
ค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญ 
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

1.  ควำมมุ่งหมำย 
เนื่องจากการพัฒนาตลาดทุนมีความจ าเป็นต้องพัฒนาตลาดแรกควบคู่ไปกับตลาดรองเพื่อให้

การระดมทุนเกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลตลาดทุน
ม ี ห ล ายฉบ ั บและอย ู ่ ภ า ย ใ ต ้ ค ว าม ร ั บ ผ ิ ด ชอบของหล ายหน ่ ว ย ง าน  ท  า ใ ห ้ ก า ร ก  า กั บ 
และพ ัฒนาตลาดท ุนขาดความเป ็นเอกภาพ ท ั ้ งย ั งขาดมาตรการท ี ่จะค ุ ้มครองผ ู ้ลงท ุน ได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรมีกฎหมายและหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมในการก ากับดูแลและพัฒนาตลาด
ทุนเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  สรุปสำระส ำคัญของกฎหมำย 

  2.1  กำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (มำตรำ 8 – มำตรำ 31/7) 

 โครงสร้างหนว่ยงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วย 

 2.1.1  คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) 
ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
คัดเลือก มีอ านาจหน้าที่ในการวางนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนก ากับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์
และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

 2.1.2  คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการ
ผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิ ท  าหน ้าท ี ่ ในการปฏิบ ัต ิการเพ ื ่อให ้ เป ็นไปตามพระราชบ ัญญัต ิหล ักทร ัพย ์และ 
ตลาดหลักทร ัพย ์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หล ักทร ัพย ์ฯ”) และกฎหมายอื ่น  โดยต้องร ับผ ิดชอบ 
ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 2.1.3  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.) มี
หน้าที ่ปฏิบัติการเพื ่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก ากับดูแลใมการปฏิบัติตามและ
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่กระท าความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู : https://www.sec.or.th/TH/Pages/AboutUs/Organiza 
tionStructure.aspx) 
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2.2  กำรออกหลักทรัพย์ของบริษัท (มำตรำ 32 - มำตรำ 55/1 และมำตรำ 63 - มำตรำ 89) 

2.2.1  หลักเกณฑ์ท่ัวไป (มาตรา 33 และมาตรา 63 - มาตรา 65) 
 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่จะกระท าได้ เมื่อได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 

33 ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1)  เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 63 เช่น ตั๋วเงินคลัง 

พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด เป็นต้น  หรือ 

 (2)  เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานและมีการยื่นแบบแสดง
รายการข ้อม ูลการเสนอขายหล ักทร ัพย ์ตามมาตรา 65 และแบบแสดงรายการข ้อม ูลด ังกล ่าว 
มีผลใช้บังคับแล้ว หรือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที ่ได้ร ับอนุญาตจากส านักงานและได้ร ับยกเว้น 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามมาตรา 64  หรือ 

 (3) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทมหาชนจ ากัดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือ
หุ้น  

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ การอนุญาต แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง    

 ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทร ัพย์และหนังส ือช ี ้ชวน 
มีข้อความหรือรายการที ่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ที ่ถือ
หลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่และได้รับความเสียหายจากการนั้น มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของ
หลักทรัพย์เนื่องจากได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวได้ตามที่ก าหนดในมาตรา 82 และมาตรา 83 

(รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู : https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/ 
CorporateFinance.aspx) 

2.2.2  หุ้นกู ้(มาตรา 39 – มาตรา 55/1) 
 ในเร ื ่องห ุ ้นก ู ้  กฎหมายได ้ก  าหนดหล ักเกณฑ์บางเร ื ่องท ี ่ ใช ้บ ังค ับก ับห ุ ้นกู้  

ไว้โดยเฉพาะ เช่น ใบหุ ้นกู ้ต้องมีรายการตามที่มาตรา 40 ก าหนด และในกรณีที ่เป็นหุ ้นกู ้มีประกัน 
ก็จะมีข้อก าหนดเพิ่มเติม (เช่น ต้องมีสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นกู)้ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการจัดท าทะเบียนและการโอนหุ้นกู้ เป็นต้น 

(รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู : https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/ 
DebtInstrument.aspx) 
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2.3  กำรเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี (มำตรำ 56 – มำตรำ 62) 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่อส านักงาน ก.ล.ต. เช่น  
-  งบการเง ินรายไตรมาสที ่ผ ู ้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว และงบการเง ินประจ างวด 

การบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

-  รายงานประจ าปี  
-  กรณีที ่มี เหตุการณ์ที่ม ีหร ือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู ้ถ ือหลักทร ัพย์  

หร ือต ่อการต ัดส ินใจในการลงท ุนหร ือต ่อการเปล ี ่ยนแปลงในราคาของหล ักทร ัพย ์ของบร ิษัท  
เช่น บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง เปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น โดยในกรณีนี้บริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องรายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า  

นอกจากนี ้ กรรมการ ผู ้จ ัดการ ผู ้ด  ารงต าแหน่งบริหารของบริษัทที ่ออกหลักทรัพย์  
มีหน้าที่เปิดเผยรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรส 
หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต. ด้วย 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีส านักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าเอกสารหรือรายงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จัดส่ง
ให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน ส านักงาน ก.ล.ต. มีอ านาจให้บริษัทรายงานหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม  
ให้กรรมการบริษัทชี้แจงเพ่ิมเติม หรือให้บริษัทจัดให้มีการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีและรายงานผลการสอบ
บัญชีต่อส านักงาน ก.ล.ต. และเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไป 

(รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู : https://www.sec.or.th/TH/Pages/LAWANDREGULA 
TIONS/SHAREISSUINGCOMPANIES.aspx และ https://www.sec.or.th/TH/Pages/Lawand 
Regulations/AuditorAccountsT.aspx) 

2.4  กำรบริหำรกิจกำรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (มำตรำ 89/1 – มำตรำ 89/32) 
 บร ิษ ัทมหาชนจ  าก ัดท ี ่ ได ้ ร ับอน ุญาตให ้ เสนอขายห ุ ้นต ่อประชาชนหร ือม ีหุ้น 

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  มีหน้าที่บริหารกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามหมวด 3/1 เช่น  

-  กรรมการและผู้บริหารต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต . ประกาศ
ก าหนด เพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

-  กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ 
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duties) 

-  การเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือการท าธุรกรรมที่มีนัยส าคัญต่อบริษัทต้อง
ท าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  

https://www.sec.or.th/TH/Pages/LAWANDREGULATIONS/SHAREISSUINGCOMPANIES.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LAWANDREGULATIONS/SHAREISSUINGCOMPANIES.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/AuditorAccountsT.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/AuditorAccountsT.aspx
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-  จัดให้มีเลขานุการบริษัท 
-  ปฏิบัต ิตามหลักเกณฑ์เร ื ่องการประชุมผู ้ถ ือหุ ้น  เช ่น การก าหนดวันที ่ผ ู ้ถ ือหุ้น 

มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) การก าหนดรายละเอียดและระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุม และ
การเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

-  การฟ้องเร ียกให้กรรมการหร ือผ ู ้บร ิหารส ่งค ืนประโยชน์ท ี ่ ได ้ร ับให ้แก่บร ิษัท  
ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารกระท าการหรือละเว้นการกระท าการใด อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม 
fiduciary duties จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ 

(รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู : https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations 
/ShareIssuingCompanies.aspx) 

2.5  บริษัทหลักทรัพย์ (มำตรำ 90 – มำตรำ 152) 
 บริษัทหลักทรัพย์ คือ บริษัทหรือสถาบันการเงินที ่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย ์ซ่ึงได้แก่  
 (1)  การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
 (2)  การค้าหลักทรัพย์ 
 (3)  การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 
 (4)  การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
 (5)  การจัดการกองทุนรวม 
 (6)  การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 (7)  กิจการอื ่นที่เกี ่ยวกับหลักทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (“รัฐมนตรี”) 

ก าหนด1 

 น ิต ิบ ุคคลท ี ่ จะประกอบธ ุรก ิจหล ักทร ัพย์ ต ้องได ้ ร ับ ใบอน ุญาตจากร ัฐมนตรี  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทหลักทรัพย์ก็มีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น  

 -  มีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วตามจ านวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 -  ด ารงเงินกองทุนให้เพียงพอตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 
 -  ห้ามกระท าการบางอย่าง เช่น ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน กระท าการใดที่จะท าให้ลูกค้าหรือบุคคลเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาของหลักทรัพย์ เป็นต้น 

 

 1 เช่น การจัดการเงินร่วมลงทุน การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 

https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/ShareIssuingCompanies.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/ShareIssuingCompanies.aspx
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 -  ห้ามแต่งตั้งให้บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
ผู้มีอ านาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์  นอกจากนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการหรือ
ผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อน 

 -  จัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่มีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี 

 -  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะตามประเภทของธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น ในการจัดการกองทุน
รวม บริษัทหลักทรัพย์จะจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได้เมื่อค าขอจัดตั้งกองทุนรวมได้รับอนุมัติจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายก าหนด เช่น  
 -  บริษัทหลักทรัพย์มีฐานะหรือการด าเนินงานอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่าง

ร ้ า ยแร งแก ่ ป ระ โยชน ์ ของประชาชน  และคณะกรรมการก  า ก ั บตลาดท ุนส ั ่ ง ให ้ แก ้ ไข 
การบริหารงานแล้ว แต่บริษัทหลักทรัพย์ไม่แก้ไขหรือไม่สามารถแก้ไขได้ 

 - บริษัทหลักทรัพย์มีฐานะหรือการด าเนินงานอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ของประชาชน และส านักงาน ก.ล.ต. ได้ด าเนินการตามข้ันตอนตามกฎหมายจนถึงขั้นสั่งให้ถอด
ถอนกรรมการ ผู้จัดการแล้ว แต่บริษัทหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงาน ก.ล.ต. 

 - ไม่ประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตในปริมาณที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดในช่วงระยะเวลา 2 ปี 

โดยในกรณีที ่ร ัฐมนตรีส ั ่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท  
จะเป็นผลให้เป็นการเลิกบริษัทบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และต้องด าเนินการช าระบัญชีตามขั้นตอน
ต่อไป 

(รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู :  
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/Intermediaries.aspx  และ 

https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/MutualFundCollective.aspx 
และ 

https://www.sec.or.th/TH/Pages/lawandregulations/Personels.aspx) 

2.6  ตลำดหลักทรัพย์ (มำตรำ 153 – มำตรำ 203) 
 ให ้จ ัดต ั ้งตลาดหลักทร ัพย์แห่งประเทศไทยเพื ่อประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์  

โดยไม่น  าผลก าไรมาแบ่งป ันกัน โดยมีคณะกรรมการตลาดหลักทร ัพย ์ท ี ่ประกอบด้วยบ ุคคล  
ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง และสมาชิกเลือกตั้งเข้ามา ท าหน้าที่เป็นผู้วางนโยบายควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์รวมถึงการก าหนดระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม การ

https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/Intermediaries.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/MutualFundCollective.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/lawandregulations/Personels.aspx
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ก  าหนดหร ือแก ้ ไขระเบ ียบหร ือข ้อบ ังค ับด ังกล ่าวต ้องม ีการร ับฟ ังความค ิดเห ็นและ ได ้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดยกเว้นเอาไว้ 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยังเป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เพื่อท า
หน้าที ่บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบหรือข้อบังคับของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

 ส  าหร ับหล ักทร ัพย ์ท ี ่จะซ ื ้อขายในตลาดหล ักทร ัพย ์น ั ้น จะต ้องเป ็นหล ักทร ัพย์  
ที ่จดทะเบียนกับตลาดหลักทร ัพย์  ตลาดหลักทร ัพย ์จ ึงเป ็นผู้ ด  าเน ินการเก ี ่ยวกับหลักทร ัพย์  
จดทะเบียนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การรับหลักทรัพย์ การก าหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน
เปิดเผยข้อมูล การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น ซึ่งในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัท
ท ี ่ จ ะ เป ็ นนายหน ้ าหร ือต ั วแทนซ ื ้ อขาย หล ักทร ัพย ์ ด ั งกล ่ า ว ได้ จะต ้ อง เป ็ นสมาช ิกของ 
ตลาดหลักทรัพย์  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศก าหนดให้บุคคลที่มิใช่บริษัท
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถท าการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใด
ประเภทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ได้  

 นอกจากนี ้ บริษัทหลักทรัพย์ที ่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถซื ้อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ เว ้นแต่จะได้ร ับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์หรือ  
เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามประเภท 
ที่ได้รับใบอนุญาต 

(รายละเอียดเพิ ่มเติมโปรดดู : https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations 
/SecondaryMarket.aspx) 

2.7  ศูนย์ซ้ือขำยหลักทรัพย์ (มำตรำ 204 – มำตรำ 217) 
 บริษัทหลักทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่า 15 รายอาจขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เพ ื ่อจ ัดต ั ้ งศ ูนย ์ซ ื ้อขายหล ักทร ัพย ์ที่ ท  าการซ ื ้อขายหล ักทร ัพย ์อ ื ่นซ ึ ่ ง ม ิ ได ้ เป ็นหล ักทร ัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยในการก ากับดูแลศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ให้ใช้บทบัญญัติและ
บทก าหนดโทษบางมาตราที่ใช้ก ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์มาใช้กับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์โดยอนุโลม เช่น 
คุณสมบัติของกรรมการศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของศูนย์ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ เป็นต้น 

(รายละเอียดเพิ ่มเติมโปรดดู : https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations 
/SecondaryMarket.aspx) 

 

 

https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SecondaryMarket.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SecondaryMarket.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SecondaryMarket.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SecondaryMarket.aspx
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 2.8  กองทุนส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดทุน (มำตรำ 218 – มำตรำ 218/21)  
 กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Thailand Capital Market Development Fund - 

CMDF) เป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับตลาดทุน พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตลาดทุน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองาน
วิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน 

2.9  องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์  (มำตรำ 219 – มำตรำ 237) 

 2.9.1  ส านักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 การประกอบการเป็นส านักหักบัญชี2 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์3 และการให้บริการเป็น

นายทะเบียนหลักทรัพย์ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

 (รายละเอียดเพิ ่มเติมโปรดดู : https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations 
/SecondaryMarket.aspx) 

 2.9.2  สมาคมท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 
 บริษัทหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 15 รายจะรวมกันจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

หลักทรัพย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อันมิใช่เป็นการหาผลก าไร
หรือรายได้แบ่งปันกันก็ได้ โดยต้องได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับส านักงาน ก.ล.ต. และให้น า
บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 (รายละเอียดเพิ ่มเติมโปรดดู : https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations 
/AssociationrelatedtoSecuritiesBusiness.aspx) 

2 .10  กำรกระท ำอ ันไม ่ เป ็นธรรมเก ี ่ยวกับกำรซื ้อขำยหลักทร ัพย ์ ( มำตรำ 238 –  
มำตรำ 244/7)  

 บทบัญญัติในส่วนนี ้ใช้บ ังคับกับหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์ที ่ซ ื ้อขาย  
ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ เพ่ือป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น  

 -  การบอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้ค ารับรองข้อความเท็จหรือที่ท าให้ส าคัญผิด (มาตรา 
240) 

 

 2 ส านักหักบัญชี หมายความว่า สถานท่ีอันเป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อประโยชน์ในการช าระราคาและส่ง
มอบหลักทรัพย์ทีไ่ด้มีการซื้อขายกนั รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง 
 3 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายความว่า สถานท่ีอันเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ 
รวมทัง้บริการที่เกีย่วข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญช ี

https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SecondaryMarket.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SecondaryMarket.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/AssociationrelatedtoSecuritiesBusiness.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/AssociationrelatedtoSecuritiesBusiness.aspx


8 
 

 -  การวิเคราะห์หรือคาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล (มาตรา 241) 
 -  การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (มาตรา 242 - มาตรา 244) 
 -  การซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัทหลักทรัพย์เพ่ือตัดหน้าลูกค้า โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า (มาตรา 244/1 และมาตรา 244/2) 
 -  การส ่งค  าส ั ่งซ ื ้อขายหลักทร ัพย ์ท ี ่ท  าให ้บ ุคคลทั ่วไปเข ้าใจผ ิดเก ี ่ยวกับราคา 

หรือปริมาณการซื้อขาย (มาตรา 244/3(1)) 
 -  การส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ท าให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายผิดไปจากสภาพ

ปกติของตลาด (มาตรา 244/3(2)) 
 -  การส่งค าสั่งซื้อขายเข้าไปในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ จนเป็นเหตุ

ให้ระบบล่าช้าหรือหยุดชะงัก (มาตรา 244/7) 

(รายละเอียดเพิ ่มเติมโปรดดู : https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations 
/MarketMisconduct.aspx) 

2.11  กำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร (มำตรำ 245 – มำตรำ 259) 
 ผู้ที ่ถือครองหลักทรัพย์ถึงหรือข้ามทุกร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“กิจการ”) ต้องรายงานการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของหลักทรัพย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง 

 ผู้ที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในกิจการรวมกันถึงร้อยละ 25 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของกิจการนั ้น ให ้ถ ือว ่าเป ็นการเข ้าถ ือหลักทร ัพย ์เพ ื ่อครอบง  าก ิจการ  ซึ ่งม ีหน้าท ี ่ต ้องท  า 
ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ก าหนด และในกรณีที่มีการท าค าเสนอซื้อแล้ว ห้ามกิจการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการในประการที่
น่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (anti-takeover)  เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของกิจการ  

(รายละเอียดเพิ ่มเติมโปรดดู : https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations 
/Takeover.aspx) 

2.12  กำรก ำหนดโทษทำงอำญำ และมำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง (มำตรำ 267/1 - มำตรำ 317/14) 
 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีโทษทางอาญาทั้งจ าคุกและปรับ และในความผิดบางประเภท 

ก็อาจเปรียบเทียบปรับ (มาตรา 317) หรือใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งได้ (มาตรา 317/1 – 317/14) 

 (รายละเอียดเพิ ่มเติมโปรดดู : https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations 
/Enforcement.aspx) 

https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/MarketMisconduct.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/MarketMisconduct.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/Takeover.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/Takeover.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/Enforcement.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/Enforcement.aspx
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หมำยเหตุ ค าอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการท าความเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการ
ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือ
ตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ  
 
       

                                                             ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 


