต่อผูที้�ก่อความ

เสียหายแก่บริษทั  ไมว่า่สิทธิประโยชน์นั9นจะเกี�ยวเนื�องกบัทรัพยสิ์นของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(๓) การเขา้ทาํ  แกไ้ข  หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการให้เช่าหรือให้เช่าซื9อกิจการหรือทรัพยสิ์น

ทั9งหมดหรือบางส่วน  ไม่วา่กิจการหรือทรัพยสิ์นนั9นจะดาํเนินการโดยบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(๔) การมอบหมายให้บุคคลอื�นเขา้บริหารจดัการธุรกิจทั9งหมดหรือบางส่วนไม่วา่ธุรกิจนั9น 

จะดาํเนินการโดยบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

(๕) การรวมกิจการกบับุคคลอื�น  ซึ� งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจดัการบริษทั 

 



๒๓ 

 

(๖) การให้กู้ยืม เ งิน  การให้สินเชื�อ   การคํ9 าประกัน  การทํานิ ติกรรมผูกพันบริษัท 

ใหต้อ้งรับภาระทางการเงินเพิ�มขึ9น  ในกรณีที�บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบติัการ

ชาํระหนี9 ได ้ หรือการให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอื�นใดแก่บุคคลอื�นและมิใช่ธุรกิจปกติ

ของบริษทั  ไม่วา่การนั9นจะดาํเนินการโดยบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(๗) การดาํเนินการอื�นใดตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

ให้คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนมีอาํนาจประกาศกาํหนดหลกัเกณฑเ์พิ�มเติมในเรื�องดงัต่อไปนี9
เพื�อใชบ้งัคบักบัการดาํเนินการของบริษทัตามวรรคหนึ� งได ้ 

(๑) การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนเป็นการทั�วไปที�เกี�ยวกบัการดาํเนินการของบริษทัตามวรรคหนึ� ง  

หรือขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการหรือหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น 

(๒) จาํนวนคะแนนเสียงของที�ประชุมผูถ้ือหุ้นในการลงมติอนุมติัการทาํธุรกรรมดงักลา่ว 

มาตรา  ๘๙/๓๐  ในการประชุมผูถ้ือหุ้นครั9 งใด ถ้าได้มีการส่งหนังสือนัดประชุมหรือลงมติ

โดยไมป่ฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนบทบญัญติัในหมวดนี9   ผูถื้อหุ้นคนหนึ� งหรือหลายคนซึ� งมีสิทธิออกเสียงนบั

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ร้อยละห้าของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั9งหมดของบริษทัจะร้องขอให้ศาลสั�งเพิกถอน 

มติในการประชุมครั9 งนั9นกไ็ด ้ ทั9งนี9   ให้นาํบทบญัญติัในส่วนที�เกี�ยวกบัการร้องขอให้ศาลสั�งเพิกถอน 

มติที�ประชุมผูถื้อหุ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัมาใชบ้งัคบั  โดยอนุโลม 

มาตรา  ๘๙/๓๑  การชกัชวน  ชี9นาํ  หรือกระทาํดว้ยประการใด ๆ  ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็น

การทั�วไป  เพื�อให้ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ตนหรือบุคคลอื�นเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน  

ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข  และวธีิการที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

มาตรา  ๘๙/๓๒  ในการประชุมผู ้ถือหุ้น  บริษัทอาจดําเนินการในห้องประชุมมากกว่า 

หนึ�งห้อง  แตต่อ้งให้ผูเ้ขา้ประชุมในห้องอื�นสามารถแสดงความคิดเห็นให้ปรากฏตอ่ผูถ้ือหุ้นอื�นในแต่ละ

ห้องได ้ ทั9งนี9   ตามหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข  และวธีิการที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด” 

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๒  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา  ๑๐๒  การให้กูย้มืเงินเพื�อการซื9อขายหรือแลกเปลี�ยนหลกัทรัพยบ์ริษทัหลกัทรัพยต์อ้ง

ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข  และวิธีการที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด” 



๒๔ 

 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๑๐๓  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9 แทน 

“(๔)  เป็นกรรมการ  ผูจ้ดัการ  หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของบริษทัหลกัทรัพยอื์�น  

เวน้แต่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข  และวธีิการที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิก  (๘)  ของมาตรา  ๑๐๓  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  

มาตรา ๒๖ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๑๑๑/๑  ในส่วนที�  ๒  การกาํกบัดูแลของ

หมวด  ๔  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๑๑๑/๑  เมื�อบริษทัหลกัทรัพยต์กเป็นลูกหนี9 ตามคาํพิพากษาถูกศาลสั�งพิทกัษ์ทรัพย ์ 

หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที�มีหน้าที�กาํกบัดูแลตามกฎหมายอื�นสั�งระงบัการดาํเนินกิจการบางส่วน

หรือทั9งหมด  ให้นาํความในมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบญัญติั

สัญญาซื9อขายล่วงหน้า  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาใช้บงัคบัแก่ลูกคา้  และทรัพยสิ์นที�ถือว่าเป็นของลูกคา้ของ

บริษทัหลกัทรัพย ์ แลว้แตก่รณี  โดยอนุโลม  ในการนี9 ให้สนันิษฐานวา่รายการและจาํนวนทรัพยสิ์นของ

ลูกคา้  ซึ� งปรากฏตามบญัชีที�บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัทาํขึ9นตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

ประกาศกาํหนดเป็นรายการและจาํนวนที�ถกูตอ้ง  เวน้แต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอยา่งอื�น 

เพื�อประโยชน์แห่งมาตรานี9   

“ลูกคา้”  หมายความวา่ 

(๑) บุคคลที�ใชบ้ริการดา้นธุรกิจหลกัทรัพยจ์ากบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหน้า 

ซื9อขายหลกัทรัพยห์รือธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทอื�นตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  

และมีฐานะสุทธิเป็นเจา้หนี9 ของบริษทัหลกัทรัพย ์ โดยมีสิทธิเรียกเอาเงิน  หลกัทรัพย ์ ตราสารทาง

การเงิน  หรือทรัพยสิ์นอื�นที�บริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บ  ไดม้าหรือมีไวเ้พื�อบุคคลดงักล่าว 

(๒) บุคคลอื�นนอกจากบุคคลตาม  (๑)  ซึ� งมีฐานะสุทธิเป็นเจ้าหนี9 ของบริษทัหลกัทรัพย ์

อนัเนื�องมาจากการซื9อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซื์9อขายหลกัทรัพยที์�บริษทัหลกัทรัพย์

ดาํเนินการเพื�อประโยชน์ของบุคคลตาม  (๑) 

“ทรัพยสิ์นที�ถือวา่เป็นของลูกคา้”  หมายความวา่ 

(๑) บรรดาทรัพยสิ์นของลูกคา้และทรัพยสิ์นอื�นที�ไดม้าแทนทรัพยสิ์นของลูกคา้ตลอดจน 

ดอกผลของทรัพยสิ์นดงักล่าวที�อยูใ่นความครอบครอง  หรืออาํนาจสั�งการหรือสั�งจาํหน่ายของบริษทั



๒๕ 

 

หลกัทรัพย ์ อนัเนื�องมาจากประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซื9อขายหลกัทรัพยห์รือ

ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทอื�นตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

(๒) หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื�นใดที�บริษัทหลักทรัพย์ถือไวใ้นลักษณะเป็น 

เจ้าของ  ซึ� งเป็นหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินที�ออกโดยนิติบุคคลเดียวกนัหรือโครงการจดัการ

กองทุนรวมเดียวกนั  ประเภท  และชนิดเดียวกนักบัหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินของลูกคา้  ทั9งนี9   

ในจาํนวนที�จาํเป็นเพื�อการส่งคืนหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินประเภทและชนิดเดียวกนันั9นแก่

ลูกคา้ตามสิทธิเรียกร้องที�ลกูคา้มีตอ่บริษทัหลกัทรัพย”์ 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๓  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา  ๑๑๓  ในการเป็นนายหน้าซื9อขายหลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งดาํเนินการตาม

หลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข  และวธีิการที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด” 

มาตรา ๒๘ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๑๗๐/๑  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๑๗๐/๑  ในกรณีที�ปรากฏต่อคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  วา่  กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์

อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนหรือไม่เพียงพอ 

ที�จะคุม้ครองและรักษาความเชื�อมั�นของผูล้งทุน  ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอาํนาจสั�งให้ตลาดหลกัทรัพย์

กาํหนดกฎเกณฑเ์พิ�มเติม  ยกเลิก  หรือแกไ้ขเปลี�ยนแปลงกฎเกณฑที์�มีอยูแ่ลว้ได”้ 

มาตรา ๒๙ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นวรรคสามของมาตรา  ๑๘๔  แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ในการซื9 อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ� ง มิใ ช่ประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์าจประกาศกาํหนดให้บุคคลที�มิใช่บริษทัหลกัทรัพยที์�เป็นสมาชิกของ

ตลาดหลกัทรัพยส์ามารถทาํการซื9อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักลา่วได”้ 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙๐  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา  ๑๙๐  ในกรณีที�ต้องมีการส่งมอบ  การโอน  การยึดถือหรือส่งคืนหลักทรัพย ์

จดทะเบียน  ให้ใชห้ลกัทรัพยข์องนิติบุคคลเดียวกนัหรือของโครงการจดัการกองทุนรวมเดียวกนั  ประเภท

และชนิดเดียวกนั  และจาํนวนเท่ากนัแทนกนัได”้ 



๒๖ 

 

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙๕  และมาตรา  ๑๙๖  แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา  ๑๙๕  ในกรณีที�เจ้าของหลกัทรัพยมี์สัญญาให้บริษทัหลกัทรัพย์ยึดถือหลกัทรัพย ์

จดทะเบียนไวเ้ป็นประกนัการชาํระหนี9 เงินกู ้ บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัดงัต่อไปนี9  

(๑) จัดให้มีบญัชีหลกัทรัพย์จดทะเบียนดงักล่าวตามแบบที�ตลาดหลกัทรัพย์กาํหนดและ 

ตอ้งลงรายการให้ถกูตอ้งครบถว้น  ตรงตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบนั 

(๒) รักษาหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ให้ตรงตามประเภท  ชนิด  และตามจํานวนสุทธิที� 

ปรากฏในบญัชีหลกัทรัพยต์าม  (๑)  อยูต่ลอดเวลา  เวน้แต่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศ

กาํหนดเป็นอยา่งอื�น  และตอ้งส่งคืนให้แก่ผูกู้ไ้ดใ้นทนัทีที�ผูกู้ไ้ดช้าํระหนี9 เงินกูค้รบถว้นแลว้ 

การยดึถือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวเ้ป็นประกนัการชาํระหนี9 เงินกูต้ามวรรคหนึ� งมิให้นาํมาตรา  ๗๕๒  

และมาตรา  ๗๕๓  แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาใชบ้งัคบั   

ให้นาํบทบญัญติัเกี�ยวกบัการจาํนาํตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบักบัการให้ประกนั

ตามวรรคหนึ� ง  ทั9งนี9   เท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบัมาตรานี9และมาตรา  ๑๙๖ 

ให้บริษัทหลกัทรัพย์ที�ยึดถือหลกัทรัพย์จดทะเบียนไวเ้ป็นประกนัการชาํระหนี9 เงินกูต้าม 

วรรคหนึ�ง  มีบุริมสิทธิเหนือหลกัทรัพยด์งักลา่วทาํนองเดียวกบัผูรั้บจาํนาํ 

มาตรา  ๑๙๖  การบงัคบัขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที�ยดึถือไวเ้ป็นประกนัการชาํระหนี9 เงินกูต้าม

มาตรา  ๑๙๕  ผูใ้ห้กูต้อ้งบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยงัผูกู้แ้ละผูใ้ห้ประกนัก่อนเพื�อให้มีการชาํระหนี9

ภายในเวลาอนัควร  ถา้ผูกู้แ้ละผูใ้ห้ประกนัไม่ปฏิบติัตามคาํบอกกล่าวผูใ้ห้กูมี้สิทธินาํหลกัทรัพยที์�เป็น

ประกนันั9นไปขายในตลาดหลกัทรัพยต์ามวธีิการที�ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  หรือขายทอดตลาดได ้

ความในวรรคหนึ�งให้ใชบ้งัคบักบัการบงัคบัจาํนาํหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที�จาํนาํไวต้ามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชยด์ว้ย  โดยอนุโลม” 

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๑๒  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๑๖  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 



๒๗ 

 

“มาตรา  ๒๑๖  ให้นาํความในมาตรา  ๙๑  มาตรา  ๑๕๘  มาตรา  ๑๖๐  มาตรา  ๑๖๑  มาตรา  ๑๖๒  

มาตรา  ๑๖๓  มาตรา  ๑๗๐/๑  มาตรา  ๑๘๖  มาตรา  ๑๙๐  มาตรา  ๑๙๓  มาตรา  ๑๙๔  และมาตรา  ๑๙๗  

รวมทั9งบทกาํหนดโทษที�เกี�ยวขอ้งมาใชบ้งัคบั  โดยอนุโลม” 

มาตรา ๓๔ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๒๒๓/๑  มาตรา  ๒๒๓/๒  มาตรา  ๒๒๓/๓  

มาตรา  ๒๒๓/๔  และมาตรา  ๒๒๓/๕  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๒๓/๑  การเขา้ผกูพนัหรือแทนที�เป็นคู่สญัญาในสญัญาซื9อขายหลกัทรัพยโ์ดยสํานกั

หักบญัชีและการวางหลกัประกนั  ซึ� งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ที�สํานักหักบญัชีกาํหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนให้มีผลผกูพนัและใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

มาตรา  ๒๒๓/๒  ในกรณีที�สาํนักหักบญัชีเขา้ผกูพนัหรือแทนที�เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื9อขาย

หลกัทรัพย ์ ให้สาํนกัหักบญัชีมีความผกูพนัตามสิทธิและหน้าที�ที�เกิดขึ9นตามสัญญาซื9อขายหลกัทรัพย ์

ที�ตนให้บริการในการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยเ์ฉพาะกบัสมาชิกของตนเท่านั9น  ไม่วา่สมาชิก

ดงักล่าวจะดาํเนินการเพื�อตนเองหรือเพื�อบุคคลอื�น 

มาตรา  ๒๒๓/๓  ในกรณีที�สํานักหักบญัชีไดรั้บมาหรือมีไวซึ้� งทรัพยสิ์นจากสมาชิกเพื�อเป็น

ประกนัการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�เกิดจากการซื9อขายหลกัทรัพยที์�สมาชิกเป็นผูรั้บผิดชอบ

ต่อสํานักหักบัญชี  ทรัพย์สินอนัเนื�องมาจากการซื9 อขายหลักทรัพย์ทั9 งของสมาชิกและของลูกค้า   

หรือทรัพยสิ์นที�สมาชิกนาํมาวางไวก้บัสาํนกัหกับญัชีเพื�อความมั�นคงของระบบการซื9อขายและการชาํระ

ราคาและส่งมอบหลกัทรัพยใ์ห้นาํความในมาตรา  ๘๒  และมาตรา  ๘๓  แห่งพระราชบญัญติัสญัญาซื9อ

ขายล่วงหนา้  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาใชบ้งัคบักบัสาํนกัหกับญัชีในการดูแลรักษาและการใชท้รัพยสิ์นดงักล่าว  

โดยอนุโลม 

มาตรา  ๒๒๓/๔  เมื�อสมาชิกถูกฟ้องเป็นคดีลม้ละลายและศาลมีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยใ์ห้นาํความ

ในมาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  และมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชบญัญติัสญัญาซื9อขายล่วงหน้า  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาใช้บังคับกับสํานักหักบัญชีและทรัพย์สินที�สํานักหักบัญชีได้รับมาหรือมีไว้ตาม 

มาตรา  ๒๒๓/๓  โดยอนุโลม 

มาตรา  ๒๒๓/๕  เมื�อสาํนกัหกับญัชีตกเป็นลูกหนี9ตามคาํพิพากษา ถูกศาลสั� งพิทักษ์ท รัพย ์ 

หรือถูกทางการหรือหน่วยงานที�มีหน้าที�กาํกบัดูแลสั�งระงบัการดาํเนินกิจการบางส่วนหรือทั9งหมด   

เพื�อประโยชน์ในการคุม้ครองทรัพยสิ์นของสมาชิกและลูกคา้ของสมาชิกหรือระบบการชาํระราคาและ

ส่งมอบหลกัทรัพย์  ให้นําความในมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบญัญติั



๒๘ 

 

สญัญาซื9อขายล่วงหน้า  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาใชบ้งัคบักบัสาํนักหักบญัชีและทรัพยสิ์นที�สํานกัหักบญัชีได้

รับมาหรือมีไวต้ามมาตรา  ๒๒๓/๓  โดยอนุโลม” 

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ� งของมาตรา  ๒๒๔  แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา  ๒๒๔  ในกรณีที�ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์  หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์  ให้ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ทั9งนี9   ให้ตลาดหลกัทรัพยป์ระกอบการตามหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข  และวิธีการ 

ที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดตามมาตรา  ๒๒๓” 

มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“การโอนหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ� งหรือภายในบญัชีผูฝ้ากหลกัทรัพยร์ายเดียวกนัให้ถือวา่มีผล

สมบูรณ์ตามกฎหมาย  เมื�อไดด้าํเนินการตามหลกัเกณฑ์  เงื�อนไข  และวิธีการที�คณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนประกาศกาํหนด” 

มาตรา ๓๗ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๒๒๘/๑  และมาตรา  ๒๒๘/๒  แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๒๘/๑  การใชห้ลกัทรัพยที์�ฝากไวก้บัตลาดหลกัทรัพยเ์พื�อเป็นประกนัการชาํระหนี9
ที�มิใช่กรณีตามมาตรา  ๑๙๕  ให้มีผลสมบูรณ์เป็นประกันการชําระหนี9   และใช้ยนับริษัทที�ออก

หลกัทรัพยแ์ละบุคคลภายนอกได ้ เมื�อตลาดหลกัทรัพยไ์ดล้งบนัทึกบญัชีที�ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดขึ9น

ตามหลักเกณฑ์  เงื�อนไข  และวิธีการที�ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

การบังคับชําระหนี9 จากหลักทรัพย์ที� เป็นประกันตามวรรคหนึ� ง  เจ้าหนี9 ต้องบอกกล่าว 

เป็นหนังสือไปยงัลูกหนี9 และผูใ้ห้ประกนัก่อน  เพื�อให้มีการชาํระหนี9 ภายในเวลาอนัควรถ้าลูกหนี9  

และผูใ้ห้ประกนัไม่ปฏิบติัตามคาํบอกกล่าว  เจ้าหนี9 มีสิทธินําหลกัทรัพยที์�เป็นประกนันั9นไปขายใน 

ตลาดหลกัทรัพยต์ามวธีิการที�ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  หรือขายทอดตลาดได ้

ให้นาํบทบญัญติัเกี�ยวกบัการจาํนาํตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบักบัการใช้

หลกัทรัพยเ์พื�อเป็นประกนัการชาํระหนี9ตามวรรคหนึ� ง  ทั9งนี9   เทา่ที�ไมข่ดัหรือแยง้กบัมาตรานี9  

 



๒๙ 

 

ให้เจ้าหนี9 ที� รับหลกัทรัพย์ไว้เป็นประกันการชําระหนี9 ตามวรรคหนึ� ง  มีบุริมสิทธิเหนือ

หลกัทรัพยด์งักลา่วทาํนองเดียวกบัผูรั้บจาํนาํ 

มาตรา  ๒๒๘/๒  ใหน้าํความในมาตรา  ๒๒๕  มาตรา  ๒๒๖  มาตรา  ๒๒๗  มาตรา  ๒๒๘ 

และมาตรา  ๒๒๘/๑  มาใชบ้งัคบักบัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยที์�ไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  

โดยอนุโลม  ทั9งนี9   เฉพาะในส่วนที�เกี�ยวกบัการรับฝากหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหนี9” 

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒๙  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน  

“มาตรา  ๒๒๙  ในกรณีที�ธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบการเป็นสาํนกัหกับญัชีศูนยรั์บฝาก

หลักทรัพย์  หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์  ให้ประกอบการได้โดยมิต้องได้รับใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  และให้คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีอาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑ ์ 

เงื�อนไข  และวธีิการในการประกอบการดงักลา่ว   

เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวรรคหนึ� ง  ให้นาํความในมาตรา  ๒๒๕  มาตรา  ๒๒๖  

มาตรา  ๒๒๗  มาตรา  ๒๒๘  และมาตรา  ๒๒๘/๑  มาใชบ้งัคบั  โดยอนุโลม  ทั9งนี9   การใดที�เป็นอาํนาจหน้าที�

ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามบทบญัญติัดังกล่าวให้เป็นอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  และให้ตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตราดงักลา่วหมายความถึงธนาคารแห่งประเทศไทย” 

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกบทนิยามคาํวา่  “กิจการ”  ในมาตรา  ๒๔๕  แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน  

““กิจการ”  หมายความวา่  บริษทัที�มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ บริษทัที�มี

หลกัทรัพยซื์9อขายในศูนยซื์9อขายหลกัทรัพย ์ หรือบริษทัมหาชนจาํกดัที�มีลกัษณะตามที�คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด” 

มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๔๖  และมาตรา  ๒๔๗  แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน  

“มาตรา  ๒๔๖  บุคคลใดกระทาํการไม่วา่โดยตนเองหรือร่วมกบับุคคลอื�นอนัเป็นผลให้ตน

หรือบุคคลอื�นเป็นผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกิจการในจาํนวนที�เพิ�มขึ9นหรือลดลงเมื�อรวมกนัแลว้  มีจาํนวนทุก

ร้อยละห้าของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั9งหมดของกิจการนั9นไม่วา่จะมีการลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพย์

นั9นหรือไม่  และไม่วา่การเพิ�มขึ9นหรือลดลงนั9นจะมีจาํนวนเท่าใดในแต่ละครั9 ง  บุคคลนั9นตอ้งรายงาน

การเพิ�มขึ9นหรือลดลงของจาํนวนหลกัทรัพย์ในทุกร้อยละห้าของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั9งหมดของ



๓๐ 

 

กิจการดงักล่าวต่อสาํนกังานทุกครั9 ง  ทั9งนี9   การคาํนวณจาํนวนสิทธิออกเสียงและการรายงานให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข  และวธีิการที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

การเป็นผูถื้อหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ�ง  ให้หมายความรวมถึง  การมีสิทธิที�จะซื9อหรือไดร้ับการ

ส่งมอบหลกัทรัพยข์องกิจการอนัเนื�องมาจากการเป็นผูถื้อหลกัทรัพยที์�กิจการมิไดเ้ป็นผูอ้อกหรือจากการ

เขา้เป็นคู่สญัญากบับุคคลอื�นใด  ทั9งนี9  ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

มาตรา  ๒๔๗  บุคคลใดเสนอซื9อหรือไดม้าไม่วา่โดยตนเองหรือร่วมกบับุคคลอื�นหรือกระทาํ

การอื�นใด  อนัเป็นผลหรือจะเป็นผลให้ตนหรือบุคคลอื�นเป็นผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกิจการรวมกนัถึงร้อยละ

ยี�สิบห้าขึ9นไปของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั9งหมดของกิจการนั9น  ให้ถือว่าเป็นการเขา้ถือหลกัทรัพย ์

เพื�อครอบงาํกิจการ  เวน้แต่การเป็นผูถ้ือหลกัทรัพยน์ั9นเป็นผลจากการได้มาโดยทางมรดก  ในการนี9    

ให้คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนมีอาํนาจประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข  และวิธีการในการเขา้ถือ

หลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ  โดยอาจกาํหนดให้บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลที�ร่วมกนัจดัทาํคาํเสนอซื9อ

หลกัทรัพยก์ไ็ด ้

ในกรณีที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดให้จดัทาํคาํเสนอซื9อหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ� ง  

คาํเสนอดงักล่าวตอ้งยื�นต่อสํานักงาน  และให้มีผลใชบ้งัคบัเมื�อพน้กาํหนดเวลาตามที�คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด” 

มาตรา ๔๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๕๐  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา  ๒๕๐  เมื�อได้รับคาํเสนอซื9อหลักทรัพย์ตามมาตรา  ๒๔๙  ให้กิจการนั9นจัดทาํ

ความเห็นเกี�ยวกบัคาํเสนอซื9อหลกัทรัพย ์ และให้ยื�นต่อสาํนกังานพร้อมทั9งส่งสาํเนาให้แก่ผูถ้ือหุ้นทุกคน  

ทั9งนี9   ตามหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข  และวธีิการที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด” 

มาตรา ๔๒ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๒๕๐/๑  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๕๐/๑  กิจการจะกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการใดในประการที�น่าจะมีผลต่อการ

ทาํคาํเสนอซื9อหลกัทรัพยข์องกิจการได ้ ก็ต่อเมื�อไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการ  ทั9งนี9   

ตามหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข  และวธีิการที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด   

การกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการที�ฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัในมาตรานี9 ไม่มีผลผูกพนักิจการ  

และให้กรรมการของกิจการตอ้งรับผิดตอ่ความเสียหายของบุคคลภายนอกที�สุจริตและเสียค่าตอบแทน” 



๓๑ 

 

มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๕๘  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา  ๒๕๘  หลกัทรัพยข์องกิจการที�บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนดงัต่อไปนี9 ถืออยูใ่ห้นับรวม

เป็นหลกัทรัพยข์องบุคคลตามมาตรา  ๒๔๖  และมาตรา  ๒๔๗  ดว้ย 

(๑) คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามมาตรา  ๒๔๖  และมาตรา  ๒๔๗ 

(๒) บุคคลธรรมดาซึ�งเป็นผูถื้อหุ้นในบุคคลตามมาตรา  ๒๔๖  และมาตรา  ๒๔๗  เกินร้อยละ

สามสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั9งหมดของบุคคลดงักลา่ว  โดยให้นบัรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรส

และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูถื้อหุ้นนั9นดว้ย 

(๓) นิติบุคคลที�เป็นผูถื้อหุ้นในบุคคลตามมาตรา  ๒๔๖  และมาตรา  ๒๔๗  เกินร้อยละ

สามสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั9งหมดของบุคคลดงักลา่ว 

(๔) ผูถ้ือหุ้นในบุคคลตาม  (๓)  ต่อไปเป็นทอด ๆ  เริ�มจากการถือหุ้นในนิติบุคคลตาม  (๓)  

โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั9งหมดของนิติบุคคลที�ถูกถือหุ้น  

ทั9งนี9   หากการถือหุ้นในทอดใดมีผูถ้ือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาให้นบัรวมจาํนวนสิทธิออกเสียงของคูส่มรส

และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักลา่วในนิติบุคคลที�ถูกถือหุ้นนั9นดว้ย 

(๕) นิติบุคคลที�มีบุคคลตามมาตรา  ๒๔๖  และมาตรา  ๒๔๗  หรือบุคคลตาม  (๑)  (๒)   

หรือ  (๓)  เป็นผูถื้อหุ้นรวมกนัเกินร้อยละสามสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั9งหมดของบุคคลดงักล่าว 

(๖) นิติบุคคลที�มีบุคคลตาม  (๕)  เป็นผูถื้อหุ้นตอ่ไปเป็นทอด ๆ  เริ�มจากผูถื้อหุ้นในนิติบุคคล  

(๕)  โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั9งหมดของนิติบุคคลที�ถูก

ถือหุ้นดงักลา่ว 

(๗) ห้างหุ้นส่วนสามญัที�บุคคลตามมาตรา  ๒๔๖  หรือมาตรา  ๒๔๗  หรือบุคคลตาม  (๑)  

(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดัตาม  (๘)  เป็นหุ้นส่วน 

(๘) ห้างหุ้นส่วนจาํกดัที�บุคคลตามมาตรา  ๒๔๖  หรือมาตรา  ๒๔๗  หรือบุคคลตาม  (๑)  

(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  หรือห้างหุ้นส่วนสามญัตาม  (๗)  เป็นหุ้นส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผิด 

(๙) นิติบุคคลที�บุคคลตามมาตรา  ๒๔๖  และมาตรา  ๒๔๗  มีอาํนาจในการจดัการเกี�ยวกบั

การลงทุนในหลกัทรัพย”์ 

มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกหมวด  ๙  คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์  มาตรา  ๒๖๐  และมาตรา  ๒๖๑  

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 



๓๒ 

 

มาตรา ๔๕ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๒๖๒/๑  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๖๒/๑  ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจสั�งให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  คณะกรรมการกาํกบั 

ตลาดทุน  หรือสํานักงาน  ชี9 แจงขอ้เท็จจริง  แสดงความคิดเห็น  หรือทาํรายงานเกี�ยวกบัสภาพของ 

ตลาดทุนหรือตลาดสญัญาซื9อขายลว่งหนา้  หรือแนวทางการกาํกบัดูแลตลาดทุนหรือตลาดสญัญาซื9อขาย

ลว่งหนา้ได”้ 

มาตรา ๔๖ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๒๖๔/๑  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๖๔/๑  เมื�อหน่วยงานที�มีอาํนาจหน้าที�ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายอื�นในทาํนองเดียวกนัของต่างประเทศร้องขอ  ให้สาํนกังานมีอาํนาจให้ความช่วยเหลือใน
การรวบรวมหรือตรวจสอบขอ้มูลหรือหลกัฐานที�จาํเป็นเพื�อใชป้ระกอบการพิจารณาการกระทาํอนัเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื�นในทาํนองเดียวกนัของ
ประเทศผูร้้องขอ  ทั9งนี9   การให้ความช่วยเหลือในกรณีดงักลา่วตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี9  

(๑) การให้ความช่วยเหลือนั9 นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะหรือการรักษาความลับ 
ของประเทศ  

(๒) การกระทาํซึ� งเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั9นเข้าลกัษณะประเภทความผิดตาม
พระราชบญัญติันี9  

(๓) หน่วยงานต่างประเทศที�ร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรือยินยอมที�จะให้ความช่วยเหลือ
ในทาํนองเดียวกนัเป็นการตอบแทนหากไดรั้บคาํร้องขอจากสาํนกังาน 

เพื�อประโยชน์แห่งมาตรานี9   ให้นาํความในมาตรา  ๒๖๔  มาใชบ้งัคบั  โดยอนุโลม” 

มาตรา ๔๗ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๒๖๗/๑ ของหมวด  ๑๒  บทกําหนดโทษ  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๖๗/๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๒/๑  วรรคหนึ� ง  ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ� งปี  
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั9งจาํทั9งปรับ” 

มาตรา ๔๘ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๒๘๑/๑  ถึงมาตรา  ๒๘๑/๑๐  แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๘๑/๑  บริษทัหลกัทรัพย์หรือบริษทัใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๘๙/๒   
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท   

 



๓๓ 

 

ในกรณีที�บริษทัหลักทรัพย์หรือบริษทัใดกระทาํความผิดตามมาตรานี9   กรรมการ  ผูจ้ ัดการ   
หรือบุคคลใดซึ�งรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทันั9น  ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั9งจาํทั9งปรับ  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนในการ
กระทาํความผดินั9นดว้ย 

มาตรา  ๒๘๑/๒  กรรมการหรือผูบ้ริหารบริษทัผูใ้ดไมป่ฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผดิชอบ  ความ

ระมดัระวงั  และความซื�อสัตยสุ์จริต   ตามมาตรา  ๘๙/๗  จนเป็นเหตุให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย  หรือ

ทาํให้ตนเองหรือผูอ้ื�นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัหน้าที�ดงักล่าว  ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินจาํนวนค่าเสียหายที�เกิดขึ9นหรือประโยชน์ที�ไดรั้บ  แต่ทั9งนี9 ค่าปรับดงักลา่วตอ้งไม่ตํ�ากวา่ห้าแสนบาท 

ในกรณีที�ผูก้ระทาํความผดิตามวรรคหนึ�งไดก้ระทาํโดยทุจริต  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินห้าปี  

หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที�เกิดขึ9นหรือประโยชน์ที�ไดรั้บ  แต่ทั9งนี9 ค่าปรับดงักล่าวต้อง 

ไมต่ํ�ากวา่หนึ�งลา้นบาท  หรือทั9งจาํทั9งปรับ 

มาตรา  ๒๘๑/๓  กรรมการหรือผูบ้ริหารบริษทัผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๘๙/๑๔  ตอ้งระวาง

โทษปรับไมเ่กินห้าแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาทตลอดเวลาที�ยงัมิไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้ง 

มาตรา  ๒๘๑/๔  คณะกรรมการบริษทัใดไมป่ฏิบติัตามมาตรา  ๘๙/๑๕  วรรคหนึ� ง  ตอ้งระวาง

โทษปรับไมเ่กินหนึ� งแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาทตลอดเวลาที�ยงัมิไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้ง 

ประธานกรรมการบริษัทผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๘๙/๑๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษ 

ปรับไม่เกินหนึ�งแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาทตลอดเวลาที�ยงัมิไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้ง 

มาตรา  ๒๘๑/๕  เลขานุการบริษทัผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหน้าที�ที�กาํหนดตามมาตรา  ๘๙/๑๕  (๑)  

(๒)  หรือ  (๓)  หรือมาตรา  ๘๙/๑๖  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ�งแสนบาท 

มาตรา  ๒๘๑/๖  บริษทัใดไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๘๙/๑๗  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  

และปรับอีกไมเ่กินวนัละหนึ� งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัมิไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้ง 

มาตรา  ๒๘๑/๗  เลขานุการบริษทัผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๘๙/๒๓  จนเป็นเหตุให้

บริษทัไดรั้บความเสียหาย  หรือทาํให้ตนเองหรือผูอื้�นไดรั้บประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัหนา้ที�

ดงักล่าว  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินจาํนวนค่าเสียหายที�เกิดขึ9นหรือประโยชน์ที�ไดรั้บ  แต่ทั9งนี9 ค่าปรับ

ดงักล่าวตอ้งไม่ตํ�ากวา่หนึ� งแสนบาท 

ในกรณีที�ผูก้ระทาํความผิดตามวรรคหนึ� งไดก้ระทาํโดยทุจริต  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน

หนึ�งปี  หรือปรับไมเ่กินสองเท่าของคา่เสียหายที�เกิดขึ9นหรือประโยชน์ที�ไดร้ับ  แต่ทั9งนี9 ค่าปรับดงักล่าว

ตอ้งไม่ตํ�ากวา่ห้าแสนบาท หรือทั9งจาํทั9งปรับ 



๓๔ 

 

มาตรา  ๒๘๑/๘  ผูส้อบบญัชีผูใ้ดหรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัหลกัทรัพยห์รือ

บริษทัใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๘๙/๒๕  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ� งแสนบาท 

มาตรา  ๒๘๑/๙  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๘๙/๓๑  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 

มาตรา  ๒๘๑/๑๐  ผูใ้ดมีหนา้ที�เปิดเผยเอกสารต่อผูถื้อหุ้นหรือประชาชนทั�วไปตามที�บญัญติัใน

หมวด  ๓/๑  การบริหารกิจการของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์ แสดงข้อความอนัเป็นเท็จหรือปกปิด

ขอ้ความจริงซึ� งควรบอกให้แจ้งในสาระสําคญั  ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน 

ห้าแสนบาท  หรือทั9งจาํทั9งปรับ” 

มาตรา ๔๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘๓  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัที�  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใชค้วามต่อไปนี9 แทน 

“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  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข  วิธีการ  หรือคาํสั�งที�กาํหนดตามมาตรา  ๙๒  

มาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๓๕  หรือมาตรา  ๑๕๐  กรรมการ  ผูจ้ดัการ  หรือบุคคลใดซึ� งรับผิดชอบในการ

ดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั9น  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  

หรือทั9งจาํทั9งปรับ  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนในการกระทาํความผดินั9นดว้ย 

ในกรณีที�บริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระทาํความผิดตามมาตรา  ๙๗  มาตรา  ๙๘  มาตรา  ๑๑๒  

มาตรา  ๑๒๒  มาตรา  ๑๒๔  มาตรา  ๑๒๕  มาตรา  ๑๒๖  มาตรา  ๑๓๔  วรรคหนึ� ง  มาตรา  ๑๓๖  

หรือมาตรา  ๑๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข  วิธีการ  

หรือคาํสั�งที�กาํหนดตามมาตรา  ๙๐  วรรคสี�  มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๘ (๗)  หรือ  (๑๐)  มาตรา  ๑๓๙ (๔)  

มาตรา  ๑๔๑  มาตรา  ๑๔๒  มาตรา  ๑๔๓  หรือมาตรา  ๑๔๔  กรรมการ  ผูจ้ดัการ  หรือบุคคลใดซึ� ง

รับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั9นตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ� งปี  หรือปรับไม่

เกินสามแสนบาท  หรือทั9งจาํทั9งปรับ  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนในการกระทาํความผิดนั9นดว้ย” 

มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๒๘๕  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ ซึ� งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญติัหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที�  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใชค้วามต่อไปนี9 แทน 



๓๕ 

 

“ในกรณีที�บริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระทาํความผิดตามมาตรา  ๑๓๓  วรรคสอง  กรรมการ  ผูจ้ดัการ  

หรือบุคคลใดซึ� งรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั9นตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ� งปี  

หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั9งจาํทั9งปรับ  เวน้แต่จะพิสูจน์ได้วา่ตนมิไดมี้ส่วนในการกระทาํ

ความผดินั9นดว้ย” 

มาตรา ๕๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๘๖  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ ซึ� งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญติัหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที�  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใชค้วามต่อไปนี9 แทน 

“ในกรณีที�บริษัทหลกัทรัพย์ใดกระทาํความผิดตามมาตรา  ๑๓๘  หรือมาตรา  ๑๓๙  (๕)  

กรรมการ  ผูจ้ดัการ  หรือบุคคลใดซึ� งรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั9น  ตอ้งระวาง

โทษจาํคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั9งจาํทั9งปรับ  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิได ้

มีส่วนในการกระทาํความผิดนั9นดว้ย” 

มาตรา ๕๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๙๐  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา  ๒๙๐  ศูนยซื์9อขายหลกัทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๑๗๑  วรรคสอง  

มาตรา  ๑๘๘  หรือมาตรา  ๒๑๓  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์  เงื�อนไข  หรือวิธีการ   

หรือคาํสั�งที�กาํหนดตามมาตรา  ๑๘๖  (๑)  หรือมาตรา  ๒๐๖  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  

และปรับอีกไมเ่กินวนัละหนึ� งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัมิไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้ง” 

มาตรา ๕๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๙๙  มาตรา  ๓๐๐  และมาตรา ๓๐๑  แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใชค้วามต่อไปนี9แทน 

“มาตรา  ๒๙๙  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๒๕๐  หรือมาตรา  ๒๕๐/๑  ตอ้งระวาง

โทษปรับไมเ่กินสามแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ�งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัมิไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้ง 

มาตรา  ๓๐๐  ในกรณีที�ผูก้ระทาํความผิดตามมาตรา  ๒๖๘  มาตรา  ๒๖๙  มาตรา  ๒๗๐  

มาตรา  ๒๗๑  มาตรา  ๒๗๒  มาตรา  ๒๗๓  มาตรา  ๒๗๔  มาตรา  ๒๗๙  มาตรา  ๒๘๐  มาตรา  ๒๘๑  

มาตรา  ๒๘๑/๖  มาตรา  ๒๘๑/๙  มาตรา  ๒๘๑/๑๐  มาตรา  ๒๘๔  มาตรา  ๒๘๖  มาตรา  ๒๙๐   

มาตรา  ๒๙๒  มาตรา  ๒๙๖  มาตรา  ๒๙๗  มาตรา  ๒๙๘  หรือมาตรา  ๒๙๙  เป็นนิติบุคคล  กรรมการ  

ผูจ้ดัการ  หรือบุคคลใดซึ� งรับผิดชอบในการดาํเนินงานของนิติบุคคลนั9น  ตอ้งรับโทษตามที�บญัญติัไว้

สาํหรับความผดินั9น ๆ  ดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนในการกระทาํความผดินั9น 



๓๖ 

 

มาตรา  ๓๐๑  ในกรณีที�ผูก้ระทาํความผดิตามมาตรา  ๒๗๘  มาตรา  ๒๘๘  หรือมาตรา  ๒๘๙  

เป็นนิติบุคคล  กรรมการ  ผูจ้ดัการ  หรือบุคคลใดซึ� งรับผิดชอบในการดาํเนินงานของนิติบุคคลนั9น 

ตอ้งรับโทษตามที�บญัญติัไวส้าํหรับความผิดนั9น ๆ  ดว้ย  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนในการกระทาํ

ความผดินั9น” 

มาตรา ๕๔ ให้เพิ�มความต่อไปนี9 เป็นมาตรา  ๓๑๕/๑  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๓๑๕/๑  ในกรณีที�ศาลมีคาํพิพากษาให้ลงโทษผูใ้ดตามมาตรา  ๒๔๑  หรือมาตรา  ๒๔๓  

ให้พนักงานอัยการมีอํานาจร้องขอต่อศาลให้ จ่ายเงินสินบนให้แก่ผู ้นําจับหรือผู ้ที� แจ้งข้อมูล 

เกี�ยวกบัการกระทาํความผิด  และเงินรางวลัให้แก่ผูจ้บั  จากเงินค่าปรับที�ผูก้ระทาํความผิดดงักล่าว 

ไดน้าํมาชาํระต่อศาลไม่เกินร้อยละสามสิบของจาํนวนเงินค่าปรับนั9น  และให้จ่ายเงินไดเ้มื�อคาํพิพากษา

ของศาลถึงที�สุดแลว้ 

ในกรณีที�มีการเปรียบเทียบในความผิดตามมาตรา  ๒๔๑  หรือมาตรา  ๒๔๓  ให้สํานักงาน 

มีอาํนาจร้องขอต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบให้จ่ายเงินสินบนให้แก่ผูที้�แจง้ขอ้มูลเกี�ยวกบัการกระทาํ

ความผดิ  จากเงินค่าปรับที�ผูก้ระทาํความผดิดงักลา่วไดช้าํระตามคาํสั�งคณะกรรมการเปรียบเทียบไม่เกิน

ร้อยละสามสิบของจาํนวนเงินค่าปรับนั9น 

ให้คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนมีอาํนาจประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์  เงื�อนไข  และวิธีการ 

เพื�อประโยชน์ในการปฏิบติัตามมาตรานี9 ได ้

บุคคลดงัต่อไปนี9ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินสินบนและเงินรางวลัตามมาตรานี9  

(๑) กรรมการ  ก.ล.ต.  กรรมการกาํกบัตลาดทุน  เลขาธิการ  และพนกังานของสาํนกังาน 

(๒) กรรมการ  ผูจ้ดัการ  และพนกังานตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซื์9อขายหลกัทรัพย”์ 

มาตรา ๕๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ� งของมาตรา  ๓๑๗  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัที�  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใชค้วามต่อไปนี9 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  ๒๘๑/๑  มาตรา  ๒๘๑/๒  วรรคหนึ� ง  มาตรา  ๒๘๑/๓  มาตรา  ๒๘๑/๔   

มาตรา  ๒๘๑/๕  มาตรา  ๒๘๑/๖  มาตรา  ๒๘๑/๗  วรรคหนึ� ง  มาตรา  ๒๘๑/๘  มาตรา  ๒๘๑/๙  

มาตรา  ๒๘๑/๑๐  มาตรา  ๒๘๒  มาตรา  ๒๘๓  มาตรา  ๒๘๔  มาตรา  ๒๘๕  มาตรา  ๒๘๕  ทว ิ 



๓๗ 

 

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  และมาตรา  ๓๐๐  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที�รัฐมนตรีแต่งตั9งมีอาํนาจเปรียบเทียบได”้ 

มาตรา ๕๖ ให้แกไ้ขคาํวา่  “คณะกรรมการ  ก.ล.ต.”  ในมาตรา  ๖  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๐  

มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๗  

มาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๘  มาตรา  ๑๐๐  

มาตรา  ๑๐๓  มาตรา  ๑๐๙  มาตรา  ๑๑๒  มาตรา  ๑๑๔  มาตรา  ๑๑๕  มาตรา  ๑๑๖  มาตรา  ๑๑๗  

มาตรา  ๑๑๙  มาตรา  ๑๒๔  มาตรา  ๑๒๕  มาตรา  ๑๓๐  มาตรา  ๑๓๓  มาตรา  ๑๓๔  มาตรา  ๑๓๕  

มาตรา  ๑๔๐  มาตรา  ๑๔๑  มาตรา  ๑๔๓  วรรคหนึ� ง  มาตรา  ๑๔๕  มาตรา  ๑๘๑  มาตรา  ๑๙๙   

มาตรา  ๒๑๐  มาตรา  ๒๒๓  มาตรา  ๒๔๘  มาตรา  ๒๕๒  มาตรา  ๒๕๕  และมาตรา  ๒๕๖   

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที�แกไ้ขเพิ�มเติมเป็นคาํว่า  

“คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน” 

มาตรา ๕๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอชื�อบุคคลต่อคณะรัฐมนตรี 

เพื�อมีมติแต่งตั9งให้เป็นประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  ตามมาตรา  ๘  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติันี9   ภายในหกสิบวนันับแต่วนัที�

พระราชบญัญติันี9 ใชบ้งัคบั 

มาตรา ๕๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคําสั�งแต่งตั9 งผู ้ทรงคุณวุฒิที�ผ่าน

กระบวนการคดัเลือกดงัต่อไปนี9   เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ตามมาตรา  ๘  

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.   ๒๕๓๕  ซึ� งแก้ไขเพิ�มเ ติมโดย

พระราชบญัญติันี9   

(๑) ภายในสามสิบวนันับแต่วนัที�พระราชบญัญติันี9 ใช้บงัคบั  ให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ซึ� งดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี9 ใชบ้งัคบั  คดัเลือกกนัเอง

โดยวิธีการจับสลากให้เหลือจาํนวนสามคน  และให้ถือว่าการออกจากตําแหน่งโดยการจับสลาก 

เป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

(๒) ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  ไดรั้บการแต่งตั9งตามมาตรา  ๕๗  

ให้ประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  และกรรมการ  ก.ล.ต.  ที�มิใช่กรรมการผูท้รงคุณวุฒิร่วมกนัเสนอรายชื�อ

ผูท้รงคุณวุฒิที�สมควรได้รับการแต่งตั9งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  จาํนวน 

สองเท่าของจาํนวนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิที�จะแต่งตั9 งต่อคณะกรรมการคดัเลือกตามมาตรา  ๓๑/๓   



๓๘ 

 

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติันี9   

และให้คณะกรรมการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกและเสนอชื�อต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเพื�อมี

คาํสั�งแต่งตั9งภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บรายชื�อ 

เมื�อครบสองปีนับแต่วนัที�ไดรั้บการแต่งตั9ง  ให้กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตาม  (๑)  ออกจากตาํแหน่ง  

และให้ถือวา่การออกจากตาํแหน่งดงักลา่วเป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

มาตรา ๕๙ ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ตามมาตรา  ๘  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที�ดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี9 ใช้บงัคบัอยูใ่น

ตาํแหน่งและปฏิบติัหน้าที�ต่อไป  จนกวา่จะมีการแต่งตั9งประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  ตามมาตรา  ๕๗  

และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ตามมาตรา  ๕๘  

มาตรา ๖๐ ในระหวา่งที�ยงัไม่มีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  

ทําหน้าที�คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเพื�อด ํา เ นินการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติันี9 ไปพลางก่อน   

ให้ประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยร่์วมกนัเสนอรายชื�อผูท้รงคุณวุฒิที�สมควรไดรั้บการแต่งตั9งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนตามมาตรา  ๑๖/๑  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติันี9 ต่อคณะกรรมการคดัเลือกเพื�อดาํเนินการตามที�กาํหนด

ในมาตรา  ๓๑/๗  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติม

โดยพระราชบญัญติันี9  

มาตรา ๖๑ ให้เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ซึ� งดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี9 ใชบ้งัคบั  อยูใ่นตาํแหน่งและปฏิบติัหน้าที�ต่อไป

จนกวา่จะมีการแตง่ตั9งคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ตามมาตรา  ๕๘  วรรคหนึ� ง 

มิให้นาํความในมาตรา  ๒๒/๑  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ซึ� งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัตินี9   มาใช้บังคับกับเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�พน้จากตาํแหน่งตามวรรคหนึ�ง  

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�พน้จากตาํแหน่ง

ตามวรรคหนึ� ง  อาจไดรั้บการพิจารณาเสนอชื�อ  เพื�อแตง่ตั9งให้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้กวาระหนึ� ง 

 



๓๙ 

 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที�คณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์ตามมาตรา  ๒๖๐  แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕ ได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา  ๒๖๑  แห่งพระราชบญัญติั
ดงักล่าวไวก่้อนวนัที�พระราชบญัญติันี9 ใชบ้งัคบั  ให้คณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์พิจารณาและวินิจฉัย
อุทธรณ์ต่อไปไดจ้นเสร็จสิ9นตามประกาศหรือระเบียบที�ใชบ้งัคบัแก่การพิจารณาและวนิิจฉยัอทุธรณ์นั9น 

มาตรา ๖๓ ให้บรรดาประกาศ  ระเบียบ  คาํสั�ง  หรือขอ้บงัคบั  ที�คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
ออกตามความในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที�ยงัใช้บังคับอยู ่
ในวนัก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี9 ใชบ้งัคบั  ยงัคงใชบ้งัคบัได้ต่อไป  จนกว่าจะได้มีประกาศระเบียบ  
คาํสั�ง  หรือขอ้บงัคบัเป็นอยา่งอื�นตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติันี9  

มาตรา ๖๔ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติันี9  
 

 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยทุธ์  จุลานนท ์

นายกรัฐมนตรี 
_______________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี9   คือ  โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงโครงสร้าง
ขององค์กรกาํกบัดูแลตลาดทุนโดยปรับปรุงที�มา  องค์ประกอบ  คุณสมบัติ  และวาระการดาํรงตาํแหน่งของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หมี้ความเหมาะสมยิ�งขึ9น  กาํหนดใหมี้คณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนเพื�อทาํหน้าที�ในการตรากฎเกณฑ์กาํกบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจและการทาํธุรกรรมต่าง  ๆ ในตลาดทุน  
ปรับปรุงที�มาและการพน้จากตาํแหน่งของเลขาธิการสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
รวมทั9 งเพิ�มขอ้ห้ามมิให้ประกอบธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าที�หลงัการพน้จากตาํแหน่งดว้ย  ตลอดจน
สมควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลการเสนอขายหลกัทรัพย์เพื�อรองรับพฒันาการของรูปแบบ 
การจดัตั9งผูอ้อกหลกัทรัพย ์ โดยกาํหนดมาตรการเพิ�มเติมเพื�อเสริมสร้างการบริหารจดัการที�ดีของบริษทัที�มีการ
ระดมทุนในตลาดทุนในดา้นหนา้ที�  ความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร  และสิทธิของผูถื้อหุ้นของบริษทั
ปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นการกาํกบัดูแลตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เป็นสากล  ปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลผูป้ระกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละหลกัเกณฑคุ์ม้ครองทรัพย์สินของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพยใ์ห้เหมาะสมกบัสภาวการณ์  
กาํหนดบทบญัญติัรองรับการทาํธุรกรรมในตลาดหลกัทรัพย์อนัได้แก่การบังคับจาํนําหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
เพื�อให้ธุรกรรมต่าง  ๆ  สามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างคล่องตวัมากยิ�งขึ9 น  กาํหนดบทบัญญติัเพื�อคุม้ครองระบบ 
การส่งมอบและชาํระบญัชีในการซื9อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  ปรับปรุงบทบญัญติัเกี�ยวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพย์
เพื�อครอบงาํกิจการ  เพื�อยกระดบัการใชค้วามคุม้ครองผูล้งทุน  รวมทั9งปรับปรุงบทบญัญติัต่าง  ๆ  เพื�อส่งเสริมให้
การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ9น  จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี9  


