
 
พระราชบัญญตัิ 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

____________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้โดยคาํแนะนาํ
และยนิยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ทาํหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรา ๑   พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่  “พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 ช่ือพระราชบญัญติั 

 มาตรา ๒*   พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้หกสิบวนันบัแต่
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป   เวน้แต่มาตรา ๔ มาตรา ๗ ถึง  
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา  ๓๑๘  
ถึงมาตรา ๓๒๐ และมาตรา ๓๓๒ ใหใ้ชบ้ั งคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 วนัท่ีพระราชบญัญติั 
ใชบ้งัคบั 

 มาตรา ๓   ใหย้กเลิก  
 (๑) พระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๑๗  
 (๒) พระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 บทยกเลิกกฎหมายอ่ืน 

 มาตรา ๔   ในพระราชบญัญติัน้ี  
 “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่  
 (๑) ตัว๋เงินคลงั  

 บทนิยาม 

 
 
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๐๙ ตอน ๒๒  ลงวนัท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕  มีผลใชบ้งัคบั  
เม่ือวนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ 



๒ 
 
 

 
  (๒) พนัธบตัร 

 (๓) ตัว๋เงิน 
 (๔) หุน้ 
 (๕) หุน้กู ้ 
 (๖) หน่วยลงทุนอนัไดแ้ก่ ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิ  
ในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
 (๗) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  
 (๘) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ 
 (๙) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 
 (๑๐) ตราสารอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

   “ตั๋วเงิน ” หมายความวา่ ตัว๋เงินท่ีออกเพื่อจดัหาเงินทุนจาก
ประชาชนเป็นการทัว่ไป ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

   “หุน้กู้” หมายความวา่ ตราสารแห่งหน้ีไม่วา่จะเรียกช่ือใดท่ี
แบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากนัและกาํหนดประโยชน์ตอบแทนไว ้
เป็นการล่วงหนา้ในอั ตราเท่ากนัทุกหน่วยโดยบริษทัออกใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้มืเงินหรือ 
ผูซ้ื้อ เพื่อแสดงสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนของผูถื้อตราสารดงักล่าว 
แต่ไม่รวมถึงตัว๋เงิน  

   “ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์ ” หมายความวา่ ผูท้าํการจดัจาํหน่าย
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่ประชาชน 

   “หนงัสือช้ี ชวน ” หมายความวา่ เอกสารใด ๆ ท่ีออกโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อโฆษณาช้ีชวนใหบุ้คคลอ่ืนจองซ้ือหรือซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ตนหรือ
บุคคลอ่ืนออกหรือเสนอขาย 

   “บริษทั”๔ หมายความวา่ บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั และให้
หมายความรวมถึง  
 (๑) องคก์ารมหาชน  
 (๒) องคก์ารบริหารส่วน จงัหวดั เทศบาล กรุงเทพมหานคร  
เมืองพทัยาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็น 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
 (๓) หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ  
องคก์ารระหวา่งประเทศ และนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ  
 (๔) นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน และ 
 (๕) ผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนในรูปแบบอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 



๓ 
 
 

 “บริษทัหลกัทรัพย์ ” หมายความวา่ บริษทัหรือสถาบนัการเงิน  
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี 

  

 “ธุรกิจหลกัทรัพย์ ” หมาย ความวา่ ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท
ดงัต่อไปน้ี  
 (๑) การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
 (๒) การคา้หลกัทรัพย ์ 

  

 (๓) การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน  
 (๔) การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
 (๕) การจดัการกองทุนรวม 
 (๖) การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
 (๗) กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรั พยต์ามท่ีรัฐมนตรีกาํหนด 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  

 “การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์ ” หมายความวา่ การเป็น
นายหนา้หรือตวัแทนเพื่อซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลอ่ืนเป็น
ทางคา้ปกติ โดยไดรั้บค่านายหนา้ ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอ่ืน 

  

 “การคา้หลกัทรัพย์” หมายความวา่ การซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียน
หลกัทรัพยใ์นนามของตนเองเป็นทางคา้ปกติโดยกระทาํนอกตลาดหลกัทรัพย ์
หรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์

  

 “การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน ” หมายความวา่  การใหค้าํแนะนาํ แก่
ประชาชนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เก่ียวกบัคุณค่าของ หลกัทรัพยห์รือ  
ความเหมาะสมในการลงทุนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้น หรือท่ีเก่ียวกบัการซ้ือหรือ
ขายหลกัทรัพยใ์ด ๆ เป็นทางคา้ปกติ  ทั้งน้ี โดยไดรั้ บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าตอบแทนอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการใหค้าํแนะนาํแก่ประชาชนในลกัษณะท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

  

 “การจัดจาํหน่ายหลกัทรัพย์ ” หมายความวา่ การรับหลกัทรัพย์  
ทั้งหมดหรือบางส่วนจากบริษทั  หรือเจา้ของหลกัทรัพยไ์ปเสนอขายต่อประชาชน  
โดยไดรั้บค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอ่ืน  ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีเง่ือนไขอยา่งหน่ึง 
อยา่งใดหรือไม่ก็ตาม 

  

 “การจดัการกองทุนรวม ” ๓ หมายความวา่ การจดัการลงทุนตาม
โครงการจดัการกองทุนรวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจาํหน่าย  
 

  

                                                           
๓  แสดงการแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๔ 
 
 

  แก่ประชาชน เพื่อนาํเงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือ
แสวงหาประโยชน์จากหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือไปหา
ดอกผลหรือแสวงหาประโยชน์โดยวธีิอ่ืน 

 
  “การจดัการกองทุนส่วนบุคคล ”๒ หมายความวา่ การจดัการ

เงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไดม้อบหมายใหจ้ดัการลงทุนเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์จากหลกัทรัพย ์ไม่วา่จะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ตาม
ซ่ึงกระทาํเป็นทางคา้ปกติโดยไดรั้บค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอ่ืน แต่ไม่รวมถึง
การจดัการลงทุนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

   “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ” หมายความวา่ หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการ  
จดทะเบียนหรือไดรั้บการอนุญาตใหท้าํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

   “พนกังานเจา้หนา้ท่ี ” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   “สาํนกังาน ” หมายความวา่ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

   “เลขาธิการ ” หมายความวา่ เลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

   “รัฐมนตรี ” หมายความวา่   รัฐมน ตรีผูรั้กษาการตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

ประกาศระยะเวลา 
การพิจารณาสัง่การ
และการแจง้เหตุผล 

 
 มาตรา ๕๔   เวน้แต่จะมีบทบญัญติัในพระราชบญัญติัน้ีกาํหนดไว้
เป็นอยา่งอ่ืนในการออกใบอนุญาตและการใหค้วามเห็นชอบตามพระราชบญัญติัน้ี 
ใหค้ณะกรรมการ ก .ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สาํนกังาน  คณะกรรมการ  
ตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์  ประกาศกาํหนดระยะเวลาในการพิจารณา  
และการสั่งการใหเ้ป็นท่ีทราบโดยทัว่ไป และในกรณีท่ีไม่อนุญาตหรือ 
ไม่ใหค้วามเห็นชอบใหแ้จง้เหตุผลใหผู้ย้ืน่คาํขอทราบดว้ย 

การใชเ้คร่ืองจกัร 
ประทบัหรือวิธีอ่ืน
แทนการลงลายมือช่ือ 

 
 มาตรา ๖๔   การลงลายมือช่ือของกรรมการหรือนายทะเบียนใน 
ใบหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี จะใชเ้คร่ืองจกัรประทบัหรือโดยวธีิอ่ืนใดแทน
ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดก็ได้   ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 
ท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

                                                           
๒  แสดงการแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔  แสดงการแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๕ 
 
 

 มาตรา ๗   ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการ ตาม
พระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อาํนาจออกก ฎกระทรวงและแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี
เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 กฎกระทรวงนั้น  เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้  
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 รัฐมนตรีผูรั้กษาการ 
และอาํนาจออก 
กฎกระทรวงและ 
แต่งตั้งพนกังาน 
เจา้หนา้ท่ี 

หมวด ๑ 
การกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

__________________ 

ส่วนท่ี ๑ 
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

_________________ 

  

 มาตรา ๘ ๔   ใหมี้คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพยค์ณะหน่ึงเรียกโดยยอ่วา่ “คณะกรรมการ ก .ล.ต.” ประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยคาํแนะนาํของรัฐมนตรี  
ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงพาณิชย ์ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย 
และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผา่นการคดัเลือกตามท่ีกาํหนด  
ในมาตรา ๓๑ /๗ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ส่ี คนแต่ไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ  
โดยในจาํนวนน้ีอยา่ง นอ้ย  ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นกฎหมาย ดา้นบญัชี  
และดา้นการเงินดา้นละหน่ึงคน และใหเ้ลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 มาตรา ๙๔  ประธานกรรมการ ก .ล.ต. และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
ซ่ึงไดรั้บการแต่ งตั้งตามมาตรา ๘ ตอ้งมี สัญชาติไทย และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  
ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๒) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (๓) เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก ไม่วา่จะมีการรอ  
การลงโทษหรือไม่ก็ตาม  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท
หรือความผดิลหุโทษ 
 (๔) เป็น หรือเคยเป็นผู ้ ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง หรือ  
ผูด้าํรงตาํแหน่งใด ในพรรคการเมือง  เวน้แต่จะไดพ้น้จากตาํแหน่งดงักล่าว 
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี  

 ลกัษณะตอ้งห้าม 
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   (๕) เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของสาํนกังาน  
 (๖) ดาํรงตาํแหน่ งผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการ  
ในธุรกิจหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์องคก์รท่ีเก่ียวเน่ืองกบั  
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
สาํนกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ สมาคมกาํกบัผูป้ระกอบธุ รกิจ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือบริษทั อ่ืนใด ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแล ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือสาํนกังาน  
 ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งบุคคลตาม (๕) หรือ (๖) ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้ง
จะเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีไดต่้อเม่ือไดล้าออกจากตาํแหน่งตาม (๕) หรือ (๖) แลว้  
โดยตอ้งกระทาํภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง แต่ถา้ผูน้ั้น 
มิไดล้าออกภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่เคยไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็น
ประธานกรรมการ  ก.ล.ต. หรือกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และใหด้าํเนินการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูท้รงคุณวฒิุใหม่แทน แลว้แต่กรณี 

วาระของประธาน
กรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการ ก.ล.ต. และ
การแต่งตั้งใหม่ 

 
 มาตรา ๑๐๔      ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
ซ่ึงไดรั้บการ แต่งตั้งตามมาตรา ๘ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจ
ไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้แต่จะแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้
 เม่ือประธานกรรมการ ก .ล .ต . และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
พน้จากตาํแหน่งตามวาระ ใหด้าํเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในหกสิบวนั ในระหวา่งท่ี
ยงัมิไดมี้การแต่งตั้งข้ึนใหม่ ใหป้ระธานกรรมการ ก .ล .ต . และกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ แลว้แต่กรณี อยูใ่นตาํแหน่งเพื่อดาํเนินงานต่อไปจนกวา่ประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ี 

การพน้จากตาํแหน่ง 
ของกรรมการ ก.ล.ต. 
ดว้ยเหตุอ่ืน และ 
การแต่งตั้งแทน 

 
 มาตรา ๑๑ ๔   นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  
ประธานกรรมการ ก .ล.ต. และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งตาม
มาตรา ๘ พน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) มีอายคุรบเจด็สิบปีบริบูรณ์ 
 (๔) เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๙ 

 
  (๕) คณะรัฐมนตรีมีมติใหอ้อกโดยคาํแนะนาํของรัฐมนตรี

สาํหรับประธานกรรมการ ก .ล.ต. หรือรัฐมนตรีมี คาํสั่งใหอ้อกโดยคาํแนะนาํของ 
คณะกรรมการ ก .ล.ต. ท่ีมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวน  
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กรรมการทั้งหมดสาํหรับกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  ทั้งน้ี มติและคาํสั่งใหอ้อกดงักล่าว
ตอ้งแสดงเหตุผลอยา่งชดัแจง้ 
 ในกรณีท่ีประธานกรรมการ ก .ล.ต. หรือกรรมการผูท้รงคุณ วฒิุ
พน้จาก ตาํแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐม นตรีอาจแต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นประธาน กรรมการ  
ก.ล .ต . แทน  หรือรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุแทน  
แลว้แต่กรณี และใหผู้ไ้ดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งแทนอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบั
วาระท่ีเหลืออยูข่องประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีตนแทน 

  

 มาตรา ๑๒    การประชุมของคณะกรรมการ ก .ล.ต. ตอ้งมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ ก .ล.ต. ทั้งหมด  
จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในการประชุมของคณะกรรมการ ก .ล.ต. ถา้ประธานกรรมการ 
ก.ล.ต. ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบั ติหนา้ท่ีได้ ถา้มีรองประธานใหร้องประธาน 
ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่มาประชุมหรือ  
ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหก้รรมการ ก .ล.ต. ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการ ก.ล.ต.  
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  
 การวนิิจฉยัช้ีขาด ของท่ีประชุมใหถื้อเสียงข้ างมาก กรรมการ 
ก.ล.ต. คนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน 
ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 องคป์ระชุมและการ 
วินิจฉยัช้ีขาดของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 มาตรา ๑๓ ๔  กรรมการ ก .ล .ต . ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ี
พจิารณา ใหแ้จง้การมีส่วนไดเ้สียนั้นและหา้มมิใหเ้ขา้ร่วมพิจารณาในเร่ืองนั้น 
 แนวทางการพิจารณาส่วนไดเ้สียตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการ  ก.ล.ต. กาํหนด 

 ขอ้ห้ามกรรมการ  
ก.ล.ต. เขา้ร่วม
พิจารณา 

 มาตรา ๑๔   ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย
การส่งเสริมและพฒันา ตลอดจนกาํกบัดูแลในเร่ืองหลกัทรัพย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง องคก์รท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจหลกัทรัพย ์การออกห รือเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน การเขา้ถือ
หลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ และการป้อ งกนัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบั
การซ้ือขายหลกัทรัพย ์อาํนาจดงักล่าวใหร้วมถึง 

 อาํนาจหนา้ท่ีของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(๑) ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดตาม
พระราชบญัญติัน้ี   
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 (๒) กาํหนดค่าธรรมเนียมสาํหรับคาํขออนุญาต คาํขอรับใบอนุญาต  

ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
 (๓) วางระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการ 
 (๔) ออกระเบียบ คาํสั่ง และขอ้บงัคบัเก่ียวกบั การพนกังาน 
ระบบพนกังานสัมพนัธ์ การบรรจุแต่งตั้งถอดถอน และวนิยัพนกังานและ 
ลูกจา้งของสาํนกังาน การกาํหนดเงินเดือนและเงินอ่ื น ๆ รวมตลอดถึงการ
สงเคราะห์และสวสัดิการต่าง ๆ 
 (๔/๑)๔ กาํหนดหลกัเกณฑเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณา
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ี 
 (๕) ปฏิบติัการอ่ืนใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
พระราชบญัญติัน้ี 
 บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ปร ะกาศ คาํสั่ง  หรือขอ้กาํหนดใด ๆ  
ท่ีใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 มาตรา ๑๔/๑๔   ใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
แต่งตั้งจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามคนแต่ไม่เกินหา้คน ในจาํนวนน้ีตอ้งเป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยา่งนอ้ยสองคน  
 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งพนกังานของสาํนกังานคนหน่ึง
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

อาํนาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 มาตรา ๑๔/๒๔   ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจและหนา้ท่ี
ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ทบทวนและใหค้วามเห็ นต่อคณะกรรมการ ก .ล .ต . 
เก่ียวกบัระบบการ ควบคุมภายใน 
 (๒) สอบทานรายงานการเงินและขอ้มูลทางการเงินของ
สาํนกังาน 
 (๓) ประสานงานกบัสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินในเร่ืองการ
ตรวจสอบงบการเงิน 
 (๔) ทบทวนและสอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
 (๕) กาํกบัดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 (๖) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

   ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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 มาตรา ๑๕ ๔   ใหค้ณะกรรมการ ก .ล .ต . มีอาํนาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีคณะกร รมการ ก .ล.ต. 
มอบหมายได ้
 ใหน้าํความในมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

 
คณะอนุกรรมการ 

 มาตรา ๑๖   ใหป้ระธานกรรมการ ก .ล.ต. กรรมการ ก .ล.ต. และ
คณะอนุกรรมการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีกาํหนด และใหถื้อวา่
เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของสาํนกังาน 

 ประโยชน์ตอบแทน 
แก่คณะกรรมการ  
ก.ล.ต. และ 
คณะอนุกรรมการ 

ส่วนท่ี ๑/๑๔ 
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

_______________ 

  

 มาตรา ๑๖ /๑   ใหมี้คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนคณะหน่ึง 
ประกอบดว้ย เลขาธิการเป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการ  ซ่ึงเลขาธิการ
มอบหมายหน่ึงคน ผู ้ อาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัหรือรองผูอ้าํนวยการ  
ท่ีไดรั้บมอบหมายหน่ึงคน และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
โดยผา่นการคดัเลือกตามท่ีกาํหนดในมาตรา ๓๑/๗ อีกไม่เกินส่ีคน  เป็นกรรมการ   
ทั้งน้ี ผูท้รงคุณวฒิุอยา่งนอ้ยสองคนตอ้งมีประสบการณ์ในการบริหารกิ จการบริษทั 
ท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัหลกัทรัพย ์
 ใหเ้ลขาธิการแต่งตั้งพนกังานของสาํนกังานคนหน่ึงเป็น
เลขานุการคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 คณะกรรมการ 
กาํกบัตลาดทุน 

 มาตรา ๑๖/๒   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตอ้งมี
สัญชาติไทยและไม่ มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๙ และตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ ผูจ้ดัการ  บุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการ พนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษา หรือ
ตาํแหน่งอ่ืนใดในธุรกิจหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ 
องคก์รท่ีเก่ียวเน่ือง กบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจสัญญา ซ้ือขายล่ วงหนา้ ศูนยซ้ื์อขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ สาํ นกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  สมาคมกาํกบั 
ผูป้ระกอบธุรกิจ สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือบริษทัอ่ืนใดซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั
ดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือสาํนกังาน  

 คุณสมบติัและ 
ลกัษณะตอ้งห้าม 

 ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุผูใ้ด  
ท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๙(๕) หรือตามวรรคหน่ึง ตอ้งลาออกจากการเป็น 
 

  



๑๐ 
 
 

  บุคคลตามมาตรา ๙(๕) หรือตามวรรคหน่ึง แลว้แต่กรณี ภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง แต่ถา้ผูน้ั้นมิได้ ลาออกภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ใหถื้อวา่ 
ผูน้ั้นไม่เคยไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ ผูท้รงคุณวฒิุ และใหด้าํเนินการแต่งตั้ง
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุใหม่แทน 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง
และการแต่งตั้งใหม ่

 
 มาตรา ๑๖/๓   ใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึ งรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม
มาตรา ๑๖/๑ มีวาระกา รดาํรงตาํแหน่งคราวละส่ีปี และเม่ือพน้จากตาํแหน่งแลว้
อาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกได ้แต่จะแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกิน  
สองวาระ มิได ้โดยในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบสองปี  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง
เป็นจาํนวนก่ึงหน่ึงโดยวธีิจบัสลาก และใหถื้อวา่การออกจาก ตาํแหน่งโดยการ 
จบัสลากเป็นการออกตามวาระ 
 เม่ือกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ให้  
ประธาน กรรมการ ก .ล.ต. และเลขาธิการร่วมกนัเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุต่อ  
คณะกรรมการคดัเลือก ภายในหกสิบวนั เพื่อดาํเนินการตามท่ีกาํหนดใน  
มาตรา ๓๑/๗  ทั้งน้ี ใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงพน้จากตาํแ หน่งอยูใ่นตาํแหน่ง
เพื่อดาํเนินงานต่อไปจนกวา่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่  
เขา้รับหนา้ท่ี 
 ใหน้าํความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบักบั 
การประชุมของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยอนุโลม 

การพน้จากตาํแหน่ง
ของกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน ดว้ยเหตุอ่ืน
และการแต่งตั้งแทน 

 
 มาตรา ๑๖/๔   นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา ๑๖/๑ พน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) มีอายคุรบเจด็สิบปีบริบูรณ์  
 (๔) รัฐมนตรีมีคาํสั่งใหอ้อกโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ท่ีมีมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สองในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด   
ทั้งน้ี คาํสั่งใหอ้อกดงักล่าวตอ้งแสดงเหตุผลอยา่งชดัแจง้ 
 (๕) เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖/๒  

   ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ 
รัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง ผูอ่ื้นเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุแทน และใหผู้ไ้ดรั้บการแต่งตั้ง 
ใหด้าํรงตาํแหน่งแทนอยูใ่น ตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีตนแทน 

 



๑๑ 
 
 

 มาตรา ๑๖/๕    ใหก้รรมการกาํกบัตลาดทุนจดัทาํรายงานการถือ
หลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ยืน่ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามหลกัเกณฑ ์และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 
การรายงาน 
การถือหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๑๖/๖   ใหค้ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนมีอาํนาจหนา้ท่ี  
ในการปฏิบติัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน โดยตอ้ง
รับผดิชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 อาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนตามวรรคหน่ึง 
ใหร้วมถึง 
 (๑) ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดใน
เร่ืองการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์สาํนกัหกับญัชี นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์และการเข้ าถือหลกัทรัพยเ์พื่อ 
ครอบงาํกิจการ  
 (๒) รายงานผลการดาํเนินงานเป็นระยะต่อคณะกรรมการ ก .ล.ต.
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
 (๓) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัน้ี 

 อาํนาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการ 
กาํกบัตลาดทุน 

 มาตรา ๑๖/๗   ใหค้ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนมีอาํนาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีคณะกรรมการ 
กาํกบัตลาดทุนมอบหมายได ้ 
 ใหน้าํความในมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

 คณะอนุกรรมการ 

 มาตรา ๑๖ /๘   ใหก้รรมการกาํกบัตลาดทุนและอนุกรรมการ 
ไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ ก .ล.ต. กาํหนด และใหถื้อวา่เป็น
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของสาํนกังาน 

 ประโยชน์ตอบแทนแก่
คณะกรรมการ 
กาํกบัตลาดทุนและ
คณะอนุกรรมการ 

ส่วนท่ี ๒ 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

____________________ 

  

 มาตรา ๑๗    ใหจ้ดัตั้งสาํนกังานข้ึนเรียกวา่ “สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย”์ และใหมี้ฐานะเป็นนิติบุคคล 

 สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 



๑๒ 
 
 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 
และสาขา 

  มาตรา ๑๘   ใหส้าํนกังานมีสาํนกังานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียง และจะตั้งสาขาหรือตวัแทนข้ึน ณ ท่ีอ่ืนใดก็ได ้

อาํนาจหนา้ท่ี 
ของสาํนกังาน 

 
 มาตรา ๑๙๔ ใหส้าํนกังานมีอาํนาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ปฏิบติัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 (๒) กาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามและดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
กบับุคคลท่ีกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (๓) กาํหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  
การจดทะเบียน และการยืน่คาํขอต่างๆ  
 (๔) รับค่าธรรมเนียม 
 (๕) ปฏิบติังานอ่ืนตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี  หรือ 
ตามกฎหมายอ่ืน 

การแต่งตั้งและวาระ
ของเลขาธิการ 

 
 มาตรา ๒๐๔  ใหค้ณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขาธิการโดยคาํแนะนาํ
ของรัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก .ล.ต. และใหเ้ลขาธิการ 
มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละส่ีปี และ อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้ 
แต่จะแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้ 

คุณสมบติัและ 
ลกัษณะตอ้งห้าม 
ของเลขาธิการ 

 
 มาตรา ๒๑   เลขาธิการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) เป็นผูส้ามารถปฏิบติังานเตม็เวลาใหแ้ก่สาํนกังาน 
 (๒) ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (๓) ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  หรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง หรือเป็นสมาชิก หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 

 
  (๔) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่ง  หรือเงินเดือนประจาํ

พนกังาน  หรือลูกจา้งของรัฐวสิาห กิจ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน  หรือของราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 (๕) ไม่ดาํรงตาํแหน่ง  หรือหนา้ท่ีใด  หรือมีผลประโยชน์
เก่ียวขอ้งในบริษทัหลกัทรัพย ์

การพน้จากตาํแหน่ง 
ดว้ยเหตุอ่ืนของ
เลขาธิการ 

  มาตรา ๒๒   นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ เลขาธิการ
พน้จากตาํแหน่งเม่ือ  

 



๑๓ 
 
 

 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก  
 (๓) มีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ 
 (๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๑ 
 (๕)๔ คณะรัฐมนตรีมี มติ ใหอ้อกโดยคาํแนะนาํของรัฐมนตรี  
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก .ล.ต. เพราะบกพร่องในหนา้ท่ีอยา่งร้ายแรง 
หรือหยอ่นความสามารถ โดยมติ ดงักล่าวตอ้ งแสดงเหตุผล ในการใหอ้อก  
อยา่งชดัแจง้ 

 
 

 มาตรา ๒๒ /๑ ๔   ภายใน สอง ปีนบัแต่วนัพน้จากตาํแหน่ง 
เลขาธิการจะประกอบธุรกิจหรือทาํงานใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ องคก์ร หรือบริษทั 
หรือดาํรงตาํแหน่งท่ีกาํหนดไวต้ามมาตรา ๑๖/๒ วรรคหน่ึง มิได ้
 ในการพิจารณากาํหนดเงินเดือนและเงินอ่ืนใดของเล ขาธิการ  
ใหค้าํนึงถึงขอ้หา้มมิใหป้ระกอบอาชีพตามวรรคหน่ึงดว้ย 

 ขอ้ห้ามเลขาธิการ
ประกอบอาชีพ
บางอยา่ง  
หลงัพน้จาก 
ตาํแหน่ง 

 มาตรา ๒๓   ใหเ้ลขาธิการเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้ง
และรับผดิชอบในการดาํเนินกิจการทั้งปวงของสาํนกังาน 
 ในการดาํเนินกิจการ เลขาธิการตอ้ งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. 

 ความรับผิดชอบ 
ของเลขาธิการ 

 มาตรา ๒๔ ในกิจการของสาํนกังานท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก  
ใหเ้ลขาธิการเป็นผูแ้ทนของสาํนกังาน และเพื่อการน้ีเลขาธิการจะมอบอาํนาจให้
ตวัแทน หรือบุคคลใดกระทาํการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้

 เลขาธิการเป็นผูแ้ทน 
ของสาํนกังาน 

 มาตรา ๒๔ /๑๔  เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน  หรือเพื่อ
คุม้ครองผูล้งทุน ใหส้าํนกังาน  หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นหนงัสือจาก  
สาํนกังานมีอาํนาจเปิดเผยขอ้มูล เก่ียวกบัการออก  หรือเสนอขายหลกัทรัพย์  
บริษทัท่ีออก  หรือเสนอขายหลกัทรัพย ์บริษทั หลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรั พย์ 
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์องคก์รท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์การกระทาํ ความผดิ
และการลงโทษบุคคลท่ีกระทาํความผดิ หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีไดรั้บเน่ืองจากการ
ปฏิบติั ตามพระราชบญัญติัน้ี  

 อาํนาจของสาํนกังาน
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย
ในการเปิดเผยขอ้มูล 

 มาตรา ๒๕   ใหส้าํนั กงานมีทุนประเดิมประกอบดว้ยเงินท่ีโอนมา 
ตามมาตรา ๓๑๙ และมาตรา ๓๒๐ 

 ทุนประเดิม 



๑๔ 
 
 

เงินสาํรอง   มาตรา ๒๖    ใหส้าํนกังานจดัใหมี้เงินสาํรองประเภทต่าง ๆ  
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก .ล.ต. กาํหนดดว้ยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี 

รายไดแ้ละ 
การนาํส่ง 
รายได ้

  มาตรา ๒๗   บรรดาค่าธรรมเนียมตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง
และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีสาํนกังานไดรั้บและรายไดอ่ื้นอนัไดม้าจากการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการ ก .ล.ต. และสาํนกังาน ใหต้กเป็นของสาํนกังาน และเม่ือไดห้กั
ดว้ยรายจ่าย  และหักเป็นเงินสาํรองตามมาตรา ๒๖ แลว้ เหลือเท่าใดใหน้าํส่งเ ป็น
รายไดข้องรัฐ 

การพน้จากตาํแหน่ง 
ของพนกังาน 

  มาตรา ๒๘๔   การพน้จากตาํแหน่งของพนกังานของสาํนกังาน
รวมทั้งการพน้จากตาํแหน่งเน่ืองจากเกษียณอายุ  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลสมควรเม่ือคาํนึงถึงตาํแหน่ง  หรือลกัษณะ 
งานใด ท่ีพนกัง านรับผดิชอบก่อนพน้ตาํแหน่ง  หรือหนา้ท่ีในสาํนกังาน  
ใหค้ณะกรรมการ ก .ล .ต . มีอาํนาจออกขอ้บงัคบักาํหนดใหน้าํความใน 
มาตรา ๒๒/๑ มาใชบ้งัคบักบัพนกังานนั้น โดยอนุโลม 

ขอ้ยกเวน้มิให้ 
นาํกฎหมายแรงงาน 
บางเร่ืองมาใชบ้งัคบั 

  มาตรา ๒๙   มิใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานในส่วนท่ี 
เก่ียวกบัการจ่ายค่าชดเชยและการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กฎหมายวา่ดว้ย 
แรงงานสัมพนัธ์ และกฎหมายวา่ดว้ยพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ มาใชบ้งัคบักบั
เลขาธิการ พนกังาน และลูกจา้งของสาํนกังาน 

การเป็น 
พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

  มาตรา ๒๙ /๑๔    ในการปฏิบติัการตามพ ระราชบญัญติัน้ี ให้  
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก .ล.ต. กรรมการกาํกบัตลาดทุน และเลขาธิการ  
เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ระบบบญัชี 
  มาตรา ๓๐   ใหส้าํนกังานจดัใหมี้ระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบั

กิจการของสาํนกังาน และจดัใหมี้การสอบบญัชีภายในเป็นประจาํ 

ผูส้อบบญัชี 
ของสาํนกังาน 

  มาตรา ๓๑   ใหส้าํนกังานตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูส้อบบญัชีของ
สาํนกังาน และเสนอรายงานผลการสอบบญัชีต่อรัฐมนตรีภายในเกา้สิบวนันบัจาก
วนัส้ินปีบญัชี 

รายงานประจาํปี 
ของสาํนกังาน 

  มาตรา ๓๑/๑๔  ใหส้าํนกังานจดัทาํรายงานประจาํปีซ่ึงแสดงถึง
ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานเสนอรัฐมนตรี ภายใน หน่ึงร้อยยี่ สิบวนันบัจาก
วนัส้ินปีบญัชี 

 



๑๕ 
 
 

 มาตรา ๓๑ /๒๔  ใหส้าํนกังานจดัทาํแผนการดาํเนินงานของ
สาํนกังาน  และทาํคาํช้ีแจงเก่ียวกบัแผนงานท่ีสาํคญัท่ีจะดาํเนินการโดยจดัทาํเป็น
แผนสามปีเสนอรัฐมนตรี 

 
แผนการดาํเนินงาน
ของสาํนกังาน 

ส่วนท่ี ๓๔ 
คณะกรรมการคดัเลือก 

________________ 

  

 มาตรา ๓๑/๓   ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ใหรั้ฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการคดัเลือกจาํนวนเจด็คน เพื่อทาํหนา้ท่ีคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุเป็น
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ในคณะกรรมการดงักล่าว 
 คณะกรรมการคดัเลือกตามวรรคหน่ึง ใหแ้ต่งตั้งจากบุคคล 
ซ่ึงเคยดาํรงตาํแหน่งปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงพาณิชย ์เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสาํ นกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกรรมการ ผูท้รงคุณวฒิุ 
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 กรรมการคดัเลือกจะตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งเป็นขา้ราชการการเมือง 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวฒิุสภา และไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์หรือ
ส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเ นินการตามพระราชบญัญติัน้ี  ในขณะท่ี 
ไดรั้บการแต่งตั้งและปฏิบติัการตามหนา้ท่ี 

 คณะกรรมการคดัเลือก 

 ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกตามวรรคหน่ึง  พิจารณาเลือก 
กรรมการคนหน่ึง เป็นประธานกรรมการคดัเลือก  
 ให้ คณะกรรมการคดัเลือกไดรั้บค่าตอบแทนจากสาํนกังาน 
ตามท่ีรัฐมนตรีกาํหนด และใหถื้อวา่เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของสาํนกังาน 

  

 มาตรา ๓๑/๔   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกกาํหนดระเบียบวา่ดว้ย
การเสนอรายช่ือ การพิจารณา และการคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ใน
คณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือในคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไ ดรั้บแต่งตั้งโดยระเบียบดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งกาํหนด 
ใหมี้การระบุขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้และประสบการณ์ ของผูท้รงคุณวฒิุอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งท่ีไดรั้บการเสนอช่ืออยา่ง เพียงพอท่ี
คณะกรรมการคดัเลือกจะดาํเนินการพิจารณาคดัเลือกได ้ 

 ระเบียบการเสนอ
รายช่ือ การพิจารณา 
และการคดัเลือก
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

 



๑๖ 
 
 

 
 

  ระเบียบตามวรรคหน่ึง ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
และใหมี้ผลใช้ บงัคบัต่อไป แมค้ณะกรรมการคดัเลือกท่ีกาํหนดระเบียบดงักล่าว 
จะพน้จากตาํแหน่งแลว้ 
 การแกไ้ขเพิ่มเติม การยกเลิก หรือการกาํหนดระเบีย บข้ึนใหม่  
จะกระทาํไดก้็แต่โดยคณะกรรมการคดัเลือกมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  
สองในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด และใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
 ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกเปิดเผยระเบียบท่ีกาํหนดข้ึนตาม 
มาตราน้ีไวใ้นลกัษณะท่ีประชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้ 

การพน้จากตาํแหน่งของ
คณะกรรมการคดัเลือก 

 
 มาตรา ๓๑/๕   คณะกรรมการคดัเลือกทั้งคณะพน้จากตาํแหน่ง
เม่ือดาํเนินการคดัเลือก และไดมี้การแต่งตั้ง กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ใน 
คณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือในคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเสร็จส้ินตามท่ี 
ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อดาํเนินการคดัเลือกในคร้ังนั้น  

องคป์ระชุมของ
คณะกรรมการคดัเลือก 

 
 มาตรา ๓๑/๖ การประชุมของคณะกรรมการคดัเลือก  ตอ้งมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการคดัเลือกทั้งหมด
จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ใหน้าํความในมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของ
คณะกรรมการคดัเลือก โดยอนุโลม 

การเสนอช่ือกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

 
 มาตรา ๓๑ /๗   ในการคดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
ใหป้ระธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก .ล.ต. ท่ีมิใช่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
ในกรณีของคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือประธานกรรมการ ก .ล.ต. และเลขาธิการ 
ในกรณีของ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ร่วมกนัเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุ 
จาํนวนสองเท่าของจาํนวนกรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีจะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการคดัเลือก   
และเม่ือคณะกรรมการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุท่ีสมควรไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการดงักล่าวแล้ ว ใหเ้สนอช่ือต่อ
รัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง 

   ในกรณีท่ีคณะกรรมการคดัเลือกไม่เห็นชอบกบัรายช่ือ
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเสนอตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการคดัเลือกมีอาํนาจใหมี้การ
ดาํเนินการเสนอรายช่ือใหม่ได ้

 



๑๗ 
 
 

หมวด ๒ 
การออกหลกัทรัพยข์องบริษทั 

_________________ 

ส่วนท่ี ๑ 
การอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 

_________________ 

 
 

 มาตรา ๓๒   หา้มมิใหผู้เ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดัเสนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน
และปฏิบติัตามมาตรา ๖๕ 
 การขออนุญาตตามวรรคหน่ึง จะกระทาํไดต่้อเม่ือผู ้ เร่ิมจดัตั้ง
บริษทัดงักล่าว  ไดจ้ดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิตามกฎหมายวา่ดว้ย 
บริษทัมหาชนจาํกดัแลว้ 

 การขออนุญาตเสนอ
ขายหุ้นของผูเ้ร่ิมจดัตั้ง 
บริษทัมหาชนจาํกดั 

 มาตรา ๓๓๔   หา้มมิใหบ้ริษทัเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
ประเภทหุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงิน ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้กู ้และหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  เวน้แต่ 
 (๑) เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะตามมาตรา ๖๓  
 (๒) ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานและปฏิบติัตามมาตรา ๖๕ หรือ 
 (๓) เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ทั้ง หมดโดย  
บริษทัมหาชนจาํกดั ต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้  โดยไดรั้บชาํระราคา  
เตม็มูลค่าท่ีเสนอขายจากผูถื้อหุน้  

 การขออนุญาตเสนอ
ขายหลกัทรัพยป์ระเภท
ทุนและหน้ีของบริษทั 

 มาตรา ๓๔๔   การเสนอขายหุน้ของบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมาย
แพง่ และพาณิชย ์ไม่วา่จะกระทาํโดยบริ ษทัจาํกดัท่ีออกหุน้นั้น หรือผูถื้อหุน้ของ
บริษทัดงักล่าว มิให้ กระทาํเป็นการทัว่ไป  หรือต่อบุคคลในวงกวา้ง  เวน้แต่  
จะไดรั้บยกเวน้หรือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 การเสนอขายหุ้นของ
บริษทัจาํกดัตาม
ประมวลกฎหมาย 
แพง่และพาณิชย ์

 มาตรา ๓๕๔   การขอเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่และการ
อนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  ในการน้ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนอาจประกาศกาํหนดรายละเอียดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
ไวด้ว้ยก็ได ้

 การกาํหนดหลกัเกณฑ์
การขอเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละ 
การอนุญาต 



๑๘ 
 
 

   (๑) สัดส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
 (๒) ระยะเวลาในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
 (๓) การจอง การจดัจาํหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพย ์
 (๔) การรับชาํระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย ์
 (๕) การเก็บรักษาและการปฏิบติัเก่ียวกบัเงินค่าจองหลกัทรัพย ์
 (๖) เง่ือนไขอ่ืนท่ีจาํเป็นในการรักษาผลประโยชน์ประชาชน  
ผูล้งทุน 

ระยะเวลาพิจารณา 
คาํขออนุญาต 

 
 มาตรา ๓๖    ในการพิจารณาคาํขออนุญาต ใหส้าํนกังานแจง้ 
ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่คาํขอทราบ  ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้ บคาํขอ 
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้นตามมาตรา ๓๕ 

บทยกเวน้ให ้
บริษทัจาํกดั 
ออกหุ้นกูไ้ด ้

 
 มาตรา ๓๗    มิใหน้าํบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่ 
และพาณิชยท่ี์หา้มมิใหบ้ริษทัจาํกดัออกหุน้กูม้าใชบ้งัคบักบับริษทัจาํกดัท่ีได ้
รับอนุญาตใหอ้อกหุน้กูต้ามมาตรา ๓๔ 

บทยกเวน้ ป.พ.พ. 
มาตรา ๖๕๔ 

 
 มาตรา ๓๘    มิใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๖๕๔ แห่งประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบัแก่หลกัทรัพยป์ระเภทหุน้กูแ้ละตัว๋เงิน  
ท่ีเสนอขายไดต้ามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ 

  
ส่วนท่ี ๒ 

หุน้กู ้
____________ 

มูลค่าของหุ้นกู ้
 

 มาตรา ๓๙   หุน้กู้ ของบริษทัตอ้งมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ฉบบัละ  
หน่ึงร้อยบาท โดยชาํระเป็นเงินและผูซ้ื้อจะขอหกักลบลบหน้ีกบับริษทัมิได ้

รายการในใบหุ้นกู ้
  มาตรา ๔๐๔  ใบหุน้กูอ้ยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี  

 (๑) ช่ือบริษทั  
 (๒) เลขทะเบียนบริษทั และวนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน
บริษทั 
 (๓) จาํนวนเงินท่ีออกหุน้กู ้
 (๔) ช่ือผูถื้อหุน้กู ้หรือคาํแถลงวา่ไดอ้อกหุน้กูน้ั้นใหแ้ก่ผูถื้อ 
 (๕) ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุน้กู ้จาํนวนหุน้กูแ้ละจาํนวนเงิน  
อตัราดอกเบ้ีย และระยะเวลาการชาํระคืน 



๑๙ 
 
 

 (๖) วธีิการ เวลา และสถานท่ีสาํหรับการชาํระดอกเบ้ียหุน้กู้  
และการไถ่ถอนหุน้กู ้

 (๗) สิทธิของผูถื้อหุน้กูใ้นกรณีท่ีบริษทัมีหน้ีก่อนการออกหุน้กู ้

 (๘) วธีิการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถา้มี) 

 (๙) ลายมือช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  หรือ 
นายทะเบียนหุน้กู ้

 (๑๐) วนัเดือนปีท่ีออกหุน้กู้ 

 (๑๑) รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

  

ส่วนท่ี ๓ 
การออกหุน้กูมี้ประกนั  
_________________ 

 
 

 มาตรา ๔๑๔ ในการขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 
เพื่อออกหุน้กูมี้ประกนั ผูข้ออนุญาตตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (๑) เสนอร่างขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู้
และผูถื้อหุน้กู ้     
 (๒) เสนอร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
 (๓) ขอความเห็นชอบบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
 (๔) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ประกาศกาํหนด 

 การดาํเนินการเพ่ือขอ 
ออกหุ้นกูมี้ประกนั 

 ในกรณีท่ีบริษทัมหาชนจาํกดัจะเสนอขายหุน้กูมี้ประกนัท่ี  
ออกใหม่ต่อผูถื้อหุน้ซ่ึงไม่ตอ้งขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ ใหบ้ริษทัมหาชนจาํกดั
ดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ก่อนการเสนอขายหุน้กูด้ว้ย 

  

 มาตรา ๔๒๔   ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู้
และผูถื้อหุน้กูอ้ยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี  
 (๑) สิทธิและเง่ือนไขตามหุน้กู ้ 
 (๒) ผลประโยชน์ตอบแทน 
 (๓) ทรัพยสิ์นท่ีเป็นประกนั หรือหลกัประกนัอ่ืน 
 (๔) การแต่งตั้งและอาํนาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
 (๕) เง่ือนไขการเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
 (๖) คาํยนิยอ มของผูถื้อหุน้กูท่ี้จะใหผู้อ้อกหุน้กูมี้ประกนั 
แต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบไวต้ามมาตรา ๔๑(๓) 

 สาระสาํคญัของ 
ขอ้กาํหนดวา่ดว้ย 
สิทธิและหนา้ท่ี 
ของผูอ้อกหุ้นกู ้
และผูถื้อหุ้นกู ้



๒๐ 
 
 

   (๗) คาํรับรองของผูอ้อกหุน้กูมี้ประกนัท่ีจะจาํนอง จาํนาํ หรื อ
ใหห้ลกัประกนัอยา่งอ่ืนเพื่อเป็นประกนัหุน้กู้  ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวต้าม
มาตรา ๔๔ 
 (๘) วธีิการ เวลา และสถานท่ีสาํหรับการชาํระหน้ี 
 (๙) วธีิการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถา้มี) 
 (๑๐) รายการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ กาํกบัตลาดทุน  
ประกาศกาํหนด 

สาระสาํคญัของสญัญา
แต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

 
 มาตรา ๔๓ ๔   สัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูอ้ยา่งนอ้ยตอ้งมี
สาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 (๑) อาํนาจและหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้นการรับจาํนอง  
รับจาํนาํ หรือรับหลกัประกนัอยา่งอ่ืน การใชสิ้ทธิบงัคบัหลกัประกนัดงักล่าว  
หรือการดาํเนินการใหผู้อ้อกหุน้กู้ มีประกนัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีทาํไว้
กบัผูถื้อหุน้กู ้รวมทั้งการเรียกค่าเสียหาย 
 (๒) อตัราและวธีิการจ่ายค่าตอบแทนและบาํเหน็จในการเป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
 (๓) รายการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ กาํกบัตลาดทุน 
ประกาศกาํหนด 

สิทธิและหนา้ท่ีของ 
ผูอ้อกหุ้นกู ้ การแต่งตั้ง
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ
การจดัให้มีหลกัประกนั 

 
 มาตรา ๔๔ เม่ือผูอ้อกหุน้กูมี้ประกนัไดเ้สนอขายหุน้กูมี้ประกนั
ต่อผูถื้อหุน้  หรือต่อประชาชน  หรือบุคคลใด ๆ แลว้ ใหผู้อ้อกหุน้กูมี้สิทธิและ
หนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดตามมาตรา ๔๑(๑) และตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี  
และใหผู้อ้อกหุน้กูมี้ประกนัแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้  ตามคาํยนิยอมของผูถื้อหุน้กู ้
พร้อมกบัดาํเนินการจาํนอง จาํนาํ หรือจดัใหมี้หลกัประกนัอยา่งอ่ืนใหก้บั 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูด้งักล่าว ภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีปิดการเสนอขาย 

อาํนาจกระทาํการของ 

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

 
 มาตรา ๔๕   ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้อาํนาจกระทาํการในนามของ
ตนเองเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูท้ ั้งปวง  ในการรับจาํนอง รับจาํนาํ หรือ 
รับหลกัประกนัอยา่งอ่ืน การใชสิ้ทธิบงัคบัหลกัประกนั และการดาํเนินการ 
ใหผู้อ้อกหุน้กูมี้ประกนัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีใหไ้วก้บัผูถื้อหุน้ กู ้รวมทั้ง 
การเรียกค่าเสียหาย 

 
  การกระทาํของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่เป็นการ

กระทาํของผูถื้อหุน้กูโ้ดยตรง 



๒๑ 
 
 

 มาตรา ๔๖๔  ใหค้ณะกรรมการ กาํกบัตลาดทุน มีอาํนาจประกาศ
กาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการกระทาํตามอาํนาจหนา้ท่ีของผูแ้ทน  
ผูถื้อหุน้กูไ้ด ้

 
การกาํหนดหลกัเกณฑ์
การกระทาํการตาม
อาํนาจหนา้ท่ีของ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

 มาตรา ๔๗    นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้ง  
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้หนา้ท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุน้กู ้
 ในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ระทาํการ งดเวน้กระทาํการ หรือ
ละเ ลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง  จนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหุน้กู ้  
ใหผู้ถื้อหุน้กู้  หรือสาํนกังานมีสิทธิฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูท้ ั้งปวงได ้
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูฟ้้องร้องบงัคบัคดี ผูถื้อหุน้กูด้งักล่ าว 
ตอ้งมีจาํนวนหุน้กูมี้ประกนั  หรือไดรั้บแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้กูอ่ื้น  ซ่ึงมีจาํนวน  
หุน้กูมี้ประกนัรวมกนัไม่ตํ่ากวา่ร้อยละสิบของจาํนวนหุน้กูมี้ประกนัท่ีจาํหน่าย  
ไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 สิทธิฟ้องร้องบงัคบัคดี
กบัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
หรือสาํนกังาน 

 มาตรา ๔๘   ในกรณีท่ีผูแ้ ทนผูถื้อหุน้กูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบั
ทรัพยต์ามบทบญัญติัในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรือหมวด ๗ ของ
ลกัษณะ ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ใหส้าํนกังานเป็นผูเ้สียหายตาม 
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาดว้ย 

 สาํนกังานเป็นผูเ้สียหาย
ในกรณีท่ีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุ้นกูก้ระทาํ
ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

 ในกรณีตามวรรคหน่ึง เม่ือพนกังานอยัการยืน่ฟ้องคดีอาญา   
ใหพ้นกังานอยัการมีอาํนาจเรียกทรัพยสิ์น  หรือราคา  หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายแทนผูไ้ดรั้บความเสียหายดว้ย  ในการน้ี ใหน้าํบทบญัญติัวา่ดว้ย 
การฟ้องคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญาต ามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา 
ความอาญามาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

  

 มาตรา ๔๙   ในการออกหุน้กูล้กัษณะอ่ืนนอกจากหุน้กูมี้ประกนั
หากผูอ้อกหุน้กูป้ระสงคจ์ะจดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งแสดงความจาํนง 
ในขณะท่ีขออนุญาตออกหุน้กูแ้ละใหน้าํบทบญัญติัมาตรา ๔๑ มาตร า ๔๒  
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘  
รวมทั้งบทกาํหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบักบัการขออนุญาต การทาํขอ้กาํหนด
และสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้อาํนาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละการ
ฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยอนุโลม 

 การออกหุ้นกู ้
ลกัษณะอ่ืนท่ีมี 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
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  ส่วนท่ี ๔ 
การจดัทาํทะเบียนและการโอน  

_________________ 

ทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์
 

 มาตรา ๕๐    ใหบ้ริษทัท่ีออกหุน้กู ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ 
ซ้ือหุน้  หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กูต้ามมาตรา ๓๓  หรือมาตรา ๓๔   
จดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยด์งักล่าว  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสาํนกังาน
ประกาศกาํหนด 

การโอนหลกัทรัพย ์
ชนิดระบุช่ือ 

 
 มาตรา ๕๑   การโอนหุน้กู ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อท่ีออกตามมาต รา ๓๓ หรือ 
มาตรา ๓๔ จะสมบูรณ์ต่อเม่ือผูมี้ช่ือแสดงวา่เป็นเจา้ของ  หรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ย
ไดส่้งมอบใบหลกัทรัพยด์งักล่าวแก่ผูรั้บโอน  โดยลงลายมือช่ือสลกัหลงั 
แสดงการโอน 

ขอ้สนันิษฐานการเป็น
เจา้ของหลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๕๒   ผูใ้ดครอบครองใบหุน้กู ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี จะ 
ซ้ือหุน้ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อท่ีออกตาม 
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ท่ีมีการสลกัหลงัตามมาตรา ๕๑ แลว้  ใหส้ันนิษฐาน 
ไวก่้อนวา่ผูน้ั้นเป็นเจา้ของหลกัทรัพยน์ั้น 

การลงทะเบียน 
การโอนหลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๕๓   ผูรั้บโอนหุน้กู ้ใบสาํคญั แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อท่ีออกตามมาตรา ๓๓ หรือ  
มาตรา ๓๔ ผูใ้ดประสงคจ์ะลงทะเบียนการโอน ใหย้ืน่คาํขอต่อบริษทัท่ี  
ออกหลกัทรัพยห์รือนายทะเบียน พร้อมทั้งส่งมอบใบหลกัทรัพยท่ี์ตนไดล้งลายมือช่ือ
เป็นผูรั้บโอนในดา้นหลงัของใบหลกัทรัพยน์ั้นแลว้ และใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
หรือนายทะเบียน  แลว้แต่กรณี  ลงทะเบียนการโอนพร้อมทั้งรับรองการโอนไวใ้น
ใบหลกัทรัพยน์ั้น  หรือออกใบหลกัทรัพยใ์หใ้หม่  ทั้งน้ี ภายในกาํหนดระยะเวลาท่ี
สาํนกังานประกาศกาํหนด  เวน้แต่การโอนหลกัทรัพยน์ั้นจะขดัต่ อกฎหมาย  หรือ 
ขดัต่อขอ้จาํกดัในเร่ืองการโอนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์  ซ่ึงไดจ้ดทะเบียน
ขอ้จาํกดันั้นไวก้บัสาํนกังานแลว้ 
 เม่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์  หรือนายทะเบียนไดรั้บคาํขอโอน 
ตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหก้ารโอนนั้นใชย้นักบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ด ้แต่จะใชย้นั
บุคคลภายนอกไดเ้ม่ือมีการลงทะเบียนการโอนแลว้ 

 



๒๓ 
 
 

 มาตรา ๕๔   หา้มมิใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ่์ายผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ แก่บุคคลท่ีมิไดมี้ช่ือในทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๕๓  
เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้กูช้นิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ ใหจ่้ายไดเ้ม่ือผูค้รอบครองไดย้ืน่ 
ใบหุ้ นต่อบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ในกรณีเช่นน้ีใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์  
สลกัหลงัการจ่ายไวด้ว้ย 

 
ขอ้ห้ามการจ่าย 
ผลประโยชน์ตอบแทน
แก่บุคคลท่ีมิไดมี้ช่ือใน 
ทะเบียนและขอ้ยกเวน้ 

 มาตรา ๕๕   การโอนหุน้กู ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้ นกูช้นิดไม่ระบุช่ือผูถื้อท่ีออกตามมาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๓๔ จะสมบูรณ์ต่อเม่ือไดส่้งมอบใบหลกัทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บโอน 

 การโอนหลกัทรัพย ์
ชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ 

ส่วนท่ี ๕ 
การเปิดเผยขอ้มูลและผูส้อบบญัชี 

____________________ 

  

 มาตรา ๕๖๔ ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรั พยต์ามมาตรา ๓๒  
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จดัทาํ และส่งงบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน  
และผลการดาํเนินงานของบริษทัต่อสาํนกังานดงัต่อไปน้ี  
 (๑) งบการเงินรายไตรมาสท่ีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้ 
 (๒) งบการเงินประจาํงวดการบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแลว้ 
 (๓) รายงานประจาํปี 
 (๔) รายงานการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบับริษทั  ตามท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 การเปิดเผยขอ้มูล 
เก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการดาํเนินงาน 

 งบการเงินและรายงานตามวรรคหน่ึง  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรร มการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด การกาํหนด
ดงักล่าว  ใหค้าํนึงถึงมาตรฐานท่ีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพ 
สอบบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นชอบไวแ้ลว้ดว้ย 

  

 มาตรา ๕๗   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๓๒  
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ รายงานพร้อมดว้ยเหตุ ผลต่อสาํนกังาน  โดยไม่ชกัชา้ 
เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
 (๑) บริษทัประสบความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
 (๒) บริษทัหยดุประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน 
 (๓) บริษทัเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคห์รือลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

 เหตุการณ์ท่ีตอ้ง 
รายงานต่อสาํนกังาน 
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   (๔) บริษทัทาํสัญญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอาํนาจทั้งหมด  หรือบางส่วน
ในการบริหารงานของบริษทั 

 (๕) บริษทักระทาํ  หรือถูกกระทาํอนัมีลกัษณะเป็นการครอบงาํ
หรือถูกครอบงาํกิจการตามมาตรา ๒๔๗ 

 (๖) กรณีใด ๆ ท่ีมี  หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ 
ผูถื้อหลกัทรัพย์  หรือต่อการตดัสินใ จในการลงทุน  หรือต่อการเปล่ียนแปลงใน 
ราคาของหลกัทรัพยข์องบริษทั ตามท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 

อาํนาจสัง่การ 
ของสาํนกังาน 
ให้รายงานหรือ 
เปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 
 มาตรา ๕๘   ในกรณีท่ีสาํนกังานเห็นวา่เอกสาร  หรือรายงานท่ี
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๓๔ จดัส่งให้  
มีขอ้มูลไม่ครบถว้น  หรือมีขอ้ความคลุมเครือไม่ชดัเจน หรือในกรณีมีเหตุจาํเป็น
เร่งด่วน หรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพย์
หรือต่อการตดัสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย์
ของบริษทั ใหส้าํนกังาน มีอาํนาจท่ีจะดาํเนินการประการใดประการหน่ึง   
หรือหลายประการดงัน้ี 
 (๑) ใหบ้ริษทัรายงาน หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
 (๒) ใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการ
ของบริษทัช้ีแจงเพิ่มเติม 
 (๓) ใหบ้ริษทัจดัใหมี้การสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชี และรายงานผล 
การสอบบญัชีนั้นใหส้าํนกังานทราบ และเปิดเผยขอ้มูลแก่ประชาชนทัว่ไป 

การรายงาน 
การถือหลกัทรัพย ์
ของผูบ้ริหาร 
และผูส้อบบญัชี 

 
 มาตรา ๕๙๔ ใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งบริหาร  ตามท่ี
สาํนกังานประกาศกาํหนด และผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ตามมาตรา ๓๒ มาตรา  ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จดัทาํและเปิดเผยรายงาน 
การถือหลกัทรัพยข์องตนและของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   
ซ่ึงถือหลกัทรัพยใ์นบริษทันั้น ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ต่อสาํนกังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนดดว้ย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

อาํนาจของสาํนกังาน 
ในการเปิดเผยรายงาน
หรือขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

 
 มาตรา ๖๐๔ เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชน
เก่ียวกบัฐานะและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยร์วมทั้งการถือ
หลกัทรัพย์ ในบริษทัดงักล่าว  ใหส้าํนกังานมีอาํนาจเปิดเผยรายงาน  หรือขอ้มูล  
ท่ีไดรั้บตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ได ้ ทั้งน้ี  
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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 มาตรา ๖๑    ผูส้อบบญัชีตามมาตรา ๕๖ ตอ้งเป็นผูส้อบบญัชี  
ท่ีสาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ 
 เม่ือไดรั้บความเห็นชอบตามวรรคห น่ึงแลว้ ผูส้อบบญัชีนั้น 
มีสิทธิสอบบญัชีบริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๑๐๖ บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ ตามท่ีกาํหนดในมาตรา ๑๙๙ และบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขาย
ในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต์ามท่ีกาํหนดในมาตรา ๒๑๗ ไดด้ว้ย 

 
การให้ความเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชี 

 มาตรา ๖๒   ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีสอบทาน  หรือสอบบญัชีพบวา่
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์าม มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จดัทาํ 
งบการเงินรายไตรมาส หรืองบการเงินประจาํงวดการบญัชีไม่ตรงตามความเป็นจริง
ใหผู้ส้อบบญัชีรายงานขอ้สังเกต  หรือเปิดเผยขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคั ญของ 
งบการเงิน และแจง้พฤติการณ์ไวใ้นรายงานการสอบทาน หรือรายงานการสอบบญัชี 
ท่ีตนจะตอ้งลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น พร้อมทั้งแจง้ใหส้าํนกังานทราบ 
 ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินประจาํงวดการบญัชี  
ผูส้อบบญัชี ใดไม่ปฏิบติัตามความในวรรคหน่ึง ใหส้าํนกังานมีอาํนาจเพิ กถอน  
การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีนั้นได ้

 หนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี 

 
หมวด ๓ 

การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน 
_________________ 

  

 มาตรา ๖๓   บทบญัญติัในหมวดน้ี มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การเสนอขาย
หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 (๑) ตัว๋เงินคลงั 
 (๒) พนัธบตัรรัฐบาล  
 (๓) พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  
 (๔) พนัธบตัรท่ีกระทรวงการคลงัคํ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ีย 
 (๕) หลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 หลกัทรัพย ์
ท่ีไม่อยูใ่นบงัคบั 
หมวดน้ี 

 มาตรา ๖๔   บทบญัญติัในหมวดน้ี มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์นลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (๑) การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัหลกัทรัพย์
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการจดัการกองทุนรวม 

 ลกัษณะการเสนอขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่น 

บงัคบัหมวดน้ี 
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   (๒) การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน  หรือบุคคลใด ๆ  
ท่ีมีมูลค่าของหลกัทรัพยท์ั้งหมดนอ้ยกว่ าจาํนวนเงินท่ีคณะกรรมการ ก .ล.ต.  
ประกาศกาํหนด 
 (๓) การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะ ประเภท หรือจาํนวน
ของผูล้งทุน ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 การเสนอขายหลกัทรัพยต์าม (๒) และ (๓) ผูเ้ร่ิมจดัตั้ง  
บริษทัมหาชนจาํกดั บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพยต์อ้งรายงานผลก ารขายให้
สาํนกังานทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย 

การยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลการ 
เสนอขายหลกัทรัพย ์
และร่างหนงัสือช้ีชวน 

  มาตรา ๖๕   การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ  
จะกระทาํไดต่้อเม่ือผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทั  หรือเจา้ของห ลกัทรัพย์
ไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อสาํนกังาน และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์และ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าว มีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

การยืน่แบบพร้อม 
การขออนุญาต 
เสนอขายหลกัทรัพย ์
และกรณีท่ีไม่จาํตอ้ง 
ยืน่แบบทุกคร้ัง 

  มาตรา ๖๖   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน
หรือบุคคลใด ๆ ตามมาตรา ๖๕ ท่ีผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั  หรือบริษทั 
ตอ้งไดรั้บอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  ผูเ้ร่ิมจดัตั้ง  
บริษทัมหาชนจาํกดั  หรือบริษทัอาจยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ เสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน  พร้อมกบัการยืน่คาํขออนุญาตตามมาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือจะยืน่ภายหลงัจากวนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ก็ได ้

 
  ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่

ตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  ต่อประชาชน  หรือบุคคลใด ๆ ไดห้ลายคร้ัง  
ภายในวงเงินและระยะเวลาท่ีสาํนกังานกาํหนด  และหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็น
หลกัทรัพยท่ี์มีกาํหนดเวลาการชาํระคืนไม่เกินสองร้อยเจด็สิบวนั บริษทัไม่จาํตอ้ง
ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนทุกคร้ัง
ท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว แต่ตอ้งจดัส่งขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงจากแบบ
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ไวค้ร้ังแรกใหแ้ก่สาํนกังานล่วงหนา้ 
ไม่นอ้ยกวา่หา้วนัทาํการก่อนวนัจดัส่ง หรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน 

การมีผลใชบ้งัคบั 
ของแบบและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน 

  มาตรา ๖๗๔ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๖๘ แบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนด 
ส่ีสิบหา้วนันบัจากวนัท่ีสาํนกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย  
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หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน  เวน้แต่คณะกรรมการ กาํกบัตลาดทุน จะ 
ประกาศกาํหนด ใหมี้ผลใชบ้งัคบัก่อนครบกาํหนดเวลาดงักล่าว  

 

 มาตรา ๖๘ ในกรณีท่ีผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั  หรือบริษทั
ไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน
พร้อมกบัการยืน่คาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามมาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  หากสาํนกังานยงัมิไดอ้นุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพย์
ท่ีออกใหม่เม่ือพน้ระย ะเวลาตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๖๗ ใหแ้บบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าว  มีผลใชบ้งัคบั  
ต่อเม่ือผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั  หรือบริษทันั้นไดรั้ บอนุญาตใหเ้สนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ได ้

 การมีผลใชบ้งัคบั 
ในกรณียืน่แบบ 
พร้อมการขออนุญาต 

 มาตรา ๖๙๔ แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการ กาํกบัตลาดทุน ประกาศกาํหนด โดยใหมี้
รายละเอียดของรายการดงัน้ี 
 (๑) วตัถุประสงคข์องการเสนอข ายหลกัทรัพยต่์อประชาชน
หรือบุคคลใด ๆ   
 (๒) ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
 (๓) ทุนของบริษทั 
 (๔) จาํนวน และประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
 (๕) ราคาท่ีคาดวา่จะขายของหลกัทรัพยต่์อหน่วย 
 (๖) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
 (๗) ฐานะทางการเงิน การดาํเนินงาน และขอ้มูลท่ีสาํคญัของ
ธุรกิจ  
 (๘) ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
 (๙) ผูส้อบบญัชี สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจาํ และ  
ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
 (๑๐) วธีิการจอง จดัจาํหน่ายและจดัสรรหลกัทรัพย ์
 (๑๑) ขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
ประกาศกาํหนด  
 ในการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
สาํนกังานจะกาํหนดใหผู้เ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทั  หรือเจา้ของ
หลกัทรัพยแ์นบเอกสารหลกัฐานอ่ืน  นอกจากท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพยก์็ได ้

 รายละเอียดของแบบ 
แสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์
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รายละเอียดเพ่ิมเติม 
ของแบบกรณีตัว๋เงิน
หรือหุ้นกู ้

  มาตรา ๗๐๔  แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทตัว๋เงิน หรือหุน้กู ้นอกจากจะตอ้งมีรายละเอียดของรายการตาม 
มาตรา ๖๙ แลว้ ใหมี้รายละเอียดของรายการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (๑) สิทธิและขอ้จาํกดัในการโอนตามตัว๋เงินหรือหุน้กู ้
 (๒) ผลประโยชน์ตอบแทน 
 (๓) ทรัพยสิ์น หรือหลกัประกนัอ่ืนท่ีเป็นประกนัการออก 
หลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
 (๔) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี)  
 (๕) ภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์  
เฉพาะกรณีหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีประกนั 
 (๖) ยอดหน้ีคงคา้งในการออกตัว๋เงิน หรือหุน้กูค้ร้ังก่อน 
 (๗) วธีิการ เวลา และสถานท่ีสาํหรับการชาํระหน้ี 
 (๘) วธีิการแปลงสภาพแห่งสิทธิ (ถา้มี)  
 (๙) ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ กาํกบัตลาดทุน 
ประกาศกาํหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
ของแบบกรณี 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
 มาตรา ๗๑๔ แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้หรือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน นอกจากจะตอ้งมีรายละเอียดของรายการ
ตามมาตรา ๖๙ แลว้ ใหมี้รายละเอียดของรายการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (๑) สิทธิและเง่ือนไขตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
 (๒) มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีใหอ้อกหุน้  หรือหุน้กู้  
หรือคาํอนุมติัของสาํนกังานท่ีใหอ้อกหน่วยลงทุน  เพื่อใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิ แลว้แต่กรณี 
 (๓) จาํนวนหุน้ หรือหุน้กู้ หรือหน่วยลงทุนทั้งส้ิน  ท่ีจะออกตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 (๔) วธีิการแปลงสภาพแห่งสิทธิ  
 (๕) ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
ประกาศกาํหนด 

แบบและรายการใน 
ร่างหนงัสือช้ีชวน 

 
 มาตรา ๗๒   ร่างหนงัสือช้ีชวนตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีสาํนกังาน
ประกาศกาํหนด สาํหรับรายการในร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีตรงกบัแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ตอ้งมีสาระสาํคญัของขอ้มูลไม่ต่างกนั 
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 มาตรา ๗๓ ในกรณีท่ีสาํนกังานเห็นวา่ขอ้ความ  หรือรายการ 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
ไม่สมบูรณ์  หรือไม่ครบถว้น ใหส้าํนกังานมีอาํนาจสั่งใหผู้ย้ืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนยืน่รายการ  หรือแกไ้ขเพิ่มเติม
ใหค้รบถว้น แต่สาํนกังานจะสั่งภายหลงัจากท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการ 
เสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัตามมาตรา ๖๗ หรือ
มาตรา ๖๘ แลว้ มิได ้

 
อาํนาจสัง่การของ 
สาํนกังานให้ยืน่รายการ 
หรือแกไ้ขเพ่ิมเติม 
ให้ครบถว้น 

 มาตรา ๗๔    ก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั หากผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั 
บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะแกไ้ขเพิ่มเติมรายการ  หรือขอ้มูลในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรั พยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าว   
ใหย้ืน่ขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายการ  หรือขอ้มูลท่ีไดย้ืน่ไวต่้อสาํนกังานได ้ เวน้แต่ 
การขอแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว  เป็นการขอแกไ้ขเพิ่มเติมในสาระสาํคญั สาํนกังาน
อาจกาํหนดใหก้ารขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น  มีผลเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การ เสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนเขา้มาใหม่ โดยใหถื้อวา่วนัท่ี
สาํนกังานไดรั้บคาํขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น  เป็นวนัเร่ิมตน้ในการนบัระยะเวลาตาม
มาตรา ๖๗ ดว้ย 
 ในกรณีท่ีสาํนกังานเห็นวา่การขอแกไ้ขเพิ่มเติมตามวรรคหน่ึง  
จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูล้งทุน ใหส้าํนกังานมี อาํนาจสั่งใหผู้เ้ร่ิมจดัตั้ง
บริษทัมหาชนจาํกดั บริษั ท หรือเจา้ของหลกัทรัพยด์งักล่าว ยืน่เอกสารหลกัฐาน
หรือขอ้มูลใด ๆ เพิ่มเติมได ้

 การขอแกไ้ขเพ่ิมเติม 
รายการหรือขอ้มูล 

 มาตรา ๗๕ ในการนบัระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ มิใหน้บั
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีสาํนกังานไดส้ั่งการตามมา ตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔  
วรรคสอง จนถึงวนัท่ีสาํนกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐาน หรือขอ้มูลโดยครบถว้น 

 การหยดุนบัระยะเวลา 

 มาตรา ๗๖ ภายหลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล  
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั ใหส้าํนกังาน  
มีอาํนาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ในกรณีท่ีสาํนกังานตรวจพบวา่ขอ้ความ  หรือรายการใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนเป็นเทจ็  หรือ
ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญัอนัอาจทาํใหบุ้คคลผูเ้ขา้ซ้ือหลกัทรัพย์
เสียหาย ใหส้าํนกังานมีอาํนาจสั่งระงบัการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการ  
 

 อาํนาจสัง่การของ
สาํนกังานในกรณีพบวา่
ขอ้ความหรือรายการ 
ในแบบและ 
หนงัสือช้ีชวนเป็นเทจ็
หรือคลาดเคล่ือน 

 



๓๐ 
 
 

  ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน และในกรณีท่ีการเสนอขาย
หลกัทรัพยน์ั้นไดรั้บอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  
ใหส้าํนกังานมีอาํนาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้น ไดใ้นทนัที 
 (๒) ในกรณีท่ีสาํนกังานตรวจพบวา่ขอ้ความ  หรือรายการใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนคลาดเคล่ือน
ในสาระสาํคญั  หรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลใหข้อ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล  
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนเ ปล่ียนแปลงไปในสาระสาํคญั   
ทั้งน้ี อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการลงทุนของบุคคลผูเ้ขา้ซ้ือหลกัทรัพย ์  
ใหส้าํนกังานมีอาํนาจสั่งระงบัการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน  เป็นการชัว่คราว  จนกวา่จะไดมี้  
การดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง และดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีสาํนกังานกาํหนด
เพื่อใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงการแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าว 

   (๓) ในกรณีท่ีสาํนกังานตรวจพบวา่ขอ้ความ  หรือรายการใน
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนคลาดเคล่ือน
ในลกัษณะอ่ืน ใหส้าํนกังานมีอาํนาจสั่ง ใหผู้เ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทั
หรือเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ยืน่แบบดงักล่าว แกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 
 การสั่งการของสาํนกังานตามวรรคหน่ึง ไม่กระทบถึง  
การดาํเนินการใด ๆ ของผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทั  หรือเจา้ของ
หลกัทรัพยก่์อนท่ีจะมีการสั่งการดงักล่ าว และไม่กระทบถึงสิทธิในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายของบุคคล ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๘๒ 

การเผยแพร่ขอ้มูล 
ก่อนวนัท่ีแบบและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบั 

 
 มาตรา ๗๗    เม่ือผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทั  หรือ
เจา้ของหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลกา รเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนแลว้ การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน
ดังกล่าวมีผลใชบ้งัคบัใหก้ระทาํได ้ แต่ตอ้งมีสาระสาํคญัของขอ้มูลตามท่ี  
สาํนกังานประกาศกาํหนด พร้อมทั้งมีขอ้ความใหเ้ห็นชดัเจนวา่การเผยแพร่ดงักล่าว
มิใช่เป็นหนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสาํนกังาน 
ประกาศกาํหนด 

การขอตรวจขอ้มูล 
ท่ีสาํนกังาน 

 
 มาตรา ๗๘   ผูใ้ดประสงคจ์ะขอตรวจ  หรือขอสาํเนาแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ี ยืน่ไวต่้อสาํนกังาน
ใหก้ระทาํไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตามระเบียบท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 

 



๓๑ 
 
 

 มาตรา ๗๙ เม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละ ร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อ
ประชาชนจะกระทาํไดต่้อเม่ือ ไดมี้การจดัส่ง  หรือแจกจ่ายหนงัสือช้ี ชวน พร้อมทั้ง
ระบุวนัท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ  
ร่างหนงัสือช้ีชวนไวด้ว้ย 

 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์
ต่อประชาชนตอ้ง 
จดัส่งและแจกจ่าย
หนงัสือช้ีชวน 

 มาตรา ๘๐๔ การโฆษณาช้ีชวนต่อประชาชน  หรือบุคคลใด ๆ  
ใหซ้ื้อหลกัทรัพยข์องผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพย ์
โดยมิใช่ดว้ยวธีิการตามมาตรา ๗๙ จะกระทาํไดต่้อเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัตามมาตรา ๖๗ หรือ
มาตรา ๖๘ แลว้ และตอ้งไม่ใชถ้อ้ยคาํ หรือขอ้ความใดท่ีเกินความจริง หรือเป็นเทจ็  
หรืออาจทาํใหบุ้คคลอ่ืนสาํคญัผดิ และถา้เป็นการโฆษณาทางส่ิงตีพิมพต์อ้งมี
รายละเอียดตามรายการดงัต่อไปน้ี 

 การโฆษณาช้ีชวน 
ให้ซ้ือหลกัทรัพย ์

 (๑) จาํนวน ชนิด ราคาเสนอขายหลกัทรัพยต่์อหน่วย  และมูลค่า
ของหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีโฆษณาช้ีชวนใหซ้ื้อ 
 (๒) ช่ือผูเ้ร่ิมจดัตั้ง บริษทัมหาชนจาํกดั บริษทั หรือเจา้ของ
หลกัทรัพย ์
 (๓) ประเภทของธุรกิจท่ีจะดาํเนินการหรือกาํลงัดาํเนินการ 
 (๔) สถานท่ี และวนัเวลาท่ีจะขอรับหนงัสือช้ีชวนได ้
 (๕) ช่ือผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์(ถา้มี)  
 (๖) รายการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ประกาศกาํหนด 

  

 มาตรา  ๘๑    เม่ือไดเ้สนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนแลว้   
ผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทั  หรือเจา้ของหลกัทรัพยต์อ้งรายงานผล 
การขายหลกัทรัพยต่์อสาํนกังาน และในกรณีท่ีผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั 
บริษทั  หรือเจา้ของหลกัทรัพยเ์สนอขายหลกัทรัพยผ์า่นผูจ้ดัจาํหน่ายห ลกัทรัพย ์   
ใหผู้เ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทั  หรือเจา้ของหลกัทรัพยแ์จง้จาํนวน
หลกัทรัพย ์และจาํนวนเงินส่วนท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยไ์ดรั้บซ้ือไวเ้องดว้ย 
 การรายงานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ  
วธีิการท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 

 การรายงานผล 
การขายหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๘๒    ในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนมีขอ้ความ  หรือรายการท่ีเป็นเทจ็ หรือขาดขอ้ความ  
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ใหบุ้คคลใด ๆ ท่ีซ้ือหลกัทรัพยจ์ากผูเ้ร่ิมจดัตั้ง  
 

 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย 
จากบริษทัหรือ 
เจา้ของหลกัทรัพย ์

 



๓๒ 
 
 

  บริษทัมหาชนจาํกดั บริษทั หรือเจา้ของหลกัทรัพย ์และยงัเป็นเจา้ของหลกัทรัพยอ์ยู่
และไดรั้บความเสียห ายจากการนั้น มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั  
หรือเจา้ของหลกัทรัพยด์งักล่าวได ้
 บุคคลผูซ้ื้อหลกัทรัพยท่ี์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามว รรคหน่ึง
ตอ้งเป็นผูซ้ื้อหลกัทรัพยก่์อนท่ีจะปรากฏขอ้เทจ็จริงตามวรรคหน่ึง แต่ตอ้ง  
ไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ  
ร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 

บุคคลท่ีตอ้งรับผิด 
ร่วมกบับริษทัหรือ 
เจา้ของหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๘๓   ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีรับผดิตามมาตรา ๘๒  ร่วมกบั
บริษทั  หรือเจา้ของหลกัทรัพย ์ เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนไม่มีส่วนรู้เห็น หรือโดย
ตาํแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูล  หรือการขาดขอ้ความท่ี
ควรตอ้งแจง้นั้น 

 
  (๑) กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  ซ่ึงลงลายมือช่ือไว้

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวน 
 (๒) ผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจาํกดั  ซ่ึงลงลายมือช่ือไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวน 
 (๓) ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน
หรือผูป้ระเมิน ราคาทรัพยสิ์น  ซ่ึงจงใจ  หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง  
ลงลายมือช่ือรับรองขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์  
และหนงัสือช้ีชวน 

กรณีท่ีไม่ตอ้งรับผิด
ชดใชค้่าเสียหาย 

 
 มาตรา ๘๔    บริษทั  หรือเจา้ของหลกัทรัพยแ์ละบุคคลตาม 
มาตรา ๘๓  ไม่ตอ้งรับผดิชดใชค้่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ผูซ้ื้อหลกัทรัพยไ์ดรู้้  หรือควรจะไดรู้้วา่ขอ้ความ   
หรือรายการเป็นเทจ็ หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั หรือ  
 (๒) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอนัมิใช่เป็นผลมาจากการไดรั้บ
ขอ้ความ  หรือรายการท่ีเป็นเทจ็ หรือการไม่แ จง้ขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั 

จาํนวนค่าเสียหาย 
ท่ีตอ้งชดใช ้

 
 มาตรา ๘๕   ความรับผดิชดใชค้่าเสียหายตามมาตรา ๘๒ ใหมี้ผล
เป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของจาํนวนเงินท่ีผูใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายไดจ่้ายไป
สาํหรับการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยน์ั้นกบัราคาท่ีควรจะเป็น  หากมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งตามท่ีสาํนกังานกาํหนด   ซ่ึงตอ้งไม่ตํ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหลกัทรัพยน์ั้น  
 

 



๓๓ 
 
 

บวกดว้ยดอกเบ้ียของจาํนวนส่วนต่างดงักล่าวสาํหรับระยะเวลาท่ีถือหลกัทรัพย์
ตามอตัราดอกเบ้ียสูงสุดโดยเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยอ์ยา่งนอ้ยส่ีแห่งตามท่ี
สาํนกังานกาํ หนดพึงจ่ายสาํหรับเงินฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาตั้งแต่
หน่ึงปีข้ึนไป 

 
 

 มาตรา ๘๖    สิทธิเรียกร้องใหช้ดใชค้่าเสียหายตามมาตรา ๘๒  
ใหมี้อายคุวามหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีไดรู้้  หรือควรจะไดรู้้วา่แบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนมีขอ้ความ  หรือรายการท่ีเป็นเทจ็   
หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 

 อายคุวามฟ้องร้อง 

 มาตรา ๘๗    การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล  
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสื อช้ีชวน  มิไดเ้ป็นการแสดงวา่  
คณะกรรมการ ก .ล.ต. และสาํนกังานไดรั้บรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละในหนงัสือช้ีชวนดงักล่าว หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสาํนกังานไดป้ระกนัราคาของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายนั้น 

 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
และสาํนกังานมิได้
รับรองขอ้มูล หรือ 
มิไดป้ระกนัราคา
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 

 มาตรา ๘๘ ๔  บริษั ท  หรือเจา้ของหลกัทรัพย์  ตอ้งส่งมอ บ
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 การส่งมอบหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๘๙    ผูส้อบ บญัชีท่ีแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
ซ่ึงเผยแพร่ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่และ  
หนงัสือช้ีชวนในหมวดน้ี ตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีสาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ 

 ผูส้อบบญัชีท่ีแสดง 
ความเห็นต่องบการเงิน 
ในการเสนอขาย 
หลกัทรัพยใ์หม่ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบ
จากสาํนกังาน 

หมวด ๓/๑๔ 
การบริหารกิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 

___________________ 

 บทนิยาม 

 มาตรา ๘๙/๑   ในหมวดน้ี 
 “บริษทั”  หมายความวา่ 
 (๑) บริษทัมหาชนจาํกดัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย หุน้  
ต่อประชาชน   เวน้แต่บริษทัมหาชนจาํกดัท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการ 
กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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   (๒) บริษทัมหาชนจาํกดัท่ี มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
 “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่  
 (๑) บริษทัจาํกดั  หรือบริษทัมหาชนจาํกดั  ท่ีบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมกิจการ 
 (๒) บริษทัจาํ กดั  หรือบริษทัมหาชนจาํกดั  ท่ีบริษทัยอ่ยตาม 
(๑) มีอาํนาจควบคุม กิจการ 

   (๓) บริษทัจาํกดั  หรือบริษทัมหาชนจาํกดั  ท่ีอยูภ่ายใตอ้าํนาจ
ควบคุมกิจการต่อเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการอยูภ่ายใตอ้าํนาจควบคุมกิจการของ
บริษทัยอ่ยตาม (๒)  

   “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการของบริษทั 
 “กรรมการ”  หมายความวา่  กรรมการของบริษทั 
 “ผูบ้ริหาร ”  หมายความวา่  ผูจ้ดัการ  หรือบุคคล  ซ่ึงรับผดิชอบ  
ในการบริหารงานของบริษทั ไม่วา่โดยพฤติการณ์  หรือโดยไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการ  ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 “บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่  บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (๑) บุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการบริษทั และในกรณีท่ี 
บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ใหห้มายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 
 (๒) คู่สมรส บุตร  หรือบุตรบุญธรรม  ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะข อง
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลตาม (๑)  
 (๓) นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอาํนาจควบคุมกิจการ  
 (๔) บุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ประกาศกาํหนด 
 เม่ือบุคคลใดกระทาํการดว้ยความเขา้ใจ  หรือความตกลงวา่  
หากบริษทัทาํธุรกรรมท่ีใหป้ระโยชน์ทางการเงิ นแก่บุคคลดงักล่าว กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) จะไดรั้บประโยชน์ทางการเงินดว้ย  
ใหถื้อวา่บุคคลดงักล่าว เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งสาํหรับการทาํธุรกรรมนั้น 
 “อาํนาจควบคุมกิจการ”  หมายความวา่  
 (๑) การถือหุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกิ นกวา่ 
ร้อยละหา้สิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  
 (๒) การมีอาํนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ของนิติบุคคลหน่ึง ไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้ม หรือไม่วา่เพราะเหตุอ่ืนใด 
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 (๓) การมีอาํนาจควบคุมการแต่งตั้ง  หรือถอดถอนกรรมการ
ตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด ไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้ม 

  

 มาตรา ๘๙/๒ หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพย์  หรือบริษทักระทาํ  
การใด อนัเป็นการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนใด  
ท่ีรับจา้งทาํงานใหแ้ก่บริษทัหลกัทรัพย์  หรือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ไม่ว่าจะโดย
การเปล่ียนแปลงตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน  หรือสถานท่ีทาํงาน  สั่งพกังาน ข่มขู่ 
รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือกระทาํการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติั
อยา่งไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดงักล่าว ดว้ยเหตุท่ีบุคคลนั้น 

 ขอ้ห้ามกลัน่แกลง้ 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหรือร่วมมือ
ในการตรวจสอบ 
เหตุสงสยัวา่ 
จะมีการฝ่าฝืนกฎหมาย 

 (๑) ใหข้อ้มูล ใหค้วามร่วมมือ หรือใหค้วา มช่วยเหลือไม่วา่ดว้ย
ประการใด ๆ แก่คณะกรรมการ ก .ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือ
สาํนกังาน อนัเก่ียวขอ้งกบักรณีท่ีพนกังาน ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนใดนั้น  เช่ือ  
หรือมีเหตุอนัควรเช่ือโดยสุจริตวา่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (๒) ใหถ้อ้ยคาํ ยืน่เอกสารหลกัฐาน หรือใหค้วามช่วยเหลือ 
ไม่วา่ดว้ยประการ ใด ๆ แก่คณะกรรมการ ก .ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
หรือสาํนกังาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา  หรือตรวจสอบกรณีท่ีมีเหตุสงสัยวา่ 
มีการฝ่าฝืน  หรื อไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ไ ม่วา่จะกระทาํไปโดยท่ี
คณะกรรมการ ก .ล.ต. คณะกรรมการ กาํกบัตลาดทุน หรือสาํนกังานมีคาํสั่ง  
ใหป้ฏิบติัหรือไม่ 

  

ส่วนท่ี ๑๔ 
กรรมการและผูบ้ริหาร 

 

  

 มาตรา ๘๙/๓   กรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ด้วยบริษทัมหาชนจาํกดั  รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ี
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจ  ใหบ้ริหารจดัการกิจการ
ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 คุณสมบติัและ 
ลกัษณะตอ้งห้าม 
ของกรรมการ 

 มาตรา ๘๙ /๔   นอกจากการพน้จากตาํแหน่งของก รรมการ 
ดว้ยเหตุตามท่ีกาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัแลว้ กรรมการ  
ยอ่มพน้จากตาํแหน่งเม่ือ มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม ท่ีจะไดรั้บ
ความไวว้างใจ  ใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้  ตามท่ีกาํหนดใน
มาตรา ๘๙/๓ และจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัต่อไปมิได ้

 การพน้ต าแหน่งของ
กรรมการดว้ยเหตุ 
มีลกัษณะตอ้งห้าม 



๓๖ 
 
 

บทรองรับความ
สมบูรณ์และผกูพนั
ของกิจการท่ีกระทาํไป
ก่อนปรากฏวา่
กรรมการขาด
คุณสมบติัหรือมี
ลกัษณะตอ้งห้าม 

  มาตรา ๘๙ /๕    บรรดากิจการของบริษทัท่ีคณะกรรมการ 
กรรมการ  หรือบุคคล  ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรร มการไดก้ระทาํไปใน
นามของบริษทั ยอ่มมีผลสมบูรณ์และผกูพนั บริษทั แมจ้ะปรากฏในภายหลงัวา่
กรรมการขา ดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม  หรือขาดความเหมาะสมตาม 
มาตรา ๘๙/๓ 

คุณสมบติั 
ลกัษณะตอ้งห้าม 
และการพน้จาก
ตาํแหน่งของผูบ้ริหาร 

  มาตรา ๘๙/๖ ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจ ใหบ้ริหารจดัการกิจการ
ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 ผูบ้ริหารคนใดขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม 
วรรคหน่ึง ใหผู้บ้ริหารคนนั้นพน้จากตาํแหน่งและจะดาํรงตาํแหน่ งผูบ้ริหารใน
บริษทัต่อไปมิได ้

  
ส่วนท่ี ๒๔ 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของกรรมการ 
และผูบ้ริหาร 

  มาตรา ๘๙/๗ ในการดาํเนินกิจการของบริษทั กรรมการและ
ผูบ้ริหาร  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และ  
ความ ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความรับผิดชอบและ
ความระมดัระวงั 

  มาตรา ๘๙/๘ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบและ 
ความระมดัระวงั กรรม การและผูบ้ริหาร  ตอ้งกระทาํเยีย่งวญิญูชนผูป้ระกอบธุรกิจ
เช่นนั้นจะพึงกระทาํภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนั 
 การใดท่ีกรรมการ  หรือผูบ้ริหาร  พิสูจน์ไดว้า่ ณ เวลาท่ีพิจารณา
เร่ืองดงักล่าว การตดัสินใจของตนมีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่
กรรมการ  หรือผูบ้ริหารผูน้ั้น  ไดป้ฏิบติั หนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบและความ
ระมดัระวงัตามวรรคหน่ึงแลว้ 
 (๑) การตดัสินใจไดก้ระทาํไปดว้ยความเช่ือโดยสุจริต  และ
สมเหตุสมผลวา่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั  
 (๒) การตดัสินใจไดก้ระทาํบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตวา่
เพียงพอ และ   
 (๓) การตดัสินใจไดก้ระทาํไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่วา่
โดยตรง หรือโดยออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจนั้น 



๓๗ 
 
 

 มาตรา ๘๙/๙   ในการพิจารณาวา่กรรมการ หรือผูบ้ริหารแต่ละคน 
ไดป้ฏิบติั หนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบและความระมดัระวงัหรือไม่  ใหค้าํนึงถึง  
ปัจจยัดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (๑) ตาํแหน่งในบริษทัท่ีบุคคลดงักล่าวดาํรงอยู ่ณ เวลานั้น 
 (๒) ขอบเขตความรับผดิชอบของตาํแหน่งในบริษทัของ  
บุคคลดงักล่าว  ตามท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย  หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการ และ 
 (๓) คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
รวมทั้งวตัถุประสงคข์องการแต่งตั้ง 

 
ปัจจยัประกอบการ
พิจารณาการปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ย 
ความรับผิดชอบ 
และระมดัระวงั 

 มาตรา ๘๙ /๑๐    ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
กรรมการและผูบ้ริหารตอ้ง 
 (๑) กระทาํการโดยสุจริต  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั  
เป็นสาํคญั 
 (๒) กระทาํการท่ีมีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ 
 (๓) ไม่กระทาํการใดอนัเป็นการขดั  หรือแยง้กบัประโยชน์  
ของบริษทั อยา่งมีนยัสาํคญั 

 การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย   
ความซ่ือสตัยสุ์จริต 

 มาตรา ๘๙/๑๑   การกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นผลใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคล  ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินอ่ื น 
นอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย   
ใหส้ันนิษฐานวา่เป็นการกระทาํท่ีขดั  หรือแยง้กบัประโยชน์ของบริษทั  
อยา่งมีนยัสาํคญั 
 (๑) การทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทั  หรือบริษทัยอ่ยกบักรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคล  ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  โดยไม่เป็น ไปตามมาตรา ๘๙/๑๒ หรือ 
มาตรา ๘๙/๑๓ 
 (๒) การใชข้อ้มูลของบริษทัท่ีล่วงรู้มา  เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ี
เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ หรือ 
 (๓) การใชท้รัพยสิ์น  หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทั  
ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์  หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไป  ตามท่ีคณะกรรมการ  
กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 บทสนันิษฐานการ
กระท าท่ีขดัหรือแยง้
กบัประโยชน์ของ
บริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

 มาตรา ๘๙/๑๒ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคล ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
จะกระทาํธุรกรรมกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยไดต่้อเม่ือธุรกรรมดงักล่าว ไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั แล้ว  เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวจะเขา้ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 การท าธุรกรรม
ระหวา่งกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย 



๓๘ 
 
 

 
 

  (๑) ธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ี  
วญิญูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถา นการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรอง 
ทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการอนุมติัไวแ้ลว้ 
 (๒) การใหกู้ย้มืเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนกังานและลูกจา้ง  
 (๓) ธุรกรรมท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงของบริษทั  หรือคู่สัญญา 
ทั้งสองฝ่าย มีสถานะเป็น 
  (ก) บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัเป็นผูถื้อหุน้  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
เกา้สิบของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย หรือ 
  (ข) บริษทัยอ่ยท่ี กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมี  
ความเก่ียวขอ้งถือหุน้ หรือมีส่วนไดเ้สียอยูด่ว้ย ไม่วา่โดยตรง  หรือโดยออ้ม ไม่เกิน
จาํนวน อตัรา หรือมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 (๔) ธุรกรรมในประเภท  หรือท่ีมีมูลค่าไม่เกินจาํนวน   
หรืออตัราท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 ในการประกาศกาํหนดตาม (๓) ( ข) หรือ (๔) คณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนอาจกาํหนดใหธุ้รกรรมท่ีกาํหนด  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการดว้ยก็ได ้ 
 มิใหน้าํความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั
พ.ศ. ๒๕๓๕  มาใชบ้งัคบักบัการทาํธุรกรรมระหวา่งกรรมการกบั บริษทั   
หรือบริษทัยอ่ย 

หลกัเกณฑก์ารทาํ     
ธุรกรรมระหวา่ง
กรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง กบับริษทั
หรือบริษทัยอ่ย 

 
 มาตรา ๘๙/๑๓  ในกรณีมีเหตุสมควร   โดยพิจารณาจากผลของ  
ธุรกรรมท่ีมีนยัสาํคญัต่อบริษทั หรือความสัมพนัธ์ของธุรกรรมกบัธุรกิจปกติของ
บริ ษทั ใหค้ณะกรรมการ กาํกบัตลาดทุนมีอาํนาจประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์  
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพื่อใชบ้งัคบักบัการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทั  หรือบริษทัยอ่ยกบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได ้
 (๑) การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการทาํธุรกรรมดงักล่าวต่อ 
ผูล้งทุนเป็น การทัว่ไป  หรือในหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ  หรือหนงัสือ 
นดัประชุมผูถื้อหุน้ 
 (๒) จาํนวนคะแนนเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการลงมติ
อนุมติัการทาํธุรกรรมดงักล่าว 



๓๙ 
 
 

 (๓) หลกัเกณฑใ์นการประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงการจดัใหมี้  
บตัรออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ การ จดัใหมี้ผูต้รวจการการประชุม หรือ  
การพิจารณาส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษของผูถื้อหุน้ ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง 

 การรายงาน 
ส่วนไดเ้สีย 

 มาตรา ๘๙ /๑๔    กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษทั
ทราบถึงการมีส่วน ไดเ้สียของตน  หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็น 
ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร จดัการกิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  ทั้งน้ี 
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 
 

 มาตรา ๘๙ /๑๕    คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้เลขานุการบริษทั
รับผดิชอบดาํเนินการดงัต่อไปน้ีในนามของบริษทั หรือคณะกรรมการ  
 (๑) จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
 (ก) ทะเบียนกรรมการ 
 (ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั  
 (ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุม 
ผูถื้อหุน้ 
 (๒) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย  ท่ีรายงานโด ยกรรมการ
หรือผูบ้ริหาร  
 (๓) ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ประกาศกาํหนด 
 ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากตาํแหน่ง  หรือไม่อาจ  
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหค้ณะกรรมการ แต่งตั้งเลขานุการบริษทัคนใหม่ภายในเกา้สิบวนั
นบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากตาํแหน่ง  หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ี และ 
ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
ในช่วงเวลาดงักล่าว 
 ใหป้ระธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานุการบริษทัต่อสาํนกังาน  
ภายในสิบส่ีวนันบัแต่ วนัท่ีจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบในตาํแหน่งดงักล่าว และใหแ้จง้  
ใหส้าํนกังานทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตามวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) ดว้ย 

 เลขานุการบริษทั 

 มาตรา ๘๙/๑๖   ใหเ้ลขานุการบริษทัจดัส่งสาํเนารายงานการมี
ส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา ๘๙ /๑๔ ให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบ ภายในเจด็วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

 หนา้ท่ีเลขานุการบริษทั
ในการส่งส าเนา 
รายงานส่วนไดเ้สีย 



๔๐ 
 
 

การจดัระบบจดัเก็บ
เอกสารและหลกัฐาน  

 มาตรา ๘๙/๑๗   บริษทัตอ้งจดัใหมี้ระบบการเก็บรักษาเอกสาร
และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มูลตามมาตรา ๘๙/๒๐  รวมทั้งดูแลใหมี้
การเก็บรักษาเอกสาร  หรือหลกัฐานดงักล่าว  ใหถู้ กตอ้งครบถว้นและสามารถ
ตรวจสอบได้  ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่หา้ ปีนบัแต่วนัท่ีมีการจดัทาํเอกสาร  
หรือขอ้มูลดงักล่าว 
 การเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานตามวรรคหน่ึง ใหห้มายความ
รวมถึงการเก็บรักษาดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  หรือระบบอ่ืนใด  ท่ีสามารถเรียกดูได้
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้ความ 

การฟ้องกรรมการเพ่ือ
เรียกประโยชน์ท่ี
กรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งไดรั้บไปโดย
มิชอบคืนให้แก่บริษทั 

 
 มาตรา ๘๙ /๑๘    นอกจากการดาํเนินการกบักรรมการตาม  
มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  
พ.ศ. ๒๕๓๕  แลว้  ในกรณีท่ีกรรมก ารกระทาํการ  หรือละเวน้กระทาํการใด   
อนัเป็นการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๘๙/๗ จนเป็นเหตุ ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษทัอาจฟ้อง เรียกให้
กรรมการรับผดิชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัได ้
 ในกรณีผูถื้อหุน้คนหน่ึ ง หรือหลายคน  ซ่ึงถือหุน้และมีสิทธิ  
ออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษทั  ไดแ้จง้เป็นหนงัสือใหบ้ริษทัดาํเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ และบริษทั 
ไม่ดาํเนินการตามท่ีผูถื้อหุน้แจง้ภายในหน่ึงเดือน นบัแต่วนัท่ีแจง้ ผูถื้อหุน้ดงั กล่าว
สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ตามวรรคหน่ึงแทนบริษทัได ้
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิดาํเนินการกบักรรมการตามมาตราน้ี
แทนบริษทั  หากศาลเห็นวา่การใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เป็นไปโดยสุจริต ใหศ้าล 
มีอาํนาจกาํหนดใหบ้ริษทั ชดใชค้่าใชจ่้ายตามจาํนวนท่ีเห็นสมควร  ซ่ึงเกิดข้ึนจริง 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิดงักล่าว และเพื่อประโยชน์ในการกาํหนดค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
ใหศ้าลมีอาํนาจเรียกใหบ้ริษทัเขา้มาเป็นคู่ความในคดีดว้ย 

การฟ้องผูบ้ริหารเพื่อ
เรียกประโยชน์ท่ี
กรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งไดรั้บไปโดย
มิชอบคืนให้แก่บริษทั 

 
 มาตรา ๘๙ /๑๙    ใหน้าํความในมาตรา ๘๙ /๑๘ มาใชบ้งัคบั 
กบัการฟ้องเรียกใหผู้บ้ริหารกระทาํการ  หรือละเวน้กระทาํการใด  อนัเป็นการ 
ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๘๙ /๗ รับผดิชอบในการส่งคืนประโยชน์ท่ีตน  
หรือกรรมการ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดไ้ปโดยมิชอบ โดยอนุโลม 



๔๑ 
 
 

 มาตรา ๘๙ /๒๐    กรรมการและผูบ้ริหาร  ตอ้งร่วมกนัรับผดิ 
ต่อบุคคล ท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดข้ึน  เน่ืองจาก 
การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อ หุน้  หรือประชาชนทัว่ไป  โดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ใน
สาระสาํคญั หรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระสาํคญัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
เวน้แต่กรรมการ หรือผูบ้ริหารดงักล่าวจะพิสูจน์ไดว้า่โดยตาํแหน่งหนา้ท่ีตนไม่อาจ
ล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูล หรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

 ความรับผิดของ
กรรมการและผูบ้ริหาร
กรณีเปิดเผยขอ้มูล 
เป็นเทจ็หรือ 
ขาดขอ้ความสาํคญั 

 (๑) การใหข้อ้มูลประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 (๒) งบการเงิน  และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน  และ 
ผลการดาํเนินงานของบริษทั  หรือรายงานอ่ืนใด  ท่ีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา ๕๖  
มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๑๙๙  
 (๓) ความเห็นของกิจการเม่ือมีผูท้าํคาํเสนอซ้ือหุน้ของบริษทัจาก
ผูถื้อหุน้เป็นการทัว่ไป  
 (๔) การใหข้อ้มูล  หรือรายงานอ่ืนใด  เก่ียวกบักิจการท่ีบริษทั
จดัทาํข้ึน เพื่อเผยแพร่ต่อผูถื้อหุน้  หรือประชาชนเป็นการทัว่ไป ตามท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายตามวรรคหน่ึง หา้มมิใหฟ้้องคดี  
เม่ือพน้กาํหนดสอ งปีนบัแต่วนัท่ีผูเ้สียหายรู้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็น เทจ็  หรือ
ปกปิดขอ้ความจริงตามวรรคหน่ึง หรือเม่ือพน้กาํหนดหา้ปีนบัแต่วนัท่ีได ้
มีการกระทาํนั้น 

  

 มาตรา ๘๙/๒๑   กรรมการ หรือผูบ้ริหารท่ีกระทาํการ  หรือละเวน้
กระทาํการโดยทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง จนเป็นเหตุใหบ้ริษทัเสียหาย
หรือเสียประโยชน์ท่ีควรได ้จะยกเหตุท่ีไดรั้บอนุมติั  หรือใหส้ัตยาบนัโดยท่ีประชุม  
ผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการมาทาํใหต้นหลุดพน้จากความรับผดิมิได ้
 การกระทาํการ  หรือละเวน้กระทาํการตามวรรคหน่ึง ใหร้วมถึง
กรณีดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (๑) การขอมติคณะกรร มการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยแสดง
ขอ้ความท่ีเป็นเทจ็ในสาระสาํคญั  หรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ใน
สาระสาํคญั  
 (๒) กรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบียดบงัเอาทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์
ของบริษทั 
 (๓) กรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
ของบริษทั 

 ขอ้ห้ามกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารท่ีทุจริตหรือ
ประมาทเลินเล่อ 
อยา่งร้ายแรงใชม้ติหรือ
การให้สตัยาบนัของ
คณะกรรมการหรือ          
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น          
เป็นขอ้อา้งให้ตน 
พน้จากความรับผิด 
 



๔๒ 
 
 

การน าบทบญัญติั            
มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม 

  มาตรา ๘๙/๒๒   ใหน้าํบทบั ญญติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ของกรรมการและผูบ้ริหารตามมาตรา ๘๙/๗ ถึงมาตรา ๘๙/๒๑ 
รวมทั้งบทกาํหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชบ้งัคบักบับุคคลดงัต่อไปน้ี โดยอนุโลม  
 (๑) ผูบ้ริหารชัว่คราว ผูท้าํแผน ผูบ้ริหารแผน และผูบ้ริหาร  
แผนชัว่คราวตามกฎหมายวา่ดว้ยล้ มละลาย และในกรณีท่ีผูบ้ริหารชัว่คราว  
ผูท้าํแผน ผูบ้ริหารแผน หรือผูบ้ริหารแผนชัว่คราวเป็นนิติบุคคล ใหห้มายความ
รวมถึงกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งของนิติบุคคลนั้นดว้ย 
 (๒) ผูช้าํระบญัชี 

การปฏิบติัหนา้ท่ีของ
เลขานุการบริษทัตาม
มาตรา ๘๙/๑๕ 

 
 มาตรา ๘๙ /๒๓    เลข านุการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตาม  
มาตรา ๘๙ /๑๕ ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั  
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  และใหน้าํ ความในมาตรา ๘๙/๘ 
วรรคสอง มาตรา ๘๙/๑๐ มาตรา ๘๙/๑๑ (๒) และ (๓) และมาตรา ๘๙/๑๘ มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม 

การนาํบทบญัญติั 
มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม 
 

 
 มาตรา ๘๙ /๒๔    ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการของ 
บริษทัยอ่ยและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย  ใหน้าํความในมาตรา ๘๙/๗ มาตรา ๘๙/๘ 
มาตรา ๘๙/๙ และมาตรา ๘๙/๑๐ รวมทั้ งบทกาํหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้ง  มาใชบ้งัคบั  
โดยอนุโลม 
 ใหน้าํความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบับุคคลตาม 
มาตรา ๘๙/๒๒ (๑) และ (๒) ของบริษทัยอ่ย โดยอนุโลม 

หนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการแจง้
พฤติการณ์เก่ียวกบัการ
กระทาํความผิด 

 
 มาตรา ๘๙/๒๕    ในการสอบบญัชีขอ งบริษทัหลกัทรัพย์  หรือ
บริษทัตามมาตรฐานการสอบบญัชี ไม่วา่จะกระทาํในฐานะเป็นผูส้อบบญัชี  
ของนิติบุคคลดงักล่าว หรือในฐานะอ่ืน ซ่ึงนิติบุคคลดงักล่าวยนิยอมให้  
สอบบญัชีก็ตาม ถา้ผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยวา่ กรรมการ ผูจ้ดัการ 
หรือบุคคล ซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินงานของนิติบุคคลดงักล่าว ไดก้ระทาํความผดิ 
ตามมาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐๕ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙   
มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๑๒ หรือมาตรา ๓๑๓ ใหผู้ส้อบบญัชีแจง้ขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบัพฤติการณ์ ดงักล่าว  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัหลกัทรัพย์  
หรือบริษทั นั้นทราบ  เพื่อดาํเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ใหแ้ก่สาํนกังานและ
ผูส้อบบญัชีทราบ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 



๔๓ 
 
 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่ดาํเนินการตามวรรคหน่ึง  
ใหผู้ส้อบบญัชีแจง้ใหส้าํนกังานทราบ 
 พฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีตอ้งแจง้ตามวรรคหน่ึง และวธีิการ
เพื่อใหไ้ดม้า ซ่ึงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

  

ส่วนท่ี ๓๔ 
การประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 
 
  

 มาตรา ๘๙/๒๖    ในการประชุมผูถื้อหุ้ น บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการ
กาํหนด และจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไป
ตามท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัเดียวกนันั้น  ทั้งน้ี สิทธิของบุคคลดงักล่าว
ยอ่มไม่ไดรั้บผลกระทบ แมว้า่ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัประชุมผูถื้อหุน้จะมีขอ้มูลท่ี
เปล่ียนแปลงไปแลว้ 
 วนัท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นวนัท่ีล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่เกินสองเดือน แต่ตอ้งไม่ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการอนุมติั
ใหมี้การเรียกประชุมผูถื้อหุน้ และเม่ือคณะกรรมการกาํหนดวนัเพื่อกาํหนดผูถื้อหุน้
ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมแลว้จะเปล่ียนแปลงมิได ้

 การก าหนดวนัท่ี 
ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ 
เขา้ประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

 มาตรา ๘๙ /๒๗    ใหค้ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนมีอาํนาจ
ประกาศกาํหนดประเภท  หรือรายละเอียดของขอ้มูลท่ีคณะกรร มการตอ้งแจง้ต่อ 
ผูถื้อหุน้ในหนงัสือนดัประชุม และระยะเวลาในการจดัส่งหนงัสือนดัประชุม 

 การก าหนดขอ้มูลและ
ระยะเวลาส่งหนงัสือ
นดัประชุมผูถื้อหุ้น 

 มาตรา ๘๙/๒๘   ผูถื้อหุน้คนหน่ึง  หรือหลายคน  ซ่ึงถือหุน้และ  
มีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจาํนวนสิ ทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทั จะทาํหนงัสือเสนอเร่ืองท่ีจะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็น
วาระการประชุมผูถื้อหุน้  ซ่ึงตอ้งระบุ วา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั 
หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี พร้อมทั้ง รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ สาํหรับการ
ประชุมสามญัประจาํปี หรือการประชุมวสิามญัก็ได ้โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 การเสนอเร่ืองเป็น
วาระการประชุม  
ผูถื้อหุ้น 

 ใหค้ณะกรรมการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ตามวรรคหน่ึง
เป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีจะจดัใหมี้ข้ึน  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไป น้ี 
คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดงักล่าวเสนอเป็นวาระในการประชุม 
ผูถื้อหุน้ก็ได ้
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   (๑) เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในวรรคหน่ึง 

 (๒) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั  
และขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าวอา้ง  โดยผูถื้อหุน้มิได้ แสดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบั  
ความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

 (๓) เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัจะดาํเนินการ 
ใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์

 (๔) เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผา่นมา และเร่ืองดงักล่ าวไดรั้บมติสนบัสนุน
ดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการนาํเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจาก
ขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

 (๕) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกาํกั บตลาดทุน 
ประกาศกาํหนด 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้
ตามวรรคหน่ึงเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด ใหแ้จง้กรณีดงักล่าว 
เป็นเร่ืองเพื่อทราบในการประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังนั้น โดยตอ้งระบุเหตุผลในการ
ปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดงักล่าวไวด้ว้ย 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ในการประชุมตามวรรคสามมีมติดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้  ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงเห็นชอบใหมี้การบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ตามวรรคหน่ึงเป็นวาระ
การประชุมของผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการบรรจุเร่ืองดงักล่ าวเป็นวาระในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีบริษทัจะจดัใหมี้ข้ึนในคร้ังถดัไป 

หลกัเกณฑก์ารทาํ     
ธุรกรรมท่ีมีนยัสาํคญั
ต่อบริษทั 

  มาตรา ๘๙ /๒๙    การดาํเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี หากเป็น  
กรณีท่ีมีนยัสาํคญัต่อบริษทัตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ประกาศกาํหนด ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 (๑) การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ไม่วา่ทรัพยสิ์นนั้น 
จะเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
 (๒) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละ
สิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผูท่ี้ก่อความเสียหายแก่บริษทั ไม่วา่สิทธิประโยชน์นั้น จะ
เก่ียวเน่ืองกบัทรัพยสิ์นของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
 (๓) การเขา้ทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่า  หรือ 
ใหเ้ช่าซ้ือกิจการ หรือทรัพยสิ์นทั้งหมด  หรือบางส่วน ไม่วา่กิจการ  
หรือทรัพยสิ์นนั้น จะดาํเนินการโดยบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
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 (๔) การมอบหมายใหบุ้ค คลอ่ืนเขา้บริหารจดัการธุรกิจทั้งหมด
หรือบางส่วน ไม่วา่ธุรกิจนั้นจะดาํเนินการโดยบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

 (๕) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อโครงสร้าง
การบริหารจดัการบริษทั 

 (๖) การใหกู้ย้มืเงิน การใหสิ้นเช่ือ การคํ้าประกนั การทาํ 
นิติกรรมผกูพนับริษทัให้ตอ้งรับภาระทางการเงินเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีบุคคลภายนอก
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถปฏิบติัการชาํระหน้ีได ้หรือการใหค้วามช่วยเหลือ
ดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทั ไม่วา่  
การนั้นจะดาํเนินการโดยบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

 (๗) การดาํเนินการ อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ประกาศกาํหนด 

 ใหค้ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนมีอาํนาจประกาศกาํหนด
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  เพื่อใชบ้งัคบักบัการดาํเนินการของบริษทั
ตามวรรคหน่ึงได ้ 

 (๑) การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไปท่ีเก่ียวกบั 
การดาํเนินการของ บริษทัตามวรรคหน่ึง หรือขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุม
คณะกรรมการ หรือหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

 (๒) จาํนวนคะแนนเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการลงมติ
อนุมติัการทาํธุรกรรมดงักล่าว 

  

 มาตรา ๘๙ /๓๐    ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด ถา้ไดมี้การ  
ส่งหนงัสือนดัประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบติัตาม หรือฝ่าฝืนบทบญัญติัในหมวดน้ี 
ผูถื้อหุน้คนหน่ึง  หรือหลายคน ซ่ึงมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่  
ร้อยละหา้ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  จะร้องขอใหศ้าลสั่ง 
เพิกถอนมติในการประชุมคร้ังนั้นก็ได ้ ทั้งน้ี ใหน้าํบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ี ยวกบั 
การร้องขอใหศ้าลสั่งเพิกถอนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
บริษทัมหาชนจาํกดั มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

 
การใชสิ้ทธิร้องขอต่อ 
ศาลเพื่อเพิกถอนมติ 
ในการประชุมผูถื้อหุ้น 

 มาตรา ๘๙/๓๑ การชกัชวน ช้ีนาํ หรือกระทาํดว้ยประการใด ๆ 
ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นการ ทัว่ไป เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหต้น  หรือ 
บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนแทน ตอ้ง ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 หลกัเกณฑก์ารชกัชวน 
ช้ีนาํ เป็นการทัว่ไป 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้น 
มอบฉนัทะ 
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หลกัเกณฑก์ารจดั
ประชุมผูถื้อหุ้นโดยใช้
ห้องประชุมหลายห้อง 

  มาตรา ๘๙/๓๒ ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัอาจดาํเนินการ  
ในหอ้งประชุมมากกวา่หน่ึงหอ้ง แต่ตอ้งใหผู้เ้ขา้ประชุมในหอ้งอ่ืนสามารถแสดง
ความคิดเห็นใหป้รากฏต่อผูถื้อหุน้อ่ืนในแต่ละหอ้งได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 
  

หมวด ๔๔ 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์
____________ 

ส่วนท่ี ๑ 
การจดัตั้งและการออกใบอนุญาต  

________________ 

การประกอบธุรกิจ 
หลกัทรัพยต์อ้งไดรั้บ 
ใบอนุญาตและ 
เสียค่าธรรมเนียม 
 

 
 มาตรา ๙๐   การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์ะ กระทาํไดต่้อเม่ือ 
ไดจ้ดัตั้งในรูปบริษทัจาํกดั  หรือบริษทัมหาชนจาํกดั  หรือเม่ือเป็นสถาบนัการเงิน 
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายอ่ืน  ทั้งน้ี โดยไดรั้บใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ๔วรรคสอง ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 การควบบริษทัหลกัทรัพยเ์ขา้กนัใหถื้อวา่เป็นการจดัตั้ง 
บริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดั แลว้แต่กรณี 
 การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต 
และการใหค้วามเห็นชอบตามมาตราน้ี  ใหเ้ป็นไปต ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วธีิการตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

การกาํหนดเง่ือนไข 
ให้ผูรั้บใบอนุญาต 
ตอ้งปฏิบติัในการ
ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๙๑ ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ  หรือเพื่อพิทกัษป์ระโยชน์ของประชาชน ให้
รัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรร มการ ก .ล.ต. มีอาํนาจกาํหนดเง่ือนไขท่ี
ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยไ์ด ้

 
  ในกรณีท่ีสภาพการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความจาํเป็นตามวรรคหน่ึง

เปล่ียนแปลงไป รัฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก .ล.ต. อาจแกไ้ข
หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวแ้ลว้นั้นได ้
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 มาตรา ๙๒๔   บริษทัหลกัทรัพยอ์าจมีสาํนกังานสาขาได ้แต่ตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน  
 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข
และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 
 การจดัตั้งสาํนกังานสาขาของสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กฎหมายอ่ืน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

 การมีสาํนกังานสาขา 

 มาตรา ๙๓   ผูใ้ดจะกระทาํการแทนบริษทัซ่ึงจดัตั้งและประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยต์ามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสาํนกังานติดต่อกบับุคคลทัว่ไป
ในราชอาณาจกัร ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน 
 ใหผู้ก้ระทาํการแทนตามวรรคหน่ึงทาํกิจการไ ดเ้ฉพาะท่ีระบุไว้
ในการอนุญาต 
 มิใหน้าํความในมาตรา ๙๕ มาใชบ้งัคั บแก่ผูไ้ดรั้บอนุญาตตาม
มาตราน้ี แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานกาํหนด 

 
สาํนกังาน 
ผูก้ระทาํการแทน 

ส่วนท่ี ๒ 
การกาํกบัและควบคุม  

____________ 

  

 มาตรา ๙๔    บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งใช้ ช่ือซ่ึงมีคาํวา่  
“บริษทัหลกัทรัพย”์ นาํหนา้และ “จาํกดั” ต่อทา้ย 

 คาํนาํหนา้ช่ือ 
และลงทา้ยของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๙๕   หา้มมิใหผู้ใ้ดนอกจากบริษทัหลกัทรัพยใ์ชช่ื้อ  หรือ 
คาํแสดงช่ือในธุรกิจวา่ “บริษทัหลกัทรัพย์ ” หรือคาํอ่ืนใดท่ีมีความหมาย
เช่นเดียวกนั 

 ขอ้ห้าม 
บุคคลอ่ืนใชช่ื้อ 

 มาตรา ๙๖๒  คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาํหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์
ตอ้งมีทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ตามจาํนวนท่ีกาํหนดสาํหรับการประกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงหรือไม่ก็ได ้เวน้แต่บริษทัหลกัทรัพยท่ี์
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพยห์รือการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์
หรือท่ีมีการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยใ์นลกัษณะอยา่งใด อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการ ก .ล.ต. ตอ้งกาํหนดทุนจดทะเบียน ซ่ึงชาํระแลว้ ไม่นอ้ยกวา่  
หน่ึงร้อยลา้นบาท 

 ทุนจดทะเบียน 
ซ่ึงชาํระแลว้ของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์

______________________ 
๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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  (๑) มีการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ไวใ้นความครอบครอง 

 (๒) มีการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพย์  เพื่อการลงทุนของ
บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นเอง 
 (๓) มีภาระความรับผดิชอ บต่อระบบชาํระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพย ์

การดาํรงเงินกองทุน 
ให้เพียงพอ 

 
 มาตรา ๙๗   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์าํรงเงินกองทุนใหเ้พียงพอตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ขอ้ห้ามในการ 
ประกอบธุรกิจ 

 
 มาตรา ๙๘๔  หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยก์ระทาํการดงัต่อไปน้ี  
 (๑) ลดทุนโดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 (๒) กระทาํการใด ๆ อนัจะทาํใหลู้กคา้ หรือบุคคลทัว่ไป 
เขา้ใจผดิเก่ียวกบัราคา คุณค่า และลกัษณะของหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 (๓) กระทาํการใด ๆ อนัมีลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย  
หรือเป็นการเอา เปรียบลูกคา้  หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามท่ีคณะกรรมการ 
กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 (๔) ซ้ือขายหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่วา่จะเป็นการซ้ือขายในนาม
ของตนเอง  หรือลูกคา้  เวน้แต่คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  
ใหก้ระทาํได ้
 (๕) ขายหลกัทรัพยโ์ดยท่ีบริษทัยงัไม่มีหลกัทรัพย์ นั้นอยูใ่น
ครอบครอง  หรือมิไดมี้บุคคลใดมอบหมายใหข้ายหลกัทรัพยน์ั้น  เวน้แต่
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด ใหก้ระทาํได ้
 (๖) รับคาํสั่งซ้ือ หรือขายหลกัทรัพย ์จากลูกคา้นอกสถานท่ีทาํการ 
ของสาํนกังานใหญ่ หรือสาํนกังานสาขา  เวน้แต่สาํนกังานจะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
 (๗) ซ้ือหรือมีหุน้  เวน้แต่  
  (ก) เป็นการไดม้าเน่ืองจากประกอบการคา้หลกัทรัพย ์
การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจหลกัทรัพยอ่ื์น  ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนประกาศกาํหนด หรือ  
  (ข) เป็นการไดม้าโดยไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานตาม
หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

   (๘) ประกอบกิจการอ่ืนใดท่ีมิใช่ธุรกิจหลกัทรัพยใ์นประเภท  
ท่ีไดรั้บอนุญาต  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 การประกอบกิจการอ่ืนใดตามวรรคหน่ึง ไม่รวมถึงการใหกู้ย้มืเงิน
เพื่อการซ้ือขาย หรือแลกเปล่ียนหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการประกอบการเป็นนายหนา้  
 

 



๔๙ 
 
 

ซ้ือขายหลกัทรัพย์  หรือการคา้หลกัทรัพย ์หรือการซ้ือขาย  หรือแลกเปล่ียน
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์และในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัหลกัทรัพย์
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการคา้หลกัทรัพย ์

  

 (๙) ยา้ยท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  หรือสาํนกังานสาขาโดยมิไดรั้บ
อนุญาตจากสาํนกังาน 

 (๑๐) โฆษณากิจการของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น  เวน้แต่ การโฆษณา
นั้นจะไดก้ระทาํตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 

  

 มาตรา ๙๙   ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัใบหลกัทรัพยท่ี์  
บริษทัหลกัทรัพยค์รอบครองอยูใ่น ขณะใดขณะหน่ึงวา่ บริษทัหลกัทรัพยไ์ด้
ครอบครองไวเ้พื่อตนเอง  หรือเพื่อลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือบริษทัได้
ครอบครองไวเ้พื่อลูกคา้รายใด  ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัก่อนหลงัดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ใหก้ารครอบครองของบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อลูกคา้ของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์อยูใ่นลาํดบัก่อนการครอบครองของบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อตนเอง 
 (๒) ใหลู้กคา้ท่ีสั่งซ้ือก่อนไดรั้บประโยชน์ตามลาํดบัก่อนหลงั
หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือ  ทั้งน้ี ไม่วา่บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นจะยดึถือหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ไวเ้ป็นประกนัการชาํระหน้ีเงินกูด้ว้ยหรือไม่ก็ตาม 

 ลาํดบัก่อนหลงัในการ 
ครอบครองหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๑๐๐ ๔  การตั้งบุคคลใดเป็นตวัแทน  หรือนายหนา้ของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานก่อน 
 การขอรับอนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 การตั้งตวัแทน 
หรือนายหนา้ของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๑๐๑   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์จง้เป็นหนงัสือต่อสาํนกังาน
ภายในสิบหา้วนันบัแต่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือขอ้บงัคบัของ
บริษทัหลกัทรัพย ์

 กรณีท่ีตอ้งแจง้ 
ต่อสาํนกังาน 

 มาตรา ๑๐๒ ๔  การใหกู้ย้มืเงินเพื่อการซ้ือขาย  หรือแลกเปล่ียน
หลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

 การให้กูย้มืเงินเพ่ือการ
ซ้ือขายหรือแลกเปล่ียน
หลกัทรัพย ์

 มาตรา ๑๐๓๔  หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต์ั้ง  หรือยอมใหบุ้คคล
ซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นหรือทาํหนา้ท่ีกร รมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจ
ในการจดัการ หรือท่ีปรึกษาของบริษทัหลกัทรัพย ์

 ลกัษณะตอ้งห้าม 
ของผูบ้ริหารของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์ 
และขอ้ยกเวน้ 
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   (๑) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (๒) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกใน
ความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์กระทาํโดยทุจริต 
 (๓) เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการ
ของสถาบนัการเงินท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เวน้แต่จะไดรั้บยกเวน้จาก
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
 (๔)๔ เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการ
ของบริษทั หลกัทรัพยอ่ื์น  เว ้ นแต่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

   (๕) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือ
ผูจ้ดัการตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายอ่ืน 
 (๖) เป็นขา้ราชการการเมือง 
 (๗) เป็นขา้ราชการซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมบริษทัหลกัทรัพย ์
พนกังานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสาํนกังาน  เวน้แต่ 
  (ก)๔ เป็นกรณีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  เพื่อเขา้ไปช่วยเหลือในการดาํเนินงานของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ 
  (ข) เป็นกรณีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๔๕  
  (ค) เป็นกรณีของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นรัฐวสิาหกิจตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 
 (๘)๔ ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๙)๔ เป็นบุคคลซ่ึงมิไดมี้คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ 
ในการทาํงาน  หรือคุณสมบติัอ่ืน  ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ประกาศกาํหนด 
 (๑๐ )๔ มีลกัษณะตอ้งหา้มอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ  
กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

การให้ความเห็นชอบ 
ผูบ้ริหาร และการ 
เพิกถอนการให ้
ความเห็นชอบ 

  มาตรา ๑๐๔   บริษทัหลกัทรัพยจ์ะแต่งตั้งกร รมการ  หรือผูจ้ดัการ 
หรือทาํสัญญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอาํนาจทั้งหมดหรือบางส่วน  ในการบริหารงานของ
บริษทัหลกัทรัพยไ์ดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน   
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 ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลงัวา่บุคคลตามวรรคหน่ึง มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามมาตรา ๑๐๓ ใหส้าํนกังาน มีอาํนาจเพิกถอนความเห็ นชอบท่ีได้ ใหไ้วแ้ลว้ได้  
และใหบ้ริษทัหลกัทรัพยเ์สนอช่ือบุคคลอ่ืนแทน  เพื่อขอความเห็นชอบ จาก
สาํนกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีถูกเพิกถอนความเห็นชอบ 

 ใหน้าํความในมาตรา ๑๐๓ มาใชบ้งัคบัแก่บุคคล ซ่ึงบริษทัหลกัทรัพย์
ทาํสัญญาใหมี้อาํนาจทั้งหมดหรือบางส่วน ในการบริหารงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น 
ตลอดจนผูซ่ึ้งปฏิบติังานใหแ้ก่บุคคลนั้นดว้ย โดยอนุโลม 

  

 มาตรา ๑๐๕    ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัทาํบญัชีเพื่อแสดงผลการ
ดาํเนินงานและฐานะการเงินท่ีเป็นอยูต่ามความเป็นจริง  โดยถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสถาบนัวชิาชีพท่ีหน่วยราชการ ท่ีเก่ียวขอ้งให้
ความเห็นชอบ และขอ้กาํหนดเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
การจดัทาํบญัชีแสดง 

ผลการดาํเนินงาน และ
ฐานะการเงินของ
บริษทัหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๑๐๖    ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัทาํงบดุลและบญัชี 
กาํไรขาดทุนทุกงวดการบญัชี  ในรอบระยะเวลาหกเดื อนตามแบบท่ี สาํนกังาน
ประกาศกาํหนด งบดุลนั้นตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย 
ผูส้อบบญัชีท่ีสาํนกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในรอบปีบญัชีนั้น  และ
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวตอ้งมิใช่กรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัหลกัทรัพย์
นั้น  

 
การจดัทาํและการ 
ประกาศงบการเงิน และ
การให้ความเห็นชอบ 

ผูส้อบบญัชี 

 ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ระกาศงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 
ท่ีจดัทาํข้ึนตามวรรคหน่ึงทุกงวดการบญัชีในรอบระยะเวลาหกเดือน โดยให ้
ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สาํนกังานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ลงประกาศใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยหน่ึง ฉบบั และเสนอต่อสาํนกังาน 
หน่ึงฉบบั 

 
 

 การจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดการบญัชีรอบ  
ระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบญัชีตามวรรคหน่ึง  และการประกาศตามวรรคสอง 
ใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในสามเดือนนบัแต่วนัส้ินงวดการบญัชี และสาํหรับ
งวดประจาํปีบญัชี ใหด้าํเนินการให้ แลว้เสร็จภายในยีสิ่บเอด็วนันบัแต่วนัท่ี  
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั้งหมดตอ้งไม่เกินส่ีเดือนนบัแต่  
วนัส้ินปีบญัชีนั้น  ทั้งน้ี เวน้แต่สาํนกังานจะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
 

 มาตรา ๑๐๗ ผูส้อบบญัชีตามมาตรา ๑๐๖ ตอ้งรักษามรรยาท
และปฏิบติังานสอบบญั ชี  เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชีและขอ้กาํหนดเพิ่มเติม  ตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

 
มรรยาทและ 
การปฏิบติังาน 
ของผูส้อบบญัชี 



๕๒ 
 
 

   ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ดท้าํเอกสารประกอบการลงบญัชี
และหรือลงบญัชีไม่ ตรงกบัความเป็นจริง ใหผู้ส้อบบญัชีเปิดเผยขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระสาํคญัของบญัชี  ท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินไวใ้นรายงานการสอบบญัชี 
ท่ีตนจะตอ้งลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น 
 ผูส้อบบญัชีผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง   
ใหส้าํนกังานมีอาํนาจเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีผูน้ั้นได ้

การให้บริษทัหลกัทรัพย ์
ประกาศรายการหรือ 

เปิดเผยขอ้มูล 

 
 มาตรา ๑๐๘   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ระกาศรายการหรือเปิดเผย
ขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบับริษทัหลกัทรัพยน์ั้น  ตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ี 
สาํนกังานกาํหนด ประกาศรายการ  หรือขอ้มูลดงักล่าวใหแ้สด งไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ 
สาํนกังานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น และใหร้ายงานต่อสาํนกังานทราบพร้อมดว้ย
สาํเนาประกาศรายการ หรือขอ้มูลท่ีเปิดเผย 

การให้บริษทัหลกัทรัพย ์
ยืน่รายงานหรือ 
แสดงเอกสาร 

 
 มาตรา ๑๐๙๔ สาํนกังานจะกาํหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยใ์ด  
ยืน่รายงาน หรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลา  หรือเป็นคร้ังคราว  ตามท่ีสาํนกังาน
กาํหนดก็ได ้และสาํนกังานจะใหท้าํคาํช้ีแจงเพื่ออธิบาย  หรือขยายความแห่ง
รายงาน  หรือเอกสารนั้นดว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละภายในกาํหนดเวลาท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  
 รายงานและเอกสารท่ียืน่  หรือแสดง  หรือคาํช้ีแ จงเพื่ออธิบาย  
หรือขยายความตามวรรคหน่ึง บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งทาํใหค้รบถว้นและตรงต่อ 
ความเป็นจริง 

การเปิดทาํการ 
และหยดุทาํการ 

 
 มาตรา ๑๑๐    บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งเปิดทาํการตามเวลาและ  
หยดุทาํการตามวนัท่ีสาํนกังานกาํหนด  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน  
ใหเ้ปิดทาํการ หรือหยดุทาํการในเวลา หรือวนัอ่ืน 

บทยกเวน้สาํหรับ
สถาบนัการเงินท่ีไดรั้บ
อนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๑๑๑   มิใหน้าํความในมาตรา ๙๔ มาตรา ๙๘(๑) (๗) (๘) 
และ (๙) มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐   
มาใชบ้งัคบัแก่สถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งต ามกฎหมายอ่ืน  และไดรั้บใบอนุญาตตาม
มาตรา ๙๐ 

บทคุม้ครองทรัพยสิ์น
ของลูกคา้ของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ในกรณีท่ี 
บริษทัหลกัทรัพย ์
 

 
 มาตรา ๑๑๑/๑๔ เม่ือบริษทัหลกัทรัพยต์กเป็นลูกหน้ีตาม 
คาํพิพากษา   ถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกทางการ  หรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี 
กาํกบัดูแล ตามกฎหมายอ่ืน สั่งระงบัการดาํเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด  
ใหน้าํความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่ง  
 



๕๓ 
 
 

พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ .ศ . ๒๕๔๖ มาใชบ้งัคบัแก่ลูกคา้  
และทรัพยสิ์นท่ีถือวา่เป็นของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี โดยอ นุโลม   
ในการน้ีใหส้ันนิษฐานวา่รายการและจาํนวนทรัพยสิ์นของลูกคา้  ซ่ึงปรากฏตาม
บญัชีท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัทาํข้ึน  ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ประกาศกาํหนด  เป็นรายการและจาํนวนท่ีถูกตอ้ง เวน้แต่จะพิสูจน์ใหเ้ห็น 
เป็นอยา่งอ่ืน 

 ตกเป็นลูกหน้ี 
ตามคาํพิพากษา 
ถูกพิทกัษท์รัพย ์ 
หรือถูกสัง่ระงบั 
การดาํเนินกิจการ 

 เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี  
 “ลูกคา้”  หมายความวา่  
 (๑) บุคคลท่ีใชบ้ริการดา้นธุรกิจหลกัทรัพยจ์ากบริษทัหลกัทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน ตามท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาด ทุนประกาศกาํหนด และมีฐานะสุทธิ เป็นเจา้หน้ีของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์โดยมีสิทธิเรียกเอาเงิน หลกัทรัพย ์ตราสารทางการเงิน   
หรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บ ไดม้า หรือมีไวเ้พื่อบุคคลดงักล่าว 
 (๒) บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลตาม (๑) ซ่ึงมีฐานะสุทธิเป็นเจา้หน้ี
ของบริ ษทัหลกัทรัพย์  อนัเน่ืองมาจากการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
หรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยท่ี์บริษทัหลกัทรัพยด์าํเนินการเพื่อประโยชน์ของ 
บุคคลตาม (๑) 

 
 

 “ทรัพยสิ์นท่ีถือวา่เป็นของลูกคา้”  หมายความวา่ 

 (๑) บรรดาทรัพยสิ์นของลูกคา้และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดม้าแทน
ทรัพยสิ์นของลูกคา้ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นดงักล่าว ท่ีอยูใ่นความครอบครอง 
หรืออาํนาจสั่งการ หรือสั่งจาํหน่ายของบริษทัหลกัทรัพย ์อนัเน่ืองมาจากประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์  หรือธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 (๒) หลกัทรัพย ์หรือตราสารทางการเงินอ่ืนใด ท่ีบริษทัหลกัทรัพย์
ถือไวใ้นลกัษณะเป็นเจา้ของซ่ึงเป็นหลกัทรัพย์ หรือตราสารทางการเงิน  ท่ีออกโดย
นิติบุคคลเดียวกนั หรือโครงการจดัการกองทุนรวมเดียวกนั ประเภท และชนิด
เดียวกนักบัหลกัทรัพย ์หรือตราสารทางการเงินของลูกคา้  ทั้งน้ี ในจาํนวนท่ีจาํเป็น
เพื่อการส่งคืนหลกัทรัพย์  หรือตราสารทางการเงินประเภทและชนิดเดียวกนันั้น  
แก่ลูกคา้ตามสิทธิเรียกร้องท่ีลูกคา้มีต่อบริษทัหลกัทรัพย ์

  

 
 

 

 



๕๔ 
 
 

 
 ส่วนท่ี ๓ 

การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
_________________ 

การเป็นนายหนา้ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ตอ้งทาํสญัญา 
เป็นหนงัสือ 

 
 มาตรา ๑๑๒ ๔   ในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์  
บริษทัหลกัทรัพย์  ตอ้งทาํสัญญาเป็นหนงัสือกบัลูกคา้ท่ีมอบหมายใหท้าํการเป็น
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ในการน้ี คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนอาจกาํหนด
รายการอนัเป็นสาระสาํคญัแห่ง สัญญา  เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา
ดงักล่าวก็ได ้

การดาํเนินการ 
เป็นนายหนา้ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๑๑๓ ๔   ในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
บริษทัหลกัทรัพย์  ตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 
 

ส่วนท่ี ๔ 
การคา้หลกัทรัพย ์ 

_______________ 

การดาํเนินการใน
การคา้หลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๑๑๔ ๔  ในการคา้หลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพย์  ตอ้ง
ดาํเนินการคา้หลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ  
กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 
 

ส่วนท่ี ๕ 
การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน  

_______________ 

การดาํเนินการเป็น 
ท่ีปรึกษาการลงทุน 

 
 มาตรา ๑๑๕๔  ในการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน บริษทัหลกัทรัพย์
ตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
ประกาศกาํหนด และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนจะกาํหนดค่าธรรมเนียม  หรือ
ค่าบริการท่ีบริ ษทัหลกัทรัพยอ์าจเรียกจากลูกคา้  ในการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
ดว้ยก็ได ้

 
 

 
 



๕๕ 
 
 

ส่วนท่ี ๖ 
การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 

_______________ 

 
 

 มาตรา ๑๑๖๔   ในการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพย์
ตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลา ดทุน 
ประกาศกาํหนด และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนจะกาํหนดค่าธรรมเนียม  หรือ
ค่าบริการท่ีบริษทัหลกัทรัพยอ์าจเรียกจากลูกคา้ในการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
ดว้ยก็ได ้

 
การดาํเนินการในการ
จดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

ส่วนท่ี ๗ 
การจดัการกองทุนรวม  

_______________ 

 
 

 มาตรา ๑๑๗ ๔    ในการจั ดการกองทุนรวม บริษทัหลกัทรัพย์  
จะจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมได ้เม่ือคาํขอจดัตั้งกองทุนรวมนั้นไดรั้บอนุมติั 
จากสาํนกังาน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ 
กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 
การจดัตั้งและจดัการ 
กองทุนรวม ตอ้งไดรั้บ 

อนุมติัจากสาํนกังาน 

 มาตรา ๑๑๘   ในการยืน่คาํขอจดัตั้งกองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๗
บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งส่งเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีดว้ย  
 (๑) รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมตามรายการ 
ท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 
 (๒) ร่างขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพย ์
 (๓) ร่างสัญญาจดัตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 
เอกสารหลกัฐาน 

ในการยืน่คาํขอจดัตั้ง
กองทุนรวม 

 มาตรา ๑๑๙   ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบั 
บริษทัหลกัทรัพยอ์ยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 (๑) อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบริษทัหลกัทรัพย ์
 (๒) การแต่งตั้ง เ ง่ือนไขการ เปล่ียนตวัและค่าตอบแทนผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  (๓) อตัราและวธีิการจ่ายค่าตอบแทน และบาํเหน็จในการจดัการ
กองทุนรวม 
 (๔) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 สาระสาํคญัของ 
ขอ้ผกูพนัระหวา่ง 
ผูถื้อหน่วยลงทุนกบั
บริษทัหลกัทรัพย ์

 



๕๖ 
 
 

 
  (๕) การเลิกกองทุนรวม ไม่วา่เพราะเหตุครบกาํหนดอายขุอง

โครงการจดัการกองทุนรวม หรือเพราะเหตุอ่ืนใด 
 (๖)๔ รายการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ประกาศกาํหนด 

ขอ้จาํกดัความรับผิด
ของบริษทัหลกัทรัพย์
และผูดู้แลผลประโยชน์
ท่ีไม่เป็นธรรม 
ตกเป็นโมฆะ 

 
 มาตรา ๑๒๐    ขอ้ผกูพนัตามมาตรา ๑๑๙ และสัญ ญาแต่งตั้ง  
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  ตอ้งไม่มีขอ้จาํกดัความรับผดิของ  
บริษทัหลกัทรัพยแ์ละผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีมีลกัษณะอนัไม่เป็นธรรมต่อ  
ผูถื้อหน่วยลงทุน 
 ขอ้ความในขอ้ผกูพนั  หรือในสัญญาใดท่ีมีลกัษณะท่ีขดั
บทบญัญติัตามวรรคหน่ึง ใหต้กเป็นโมฆะ 

คุณสมบติัของ 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 

 
 มาตรา ๑๒๑ ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  ตอ้งเป็น
ธนาคารพาณิชย์  หรือสถาบนัการเงิน  ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาํนกังาน  
ประกาศกาํหนด 
 ในการประกาศกาํหนดตามวรรคหน่ึง สาํนกังานจะกาํหนด 
ในเร่ืองต่อไปน้ีเป็นสาํคญั  

(๑) เงินกองทุน สินทรัพยร์วมสุทธิ และผลการดาํเนินงานของ 
ผูท่ี้จะเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 
 (๒) ความสัมพนัธ์ของผูดู้แลผลประโยชน์กบับริษทัหลกัทรัพย ์
 (๓) การจดัองคก์รและการควบคุมภายใน  เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

การจดัให้มี 
ผูดู้แลผลประโยชน ์

 
 มาตรา ๑๒๒    เม่ือบริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บอนุมติัใหจ้ั ดตั้งและ
จดัการกองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๗ แลว้  และก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชน ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

การเสนอขาย 
หน่วยลงทุน 
ต่อประชาชน 
และหนงัสือช้ีชวน 

 
 มาตรา ๑๒๓   การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนจะกระทาํ
ไดต่้อเม่ือบริษทัหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัส่ง หรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน  พร้อมทั้งระบุวนัท่ี 
ท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมไวด้ว้ย 
 หนงัสือช้ีชวนตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด   
สาํหรับรายการในหนงัสือช้ีชวนท่ีตรงกบัรายการในโครงการจดัการกองทุนรวม
ตอ้งมีสาระสาํคญัของขอ้มูลไม่ต่างกนั 
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 มาตรา ๑๒๔๔  เงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนในแต่ละ
โครงการจดัการกองทุนรวม ใหร้วมเขา้เป็นกองทรัพยสิ์นและใหบ้ริษทัหลกัทรัพย์
จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นดงักล่าว  เป็นกองทุนรวมกบัสาํนกังานตามหลกัเกณฑ์  
และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 กองทุนรวมท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้  ใหเ้ป็นนิติบุคคลซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์าํทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไปลงทุนตาม
โครงการจดัการกองทุนรวมตามท่ีไดรั้บอนุมติั โดยใหบ้ริษทัหลกัทรัพยเ์ป็น
ผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 ใหก้องทุนรวมตามวรรคสอง  มีสัญชาติเดียวกบับริษทัหลกัทรัพย์
ซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 การจดทะเบียน 
กองทรัพยสิ์นเป็น 
กองทุนรวม 

 มาตรา ๑๒๕   ในการจดัการกองทุนรวม บริษทัหลกัทรัพยต์อ้ง
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (๑) จดัการใหเ้ป็นไปตามโครงการจั ดการกองทุนรวมท่ีไดรั้ บ
อนุมติั ตลอดจนขอ้ผกูพนัท่ีทาํไวก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งเคร่งครัด 
 (๒) จดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไวก้บัผูดู้แล
ผลประโยชน์กองทุนรวม 
 (๓) จดัทาํบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโ้ดยถูกตอ้ง
ครบถว้น 
 (๔) จดัทาํรายงานการลงทุนของกองทุนรวมใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์ ของกองทุนรวมทราบ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสาํนกังาน
ประกาศกาํหนด 
 (๕)๔ จดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 (๖) จดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการนาํทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวมไปลงทุน และนาํผลประโยชน์ดงักล่าวฝากไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์ 

 
หนา้ท่ีของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ในการจดัการ 
กองทุนรวม 

 มาตรา ๑๒๖   ในการจดัการกองทุนรวม หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพย์
กระทาํการดงัต่อไปน้ี  
 (๑) กระทาํการใด ๆ อนัมีลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 
 (๒) ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุน้ของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็น
ผูรั้บผดิชอบดาํเนินการนั้นเอง 

 
ขอ้ห้าม 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ในการจดัการ 
กองทุนรวม 



๕๘ 
 
 

   (๓) ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน 
ท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ดียวกนันั้น เป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินการ 
 (๔) ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยข์องบริษทัใดเกินอตัราส่วน
ท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด  ทั้งน้ี สาํนกังานจะกาํหนดตามประเภท  
ของหลกัทรัพย ์หรือตามประเภทของกิจการของบริษทันั้นก็ได ้
 (๕)๔ กูย้มืเงินในนามของกองทุนรวม  หรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ 
แก่ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม  เวน้แต่เป็นการเขา้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หรือตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 การประกาศตาม (๔) สาํนกังานจะประกาศกาํหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพย์
ถือปฏิบติัสาํหรับแต่ละกองทุนรวม  หรือรวมทุกกองทุนรวมท่ีบริษทัหลกัทรัพย์
เป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินการก็ได ้

อาํนาจหนา้ท่ีของ 
ผูดู้แลผลประโยชน ์

 
 มาตรา ๑๒๗    ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  มีอาํนาจ
หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ดูแลใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามมาตรา ๑๒๕  
โดยเคร่งครัด 
 (๒) รับฝากทรัพยสิ์นขอ งกองทุนรวมโดยแยกไวต่้างหากจาก
ทรัพยสิ์นอ่ืน  พร้อมทั้งดูแลใหก้ารเบิกจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเป็นไปตามท่ี
ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
 (๓) จดัทาํบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
 (๔) จดัทาํรายงานเสนอต่อสาํนกังาน ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพย์
กระทาํการ  หรืองดเวน้กระทาํการ  จนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวม
หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๑๒๕  
 (๕) ดาํเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ฏิบติัตาม
หนา้ท่ีของตน หรือฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทัหลกัทรัพย ์  
ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือไดรั้บคาํสั่งจากสาํนกังาน 
 ค่าใชจ่้ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อผลประโยชน์ของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมใด ใหเ้รียกร้องจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมนั้น 

การรายงานและอาํนาจ 
สัง่การในกรณีท่ีบริษทั 
หลกัทรัพยก์ระทาํการ 

 
 มาตรา ๑๒๘   ในกรณีท่ีบริษัทหลกัทรัพยก์ระทาํการ  หรืองดเวน้
กระทาํการ  จนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  
 

 

_______________________ 
๔ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ตามมาตรา ๑๒๕  ใหผู้ดู้แลผลปร ะโยชน์ของกองทุนรวมจดัทาํรายงานเก่ียวกบั  
เร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด  และส่งใหแ้ก่สาํนกังานภายในหา้วนันบัแต่วนัท่ี  
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรู้ถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

 งดเวน้กระทาํการ 
หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี 

 ในกรณีท่ีสาํนกังานไดรั้บรายงานตามวรรคหน่ึง  และพิจารณา  
เห็นวา่การกระทาํของบริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นการกระทาํท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง ใหส้าํนกังานมีอาํนาจสั่งให้
บริษทัหลกัทรัพยแ์กไ้ขการกระทาํ  หรืองดเวน้การกระทาํ  ท่ีอาจก่อใหเ้กิด  
ความเสียหาย หรือเป็นการฝ่าฝืนหนา้ท่ีของบริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๑๒๕ 
 ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของ สาํนกังาน  
ท่ีสั่งตามวรรคสอง ใหส้าํนกังานมีอาํนาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
 (๑) สั่งเพิกถอนการเป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการของ
บริษทัหลกัทรัพยน์ั้น และแต่งตั้งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยอ่ื์นเขา้เป็นผูรั้บผดิชอบ ใน
การดาํเนินการแทน  ทั้งน้ี ใหถื้อวา่บริษทัหลกัทรัพยท่ี์สาํนกังานแต่งตั้งไดรั้บไป  
ซ่ึงสิทธิและหนา้ท่ีของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ถูกสั่งเพิกถอน 
 (๒) สั่งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยเ์ลิกกองทุนรวมนั้น 

  

 มาตรา ๑๒๙   ในการจดัการกองทุนรวม  บริษทัหลกัทรัพยต์อ้ง
ดาํเนินการตามโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังาน 
 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม  หรือแกไ้ขวธีิการ
จดัการ  หากมิไดก้ระทาํตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุน  ซ่ึงคิดตาม
จาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของโค รงการจดัการกองทุนรวมนั้น จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน 

 
การดาํเนินการและ 
แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ 
จดัการกองทุนรวม 

 ในกรณีท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม  หรือ 
วธีิจดัการไดก้ระทาํตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์จง้ให้
สาํนกังานทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดมี้มติใหแ้กไ้ข 

  

 ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์จง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวม  หรือวธีิจดัการไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบัภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน หรือวนัท่ีไดมี้มติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม แลว้แต่กรณี 
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  มาตรา ๑๓๐ ๔  เม่ือเลิกกองทุนรวมแลว้ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพย์

แต่งตั้งผูช้าํระบญัชี  เพื่อทาํหนา้ท่ีรวบรวมและแจกจ่ายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูถื้อ  
หน่วยลงทุน รวมทั้งทาํการอยา่งอ่ืนตามแต่จาํเป็นเพื่อชาํระบญัชีใ หเ้สร็จส้ิน   
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
ประกาศกาํหนด  
 ผูช้าํระบญัชีตามวรรคหน่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
สาํนกังานก่อน 
 ค่าใชจ่้ายและเงินค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนรวมใด   
ใหจ่้ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมนั้น 

การจดทะเบียน 
เลิกกองทุนรวม 

 
 มาตรา ๑๓๑    เม่ือการชาํระบญัชีเสร็จส้ิน ใหผู้ช้าํระบญัชี  
ขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสาํนกังาน 
 ภาย หลงัจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมี
ทรัพยสิ์นคงคา้งอยู่  ใหผู้ช้าํระบญัชีจดัการโอนทรัพยสิ์นดงักล่าว  ใหต้กเป็น
กรรมสิทธ์ิของสาํนกังาน 

การนาํบทบญัญติั 
มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม 

 
 มาตรา ๑๓๒   ใหน้าํความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๘๐ 
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ 
และมาตรา ๘๙  รวมทั้งบทกาํหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบัแก่การเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อประชาชน  และการฟ้องร้อ งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์ 
โดยอนุโลม 
 ค่าใชจ่้ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมใด 
ใหเ้รียกร้องไดจ้ากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมนั้น 

  
ส่วนท่ี ๘๒ 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล  
_______________ 

หนา้ท่ีของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ในการจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคล 

 
 มาตรา ๑๓๓๔  ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ใหบ้ริษทัหลกัทรัพย์
จดัการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ ผูม้อบหมาย
ใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล โดยใชค้วามรู้ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 
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 ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท์าํสัญญาเป็นหนงัสือกบับุ คคล  หรือ 
คณะบุคคลท่ีมอบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล และตอ้งดาํเนินการจดัการ
กองทุนส่วนบุคคลตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ 
กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนมีอาํนาจ
กาํหนดรายการ อนัเป็นสาระสาํคญัแห่งสัญญาดงักล่าวได ้

 
 

 มาตรา ๑๓๔๔  ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล บริษทัหลกัทรัพย์  
ตอ้งจดัใหมี้ผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล  โดยความเห็นชอบของสาํนกังาน   
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ประกาศกาํหนด 

 
การจดัให้มีผูจ้ดัการ
กองทุนส่วนบุคคล 

 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีข องผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล  ใหน้าํความ
ในมาตรา ๑๓๓ วรรคหน่ึง มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 
 ใหผู้จ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลดาํเนินการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ประกาศกาํหนด 
 ผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามควา มในวรรคสอง
หรือวรรคสาม ใหส้าํนกังานมีอาํนาจเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการ
กองทุนส่วนบุคคลนั้นได ้

 
 

 มาตรา ๑๓๕ ๔  ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล บริษทัหลกัทรัพย์ 
ตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  โดยความเห็นชอบจากสาํนกังาน  ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 
การจดัให้มี 
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

 บริษทัหลกัทรัพยอ์าจเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของผูม้อบหมาย  
ใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีตนเป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินการได้  เม่ือไดรั้บ  
ความยนิยอมจากผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล และไดรั้บ 
ความ เห็นชอบจากสาํนกังาน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 
 

 มาตรา ๑๓๖   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์ยกทรัพยสิ์นของผูม้อบหมาย
ใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลออกจากทรัพยสิ์นของตน และในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพย์
มิไดเ้ป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์ นของผูม้อบหมาย  ใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีตน  
เป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินการ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์าํทรัพยสิ์นนั้นไปฝากไวก้บั  
 

 
การให้บริษทัหลกัทรัพย์
แยกทรัพยสิ์น  
และการนาํทรัพยสิ์น 
ไปฝาก 
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 ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามมาตรา ๑๓๕ วรรคหน่ึง ภายใน  

วนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บทรัพยสิ์นนั้นมา หรือภายใน
ระยะเวลา ตามท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 

การแยกหลกัทรัพยท่ี์รับ
ฝากออกจากทรัพยสิ์น
ของผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

 
 มาตรา ๑๓๗   ในการรับฝากทรัพยสิ์น ใหผู้รั้บฝากทรัพยสิ์นแยก
ทรัพยสิ์นท่ีตนรับฝากไวอ้อกจากทรั พยสิ์นอ่ืนของตน และดาํเนินการเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นท่ีรับฝากนั้น  ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีสาํนกังาน 
ประกาศกาํหนด 
 ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามความในวรรคหน่ึง  
ใหส้าํนกังานมีอาํนาจเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบผูรั้บฝากทรัพยสิ์นนั้นได ้

การลงช่ือในทรัพยสิ์น 
 

 มาตรา ๑๓๘   บรรดาทรัพยสิ์นของผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุน
ส่วนบุคคล  ตอ้งลงช่ือของผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล  และช่ือของ
บริษทัหลกัทรัพยใ์นฐานะผูท้าํการแทนไวด้ว้ย  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 

ขอ้ห้าม 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ในการจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคล 

 
 มาตรา ๑๓๙   ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคล หา้มมิให้  
บริษทัหลกัทรัพยก์ระทาํการดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทอ่ืนใด  เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของ 
ผูม้อบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล  นอกจากท่ีไดต้กลงกนัไวต้ามสั ญญา
มอบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล 
 (๒) รับค่าธรรมเนียม  หรือค่าบริการอ่ืนใดจากผูม้อบหมายให้
จดัการกองทุนส่วนบุคคล  เวน้แต่เป็นค่าธรรมเนียม  หรือค่าบริการ ตามอตัราและ
วธีิการท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญามอบหมายใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล 
 (๓) ซ้ือ หรือขายทรัพยสิ์นในนามของต นเองใหแ้ก่ผูม้อบหมาย
ใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ถึงการกระทาํดงักล่าว 
 (๔) ใหค้  ารับรองแก่ผูม้อบหมาย ใหจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลวา่
จะมีก าไร  หรือผลตอบแทนในอตัราท่ีแน่นอน  หรือสัญญาวา่จะไม่มีผลขาดทุน  
ในอตัราท่ีก าหนดไวโ้ดยแน่นอน  เวน้แต่เป็นกา รใหค้  ารับรองตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
 (๕) กระทาํการอ่ืนใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ตามท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 

 
  

 



๖๓ 
 
 

 มาตรา ๑๔๐ ๔  ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัทาํบญัชีแสดงฐานะ  
ทางการเงินของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละราย ตามแบบท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 
และตอ้งเก็บรักษาเอกสารประกอบบญัชีแสดงใหเ้ห็นความถูกตอ้งแห่งบญัชีนั้น 
ไวด้ว้ย 

 การจดัทาํบญัชีแสดง 
ฐานะการเงินของ
กองทุนส่วนบุคคล 

 ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีลั กษณะตามท่ีสาํนกังาน
ประกาศกาํหนด  ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัทาํงบการเงินของกอง ทุนส่วนบุคคล 
ท่ีเป็นอยูต่ามความเป็นจริง และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด การกาํหนดดงักล่าวใหค้าํนึงถึง
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสอบบญัชีตามกฎหมาย  
วา่ดว้ยผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ดว้ย 
 งบการเงินตามวรรคสอง ตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็น
โดยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน และผูส้อบบญัชีดงักล่าว 
ตอ้งมิใช่กรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น 

  

 ผูส้อบบญัชีของกองทุนส่วนบุคคลตอ้งรักษามารยาทและ 
ปฏิบติังานสอบบญัชี  เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด
ของกฎหมายวา่ดว้ยผูส้อบบญัชี และขอ้กาํหนดเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการ  
กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยท์าํเอกสารประกอบการลงบญัชี  หรือ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่ตรงกบัความเป็นจริง  หรือไม่ครบถว้น  ใหผู้ส้อ บ
บญัชีเปิดเผยขอ้เทจ็จริงและผลกระทบท่ีเป็นส าระสาํคญัต่องบการเงินไวใ้น
รายงานการสอบบญัชีท่ีตนตอ้งลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น 
 ผูส้อบบญัชีผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามวรรคส่ีหรือวรรคห้ า ใหส้าํนกังาน  
มีอาํนาจเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีนั้นได ้

 
 

ส่วนท่ี ๙ 
การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษทั 

_______________ 

 
 

 มาตรา ๑๔๑    ในกรณีท่ีสาํนกังานเห็นวา่บริษทัหลกัทรัพยใ์ด 
 (๑) จดัทาํบญัชีไม่เรียบร้อย  หรือไม่ทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา
อนัสมควร 
 (๒)๔ กระทาํการ หรือไม่กระทาํการตามท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 
อาํนาจสัง่การ 
ของสาํนกังาน 
ให้บริษทัหลกัทรัพย์
แกไ้ขการกระทาํ  
หรือกระทาํการ 
หรืองดเวน้การกระทาํ 



๖๔ 
 
 

   ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้น  แกไ้ขการ
กระท าดงักล่าว หรือกระท าการ หรืองดเวน้กระท าการ ตามท่ีส านกังานเห็นสมควร
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

อาํนาจสัง่การ 
ของสาํนกังาน 
ให้บริษทัหลกัทรัพย์
แกไ้ขฐานะ 
หรือการดาํเนินงาน 

 
 มาตรา ๑๔๒    เม่ือปรากฏหลกัฐานต่อส านกังานวา่บริษทั
หลกัทรัพยใ์ดมีฐานะ  หรือมีการด าเนินงานอยูใ่นลกัษณะอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งใหบ้ริษทั
หลกัทรัพยน์ั้นแกไ้ขฐานะ  หรือการด าเนินงานดงักล่าวได้  ภายในระยะเวลาท่ี
ส านกังานก าหนด 

อาํนาจสัง่การ 
ให้บริษทัหลกัทรัพย์
แกไ้ขการบริหารงาน
และการเพิกถอน
ใบอนุญาต 

 
 มาตรา ๑๔๓ ๔  ในกรณีท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเห็นวา่
บริษทัหลกัทรัพยใ์ดมีฐานะ  หรือมีการดาํเนินงานอยูใ่นลกัษณ ะอนัอาจเป็นเหตุ 
ใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ใหค้ณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนมีอาํนาจสั่งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์าํเนินการแกไ้ขการบริหารงาน 
ใหถู้กตอ้ง  หรือดาํเนินการอ่ืนใดภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
กาํหนด  ในการน้ี คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน จะกาํหนดเง่ือนไขใด ๆ ให้  
บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัเพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขฐานะ  หรือการดาํเนินงาน
ของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นดว้ยก็ได ้

 
  บริษทัหลกัทรัพยใ์ดไม่ดาํเนินการแกไ้ข  หรือไม่สามารถแกไ้ข  

การดาํเนินงานดงักล่าวได ้ ใหรั้ฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
มีอาํนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นได ้

อาํนาจสัง่การ 
ของสาํนกังาน 
ให้บริษทัหลกัทรัพย์
ถอดถอนผูบ้ริหาร 

 
 มาตรา ๑๔๔   เม่ือปรากฏหลกัฐานต่อสาํนกังานวา่บริษทัหลกัทรัพยใ์ด
มีฐานะ  หรือมีการดาํเนินง านในลกัษณะอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิด ความเสียหายแก่
ประโยชน์ขอ งประชาชน หรือกรรมการ ผูจ้ดัก าร หรือบุคคล ซ่ึงรับผดิชอบในการ
ดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยใ์ด  ไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของสาํนกังานตาม  
มาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒  ใหส้าํนกังานมีอาํนาจสั่งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้น
ถอดถอนกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคล ซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินงานขอ งบริษทั
หลกัทรัพยผ์ูเ้ป็นต้ นเหตุดงักล่าวออกจากตาํแหน่งได ้ และใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้น
แต่งตั้งบุค คลอ่ืน  โดยความเห็นชอบจากสาํนกังาน เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนภายใน
เวลาสามสิบวนันบัแต่วนัถอดถอน 

   



๖๕ 
 
 

 มาตรา ๑๔๕ ๔  บริษทัหลกัทรัพยใ์ดไม่ถอดถอนบุคคล หรือ 
ถอดถอนแลว้ไม่แต่ง ตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนภายในเวลาสามสิบวนั  
นบัแต่วนัถอดถอน ใหส้าํนกังานดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
กาํกบัตลาดทุน มีอาํนาจสั่งดงัต่อไปน้ี 

 อาํนาจในการถอดถอน
และแต่งตั้งผูบ้ริหาร 
ของบริษทัหลกัทรัพย ์

 (๑) ถอดถอนกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคล  ซ่ึงรับผดิชอบใน
การดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นไม่ถอดถอน 
 (๒) แต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใดไปดาํรงตาํแหน่งแทน  
ผูซ่ึ้ง ถูกถอดถอนเป็นเวลาไม่เกินสามปี และใหบุ้คคลนั้นไดรั้บค่าตอบแทน  
ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด  โดยใหจ่้ายจากทรั พยสิ์นของ  
บริษทัหลกัทรัพยน์ั้น และในระหวา่งเวลาท่ี บุคคลดงักล่าวดาํรงตาํแหน่งอยู ่  
ผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ะมีมติเพิกถอน  หรือเปล่ียนแปลงคาํสั่งของ
สาํนกังานมิได ้
 เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี ใหถื้อวา่คาํสั่งของสาํนกังานตาม
วรรคหน่ึง  เป็นมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามประมวล กฎหมายแพง่และพาณิชย ์
หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั แลว้แต่กรณี 
 บุคคลซ่ึงถูกถอดถอนจะเขา้ไปเก่ียวขอ้ง  หรือดาํเนินการใด ๆ  
ไม่วา่โดยทางตรงและทางออ้มในบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นมิได้  และตอ้งอาํนวย 
ความสะดวก และใหข้อ้เทจ็จริงแก่บุคคลซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งแทน 

 
 

 มา ตรา ๑๔๖    บริษทัหลกัทรัพยใ์ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของ
สาํนกังานตามมาตรา ๑๔๔  ใหส้าํนกังานรายงานต่อคณะกรรมการ ก .ล.ต. และ 
ใหรั้ฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก .ล.ต. มีอาํนาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตได ้

 
อาํนาจเพิกถอน 
ใบอนุญาตกรณี 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ไม่ถอดถอนผูบ้ริหาร
ตามคาํสัง่ของสาํนกังาน 

 มาตรา ๑๔๗   ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยใ์ดไม่ประกอบกิจการ
ตามประเภทท่ีไดรั้บใบอนุญาต ในปริมาณท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด
ในช่วงระยะเวลาสองปีใด ๆ ใหรั้ฐมนตรีตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีอาํนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการทุกประเภท หรือประเภทใด
ประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บใบอนุญาตนั้นได ้

 
อาํนาจเพิกถอน 
ใบอนุญาตกรณี 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ไม่ประกอบกิจการ 
ในปริมาณท่ีกาํหนด 

 มาตรา ๑๔๘    ในกรณีท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๗ ท่ีเป็นการสั่งเพิกถอนการประกอบ
กิจการทุกปร ะเภท ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดงักล่าว  เป็นอนั
เลิกบริษทั 

 
การเพิกถอนใบอนุญาต 
ทุกประเภทให้มีผล 
เป็นการเลิกบริษทั 



๖๖ 
 
 

   ความในวรรคหน่ึง  มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่สถาบนัการเงินท่ีอาจ
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยไ์ดต้ามกฎหมายอ่ืน 

การแจง้คาํสัง่ 
เพิกถอนใบอนุญาต 

  มาตรา ๑๔๙    ในการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษทัหลกัทรัพย ์ 
ใหรั้ฐมนตรีแจง้เป็นหนงัสือ  ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้นทราบ  และปิดประกาศ  
ไวใ้น ท่ีเปิดเผย ณ สาํนกังานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น กบัทั้งใหป้ระกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา และในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั 

การเลิกประกอบกิจการ
ของบริษทัหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๑๕๐  บริษทัหลกัทรัพยใ์ดประสงคจ์ะเลิกประกอบกิจการ
ตามประเภทท่ีไดรั้บใบอนุญาต ใหย้ืน่ขออนุญาตเลิกประกอบกิจการต่อรัฐมนตรี
ผา่นคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกาํหนดเง่ือนไขใด ๆ ก็ได ้

การดาํเนินงานท่ีคา้ง 
เม่ือบริษทัเลิก 
ประกอบกิจการ 

  มาตรา ๑๕๑   เม่ือบริษทัหลกัทรัพยใ์ดเลิกกิจการ  หรือเลิก
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้นทาํการซ้ือขาย  หรือแลกเปล่ียน
หลกัทรัพย ์ชาํระราคา และส่งมอบหลกัทรัพยใ์นรายการท่ีคา้งอยู่  ใหเ้สร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีสาํนกังานกาํหนด 

การแต่งตั้งผูช้าํระบญัชี 
และการชาํระบญัชีของ
บริษทัหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๑๕๒    เม่ือมีการเลิกบริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๑๔๘  
ใหมี้การชาํระบญัชี และใหส้าํนกังานแต่งตั้งผูช้าํระบญัชี 
 การชาํระบญัชีใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยการชาํระบญั ชีบริษทัจาํกดั หรือกฎหมายวา่ดว้ย 
บริษทัมหาชนจาํกดัวา่ดว้ยการชาํระบญัชี แลว้แต่กรณี  เวน้แต่การใดท่ีเป็น 
อาํนาจและหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ใหเ้ป็นอาํนาจและหนา้ท่ีของสาํนกังาน 

   ค่าใชจ่้ายในการชาํระบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยใ์ด  ใหจ่้ายจาก
ทรัพยสิ์นของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น 

  
หมวด ๕ 

ตลาดหลกัทรัพย ์
_____________ 

ส่วนท่ี ๑ 
การจดัตั้ง 

_____________ 

การจดัตั้งและ 
วตัถุประสงคข์อง 
ตลาดหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๑๕๓    ใหจ้ดั ตั้งตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเรียกวา่  
“ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจการ  
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยไม่นาํผลกาํไรมาแบ่งปันกนัดงัน้ี 
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 (๑) จดัใหมี้การใหบ้ริการเป็นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
รวมตลอดถึงการจดัระบบและวธีิการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นศูนยด์งักล่าว 
 (๒) ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ 
ธุรกิจใหบ้ริการเก่ียวกบัหลกัทรัพยจ์ดทะ เบียน  โดยเป็นสาํนกัหกับญัชี  
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ธุรกิจใหบ้ริการดา้นขอ้มูลเก่ียวกบั
หลกัทรัพย ์หรือธุรกิจทาํนองเดียวกนั 
 (๓) ประกอบธุรกิจอ่ืนใดนอกจาก (๑) และ (๒) โดยไดรั้บ
อนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ใหมี้ฐานะเป็นนิติบุคคล 

  

 มาตรา ๑๕๔   ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจกระทาํการต่าง ๆ 
ภายในขอบแห่งวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๑๕๓ อาํนาจเช่นวา่น้ี ใหร้วมถึง 
 (๑) จดัใหไ้ดม้า ถือกรรมสิทธ์ิ มีทรัพยสิทธิต่าง ๆ ครอบครอง 
เช่าหรือใหเ้ช่า เช่าซ้ือหรือใหเ้ช่าซ้ือ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าห รือสิทธิการ  
เช่าซ้ือ จาํนองหรือรับจาํนอง ขายหรือจาํหน่ายดว้ยวธีิอ่ืนใด  ซ่ึงสังหาริมทรัพย์   
หรืออสังหาริมทรัพย ์
 (๒) กูย้มืเงิน หรือใหกู้ย้มืเงิน และลงทุนหาผลประโยชน์ 

 
อาํนาจของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๑๕๕   หา้มมิใหบุ้คคลใดประกอบกิจการตลาดหลกัทรัพย์  
หรือกิจการท่ี มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั นอกจากตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

 
ขอ้ห้ามบุคคลอ่ืน
ประกอบกิจการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๑๕๖    หา้มมิใหบุ้คคลใดนอกจากตลาดหลกัทรัพย ์  
ใชช่ื้อ หรือคาํแสดงช่ือในธุรกิจวา่ “ตลาดหลกัทรัพย”์ หรือ “ตลาดหุน้” หรือคาํอ่ืนใด 
ท่ีมีความหมายเช่นเดียวกนั 

 
ขอ้ห้ามบุคคลอ่ืนใชช่ื้อ 

 มาตรา ๑๕๗   หลกัทรัพยท่ี์จะซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งเป็น
หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนตามส่วนท่ี ๔ แห่งหมวดน้ี 

 
หลกัทรัพยท่ี์จะซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๑๕๘    บริษทัหลกัทรัพยท่ี์จะทาํการเป็นนายหนา้  หรือ
ตวัแทนซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งเป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย์ 

 
การเป็นนายหนา้ 
หรือตวัแทนซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์น 
ตลาดหลกัทรัพย ์
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 ส่วนท่ี ๒ 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ 
_______________ 

คณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๑๕๙    ใหมี้คณะกรรมการต ลาดหลกัทรัพยค์ณะหน่ึง
ประกอบดว้ยบุคคล ซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต แต่งตั้งจาํนวนไม่เกินหา้คน กบับุคคล
ซ่ึงสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจาํนวนไม่เกินหา้คน เป็นกรรมการ และ
ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์เป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยโ์ดยตาํแหน่ง 
 บุคคลซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็น ผูมี้
ความรู้และประสบการณ์ในกิจการตลาดห ลกัทรัพย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือ ธุรกิจ
การเงินเป็นอยา่งดี  และอยา่งนอ้ยหน่ึงคน  ตอ้งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัท่ีมี
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ลือกกรรมการตลาดหลกัทรัพย  ์
คนหน่ึง  นอกจากผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย์  เป็นประธานกรรมการ และจะเลือก
กรรมการตลาดหลกัทรัพยอี์กคนหน่ึง เป็นรองประธานกรรมการดว้ยก็ได ้

คุณสมบติัและ 
ลกัษณะตอ้งห้าม 
ของกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๑๖๐    กรรมการตลาดหลกัทรัพย์  ตอ้งมีคุณสมบติัและ 
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (๓) ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก   
เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีกระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
 (๔) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีตาํแหน่ง  หรือเงินเดือนประจาํ 
ขา้รา ชการการเมือง หรือพนกังาน  หรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ  หรือ
รัฐวสิาหกิจ  หรือของราชการส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  หรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง  
 (๕) ไม่เป็นผูท่ี้พน้จากตาํแหน่งเน่ืองจากคณะกรรมการ ก .ล.ต.  
มีมติใหอ้อก 

วาระของกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์
นอกจากผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๑๖๑    ใหก้รรมการตลาดหลกัทรัพยน์อกจากผูจ้ดัการ
ตลาดหลกัทรัพยด์าํรงตาํแหน่งคราวละสองปี  แต่ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบกาํหนด
หน่ึงปี ใหก้รรมการตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งและกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งสมาชิกเลือกตั้ งออกจากตาํแหน่งฝ่ายละสองคน  โดยวธีิ  
จบัสลากและใหถื้อวา่การออกจากตาํแหน่งโดยการจบัสลากเป็นการออกตาม  
วาระดว้ย 



๖๙ 
 
 

 กรรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์พน้จากตาํแหน่งตามวาระ  อาจไดรั้บ
แต่งตั้ง หรือเลือกตั้งไดอี้ก แต่จะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้

 
 

 มาตรา ๑๖๒   นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยพ์น้จากตาํแหน่งเม่ือ  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหอ้อก  
 (๔) เป็นผูข้าดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖๐  
 เม่ือกรรมการตลาดหลกัทรัพยพ์น้จากตาํแหน่งก่อนวาระ ให้
คณะกรรมการ ก .ล.ต. แต่งตั้ง หรือสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งบุคคลอ่ืน  
เป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ทน แลว้แต่กรณี 

 
การพน้จากตาํแหน่ง
ดว้ยเหตุอ่ืน 
ของกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๑๖๓    ใหน้าํความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ 
วรรคสอง มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓  มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

 
การนาํบทบญัญติั 
มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๖๔    ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูแ้ ต่งตั้ง
ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์ โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 
การแต่งตั้งประโยชน์
ตอบแทน และ 
วาระของผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

  ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์วาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละไม่เกินส่ีปี 
และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

 
 

 มาตรา ๑๖๕   ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยต์อ้ง  
 (๑) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖๐ 
 (๒) เป็นผูส้ามารถปฏิบติังานเตม็เวลาใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์

 
คุณสมบติัและ 
ลกัษณะตอ้งห้าม 
ของผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๑๖๖    นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ผูจ้ดัการ
ตลาดหลกัทรัพยพ์น้จากตาํแหน่งเม่ือ  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออก  
 (๓) มีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์  
 (๔) คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์มติใหอ้อก  
 (๕) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖๐ 

 
การพน้จากตาํแหน่ง
ดว้ยเหตุอ่ืน 
ของผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
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  มติคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพย์

ออกจากตาํแหน่ง  ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวน
กรรมการตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด โดยไม่นบัผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์

อาํนาจหนา้ท่ี 
ของผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๑๖๗    ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีบริหารกิจการ
ของตลาดหลกัทรัพย์  ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์และมีอาํนาจบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งของ
ตลาดหลกัทรัพย ์
 ในการบริหารกิจการ ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งรับผดิชอบต่อ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์

ผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
เป็นผูแ้ทนของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๑๖๘    ในกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก ผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์  เป็นผูแ้ทนของตลาดหลกัทรัพย ์และเพื่อการน้ี ผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะมอบหมายใหบุ้คคลใด ๆ ปฏิบติักิจการบางอยา่งแทน 
โดยไม่ขดัต่อระเบียบ  หรือขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไว้  
ก็ได ้
 การมอบหมายตามวรรคหน่ึง ใหท้าํเป็นหนงัสือ 

การแต่งตั้ง 
ผูท้าํการแทนผูจ้ดัการ
ตลาดหลกัทรัพย ์
เป็นการชัว่คราว 

 
 มาตรา ๑๖๙    เม่ือตาํแหน่งผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยว์า่งลง
หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้ง
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์  หรือพนกังานของตลาดหลกัทรัพยค์นใดคนหน่ึง
เป็นผูท้าํการแทนเป็นการชัว่คราวได ้ ในการน้ี ใหผู้ท้าํการแทนมีอาํนาจและหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบัผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์

อาํนาจหนา้ท่ีของ 
คณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๑๗๐   ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจหนา้ท่ี
วางนโยบายควบคุมดูแลการดาํเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์และปฏิบติัการอ่ืนใด
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี  
 อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกร รมการตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง
ใหร้วมถึงการกาํหนดระเบียบ หรือขอ้บงัคบัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

   (๑) หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการรับ  และ  
เพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 (๒) อตัราค่าธรรมเนียมในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นนายหนา้  
หรือตวัแทนในการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
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 (๓) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกในตลาดหลกัทรัพย ์ 
การเลือกตั้งกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๑๕๙ จาํนวน วธีิการรับ 
คุณสมบติั สิทธิและหนา้ท่ี วนิยั การลงโทษ การประชุม ตลอดจนการโอนและ 
การพน้จากสมาชิกภาพของสมาชิกตลาดหลกัทรัพย ์
 (๔) การกาํหนดเก่ียวกบัค่าเขา้เป็นสมาชิก ค่าบาํรุง เงินประกนั
และค่าบริการต่าง ๆ ท่ีสมาชิกจะพึงจ่ายใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์ 
 (๕) หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้กาํหนดเพิ่มเติมในการบญัชี 
และการสอบบญัชี โดยไม่ขดัต่อมาตรฐานท่ีกาํหนดโดยสถาบนัวชิาชีพ 
ซ่ึงหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารรับรอง 
 (๖) การประกาศรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์  ใหท้าํการสอบบญัชีของบริษทัท่ีมีหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 (๗) หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการจดัทาํทะเบียน  
ผูถื้อหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยฐา นะการเงิน และผลการดาํเนินงานของ
บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 (๘) หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการทาํสัญญาเป็น
นายหนา้  หรือตวัแทนซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  ใหแ้ก่
ลูกคา้และบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มิใช่สมาชิก 
 (๙) หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการซ้ือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์การอนุญาตใหส้มาชิกซ้ือ  หรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาด หลกัทรัพย ์และการชาํระราคา  และการ ส่งมอบ
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีไดมี้การซ้ือ หรือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
 (๑๐) หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิ ธีการเก่ียวกบัการหา้มซ้ือ  หรือ
ขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นการชัว่คราว 
 (๑๑) หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการเขา้ไป
ตรวจสอบเอกสารและสมุดบญัชีของสมาชิกตลาดหลกัทรัพย ์ 
 (๑๒) เวลาทาํการประจาํวนัและวนัหยดุทาํการสาํหรับการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์
 (๑๓) หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการจดัทาํและ
เปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย ์ รวมทั้งกาํหนดระยะเวลาการรับรองการโอน
หลกัทรัพยแ์ละการออกใบหลกัทรัพย ์
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   (๑๔) การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนพนกังานและลูกจา้ง วนิยั 
การลงโทษพนกังานและลู กจา้งของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนการร้องทุกข ์
และระเบียบวธีิปฏิบติังานของตลาดหลกัทรัพย ์
 (๑๕) การกาํหนดตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน ค่าจา้งและเงินบาํเหน็จ 
รางวลัพนกังานและลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพย ์
 (๑๖) การสงเคราะห์พนกังานและลูกจา้ง หรือผูพ้น้จากการเป็น
พนกังานและลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น 
 (๑๗) การอ่ืนใดท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์
 การกาํหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบ  หรือขอ้บงัคบัตาม 
(๒) (๓) (๔) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ตอ้งรับฟังความเห็นจากท่ีประชุม
สมาชิกก่อน และการกาํหนด  หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบ  หรือขอ้บงัคบัตาม 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๑) และ (๑๗) เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ จึงใหใ้ชบ้งัคบัได ้

อาํนาจของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการสัง่ให้ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
ออกแกไ้ข หรือ 
ยกเลิกกฎเกณฑ ์

 
 มาตรา ๑๗๐ /๑๔  ในกรณี ท่ีปรากฏต่อคณะกรรมการ ก .ล.ต. วา่ 
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์  อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย  หรือกระทบกระเทือน
ต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน  หรือไม่เพียงพอท่ีจะคุม้ครองและรั กษาความ
เช่ือมัน่ของผูล้งทุน ใหค้ณะกรรมการ ก .ล.ต. มีอาํนาจสั่งใหต้ลาดหลกัทรัพย์
กาํหนดกฎเกณฑเ์พิ่มเติม ยกเลิก หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎเกณฑท่ี์มีอยูแ่ลว้ได ้

การสัง่รับหรือ 
เพิกถอนหลกัทรัพย ์
จดทะเบียน 
หรือการห้าม 
การซ้ือขายหลกัทรัพย ์
เป็นการชัว่คราว 

 
 มาตรา ๑๗๑   ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์  มีอาํนาจหนา้ท่ี
ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) รับหลกัทรัพยท่ี์มีคุณสมบติัครบถว้นตาม หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐ (๑)  
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 (๒) หา้มการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนรายใดรายหน่ึงใ น
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว โดยกาํหนดระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร 
 (๓) หา้มสมาชิกรายใดรายหน่ึงเขา้ทาํการ ซ้ือ  หรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว โดยกาํหนดระยะเวลา
ตามท่ีเห็นสมควร 
 (๔) เพิกถอนการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ตามมาตรา ๑๗๐(๑) 
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 การสั่งรับหลั กทรัพย์  หรือเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   
ใหต้ลาดหลกัทรัพยป์ระกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีทาํการของตลาดหลกัทรัพย ์
และเผยแพร่ใหป้ระชาชนทัว่ไปทราบ  ก่อนวนัท่ีหลกัทรัพยด์งักล่าว  เป็น  หรือ  
ถูกเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
 

 มาตรา ๑๗๒    เพื่อใหก้ารดาํเนินงาน ของตลาดหลกัทรัพย ์
เป็นไปโดยเรียบร้อย  หรือเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุน ใหค้ณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์  มีอาํนาจสั่งใหบ้ริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน  
ตลาดหลกัทรัพยก์ระทาํการ  หรืองดเวน้กระทาํการในเร่ืองใด ๆ ตามความจาํเป็น
และสมควร  
 ในกรณีท่ีบริษทัท่ีมีหลกัทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ฝ่าฝืนคาํสั่งของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง คณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใชอ้าํนาจตามมาตรา ๑๗๑(๒) หรือ (๔) ก็ได ้

 
การสัง่ให้บริษทัท่ีมี
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์
กระทาํการหรือ 
งดเวน้กระทาํการ 

 มาตรา ๑๗๓   ในกรณีท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พิกถอน
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  เน่ืองจากบริษทัฝ่าฝืนคาํสั่งตามมาตรา ๑๗๒  
ใหบุ้คคลผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์ถูกเพิกถอนนั้น  มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการ
ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูซ่ึ้งรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทั  ผูเ้ป็นตน้เหตุ 
แห่งการฝ่าฝืนคาํสั่งดงักล่าว 

 
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ของผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์
ถูกเพิกถอนการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 บุคคลผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามวรรคหน่ึง  
ตอ้งเป็นผูไ้ดห้ลกัทรัพยน์ั้นมาก่อนการเพิก ถอน  และมิไดมี้ส่วนร่วม  หรือให้  
ความเห็นชอบ หรืออนุมติัแก่การฝ่าฝืนเช่นวา่นั้น 

 
 

 มาตรา ๑๗๔    ความรับผดิชดใชค้่าเสียหายตามมาตรา ๑๗๓    
ใหเ้ป็นจาํนวนเงินเท่ากบัมูลค่าท่ีลดลงจากราคาขายคร้ังสุดทา้ย ในตลาดหลกัทรัพย์
ของหลกัทรัพยน์ั้น 

 
จาํนวนค่าเสียหาย 
ท่ีตอ้งชดใช ้

 มาตรา ๑๗๕    ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจฟ้องร้ องบงัคบัคดี  
เรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๑๗๔ เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพยท์ั้งปวง 

 
อาํนาจฟ้องร้องของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๑๗๖   ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตลาดหลกัทรัพย์  เพื่อดาํเนินกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของ 
ตลาดหลกัทรัพย์  ตามท่ี คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยม์อบหมายได ้และใหน้าํ
ความในมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม  
 ใหค้ณะอนุกรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บประโยชน์ตอบแทน
ตามท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 
คณะอนุกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
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ประโยชน์ตอบแทน 
แก่คณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๑๗๗   ใหป้ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการตลาดหลกัทรัพย์  ไดรั้บประโยชน์ตอบแทนตามท่ีท่ีประชุมสมาชิกของ
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 
 

ส่วนท่ี ๓ 
การดาํเนินงาน  

_______________ 

การเสนองบดุลและ
บญัชีรายไดร้ายจ่าย
ประจาํปีของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๑๗๘    ใหค้ณะกรร มการตลาดหลกัทรัพยเ์สนองบดุล  
และบญัชีรายไดร้ายจ่ายประจาํปี  ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับรองต่อท่ีประชุมสมาชิกของ
ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน 

ผูส้อบบญัชีของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๑๗๙    ใหท่ี้ประชุมสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจากบุคคลท่ี คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์สนอ และใหไ้ดรั้บ
ประโยชน์ตอบแทนตามท่ีท่ีประชุมสมาชิกกาํหนด 
 ผูส้อบบญัชีตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
ผูส้อบบญัชี และไม่เป็นกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์
พนกังาน หรือลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพย ์

อาํนาจของผูส้อบบญัชี 
  มาตรา ๑๘๐   ใหผู้ส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชี 

และเอกสารหลกัฐานของตลาดหลกัทรัพย ์และขอคาํช้ีแจงจากกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์พนกังาน  หรือลูกจา้งของ 
ตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

การยืน่งบการเงินและ
รายงานต่อสาํนกังาน 

  มาตรา ๑๘๑๔ ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยย์ืน่งบดุลและ
บญัชีรายไดร้ายจ่ายประจาํปี ตลอดจนทาํรายงานและจดัส่งเอกสารต่อสาํนกังาน  
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

การจ่ายเงินอุดหนุน
ให้แก่สาํนกังาน 

  มาตรา ๑๘๒   ใหต้ลาดหลกัทรัพยจ่์ายเงินใหแ้ก่สาํนกังาน  เพื่อ
เป็นการอุดหนุนตามอตัราท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

อาํนาจในการ 
เปิดเผยขอ้มูล 

  มาตรา ๑๘๓   ใหต้ลาดหลกัทรัพย์  หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์มีอาํนาจเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีมีหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  หรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ เป็นสมาชิกของ 
ตลาดหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ประชาชนทัว่ไปไดท้ราบ  เพื่อคุม้ครองประโยชน์  หรือ  
ส่วนไดเ้สียของประชาชน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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 มาตรา ๑๘๔   การซ้ือ  หรือการขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์ให้ กระทาํไดโ้ดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
 ในการซ้ือ  หรือการขายหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง สมาชิกจะ
กระทาํการเป็นนายหนา้  หรือตวัแทนของบุคคลใด ๆ หรือของบริษทัหลกัทรัพย ์
ท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกก็ได ้ 
 ๔ในการซ้ือ หรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ซ่ึงมิใช่ประเภทหุน้ใน
ตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์าจประกาศกาํหนดใหบุ้คคล 
ท่ีมิใช่บริษทัหลกัทรัพย์  ท่ีเป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยส์ามารถทาํการซ้ือ   
หรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าวได ้

 การซ้ือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนโดยสมาชิก 

 มาตรา ๑๘๕    หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรั พยท่ี์เป็นสมาชิกของ 
ตลาดหลกัทรัพยซ้ื์อ  หรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนอกตลาดหลกัทรัพย์  
ไม่วา่ จะเป็นการซ้ือ  หรือขายในฐานะนายหนา้  หรือตวัแทน  หรือในนามของ
สมาชิกเอง  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ห้ามสมาชิกซ้ือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
นอกตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๑๘๖   เพื่อป้องกนัความเสียหายอนัอาจเกิดแก่ประโยชน์
ของประชาชน หรือเศรษฐกิจของประเทศ ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจ  
 (๑) หา้มการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนทั้งหมดใน  
ตลาดหลกัทรัพย ์เป็นการชัว่คราว โดยกาํหนดระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร 
 (๒) สั่งใหค้ณะกรรมการตลา ดหลกัทรัพย์  หรือผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยก์ระทาํการ หรืองดเวน้กระทาํการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 

 
อาํนาจของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการสัง่การเพ่ือ
ป้องกนัความเสียหาย 
แก่เศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

 การดาํเนินการตาม (๑) ใหค้ณะกรรมการ ก .ล.ต. ทาํเป็นหนงัสือ
และประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีทาํการของตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทั้ง
รายงานใหรั้ฐมนตรีทราบโดยเร็ว  ในการน้ี ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจสั่งแกไ้ข  หรือ
เปล่ียนแปลงการสั่งการดงักล่าวได ้

 
 

 มาตรา ๑๘๗   ในกรณีท่ีมีเหตุขดัขอ้งอนัเน่ืองมาแต่เคร่ืองอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นระบบซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์  ซ่ึ งเป็นผลใหไ้ม่อาจ 
ซ้ือ หรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามปกติ ใหผู้จ้ดัการ
ตลาดหลกัทรัพย์  มีอาํนาจสั่งหยดุการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด  เป็นการชัว่คราวได ้ แต่ตอ้งรายงานเหตุดงักล่าว 
โดยละเอียดต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในทนัที 

 
การสัง่หยดุการซ้ือขาย 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ทั้งหมดเป็นการชัว่คราว
เน่ืองจากเคร่ืองอุปกรณ์
มีเหตุขดัขอ้ง 
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การดาํเนินงานท่ีคา้ง 
เม่ือพน้จากสมาชิกภาพ 

  มาตรา ๑๘๘    เม่ือสมาชิกของตลาด หลกัทรัพยร์ายใดพน้จาก
สมาชิกภาพ ตลาดหลกัทรัพยต์อ้งอนุญาตใหส้มาชิกนั้นซ้ือขายหลกัทรัพยร์ายการท่ี
คา้งอยูใ่หแ้ลว้เสร็จ 

 
 ส่วนท่ี ๔ 

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
_______________ 

การเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียน 

  มาตรา ๑๘๙    บุคคลใดประสงคจ์ะนาํหลกัทรัพยท่ี์ตนออกไป 
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์จะตอ้งนาํหลกัทรัพยน์ั้น  ไปจดทะเบียนกบั 
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
 เม่ือตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บคาํขอจดทะเบียนแลว้ ใหพ้ิจารณาและ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์  เพื่อสั่งรับ  หรือไม่รับเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

การใชห้ลกัทรัพย ์
แทนกนัได ้

  มาตรา ๑๙๐ ๔  ในกรณีท่ีตอ้งมีการส่งมอบ การโอน การยดึถือ
หรือส่งคืนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้ใชห้ลกัทรัพยข์องนิติบุคคลเดียวกนั  หรือของ
โครงการจดัการกองทุนรวมเดียวกนั ประเภทและชนิดเดียวกนั และจาํนวนเท่ากนั
แทนกนัได ้

การจดัให้มีทะเบียน 
ผูถื้อหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๑๙๑    ใหบ้ริ ษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจดั ให้ 
มีทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย์  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิ การท่ีคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 การจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง บริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยจ์ะมอบใหต้ลาดหลกัทรัพย์  หรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหบ้ริการเป็น 
นายทะเบียนหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๒๒๑ เป็นผูด้าํเนินการแทนก็ได ้

การขอให้ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
เป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์

  มาตรา ๑๙๒    ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนใด  ซ่ึงมีจาํนวนรวมกนัไม่ตํ่ากวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจาํนวนหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น  ร้องขอต่อตลาดหลกัทรัพย์  เพื่อให ้
ตลาดหลกัทรัพยรั์บเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ ดงักล่าว ใหต้ลาดหลกัทรัพย ์
รับเป็นนายทะเบียนตามคาํขอนั้น และใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์าํเนินการ  
ส่งมอบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายในหกสิบวนันบัแต่
วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์จง้การรับเป็นนายทะเบียนต่อบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  
เม่ือพน้กาํหนดดงักล่า วแลว้ บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าวจะทาํหนา้ท่ี  
นายทะเบียนต่อไปไม่ได ้
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 มาตรา ๑๙๓    ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะ  
งดรับการลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพยช์นิดระบุช่ือผูถื้อก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้
และไดมี้ผูถื้อหลกัทรัพยข์อลงทะเบียนการโอนไวก่้อน วนังดรับการลงทะเบียน
ดงักล่าว  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะตอ้งดาํเนินการโอนหลกัทรัพยน์ั้น
ใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้นั้น 

 การลงทะเบียน 
การโอนหลกัทรัพย์
ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ก่อนวนัประชุม 
ผูถื้อหุ้น 

 มาตรา ๑๙๔    หา้มมิใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเ บียน
จ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืน  แก่บุคคลท่ีมิไดล้งทะเบียนเป็น 
ผูถื้อหลกัทรัพย ์ และในกรณีท่ีหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหุน้ หา้มมิใหบ้ริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าว  ยอมใหบุ้คคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ห้ามการจ่าย 
เงินปันผลหรือยอมให้
บุคคลท่ีมิไดล้งทะเบียน
เป็นผูถื้อหลกัทรัพย ์
ออกเสียงลงคะแนน 

 มาตรา ๑๙๕๔   ในกรณีท่ีเจา้ของหลกัทรัพยมี์สัญญาใหบ้ริษทัหลกัทรัพย์
ยดึถือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวเ้ป็นประกนัการชาํระหน้ีเงินกู ้บริษทัหลกัทรัพย์
ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 (๑) จดัใหมี้บญัชี หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าว  ตามแบบท่ี 
ตลาดหลกัทรัพย์ กาํหนด และตอ้งลงรายการใหถู้กตอ้งครบถว้น ตรงตาม 
ความเป็นจริง และเป็นปัจจุบนั 
 (๒) รักษาหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวใ้หต้รงตามประเภท ชนิด และ
ตามจาํนวน สุทธิ ท่ีปรากฏในบญัชีหลกัทรัพยต์าม (๑) อยูต่ลอดเวลา เวน้แต่
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์จะประกาศกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน และตอ้งส่งคืนใหแ้ก่
ผูกู้ไ้ดใ้นทนัทีท่ีผูกู้ไ้ดช้าํระหน้ีเงินกูค้รบถว้นแลว้ 

 
การยดึถือ 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
เป็นประกนัหน้ีเงินกู ้

 การยดึถือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวเ้ป็นประกนัการชาํระหน้ีเงินกู้
ตามวรรคหน่ึง มิใหน้าํมาตรา ๗๕๒ และมาตรา ๗๕๓ แห่งประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย ์มาใชบ้งัคบั 

 ใหน้าํบทบญัญติัเก่ียวกบัการจาํนาํตามประมวลกฎหมายแพง่  
และพาณิชย ์มาใชบ้งัคบักบัการใหป้ระกนัตามวรรคหน่ึง  ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดัหรือ
แยง้กบัมาตราน้ีและมาตรา ๑๙๖ 

 ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์ยดึถือหลกัทรัพย์ จดทะเบียนไวเ้ป็น  
ประกนั การชาํระหน้ีเงินกูต้ามวรรคหน่ึง มีบุริมสิทธิเหนือหลกัทรัพยด์งักล่าว   
ทาํนองเดียวกบัผูรั้บจาํนาํ 
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การบงัคบัชาํระหน้ี 
เงินกูจ้ากหลกัทรัพย ์

จดทะเบียนท่ียดึถือ 
ไวเ้ป็นประกนั 

  มาตรา ๑๙๖๔  การบงัคบัขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ียดึถือไวเ้ป็น
ประกนัการชาํระหน้ีเงินกูต้ามมาตรา ๑๙๕ ผูใ้หกู้ต้อ้งบอกกล่าวเป็นหนงัสือไปยงั 
ผูกู้ ้ และผูใ้หป้ระกนัก่อน  เพื่อใหมี้การชาํระหน้ีภายในเวลาอนัควร ถา้ผูกู้แ้ละ  
ผูใ้หป้ระกนัไม่ปฏิบติัตามคาํบอกกล่าว ผูใ้หกู้มี้สิทธินาํหลกัทรัพยท่ี์เป็นประกนันั้น
ไปขายในตลาดหลกัทรั พย์  ตามวธีิการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด หรือ  
ขายทอดตลาดได ้
 ความในวรรคหน่ึง  ใหใ้ชบ้งัคบักบัการบงัคบัจาํนาํหลกัทรัพย์  
จดทะเบียนท่ีจาํนาํไวต้ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยด์ว้ย โดยอนุโลม 

การลงลายมือช่ือของ 
นายทะเบียนใน 
ใบหลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๑๙๗  ในการออกใบหลกัทรัพย ์ใหน้ายทะเบียนหลกัทรัพย ์
มีอาํนาจลงลายมือช่ือในใบหลกัทรัพยแ์ทนการลงลายมือช่ือกรรมการของบริษทั  
ท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้เม่ือไดรั้บมอบหมายจากบริษทัดงักล่าว 

บทยกเวน้สาํหรับ
หลกัทรัพยบ์างประเภท 

 
 มาตรา ๑๙๘   บทบญัญติัมาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๑๙๓  
มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๑๙๖  มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี  
 (๑) พนัธบตัรท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ  

 (๒) ตัว๋เงิน  
 (๓) หลกัทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด 

การนาํบทบญัญติั 
มาใชบ้งัคบั  
โดยอนุโลม 

 
 มาตรา ๑๙๙๔  ใหน้าํความในมาต รา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ 
และมาตรา ๕๕  รวมทั้งบทกาํหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชบ้งัคบัแก่การโอนและ  
การจดัทาํทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
อนัมิใช่ตัว๋เงิน โดยอนุโลม 
 ใหน้าํความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ 
มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒  รวมทั้งบทกาํหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชบ้งัคบัแก่การ
เปิดเผยขอ้มูลและผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  อนัมิใช่
พนัธบตัรท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวสิาหกิจ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด  
ตามท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยอนุโลม แต่ในกรณีท่ีบริษทัดงักล่าว 
ไดจ้ดัทาํ  และส่งรายงานการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาํนกังานตามมาตรา  ๕๖ ไวแ้ลว้  
บริษทัจะส่งสาํเนารายงานขอ้มูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยก์็ได ้

   ในกรณีท่ีบทบญัญติัตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  กาํหนดใหเ้ป็น
อาํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังาน หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  ใหถื้อวา่บทบญัญัติ
ดงักล่าวเป็นการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของตลาดหลกัทรัพย์  หรือคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 
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 มาตรา ๒๐๐    ใหง้บดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํงวดการ
บญัชีของบริษทัหลกัทรัพย์  หรือสถาบนัการเงินท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดัทาํตามแบบท่ีกาํหนด ไวต้ามมาตรา ๑๐๖ วรรคหน่ึง หรือ
กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินนั้น เป็นงบการเงินประจาํงวด
การบญัชีตามท่ีกาํหนดในมาตรา ๑๙๙  และใหถื้อวา่ผูส้อบบญัชีซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๑๐๖ หรือตามกฎหมายดงักล่าว  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีตลาดหลกัทรัพย์  
ใหค้วามเห็นชอบ 

 งบดุล  
บญัชีกาํไรขาดทุน  
และผูส้อบบญัชีของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์
หรือสถาบนัการเงิน 

ส่วนท่ี ๕ 
การช้ีขาดขอ้พิพาทเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

___________________ 

 
 

 มาตรา ๒๐๑   ในกรณีท่ีสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยมี์ขอ้พิพาท 
ท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวเน่ืองกบักา รซ้ือ  หรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยร์ะหวา่งสมาชิกดว้ยกนัเอง  หรือระหวา่งสมาชิกกบัลูกคา้ของ
สมาชิก คู่พิพาทอาจยืน่คาํร้องต่อตลาดหลกัทรัพย์  เพื่อขอใหมี้การช้ีขาดขอ้พิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ 
 อนุญาโตตุลาการตามวรรคหน่ึง ประกอบดว้ยบุคคล 
ซ่ึงคณะกรรมการตล าดหลกัทรัพยแ์ต่งตั้งหน่ึงคนเป็นประธาน และบุคคล 
ซ่ึงคู่พิพาทแต่งตั้งอีกฝ่ายละหน่ึงคน 

 
การช้ีขาดขอ้พิพาท 
โดยอนุญาโตตุลาการ 

 มาตรา ๒๐๒    คาํร้องตามมาตรา ๒๐๑  ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และอยา่งนอ้ยตอ้งระบุเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 (๑) ช่ือและท่ีอยูข่องคู่พิพาท  
 (๒) ประเด็นขอ้พิพาท  
 (๓) เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
แบบคาํร้องให้มี
อนุญาโตตุลาการ 

 มาตรา ๒๐๓   ใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ มาใชบ้งัคบั
กบัการพิจารณาและช้ีขาดขอ้พิพาทตามมาตรา ๒๐๑ โดยอนุโลม 

 
การนาํกฎหมายวา่ดว้ย
อนุญาโตตุลาการ 
มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 
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  หมวด ๖ 
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์

และศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยล่์วงหนา้ 
__________________ 

ส่วนท่ี ๑ 
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์

__________________ 

การจดัตั้งศูนย ์
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต 

 
 มาตรา ๒๐๔    บริษทัหลกัทรัพยร์วมกนัไม่นอ้ยกวา่สิบห้ าราย 
อาจขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก .ล.ต. จดัตั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์  
เพื่อใหบ้ริการเป็นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย์  ท่ีมิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

คาํขอและเอกสาร
หลกัฐานในการ 
ขอรับใบอนุญาต 

 
 มาตรา ๒๐๕   การขอรับใบอนุญาตจดัตั้งศูนยซ้ื์อข ายหลกัทรัพย์
ตามมาตรา ๒๐๔ ใหย้ืน่คาํขอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (๑) ช่ือของศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ 
 (๒) ท่ีตั้งสาํนกังาน  
 (๓) บริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นสมาชิกผูก่้อตั้ง 
 (๔) ทุนและท่ีมาของทุนในการดาํเนินงาน  
 (๕) ขอ้บงัคบัของศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ 
 (๖) รายละเอียดอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 คาํขอตามวรรคหน่ึง  ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานขอ้ตกลงในการ
จดัตั้ง ขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบักบัสมาชิก และหลกัฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

หลกัเกณฑก์าร 
ขอรับใบอนุญาต 
และการอนุญาต 

 
 มาตร า ๒๐๖    การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต   
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาต 

 
 มาตรา ๒๐๗    ใหค้ณะกรรมการ ก .ล.ต. มีอาํนาจกาํหนด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัตั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ด ้

ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย์
เป็นนิติบุคคล 

 
 มาตรา ๒๐๘   ใหศู้นยซ้ื์อขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตแลว้ 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
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 มาตรา ๒๐๙    หา้มมิใหบุ้คคลใดใหบ้ริการเป็นศูนยซ้ื์อขาย
หลกัทรัพย์  หรือกิจการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั นอกจากศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย์  
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามส่วนน้ี 

 ขอ้ห้ามบุคคลอ่ืน
ให้บริการเป็นศูนย ์
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๒๑๐ ๔   เม่ือมีการจดัตั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต์าม 
มาตรา ๒๐๔ แลว้  ใหมี้คณะกรรมการศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยค์ณะหน่ึง 
ประกอบดว้ยกรรมการท่ีสมาชิกผูก่้อตั้งเลือกเขา้มาจาํนวนไม่เกินเกา้คน  
 ใหก้รรมการศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยเ์ป็นผูเ้ลือกประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ ผูจ้ดัการศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์และตาํแหน่งอ่ืน  ตามท่ี
เห็นสมควรจากกรรมการตามวรรคหน่ึง 

 
คณะกรรมการศูนย ์
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 ใหศู้นยซ้ื์อขายหลกัทรัพยแ์จง้ช่ือและตาํแหน่งของกรรมการ 
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยใ์หค้ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนทราบ โดยมิชกัชา้ 

  

 มาตรา ๒๑๑    ในกรณีท่ีศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยแ์กไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัท่ีใชก้บัสมาชิก ใหศู้นยซ้ื์อขายหลกัทรัพยร์ายงานการแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัดงักล่าวใหส้าํนกังานทราบ โดยไม่ชกัชา้ 

 
การแกไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้บงัคบั 

 มาตรา ๒๑๒ ๔  ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
อาํนาจของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในการสัง่ยกเลิกหรือ
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 

 มาตรา ๒๑๓   ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหส้มาชิกผกูพนัวา่
จะปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือตามระเบียบ  หรือขอ้บงัคบัของ
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยน์ั้น หรือตามระเบียบ  หรือขอ้บงัคบัท่ีคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
กาํหนด  หากสมาชิกใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยน์ั้น 
ตอ้งลงโทษสมาชิกดงักล่าว  
 โทษตามวรรคหน่ึง ไดแ้ก่  
 (๑) ภาคทณัฑ ์
 (๒) ปรับ  
 (๓) หา้มมิใหซ้ื้อขายหลกัทรัพยใ์นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยน์ั้น
เป็นการชัว่คราว 
 (๔) ใหพ้น้จากสมาชิกภาพ 

 การจดัให้สมาชิก
ผกูพนัตน และ 
การลงโทษสมาชิก 

 มาตรา ๒๑๔    ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยย์อ่มเลิกกนัดว้ยเหตุ
ดงัต่อไปน้ี  

 
การเลิกศูนย ์
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
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   (๑) ถา้ในขอ้ตกลงในการจดัตั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยมี์กาํหนด
กรณีอนัใดเป็นเหตุท่ีจะเลิกกนั เม่ือมีกรณีนั้น  

 (๒) ท่ีประชุมสมาชิกมีมติใหเ้ลิก 

 (๓) ถา้จาํนวนสมาชิกลดนอ้ยลงจนเหลือไม่ถึงสิบหา้ราย และ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหเ้ลิก  

 (๔) ลม้ละลาย  

 (๕) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหเ้ลิกเม่ือมีเหตุอนัสมควร  

 การเลิกตาม (๑) และ (๒) จะมีผลต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

การแบ่งทรัพยสิ์น 
เม่ือเลิกศูนย ์
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๒๑๕    เม่ือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยเ์ลิกกนัแลว้  
หากขอ้ตกลงในการจดัตั้ง  หรือขอ้บงัคบั ท่ีใชบ้งัคบักบัสมาชิกไม่ไดก้าํหนดไว้  
เป็นอยา่งอ่ืน ใหแ้บ่งทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูแ่ก่สมาชิกจาํนวนเท่า ๆ กนั 

การนาํบทบญัญติั 
มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม 

 
 มาตรา ๒๑๖๔  ใหน้าํความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ 
มาตรา  ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐ 
มาตรา ๑๙๓ มาตรา  ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๗  รวมทั้งบทกาํหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

การนาํบทบญัญติั 
มาใชบ้งัคบั  
โดยอนุโลม  
และการกาํหนด 
อาํนาจหนา้ท่ี 

 
 มาตรา ๒๑๗    ใหน้าํความในมาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘  
มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๘ มาตรา ๑๗๙ มาตรา ๑๘๐ 
มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๒ มาตรา ๑๘๓ มาตรา ๑๘๔ มาตรา ๑๘๗ มาตรา ๑๘๘ 
มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๕ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ 
มาตรา ๒๐๐  มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓  รวมทั้งบทกาํหนดโทษ
ท่ีเก่ียวขอ้ง มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

 
  ในกรณีท่ีบทบญัญติัตามวรรคหน่ึง  กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ี

ของตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์  หรือผูจ้ดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย ์ใหถื้อวา่บทบญัญติัดงักล่าว  เป็นการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของ
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย์  หรือคณะกรรมการศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หรือผูจ้ดัการ
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

 
 

 
 



๘๓ 
 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยล่์วงหนา้ 

_________________ 

 
 

 มาตรา ๒๑๘    การจดัตั้ง การดาํเนินงาน การกาํกบัและควบคุม
กิจการศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยล่์วงหนา้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

 
ศูนยซ้ื์อขาย 
หลกัทรัพยล่์วงหนา้ 

หมวด ๗ 
องคก์รท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

___________________ 

 
 

ส่วนท่ี ๑ 
สาํนกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

และนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
_________________ 

  

 มาตรา ๒๑๙   หา้มมิใหบุ้คคลใดประกอบการเป็นสาํนกัหกับญัชี
เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 สาํนกัหกับญัชี หม ายความวา่ สถานท่ีอนัเป็นศูนยก์ลางการ
ใหบ้ริการ  เพื่อประโยชน์ในการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้การ 
ซ้ือขายกนั รวมทั้งบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
การประกอบการเป็น
สาํนกัหกับญัชีตอ้ง
ไดรั้บใบอนุญาต 

 มาตรา ๒๒๐    หา้มมิใหบุ้คคลใดประกอบการเป็นศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพ ย ์หมายความวา่ สถานท่ีอนัเป็นศูนยก์ลาง
การใหบ้ริการรับฝากและถอนหลกัทรัพย ์ รวมทั้งบริการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์
ในการหกับญัชี 

 
การประกอบการเป็น
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต 

 มาตรา ๒๒๑   หา้มมิใหบุ้คคลใดใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 
เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
การประกอบการเป็น
นายทะเบียนหลกัทรัพย์
ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต 

 มาตรา ๒๒๒    ใหน้าํความในมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗  
รวมทั้งบทกาํหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้ง  มาใชบ้งัคบักบัสาํนกัหั กบญัชี ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์และนายทะเบียนหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

 
การนาํบทบญัญติั 
มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม 



๘๔ 
 
 

หลกัเกณฑใ์นการ 
ประกอบการเป็นสาํนกั
หกับญัชี ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์หรือนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๒๒๓๔  ในการประกอบการเป็นสาํนกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์หรือนายทะเบียนหลกัทรัพย ์บุคคลท่ีประกอบการดงักล่าว   
ตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ประกาศกาํหนด 

การรองรับความผกูพนั
ตามกฎหมายของการ
เขา้ผกูพนั หรือแทนท่ี
เป็นคู่สญัญาโดย 
สาํนกัหกับญัชี 

  มาตรา ๒๒๓/๑๔   การเขา้ผกูพนั หรือแทนท่ีเป็นคู่สัญญาในสัญญา
ซ้ือขาย หลกัทรัพย์  โดยสาํนกัหกับญัชีและการวางหลกัประกนั ซ่ึงปฏิบติัตาม
กฎเกณฑท่ี์สาํนกัหกับญัชีกาํหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ใหมี้ผลผกูพนัและใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

ผลของการเขา้ผกูพนั
หรือแทนท่ีเป็นคู่สญัญา
ของสาํนกัหกับญัชี 

  มาตรา ๒๒๓/๒๔  ในกรณีท่ีสาํนกัหกับญัชีเขา้ผกูพนั  หรือแทนท่ี
เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายหลกัทรัพย ์ใหส้าํนกัหกับญัชีมีความผกูพนัตามสิทธิ
และหนา้ท่ีท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ตนใหบ้ริการในการชาํระราคา
และส่งมอบหลกัทรัพย์  เฉพาะกบัสมาชิกของตนเท่ านั้น ไม่วา่สมาชิกดงักล่าว  
จะดาํเนินการเพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอ่ืน 

การจดัเก็บและการ
จดัทาํบญัชี และ 
ขอ้ห้ามในการ 
นาํทรัพยสิ์น 
ของสมาชิกไปใช ้
และขอ้ยกเวน้ 

 
 มาตรา ๒๒๓ /๓๔  ในกรณีท่ี สาํนกัหกับญัชีไดรั้บมา  หรือมีไว ้
ซ่ึงทรัพยสิ์นจากสมาชิก  เพื่อเป็นประกนัการชาํระ ราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์  
ท่ีเกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์สมาชิกเป็นผูรั้บผดิชอบต่อสาํนกัหกับญัชี  
ทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการซ้ือขายหลกัทรัพยท์ั้งของสมาชิกและของลูกคา้ หรือ
ทรัพยสิ์นท่ีสมาชิกนาํมาวางไวก้บัสาํนกัหกับญัชี  เพื่อความมัน่คง ของระบบ  
การซ้ือขาย และการชาํระราคา และส่งมอบหลกัทรัพย ์ใหน้าํความในมาตรา ๘๒ และ
มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชบ้งัคบักบั
สาํนกัหกับญัชีในการดูแลรักษาและการใชท้รัพยสิ์นดงักล่าว โดยอนุโลม 

การด าเนินการในกรณีท่ี
สมาชิกถูกศาลสัง่พิทกัษ์
ทรัพยใ์นคดีลม้ละลาย 

 
 มาตร า ๒๒๓ /๔๔  เม่ือสมาชิกถูกฟ้องเป็นคดีลม้ละลายและ 
ศาลมีคาํสั่งพิทกัษ์ ทรัพย์ ใหน้าํความในมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และ
มาตรา ๘๗ แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ .ศ. ๒๕๔๖ มาใชบ้งัคบั
กบัสาํนกัหกับญัชีและทรัพยสิ์นท่ีสาํนกัหกับญัชีไดรั้บมา  หรือมีไวต้าม 
มาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม 

การด าเนินการในกรณี
ท่ีส านกัหกับญัชีถูก
ศาลสัง่พิทกัษท์รัพย์
หรือตกเป็นลูกหน้ีตาม
ค าพิพากษา หรือถูกสัง่
ระงบัการด าเนินกิจการ 

  มาตรา ๒๒๓ /๕ ๔   เม่ือสาํนกัหกับญัชีตกเป็นลูกหน้ีตาม 
คาํพิพากษา ถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกทางการ  หรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี  
กาํกบัดูแลสั่งระงบัการดาํเนินกิจการบางส่วน หรือทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นของสมาชิกและลูกคา้ของสมาชิก  หรือระบบการชาํระราคาและ  
 

 



๘๕ 
 
 

ส่งมอบ หลกัทรัพย ์ใหน้าํความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชบ้งัคบักบัสาํนกัหกับญัชี 
และทรัพยสิ์นท่ีสาํนกัหกับญัชีไดรั้บมา หรือมีไวต้ามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม 

 
 

 มาตรา ๒๒๔ ๔  ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกอบการเป็น  
สาํนกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัท รัพย ์หรือนายทะเบียนหลกัทรัพย ์  
ใหป้ระกอบการไดโ้ดยมิตอ้งไดรั้บใบอนุญาต จากคณะ กรรมการ ก .ล.ต.  ทั้งน้ี  
ใหต้ลาดหลกัทรัพยป์ระกอบการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด ตามมาตรา ๒๒๓ 
 คาํวา่ “ตลาดหลกัทรัพย์ ” ตามวรรคหน่ึง และท่ีจะกล่าวต่อไป 
ในส่วนน้ี ใหห้มายความรวมถึงบริษทัจาํกดัท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ดัตั้งข้ึน  และถือหุน้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจด็สิบหา้ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 
บริษทัจาํกดันั้น 

 
กรณีท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ประกอบการเป็น 
สาํนกัหกับญัชี  
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
หรือนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์

 มาตรา ๒๒๕    ในการฝากหลกัทรัพยไ์วก้บัตลาดหลกัทรัพย ์  
ใหผู้ฝ้ากห ลกัทรัพยจ์ดัทาํบญัชีรายช่ือบุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ไดฝ้ากไว้
กบัตลาดหลกัทรัพย์  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และ 
เม่ือรับฝากหลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจรับโอนหลกัทรัพยท่ี์ 
รับฝากไวใ้นช่ือของตนในฐานะท่ีถือแทนผูฝ้ากหลกัทรัพย์  หรือลูกคา้ของ 
ผูฝ้ากหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นเจา้ของหลกัทรัพยก์็ได ้

 
การรับโอนหลกัทรัพย ์
ท่ีรับฝากไวใ้นช่ือ 
ของตลาดหลกัทรัพย ์
และบญัชีรายช่ือ 
เจา้ของหลกัทรัพย ์

 ใหส้ันนิษฐานวา่หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นช่ือของตลาดหลกัทรัพยต์าม
วรรคหน่ึง  เป็นหลกัทรัพยท่ี์ตลาดหลกัทรัพย์ ถือแทนบุคคลผูมี้ช่ือปรากฏใน  
บญัชีรายช่ือดงักล่าวท่ีผูฝ้ากหลกัทรัพยจ์ดัทาํข้ึน  ทั้งน้ี ตามชนิด ประเภท และ
จาํนวนท่ีปรากฏในบญัชี 

 ในวนัปิดสมุดทะเบียนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ใหต้ลาดหลกัทรัพย์
รวบรวมบญัชีหลกัทรัพยท่ี์รับฝากไว้  และรายช่ือบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหลกั ทรัพย์
ดงักล่าวในวนัก่อนวนัแรกท่ีปิดสมุดทะเบียนนั้นจากผูฝ้ากหลกัทรัพย์  ส่งใหแ้ก่  
นายทะเบียนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์และใหถื้อวา่บญัชีรายช่ือดงักล่าว   
เป็นส่วนหน่ึงของทะเบียนผูถื้อหลักทรัพย ์ เวน้แต่รายช่ือของบุคคล ท่ีนายทะเบียน
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์จง้คั ดคา้น  ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ  
บญัชีรายช่ือนั้นวา่การถือหลกัทรัพยข์องบุคคลดงักล่าวขดัต่อกฎหมาย  หรือ
ขอ้จาํกดัในเร่ืองการโอนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวต้ามกฎหมาย 

  

 



๘๖ 
 
 

การออกใบรับให้แก่
ตลาดหลกัทรัพยแ์ทน
การออกใบหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๒๒๖    เม่ือตลาดหลกัทรัพย์ ยืน่คาํขอต่อบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย์  พร้อมทั้งส่งมอบใบหลกัทรัพยเ์พื่อใหล้งทะเบียนการโอนวา่  
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหลกัทรัพยแ์ทนบุคคลตามมาตรา ๒๒๕ วรรคหน่ึงแลว้  
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะขอใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยอ์อกใบรับ  โดยมีรายการตาม 
แบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดแทนการ ออกใบหลกัทรัพยก์็ได ้ ในกรณีเช่นนั้น  
ใหถื้อเสมือนวา่บริษทัดงักล่าวไดอ้อกใบหลกัทรัพยแ์ลว้ 

การออกใบหลกัทรัพย์
ใหม่ในช่ือของ 
เจา้ของหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๒๒๗    เจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ฝากไวก้บัตลาดหลกัทรัพย์
อาจขอใหต้ลาดหลกัทรัพยอ์อกใบหลกัทรัพยใ์นช่ือของตนได้  โดยยืน่ คาํขอตาม
แบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 เม่ือไดรั้บคาํขอตามวรรคหน่ึง ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์จง้รายช่ือ 
ผูเ้ป็นเจา้ของหลกัทรัพย์  ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท์ราบ  และใหบ้ริษทั  
ท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บแจง้รายช่ือดงักล่าวแลว้  ดาํเนินการใส่ช่ือผูเ้ป็นเจา้ของ
หลกัทรัพยน์ั้น  ลงในสมุดทะเบียนของบริษทัพร้อมทั้งออกใบหลกัทรัพยใ์หม่ใน
ช่ือของเจา้ของหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 
  การยืน่คาํขอตามวรรคหน่ึง ถา้เจา้ของหลกัทรัพยมิ์ไดเ้ป็น  

ผูฝ้ากหลกัทรัพยโ์ดยตรงกบัตลาดหลกัทรัพย ์ ใหย้ืน่คาํขอผา่นผูฝ้ากหลกัทรัพยน์ั้น 

การโอนหลกัทรัพย์
ระหวา่งบญัชี 
ผูฝ้ากหลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๒๒๘    การโอนหลกัทรัพยจ์ากบญัชีผูฝ้ากหลกัทรัพย ์
รายหน่ึงไปยงับญัชีของผูฝ้ากหลกัทรัพยอี์กรายหน่ึง จะกระทาํไดต่้อเม่ือ  
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บคาํร้องขอจากผูฝ้ากหลกัทรัพย์  หรือเม่ือสาํนกัหกับญัชีของ 
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้จง้รายการการส่งมอบหลกัทรัพย ์ร ะหวา่งสมาชิกท่ีไดซ้ื้อขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละส้ินวนั 
 ๔ การโอนหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง  หรือภายในบญัชี  
ผูฝ้ากหลกัทรัพยร์ายเดียวกนั ใหถื้อวา่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เม่ือไดด้าํเนินการ
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

การใชห้ลกัทรัพย ์       
จดทะเบียนเป็นประกนั
การชาํระหน้ีในกรณีท่ี
มิใช่ตามมาตรา ๑๙๕ 

 
 มาตรา ๒๒๘/๑๔  การใชห้ลกัทรัพยท่ี์ฝากไวก้บัตลาดหลกัทรัพย์  
เพื่อเป็นประกนัการชาํระหน้ีท่ีมิใช่กรณีตามมาตรา ๑๙๕ ใหมี้ผลสมบูรณ์เป็น
ประกนัการชาํระหน้ี และใชย้นับริษทัท่ีออกหลกัทรั พยแ์ละบุคคลภายนอกได ้ 
เม่ือตลาดหลกัทรัพยไ์ดล้งบนัทึกบญัชีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ กาํหนดข้ึน ตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด  ดว้ยความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 



๘๗ 
 
 

 การบงัคบัชาํระหน้ีจากหลกัทรัพยท่ี์เป็นประกนัตามวรรคหน่ึง 
เจา้หน้ีตอ้งบอกกล่าว  เป็นหนงัสือไปยงัลูกหน้ีและผูใ้หป้ระกนัก่อน เพื่อใหมี้การ
ชาํระหน้ีภายในเวลาอนัควร ถา้ลูกหน้ีและผูใ้หป้ระกนัไม่ปฏิบติัตามคาํบอกกล่าว  
เจา้หน้ีมีสิทธินาํหลกัทรัพยท่ี์เป็นประกนันั้น ไปขายในตลาดหลกัทรัพย ์ตามวธีิการ
ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด หรือขายทอดตลาดได ้

 ใหน้าํบทบญัญติัเก่ียวกบัการจาํนาํตามประมวลกฎหมายแพง่ 
และพาณิชย ์ มาใชบ้งัคบักบัการใชห้ลกัทรัพย์  เพื่อเป็นประกนัการชาํระหน้ีตาม  
วรรคหน่ึง  ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัมาตราน้ี  

 ใหเ้จา้หน้ีท่ีรับหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นประกนัการชาํระหน้ีตาม 
วรรคหน่ึง มีบุริมสิทธิเหนือหลกัทรัพยด์งักล่าวทาํนองเดียวกบัผูรั้บจาํนาํ 

  

 มาตรา ๒๒๘ /๒๔  ใหน้าํความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ 
มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใชบ้งัคบักบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดยอนุโลม  ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการรับฝากหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี 

 
การนาํบทบญัญติั 
มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๒๙๔  ในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบการเป็น
สาํนกัหกั บญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 
ใหป้ระกอบการไดโ้ดยมิตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก .ล.ต. และให้
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย  มีอาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วธีิการในการประกอบการดงักล่าว   
 เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ใหน้าํความใน
มาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘ /๑  
มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม  ทั้งน้ี การใดท่ีเป็นอาํนาจหนา้ ท่ีของคณะกรรมการ  
กาํกบัตลาดทุนตามบทบญัญติัดงักล่าว ใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และใหต้ลาดหลกัทรัพยต์ามมาตราดงักล่าว หมายความถึง
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
กรณีธนาคาร 
แห่งประเทศไทย
ประกอบการเป็น 
สาํนกัหกับญัชี  
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
หรือนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์

ส่วนท่ี ๒ 
สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ 

_________________ 

 
 

 มาตรา ๒๓๐ บริษทัหลกัทรัพยจ์ะรวมกนัจดัตั้งสมาคมท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์  ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการส่งเสริมการประกอบ  
 

 
สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจหลกัทรัพย ์



๘๘ 
 
 

 
 ธุรกิจหลกัทรัพย ์อนัมิใช่เป็นการหาผลกาํไร หรือรายไดแ้บ่งปันกนัไดก้็แต่โดยอาศยั

อาํนาจตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 

การจดัตั้งสมาคม 
 

 มาตรา ๒๓๑    การจดัตั้งสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์
ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตและจดทะเบียนกบัสาํนกังาน 

การขออนุญาตและ 
การจดทะเบียนสมาคม 

 
 มาตรา ๒๓๒    การขออนุญาตและการจดทะเบียนนั้น ใหบ้ริษทั
หลกัทรัพยผ์ูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งท่ีมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สิบหา้ราย  ยืน่คาํขอต่อสาํนกังาน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 ใหส้าํนกังานมีอาํนาจออกคาํสั่งเป็นหนงัสือเ รียกบุคคลใด ๆ  
มาสอบถาม  หรือใหส่้งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเก่ียวกบัการขออนุญาต
จดัตั้งสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยไ์ด ้

สมาคมเป็นนิติบุคคล 
 

 มาตรา ๒๓๓   ใหส้มาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนแลว้เป็นนิติบุคคล 

ขอ้บงัคบัสมาคม 
 

 มาตรา ๒๓๔    สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์  ตอ้งมี
ขอ้บงัคบั และขอ้บงัคบันั้นอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ช่ือ  
 (๒) วตัถุท่ีประสงค ์ 
 (๓) ท่ีตั้งสาํนกังาน  
 (๔) วธีิรับสมาชิก สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก  
 (๕) วนิยัและการลงโทษสมาชิก  
 (๖) การดาํเนินกิจการของสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์
การตั้ง การออกจากตาํแหน่ง และการประชุมของกรรมการ ตลอดจนการประชุมใหญ่  
 (๗) ขอ้บงัคบัอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 ขอ้บงัคบัของสมาคมตอ้งนาํไปจดทะเบียนต่อสาํนกังานพร้อมกบั
การยืน่คาํอนุญาตจดัตั้งสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์ก่อนออกใบอนุญาต
ถา้สาํนกังานเห็นสมควรจะสั่งใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบันั้นก็ได ้

สมาชิกของสมาคม 
 

 มาตรา ๒๓๕   สมาชิกของสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์
ตอ้งเป็นบริษทัหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 

 
 

 
 



๘๙ 
 
 

 มาตรา ๒๓๖    ช่ือของสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์
จะตอ้งเป็นช่ือเฉพาะท่ีปรากฏในขอ้บงัคบัเท่านั้น และหา้มมิใหใ้ชข้อ้ความ  
“แห่งประเทศไทย ” หรือขอ้ความท่ีมีความหมายทาํนองเดียวกนัประกอบเป็นช่ือ 
ของสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์
 ใหส้มาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์  จดัใหมี้ป้ายช่ืออ่านได้
ชดัเจนติดไวห้นา้สาํนกังาน 

 
การใชช่ื้อของสมาคม
และการจดัให้มีป้ายช่ือ 

 มาตรา ๒๓๗   ใหน้าํบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคม การคา้
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกาํหนดโทษ  
ท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้ บงัคบั โดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัในส่วนน้ี   
ทั้งน้ี ใหใ้ชค้าํวา่ “คณะกรรมการ ก .ล.ต.” แทนคาํวา่ “รัฐมนตรี” คาํวา่ “สาํนกังาน”
แทนคาํวา่ “นายทะเบียน” คาํวา่ “สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย”์ แทนคาํวา่ 
“สมาคมการคา้ ” และใหอ้าํนาจหนา้ท่ีของพนั กงานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ย
สมาคมการคา้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 

 การนาํกฎหมาย 
วา่ดว้ยสมาคมการคา้ 
มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย  ์
และการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ 

__________________ 

ส่วนท่ี ๑ 
การป้องกนัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบั 

การซ้ือขายหลกัทรัพย ์

________________ 

  

 มาตรา ๒๓๘    หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์หรือผูซ่ึ้งรับผดิชอบ  
ในการดาํเนินกิจการของบริษทัหลกัทรัพย์  หรือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือ  
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในหลกัทรัพย์  บอกกล่าวขอ้ความอนัเป็นเทจ็  หรือขอ้ความใด  
โดยเจตนาใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิในขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน 
หรือราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั  หรือนิติบุคคลท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
ในตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์

 ขอ้ห้ามการบอกกล่าว
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็
หรือทาํให้ผูอ่ื้น 
สาํคญัผิดในขอ้เทจ็จริง 

   



๙๐ 
 
 

ขอ้ห้ามการแพร่ข่าววา่ 
หลกัทรัพยจ์ะมีราคา
สูงข้ึนหรือลดลง 
และขอ้ยกเวน้ 

  มาตรา ๒๓๙    หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์หรือผูซ่ึ้งรับผดิชอบ  
ในการดาํเนินกิจการของบริษทัหลกั ทรัพย์  หรือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือ  
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในหลกัทรัพย ์แพร่ข่าวเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงใด ๆ อนัอาจทาํใหบุ้คคลอ่ืน
เขา้ใจวา่หลกัทรัพยใ์ดจะมีราคาสูงข้ึน  หรือลดลง  เวน้แต่จะเป็นการแพร่ข่าวใน
ขอ้เทจ็จริงท่ีไดแ้จง้ไวก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

ขอ้ห้ามการแพร่ข่าว 
อนัเป็นเทจ็ให้เล่ืองลือ 

  มาตรา ๒๔๐   หา้มมิใหผู้ใ้ดแพร่ข่าวอนัเป็นความเทจ็ใหเ้ล่ืองลือ
จนอาจทาํใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจวา่หลกัทรัพยใ์ดจะมีราคาสูงข้ึน หรือลดลง 

ขอ้ห้ามการซ้ือขาย
หลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูล
ภายในเพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผูอ่ื้น 

  มาตรา ๒๔๑    ในการซ้ื อ หรือขายซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์  หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หา้มมิให ้
บุคคลใดทาํการซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืน  
ซ้ือ  หรือขาย  หรือเสนอซ้ือ  หรือเสนอขาย  ซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรั พย์  หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย์  ไม่วา่ 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม  ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก
โดยอาศยัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์
ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน และตนไดล่้วงรู้มาในตาํแหน่งหรื อฐานะเช่นนั้น  
และไม่วา่การกระทาํดงักล่าวจะกระทาํเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  หรือผูอ่ื้น หรือนาํ
ขอ้เทจ็จริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ่ื้นกระทาํดงักล่าว  โดยตนไดรั้บประโยชน์
ตอบแทน 

   เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี บุคคลตามวรรคหน่ึง ใหร้วมถึง 

 (๑) กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูรั้ บผดิชอบในการดาํเนินงาน  หรือ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  หรือบริษทั 
ท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์

 (๒) ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์  หรือบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนย์ ซ้ือขายหลกัทรัพย์  
ท่ีถือหลกัทรัพยต์ามมูลค่าท่ีตราไวเ้กินร้อยละหา้ของทุนจดทะเบียน ในกรณีน้ี  
ใหค้าํนวณมูลค่าหลกัทรัพยข์องผูถื้อหลกัทรัพยโ์ดยนบัหลกัทรัพยข์องคู่สมรสและ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูถื้อหลกัทรัพยด์งักล่าว  รวมเป็นหลกัทรัพยข์อง 
ผูถื้อหลกัทรัพยด์ว้ย 

 (๓) เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ หรือกรรมการ ผูจ้ดัการ 
หรือพนกังานของตลาดหลกัทรัพย ์หรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ ซ่ึงอยูใ่นตาํแหน่ง
หรือฐานะท่ีสามารถล่วงรู้ขอ้เทจ็จริง  อนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคา
ของหลกัทรัพยอ์นัไดจ้ากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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 (๔) ผูใ้ดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์และหรือการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์หรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์

 
 

 มาตรา ๒๔๒    เพื่อมิใหบุ้คคลตามมาตรา ๒๔๑ วรรคสอง  
ไดรั้บประโยชน์จากการฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๑ วรรคหน่ึง ใหส้าํนกังานมีสิทธิเรียกให้
ผูฝ่้าฝืนดงักล่าว  ส่งมอบ ผลประโยชน์ท่ีตนไดม้าจากการซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น   
หรือจากการนาํขอ้เทจ็จริงออกเปิดเผย ซ่ึงไดก้ระทาํภายในหกเดือนนบัจากวนัท่ี  
ตนไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว และใหผู้ฝ่้าฝืนนั้นส่งมอบผลประโยชน์  ตามท่ี
สาํนกังานเรียกร้องภายในกาํหนดเวลาท่ีสาํนกังานกาํหนด 
 ผลประโยชน์ท่ีเรียกไดต้ามวรรคหน่ึง ใหต้กเป็นของสาํนกังาน 

 
สิทธิเรียกให้ส่งมอบ 
ผลประโยชน์ท่ีไดจ้าก
การใชข้อ้มูลภายใน
ให้แก่สาํนกังาน 

 มาตรา ๒๔๓    ในการซ้ือ  หรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน  
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
 (๑) หา้มมิใหผู้ใ้ดทาํการซ้ื อ หรือขายหลกัทรัพยโ์ดยรู้เห็น หรือ
ตกลงกบับุคคลอ่ืน  อนัเป็นการอาํพรางเพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปหลงผดิไปวา่ขณะใด  
ขณะหน่ึง  หรือช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หลกัทรัพยน์ั้นไดมี้การซ้ือ  หรือขายกนัมาก 
หรือราคาของหลกัทรัพยน์ั้นไดเ้ปล่ียนแปลงไป  หรือไม่มีการเปล่ียนแปลง 
อนัไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด 
 (๒) หา้มมิใหผู้ใ้ดโดยตนเอง  หรือร่วมกบัผูอ่ื้นทาํการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นลกัษณะต่อเน่ืองกนั อนัเป็นผลทาํใหก้ารซ้ือ  หรือขายหลกัทรัพยน์ั้น
ผดิไปจากสภาพปกติของตลาด และการกระทาํดงักล่าวไดก้ระทาํไปเพื่อชกัจูงให้
บุคคลทัว่ไปทาํการซ้ือ  หรือขายหลกัทรัพยน์ั้น   เวน้แต่เป็นการกระทาํโดยสุจริต 
เพื่อปกป้องประโยชน์อนัชอบธรรมของตน 

 
ขอ้ห้ามการซ้ือขาย
หลกัทรัพยโ์ดยอาํพราง
เพ่ือให้บุคคลทัว่ไป 
หลงผิด 

 มาตรา ๒๔๔    ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เป็นการอาํพราง 
เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปหลงผดิตามมาตรา ๒๔๓(๑) ดว้ย  
 (๑) ทาํการซ้ือหรือขายหลั กทรัพย ์ ซ่ึงในท่ีสุดบุคคลท่ีได้
ประโยชน์จากการซ้ือและขายหลกัทรัพยน์ั้น ยงัคงเป็นบุคคลคนเดียวกนั 
 (๒) สั่งซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยรู้อยูแ่ลว้วา่ตนเอง  หรือผูซ่ึ้งร่วมกนั 
ไดส้ั่งขาย หรือจะสั่งขายหลกัทรัพยข์องนิติบุคคลเดียวกนั หรือของโครงการจดัการ
กองทุนรวมเดียวกนั ปร ะเภทและชนิดเดียวกนั  ทั้งน้ี โดยมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั   
ราคาใกลเ้คียงกนั และภายในเวลาใกลเ้คียงกนั  

 
กรณีท่ีถือวา่เป็นการ 
อาํพรางเพื่อให้บุคคล
ทัว่ไปหลงผิดดว้ย 
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  (๓) สั่งขายหลกัทรัพยโ์ดยรู้อยูแ่ลว้วา่ตนเอง  หรือผูซ่ึ้งร่วมกนั 

ไดส้ั่งซ้ือ หรือจะสั่งซ้ือหลกัทรัพยข์องนิติบุคคลเดียวกนั  หรือของโครงการจดัการ
กองทุนรวมเดียวกนั ประเภทและชนิดเดียวกนั  ทั้งน้ี โดยมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั 
ราคาใกลเ้คียงกนั และภายในเวลาใกลเ้คียงกนั 

 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ 

__________________ 

คาํนิยามของ  
“หลกัทรัพย”์  
และ “กิจการ”  
ท่ีใชใ้นส่วนน้ี 

 
 มาตรา ๒๔๕   ในส่วนน้ี 
 “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่  หุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
หรือหลกัทรัพยอ่ื์น ท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้
 “กิจการ ”๔  หมายความวา่  บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์  บริษทัท่ี มีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หรือ 
บริษทัมหาชนจาํกดัท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ประกาศกาํหนด 

การเขา้ถือหลกัทรัพย์
เพ่ือครอบงาํกิจการ 

 
 มาตรา ๒๔๖๔  บุคคลใดกระทาํการไม่วา่โดยตนเอง  หรือร่วมกบั
บุคคลอ่ืน อนัเป็นผลใหต้น หรือบุคคลอ่ืน  เป็นผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกิจการในจาํนวน  
ท่ีเพิ่มข้ึน  หรือลดลง เม่ือรวมกนัแลว้มีจาํนวนทุกร้อยละหา้ของจาํนวนสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ไม่วา่จะมีการลงทะเบียนการโอนหลกัทรัพยน์ั้น
หรือไม่ และไม่วา่การเพิ่มข้ึน  หรือลดลงนั้น จะมีจาํนวนเท่าใด ในแต่ละคร้ัง 
บุคคลนั้น  ตอ้งรายงานการเพิ่มข้ึน  หรือลดลงของจาํนวนหลกัทรัพยใ์นทุกร้อยละ
หา้ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการดงักล่าวต่อสาํนกังานทุกคร้ัง  ทั้งน้ี 
การคาํนวณ จาํนวนสิทธิออกเสียง และการรายงาน  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 การ เป็นผูถื้อหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ใหห้มายความรวมถึง  
การมีสิทธิท่ีจะซ้ือ  หรือไดรั้บการส่งมอบหลกัทรัพยข์องกิจการ  อนัเน่ืองมาจาก  
การเป็นผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์กิจการมิไดเ้ป็นผูอ้อก  หรือจากการเขา้เป็นคู่สัญญากบั  
บุคคลอ่ืนใด  ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

การเขา้ถือหลกัทรัพย์
เพ่ือครอบงาํกิจการ 

 
 มาตรา ๒๔๗ ๔  บุคคลใดเสนอซ้ือ  หรือไดม้าไม่วา่โดยตนเอง  
หรือร่วมกบับุคคลอ่ืน  หรือกระทาํการอ่ืนใด อนัเป็นผล  หรือจะเป็นผลใหต้น  หรือ 
บุคคลอ่ืน  เป็นผูถื้อหลกัทรัพยใ์นกิจการรวมกนัถึงร้อยละยีสิ่บหา้ข้ึนไปของ 
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จาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ใหถื้อวา่เป็นการเขา้ถือหลกัทรัพย ์
เพื่อครอบงาํกิจการ เวน้แต่การเป็นผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้น  เป็นผลจากการไดม้า  
โดยทางมรดก  ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนมีอาํนาจประกาศกาํหนด
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพ ยเ์พื่อครอบงาํกิจการ  
โดยอาจกาํหนดใหบุ้คคลดงักล่าว หรือบุคคลท่ีร่วมกนัจดัทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ก็ได ้

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดใหจ้ดัทาํคาํเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง คาํเสนอดงักล่าวตอ้งยืน่ต่อสาํนกังาน และใหมี้ผล  
ใชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดเวลา ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

  

 มาตรา ๒๔๘๔  ใหผู้ท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยป์ระกาศ  หรือแจง้
การเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ประกาศกาํหนด 

 
การประกาศหรือแจง้
การเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๒๔๙   ใหผู้ท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ ส่งสาํเนาคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่กิจการท่ีตนเสนอซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น  โดยทนัทีท่ีไดย้ืน่คาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยต่์อสาํนกังาน 

 
การส่งสาํเนาคาํเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพย ์
ให้แก่กิจการ 

 มาตรา ๒๕๐๔  เม่ือไดรั้บคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๒๔๙ 
ใหกิ้จการนั้นจดัทาํความเห็นเก่ียวกั บคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์และใหย้ืน่ต่อ
สาํนกังาน พร้อมทั้งส่งสาํเนาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคน   ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวธีิการท่ี คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประกาศ กาํหนด 

 
การจดัทาํความเห็นของ
กิจการเก่ียวกบั 
คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๒๕๐/๑๔  กิจการจะกระทาํการ  หรืองดเวน้กระทาํการใด
ในประการ ท่ีน่าจะมีผลต่อการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  
 การกระทาํการ  หรืองดเวน้กระทาํการท่ีฝ่าฝืนต่อบทบั ญญติัใน
มาตราน้ี ไม่มีผลผกูพนักิจการ และใหก้รรมการของกิจการ  ตอ้งรับผดิต่อ  
ความเสียหายของบุคคลภายนอกท่ีสุจริตและเสียค่าตอบแทน 

 
การกระทาํ 
หรืองดเวน้กระทาํการ
ในประการ  
ท่ีน่าจะมีผลต่อ 
การทาํคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย ์

 มาตรา ๒๕๑  หา้มมิใหผู้ท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยซ้ื์อห ลกัทรัพย์
ของกิจการก่อนท่ีคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ยืน่ต่อสาํนกังานจะมีผลใชบ้งัคบั  และ 
ไดด้าํเนินการตามมาตรา ๒๔๘ 

 
ขอ้ห้ามการซ้ือ 
หลกัทรัพยก่์อน 
คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

มีผลใชบ้งัคบั 
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   ในระหวา่งเวลานบัจากวนัท่ีคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบั   
จนถึงวนัท่ี พน้กาํหนดระยะเวลารับซ้ือท่ีกาํหนดไวใ้นคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์  
หา้มมิใหผู้ท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ขา้ซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น  โดยวธีิการอ่ืนใด
นอกจากท่ีไดก้าํหนดไวต้ามคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น 

กรณีท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยต์อ้งซ้ือ
หลกัทรัพยไ์วท้ั้งหมด 

 
 มาตรา ๒๕๒   เม่ือครบกาํหนดระยะเวลารับซ้ือท่ีกาํหนดไวใ้น
คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยแ์ลว้  หากปรากฏวา่ผูถื้อหลกัทรัพยไ์ดแ้สดงเจตนาขาย
หลกัทรัพยท่ี์ตนเองถืออยู่  ใหแ้ก่ผูท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยม์ากกวา่จาํนวนท่ีไดท้าํ
คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยไ์ว ้ผูท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งซ้ือหลกัทรัพยน์ั้ นไว้
ทั้งหมด เฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ในกรณีท่ีหลกัทรัพยน์ั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  หรือ
หลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์และผูท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
มีความประสงคจ์ะมิใหห้ลกัทรัพยน์ั้น  เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  หรือหลกัทรัพย ์
ท่ีซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต่์อไป 
 (๒) ผูท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยมี์ความประสงคจ์ะเปล่ียน  
วตัถุท่ีประสงคส์าํคญัของกิจการ 
 (๓) ผูท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยมี์ความประสงคจ์ะเป็น 
ผูถื้อหลกัทรัพยข์องกิจการนั้น  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจด็สิบหา้ของจาํนวนหลกัทรัพย ์
ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ 
 (๔)๔ กรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
ประกาศกาํหนด 

   ผูท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะตอ้งชาํระราคาหลกัทรัพยแ์ก่  
ผูข้ายหลกัทรัพยโ์ดยทนัทีท่ีไดรั้บมอบหลกัทรัพย ์ และในกรณีท่ีหลกัทรัพยท่ี์  
ซ้ือขายดงักล่าว  เป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ใ หถื้อวา่เป็นการ
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

การเสนอราคาใหม่ 
ท่ีสูงกวา่เดิม 

 
 มาตรา ๒๕๓    เม่ือผูท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยไ์ดเ้ส นอซ้ือ
หลกัทรัพยไ์วใ้นราคาหน่ึง แต่ปรากฏวา่มีผูถื้อหลกัทรัพยแ์สดงเจตนาขาย
หลกัทรัพยไ์ม่ครบตามจาํนวนในคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ หากผูท้าํคาํเสนอซ้ื อ
หลกัทรัพยต์อ้งการจะซ้ือใหค้รบตามจาํนวน ผูท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ะเสนอ
ราคาใหม่ท่ีสูงกวา่เดิมก็ได ้ ในกรณีเช่นวา่น้ี ผูท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยต์อ้งชาํระ
ราคาค่าหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเพิ่มข้ึนแก่ผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์ไดแ้สดงเจตนาเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์นคร้ังก่อนดว้ย 



๙๕ 
 
 

 มาตรา ๒๕๔    ในกรณีท่ีผูท้าํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อเขา้
ครอบงาํกิจการ มีความประสงคมิ์ใหห้ลกัทรัพยน์ั้นเป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์  หรือท่ีซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยต่์อไป ผูท้าํคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย ์ตอ้งระบุวตัถุประสงคโ์ดยชดัแจง้ในคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยไ์วด้ว้ย 

 การแจง้ความประสงค์ 

ท่ีจะถอนหลกัทรัพย ์

ออกจากตลาด 

หลกัทรัพยห์รือศูนย ์
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๒๕๕ ๔   บุคคลท่ีเคยทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อเขา้
ครอบงาํกิจการ  ไม่วา่จะดาํเนินการสาํเร็จหรือไม่ จะทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อ
เขา้ครอบงาํกิจการไ ดอี้ก  ภายหลงัระยะเวลาหน่ึงปีนบัตั้งแต่วนัท่ีพน้กาํหนด
ระยะเวลารับซ้ือท่ีกาํหนดไวใ้นคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังก่อน  เวน้แต่
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนจะอนุมติัเป็นประการอ่ืน 

 
การทาํคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยค์ร้ังใหม่ 
ตอ้งพน้ระยะเวลาท่ี
กาํหนดไว ้

 มาตรา ๒๕๖๔  ใหผู้ท้าํคาํเสนอซ้ื อหลกัทรัพยท่ี์ไดซ้ื้อหลกัทรัพย์
ไวเ้รียบร้อยแลว้  รายงานผลการซ้ือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังาน  ภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 
 การรายงานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ท่ี 
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 
การรายงานผล 
การซ้ือหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๒๕๗    ใหส้าํนกังานเก็บรักษาขอ้มูลคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยน์ั้น เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบไดเ้ป็นระยะเวลาหน่ึงปีนบัจาก
วนัท่ีคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์มีผลใชบ้งัคบั 

 
ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาขอ้มูลคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย ์

 มาตรา ๒๕๘๔  หลกัทรัพยข์องกิจการท่ีบุคคล  หรือหา้งหุน้ส่วน
ดงัต่อไปน้ีถืออยู ่ใหน้บัรวมเป็นหลกัทรัพยข์องบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และ 
มาตรา ๒๔๗ ดว้ย 
 (๑) คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 
มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ 
 (๒) บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ 
และมาตรา ๒๔๗ เกินร้อยละสามสิบของ จาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ  
บุคคลดงักล่าว โดยใหน้บัรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ  
นิติภาวะของผูถื้อหุน้นั้นดว้ย 
 (๓) นิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และ
มาตรา ๒๔๗ เกินร้อยละสามสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ  
บุคคลดงักล่าว 

 
การนบัหลกัทรัพย ์
ของบุคคลอ่ืน 
รวมเป็นหลกัทรัพย ์
ของบุคคลเดียวกนั 
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  (๔) ผูถื้อหุน้ในบุคคลตาม (๓) ต่อไปเป็นทอด  ๆ เร่ิมจากการ 

ถือหุน้ในนิติบุคคลตาม (๓) โดยการถือหุน้ในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบของ
จาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลท่ีถูกถือหุน้ ทั้ง น้ี หากการถือหุน้ 
ในทอดใดมีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ใหน้บัรวม จาํนวนสิทธิออกเสียงของ 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไ ม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว  ในนิติบุคคลท่ีถูก 
ถือหุน้นั้นดว้ย 
 (๕) นิติบุคคลท่ีมีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ 
หรือบุคคลตาม (๑) ( ๒) หรือ (๓) เป็นผู ้ ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละสามสิบของ
จาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดงักล่าว 
 (๖) นิติบุคคลท่ีมีบุคคลตาม (๕) เป็นผูถื้อหุน้ต่อไปเป็นทอด  ๆ  
เร่ิมจากผูถื้อหุน้ในนิติบุคคลตาม (๕) โดยการถือหุน้ในแต่ละทอดเกินร้อยละสามสิบ
ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลท่ีถูกถือหุน้ดงักล่าว  
 (๗) หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือ 
มาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  
ตาม (๘) เป็นหุน้ส่วน 
 (๘) หา้งหุน้ส่วนจาํกดัท่ีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือ 
มาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือหา้งหุน้ส่วนสามญั
ตาม (๗) เป็นหุน้ส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผดิ  
 (๙) นิติบุคคลท่ีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ มีอาํนาจ
ในการจดัการเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพย ์

กรณีเป็นท่ีสงสยัวา่ 
มีการถือหลกัทรัพย์
อนัมีลกัษณะท่ีนบัรวม
เป็นหลกัทรัพยข์อง
บุคคลเดียวกนั 

 
 มาตรา ๒๕๙    ในกรณีเป็นท่ีสงสัยวา่มีการถือหลกัทรัพยอ์นัมี
ลกัษณะท่ีนบัรวมเป็นหลกัทรัพยข์องบุคคลเดียวกนัตามมาตรา ๒๕๘ ใหส้าํนกังาน
แจง้ใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ช้ีแจง หรือดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  หากบุคคลดงักล่าว
มิไดช้ี้แจง  หรือดาํเนินการแกไ้ขภายในกาํห นดเวลาท่ีสาํนกังานกาํหนด   
ใหถื้อวา่เป็นการถือหุน้อนัเขา้ลกัษณะท่ีกาํหนดไวต้ามมาตรา ๒๕๘ 

 
 

หมวด ๙ 
คณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

_________________ 
   มาตรา ๒๖๐ ๔  ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



๙๗ 
 
 

 มาตรา ๒๖๑ ๔  ถูกยก เลิกโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  

 
หมวด ๑๐ 

การกาํกบัและควบคุม 
_________________ 

  

 มาตรา ๒๖๒   ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจและหนา้ท่ีกาํกบัและควบคุม
โดยทัว่ไป  เพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี และใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรี 

 
อาํนาจและหนา้ท่ีของ
รัฐมนตรีในการกาํกบั
และควบคุมตาม พ.ร.บ. 

 มาตรา ๒๖๒/๑๔  ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจสั่งใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือสาํนกังาน ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง แสดงความคิดเห็น 
หรือทาํรายงานเก่ียวกบัสภาพของตลาดทุน  หรือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
หรือแนวทางการกาํกบัดูแลตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้

 
อ านาจของรัฐมนตรี   
ในการสัง่ให้ช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริง  
แสดงความคิดเห็น 
หรือท ารายงาน 

 มาตรา ๒๖๓    บรรดาเร่ืองท่ีตอ้งเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรีตาม
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี  ใหรั้ฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ 

 
การเสนอเร่ือง 
ไปยงัคณะรัฐมนตรี 

 
หมวด ๑๑ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี  
______________ 

  

 มาตรา ๒๖๔    ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี 
มีอาํนาจดงัต่อไปน้ี 
 (๑) เขา้ไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจ  หรือสถานท่ีตั้งของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์ผูดู้แลผลป ระโยชน์ของกองทุนรวม ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  
ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์สาํนกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์หรือสถานท่ีซ่ึงรวบรวม  หรือประมวลขอ้มูลของ 
บริษทัหลกัทรัพย์  หรือสถาบนัดงักล่าวดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือดว้ยเคร่ืองมือ 
อ่ืนใด ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นจนถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาทาํการของ
สถานท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์  และหน้ีสินของบริษทัหลกัทรัพย ์  
หรือสถาบนัดงักล่าว  รวมทั้งเอกสาร หลกัฐาน หรือขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัหลกัทรัพย์ 
หรือสถาบนัดงักล่าว 

 
อาํนาจของพนกังาน 

เจา้หนา้ท่ีในการ 
ปฏิบติัหนา้ท่ี 



๙๘ 
 
 

   (๒) เขา้ไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจของผูเ้ร่ิมจดัตั้ง 
บริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์  หรือเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย
หลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ หรือสถานท่ีซ่ึงรวบรวม  หรือประมวล
ขอ้มูลของบุคคลดงักล่าวดว้ยเคร่ื องคอมพิวเตอร์  หรือดว้ยเคร่ืองมืออ่ืนใด  
ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นจนถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาทาํการของ 
สถานท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบสมุดบญัชี หรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (๓) เขา้ไปในธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงิน หรือสถานท่ีใด 
ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์ นจนถึงพระอาทิตยต์ก  หรือในเวลาทาํการของ  
สถานท่ีนั้น  เพื่อทาํการตรวจสอบสมุดบญัชี เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีอาจเก่ียวขอ้ง
กบัการกระทาํอนัเป็นความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (๔) ยดึ  หรืออายดัเอกสาร  หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี  เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบ  หรือ
ดาํเนินคดี 
 (๕) สั่งใหก้รรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูส้อบบญัชีของ
บริษทัหลกัทรัพย ์กองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์น  ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์สาํนกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์และ ผูร้วบรวม  หรือประมวลขอ้มูลของ  
บริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัดงักล่าวดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด
มาใหถ้อ้ยคาํ หรือส่งสาํเนา หรือแสดงสมุดบญัชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลกัฐานอ่ืน
เก่ียวกบักิจการ การดาํเนินงาน สินทรัพย์  และหน้ีสินของบริษทัหลกัทรัพย์   
หรือสถาบนัดงักล่าว 
 (๖) สั่งใหบุ้คคลใด ๆ ท่ีซ้ือ  หรือขายหลกัทรัพยก์บัหรือผา่น
บริษทัหลกัทรัพย์  หรือสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย์  หรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย์  
มาใหถ้อ้ยคาํ หรือส่งสาํเนา หรือแสดงสมุดบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนเก่ียวกบั
การซ้ือขายหลกัทรัพย ์
 (๗) สั่งใหบุ้คคลใด  ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  มาใหถ้อ้ยคาํ หรือส่งสาํเนา  หรือแสดงสมุดบญัชี เอกสาร 
หลกัฐาน หรือวตัถุใดท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือจาํเป็นแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี 
 (๘) เขา้ไปตรวจสอบฐานะ  หรือการดาํเนินงานในสถานท่ี
ประกอบธุรกิ จของลูกหน้ีของบริษทัหลกัทรัพย ์ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์น
จนถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาทาํการของสถานท่ีนั้น 



๙๙ 
 
 

 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง   
ใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
 เม่ือไดเ้ขา้ไปและลงมือทาํการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๘) แลว้ 
ถา้ยงัดาํเนินการไม่เสร็จ  จะกระทาํต่อไปในเวลากลางคืน หรือนอกเวลาทาํการของ
สถานท่ีนั้นก็ได ้
 การใชอ้าํนาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม (๖) (๗) และ (๘) จะตอ้ง
เป็นการกระทาํต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเร่ืองท่ีดาํเนินการตรวจสอบ และ
ตอ้งได้ รับความเห็ นชอบจากสาํนกังานก่อน และในกรณีตาม (๖) และ (๗) 
พนกังานเจา้หนา้ท่ี ตอ้งกาํหนดระยะเวลาอนัสมควรท่ีจะใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถ
ปฏิบติัตามคาํสั่งได ้

  

 มาตรา ๒๖๔ /๑๔  เม่ือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  
วา่ดว้ยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายอ่ืนในทาํนองเดียวกั นของ
ต่างประเทศร้องขอ ใหส้าํนกังานมีอาํนาจ ใหค้วามช่วยเหลือในการรวบรวม  หรือ
ตรวจสอบขอ้มูล  หรือหลกัฐานท่ีจาํเป็น  เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาการกระทาํ 
อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืน
ในทาํนองเดียวกนัของประเทศผูร้้องขอ  ทั้งน้ี กา รใหค้วามช่วยเหลือในกรณี
ดงักล่าว ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (๑) การใหค้วามช่วยเหลือนั้นตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ สาธารณะ
หรือการรักษาความลบัของประเทศ  
 (๒) การกระทาํซ่ึงเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือนั้น  
เขา้ลกัษณะประเภทความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (๓) หน่วยง านต่างประเทศท่ีร้องขอความช่วยเหลือตกลง  หรือ
ยนิยอมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือในทาํนองเดียวกนัเป็นการตอบแทน  หากไดรั้บ 
คาํร้องขอจากสาํนกังาน 
 เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี  ใหน้าํความในมาตรา ๒๖๔  
มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลม 

 
การให้ความช่วยเหลือ
แก่หน่วยงาน
ต่างประเทศ 

 มาตรา ๒๖๕   ในการปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานเจา้หนา้ท่ี  ตอ้งแสดง
บตัรประจาํตวัแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีกาํหนด  
ในกฎกระทรวง 

 
การแสดงบตัรประจาํตวั
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 



๑๐๐ 
 
 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
เป็นเจา้พนกังานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

  มา ตรา ๒๖๖    ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี   
ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

อาํนาจสัง่ยดึ 
หรืออายดัทรัพยสิ์น 
หรือสัง่ห้ามบุคคล 
ออกนอกราชอาณาจกัร 

 
 มาตรา ๒๖๗    ในกรณีท่ีปรากฏหลกัฐานวา่บุคคลใดกระทาํ
ความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี  ท่ีมีลกัษณะอนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ประชาชน  และสาํนกังานมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ผูก้ระทาํความผดิ  
จะยกัยา้ยหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นของตน  ใหส้าํนกังานดว้ยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ก .ล.ต. มีอาํนาจสั่งยดึ  หรืออายดัทรัพยสิ์นของบุคคลนั้น  ห รือ 
ทรัพยสิ์นซ่ึงมีหลกัฐ านอนัควรเช่ือไดว้า่เป็นของบุคคลนั้นได ้แต่จะยดึ  หรืออายดั
ทรัพยสิ์นไวเ้กินหน่ึงร้อยแปดสิบวนัไม่ได ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการฟ้องคดีต่อศาล 
ใหค้าํสั่งยดึหรืออายดัดงักล่าวยงัคงมีผลต่อไปจนกวา่ศาลจะสั่งเป็นอยา่งอ่ืน และ  
ในกรณีมีเหตุจาํเป็นไม่สามารถฟ้องคดีไดภ้ายในหน่ึ งร้อยแปดสิบวนั ศาลท่ีมีเขต
อาํนาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคาํขอของสาํนกังานก็ได ้แต่จะขยายเวลา
อีกเกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนัมิได ้

   ใหส้าํนกังานมีอาํนาจมอบหมายใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเป็น
ผูด้าํเนินการยดึ หรืออายดัทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง 
 การยดึ  หรืออายดัทรัพยสิ์นตามว รรคหน่ึง ใหน้าํบทบญัญติัแห่ง
ประมวลรัษฎากรมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ในกรณีตามวรรคหน่ึง เม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่บุคคลดงักล่าว 
จะหลบหนีออกนอกราชอาณาจกัร เม่ือสาํนกังานร้องขอใหศ้าลอาญามีอาํนาจสั่ง
หา้มมิใหบุ้คคลนั้นออกนอกราชอาณาจกัรไวก่้อนได ้และในกรณีฉุกเฉินท่ีมี 
ความจาํเป็นรีบด่วน ใหค้ณะกรรมการ ก .ล.ต. มีคาํสั่งหา้มมิใหบุ้คคลนั้นออกนอก
ราชอาณาจกัรไวก่้อน  เป็นการชัว่คราวได้  เป็นเวลาไม่เกินสิบหา้วนัจนกวา่ศาล
อาญาจะมีคาํสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 

   
หมวด ๑๒ 

บทกาํหนดโทษ  
_______________ 

บทก าหนดโทษ
เลขาธิการท่ีฝ่าฝืน 
ขอ้ห้ามการ 
ประกอบอาชีพ 

 
 มาตรา ๒๖๗/๑๔  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒/๑ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษ
จาํคุก ไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 



๑๐๑ 
 
 

 มาตรา ๒๖๘   ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าขอ งราคาขาย
ของหลกัทรัพยท์ั้งหมดซ่ึงผูน้ั้นไดเ้สนอขาย  แต่ทั้งน้ีเงินค่าปรับตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 
หา้แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 บทกาํหนดโทษ 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
โดยมิไดรั้บอนุญาต 

 มาตรา ๒๖๙   ผูใ้ดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดตาม  
มาตรา ๓๕  ตอ้งระวางโทษปรั บไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ  
หน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 
บทกาํหนดโทษ 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข 

 มาตรา ๒๗๐    ผูอ้อกหุน้กูผู้ใ้ดออกใบหุน้กูโ้ดยมีรายการไม่
เป็นไปตามมาตรา ๔๐ หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง  หรือทาํขอ้กาํหนด
หรือสัญญาซ่ึงขาดสาระสาํคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 
บทกาํหนดโทษ 
ผูอ้อกหุ้นกูเ้ก่ียวกบั 
เร่ืองใบหุ้นกูห้รือ 
การออกหุ้นกู ้
มีหลกัประกนั 

 มาตรา ๒๗๑    ผูอ้อกหุน้กูผู้ใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๔ ตอ้ง
ระวา งโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 
บทกาํหนดโทษ 
ผูอ้อกหุ้นกูมี้ประกนั 
ไม่แต่งตั้งผูแ้ทน 
ผูถื้อหุ้นกู ้

 มาตรา ๒๗๒    ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูผู้ใ้ดฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวธีิการท่ี กาํหนดตามมาตรา ๔๖  ตอ้งระวางโทษปรับ  
ไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท  ตลอดเวลาท่ียงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 
บทกาํหนดโทษ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ไม่กระทาํตาม 
อาํนาจหนา้ท่ีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด 

 มาตรา ๒๗๓    บริษทัใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามม าตรา ๕๐  
มาตรา ๕๓ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ หรือมาตรา ๑๙๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑห์รือวธีิการท่ีกาํหนดตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๑๙๑  ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาทตลอดเวลาท่ี
ยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 
บทกาํหนดโทษบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพยห์รือ 
บริษทัท่ีมีหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการ 
จดัทาํทะเบียนและการ
ลงทะเบียนโอนหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๒๗๔    บริษทัใดฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๕๖  
มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘(๑) หรือ (๓)  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของ  
บริษทัใด  ไม่มาช้ีแจงตามมาตรา ๕๘(๒)  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 บทกาํหนดโทษ 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
ผูบ้ริหารและ 
ผูส้อบบญัชีเก่ียวกบั 
การไม่เปิดเผยขอ้มูล 
และการช้ีแจงเพ่ิมเติม 



๑๐๒ 
 
 

บทกาํหนดโทษ
ผูบ้ริหารและ 
ผูส้อบบญัชีท่ี 
ไม่รายงานการถือ
หลกัทรัพย ์

  มาตรา ๒๗๕    กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้าํรงตาํแหน่งบริหาร หรือ
ผูส้อบบญัชีผูใ้ดฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตามมาตร า ๕๙ หรือฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์  หรือวธีิการท่ีกาํหนดตามมาตรา ๕๙  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  
หา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท  ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติั 
ใหถู้กตอ้ง 

บทกาํหนดโทษ 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์
ต่อประชาชนโดยมิได้
ยืน่แบบฯ หรือ 
ในระหวา่งท่ีระงบั 
การมีผลใชบ้งัคบั 
ของแบบฯ 

 
 มาตรา ๒๗๖    ผูใ้ดเสนอขาย  หรือขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน
หรือบุคคลใด ๆ  โดยมิไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ
ร่างหนงัสือช้ีชวนต่อสาํนกังานตามมาตรา ๖๕ หรือในระหวา่งท่ีสาํนกังาน 
สั่งระงบัการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสด งรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
และร่างหนงัสือช้ีชวนตามมาตรา ๗๖  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือ 
ปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลกัทรัพยท์ั้งหมด  ซ่ึงผูน้ั้น 
ไดเ้สนอขาย  แต่ทั้งน้ีเงินค่าปรับตอ้งไม่นอ้ยกวา่หา้แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

บทกาํหนดโทษ 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์
ต่อประชาชนก่อนท่ี
แบบฯ มีผลใชบ้งัคบั 

 
 มาตรา ๒๗๗    ผูใ้ดเสนอขาย  หรือขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน
หรือบุคคลใด ๆ ก่อนท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ไวต่้อสาํนกังานตามมาตรา ๖๕ มีผลใชบ้งัคบั  ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินหน่ึงเท่าของราคาขายของหลกัทรัพย์
ทั้งหมดซ่ึงผูน้ั้นไดเ้สนอขาย  แต่ทั้งน้ีเงินค่าปรั บตอ้งไม่นอ้ยกวา่ สามแสนบาท 
หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

บทกาํหนดโทษ 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีแสดงขอ้ความเทจ็
หรือปกปิดขอ้ความจริง
ในแบบฯ 

 
 มาตรา ๒๗ ๘    ผูใ้ดแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็  หรือปกปิด
ขอ้ความจริง  ซ่ึงควรบอกใหแ้จง้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์และร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ตามมาตรา ๖๕ ในสาระสาํคญั  ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินหา้ปี และปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลกัทรัพย์
ทั้งหมดซ่ึงผูน้ั้นไดเ้สนอขาย  แต่ทั้งน้ีเงินค่าปรับตอ้งไม่นอ้ยกวา่หา้แสนบาท 

บทกาํหนดโทษผูเ้สนอ 
ขายหลกัทรัพยท่ี์ไม่ 
รายงานผลการขาย 
หลกัทรัพยห์รือไม่จดัส่ง 
ขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง 
จากแบบฯ 

 
 มาตรา ๒๗๙   ผูใ้ดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
มาตรา ๖๖ วรรคสอง หรือมา ตรา ๘๑ วรรคหน่ึง หรือฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์  หรือวธีิการท่ีกาํหนดตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง  ตอ้งระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาท  ตลอดเวลาท่ียงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 



๑๐๓ 
 
 

 มาตรา ๒๘๐   ผูใ้ดฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๗๗ มาตรา ๗๙  
หรือมาตรา ๘๐  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท 
หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 บทกาํหนดโทษผูเ้สนอ
ขายหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบั
การเผยแพร่ขอ้มูล 

 มาตรา ๒๘๑    ผูใ้ดฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๘  ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอี กไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 
บทกาํหนดโทษผูเ้สนอ 
ขายหลกัทรัพยไ์ม่ส่ง 
มอบหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๒๘๑ /๑๔  บริษทัหลกัทรัพย์  หรือบริษทัใดฝ่าฝืน  หรือ  
ไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๙/๒  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท 
 ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพย์  หรือบริษทัใดกระทาํความผดิตาม
มาตราน้ี กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด  ซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินงานของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์หรือบริษทันั้น  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ 
ไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนในการ
กระทาํความผดินั้นดว้ย 

 
บทก าหนดโทษ 
บริษทัหลกัทรัพยห์รือ
บริษทัท่ีกลัน่แกลง้
พนกังานหรือลูกจา้ง 

 มาตรา ๒๘๑ /๒๔  กรรมการ  หรือผูบ้ริหารบริษทัผูใ้ด  ไม่ปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต ตาม 
มาตรา ๘๙/๗  จนเป็นเหตุใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย หรือทาํใหต้นเอง  หรือผูอ่ื้น
ไดรั้บประโยชน์จากการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว  ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินจาํนวนค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน  หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ  แต่ทั้งน้ีค่าปรับดงักล่าว
ตอ้งไม่ตํ่ากวา่หา้แสนบาท 
 ในกรณีท่ีผูก้ระทาํความผดิตามวรรคหน่ึง  ไดก้ระทาํโด ยทุจริต 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน
หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ  แต่ทั้งน้ีค่าปรับดงักล่าว  ตอ้งไม่ตํ่ากวา่หน่ึงลา้นบาท  
หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 
บทกาํหนดโทษ 
กรรมการหรือ 
ผูบ้ริหารท่ี 
ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี 

 มาตรา ๒๘๑/๓๔  กรรมการ หรือผูบ้ริหารบริษทัผูใ้ด ไม่ปฏิบติัตาม
มาตรา ๘๙/๑๔  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ
สามพนับาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 
บทกาํหนดโทษ
กรรมการหรือ 
ผูบ้ริหารท่ีไม่รายงาน
ส่วนไดเ้สีย 

 มาตรา ๒๘๑ /๔๔   คณะกรรมการบริษทัใด  ไม่ปฏิบติั ตาม 
มาตรา ๘๙/๑๕ วรรคหน่ึง  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวนัละสามพนับาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 
บทกาํหนดโทษ
คณะกรรมการท่ีไม่
แต่งตั้งเลขานุการบริษทั 



๑๐๔ 
 
 

   ประธานกรรมการบริษทัผูใ้ด  ไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๙ /๑๕  
วรรคสอง  ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ  
สามพนับาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

บทกาํหนดโทษ
เลขานุการบริษทั          
ท่ีไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี 

 
 มาตรา ๒๘๑ /๕๔   เลขานุการบริษทัผูใ้ด  ไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ี  
ท่ีกาํหนด ตามมาตรา ๘๙/๑๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ มาตรา ๘๙/๑๖  ตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

บทกาํหนดโทษบริษทั
ท่ีไม่จดัให้มีระบบการ
จดัเก็บเอกสาร 

 
 มาตรา ๒๘๑/๖๔   บริ ษทัใด  ไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๙ /๑๗  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน หา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

บทกาํหนดโทษ
เลขานุการบริษทั          
ท่ีไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี 

 
 มาตรา ๒๘๑/๗๔   เลขานุการบริษทัผูใ้ดฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตาม
มาตรา ๘๙/๒๓ จนเป็นเหตุใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย หรือทาํใหต้นเอง  หรือ
ผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์จากการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงัก ล่าว  ตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกินจาํนวนค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน  หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ  แต่ทั้งน้ีค่าปรับ
ดงักล่าว ตอ้งไม่ตํ่ากวา่หน่ึงแสนบาท 

   ในกรณีท่ีผูก้ระทาํความผดิตามวรรคหน่ึง  ไดก้ระทาํโดยทุจริต 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหา ยท่ีเกิดข้ึน
หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ  แต่ทั้งน้ีค่าปรับดงักล่าว  ตอ้งไม่ตํ่ากวา่หา้แสนบาท  
หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

บทกาํหนดโทษ 
ผูส้อบบญัชีหรือ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีไม่แจง้
พฤติการณ์ความผิด 

 
 มาตรา ๒๘๑/๘๔  ผูส้อบบญัชีผูใ้ด  หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัหลกัทรัพย์  หรือบริ ษทัใดฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๙ /๒๕  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

บทกาํหนดโทษผูฝ่้าฝืน
หลกัเกณฑก์ารชกัชวน
ให้มอบฉนัทะ 

  มาตรา ๒๘๑/๙๔  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๙/๓๑  ตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท 

บทกาํหนดโทษบุคคล 
ท่ีเปิดเผยเอกสาร 
โดยแสดงขอ้ความ 
อนัเป็นเทจ็หรือปกปิด
ขอ้ความจริง 

  มาตรา ๒๘๑ /๑๐๔  ผูใ้ดมีหนา้ท่ีเปิดเผยเอกสารต่อผูถื้อหุน้  หรือ
ประชาชนทัว่ไปตามท่ีบญัญติัในหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษทั  
ท่ีออกหลกัทรัพย ์แสดงขอ้ความ อนัเป็นเทจ็  หรือปกปิดขอ้ความจริง  ซ่ึงควรบอก
ใหแ้จง้ในสาระสาํคญั  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท 
หรือทั้งจาํทั้งปรับ 



๑๐๕ 
 
 

 มาตรา ๒๘๒ ๒    บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตาม 
มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕  มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘  
มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๒  มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ 
มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔  มาตรา ๑๒๕ 
มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๓๕ 
มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคหน่ึง วรรคสอง
หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหน่ึง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวธีิการ หรือคาํสั่งท่ีกาํหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคส่ี
มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง  
มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙(๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๑
มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๕๐  ตอ้งระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท  ตลอดเวลาท่ียงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 บทกาํหนดโทษ 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ในการประกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๒๘๓ ๔  ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระทาํค วามผดิ 
ตามมาตรา 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  
วรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหน่ึง หรื อ
ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วธีิการ หรือคาํสั่งท่ีกาํหนดตาม 
มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ หรือมาตรา ๑๕๐ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือ
บุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั้งจาํทั้งปรับ  เวน้แต่ 
จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนในการกระทาํความผดินั้นดว้ย 
 ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระทาํความผดิตามมาตรา ๙๗ 
มาตรา ๙๘   มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ 
มาตรา ๑๓๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๓๖ หรือมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) ( ๓) หรือ (๔)  
หรือฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วธีิการ หรือคาํสั่งท่ีกาํหนดตาม
มาตรา ๙๐ วรรคส่ี มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐ ) มาตรา ๑๓๙ (๔)  
มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔  กรรมการ ผูจ้ดัการ  
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลั กทรัพยน์ั้น  
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  
เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนในการกระทาํความผดินั้นดว้ย 

 
บทกาํหนดโทษ
ผูบ้ริหารของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ท่ีฝ่าฝืนพระราชบญัญติั 



๑๐๖ 
 
 

บทกาํหนดโทษผูดู้แล
ผลประโยชน์ท่ีไม่
ปฏิบติัตามหนา้ท่ี 
ท่ีกฎหมายกาํหนด 

  มาตรา ๒๘๔   ผูดู้แลผลประโยชน์ผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
มาตรา ๑๒๗ หรือมาตรา ๑๒๘ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท 
และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

บทกาํหนดโทษผูช้าํระ 
บญัชีของกองทุนรวมท่ี
ไม่ปฏิบติัตามท่ี
กฎหมายกาํหนด 

  มาตรา ๒๘๕    ผูช้าํระบญัชีผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม 
มาตรา ๑๓๐ หรือมาตรา ๑๓๑  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ 
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาท  ตลอดเวลาท่ียงัมิได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

บทกาํหนดโทษ 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ในการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย ์และ
ผูบ้ริหาร ของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ท่ีฝ่าฝืนพระราชบญัญติั 

  มาตรา ๒๘๕ ทวิ๒  บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีก  
ไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

  ถา้การกระทาํความผดิตามวรรคหน่ึง  เป็นการฝ่าฝืนตาม  
มาตรา ๑๓๓ วรรคหน่ึงดว้ย  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีก
ไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่หรือยงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 ๔ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระทาํความผดิตามมาตรา ๑๓๓  
วรรคสอง กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินงานของ
บริษทัหลกัทรัพยน์ั้น  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน  
สามแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนในการกระทาํ
ความผดินั้นดว้ย 
 ถา้การกระทาํความผดิตามวรรคสาม  เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๓
วรรคหน่ึงดว้ย  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท
หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

บทกาํหนดโทษผูจ้ดัการ
กองทุนส่วนบุคคล 
ท่ีไม่ปฏิบติัตามท่ี
กฎหมายกาํหนด 

  มาตรา ๒๘๕ ตรี๒  ผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลใดไม่ดาํเนินการ
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีประกาศกาํหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 ถา้การกระทาํความผดิตามวรรคหน่ึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔
วรรคสองดว้ย  ตอ้งระว างโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท
หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

บทกาํหนดโทษ 
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
ท่ีไม่แยกหลกัทรัพย ์
ท่ีรับฝากออกจาก
ทรัพยสิ์นของตน 

  มาตรา ๒๘๖    ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม 
มาตรา ๑๓๗  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และป รับอีกไม่เกินวนัละ
หน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 



๑๐๗ 
 
 

 มาตรา ๒๘๖ ทวิ๒  บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
มาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙(๕)  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 ๔ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยใ์ดกระทาํความผดิตามมาตรา ๑๓๘ 
หรือมาตรา ๑๓๙ (๕) กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด  ซ่ึงรับผดิชอบในการ
ดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  เวน้แต่จะพิสูจ น์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนในการ
กระทาํความผดินั้นดว้ย 

 บทกาํหนดโทษ 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ในการประกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
และผูบ้ริหารของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ท่ีฝ่าฝืนพระราชบญัญติั 

 มาตรา ๒๘๗ ๒  ผูส้อบบญัชีผูใ้ดของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์  
ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  บริษทัหลกัทรัพย ์กองทุนรวม 
กองทุนส่วนบุคคล บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยป์ฏิบติังานสอบบญัชี  
เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย วา่ดว้ย  
ผูส้อบบญัชี  หรือขอ้กาํหนดเพิ่ มเติมตามท่ีคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศกาํหนด 
หรือทาํรายงานเทจ็ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๐๗  หรือมาตรา ๑๔๐ 
วรรคส่ี หรือวรรคหา้  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน  
หา้แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 
บทกาํหนดโทษ 
ผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวกบั
การสอบบญัชี 

 มาตรา ๒๘๘    ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๙๓  
มาตรา ๙๕ หรือมาตรา ๑๕๖  ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และ
ปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาท
ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่

 
บทกาํหนดโทษเก่ียวกบั 
การเป็นสาํนกังาน 
ตวัแทน และการ 
ใชช่ื้อธุรกิจ 

 มาตรา ๒๘๙    ผูใ้ดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไม่ไดรั้บ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๙๐ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๕  มาตรา  ๒๐๙ 
มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๒๐ หรือมาตรา ๒๒๑  ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่สองปี  
ถึงหา้ปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เ กินวนัละ  
หน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่

 
บทกาํหนดโทษเก่ียวกบั
การประกอบกิจการตาม
พระราชบญัญติั   
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 มาตรา ๒๙๐๔  ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
มาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ หรือมาตรา ๒๑๓ หรือฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวธีิการ หรือคาํสั่งท่ีกาํหนดตามมาตรา ๑๘๖ (๑) หรือ
มาตรา ๒๐๖  ตอ้งระวางโทษปรับ ไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ  
หน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 
บทกาํหนดโทษ 
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย์
ฝ่าฝืนบทบญัญติัท่ี
เก่ียวกบัการดาํเนินงาน 

 



๑๐๘ 
 
 

บทกาํหนดโทษ 
ผูฝ่้าฝืนคาํสัง่ของ
คณะกรรมการก.ล.ต.  
ท่ีสัง่การเก่ียวกบั 
ตลาดหลกัทรัพย ์

  มาตรา ๒๙๑    ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งท่ีกาํหนดตาม
มาตรา ๑๘๖(๒)  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท 
หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

บทกาํหนดโทษ 
ผูป้ระกอบการเป็น 
สาํนกัหกับญัชี  
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 
หรือนายทะเบียน 

หลกัทรัพย ์ท่ีดาํเนินการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย 

 
 มาตรา ๒๙๒    ผูป้ระกอบการเป็นสาํนกัหกับญัชี ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยผ์ูใ้ด  ไม่ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวธีิการท่ี กาํหนดตามมาตรา ๒๒๓  ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

บทกาํหนดโทษสมาคม 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
หลกัทรัพย ์เก่ียวกบัช่ือ
และป้ายของสมาคม 

 
 มาตรา  ๒๙๓    สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๓๖  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

บทกาํหนดโทษบริษทั 
หลกัทรัพยท่ี์รวมตวักนั 
โดยไม่ไดข้ออนุญาต 
จดัตั้งเป็นสมาคมท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

 
 มาตรา ๒๙๔    บริษทัหลกัทรัพยใ์ดตกลงเขา้กนัเพื่อทาํการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยอ์นัมิใช่เป็นการหาผลกาํไร  หรือรายได้
แบ่งปันกนั โดยมิไดจ้ดัตั้งเป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยต์าม
พระราชบญัญติัน้ี  ตอ้งระ วางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกิน  
วนัละหน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่

บทกาํหนดโทษผูท่ี้ 
ไม่มาหรือไม่ส่งเอกสาร
ตามคาํสัง่ของสาํนกังาน 

 
 มาตรา ๒๙๕    ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของสาํนกังานตาม 
มาตรา ๒๓๒ วรรคสอง  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

บทกาํหนดโทษ 
บริษทัหลกัทรัพย ์ 
หรือบุคคลใด 
เก่ียวกบัการกระทาํ 
อนัไม่เป็นธรรม 

 
 มาตรา ๒๙๖   ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓๘ มาตรา ๒๓๙ มาตรา ๒๔๐
มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๓  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็น
เงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ท่ีบุคคลนั้น ๆ ไดรั้บไวห้รือพึ งจะไดรั้บเพราะ
การกระทาํฝ่าฝืนดงักล่าว  แต่ทั้งน้ีค่าปรับดงักล่าว  ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หา้แสนบาท 
หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

บทกาํหนดโทษ 
บุคคลใด ๆ เก่ียวกบัการ 
บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
หรือใชข้อ้มูลเทจ็ในการ 
วิเคราะห์ฐานะการเงิน 

 
 มาตรา ๒๙๗    ผูใ้ดทาํการวเิคราะห์ฐานะการเงิน ผลก าร
ดาํเนินงาน หรือราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั  หรือนิติบุคคลท่ีออกหลกัทรัพย์
หรือท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  หรือหลกัทรัพยซ้ื์อขายใน  
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ โดยบิดเบือนขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์  
 



๑๐๙ 
 
 

หรือใชข้อ้มูลซ่ึงรู้ อยูว่า่เป็นเทจ็มาใชใ้นการวเิคราะห์ และผลของการวเิคราะห์นั้น 
อาจทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั  หรือนิติบุคคล  หรือบุคคลใด ๆ หรือมี
ผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือนิติบุคคลนั้น  ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 ผลการดาํเนินงาน  
หรือราคาหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๒๙๘    ผูใ้ดฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๔๖  
มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒   
มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๕ หรือมาตรา ๒๕๖ หรือฝ่าฝืน  หรือ 
ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดตามมาตรา ๒๔๗  ตอ้งระ วางโทษจาํคุกไม่เกิน 
สองปี หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 
บทกาํหนดโทษ 
ผูท่ี้ไม่รายงาน 
การเขา้ถือหลกัทรัพย ์
หรือท่ีปฏิบติัฝ่าฝืน
บทบญัญติัเก่ียวกบัการ
เขา้ครอบงาํกิจการ 

 มาตรา ๒๙๙๔  ผูใ้ดฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๕๐ หรือ
มาตรา ๒๕๐/๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ
หน่ึงหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 
บทกาํหนดโทษ 
กิจการใด ๆ ท่ีไม่ทาํ
ความเห็นเก่ียวกบั 
คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๓๐๐ ๔  ในกรณี ท่ีผูก้ระทาํความผดิตามมาตรา ๒๖๘ 
มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ 
มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๑ /๖  มาตรา ๒๘๑ /๙  
มาตรา ๒๘๑ /๑๐ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๒  
มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ หรือมาตรา ๒๙๙  เป็นนิติบุคคล กรรมการ 
ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด  ซ่ึง รับผดิชอบในการดาํเนินงานของนิติบุคคลนั้น   
ตอ้งรับโทษตามท่ีบญัญติัไวส้าํหรับความผดินั้น ๆ ดว้ย  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ 
ตนมิไดมี้ส่วนในการกระทาํความผดินั้น 

 
บทกาํหนดโทษ 
ผูบ้ริหารนิติบุคคล 
ท่ีฝ่าฝืนพระราชบญัญติั
ซ่ึงเปรียบเทียบ 
ความผิดได ้

 มาตรา ๓๐๑ ๔  ในกรณีท่ีผูก้ระทาํความผดิตามมาตรา ๒๗๘ 
มาตรา ๒๘๘ หรือมาตรา ๒๘๙ เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด 
ซ่ึงรับผดิชอบในการ ดาํเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตอ้งรับโทษตามท่ีบญัญติัไว้
สาํหรับความผดินั้น  ๆ ดว้ย  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิได้ มีส่วนในการกระทาํ
ความผดินั้น 

 
บทกาํหนดโทษ 
ผูบ้ริหารของนิติบุคคล 
ท่ีฝ่าฝืนพระราชบญัญติั
ซ่ึงเปรียบเทียบความผิด
ไม่ได ้

 มาตรา ๓๐๒    ผูใ้ดใหถ้อ้ยคาํอนัเป็นเทจ็ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  
ซ่ึงอาจทาํใหผู้อ่ื้นหรือประชาชนเสียหาย  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน 
และปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท 

 
บทกาํหนดโทษ 
ผูใ้ห้ถอ้ยคาํเทจ็ต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

 



๑๑๐ 
 
 

บทกาํหนดโทษ 
ผูข้ดัขวางหรือ 
ไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่หรือ 
ไม่อาํนวยความสะดวก
แก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

  มาตรา ๓๐๓    ผูใ้ดขดัขวาง  หรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั่ง  หรือ 
ไม่อาํนวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๒๖๔ 
หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๕ วรรคสาม  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน และ  
ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท 

บทกาํหนดโทษ 
ผูท้าํลายหรือ 
ทาํให้เสียหาย 
ซ่ึงตราหรือเคร่ืองหมาย 
ซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
ไดท้าํข้ึน 

 
 มาตรา ๓๐๔    ผูใ้ดถอน ทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย หรือทาํให้  
ไร้ประโยชน์ซ่ึงตรา หรือเคร่ืองหมายซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดป้ระทบั หรือหมายไว้
ท่ีส่ิงใด ๆ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา  ๒๖๔ เพื่อเป็นหลกัฐานในการยดึ  หรือ
อายดั หรือรักษาส่ิงนั้น ๆ  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกิน  
สามแสนบาท 

บทกาํหนดโทษ 
ผูท่ี้ทาํให้เสียหายแก่ 
ทรัพยสิ์นหรือเอกสาร
อนัพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
ไดย้ดึ อายดั รักษาไว ้
หรือสัง่ให้ส่ง 

 
 มาตรา ๓๐๕   ผูใ้ดทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือ
ทาํใหสู้ญหาย  หรือไร้ประโยชน์ซ่ึงทรัพยสิ์น  หรือเอกสารใด ๆ อนัพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีไดย้ดึ อายดั รักษาไว้  หรือสั่งใหส่้ง  เพื่อเป็นพยานหลกัฐานตาม 
มาตรา ๒๖๔  ไม่วา่พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะรักษาทรัพยสิ์น  หรือเอกสารนั้นไวเ้อง 
หรือสั่งใหผู้น้ั้น  หรือผูอ่ื้นส่ง  หรือรักษาไวก้็ตาม  ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ 
หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

บทกาํหนดโทษ 
ผูบ้ริหารท่ี 
ฉ้อโกงประชาชน 

 
 มาตรา ๓๐๖    กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด  ซ่ึงรับผดิชอบ 
ในการดาํเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี โดยทุจริต หลอกลวง 
ดว้ยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่ประชาชน หรือดว้ยการปกปิดความจริง 
ซ่ึงควรบอกใหแ้จง้แก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดงัวา่นั้นไดไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์น
จากประชาชนผูถู้กหลอกลวง  หรือบุคคลท่ีสาม หรือทาํใหป้ระชาชน  
ผูถู้กหลอกลวง หรือบุคคลท่ีสามทาํ ถอน หรือทาํลายเอกสารสิทธิ  ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกตั้งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หา้แสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท 

บทกาํหนดโทษ 
ผูบ้ริหารท่ีกระทาํผิด
หนา้ท่ีโดยทุจริต 
จนเป็นเหตุให้เกิด 
ความเสียหายแก่ 
ทรัพยสิ์นของนิติบุคคล 

 
 มาตรา ๓๐๗    กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด  ซ่ึงรับผดิชอบ 
ในการดาํเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้
จดัการทรัพยสิ์นของนิติบุคคลดงักล่าว  หรือทรัพยสิ์นท่ีนิติบุ คคลดงักล่าวเป็น
เจา้ของรวมอยูด่ว้ย กระทาํผดิหนา้ท่ีของตนดว้ยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุ
ใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลกัษณะท่ีเป็นทรัพยสิ์นของนิติบุคคลนั้น   
ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หา้แสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท 



๑๑๑ 
 
 

 มาตรา ๓๐๘   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด  ซ่ึงรับผดิชอบใน
การดาํเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี ครอบครองทรัพยซ่ึ์งเป็นของ
นิติบุคคลดงักล่าว  หรือซ่ึงนิติบุคคลดงักล่าวเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย เบียดบงัเอา
ทรัพยน์ั้นเป็นของตน  หรือบุคคลท่ีสามโดยทุจริต  ตอ้งระวางโทษจาํ คุกตั้งแต่  
หา้ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หา้แสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท 

 บทกาํหนดโทษ 
ผูบ้ริหารท่ี 
ยกัยอกทรัพยโ์ดยทุจริต 

 มาตรา ๓๐๙   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด  ซ่ึงรับผดิชอบใน
การดาํเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี เอาไปเสีย ทาํใหเ้สียหาย 
ทาํลาย ทาํใหเ้ส่ือม ค่า หรือทาํใหไ้ร้ประโยชน์ซ่ึงทรัพยสิ์นอนันิติบุคคลดงักล่าว 
มีหนา้ท่ีดูแล  หรือท่ีอยูใ่นความครอบครองของนิติบุคคลนั้น ถา้ไดก้ระทาํเพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น  หรือประชาชน  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี และ
ปรับไม่เกินหา้แสนบาท 

 
บทกาํหนดโทษ
ผูบ้ริหารท่ีทาํให้
ทรัพยสิ์นของ 

นิติบุคคลเสียหาย 

 มาตรา ๓๑๐    กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด  ซ่ึงรับผดิชอบ  
ในการดาํเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี รู้วา่เจา้หน้ีของนิติบุคคล
ดงักล่าว หรือเจา้หน้ีของบุคคลอ่ืน ซ่ึงจะใชสิ้ทธิของเจา้หน้ีนิติบุคคลนั้น  บงัคบัการ
ชาํระหน้ีจากนิติบุคคล ใชห้รือน่าจะใชสิ้ทธิเรียกร้องทางศาลใหช้าํระหน้ี 
 (๑) ยา้ยไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปใหแ้ก่ผูอ่ื้นซ่ึงทรัพยสิ์นของ
นิติบุคคลนั้น หรือ 
 (๒) แกลง้ใหนิ้ติบุคคลนั้น เป็นหน้ีซ่ึงไม่เป็นความจริง 
 ถา้ไดก้ระทาํเพื่อมิใหเ้จา้หน้ีไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด  หรือแต่
บางส่วน  ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หา้แสนบาทถึง
หน่ึงลา้นบาท 

 
บทกาํหนดโทษ
ผูบ้ริหารท่ีกระทาํการ
เพ่ือมิให้เจา้หน้ี 
ไดรั้บชาํระหน้ี 

 มาตรา ๓๑๑    กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด  ซ่ึงรับผดิชอบ  
ในการดาํเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี กระทาํการหรือไม่กระทาํการ 
เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายเพื่อตนเอง  หรือผูอ่ื้น  
อนัเป็นการเสียหายแก่นิติบุคคลนั้น  ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หา้ปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่หา้แสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท 

 
บทกาํหนดโทษ
ผูบ้ริหารซ่ึงกระทาํการ
หรือไม่กระทาํการ 
โดยทุจริต 

 มาตรา ๓๑๒    กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด  ซ่ึงรับผดิชอบ  
ในการดาํเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี กระทาํ  หรือยนิยอมให้
กระทาํการดงัต่อไปน้ี 

 
บทกาํหนดโทษผูบ้ริหาร 
ท่ีกระทาํหรือยนิยอมให้ 
กระทาํความผิดเก่ียวกบั 
บญัชีหรือเอกสาร 

 



๑๑๒ 
 
 

   (๑) ทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย เปล่ียนแปลง ตดัทอน หรือปลอมบญัชี
เอกสาร หรือหลกัประกนัของนิติบุคคลดงักล่าว หรือท่ีเก่ียวกบันิติบุคคลดงักล่าว 
 (๒) ลงขอ้ความเทจ็  หรือไม่ลงขอ้ความสาํคญัในบญัชี  หรือ
เอกสารของนิติบุคคล หรือท่ีเก่ียวกบันิติบุคคลนั้น หรือ  
 (๓) ทาํบญัชีไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั  หรือไม่ตรง
ต่อความเป็นจริง 

 
  ถา้กระทาํ  หรือยนิยอมใหก้ระทาํ  เพื่อลวงใหนิ้ติบุคคลดงักล่าว

หรือผูถื้อหุน้ขาดประโยชน์อนัควรได ้หรือลวงบุคคลใด ๆ ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ตั้งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หา้แสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท 

บทเพ่ิมโทษของ 
ผูบ้ริหารนิติบุคคล 
ท่ีมีหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยห์รือ 
ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขาย 
หลกัทรัพยส์าํหรับ 
ความผิดตาม ม.
๓๐๗,๓๐๘, ๓๐๙, ๓๑๑ 

 
 มาตรา ๓๑๓    กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด  ซ่ึงรับผดิชอบ  
ในการดาํเนินงานของบริษทั  หรือนิติบุคคลท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกั ทรัพย์  หรือหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยใ์ด ฝ่าฝืน  
มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ หรือมาตรา ๓๑๑  ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ตั้งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรับเป็นเงินสองเท่าของราคาทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์ท่ี
บุคคลดงักล่าวไดก้ระทาํการฝ่าฝืนในมาตรานั้น ๆ แลว้แต่กรณี  แต่ทั้งน้ีค่าปรับ
ดงักล่าว ตอ้งไม่ตํ่ากวา่หา้แสนบาท 

บทกาํหนดโทษ 
ผูท่ี้ใชใ้ห้บุคคลอ่ืน
กระทาํผิด 

 
 มาตรา ๓๑๔    ผูใ้ดก่อใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด  
ซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี หรือ  
ผูส้อบบญัชี กระทาํความผดิตามท่ีบญัญติัในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๐๖  มาตรา ๓๐๗  
มาตรา ๓๐๘  มาตรา ๓๐๙  มาตรา ๓๑๐  มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไม่วา่  
ดว้ยการใช ้สั่ง ขู่เขญ็ จา้ง หรือดว้ยวธีิอ่ืนใด ตอ้งระวางโทษดงัท่ีบญัญติัไวใ้น
มาตรานั้น ๆ 

บทกาํหนดโทษ
ผูส้นบัสนุน 
ให้กระทาํความผิด 

 
 มาตรา ๓๑๕   ผูใ้ดกระทาํดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการช่วยเหลือ
หรือใหค้วามสะดวกในการท่ีกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการ
ดาํเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญติัน้ี หรือผูส้อบบญัชี กระทาํความผดิ
ตามท่ีบญัญติัในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ 
มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒  ไม่วา่ก่อนหรือขณะกระทาํความผดิ  
ตอ้งระวางโทษดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรานั้น ๆ  เวน้แต่ผูน้ั้นมิไดรู้้ถึงการช่วยเหลือ
หรือใหค้วามสะดวกนั้น 

  
 



๑๑๓ 
 
 

 มาตรา ๓๑๕/๑๔  ในกรณีท่ีศาลมีคาํพิพากษาใหล้งโทษผูใ้ดตาม
มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๓ ใหพ้นกังานอยัการมีอาํนาจร้อ งขอต่อศาล  
ใหจ่้ายเงินสินบนใหแ้ก่ผูน้าํจบั หรือผูท่ี้แจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการกระทาํความผดิ 
และเงินรางวลัใหแ้ก่ผูจ้บั จากเงินค่าปรับท่ีผูก้ระทาํ ความผดิดงักล่าวไดน้าํมา
ชาํระต่อศาลไม่เกินร้อยละสามสิบของจาํนวนเงินค่าปรับนั้น และใหจ่้ายเงินไดเ้ม่ือ 
คาํพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดแลว้ 

 การให้สินบน  
และเงินรางวลั 

 ในกรณีท่ีมีการเปรียบเทียบในความผดิตามมาตรา ๒๔๑ หรือ
มาตรา ๒๔๓ ใหส้าํนกังานมีอาํนาจร้องขอต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบ   
ใหจ่้ายเงินสินบนใหแ้ก่ผูท่ี้แจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการกระทาํความผดิ จากเงินค่าปรับท่ี
ผูก้ระทาํความผดิดงักล่าวไดช้าํ ระตามคาํสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบไม่เกิน  
ร้อยละสามสิบของจาํนวนเงินค่าปรับนั้น 
 ใหค้ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  มีอาํนาจประกาศกาํหนด
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามมาตราน้ีได ้

  

 บุคคลดงัต่อไปน้ี  ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินสินบนและเงินรางวลัตาม
มาตราน้ี 
 (๑) กรรมการ ก .ล.ต. กรรมการกาํกบัตลาดทุน เลขาธิการ และ
พนกังานของสาํนกังาน  
 (๒) กรรมการ ผูจ้ดัการ และพนกังานตลาดหลกัทรัพย์  หรือ 
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย์  

  

 มาตรา ๓๑๖   ผูใ้ดล่วงรู้กิจการของบุคคลใดเน่ืองจากการปฏิบติั
ตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบั ญญติัน้ี  อนัเป็นกิจการท่ีตามปกติวสิัย 
จะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย  ถา้ผูน้ั้นนาํไปเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน  ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  
 ความในวรรคหน่ึง มิใหน้าํมาใชบ้งัคบัแก่การเปิดเผยในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) การเปิดเผยตามหนา้ท่ี  
 (๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
 (๓) การเปิดเผยเก่ียวกบัการกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขฐานะ  หรือการ  
ดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพย ์
 (๕) การเปิดเผยแก่ผูส้อบบญัชีของนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัน้ี 

 
บทกาํหนดโทษ 
ผูเ้ปิดเผยกิจการท่ีล่วงรู้ 
มาจากการปฏิบติั 
ตามอาํนาจหนา้ท่ี 
และขอ้ยกเวน้ 



๑๑๔ 
 
 

 
  (๖) การเปิดเผยแก่ทางการ  หรือหน่วยงานในประเทศและ

ต่างประเทศท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกาํกบัดูแล  
สถาบนัการเงิน 
 (๗) การเปิดเผยเม่ื อไดรั้บความเห็นชอบจากบุคคลดงักล่าว  
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

คณะกรรมการ
เปรียบเทียบและ
ความผิดท่ี 
เปรียบเทียบได ้

 
 มาตรา ๓๑๗๔  ความผดิตามมาตรา 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 
วรรคหน่ึง มาตรา ๒๘๑ /๓ มาตรา ๒๘๑ /๔   มาตรา ๒๘๑ /๕ มาตรา ๒๘๑ /๖ 
มาตรา ๒๘๑/๗ วรรคหน่ึง  มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙   มาตรา ๒๘๑/๑๐ 
มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทว ิมาตรา ๒๘๕ ตรี 
มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทว ิมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ 
มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ 
มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๓๐๐  ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
มีอาํนาจเปรียบเทียบได ้

   คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง 
ใหมี้จาํนวนสามคน  ซ่ึงคนห น่ึงตอ้งเป็นพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา 

 เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบไดท้าํการเปรียบเทียบกรณีใด และ
ผูต้อ้งหาไดช้าํระค่าปรับตามคาํเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบกาํหนดแลว้ ใหค้ดีนั้นเป็นอนัเลิกกนั 

 
 

หมวด ๑๓ 
บทเฉพาะกาล 

________________ 

บทยกเวน้ลกัษณะ
ตอ้งห้ามของเลขาธิการ
ในวาระเร่ิมแรก 

 
 มาตรา ๓๑๘    ในวาระเร่ิมแรกเป็นระยะเวลาส่ีปีนบัแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มิใหน้าํบทบญัญติัแห่งมาตรา ๒๑(๔) 
มาใชบ้งัคบัแก่การดาํรงตาํแหน่งและการพน้จากตาํแหน่งของเลขาธิการ 

ให้กระทรวงการคลงั
ดาํเนินการให้มี 
การโอนเงิน 
ให้แก่สาํนกังาน 
เพื่อเป็นทุนประเดิม 

 
 มาตรา ๓๑๙   ใหก้ระทรวงการคลงัดาํเนินการใหมี้การโอนเงิน
ดงัต่อไปน้ี ใหแ้ก่สาํนกังานภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นทุนประเดิมของสาํนกังานตามมาตรา ๒๕ 

 



๑๑๕ 
 
 

 (๑) เงินคงเหลือจากกองทุนแกไ้ขปัญหาธุรกิจหลกัทรัพย์  
จาํนวนหา้ร้อยหา้ลา้นหกแสนส่ีหม่ืนสองพนัหกร้อยส่ีสิบส่ีบาทหกสิบสตางค ์
พร้อมดอกผลของเงินดงักล่าว 
 (๒) เงินคงเหลือจากกองทุนพฒันาตลาดทุนจาํนวน  
สองร้อยลา้นบาท 

 
 

 มาตรา ๓๒๐    ใหธ้นาคารแห่งประเทศไทย  โอนเงินจาํนวน  
หา้ร้อยลา้นบาทใหแ้ก่สาํนกังาน  ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเป็นทุนประเดิมของสาํนกังานตามมาตรา ๒๕ 

 
ให้ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยโอนเงิน
ให้แก่สาํนกังาน 
เพื่อเป็นทุนประเดิม 

 มาตรา ๓๒๑    ใหถื้อวา่บริษทัหลกัทรัพย์  หรือบริษทัเงินทุน
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทใด ๆ ตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์   
อยูแ่ลว้ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  เป็นบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทนั้นตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มิใหน้าํความในมาตรา ๙๔ มาใชบ้งัคบักบับริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์
ตามวรรคหน่ึง 

 
บริษทัหลกัทรัพยห์รือ 
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์
ท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

อยูแ่ลว้ในวนัท่ี 
พระราชบญัญติัน้ี 
ใชบ้งัคบั 

 มาตรา ๓๒๒   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพย์ หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์
ตามมาตรา ๓๒๑ ท่ีมีทุนจดทะเบียน  ซ่ึงชาํระแลว้นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยลา้นบาท
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั   
ตอ้งดาํเนินการใหมี้ทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ ไม่ตํ่ากวา่หา้สิบลา้นบาท 
 (๒) ภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีพระ ราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั   
ตอ้งดาํเนินการใหมี้ทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ ไม่ตํ่ากวา่หน่ึงร้อยลา้นบาท 

 
การดาํเนินการ 
ให้บริษทัหลกัทรัพย ์
หรือบริษทัเงินทุน
หลกัทรัพย ์
มีทุนจดทะเบียน 
ซ่ึงชาํระแลว้ 
ตามท่ีกาํหนด 

 มาตรา ๓๒๓    บุคคลผูก้ระทาํการแทนบริษทัซ่ึงจดัตั้งและ
ประกอบ ธุรกิจหลกัทรัพยต์ามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีสาํนกังานติดต่อกบั
บุคคลทัว่ไปในราชอาณาจกัรและไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกั ทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ อยูแ่ลว้ในวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ใหถื้อวา่เป็นผูก้ระทาํการแทนบริษทัหลั กทรัพย์  
ซ่ึงจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ตามมาตรา ๙๓ แห่ง
พระราชบญัญติัน้ี 

 
สาํนกังาน 
ผูก้ระทาํการแทน 
ท่ีไดรั้บอนุญาต 
อยูแ่ลว้ในวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ี 
ใชบ้งัคบั 



๑๑๖ 
 
 

การจดัการโครงการ
ลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติั
ต่อไปได ้และการจะ
แปรสภาพเป็น 
กองทุนรวม 

  มาตรา ๓๒๔   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการจดัการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  จดัการโครงการลงทุน  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมาย
ดงักล่าวต่อไปจนกวา่จะส้ินสุดโครงการลงทุนนั้น  ทั้งน้ี  ใหด้าํเนินการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายดงักล่าวดว้ย  สาํหรับการใด  
ท่ีกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของธนาคารแห่งประเทศไทย  ใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ี
ของสาํนกังาน 

   ในระหวา่งยงัไม่ส้ินสุดโครงการลงทุน หากบริษทัหลกัทรัพย์
ตามวรรคหน่ึง  มีความประสงคจ์ะแป รสภาพโครงการลงทุนใหเ้ป็นกองทุนรวม
ตามพระราชบญัญติัน้ี  บริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว  ต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก .ล.ต. กาํหนด  และเม่ือไดด้าํเนินการแลว้  
ใหน้าํบทบญัญติัวา่ดว้ยการจดัการกองทุนรวมตามพระราชบญัญติัน้ี มาใชบ้งัคบั  
โดยอนุโลม 

การถือหรือมีหุ้น 
ซ่ึงมิใช่เพ่ือประโยชน์
ของโครงการลงทุน
ต่อไปไดเ้พียงเท่า 
จาํนวนท่ีเหลือนั้น 

  มาตรา ๓๒๕    ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา ๓๒๑  
ท่ีไดรั้บอนุญาต  ใหป้ระกอบการจดัการกองทุนรวม ซ้ือ  หรือมีหุน้เป็นของตนเอง
โดยมิใช่เพื่อประโยชน์ของโครงการลงทุนอยู่ แลว้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี  
ใชบ้งัคบั ซ่ึงไม่อาจกระทาํไดต้ามมาตรา ๙๘ (๗) แห่งพระราชบญัญติัน้ี  
ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวคงมีสิทธิถือ  หรือมีไวซ่ึ้งหุน้นั้นต่อไปได ้แต่ถา้
จาํหน่ายหุน้ไปเท่าใด ก็ใหมี้สิทธิถือ หรือมีไวเ้พียงจาํนวนท่ีเหลือนั้น 

การให้ถือเป็น 
ผูส้อบบญัชีของ 
บริษทัหลกัทรัพย ์
ท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบแลว้ 

  มาตรา ๓๒๖   ใหถื้อวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัหลกัทรัพย์
หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์  ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ  
ความเห็นชอบแลว้ตามพระราชบญัญติัน้ี 

การให้ถือเป็นผูบ้ริหาร 
หรือท่ีปรึกษาของ 
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
ความเห็นชอบแลว้ 

  มาตรา ๓๒๗    ในกรณีท่ีบริษทัตามมาตรา ๓๒๑ มีกรรมการ 
ผูจ้ดัการ หรือบุ คคลผูมี้อาํนาจในการจดัการ  หรือท่ีปรึกษา  ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่บุคคลดงักล่าว
เป็นผูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ตามพระราชบญัญติัน้ี 

 
 

 



๑๑๗ 
 
 

 มาตรา ๓๒๘   ใหบ้รรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลงั 
หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์
ออกตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บรรดาซ่ึงยงัใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั
ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปจนกวา่จะไดมี้กฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
หรือคาํสั่งตามพระราชบญัญติัน้ีออกใชบ้งัคบั 
 การใดท่ีกฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหน่ึง  กาํหนดใหเ้ป็น
อาํนาจหนา้ท่ีของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  หรือธนาคารแห่ งประเทศไทย  
ใหย้งัคงเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยต่อไป แลว้แต่กรณี จนกวา่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก .ล.ต. และ
เลขาธิการแลว้ ใหอ้าํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของรัฐมนตรี 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังาน แลว้แต่กรณี 

 ให้บรรดากฎกระทรวง
และประกาศท่ีเก่ียวกบั
การประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยย์งัคงใช้
บงัคบัไดต่้อไปจนกวา่
จะไดมี้กฎกระทรวง
หรือประกาศตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
ออกใชบ้งัคบั และ
อาํนาจหนา้ท่ีตาม
กฎกระทรวงและ
ประกาศดงักล่าว 

 มาตรา ๓๒๙   ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงจดัตั้งข้ึน
ตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นตลาดหลกัทรัพย์
ตามพระราชบญัญติัน้ี และใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทยกบั
ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีไดต่้อไ ปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งและ
เลือกตั้งคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยต์าม
พระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี  
ใชบ้งัคบั 

 
การเป็นตลาดหลกัทรัพย ์

ตามพระราชบญัญติัน้ี 

 มาตรา ๓๓๐   ใหโ้อนบรรดาพนกังานและลูกจา้งของตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๑๗   
ไปเป็นของตลาดหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี 

 
การโอนบรรดาพนกังาน
และลูกจา้งของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๓๓๑   ใหโ้อนบรรดากิจการ ทุน สินทรัพย ์สิทธิ หน้ีสิน 
ความรับผดิ และงบประมาณของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนบรรดาเงินของกองทุน
ทดแทนความเสียหายท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ไปเป็นของตลาดหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี 

 
การโอนบรรดากิจการ
สินทรัพยแ์ละ 
หน้ีสินต่าง ๆ ของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

 มาตรา ๓๓๒    ใหต้ลาดหลกัทรัพยจ่์ายเงินปีละหา้สิบลา้นบาท
เป็นเวลาหา้ปีใหแ้ก่สาํนกังาน โดยในปีแรกใหด้าํเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่  
 

 
ให้ตลาดหลกัทรัพย์
จ่ายเงินอุดหนุน 
ให้แก่สาํนกังาน 



๑๑๘ 
 
 

  วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในปีต่อ ๆ ไป  
ใหด้าํเนินการภายในสา มสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีปฏิทินของปีท่ีพระราชบญัญติัน้ี  
ใชบ้งัคบัและของปีถดัไปจนครบหา้ปี 

   เงินท่ีจ่ายตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่เป็นเงินท่ีตลาดหลกัทรัพย์  
ไดป้ฏิบติัตามมาตรา ๑๘๒ ตลอดเวลาท่ียงัดาํเนินการตามวรรคหน่ึง 

การให้เป็นสมาชิกของ 
ตลาดหลกัทรัพยต์าม
พระราชบญัญติัน้ี 

 
 มาตรา ๓๓๓    ใหส้มาชิกของตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๑๗ เป็นสมาชิกของ
ตลาดหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี 

การให้เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัน้ีและ
การให้บริษทัจาํกดัท่ีมี
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์
แปรสภาพเป็น 
บริษทัมหาชนจาํกดั 

 
 มาตรา ๓๓๔   ใหห้ลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายกนัอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๑๗  
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามพระราชบญัญติัน้ี  แต่ในกรณีท่ีบริษทัท่ีมีหลกัทรัพย์
ดงักล่าวจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชยอ์ยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหบ้ริษทันั้นแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัภายในสองปีนบัแต่
วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นคณะ กรรมการ ก .ล.ต.  
อาจขยายระยะเวลาดงักล่าวได ้แต่จะขยายระยะเวลาเกินกวา่หา้ปีนบัแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัไม่ได ้

การสัง่รับเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ของบริษทัท่ียืน่คาํขอ
อนุญาตให้สัง่รับเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ตลาดหลกัทรัพยก่์อน
วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ใชบ้งัคบั 

  มาตรา ๓๓๕    ในกรณีท่ีบริษทัใดดาํเนินการยืน่คาํขออนุญาต 
ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัสั่งรับหลกัทรัพยข์องตนเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียน  หรือหลกัทรัพยรั์บอนุญาตต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์าม
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพ ยแ์ห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัยงัมิไดมี้คาํสั่งให้
รับหลกัทรัพยน์ั้น  เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  หรือหลกัทรัพยรั์บอนุญาตก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีมีผลใ ชบ้งัคบั ใหด้าํเนินการตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบญัญติัดงักล่าวต่อไปได ้และใหอ้าํนาจหนา้ท่ีของรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

    เม่ือคณะกรรมการ ก .ล.ต. ไดส้ั่งรับหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีได้  
ยืน่ขออนุญาตใหเ้ป็นหลกัทรั พยจ์ดทะเบียน  หรือหลกัทรัพยรั์บอนุญาตตาม  
วรรคหน่ึงแลว้ ใหถื้อวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตาม  
 



๑๑๙ 
 
 

พระราชบญัญติัน้ี  และใหบ้ริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าว  ตอ้งดาํเนินการ
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามมาตรา ๓๓๔ แห่งพระราชบญัญติัน้ีดว้ย 

 
 

 มาตรา ๓๓๖   ในกรณีท่ีบริษทัใดดาํเนินการยืน่ขออนุญาตเสนอขาย
หุน้ใหม่ต่อประชาชน  หรือออกหุน้กูต่้อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์าม  
มาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๑๗ 
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๗ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยย์งัมิไดอ้นุญาตใหบ้ริษทัดงักล่าว
เสนอขายหุน้ใหม่ต่อประชาชน  หรือออกหุน้กูไ้ดก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัฉบบัน้ี
ใชบ้งัคบั ใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยด์าํเนินการพิจารณาการขออนุญาต
ดงักล่าวต่อไปได้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนดดว้ยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัตามมาตรา ๑๙ ตรี 
แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงักล่าวเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุญาตลุล่วงไปได ้ 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์ าจกาํหนดหลกัเกณฑห์รือวธีิการใด ๆ ดว้ย  
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได ้

 
การอนุญาตให้เสนอขาย 
หุ้นใหม่ต่อประชาชน 
หรือออกหุ้นกูท่ี้ได ้
ยืน่ขออนุญาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ย 
ตลาดหลกัทรัพย ์
ก่อนวนัท่ี 
พระราชบญัญติัน้ี 
ใชบ้งัคบัและการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหลกัเกณฑ ์
และวิธีการการอนุญาต
เม่ือมีเหตุจาํเป็น 

 มาตรา ๓๓๗    บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ใหม่ต่อ
ประชาชน  หรือออกหุน้กูต้ามมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
หรือบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ใหม่ต่อประชาชน  หรือออกหุน้กูต้าม
มาตรา ๓๓๖ แห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหบ้ริษทัดงักล่าว ดาํเนินการเสนอขายหุน้ใหม่
ต่อประชาชน  หรือออกหุน้กูต่้อไปได้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดตาม
มาตร า ๑๙ ตรี แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว และในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
แกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงักล่าว  เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้ใหม่ต่อ
ประชาชน  หรือออกหุน้กูลุ้ล่วงไปได ้คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนด
หลกัเกณฑ ์หรือวธีิการใด ๆ ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได ้

 การดาํเนินการเสนอขาย 
หุ้นใหม่ต่อประชาชน 
หรือหุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุญาต
ให้ออกหุ้นใหม่เสนอขาย
ต่อประชาชนหรือออก
หุ้นกูต้ามกฎหมายวา่ดว้ย 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อน 
วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี 
ใชบ้งัคบั หรือท่ีไดรั้บ
อนุญาตตามมาตรา ๓๓๖ 
และการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
เสนอขายเม่ือมีเหตุจาํเป็น 

 มาตรา ๓๓๘    ใหบ้รรดากฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงการคลงัท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพย์  
 

 
ให้บรรดากฎกระทรวง 
และประกาศกระทรวง 
การคลงัท่ีออกตาม 
กฎหมายวา่ดว้ย 
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ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ขอ้บงัคบัและ 
ระเบียบท่ีเก่ียวกบั
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไป
จนกวา่จะไดมี้
กฎกระทรวงประกาศ 
ขอ้บงัคบั หรือระเบียบ
ตามพระราชบญัญติัน้ี
ออกใชบ้งัคบัและ
อาํนาจหนา้ท่ีตาม
กฎกระทรวง ประกาศ
ขอ้บงัคบั หรือระเบียบ 

 แห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ระเบียบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระเบียบปฏิบติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัทะเบียนหุน้ และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  บรรดาซ่ึงยงัใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีพระ ราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ยงัคง  
ใชบ้งัคบัไดต่้อไปจนกวา่จะไดมี้กฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือคาํสั่ง
ตามพระราชบญัญติัน้ีออกใชบ้งัคบั 
 การใดท่ีกฎกระทรวง ประกาศ ขอ้บงัคบั และระเบียบตาม  
วรรคหน่ึง  กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั หรือ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหย้งัคงเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั หรือคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทยต่อไป แลว้แต่กรณี  จนกวา่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ีแลว้ ใหอ้าํนาจหน้ าท่ีดงักล่าว
เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของรัฐมนตรี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ 
แลว้แต่กรณี 

การให้บริการเป็น 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์
อยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ี 
ใชบ้งัคบั 

  มาตรา ๓๓๙    บุคคลใดท่ีใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
อยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ี พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ใหด้าํเนินการไดต่้อไป แต่ตอ้งยืน่คาํขอ
ใบอนุญาตเพื่อประกอบการดงักล่าว  ภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  เม่ือไดย้ืน่คาํขออนุญาตแลว้ใหด้าํเนินการต่อไปไดจ้นกวา่
จะมีคาํสั่งไม่อนุญาต 

สมาคมการคา้ 
ท่ีมีลกัษณะหรือ 
วตัถุประสงค ์
อยา่งเดียวกบัสมาคม 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
หลกัทรัพยก่์อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ี 
ใชบ้งัคบั 

 
 มาตรา ๓๔๐    ใหบ้รรดาสมาคมท่ีมีลกัษณะ  หรือวตัถุประสงค์  
อยา่งเดียวกบัสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเป็นสมาคมการคา้
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคมการคา้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  หากประสงค์
จะเป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี  ตอ้งขออนุญาต
เป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์  ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั และเม่ือไดรั้บอนุญ าตใหเ้ป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
หลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ีแลว้ ใหน้ายทะเบียนสมาคมการคา้ตามกฎหมาย  
วา่ดว้ยสมาคมการคา้ ขีดช่ือสมาคมการคา้นั้นออกเสียจากทะเบียนสมาคมการคา้ 

   บรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของสมาคมท่ีมีลกัษณะ  หรือ  
วตัถุท่ีประสงคอ์ยา่งเดียวกั บสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต
และจดทะเบียนเป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี  
ใหโ้อนมาเป็นของสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ดัตั้งข้ึนใหม่ 
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 ถา้สมาคมท่ีมีลกัษณะหรือวตัถุท่ีประสงคอ์ย่ างเดียวกบัสมาคมท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์เป็นสมาคมการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคมการคา้ 
ไม่ขออนุญาตเป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัน้ี
ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวในวรรคหน่ึง  ใหถื้อวา่เป็นอนัเลิก และใหน้ายทะเบียน
สมาคมการคา้ตามกฎหม ายวา่ดว้ยสมาคมการคา้  ขีดช่ือสมาคมการคา้นั้นออกเสีย
จากทะเบียนสมาคมการคา้ 

  

 ถา้สมาคมการคา้ไม่พอใจในคาํสั่งของนายทะเบียนสมาคมการคา้
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสมาคมการคา้ท่ีใหขี้ดช่ือออกจากทะเบียน สมาคมการคา้ก็มี
สิทธิอุทธรณ์คาํสั่งนั้นได้  โดยยืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ก .ล.ต. ภายในกาํหนด
สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้คาํสั่ง คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเ้ป็นท่ีสุด 

 
 

 มาตรา ๓๔๑   ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ
ตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  
เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามพระราชบญัญติัน้ี จนกวา่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะมีคาํสั่งเปล่ียนแปลง 
 ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหถื้อวา่บตั รประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
ท่ีออกใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง เป็นบตัรประจาํตวัพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี และเม่ือมีการแต่งตั้งเลขาธิการแลว้  ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีรายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อสาํนกังาน 

 พนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยการ 
ประกอบธุรกิจเงินทุนฯ 
และตามกฎหมายวา่ดว้ย 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็น 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม 
พระราชบญัญติัน้ีจนกวา่ 
จะมีคาํสัง่เปล่ียนแปลง 
และให้รายงานการ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อ 
สาํนกังาน 

 มาตรา ๓๔๒   ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบญัญติัน้ี
มีอาํนาจเปรียบเทียบความผดิท่ี เปรียบเทียบไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ เฉพาะท่ีเก่ียวกบั  
ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 คณะกรรมการ 
เปรียบเทียบมีอาํนาจ 
เปรียบเทียบความผิด 
ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
การประกอบธุรกิจ
เงินทุนฯ ท่ีเก่ียวกบั 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 มาตรา ๓๔๓    บริษทัหลกัทรัพยใ์ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒๒ หรือ 
ไม่ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามมาตรา ๓๒๔ วรรคหน่ึง  ตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาท  จนกวา่ 
จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 บทกาํหนดโทษ 
บริษทัหลกัทรัพยแ์ละ
ผูบ้ริหารท่ีไม่เพ่ิมทุน 
จดทะเบียนตามท่ี
กาํหนดหรือ 
 

 



๑๒๒ 
 
 

ไม่จดัการโครงการ
ลงทุนตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกาํหนด 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนฯ 

  ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยฝ่์าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามวรรคหน่ึง   
ถา้พิสูจน์ไดว้า่การกระทาํความผดิของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น  เกิดจากการสั่งการ  
การกระทาํการ หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระทาํการอนัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้ง กระทาํของ 
กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด  ซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินงานของ  
บริษทัหลกัทรัพยน์ั้น  ผูใ้ด ผูน้ั้น  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับ  
ไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

การเปรียบเทียบความผิด
ตามมาตรา ๓๔๓ 

 
 มาตรา ๓๔๔    ความผดิตามมาตรา ๓๔๓ ใหค้ณ ะกรรมการ
เปรียบเทียบตามมาตรา ๓๑๗ มีอาํนาจเปรียบเทียบได ้

   
 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
        อานนัท ์ ปันยารชุน 
            นายกรัฐมนตรี 

 
 

__________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราช บญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีการพฒันาตลาดทุน
ของประเทศท่ีผา่นมาไดมุ่้งเนน้การพฒันาตลาดรอง  ซ่ึงเป็นตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นหลกั  
แต่ยงัขาดการพฒันาตลาดแรกอนัเป็นตลาดสาํหรับหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ควบคู่กนัไปดว้ย  
ทาํใหบ้ทบาทท่ีสาํคญัของตลาดรองในการเป็นตลาดท่ีสนบัสนุนตลา ดแรกไม่เกิด
ประสิทธิภาพอยา่งเตม็ท่ี  ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งเปิดโอกาสใหมี้การพมันาตลาดแรกไดก้วา้งขวางข้ึน
และใหมี้ตราสารประเภทต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน  เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการระดมทุน  นอกจากน้ี 
โดยท่ีการควบคุมดูแลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตลาดทุนมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบั บอยูภ่ายใต้
ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน  ทาํใหก้ารกาํกบัและพฒันาตลาดทุนขาดความเป็น
เอกภาพ ทั้งยงัขาดมาตรการท่ีจะคุม้ครองผลประโยชน์ของผูล้งทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สมควรมีกฎหมายและหน่วยงานท่ีเป็นศูนยร์วมในการกาํกบัดูแลและพฒันาตลาดทุน  เพื่อให้
สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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