(ตราพระบรมราชโองการ)

พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นปี ที ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ลยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรแก้ไขเพิม เติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พระราชบัญ ญัติ น9 ี มี บทบัญ ญัติ บางประการเกี ย วกับการจํากัด สิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ คคล
ซึ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข9 ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี9
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน9 ี เรี ย กว่า “พระราชบัญญัติหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์
(ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒* พระราชบัญญัติน9 ี ให้ใช้บงั คับตั9งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๔๔ ให้ใช้บงั คับเมือพ้นหนึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
___________________
*

ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที ๑๒๕ ตอนที ๔๒ ก ลงวั น ที ๔ มี น าคม ๒๕๕๑ มี ผ ลใช้ บ ัง คั บ

เมือวันที ๕ มีนาคม ๒๕๕๑

๒

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิ ยามคําว่า “บริ ษทั ” ในมาตรา ๔ แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
““บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด และให้หมายความรวมถึง
(๑) องค์การมหาชน
(๒) องค์การบริ หารส่วนจังหวัด เทศบาล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยาและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินอืนทีมีกฎหมายกําหนดให้เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถินรู ปแบบพิเศษ
(๓) หน่วยงานหรื อองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและนิ ติบุคคล
ตามกฎหมายต่างประเทศ
(๔) นิติบุคคลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั9งขึ9น และ
(๕) ผูอ้ อกหลักทรัพย์ทีจดั ตั9งขึ9นในรู ปแบบอืนใดตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๕ เว้น แต่ จะมีบทบัญ ญัติในพระราชบัญญัติน9 ี กําหนดไว้เป็ นอย่างอื นในการออก
ใบอนุญาตและการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติน9 ี ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน สํานักงาน คณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ประกาศกําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาและการสัง การให้เป็ นทีทราบโดยทัว ไป และในกรณี ทีไม่อนุญาตหรื อไม่ให้
ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้ผยู้ ืนคําขอทราบด้วย”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ งเรี ยกโดยย่อว่า
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั9ง โดยคําแนะนําของ
รั ฐ มนตรี ปลัด กระทรวงการคลัง ปลัด กระทรวงพาณิ ช ย์ ผู้ว่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
และกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิซ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั9งโดยผ่านการคัดเลือกตามที ก าํ หนดในมาตรา ๓๑/๗
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าสี คนแต่ไม่เกินหกคน เป็ นกรรมการ โดยในจํานวนนี9อย่างน้อยต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้า นการเงิ น ด้านละหนึ งคน และให้เ ลขาธิ ก าร เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ

๓

มาตรา ๙ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ซ ึ งได้รั บการแต่งตั9ง
ตามมาตรา ๘ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี9
(๑) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) เคยต้องคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก ไม่วา่ จะมีการรอการลงโทษหรื อไม่ก็ตาม เว้นแต่
เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๔) เป็ นหรื อเคยเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง
เว้นแต่จะได้พน้ จากตําแหน่งดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าหนึงปี
(๕) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของสํานักงาน
(๖) ดํา รงตํา แหน่ ง ผู้จัด การ หรื อบุ ค คลผู้มี อ ํา นาจในการจัด การในธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ9ือขายหลักทรัพย์ องค์กรทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื9 อขายล่วงหน้า
ศูนย์ซ9ือขายสัญญาซื9อขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชีสัญญาซื9อขายล่วงหน้า สมาคมกํากับผูป้ ระกอบธุรกิจ
สัญ ญาซื9 อ ขายล่ ว งหน้า หรื อ บริ ษ ัท อื น ใดซึ งอยู่ภายใต้ก ารกํากับ ดู แ ลของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงาน
ในกรณี ทีมีการแต่งตั9งบุคคลตาม (๕) หรื อ (๖) ผูไ้ ด้รับการแต่งตั9งจะเริ มปฏิ บตั ิหน้าทีได้
ต่อเมือได้ลาออกจากตําแหน่ งตาม (๕) หรื อ (๖) แล้ว โดยต้องกระทําภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที
ได้รับการแต่งตั9ง แต่ถา้ ผูน้ 9 นั มิได้ลาออกภายในระยะเวลาทีกาํ หนด ให้ถือว่าผูน้ 9 นั ไม่เคยได้รับแต่งตั9งให้
เป็ นประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และให้ดาํ เนินการแต่งตั9งประธานกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิใหม่แทน แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๐ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ซ ึ งได้รั บการแต่งตั9ง
ตามมาตรา ๘ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี ปี และอาจได้รับแต่งตั9งอีกได้ แต่จะแต่งตั9งให้ดาํ รง
ตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
เมื อ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระ
ให้ดาํ เนิ นการแต่งตั9งใหม่ภายในหกสิ บวัน ในระหว่างทียงั มิได้มีการแต่งตั9งขึ9นใหม่ ให้ประธานกรรมการ
ก.ล.ต. และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี อยูใ่ นตําแหน่งเพือดําเนิ นงานต่อไปจนกว่าประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ ึงได้รับการแต่งตั9งใหม่เข้ารับหน้าที

๔

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ ึงได้รับการแต่งตั9งตามมาตรา ๘ พ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิ บปี บริ บูรณ์
(๔) เป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙
(๕) คณะรัฐมนตรี มีมติให้ออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี สําหรับประธานกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อรัฐมนตรี มีคาํ สัง ให้ออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนกรรมการทั9งหมดสําหรับกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ทั9งนี9 มติและคําสังให้ออก
ดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง
ในกรณี ทีประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตําแหน่ งก่อนวาระ
คณะรัฐมนตรี อาจแต่งตั9งผูอ้ ืนเป็ นประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทน หรื อรัฐมนตรี อาจแต่งตั9งผูอ้ ืนเป็ น
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิแทน แล้วแต่กรณี และให้ผไู้ ด้รับการแต่งตั9งให้ดาํ รงตําแหน่งแทนอยูใ่ นตําแหน่ง
เท่ากับวาระทีเหลืออยูข่ องประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรื อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิทีตนแทน”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๑๓ กรรมการ ก.ล.ต. ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยในเรื องทีพิจารณาให้แจ้งการมีส่วนได้เสี ยนั9น
และห้ามมิให้เข้าร่ วมพิจารณาในเรื องนั9น
แนวทางการพิจารณาส่วนได้เสี ยตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด”
มาตรา ๗ ให้เพิมความต่อไปนี9 เป็ น (๔/๑) ของมาตรา ๑๔ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“(๔/๑) กํา หนดหลัก เกณฑ์ เ พื อ ใช้ เ ป็ นแนวทางในการพิ จ ารณาปั ญ หาที อ าจเกิ ด ขึ9 น
อันเนืองมาจากการใช้บงั คับพระราชบัญญัติน9 ี”
มาตรา ๘ ให้เพิม ความต่อไปนี9เป็ นมาตรา ๑๔/๑ และมาตรา ๑๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๔/๑ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั9งจํานวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไ ม่เ กิ น ห้ าคน ในจํานวนนี9 ต้อ งเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิใ นคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อย่างน้อยสองคน

๕

ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบแต่ ง ตั9ง พนั ก งานของสํ า นั ก งานคนหนึ งเป็ นเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ
มาตรา ๑๔/๒ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจและหน้าที ดังต่อไปนี9
(๑) ทบทวนและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับระบบการควบคุมภายใน
(๒) สอบทานรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงินของสํานักงาน
(๓) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเรื องการตรวจสอบงบการเงิน
(๔) ทบทวนและสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
(๕) กํากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(๖) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนใดตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการปฏิบตั ิหน้าทีตามวรรคหนึง ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ าํ นาจแต่งตั9งคณะอนุ ก รรมการเพือ ปฏิ บตั ิก าร
อย่างหนึงอย่างใดตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายได้
ให้นาํ ความในมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ ให้เพิมความต่อไปนี9 เป็ นส่ วนที ๑/๑ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน มาตรา ๑๖/๑
มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๑๖/๓ มาตรา ๑๖/๔ มาตรา ๑๖/๕ มาตรา ๑๖/๖ มาตรา ๑๖/๗ และมาตรา ๑๖/๘
ของหมวด ๑ การกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“ส่วนที ๑/๑
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
มาตรา ๑๖/๑ ให้ มี ค ณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น คณะหนึ ง ประกอบด้ว ยเลขาธิ ก าร
เป็ นประธานกรรมการ รองเลขาธิการซึงเลขาธิการมอบหมายหนึ งคน ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังหรื อรองผูอ้ าํ นวยการทีได้รับมอบหมายหนึงคน และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั9ง
โดยผ่านการคัดเลือกตามทีกาํ หนดในมาตรา ๓๑/๗ อีกไม่เกินสี คนเป็ นกรรมการ ทั9งนี9 ผูท้ รงคุณวุฒิ

๖

อย่า งน้ อ ยสองคนต้อ งมี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห ารกิ จ การบริ ษ ัท ที มี ห ลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์
ให้เลขาธิการแต่งตั9งพนักงานของสํานักงานคนหนึงเป็ นเลขานุการคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
มาตรา ๑๖/๒ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั9งต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๙ และต้องไม่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ ผูจ้ ดั การ บุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ
พนักงาน ลูกจ้าง ทีปรึ กษา หรื อตําแหน่ งอืนใดในธุ รกิ จหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ9ื อขาย
หลักทรัพย์ องค์กรทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื9 อขายล่วงหน้า ศูนย์ซ9ื อขายสัญญาซื9อ
ขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชีสัญญาซื9 อขายล่วงหน้า สมาคมกํากับผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื9 อขายล่วงหน้า
หรื อบริ ษทั อืนใดซึ งอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรื อสํานักงาน
ผู้ซ ึ งรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั9ง ให้ ด ํา รงตํา แหน่ ง กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ผู้ใ ดที มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า ม
ตามมาตรา ๙ (๕) หรื อตามวรรคหนึง ต้องลาออกจากการเป็ นบุคคลตามมาตรา ๙ (๕) หรื อตามวรรคหนึ ง
แล้วแต่กรณี ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับการแต่งตั9ง แต่ถา้ ผูน้ 9 นั มิได้ลาออกภายในระยะเวลาที
กําหนด ให้ถื อ ว่าผูน้ 9 ันไม่เ คยได้รั บแต่ งตั9งให้เป็ นกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิแ ละให้ด าํ เนิ น การแต่งตั9ง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิใหม่แทน
มาตรา ๑๖/๓ ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ ึงรัฐมนตรี แต่งตั9งตามมาตรา ๑๖/๑ มีวาระการดํารง
ตําแหน่ งคราวละสี ปี และเมือพ้นจากตําแหน่ งแล้วอาจได้รั บการแต่งตั9งอีก ได้แต่ จะแต่งตั9งให้ดาํ รง
ตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ โดยในวาระเริ มแรกเมือครบสองปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
เป็ นจํานวนกึ งหนึ งโดยวิธีจบั สลาก และให้ถือว่าการออกจากตําแหน่ งโดยการจับสลากเป็ นการออก
ตามวาระ
เมื อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ พ น้ จากตําแหน่ งตามวาระ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และ
เลขาธิ การร่ วมกันเสนอรายชือผูท้ รงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการคัดเลือกภายในหกสิ บวันเพือดําเนิ นการ
ตามทีก าํ หนดในมาตรา ๓๑/๗ ทั9งนี9 ให้กรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิซ ึ งพ้น จากตําแหน่ ง อยู่ใ นตําแหน่ ง
เพือดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ ึงได้รับแต่งตั9งใหม่เข้ารับหน้าที
ให้นําความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน โดยอนุโลม

๗

มาตรา ๑๖/๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖/๑
พ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปี บริ บูรณ์
(๔) รัฐมนตรี มีคาํ สังให้ออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีมีมติใ ห้อ อกด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั9งหมด ทั9งนี9 คําสัง ให้ออกดังกล่าวต้องแสดง
เหตุผลอย่างชัดแจ้ง
(๕) เป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖/๒
ในกรณี ที ก รรมการผูท้ รงคุณวุฒิพ น้ จากตําแหน่ งก่ อนวาระ รัฐ มนตรี อาจแต่งตั9งผูอ้ ืน เป็ น
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิแทน และให้ผไู้ ด้รับการแต่งตั9งให้ดาํ รงตําแหน่งแทนอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระ
ทีเหลืออยูข่ องกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิทีตนแทน
มาตรา ๑๖/๕ ให้กรรมการกํากับตลาดทุนจัดทํารายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุ ตรที ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ยืน ต่ อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลัก เกณฑ์ และระยะเวลาที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
มาตรา ๑๖/๖ ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอาํ นาจหน้าทีในการปฏิบตั ิการเพือให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติน9 ีและกฎหมายอืน โดยต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อํานาจและหน้าทีของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามวรรคหนึง ให้รวมถึง
(๑) ออกระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้อกําหนดในเรื องการประกอบธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี
นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํา
กิจการ
(๒) รายงานผลการดําเนิ นงานเป็ นระยะต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีการทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(๓) ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อเพือให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติน9 ี

๘

มาตรา ๑๖/๗ ให้ ค ณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น มี อ ํา นาจแต่ ง ตั9 ง คณะอนุ ก รรมการ
เพือปฏิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใดตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมอบหมายได้
ให้นาํ ความในมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖/๘ ให้กรรมการกํากับตลาดทุนและอนุกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และให้ถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงาน”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ ง แก้ไขเพิมเติ มโดยพระราชบัญญัติ ห ลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ (ฉบับที ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๑๙ ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจและหน้าทีดงั ต่อไปนี9
(๑) ปฏิบตั ิการเพือให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(๒) กํากับดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามและดําเนิ น การบัง คับ ใช้ก ฎหมายกับ บุ คคลที ก ระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติน9 ี
(๓) กําหนดค่าธรรมเนี ยมเกียวกับการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
การยืน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี การจดทะเบียน และการยืน คําขอต่าง ๆ
(๔) รับค่าธรรมเนียม
(๕) ปฏิบตั ิงานอืนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน9 ีหรื อตามกฎหมายอืน”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๒๐ ให้คณะรัฐมนตรี แต่งตั9งเลขาธิ การโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้เลขาธิ การมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละสี ปี และอาจได้รับการ
แต่งตั9งใหม่อีกได้ แต่จะแต่งตั9งให้ดาํ รงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๒๒ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“(๕) คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้ อ อกโดยคํา แนะนํ า ของรั ฐ มนตรี ตามข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะบกพร่ องในหน้าทีอย่างร้ายแรง หรื อหย่อนความสามารถโดยมติดงั กล่าว
ต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้ง”

๙

มาตรา ๑๔ ให้เพิมความต่อไปนี9 เป็ นมาตรา ๒๒/๑ แห่ งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๒/๑ ภายในสองปี นับแต่วนั พ้น จากตําแหน่ ง เลขาธิ การจะประกอบธุ รกิ จหรื อ
ทํางานให้แก่ผูป้ ระกอบการ องค์กร หรื อบริ ษทั หรื อดํารงตําแหน่ งทีกาํ หนดไว้ตามมาตรา ๑๖/๒
วรรคหนึง มิได้
ในการพิจารณากําหนดเงินเดือนและเงินอืนใดของเลขาธิการ ให้คาํ นึงถึงข้อห้ามมิให้ประกอบ
อาชีพตามวรรคหนึงด้วย”
มาตรา ๑๕ ให้ เ พิ ม ความต่ อ ไปนี9 เป็ นมาตรา ๒๔/๑ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๔/๑ เพือรักษาประโยชน์ของประชาชนหรื อเพือคุม้ ครองผูล้ งทุน ให้สํานักงาน
หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายเป็ นหนังสื อจากสํานักงานมีอาํ นาจเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการออกหรื อเสนอ
ขายหลักทรัพย์ บริ ษทั ทีออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ9ือขาย
หลักทรัพย์ องค์กรทีเกียวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทําความผิดและการลงโทษบุคคลทีกระทํา
ความผิด หรื อข้อมูลอืนใดทีได้รับเนืองจากการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน9 ี”
มาตรา ๑๖ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๒๘ การพ้นจากตําแหน่ งของพนักงานของสํานักงาน รวมทั9งการพ้นจากตําแหน่ ง
เนืองจากเกษียณอายุให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณี ทีมีเหตุผลสมควรเมือคํานึงถึงตําแหน่งหรื อลักษณะงานใดทีพนักงานรับผิดชอบก่อน
พ้นตําแหน่ งหรื อหน้าทีในสํานักงาน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจออกข้อบังคับกําหนดให้นํา
ความในมาตรา ๒๒/๑ มาใช้บงั คับกับพนักงานนั9นโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๗ ให้เพิมความต่ อไปนี9 เป็ นมาตรา ๒๙/๑ แห่ งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๙/๑ ในการปฏิ บ ัติ ก ารตามพระราชบัญ ญัติ น9 ี ให้ ป ระธานกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกํากับตลาดทุน และเลขาธิ การ เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา”

๑๐

มาตรา ๑๘ ให้ เ พิ ม ความต่ อ ไปนี9 เป็ นมาตรา ๓๑/๑ และมาตรา ๓๑/๒ ในส่ ว นที ๒
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของหมวด ๑ การกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๓๑/๑ ให้สํานัก งานจัด ทํารายงานประจําปี ซึ งแสดงถึ งฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานเสนอรัฐมนตรี ภายในหนึงร้อยยีส ิ บวันนับจากวันสิ9นปี บัญชี
มาตรา ๓๑/๒ ให้สํานักงานจัดทําแผนการดําเนิ นงานของสํานักงานและทําคําชี9แจงเกียวกับ
แผนงานทีสาํ คัญทีจะดําเนินการโดยจัดทําเป็ นแผนสามปี เสนอรัฐมนตรี ”
มาตรา ๑๙ ให้เ พิมความต่อ ไปนี9 เป็ นส่ วนที ๓ คณะกรรมการคัดเลื อก มาตรา ๓๑/๓
มาตรา ๓๑/๔ มาตรา ๓๑/๕ มาตรา ๓๑/๖ และมาตรา ๓๑/๗ ของหมวด ๑ การกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“ส่วนที ๓
คณะกรรมการคัดเลือก
มาตรา ๓๑/๓ ในกรณี ทีจะต้องมีการแต่งตั9งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให้รัฐมนตรี แต่งตั9งคณะกรรมการคัดเลือกจํานวนเจ็ดคน เพือทํา
หน้าทีคดั เลือกผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว
คณะกรรมการคัด เลื อ กตามวรรคหนึ ง ให้ แ ต่ ง ตั9ง จากบุ ค คลซึ งเคยดํา รงตํา แหน่ ง ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ เลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎี กา เลขาธิ การสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ผูว้ า่ การธนาคารแห่ งประเทศไทย เลขาธิ การ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการคัดเลือกจะต้องไม่ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรื อสมาชิกวุฒิสภา และไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติน9 ีในขณะทีได้รับการแต่งตั9งและปฏิบตั ิการตามหน้าที
ให้ คณะกรรมการคัด เลื อ กตามวรรคหนึ งพิ จ ารณาเลื อ กกรรมการคนหนึ ง เป็ นประธาน
กรรมการคัดเลือก
ให้คณะกรรมการคัดเลือกได้รับค่าตอบแทนจากสํานักงานตามทีรัฐมนตรี กาํ หนดและให้ถือว่า
เป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงาน

๑๑

มาตรา ๓๑/๔ ให้คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดระเบียบว่าด้วยการเสนอรายชือ การพิจารณา
และการคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับแต่งตั9งโดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้มี
การระบุขอ้ มูลเกียวกับความรู้และประสบการณ์ของผูท้ รงคุณวุฒิอนั เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที
ในตําแหน่งทีได้รับการเสนอชืออย่างเพียงพอทีคณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกได้
ระเบียบตามวรรคหนึ ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และให้มีผลใช้บงั คับต่อไป
แม้คณะกรรมการคัดเลือกทีกาํ หนดระเบียบดังกล่าวจะพ้นจากตําแหน่งแล้ว
การแก้ไ ขเพิม เติ ม การยกเลิ ก หรื อ การกําหนดระเบี ย บขึ9 น ใหม่ จะกระทํา ได้ก็แ ต่ โ ดย
คณะกรรมการคัดเลือกมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั9งหมด และ
ให้มีผลใช้บงั คับเมือได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ให้คณะกรรมการคัดเลือกเปิ ดเผยระเบียบทีกาํ หนดขึ9นตามมาตรานี9 ไว้ในลักษณะทีประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้
มาตรา ๓๑/๕ คณะกรรมการคัดเลือกทั9งคณะพ้นจากตําแหน่งเมือดําเนินการคัดเลือกและได้มี
การแต่งตั9งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อในคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเสร็ จสิ9 น
ตามทีได้มีการแต่งตั9งคณะกรรมการคัดเลือกเพือดําเนินการคัดเลือกในครั9งนั9น
มาตรา ๓๑/๖ การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนกรรมการคัดเลือกทั9งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้นาํ ความในมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑/๗ ในการคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และ
กรรมการ ก.ล.ต. ทีมิใช่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในกรณี ข องคณะกรรมการ ก.ล.ต หรื อ ประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิ ก าร ในกรณี ข องคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ร่ วมกัน เสนอรายชื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวนสองเท่าของจํานวนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิทีจะแต่งตั9งต่อคณะกรรมการคัดเลือก
และเมือคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิทีสมควรได้รับการแต่งตั9งเป็ นกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ให้เสนอชือต่อรัฐมนตรี เพือแต่งตั9ง
ในกรณี ทีคณะกรรมการคัดเลือ กไม่เ ห็ นชอบกับรายชือผูท้ รงคุณวุฒิทีเสนอตามวรรคหนึ ง
คณะกรรมการคัดเลือกมีอาํ นาจให้มีการดําเนินการเสนอรายชือใหม่ได้”

๑๒

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๓๓ ห้ามมิ ให้บริ ษ ทั เสนอขายหลักทรัพ ย์ทีออกใหม่ ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตัวN เงิ น
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื9อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื9 อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อืนใดทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่
(๑) เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ทีเข้าลักษณะตามมาตรา ๖๓
(๒) ได้รับอนุญาตจากสํานักงานและปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๕ หรื อ
(๓) เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ท9 งั หมดโดยบริ ษทั มหาชนจํากัดต่อผูถ้ ือหุ้นตาม
สัดส่วนการถือหุน้ โดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าทีเสนอขายจากผูถ้ ือหุ้น
มาตรา ๓๔ การเสนอขายหุ้ น ของบริ ษ ัท จํา กัด ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
ไม่วา่ จะกระทําโดยบริ ษทั จํากัดทีออกหุ้นนั9นหรื อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดังกล่าวมิให้กระทําเป็ นการทัว ไป
หรื อต่อบุคคลในวงกว้าง เว้นแต่ จะได้รั บยกเว้น หรื อ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีก ารที
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด”
มาตรา ๒๑ ให้ เ พิ ม ความต่ อ ไปนี9 เป็ นหมวด ๓/๑ การบริ ห ารกิ จ การของบริ ษ ัท ที อ อก
หลักทรัพ ย์ มาตรา ๘๙/๑ ถึงมาตรา ๘๙/๓๒ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕
“หมวด ๓/๑
การบริ หารกิจการของบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์

มาตรา ๘๙/๑ ในหมวดนี9
“บริ ษทั ” หมายความว่า
(๑) บริ ษทั มหาชนจํากัดทีได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ต่อประชาชน เว้นแต่บริ ษทั มหาชนจํากัด
ทีมีลกั ษณะตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(๒) บริ ษทั มหาชนจํากัดทีมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ซ9ื อขาย
ในศูนย์ซ9ือขายหลักทรัพย์

๑๓

“บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า
(๑) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดทีบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
(๒) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดทีบริ ษทั ย่อยตาม (๑) มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
(๓) บริ ษ ทั จํากัด หรื อ บริ ษทั มหาชนจํากัด ที อยู่ภายใต้อาํ นาจควบคุมกิจ การต่ อ เป็ นทอด ๆ
โดยเริ มจากการอยูภ่ ายใต้อาํ นาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ย่อยตาม (๒)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริ ษทั
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริ ษทั
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ัดการหรื อบุคคลซึ งรับผิด ชอบในการบริ ห ารงานของบริ ษ ทั
ไม่ว่าโดยพฤติการณ์ หรื อโดยได้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการ ทั9งนี9 ตามทีคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด
“บุคคลทีมีความเกียวข้อง” หมายความว่า บุคคลทีมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ ง
ดังต่อไปนี9
(๑) บุ ค คลที มี อ ํ า นาจควบคุ ม กิ จ การบริ ษั ท และในกรณี ที บุ ค คลนั9 นเป็ นนิ ติ บุ ค คล
ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั9นด้วย
(๒) คู่สมรส บุตรหรื อบุตรบุญธรรมทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคล
ตาม (๑)
(๓) นิติบุคคลทีบุคคลตาม (๑) หรื อ (๒) มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
(๔) บุคคลอืนทีมีลกั ษณะตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
เมื อ บุ คคลใดกระทํา การด้ว ยความเข้า ใจหรื อ ความตกลงว่า หากบริ ษ ัท ทําธุ ร กรรมที ใ ห้
ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลตาม (๑) หรื อ (๒) จะได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลทีมีความเกียวข้องสําหรับการทําธุรกรรมนั9น
“อํานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า
(๑) การถือ หุ้น ที มีสิ ทธิ ออกเสี ย งในนิ ติบุคคลหนึ ง เกิ นกว่าร้ อยละห้าสิ บของจํานวนสิ ท ธิ
ออกเสี ยงทั9งหมดของนิติบุคคลนั9น
(๒) การมี อ าํ นาจควบคุ ม คะแนนเสี ย งส่ ว นใหญ่ใ นที ป ระชุม ผูถ้ ื อ หุ้ น ของนิ ติ บุค คลหนึ ง
ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอืนใด

๑๔

(๓) การมี อ าํ นาจควบคุม การแต่ ง ตั9ง หรื อ ถอดถอนกรรมการตั9ง แต่ กึ ง หนึ งของกรรมการ
ทั9งหมด ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
มาตรา ๘๙/๒ ห้ า มมิ ใ ห้ บ ริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ห รื อ บริ ษ ัท กระทํา การใดอัน เป็ นการปฏิ บัติ
อย่างไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคคลอืนใดทีรับจ้างทํางานให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อ
บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะโดยการเปลียนแปลงตําแหน่ งงาน ลักษณะงาน หรื อสถานทีทาํ งาน
สัง พัก งาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิ งาน เลิกจ้าง หรื อกระทําการอืนใดทีมีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุทีบุคคลนั9น
(๑) ให้ขอ้ มูล ให้ความร่ วมมือ หรื อให้ความช่วยเหลือไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ แก่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน หรื อ สํา นัก งาน อัน เกี ย วข้อ งกับ กรณี ที พ นัก งาน ลู ก จ้า ง
หรื อบุคคลอืนใดนั9นเชือหรื อมีเหตุอนั ควรเชือโดยสุ จริ ตว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน9 ี
(๒) ให้ ถ้อ ยคํา ยื น เอกสารหลัก ฐาน หรื อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ไม่ ว่ า ด้ว ยประการใด ๆ
แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงาน เพือประโยชน์ในการพิจารณา
หรื อตรวจสอบกรณี ทีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน9 ี ไม่วา่ จะกระทําไป
โดยทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานมีคาํ สัง ให้ปฏิบตั ิหรื อไม่
ส่วนที ๑
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
มาตรา ๘๙/๓ กรรมการต้อ งมี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้า มตามที ก าํ หนดไว้ใ น
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด รวมทั9งต้องไม่มีลกั ษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะ
ได้รั บความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิ จ การทีมี มหาชนเป็ นผูถ้ ื อหุ้ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
มาตรา ๘๙/๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการด้วยเหตุตามทีกาํ หนดในกฎหมาย
ว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดแล้ว กรรมการย่อมพ้นจากตําแหน่งเมือมีลกั ษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ทีจะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการทีมีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ้นตามทีกาํ หนดในมาตรา ๘๙/๓
และจะดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั ต่อไปมิได้

๑๕

มาตรา ๘๙/๕ บรรดากิ จการของบริ ษทั ที คณะกรรมการ กรรมการ หรื อบุค คลซึ งได้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการได้ก ระทําไปในนามของบริ ษ ัท ย่อมมี ผลสมบูร ณ์ แ ละผูก พัน บริ ษ ัท
แม้จะปรากฏในภายหลังว่ากรรมการขาดคุณ สมบัติห รื อมี ลกั ษณะต้องห้ามหรื อขาดความเหมาะสม
ตามมาตรา ๘๙/๓
มาตรา ๘๙/๖ ผูบ้ ริ หารต้องมีคุณ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามที แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมทีจะได้รับความไว้วางใจ ให้บริ หารจัดการกิจการทีมีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ้นตามทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ผูบ้ ริ หารคนใดขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามวรรคหนึง ให้ผบู้ ริ หารคนนั9นพ้นจาก
ตําแหน่ง และจะดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ต่อไปมิได้
ส่วนที ๒
หน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
มาตรา ๘๙/๗ ในการดําเนิ น กิจ การของบริ ษ ทั กรรมการและผูบ้ ริ ห ารต้องปฏิ บตั ิ ห น้าที
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื อสัตย์สุจริ ต รวมทั9งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
มาตรา ๘๙/๘ ในการปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความรับผิดชอบและความระมัดระวังกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารต้องกระทําเยีย งวิญOูชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนั9นจะพึงกระทําภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
การใดทีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารพิสูจน์ได้วา่ ณ เวลาทีพิจารณาเรื องดังกล่าวการตัดสิ นใจของ
ตนมี ลกั ษณะครบถ้วนดัง ต่ อไปนี9 ให้ถื อ ว่ากรรมการหรื อ ผูบ้ ริ ห ารผูน้ 9 ัน ได้ปฏิ บ ัติ ห น้าที ด้วยความ
รับผิดชอบและความระมัดระวังตามวรรคหนึ งแล้ว
(๑) การตัด สิ น ใจได้ก ระทํา ไปด้ ว ยความเชื อ โดยสุ จ ริ ตและสมเหตุ ส มผลว่ า เป็ นไป
เพือประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
(๒) การตัดสิ นใจได้กระทําบนพื9นฐานข้อมูลทีเชือโดยสุจริ ตว่าเพียงพอ และ
(๓) การตัดสิ นใจได้กระทําไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในเรื องที
ตัดสิ นใจนั9น

๑๖

มาตรา ๘๙/๙ ในการพิจารณาว่ากรรมการหรื อผูบ้ ริ หารแต่ละคนได้ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความ
รับผิดชอบและความระมัดระวังหรื อไม่ ให้คาํ นึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี9ดว้ ย
(๑) ตําแหน่งในบริ ษทั ทีบุคคลดังกล่าวดํารงอยู่ ณ เวลานั9น
(๒) ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของตํา แหน่ ง ในบริ ษ ัท ของบุ ค คลดัง กล่ า วตามที ก ํา หนด
โดยกฎหมายหรื อตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ
(๓) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั9งวัตถุประสงค์ของการแต่งตั9ง
มาตรา ๘๙/๑๐ ในการปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความซือสัตย์สุจริ ต กรรมการ และผูบ้ ริ หารต้อง
(๑) กระทําการโดยสุ จริ ตเพือประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
(๒) กระทําการทีมีจุดมุง่ หมายโดยชอบและเหมาะสม และ
(๓) ไม่กระทําการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
มาตรา ๘๙/๑๑ การกระทําดังต่อไปนี9 ซึ งเป็ นผลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีมีความ
เกียวข้อง ได้รับประโยชน์ทางการเงินอืนนอกเหนื อจากทีพึงได้ตามปกติ หรื อเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับ
ความเสี ยหาย ให้สนั นิษฐานว่าเป็ นการกระทําทีขดั หรื อแย้งกับประโยชน์ของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
(๑) การทํา ธุ ร กรรมระหว่า งบริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ยกับ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร หรื อบุ ค คล
ทีมีความเกียวข้อง โดยไม่เป็ นไปตามมาตรา ๘๙/๑๒ หรื อมาตรา ๘๙/๑๓
(๒) การใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ทีลว่ งรู้มา เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรื อ
(๓) การใช้ทรัพย์สินหรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ในลักษณะทีเป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์
หรื อหลักปฏิบตั ิทวั ไปตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
มาตรา ๘๙/๑๒ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีมี ความเกีย วข้องจะกระทําธุ รกรรมกับ
บริ ษ ทั หรื อบริ ษทั ย่อ ยได้ต่อ เมื อธุ ร กรรมดังกล่าวได้รั บอนุ มัติ จากที ประชุมผูถ้ ือหุ้น ของบริ ษ ทั แล้ว
เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี9
(๑) ธุรกรรมทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีวิญOูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญา
ทัว ไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิ พลในการทีตนมีสถานะ
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็ นข้อตกลงทางการค้าทีได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการหรื อเป็ นไปตามหลักการทีคณะกรรมการอนุมตั ิไว้แล้ว
(๒) การให้กยู้ มื เงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
(๓) ธุรกรรมทีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงของบริ ษทั หรื อคูส่ ญ
ั ญาทั9งสองฝ่ ายมีสถานะเป็ น
(ก) บริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิ บของหุ้นทีจาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั9งหมดของบริ ษทั ย่อย หรื อ
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(ข) บริ ษทั ย่อยทีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้องถือหุ้นหรื อมีส่วนได้เสี ย
อยูด่ ว้ ย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม ไม่เกินจํานวน อัตรา หรื อมีลกั ษณะตามทีคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด
(๔) ธุรกรรมในประเภทหรื อทีมีมูลค่าไม่เกินจํานวนหรื ออัตราทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ในการประกาศกําหนดตาม (๓) (ข) หรื อ (๔) คณะกรรมการกํากับตลาดทุนอาจกําหนดให้
ธุรกรรมทีกาํ หนดต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการด้วยก็ได้
มิให้นาํ ความในมาตรา ๘๗ แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้
บังคับกับการทําธุรกรรมระหว่างกรรมการกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
มาตรา ๘๙/๑๓ ในกรณี มีเหตุสมควร โดยพิจารณาจากผลของธุรกรรมทีมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั
หรื อความสัมพัน ธ์ของธุ รกรรมกับธุ รกิ จปกติ ของบริ ษทั ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุน มีอาํ นาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื องดังต่อไปนี9 เพื อ ใช้บ ัง คับ กับ การทํา ธุ ร กรรมระหว่ า งบริ ษ ัท หรื อ
บริ ษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้องได้
(๑) การเปิ ดเผยข้อมู ลที เกี ยวกับการทําธุ รกรรมดังกล่าวต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว ไปหรื อ ใน
หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการหรื อหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
(๒) จํานวนคะแนนเสียงของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นในการลงมติอนุมตั ิการทําธุรกรรมดังกล่าว
(๓) หลักเกณฑ์ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ซึ งรวมถึงการจัดให้มีบตั รออกเสี ยงลงคะแนนของ
ผูถ้ ือหุ้น การจัดให้มีผตู้ รวจการการประชุม หรื อการพิจารณาส่ วนได้เสี ยเป็ นพิเศษของผูถ้ ือหุ้นซึ งไม่มี
สิ ทธิออกเสี ยง
มาตรา ๘๙/๑๔ กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตน
หรื อของบุคคลทีมีความเกียวข้อง ซึ งเป็ นส่ วนได้เสี ยทีเกียวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย ทั9งนี9 ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
มาตรา ๘๙/๑๕ คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุ การบริ ษทั รับผิดชอบดําเนิ นการดังต่อไปนี9
ในนามของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ
(๑) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี9
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
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(๒) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
(๓) ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในกรณี ทีเลขานุการบริ ษทั พ้นจากตําแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้คณะกรรมการแต่งตั9ง
เลขานุการบริ ษทั คนใหม่ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีเลขานุ การบริ ษทั คนเดิมพ้นจากตําแหน่งหรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที และให้คณะกรรมการมีอาํ นาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ งปฏิบตั ิห น้าทีแทน
ในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ประธานกรรมการแจ้งชือเลขานุการบริ ษทั ต่อสํานักงานภายในสิ บสี วนั นับแต่วนั ทีจดั ให้มี
ผูร้ ับผิดชอบในตําแหน่ งดังกล่าว และให้แจ้งให้สํานักงานทราบถึงสถานทีเก็บเอกสารตามวรรคหนึ ง
(๑) และ (๒) ด้วย
มาตรา ๘๙/๑๖ ให้เลขานุการบริ ษทั จัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตามมาตรา ๘๙/๑๔
ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษทั
ได้รับรายงานนั9น
มาตรา ๘๙/๑๗ บริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานทีเกียวข้องกับ
การแสดงข้อมูลตามมาตรา ๘๙/๒๐ รวมทั9งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรื อหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับแต่วนั ทีมีการจัดทําเอกสารหรื อ
ข้อมูลดังกล่าว
การเก็ บรั ก ษาเอกสารและหลัก ฐานตามวรรคหนึ ง ให้ ห มายความรวมถึ ง การเก็ บ รั ก ษา
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรื อระบบอืนใดทีสามารถเรี ยกดูได้โดยไม่มีการเปลียนแปลงข้อความ
มาตรา ๘๙/๑๘ นอกจากการดํา เนิ น การกับ กรรมการตามมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ในกรณี ทีกรรมการกระทําการหรื อละเว้น
กระทําการใดอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าทีตามมาตรา ๘๙/๗ จนเป็ นเหตุให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
บุคคลทีมีความเกียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริ ษทั อาจฟ้ องเรี ยกให้กรรมการรับผิดชอบในการ
ส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่บริ ษทั ได้
ในกรณี ผถู้ ือหุ้นคนหนึ งหรื อหลายคนซึ งถือหุ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของจํานวนสิ ท ธิ ออกเสี ยงทั9งหมดของบริ ษ ทั ได้แจ้งเป็ นหนังสื อ ให้บริ ษ ทั ดําเนิ นการตาม
วรรคหนึงแล้ว และบริ ษทั ไม่ดาํ เนินการตามทีผถู้ ือหุ้นแจ้งภายในหนึงเดือนนับแต่วนั ทีแจ้ง ผูถ้ ือหุ้นดังกล่าว
สามารถใช้สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์ตามวรรคหนึงแทนบริ ษทั ได้

๑๙

ในกรณี ทีผถู้ ือหุ้นใช้สิทธิดาํ เนินการกับกรรมการตามมาตรานี9แทนบริ ษทั หากศาลเห็นว่าการใช้
สิ ทธิ ของผูถ้ ื อ หุ้นเป็ นไปโดยสุ จ ริ ต ให้ศาลมี อาํ นาจกําหนดให้บ ริ ษ ัทชดใช้ค่าใช้จ่ายตามจํานวนที
เห็นสมควรซึ งเกิดขึ9นจริ งให้แก่ผถู้ ือหุ้นทีใช้สิทธิ ดงั กล่าว และเพือประโยชน์ในการกําหนดค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ให้ศาลมีอาํ นาจเรี ยกให้บริ ษทั เข้ามาเป็ นคูค่ วามในคดีดว้ ย
มาตรา ๘๙/๑๙ ให้นาํ ความในมาตรา ๘๙/๑๘ มาใช้บงั คับกับการฟ้ องเรี ยกให้ผบู้ ริ หารกระทําการ
หรื อละเว้น กระทําการใดอัน เป็ นการไม่ป ฏิบ ัติ ห น้าทีต ามมาตรา ๘๙/๗ รั บ ผิด ชอบในการส่ ง คื น
ประโยชน์ทีตนหรื อกรรมการหรื อบุคคลทีมีความเกียวข้องได้ไปโดยมิชอบโดยอนุโลม
มาตรา ๘๙/๒๐ กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลทีซ9ื อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ในความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดขึ9นเนื องจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ้นหรื อประชาชนทัว ไป
โดยแสดงข้อความทีเป็ นเท็จในสาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งทีควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญในกรณี
ดังต่อไปนี9 เว้นแต่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้วา่ โดยตําแหน่งหน้าทีตนไม่อาจล่วงรู้ถึง
ความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งนั9น
(๑) การให้ขอ้ มูลประกอบการขอมติทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
(๒) งบการเงินและรายงานเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั หรื อรายงาน
อืนใดทีตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรื อมาตรา ๑๙๙
(๓) ความเห็นของกิจการเมือมีผทู้ าํ คําเสนอซื9อหุ้นของบริ ษทั จากผูถ้ ือหุ้นเป็ นการทัว ไป
(๔) การให้ขอ้ มูลหรื อรายงานอืนใดเกียวกับกิจการทีบริ ษทั จัดทําขึ9นเพือเผยแพร่ ต่อผูถ้ ือหุ้น
หรื อประชาชนเป็ นการทัว ไป ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในการฟ้ องเรี ยกค่าเสี ยหายตามวรรคหนึ ง ห้ามมิให้ฟ้องคดีเมือพ้นกําหนดสองปี นับแต่วนั ที
ผูเ้ สี ยหายรู้ถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อความจริ งตามวรรคหนึงหรื อเมือพ้นกําหนดห้าปี
นับแต่วนั ทีได้มีการกระทํานั9น
มาตรา ๘๙/๒๑ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารทีกระทําการหรื อละเว้นกระทําการโดยทุจริ ตหรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง จนเป็ นเหตุใ ห้บริ ษ ัทเสี ยหายหรื อเสี ยประโยชน์ทีควรได้ จะยกเหตุ
ทีไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ห รื อ ให้สัต ยาบัน โดยที ประชุม ผูถ้ ื อ หุ้ น หรื อ คณะกรรมการมาทํา ให้ต นหลุ ด พ้น จาก
ความรับผิดมิได้
การกระทําการหรื อละเว้นกระทําการตามวรรคหนึง ให้รวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี9ดว้ ย
(๑) การขอมติ ค ณะกรรมการหรื อที ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น โดยแสดงข้อ ความที เ ป็ นเท็ จ ใน
สาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งทีควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญ
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(๒) กรณี ทีเกียวข้องกับการเบียดบังเอาทรัพย์สินหรื อประโยชน์ของบริ ษทั
(๓) กรณี ทีเกียวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของบริ ษทั
มาตรา ๘๙/๒๒ ให้นาํ บทบัญญัติในส่วนทีเกียวกับหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารตามมาตรา ๘๙/๗ ถึงมาตรา ๘๙/๒๑ รวมทั9งบทกําหนดโทษทีเกียวข้องมาใช้บงั คับกับ
บุคคลดังต่อไปนี9 โดยอนุโลม
(๑) ผูบ้ ริ ห ารชัว คราว ผูท้ าํ แผน ผูบ้ ริ ห ารแผน และผูบ้ ริ ห ารแผนชัว คราวตามกฎหมาย
ว่าด้วยล้มละลาย และในกรณี ทีผบู้ ริ หารชัว คราว ผูท้ าํ แผน ผูบ้ ริ หารแผนหรื อผูบ้ ริ หารแผนชัว คราว
เป็ นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการและผูบ้ ริ หารทีเกียวข้องของนิติบุคคลนั9นด้วย
(๒) ผูช้ าํ ระบัญชี
มาตรา ๘๙/๒๓ เลขานุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าทีตามมาตรา ๘๙/๑๕ ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื อสัตย์สุจริ ต รวมทั9งต้องปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผูถ้ ือหุ้น และให้นาํ ความในมาตรา ๘๙/๘
วรรคสอง มาตรา ๘๙/๑๐ มาตรา ๘๙/๑๑ (๒) และ (๓) และมาตรา ๘๙/๑๘ มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
มาตรา ๘๙/๒๔ ในการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการของบริ ษทั ย่อยและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย
ให้นาํ ความในมาตรา ๘๙/๗ มาตรา ๘๙/๘ มาตรา ๘๙/๙ และมาตรา ๘๙/๑๐ รวมทั9งบทกําหนดโทษ
ทีเกียวข้องมาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
ให้นาํ ความในวรรคหนึ งมาใช้บงั คับกับบุคคลตามมาตรา ๘๙/๒๒ (๑) และ (๒) ของบริ ษทั ย่อย
โดยอนุโลม
มาตรา ๘๙/๒๕ ในการสอบบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ไม่ว่าจะกระทําในฐานะเป็ นผูส้ อบบัญชีของนิ ติบุคคลดังกล่าว หรื อในฐานะอืนซึ งนิ ติบุคคล
ดังกล่าวยินยอมให้สอบบัญชีก็ตาม ถ้าผูส้ อบบัญชีพบพฤติการณ์ อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ
หรื อบุคคลซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทําความผิดตามมาตรา ๒๘๑/๒
วรรคสอง มาตรา ๓๐๕ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑
มาตรา ๓๑๒ หรื อ มาตรา ๓๑๓ ให้ ผู้ส อบบัญ ชี แ จ้ง ข้อ เท็ จ จริ งเกี ย วกับ พฤติ ก ารณ์ ด ัง กล่ า ว
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั นั9นทราบ เพือดําเนินการตรวจสอบต่อไป
โดยไม่ชกั ช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื9องต้นให้แก่สาํ นักงานและ
ผูส้ อบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี
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ในกรณี ที ค ณะกรรมการตรวจสอบไม่ ด ํา เนิ น การตามวรรคหนึ ง ให้ผู้ส อบบัญ ชี แจ้ง ให้
สํานักงานทราบ
พฤติ การณ์ อ ันควรสงสัย ที ต้อ งแจ้งตามวรรคหนึ ง และวิธี ก ารเพื อให้ไ ด้มาซึ งข้อ เท็จ จริ ง
เกียวกับพฤติการณ์ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ส่วนที ๓
การประชุมผูถ้ ือหุน้
มาตรา ๘๙/๒๖ ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น บุคคลทีมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนต้องเป็ นผูถ้ ือหุ้นที
มีชืออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันทีคณะกรรมการกําหนด และจํานวนหุ้นทีผถู้ ือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนให้เป็ นไปตามทีปรากฏในทะเบี ยนผูถ้ ือหุ้น ณ วันเดียวกันนั9น ทั9งนี9 สิ ทธิ ของ
บุค คลดัง กล่า วย่อ มไม่ ได้รั บผลกระทบ แม้ว่าทะเบี ย นผูถ้ ื อหุ้ น ณ วัน ประชุม ผูถ้ ือ หุ้น จะมี ข้อ มู ล
ทีเปลียนแปลงไปแล้ว
วันทีกาํ หนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ งต้องเป็ นวันทีล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
ไม่เกิ น สองเดื อ น แต่ต้องไม่ก่อ นวัน ทีคณะกรรมการอนุ มตั ิ ให้มีการเรี ย กประชุมผูถ้ ือ หุ้น และเมือ
คณะกรรมการกําหนดวันเพือกําหนดผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลียนแปลงมิได้
มาตรา ๘๙/๒๗ ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุน มี อาํ นาจประกาศกําหนดประเภทหรื อ
รายละเอียดของข้อมูลทีคณะกรรมการต้องแจ้งต่อผูถ้ ือหุ้นในหนังสื อนัดประชุมและระยะเวลาในการ
จัดส่งหนังสื อนัดประชุม
มาตรา ๘๙/๒๘ ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ งหรื อหลายคนซึ งถือหุ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั9งหมดของบริ ษทั จะทําหนังสื อเสนอเรื องทีจะขอให้
คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นซึ งต้องระบุวา่ เป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ
หรื อเพือพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั9งรายละเอียดของเรื องทีเสนอสําหรับการประชุมสามัญประจําปี
หรื อการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด
ให้คณะกรรมการบรรจุเรื องทีเสนอโดยผูถ้ ือหุ้นตามวรรคหนึงเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ทีจะจัดให้มีข9 ึน เว้นแต่ใ นกรณี ดงั ต่อไปนี9 คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื องดังกล่าวเสนอเป็ น
วาระในการประชุมผูถ้ ือหุ้นก็ได้
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(๑) เป็ นเรื องทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดในวรรคหนึง
(๒) เป็ นเรื อ งที เ กี ย วกับการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ของบริ ษ ทั และข้อเท็จ จริ งที ก ล่ าวอ้า งโดย
ผูถ้ ือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรื องดังกล่าว
(๓) เป็ นเรื องทีอยูน่ อกเหนืออํานาจทีบริ ษทั จะดําเนินการให้เกิดผลตามทีประสงค์
(๔) เป็ นเรื องที ผู้ถื อ หุ้ น ได้ เ คยเสนอต่ อ ที ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น เพื อ พิ จ ารณาแล้ ว ในรอบ
สิ บสองเดื อ นที ผ่านมา และเรื องดังกล่าวได้รั บมติ ส นับสนุ น ด้วยคะแนนเสี ย งน้อ ยกว่า ร้ อ ยละสิ บ
ของจํา นวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั9ง หมดของบริ ษ ัท เว้น แต่ ข้อ เท็จ จริ ง ในการนํา เสนอครั9 งใหม่ จ ะได้
เปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะทีนาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นในครั9งก่อน
(๕) กรณีอืนใดตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในกรณี ทีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื องทีเสนอโดยผูถ้ ือหุ้นตามวรรคหนึ งเป็ นวาระในการ
ประชุ มผูถ้ ื อ หุ้ น ครั9 งใด ให้ แ จ้ง กรณี ด ังกล่า วเป็ นเรื อ งเพือ ทราบในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้ น ในครั9 งนั9น
โดยต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื องดังกล่าวไว้ดว้ ย
ในกรณี ทีผถู้ ือหุ้นในการประชุมตามวรรคสามมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยง
ทั9งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื องทีเสนอโดยผูถ้ ือหุ้น
ตามวรรคหนึ งเป็ นวาระการประชุมของผูถ้ ือหุ้น ให้คณะกรรมการบรรจุเรื องดังกล่าวเป็ นวาระในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ้นทีบริ ษทั จะจัดให้มีข9 ึนในครั9งถัดไป
มาตรา ๘๙/๒๙ การดําเนิ นการในเรื องดังต่อไปนี9 หากเป็ นกรณี ทีมีนัยสําคัญต่อบริ ษทั ตาม
หลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ต้องได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้
(๑) การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สิน ไม่ว่าทรัพย์สิ นนั9นจะเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
(๒) การโอนหรื อสละสิ ทธิ ประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิ ทธิเรี ยกร้องทีมีต่อผูท้ ีก่อความ
เสี ยหายแก่บริ ษทั ไม่วา่ สิทธิประโยชน์น9 นั จะเกียวเนืองกับทรัพย์สินของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(๓) การเข้าทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่าหรื อให้เช่าซื9อกิจการหรื อทรัพย์สิน
ทั9งหมดหรื อบางส่วน ไม่วา่ กิจการหรื อทรัพย์สินนั9นจะดําเนินการโดยบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(๔) การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าบริ หารจัดการธุรกิจทั9งหมดหรื อบางส่ วนไม่วา่ ธุ รกิจนั9น
จะดําเนินการโดยบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(๕) การรวมกิจการกับบุคคลอืน ซึงจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริ หารจัดการบริ ษทั
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(๖) การให้ กู้ยื ม เงิ น การให้ สิ น เชื อ การคํ9า ประกัน การทํา นิ ติ ก รรมผู ก พัน บริ ษั ท
ให้ตอ้ งรับภาระทางการเงินเพิม ขึ9น ในกรณี ทีบุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิการ
ชําระหนี9 ได้ หรื อการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอืนใดแก่บุคคลอืนและมิใช่ธุรกิจปกติ
ของบริ ษทั ไม่วา่ การนั9นจะดําเนิ นการโดยบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(๗) การดําเนินการอืนใดตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอาํ นาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เพิม เติมในเรื องดังต่อไปนี9
เพือใช้บงั คับกับการดําเนินการของบริ ษทั ตามวรรคหนึงได้
(๑) การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว ไปทีเกียวกับการดําเนิ นการของบริ ษทั ตามวรรคหนึ ง
หรื อข้อมูลในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการหรื อหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
(๒) จํานวนคะแนนเสี ยงของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นในการลงมติอนุมตั ิการทําธุรกรรมดังกล่าว
มาตรา ๘๙/๓๐ ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั9งใด ถ้าได้มีก ารส่ งหนัง สื อนัดประชุ มหรื อ ลงมติ
โดยไม่ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นบทบัญญัติในหมวดนี9 ผูถ้ ือหุ้นคนหนึงหรื อหลายคนซึ งมีสิทธิ ออกเสี ยงนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั9งหมดของบริ ษทั จะร้องขอให้ศาลสังเพิกถอน
มติในการประชุมครั9งนั9นก็ได้ ทั9งนี9 ให้นาํ บทบัญญัติในส่ วนทีเกียวกับการร้องขอให้ศาลสังเพิกถอน
มติทีประชุมผูถ้ ือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดมาใช้บงั คับ โดยอนุโลม
มาตรา ๘๙/๓๑ การชักชวน ชี9นาํ หรื อกระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เป็ น
การทัว ไป เพือให้ผถู้ ือหุ้นมอบฉันทะให้ตนหรื อบุคคลอืนเข้าประชุมผูถ้ ือหุ้นและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
มาตรา ๘๙/๓๒ ในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น บริ ษ ัท อาจดําเนิ น การในห้ อ งประชุ ม มากกว่า
หนึงห้อง แต่ตอ้ งให้ผเู้ ข้าประชุมในห้องอืนสามารถแสดงความคิดเห็นให้ปรากฏต่อผูถ้ ือหุ้นอืนในแต่ละ
ห้องได้ ทั9งนี9 ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๒ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๑๐๒ การให้กยู้ มื เงินเพือการซื9อขายหรื อแลกเปลียนหลักทรัพย์บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ ง
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด”

๒๔

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๑๐๓ แห่ งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“(๔) เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของบริ ษทั หลักทรัพย์อืน
เว้นแต่จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด”
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิก (๘) ของมาตรา ๑๐๓ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๖ ให้เพิมความต่อไปนี9 เป็ นมาตรา ๑๑๑/๑ ในส่ วนที ๒ การกํากับดูแลของ
หมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๑๑/๑ เมือบริ ษทั หลักทรัพย์ตกเป็ นลูกหนี9 ตามคําพิพากษาถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์
หรื อถูกทางการหรื อหน่วยงานทีมีหน้าทีกาํ กับดูแลตามกฎหมายอืนสัง ระงับการดําเนินกิจการบางส่ วน
หรื อทั9งหมด ให้นาํ ความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่ งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื9 อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บงั คับแก่ลูกค้า และทรัพย์สินทีถือว่าเป็ นของลูกค้าของ
บริ ษทั หลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ในการนี9ให้สนั นิษฐานว่ารายการและจํานวนทรัพย์สินของ
ลูกค้า ซึ งปรากฏตามบัญชีทีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทําขึ9นตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนดเป็ นรายการและจํานวนทีถกู ต้อง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็ นอย่างอืน
เพือประโยชน์แห่งมาตรานี9
“ลูกค้า” หมายความว่า
(๑) บุคคลทีใช้บริ การด้านธุ รกิจหลักทรัพย์จากบริ ษ ทั หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้า
ซื9อขายหลักทรัพย์หรื อธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอืนตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
และมีฐ านะสุ ทธิ เป็ นเจ้าหนี9 ของบริ ษทั หลักทรัพย์ โดยมีสิทธิ เรี ยกเอาเงิน หลักทรัพย์ ตราสารทาง
การเงิน หรื อทรัพย์สินอืนทีบริ ษทั หลักทรัพย์ได้รับ ได้มาหรื อมีไว้เพือบุคคลดังกล่าว
(๒) บุค คลอื น นอกจากบุ ค คลตาม (๑) ซึ ง มี ฐ านะสุ ท ธิ เ ป็ นเจ้าหนี9 ของบริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์
อันเนืองมาจากการซื9อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ9ื อขายหลักทรัพย์ทีบริ ษทั หลักทรัพย์
ดําเนินการเพือประโยชน์ของบุคคลตาม (๑)
“ทรัพย์สินทีถือว่าเป็ นของลูกค้า” หมายความว่า
(๑) บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าและทรัพย์สินอืนทีได้มาแทนทรัพย์สินของลูกค้าตลอดจน
ดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวทีอยูใ่ นความครอบครอง หรื ออํานาจสังการหรื อสังจําหน่ ายของบริ ษทั

๒๕

หลักทรัพ ย์ อันเนืองมาจากประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื9 อขายหลักทรัพย์หรื อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอืนตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(๒) หลัก ทรั พ ย์ห รื อ ตราสารทางการเงิ น อื น ใดที บ ริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ถื อ ไว้ใ นลัก ษณะเป็ น
เจ้าของ ซึ งเป็ นหลักทรัพย์หรื อตราสารทางการเงินทีออกโดยนิ ติบุคคลเดียวกันหรื อโครงการจัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน ประเภท และชนิ ดเดียวกันกับหลักทรัพย์หรื อตราสารทางการเงินของลูกค้า ทั9งนี9
ในจํานวนทีจาํ เป็ นเพือการส่ งคืนหลักทรัพย์หรื อตราสารทางการเงินประเภทและชนิ ดเดียวกันนั9นแก่
ลูกค้าตามสิ ทธิเรี ยกร้องทีลกู ค้ามีตอ่ บริ ษทั หลักทรัพย์”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๓ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๑๑๓ ในการเป็ นนายหน้าซื9 อขายหลักทรัพย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งดําเนิ น การตาม
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด”
มาตรา ๒๘ ให้เพิม ความต่อไปนี9เป็ นมาตรา ๑๗๐/๑ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๗๐/๑ ในกรณีทีปรากฏต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
อาจก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายหรื อกระทบกระเทื อนต่ อสิ ทธิ ประโยชน์ ของประชาชนหรื อไม่ เพี ยงพอ
ทีจะคุม้ ครองและรักษาความเชือมัน ของผูล้ งทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจสัง ให้ตลาดหลักทรัพย์
กําหนดกฎเกณฑ์เพิม เติม ยกเลิก หรื อแก้ไขเปลียนแปลงกฎเกณฑ์ทีมีอยูแ่ ล้วได้”
มาตรา ๒๙ ให้ เพิมความต่อ ไปนี9 เป็ นวรรคสามของมาตรา ๑๘๔ แห่ งพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“ในการซื9 อหรื อขายหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นซึ งมิ ใ ช่ ป ระเภทหุ้ น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศกําหนดให้บุคคลทีมิใช่บริ ษทั หลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์สามารถทําการซื9อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวได้”
มาตรา ๓๐ ให้ย กเลิ กความในมาตรา ๑๙๐ แห่ งพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๑๙๐ ในกรณี ที ต้อ งมี ก ารส่ ง มอบ การโอน การยึ ด ถื อ หรื อ ส่ ง คื น หลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียน ให้ใช้หลักทรัพย์ของนิ ติบุคคลเดียวกันหรื อของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท
และชนิดเดียวกัน และจํานวนเท่ากันแทนกันได้”

๒๖

มาตรา ๓๑ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๑๙๖ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๑๙๕ ในกรณี ทีเจ้าของหลักทรัพ ย์มี สัญญาให้บริ ษ ทั หลักทรัพ ย์ยึดถือ หลักทรัพ ย์
จดทะเบียนไว้เป็ นประกันการชําระหนี9เงินกู้ บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี9
(๑) จัด ให้มี บญ
ั ชี ห ลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นดังกล่ าวตามแบบที ต ลาดหลักทรั พ ย์กาํ หนดและ
ต้องลงรายการให้ถกู ต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็ นจริ ง และเป็ นปัจจุบนั
(๒) รั ก ษาหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นไว้ใ ห้ ต รงตามประเภท ชนิ ด และตามจํา นวนสุ ท ธิ ที
ปรากฏในบัญชีหลักทรัพย์ตาม (๑) อยูต่ ลอดเวลา เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะประกาศ
กําหนดเป็ นอย่างอืน และต้องส่งคืนให้แก่ผกู้ ไู้ ด้ในทันทีทีผกู้ ไู้ ด้ชาํ ระหนี9เงินกูค้ รบถ้วนแล้ว
การยึดถือหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้เป็ นประกันการชําระหนี9เงินกูต้ ามวรรคหนึ งมิให้นาํ มาตรา ๗๕๒
และมาตรา ๗๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาใช้บงั คับ
ให้นาํ บทบัญญัติเกียวกับการจํานําตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาใช้บงั คับกับการให้ประกัน
ตามวรรคหนึง ทั9งนี9 เท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับมาตรานี9และมาตรา ๑๙๖
ให้ บ ริ ษ ัทหลัก ทรั พ ย์ทียึดถื อ หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ยนไว้เ ป็ นประกันการชําระหนี9 เงิ น กูต้ าม
วรรคหนึง มีบุริมสิ ทธิเหนือหลักทรัพย์ดงั กล่าวทํานองเดียวกับผูร้ ับจํานํา
มาตรา ๑๙๖ การบังคับขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทียดึ ถือไว้เป็ นประกันการชําระหนี9เงินกูต้ าม
มาตรา ๑๙๕ ผูใ้ ห้กูต้ อ้ งบอกกล่าวเป็ นหนังสื อไปยังผูก้ ูแ้ ละผูใ้ ห้ประกันก่อนเพือให้มีการชําระหนี9
ภายในเวลาอันควร ถ้าผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้ประกันไม่ปฏิบตั ิตามคําบอกกล่าวผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิ นาํ หลักทรัพย์ทีเป็ น
ประกันนั9นไปขายในตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด หรื อขายทอดตลาดได้
ความในวรรคหนึงให้ใช้บงั คับกับการบังคับจํานําหลักทรัพย์จดทะเบียนทีจาํ นําไว้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดว้ ย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๑๒ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๑๖ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
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“มาตรา ๒๑๖ ให้นาํ ความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒
มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๗
รวมทั9งบทกําหนดโทษทีเกียวข้องมาใช้บงั คับ โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๔ ให้เพิม ความต่อไปนี9เป็ นมาตรา ๒๒๓/๑ มาตรา ๒๒๓/๒ มาตรา ๒๒๓/๓
มาตรา ๒๒๓/๔ และมาตรา ๒๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๒๓/๑ การเข้าผูกพันหรื อแทนทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื9อขายหลักทรัพย์โดยสํานัก
หักบัญชีและการวางหลักประกัน ซึ งปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ทีสํานักหักบัญชีกาํ หนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนให้มีผลผูกพันและใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย
มาตรา ๒๒๓/๒ ในกรณี ทีสาํ นักหักบัญชีเข้าผูกพันหรื อแทนทีเป็ นคูส่ ัญญาในสัญญาซื9อขาย
หลักทรัพ ย์ ให้สาํ นักหักบัญชีมีความผูกพันตามสิ ทธิ และหน้าทีทีเกิดขึ9นตามสัญญาซื9 อขายหลักทรัพย์
ทีตนให้บริ การในการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์เฉพาะกับสมาชิกของตนเท่านั9น ไม่วา่ สมาชิก
ดังกล่าวจะดําเนินการเพือตนเองหรื อเพือบุคคลอืน
มาตรา ๒๒๓/๓ ในกรณี ทีสํานักหักบัญชีได้รับมาหรื อมีไว้ซ ึ งทรัพย์สินจากสมาชิกเพือเป็ น
ประกันการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ทีเกิดจากการซื9 อขายหลักทรัพย์ทีสมาชิกเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ต่ อ สํา นัก หัก บัญ ชี ทรั พ ย์สิ น อัน เนื อ งมาจากการซื9 อ ขายหลัก ทรั พ ย์ท9 ังของสมาชิ ก และของลู ก ค้า
หรื อทรัพย์สินทีสมาชิกนํามาวางไว้กบั สํานักหักบัญชีเพือความมัน คงของระบบการซื9อขายและการชําระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้นาํ ความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่ งพระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื9อ
ขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บงั คับกับสํานักหักบัญชีในการดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินดังกล่าว
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๓/๔ เมือสมาชิกถูกฟ้ องเป็ นคดีลม้ ละลายและศาลมีคาํ สัง พิทกั ษ์ทรัพย์ให้นาํ ความ
ในมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ แห่ งพระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื9 อขายล่วงหน้า
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้ บ ังคับกับสํ านั กหั กบัญชี และทรั พย์สิ นที สํ านั กหั กบัญชี ได้ รั บมาหรื อมี ไว้ตาม
มาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๓/๕ เมือสํานักหักบัญชีตกเป็ นลูกหนี9ตามคําพิพากษา ถู ก ศาลสั ง พิ ท ั ก ษ์ ท รั พ ย์
หรื อถูกทางการหรื อหน่ วยงานทีมีห น้าทีกาํ กับดูแลสังระงับการดําเนิ นกิ จการบางส่ วนหรื อทั9งหมด
เพือประโยชน์ในการคุม้ ครองทรัพย์สินของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกหรื อระบบการชําระราคาและ
ส่ งมอบหลัก ทรัพย์ ให้นําความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่ งพระราชบัญญัติ
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สัญญาซื9 อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้บงั คับกับสํานักหักบัญชีและทรัพย์สินทีสํานักหักบัญชีได้
รับมาหรื อมีไว้ตามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๕ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ งของมาตรา ๒๒๔ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๒๒๔ ในกรณี ที ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ป ระกอบการเป็ นสํานัก หั ก บัญ ชี ศูน ย์รั บ ฝาก
หลัก ทรั พ ย์ หรื อนายทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ ให้ ป ระกอบการได้โ ดยมิ ต้อ งได้รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั9งนี9 ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกอบการตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
ทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๒๓”
มาตรา ๓๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของมาตรา ๒๒๘ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“การโอนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึงหรื อภายในบัญชีผฝู้ ากหลักทรัพย์รายเดียวกันให้ถือว่ามีผล
สมบูรณ์ ตามกฎหมาย เมือได้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด”
มาตรา ๓๗ ให้เพิม ความต่อไปนี9เป็ นมาตรา ๒๒๘/๑ และมาตรา ๒๒๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๒๘/๑ การใช้หลักทรัพย์ทีฝากไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์เพือเป็ นประกันการชําระหนี9
ที มิ ใ ช่ ก รณี ต ามมาตรา ๑๙๕ ให้ มี ผ ลสมบู ร ณ์ เ ป็ นประกัน การชําระหนี9 และใช้ย นั บริ ษ ัท ที อ อก
หลักทรัพย์และบุคคลภายนอกได้ เมือตลาดหลักทรัพย์ได้ลงบันทึกบัญชีทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดขึ9น
ตามหลัก เกณฑ์ เงื อ นไข และวิธี ก ารที ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ประกาศกําหนดด้ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
การบัง คับ ชํา ระหนี9 จากหลัก ทรั พ ย์ที เ ป็ นประกัน ตามวรรคหนึ ง เจ้าหนี9 ต้อ งบอกกล่ า ว
เป็ นหนังสื อไปยัง ลูก หนี9 และผูใ้ ห้ ประกัน ก่ อน เพือให้มีก ารชําระหนี9 ภายในเวลาอัน ควรถ้าลูกหนี9
และผูใ้ ห้ประกันไม่ปฏิบตั ิ ตามคําบอกกล่าว เจ้าหนี9 มีสิทธิ นําหลักทรัพย์ทีเป็ นประกันนั9นไปขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ตามวิธีการทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด หรื อขายทอดตลาดได้
ให้นาํ บทบัญญัติเกียวกับการจํานําตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาใช้บงั คับกับการใช้
หลักทรัพย์เพือเป็ นประกันการชําระหนี9ตามวรรคหนึง ทั9งนี9 เท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับมาตรานี9
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ให้ เ จ้า หนี9 ที รั บ หลัก ทรั พ ย์ไ ว้เ ป็ นประกัน การชํา ระหนี9 ตามวรรคหนึ ง มี บุ ริ ม สิ ท ธิ เ หนื อ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวทํานองเดียวกับผูร้ ับจํานํา
มาตรา ๒๒๘/๒ ให้นาํ ความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘
และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บงั คับกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทีได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยอนุโลม ทั9งนี9 เฉพาะในส่วนทีเกียวกับการรับฝากหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี9”
มาตรา ๓๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๒๙ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๒๒๙ ในกรณี ทีธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบการเป็ นสํานักหักบัญชีศูนย์รับฝาก
หลัก ทรั พ ย์ หรื อนายทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ ให้ ป ระกอบการได้โ ดยมิ ต้อ งได้รั บ ใบอนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้คณะกรรมการธนาคารแห่ งประเทศไทยมีอาํ นาจกําหนดหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการในการประกอบการดังกล่าว
เพือประโยชน์ในการดําเนิ นการตามวรรคหนึง ให้นาํ ความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖
มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม ทั9งนี9 การใดทีเป็ นอํานาจหน้าที
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น ตามบทบัญ ญัติ ดัง กล่ าวให้ เป็ นอํา นาจหน้าที ของคณะกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตราดังกล่าวหมายความถึงธนาคารแห่งประเทศไทย”
มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกบทนิ ยามคําว่า “กิจการ” ในมาตรา ๒๔๕ แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
““กิจการ” หมายความว่า บริ ษทั ทีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ทีมี
หลักทรัพย์ซ9ื อขายในศูนย์ซ9ื อขายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดทีมีลกั ษณะตามทีคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด”
มาตรา ๔๐ ให้ย กเลิกความในมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ แห่ งพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๒๔๖ บุคคลใดกระทําการไม่วา่ โดยตนเองหรื อร่ วมกับบุคคลอืนอันเป็ นผลให้ตน
หรื อบุคคลอืนเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ในกิจการในจํานวนทีเพิมขึ9นหรื อลดลงเมือรวมกันแล้ว มีจาํ นวนทุก
ร้อยละห้าของจํานวนสิ ทธิออกเสียงทั9งหมดของกิจการนั9นไม่วา่ จะมีการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์
นั9นหรื อไม่ และไม่วา่ การเพิมขึ9นหรื อลดลงนั9นจะมีจาํ นวนเท่าใดในแต่ละครั9ง บุคคลนั9นต้องรายงาน
การเพิม ขึ9นหรื อลดลงของจํานวนหลักทรั พย์ในทุกร้ อ ยละห้าของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั9งหมดของ
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กิจการดังกล่าวต่อสํานักงานทุกครั9ง ทั9งนี9 การคํานวณจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงและการรายงานให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
การเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามวรรคหนึง ให้หมายความรวมถึง การมีสิทธิทีจะซื9อหรื อได้รับการ
ส่งมอบหลักทรัพย์ของกิจการอันเนืองมาจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ทีกิจการมิได้เป็ นผูอ้ อกหรื อจากการ
เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับบุคคลอืนใด ทั9งนี9 ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
มาตรา ๒๔๗ บุคคลใดเสนอซื9 อหรื อได้มาไม่วา่ โดยตนเองหรื อร่ วมกับบุคคลอืนหรื อกระทํา
การอืนใด อันเป็ นผลหรื อจะเป็ นผลให้ตนหรื อบุคคลอืนเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ในกิจการรวมกันถึงร้อยละ
ยีสิ บห้าขึ9 นไปของจํานวนสิ ท ธิ ออกเสี ย งทั9ง หมดของกิ จการนั9น ให้ถือว่าเป็ นการเข้าถือหลักทรั พ ย์
เพือครอบงํากิจการ เว้นแต่การเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพ ย์น9 นั เป็ นผลจากการได้มาโดยทางมรดก ในการนี9
ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอาํ นาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ โดยอาจกําหนดให้บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลทีร่วมกันจัดทําคําเสนอซื9 อ
หลักทรัพย์กไ็ ด้
ในกรณี ทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดให้จดั ทําคําเสนอซื9 อหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ ง
คําเสนอดังกล่าวต้องยืนต่อสํานักงาน และให้มีผลใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดเวลาตามทีคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด”
มาตรา ๔๑ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๕๐ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๒๕๐ เมื อ ได้รั บ คําเสนอซื9 อ หลัก ทรั พ ย์ต ามมาตรา ๒๔๙ ให้ กิ จ การนั9น จัด ทํา
ความเห็นเกียวกับคําเสนอซื9อหลักทรัพย์ และให้ยนื ต่อสํานักงานพร้อมทั9งส่งสําเนาให้แก่ผถู้ ือหุ้นทุกคน
ทั9งนี9 ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด”
มาตรา ๔๒ ให้เพิมความต่อไปนี9 เป็ นมาตรา ๒๕๐/๑ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๕๐/๑ กิจการจะกระทําการหรื องดเว้นกระทําการใดในประการทีน่าจะมีผลต่อการ
ทําคําเสนอซื9 อหลักทรัพย์ของกิจการได้ ก็ต่อเมือได้รับอนุ มตั ิ จากทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิ จการ ทั9งนี9
ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
การกระทําการหรื องดเว้นกระทําการทีฝ่าฝื นต่อบทบัญญัติในมาตรานี9 ไม่มีผลผูกพันกิจการ
และให้กรรมการของกิจการต้องรับผิดต่อความเสี ยหายของบุคคลภายนอกทีสุจริ ตและเสี ยค่าตอบแทน”

๓๑

มาตรา ๔๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๕๘ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๒๕๘ หลักทรัพ ย์ของกิจการทีบุคคลหรื อห้างหุ้นส่ วนดังต่อไปนี9 ถืออยูใ่ ห้นับรวม
เป็ นหลักทรัพย์ของบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ ด้วย
(๑) คูส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗
(๒) บุคคลธรรมดาซึงเป็ นผูถ้ ือหุ้นในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ เกินร้อยละ
สามสิ บของจํานวนสิทธิออกเสี ยงทั9งหมดของบุคคลดังกล่าว โดยให้นบั รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงของคูส่ มรส
และบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูถ้ ือหุ้นนั9นด้วย
(๓) นิ ติบุคคลทีเ ป็ นผูถ้ ือ หุ้น ในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ เกิ น ร้ อ ยละ
สามสิ บของจํานวนสิทธิออกเสี ยงทั9งหมดของบุคคลดังกล่าว
(๔) ผูถ้ ือหุ้นในบุคคลตาม (๓) ต่อไปเป็ นทอด ๆ เริ มจากการถือหุ้นในนิ ติบุคคลตาม (๓)
โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิ บของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั9งหมดของนิติบุคคลทีถูกถือหุ้น
ทั9งนี9 หากการถือหุ้นในทอดใดมีผถู้ ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาให้นบั รวมจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงของคูส่ มรส
และบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวในนิ ติบุคคลทีถูกถือหุ้นนั9นด้วย
(๕) นิ ติบุคคลที มีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ หรื อบุคคลตาม (๑) (๒)
หรื อ (๓) เป็ นผูถ้ ือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั9งหมดของบุคคลดังกล่าว
(๖) นิติบุคคลทีมีบุคคลตาม (๕) เป็ นผูถ้ ือหุ้นต่อไปเป็ นทอด ๆ เริ มจากผูถ้ ือหุ้นในนิ ติบุคคล
(๕) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิ บของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั9งหมดของนิติบุคคลทีถกู
ถือหุ้นดังกล่าว
(๗) ห้างหุ้นส่ วนสามัญทีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรื อมาตรา ๒๔๗ หรื อบุคคลตาม (๑)
(๒) (๓) (๔) (๕) หรื อ (๖) หรื อห้างหุ้นส่วนจํากัดตาม (๘) เป็ นหุ้นส่วน
(๘) ห้างหุ้นส่ วนจํากัดทีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรื อมาตรา ๒๔๗ หรื อบุคคลตาม (๑)
(๒) (๓) (๔) (๕) หรื อ (๖) หรื อห้างหุ้นส่วนสามัญตาม (๗) เป็ นหุ้นส่วนจําพวกไม่จาํ กัดความรับผิด
(๙) นิติบุคคลทีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ มีอาํ นาจในการจัดการเกียวกับ
การลงทุนในหลักทรัพย์”
มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกหมวด ๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๒

มาตรา ๔๕ ให้เพิม ความต่อไปนี9 เป็ นมาตรา ๒๖๒/๑ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๖๒/๑ ให้รั ฐมนตรี มีอาํ นาจสังให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน หรื อ สํานักงาน ชี9 แจงข้อเท็จจริ ง แสดงความคิดเห็ น หรื อทํารายงานเกีย วกับสภาพของ
ตลาดทุนหรื อตลาดสัญญาซื9อขายล่วงหน้า หรื อแนวทางการกํากับดูแลตลาดทุนหรื อตลาดสัญญาซื9อขาย
ล่วงหน้าได้”
มาตรา ๔๖ ให้เพิมความต่อไปนี9 เป็ นมาตรา ๒๖๔/๑ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๖๔/๑ เมือหน่วยงานทีมีอาํ นาจหน้าทีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายอืนในทํานองเดียวกันของต่างประเทศร้องขอ ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจให้ความช่วยเหลือใน
การรวบรวมหรื อตรวจสอบข้อมูลหรื อหลักฐานทีจาํ เป็ นเพือใช้ประกอบการพิจารณาการกระทําอันเป็ น
การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ห รื อกฎหมายอืน ในทํานองเดี ย วกัน ของ
ประเทศผูร้ ้องขอ ทั9งนี9 การให้ความช่วยเหลือในกรณี ดงั กล่าวต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี9
(๑) การให้ ความช่ วยเหลื อ นั9น ต้อ งไม่ ข ัดต่ อ ประโยชน์ ส าธารณะหรื อ การรั กษาความลับ
ของประเทศ
(๒) การกระทํา ซึ งเป็ นมู ล กรณี ของความช่ ว ยเหลือ นั9น เข้าลัก ษณะประเภทความผิด ตาม
พระราชบัญญัติน9 ี
(๓) หน่วยงานต่างประเทศทีร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรื อยินยอมทีจะให้ความช่วยเหลือ
ในทํานองเดียวกันเป็ นการตอบแทนหากได้รับคําร้องขอจากสํานักงาน
เพือประโยชน์แห่งมาตรานี9 ให้นาํ ความในมาตรา ๒๖๔ มาใช้บงั คับ โดยอนุโลม”
มาตรา ๔๗ ให้เพิม ความต่อไปนี9เป็ นมาตรา ๒๖๗/๑ ของหมวด ๑๒ บทกํา หนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๖๗/๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๒/๑ วรรคหนึ ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ งปี
หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั9งจําทั9งปรับ”
มาตรา ๔๘ ให้เพิม ความต่อไปนี9เป็ นมาตรา ๒๘๑/๑ ถึงมาตรา ๒๘๑/๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๘๑/๑ บริ ษ ทั หลัก ทรัพ ย์ห รื อบริ ษ ทั ใดฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ปฏิ บตั ิ ต ามมาตรา ๘๙/๒
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

๓๓

ในกรณี ที บริ ษ ทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษ ทั ใดกระทําความผิดตามมาตรานี9 กรรมการ ผูจ้ ัดการ
หรื อบุคคลใดซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั นั9น ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั9งจําทั9งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการ
กระทําความผิดนั9นด้วย
มาตรา ๒๘๑/๒ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซือสัตย์สุจริ ต ตามมาตรา ๘๙/๗ จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย หรื อ
ทําให้ตนเองหรื อผูอ้ ืนได้รั บประโยชน์ จากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ หน้าทีด งั กล่าว ต้องระวางโทษปรั บ
ไม่เกินจํานวนค่าเสียหายทีเกิดขึ9นหรื อประโยชน์ทีได้รับ แต่ท9 งั นี9คา่ ปรับดังกล่าวต้องไม่ตาํ กว่าห้าแสนบาท
ในกรณี ทีผกู้ ระทําความผิดตามวรรคหนึงได้กระทําโดยทุจริ ต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี
หรื อปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสี ยหายทีเกิดขึ9นหรื อประโยชน์ทีได้รับ แต่ท9 งั นี9 ค่าปรับดังกล่าวต้อง
ไม่ตาํ กว่าหนึงล้านบาท หรื อทั9งจําทั9งปรับ
มาตรา ๒๘๑/๓ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๑๔ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาทียงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๑/๔ คณะกรรมการบริ ษทั ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๑๕ วรรคหนึง ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึงแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาทียงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ประธานกรรมการบริ ษ ัท ผูใ้ ดไม่ ป ฏิ บตั ิ ต ามมาตรา ๘๙/๑๕ วรรคสอง ต้อ งระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึงแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาทียงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๑/๕ เลขานุการบริ ษทั ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหน้าทีทีกาํ หนดตามมาตรา ๘๙/๑๕ (๑)
(๒) หรื อ (๓) หรื อมาตรา ๘๙/๑๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงแสนบาท
มาตรา ๒๘๑/๖ บริ ษทั ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๑๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึงหมืนบาทตลอดเวลาทียงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘๑/๗ เลขานุการบริ ษทั ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๒๓ จนเป็ นเหตุให้
บริ ษทั ได้รับความเสียหาย หรื อทําให้ตนเองหรื อผูอ้ ืนได้รับประโยชน์จากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที
ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจํานวนค่าเสี ยหายทีเกิดขึ9นหรื อประโยชน์ทีได้รับ แต่ท9งั นี9 คา่ ปรับ
ดังกล่าวต้องไม่ตาํ กว่าหนึงแสนบาท
ในกรณี ทีผกู้ ระทําความผิดตามวรรคหนึ งได้กระทําโดยทุจริ ต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึงปี หรื อปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสี ยหายทีเกิดขึ9นหรื อประโยชน์ทีได้รับ แต่ท9 งั นี9 คา่ ปรับดังกล่าว
ต้องไม่ตาํ กว่าห้าแสนบาท หรื อทั9งจําทั9งปรับ

๓๔

มาตรา ๒๘๑/๘ ผูส้ อบบัญชี ผูใ้ ดหรื อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั หลักทรัพย์หรื อ
บริ ษทั ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๒๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงแสนบาท
มาตรา ๒๘๑/๙ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๙/๓๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๒๘๑/๑๐ ผูใ้ ดมีหน้าทีเปิ ดเผยเอกสารต่อผูถ้ ือหุ้นหรื อประชาชนทัว ไปตามทีบญั ญัติใน
หมวด ๓/๑ การบริ ห ารกิ จการของบริ ษ ทั ทีอ อกหลักทรั พย์ แสดงข้อความอัน เป็ นเท็จหรื อปกปิ ด
ข้อความจริ งซึ งควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกิ น
ห้าแสนบาท หรื อทั9งจําทั9งปรับ”
มาตรา ๔๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๘๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๒๘๓ ในกรณี ทีบริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๖
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๓
มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐
มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ ง วรรคสอง หรื อวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรื อมาตรา ๑๙๕
วรรคหนึง หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงือนไข วิธีการ หรื อคําสังทีกาํ หนดตามมาตรา ๙๒
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ หรื อมาตรา ๑๕๐ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ งรับผิดชอบในการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น9 นั ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรื อทั9งจําทั9งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดนั9นด้วย
ในกรณี ที บริ ษ ทั หลัก ทรัพ ย์ใ ดกระทําความผิดตามมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๑๒
มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ ง มาตรา ๑๓๖
หรื อมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงือนไข วิธีการ
หรื อคําสัง ทีกาํ หนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ (๗) หรื อ (๑๐) มาตรา ๑๓๙ (๔)
มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรื อมาตรา ๑๔๔ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ ง
รับผิดชอบในการดําเนิ นงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น9 นั ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ งปี หรื อปรับไม่
เกินสามแสนบาท หรื อทั9งจําทั9งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดนั9นด้วย”
มาตรา ๕๐ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสามของมาตรา ๒๘๕ ทวิ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ ง แก้ไ ขเพิ มเติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน

๓๕

“ในกรณี ทีบริ ษทั หลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง กรรมการ ผูจ้ ดั การ
หรื อบุคคลใดซึ งรับผิดชอบในการดําเนิ นงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น9 นั ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ งปี
หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั9งจําทั9งปรับ เว้น แต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการกระทํา
ความผิดนั9นด้วย”
มาตรา ๕๑ ให้ ย กเลิก ความในวรรคสองของมาตรา ๒๘๖ ทวิ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ ง แก้ไ ขเพิ มเติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“ในกรณี ที บริ ษ ัทหลัก ทรั พ ย์ใ ดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๘ หรื อมาตรา ๑๓๙ (๕)
กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั หลักทรัพย์น9 นั ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรื อทั9งจําทั9งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้
มีส่วนในการกระทําความผิดนั9นด้วย”
มาตรา ๕๒ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๙๐ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๒๙๐ ศูนย์ซ9ื อขายหลักทรัพย์ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ ตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง
มาตรา ๑๘๘ หรื อมาตรา ๒๑๓ หรื อ ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ปฏิบ ัติตามหลัก เกณฑ์ เงื อ นไข หรื อ วิธี ก าร
หรื อคําสัง ทีกาํ หนดตามมาตรา ๑๘๖ (๑) หรื อมาตรา ๒๐๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึงหมืนบาทตลอดเวลาทียงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง”
มาตรา ๕๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙๙ มาตรา ๓๐๐ และมาตรา ๓๐๑ แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๒๙๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๕๐ หรื อมาตรา ๒๕๐/๑ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึงหมืนบาทตลอดเวลาทียงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๓๐๐ ในกรณี ทีผูก้ ระทําความผิด ตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐
มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑
มาตรา ๒๘๑/๖ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๑/๑๐ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๙๐
มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ หรื อมาตรา ๒๙๙ เป็ นนิติบุคคล กรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ งรับผิดชอบในการดําเนิ นงานของนิ ติบุคคลนั9น ต้องรับโทษตามทีบญ
ั ญัติไว้
สําหรับความผิดนั9น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดนั9น

๓๖

มาตรา ๓๐๑ ในกรณี ทีผกู้ ระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๘๘ หรื อมาตรา ๒๘๙
เป็ นนิ ติบุคคล กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลใดซึ งรับผิดชอบในการดําเนิ นงานของนิ ติบุคคลนั9น
ต้องรับโทษตามทีบญั ญัติไว้สาํ หรับความผิดนั9น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการกระทํา
ความผิดนั9น”
มาตรา ๕๔ ให้เพิม ความต่อไปนี9เป็ นมาตรา ๓๑๕/๑ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๓๑๕/๑ ในกรณี ทีศาลมีคาํ พิพากษาให้ลงโทษผูใ้ ดตามมาตรา ๒๔๑ หรื อมาตรา ๒๔๓
ให้ พ นั ก งานอัย การมี อ ํา นาจร้ อ งขอต่ อ ศาลให้ จ่ า ยเงิ น สิ น บนให้ แ ก่ ผู้นํา จั บ หรื อผู้ที แ จ้ง ข้อ มู ล
เกี ยวกับการกระทําความผิด และเงินรางวัลให้แก่ ผูจ้ บั จากเงิ นค่าปรั บทีผูก้ ระทําความผิดดังกล่าว
ได้นาํ มาชําระต่อศาลไม่เกินร้อยละสามสิบของจํานวนเงินค่าปรับนั9น และให้จ่ายเงินได้เมือคําพิพากษา
ของศาลถึงทีสุดแล้ว
ในกรณี ทีมีการเปรี ยบเทียบในความผิดตามมาตรา ๒๔๑ หรื อมาตรา ๒๔๓ ให้สํานักงาน
มีอาํ นาจร้องขอต่อคณะกรรมการเปรี ยบเทียบให้จ่ายเงินสิ นบนให้แก่ผทู้ ีแจ้งข้อมูลเกียวกับการกระทํา
ความผิด จากเงินค่าปรับทีผกู้ ระทําความผิดดังกล่าวได้ชาํ ระตามคําสัง คณะกรรมการเปรี ยบเทียบไม่เกิน
ร้อยละสามสิ บของจํานวนเงินค่าปรับนั9น
ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมี อาํ นาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามมาตรานี9ได้
บุคคลดังต่อไปนี9ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลตามมาตรานี9
(๑) กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกํากับตลาดทุน เลขาธิการ และพนักงานของสํานักงาน
(๒) กรรมการ ผูจ้ ดั การ และพนักงานตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ9ือขายหลักทรัพย์”
มาตรา ๕๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ งของมาตรา ๓๑๗ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี9แทน
“มาตรา ๓๑๗ ความผิดตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒
มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐
มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๑/๑ มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคหนึ ง มาตรา ๒๘๑/๓ มาตรา ๒๘๑/๔
มาตรา ๒๘๑/๕ มาตรา ๒๘๑/๖ มาตรา ๒๘๑/๗ วรรคหนึ ง มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙
มาตรา ๒๘๑/๑๐ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทวิ
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มาตรา ๒๘๕ ตรี มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑
มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘
มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๓๐๐ ให้คณะกรรมการเปรี ยบเทียบทีรัฐมนตรี แต่งตั9งมีอาํ นาจเปรี ยบเทียบได้”
มาตรา ๕๖ ให้แก้ไขคําว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา ๖ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๗
มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐
มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗
มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕
มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ ง มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๙๙
มาตรา ๒๑๐ มาตรา ๒๒๓ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๖
แห่ งพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที แก้ไ ขเพิมเติ มเป็ นคําว่า
“คณะกรรมการกํากับตลาดทุน”
มาตรา ๕๗ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลัง เสนอชื อ บุ ค คลต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
เพือมีมติแต่งตั9งให้เป็ นประธานกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติน9 ี ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที
พระราชบัญญัติน9 ีใช้บงั คับ
มาตรา ๕๘ ให้ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง มี ค ํา สั ง แต่ ง ตั9ง ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที ผ่ า น
กระบวนการคัดเลือกดังต่อไปนี9 เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ งแก้ไ ขเพิ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติน9 ี
(๑) ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีพระราชบัญญัติน9 ี ใช้บงั คับ ให้กรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิใน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งดํารงตําแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันทีพระราชบัญญัติน9 ี ใช้บงั คับ คัดเลือกกันเอง
โดยวิธี ก ารจับสลากให้เ หลื อ จํานวนสามคน และให้ ถือ ว่าการออกจากตําแหน่ งโดยการจับ สลาก
เป็ นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
(๒) ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีประธานกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับการแต่งตั9งตามมาตรา ๕๗
ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ล.ต. ทีมิใช่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิร่วมกันเสนอรายชือ
ผูท้ รงคุณวุฒิทีสมควรได้รับการแต่งตั9งเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิใ นคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน
สองเท่าของจํานวนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิทีจ ะแต่งตั9งต่อคณะกรรมการคัด เลื อกตามมาตรา ๓๑/๓
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แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติน9 ี
และให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกและเสนอชือต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเพือมี
คําสัง แต่งตั9งภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับรายชือ
เมือครบสองปี นับแต่วนั ทีได้รับการแต่งตั9ง ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตาม (๑) ออกจากตําแหน่ง
และให้ถือว่าการออกจากตําแหน่งดังกล่าวเป็ นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
มาตรา ๕๙ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีดาํ รงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันทีพระราชบัญญัติน9 ี ใช้บงั คับอยูใ่ น
ตําแหน่ งและปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั9งประธานกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๕๗
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๖๐ ในระหว่างทียงั ไม่มีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทํา หน้ า ที ค ณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น เพื อ ดํา เนิ น การตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึงแก้ไขเพิม เติมโดยพระราชบัญญัติน9 ีไปพลางก่อน
ให้ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิ การสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกันเสนอรายชือผูท้ รงคุณวุฒิทีสมควรได้รับการแต่งตั9งเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึงแก้ไขเพิม เติมโดยพระราชบัญญัติน9 ี ต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพือดําเนิ นการตามทีกาํ หนด
ในมาตรา ๓๑/๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ งแก้ไขเพิมเติม
โดยพระราชบัญญัติน9 ี
มาตรา ๖๑ ให้เลขาธิ การสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
ซึ งดํารงตําแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันทีพระราชบัญญัติน9 ีใช้บงั คับ อยูใ่ นตําแหน่งและปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั9งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึง
มิให้นาํ ความในมาตรา ๒๒/๑ แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ งแก้ไ ขเพิ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ น9 ี มาใช้บ ัง คับ กับ เลขาธิ ก ารสํานัก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีพน้ จากตําแหน่งตามวรรคหนึง
เลขาธิ การสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีพ น้ จากตําแหน่ ง
ตามวรรคหนึง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชือ เพือแต่งตั9งให้ดาํ รงตําแหน่งได้อีกวาระหนึง
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มาตรา ๖๒ ในกรณี ทีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๖๐ แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รั บอุทธรณ์ ตามมาตรา ๒๖๑ แห่ งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไว้ก่อนวันทีพระราชบัญญัติน9 ี ใช้บงั คับ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาและวินิจฉัย
อุทธรณ์ต่อไปได้จนเสร็จสิ9นตามประกาศหรื อระเบียบทีใช้บงั คับแก่การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์น9 นั
มาตรา ๖๓ ให้บรรดาประกาศ ระเบียบ คําสัง หรื อข้อบังคับ ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกตามความในพระราชบัญญัติหลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีย งั ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันทีพระราชบัญญัติน9 ี ใ ช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีประกาศระเบียบ
คําสัง หรื อข้อบังคับเป็ นอย่างอืนตามทีกาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึงแก้ไขเพิม เติมโดยพระราชบัญญัติน9 ี
มาตรา ๖๔ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน9 ี

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
_______________________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี9 คื อ โดยที เป็ นการสมควรปรับปรุ งโครงสร้าง
ขององค์กรกํากับดู แลตลาดทุ นโดยปรับปรุ งที มา องค์ประกอบ คุ ณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหน่ งของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสมยิงขึ9น กําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุ นเพื อทําหน้าที ในการตรากฎเกณฑ์กาํ กับดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจและการทําธุ รกรรมต่ าง ๆ ในตลาดทุ น
ปรั บปรุ งที มาและการพ้นจากตําแหน่ งของเลขาธิ การสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั9งเพิมข้อห้ามมิ ให้ประกอบธุ รกิ จที เกี ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ หน้าที หลังการพ้นจากตําแหน่ งด้วย ตลอดจน
สมควรปรั บปรุ งหลักเกณฑ์เกี ยวกับการกํากับดูแลการเสนอขายหลักทรั พย์เพื อรองรั บพัฒนาการของรู ปแบบ
การจัดตั9งผูอ้ อกหลักทรัพย์ โดยกําหนดมาตรการเพิมเติมเพือเสริ มสร้างการบริ หารจัดการที ดีของบริ ษทั ที มีการ
ระดมทุนในตลาดทุนในด้านหน้าที ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร และสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ปรั บปรุ งหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นสากล ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การกํากับดูแลผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จหลักทรั พย์และหลักเกณฑ์คุม้ ครองทรัพย์สินของลูกค้าของบริ ษทั หลักทรั พย์ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
กําหนดบทบัญญัติ รองรั บการทําธุ รกรรมในตลาดหลักทรั พย์อนั ได้แก่ การบังคับจํานําหลักทรั พย์จดทะเบี ยน
เพื อให้ธุรกรรมต่ าง ๆ สามารถดําเนิ นไปได้อย่างคล่ องตัวมากยิ งขึ9 น กําหนดบทบัญญัติเพื อคุม้ ครองระบบ
การส่ งมอบและชําระบัญชีในการซื9 อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ปรับปรุ งบทบัญญัติเกียวกับการเข้าถือหลักทรัพย์
เพือครอบงํากิจการ เพือยกระดับการใช้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน รวมทั9งปรับปรุ งบทบัญญัติต่าง ๆ เพือส่ งเสริ มให้
การบังคับใช้กฎหมายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง ขึ9น จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน9 ี

