(ตราพระบรมราชโองการ)

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที' 12 มีนาคม พ.ศ. 2535
เป็ นปี ที' xxx ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ให้ประกาศว่า
โดยที%เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข0 ึนไว้ โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ทําหน้าที%รัฐสภา ดังต่อไปนี0
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน0 ีเรี ยกว่า "พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัติน0 ีให้ใช้บงั คับเมื%อพ้นหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป เว้นแต่มาตรา 4 มาตรา 7 ถึงมาตรา 16 มาตรา 17 ถึงมาตรา 31 มาตรา 262
มาตรา 263 มาตรา 318 ถึงมาตรา 320 และมาตรา 332 ให้ใช้บงั คับตั0งแต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517
(2) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ฉบับที%2 ) พ.ศ.2527
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน0 ี
“หลักทรัพย์” หมายความว่า
(1) ตัวI เงินคลัง
(2) พันธบัตร
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(3) ตัวI เงิน
(4) หุน้
(5) หุน้ กู้
(6) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรื อหลักฐานแสดงสิ ทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม
(7) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที%จะซื0 อหุน้
(8) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที%จะซื0 อหุน้ กู้
(9) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที%จะซื0 อหน่วยลงทุน
(10) ตราสารอื%นใดที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
“ตัวI เงิน” หมายความว่า ตัวI เงินที%ออกเพื%อจัดหาเงินทุนจากประชาชนเป็ นการทัว% ไป
ตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“หุน้ กู”้ หมายความว่า ตราสารแห่งหนี0ไม่วา่ จะเรี ยกชื%อใดที%แบ่งเป็ นหน่วยแต่ละหน่วย
มีมูลค่าเท่ากันและกําหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็ นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริ ษทั
ออกให้แก่ผใู ้ ห้กยู้ มื เงินหรื อผูซ้ 0ื อ เพื%อแสดงสิ ทธิ ที%จะได้รับเงินหรื อผลประโยชน์อื%นของผูถ้ ือตราสารดังกล่าว
แต่ไม่รวมถึงตัวI เงิน
“ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า ผูท้ าํ การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชน
“หนังสื อชี0ชวน” หมายความว่า เอกสารใดๆที%ออกโดยมีวตั ถุประสงค์เพื%อโฆษณาชี0ชวน
ให้บุคคลอื%นจองซื0อหรื อซื0 อหลักทรัพย์ที%ตนหรื อบุคคลอื%นออกหรื อเสนอขาย
“บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด และให้หมายความถึง
นิติบุคคลที%มีกฎหมายเฉพาะจัดตั0งขึ0นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุ รกิจ
“บริ ษทั หลักทรัพย์” หมายความว่า บริ ษทั หรื อสถาบันการเงิน ที%ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน0 ี
“ธุ รกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า ธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี0
(1) การเป็ นนายหน้าซื0 อขายหลักทรัพย์
(2) การค้าหลักทรัพย์
(3) การเป็ นที%ปรึ กษาการลงทุน
(4) การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
(5) การจัดกองทุนรวม
(6) การจัดกองทุนส่ วนบุคคล
(7) กิจการอื%นที%เกี%ยวกับหลักทรัพย์ตามที%รัฐมนตรี กาํ หนดตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3

“การเป็ นนายหน้าซื0 อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า การเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทน
เพื%อซื0 อ ขาย หรื อแลกเปลี%ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคลอื%นเป็ นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม
หรื อค่าตอบแทนอื%น
“การค้าหลักทรัพย์” หมายความว่า การซื0อ ขาย หรื อแลกเปลี%ยนหลักทรัพย์ในนาม
ของตนเองเป็ นทางค้าปกติโดยกระทํานอกตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์
“การเป็ นที%ปรึ กษาการลงทุน” หมายความว่า การให้คาํ แนะนําแก่ประชาชนไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกี%ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรื อความเหมาะสมในการลงทุนที%เกี%ยวกับ
หลักทรัพย์น0 นั หรื อที%เกี%ยวกับการซื0 อหรื อขายหลักทรัพย์ใดๆเป็ นทางค้าปกติ ทั0งนี0 โดยได้รับ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนอื%น แต่ไม่รวมถึงการให้คาํ แนะนําแก่ประชาชนในลักษณะที%คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า การรับหลักทรัพย์ท0 งั หมดหรื อบางส่ วนจาก
บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนอื%น
ทั0งนี0 ไม่วา่ จะมีเงื%อนไขอย่างหนึ%งอย่างใดหรื อไม่กต็ าม
“การจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า การจัดการลงทุนตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจําหน่ายแก่ประชาชน เพื%อนําเงินที%ได้
จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนนั0นไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื%นหรื อไปหาดอกผลโดยวิธีอื%น
“การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล” หมายความว่า การจัดการเงินทุนของบุคคลตั0งแต่หา้ คน
หรื อคณะบุคคลตั0งแต่หนึ%งคณะขึ0นไป ที%ได้มอบหมายให้จดั การลงทุนเพื%อแสวงหาผลประโยชน◌์
จากหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนอื%น แต่ไม่รวมถึงการจัดการกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี0ยงชีพ
“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที%ได้รับการจดทะเบียน
หรื อได้รับการอนุญาตให้ทาํ การซื0 อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“พนักงานเจ้าหน้าที”% หมายความว่า ผูซ้ % ึงรัฐมนตรี แต่งตั0งให้ปฏิบตั ิการตามพระราช
บัญญัติน0 ีโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน0 ี
มาตรา 5 เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน0 ีกาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื%นในการ
ออกใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติน0 ี ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
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คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาและ
การสัง% การให้เป็ นที%ทราบโดยทัว% ไปและในกรณี ที%ไม่อนุญาตหรื อไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผล
ให้ผยู ้ นื% ขอทราบด้วย
มาตรา 6 การลงลายมือชื%อของกรรมการหรื อนายทะเบียนในใบหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติน0 ี จะใช้เครื% องจักรประทับหรื อโดยวิธีอื%นใดแทนตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดก็ได้ ทั0งนี0 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน0 ีและ
ให้มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงและแต่งตั0งพนักงานเจ้าหน้าที%เพื%อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน0 ี
กฎกระทรวงนั0น เมื%อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
การกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ส่ วนที' 1
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

มาตรา 8 ให้มีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ%ง
เรี ยกโดยย่อว่า "คณะกรรมการ ก.ล.ต." ประกอบด้วย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเป็ น
ประธานกรรมการ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
และผูท้ รงคุณวุฒิซ% ึงคณะรัฐมนตรี แต่งตั0งโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี อีกไม่นอ้ ยกว่าสี% แต่ไม่เกินหกคน
เป็ นกรรมการ โดยในจํานวนนี0อย่างน้อยต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฎหมาย ด้านการบัญชี และ
ด้านการเงินด้านละหนึ%งคน และให้เลขาธิการเป็ นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 9 กรรมการ ก.ล.ต. ซึ% งคณะรัฐมนตรี แต่งตั0งตามมาตรา 8 ต้องไม่เป็ นข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ%นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ%นซึ%งได้รับเลือกตั0ง หรื อเป็ นสมาชิกหรื อเจ้าหน้าที%
ในพรรคการเมือง
มาตรา 10 กรรมการ ก.ล.ต. ซึ% งคณะรัฐมนตรี แต่งตั0งตามมาตรา 8 มีวาระอยูใ่ น
ตําแหน่งคราวละหกปี โดยวาระเริ% มแรกเมื%อครบสองปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน
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หนึ%งในสามโดยวิธีจบั สลาก และเมื%อครบสี% ปีให้กรรมการในจํานวนที%เหลือจากการจับสลาก
ออกเมื%อครบสองปี แรกออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ%งในสองของจํานวนดังกล่าวโดยวิธีจบั สลาก
หากจํานวนที%คาํ นวณได้มีเศษให้ปัดเศษทิง0 และให้ถือว่าการออกจากตําแหน่งโดยการจับสลาก
เป็ นการออกตามวาระด้วย
เมื%อกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้ดาํ เนินการแต่งตั0งใหม่ภายในหกสิ บวัน
ในระหว่างที%ยงั มิได้มีการแต่งตั0งกรรมการ ก.ล.ต. ขึ0นใหม่ ให้กรรมการ ก.ล.ต. ซึ% งพ้นจากตําแหน่ง
ดังกล่าว อยูใ่ นตําแหน่งเพื%อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ ก.ล.ต. ซึ% งได้รับแต่งตั0งใหม่เข้ารับหน้าที%
กรรมการ ก.ล.ต.ซึ% งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั0งใหม่อีกได้แต่จะแต่งตั0งให้อยูใ่ นตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
มาตรา 11 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการ ก.ล.ต.
ซึ% งคณะรัฐมนตรี แต่งตั0งพ้นจากตําแหน่งเมื%อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรี ให้ออกเพราะปฏิบตั ิหน้าที%บกพร่ องอย่างร้ายแรง
(4) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที%สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิด
ที%ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(7) เป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 9
ในกรณี ที%กรรมการ ก.ล.ต. ซึ%งคณะรัฐมนตรี แต่งตั0งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
คณะรัฐมนตรี อาจแต่งตั0งผูอ้ ื%นเป็ นกรรมการ ก.ล.ต. แทน และให้ผไู้ ด้รับแต่งตั0งดํารงตําแหน่ง
แทนอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที%เหลืออยูข่ องกรรมการ ก.ล.ต. ซึ%งตนแทน
มาตรา 12 การประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึ%งหนึ%งของจํานวนกรรมการ ก.ล.ต. ทั0งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถ้าประธานกรรมการ ก.ล.ต. ไม่มาประชุม
หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที%ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานทําหน้าที%ประธานในที%ประชุม ถ้าไม่มี
รองประธานหรื อมีแต่ไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที%ได้ ให้กรรมการ ก.ล.ต. ที%มาประชุม
เลือกกรรมการ ก.ล.ต. คนหนึ%งเป็ นประธานในที%ประชุม
การวินิจฉัยชี0ขาดของที%ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการ ก.ล.ต. คนหนึ%ง
ให้มีเสี ยงหนึ%งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที%ประชุมออกเสี ยงเพิม% ขึ0น
อีกเสี ยงหนึ%งเป็ นเสี ยงชี0ขาด
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มาตรา 13 กรรมการ ก.ล.ต. ซึ% งคณะรัฐมนตรี แต่งตั0งผูใ้ ด มีส่วนได้เสี ยใด ๆ ในเรื% อง
ที%พิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่ วมพิจารณาในเรื% องนั0น
มาตรา 14 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจหน้าที%วางนโยบายการส่ งเสริ มและพัฒนา
ตลอดจนกํากับดูแลในเรื% องหลักทรัพย์ ธุ รกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์
และธุ รกิจที%เกี%ยวเนื%อง องค์กรที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ การออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนการเข้าถือหลักทรัพย์เพื%อครอบงํากิจการและการป้ องกันการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี%ยวกับ
การซื0 อขายหลักทรัพย์ อํานาจดังกล่าวให้รวมถึง
(1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง% หรื อข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติน0 ี
(2) กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับคําขออนุญาต คําขอใบรับอนุญาต ใบอนุญาต
หรื อการประกอบกิจการตามที%ได้รับใบอนุญาต
(3) วางระเบียบเกี%ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที%ของคณะอนุกรรมการ
(4) ออกระเบียบ คําสัง% และข้อบังคับเกี%ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์
การบรรจุแต่งตั0งถอดถอน และวินยั พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน การกําหนดเงินเดือน
และเงินอื%นๆรวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
(5) ปฏิบตั ิการอื%นใดเพื%อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติน0 ี
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง% หรื อข้อกําหนดใดๆที%ใช้บงั คับเป็ นการทัว% ไป
เมื%อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา 15 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจแต่งตั0งคณะอนุกรรมการเพื%อปฏิบตั ิ
อย่างหนึ%งอย่างใดตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายได้
ในกรณี ที%เป็ นการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง% หรื อข้อกําหนดที%ใช้บงั คับ
เป็ นการทัว% ไป ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ งเรื% องให้คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ%ง คณะหนึ%งคณะใด
พิจารณากลัน% กรองและเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่กรณี ที%เป็ นความลับ
หรื อต้องดําเนินการโดยเร่ งด่วน
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ%งให้ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในเรื% องที%เกี%ยวข้อง
ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั0งจํานวนไม่นอ้ ยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ให้นาํ ความในมาตรา 12 มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 16 ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที%รัฐมนตรี กาํ หนด และให้ถือว่าเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานของ
สํานักงาน
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ส่ วนที' 2
สํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 17 ให้จดั ตั0งสํานักงานขึ0นเรี ยกว่า "สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์" และให้มีฐานะเป็ นนิติบุคคล
มาตรา 18 ให้สาํ นักงานมีสาํ นักงานแห่งใหญ่ในกรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัดใกล้เคียง
และจัดตั0งสาขาหรื อตัวแทนขึ0น ณ ที%อื%นใดก็ได้
มาตรา 19 ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจและหน้าที%ปฏิบตั ิการใด ๆ เพื%อให้เป็ นไปตามมติ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.และปฏิบตั ิงานอื%นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน0 ี
อํานาจและหน้าที%ของสํานักงานตามวรรคหนึ%ง ให้รวมถึง
(1) ถือกรรมสิ ทธิZหรื อมีสิทธิ ครอบครองหรื อมีทรัพยสิ ทธิ ตา่ งๆ สร้าง ซื0 อ จัดหา ขาย
จําหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื0 อ ให้เช่าซื0 อ ยืม ให้ยมื รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี%ยน โอน รับโอน
หรื อดําเนินการใดๆ เกี%ยวกับทรัพย์สินทั0งในและนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับทรัพย์สินที%มีผมู ้ อบให้
(2) กูย้ มื เงินหรื อให้กยู้ มื เงินและลงทุนหาผลประโยชน์
(3) กําหนดค่าธรรมเนียมการยืน% แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน
และการยืน% คําขอต่างๆ
(4) รับค่าธรรมเนียมต่างๆตามที%กาํ หนดในกฎกระทรวงหรื อตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต.
และสํานักงานกําหนด
ทั0งนี0 เฉพาะเพื%อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
มาตรา 20 ให้คณะรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของรัฐมนตรี แต่งตั0งเลขาธิ การ และให้เลขาธิการ
มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสี% ปี และอาจได้รับการแต่งตั0งใหม่อีกได้ แต่จะแต่งตั0งให้อยูใ่ นตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
มาตรา 21 เลขาธิ การต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี0
(1) เป็ นผูส้ ามารถปฏิบตั ิงานเต็มเวลาให้แก่สาํ นักงาน
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็ นข้าราชการการเมือง หรื อสมาชิกสภาท้องถิ%นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ%น
ซึ% งได้รับเลือกตั0งหรื อเป็ นสมาชิกหรื อเจ้าหน้าที%ในพรรคการเมือง
(4) ไม่เป็ นข้าราชการซึ% งมีตาํ แหน่งหรื อเงินเดือนประจํา พนักงานหรื อลูกจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐอื%นหรื อของราชการส่ วนท้องถิ%น
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(5) ไม่ดาํ รงตําแหน่งหรื อหน้าที%ใดหรื อมีผลประโยชน์เกี%ยวข้องในบริ ษทั หลักทรัพย์
มาตรา 22 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เลขาธิ การพ้นจากตําแหน่งเมื%อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) มีอายุครบหกสิ บปี บริ บ◌ู รณ์
(4) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 21
5) คณะรัฐมนตรี มีมติให้ออกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื%องจาก
กระทําความผิดต่อหน้าที%ที%บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน0 ี หรื อบกพร่ องต่อหน้าที%อย่างร้ายแรง
มาตรา 23 ให้เลขาธิ การเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบ
ในการดําเนินกิจการทั0งปวงของสํานักงาน
ในการดําเนินกิจการ เลขาธิ การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา 24 ในกิจการของสํานักงานที%เกี%ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิ การ
เป็ นผูแ้ ทนของสํานักงานและเพื%อการนี0เลขาธิ การจะมอบอํานาจให้ตวั แทนหรื อบุคคลใดกระทําการ
เฉพาะอย่างแทนก็ได้
มาตรา 25 ให้สาํ นักงานมีทุนประเดิมประกอบด้วยเงินที%โอนมาตามมาตรา 319 และ
มาตรา 320
มาตรา 26 ให้สาํ นักงานจัดให้มีเงินสํารองประเภทต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา 27 บรรดาค่าธรรมเนียมตามที%กาํ หนดในกฎกระทรวงและค่าธรรมเนียมอื%น
ที%สาํ นักงานได้รับและรายได้อื%นอันได้มาจากการดําเนินงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน
ให้ตกเป็ นของสํานักงาน และเมื%อได้หกั ด้วยรายจ่ายและหักเป็ นเงินสํารองตามมาตรา 26 แล้ว
เหลือเท่าใดให้จดั ส่ งเป็ นรายได้ของรัฐ
มาตรา 28 ให้พนักงานสํานักงานพ้นจากตําแหน่งเมื%อพนักงานผูน้ 0 นั มีอายุครบ
หกสิ บปี บริ บูรณ์
มาตรา 29 มิให้นาํ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในส่ วนที%เกี%ยวกับการจ่าย
ค่าชดเชยและการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมาย
ว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มาใช้บงั คับกับเลขาธิ การ พนักงาน และลูกจ้างของสํานักงาน
มาตรา 30 ให้สาํ นักงานจัดให้มีระบบบัญชีที%เหมาะสมกับกิจการของสํานักงานและ
จัดให้มีการสอบบัญชีภายในเป็ นประจํา
มาตรา 31 ให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีของสํานักงาน และเสนอ
รายงานผลการสอบบัญชีตอ่ รัฐมนตรี ภายในเก้าสิ บวันนับจากวันสิ0 นปี บัญชี
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หมวด 2
การออกหลักทรัพย์ ของบริษัท
ส่ วนที' 1
การอนุญาตให้ เสนอขายหลักทรัพย์ ทอี' อกใหม่

มาตรา 32 ห้ามมิให้ผเู ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัดเสนอขายหุน้ ที%ออกใหม่
ต่อประชาชนหรื อบุคคลใดๆเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานและปฏิบตั ิตามมาตรา 65
การขออนุญาตตามวรรคหนึ%ง จะกระทําได้ตอ่ เมื%อผูเ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั ดังกล่าวได้
จดทะเบียนหนังสื อบริ คณห์สนธิ ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดแล้ว
มาตรา 33 ห้ามมิให้บริ ษ◌ัทมหาชนจํากัดเสนอขายหลักทรัพย์ที%ออกใหม่ประเภท
หุ น้ หุน้ กู้ ตัวI เงิน ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที%จะซื0 อหุน้ ใบสําคัญที%แสดงสิ ทธิ ที%จะซื0อหุ น้ กูแ้ ละหลักทรัพย์
อื%นใดที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงาน และปฏิบตั ิตามมาตรา 65
หรื อเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที%ออกใหม่ท0 งั หมดนั0นต่อผูถ้ ือหุน้ โดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่า
ที%เสนอขายจากผูถ้ ือหุ น้
มาตรา 34 ห้ามมิให้บริ ษทั จํากัดเสนอขายหลักทรัพย์ที%ออกใหม่ประเภทหุ น้ กู้ ตัวI เงิน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที%จะซื0อหุ น้ กู้ และหลักทรัพย์อื%นใดที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่
(1) มีคุณสมบัติตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) เสนอขายหลักทรัพย์ที%ไม่อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ เป็ นหุ น้ ได้
(3) ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน และ
(4) ปฏิบตั ิตามมาตรา 65
มาตรา 35 การขอเสนอขายหลักทรัพย์ที%ออกใหม่และการอนุญาตตามมาตรา 32
มาตรา 33 และมาตรา 34 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ในการนี0คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในเรื% องดังต่อไปนี0
ไว้ดว้ ยก็ได้
(1) สัดส่ วนของหนี0สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
(2) ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย์
(3) การจอง การจัดจําหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์
(4) การรับชําระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์
(5) การเก็บรักษาและการปฏิบตั ิเกี%ยวกับเงินค่าจองหลักทรัพย์
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(6) เงื%อนไขอื%นที%จาํ เป็ นในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผูล้ งทุน
มาตรา 36 ในการพิจารณาคําขออนุญาต ให้สาํ นักงานแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นื%
คําขอทราบภายในสี% สิบห้าวันนับแต่วนั ที%ได้รับคําขอพร้อมทั0งเอกสารหลักฐานที%ถูกต้องและครบถ้วน
ตามมาตรา 35
มาตรา 37 มิให้นาํ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที%หา้ ม
มิให้บริ ษทั จํากัดออกหุ น้ กู้ มาใช้บงั คับกับบริ ษทั จํากัดที%ได้รับอนุญาตให้ออกห◌ุ ◌้นกูต้ ามมาตรา 34
มาตรา 38 มิให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 654 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาใช้บงั คับแก่หลักทรัพย์ประเภทหุ น้ กูแ้ ละตัวI เงินที%เสนอขายได้ตามมาตรา 33 และมาตรา 34
ส่ วนที' 2
หุ้นกู้

มาตรา 39 หุ น้ กูข้ องบริ ษทั ต้องมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าฉบับละหนึ%งร้อยบาท โดยชําระ
เป็ นเงิน และผูซ้ 0ื อจะขอหักกลบลบหนี0กบั บริ ษทั มิได้
มาตรา 40 ใบหุ น้ กูอ้ ย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี0
(1) ชื%อบริ ษทั
(2) เลขทะเบียนบร◌ิษทั และวันที%นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริ ษทั
(3) จํานวนเงินที%ออกหุ น้ กู้
(4) ชื%อผูถ้ ือหุ น้ กู้ หรื อคําแถลงว่าได้ออกหุ น้ กูน้ 0 นั ให้แก่ผถู้ ือ
(5) ชนิด มูลค่า เลขที%ใบหุ น้ กู้ จํานวนหุ น้ กูแ้ ละจํานวนเงิน อัตราดอกเบี0ย และระยะ
เวลาการชําระคืน
(6) วิธีการ เวลา และสถานที%สาํ หรับการชําระดอกเบี0ยหุ ้นกู้ และการไถ่ถอนหุ น้ กู้
(7) สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ กูใ้ นกรณี ที%บริ ษทั มีหนี0ก่อนการออกหุ น้ กู้
(8) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ (ถ้ามี)
(9) ลายมือชื%อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั หรื อนายทะเบียนหุน้ กู้
(10) วันเดือนปี ที%ออกหุน้ กู้
(11) รายการอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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ส่ วนที' 3
การออกหุ้นกู้มีประกัน

มาตรา 41 ในการขออนุญาตตามมาตรา 33 หรื อมาตรา 34 เพื%อออกหุ ้นกูม้ ีประกัน
ผูข้ ออนุญาตต้องดําเนินการดังต่อไปนี0ดว้ ย
(1) เสนอร่ างข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที%ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุ น้ กู้
(2) เสนอร่ างสัญญาแต่งตั0งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
(3) ขอความเห็นชอบบุคคลซึ%งมีคุณสมบัติตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
(4) ดําเนินการอื%นใดตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณี ที%บริ ษทั มหาชนจํากัดจะเสนอขายหุ ้นกูม้ ีประกันที%ออกใหม่ตอ่ ผูถ้ ือห◌ุ ◌้น
ซึ% งไม่ตอ้ งขออนุญาตตามมาตรา 33 ให้บริ ษทั มหาชนจํากัดดําเนินการตามวรรคหนึ%งก่อนการ
เสนอขายหุน้ กูด้ ว้ ย
มาตรา 42 ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที%ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุ น้ กูอ้ ย่างน้อย
ต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี0
(1) สิ ทธิ และเงื%อนไขตามหุ น้ กู้
(2) ผลประโยชน์ตอบแทน
(3) ทรัพย์สินที%เป็ นประกันหรื อหลักประกันอื%น
(4) การแต่งตั0งและอํานาจหน้าที%ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
(5) เงื%อนไขการเปลี%ยนตัวผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
(6) คํายินยอมของผูถ้ ือหุ น้ กูท้ ี%จะให้ผอู ้ อกหุ น้ กูม้ ีประกันแต่งตั0งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ ก◌ู ◌้
ที%ได้รับความเห็นชอบไว้ตามมาตรา 41(3)
(7) คํารับรองของผูอ้ อกหุ น้ กูม้ ีประกันที%จะจํานอง จํานํา หรื อให้หลักประกัน
อย่างอื%นเพื%อเป็ นประกันหุ น้ กู้ ภายในระยะเวลาที%กาํ หนดไว้ตามมาตรา 44
(8) วิธีการ เวลา และสถานที%สาํ หรับการชําระหนี0
(9) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ (ถ้ามี)
(10) รายการอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 43 สัญญาแต่งตั0งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูอ้ ย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี0
(1) อํานาจและหน้าที%ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นการรับจํานอง รับจํานํา หรื อรับ
หลักประกันอย่างอื%น การใช้สิทธิบงั คับหลักประกันดังกล่าว หรื อการดําเนินการให้ผอู ้ อกหุ น้ กู้
มีประกันปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดที%ทาํ ไว้กบั ผูถ้ ือหุน้ กู้ รวมทั0งการเรี ยกค่าเสี ยหาย
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(2) อัตราและวิธีจา่ ยค่าตอบแทนและบําเหน็จในการเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
(3) รายการอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 44 เมื%อผูอ้ อกหุ น้ กูม้ ีประกันได้เสนอขายหุ น้ กูม้ ีประกันต่อผูถ้ ือหุ น้
หรื อต่อประชาชนหรื อบุคคลใดๆแล้ว ให้ผอู ้ อกหุ น้ กูม้ ีสิทธิและหน้าที%ตามข้อกําหนดตามมาตรา 41(1)
และตามที%บญั ญัติไว้ตามพระราชบัญญัติน0 ี และให้ผอู ้ อกหุ น้ กูม้ ีประกันแต่งตั0งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูต้ าม
คํายินยอมของผูถ้ ือหุน้ กู้ พร้อมกับดําเนินการจํานอง จํานํา หรื อจัดให้มีหลักประกันอย่างอื%น
ให้กบั ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูด้ งั กล่าวภายในเจ็ดวันนับตั0งแต่วนั ที%ปิดการเสนอขาย
มาตรา 45 ให้ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูม้ ีอาํ นาจกระทําการในนามของตนเองเพื%อประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ น้ กูท้ 0 งั ปวงในการรับจํานอง รับจํานํา หรื อรับหลักประกันอย่างอื%น การใช้สิทธิ บงั คับหลักประกัน
และการดําเนินการให้ผอู ้ อกหุ น้ กูม้ ีประกันปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที%ให้ไว้กบั ผูถ้ ือหุ น้ กู้ รวมทั0งการเรี ยก
ค่าเสี ยหาย
การกระทําของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูต้ ามวรรคหนึ%ง ให้ถือว่าเป็ นการกระทําของผูถ้ ือ
หุ น้ กูโ้ ดยตรง
มาตรา 46 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เงื%อนไข
และวิธีการในการกระทําตามอํานาจหน้าที%ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูไ้ ด้
มาตรา 47 นอกจากหน้าที%ตามที%กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตั0ง ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
มีหน้าที%ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ กู้
ในกรณี ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูก้ ระทําการ งดเว้นกระทําการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที%
ตามวรรคหนึ%งจนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผถู ้ ือหุ น้ กู้ ให้ผถู ้ ือหุน้ กูห้ รื อสํานักงานมีสิทธิ ฟ้องร้อง
บังคับคดีกบั ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ เพื%อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ กูท้ 0 งั ปวงได้
ในกรณี ที%ผถู ้ ือหุ น้ กูเ้ ป็ นผูฟ้ ้ องร้องบังคับคดี ผูถ้ ือหุ น้ กูด้ งั กล่าวต้องมีจาํ นวนหุ น้ กู้
มีประกันหรื อได้รับแต่งตั0งจากผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ ื%นซึ% งมีจาํ นวนหุ น้ กูม้ ีประกันรวมกันไม่ต%าํ กว่าร้อยละสิ บ
ของจํานวนหุน้ กูม้ ีประกันที%จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมด
มาตรา 48 ในกรณี ที%ผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูก้ ระทําความผิดเกี%ยวกับทรัพย์ตาม
บทบัญญัติตามหมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรื อหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ให้สาํ นักงานเป็ นผูเ้ สี ยหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย
ในกรณี ตามวรรคหนึ%ง เมื%อพนักงานอัยการยืน% ฟ้ องคดีอาญา ให้พนักงานอัยการ
มีอาํ นาจเรี ยกทรัพย์สินหรื อราคาหรื อค่าสิ นไหมทดแทนเพื%อความเสี ยหายแทนผูไ้ ด้รับความเสี ยหายด้วย
ในการนี0 ให้นาํ บทบัญญัติที%วา่ ด้วยการฟ้ องคดีแพ่งที%เกี%ยวเนื%องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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มาตรา 49 ในการออกหุ น้ กูล้ กั ษณะอื%นนอกจากหุ น้ กูม้ ีประกัน หากผูอ้ อกหุน้ ก◌ู ◌้
ประสงค์จะจัดให้มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ ผูอ้ อกหุ น้ กูต้ อ้ งแสดงความจํานงในขณะที%ขออนุญาตออกหุ ้นกู้
และให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 และ
มาตรา 48 รวมทั0งบทกําหนดโทษที%เกี%ยวข้องมาใช้บงั คับกับการขออนุญาต การทําข้อกําหนดและ
สัญญาแต่งตั0งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ อํานาจหน้าที%ของผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ และการฟ้ องร้องบังคับคด◌กี บั
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กูโ้ ดยอนุโลม
ส่ วนที' 4
การจัดทําทะเบียนและการโอน

มาตรา 50 ให้บริ ษทั ที%ออกหุน้ กู้ ใบสําคัญที%แสดงสิ ทธิที%จะซื0 อหุ น้ หรื อใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที%จะซื0 อหุน้ กูต้ ามมาตรา 33 หรื อมาตรา 34 จัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ตามหลักเกณฑ◌์ และวิธีการที%สาํ นักงานประกาศกําหนด
มาตรา 51 การโอนหุ น้ กู้ ใบสําคัญที%แสดงสิ ทธิ ที%จะซื0อหุ น้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที%จะซื0 อหุ น้ กูช้ นิดระบุชื%อผูถ้ ือที%ออกตามมาตรา 33 หรื อมาตรา 34 จะสมบูรณ์ตอ่ เมื%อผูม้ ีชื%อแสดงว่า
เป็ นเจ้าของหรื อผูร้ ับโอนคนสุ ดท้ายได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์ดงั กล่าวแก่ผรู้ ับโอนโดยลงลายมือชื%อ
สลักหลังแสดงการโอน
มาตรา 52 ผูใ้ ดครอบครองใบหุ น้ กู้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที%จะซื0 อหุน้ หรื อใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที%จะซื0 อหุน้ กูช้ นิดระบุชื%อผูถ้ ือที%ออกตามมาตรา 33 หรื อมาตรา 34 ที%มีการสลักหลังตาม
มาตรา 51 แล้ว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูน้ 0 นั เป็ นเจ้าของหลักทรัพย์น0 นั
มาตรา 53 ผูร้ ับโอนหุ น้ กู้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที%จะซื0อหุ น้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที%จะซื0 อหุ น้ กูช้ นิดระบุชื%อผูถ้ ือที%ออกตามมาตรา 33 หรื อมาตรา 34 ผูใ้ ดประสงค์จะลงทะเบียนการโอน
ให้ยนื% คําขอต่อบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์หรื อนายทะเบียน พร้อมทั0งส่ งมอบใบหลักทรัพย์ที%ตนได◌้
ลงลายมือชื%อเป็ นผูร้ ับโอนในด้านหลังของใบหลักทรัพย์น0 นั แล้วและให้บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์หรื อ
นายทะเบียน แล้วแต่กรณี ลงทะเบียนการโอนพร้อมทั0งรับรองการโอนไว้ในใบหลักทรัพย์น0 นั หรื อ
ออกใบหลักทรัพย์ให้ใหม่ ทั0งนี0 ภายในกําหนดระยะเวลาที%สาํ นักงานประกาศกําหนด เว้นแต่การโอน
หลักทรัพย์น0 นั จะขัดต่อกฎหมายหรื อขัดต่อข้อจํากัดในเรื% องการโอนของบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์
ซึ% งได้จดทะเบียนข้อจํากัดนั0นไว้กบั สํานักงานแล้ว
เมื%อบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์หรื อนายทะเบียนได้รับคําขอโอนตามวรรคหนึ%งแล้ว
ให้การโอนนั0นใช้ยนั กับบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ได้ แต่จะใช้ยนั บุคคลภายนอกได้เมื%อมีการ
ลงทะเบียนการโอนแล้ว
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มาตรา 54 ห้ามมิให้บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์จา่ ยผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่บุคคล
ที%มิได้มีชื%อในทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามมาตรา 53 เว้นแต่เป็ นกรณี ของหุ น้ กูช้ นิดไม่ระบุชื%อผูถ้ ือ
ให้จา่ ยได้เมื%อผูค้ รอบครองได้ยนื% ใบหุน้ ต่อบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ในกรณี เช่นนี0ให้บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์
สลักหลังการจ่ายไว้ดว้ ย
มาตรา 55 การโอนหุ น้ กู้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที%จะซื0 อหุน้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที%จะซื0 อหุ น้ กูช้ นิดไม่ระบุชื%อผูถ้ ือที%ออกตามมาตรา 33 หรื อมาตรา 34 จะสมบูรณ์ตอ่ เมื%อได้ส่งมอบ
ใบหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผรู ้ ับโอน
ส่ วนที' 5
การเปิ ดเผยข้ อมูลและผู้สอบบัญชี

มาตรา 56 ให้บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรื อมาตรา 34
จัดทําและส่ งงบการเงินและรายงานเกี%ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ต่อ
สํานักงานดังต่อไปนี0
(1) งบการเงินรายไตรมาสที%ผสู ้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
(2) งบการเงินประจํางวดการบัญชีที%ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
(3) รายงานประจําปี
(4) รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลอื%นใดเกี%ยวกับบริ ษทั ตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ%งให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไข
และวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด การกําหนดดังกล่าวให้คาํ นึงถึงมาตรฐานที%
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชีได้ให้ความ
เห็นชอบไว้แล้วด้วย
มาตรา 57 ให้บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรื อมาตรา 34
รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อสํานักงานโดยไม่ชกั ช้า เมื%อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี0เกิดขึ0น
(1) บริ ษทั ประสบความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(2) บริ ษทั หยุดประกอบกิจการทั0งหมดหรื อบางส่ วน
(3) บริ ษทั เปลี%ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรื อลักษณะการประกอบธุ รกิจ
(4) บริ ษทั ทําสัญญาให้บุคคลอื%นมีอาํ นาจทั0งหมดหรื อบางส่ วนในการบริ หารงาน
ของบริ ษทั
(5) บริ ษทั กระทําหรื อถูกกระทําอันมีลกั ษณะเป็ นการครอบงําหรื อถูกครอบงํากิจการ
ตามมาตรา 247
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(6) กรณี ใด ๆ ที%มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์หรื อ
ต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน หรื อต่อการเปลี%ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตามที%
สํานักงานประกาศกําหนด
มาตรา 58 ในกรณี ที%สาํ นักงานเห็นว่าเอกสารหรื อรายงานที%บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์
ตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรื อมาตรา 34 จัดส่ งให้มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อมีขอ้ ความคลุมเครื อไม่ชดั เจน
หรื อในกรณี มีเหตุจาํ เป็ นเร่ งด่วน หรื อมีกรณี อื%นใดที%จะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือ
หลักทรัพย์หรื อต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน หรื อต่อการเปลี%ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ให้สํานักงานมีอาํ นาจที%จะดําเนินการประการใดประการหนึ%งหรื อหลายประการดังนี0
(1) ให้บริ ษทั รายงานหรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิม% เติม
(2) ให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของบริ ษทั ชี0แจงเพิม% เติม
(3) ให้บริ ษทั จัดให้มีการสอบบัญชีโดยผูส้ อบบัญชี และรายงานผลการสอบบัญชีน0 นั
ให้สาํ นักงานทราบ และเปิ ดเผยข้อมูลแก่ประชาชนทัว% ไป
มาตรา 59 ให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หารตามที%สาํ นักงานประกาศกําหนด
และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรื อมาตรา 34 จัดทําและเปิ ดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคูส่ มรสและบุตรที%ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะซึ%งถือหลักทรัพย์
ในบริ ษทั นั0น ตลอดจนการเปลี%ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อสํานักงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที%สาํ นักงานประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา 60 เพื%อประโยชน์ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนเกี%ยวกับฐานะและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์รวมทั0งการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ดังกล่าวให้สาํ นักงานมีอาํ นาจ
เปิ ดเผยรายงานหรื อข้อมูลที%ได้รับตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 ได้ ทั0งนี0 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 61 ผูส้ อบบัญชีตามมาตรา 56 ต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีที%สาํ นักงานให้ความเห็นชอบ
เมื%อได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ%งแล้ว ผูส้ อบบัญชีน0 นั มีสิทธิ สอบบัญชีบริ ษทั หลักทรัพย์ตาม
มาตรา 106 บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามที%กาํ หนดในมาตรา 199
และบริ ษทั ที%มีหลักทรัพย์ซ0ื อขายในศูนย์ซ0ือขายหลักทรัพย์ตามที%กาํ หนดในมาตรา 217 ได้ดว้ ย
มาตรา 62 ในกรณี ที%ผสู ้ อบบัญชีสอบทานหรื อสอบบัญชีพบว่าบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์
ตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรื อมาตรา 34 จัดทํางบการเงินรายไตรมาสหรื องบการเงินประจํางวด
การบัญชีไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง ให้ผสู ้ อบบัญชีรายงานข้อสังเกตหรื อเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญของงบการเงิน และแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการสอบทานหรื อรายงานการสอบบัญชี
ที%ตนจะต้องลงลายมือชื%อเพื%อแสดงความเห็น พร้อมทั0งแจ้งให้สาํ นักงานทราบ
ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินประจํางวดการบัญชี ผูส้ อบบัญชีใดไม่ปฏิบตั ิ
ตามความในวรรคหนึ%ง ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีน0 นั ได้
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หมวด 3
การเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชน

มาตรา 63 บทบัญญัติในหมวดนี0มิให้ใช้บงั คับแก่การเสนอขายหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี0
(1) ตัวI เงินคลัง
(2) พันธบัตรรัฐบาล
(3) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(4) พันธบัตรที%กระทรวงการคลังคํ0าประกันต้นเงินและดอกเบี0ย
(5) หลักทรัพย์อื%นใดที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 64 บทบัญญัติในหมวดนี0มิให้ใช้บงั คับแก่การเสนอขายหลักทรัพย์
ในลักษณะดังต่อไปนี0
(1) การเสนอขายหน่วยลงทุนที%ออกใหม่ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที%ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบการจัดการกองทุนรวม
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนหรื อบุคคลใดๆที%มีมูลค่าของหลักทรัพย์
ทั0งหมดน้อยกว่าจํานวนเงินที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) การเสนอขายหลักทรัพย์ที%มีลกั ษณะ ประเภท หรื อจํานวนของผูล้ งทุน
ตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การเสนอขายหลักทรัพย์ตาม (2) และ (3) ผูเ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัด
บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ตอ้ งรายงานผลการขายให้สาํ นักงานทราบภายในสิ บห้าวันนับตั0งแต่
วันปิ ดการเสนอขาย
มาตรา 65 การเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ จะกระทําได้
ต่อเมื%อผูเ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัดบริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ได้ยนื% แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนต่อสํานักงานและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้ว
มาตรา 66 ในกรณี ที%เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ
ตามมาตรา 65 ที%ผเู ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัดหรื อบริ ษทั ต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33
หรื อมาตรา 34 ผ◌ู ◌้เริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัดหรื อบริ ษทั อาจยื%นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนพร้อมกับการยืน% คําขออนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรื อมาตรา 34
หรื อจะยืน% ภายหลังจากวันที%ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที%ออกใหม่กไ็ ด้
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ในกรณี ที%บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที%ออกใหม่ตามมาตรา 33 หรื อ
มาตรา 34 ต่อประชาชนหรื อบุคคลใดๆได้หลายครั0งภายในวงเงินและระยะเวลาที%สาํ นักงานกําหนด
และหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ที%มีกาํ หนดเวลาการชําระคืนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิ บวัน
บริ ษทั ไม่จาํ ต้องยืน% แบบแสดงรายการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนทุกครั0งที%มีการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว แต่ตอ้ งจัดส่ งข้อมูลที%เปลี%ยนแปลงจากแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี0ชวนที%ยนื% ไว้ครั0งแรกให้แก่สาํ นักงานล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าห้าวันทําการก่อนวันจัดส่ ง
หรื อแจกจ่ายหนังสื อชี0ชวน
มาตรา 67 ภายใต้บงั คับมาตรา 68 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวน ให้มีผลใช้บงั คับเมื%อพ้นกําหนดสี% สิบห้าวันนับจากวันที%สาํ นักงาน
ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวน เว้นแต่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดให้มีผลใช้บงั คับก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว
มาตรา 68 ในกรณี ที%ผเู ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัดหรื อบริ ษทั ได้ยื%นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนพร้อมกับการยืน% คําขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที%ออกใหม่ตามมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 หากสํานักงานยังมิได้อนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ที%ออกใหม่เมื%อพ้นระยะเวลาตามที%กาํ หนดไว้ในมาตรา 67 ให้แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนดังกล่าวมีผลใช้บงั คับต่อเมื%อผูเ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชน
จํากัดหรื อบริ ษทั นั0นได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที%ออกใหม่ได้
มาตรา 69 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามแบบ
ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยให้มีรายละเอียดของรายการดังนี0
(1) วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนหรื อบุคคลใดๆ
(2) ชื%อบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์
(3) ทุนของบริ ษทั
(4) จํานวน และประเภทหลักทรัพย์ที%เสนอขาย
(5) ราคาที%คาดว่าจะขายของหลักทรัพย์ตอ่ หน่วย
(6) ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
(7) ฐานะทางการเงิน การดําเนินงาน และข้อมูลที%สําคัญของธุ รกิจ
(8) ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์
(9) ผูส้ อบบัญชี สถาบันการเงินที%ติดต่อประจํา และที%ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ที%
ออกหลักทรัพย์
(10) วิธีการจอง จัดจําหน่ายและจัดสรรหลักทรัพย์
(11) ข้อมูลอื%นใดตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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ในการยืน% แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์สํานักงานจะกําหนด
ให้ผเู ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์แนบเอกสารหลักฐานอื%นนอกจาก
ที%ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์กไ็ ด้
มาตรา 70 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตัวI เงินหรื อหุน้ กู้
นอกจากจะต้องมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา 69 แล้ว ให้มีรายละเอียดของรายการดังต่อไปนี0ดว้ ย
(1) สิ ทธิ และข้อจํากัดในการโอนตามตัวI เงินหรื อหุน้ กู้
(2) ผลประโยชน์ตอบแทน
(3) ทรัพย์สินหรื อหลักประกันอื%นที%เป็ นประกันการออกหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(4) ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ามี)
(5) ภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์เฉพาะกรณี หลักทรัพย์
ที%ไม่มีประกัน
(6) ยอดหนี0คงค้างในการออกตัวI เงินหรื อหุ น้ กูค้ รั0งก่อน
(7) วิธีการ เวลา และสถานที%สาํ หรับการชําระหนี0
(8) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ (ถ้ามี)
(9) ข้อมูลอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 71 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที%จะซื0 อหุน้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที%จะซื0 อหุ น้ กู้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที%จะซื0 อหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา 69 แล้ว ให้มีรายละเอียดของรายการดังต่อไปนี0ดว้ ย
(1) สิ ทธิ และเงื%อนไขตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(2) มติของที%ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที%ให้ออกหุ น้ หรื อหุ น้ กู้ หรื อคําอนุมตั ิของสํานักงาน
ที%ให้ออกหน่วยลงทุนเพื%อการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แล้วแต่กรณี
(3) จํานวนหุ น้ หรื อหุ น้ กูห้ รื อหน่ายลงทุนทั0งสิ0 นที%จะออกตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(4) วิธีการแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ
(5) ข้อมูลอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 72 ร่ างหนังสื อชี0ชวนต้องเป็ นไปตามแบบที%สาํ นักงานประกาศกําหนด
สําหรับรายการในร่ างหนังสื อชี0ชวนที%ตรงกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งมี
สาระสําคัญของข้อมูลไม่ตา่ งกัน
มาตรา 73 ในกรณี ที%สาํ นักงานเห็นว่าข้อความหรื อรายการในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนไม่สมบูรณ์หรื อไม่ครบถ้วน ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจ
สัง% ให้ผยู ้ นื% แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนยืน% รายการหรื อแก้ไข
เพิม% เติมให้ครบถ้วน แต่สาํ นักงานจะสัง% ภายหลังจากที%แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี0ชวนมีผลบังคับใช้ตามมาตรา 67 หรื อมาตรา 68 แล้ว มิได้
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มาตรา 74 ก่อนวันที%แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี0ชวนมีผลใช้บงั คับ หากผูเ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์
ประสงค์จะแก้ไขเพิม% เติมรายการหรื อข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี0ชวนดังกล่าว ให้ยนื% ขอแก้ไขเพิม% เติมรายการหรื อข้อมูลที%ได้ยนื% ไว้ตอ่ สํานักงานได้
เว้นแต่การขอแก้ไขเพิม% เติมดังกล่าวเป็ นการขอแก้ไขเพิม% เติมในสาระสําคัญ สํานักงานอาจกําหนด
ให้การขอแก้ไขเพิม% เติมนั0นมีผลเป็ นการยืน% แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี0ชวนเข้ามาใหม่ โดยให้ถือว่าวันที%สาํ นักงานได้รับคําขอแก้ไขเพิม% เติมนั0นเป็ นวัน
เริ% มต้นในการนับระยะเวลาตามมาตรา 67 ด้วย
ในกรณี ที%สาํ นักงานเห็นว่าการขอแก้ไขเพิม% เติมตามวรรคหนึ%ง จะมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผูล้ งทุน ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจสัง% ให้ผเู ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อ
เจ้าของหลักทรัพย์ดงั กล่าว ยืน% เอกสารหลักฐานดังกล่าวหรื อข้อมูลใดๆเพิม% เติมได้
มาตรา 75 ในการนับระยะเวลาตามมาตรา 67 มิให้นบั ระยะเวลาตั0งแต◌่วนั ที%สาํ นักงาน
ได้สง%ั การตามมาตรา 73 หรื อ มาตรา74 วรรคสอง จนถึงวันที%สาํ นักงานได้รับเอกสารหลักฐาน
หรื อข้อมูลโดยครบถ้วน
มาตรา 76 ภายหลังจากวันที%แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี0ชวนมีผลใช้บงั คับให้สาํ นักงานมีอาํ นาจดําเนินการดังต่อไปนี0
(1) ในกรณี ที%สาํ นักงานตรวจพบว่าข้อความหรื อรายการในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี0ชวนเป็ นเท็จหรื อขาดข้อความที%ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
อันอาจทําให้บุคคลผูเ้ ข้าซื0 อหลักทรัพย์เสี ยหาย ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจสัง% ระงับการมีผลใช้บงั คับ
ของแบบรายการแสดงข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวน และในกรณี ที%การ
เสนอขายหลักทรัพย์น0 นั ได้รับอนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรื อมาตรา 34 ให้สาํ นักงาน
มีอาํ นาจสัง% เพิกถอนการอนุญาตนั0นได้ในทันที
(2) ในกรณี ที%สาํ นักงานตรวจพบว่าข้อความหรื อรายการในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี0ชวนคลาดเคลื%อนในสาระสําคัญหรื อมีเหตุการณ์ที%มีผลให้ขอ้ มูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี0ชวนเปลี%ยนแปลงไปในสาระสําคัญ
ทั0งนี0 อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการลงทุนของบุคคลผูเ้ ข้าซื0อหลักทรัพย์ ให้สาํ นักงาน
มีอาํ นาจสัง% ระงับการมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี0ชวนเป็ นการชัว% คราวจนกว่าจะได้มีการดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและดําเนินการ
อื%นใดตามที%สาํ นักงานกําหนดเพื%อให้ประชาชนได้ทราบถึงการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว
(3) ในกรณี ที%สาํ นักงานตรวจพบว่าข้อความหรื อรายการในแบบ แสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี0ชวนคลาดเคลื%อนในลักษณะอื%นให้สาํ นักงานมีอาํ นาจ
สัง% ให้ผเู ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ที%ยนื% แบบดังกล่าวแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
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การสัง% การของสํานักงานตามวรรคหนึ%ง ไม่กระทบถึงการดําเนินงานใด ๆ ของผูเ้ ริ% มจัดตั0ง
บริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ก่อนที%จะมีการสัง% การดังกล่าวและไม่กระทบถึงสิ ทธิ
ในการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายของบุคคลตามที%บญั ญัติไว้ในมาตรา 82
มาตรา 77 เมื%อผูเ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ได้ยนื% แบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนแล้ว การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี%ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที%แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อ
ชี0ชวนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ให้กระทําได้ แต่ตอ้ งมีสาระสําคัญของข้อมูลตามที%สาํ นักงานประกาศ
กําหนดพร้อมทั0งมีขอ้ ความให้เห็นชัดเจนว่าการเผยแพร่ ดงั กล่าวมิใช่เป็ นหนังสื อชี0ชวน ทั0งนี0 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที%สํานักงานประกาศกําหนด
มาตรา 78 ผูใ้ ดประสงค์จะขอตรวจหรื อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนที%ยนื% ไว้ตอ่ สํานักงาน ให้กระทําได้เมื%อได้ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบที%สาํ นักงานประกาศกําหนด
มาตรา 79 เมื%อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี0ชวน
มีผลใช้บงั คับการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนจะกระทําได้ตอ่ เมื%อได้มีการจัดส่ งหรื อแจกจ่าย
หนังสื อชี0ชวน พร้อมทั0งระบุวนั ที%ได้ยนื% แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี0ชวนไว้ดว้ ย
มาตรา 80 การโฆษณาชี0ชวนต่อประชาชนหรื อบุคคลใดๆให้ซ0ื อหลักทรัพย์ของ
ผูเ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์โดยมิใช่ดว้ ยวิธีการตามมาตรา 79
จะกระทําได้ตอ่ เมื%อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนมีผล
บังคับใช้ตามมาตรา 67 หรื อมาตรา 68 แล้ว และต้องไม่ใช้ถอ้ ยคําหรื อข้อความใดที%เกินความจริ ง
หรื อเป็ นเท็จ หรื ออาจทําให้บุคคลอื%นสําคัญผิด และถ้าเป็ นการโฆษณาทางสิ% งตีพิมพ์ตอ้ งมีรายละเอียด
ตามรายการดังต่อไปนี0
(1) จํานวน ชนิด ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ หน่วยและมูลค่าของหลักทรัพย์
ทั0งหมดที%โฆษณาชี0ชวนให้ซ0ื อ
(2) ชื%อผูเ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์
(3) ประเภทของธุ รกิจที%จะดําเนินการ หรื อกําลังดําเนินการ
(4) สถานที% และวันเวลาที%จะขอรับหนังสื อชี0ชวนได้
(5) ชื%อผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(6) รายการอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 81 เมื%อได้เสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนแล้ว ผูเ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัด
บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ตอ้ งรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตอ่ สํานักงานและในกรณี ที%ผเู ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั
มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์เสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
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ให้ผเู ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์แจ้งจํานวนหลักทรัพย์ และ
จํานวนเงินส่ วนที%ผจู ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ได้รับซื0 อไว้เองด้วย
การรายงานตามวรรคหนึ%ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที%สาํ นักงานประกาศ
กําหนด
มาตรา 82 ในกรณี ที%แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี0ชวน
มีขอ้ ความหรื อรายการที%เป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความที%ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญให้บุคคลใด ๆ ที%ซ0ื อ
หลักทรัพย์จากผูเ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์และยังเป็ นเจ้าของ
หลักทรัพย์อยูแ่ ละได้รับความเสี ยหายจากการนั0น ม◌สี ิ ทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อเจ้าของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวได้
บุคคลผูซ้ 0ื อหลักทรัพย์ที%มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายตามวรรคหนึ%ง ต้องเป็ นผูซ้ 0ื อ
หลักทรัพย์ก่อนที%จะปรากฏข้อเท็จจริ งตามวรรคหนึ%งแต่ตอ้ งไม่เกินหนึ%งปี นับแต่วนั ที%แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนมีผลใช้บงั คับ
มาตรา 83 ให้บุคคลดังต่อไปนี0รับผิดตามมาตรา 82 ร่ วมกับบริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนไม่มีส่วนรู ้เห็น หรื อโดยตําแหน่งหน้าที%ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริ งของ
ข้อมูล หรื อการขาดข้อความที%ควรต้องแจ้งนั0น
(1) กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ซึ% งลงลายมือชื%อไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี0ชวน
(2) ผูเ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัดซึ% งลงลายมือชื%อไว้ในแบบแสดงรายการข้อม◌ู ล
การเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี0ชวน
(3) ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ผูส้ อบบัญชี ที%ปรึ กษาทางการเงินหรื อผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สินซึ%งจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงลงลายมือชื%อรับรองข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี0ชวน
มาตรา 84 บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์และบุคคลตามมาตรา 83 ไม่ตอ้ งรับผิด
ชดใช้คา่ เสี ยหายตามมาตรา 82 ในกรณี ดงั ต่อไปน◌◌ี ้
(1) ผูซ้ 0ื อหลักทรัพย์ได้รู้หรื อควรจะได้รู้วา่ ข้อความหรื อรายการเป็ นเท็จ หรื อขาด
ข้อความที%ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ หรื อ
(2) ความเสี ยหายที%เกิดขึ0นอันมิใช่เป็ นผลมาจากการได้รับข้อความหรื อรายการที%เป็ นเท็จ
หรื อการไม่แจ้งข้อความที%ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
มาตรา 85 ความรับผิดชดใช้คา่ เสี ยหายตามมาตรา 82 ให้มีผลเป็ นจํานวนเท่ากับ
ส่ วนต่างของจํานวนเงินที%ผใู้ ช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายได้จา่ ยไปสําหรับการได้มาซึ% งหลักทรัพย์น0 นั
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กับราคาที%ควรจะเป็ นหากมีการเปิ ดเผยข้อมูลที%ถูกต้องตามที%สํานักงานกําหนดซึ%งต้องไม่ต%าํ กว่า
มูลค่าที%ตราไว้ของหลักทรัพย์น0 นั บวกด้วยดอกเบี0ยของจํานวนส่ วนต่างดังกล่าวสําหรับระยะเวลาที%ถือ
หลักทรัพย์ตามอัตราดอกเบี0ยสู งสุ ดโดยเฉลี%ยที%ธนาคารพาณิ ชย์อย่างน้อยสี% แห่งตามที%สาํ นักงานกําหนด
พึงจ่ายสําหรับเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื%อสิ0 นระยะเวลาตั0งแต่หนึ%งปี ขึ0นไป
มาตรา 86 สิ ทธิ เรี ยกร้องให้ชดใช้คา่ เสี ยหายตามมาตรา 82 ให้มีอายุความหนึ%งปี
นับจากวันที%ได้รู้หรื อควรจะได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี0ชวน
มีขอ้ ความหรื อรายการที%เป็ นเท็จหรื อขาดข้อความที%ควรต้องแจ้งแต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที%แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนมีผลใช้บงั คับ
มาตรา 87 การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี0ชวนมิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และในหนังสื อชี0ชวนดังกล่าว
หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานได้ประกันราคาของหลักทรัพย์ที%เสนอขายนั0น
มาตรา 88 บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ตอ้ งส่ งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผซู้ 0ือ
หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 89 ผูส้ อบบัญชีที%แสดงความเห็นต่องบการเงินซึ% งเผยแพร่ ไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่และหนังสื อชี0ชวนในหมวดนี0ตอ้ งเป็ นผูส้ อบบัญชีที%สาํ นักงาน
ให้ความเห็นชอบ
หมวด 4
ธุรกิจหลักทรัพย์
ส่ วนที' 1
การจัดตั<งและการออกใบอนุญาต

มาตรา 90 การประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์จะกระทําได้ตอ่ เมื%อได้จดั ตั0งในรู ปบริ ษทั จํากัด
หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดหรื อเมื%อเป็ นสถาบันการเงินที%จดั ตั0งขึ0นตามกฎหมายอื%น ทั0งนี0 โดยได้รับ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การจัดตั0งบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดเพื%อประกอบธุ รกิจตามวรรคหนึ%ง
จะกระทําได้ตอ่ เมื%อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การควบบริ ษทั หลักทรัพย์เข้ากันให้ถือว่าเป็ นการจัดตั0งบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชน
จํากัด แล้วแต่กรณี
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การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความ
เห็นชอบตามมาตรานี0ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการ ตลอดจนเสี ยค่าธรรมเนียม
ตามที%กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 91 ในกรณี ที%มีความจําเป็ นเพื%อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื%อพิทกั ษ์ประโยชน์ของประชาชน ให้รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. มีอาํ นาจกําหนดเงื%อนไขที%ผรู้ ับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้
ในกรณี ที%สภาพการณ์ที%ก่อให้เกิดความจําเป็ นตามวรรคหนึ%งเปลี%ยนแปลง
ไปรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแก้ไขหรื อเปลี%ยนแปลงเงื%อนไข
ที%กาํ หนดไว้แล้วนั0นได้
มาตรา 92 บริ ษทั หลักทรัพย์อาจมีสาํ นักงานสาขาได้ แต่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
การจัดตั0งสํานักงานสาขาของสถาบันการเงินที%จดั ตั0งขึ0นตามกฎหมายอื%นให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั0น
มาตรา 93 ผูใ้ ดกระทําการแทนบริ ษทั ซึ% งจัดตั0งและประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสาํ นักงานติดต่อกับบุคคลทัว% ไปในราชอาณาจักรต้องได้รับ
อนุญาตจากสํานักงาน
ให้ผกู ้ ระทําการแทนตามวรรคหนึ%งทํากิจการได้เฉพาะที%ระบุไว้ในการอนุญาต
มิให้นาํ ความในมาตรา 95 มาใช้บงั คับแก่ผไู ้ ด้รับอนุญาตตามมาตรานี0 แต่ผไู ้ ด้รับ
อนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที%สํานักงานกําหนด
ส่ วนที' 2
การกํากับและควบคุม

มาตรา 94 บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งใช้ชื%อซึ% งมีคาํ ว่า “บริ ษทั หลักทรัพย์” นําหน้า และ
“จํากัด” ต่อท้าย
มาตรา 95 ห้ามมิให้ผใู ้ ดนอกจากบริ ษทั หลักทรัพย์ใช้ชื%อหรื อคําแสดงชื%อในธุรกิจว่า
“บริ ษทั หลักทรัพย์” หรื อคําอื%นใดที%มีความหมายเช่นเดียวกัน
มาตรา 96 บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งมีทุนจดทะเบียนซึ% งชําระแล้วตามจํานวนที%คณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ% งต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึ%งร้อยล้านบาท
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มาตรา 97 ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดาํ รงเงินกองทุนให้เพียงพอตามหลักเกณฑ์เงื%อนไขและ
วิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
มาตรา 98 ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์กระทําการดังต่อไปนี0
(1) ลดทุนโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กระทําการใดๆอันจะทําให้ลูกค้า หรื อบุคคลทัว% ไปเข้าใจผิดเกี%ยวกับราคา คุณค่า
และลักษณะของหลักทรัพย์ที%เกี%ยวข้อง
(3) กระทําการใดๆอันมีลกั ษณะที%อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อเป็ นการเอาเปรี ยบ
ลูกค้าหรื อบุคคลที%เกี%ยวข้องตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) ซื0 อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่วา่ จะเป็ นการซื0 อขายในนามของตนเองหรื อลูกค้า
เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้กระทําได้
(5) ขายหลักทรัพย์โดยที%บริ ษทั ยังไม่มีหลักทรัพย์น0 นั อยูใ่ นครอบครองหรื อมิได้
มีบุคคลใดมอบหมายให้ขายหลักทรัพย์น0 นั เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้กระทําได้
(6) รับคําสัง% ซื0อหรื อขายหลักทรัพย์จากลูกค้านอกสถานที%ทาํ การของสํานักงานใหญ่
หรื อสํานักงานสาขา เว้นแต่สาํ นักงานจะกําหนดเป็ นอย่างอื%น
(7) ซื0 อหรื อมีหุน้ เว้นแต่
(ก) เป็ นการได้มาเนื%องจากประกอบการค้าหลักทรัพย์ การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
หรื อธุ รกิจหลักทรัพย์อื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรื อ
(ข) เป็ นการได้มาโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงานตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไข
และวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(8) ประกอบกิจการอื%นใดที%มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที%ได้รับอนุญาต
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การประกอบกิจการอื%นใดตามวรรคหนึ%ง ไม่รวมถึงการให้กยู้ มื เงินเพื%อการซื0 อขายหรื อ
แลกเปลี%ยนหลักทรัพย์ที%เกี%ยวกับการประกอบการเป็ นนายหน้าซื0 อขายหลักทรัพย์หรื อการค้าหลักทรัพย์
หรื อการซื0 อขายหรื อแลกเปลี%ยนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และในศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที%ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าหลักทรัพย์
(9) ย้ายที%ต0 งั สํานักงานใหญ่หรื อสํานักงานสาขาโดยมิได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
(10) โฆษณากิจการของบริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั เว้นแต่การโฆษณานั0นจะได้กระทํา
ตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการที%สาํ นักงานประกาศกําหนด
มาตรา 99 ในกรณี ที%มีปัญหาเกี%ยวกับใบหลักทรัพย์ที%บริ ษทั หลักทรัพย์ครอบครอง
อยูใ่ นขณะใดขณะหนึ%งว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ได้ครอบครองไว้เพื%อตนเองหรื อเพื%อลูกค้าของบริ ษทั
หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั ได้ครอบครองไว้เพื%อลูกค้ารายใด ให้เป็ นไปตามลําดับก่อนหลังดังต่อไปนี0
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(1) ให้การครอบครองของบริ ษทั หลักทรัพย์เพื%อลูกค้าของบริ ษทั หลักทรัพย์อยูใ่ น
ลําดับก่อนการครอบครองของบริ ษทั หลักทรัพย์เพื%อตนเอง
(2) ให้ลูกค้าที%สง%ั ซื0 อก่อนได้รับประโยชน์ตามลําดับก่อนหลังหลักทรัพย์ที%ซ0ื อ ทั0งนี0
ไม่วา่ บริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั จะยึดถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวไว้เป็ นประกันการชําระหนี0เงินกูด้ ว้ ยหรื อไม่กต็ าม
มาตรา 100 การตั0งบุคคลใดเป็ นตัวแทนหรื อนายหน้าของบริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ ง
ได้รับอนุญาตจากสํานักงานก่อน
การขอรับอนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการ
ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 101 ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แจ้งเป็ นหนังสื อต่อสํานักงานภายในสิ บห้าวัน
นับแต่มีการแก้ไขเพิม% เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั หลักทรัพย์
มาตรา 102 การให้กยู้ มื เงินเพื%อการซื0 อขายหรื อแลกเปลี%ยนหลักทรัพย์ บริ ษทั
หลักทรัพย์ตอ้ งดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรา 103 ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ต0 งั หรื อยอมให้บุคคลซึ% งมีลกั ษณะดังต่อไปนี0
เป็ นหรื อทําหน้าที%กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการหรื อที%ปรึ กษาของบริ ษทั
หลักทรัพย์
(1) เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(2) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที%สุดให้จาํ คุกในความผิดเกี%ยวกับทรัพย์
ที%กระทําโดยทุจริ ต
(3) เคยเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการสัง% การของสถาบัน
การเงินที%ถูกเพิกถอนใบอนุญาาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของบริ ษทั หลักทรัพย์อื%น
(5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรื อผูจ้ ดั การตามมาตรา 144
หรื อมาตรา 145 หรื อเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื%น
(6) เป็ นข้าราชการการเมือง
(7) เป็ นข้าราชการซึ% งมีหน้าที%เกี%ยวกับการควบคุมบริ ษทั หลักทรัพย์ พนักงานของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อสํานักงาน เว้นแต่
(ก) เป็ นกรณี ที%ได้รับการแต่งตั0งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื%อเข้าไปช่วยเหลือในการดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นกรณี ที%ได้รับการแต่งตั0งตามมาตรา 145
(ค) เป็ นกรณี ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที%เป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ
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(8) เป็ นผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั จํากัด
ซึ% งตนหรื อบุคคลหรื อห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั จํากัดตามมาตรา 258 (1) (2) (3) (4) (5) หรื อ (6)
เป็ นหุน้ ส่ วนหรื อถือหุ น้ อยู่ เว้นแต่
(ก) เป็ นที%ปรึ กษาหรื อกรรมการซึ% งไม่มีอาํ นาจในการจัดการของบริ ษทั หลักทรัพย์
(ข) เป็ นกรณี ที%ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะมีเหตุจาํ เป็ นต้อง
แก้ไขฐานะหรื อการดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์
(ค) เป็ นกรณี ที%ได้รับการแต่งตั0งตามมาตรา 145
(ง) เป็ นกรณี มีหุน้ อยูใ่ นห้างหุน้ ส่ วนจํากัดนั0นรวมกันไม่เกินร้อยละหนึ%งของทุน
ทั0งหมดของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัดดังกล่าว
(จ) เป็ นกรณี ถือหุ น้ อยูใ่ นบริ ษทั จํากัดนั0นรวมกันไม่เกินร้อยละหนึ%งของ
จํานวนหุ น้ ที%จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมดของบริ ษทั จํากัดดังกล่าว
(9) เป็ นบุคคลซึ%งมิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางานหรื อ
คุณสมบัติอื%น ทั0งนี0 ตามที%คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(10) มีลกั ษณะต้องห้ามอย่างอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 104 บริ ษทั หลักทรัพย์จะแต่งตั0งกรรมการหรื อผูจ้ ดั การ หรื อทําสัญญา
ให้บุคคลอื%นมีอาํ นาจทั0งหมดหรื อบางส่ วนในการบริ หารงานของบริ ษทั หลักทรัพย์ได้ ต่อเมื%อ
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ในกรณี ที%ปรากฏในภายหลังว่าบุคคลตามวรรคหนึ%งมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 103
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจเพิกถอนความเห็นชอบที%ได้ให้ไว้แล้วได้ และให้บริ ษทั หลักทรัพย์เสนอชื%อ
บุคคลอื%นแทนเพื%อขอความเห็นชอบจากสํานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที%ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ
ให้นาํ ความในมาตรา 103 มาใช้บงั คับแก่บุคคลซึ% งบริ ษทั หลักทรัพย์ทาํ สัญญาให้มีอาํ นาจ
ทั0งหมดหรื อบางส่ วนในการบริ หารงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั ตลอดจนผูซ้ % ึงปฏิบตั ิงานให้แก่บุคคลนั0น
ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 105 ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทําบัญชีเพื%อแสดงผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินที%เป็ นอยูต่ ามความจริ งโดยถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที%กาํ หนดโดยสถาบันวิชาชีพ
ที%หน่วยราชการที%เกี%ยวข้องให้ความเห็นชอบและข้อกําหนดเพิม% เติมตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
มาตรา 106 ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนทุกงวดการบัญชี
ในรอบระยะเวลาหกเดือนตามแบบที%สาํ นักงานประกาศกําหนด งบดุลนั0นต้องมีการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชีที%สาํ นักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูส้ อบบัญชีในรอบปี บัญชีน0 นั
และผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั
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ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ประกาศงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนที%จดั ทําขึ0นตามวรรคหนึ%ง
ทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน โดยให้ปิดประกาศไว้ในที%เปิ ดเผย ณ สํานักงานของ
บริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั ลงประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ%นอย่างน้อยหนึ%งฉบับและเสนอต่อ
สํานักงานหนึ%งฉบับ
การจัดทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับงวดการบัญชีรอบระยะเวลาหกเดือนแรก
ของปี บัญชีตามวรรคหนึ%งและการประกาศตามวรรคสองให้ดาํ เนินการให้แล้วเสร็ จภายในสามเดือน
นับแต่วนั สิ0 นงวดการบัญชี และสําหรับงวดประจําปี บัญชีให้ดาํ เนินการให้แล้วเสร็ จภายในยีส% ิ บเอ็ดวัน
นับแต่วนั ที%ได้รับอนุมตั ิจากที%ประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั0งหมดต้องไม่เกินสี% เดือนนับแต่วนั สิ0 นปี บัญชีน0 นั
ทั0งนี0 เว้นแต่สํานักงานจะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื%น
มาตรา 107 ผูส้ อบบัญชีตามมาตรา 106 ต้องรักษามรรยาทและปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
เพื%อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชีและข้อกําหนด
เพิม% เติมตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณี ที%บริ ษทั หลักทรัพย์ได้ทาํ เอกสารประกอบการลงบัญชีและหรื อลงบัญชีไม่ตรง
กับความเป็ นจริ งให้ผสู ้ อบบัญชีเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของบัญชีที%มีผลกระทบต่องบการเงิน
ไว้ในรายงานการสอบบัญชีที%ตนจะต้องลงลายมือชื%อเพื%อแสดงความเห็น
ผูส้ อบบัญชีผใู้ ดไม่ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ%งหรื อวรรคสอง ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจ
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีผนู ้ 0 นั ได้
มาตรา 108 ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ประกาศรายการหรื อเปิ ดเผยข้อมูลอื%นใดเกี%ยวกับ
บริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที%สาํ นักงานกําหนด ประกาศรายการหรื อ
ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงไว้ในที%เปิ ดเผย ณ สํานักงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั และให้รายงานต่อ
สํานักงานทราบพร้อมด้วยสําเนาประกาศรายการหรื อข้อมูลที%เปิ ดเผย
มาตรา 109 ส◌าํ นักงานจะกําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ใดยืน% รายงานหรื อแสดงเอกสารใด
ตามระยะเวลาหรื อเป็ นครั0งคราวตามที%สํานักงานกําหนดก็ได้ และสํานักงานจะให้ทาํ คําชี0แจงเพื%อ
อธิบายหรื อขยายความแห่งรายงานหรื อเอกสารนั0นด้วยก็ได้ ทั0งนี0 ตามหลักเกณฑ์และภายในกําหนด
เวลาที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
รายงานและเอกสารที%ยนื% หรื อแสดงหรื อคําชี0แจงเพื%ออธิบายหรื อขยายความตาม
วรรคหนึ%ง บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งทําให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็ นจริ ง
มาตรา 110 บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งเปิ ดทําการตามเวลาและหยุดทําการตามวันที%
สํานักงานกําหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานให้เปิ ดทําการหรื อหยุดทําการในเวลาหรื อ
วันอื%น
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มาตรา 111 มิให้นาํ ความในมาตรา 94 มาตรา 98 (1) (7) (8) และ (9) มาตรา 104
มาตรา 106 มาตรา 107 มาตรา 108 และมาตรา 110 มาใช้บงั คับแก่สถาบันการเงินที%จดั ตั0งตาม
กฎหมายอื%นและได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 90
ส่ วนที' 3
การเป็ นนายหน้ าซื<อขายหลักทรัพย์

มาตรา 112 ในการเป็ นนายหน้าซื0 อขายหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งทําสัญญา
เป็ นหนังสื อกับลูกค้าที%ได้มอบหมายให้ทาํ การเป็ นนายหน้าซื0 อขายหลักทรัพย์ ในการนี0คณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจกําหนดรายการอันเป็ นสาระสําคัญแห่งสัญญาเพื%อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่คูส่ ัญญาดังกล่าว
ก็ได้
มาตรา 113 ในการเป็ นนายหน้าซื0 อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการ ตลอดจนเรี ยกค่าธรรมเนียม
หรื อค่าบริ การ ทั0งนี0 ตามที%คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ในการเป็ นนายหน้าซื0 อขายหลักทรัพย์ใดๆนอกตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์
ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการ ตลอดจนเรี ยกค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การ ทั0งนี0
ตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ส่ วนที' 4
การค้ าหลักทรัพย์

มาตรา 114 ในการค้าหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งดําเนินการค้าหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ส่ วนที' 5
การเป็ นทีป' รึกษาการลงทุน

มาตรา 115 ในการเป็ นที%ปรึ กษาการลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะกําหนดค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การที%บริ ษทั หลักทรัพย์อาจเรี ยกจากลูกค้าในการเป็ นที%ปรึ กษา
การลงทุนด้วยก็ได้
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ส่ วนที' 6
การจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์

มาตรา 116 ในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดและคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะกําหนดค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การที%บริ ษทั หลักทรัพย์อาจเรี ยกจากลูกค้าในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ด้วยก็ได้
ส่ วนที' 7
การจัดการกองทุนรวม

มาตรา 117 ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษทั หลักทรัพย์จะจัดตั0งและจัดการกองทุนรวม
ได้ เมื%อคําขอจัดตั0งกองทุนรวมนั0นได้รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ทั0งนี0 ตามหลักเกณฑ์เงื%อนไขและวิธีการ
ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 118 ในการยืน% คําขอจัดตั0งกองทุนรวมตามมาตรา 117 บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งส่ ง
เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี0ดว้ ย
(1) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตามรายการที%สาํ นักงานประกาศกําหนด
(2) ร่ างข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั หลักทรัพย์
(3) ร่ างสัญญาจัดตั0งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
มาตรา 119 ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั หลักทรัพย์อย่างน้อยต้องมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี0
(1) อํานาจหน้าที%และความรับผิดชอบของบริ ษทั หลักทรัพย์
(2) การแต่งตั0ง เงื%อนไขการเปลี%ยนตัวและค่าตอบแทนของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(3) อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและบําเหน็จในการจัดการกองทุนรวม
(4) สิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(5) การเลิกกองทุนรวมไม่วา่ เพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรื อเพราะเหตุอื%นใด
(6) รายการอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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มาตรา 120 ข้อผูกพันตามมาตรา 119 และสัญญาแต่งตั0งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมต้องไม่มีขอ้ จํากัดความรับผิดของบริ ษทั หลักทรัพย์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ที%มี
ลักษณะอันไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อความในข้อผูกพันหรื อในสัญญาใดที%มีลกั ษณะที%ขดั บทบัญญัติตามวรรคหนึ%ง
ให้ตกเป็ นโมฆะ
มาตรา 121 ผ◌ู ◌้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต้องเป็ นธนาคารพาณิ ชย์หรื อ
สถาบันการเงินที%มีคุณสมบัติตามที%สํานักงานประกาศกําหนด
ในการประกาศกําหนดตามวรรคหนึ%ง สํานักงานจะกําหนดในเรื% องดังต่อไปนี0เป็ นสําคัญ
(1) เงินกองทุน สิ นทรัพย์รวมสุ ทธิ และผลการดําเนินงานของผูท้ ี%จะเป็ นผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
(2) ความสัมพันธ์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์
(3) การจัดองค์กรและการควบคุมภายในเพื%อการปฏิบตั ิหน้าที%เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
มาตรา 122 เมื%อบริ ษทั หลักทรัพย์ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั0งและจัดการกองทุนรวมตาม
มาตรา 117 แล้วและก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ให้มีผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
มาตรา 123 การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนจะกระทําได้ตอ่ เมื%อบริ ษทั หลักทรัพย์
ได้จดั ส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี0ชวนพร้อมทั0งระบุวนั ที%ที%ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั0งและจัดการกองทุนรวม
ไว้ดว้ ย
หนังสื อชี0ชวนต้องเป็ นไปตามแบบที%สาํ นักงานประกาศกําหนด สําหรับรายการ
ในหนังสื อชี0ชวนที%ตรงกับรายการในโครงการจัดการกองทุนรวมต้องมีสาระสําคัญของข้อมูลไม่ตา่ งกัน
มาตรา 124 เงินที%ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนในแต่ละโครงการจัดการกองทุนรวม
ให้รวมเข้าเป็ นกองทรัพย์สิน และให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดทะเบียนกองทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นกองทุนรวม
กับสํานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนรวมที%ได้จดทะเบียนแล้วให้เป็ นนิติบุคคล ซึ%งมีวตั ถุประสงค์เพื%อให้บริ ษทั
หลักทรัพย์นาํ ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวมตามที%ได้รับอนุมตั ิ
โดยให้บริ ษทั หลักทรัพย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม
ให้กองทุนรวมตามวรรคสองมีสัญชาติเดียวกับบริ ษทั หลักทรัพย์ซ% ึ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการดําเนินการของกองทุนรวม
มาตรา 125 ในการจัดการกองทุนรวม บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งดําเนินการดังต่อไปนี0
(1) จัดการให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที%ได้รับอนุมตั ิ ตลอดจน
ข้อผูกพันที%ทาํ ไว้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างเคร่ งครัด
(2) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
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(3) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(4) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ
ทั0งนี0 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที%สาํ นักงานประกาศกําหนด
(5) จัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที%สาํ นักงานประกาศ
กําหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จัดให้ได้มาซึ% งผลประโยชน์ที%ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน
และนําผลประโยชน์ดงั กล่าวฝากไว้กบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์
มาตรา 126 ในการจัดการกองทุนรวม ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์กระทําการดังต่อไปนี0
(1) กระทําการใด ๆ อันมีลกั ษณะที%อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามที%สาํ นักงานประกาศกําหนด
(2) ลงทุนในหรื อมีไว้ซ% ึ งหุ น้ ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที%เป็ นผูร้ ับผิดชอบการดําเนินการนั0นเอง
(3) ลงทุนในหรื อมีไว้ซ% ึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื%นที%บริ ษทั หลักทรัพย์เดียวกันนั0น
เป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ
(4) ลงทุนในหรื อมีไว้ซ% ึ งหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใดเกินอัตราส่ วนที%สาํ นักงานประกาศ
กําหนด ทั0งนี0 ส◌าํ นักงานจะกําหนดตามประเภทของหลักทรัพย์หรื อตามประเภทของกิจการของ
บริ ษทั นั0นก็ได้
(5) กูย้ มื เงินในนามของกองทุนรวมหรื อก่อภาระผูกพันใดๆแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
การประกาศตาม (4) สํานักงานจะประกาศกําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ถือปฏิ◌ิบตั ิ
สําหรับแต่ละกองทุนรวมหรื อรวมทุกกองทุนรวมที%บริ ษทั หลักทรัพย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการก็ได้
มาตรา 127 ให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีอาํ นาจหน้าที%ดงั ต่อไปนี0
(1) ดูแลให้บริ ษทั หลักทรัพย์ปฏิบตั ิตามมาตรา 125 โดยเคร่ งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยแยกไว้ตา่ งหากจากทรัพย์สินอื%น
พร้อมทั0งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็ นไปตามที%ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(4) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ในกรณี ที%บริ ษทั หลักทรัพย์กระทําการหรื อ
งดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที%ตามมาตรา 125
(5) ดําเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริ ษทั หลักทรัพย์ปฏิบตั ิตามหน้าที%ของตน
หรื อฟ้ องร้องเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายจากบริ ษทั หลักทรัพย์ ทั0งนี0 เพื%อประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั0งปวง หรื อเมื%อได้รับคําสัง% จากสํานักงาน
ค่าใช้จา่ ยในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื%อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมใด
ให้เรี ยกร้องจากทรัพย์สินกองทุนรวมนั0น
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มาตรา 128 ในกรณี ที%บริ ษทั หลักทรัพย์กระทําการหรื องดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที%ของตนตามมาตรา 125 ให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมจัดทํารายงานเกี%ยวกับเรื% องดังกล่าวโดยละเอียดและส่ งให้แก่สาํ นักงานภายในห้าวันนับแต่
วันที%ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรู ้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
ในกรณี ที%สาํ นักงานได้รับรายงานตามวรรคหนึ%ง และพิจารณาเห็นว่าการกระทําของ
บริ ษทั หลักทรัพย์เป็ นการกระทําที%อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทั0งปวง ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจสัง% ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แก้ไขการกระทําหรื องดเว้นการกระทําที%อาจก่อ
ให้เกิดความเสี ยหายหรื อเป็ นการฝ่ าฝื นหน้าที%ของบริ ษทั หลักทรัพย์ตามมาตรา 125
ในกรณี ที%บริ ษทั หลักทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง% ของสํานักงานที%สง%ั ตามวรรคสอง
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจดําเนินการดังต่อไปนี0
(1) สัง% เพิกถอนการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการของบริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั
และแต่งตั0งให้บริ ษทั หลักทรัพย์อื%นเข้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการแทนทั0งนี0 ให้ถือว่าบริ ษทั
หลักทรัพย์ที%สาํ นักงานแต่งตั0งได้รับไปซึ% งสิ ทธิ และหน้าที%ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที%ถูกสัง% เพิกถอน
(2) สัง% ให้บริ ษทั หลักทรัพย์เลิกกองทุนรวมนั0น
มาตรา 129 ในการจัดกองทุนรวม บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งดําเนินการตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมที%ได้รับอนุมตั ิจากสํานักงาน
การแก้ไขเพิม% เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้
กระท◌าํ ตามมติโดยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ%งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ%งหนึ%ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที%จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั0นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
ในกรณี ที%การแก้ไขเพิม% เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีจดั การได้กระทําตาม
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แจ้งให้สาํ นักงานทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที%
ได้มีมติให้แก้ไข
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แจ้งการแก้ไขเพิม% เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อ
วิธีการจัดการไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ%นอย่างน้อย
หนึ%งฉบับภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที%ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานหรื อวันที%ได้มีมติให้แก้ไข
เพิม% เติมแล้วแต่กรณี
มาตรา 130 เมื%อเลิกกองทุนรวมแล้ว ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แต่งตั0งผูช้ าํ ระบัญชีเพื%อ
ทําหน้าที%รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน รวมทั0งทําการอย่างอื%นตามแต่จาํ เป็ น
เพื%อชําระบัญชีให้เสร็ จสิ0 น ทั0งนี0 ตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
ผูช้ าํ ระบัญชีตามวรรคหนึ%งต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน
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ค่าใช้จา่ ยและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมใด ให้จา่ ยจาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวมนั0น
มาตรา 131 เมื%อการชําระบัญชีเสร็ จสิ0 นให้ผชู ้ าํ ระบัญชีขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสํานักงาน
ภายหลังจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่
ให้ผชู ้ าํ ระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิZ ของสํานักงาน
มาตรา 132 ให้นาํ ความในมาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 82 มาตรา 83
มาตรา 84 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 87 และมาตรา 89 รวมทั0งบทกําหนดโทษที%เกี%ยวข้องมาใช้
บังคับแก่การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนและการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์
โดยอนุโลม
ค่าใช่จา่ ยในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื%อประโยชน์ของกองทุนรวมใด ให้เรี ยกร้องได้
จากทรัพย์สินของกองทุนรวมนั0น
ส่ วนที' 8
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล

มาตรา 133 ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งทําสัญญาเป็ น
หนังสื อกับบุคคลหรื อคณะบุคคลที%มอบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล และต้องดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์เงื%อนไขและวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในการนี0ให้คณะกรรมการ
ก.ล.ต. มีอาํ นาจกําหนดรายการอันเป็ นสาระสําคัญแห่งสัญญาดังกล่าวได้
มาตรา 134 ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์รับดําเนินการ
ดังต่อไปนี0
(1) จัดการกองทุนส่ วนบุคคลให้แก่คณะบุคคลที%ประกอบด้วยบุคคลตั0งแต่สิบคนขึ0นไป
(2) จัดการกองทุนส่ วนบุคคลให้แก่ลูกค้าแต่ละรายที%มีวงเงินตํ%ากว่าหนึ%งล้านบาท
(3) จัดการกองทุนส่ วนบุคคลให้แก่คณะบุคคลแต่ละคณะที%มีวงเงินตํ%ากว่าสิ บล้านบาท
ทั0งนี0 เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดให้มีการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
เป็ นอย่างอื%น
มาตรา 135 ในการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีผรู ้ ับฝาก
ทรัพย์สินซึ%งต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ทั0งนี0 ตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการที%
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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มาตรา 136 ให้บริ ษทั หลักทรัพย์แยกทรัพย์สินของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุน
ส่ วนบุคคลออกจากทรัพย์สินของตน และให้บริ ษทั หลักทรัพย์นาํ ทรัพย์สินที%เป็ นหลักทรัพย์
ไปฝากไว้กบั ผูร้ ับฝากทรัพย์สินที%ได้รับความเห็นชอบตามมาตรา 135 ภายในวันทําการถัดไปจาก
วันที%บริ ษทั หลักทรัพย์ได้รับทรัพย์สินที%เป็ นหลักทรัพย์น0 นั มาหรื อภายในระยะเวลาที%สาํ นักงาน
ประกาศกําหนด
มาตรา 137 ในการรับฝากหลักทรัพย์ ให้ผรู ้ ับฝากทรัพย์สินแยกหลักทรัพย์
ที%ตนรับฝากไว้ออกจากทรัพย์สินอื%นของตน
มาตรา 138 บรรดาทรัพย์สินของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล
ต้องลงชื%อของผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคลและชื%อของบริ ษทั หลักทรัพย์ในฐานะ
ผูท้ าํ การแทนไว้ดว้ ย
มาตรา 139 ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที%รับจัดการกองทุนส่ วนบุคคลกระทําการ
ดังต่อไปนี0
(1) ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื%นใดเพื%อเป็ นทรัพย์สินของผูม้ อบหมายให้จดั การ
กองทุนส่ วนบุคคล นอกจากที%ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญามอบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล
(2) รับค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การอื%นใดจากผูม้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคล
เว้นแต่เป็ นค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การตามอัตราและวิธีการที%กาํ หนดไว้ในสัญญามอบหมายให้จดั การ
กองทุนส่ วนบุคคล
(3) ซื0 อหรื อขายหลักทรัพย์ในนามของตนเองให้แก่ผมู ้ อบหมายให้จดั การกองทุน
ส่ วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการกระทําดังกล่าว
(4) ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ อบหมายให้จดั การกองทุนส่ วนบุคคลว่าจะมีกาํ ไรในอัตรา
ที%แน่นอนหรื อสัญญาว่าจะไม่มีผลขาดทุนในอัตราที%กาํ หนดไว้โดยแน่นอน
มาตรา 140 ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทําบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน
ส่ วนบุคคลแต่ละรายตามแบบที%สาํ นักงานประกาศกําหนด และต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชี
แสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีน0 นั ไว้ดว้ ย
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ส่ วนที' 9
การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัท

มาตรา 141 ในกรณี ที%สาํ นักงานเห็นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ใด
(1) จัดทําบัญชีไม่เรี ยบร้อยหรื อไม่ทาํ ให้แล้วเสร็ จภายในเวลาอันสมควร
(2) กระทําการหรื อไม่กระทําการตามที%สาํ นักงานประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจสัง% ให้บริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั แก้ไขการกระทําดังกล่าว หรื อ
กระทําการ หรื องดเว้นกระทําการตามที%สาํ นักงานเห็นสมควรภายในเวลาที%กาํ หนด
มาตรา 142 เมื%อปรากฏหลักฐานต่อสํานักงานว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ใดมีฐานะหรื อ
มีการดําเนินงานอยูใ่ นลักษณะอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์ของประชาชน
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจสัง% ให้บริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั แก้ไขฐานะหรื อการดําเนินงานดังกล่าวได้ภายใน
ระยะเวลาที%สาํ นักงานกําหนด
มาตรา 143 ในกรณี ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ใดมีฐานะ
หรื อมีการดําเนินงานอยูใ่ นลักษณะอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของ
ประชาชน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจสัง% ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดาํ เนินการแก้ไข การบริ หารงาน
ให้ถูกต้องหรื อดําเนินการอื%นใดภายในระยะเวลาที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในการนี0 คณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะกําหนดเงื%อนไขใด ๆ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งปฏิบตั ิเพื%อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรื อ
การดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั ด้วยก็ได้
บริ ษทั หลักทรัพย์ใดไม่ดาํ เนินการแก้ไขหรื อไม่สามารถแก้ไขการดําเนินงานดังกล่าวได้
ให้รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจสัง% เพิกถอนใบอนุญาตของบริ ษทั
หลักทรัพย์น0 นั ได้
มาตรา 144 เมื%อปรากฏหลักฐานต่อสํานักงานว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ใดมีฐานะหรื อมีการ
ดําเนินงานในลักษณะอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์ของประชาชนหรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การหรื อบุคคลซึ% งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์ใดไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง% ของ
สํานักงานตามมาตรา 141 หรื อมาตรา 142 ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจสัง% ให้บริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั
ถอดถอนกรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลซึ% งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์ผเู ้ ป็ น
ต้นเหตุดงั กล่าวออกจากตําแหน่งได้ และให้บริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั แต่งตั0งบุคคลอื%นโดยความเห็นชอบ
จากสํานักงานเข้าดํารงตําแหน่งแทนภายในเวลาสามสิ บวันนับแต่วนั ถอดถอน
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มาตรา 145 บริ ษทั หลักทรัพย์ใดไม่ถอดถอนบุคคลหรื อถอดถอนแล้วไม่แต่งตั0ง
บุคคลอื%นเข้าดํารงตําแหน่งแทนภายในเวลาสามสิ บวันนับแต่วนั ถอดถอน ให้สาํ นักงานด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจสัง% ดังต่อไปนี0
(1) ถอดถอนกรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุคคลซึ% งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ซ% ึ งบริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั ไม่ถอดถอน
(2) แต่งตั0งบุคคลหนึ%งบุคคลใดไปดํารงตําแหน่งแทนผูซ้ % ึ งถูกถอดถอนเป็ นเวลา
ไม่เกินสามปี และให้บุคคลนั0นได้รับค่าตอบแทนตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดโดยให้
จ่ายจากทรัพย์สินของบริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั และในระหว่างเวลาที%บุคคลดังกล่าวดํารงตําแหน่งอยู่
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั หลักทรัพย์จะมีมติเพิกถอนหรื อเปลี%ยนแปลงคําสัง% ของสํานักงานมิได้
เพื%อประโยชน์แห่งมาตรานี0 ให้ถือว่าคําสัง% ของสํานักงานตามวรรคหนึ%งเป็ นมติ
ของที%ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หรื อตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จํากัด แล้วแต่กรณี
บุคคลซึ% งถูกถอดถอนจะเข้าไปเกี%ยวข้องหรื อดําเนินการใด ๆ ไม่วา่ โดยทางตรง
และทางอ้อมในบริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั มิได้ และต้องอํานวยความสะดวก และให้ขอ้ เท็จจริ ง
แก่บุคคลซึ% งได้รับแต่งตั0งแทน
มาตรา 146 บริ ษทั หลักทรัพย์ใดไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง% ของสํานักงานตามมาตรา 144
ให้สาํ นักงานรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ก.ล.ต.มีอาํ นาจสัง% เพิกถอนใบอนุญาตได้
มาตรา 147 ในกรณี ที%บริ ษทั หลักทรัพย์ใดไม่ประกอบกิจการตามประเภทที%ได้รับ
ใบอนุญาตในปริ มาณที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดในช่วงระยะเวลาสองปี ใด ๆ
ให้รัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจสัง% เพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการทุกประเภทหรื อประเภทใดประเภทหนึ%งที%ได้รับใบอนุญาตนั0นได้
มาตรา 148 ในกรณี ที%รัฐมนตรี สง%ั เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 143 มาตรา 146
หรื อมาตรา 147 ที%เป็ นการสัง% เพิกถอนการประกอบกิจการทุกประเภท ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที%ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวเป็ นอันเลิกบริ ษทั
ความในวรรคหนึ%งมิให้ใช้บงั คับแก่สถาบันการเงินที%อาจประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ได้
ตามกฎหมายอื%น
มาตรา 149 ในการเพิกถอนใบอนุญาตของบริ ษทั หลักทรัพย์ ให้รัฐมนตรี แจ้ง
เป็ นหนังสื อให้บริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั ทราบและปิ ดประกาศไว้ในที%เปิ ดเผย ณ สํานักงานของบริ ษทั
หลักทรัพย์น0 นั กับทั0งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสื อพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ%นอย่างน้อย
หนึ%งฉบับ
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มาตรา 150 บริ ษทั หลักทรัพย์ใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการตามประเภทที%ได้
รับใบอนุญาต ให้ยนื% ขออนุญาตเลิกประกอบกิจการต่อรัฐมนตรี ผา่ นคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการ
อนุญาตรัฐมนตรี จะกําหนดเงื%อนไขใดๆก็ได้
มาตรา 151 เมื%อบริ ษทั หลักทรัพย์ใดเลิกกิจการหรื อเลิกประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั ทําการซื0 อขายหรื อแลกเปลี%ยนหลักทรัพย์ ชําระราคา และส่ งมอบหลักทรัพย์
ในรายการที%คา้ งอยูใ่ ห้เสร็ จภายในระยะเวลาที%สาํ นักงานกําหนด
มาตรา 152 เมื%อมีการเลิกบริ ษทั หลักทรัพย์ตามมาตรา 148 ให้มีการชําระบัญชี
และให้สาํ นักงานแต่งตั0งผูช้ าํ ระบัญชี
การชําระบัญชีให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ว่าด้วยการชําระบัญชีบริ ษทั จํากัด หรื อกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดว่าด้วยการชําระบัญชี
แล้วแต่กรณี เว้นแต่การใดที%เป็ นอํานาจและหน้าที%ของที%ประชุมใหญ่ ให้เป็ นอํานาจและหน้าที%ของ
สํานักงาน
ค่าใช้จา่ ยในการชําระบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ใดให้จา่ ยจากทรัพย์สินของบริ ษทั
หลักทรัพย์น0 นั
หมวด 5
ตลาดหลักทรัพย์

ส่ วนที' 1
การจัดตั<ง

มาตรา 153 ให้จดั ตั0งตลาดหลักทรัพย์ข0 ึนเรี ยกว่า “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
มีวตั ถุประสงค์เพื%อประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์โดยไม่นาํ ผลกําไรมาแบ่งปั นกันดังนี0
(1) จัดให้มีการให้บริ การเป็ นศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนรวมตลอดถึง
การจัดระบบและวิธีการซื0 อขายหลักทรัพย์ในศูนย์ดงั กล่าว
(2) ประกอบธุ รกิจที%เกี%ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ธุรกิจให้บริ การเกี%ยวกับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยเป็ นสํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์
ธุรกิจให้บริ การด้านข้อมูลเกี%ยวกับหลักทรัพย์ หรื อธุรกิจทํานองเดียวกัน
(3) ประกอบธุ รกิจอื%นใดนอกจาก (1) และ(2) โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ%งให้มีฐานะเป็ นนิติบุคคล
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มาตรา 154 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอาํ นาจกระทําการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุ
ประสงค์ตามมาตรา 153 อํานาจเช่นว่านี0ให้รวมถึง
(1) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิ ทธิZ มีทรัพย์สิทธิ ตา่ ง ๆ ครอบครอง เช่าหรื อให้เช่า
เช่าซื0 อหรื อให้เช่าซื0 อ โอนหรื อรับโอนสิ ทธิ การเช่าหรื อสิ ทธิ การเช่าซื0 อ จํานองหรื อรับจํานอง
ขายหรื อจําหน่ายด้วยวิธีอื%นใดซึ%งสังหาริ มทรัพย์หรื ออสังหาริ มทรัพย์
(2) กูย้ มื เงินหรื อให้กยู้ มื เงินและลงทุนหาผลประโยชน์
มาตรา 155 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์หรื อกิจการที%มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน นอกจากตลาดหลักทรัพย์ที%ได้จดั ตั0งขึ0นตามพระราชบัญญัติน0 ี
มาตรา 156 ห้ามมิให้บุคคลใดนอกจากตลาดหลักทรัพย์ ใช้ชื%อหรื อคําแสดงชื%อใน
ธุรกิจว่า “ตลาดหลักทรัพย◌์” หรื อ “ตลาดหุ น้ ” หรื อคําอื%นใดที%มีความหมายเช่นเดียวกัน
มาตรา 157 หลักทรัพย์ที%จะซื0 อขายในตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ นหลักทรัพย์ที%จดทะเบียน
ตามส่ วนที% 4 แห่งหมวดนี0
มาตรา 158 บริ ษทั หลักทรัพย์ที%จะทําการเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนซื0อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ ต้องเป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
ส่ วนที' 2
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

มาตรา 159 ให้มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ%งประกอบด้วยบุคคล
ซึ% งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั0งจํานวนไม่เกินห้าคน กับบุคคลซึ% งสมาชิกตามมาตรา 158 เลือกตั0ง
อีกจํานวนไม่เกินห้าคน เป็ นกรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์
โดยตําแหน่ง
บุคคลซึ% งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั0งตามวรรคหนึ%ง ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และ
ประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ ธุ รกิจหลักทรัพย์ หรื อธุรกิจการเงินเป็ นอย่างดีและอย่าง
น้อยหนึ%งคนต้องเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ที%มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนหนึ%งนอกจาก
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์เป็ นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย์อีกคนหนึ%ง
เป็ นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้
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มาตรา 160 กรรมการตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี0
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที%สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดที%กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(4) ไม่เป็ นข้าราชการซึ% งมีตาํ แหน่งหรื อเงินเดือนประจํา ข้าราชการการเมืองหรื อพนักงาน
หรื อลูกจ้างของหน่ายงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อของราชการส่ วนท้องถิ%นสมาชิกสภาท้องถิ%น
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ%นซึ%งได้รับเลือกตั0ง
(5) ไม่เป็ นผูท้ ี%พน้ จากตําแหน่งเนื%องจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก
มาตรา 161 ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์นอกจากผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
ดํารงตําแหน่งคราวละสองปี แต่ในวาระเริ% มแรกเมื%อครบกําหนดหนึ%งปี ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์
ซึ% งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั0งและกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซ% ึ งสมาชิกเลือกตั0งออกจาก
ตําแหน่งฝ่ ายละสองคนโดยวิธีจบั สลากและให้ถือว่าการออกจากตําแหน่งโดยการจับสลากเป็ นการ
ออกตามวาระด้วย
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ที%พน้ จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั0งหรื อเลือกตั0ง
ได้อีกแต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
มาตรา 162 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตลาดหลักทรัพย์
พ้นจากตําแหน่งเมื%อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก
(4) เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 160
เมื%อกรรมการตลาดหลักทรัพย์พน้ จากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
แต่งตั0ง หรื อสมาชิกตามมาตรา 158 เลือกตั0งบุคคลอื%นเป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แทนแล้วแต่กรณี
มาตรา 163 ให้นาํ ความในมาตรา 10 วรรคสอง มาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 12
และมาตรา 13 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 164 ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูแ้ ต่งตั0งผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
โดยให้ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื%นตามที%คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละไม่เกินสี% ปีและอาจได้รับแต่งตั0ง
อีกได้
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มาตรา 165 ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ตอ้ ง
(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 160
(2) เป็ นผูส้ ามารถปฏิบตั ิงานเต็มเวลาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 166 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์พน้ จาก
ตําแหน่งเมื%อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) มีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์
(4) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้ออก
(5) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 160
มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที%ให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ออกจากตําแหน่ง
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี% ของจํานวนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ท0 งั หมด
โดยไม่นบั ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 167 ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที%บริ หารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ น
ไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และมีอาํ นาจบังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์
ในการบริ หารกิจการ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 168 ในกิจการที%เกี%ยวกับบุคคลภายนอก ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูแ้ ทน
ของตลาดหลักทรัพย์และเพื%อการนี0ผจู้ ดั การตลาดหลักทรัพย์จะมอบหมายให้บุคคลใดๆปฏิบตั ิกิจการ
บางอย่างแทนโดยไม่ขดั ต่อระเบียบหรื อข้อบังคับที%คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้กไ็ ด้
การมอบหมายตามวรรคหนึ%งให้ทาํ เป็ นหนังสื อ
มาตรา 169 เมื%อตําแหน่งผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์วา่ งลงหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที%ได้
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่งตั0งกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรื อพนักงานของตลาดหลักทรัพย์
คนใดคนหนึ%งเป็ นผูท้ าํ การแทนเป็ นการชัว% คราวได้ ในการนี0 ให้ผทู ้ าํ การแทนมีอาํ นาจและหน้าที%
เช่นเดียวกับผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 170 ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอาํ นาจหน้าที%วางนโยบายควบคุมดูแล
การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบตั ิการอื%นใดเพื%อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน0 ี
อํานาจหน้าที%ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ%งให้รวมถึงการกําหนด
ระเบียบหรื อข้อบังคับในเรื% องดังต่อไปนี0
(1) หลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการเกี%ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
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(2) อัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบตั ิหน้าที%เป็ นนายหน้าหรื อตัวแทนในการ
ซื0 อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
(3) หลักเกณฑ์และวิธีการเกี%ยวกับการเป็ นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ การเลือกตั0ง
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 159 จํานวน วิธีการรับคุณสมบัติ สิ ทธิ และหน้าที% วินยั การลงโทษ
การประชุม ตลอดจนการโอนและการพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
(4) การกําหนดเกี%ยวกับค่าเข้าเป็ นสมาชิก ค่าบํารุ ง เงินประกัน และค่าบริ การต่างๆ
ที%สมาชิกจะพึงจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
(5) หลักเกณฑ์เกี%ยวกับข้อกําหนดเพิม% เติมในการบัญชีและการสอบบัญชี โดยไม่ขดั
ต่อมาตรฐานที%กาํ หนดโดยสถาบันวิชาชีพซึ% งหน่วยราชการที%เกี%ยวข้องให้การรับรอง
(6) การประกาศรายชื%อผูส้ อบบัญชีที%ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ทาํ การสอบบัญชีของบริ ษทั ที%มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(7) หลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการเกี%ยวกับการจัดทําทะเบียน ผูถ้ ือหลักทรัพย์จดทะเบียน
การเปิ ดเผยฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที%มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(8) หลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการเกี%ยวกับการทําสัญญาเป็ นนายหน้าหรื อตัวแทน
ซื0 อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าและบริ ษทั หลักทรัพย์ที%มิใช่สมาชิก
(9) หลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการเกี%ยวกับการซื0 อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ การอนุญาตให้สมาชิกซื0 อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์
และการชําระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียนที%ได้มีการซื0 อหรื อขายในตลาดหลักทรัพย์
(10) หลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการเกี%ยวกับการห้ามซื0อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เป็ นการชัว% คราว
(11) หลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการเกี%ยวกับการเข้าไปตรวจสอบเอกสารและ
สมุดบัญชีของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
(12) เวลาทําการประจําวันและวันหยุดทําการสําหรับการซื0อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์
(13) หลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการเกี%ยวกับการจัดทําและเปิ ดเผยรายงาน
การถือหลักทรัพย์ รวมทั0งกําหนดระยะเวลาการรับรองการโอนหลักทรัพย์และการออกใบหลักทรัพย์
(14) การบรรจุ แต่งตั0ง ถอดถอน พนักงานและลูกจ้าง วินยั การลงโทษพนักงาน
และลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการร้องทุกข์และระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานของตลาดหลักทรัพย์
(15) การกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินบําเหน็จรางวัลพนักงานและ
ลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์
(16) การสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง หรื อผูพ้ น้ จากการเป็ นพนักงานและลูกจ้าง
ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหล่านั0น
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(17) การอื%นใดที%จาํ เป็ นต่อการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
การกําหนดหรื อแก้ไขเปลี%ยนแปลงระเบียบหรื อข้อบังคับตาม (2) (3) (4) (8) (9) (10) (11)
และ (12) ต้องรับฟังความเห็นจากที%ประชุมสมาชิกก่อน และการกําหนดหรื อแก้ไขเปลี%ยนแปลงระเบียบ
หรื อข้อบังคับตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (11) และ (17) เมื%อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แล้วจึงให้ใช้บงั คับได้
มาตรา 171 ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีอาํ นาจหน้าที%ดงั ต่อไปนี0
(1) รับหลักทรัพย์ที%มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไข และวิธีการ
เกี%ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมาตรา 170 (1) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) ห้ามการซื0 อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนรายใดรายหนึ%งในตลาดหลักทรัพย์
เป็ นการชัว% คราว โดยกําหนดระยะเวลาตามที%เห็นสมควร
(3) ห้ามสมาชิกรายใดรายหนึ%งเข้าทําการซื0 อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นการชัว% คราว โดยกําหนดระยะเวลาตามที%เห็นสมควร
(4) เพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์
เงื%อนไขและวิธีการเกี%ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนตามมาตรา 170 (1)
การสัง% รับหลักทรัพย์หรื อเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ตลาดหลักทรัพย์
ประกาศไว้ในที%เปิ ดเผย ณ สถานที%ทาํ การของตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ ให้ประชาชนทัว% ไป
ทราบก่อนวันที%หลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหรื อถูกเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มาตรา 172 เพื%อให้การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปโดยเรี ยบร้อยหรื อ
เพื%อคุม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุน ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอาํ นาจสัง% ให้บริ ษทั ที%มี
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กระทําการหรื องดเว้นกระทําการในเรื% องใด ๆ ตาม
ความจําเป็ นและสมควร
ในกรณี ที%บริ ษทั ที%มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฝ่าฝื นคําสัง% ของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ%ง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะใช้อาํ นาจตาม
มาตรา 171 (2) หรื อ (4) ก็ได้
มาตรา 173 ในกรณี ที%คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนเนื%องจากบริ ษทั ฝ่ าฝื นคําลัง% ตามมาตรา 172 ให้บุคคลผูถ้ ือหลักทรัพย์ที%ถูกเพิกถอนนั0น
มีสิทธ◌ิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูซ้ % ึ งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริ ษทั ผูเ้ ป็ นต้นเหตุแห่งการฝ่ าฝื นคําสัง% ดังกล่าว
บุคคลผูถ้ ือหลักทรัพย์ที%มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายตามวรรคหนึ%ง ต้องเป็ นผูไ้ ด้
หลักทรัพย์น0 นั มาก่อนการเพิกถอนและไม่ได้มีส่วนร่ วมหรื อให้ความเห็นชอบหรื ออนุมตั ิแก่การ
ฝ่ าฝื นเช่นว่านั0น
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มาตรา 174 ความรับผิดชดใช้คา่ เสี ยหายตามมาตรา 173 ให้เป็ นจํานวนเงินเท่ากับ
มูลค่าที%ลดลงจากราคาขายครั0งสุ ดท้ายในตลาดหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์น0 นั
มาตรา 175 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอาํ นาจฟ้ องร้องบังคับคดีเรี ยกค่าเสี ยหายตาม
มาตรา 174 เพื%อประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ท0งั ปวง
มาตรา 176 ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอาํ นาจแต่งตั0งคณะอนุกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์เพื%อดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ%งของตลาดหลักทรัพย์ตามที%คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์มอบหมายได้ และให้นาํ ความในมาตรา 12 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้คณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที%คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
มาตรา 177 ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที%ที%ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ส่ วนที' 3
การดําเนินงาน

มาตรา 178 ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสนองบดุลและบัญชีรายได้
รายจ่ายประจําปี ซึ%งผูส้ อบบัญชีรับรองต่อที%ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ภายในสี% เดือนนับแต่
วันสิ0 นปี ปฏิทิน
มาตรา 179 ให้ที%ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แต่งตั0งผูส้ อบบัญชีจากบุคคล
ที%คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสนอ และให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที%ที%ประชุมสมาชิกกําหนด
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชี และ
ไม่เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ พนักงานหรื อลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 180 ให้ผสู ้ อบบัญชีมีอาํ นาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐาน
ของตลาดหลักทรัพย์ และขอคําชี0แจงจากกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
พนักงานหรื อลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ได้
มาตรา 181 ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ยนื% งบดุลและบัญชีรายได้ รายจ่าย
ประจําปี ตลอดจนทํารายงานและจัดส่ งเอกสารต่อสํานักงาน ตามหลักเกณฑ์เงื%อนไขและวิธีการ
ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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มาตรา 182 ให้ตลาดหลักทรัพย์จา่ ยเงินให้แก่สํานักงานเพื%อเป็ นการอุดหนุนตามอัตรา
ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
มาตรา 183 ให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลที%ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์มีอาํ นาจเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ที%มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อ
บริ ษทั หลักทรัพย์ที%เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ประชาชนทัว% ไปได้ทราบเพื%อคุม้ ครอง
ประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยของประชาชน ทั0งนี0 ตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไข และวิธีการที%คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
มาตรา 184 การซื0อหรื อการขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้กระทําได้
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์ที%เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
ในการซื0 อหรื อการขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ%ง สมาชิกจะกระทําการเป็ นนายหน้า
หรื อตัวแทนของบุคคลใดๆ หรื อของบริ ษทั หลักทรัพย์ที%มิได้เป็ นสมาชิกก็ได้
มาตรา 185 ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที%เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ซ0ื อหรื อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ไม่วา่ จะเป็ นการซื0อหรื อขายในฐานะนายหน้าหรื อตัวแทน
หรื อในนามของสมาชิกเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 186 เพื%อป้ องกันความเสี ยหายอันอาจเกิดแก่ประโยชน์ของประชาชน
หรื อเศรษฐกิจของประเทศ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจ
(1) ห้ามการซื0 อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั0งหมดในตลาดหลักทรัพย์เป็ นการชัว% คราว
โดยกําหนดระยะเวลาตามที%เห็นสมควร
(2) สัง% ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรื อผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์กระทําการ
หรื องดเว้นกระทําการอื%นใดตามที%เห็นสมควร
การดําเนินการตาม (1) ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําเป็ นหนังสื อและประกาศไว้
ในที%เปิ ดเผย ณ สถานที%ทาํ การของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั0งรายงานให้รัฐมนตรี ทราบโดยเร็ ว
ในการนี0 ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจสัง% แก้ไขหรื อเปลี%ยนแปลงการสัง% การดังกล่าวได้
มาตรา 187 ในกรณี ที%มีเหตุขดั ข้องอันเนื%องมาแต่เครื% องอุปกรณ์ที%ใช้ในระบบซื0 อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ซ% ึ งเป็ นผลให้ไม่อาจซื0 อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ได้ตามปกติให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีอาํ นาจสัง% หยุดการซื0 อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ท0 งั หมดเป็ นการชัว% คราวได้ แต่ตอ้ งรายงานเหตุดงั กล่าวโดยละเอียดต่อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ในทันที
มาตรา 188 เมื%อสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์รายใดพ้นจากสมาชิกภาพ ตลาดหลักทรัพย์
ต้องอนุญาตให้สมาชิกนั0นซื0 อขายหลักทรัพย์รายการที%คา้ งอยูใ่ ห้แล้วเสร็ จ
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ส่ วนที' 4
หลักทรัพย์ จดทะเบียน

มาตรา 189 บุคคลใดประสงค์จะนําหลักทรัพย์ที%ตนออกไปซื0 อขายในตลาดหลักทรัพย์
จะต้องนําหลักทรัพย์น0 นั ไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
เมื%อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคําขอจดทะเบียนแล้ว ให้พิจารณาและเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื%อสัง% รับหรื อไม่รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มาตรา 190 การซื0อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อการยึดถือหรื อส่ งคืนหลักทรัพย์
ดังกล่าวที%เป็ นประกันการชําระหนี0เงินกูต้ ามมาตรา 195 หรื อกรณี อื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ให้ใช้หลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรื อของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกันประเภท
และชนิดเดียวกัน และจํานวนเท่ากันแทนกันได้
มาตรา 191 ให้บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที%คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
การจัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ%ง บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์
จะมอบให้ตลาดหลักทรัพย์ หรื อผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตาม
มาตรา 221 เป็ นผูด้ าํ เนินการแทนก็ได้
มาตรา 192 ในกรณี ที%มีผถู้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนใดซึ% งมีจาํ นวน
รวมกันไม่ต%าํ กว่าร้อยละยีส% ิ บห้าของจํานวนหุ น้ ที%จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมดของบริ ษทั นั0นร้องขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์เพื%อให้ตลาดหลักทรัพย์รับเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดงั กล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์
รับเป็ นนายทะเบียนตามคําขอนั0นและให้บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ดาํ เนินการส่ งมอบเอกสารหลักฐาน
ที%เกี%ยวข้องให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในหกสิ บวันนับตั0งแต่วนั ที%ตลาดหลักทรัพย์แจ้งการรับเป็ น
นายทะเบียนต่อบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์เมื%อพ้นกําหนดดังกล◌่าวแล้วบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ดงั กล่าว
จะทําหน้าที%นายทะเบียนต่อไปไม่ได้
มาตรา 193 ในกรณี ที%บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจะงดรับการลงทะเบียน
การโอนหลักทรัพย์ชนิดระบุชื%อผูถ้ ือก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ และได้มีผถู ้ ือหลักทรัพย์ขอลงทะเบียน
การโอนไว้ก่อนวันงดรับการลงทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจะต้องดําเนินการ
โอนหลักทรัพย์น0 นั ให้แล้วเสร็ จก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั0น
มาตรา 194 ห้ามมิให้บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนจ่ายเงินปั นผลหรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื%นแก่บุคคลที%มิได้ลงทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ และในกรณี ที%
หลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหุน้ ห้ามมิให้บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวยอมให้บุคคลนั0น
ออกเสี ยงลงคะแนนในที%ประชุมผูถ้ ือหุน้
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มาตรา 195 ในกรณี ที%เจ้าของหลักทรัพย์มีสัญญาให้บริ ษทั หลักทรัพย์ยดึ ถือ
หลักทรัพย์จดทะเบียนที%ซ0ื อในตลาดหลักทรัพย์ไว้เป็ นประกันการชําระหนี0เงินกูอ้ นั เนื%องมาจากการที%
บริ ษทั หลักทรัพย์ซ0ื อหลักทรัพย์ดงั กล่าวแทนตน บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี0
(1) จัดให้มีบญั ชีหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวตามแบบที%ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
และต้องลงรายการให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามความเป็ นจริ ง
(2) รักษาหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ให้ตรงตามประเภท ชนิดและตามจํานวนสุ ทธิ
ที%ปรากฏในบัญชีหลักทรัพย์ตาม (1) อยูต่ ลอดเวลา เว้นแต่กรณี ที%คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด และต้องส่ งคืนให้แก่ผกู ้ ไู้ ด้ในทันทีที%ผกู ้ ไู้ ด้ชาํ ระหนี0เงินกูค้ รบถ้วนแล้ว
การยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็ นประกันการชําระหนี0เงินกูต้ ามวรรคหนึ%ง
มิให้นาํ มาตรา 753 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาใช้บงั คับ
ให้นาํ บทบัญญัติเกี%ยวกับการจํานําตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาใช้บงั คับ
ทั0งนี0 เท่าที%ไม่ขดั หรื อแย้งกับมาตรานี0และมาตรา 196
มาตรา 196 การบังคับชําระหนี0เงินกูจ้ ากหลักทรัพย์จดทะเบียนที%บริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อสถาบันการเงินอื%นได้ยดึ ถือไว้เป็ นประกันการชําระหนี0เงินกู้ ให้ผใู้ ห้กบู้ อกกล่าวเป็ นหนังสื อ
ไปยังผูก้ กู้ ่อน เพื%อให้มีการชําระหนี0เงินกูภ้ ายในเวลาอันควร ถ้าผูก้ ลู้ ะเลยไม่ปฏิบตั ิตามคําบอกกล่าว
ผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิ นาํ หลักทรัพย์ที%ยดึ ถือนั0นไปขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามวิธีการที%ตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
มาตรา 197 ในการออกใบหลักทรัพย์ ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์มีอาํ นาจลง
ลายมือชื%อในใบหลักทรัพย์แทนการลงลายมือชื%อกรรมการของบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
เมื%อได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ดังกล่าว
มาตรา 198 บทบัญญัติมาตรา 191 มาตรา 192 มาตรา 193 มาตรา 194 มาตรา 195
และมาตรา 196 มิให้ใช้บงั คับแก่หลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี0
(1) พันธบัตรที%ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
(2) ตัวI เงิน
(3) หลักทรัพย์อื%นใดตามที%คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
มาตรา 199 ให้นาํ ความในมาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 53 และมาตรา 55 รวมทั0ง
บทกําหนดโทษที%เกี%ยวข้องมาใช้บงั คับแก่การโอนและการจัดทําทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนอันมิใช่ตวIั เงินโดยอนุโลม
ให้นาํ ความในมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 61 และมาตรา 62
รวมทั0งบทกําหนดโทษที%เกี%ยวข้อง มาใช้บงั คับแก่การเปิ ดเผยข้อมูลและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ที%ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนอันมิใช่พนั ธบัตรที%ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
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หรื อหลักทรัพย์อื%นใดตามที%คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดโดยอนุโลมแต่ในกรณี ที%บริ ษทั
ดังกล่าวได้จดั ทําและส่ งรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสํานักงานตามมาตรา 56 ไว้แล้ว บริ ษทั จะส่ ง
สําเนารายงานข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์กไ็ ด้
ในกรณี ที%บทบัญญัติตามวรรคหนึ%งและวรรคสอง กําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที%ของ
สํานักงานหรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ถือว่าบทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นการกําหนดอํานาจหน้าที%
ของตลาดหลักทรัพย์หรื อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
มาตรา 200 ให้งบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจํางวดการบัญชีของบริ ษทั
หลักทรัพย์หรื อสถาบันการเงินที%มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที%จดั ทําตามแบบที%กาํ หนด
ไว้ตามมาตรา 106 วรรคหนึ%ง หรื อกฎหมายเกี%ยวกับการประกอบธุ รกิจของสถาบันการเงินนั0น
เป็ นงบการเงินประจํางวดการบัญชีตามที%กาํ หนดในมาตรา 199 และให้ถือว่าผูส้ อบบัญชีซ% ึ งได้
รับความเห็นชอบตามมาตรา 106 หรื อตามกฎหมายดังกล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชีที%ตลาดหลักทรัพย์
ให้ความเห็นชอบ
ส่ วนที' 5
การชี<ขาดข้ อพิพาทเกีย' วกับการซื<อขายหลักทรัพย์

มาตรา 201 ในกรณี ที%สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์มีขอ้ พิพาทที%เกิดขึ0นจากหรื อ
เกี%ยวเนื%องกับการซื0 อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง
หรื อระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของสมาชิก คูพ่ ิพาทอาจยืน% คําร้องต่อตลาดหลักทรัพย์เพื%อขอให้มีการ
ชี0ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ%ง ประกอบด้วยบุคคลซึ% งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แต่งตั0งหนึ%งคนเป็ นประธาน และบุคคลซึ% งคูพ่ ิพาทแต่งตั0งอีกฝ่ ายละหนึ%งคน
มาตรา 202 คําร้องตามมาตรา 201 ให้เป็ นไปตามแบบที%ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
และอย่างน้อยต้องระบุเรื% องดังต่อไปนี0
(1) ชื%อและที%อยูข่ องคูพ่ ิพาท
(2) ประเด็นข้อพิพาท
(3) เอกสารหลักฐานที%เกี%ยวข้อง
มาตรา 203 ให้นาํ กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บงั คับกับการพิจารณาและ
ขี0ขาดข้อพิพาทตามมาตรา 201 โดยอนุโลม
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หมวด 6
ศูนย์ ซื<อขายหลักทรัพย์ และศูนย์ ซื<อขายหลักทรัพย์ ล่วงหน้ า
ส่ วนที' 1
ศูนย์ ซื<อขายหลักทรัพย์

มาตรา 204 บริ ษทั หลักทรัพย์รวมตัวกันไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้ารายอาจขอรับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดตั0งศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์เพื%อให้บริ การเป็ นศูนย์ซ0ื อขาย
หลักทรัพย์ที%มิได้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
มาตรา 205 การขอรับใบอนุญาตจัดตั0งศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา 204
ให้ยนื% คําขอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี0
(1) ชื%อของศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์
(2) ที%ต0 งั สํานักงาน
(3) บริ ษทั หลักทรัพย์ซ% ึงเป็ นสมาชิกผูก้ ่อตั0ง
(4) ทุนและที%มาของทุนในการดําเนินงาน
(5) ข้อบังคับของศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์
(6) รายละเอียดอื%นใดตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
คําขอตามวรรคหนึ%งให้แนบเอกสารหลักฐานข้อตกลงในการจัดตั0ง ข้อบังคับที%ใช้บงั คับ
กับสมาชิก และหลักฐานอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 206 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื%อนไขและวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 207 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั0ง
ศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ได้
มาตรา 208 ให้ศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ที%ได้รับใบอนุญาตแล้วมีฐานะเป็ นนิติบุคคล
มาตรา 209 ห้ามมิให้บุคคลใดให้บริ การเป็ นศูนย์ซ0ือขายหลักทรัพย์หรื อกิจการ
ที%มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ที%ได้รับใบอนุญาตตามส่ วนนี0
มาตรา 210 เมื%อมีการจัดตั0งศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา 204 แล้วให้มีคณะกรรมการ
ศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์คณะหนึ%ง ประกอบด้วยกรรมการที%สมาชิกผูก้ ่อตั0งเลือกเข้ามาจํานวนไม่เกินเก้าคน
ให้กรรมการศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์เป็ นผูเ้ ลือกประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ ผูจ้ ดั การศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ และตําแหน่งอื%นตามที%เห็นสมควรจากกรรมการตามวรรคหนึ%ง
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ให้ศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์แจ้งชื%อและตําแหน่งของกรรมการศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยมิชกั ช้า
มาตรา 211 ในกรณี ที%ศูนย์ซ0ือขายหลักทรัพย์แก้ไขเพิม% เติมข้อบังคับที%ใช้กบั สมาชิก
ให้ศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์รายงานการแก้ไขเพิม% เติมข้อบังคับดังกล่าวให้สาํ นักงานทราบโดยไม่ชกั ช้า
มาตรา 212 ในกรณี ที%ปรากฏต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าข้อบังคับของศูนย์ซ0ือขาย
หลักทรัพย์ที%ใช้บงั คับกับสมาชิกอาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อกระทบกระเทือนต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของประชาชน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจสัง% ให้ศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ยกเลิกหรื อแก้ไข
เพิม% เติมข้อบังคับดังกล่าวได้
มาตรา 213 ศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้สมาชิกผูกพันว่าจะปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน0 ี หรื อตามระเบียบหรื อข้อบังคับของศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์น0 นั
หรื อตามระเบียบหรื อข้อบังคับที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากสมาชิกใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตาม ศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์น0 นั ต้องลงโทษสมาชิกดังกล่าว
โทษตามวรรคหนึ%งได้แก่
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ปรับ
(3) ห้ามมิให้ซ0ือขายหลักทรัพย์ในศูนย์ซ0ือขายหลักทรัพย์น0 นั เป็ นการชัว% คราว
(4) ให้พน้ จากสมาชิกภาพ
มาตรา 214 ศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ยอ่ มเลิกกันด้วยเหตุดงั ต่อไปนี0
(1) ถ้าในข้อตกลงในการจัดตั0งศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์มีกาํ หนดกรณี อนั ใดเป็ นเหตุ
ที%จะเลิกกัน เมื%อมีกรณี น0 นั
(2) ที%ประชุมสมาชิกมีมติให้เลิก
(3) ถ้าจํานวนสมาชิกลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงสิ บห้าราย และคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีมติให้เลิก
(4) ล้มละลาย
(5) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง% ให้เลิกเมื%อมีเหตุอนั สมควร
การเลิกตาม (1) และ (2) จะมีผลต่อเมื%อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา 215 เมื%อศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์เลิกกันแล้ว หากข้อตกลงในการจัดตั0งหรื อ
ข้อบังคับที%ใช้บงั คับกับสมาชิกไม่ได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื%น ให้แบ่งทรัพย์สินที%เหลืออยูแ่ ก่สมาชิก
จํานวนเท่า ๆ กัน
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มาตรา 216 ให้นาํ ความในมาตรา 91 มาตรา 158 มาตรา 160 มาตรา161 มาตรา 162
มาตรา 163 มาตรา 186 มาตรา 190 มาตรา 193 มาตรา 194 และมาตรา 197 รวมทั0งบทกําหนดโทษ
ที%เกี%ยวข้อง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 217 ให้นาํ ความในมาตรา 167 มาตรา 168 มาตรา 170 มาตรา 171 มาตรา 172
มาตรา 178 มาตรา 179 มาตรา 180 มาตรา 181 มาตรา 182 มาตรา 183 มาตรา 184 มาตรา 187 มาตรา 188
มาตรา 189 มาตรา 191 มาตรา 195 มาตรา 196 มาตรา 198 มาตรา 199 มาตรา 200 มาตรา 201 มาตรา 202
และมาตรา 203 รวมทั0งบทกําหนดโทษที%เกี%ยวข้องมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี ที%บทบัญญัติตามวรรคหนึ%งกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที%ของตลาดหลักทรัพย◌์
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรื อผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าบทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นการกําหนด
อํานาจหน้าที%ของศูนย์ซ0ือขายหลักทรัพย์หรื อคณะกรรมการศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ หรื อผูจ้ ดั การ
ศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
ส่ วนที' 2
ศูนย์ ซื<อขายหลักทรัพย์ ล่วงหน้ า

มาตรา 218 การจัดตั0ง การดําเนินงาน การกํากับและควบคุมกิจการศูนย์ซ0ื อขาย
หลักทรัพย์ล่วงหน้าให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั0น
หมวด 7
องค์ กรทีเ' กีย' วเนื'องกับธุรกิจหลักทรัพย์

ส่ วนที' 1
สํ านักหักบัญชี ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์

มาตรา 219 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการเป็ นสํานักหักบัญชี เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักหักบัญชี หมายความว่า สถานที%อนั เป็ นศูนย์กลางการให้บริ การเพื%อประโยชน์
ในการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ที%ได้มีการซื0 อขายกัน รวมทั0งบริ การที%เกี%ยวข้อง
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มาตรา 220 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการเป็ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายความว่า สถานที%อนั เป็ นศูนย์กลางการให้บริ การ
รับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั0งบริ การที%เกี%ยวข้องเพื%อประโยชน์ในการหักบัญชี
มาตรา 221 ห้ามมิให้บุคคลใดให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้
รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา 222 ให้นาํ ความในมาตรา 206 และมาตรา 207 รวมทั0งบทกําหนดโทษ
ที%เกี%ยวข้อง มาใช้บงั คับกับสํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์โดยอนุโลม
มาตรา 223 ในการประกอบการเป็ นสํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ บุคคลที%ประกอบการดังกล่าวต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไข
และวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 224 ในกรณี ที%ตลาดหลักทรัพย์จะประกอบการเป็ นสํานักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ประกอบการได้โดยมิตอ้ งได้รับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. มีอาํ นาจกําหนดหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการในประกอบการดังกล่าว
คําว่า “ตลาดหลักทรัพย์” ตามวรรคหนึ%งและที%จะกล่าวต่อไปในส่ วนนี0ให้หมายความ
รวมถึงบริ ษทั จํากัดที%ตลาดหลักทรัพย์จดั ตั0งขึ0นและถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจํานวนหุ น้
ที%จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมดของบริ ษทั จํากัดนั0น
มาตรา 225 ในการฝากหลักทรัพย์ไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์ ให้ผฝู้ ากหลักทรัพย์จดั ทํา
บัญชีรายชื%อบุคคลซึ% งเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์ที%ได้ฝากไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที%ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และเมื%อรับฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์อาจรับโอน
หลักทรัพย์ที%รับฝากไว้ในชื%อของตนในฐานะที%ถือแทนผูฝ้ ากหลักทรัพย์หรื อลูกค้าของผูฝ้ ากหลักทรัพย์
ซึ% งเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์กไ็ ด้
ให้สันนิษฐานว่าหลักทรัพย์ที%อยูใ่ นชื%อของตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ%งเป็ น
หลักทรัพย์ที%ตลาดหลักทรัพย์ถือแทนบุคคลผูม้ ีชื%อปรากฏในบัญชีรายชื%อดังกล่าวที%ผฝู ้ ากหลักทรัพย์
จัดทําขึ0น ทั0งนี0 ตามชนิด ประเภท และจํานวนที%ปรากฏในบัญชี
ในวันปิ ดสมุดทะเบียนของบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ ให้ตลาดหลักทรัพย์รวบรวม
บัญชีหลักทรัพย์ที%รับฝากไว้และรายชื%อบุคคลซึ%งเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ดงั กล่าวในวันก่อนวันแรกที%
ปิ ดสมุดทะเบียนนั0นจากผูฝ้ ากหลักทรัพย์ส่งให้แก่นายทะเบียนของบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ และ
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ให้ถือว่าบัญชีรายชื%อดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ%งของทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ เว้นแต่รายชื%อของบุคคลที%
นายทะเบียนของบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์แจ้งคัดค้านภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที%ได้รับบัญชีรายชื%อนั0น
ว่าการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรื อข้อจํากัดในเรื% องการโอนที%ได้จดทะเบียน
ไว้ตามกฎหมาย
มาตรา 226 เมื%อตลาดหลักทรัพย์ยนื% คําขอต่อบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์พร้อมทั0งส่ งมอบ
ใบหลักทรัพย์เพื%อให้ลงทะเบียนการโอนว่าตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์แทนบุคคลตามมาตรา 225
วรรคหนึ%งแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะขอให้บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ออกใบรับโดยมีรายการตามแบบที%
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดแทนการออกใบหลักทรัพย์กไ็ ด้ในกรณี เช่นนั0นให้ถือเสมือนว่าบริ ษทั ดังกล่าว
ได้ออกใบหลักทรัพย์แล้ว
มาตรา 227 เจ้าของหลักทรัพย์ที%ฝากไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์อาจขอให้ตลาดหลักทรัพย์
ออกใบหลักทรัพย์ในชื%อของตนได้โดยยืน% คําขอตามแบบที%ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
เมื%อได้รับคําขอตามวรรคหนึ%ง ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งรายชื%อผูเ้ ป็ นเจ้าของหลักทรัพย์
ให้บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ทราบ และให้บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ซ% ึ งได้รับแจ้งรายชื%อดังกล่าวแล้ว
ดําเนินการใส่ ชื%อผูเ้ ป็ นเจ้าของหลักทรัพย์น0 นั ลงในสมุดทะเบียนของบริ ษทั พร้อมทั0งออกใบหลักทรัพย์ใหม่
ในชื%อของเจ้าของหลักทรัพย์ดงั กล่าว
การยืน% คําขอตามวรรคหนึ%ง ถ◌้าเจ้าของหลักทรัพย์มิได้เป็ นผูฝ้ ากหลักทรัพย์โดยตรง
กับตลาดหลักทรัพย์ ให้ยนื% คําขอผ่านผูฝ้ ากหลักทรัพย์น0 นั
มาตรา 228 การโอนหลักทรัพย์จากบัญชีผฝู ้ ากหลักทรัพย์รายหนึ%งไปยังบัญชีของผูฝ้ าก
หลักทรัพย์อีกรายหนึ%ง จะกระทําได้ตอ่ เมื%อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคําร้องขอจากผูฝ้ ากหลักทรัพย์
หรื อเมื%อสํานักหักบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งรายการการส่ งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิก
ที%ได้ซ0ื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละสิ0 นวัน
การโอนบัญชีหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ%ง ให้มีผลเป็ นการส่ งมอบหลักทรัพย์เมื%อ
ตลาดหลักทรัพย์ได้ลงบันทึกบัญชีของผูฝ้ ากหลักทรัพย์
มาตรา 229 ความในส่ วนนี0 มิให้ใช้บงั คับกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ส่ วนที' 2
สมาคมทีเ' กีย' วเนื'องกับธุรกิจหลักทรัพย์

มาตรา 230 บริ ษทั หลักทรัพย์จะรวมกันจัดตั0งสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจ
หลักทรัพย์ซ% ึ งมีวตั ถุประสงค์เพื%อทําการส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์อนั มิใช่เป็ นการหา
ผลกําไรหรื อรายได้แบ่งปั นกันได้กแ็ ต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน0 ี
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มาตรา 231 การจัดตั0งสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ตอ้ งได้รับใบอนุญาต
และจดทะเบียนกับสํานักงาน
มาตรา 232 การขออนุญาตและการจดทะเบียนนั0น ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ผเู ้ ริ% ม
ก่อการจัดตั0งที%มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้ารายยืน% คําขอต่อสํานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที%
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจออกคําสัง% เป็ นหนังสื อเรี ยกบุคคลใดๆมาสอบถามหรื อให้ส่งเอกสาร
มาเพื%อประกอบการพิจารณาเกี%ยวกับการขออนุญาตจัดตั0งสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ได้
มาตรา 233 ให้สมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ที%ได้รับใบอนุญาตและ
จดทะเบียนแล้วเป็ นนิติบุคคล
มาตรา 234 สมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ตอ้ งมีขอ้ บังคับ และข้อบังคับนั0น
อย่างน้อยต้องมีขอ้ ความดังต่อไปนี0
(1) ชื%อ
(2) วัตถุที%ประสงค์
(3) ที%ต0 งั สํานักงาน
(4) วิธีรับสมาชิก สิ ทธิ และหน้าที%ของสมาชิก
(5) วินยั และการลงโทษสมาชิก
(6) การดําเนินกิจการของสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ การตั0ง การออก
จากตําแหน่ง และการประชุมของกรรมการ ตลอดจนการประชุมใหญ่
(7) ข้อบังคับอื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ข้อบังคับของสมาคมต้องนําไปจดทะเบียนต่อสํานักงานพร้อมกับการยืน% คําขออนุญาต
จัดตั0งสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ก่อนออกใบอนุญาตถ้าสํานักงานเห็นสมควรจะสัง% ให◌้
แก้ไขเพิม% เติมข้อบังคับนั0นก็ได้
มาตรา 235 สมาชิกของสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ น
บริ ษทั หลักทรัพย์เท่านั0น
มาตรา 236 ชื%อของสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุรกิจหลักทรัพย์จะต้องเป็ นชื%อเฉพาะ
ที%ปรากฏในข้อบังคับเท่านั0น และห้ามมิให้ใช้ขอ้ ความ “แห่งประเทศไทย” หรื อข้อความที%มีความหมาย
ทํานองเดียวกันประกอบเป็ นชื%อของสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
ให้สมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจหลักทรัพย์จดั ให้มีป้ายชื%ออ่านได้ชดั เจนติดไว้
หน้าสํานักงาน
มาตรา 237 ให้นาํ บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าในส่ วนที%เกี%ยวกับ
การดําเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกําหนดโทษที%เกี%ยวข้องมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เท่าที%ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติในส่ วนนี0 ทั0งนี0 ให้ใช้คาํ ว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” แทนคําว่า
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“รัฐมนตรี ” คําว่า “สํานักงาน” แทนคําว่า “นายทะเบียน” คําว่า “สมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจหลักทรัพย์”
แทนคําว่า “สมาคมการค้า” และให้อาํ นาจหน้าที%ของพนักงานเจ้าหน้าที%ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม
การค้าเป็ นอํานาจหน้าที%ของพนักงานเจ้าหน้าที%ตามพระราชบัญญัติน0 ี
หมวด 8
การกระทําอันไม่ เป็ นธรรมเกีย' วกับการซื<อขายหลักทรัพย์
และการเข้ าถือหลักทรัพย์ เพือ' ครอบงํากิจการ
ส่ วนที' 1
การป้องกันการกระทําอันไม่ เป็ นธรรมเกีย' วกับการซื<อขายหลักทรัพย์

มาตรา 238 ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อผูซ้ % ึ งรับผิดชอบในการดําเนินกิจการ
ของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในหลักทรัพย์บอกกล่าว
ข้อความอันเป็ นเท็จหรื อข้อความใดโดยเจตนาให้ผอู ้ ื%นสําคัญผิดในข้อเท็จจริ งเกี%ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน หรื อราคาซื0 อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อนิติบุคคลที%มีหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ซ0ือขายในศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์
มาตรา 239 ห้ามมิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อผูซ้ % ึ งรับผิดชอบในการดําเนินกิจการ
ของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในหลักทรัพย์แพร่ ขา่ วเกี%ยวกับ
ข้อเท็จจริ งใด ๆ อันอาจทําให้บุคคลอื%นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสู งขึ0นหรื อลดลง เว้นแต่
จะเป็ นการแพร่ ขา่ วในข้อเท็จจริ งที%ได้แจ้งไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์แล้ว
มาตรา 240 ห้ามมิให้ผใู้ ดแพร่ ขา่ วอันเป็ นความเท็จให้เลื%องลือจนอาจทําให้
บุคคลอื%นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสู งขึ0นหรื อลดลง
มาตรา 241 ในการซื0อหรื อขายซึ% งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรื อหลักทรัพย์ที%ซ0ื อขายในศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทําการซื0 อหรื อขายหรื อเสนอซื0 อ
หรื อเสนอขาย รื อชักชวนให้บุคคลอื%นซื0อหรื อขายหรื อเสนอซื0 อหรื อเสนอขายซึ% งหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ที%ซ0ื อขายในศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ในประการที%น่าจะเป็ นการเอาเปรี ยบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญต่อการ
เปลี%ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที%ยงั มิได้เปิ ดเผยต่อประชาชนและตนได้ล่วงรู ้มาในตําแหน่งหรื อ
ฐานะเช่นนั0น และไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะกระทําเพื%อประโยชน์ตอ่ ตนเองและผูอ้ ื%น หรื อนํา
ข้อเท็จจริ งเช่นนั0นออกเปิ ดเผยเพื%อให้ผอู้ ื%นกระทําดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน
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เพื%อประโยชน์แห่งมาตรานี0 บุคคลตามวรรคหนึ%งให้รวมถึง
(1) กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินงานหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ที%มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ที%มีหลักทรัพย์ซ0ื อขายในศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์
(2) ผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที%มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อ
บริ ษทั ที%มีหลักทรัพย์ซ0ื อขายในศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ที%ถือหลักทรัพย์ตามมูลค่าที%ตราไว้เกินร้อยละห้า
ของทุนจดทะเบียน ในกรณี น0 ีให้คาํ นวณมูลค่าหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์โดยนับหลักทรัพย์
ของคูส่ มรสและบุตรที%ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูถ้ ือหลักทรัพย์ดงั กล่าว รวมเป็ นหลักทรัพย์
ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ดว้ ย
(3) เจ้าหน้าที%ของหน่วยงานของรัฐ หรื อกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อพนักงานของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซ0ือขายหลักทรัพย์ ซึ%งอยูใ่ นตําแหน่งหรื อฐานะที%สามารถล่วงรู้ขอ้ เท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี%ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อนั ได้จากการปฏิบตั ิหน้าที%
(4) ผูใ้ ดซึ% งเกี%ยวข้องกับหลักทรัพย์ และหรื อการซื0 อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
หรื อศูนย์ซ0ือขายหลักทรัพย์
มาตรา 242 เพื%อมิให้บุคคลตามมาตรา 241 วรรคสอง ได้รับประโยชน์จากการฝ่ าฝื น
มาตรา 241 วรรคหนึ%ง ให้สาํ นักงานมีสิทธิ เรี ยกให้ผฝู ้ ่ าฝื นดังกล่าวส่ งมอบผลประโยชน์ที%ตน
ได้มาจากการซื0 อขายหลักทรัพย์น0 นั หรื อจากการนําข้อเท็จจริ งออกเปิ ดเผยซึ%งได้กระทําภายในหกเดือน
นับจากวันที%ตนได้ล่วงรู ้ขอ้ เท็จจริ งดังกล่าว และให้ผฝู้ ่ าฝื นนั0นส่ งมอบผลประโยชน์ตามที%สาํ นักงาน
เรี ยกร้องภายในกําหนดเวลาที%สาํ นักงานกําหนด
ผลประโยชน์ที%เรี ยกได้ตามวรรคหนึ%ง ให้ตกเป็ นของสํานักงาน
มาตรา 243 ในการซื0อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อหลักทรัพย์
ซื0 อขายในศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์
(1) ห้ามมิให้ผใู้ ดทําการซื0 อหรื อขายหลักทรัพย์โดยรู ้เห็น หรื อตกลงกับบุคคลอื%น
อันเป็ นการอําพรางเพื%อให้บุคคลทัว% ไปหลงผิดไปว่าขณะใดขณะหนึ%งหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ%ง
หลักทรัพย์น0 นั ได้มีการซื0 อขายกันมาก หรื อราคาของหลักทรัพย์น0 นั ได้เปลี%ยนแปลงไป หรื อไม่มีการ
เปลี%ยนแปลง อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
(2) ห้ามมิให้ผใู้ ดโดยตนเองหรื อร่ วมกับผูอ้ ื%นทําการซื0 อขายหลักทรัพย์ในลักษณะ
ต่อเนื%องกัน อันเป็ นผลทําให้การซื0 อหรื อขายหลักทรัพย์น0 นั ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
และการกระทําดังกล่าวได้กระทําไปเพื%อชักจูงให้บุคคลทัว% ไปทําการซื0 อหรื อขายหลักทรัพย์น0 นั
เว้นแต่เป็ นการกระทําโดยสุ จริ ตเพื%อปกป้ องประโยชน์อนั ชอบธรรมของตน
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มาตรา 244 ในกรณี ดงั ต่อไปนี0 ให้ถือว่าป็ นการอําพรางเพื%อให้บุคลทัว% ไปหลงผิด
ตามมาตรา 243 (1) ด้วย
(1) ทําการซื0 อหรื อขายหลักทรัพย์ ซึ% งในที%สุดบุคคลที%ได้ประโยชน์จากการซื0 อ
และขายหลักทรัพย์น0 นั ยังคงเป็ นบุคคลคนเดียวกัน
(2) สัง% ซื0 อหลักทรัพย์โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าตนเองหรื อผูซ้ % ึ งร่ วมกันได้สง%ั ขายหรื อจะสัง%
ขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรื อของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกันประเภทและ
ชนิดเดียวกัน ทั0งนี0 โดยมีจาํ นวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลาใกล้เคียงกัน
(3) สัง% ขายหลักทรัพย์โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าตนเองหรื อผูซ้ % ึงร่ วมกันได้สง%ั ซื0 อหรื อจะสัง% ซื0อ
หลักทรัพย์ของนิติบุคคลเดียวกันหรื อของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกันประเภทและชนิดเดียวกัน
ทั0งนี0 โดยมีจาํ นวนใกล้เคียงกัน ราคาใกล้เคียงกัน และภายในเวลาใกล้เคียงกัน
ส่ วนที' 2
การเข้ าถือหลักทรัพย์ เพือ' ครอบงํากิจการ

มาตรา 245 ในส่ วนนี0
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ น้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที%จะซื0 อหุ น้ หรื อหลักทรัพย์อื%น
ที%อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ เป็ นหุ ้นได้
“กิจการ” หมายความว่า บริ ษทั ที%มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริ ษทั
ที%มีหลักทรัพย์ซ0ื อขายในศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด
มาตรา 246 บุคคลใดได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการใดในลักษณะที%ทาํ ให้ตน
หรื อบุคคลอื%นเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ในกิจการนั0นเพิม% ขึ0นหรื อลดลงเมื%อรวมกันแล้วมีจาํ นวนทุกร้อยละห้า
ของจํานวนหลักทรัพย์ที%จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมดของกิจการนั0นไม่วา่ จะมีการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์
นั0นหรื อไม่ และไม่วา่ การเพิม% ขึ0นหรื อลดลงของหลักทรัพย์น0 นั จะมีจาํ นวนเท่าใดในแต่ละครั0ง บุคคลนั0น
ต้องรายงานถึงจํานวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้าดังกล่าวต่อสํานักงานทุกครั0งที%ได้มาหรื อจําหน่าย
หลักทรัพย์ภายในวันทําการถัดจากวันที%ได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการนั0น เว้นแต่ในกรณี การ
จําหน่ายที%ไม่มีผลทําให้มีการเปลี%ยนแปลงผูบ้ ริ หารหรื อธุ รกิจของกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การรายงานตามวรรคหนึ%ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
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มาตรา 247 บ◌ุ คคลใดเสนอซื0อหรื อกระทําการอื%นใดอันเป็ นผลให้ตนได้มาหรื อเป็ นผูถ้ ือ
หลักทรัพย์ถึงร้อยละยีส% ิ บห้าขึ0นไปของจํานวนหลักทรัพย์ที%จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมดของกิจการ
ให้ถือว่าเป็ นการเข้าถือหลักทรัพย์เพื%อครอบงํากิจการ เว้นแต่เป็ นการได้มาโดยทางมรดก
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื%อครอบงํากิจการตามวรรคหนึ%งให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไข
และวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในการนี0 คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดให้
บุคคลดังกล่าวจัดทําคําเสนอซื0อหลักทรัพย์กไ็ ด้
ในกรณี ที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้จดั ทําคําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ตามวรรคสอง
คําเสนอดังกล่าวต้องยืน% ต่อสํานักงาน และให้มีผลใช้บงั คับเมื%อพ้นกําหนดเวลาตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
มาตรา 248 ให้ผทู ้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ประกาศหรื อแจ้งการเสนอซื0 อหลักทรัพย์ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 249 ให้ผทู้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ส่งสําเนาคําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ให้แก่กิจการ
ที%ตนเสนอซื0อหลักทรัพย์น0 นั โดยทันทีที%ได้ยนื% คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ตอ่ สํานักงาน
มาตรา 250 เมื%อได้รับคําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ตามมาตรา 249 ให้กิจการนั0นจัดทํา
ความเห็นเกี%ยวกับคําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ตามแบบรายการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และให้ยนื%
ต่อสํานักงานพร้อมทั0งส่ งสําเนาให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทุกคนภายในกําหนดเวลาตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
มาตรา 251 ห้ามมิให้ผทู ้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ซ0ื อหลักทรัพย์ของกิจการก่อนที%
คําเสนอซื0อหลักทรัพย์ที%ยนื% ต่อสํานักงานจะมีผลใช้บงั คับและได้ดาํ เนินการตามมาตรา 248
ในระหว่างเวลานับจากวันที%คาํ เสนอซื0 อหลักทรัพย์มีผลใช้บงั คับ จนถึงวันที%พน้ กําหนด
ระยะเวลารับซื0 อที%กาํ หนดไว้ในคําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ ห้ามมิให้ผทู ้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์เข้าซื0 อ
หลักทรัพย์น0 นั โดยวิธีการอื%นใด นอกจากที%ได้กาํ หนดไว้ตามคําเสนอซื0 อหลักทรัพย์น0 นั
มาตรา 252 เมื%อครบกําหนดระยะเวลารับซื0 อที%กาํ หนดไว้ในคําเสนอซื0อหลักทรัพย์แล้ว
หากปรากฏว่าผูถ้ ือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ที%ตนเองถืออยูใ่ ห้แก่ผทู้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์
มากกว่าจํานวนที%ได้ทาํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ไว้ ผูท้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ตอ้ งซื0 อหลักทรัพย์น0 นั
ไว้ท0งั หมด เฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี0
(1) ในกรณี ที%หลักทรัพย์น0 นั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อหลักทรัพย์ที%ซ0ื อขายใน
ศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์และผูท้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะมิให้หลักทรัพย์น0 นั เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อหลักทรัพย์ที%ซ0ื อขายในศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ตอ่ ไป
(2) ผูท้ าํ คําเสนอซื0อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะเปลี%ยนวัตถุที%ประสงค์สาํ คัญของกิจการ
(3) ผูท้ าํ คําเสนอซื0อหลักทรัพย์มีความประสงค์จะเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ของกิจการนั0น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจํานวนหลักทรัพย์ที%จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมดของกิจการ
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(4) กรณี อื%นตามที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ผูท้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์จะต้องชําระราคาหลักทรัพย์แก่ผขู ้ ายหลักทรัพย์โดยทันที
ที%ได้รับมอบหลักทรัพย◌์ และในกรณี ที%หลักทรัพย์ที%ซ0ือขายดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์ที%จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ให้ถือว่าเป็ นการซื0 อขายในตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 253 เมื%อผูท้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ได้เสนอซื0 อหลักทรัพย์ไว้ในราคาหนึ%ง
แต่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหลักทรัพย์แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ไม่ครบตามจํานวนในคําเสนอซื0อหลักทรัพย์
หากผูท้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ตอ้ งการจะซื0 อให้ครบตามจํานวน ผูท้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์จะเสนอ
ราคาใหม่ที%สูงกว่าเดิมก็ได้ ในกรณี เช่นว่านี0ผทู ้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ตอ้ งชําระราคาค่าหลักทรัพย์
ในส่ วนที%เพิม% ขึ0นแก่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ที%ได้แสดงเจตนาเสนอขายหลักทรัพย์ในครั0งก่อนด้วย
มาตรา 254 ในกรณี ที%ผทู ้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์เพื%อเข้าครอบงํากิจการมีความประสงค์
มิให้หลักทรัพย์น0 นั เป็ นหลักทรัพย์ที%จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อที%ซ0ื อขายในศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์
ต่อไป ผูท้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ตอ้ งระบุวตั ถุประสงค์โดยชัดแจ้งในคําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ไว้ดว้ ย
มาตรา 255 บุคคลที%เคยทําคําเสนอซื0 อหลักทรัพย์เพื%อเข้าครอบงํากิจการไม่วา่ จะ
ดําเนินการสําเร็ จหรื อไม่ จะทําคําเสนอซื0 อหลักทรัพย์เพื%อเข้าครอบงํากิจการได้อีกภายหลังระยะเวลา
หนึ%งปี นับตั0งแต่วนั ที%พน้ กําหนดระยะเวลารับซื0 อที%กาํ หนดไว้ในคําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ครั0งก่อน
เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะอนุมตั ิเป็ นประการอื%น
มาตรา 256 ให้ผทู ้ าํ คําเสนอซื0 อหลักทรัพย์ที%ได้ซ0ื อหลักทรัพย์ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
รายงานผลการซื0 อหลักทรัพย์ตอ่ สํานักงานภายในระยะเวลาที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
การรายงานตามวรรคหนึ%ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที%คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา 257 ให้สาํ นักงานเก็บรักษาข้อมูลคําเสนอซื0อหลักทรัพย์น0 นั เพื%อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้เป็ นระยะเวลาหนึ%งปี นับจากวันที%คาํ เสนอซื0 อหลักทรัพย์มีผลใช้บงั คับ
มาตรา 258 หลักทรัพย์ของกิจการที%บุคคลหรื อห้างหุ น้ ส่ วนดังต่อไปนี0ถืออยูใ่ ห้นบั
รวมเป็ นหลักทรัพย์ของบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ด้วย
(1) คูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว
(2) บุตรที%ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(3) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญที%บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) เป็ นหุ น้ ส่ วน
(4) ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัดที%บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) เป็ นหุ น้ ส่ วน
จําพวกไม่จาํ กัดความผิดหรื อเป็ นหุ น้ ส่ วนจําพวกจํากัดความรับผิดที%มีหุน้ รวมกันเกินร้อยละสามสิ บ
ของหุ น้ ทั0งหมดของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด
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(5) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดที%บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2)
หรื อห้างหุ น้ ส่ วนตาม (3) หรื อ (4) ถือหุ น้ รวมกันเกินร้อยละสามสิ บของจํานวนหุน้ ที%จาํ หน่าย
ได้แล้วทั0งหมดของบริ ษทั นั0น หรื อ
(6) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดที%บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2)
หรื อห้างหุ น้ ส่ วนตาม (3) หรื อ (4) หรื อบริ ษทั ตาม (5) ถือหุ น้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บของจํานวนหุ น้
ที%จาํ หน่ายได้แล้วทั0งหมดของบริ ษทั นั0น
(7) นิติบุคคลที%บุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 สามารถมีอาํ นาจในการจัดการ
ในฐานะเป็ นผูแ้ ทนของนิติบุคคล
มาตรา 259 ในกรณี เป็ นที%สงสัยว่ามีการถือหลักทรัพย์อนั มีลกั ษณะที%นบั รวม
เป็ นหลักทรัพย์ของบุคคลเดียวกันตามมาตรา 258 ให้สาํ นักงานแจ้งให้บุคคลที%เกี%ยวข้องดังกล่าว
ชี0แจงหรื อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหากบุคคลดังกล่าวมิได้ช0 ีแจงหรื อดําเนินการแก้ไขภายในกําหนดเวลา
ที%สาํ นักงานกําหนด ให้ถือว่าเป็ นการถือหุน้ อันเข้าลักษณะที%กาํ หนดไว้ตามมาตรา 258
หมวด 9
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

มาตรา 260 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คณะหนึ%ง ประกอบด้วยกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิซ% ึงคณะรัฐมนตรี แต่งตั0งจํานวนไม่นอ้ ยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนโดยในจํานวนนี0อย่างน้อย
ต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี และ ด้านการเงินด้านละหนึ%งคน
ให้นาํ ความในมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 16
มาใช้บงั คับกับคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ%งโดยอนุโลม
มาตรา 261 เจ้าของหลักทรัพย์ บริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ บริ ษทั บริ ษทั หลักทรัพย์
และผูท้ ี%มีผลกระทบต่อการสัง% การโดยตรงตามพระราชบัญญัติน0 ีผใู้ ดไม่พอใจคําวินิจฉัยหรื อคําสัง% ของ
สํานักงานหรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที%วนิ ิจฉัยหรื อสัง% การตามมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41(3)
มาตรา 104 มาตรา 141 มาตรา 142 มาตรา 143 วรรคหนึ%ง มาตรา 144 มาตรา 145 มาตรา 212 และ
มาตรา 259 ให้ยนื% อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที%ได้ทราบ
คําวินิจฉัยหรื อคําสัง% ดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทั0งนี0 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
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การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ%งไม่เป็ นเหตุให้ทุเลาการปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยหรื อคําสัง%
ของสํานักงาน หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว แล้วแต่กรณี เว้นแต่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
จะมีมติเอกฉันท์เป็ นอย่างอื%น
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็ นที%สุด
หมวด 10
การกํากับและควบคุม

มาตรา 262 ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจและหน้าที%กาํ กับและควบคุมโดยทัว% ไป
เพื%อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน0 ี และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
หรื อมติของรัฐมนตรี
มาตรา 263 บรรดาเรื% องที%ตอ้ งเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติแห่งพระราช
บัญญัติน0 ี ให้รัฐมนตรี เป็ นผูเ้ สนอ
หมวด 11
พนักงานเจ้ าหน้ าที'

มาตรา 264 ในการปฏิบตั ิหน้าที% ให้พนักงานเจ้าหน้าที%มีอาํ นาจดังต่อไปนี0
(1) เข้าไปในสถานที%ประกอบธุ รกิจหรื อสถานที%ต0 งั ของบริ ษทั หลักทรัพย์ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรื อสถานที%ซ% ึงรวบรวมหรื อประมวลข้อมูลของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสถาบันดังกล่าวด้วยเครื% องคอมพิวเตอร์ หรื อด้วยเครื% องมืออื%นใดในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ข0 ึนจนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทําการของสถานที%น0 นั เพื%อตรวจสอบกิจการ
สิ นทรัพย์และหนี0สินของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสถาบันดังกล่าว รวมทั0งเอกสาร หลักฐาน หรื อข้อมูล
เกี%ยวกับบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสถาบันดังกล่าว
(2) เข้าไปในสถานที%ประกอบธุ รกิจของผูเ้ ริ% มจัดตั0งบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั ที%ออก
หลักทรัพย์หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ที%เสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชน หรื อบุคคลใด ๆ หรื อสถานที%
ซึ% งรวบรวมหรื อประมวลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วยเครื% องคอมพิวเตอร์หรื อด้วยเครื% องมืออื%นใด
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข0 ึนจนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทําการของสถานที%น0 นั เพื%อตรวจสอบ
สมุดบัญชีหรื อเอกสารหลักฐานอื%นที%เกี%ยวข้อง
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(3) เข้าไปในธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงิน หรื อสถานที%ใดในระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ข0 ึนจนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทําการของสถานที%น0 นั เพื%อทําการตรวจสอบสมุดบัญชี
เอกสาร หรื อหลักฐานที%อาจเกี%ยวข้องกับการกระทําอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติน0 ี
(4) ยึดหรื ออายัดเอกสารหรื อหลักฐานที%เกี%ยวข้องกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติน0 ี เพื%อประโยชน์ในการตรวจสอบหรื อดําเนินคดี
(5) สัง% ให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์
กองทุนรวมผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ0ื อขาย
หลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และผูร้ วบรวมหรื อ
ประมวลข้อมูลของบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสถาบันดังกล่าวด้วยเครื% องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื% องมืออื%นใด
มาให้ถอ้ ยคําหรื อส่ งสําเนา หรื อแสดงสมุดบัญชีเอกสาร ดวงตราหรื อหลักฐานอื%นเกี%ยวกับกิจการ
การดําเนินงาน สิ นทรัพย์และหนี0สินของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อสถาบันดังกล่าว
(6) สัง% ให้บุคคลใดๆที%ซ0ื อหรื อขายหลักทรัพย์กบั หรื อผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซ0ือขายหลักทรัพย์มาให้ถอ้ ยคําหรื อส่ งสําเนาหรื อ
แสดงสมุดบัญชี เอกสารและหลักฐานอื%นเกี%ยวกับการซื0อหรื อขายหลักทรัพย์
(7) สัง% ให้บุคคลใดๆที%จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที%ของพนักงานเจ้าหน้าที%
มาให้ถอ้ ยคํา หรื อส่ งสําเนาหรื อแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หลักฐานหรื อวัตถุใดที%เกี%ยวข้องหรื อจําเป็ น
แก่การปฏิบตั ิหน้าที%ของพนักงานเจ้าหน้าที%
(8) เข้าไปตรวจสอบฐานะหรื อการดําเนินงานในสถานที%ประกอบธุ รกิจของ
ลูกหนี0ของบริ ษทั หลักทรัพย์ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข0 ึนจนถึงพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาทําการ
ของสถานที%น0 นั
ในการปฏิบตั ิหน้าที%ของพนักงานเจ้าหน้าที%ตามวรรคหนึ%ง ให้บุคคลที%เกี%ยวข้อง
อํานวยความสะดวกตามสมควร
เมื%อได้เข้าไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (1) (2) (3) หรื อ (8) แล้ว ถ้ายังดําเนินการ
ไม่เสร็ จจะกระทําต่อไปในเวลากลางคืนหรื อนอกเวลาทําการของสถานที%น0 นั ก็ได้
การใช้อาํ นาจของพนักงานเจ้าหน้าที%ตาม (6) (7) และ (8) จะต้องเป็ นการกระทําต่อ
บุคคลที%เกี%ยวข้องโดยตรงกับเรื% องที%ดาํ เนินการตรวจสอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก่อน และในกรณี ตาม (6) และ (7) พนักงานเจ้าหน้าที%ตอ้ งกําหนดระยะเวลาอันสมควรที%จะให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิตามคําสัง% ได้
มาตรา 265 ในการปฏิบตั ิหน้าที% พนักงานเจ้าหน้าที%ตอ้ งแสดงบัตรประจําตัว
แก่บุคคลที%เกี%ยวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที% ให้เป็ นไปตามแบบที%กาํ หนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 266 ในการปฏิบตั ิหน้าที%ตามพระราชบัญญัติน0 ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที%
เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 267 ในกรณี ที%ปรากฏหลักฐานว่าบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน0 ี
ที%มีลกั ษณะอันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์ประชาชนและสํานักงานมีเหตุอนั ควรเชื%อว่า
ผูก้ ระทําความผิดจะยักย้ายหรื อจําหน่ายทรัพย์สินของตน ให้สาํ นักงานด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจสัง% ยึดหรื ออายัดทรัพย์สินของบุคคลนั0นหรื อทรัพย์สินซึ% งมีหลักฐาน
อันควรเชื%อได้วา่ เป็ นของบุคคลนั0นได้ แต่จะยึดหรื ออายัดทรัพย์สินไว้เกินหนึ%งร้อยแปดสิ บวันไม่ได้
เว้นแต่ในกรณี ที%มีการฟ้ องคดีตอ่ ศาล ให้คาํ สัง% ยึดหรื ออายัดดังกล่าวยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาลจะสัง%
เป็ นอย่างอื%น และในกรณี มีเหตุจาํ เป็ นไม่สามารถฟ้ องคดีได้ภายในหนึ%งร้อยแปดสิ บวัน ศาลที%มีเขตอํานาจ
จะสัง% ขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของสํานักงานก็ได้ แต่จะขยายเวลาอีกเกินหนึ%งร้อยแปดสิ บวัน
มิได้
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที%เป็ นผูด้ าํ เนินการยึดหรื ออายัด
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ%ง
การยึดหรื ออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ%ง ให้นาํ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณี ตามวรรคหนึ%ง เมื%อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวจะหลบหนีออก
นอกราชอาณาจักร เมื%อสํานักงานร้องขอให้ศาลอาญามีอาํ นาจสัง% ห้ามมิให้บุคคลนั0นออก
นอกราชอาณาจักรไว้ก่อนได้ และในกรณี ฉุกเฉิ นที%มีความจําเป็ นรี บด่วน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีคาํ สัง% ห้ามมิให้บุคคลนั0นออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็ นการชัว% คราวได้เป็ นเวลาไม่เกินสิ บห้าวัน
จนกว่าศาลอาญาจะมีคาํ สัง% เป็ นอย่างอื%น
หมวด 12
บทกําหนดโทษ

มาตรา 268 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 32 มาตรา 33 หรื อมาตรา 34 ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี หรื อปรับเป็ นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์ท0 งั หมดซึ% งผูน้ 0 นั ได้เสนอขาย
แต่ท0 งั นี0 เงินค่าปรับต้องไม่นอ้ ยกว่าห้าแสนบาท หรื อทั0งจําทั0งปรับ
มาตรา 269 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื%อนไขที%กาํ หนดตามมาตรา 35
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงั
มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
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มาตรา 270 ผูอ้ อกหุน้ กูผ้ ใู ้ ดออกใบหุน้ กูโ้ ดยมีรายการไม่เป็ นไปตามมาตรา 40
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 41 วรรคสอง หรื อทําข้อกําหนดหรื อสัญญาซึ% งขาดสาระสําคัญ
ตามที%กาํ หนดไว้ในมาตรา 42 หรื อมาตรา 43 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา 271 ผูอ้ อกหุน้ กูผ้ ใู ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 44 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา 272 ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูผ้ ใู้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขหรื อ
วิธีการที%กาํ หนดตามมาตรา 46 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา 273 บริ ษทั ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 50 มาตรา 53 มาตรา 191
มาตรา 192 หรื อมาตรา 193 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการที%กาํ หนดตามมาตรา 50
หรื อมาตรา 191 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ%งแสนบาทและปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา 274 บริ ษทั ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 56 มาตรา 57 หรื อ มาตรา 58 (1)
หรื อ (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ%งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลา
ที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของบริ ษทั ใดไม่มาชี0แจง
ตามมาตรา 58 (2) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ%งแสนบาท หรื อทั0งจําทั0งปรับ
มาตรา 275 กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ าํ รงตําแหน่งบริ หาร หรื อผูส้ อบบัญชีผใู ้ ด
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 59 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการที%กาํ หนดตาม
มาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาทและปรับอีกไม่เกินวันละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลา
ที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา 276 ผูใ้ ดเสนอขายหรื อขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ โดยมิได้
ยืน% แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนต่อสํานักงานตามมาตรา 65
หรื อในระหว่างที%สาํ นักงานสัง% ระงับการมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี0ชวนตามมาตรา 76 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับเป็ นเงินไม่เกิน
สองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์ท0งั หมดซึ% งผูน้ 0 นั ได้เสนอขายแต่ท0งั นี0เงินค่าปรับต้องไม่นอ้ ยกว่า
ห้าแสนบาท หรื อทั0งจําทั0งปรับ
มาตรา 277 ผูใ้ ดเสนอขายหรื อขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ
ก่อนที%แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี0ชวนที%ยนื% ไว้ตอ่ สํานักงาน
ตามมาตรา 65 มีผลใช้บงั คับ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ%งปี หรื อปรับเป็ นเงินไม่เกินหนึ%งเท่า
ของราคาขายของหลักทรัพย์ท0งั หมดซึ%งผูน้ 0 นั ได้เสนอขาย แต่ท0 งั นี0เงินค่าปรับต้องไม่นอ้ ยกว่าสามแสนบาท
หรื อทั0งจําทั0งปรับ
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มาตรา 278 ผูใ้ ดแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งซึ% งควรบอกให้แจ้ง
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรื อร่ างหนังสื อชี0ชวนที%ยนื% ตามมาตรา 65
ในสาระสําคัญ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับเป็ นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของ
หลักทรัพย์ท0 งั หมดซึ% งผูน้ 0 นั ได้เสนอขาย แต่ท0งั นี0เงินค่าปรับต้องไม่นอ้ ยกว่าห้าแสนบาท
มาตรา 279 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 64 วรรคสอง มาตรา66 วรรคสอง
หรื อมาตรา 81 วรรคหนึ%งหรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการที%กาํ หนดตามมาตรา 81
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ%งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา 280 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 77 มาตรา 79 หรื อ มาตรา 80
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ%งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั0งจําทั0งปรับ
มาตรา 281 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 88 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา 282 บริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 96
มาตรา 97 มาตรา 98 มาตรา 100 มาตรา 101 มาตรา 102 มาตรา103 มาตรา 104 มาตรา 105 มาตรา 106
มาตรา 108 มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 มาตรา 117
มาตรา 122 มาตรา 123 มาตรา 124 มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 129 มาตรา 130 มาตรา 133 มาตรา 134
มาตรา 135 มาตรา 136 มาตรา 138 มาตรา 139 มาตรา 140 มาตรา 151 หรื อมาตรา 195 วรรคหนึ%ง หรื อฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขหรื อวิธีการ หรื อคําสัง% ที%กาํ หนดตามมาตรา 90 วรรคสี% มาตรา 91
มาตรา 92 มาตรา 98 (7) หรื อ (10) มาตรา 100 วรรคสอง มาตรา 117 มาตรา 141 มาตรา 142 มาตรา 143
มาตรา 144 หรื อ มาตรา 150 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา 283 ในกรณี ที%บริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา 92 มาตรา 96
มาตรา 102 มาตรา 105 มาตรา 106 มาตรา 108 มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115
มาตรา 116 มาตรา 117 มาตรา 123 มาตรา 129 มาตรา 130 มาตรา 133 มาตรา 135 มาตรา 140 มาตรา 151
หรื อมาตรา 195 วรรคหนึ%ง หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขหรื อวิธีการ
หรื อคําสัง% ที%กาํ หนดตามมาตรา 92 มาตรา 117 หรื อมาตรา 150 ถ้าพิสูจน์ได้วา่ การกระทําความผิดของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ เกิดจากการสัง% การ การกระทําการหรื อไม่สง%ั การ หรื อไม่กระทําการอันเป็ นหน้าที%
ที%ตอ้ งกระทําของกรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุคคลใดซึ% งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั
ผูใ้ ดผูน้ 0 นั ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั0งจําทั0งปรับ
ในกรณี ที%บริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา 97 มาตรา 98 มาตรา 112
มาตรา 122 มาตรา 124 มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 134 มาตรา 136 มาตรา 138 หรื อมาตรา 139
หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขหรื อวิธีการ หรื อคําสัง% ที%กาํ หนดตามมาตรา 90 วรรคสี%
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มาตรา 91 มาตรา 98 (7) หรื อ (10) มาตรา 141 มาตรา 142 มาตรา 143 หรื อมาตรา 144 ถ้าพิสูจน์ได้วา่
การกระทําความผิดของบริ ษทั หลักทรัพย์เกิดจากการสัง% การ การกระทําการหรื อไม่สง%ั การหรื อ
ไม่กระทําการอันเป็ นหน้าที%ที%ตอ้ งกระทําของกรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุคคลใด ซึ% งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั ผูใ้ ดผูน้ 0 นั ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ%งปี หรื อปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรื อทั0งจําทั0งปรับ
มาตรา 284 ผูด้ ูแลผลประโยชน์ผใู ้ ดละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที%ตามมาตรา 127 หรื อ
มาตรา 128 วรรคหนึ%ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาทและปรับอีกไม่เกินวันละหนึ%งหมื%นบาท
ตลอดเวลาที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา 285 ผูช้ าํ ระบัญชีผใู ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 130 หรื อ มาตรา131
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ%งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
สามพันบาทตลอดเวลาที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง หรื อทั0งจําทั0งปรับ
มาตรา 286 ผูร้ ับฝากทรัพย์สินผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 137 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา 287 ผูส้ อบบัญชีผใู ้ ดของบริ ษทั ที%ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 มาตรา 33
หรื อมาตรา 34 บริ ษทั หลักทรัพย์ กองทุนรวม บริ ษทั ที%มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ที%มีหลักทรัพย์ซ0ื อขายในศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ ปฏิบตั ิงานสอบบัญชีเพือ% แสดงความเห็น
ต่องบการเงินไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชีหรื อข้อกําหนดเพิม% เติมตามที%
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรื อทํารายงานเท็จหรื อฝ่ าฝื นมาตรา 62 วรรคหนึ%ง หรื อมาตรา107
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั0งจําทั0งปรับ
มาตรา 288 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 93 มาตรา 95 หรื อมาตรา 156
ต้องระวางโทษจําคุกตั0งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั0งแต่หกหมื%นบาทถึงสามแสนบาทและ
ปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที%ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา 289 ผูใ้ ดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
ตามมาตรา 90 หรื อฝ่ าฝื นมาตรา 155 มาตรา 209 มาตรา 219 มาตรา 220 หรื อมาตรา 221
ต้องระวางโทษจําคุกตั0งแต่สองปี ถึงห้าปี และปรับตั0งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาทและปรับอีก
ไม่เกินวันละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา 290 ศูนย์ซ0ือขายหลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 171 วรรคสอง
มาตรา 188 มาตรา 212 หรื อมาตรา 213 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื%อนไขหรื อคําสัง% ที%กาํ หนด
ตามมาตรา 186 (1) หรื อมาตรา 206 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
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มาตรา 291 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง% ที%กาํ หนดตามมาตรา 186 (2)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ%งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั0งจําทั0งปรับ
มาตรา 292 ผูป้ ระกอบการเป็ นสํานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ผใู ้ ดไม่ดาํ เนินงานให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขหรื อวิธีการที%กาํ หนด
ตามมาตรา 223 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ%งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาทและปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง หรื อทั0งจําทั0งปรับ
มาตรา 293 สมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา 236 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ%งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลา
ที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา 294 บริ ษทั หลักทรัพย์ใดตกลงเข้ากันเพื%อทําการส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์อนั มิใช่เป็ นการหาผลกําไรหรื อรายได้แบ่งปั นกัน โดยมิได้จดั ตั0งเป็ นสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน0 ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาทและปรับอีกไม่เกิน
วันละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา 295 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง% ของสํานักงานตามมาตรา 232 วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ%งแสนบาท
มาตรา 296 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 238 มาตรา 239 มาตรา 240 มาตรา 241 หรื อมาตรา 243
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับเป็ นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที%บุคคลนั0น ๆ
ได้รับไว้ หรื อพึงจะได้รับเพราะการกระทําฝ่ าฝื นดังกล่าว แต่ท0 งั นี0คา่ ปรับดังกล่าวต้องไม่นอ้ ยกว่า
ห้าแสนบาท หรื อทั0งจําทั0งปรับ
มาตรา 297 ผูใ้ ดทําการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานหรื อราคาซื0 อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อนิติบุคคลที%ออกหลักทรัพย์หรื อที%มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรื อหลักทรัพย์ซ0ือขายในศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ โดยบิดเบือนข้อเท็จจริ งเกี%ยวกับข้อมูลที%ใช้ในการ
วิเคราะห์หรื อใช้ขอ้ มูลซึ% งรู้อยูว่ า่ เป็ นเท็จมาใช้ในการวิเคราะห์และผลของการวิเคราะห์น0 นั อาจทําให้
เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั หรื อนิติบุคคลหรื อบุคคลใดๆหรื อมีผลกระทบต่อราคาซื0 อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษทั หรื อนิติบุคคลนั0น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรื อทั0งจําทั0งปรับ
มาตรา 298 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 246 มาตรา 247 มาตรา 248 มาตรา 249
มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254 มาตรา 255 หรื อมาตรา 256 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ◌ิ
ตามเงื%อนไขที%กาํ หนดตามมาตรา 247 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลา ที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง หรื อทั0งจําทั0งปรับ
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มาตรา 299 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 250 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ%งหมื%นบาทตลอดเวลาที%ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา 300 ในกรณี ที%ผกู ้ ระทําความผิดตามมาตรา 268 มาตรา 269 มาตรา 270
มาตรา 271 มาตรา 272 มาตรา 273 มาตรา 274 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 281 มาตรา 284 มาตรา 286
มาตรา 290 มาตรา 292 มาตรา 296 มาตรา 297 มาตรา 298 หรื อมาตรา 299 เป็ นนิติบุคคล ถ้าพิสูจน์
ได้วา่ การกระทําความผิดของนิติบุคคลนั0นเกิดจากการสัง% การ การกระทําการหรื อไม่สง%ั การหรื อ
ไม่กระทําการอันเป็ นหน้าที%ที%ตอ้ งกระทําของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ% งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลนั0นผูใ้ ด ผูน้ 0 นั ต้องรับโทษตามที%บญั ญัติไว้สาํ หรับความผิดนั0น ๆ ด้วย
มาตรา 301 ในกรณี ที%ผกู ้ ระทําความผิดตามมาตรา 278 มาตรา 288 หรื อมาตรา 289
เป็ นนิติบุคคล ถ้าพิสูจน์ได้วา่ การกระทําความผิดของนิติบุคคลนั0นเกิดจากการสัง% การ การกระทําการ
หรื อไม่สง%ั การ หรื อไม่กระทําการอันเป็ นหน้าที%ที%ตอ้ งกระทําของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใด
ซึ% งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั0นผูใ้ ดผูน้ 0 นั ต้องรับโทษตามที%บญั ญัติไว้สาํ หรับความผิด
นั0น ๆ ด◌้วย
มาตรา 302 ผูใ้ ดให้ถอ้ ยคําอันเป็ นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที%ซ% ึ งอาจทําให้
ผูอ้ ื%นหรื อประชาชนเสี ยหาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน และปรับไม่เกินหกหมื%นบาท
มาตรา 303 ผูใ้ ดขัดขวางหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง% หรื อไม่อาํ นวยความสะดวกแก่
พนักงานเจ้าหน้าที%ซ% ึงปฏิบตั ิหน้าที%ตามมาตรา 264 หรื อฝ่ าฝื นมาตรา 145 วรรคสาม ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน และปรับไม่เกินหกหมื%นบาท
มาตรา 304 ผูใ้ ดถอน ทําให้เสี ยหาย ทําลายหรื อทําให้ไร้ประโยชน์ซ% ึงตราหรื อ
เครื% องหมายซึ% งพนักงานเจ้าหน้าที%ได้ประทับหรื อหมายไว้ที%ส%ิ งใดๆในการปฏิบตั ิหน้าที%ตามมาตรา 264
เพื%อเป็ นหลักฐานในการยึดหรื ออายัด หรื อรักษาสิ% งนั0นๆต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี และปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา 305 ผูใ้ ดทําให้เสี ยหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสี ย หรื อทําให้สูญหาย
หรื อไร้ประโยชน์ ซึ% งทรัพย์สินหรื อเอกสารใดๆอันพนักงานเจ้าหน้าที%ได้ยดึ อายัด รักษาไว้ หรื อ
สัง% ให้ส่งเพื%อเป็ นพยานหลักฐานตามมาตรา 264 ไม่วา่ พนักงานเจ้าหน้าที%จะรักษาทรัพย์สิน
หรื อเอกสารนั0นไว้เอง หรื อสัง% ให้ผนู ้ 0 นั หรื อผูอ้ ื%นส่ งหรื อรักษาไว้กต็ าม ต้องระวางโทษจําคุกตั0งแต่
หกเดือนถึงสามปี และปรับตั0งแต่หกหมื%นบาทถึงสามแสนบาท
มาตรา 306 กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ% งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
นิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน0 ี โดยทุจริ ต หลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จแก่ประชาชน
หรื อด้วยการปกปิ ดความจริ งซึ% งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดังว่านั0นได้ไป
ซึ% งทรัพย์สินจากประชาชนผูถ้ ูกหลอกลวง หรื อบุคคลที%สาม หรื อทําให้ประชาชนผูถ้ ูกหลอกลวง
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หรื อบุคคลที%สามทํา ถอน หรื อทําลายเอกสารสิ ทธิ ต้องระวางโทษจําคุกตั0งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี
และปรับตั0งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ%งล้านบาท
มาตรา 307 กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ% งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน0 ี ซึ%งได้รับมอบหมายให้จดั การทรัพย์สินของนิติบุคคล
ดังกล่าวหรื อทรัพย์สินที%นิติบุคคลดังกล่าวเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย กระทําผิดหน้าที%ของตนด้วยประการ
ใด ๆ โดยทุจริ ตจนเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที%เป็ นทรัพย์สินของนิติบุคคลนั0น
ต้องระวางโทษจําคุกตั0งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และปรับตั0งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ%งล้านบาท
มาตรา 308 กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ% งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
นิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน0 ี ครอบครองทรัพย์ซ% ึ งเป็ นของนิติบุคคลดังกล่าว หรื อ ซึ%งนิติบุคคล
ดังกล่าวเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย เบียดบังเอาทรัพย์น0 นั เป็ นของตนหรื อบุคคลที%สามโดยทุจริ ต
ต้องระวางโทษจําคุกตั0งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และปรับตั0งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ%งล้านบาท
มาตรา 309 กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ%งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
นิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน0 ี เอาไปเสี ย ทําให้เสี ยหาย ทําลาย ทําให้เสื% อมค่า หรื อทําให้
ไร้ประโยชน์ซ% ึ งทรัพย์สินอันนิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที%ดูแลหรื อที%อยูใ่ นความครอบครองของ
นิติบุคคลนั0น ถ้าได้กระทําเพื%อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื%นหรื อประชาชนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี
และปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา 310 กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ% งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
นิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน0 ี รู ้วา่ เจ้าหนี0ของนิติบุคคลดังกล่าว หรื อเจ้าหนี0ของบุคคลอื%น
ซึ% งจะใช้สิทธิของเจ้าหนี0นิติบุคคลนั0นบังคับการชําระหนี0จากนิติบุคคล ใช้หรื อน่าจะใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
ทางศาลให้ชาํ ระหนี0
(1) ย้ายไปเสี ย ซ่อนเร้น หรื อโอนไปให้แก่ผอู ้ ื%นซึ% งทรัพย์สินของนิติบุคคลนั0น หรื อ
(2) แกล้งให้นิติบุคคลนั0นเป็ นหนี0ซ% ึ งไม่เป็ นความจริ ง
ถ้าได้กระทําเพื%อมิให้เจ้าหนี0ได้รับชําระหนี0ท0 งั หมดหรื อแต่บางส่ วน ต้องระวางโทษ
จําคุกตั0งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และปรับตั0งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ%งล้านบาท
มาตรา 311 กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ% งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
นิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน0 ี กระทําการหรื อไม่กระทําการเพื%อแสวงหาประโยชน์ที%มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายเพื%อตนเองหรื อผูอ้ ื%นอันป็ นการเสี ยหายแก่นิติบุคคลนั0น ต้องระวางโทษ
จําคุกตั0งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และปรับตั0งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ%งล้านบาท
มาตรา 312 กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ% งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน0 ี กระทําหรื อยินยอมให้กระทําการดังต่อไปนี0
(1) ทําให้เสี ยหาย ทําลาย เปลี%ยนแปลง ตัดทอน หรื อปลอมบัญชีเอกสารหรื อ
หลักประกันของนิติบุคคลดังกล่าว หรื อที%เกี%ยวกับนิติบุคคลดังกล่าว
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(2) ลงข้อความเท็จหรื อไม่ลงข้อความสําคัญในบัญชีหรื อเอกสารของ
นิติบุคคลหรื อที%เกี%ยวกับนิติบุคคลนั0น หรื อ
(3) ทําบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั หรื อไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง
ถ้ากระทําหรื อยินยอมให้กระทําเพื%อลวงให้นิติบุคคลดังกล่าวหรื อผูถ้ ือหุ น้
ขาดประโยชน์อนั ควรได้ หรื อลวงบุคคลใดๆต้องระวางโทษจําคุกตั0งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และปรับ
ตั0งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ%งล้านบาท
มาตรา 313 กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ% งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของบริ ษทั หรื อนิติบุคคลที%มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ซ0ื อขายใน
ศูนย์ซ0ื อขายหลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นมาตรา 307 มาตรา 308 มาตรา 309 หรื อมาตรา 311 ต้องระวางโทษ
จําคุกตั0งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และปรับเป็ นเงินสองเท่าของราคาทรัพย์สินหรื อประโยชน์ที%บุคคลดังกล่าว
ได้กระทําการฝ่ าฝื นในมาตรานั0นๆแล้วแต่กรณี แต่ท0งั นี0คา่ ปรับดังกล่าวต้องไม่ต%าํ กว่าห้าแสนบาท
มาตรา 314 ผูใ้ ดก่อให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ% งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน0 ี หรื อผูส้ อบบัญชี กระทําความผิดตามที%
บัญญัติในมาตรา 287 มาตรา 306 มาตรา 307 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 หรื อ
มาตรา 312 ไม่วา่ ด้วยการใช้ สัง% ขูเ่ ข็ญ จ้าง หรื อด้วยวิธีอื%นใด ต้องระวางโทษดังที%บญั ญัติไว้ในมาตรานั0นๆ
มาตรา 315 ผูใ้ ดกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็ นการช่วยเหลือหรื อให้ความสะดวก
ในการที%กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลซึ% งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใดตาม
พระราชบัญญัติน0 ี หรื อผูส้ อบบัญชี กระทําความผิดตามที%บญั ญัติในมาตรา 287 มาตรา 306 มาตรา 307
มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 หรื อมาตรา 312 ไม่วา่ ก่อนหรื อขณะกระทําความผิด
ต้องระวางโทษดังที%บญั ญัติไว้ในมาตรานั0นๆเว้นแต่ผนู้ 0 นั มิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรื อให้ความสะดวกนั0น
มาตรา 316 ผูใ้ ดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเนื%องจากการปฏิบตั ิตามอํานาจหน้าที%
ที%บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน0 ี อันเป็ นกิจการที%ตามปกติวสิ ัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย ถ้าผูน้ 0 นั
นําไปเปิ ดเผยแก่บุคคลอื%น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ%งปี หรื อปรับไม่เกินหนึ%งแสนบาท
หรื อทั0งจําทั0งปรับ
ความในวรรคหนึ%ง มิให้นาํ มาใช้บงั คับแก่การเปิ ดเผยในกรณี ตอ่ ไปนี0
(1) การเปิ ดเผยตามหน้าที%
(2) การเปิ ดเผยเพื%อประโยชน์แก่การสอบสวนหรื อการพิจารณาคดี
(3) การเปิ ดเผยเกี%ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน0 ี
(4) การเปิ ดเผยเพื%อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรื อการดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์
(5) การเปิ ดเผยแก่ผสู ้ อบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติน0 ี
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(6) การเปิ ดเผยแก่ทางการหรื อหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที%ทาํ หน้าที%
กํากับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกํากับดูแลสถาบันการเงิน
(7) การเปิ ดเผยเมื%อได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มาตรา 317 ความผิดตามมาตรา 268 มาตรา 269 มาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 272
มาตรา 273 มาตรา 274 มาตรา 275 มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 281 มาตรา 282
มาตรา 283 มาตรา 284 มาตรา 285 มาตรา 286 มาตรา 287 มาตรา 290 มาตรา 291 มาตรา 292 มาตรา 293
มาตรา 294 มาตรา 295 มาตรา 296 มาตรา 297 มาตรา 298 มาตรา 299 และมาตรา 300 ให้คณะกรรมการ
เปรี ยบเทียบความผิดที%รัฐมนตรี แต่งตั0งมีอาํ นาจเปรี ยบเทียบได้
คณะกรรมการเปรี ยบเทียบที%รัฐมนตรี แต่งตั0งตามวรรคหนึ%งให้มีจาํ นวนสามคน
ซึ% งคนหนึ%งต้องเป็ นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื%อคณะกรรมการเปรี ยบเทียบได้ทาํ การเปรี ยบเทียบกรณี ใด และผูต้ อ้ งหาได้ชาํ ระ
ค่าปรับตามคําเปรี ยบเทียบภายในระยะเวลาที%คณะกรรมการเปรี ยบเทียบกําหนดแล้วให้คดีน0 นั เป็ น
อันเลิกกัน
หมวด 13
บทเฉพาะกาล

มาตรา 318 ในวาระเริ% มแรกเป็ นระยะเวลาสี% ปีนับแต่วนั ที%พระราชบัญญัติน0 ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิให้นาํ บทบัญญัติแห่งมาตรา 21 (4) มาใช้บงั คับแก่การดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของเลขาธิการ
มาตรา 319 ให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้มีการโอนเงินดังต่อไปนี0ให้แก่
สํานักงานภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที%พระราชบัญญัติน0 ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ% เป็ น
ทุนประเดิมของสํานักงานตามมาตรา 25
(1) เงินคงเหลือจากกองทุนแก้ไขปัญหาธุรกิจหลักทรัพย์จาํ นวนห้าร้อยห้าล้าน
หกแสนสี% หมื%นสองพันหกร้อยสี% สิบสี% บาทหกสิ บสตางค์ พร้อมดอกผลของเงินดังกล่าว
(2) เงินคงเหลือจากกองทุนพัฒนาตลาดทุนจํานวนสองร้อยล้านบาท
มาตรา 320 ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโอนเงินจํานวนห้าร้อยล้านบาท
ให้แก่สาํ นักงานภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที%พระราชบัญญัติน0 ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื%อเป็ นทุนประเดิมของสํานักงานตามมาตรา 25
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มาตรา 321 ให้ถือว่าบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที%ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทใดๆตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจ เงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ อยูแ่ ล้วในวันที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับเป็ นบริ ษทั
ที%ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนั0นตามพระราชบัญญัติน0 ี
มิให้นาํ ความในมาตรา 94 มาใช้บงั คับกับบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ%ง
มาตรา 322 ให้บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ตามมาตรา 321
ที%มีทุนจดทะเบียนซึ% งชําระแล้วน้อยกว่าหนึ%งร้อยล้านบาทดําเนินการดังต่อไปนี0
(1) ภายในหนึ%งปี นับแต่วนั ที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับ ต้องดําเนินการให้มี
ทุนจดทะเบียนซึ% งชําระแล้วไม่ต%าํ กว่าห้าสิ บล้านบาท
(2) ภายในสองปี นับแต่วนั ที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับ ต้องดําเนินการให้มี
ทุนจดทะเบียนซึ% งชําระแล้วไม่ต%าํ กว่าหนึ%งร้อยล้านบาท
มาตรา 323 บุคคลผูก้ ระทําการแทนบริ ษทั ซึ% งจัดตั0งและประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ตามกฎหมายต่างประเทศโดยมีสาํ นักงานติดต่อกับบุคคลทัว% ไปในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
อยูแ่ ล้วในวันที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นผูก้ ระทําการแทนบริ ษทั หลักทรัพย์ซ% ึ งจัดตั0ง
ตามกฎหมายต่างประเทศที%ได้รับอนุญาตแล้วตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติน0 ี
มาตรา 324 ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที%ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดการลงทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
จัดการโครงการลงทุนตามที%ได้รับอนุมตั ิตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าจะสิ0 นสุ ดโครงการ
ลงทุนนั0น ทั0งนี0 ให้ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที%ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
สําหรับการใดที%กาํ หนดให้เป็ นอํานาจหน้าที%ของธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็ นอํานาจหน้าที%ของ
สํานักงาน
ในระหว่างยังไม่สิ0นสุ ดโครงการลงทุนหากบริ ษทั หลักทรัพย์ตามวรรคหนึ%งมีความ
ประสงค์จะแปรสภาพโครงการลงทุนให้เป็ นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติน0 ี บริ ษทั หลักทรัพย์
ดังกล่าวต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการที%คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และเมื%อได้
ดําเนินการแล้วให้นาํ บทบัญญัติวา่ ด้วยการจัดการกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติน0 ีมาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
มาตรา 325 ในกรณี ที%บริ ษทั หลักทรัพย์ตามมาตรา 321 ที%ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
การจัดการกองทุนรวมซื0 อหรื อมีหุน้ เป็ นของตนเองโดยมิใช่เพื%อประโยชน์ของโครงการลงทุนอยูแ่ ล้ว
ก่อนวันที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับ ซึ% งไม่อาจกระทําได้ตามมาตรา 98 (7) แห่งพระราชบัญญัติน0 ี
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวคงมีสิทธิ ถือหรื อมีไว้ซ% ึ งหุ น้ นั0นต่อไปได้ แต่ถา้ จําหน่ายหุ น้ ไปเท่าใด
ก็ให้มีสิทธิ ถือหรื อมีไว้เพียงเท่าจํานวนที%เหลือนั0น
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มาตรา 326 ให้ถือว่าผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั
เงินทุนหลักทรัพย์ซ% ึงได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์
และธุ รกิจเครดิตฟองซิเอร์ ก◌่อนวันที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย◌์
ที%ได้รับความเห็นชอบแล้วตามพระราชบัญญัติน0 ี
มาตรา 327 ในกรณี ที%บริ ษทั ตามมาตรา 321 มีกรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจ
ในการจัดการหรื อที%ปรึ กษาซึ% งเป็ นบุคคลที%ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจ
เงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ ก่อนวันที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับ ให้ถือว่า
บุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ี%ได้รับความเห็นชอบแล้วตามพระราชบัญญัติน0 ี
มาตรา 328 ให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง หรื อประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยที%เกี%ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที%ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิเอร์ บรรดาซึ% งยังใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที%พระราช
บัญญัติน0 ีใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ตอ่ ไปจนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ
หรื อคําสัง% ตามพระราชบัญญัติน0 ีออกใช้บงั คับ
การใดที%กฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ%งกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที%
ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังหรื อธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ยงั คงเป็ นอํานาจหน้าที%
ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังหรื อธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป แล้วแต่กรณี จนกว่า
มีการแต่งตั0งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการแล้ว ให้อาํ นาจหน้าที%ดงั กล่าวเป็ นอํานาจ
หน้าที%ของรัฐมนตรี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน แล้วแต่กรณี
มาตรา 329 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ% งจัดตั0งขึ0นตามพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เป็ นตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน0 ีและ
ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ% งดํารงตําแหน่งอยูใ่ นวันที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับ ยังคงปฏิบตั ิหน้าที%ได้ตอ่ ไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั0งและเลือกตั0งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน0 ี
ซึ% งต้องไม่เกินหนึ%งร้อยยีส% ิ บวันนับแต่วนั ที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับ
มาตรา 330 ให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ที%จดั ตั0งขึ0น
ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ไปเป็ นของตลาดหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติน0 ี
มาตรา 331 ให้โอนบรรดากิจการ ทุน สิ นทรัพย์ สิ ทธิ หนี0สิน ความรับผิดและ
งบประมาณของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนบรรดาเงินของกองทุนทดแทนความเสี ยหายที%จดั ตั0งขึ0น
ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ไปเป็ นของตลาดหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติน0 ี
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มาตรา 332 ให้ตลาดหลักทรัพย์จา่ ยเงินปี ละห้าสิ บล้านบาทเป็ นเวลาห้าปี ให้แก่สาํ นักงาน
โดยในปี แรกให้ดาํ เนินการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที%พระราชบัญญัติน0 ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และในปี ต่อๆไปให้ดาํ เนินการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ0 นปี ปฏิทินของปี ที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับ
และของปี ถัดไปจนครบห้าปี
เงินที%จา่ ยตามวรรคหนึ%ง ให้ถือเป็ นเงินที%ตลาดหลักทรัพย์ได้ปฏิบตั ิตามมาตรา 182
ตลอดเวลาที%ยงั ดําเนินการตามวรรคหนึ%ง
มาตรา 333 ให้สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ที%จดั ตั0งขึ0นตามพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน0 ี
มาตรา 334 ให้หลักทรัพย์ที%ซ0ือขายกันอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ที%จดั ตั0งขึ0นตามพระราช
บัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน0 ี
แต่ในกรณี ที%บริ ษทั ที%มีหลักทรัพย์ดงั กล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นบริ ษทั จํากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์อยูใ่ นวันที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับให้บริ ษทั นั0นแปรสภาพ
เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดภายในสองปี นับแต่วนั ที%พระราช
บัญญัติน0 ีใช้บงั คับ ในกรณี ที%มีความจําเป็ นคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
แต่จะขยายระยะเวลาเกินกว่าห้าปี นับแต่วนั ที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับไม่ได้
มาตรา 335 ในกรณี ที%บริ ษทั ใดดําเนินการยืน% คําขออนุญาตให้รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังสัง% รับหลักทรัพย์ของตนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อหลักทรัพย์รับอนุญาต
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ% งแก้ไขเพิม% เติมโดยพระราชบัญญัติ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ฉบับที% 2) พ.ศ. 2527 และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังยังมิได้มีคาํ สัง%
ให้รับหลักทรัพย์น0 นั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อหลักทรัพย์รับอนุญาตก่อนวันที%พระราช
บัญญัติน0 ีมีผลใช้บงั คับ ให้ดาํ เนินการตามมาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว
ต่อไปได้ และให้อาํ นาจหน้าที%ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเป็ นอํานาจหน้าที%ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื%อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้สง%ั รับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที%ได้ยนื% ขออนุญาตให้เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อหลักทรัพย์รับอนุญาตตามวรรคหนึ%งแล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน0 ี และให้บริ ษทั ที%มีหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว
ต้องดําเนินการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดตามมาตรา 334 แห่งพระราชบัญญัติน0 ีดว้ ย
มาตรา 336 ในกรณี ที%บริ ษทั ใดดําเนินการยืน% ขออนุญาตเสนอขายหุ น้ ใหม่
ต่อประชาชนหรื อออกหุ น้ กู้ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 19 ตรี แห่งพระราช
บัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ% งแก้ไขเพิม% เติมโดยพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที% 2) พ.ศ. 2527 และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
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ยังมิได้อนุญาตให้บริ ษทั ดังกล่าวเสนอขายหุ น้ ใหม่ตอ่ ประชาชนหรื อออกหุ ้นกูไ้ ด้ก่อนวันที%พระราช
บัญญัติฉบับนี0ใช้บงั คับให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ดาํ เนินการพิจารณาการขออนุญาตดังกล่าว
ต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที%คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดด้วยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังตามมาตรา 19 ตรี แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว แต่ในกรณี
ที%มีเหตุจาํ เป็ นที%จะต้องแก้ไขเพิม% เติมหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเพื%อให้การพิจารณาอนุญาตลุล่วง
ไปได้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจกําหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการใด ๆ ด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได้
มาตรา 337 บริ ษทั ที%ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ใหม่ตอ่ ประชาชน หรื อออกหุ น้ กู้
ตามมาตรา 19 ตรี แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ% งแก้ไข
เพิม% เติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที% 2) พ.ศ. 2527 ก่อนวันที%
พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับหรื อบริ ษทั ที%ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ใหม่ตอ่ ประชาชนหรื อออกหุน้ กู้
ตามมาตรา 336 แห่งพระราชบัญญัติน0 ี ให้บริ ษทั ดังกล่าวดําเนินการเสนอขายหุน้ ใหม่ตอ่ ประชาชนหรื อ
ออกหุ น้ กูต้ อ่ ไปได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที%กาํ หนดตาม มาตรา 19 ตรี แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว
และในกรณี ที%มีเหตุจาํ เป็ นที%จะต้องแก้ไขเพิม% เติมหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวเพื%อให้การเสนอขาย
หุ น้ ใหม่ตอ่ ประชาชนหรื อออกหุ น้ กูล้ ุล่วงไปได้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจกําหนดหลักเกณฑ์
หรื อวิธีการใดๆด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได้
มาตรา 338 ให้บรรดากฎหมายกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลังที%ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ% งแก้ไขเพิม% เติมโดยพระราช
บัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที% 2) พ.ศ. 2527 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระเบียบปฏิบตั ิตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระเบียบปฏิบตั ิเกี%ยวกับทะเบียนหุน้ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บรรดาซึ% งยังใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ตอ่ ไป จนกว่าจะได้มี
กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบหรื อคําสัง% ตามพระราชบัญญัติน0 ีออกใช้บงั คับ
การใดที%กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบตามวรรคหนึ%งกําหนดให้เป็ น
อํานาจหน้าที%ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง หรื อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ยงั คงเป็ นอํานาจหน้าที%ของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังหรื อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย แล้วแต่กรณี จนกว่ามีการแต่งตั0งคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติน0 ีแล้ว ให้อาํ นาจหน้าที%ดงั กล่าวเป็ นอํานาจหน้าที%ของรัฐมนตรี คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
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มาตรา 339 บุคคลใดที%ให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์อยูแ่ ล้วก่อนวันที%
พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับให้ดาํ เนินการได้ตอ่ ไป แต่ตอ้ งยืน% คําขอใบอนุญาตเพื%อประกอบการ
ดังกล่าวภายในหนึ%งร้อยยีส% ิ บวันนับแต่วนั ที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับ เมื%อได้ยนื% คําขออนุญาตแล้ว
ให้ดาํ เนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีคาํ สัง% ไม่อนุญาต
มาตรา 340 ให้บรรดาสมาคมที%มีลกั ษณะหรื อวัตถุที%ประสงค์อย่างเดียวกับสมาคม
ที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ซ% ึ งได้จดทะเบียนเป็ นสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า
ก่อนวันที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับหากประสงค์จะเป็ นสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติน0 ี ต้องขออนุญาตเป็ นสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุรกิจหลักทรัพย์ภายในเก้าสิ บวัน
นับแต่วนั ที%พระราชบัญญัติน0 ีใช้บงั คับ และเมื%อได้รับอนุญาตให้เป็ นสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติน0 ีแล้วให้นายทะเบียนสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าขีดชื%อสมาคม
การค้านั0นออกเสี ยจากทะเบียนสมาคมการค้า
บรรดาทรัพย์สินและหนี0สินของสมาคมที%มีลกั ษณะหรื อวัตถุที%ประสงค์อย่างเดียวกับ
สมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ที%ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนเป็ นสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจ
หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน0 ีให้โอนมาเป็ นของสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ที%ได้จดั ตั0ง
ขึ0นใหม่
ถ้าสมาคมที%มีลกั ษณะหรื อวัตถุที%ประสงค์อย่างเดียวกับสมาคมที%เกี%ยวเนื%องกับธุ รกิจ
หลักทรัพย์เป็ นสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า ไม่ขออนุญาตเป็ นสมาคมที%เกี%ยวเนื%อง
กับธุ รกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน0 ีภายในกําหนดเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ%งให้ถือว่าเป็ นอันเลิก
และให้นายทะเบียนสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าขีดชื%อสมาคมการค้านั0นออกเสี ย
จากทะเบียนสมาคมการค้า
ถ้าสมาคมการค้าไม่พอใจในคําสัง% ของนายทะเบียนสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วย
สมาคมการค้าที%ให้ขีดชื%อออกจากทะเบียน สมาคมการค้าก็มีสิทธิอุทธรณ์คาํ สัง% นั0นได้โดยยืน%
อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกําหนดสิ บห้าวันนับแต่วนั ที%ได้รับแจ้งคําสัง% คําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เป็ นที%สุด
มาตรา 341 ให้พนักงานเจ้าหน้าที%ที%ได้รับแต่งตั0งตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ และตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย◌์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ% งแก้ไขเพิม% เติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับที% 2) พ.ศ. 2527 เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที%ที%ได้รับแต่งตั0งตามพระราชบัญญัติน0 ี จนกว่าคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะมีคาํ สัง% เปลี%ยนแปลง
ในการปฏิบตั ิหน้าที%ให้ถือว่าบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที%ที%ออกให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที%ตามวรรคหนึ%ง เป็ นบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที%ตามพระราชบัญญัติน0 ี และเมื%อ
มีการแต่งตั0งเลขาธิการแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที%รายงานการปฏิบตั ิหน้าที%ตอ่ สํานักงาน
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มาตรา 342 ให้คณะกรรมการเปรี ยบเทียบตามพระราชบัญญัติน0 ี มีอาํ นาจเปรี ยบเทียบ
ความผิดที%เปรี ยบเทียบได้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจ
เครดิตฟองซิ เอร์ เฉพาะที%เกี%ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ% งแก้ไขเพิม% เติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับที% 2) พ.ศ. 2527
มาตรา 343 บริ ษทั หลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นมาตรา 322 หรื อไม่ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามมาตรา 324 วรรคหนึ%ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ%งหมื%นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ในกรณี ที%บริ ษทั หลักทรัพย์ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ%ง ถ้าพิสูจน์ได้วา่ การ
กระทําความผิดของบริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั เกิดจากการสัง% การ การกระทําการหรื อไม่สง%ั การหรื อไม่กระทําการ
อันเป็ นหน้าที%ที%ตอ้ งกระทําของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ% งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของบริ ษทั หลักทรัพย์น0 นั ผูใ้ ด ผูน้ 0 นั ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ%งปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรื อทั0งจําทั0งปรับ
มาตรา 344 ความผิดตามมาตรา 343 ให้คณะกรรมการเปรี ยบเทียบตามมาตรา 317
มีอาํ นาจเปรี ยบเทียบได้
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