
  
 

พระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ  ใหประกาศวา 

 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนํา 
และยนิยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทาํหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้

 มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติหลักทรัพย 
และตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 ชื่อพระราชบัญญัติ 

 มาตรา ๒*   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวัน 
นับแตวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป   เวนแตมาตรา ๔ มาตรา ๗ ถึง 
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๓๑๘ ถึง 
มาตรา ๓๒๐ และมาตรา ๓๓๒  ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 วันที่พระราชบัญญัติ 
ใชบังคับ 

 มาตรา ๓   ใหยกเลิก  
 (๑)  พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๑๗  
 (๒)  พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 บทยกเลิกกฎหมายอื่น 

 มาตรา ๔   ในพระราชบัญญัตินี้  
 “หลักทรัพย” หมายความวา  
 (๑)  ตั๋วเงินคลงั  

 บทนิยาม 

 
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๐๙ ตอน ๒๒  ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕  มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๓๕



๒ 
 
 

 
  (๒)  พันธบัตร 

 (๓)  ตั๋วเงิน 
 (๔)  หุน 
 (๕)  หุนกู  
 (๖)  หนวยลงทุนอันไดแก ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิ 
ในทรัพยสินของกองทุนรวม 
 (๗)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน  
 (๘)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู  
 (๙)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน 
 (๑๐)  ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

   “ตั๋วเงิน” หมายความวา   ตั๋วเงินที่ออกเพื่อจัดหาเงนิทุนจาก 
ประชาชนเปนการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

   “หุนกู” หมายความวา   ตราสารแหงหนีไ้มวาจะเรียกชื่อใด 
ที่แบงเปนหนวยแตละหนวยมีมูลคาเทากนัและกําหนดประโยชนตอบแทนไว 
เปนการลวงหนาในอัตราเทากันทุกหนวยโดยบริษัทออกใหแกผูใหกูยมืเงินหรือ 
ผูซ้ือ เพื่อแสดงสิทธิที่จะไดรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนของผูถือตราสารดังกลาว  
แตไมรวมถึงตัว๋เงิน  

   “ผูจัดจําหนายหลักทรัพย” หมายความวา   ผูทําการจัดจําหนาย
หลักทรัพยใหแกประชาชน 

   “หนังสือช้ีชวน” หมายความวา   เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยม ี
วัตถุประสงคเพื่อโฆษณาชี้ชวนใหบุคคลอื่นจองซื้อหรือซ้ือหลักทรัพยที่ตนหรือ 
บุคคลอื่นออกหรือเสนอขาย 

   “บริษัท”๔ หมายความวา บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และ 
ใหหมายความรวมถึง  
 (๑)  องคการมหาชน  
 (๒)  องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 
 (๓)  หนวยงานหรือองคการของรัฐบาลตางประเทศ องคการ 
ระหวางประเทศ และนิติบคุคลตามกฎหมายตางประเทศ  
 (๔)  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ 
 (๕)  ผูออกหลักทรัพยที่จดัตัง้ขึ้นในรูปแบบอื่นใด 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 



๓ 
 
 

 “บริษัทหลักทรัพย” หมายความวา   บริษทัหรือสถาบันการเงิน  
ที่ไดรับใบอนญุาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

 “ธุรกิจหลักทรัพย” หมายความวา   ธุรกิจหลักทรัพย 
ประเภทดังตอไปนี้  
 (๑)  การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  
 (๒)  การคาหลักทรัพย  

  

 (๓)  การเปนทีป่รึกษาการลงทุน  
 (๔)  การจัดจําหนายหลักทรพัย 
 (๕)  การจัดการกองทุนรวม 
 (๖)  การจัดการกองทุนสวนบุคคล 
 (๗)  กิจการอืน่ที่เกีย่วกับหลักทรัพยตามที่รัฐมนตรีกําหนดตาม 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  

 “การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย” หมายความวา   การเปน 
นายหนาหรือตัวแทนเพื่อซ้ือ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพยใหแกบคุคลอื่น 
เปนทางคาปกติ โดยไดรับคานายหนา คาธรรมเนียม หรือคาตอบแทนอื่น 

 
 

 “การคาหลักทรัพย” หมายความวา   การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน
หลักทรัพยในนามของตนเองเปนทางคาปกติโดยกระทํานอกตลาดหลกัทรัพยหรือ
ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 

  

 “การเปนที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความวา   การใหคําแนะนํา 
แกประชาชนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เกี่ยวกับคณุคาของหลักทรัพยหรือ
ความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพยนั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อ 
หรือขายหลักทรัพยใด ๆ เปนทางคาปกติ  ทั้งนี้ โดยไดรับคาธรรมเนียมหรือ 
คาตอบแทนอืน่  แตไมรวมถึงการใหคําแนะนําแกประชาชนในลักษณะที ่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

  

 “การจัดจําหนายหลักทรัพย” หมายความวา   การรับหลักทรัพย 
ทั้งหมดหรือบางสวนจากบรษิัทหรือเจาของหลักทรัพยไปเสนอขายตอประชาชน  
โดยไดรับคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนอืน่   ทั้งนี้ ไมวาจะมีเงื่อนไขอยางหนึ่ง 
อยางใดหรือไมก็ตาม 

  

 “การจัดการกองทุนรวม” ๑ หมายความวา   การจัดการลงทุนตาม 
โครงการจัดการกองทุนรวมโดยการออกหนวยลงทนุของแตละโครงการจําหนาย  

  

                                                        
๑ แสดงการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๔ 
 
 

 
 แกประชาชน เพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือ 

แสวงหาประโยชนจากหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา ทรัพยสินอืน่ หรือ 
ไปหาดอกผลหรือแสวงหาประโยชนโดยวิธีอ่ืน 

 
  “การจัดการกองทุนสวนบุคคล”๒ หมายความวา   การจดัการ 

เงินทุนของบุคคลหรือคณะบคุคลที่ไดมอบหมายใหจดัการลงทุนเพื่อแสวงหา 
ผลประโยชนจากหลักทรัพย  ไมวาจะมกีารลงทุนในทรัพยสินอื่นดวยหรือไมก็ตาม 
ซ่ึงกระทําเปนทางคาปกติโดยไดรับคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนอื่น แตไมรวมถึง 
การจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

   “หลักทรัพยจดทะเบยีน” หมายความวา   หลักทรัพยที่ไดรับการ 
จดทะเบียนหรือไดรับการอนญุาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย 

   “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา   ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตัง้ให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

   “สํานักงาน” หมายความวา   สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

   “เลขาธิการ” หมายความวา   เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย   

   “รัฐมนตรี” หมายความวา   รัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศระยะเวลา 

การพิจารณาสั่งการ 

และการแจงเหตุผล 

 
 มาตรา ๕๔   เวนแตจะมีบทบญัญัติในพระราชบัญญัตินี้กําหนดไว

เปนอยางอื่นในการออกใบอนุญาตและการใหความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน คณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ประกาศกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา 
และการสั่งการใหเปนที่ทราบโดยทั่วไป และในกรณีที่ไมอนุญาตหรือ 
ไมใหความเหน็ชอบใหแจงเหตุผลใหผูยื่นคําขอทราบดวย 

การใชเคร่ืองจักร 

ประทับหรือวิธีอื่น 

แทนการลงลายมือชื่อ 

 
 มาตรา ๖๔   การลงลายมือช่ือของกรรมการหรือนายทะเบยีน 
ในใบหลักทรพัยตามพระราชบัญญัตินี้  จะใชเครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอ่ืนใด 
แทนตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกาํหนดก็ได   ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

                                                        
๒  แสดงการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔  แสดงการแกไขเพิ่มเติมโดยรางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 



๕ 
 
 

 มาตรา ๗   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ 
ตามพระราชบญัญัตินี้  และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและแตงตั้งพนักงาน 
เจาหนาทีเ่พื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนัน้  เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคับได 

 รัฐมนตรีผูรักษาการ 

และอํานาจออก 

กฎกระทรวงและ 

แตงตั้งพนักงาน 

เจาหนาที่ 

หมวด ๑ 
    การกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 

__________________ 
สวนที่ ๑ 

คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 
_________________ 

  

 มาตรา ๘๔   ใหมีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรพัยคณะหนึ่งเรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบดวย  
ประธานกรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรแีตงตั้งโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี  
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งโดยผานการคัดเลือกตามที่กําหนด 
ในมาตรา ๓๑/๗ จํานวนไมนอยกวาสี่คนแตไมเกินหกคน เปนกรรมการ  
โดยในจาํนวนนี้อยางนอย ตองเปนผูทรงคุณวุฒดิานกฎหมาย ดานบัญช ีและ 
ดานการเงนิดานละหนึ่งคน และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 มาตรา ๙๔   ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
ซ่ึงไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๘ ตองมีสัญชาติไทยและไมมีลักษณะตองหาม  
ดังตอไปนี ้
 (๑)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๒)  เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 (๓)  เคยตองคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุ ไมวาจะมีการ 
รอการลงโทษหรือไมก็ตาม เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย 
ประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
 (๔)  เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือ 
ผูดํารงตําแหนงใด  ในพรรคการเมือง เวนแตจะไดพนจากตําแหนงดังกลาว 
ไมนอยกวาหนึ่งป  

 ลักษณะตองหาม 
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   (๕)  เปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน  
 (๖)  ดํารงตําแหนงผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ 
ในธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย องคกรที่เกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจหลักทรพัย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ศูนยซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  
สํานักหักบัญชสัีญญาซื้อขายลวงหนา สมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจสญัญา 
ซ้ือขายลวงหนา หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน  
 ในกรณีที่มีการแตงตั้งบุคคลตาม (๕) หรือ (๖) ผูไดรับ 
การแตงตั้งจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อไดลาออกจากตําแหนงตาม (๕) หรือ (๖) แลว  
โดยตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับการแตงตั้ง แตถาผูนั้นมิไดลาออก
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งใหเปน 
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหดําเนนิการแตงตั้ง 
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมแทน แลวแตกรณี 

 

วาระของประธาน
กรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการ ก.ล.ต. และ
การแตงตั้งใหม 

 
 มาตรา ๑๐๔   ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๘ มีวาระการดํารงตําแหนง 
คราวละสี่ปและอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตดิตอกัน 
เกินสองวาระมิได 
 เมื่อประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก  
ตําแหนงตามวาระ  ใหดําเนนิการแตงตั้งใหมภายในหกสบิวนั ในระหวางที่ยังมิได 
มีการแตงตั้งขึน้ใหม ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
แลวแตกรณี อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการ ก.ล.ต.  
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหมเขารับหนาที ่

การพนจากตําแหนง 

ของกรรมการ ก.ล.ต. 
ดวยเหตุอื่น และการ
แตงตั้งแทน 

 
 มาตรา ๑๑๔   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับการแตงตัง้ 
ตามมาตรา ๘ พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
 (๔)  เปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ 
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 (๕)  คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี 
สําหรับประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือรัฐมนตรีมีคําสั่งใหออกโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน 
กรรมการทั้งหมดสําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้ มติและคําสั่งใหออกดังกลาว 
ตองแสดงเหตผุลอยางชัดแจง 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
พนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนประธานกรรมการ 
ก.ล.ต. แทนหรือรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒแิทน  
แลวแตกรณี และใหผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง 
เทากับวาระที่เหลืออยูของประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
ที่ตนแทน 

  

 มาตรา ๑๒   การประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตองมีกรรมการ 
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งหมด จึงจะเปน 
องคประชุม 
 ในการประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ถาประธานกรรมการ  
ก.ล.ต. ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได    ถามีรองประธานใหรองประธาน 
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  ถาไมมีรองประธานหรือมีแตไมมาประชุมหรือ 
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการ ก.ล.ต. ที่มาประชมุเลือกกรรมการ  ก.ล.ต.  
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  
 การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชมุใหถือเสียงขางมาก  กรรมการ  
ก.ล.ต. คนหนึง่ใหมีเสียงหนึง่ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากนัใหประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 องคประชุมและการ 
วินิจฉัยชี้ขาดของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 มาตรา ๑๓๔   กรรมการ ก.ล.ต. ผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา 
ใหแจงการมีสวนไดเสียนัน้และหามมิใหเขารวมพิจารณาในเรื่องนั้น 
 แนวทางการพิจารณาสวนไดเสียตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 ขอหามกรรมการ  
ก.ล.ต. เขารวม
พิจารณา 

 มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจหนาที่วางนโยบาย 
การสงเสริมและพัฒนา ตลอดจนกํากับดแูลในเรื่องหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย  
ตลาดหลักทรพัย ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย และธุรกิจที่เกีย่วเนื่อง องคกรที่เกี่ยวเนื่อง 
กับธุรกิจหลักทรัพย การออกหรือเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน  การเขาถือ 
หลักทรัพยเพือ่ครอบงํากิจการ และการปองกันการกระทาํอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ 
การซื้อขายหลักทรัพย อํานาจดังกลาวใหรวมถึง 

 อํานาจหนาที่ของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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  (๑)  ออกระเบยีบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดตาม 

พระราชบัญญัตินี้ 
 (๒)  กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับคําขออนุญาต คําขอรับ 
ใบอนุญาต ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 
 (๓)  วางระเบยีบเกีย่วกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนกุรรมการ 
 (๔)  ออกระเบยีบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการพนกังาน ระบบ 
พนักงานสัมพนัธ  การบรรจุแตงตั้งถอดถอน  และวินยัพนักงานและลูกจางของ 
สํานักงาน การกําหนดเงินเดอืนและเงนิอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะหและ 
สวัสดิการตาง ๆ 
 (๔/๑)๔  กําหนดหลักเกณฑเพื่อใชเปนแนวทางในการพจิารณา 
ปญหาที่อาจเกดิขึ้นอันเนื่องมาจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ 
พระราชบัญญัตินี้ 
 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดใด ๆ  
ที่ใชบังคับเปนการทั่วไป  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ

 
 มาตรา ๑๔/๑๔   ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แตงตั้งจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน ในจํานวนนี ้
ตองเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยางนอยสองคน  
 ใหคณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งพนกังานของสํานักงาน 
คนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

 
 มาตรา ๑๔/๒๔   ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจและหนาที่ 
ดังตอไปนี ้
 (๑)  ทบทวนและใหความเห็นตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 (๒)  สอบทานรายงานการเงนิและขอมูลทางการเงินของสํานักงาน 
 (๓)  ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ 
ในเรื่องการตรวจสอบงบการเงิน 
 (๔)  ทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
 (๕)  กํากับดแูลหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 (๖)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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 ในการปฏิบัตหินาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  

 มาตรา ๑๕๔   ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจแตงตั้ง
คณะอนกุรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มอบหมายได 
 ใหนําความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะอนกุรรมการโดยอนุโลม 

 คณะอนุกรรมการ 

 มาตรา ๑๖   ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. และ
คณะอนกุรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด และใหถือวา
เปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน 

 ประโยชนตอบแทน 
แกคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. และคณะ 
อนุกรรมการ 

สวนที่ ๑/๑๔ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 

_______________ 

  

 มาตรา ๑๖/๑๔   ใหมีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนคณะหนึง่  
ประกอบดวย เลขาธิการเปนประธานกรรมการ รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการ 
มอบหมายหนึง่คน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือรองผูอํานวยการ 
ที่ไดรับมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผูทรงคณุวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตัง้ 
โดยผานการคดัเลือกตามที่กาํหนดในมาตรา ๓๑/๗ อีกไมเกนิสี่คน  เปนกรรมการ   
ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิอยางนอยสองคนตองมีประสบการณในการบริหารกิจการบริษัท 
ที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย หรือบริษทัหลักทรัพย 
 ใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเปนเลขานุการ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 

 คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน 

 มาตรา ๑๖/๒๔   กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง 
ตองมีสัญชาติไทย และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ และตองไมดาํรงตําแหนง 
กรรมการ ผูจัดการ บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือ 
ตําแหนงอืน่ใดในธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศนูยซ้ือขายหลักทรัพย องคกร 
ที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญา ซ้ือขายลวงหนา ศูนยซ้ือขาย 
สัญญาซื้อขายลวงหนา สํานกัหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา  
สมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจ  

 คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหาม 
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  สัญญาซื้อขายลวงหนา หรือบริษัทอื่นใดซึง่อยูภายใตการกํากับดแูลของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน  
 ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิผูใด 
ที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ (๕) หรือตามวรรคหนึ่ง ตองลาออกจาก 
การเปนบุคคลตามมาตรา ๙ (๕) หรือตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี ภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง แตถาผูนั้นมิไดลาออกภายในระยะเวลาทีก่าํหนด  
ใหถือวาผูนัน้ไมเคยไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหดําเนินการ 
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมแทน 

 
วาระการดํารงตําแหนง
และการแตงตั้งใหม 

 
 มาตรา ๑๖/๓๔   ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง 
ตามมาตรา ๑๖/๑  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และเมื่อพนจากตําแหนงแลว 
อาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระ 
มิได โดยในวาระเริ่มแรกเมื่อครบสองป ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 
กึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลาก 
เปนการออกตามวาระ 
 เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  
ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการรวมกันเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ
ตอคณะกรรมการคัดเลือกภายในหกสิบวนั เพื่อดําเนินการตามที่กาํหนด 
ในมาตรา ๓๑/๗  ทั้งนี้ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงอยูในตําแหนง 
เพื่อดําเนนิงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที ่
 ใหนําความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับ 
การประชุมของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ โดยอนุโลม 

 
การพนจากตําแหนง
ของกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ดวยเหตุอืน่
และการแตงตั้งแทน 

 
 มาตรา ๑๖/๔๔   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖/๑ พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ  
 (๔)  รัฐมนตรมีีคําสั่งใหออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่มีมติใหออกดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมกาทั้งหมด 
ทั้งนี้ คําสั่งใหออกดังกลาวตองแสดงเหตุผลอยางชัดแจง 
 (๕)  เปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖/๒  

 



๑๑ 
 
 

 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒพินจากตาํแหนงกอนวาระ 
รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒแิทน และใหผูไดรับการแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตาํแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ที่ตนแทน 

  

 มาตรา ๑๖/๕๔    ใหกรรมการกํากับตลาดทุนจัดทํารายงาน 
การถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ ยืน่ตอ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ และระยะเวลา ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
กําหนด 

 
 
การรายงานการถือ
หลักทรัพย 

 มาตรา ๑๖/๖๔   ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจหนาที ่
ในการปฏิบัตกิารเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอืน่ โดย 
ตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามวรรคหนึ่ง 
ใหรวมถึง 
 (๑)  ออกระเบยีบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดในเรื่อง 
การประกอบธรุกิจหลักทรัพย การออกและเสนอขายหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย  
ศูนยรับฝากหลกัทรัพย สํานกัหักบัญชี นายทะเบยีนหลักทรัพย สมาคม 
ที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลักทรัพย และการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงาํกิจการ  
 (๒)  รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ 

 อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน 

 มาตรา ๑๖/๗๔   ใหคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนมีอํานาจแตงตั้ง 
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
มอบหมายได  
 ใหนําความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะอนกุรรมการโดยอนุโลม 

 คณะอนุกรรมการ 

 มาตรา ๑๖/๘๔   ใหกรรมการกํากับตลาดทนุและอนกุรรมการ  
ไดรับประโยชนตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และใหถือวาเปน 
คาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน 

 ประโยชนตอบแทนแก
คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและ
คณะอนุกรรมการ 

 



๑๒ 
 
 

  สวนที่ ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 

____________________ 

สํานักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. 

 
 มาตรา ๑๗   ใหจัดตั้งสํานกังานขึ้นเรียกวา “สํานักงานคณะ 
กรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” และใหมีฐานะเปนนิติบุคคล  

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 
และสาขา 

 
 มาตรา ๑๘   ใหสํานักงานมสํีานักงานแหงใหญใน 
กรุงเทพมหานครหรือจังหวดัใกลเคียง และจะตั้งสาขาหรอืตัวแทนขึน้ ณ ที่อ่ืนใด 
ก็ได 

อํานาจหนาที่ของ 
สํานักงาน 

 
 มาตรา ๑๙๔   ใหสํานักงานมอํีานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
 (๑)  ปฏิบัติการเพื่อใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 (๒)  กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามและดําเนินการบังคับใช 
กฎหมายกับบคุคลที่กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓)  กําหนดคาธรรมเนียมเกีย่วกับการยืน่แบบแสดงรายการขอมูล 
การเสนอขายหลักทรัพย การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําป การจดทะเบียน 
และการยืน่คําขอตางๆ  
 (๔)  รับคาธรรมเนียม 
 (๕)  ปฏิบัติงานอื่นตามบทบญัญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
ตามกฎหมายอืน่ 

การแตงตั้งและวาระ
ของเลขาธิการ 

 
 มาตรา ๒๐๔   ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเลขาธิการโดยคําแนะนํา 
ของรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และใหเลขาธิการมีวาระ 
การดํารงตําแหนงคราวละสีป่ และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได แตจะแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงติดตอกนัเกนิสองวาระมิได  

คุณสมบัติและลักษณะ 
ตองหามของเลขาธกิาร 

 
 มาตรา ๒๑   เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหามดังตอไปนี ้
 (๑)  เปนผูสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาใหแกสํานักงาน 
 (๒)  ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 (๓)  ไมเปนขาราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ 
ผูบริหารทองถ่ินซึ่งไดรับเลือกตั้ง หรือเปนสมาชิกหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

 



๑๓ 
 
 

 (๔)  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงนิเดือนประจําพนักงาน 
หรือลูกจางของรัฐวิสาหกจิหรือหนวยงานของรัฐอื่นหรือของราชการสวนทองถ่ิน 
 (๕)  ไมดํารงตาํแหนงหรือหนาที่ใดหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของ 
ในบริษัทหลักทรัพย 

 
 

 มาตรา ๒๒   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  เลขาธิการ 
พนจากตําแหนงเมื่อ  
 (๑)  ตาย  
 (๒)  ลาออก  
 (๓)  มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
 (๔)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑ 
 (๕)๔  คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี  
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะบกพรองในหนาที่อยางรายแรง  
หรือหยอนความสามารถ โดยมติดังกลาวตองแสดงเหตุผลในการใหออก 
อยางชัดแจง 

 การพนจากตําแหนง 
ดวยเหตุอื่นของ 
เลขาธิการ 

 มาตรา ๒๒/๑๔   ภายในสองปนับแตวันพนจากตําแหนง  
เลขาธิการจะประกอบธุรกิจหรือทํางานใหแกผูประกอบการ องคกร หรือบริษัท  
หรือดํารงตําแหนงที่กําหนดไวตาม  มาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง มิได 
 ในการพจิารณากําหนดเงินเดอืนและเงนิอื่นใดของเลขาธิการ  
ใหคํานึงถึงขอหาม มิใหประกอบอาชีพตามวรรคหนึ่งดวย 

 ขอหามเลขาธิการ
ประกอบอาชีพ
บางอยาง หลังพนจาก
ตําแหนง 

 มาตรา ๒๓   ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง
และรับผิดชอบในการดําเนนิกิจการทั้งปวงของสํานักงาน 
 ในการดําเนินกิจการ เลขาธิการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. 

 ความรับผิดชอบของ 
เลขาธิการ 

 มาตรา ๒๔   ในกิจการของสํานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก   
ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงาน และเพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจให
ตัวแทนหรือบคุคลใดกระทําการเฉพาะอยางแทนกไ็ด 

 เลขาธิการเปนผูแทน 
ของสํานักงาน 

 มาตรา ๒๔/๑๔   เพื่อรักษาประโยชนของประชาชนหรือ 
เพื่อคุมครองผูลงทุน ใหสํานกังานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือ 
จากสํานักงานมีอํานาจเปดเผยขอมูล เกีย่วกบัการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย  

 อํานาจของสํานักงาน
หรือผูไดรับมอบหมาย
ในการเปดเผยขอมลู 



๑๔ 
 
 

  บริษัทที่ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย  บริษัทหลักทรัพยตลาดหลักทรพัย 
ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย องคกรที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลักทรัพย การกระทาํความผิด
และการลงโทษบุคคลที่กระทําความผิด หรือขอมูลอ่ืนใดที่ไดรับเนื่องจาก 
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ทุนประเดิม 
 

 มาตรา ๒๕   ใหสํานักงานมทีุนประเดิมประกอบดวยเงนิที่โอน 
มาตามมาตรา ๓๑๙ และมาตรา ๓๒๐ 

เงินสํารอง 
 

 มาตรา ๒๖   ใหสํานักงานจดัใหมีเงินสํารองประเภทตาง ๆ ตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดวยความเหน็ชอบของ 
รัฐมนตรี 

รายไดและการนําสง 
รายได 

 
 มาตรา ๒๗   บรรดาคาธรรมเนียมตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
และคาธรรมเนียมอื่นที่สํานกังานไดรับและรายไดอ่ืนอันไดมาจากการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน ใหตกเปนของสํานักงาน และเมื่อได 
หักดวยรายจายและหักเปนเงินสํารองตามมาตรา ๒๖ แลว  เหลือเทาใดใหนําสง 
เปนรายไดของรัฐ 

การพนจากตําแหนง 
ของพนักงาน 

 
 มาตรา ๒๘๔   การพนจากตําแหนงของพนกังานของสํานกังาน 
รวมทั้งการพนจากตําแหนงเนื่องจากเกษยีณอายใุหเปนไปตามขอบังคับที่ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรเมื่อคํานึงถึงตําแหนงหรือลักษณะงานใด 
ที่พนักงานรับผิดชอบกอนพนตําแหนงหรือหนาที่ในสํานักงานใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีอํานาจออกขอบังคับกําหนดใหนําความในมาตรา ๒๒/๑ มาใชบังคับกับพนักงานนั้น 
โดยอนุโลม 

ขอยกเวนมิใหนํา 
กฎหมายแรงงาน 
บางเรื่องมาใชบังคบั 

 
 มาตรา ๒๙   มใิหนํากฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในสวน 
ที่เกี่ยวกับการจายคาชดเชยและการจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  กฎหมาย 
วาดวยแรงงานสัมพันธ และกฎหมายวาดวยพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ มาใช 
บังคับกับเลขาธิการ พนักงาน และลูกจางของสํานักงาน 

การเปนพนักงาน
เจาหนาที่ 

 
 มาตรา ๒๙/๑๔   ในการปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกํากับตลาดทุน และ 
เลขาธิการ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 



๑๕ 
 
 

 มาตรา ๓๐   ใหสํานักงานจดัใหมีระบบบญัชีที่เหมาะสมกับ 
กิจการของสํานักงาน และจดัใหมกีารสอบบัญชีภายในเปนประจํา 

 ระบบบัญชี 

 มาตรา ๓๑   ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดนิเปนผูสอบบัญชีของ
สํานักงาน และเสนอรายงานผลการสอบบัญชีตอรัฐมนตรีภายในเกาสิบวัน 
นับจากวันสิ้นปบัญชี 

 ผูสอบบัญชีของ 
สํานักงาน 

 มาตรา ๓๑/๑๔   ใหสํานักงานจัดทํารายงานประจําปซ่ึงแสดงถึง
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานเสนอรฐัมนตรี ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับจาก 
วันสิ้นปบัญช ี

 รายงานประจําปของ
สํานักงาน 

 มาตรา ๓๑/๒๔   ใหสํานักงานจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ของสํานักงาน และทําคําชี้แจงเกีย่วกับแผนงานที่สําคัญที่จะดําเนินการโดยจัดทํา 
เปนแผนสามปเสนอรัฐมนตรี 

 แผนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน 

สวนที่ ๓๔ 
คณะกรรมการคัดเลือก 
__________________ 

  

 มาตรา ๓๑/๓   ในกรณีที่จะตองมีการแตงตัง้กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกจํานวนเจ็ดคน เพื่อทําหนาที่คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกลาว 
 คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งเคย
ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  
เลขาธกิารสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 กรรมการคัดเลือกจะตองไมดํารงตําแหนงเปนขาราชการการเมือง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิภา และไมเปนผูมีผลประโยชนหรือสวน
ไดเสียอยาง     มีนัยสําคัญตอการดําเนนิการตามพระราชบญัญัตินี้ในขณะที่ไดรับ
การแตงตั้งและปฏิบัติการตามหนาที ่

 คณะกรรมการคัดเลือก 

 



๑๖ 
 
 

 
  ใหคณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการ 

คนหนึ่งเปนประธานกรรมการคัดเลือก  
 ใหคณะกรรมการคัดเลือกไดรับคาตอบแทนจากสํานกังานตามที่
รัฐมนตรีกําหนดและใหถือวาเปนคาใชจายในการดําเนนิงานของสํานกังาน 

 
ระเบียบการเสนอรายชื่อ 
การพิจารณา และการ
คัดเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 มาตรา ๓๑/๔   ใหคณะกรรมการคัดเลือกกาํหนดระเบียบวาดวย
การเสนอรายชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการกํากับตลาดทุนใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับแตงตั้งโดยระเบียบดังกลาวอยางนอยตองกาํหนด 
ใหมีการระบุขอมูลเกี่ยวกับความรูและประสบการณ ของผูทรงคุณวุฒิอันเปน 
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการเสนอชื่ออยางเพยีงพอที ่
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการพจิารณาคัดเลือกได  
 ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
และใหมีผลใชบังคับตอไป แมคณะกรรมการคัดเลือกทีก่ําหนดระเบยีบดังกลาวจะ
พนจากตําแหนงแลว 
 การแกไขเพิ่มเติม การยกเลกิ หรือการกําหนดระเบยีบขึ้นใหม  
จะกระทําไดกแ็ตโดยคณะกรรมการคัดเลือกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 
สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหมีผลใชบังคับเมื่อไดรับความ 
เห็นชอบจากรฐัมนตรี 
 ใหคณะกรรมการคัดเลือกเปดเผยระเบยีบที่กําหนดขึ้นตามมาตรานี้
ไวในลักษณะที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได  

 
การพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการคัดเลือก 

 
 มาตรา ๓๑/๕   คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อ
ดําเนินการคัดเลือกและไดมกีารแตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือในคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเสร็จสิ้นตามที่ไดมกีารแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อดาํเนินการคัดเลือกในครั้งนัน้  

 
องคประชุมของ
คณะกรรมการคัดเลือก 

 
 มาตรา ๓๑/๖   การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการคัดเลือกทั้งหมด   
จึงจะเปนองคประชุม 
 ใหนําความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการคัดเลือกโดยอนุโลม 

 



๑๗ 
 
 

 มาตรา ๓๑/๗   ในการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหประธาน
กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ล.ต. ที่มิใชกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในกรณีของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประธานกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการ ในกรณีของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุรวมกนัเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒจิํานวนสองเทาของ
จํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่จะแตงตั้งตอคณะกรรมการคัดเลือก และเมื่อ
คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลอืกผูทรงคุณวุฒิที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการดังกลาวแลว ใหเสนอชื่อตอรัฐมนตรีเพื่อ
แตงตั้ง 
 ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกไมเห็นชอบกับรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ที่เสนอตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการคัดเลือกมีอํานาจใหมีการดําเนนิการเสนอ
รายช่ือใหมได” 

 การเสนอชื่อกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

หมวด ๒ 
  การออกหลักทรัพยของบริษัท 

___________________ 
 สวนที่ ๑ 

การอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม 
_________________ 

 
 

 มาตรา ๓๒   หามมิใหผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดเสนอขายหุน 
ที่ออกใหมตอประชาชนหรอืบุคคลใด ๆ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานและ 
ปฏิบัติตามมาตรา ๖๕ 
 การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  จะกระทําไดตอเมื่อผูเร่ิมจัดตั้ง 
บริษัทดังกลาวไดจดทะเบยีนหนังสือบริคณหสนธิตามกฎหมายวาดวยบริษัท 
มหาชนจํากัดแลว 

 การขออนุญาตเสนอ
ขายหุนของผูเร่ิมจดัตั้ง 
บริษัทมหาชนจํากัด 

 มาตรา ๓๓๔   หามมิใหบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยที่ออกใหม  
ประเภทหุน หุนกู ตั๋วเงิน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุนกู และหลักทรัพยอ่ืนใด ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เวนแต 
 (๑)  เปนการเสนอขายหลักทรพัยที่เขาลักษณะตามมาตรา ๖๓  
 (๒)  ไดรับอนญุาตจากสํานักงานและปฏิบตัิตามมาตรา ๖๕ หรือ 
 (๓)  เปนการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมทั้งหมด โดย 
บริษัทมหาชนจํากัด ตอผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุนโดยไดรับชําระราคา 
เต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน  

 การขออนุญาตเสนอ
ขายหลักทรัพยประเภท
ทุนและหนี้ของบริษัท 



๑๘ 
 
 

การเสนอขายหุนของ
บริษัทจํากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

  มาตรา ๓๔๔   การเสนอขายหุนของบริษัทจํากัดตามประมวล 
กฎหมายแพง และพาณิชย ไมวาจะกระทําโดยบริษัทจาํกัดที่ออกหุนนัน้หรือผูถือหุน 
ของบริษัทดังกลาว มิใหกระทําเปนการทั่วไปหรือตอบุคคลในวงกวาง เวนแต 
จะไดรับยกเวนหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวธีิการที่ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด 

การกําหนดหลักเกณฑ
การขอเสนอขาย 
หลักทรัพยและการ
อนุญาต 

 
 มาตรา ๓๕๔   การขอเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมและการ 
อนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔  ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ  
เงื่อนไข และวธีิการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  ในการนี ้
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุอาจประกาศกําหนดรายละเอียดในเรื่องดงัตอไปนี ้
ไวดวยก็ได 
 (๑)  สัดสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  
 (๒)  ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย  
 (๓)  การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลกัทรัพย 
 (๔)  การรับชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพย 
 (๕)  การเก็บรักษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินคาจองหลักทรัพย 
 (๖) เงื่อนไขอืน่ที่จําเปนในการรักษาผลประโยชนประชาชน 
ผูลงทุน 

ระยะเวลาพิจารณา 
คําขออนุญาต 

 
 มาตรา ๓๖   ในการพิจารณาคําขออนุญาต  ใหสํานักงานแจงผล 
การพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอพรอมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่ถูกตองและครบถวนตามมาตรา ๓๕ 

บทยกเวนใหบริษัท 
จํากัดออกหุนกูได 

 
 มาตรา ๓๗   มิใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยทีห่ามมิใหบริษัทจํากัดออกหุนกูมาใชบังคับกับบริษัทจํากัดทีไ่ดรับ 
อนุญาตใหออกหุนกูตามมาตรา ๓๔ 

บทยกเวน ป.พ.พ. 
มาตรา ๖๕๔ 

 
 มาตรา ๓๘   มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๕๔ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแกหลักทรัพยประเภทหุนกูและตั๋วเงนิ 
ที่เสนอขายไดตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ 

  
สวนที่ ๒ 
หุนกู 

________________ 

มูลคาของหุนกู 
 

 มาตรา ๓๙   หุนกูของบริษัทตองมีมูลคาไมนอยกวาฉบับละ  
หนึ่งรอยบาท โดยชําระเปนเงิน  และผูซ้ือจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษทัมิได 



๑๙ 
 
 

 มาตรา ๔๐๔   ใบหุนกูอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้ 
 (๑)  ช่ือบริษัท  
 (๒)  เลขทะเบยีนบริษัท และวันที่นายทะเบยีนรับจดทะเบยีน 
บริษัท 
 (๓)  จํานวนเงนิที่ออกหุนกู 
 (๔)  ช่ือผูถือหุนกู หรือคําแถลงวาไดออกหุนกูนั้นใหแกผูถือ 
 (๕)  ชนิด มูลคา เลขที่ใบหุนกู จํานวนหุนกูและจํานวนเงิน 
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการชําระคืน 
 (๖)  วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระดอกเบีย้หุนกู และ 
การไถถอนหุนกู 
 (๗)  สิทธิของผูถือหุนกูในกรณีที่บริษัทมหีนี้กอนการออกหุนกู 
 (๘)  วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ (ถามี) 
 (๙)  ลายมือช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทหรือ 
นายทะเบียนหุนกู 
 (๑๐)  วันเดือนปที่ออกหุนกู 
 (๑๑)  รายการอื่นที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 รายการในใบหุนกู 

สวนที่ ๓ 
การออกหุนกูมีประกัน  

___________________ 

 
 

 มาตรา ๔๑๔   ในการขออนญุาตตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  
เพื่อออกหุนกูมีประกัน ผูขออนุญาตตองดาํเนินการดังตอไปนี้ดวย 
 (๑)  เสนอรางขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู 
และผูถือหุนกู      
 (๒)  เสนอรางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 
 (๓)  ขอความเห็นชอบบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ  
กํากับตลาดทนุประกาศกําหนดเปนผูแทนผูถือหุนกู 
 (๔)  ดําเนนิการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทนุ  
ประกาศกําหนด 
 ในกรณีที่บริษทัมหาชนจํากดัจะเสนอขายหุนกูมีประกันที่ 
ออกใหมตอผูถือหุนซึ่งไมตองขออนุญาตตามมาตรา ๓๓  ใหบริษัทมหาชนจํากัด 
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งกอนการเสนอขายหุนกูดวย 

 การดําเนินการเพื่อขอ 
ออกหุนกูมีประกัน 



๒๐ 
 
 

สาระสําคัญของ 
ขอกําหนดวาดวยสทิธิ
และหนาที่ของผูออก 
หุนกูและผูถือหุนกู 

  มาตรา ๔๒๔   ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู 
และผูถือหุนกูอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้  
 (๑)  สิทธิและเงื่อนไขตามหุนกู  
 (๒)  ผลประโยชนตอบแทน 
 (๓)  ทรัพยสินที่เปนประกนัหรือหลักประกันอื่น 
 (๔)  การแตงตัง้และอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู 
 (๕)  เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู 
 (๖)  คํายินยอมของผูถือหุนกูที่จะใหผูออกหุนกูมีประกนัแตงตั้ง 
ผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับความเห็นชอบไวตามมาตรา ๔๑(๓) 
 (๗)  คํารับรองของผูออกหุนกูมีประกนัที่จะจํานอง จํานํา หรือ 
ใหหลักประกนัอยางอื่นเพื่อเปนประกนัหุนกูภายในระยะเวลาที่กาํหนดไวตาม 
มาตรา ๔๔ 
 (๘)  วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหนี ้
 (๙)  วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ (ถามี) 
 (๑๐)รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ประกาศกําหนด 

สาระสําคัญของสญัญา
แตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

 
 มาตรา ๔๓๔   สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูอยางนอย 
ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี ้
 (๑)  อํานาจและหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูในการรับจํานอง  
รับจํานํา หรือรับหลักประกนัอยางอื่น การใชสิทธิบังคับหลักประกนัดังกลาว  
หรือการดําเนนิการใหผูออกหุนกูมีประกันปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดที่ทําไว 
กับผูถือหุนกู รวมทั้งการเรียกคาเสียหาย 
 (๒)  อัตราและวิธีการจายคาตอบแทนและบําเหน็จในการเปน 
ผูแทนผูถือหุนกู 
 (๓) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

สิทธิและหนาที่ของ 
ผูออกหุนกู  การแตงตั้ง 
ผูแทนผูถือหุนกู และ
การจัดใหมีหลักประกัน 

 
 มาตรา ๔๔   เมื่อผูออกหุนกูมีประกันไดเสนอขายหุนกูมปีระกัน 
ตอผูถือหุนหรือตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ แลว  ใหผูออกหุนกูมีสิทธิและหนาที ่
ตามขอกําหนดตามมาตรา ๔๑(๑) และตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และ 
ใหผูออกหุนกูมีประกันแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูตามคํายนิยอมของผูถือหุนกู 
พรอมกับดําเนนิการจํานอง จาํนํา หรือจัดใหมีหลักประกนัอยางอื่นใหกบัผูแทน 
ผูถือหุนกูดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันทีป่ดการเสนอขาย 



๒๑ 
 
 

 มาตรา ๔๕   ใหผูแทนผูถือหุนกูมีอํานาจกระทําการในนาม 
ของตนเองเพือ่ประโยชนของผูถือหุนกูทั้งปวงในการรับจํานอง รับจาํนํา หรือ 
รับหลักประกนัอยางอื่น การใชสิทธิบังคับหลักประกนั และการดําเนนิการ 
ใหผูออกหุนกูมีประกันปฏิบตัิตามขอกําหนดที่ใหไวกับผูถือหุนกู รวมทั้ง 
การเรียกคาเสยีหาย 
 การกระทําของผูแทนผูถือหุนกูตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนการ 
กระทําของผูถือหุนกูโดยตรง 

 อํานาจกระทําการของ 
ผูแทนผูถือหุนกู 

 มาตรา ๔๖๔   ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจ 
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวธีิการในการกระทําตามอํานาจหนาที ่
ของผูแทนผูถือหุนกูได 

 การกําหนดหลักเกณฑ
การกระทําการตาม
อํานาจหนาที่ของผูแทน 
ผูถือหุนกู 

 มาตรา ๔๗   นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง   
ผูแทนผูถือหุนกูมีหนาทีดู่แลรักษาประโยชนของผูถือหุนกู 
 ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือ 
ละเลยไมปฏิบตัิหนาที่ตามวรรคหนึ่งจนกอใหเกดิความเสียหายแกผูถือหุนกู  
ใหผูถือหุนกู หรือ สํานักงานมีสิทธิฟองรองบังคับคดีกบัผูแทนผูถือหุนกู  
เพื่อประโยชนของ 
ผูถือหุนกูทั้งปวงได 
  ในกรณีที่ผูถือหุนกูเปนผูฟองรองบังคับคดี ผูถือหุนกูดังกลาว 
ตองมีจํานวนหุนกูมีประกันหรือไดรับแตงตั้งจากผูถือหุนกูอ่ืนซึ่งมีจํานวนหุนกู 
มีประกันรวมกันไมต่ํากวารอยละสิบของจํานวนหุนกูมปีระกันที่จาํหนายไดแลว 
ทั้งหมด 

 สิทธิฟองรองบังคับคดี
กับผูแทนผูถือหุนกู 
หรือสํานักงาน 

 มาตรา ๔๘   ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูกระทําความผิดเกี่ยวกับ 
ทรัพยตามบทบัญญัติในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรือหมวด ๗ ของ
ลักษณะ ๑๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา   ใหสํานักงานเปนผูเสียหายตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอยัการยื่นฟองคดีอาญา   
ใหพนกังานอยัการมีอํานาจเรียกทรัพยสินหรือราคาหรือคาสินไหมทดแทนเพื่อ 
ความเสียหายแทนผูไดรับความเสียหายดวย   ในการนี้ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการ 
ฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 สํานักงานเปนผูเสียหาย
ในกรณีที่ผูแทนผูถือ 
หุนกูกระทําความผิด 
เกี่ยวกับทรัพย 



๒๒ 
 
 

การออกหุนกูลักษณะ
อื่นที่มีผูแทนผูถือหุนกู 

  มาตรา ๔๙   ในการออกหุนกูลักษณะอื่นนอกจากหุนกูมปีระกัน 
หากผูออกหุนกูประสงคจะจดัใหมีผูแทนผูถือหุนกู  ผูออกหุนกูตองแสดงความ
จํานงในขณะที่ขออนุญาตออกหุนกูและใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ 
รวมทั้งบทกําหนดโทษทีเ่กีย่วของมาใชบงัคับกับการขออนุญาต  การทํา 
ขอกาํหนดและสัญญาแตงตัง้ผูแทนผูถือหุนกู อํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู
และการฟองรองบังคับคดีกบัผูแทนผูถือหุนกูโดยอนุโลม 

  
สวนที่ ๔ 

การจัดทําทะเบียนและการโอน  
_____________________ 

ทะเบียนผูถือหลักทรัพย 
 

 มาตรา ๕๐   ใหบริษัทที่ออกหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  จัดใหม ี
ทะเบียนผูถือหลักทรัพยดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานประกาศ 
กําหนด 

การโอนหลักทรัพย 
ชนิดระบุชื่อ 

 
 มาตรา ๕๑   การโอนหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูชนิดระบช่ืุอผูถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรือ 
มาตรา ๓๔ จะสมบูรณตอเมื่อผูมีช่ือแสดงวาเปนเจาของหรือผูรับโอนคนสุดทาย
ไดสงมอบใบหลักทรัพยดังกลาวแกผูรับโอนโดยลงลายมือช่ือสลักหลังแสดง 
การโอน 

ขอสันนิษฐานการเปน
เจาของหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๕๒   ผูใดครอบครองใบหุนกู ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะ 
ซ้ือหุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ 
หรือมาตรา ๓๔ ที่มีการสลักหลังตามมาตรา ๕๑ แลว ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนัน้
เปนเจาของหลักทรัพยนั้น 

การลงทะเบียนการโอน
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๕๓   ผูรับโอนหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูชนิดระบช่ืุอผูถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรือ 
มาตรา ๓๔  ผูใดประสงคจะลงทะเบียนการโอน ใหยืน่คาํขอตอบริษัทที่ออก 
หลักทรัพยหรือนายทะเบียน พรอมทั้งสงมอบใบหลักทรพัยที่ตนไดลงลายมือช่ือ 
เปนผูรับโอนในดานหลังของใบหลักทรัพยนั้นแลว  และใหบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 



๒๓ 
 
 

หรือนายทะเบยีน  แลวแตกรณี  ลงทะเบยีนการโอนพรอมทั้งรับรองการโอนไว 
ในใบหลักทรพัยนั้นหรือออกใบหลักทรัพยใหใหม  ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลา 
ที่สํานักงานประกาศกําหนด  เวนแตการโอนหลักทรัพยนั้นจะขัดตอกฎหมายหรือ 
ขัดตอขอจํากัดในเรื่องการโอนของบริษัทที่ออกหลักทรัพยซ่ึงไดจดทะเบียน 
ขอจํากัดนัน้ไวกับสํานักงานแลว 
 เมื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพยหรือนายทะเบยีนไดรับคาํขอโอนตาม 
วรรคหนึ่งแลว  ใหการโอนนัน้ใชยนักับบรษิัทที่ออกหลักทรัพยได แตจะใชยัน 
บุคคลภายนอกไดเมื่อมกีารลงทะเบียนการโอนแลว 

  

 มาตรา ๕๔   หามมิใหบริษทัที่ออกหลักทรัพยจายผลประโยชน 
ตอบแทนใด  ๆ แกบุคคลที่มิไดมีช่ือในทะเบียนผูถือหลักทรัพยตามมาตรา ๕๓   
เวนแตเปนกรณีของหุนกูชนดิไมระบุช่ือผูถือ  ใหจายไดเมื่อผูครอบครองไดยื่น 
ใบหุนตอบริษทัที่ออกหลักทรัพย   ในกรณเีชนนี้ใหบริษทัที่ออกหลักทรัพย 
สลักหลังการจายไวดวย 

 ขอหามการจาย 
ผลประโยชนตอบแทน
แกบุคคลที่มิไดมีชือ่ใน 
ทะเบียนและขอยกเวน 

 มาตรา ๕๕   การโอนหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูชนิดไมระบุช่ือผูถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรือ 
มาตรา ๓๔ จะสมบูรณตอเมื่อไดสงมอบใบหลักทรัพยดงักลาวใหแกผูรับโอน 

 การโอนหลักทรัพย 
ชนิดไมระบุชื่อผูถือ 

สวนที่ ๕ 
การเปดเผยขอมูลและผูสอบบัญชี 

____________________ 

  

 มาตรา ๕๖๔   ใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒  
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  จัดทําและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะ 
การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทตอสํานักงานดังตอไปนี้  
 (๑)  งบการเงนิรายไตรมาสที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว 
 (๒)  งบการเงนิประจํางวดการบัญชีที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบ และ 
แสดงความเหน็แลว 
 (๓)  รายงานประจําป 
 (๔)  รายงานการเปดเผยขอมลูอ่ืนใดเกีย่วกบับริษทัตามที่ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด 

 การเปดเผยขอมูล 
เกี่ยวกับฐานะการเงนิ 
และผลการดําเนินงาน 

 



๒๔ 
 
 

   งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลกัเกณฑ  
เงื่อนไข และวธีิการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด การกําหนด 
ดังกลาวใหคํานึงถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
สอบบัญชีตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีไดใหความเหน็ชอบไวแลวดวย 

เหตุการณที่ตองรายงาน 
ตอสํานักงาน 

 
 มาตรา ๕๗   ใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒  
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  รายงานพรอมดวยเหตุผลตอสํานักงานโดยไมชักชา  
เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น 
 (๑)  บริษัทประสบความเสียหายอยางรายแรง 
 (๒)  บริษัทหยดุประกอบกจิการทั้งหมดหรือบางสวน 
 (๓)  บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือลักษณะการประกอบ 
ธุรกิจ  
 (๔)  บริษัททําสัญญาใหบุคคลอื่นมีอํานาจทั้งหมดหรือบางสวน
ในการบริหารงานของบริษัท 
 (๕)  บริษัทกระทําหรือถูกกระทําอันมีลักษณะเปนการครอบงํา 
หรือถูกครอบงํากิจการตามมาตรา ๒๔๗ 
 (๖) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือ
หลักทรัพยหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของ
หลักทรัพยของบริษัทตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

อํานาจสั่งการของ 
สํานักงานใหรายงาน 
หรือเปดเผยขอมูล 
เพิ่มเติม 

 
 มาตรา ๕๘   ในกรณีที่สํานกังานเห็นวาเอกสารหรือรายงานที่ 
บริษัทที่ออกหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  จัดสงให 
มีขอมูลไมครบถวนหรือมีขอความคลุมเครือไมชัดเจน หรือในกรณีมีเหตุจําเปน 
เรงดวน หรือมกีรณีอ่ืนใดที่จะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพย 
หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย 
ของบริษัท  ใหสํานักงานมอํีานาจที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งหรือ 
หลายประการดังนี ้
 (๑)  ใหบริษัทรายงานหรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
 (๒)  ใหกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ 
ของบริษัทชี้แจงเพิ่มเติม 
 (๓)  ใหบริษัทจัดใหมีการสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชี และรายงาน 
ผลการสอบบัญชีนั้นใหสํานกังานทราบ  และเปดเผยขอมูลแกประชาชนทั่วไป 

 



๒๕ 
 
 

 มาตรา ๕๙๔   ใหกรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงบรหิาร 
ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด และผูสอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตาม 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  จัดทําและเปดเผยรายงาน 
การถือหลักทรัพยของตนและของคูสมรสและบุตรที่ยงัไมบรรลุนิติภาวะ ซ่ึง 
ถือหลักทรัพยในบริษัทนัน้ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาว 
ตอสํานักงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

 การรายงานการถือ 
หลักทรัพยของผูบริหาร 
และผูสอบบัญชี 

 มาตรา ๖๐๔   เพื่อประโยชนในการเปดเผยขอมูลตอประชาชน 
เกี่ยวกับฐานะและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพยรวมทัง้ 
การถือหลักทรัพยในบรษิัทดังกลาว   ใหสํานักงานมีอํานาจเปดเผยรายงาน หรือ 
ขอมูลที่ไดรับตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ได  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 อํานาจของสํานักงาน 
ในการเปดเผยรายงาน 
หรือขอมูลที่ไดรับ 

 มาตรา ๖๑   ผูสอบบัญชีตามมาตรา ๕๖ ตองเปนผูสอบบัญชี 
ที่สํานักงานใหความเห็นชอบ 
 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแลว ผูสอบบัญชีนั้นมีสิทธิ 
สอบบัญชีบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา ๑๐๖  บริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพยตามที่กําหนดในมาตรา ๑๙๙  และบรษิัทที่มีหลักทรพัยซ้ือขาย 
ในศูนยซ้ือขายหลักทรัพยตามที่กําหนดในมาตรา ๒๑๗ ไดดวย 

 การใหความเห็นชอบ 
ผูสอบบัญชี 

 มาตรา ๖๒   ในกรณีที่ผูสอบบัญชีสอบทานหรือสอบบัญชีพบวา 
บริษัทที่ออกหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  จัดทํา 
งบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจํางวดการบัญชีไมตรงตามความเปนจริง 
ใหผูสอบบัญชีรายงานขอสังเกตหรือเปดเผยขอเท็จจริงอนัเปนสาระสําคัญของ 
งบการเงิน และแจงพฤติการณไวในรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบ 
บัญชีที่ตนจะตองลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น พรอมทั้งแจงใหสํานกังานทราบ 
 ในการแสดงความเหน็ตองบการเงินประจํางวดการบัญชี  
ผูสอบบัญชีใดไมปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง  ใหสํานกังานมีอํานาจเพิกถอน 
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีนั้นได 

 หนาที่ของผูสอบบัญชี 

หมวด ๓ 
การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน 

___________________ 

  



๒๖ 
 
 

หลักทรัพยที่ไมอยูใน 
บังคับหมวดนี้ 

  มาตรา ๖๓   บทบัญญัติในหมวดนี้มใิหใชบังคับแกการเสนอขาย 
หลักทรัพยดังตอไปนี ้
 (๑)  ตั๋วเงินคลงั 
 (๒)  พันธบัตรรัฐบาล  
 (๓)  พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  
 (๔)  พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย 
 (๕)  หลักทรัพยอ่ืนใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ลักษณะการเสนอขาย 
หลักทรัพยที่ไมอยูใน 
บังคับหมวดนี้ 

 
 มาตรา ๖๔   บทบัญญัติในหมวดนี้มใิหใชบังคับแกการเสนอขาย 
หลักทรัพยในลักษณะดังตอไปนี ้
 (๑)  การเสนอขายหนวยลงทนุที่ออกใหมของบริษัทหลักทรัพย 
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการจัดการกองทุนรวม 
 (๒)  การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ที่มี 
มูลคาของหลักทรัพยทั้งหมดนอยกวาจํานวนเงนิที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
กําหนด 
 (๓)  การเสนอขายหลักทรัพยที่มีลักษณะ ประเภท หรือจํานวน 
ของผูลงทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 การเสนอขายหลักทรัพยตาม (๒) และ (๓) ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัท 
มหาชนจํากัด บริษัท หรือเจาของหลักทรัพยตองรายงานผลการขายใหสํานักงาน 
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันปดการเสนอขาย 

การยื่นแบบแสดง 
รายการขอมูลการ 
เสนอขายหลักทรัพย 
และรางหนังสือชี้ชวน 

 
 มาตรา ๖๕   การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคล 
ใด ๆ จะกระทาํไดตอเมื่อผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของ 
หลักทรัพยไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือ 
ช้ีชวนตอสํานกังาน และแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย  
และรางหนังสอืช้ีชวนดังกลาวมีผลใชบังคับแลว 

การยื่นแบบพรอม 
การขออนุญาตเสนอขาย 
หลักทรัพย และกรณีที่ 
ไมจําตองยื่นแบบทุกคร้ัง 

 
 มาตรา ๖๖   ในกรณีที่เปนการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน 
หรือบุคคลใด ๆ ตามมาตรา ๖๕ ที่ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทตอง 
ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔   ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัท 
มหาชนจํากัดหรือบริษัทอาจยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
และรางหนังสอืช้ีชวนพรอมกับการยืน่คําขออนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓  
หรือมาตรา ๓๔ หรือจะยื่นภายหลังจากวันที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพย 
ที่ออกใหมก็ได 

 



๒๗ 
 
 

 ในกรณีที่บริษทัไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม 
ตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ไดหลายครั้งภายใน 
วงเงินและระยะเวลาที่สํานกังานกําหนด  และหลักทรัพยดังกลาวเปนหลักทรัพย 
ที่มีกําหนดเวลาการชําระคืนไมเกินสองรอยเจ็ดสิบวัน บริษัทไมจําตองยื่นแบบ 
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรพัยและรางหนงัสือช้ีชวนทุกครั้งที่มีการ 
เสนอขายหลักทรัพยดังกลาว แตตองจัดสงขอมูลที่เปลี่ยนแปลงจากแบบแสดง 
รายการขอมูลและรางหนังสอืช้ีชวนที่ยืน่ไวคร้ังแรกใหแกสํานักงานลวงหนา 
ไมนอยกวาหาวันทําการกอนวันจดัสงหรือแจกจายหนังสอืช้ีชวน 

  

 มาตรา ๖๗๔   ภายใตบังคับมาตรา ๖๘ แบบแสดงรายการขอมูล 
การเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน  ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 
ส่ีสิบหาวันนับจากวนัที่สํานกังานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 
หลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน  เวนแตคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 
จะประกาศกําหนดใหมีผลใชบังคับกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว 

 การมีผลใชบังคับของ 
แบบและรางหนังสือ 
ชี้ชวน 

 มาตรา ๖๘   ในกรณีที่ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัท 
ไดยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสอืช้ีชวน 
พรอมกับการยืน่คําขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที่ออกใหมตามมาตรา ๓๒  
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  หากสํานักงานยังมิไดอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพย 
ที่ออกใหมเมื่อพนระยะเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๗   ใหแบบแสดงรายการ 
ขอมูลการเสนอขายหลักทรพัยและรางหนงัสือช้ีชวนดังกลาวมีผลใชบงัคับตอเมื่อ 
ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทนั้นไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพย 
ที่ออกใหมได 

 การมีผลใชบังคับ 
ในกรณียื่นแบบ 
พรอมการขออนุญาต 

 มาตรา ๖๙๔   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด โดยใหมี
รายละเอียดของรายการดังนี ้
 (๑)  วัตถุประสงคของการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือ
บุคคลใด ๆ  
 (๒)  ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรพัย 
 (๓)  ทุนของบริษัท  

 รายละเอียดของแบบ 
แสดงรายการขอมูล 
การเสนอขายหลักทรัพย 

 



๒๘ 
 
 

 
  (๔)  จํานวน และประเภทหลกัทรัพยที่เสนอขาย 

 (๕)  ราคาที่คาดวาจะขายของหลักทรัพยตอหนวย 
 (๖)  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 (๗)  ฐานะทางการเงิน การดาํเนินงาน และขอมูลที่สําคัญของธุรกิจ 
 (๘)  ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบรษิัทที่ออกหลักทรัพย 
 (๙)  ผูสอบบัญชี สถาบันการเงินที่ติดตอประจํา และที่ปรึกษา 
กฎหมายของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 (๑๐)  วิธีการจอง จัดจําหนายและจัดสรรหลักทรัพย 
 (๑๑)  ขอมูลอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ประกาศกําหนด  
 ในการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
สํานักงานจะกาํหนดใหผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของ 
หลักทรัพยแนบเอกสารหลักฐานอื่นนอกจากที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล 
การเสนอขายหลักทรัพยก็ได 

รายละเอียดเพิ่มเติมของ 
แบบกรณีตั๋วเงินหรือ 
หุนกู 

 
 มาตรา ๗๐๔   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
ประเภทตัว๋เงนิ หรือหุนกู นอกจากจะตองมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา ๖๙  
แลว ใหมีรายละเอียดของรายการดังตอไปนี้ดวย 
 (๑)  สิทธิและขอจํากัดในการโอนตามตั๋วเงินหรือหุนกู 
 (๒)  ผลประโยชนตอบแทน 
 (๓)  ทรัพยสินหรือหลักประกันอื่นที่เปนประกันการออก 
หลักทรัพย (ถามี) 
 (๔)  ผูแทนผูถือหุนกู (ถามี)  
 (๕)  ภาระผูกพนัในทรัพยสินของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเฉพาะ 
กรณีหลักทรัพยที่ไมมีประกนั 
 (๖)  ยอดหนี้คงคางในการออกตั๋วเงนิหรือหุนกูคร้ังกอน 
 (๗)  วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหนี ้
 (๘)  วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ (ถามี)  
 (๙)  ขอมูลอ่ืนตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 



๒๙ 
 
 

 มาตรา ๗๑๔   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู หรือ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน นอกจากจะตองมีรายละเอียดของรายการ 
ตามมาตรา ๖๙ แลว ใหมีรายละเอียดของรายการดังตอไปนี้ดวย 
 (๑)  สิทธิ และเงื่อนไขตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  
 (๒)  มติของที่ประชุมผูถือหุนที่ใหออกหุนหรือหุนกูหรือ 
คําอนุมัติของสํานักงานที่ใหออกหนวยลงทุนเพื่อใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  
แลวแตกรณ ี
 (๓)  จํานวนหุนหรือหุนกูหรือหนวยลงทุนทั้งสิ้นที่จะออกตาม 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 (๔)  วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ  
 (๕)  ขอมูลอ่ืนตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ประกาศกําหนด 

 รายละเอียดเพิ่มเติม 
ของแบบกรณีใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

 มาตรา ๗๒   รางหนังสือช้ีชวนตองเปนไปตามแบบที่สํานักงาน 
ประกาศกําหนด สําหรับรายการในรางหนงัสือช้ีชวนที่ตรงกับแบบแสดงรายการ 
ขอมูลการเสนอขายหลักทรพัยตองมีสาระสําคัญของขอมูลไมตางกัน 

 แบบและรายการใน 
รางหนังสือชี้ชวน 

 มาตรา ๗๓   ในกรณีที่สํานกังานเห็นวาขอความหรือรายการ 
ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน 
ไมสมบูรณหรือไมครบถวน  ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหผูยื่นแบบแสดงรายการ 
ขอมูลการเสนอขายหลักทรพัยและรางหนงัสือช้ีชวนยื่นรายการหรือแกไขเพิ่มเติม
ใหครบถวน แตสํานักงานจะสั่งภายหลังจากที่แบบแสดงรายการขอมูลการ 
เสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับตามมาตรา ๖๗ หรือ
มาตรา ๖๘ แลวมิได 

 อํานาจสั่งการของ 
สํานักงานใหยื่นรายการ 
หรือแกไขเพิ่มเติม 
ใหครบถวน 

 มาตรา ๗๔   กอนวันทีแ่บบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 
หลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนมีผลใชบงัคับ หากผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด 
บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยประสงคจะแกไขเพิ่มเติมรายการหรือขอมลูในแบบ 
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรพัยและรางหนงัสือช้ีชวนดังกลาว  ใหยื่น 
ขอแกไขเพิ่มเติมรายการหรอืขอมูลที่ไดยืน่ไวตอสํานกังานได  เวนแตการขอแกไข 
เพิ่มเติมดังกลาวเปนการขอแกไขเพิ่มเติมในสาระสําคัญ สํานักงานอาจกําหนดให 

 การขอแกไขเพิ่มเตมิ 
รายการหรือขอมูล 

 



๓๐ 
 
 

 
 การขอแกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเปนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

หลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนเขามาใหม  โดยใหถือวาวันที่สํานักงานไดรับ 
คําขอแกไขเพิม่เติมนั้นเปนวนัเริ่มตนในการนับระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ ดวย 
 ในกรณีที่สํานกังานเหน็วาการขอแกไขเพิม่เติมตามวรรคหนึ่ง 
จะมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูลงทุน   ใหสํานกังานมีอํานาจสัง่ใหผูเร่ิม 
จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยดังกลาว  ยื่นเอกสาร 
หลักฐานหรือขอมูลใด ๆ เพิ่มเติมได 

การหยุดนับระยะเวลา 
 

 มาตรา ๗๕   ในการนับระยะเวลาตามมาตรา ๖๗   มิใหนบัระยะ 
เวลาตั้งแตวันที่สํานักงานไดส่ังการตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ วรรคสอง  
จนถึงวันที่สํานักงานไดรับเอกสารหลักฐานหรือขอมูลโดยครบถวน 

อํานาจสั่งการของ 
สํานักงานในกรณีพบวา 
ขอความหรือรายการ 
ในแบบและหนังสือ 
ชี้ชวนเปนเท็จหรือ 
คลาดเคลื่อน 

 
 มาตรา ๗๖   ภายหลังจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ 
ขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ  ใหสํานักงานมีอํานาจ 
ดําเนินการดังตอไปนี ้
 (๑)  ในกรณีทีสํ่านักงานตรวจพบวาขอความหรือรายการในแบบ 
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรพัยและหนังสอืช้ีชวนเปนเทจ็หรือขาด 
ขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพย 
เสียหาย  ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งระงับการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการ 
ขอมูลการเสนอขายหลักทรพัยและรางหนงัสือช้ีชวน และในกรณีทีก่ารเสนอขาย 
หลักทรัพยนัน้ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  ให 
สํานักงานมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้นไดในทันท ี
 (๒)  ในกรณีทีสํ่านักงานตรวจพบวาขอความหรือรายการในแบบ 
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรพัยและหนังสอืช้ีชวนคลาดเคลื่อน 
ในสาระสําคัญหรือมีเหตุการณที่มีผลใหขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการ 
เสนอขายหลักทรัพยและหนงัสือช้ีชวนเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ  ทั้งนี้  
อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการลงทุนของบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพย   
ใหสํานักงานมอํีานาจสั่งระงบัการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมีการ
ดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองและดําเนินการอื่นใดตามที่สํานักงานกําหนด 
เพื่อใหประชาชนไดทราบถงึการแกไขขอมูลดังกลาว 

   
 



๓๑ 
 
 

 (๓)  ในกรณีทีสํ่านักงานตรวจพบวาขอความหรือรายการในแบบ 
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรพัยและหนังสอืช้ีชวนคลาดเคลื่อนใน 
ลักษณะอื่น   ใหสํานักงานมอํีานาจสั่งใหผูเร่ิมจัดตั้งบริษทัมหาชนจํากดั บริษัท 
หรือเจาของหลักทรัพยที่ยืน่แบบดังกลาวแกไขขอมูลใหถูกตอง 
 การสั่งการของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง  ไมกระทบถึงการ 
ดําเนินการใด ๆ ของผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษทัหรือเจาของหลักทรัพย 
กอนที่จะมีการสั่งการดังกลาว และไมกระทบถึงสิทธิในการเรียกรองคาเสียหาย 
ของบุคคลตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๒ 

  

 มาตรา ๗๗   เมื่อผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือ 
เจาของหลักทรัพยไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง 
หนังสือช้ีชวนแลว การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยกอนวนัที ่
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนดังกลาว 
มีผลใชบังคับใหกระทําได  แตตองมีสาระสําคัญของขอมูลตามที่สํานักงาน 
ประกาศกําหนดพรอมทั้งมีขอความใหเห็นชัดเจนวาการเผยแพรดังกลาวมิใชเปน 
หนังสือช้ีชวน   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานประกาศกาํหนด 

 การเผยแพรขอมูล 
กอนวันที่แบบและราง
หนังสือชี้ชวนมีผล 
ใชบังคับ 

 มาตรา ๗๘   ผูใดประสงคจะขอตรวจหรือขอสําเนาแบบแสดง 
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนที่ยืน่ไวตอสํานักงาน 
ใหกระทําไดเมื่อไดปฏิบัติตามระเบียบที่สํานักงานประกาศกําหนด 

 การขอตรวจขอมูลที่ 
สํานักงาน 

 มาตรา ๗๙   เมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
และรางหนังสอืช้ีชวนมีผลใชบังคับ  การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนจะ 
กระทําไดตอเมื่อไดมีการจดัสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวน พรอมทั้งระบุวันที่ไดยืน่ 
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนไวดวย 

 การเสนอขายหลักทรัพย 
ตอประชาชนตองจัดสง 
และแจกจายหนังสือ 
ชี้ชวน 

 มาตรา ๘๐๔   การโฆษณาชีช้วนตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ  
ใหซ้ือหลักทรพัยของผูเร่ิมจดัตั้งบริษัทมหาชนจํากดั บริษัทหรือเจาของหลักทรัพย  
โดยมิใชดวยวธีิการตามมาตรา ๗๙ จะกระทําไดตอเมื่อแบบแสดงรายการขอมูล 
การเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนมีผลใชบงัคับตามมาตรา ๖๗ หรือ 
มาตรา ๖๘ แลว และตองไมใชถอยคําหรือขอความใดที่เกนิความจริง หรือเปนเท็จ  
หรืออาจทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิด และถาเปนการโฆษณาทางสิ่งตีพิมพตองมี
รายละเอียดตามรายการดังตอไปนี ้

 การโฆษณาชี้ชวนใหซื้อ
หลักทรัพย 

 



๓๒ 
 

 
  (๑)  จํานวน ชนิด ราคาเสนอขายหลักทรัพยตอหนวยและมูลคา 

ของหลักทรัพยทั้งหมดที่โฆษณาชี้ชวนใหซ้ือ 
 (๒)  ช่ือผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากดั บริษัท หรือเจาของ 
หลักทรัพย 
 (๓)  ประเภทของธุรกิจที่จะดําเนินการหรอืกําลังดําเนินการ 
 (๔)  สถานที่ และวนัเวลาทีจ่ะขอรับหนังสือช้ีชวนได 
 (๕)  ช่ือผูจัดจาํหนายหลักทรัพย (ถามี)  
 (๖)  รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด 

การรายงานผลการขาย 
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๘๑   เมื่อไดเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนแลว  ผูเร่ิม 
จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยตองรายงานผลการขาย 
หลักทรัพยตอสํานักงาน และในกรณีที่ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือ 
เจาของหลักทรัพยเสนอขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย   ใหผูเร่ิมจัดตั้ง 
บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยแจงจํานวนหลักทรัพย และ 
จํานวนเงินสวนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยไดรับซื้อไวเองดวย 
 การรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่สํานักงานประกาศกําหนด 

สิทธิเรียกรองคาเสยีหาย 
จากบริษัทหรือเจาของ 
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๘๒   ในกรณีทีแ่บบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 
หลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความ 
ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  ใหบุคคลใด ๆ ที่ซ้ือหลักทรัพยจากผูเร่ิมจัดตั้งบริษัท 
มหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพย และยังเปนเจาของหลักทรพัยอยูและ 
ไดรับความเสยีหายจากการนั้น  มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบรษิัทหรือเจาของ 
หลักทรัพยดังกลาวได 
 บุคคลผูซ้ือหลักทรัพยที่มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง 
ตองเปนผูซ้ือหลักทรัพยกอนที่จะปรากฏขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง แตตองไมเกิน 
หนึ่งปนับแตวนัที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือ 
ช้ีชวนมีผลใชบังคับ 

บุคคลที่ตองรับผิด 
รวมกับบริษัทหรือ 
เจาของหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๘๓   ใหบุคคลดังตอไปนี้รับผิดตามมาตรา ๘๒  รวมกับ 
บริษัทหรือเจาของหลักทรัพย  เวนแตจะพสูิจนไดวาตนไมมีสวนรูเหน็ หรือโดย 

   
 



๓๓ 
 
 

ตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอความ 
ที่ควรตองแจงนั้น 
 (๑)  กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทัซึ่งลงลายมือช่ือ 
ไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวน 
 (๒)  ผูเร่ิมจัดตัง้บริษัทมหาชนจํากัดซึ่งลงลายมือช่ือไวในแบบ 
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรพัยและหนังสอืช้ีชวน 
 (๓)  ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงนิ 
หรือผูประเมินราคาทรัพยสินซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงลงลายมือ 
ช่ือรับรองขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือ 
ช้ีชวน 

  

 มาตรา ๘๔   บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยและบุคคลตาม 
มาตรา ๘๓  ไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา ๘๒ ในกรณดีงัตอไปนี ้
 (๑)  ผูซ้ือหลักทรัพยไดรูหรือควรจะไดรูวาขอความหรือรายการ 
เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ หรือ  
 (๒)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นอนัมิใชเปนผลมาจากการไดรับ 
ขอความหรือรายการที่เปนเทจ็ หรือการไมแจงขอความทีค่วรตองแจงในสาระสําคัญ 

 กรณีที่ไมตองรับผิด 
ชดใชคาเสียหาย 

 มาตรา ๘๕   ความรับผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา ๘๒ ใหมีผล 
เปนจํานวนเทากับสวนตางของจํานวนเงินที่ผูใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายไดจายไป 
สําหรับการไดมาซึ่งหลักทรัพยนั้นกับราคาที่ควรจะเปนหากมีการเปดเผยขอมูล 
ที่ถูกตองตามที่สํานักงานกําหนดซึ่งตองไมต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหลักทรัพยนั้น 
บวกดวยดอกเบี้ยของจํานวนสวนตางดังกลาวสําหรับระยะเวลาที่ถือหลักทรัพยตาม 
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยอยางนอยส่ีแหงตามที่สํานักงาน 
กําหนดพึงจายสําหรับเงินฝากประเภทจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป 

 จํานวนคาเสยีหายทีต่อง 
ชดใช 

 มาตรา ๘๖   สิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสยีหายตามมาตรา ๘๒   
ใหมีอายุความหนึ่งปนับจากวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูล 
การเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือ 
ขาดขอความทีค่วรตองแจง แตไมเกินสองปนับจากวันทีแ่บบแสดงรายการขอมูล 
การเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนมีผลใชบงัคับ 

 อายุความฟองรอง 

 



๓๔ 
 
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และสํานักงานมิได 
รับรองขอมูล หรือมิได 
ประกันราคาหลักทรัพย 
ที่เสนอขาย 

  มาตรา ๘๗   การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการ 
เสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนมิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. และสํานักงานไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการ 
ขอมูลการเสนอขายหลักทรพัยและในหนงัสือช้ีชวนดังกลาว หรือคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. และสํานักงานไดประกันราคาของหลักทรัพยที่เสนอขายนั้น 

การสงมอบหลักทรัพย 
 

 มาตรา ๘๘๔   บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยตองสงมอบหลักทรัพย 
ใหแกผูซ้ือหลักทรัพยตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 
กํากับตลาดทนุประกาศกําหนด 

ผูสอบบัญชีที่แสดง 
ความเห็นตองบการเงิน 
ในการเสนอขาย 
หลักทรัพยใหมตอง 
ไดรับความเห็นชอบ 
จากสํานักงาน 

 
 มาตรา ๘๙   ผูสอบบัญชีที่แสดงความเหน็ตองบการเงินซึ่ง 
เผยแพรไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยใหมและหนังสือ 
ช้ีชวนในหมวดนี้ตองเปนผูสอบบัญชีที่สํานักงานใหความเห็นชอบ 

  
หมวด ๓/๑๔ 

การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรพัย 
______________________ 

 
บทนิยาม 

 
 มาตรา ๘๙/๑   ในหมวดนี ้
 “บริษัท” หมายความวา 
 (๑)  บริษัทมหาชนจํากดัที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนตอ
ประชาชน เวนแตบริษัทมหาชนจํากดัที่มลัีกษณะตามทีค่ณะกรรมการ 
กํากับตลาดทนุประกาศกําหนด 
 (๒)  บริษัทมหาชนจํากัดทีม่ีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยซ้ือขายในศนูยซ้ือขายหลักทรัพย 
 “บริษัทยอย” หมายความวา  
 (๑)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทมีอํานาจควบคุม
กิจการ 
 (๒)  บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทยอยตาม (๑)  
มีอํานาจควบคุมกิจการ 

 



๓๕ 
 
 

 (๓)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่อยูภายใตอํานาจ 
ควบคุมกิจการตอเปนทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยูภายใตอํานาจควบคุมกจิการ 
ของบริษัทยอยตาม (๒)  
 “คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการของบริษัท 
 “กรรมการ” หมายความวา  กรรมการของบริษัท 
 “ผูบริหาร” หมายความวา  ผูจัดการหรือบคุคลซึ่งรับผิดชอบ 
ในการบริหารงานของบริษัท ไมวาโดยพฤติการณหรือโดยไดรับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการ  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 “บุคคลที่มีความเกีย่วของ” หมายความวา  บคุคลที่มีความสัมพันธ 
ในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ดงัตอไปนี ้
 (๑)  บุคคลที่มอํีานาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีทีบุ่คคลนั้น 
เปนนิติบุคคล ใหหมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 (๒)  คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
ของกรรมการ ผูบริหาร หรือบคุคลตาม (๑)  
 (๓)  นิติบุคคลที่บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มอํีานาจควบคุมกิจการ  
 (๔)  บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ประกาศกําหนด 
 เมื่อบุคคลใดกระทําการดวยความเขาใจหรอืความตกลงวา  
หากบริษัททําธุรกรรมที่ใหประโยชนทางการเงินแกบุคคลดังกลาว กรรมการ  
ผูบริหาร หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) จะไดรับประโยชนทางการเงินดวย  
ใหถือวาบคุคลดังกลาวเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของสําหรับการทําธุรกรรมนั้น 
 “อํานาจควบคมุกิจการ” หมายความวา  
 (๑)  การถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกวา 
รอยละหาสิบของจํานวนสทิธิออกเสียงทั้งหมดของนิตบิุคคลนั้น  
 (๒)  การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุม 
ผูถือหุนของนิติบุคคลหนึ่ง ไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือไมวาเพราะเหตุอ่ืนใด 
 (๓)  การมีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต 
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

  

 มาตรา ๘๙/๒   หามมิใหบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทกระทําการใด 
อันเปนการปฏบิัติอยางไมเปนธรรมตอพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจาง
ทํางานใหแกบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัททีอ่อกหลักทรัพย ไมวาจะโดยการ 

 ขอหามกลั่นแกลงผูให
ขอมูลหรือรวมมือในการ
ตรวจสอบเหตุสงสัยวา
จะมีการฝาฝนกฎหมาย 



๓๖ 
 
 

 
 เปลี่ยนแปลงตาํแหนงงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทํางาน ส่ังพักงาน ขมขู รบกวน

การปฏิบัติงาน เลิกจาง หรือกระทําการอื่นใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัตอิยางไมเปน
ธรรมตอบุคคลดังกลาว ดวยเหตุที่บุคคลนัน้ 
 (๑)  ใหขอมูล ใหความรวมมอื หรือใหความชวยเหลือไมวาดวย
ประการใด ๆ  แกคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน หรือ
สํานักงาน อันเกี่ยวของกับกรณีที่พนกังาน ลูกจาง หรือบคุคลอื่นใดนั้นเชื่อหรือ 
มีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตวามีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี้ 
 (๒)  ใหถอยคํา ยื่นเอกสารหลกัฐาน หรือใหความชวยเหลือไมวาดวย
ประการใด ๆ แกคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน หรือสํานักงาน 
เพื่อประโยชนในการพจิารณาหรือตรวจสอบกรณีที่มีเหตสุงสัยวามีการฝาฝน 
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี้ ไมวาจะกระทําไปโดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือสํานักงานมีคําสั่งใหปฏิบัติหรือไม 

  
สวนที่ ๑๔ 

กรรมการและผูบริหาร 
 

 
คุณสมบัติและลักษณะ    
ตองหามของกรรมการ 

 
 มาตรา ๘๙/๓   กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหามตามทีก่ําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด รวมทัง้ตองไมมี 
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหาร 
จัดการกจิการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 
การพนตําแหนงของ
กรรมการดวยเหตุมี
ลักษณะตองหาม 

 
 มาตรา ๘๙/๔   นอกจากการพนจากตําแหนงของกรรมการ 
ดวยเหตุตามทีก่ําหนดในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจาํกัดแลว  กรรมการ 
ยอมพนจากตําแหนงเมื่อมีลักษณะที่แสดงถงึการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับ 
ความไววางใจใหบริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่กําหนด 
ในมาตรา ๘๙/๓ และจะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัตอไปมิได  

 
บทรองรับความสมบูรณ 
และผูกพันของกิจการ     
กระทําไปกอนปรากฏวา
กรรมการขาดคุณสมบัติ  
หรือมีลักษณะตองหาม 

 
 มาตรา ๘๙/๕   บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ กรรมการ 
หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการไดกระทําไปในนามของบริษัท  
ยอมมีผลสมบูรณและผูกพันบริษัท แมจะปรากฏในภายหลังวากรรมการ 
ขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะตองหามหรือขาดความเหมาะสมตามมาตรา ๘๙/๓ 



๓๗ 
 
 

 มาตรา ๘๙/๖   ผูบริหารตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหาร 
จัดการกจิการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 ผูบริหารคนใดขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะตองหาม 
ตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารคนนั้นพนจากตาํแหนง และจะดํารงตําแหนงผูบริหาร 
ในบริษัทตอไปมิได 

 คุณสมบัติ ลักษณะ
ตองหาม และการพน
จากตําแหนงของ
ผูบริหาร 

สวนที่ ๒๔ 
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร 

 

 
 

 มาตรา ๘๙/๗   ในการดําเนนิกิจการของบริษัท กรรมการและ 
ผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมดัระวัง และความซื่อสัตย 
สุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท  
และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 

 หนาที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการและ
ผูบริหาร 

 มาตรา ๘๙/๘   ในการปฏิบัตหินาที่ดวยความรับผิดชอบและ 
ความระมัดระวัง  กรรมการและผูบริหารตองกระทําเยีย่งวิญูชนผูประกอบธุรกิจ 
เชนนั้นจะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดยีวกัน 
 การใดที่กรรมการหรือผูบริหารพิสูจนไดวา ณ เวลาที่พจิารณา 
เร่ืองดังกลาว การตัดสินใจของตนมีลักษณะครบถวนดังตอไปนี้ ใหถือวา 
กรรมการหรือผูบริหารผูนั้นไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและ 
ความระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแลว 
 (๑)  การตดัสินใจไดกระทําไปดวยความเชื่อโดยสุจริตและ 
สมเหตุสมผลวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ  
 (๒)  การตัดสนิใจไดกระทําบนพื้นฐานขอมูลที่เชื่อโดยสุจริต 
วาเพยีงพอ และ   
 (๓)  การตัดสนิใจไดกระทําไปโดยตนไมมีสวนไดเสีย  
ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น 

 การปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรับผิดชอบและ
ความระมัดระวัง 

 มาตรา ๘๙/๙   ในการพจิารณาวากรรมการหรือผูบริหารแตละคน 
ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและความระมัดระวงัหรือไม  ใหคาํนึงถึง 
ปจจัยดังตอไปนี้ดวย 

 ปจจัยประกอบการ
พิจารณาการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความ
รับผิดชอบและ
ระมัดระวัง 



๓๘ 
 
 

 
  (๑)  ตําแหนงในบริษัทที่บุคคลดังกลาวดํารงอยู ณ เวลานั้น 

 (๒)  ขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหนงในบริษัทของบุคคล 
ดังกลาวตามทีก่ําหนดโดยกฎหมายหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
และ 
 (๓)  คุณสมบตัิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ รวมทั้ง 
วัตถุประสงคของการแตงตัง้ 

 
การปฏิบัติหนาที่ดวย   
ความซื่อสัตยสุจริต 

 
 มาตรา ๘๙/๑๐   ในการปฏิบตัิหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
กรรมการและผูบริหารตอง 
 (๑)  กระทําการโดยสุจริตเพือ่ประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
 (๒)  กระทําการที่มีจุดมุงหมายโดยชอบและเหมาะสม และ 
 (๓)   ไมกระทําการใดอันเปนการขัดหรือแยงกบัประโยชนของบริษัท 
อยางมีนัยสําคญั 

 
บทสันนิษฐาน                 
กระทําที่ขัดหรือแยงกับ
ประโยชนของบริษัท       
อยางมีนัยสําคัญ 

 
 มาตรา ๘๙/๑๑   การกระทําดังตอไปนี้ ซ่ึงเปนผลใหกรรมการ ผูบริหาร 
หรือบุคคล ที่มีความเกี่ยวของ ไดรับประโยชนทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได 
ตามปกติ หรือเปนเหตใุหบริษัทไดรับความเสียหาย  ใหสันนิษฐานวาเปนการกระทํา 
ที่ขัดหรือแยงกับประโยชนของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
 (๑)  การทําธุรกรรมระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับกรรมการ  
ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยไมเปนไปตามมาตรา ๘๙/๑๒ หรือ  
มาตรา ๘๙/๑๓ 
 (๒)  การใชขอมูลของบริษัทที่ลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลที่เปดเผย 
ตอสาธารณชนแลว หรือ 
 (๓)  การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธรุกิจของบริษัทในลักษณะ 
ที่เปนการฝาฝนหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการ 
กํากับตลาดทนุประกาศกําหนด 

 
การทําธุรกรรม
ระหวางกรรมการ 
ผูบริหาร หรือบุคคลที่
มีความเกี่ยวของ กบั
บริษัทหรือบริษัทยอย 

 
 มาตรา ๘๙/๑๒   กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 
จะกระทําธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทยอยไดตอเมื่อธุรกรรมดังกลาวไดรับอนุมัติ 
จากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทแลว  เวนแตธุรกรรมดังกลาวจะเขาลักษณะใด 
ลักษณะหนึง่ดงัตอไปนี ้
 (๑)  ธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดยีวกบัที่ 
วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดยีวกัน ดวยอํานาจตอรอง  



๓๙ 
 
 

ทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ 
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ แลวแตกรณี และเปนขอตกลงทางการคาที่ไดรับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการหรือเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไวแลว 
 (๒)  การใหกูยืมเงินตามระเบียบสงเคราะหพนักงานและลูกจาง  
 (๓)  ธุรกรรมที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งของบริษทัหรือคูสัญญา 
ทั้งสองฝายมีสถานะเปน 
        (ก)  บริษทัยอยที่บริษัทเปนผูถือหุนไมนอยกวารอยละเกาสิบ 
ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษทัยอย หรือ 
        (ข)  บริษทัยอยที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มี 
ความเกีย่วของถือหุนหรือมีสวนไดเสียอยูดวย ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ไมเกิน 
จํานวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 (๔)  ธุรกรรมในประเภทหรอืท่ีมีมูลคาไมเกินจํานวนหรอือัตรา 
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 ในการประกาศกําหนดตาม (๓) (ข) หรือ (๔) คณะกรรมการ 
กํากับตลาดทนุอาจกําหนดใหธุรกรรมที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
ดวยก็ได  
 มิใหนําความในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
พ.ศ. ๒๕๓๕  มาใชบังคับกบัการทําธุรกรรมระหวางกรรมการกับบริษัทหรือ 
บริษัทยอย 

  

 มาตรา ๘๙/๑๓   ในกรณีมีเหตุสมควร โดยพิจารณาจากผลของ
ธุรกรรมที่มีนัยสําคัญตอบริษัท หรือความสัมพันธของธุรกรรมกับธุรกิจปกต ิ
ของบริษัท ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ 
ในเรื่องดังตอไปนี้ เพื่อใชบังคับกับการทําธุรกรรมระหวางบริษัทหรือบริษัทยอย 
กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของได 
 (๑)  การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมดังกลาวตอผูลงทุน 
เปนการทั่วไปหรือในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือนดัประชุม 
ผูถือหุน 
 (๒)  จํานวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผูถือหุนในการลงมติอนุมัต ิ
การทําธุรกรรมดังกลาว 
 (๓)  หลักเกณฑในการประชมุผูถือหุน ซ่ึงรวมถึงการจดัใหมีบัตร 
ออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุน การจดัใหมีผูตรวจการการประชุม หรือการพิจารณา 
สวนไดเสียเปนพิเศษของผูถือหุนซึ่งไมมีสิทธิออกเสียง 

 
 
หลักเกณฑการทํา
ธุรกรรมระหวาง
กรรมการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ 
กับบริษัทหรือบริษัทยอย



๔๐ 
 
 

การรายงานสวนไดเสีย 
  มาตรา ๘๙/๑๔   กรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัท 

ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซ่ึงเปนสวน 
ไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 
เลขานุการบริษัท 

 
 มาตรา ๘๙/๑๕   คณะกรรมการตองจัดใหมีเลขานุการบริษัท 
รับผิดชอบดําเนินการดังตอไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ  
 (๑)  จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี ้
        (ก)  ทะเบยีนกรรมการ 
        (ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม 
คณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท  
        (ค)  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุม 
ผูถือหุน 
 (๒)  เก็บรักษารายงานการมสีวนไดเสยีที่รายงานโดยกรรมการ 
หรือผูบริหาร  
 (๓)  ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 
ประกาศกําหนด 
 ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติ 
หนาที่ได  ใหคณะกรรมการแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายในเกาสิบวันนับแต 
วันที่เลขานกุารบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และให 
คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน 
ในชวงเวลาดังกลาว 
 ใหประธานกรรมการแจงชื่อเลขานุการบริษัทตอสํานักงานภายใน 
สิบสี่วันนับแตวันทีจ่ัดใหมีผูรับผิดชอบในตําแหนงดังกลาว และใหแจงใหสํานักงาน 
ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ดวย 

 
หนาที่เลขานุการบริษัท   
ในการสงสําเนารายงาน  
สวนไดเสีย 

 
 มาตรา ๘๙/๑๖   ใหเลขานุการบริษัทจัดสงสําเนารายงานการมี 
สวนไดเสยีตามมาตรา ๘๙/๑๔ ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ทราบภายในเจด็วนัทําการนบัแตวนัที่บริษทัไดรับรายงานนั้น 

 
การจัดระบบจัดเก็บ
เอกสารและหลักฐาน 

 
 มาตรา ๘๙/๑๗   บริษัทตองจัดใหมีระบบการเก็บรักษาเอกสาร 
และหลักฐานที่เกี่ยวของกับการแสดงขอมลูตามมาตรา ๘๙/๒๐ รวมทัง้ดูแล 
ใหมีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวใหถูกตองครบถวนและสามารถ
ตรวจสอบไดภายในระยะเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่มกีารจัดทําเอกสารหรือ
ขอมูลดังกลาว 
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 การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความ 
รวมถึงการเกบ็รักษาดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได 
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงขอความ 

  

 มาตรา ๘๙/๑๘   นอกจากการดําเนินการกบักรรมการตาม 
มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แลว  ในกรณทีี่กรรมการกระทําการหรือละเวนกระทาํการใดอันเปนการไมปฏิบัติ 
หนาที่ตามมาตรา ๘๙/๗ จนเปนเหตใุหกรรมการ ผูบริหาร หรือบคุคลทีม่ี 
ความเกีย่วของไดประโยชนไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟองเรียกใหกรรมการรับผิดชอบ 
ในการสงคืนประโยชนดังกลาวใหแกบริษทัได 
 ในกรณีผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิ 
ออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษัทไดแจงเปนหนังสอืใหบริษัทดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว และบริษัท 
ไมดําเนนิการตามที่ผูถือหุนแจงภายในหนึง่เดือนนบัแตวนัทีแ่จง  ผูถือหุนดังกลาว 
สามารถใชสิทธิฟองเรยีกคนืประโยชนตามวรรคหนึ่งแทนบริษทัได 
 ในกรณีที่ผูถือหุนใชสิทธิดําเนินการกับกรรมการตามมาตรานี้ 
แทนบริษัท  หากศาลเห็นวาการใชสิทธิของผูถือหุนเปนไปโดยสุจริต ใหศาล 
มีอํานาจกําหนดใหบริษทัชดใชคาใชจายตามจํานวนที่เหน็สมควรซึ่งเกิดขึน้จริง 
ใหแกผูถือหุนที่ใชสิทธิดังกลาว และเพื่อประโยชนในการกาํหนดคาใชจายดังกลาว  
ใหศาลมีอํานาจเรียกใหบริษทัเขามาเปนคูความในคดีดวย 

 
 
การฟองกรรมการเพื่อ
เรียกประโยชนที่
กรรมการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ
ไดรับไปโดยมิชอบคืน
ใหแกบริษัท 

 มาตรา ๘๙/๑๙   ใหนําความในมาตรา ๘๙/๑๘ มาใชบังคบั 
กับการฟอง  เรียกใหผูบริหารกระทําการหรือละเวนกระทําการใดอันเปนการ 
ไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘๙/๗ รับผิดชอบในการสงคนืประโยชนทีต่นหรือ 
กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดไปโดยมิชอบ โดยอนุโลม 

  การฟองผูบริหารเพื่อ
เรียกประโยชนที่
กรรมการ ผูบริหาร 
หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของไดรับไปโดย
มิชอบคืนใหแกบริษัท 

 มาตรา ๘๙/๒๐   กรรมการและผูบริหารตองรวมกันรับผิด 
ตอบุคคลที่ซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนือ่งจาก 
การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนทั่วไป  โดยแสดงขอความที่เปนเท็จ 
ในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญในกรณีดังตอไปนี้  
เวนแตกรรมการหรือผูบริหารดังกลาวจะพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรู 
ถึงความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอมูลที่ควรตองแจงนั้น  

 ความรับผิดของ
กรรมการและผูบริหาร
กรณีเปดเผยขอมูลเปน
เท็จหรือขาดขอความ
สําคัญ 
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  (๑)  การใหขอมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผูถือหุน 

 (๒)  งบการเงนิและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ตองเปดเผยตามมาตรา ๕๖  
มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๑๙๙  
 (๓)  ความเห็นของกิจการเมือ่มีผูทําคําเสนอซื้อหุนของบริษัท 
จากผูถือหุนเปนการทั่วไป  
 (๔)  การใหขอมูลหรือรายงานอื่นใดเกีย่วกับกิจการที่บริษัท 
จัดทําขึ้น เพื่อเผยแพรตอผูถือหุนหรือประชาชนเปนการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการ 
กํากับตลาดทนุประกาศกําหนด 
 ในการฟองเรยีกคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง  หามมิใหฟองคดี 
เมื่อพนกําหนดสองปนับแตวนัที่ผูเสียหายรูถึงการเปดเผยขอมูลอันเปนเท็จหรือปกปด 
ขอความจริงตามวรรคหนึ่ง  หรือเมื่อพนกําหนดหาปนับแตวันที่ไดมีการกระทํานั้น 

 
ขอหามกรรมการหรือ
ผูบริหารที่ทุจริตหรือ
ประมาทเลินเลออยาง
รายแรงใชมติหรือการ    
ใหสัตยาบันของ
คณะกรรมการหรือ         
ที่ประชุมผูถือหุน          
เปนขออางใหตนพน     
จากความรับผิด 

 
 มาตรา ๘๙/๒๑   กรรมการหรือผูบริหารที่กระทําการหรือละเวน 
กระทําการโดยทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง จนเปนเหตใุหบริษัทเสียหาย 
หรือเสียประโยชนที่ควรได จะยกเหตุทีไ่ดรับอนุมัติหรือใหสัตยาบันโดยที่ประชุม 
ผูถือหุนหรือคณะกรรมการมาทําใหตนหลุดพนจากความรับผิดมิได 
 การกระทําการหรือละเวนกระทําการตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึง 
กรณีดังตอไปนี้ดวย 
 (๑)  การขอมตคิณะกรรมการหรอืที่ประชุมผูถือหุนโดยแสดง 
ขอความที่เปนเท็จในสาระสาํคัญหรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง 
ในสาระสําคัญ  
 (๒)  กรณีที่เกีย่วของกับการเบียดบังเอาทรพัยสินหรือประโยชน 
ของบริษัท 
 (๓)  กรณีที่เกีย่วของกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสิน 
ของบริษัท 

 
การนําบทบัญญัติ            
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 มาตรา ๘๙/๒๒   ใหนําบทบัญญัติในสวนที่เกีย่วกับหนาที่และ 
ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารตามมาตรา ๘๙/๗ ถึงมาตรา ๘๙/๒๑  
รวมทัง้บทกําหนดโทษที่เกีย่วของมาใชบังคับกับบุคคลดังตอไปนี้ โดยอนุโลม  
 (๑)  ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน และผูบริหาร 
แผนชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยลมละลาย และในกรณีทีผู่บริหารชั่วคราว  
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ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราวเปนนติิบุคคล ใหหมายความ 
รวมถึงกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของของนิติบุคคลนั้นดวย 
 (๒)  ผูชําระบญัชี 

  

 มาตรา ๘๙/๒๓   เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ตาม 
มาตรา ๘๙/๑๕ ดวยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวัง และความซื่อสัตยสุจริต  
รวมทัง้ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ขอบังคับของบริษัท  
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน  และใหนําความในมาตรา ๘๙/๘  
วรรคสอง มาตรา ๘๙/๑๐ มาตรา ๘๙/๑๑ (๒) และ (๓) และมาตรา ๘๙/๑๘ มาใชบังคับ  
โดยอนุโลม 

 
 

 การปฏิบัติหนาที่ของ
เลขานุการบริษัทตาม
มาตรา ๘๙/๑๕ 

 มาตรา ๘๙/๒๔   ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการของ 
บริษัทยอยและผูบริหารของบริษัทยอย  ใหนําความในมาตรา ๘๙/๗ มาตรา ๘๙/๘ 
มาตรา ๘๙/๙ และมาตรา ๘๙/๑๐ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกีย่วของมาใชบังคับ  
โดยอนุโลม 
 ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับบุคคลตามมาตรา ๘๙/๒๒ 
(๑) และ (๒) ของบริษัทยอย โดยอนุโลม 

 การนําบทบัญญัติ            
มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 มาตรา ๘๙/๒๕   ในการสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยหรือ 
บริษัทตามมาตรฐานการสอบบัญชี ไมวาจะกระทําในฐานะเปนผูสอบบัญชี 
ของนิติบุคคลดังกลาว หรือในฐานะอื่น ซ่ึงนิติบุคคลดังกลาวยินยอมใหสอบบัญชี 
ก็ตาม  ถาผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคล 
ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลดังกลาวไดกระทําความผิดตาม 
มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐๕ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙   
มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๑๒ หรือมาตรา ๓๑๓ ใหผูสอบบัญชแีจงขอเท็จจริง 
เกีย่วกบัพฤตกิารณดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรพัยหรือ 
บริษัทนั้นทราบ เพื่อดําเนนิการตรวจสอบตอไปโดยไมชักชา  และใหคณะกรรมการ 
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแกสํานกังาน และผูสอบบัญชี 
ทราบภายในสามสิบวนันับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี 
 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  
ใหผูสอบบัญชีแจงใหสํานักงานทราบ 
 พฤติการณอันควรสงสัยที่ตองแจงตามวรรคหนึ่ง และวธีิการ 
เพื่อใหไดมาซึง่ขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณดังกลาว ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 
กํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 หนาที่ของผูสอบบัญชี
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการแจง
พฤติการณเกี่ยวกับการ
กระทําความผิด 



๔๔ 
 
 

 
 สวนที่ ๓๔ 

การประชุมผูถือหุน 
 

 
การกําหนดวันที่ผูถือหุน 
มีสิทธิเขาประชุมและ   
ออกเสียงลงคะแนน 

 
 มาตรา ๘๙/๒๖   ในการประชุมผูถือหุน บุคคลที่มีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนตองเปนผูถือหุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการ 
กําหนด และจาํนวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให 
เปนไปตามทีป่รากฏในทะเบียนผูถือหุน ณ วนัเดยีวกันนั้น  ทั้งนี้ สิทธิของบุคคล 
ดังกลาวยอมไมไดรับผลกระทบ แมวาทะเบยีนผูถือหุน ณ วนัประชุมผูถือหุน 
จะมีขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแลว 
 วันที่กําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองเปน 
วันที่ลวงหนากอนวนัประชมุผูถือหุนไมเกินสองเดือน แตตองไมกอนวันที ่
คณะกรรมการอนุมัติใหมกีารเรียกประชุมผูถือหุน  และเมื่อคณะกรรมการ 
กําหนดวนัเพือ่กําหนดผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมแลวจะเปลี่ยนแปลงมิได 

การกําหนดขอมูลและ
ระยะเวลาสงหนังสอืนัด
ประชุมผูถือหุน 

 
 มาตรา ๘๙/๒๗   ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจ 
ประกาศกําหนดประเภทหรือรายละเอียดของขอมูลที่คณะกรรมการตองแจง 
ตอผูถือหุนในหนังสือนัดประชุม และระยะเวลาในการจดัสงหนังสือนดัประชุม  

 
การเสนอเรื่องเปน 
วาระการประชุม  
ผูถือหุน 

 
 มาตรา ๘๙/๒๘   ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและ 
มีสิทธิออกเสียงนับรวมกนัไดไมนอยกวารอยละหาของจาํนวนสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของบริษัท จะทําหนงัสือเสนอเรื่องที่จะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระ 
การประชุมผูถือหุนซึ่งตองระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ 
เพื่อพิจารณา แลวแตกรณี พรอมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสําหรับการประชุม 
สามัญประจําปหรือการประชุมวิสามัญก็ได โดยตองปฏบิัติตามหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 ใหคณะกรรมการบรรจุเร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุนตามวรรคหนึ่ง 
เปนวาระในการประชุมผูถือหุนที่จะจัดใหมีขึ้น  เวนแตในกรณดีังตอไปนี้  
คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดังกลาวเสนอเปนวาระในการประชุม 
ผูถือหุนก็ได 
 (๑)  เปนเรื่องที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดในวรรคหนึ่ง 
 (๒)  เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกจิปกติของบริษัท และ 
ขอเท็จจริงที่กลาวอางโดยผูถือหุนมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความ 
ไมปกติของเรือ่งดังกลาว  



๔๕ 
 
 

 (๓)  เปนเรื่องที่อยูนอกเหนอือํานาจที่บริษัทจะดําเนนิการ 
ใหเกิดผลตามที่ประสงค 
 (๔)  เปนเรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอทีป่ระชุมผูถือหุนเพื่อ 
พิจารณาแลวในรอบสิบสองเดือนที่ผานมา และเรื่องดังกลาวไดรับมติสนับสนุน 
ดวยคะแนนเสยีงนอยกวารอยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  
เวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหมจะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมนีัยสําคัญ 
จากขอเท็จจริงในขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งกอน 
 (๕)  กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ประกาศกําหนด 
 ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุน 
ตามวรรคหนึ่งเปนวาระในการประชุมผูถือหุนครั้งใด ใหแจงกรณีดังกลาว 
เปนเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผูถือหุนในครั้งนั้น โดยตองระบุเหตุผล 
ในการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดังกลาวไวดวย 
 ในกรณีที่ผูถือหุนในการประชุมตามวรรคสามมีมติดวยคะแนน 
เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมสิีทธิออกเสียง 
เห็นชอบใหมกีารบรรจุเร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุนตามวรรคหนึ่งเปนวาระการประชุม 
ของผูถือหุน ใหคณะกรรมการบรรจุเร่ืองดังกลาวเปนวาระในการประชมุผูถือหุน 
ที่บริษัทจะจัดใหมีขึ้นในครัง้ถัดไป 

  

 มาตรา ๘๙/๒๙   การดําเนนิการในเรื่องดังตอไปนี้ หากเปนกรณ ี
ที่มีนัยสําคัญตอบริษัทตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ประกาศกําหนด ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 (๑)  การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ไมวาทรัพยสินนั้น 
จะเปนทรพัยสินของบริษัทหรือบริษัทยอย 
 (๒)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิ 
เรียกรองที่มีตอผูที่กอความเสียหายแกบริษัท ไมวาสิทธปิระโยชนนัน้จะเกี่ยวเนื่อง 
กับทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทยอย 
 (๓)  การเขาทาํ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชาหรือ 
ใหเชาซื้อกิจการ หรือทรัพยสินทั้งหมดหรอืบางสวน ไมวากิจการหรือทรัพยสินนั้น 
จะดําเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทยอย 
 (๔)  การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมด 
หรือบางสวน ไมวาธุรกิจนั้นจะดําเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทยอย  

 
 
หลักเกณฑการทํา
ธุรกรรมที่มีนัยสําคัญตอ
บริษัท 



๔๖ 
 
 

 
  (๕)  การรวมกจิการกับบุคคลอื่น ซ่ึงจะมีผลกระทบตอโครงสราง 

การบริหารจัดการบริษัท 
 (๖)  การใหกูยมืเงิน การใหสินเชื่อ การค้ําประกัน การทํานิติกรรม 
ผูกพันบริษัทใหตองรับภาระทางการเงินเพิม่ขึ้น ในกรณทีี่บุคคลภายนอก 
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถปฏิบัติการชําระหนี้ได หรือการใหความชวยเหลือ 
ดานการเงนิในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่น และมิใชธุรกิจปกติของบริษทั ไมวา 
การนั้นจะดําเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทยอย 
 (๗)  การดาํเนนิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ประกาศกําหนด 
 ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจประกาศกําหนด 
หลักเกณฑเพิม่เติม ในเรื่องดังตอไปนี้เพื่อใชบังคับกับการดําเนินการของบริษัท 
ตามวรรคหนึ่งได  
 (๑)  การเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนเปนการทัว่ไปที่เกี่ยวกับ 
การดําเนนิการของบริษัทตามวรรคหนึ่ง หรือขอมูลในหนังสือนัดประชุม 
คณะกรรมการหรือหนังสือนดัประชุมผูถือหุน 
 (๒)  จํานวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผูถือหุนในการลงมติอนุมัต ิ
การทําธุรกรรมดังกลาว 

 
การใชสิทธิรองขอตอ 
ศาลเพื่อเพิกถอนมติ 
ในการประชุมผูถือหุน 

 
 มาตรา ๘๙/๓๐   ในการประชุมผูถือหุนครั้งใด ถาไดมกีาร 
สงหนังสือนัดประชุมหรือลงมติโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนบทบัญญัติในหมวดนี ้ 
ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคน ซ่ึงมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวา 
รอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะรองขอใหศาลสั่งเพิกถอน 
มติในการประชุมครั้งนั้นก็ได  ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติในสวนที่เกีย่วกับการรอง 
ขอใหศาลสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมผูถือหุนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  
มาใชบังคับ โดยอนุโลม 

 
หลักเกณฑการชักชวน 
ชี้นํา เปนการทั่วไป 
เพื่อใหผูถือหุน 
มอบฉันทะ 

 
 มาตรา ๘๙/๓๑   การชักชวน ช้ีนํา หรือกระทําดวยประการใด ๆ  
ตอผูถือหุนของบริษัทเปนการทั่วไป เพื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะใหตนหรือบุคคลอื่น 
เขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
เงื่อนไข และวธีิการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 
หลักเกณฑการจัด
ประชุมผูถือหุนโดยใช
หองประชุมหลายหอง 

 
 มาตรา ๘๙/๓๒   ในการประชุมผูถือหุน บริษัทอาจดําเนินการ 
ในหองประชมุมากกวาหนึ่งหอง แตตองใหผูเขาประชุมในหองอื่นสามารถแสดง 
ความคิดเหน็ใหปรากฏตอผูถือหุนอื่นในแตละหองได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการที่คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนประกาศกําหนด 



๔๗ 
 
 

หมวด ๔ 
ธุรกิจหลักทรพัย 

 
สวนที่ ๑ 

การจัดตั้งและการออกใบอนญุาต  
 

  

 มาตรา ๙๐   การประกอบธุรกิจหลักทรัพยจะกระทําไดตอเมื่อ 
ไดจัดตั้งในรูปบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดหรือเมื่อเปนสถาบันการเงิน 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น   ทั้งนี้ โดยไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ๔ความในวรรคสอง ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย 
และตลาดหลกัทรัพย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 การควบบริษทัหลักทรัพยเขากันใหถือวาเปนการจดัตั้งบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากดั แลวแตกรณ ี
 การขอรับใบอนุญาต การขอความเหน็ชอบ การออกใบอนุญาต  
และการใหความเห็นชอบตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ เงื่อนไข และ 
วิธีการ  ตลอดจนเสียคาธรรมเนียมตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 การประกอบธุรกิจ 
หลักทรัพยตองไดรับ 
ใบอนุญาตและเสีย 
คาธรรมเนียม 

 มาตรา ๙๑   ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง 
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศหรือเพือ่พิทักษประโยชนของประชาชน   
ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  มีอํานาจกําหนดเงื่อนไข 
ที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยได 
 ในกรณีที่สภาพการณทีก่อใหเกิดความจําเปนตามวรรคหนึ่ง 
เปลี่ยนแปลงไป  รัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  อาจแกไข 
หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดไวแลวนั้นได 

 การกําหนดเงื่อนไขให 
ผูรับใบอนุญาตตอง 
ปฏิบัติในการประกอบ 
ธุรกิจหลักทรัพย 

 มาตรา ๙๒   บริษัทหลักทรัพยอาจมีสํานักงานสาขาได แตตอง 
ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน  
 การขออนุญาตและการอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการที่คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนกําหนด 
 การจัดตั้งสํานกังานสาขาของสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายอืน่ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 การมีสํานักงานสาขา 



๔๘ 
 
 

สํานักงานผูกระทําการ 
แทน 

  มาตรา ๙๓   ผูใดจะกระทําการแทนบริษัทซึ่งจัดตั้งและประกอบ 
ธุรกิจหลักทรพัยตามกฎหมายตางประเทศ  โดยมีสํานักงานติดตอกับบคุคลทั่วไป 
ในราชอาณาจกัรตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 
 ใหผูกระทําการแทนตามวรรคหนึ่งทํากจิการไดเฉพาะที่ระบุไว 
ในการอนุญาต 
 มิใหนําความในมาตรา ๙๕ มาใชบังคับแกผูไดรับอนุญาต 
ตามมาตรานี้  แตผูไดรับอนญุาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด 

  
สวนที่ ๒ 

การกํากับและควบคุม  
 

คํานําหนาชื่อและ 
ลงทายของบริษัท 
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๙๔   บริษัทหลักทรัพยตองใชช่ือซ่ึงมีคําวา “บริษทั 
หลักทรัพย” นําหนาและ “จํากัด” ตอทาย 

ขอหามบุคคลอื่นใชชื่อ 
 

 มาตรา ๙๕   หามมิใหผูใดนอกจากบริษัทหลักทรัพยใชช่ือหรือ 
คําแสดงชื่อในธุรกิจวา “บริษัทหลักทรัพย” หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกนั 

ทุนจดทะเบียนซึ่ง 
ชําระแลวของบริษัท 
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๙๖๓   คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดใหบริษัท 
หลักทรัพยตองมีทุนจดทะเบยีนซึ่งชําระแลวตามจํานวนทีก่ําหนดสําหรับการ 
ประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งหรือไมก็ได  เวนแตบริษัท 
หลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยหรือการ 
จัดจําหนายหลักทรัพยหรือทีม่ีการประกอบธุรกิจหลักทรพัยในลักษณะอยางใด 
อยางหนึ่งดังตอไปนี้   คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตองกําหนดทุนจดทะเบียนซึ่ง 
ชําระแลว ไมนอยกวาหนึ่งรอยลานบาท 
 (๑)  มีการเก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวในความครอบครอง 
 (๒)  มีการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยเพื่อการลงทนุของ 
บริษัทหลักทรพัยนั้นเอง 
 (๓)  มีภาระความรับผิดชอบตอระบบชําระราคาและการสงมอบ 
หลักทรัพย 

การดํารงเงินกองทุน 
ใหเพียงพอ 

 
 มาตรา ๙๗   ใหบริษัทหลักทรัพยดํารงเงนิกองทุนใหเพียงพอ 
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

                                                        
๓          แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๔๙ 
 
 

 มาตรา ๙๘   หามมิใหบริษัทหลักทรัพยกระทําการดังตอไปนี้  
 (๑)  ลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
 (๒)  กระทําการใด ๆ อันจะทําใหลูกคา หรือบุคคลทั่วไปเขาใจผิด 
เกี่ยวกับราคา คุณคา และลักษณะของหลักทรัพยที่เกีย่วของ 
 (๓)  กระทําการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจกอใหเกดิความเสียหาย   
หรือเปนการเอาเปรียบลูกคาหรือบุคคลที่เกี่ยวของตามทีค่ณะกรรมการ 
กํากับตลาดทนุประกาศกําหนด 
 (๔)  ซ้ือขายหลักทรัพยลวงหนาไมวาจะเปนการซื้อขายในนาม 
ของตนเองหรอืลูกคา  เวนแตคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให 
กระทําได 
 (๕)  ขายหลักทรัพยโดยที่บริษัทยังไมมหีลักทรัพยนั้นอยูใน 
ครอบครองหรือมิไดมีบุคคลใดมอบหมายใหขายหลักทรัพยนั้น  เวนแต 
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนดใหกระทําได 
 (๖)  รับคาํสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยจากลกูคานอกสถานที่ทําการ 
ของสํานักงานใหญหรือสํานกังานสาขา  เวนแตสํานักงานจะกําหนดเปนอยางอื่น 
 (๗)  ซ้ือหรือมีหุน  เวนแต  
         (ก) เปนการไดมาเนื่องจากประกอบการคาหลักทรัพย 
การจัดจําหนายหลักทรัพย หรือธุรกิจหลักทรัพยอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด หรือ  
         (ข) เปนการไดมาโดยไดรับผอนผันจากสํานักงานตาม 
หลักเกณฑ  เงือ่นไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 (๘)  ประกอบกิจการอื่นใดทีม่ิใชธุรกิจหลักทรัพยในประเภท 
ที่ไดรับอนุญาต  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 การประกอบกจิการอื่นใดตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงการใหกูยืมเงิน 
เพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลีย่นหลักทรัพยที่เกี่ยวกับการประกอบการเปนนายหนา 
ซ้ือขายหลักทรัพยหรือการคาหลักทรัพย หรือการซื้อขายหรอืแลกเปลี่ยนหลักทรัพย 
ในตลาดหลักทรัพยและในศูนยซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทหลักทรพัยที่ไดรับ 
อนุญาตใหประกอบการคาหลักทรัพย 
 (๙) ยายที่ตั้งสาํนักงานใหญหรือสํานักงานสาขาโดยมิไดรับ
อนุญาตจากสํานักงาน 
 (๑๐) โฆษณากิจการของบรษิัทหลักทรัพยนั้น เวนแต 
การโฆษณานัน้จะไดกระทําตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานกังาน 
ประกาศกําหนด 

 
ขอหามในการประกอบ 
ธุรกิจ 



๕๐ 
 
 

ลําดับกอนหลังในการ 
ครอบครองหลักทรัพย 

  มาตรา ๙๙   ในกรณีที่มีปญหาเกีย่วกับใบหลักทรัพยที่บริษัท 
หลักทรัพยครอบครองอยูในขณะใดขณะหนึ่งวา บริษัทหลักทรัพยไดครอบครอง 
ไวเพื่อตนเองหรือเพื่อลูกคาของบริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทไดครอบครองไว 
เพื่อลูกคารายใด  ใหเปนไปตามลําดับกอนหลังดังตอไปนี้ 
 (๑)  ใหการครอบครองของบริษัทหลักทรพัยเพื่อลูกคาของบริษัท 
หลักทรัพยอยูในลําดับกอนการครอบครองของบริษัทหลักทรัพยเพื่อตนเอง 
 (๒)  ใหลูกคาที่ส่ังซื้อกอนไดรับประโยชนตามลําดับกอนหลัง 
หลักทรัพยที่ซ้ือ   ทั้งนี้ ไมวาบริษัทหลักทรพัยนั้นจะยึดถือหลักทรัพยดงักลาว 
ไวเปนประกนัการชําระหนีเ้งนิกูดวยหรือไมก็ตาม 

การตั้งตัวแทนหรือ 
นายหนาของบริษัท 
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๑๐๐   การตั้งบุคคลใดเปนตวัแทนหรือนายหนาของ 
บริษัทหลักทรพัยตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานกอน 
 การขอรับอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
เงื่อนไข และวธีิการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กรณีที่ตองแจงตอ 
สํานักงาน 

 
 มาตรา ๑๐๑   ใหบริษัทหลักทรัพยแจงเปนหนังสือตอสํานักงาน 
ภายในสิบหาวนันับแตมกีารแกไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของ
บริษัทหลักทรพัย 

การใหกูยืมเงินเพื่อการ 
ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน 
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๑๐๒๔   การใหกูยืมเงนิเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุกําหนด 

ลักษณะตองหามของ 
ผูบริหารของบริษัท 
หลักทรัพย และ 
ขอยกเวน 

 
 มาตรา ๑๐๓   หามมิใหบริษทัหลักทรัพยตัง้หรือยอมใหบุคคล 
ซ่ึงมีลักษณะดงัตอไปนี้  เปนหรือทําหนาทีก่รรมการ  ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจ 
ในการจดัการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย 
 (๑)  เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 (๒)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ 
ในความผิดเกีย่วกับทรัพยทีก่ระทําโดยทจุริต 
 (๓)  เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการ 
จัดการของสถาบันการเงินทีถู่กเพิกถอนใบอนุญาต  เวนแตจะไดรับยกเวนจาก 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 (๔)๔  เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของ
บริษัทหลักทรพัยอ่ืน เวนแตจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด  



๕๑ 
 
 

 (๕)  เคยถูกถอดถอนจากการเปนประธานกรรมการ กรรมการ  
หรือผูจัดการตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕  หรือเคยถูกถอดถอนตาม 
บทบัญญัติแหงกฎหมายอืน่ 
 (๖)  เปนขาราชการการเมือง 
 (๗)  เปนขาราชการซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัท 
หลักทรัพย พนักงานของธนาคารแหงประเทศไทยหรือสํานักงาน  เวนแต 
         (ก)  เปนกรณีที่ไดรับการแตงตั้งโดยไดรับความเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเขาไปชวยเหลือในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย 
หรือ 
         (ข)  เปนกรณีที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๔๕  
                                   (ค)  เปนกรณีของบรษิัทหลักทรัพยที่เปนรัฐวิสาหกิจตาม 
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 (๘)๔  (ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรพัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 (๙)  เปนบุคคลซึ่งมิไดมีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการ 
ทํางานหรือคณุสมบัติอ่ืน  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 (๑๐)  มีลักษณะตองหามอยางอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด 

  

 มาตรา ๑๐๔   บริษัทหลักทรพัยจะแตงตั้งกรรมการหรือผูจัดการ  
หรือทําสัญญาใหบุคคลอื่นมอํีานาจทั้งหมดหรือบางสวนในการบริหารงานของ
บริษัทหลักทรพัยได ตอเมื่อไดรับความเหน็ชอบจากสํานกังาน   
 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวาบุคคลตามวรรคหนึ่งมีลักษณะ 
ตองหามตามมาตรา ๑๐๓  ใหสํานักงานมอํีานาจเพกิถอนความเห็นชอบที่ไดใหไว
แลวไดและใหบริษัทหลักทรพัยเสนอชื่อบคุคลอื่นแทนเพื่อขอความเหน็ชอบจาก
สํานักงานภายในสิบหาวันนบัแตวนัที่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ 
 ใหนําความในมาตรา ๑๐๓  มาใชบังคับแกบุคคลซึ่งบริษัท 
หลักทรัพยทําสัญญาใหมีอํานาจทั้งหมดหรือบางสวนในการบริหารงานของบริษัท 
หลักทรัพยนัน้ ตลอดจนผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกบุคคลนั้นดวยโดยอนุโลม 

 การใหความเห็นชอบ 
ผูบริหาร และการ 
เพิกถอนการใหความ
เห็นชอบ 

 มาตรา ๑๐๕   ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทําบญัชีเพื่อแสดงผลการ 
ดําเนินงานและฐานะการเงนิที่เปนอยูตามความเปนจริงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การบัญชีที่กําหนดโดยสถาบันวิชาชีพทีห่นวยราชการที่เกี่ยวของใหความเห็นชอบ 
และขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 การจัดทําบัญชีแสดง 
ผลการดําเนินงาน และ
ฐานะการเงินของบริษัท
หลักทรัพย 



๕๒ 
 
 

การจัดทําและการ 
ประกาศงบการเงิน และ
การใหความเห็นชอบ 
ผูสอบบัญชี 

  มาตรา ๑๐๖   ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทํางบดุลและบัญชกีําไร 
ขาดทุนทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนตามแบบที่สํานักงานประกาศ 
กําหนด  งบดลุนั้นตองมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีที่ 
สํานักงานใหความเหน็ชอบเปนผูสอบบัญชีในรอบปบัญชีนั้นและผูสอบบัญชี 
ดังกลาวตองมใิชกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทหลักทรัพยนั้น  
 ใหบริษัทหลักทรัพยประกาศงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
ที่จัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งทกุงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน  โดยให 
ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานของบริษัทหลักทรัพยนั้น ลงประกาศ 
ในหนังสือพิมพรายวนัแหงทองถ่ินอยางนอยหนึ่งฉบับ และเสนอตอสํานักงาน 
หนึ่งฉบับ 
 การจัดทํางบดลุและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับงวดการบัญชีรอบ 
ระยะเวลาหกเดือนแรกของปบัญชีตามวรรคหนึ่งและการประกาศตามวรรคสอง  
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามเดือนนับแตวันสิน้งวดการบัญชี และสําหรับ 
งวดประจําปบญัชี ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแตวนัที่ไดรับ 
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ   แตระยะเวลาทั้งหมดตองไมเกนิสี่เดือนนับแตวันสิ้นป 
บัญชีนั้น  ทั้งนี้ เวนแตสํานกังานจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 

มรรยาทและการ 
ปฏิบัติงานของ 
ผูสอบบัญชี 

 
 มาตรา ๑๐๗   ผูสอบบัญชีตามมาตรา ๑๐๖ ตองรักษามรรยาท 
และปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินใหเปนไปตาม 
ขอกําหนดของกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีและขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 ในกรณีที่บริษทัหลักทรัพยไดทําเอกสารประกอบการลงบัญชี 
และหรือลงบญัชีไมตรงกับความเปนจริง  ใหผูสอบบัญชีเปดเผยขอเทจ็จริงอันเปน 
สาระสําคัญของบัญชีที่มีผลกระทบตองบการเงนิไวในรายงานการสอบบัญชีที่ตน 
จะตองลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น 
 ผูสอบบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง   
ใหสํานักงานมอํีานาจเพกิถอนการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีผูนั้นได 

การใหบริษัทหลักทรัพย 
ประกาศรายการหรือ 
เปดเผยขอมูล 

 
 มาตรา ๑๐๘   ใหบริษัทหลักทรัพยประกาศรายการหรือเปดเผย 
ขอมูลอ่ืนใดเกีย่วกับบริษัทหลักทรัพยนั้นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่สํานักงาน
กําหนด ประกาศรายการหรอืขอมูลดังกลาวใหแสดงไวในที่เปดเผย ณ สํานักงาน 
ของบริษัทหลักทรัพยนัน้ และใหรายงานตอสํานักงานทราบพรอมดวยสําเนา 
ประกาศรายการหรือขอมูลที่เปดเผย 



๕๓ 
 
 

 มาตรา ๑๐๙   สํานักงานจะกาํหนดใหบริษทัหลักทรัพยใดยื่น 
รายงานหรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเปนครั้งคราวตามที่สํานักงาน 
กําหนดก็ได และสํานักงานจะใหทําคําชีแ้จงเพื่ออธิบายหรือขยายความแหงรายงาน 
หรือเอกสารนัน้ดวยกไ็ด   ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑและภายในกําหนดเวลาที่ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด  
 รายงานและเอกสารที่ยื่นหรือแสดงหรือคําชี้แจงเพื่ออธิบายหรือ 
ขยายความตามวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพยตองทําใหครบถวนและตรงตอความ 
เปนจริง 

 
การใหบริษัทหลักทรัพย 
ยื่นรายงานหรือแสดง 
เอกสาร 

 มาตรา ๑๑๐   บริษัทหลักทรพัยตองเปดทําการตามเวลาและ 
หยุดทําการตามวันที่สํานักงานกําหนด  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 
ใหเปดทาํการหรือหยดุทําการในเวลาหรือวันอื่น 

 การเปดทําการและ 
หยุดทําการ 

 มาตรา ๑๑๑   มิใหนําความในมาตรา ๙๔ มาตรา ๙๘(๑) (๗) (๘)  
และ (๙) มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐   
มาใชบังคับแกสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอืน่และไดรับใบอนุญาตตาม 
มาตรา ๙๐ 

 บทยกเวนสําหรับ 
สถาบันการเงินที่ไดรับ 
อนุญาตใหประกอบ 
ธุรกิจหลักทรัพย 

 มาตรา ๑๑๑/๑๔   เมื่อบริษัทหลักทรัพยตกเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา  
ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกทางการหรอืหนวยงานทีม่ีหนาที่กํากับดูแล 
ตามกฎหมายอืน่ ส่ังระงับการดําเนินกจิการบางสวนหรือทั้งหมด ใหนําความ 
ในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบญัญัติ 
สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชบังคับแกลูกคาและทรัพยสินที่ถือวาเปน
ของลูกคาของบริษัทหลักทรพัย แลวแตกรณี โดยอนุโลม  ในการนี้ ใหสันนิษฐาน 
วารายการและจํานวนทรัพยสินของลูกคา ซ่ึงปรากฏตามบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย 
จัดทําขึ้นตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนประกาศกําหนดเปนรายการ 
และจํานวนทีถู่กตอง เวนแตจะพิสูจนใหเห็นเปนอยางอืน่ 
 เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้  
 “ลูกคา” หมายความวา  
 (๑)  บุคคลที่ใชบริการดานธุรกิจหลักทรัพยจากบรษิัทหลักทรัพย
ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือธุรกิจหลักทรัพยประเภทอื่นตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด และมฐีานะสุทธิเปนเจาหนี้ของ 

 
 
บทคุมครองทรัพยสิน
ของลูกคาของบริษทั
หลักทรัพยในกรณีที่
บริษัทหลักทรัพยตกเปน
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
ถูกพิทักษทรัพย หรือ    
ถูกสั่งระงับการดําเนิน
กิจการ 

 



๕๔ 
 
 

 
 บริษัทหลักทรพัย โดยมีสิทธเิรียกเอาเงนิ หลักทรัพย ตราสารทางการเงิน หรือ

ทรัพยสินอื่นทีบ่ริษัทหลักทรพัยไดรับ ไดมา หรือมีไวเพื่อบุคคลดังกลาว 
 (๒)  บุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (๑) ซ่ึงมีฐานะสุทธิเปนเจาหนี้
ของบริษัทหลักทรัพยอันเนือ่งมาจากการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยหรือ
ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยที่บริษัทหลักทรัพยดําเนินการเพื่อประโยชนของบุคคล 
ตาม (๑) 
 “ทรัพยสินที่ถือวาเปนของลกูคา” หมายความวา 
 (๑)  บรรดาทรพัยสินของลูกคาและทรัพยสินอื่นที่ไดมาแทน
ทรัพยสินของลูกคา ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินดังกลาวที่อยูในความครอบครอง 
หรืออํานาจสั่งการหรือส่ังจาํหนายของบรษิัทหลักทรัพย อันเนื่องมาจากประกอบ
ธุรกิจหลักทรพัยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือธุรกจิหลักทรัพย
ประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 (๒)  หลักทรพัยหรือตราสารทางการเงินอืน่ใดที่บริษัทหลักทรัพย
ถือไวในลักษณะเปนเจาของ ซ่ึงเปนหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินที่ออกโดย
นิติบุคคลเดียวกัน หรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดยีวกัน ประเภท และชนิด
เดียวกันกับหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินของลูกคา  ทั้งนี้ ในจาํนวนที่จําเปน
เพื่อการสงคืนหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินประเภทและชนิดเดยีวกันนั้น 
แกลูกคาตามสทิธิเรียกรองที่ลูกคามีตอบริษัทหลักทรัพย 

  
สวนที่ ๓ 

การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  
 

การเปนนายหนาซื้อขาย 
หลักทรัพยตองทํา
สัญญาเปนหนังสือ 

 
 มาตรา ๑๑๒   ในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  บริษัท 
หลักทรัพยตองทําสัญญาเปนหนังสือกับลูกคาที่มอบหมายใหทําการเปนนายหนา 
ซ้ือขายหลักทรัพย  ในการนี ้คณะกรรมการกํากับตลาดทนุอาจกําหนดรายการ 
อันเปนสาระสาํคัญแหงสัญญาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญาดงักลาวก็ได 

การดําเนินการเปน 
นายหนาซื้อขาย 
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๑๑๓๔   ในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริษัท
หลักทรัพยตองดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวธีิการที่คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด 

   
 



๕๕ 
 
 

สวนที่ ๔ 
การคาหลักทรัพย  

 

  

 มาตรา ๑๑๔   ในการคาหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยตอง 
ดําเนินการคาหลักทรัพยตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวธีิการที่คณะกรรมการ  
กํากับตลาดทนุประกาศกําหนด 

 การดําเนินการในการ 
คาหลักทรัพย 

สวนที่ ๕ 
การเปนที่ปรึกษาการลงทุน  

 

  

 มาตรา ๑๑๕   ในการเปนที่ปรึกษาการลงทนุ บริษัทหลักทรัพย 
ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
ประกาศกําหนด และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะกําหนดคาธรรมเนียมหรือ 
คาบริการที่บริษัทหลักทรัพยอาจเรียกจากลกูคาในการเปนที่ปรึกษาการลงทุน 
ดวยก็ได 

 การดําเนินการเปน 
ที่ปรึกษาการลงทุน 

สวนที่ ๖ 
การจัดจําหนายหลักทรัพย  

 

 
 

 มาตรา ๑๑๖   ในการจดัจําหนายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย 
ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
ประกาศกําหนด  และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะกําหนดคาธรรมเนียมหรือ 
คาบริการที่บริษัทหลักทรัพยอาจเรียกจากลกูคาในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
ดวยก็ได 

 การดําเนินการในการ 
จัดจําหนายหลักทรัพย 

สวนที่ ๗ 
การจัดการกองทุนรวม  

 

  

 มาตรา ๑๑๗   ในการจดัการกองทุนรวม  บริษัทหลักทรพัย 
จะจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมได เมื่อคําขอจัดตั้งกองทนุรวมนั้นไดรับอนุมัติจาก 
สํานักงาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 
ประกาศกําหนด 

 การจัดตั้งและจัดการ 
กองทุนรวม ตองไดรับ 
อนุมัติจากสํานักงาน 

 



๕๖ 
 
 

เอกสารหลักฐาน 
ในการยื่นคําขอจัดตั้ง
กองทุนรวม 

  มาตรา ๑๑๘   ในการยื่นคําขอจัดตั้งกองทนุรวมตามมาตรา ๑๑๗ 
บริษัทหลักทรพัยตองสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ดวย  
 (๑)  รายละเอียดของโครงการจัดการกองทนุรวมตามรายการ 
ที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 (๒)  รางขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย 
 (๓)  รางสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

สาระสําคัญของ 
ขอผูกพันระหวาง 
ผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๑๑๙   ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทั 
หลักทรัพยอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี ้
 (๑)  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย 
 (๒)  การแตงตั้ง เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวและคาตอบแทนผูดูแล 
ผลประโยชนของกองทุนรวม 
  (๓)  อัตรา และวิธีการจายคาตอบแทนและบําเหน็จในการจัดการ 
กองทุนรวม 
 (๔)  สิทธิของผูถือหนวยลงทุน 
 (๕)  การเลิกกองทุนรวมไมวาเพราะเหตุครบกําหนดอายขุอง 
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือเพราะเหตุอ่ืนใด 
 (๖)  รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ขอจํากัดความรับผดิ 
ของบริษัทหลักทรัพย 
และผูดูแลผลประโยชน 
ที่ไมเปนธรรมตกเปน 
โมฆะ 

 
 มาตรา ๑๒๐   ขอผูกพันตามมาตรา ๑๑๙ และสัญญาแตงตั้งผูดูแล 
ผลประโยชนของกองทุนรวมตองไมมีขอจํากัดความรับผิดของบริษัทหลักทรัพย 
และผูดูแลผลประโยชนที่มลัีกษณะอันไมเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน 
 ขอความในขอผูกพันหรือในสัญญาใดที่มีลักษณะที่ขัดบทบัญญัติ 
ตามวรรคหนึ่งใหตกเปนโมฆะ 

คุณสมบัติของผูดูแล 
ผลประโยชน 

 
 มาตรา ๑๒๑   ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตองเปน 
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 ในการประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง สํานักงานจะกําหนดในเรื่อง 
ตอไปนี้เปนสาํคัญ  
 (๑)  เงินกองทนุ สินทรัพยรวมสุทธิ และผลการดําเนนิงานของ 
ผูที่จะเปนผูดแูลผลประโยชน 
 (๒)  ความสัมพันธของผูดูแลผลประโยชนกับบริษัทหลักทรัพย 
 (๓)  การจัดองคกรและการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบัติหนาที ่
เปนผูดูแลผลประโยชน 



๕๗ 
 
 

 มาตรา ๑๒๒   เมื่อบริษัทหลักทรัพยไดรับอนุมัติใหจัดตัง้และ 
จัดการกองทนุรวมตามมาตรา ๑๑๗ แลวและกอนการเสนอขายหนวยลงทุนตอ 
ประชาชน  ใหบริษัทหลักทรพัยจัดใหมีผูดแูลผลประโยชนของกองทุนรวม 

 
การจัดใหมีผูดูแล 
ผลประโยชน 

 มาตรา ๑๒๓   การเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนจะกระทํา 
ไดตอเมื่อบริษทัหลักทรัพยไดจัดสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนพรอมทัง้ระบุวันที ่
ที่ไดรับอนุมัตใิหจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมไวดวย 
 หนังสือช้ีชวนตองเปนไปตามแบบที่สํานักงานประกาศกาํหนด   
สําหรับรายการในหนังสือช้ีชวนที่ตรงกับรายการในโครงการจัดการกองทุนรวม 
ตองมีสาระสําคัญของขอมูลไมตางกัน 

 การเสนอขายหนวย 
ลงทุนตอประชาชน 
และหนังสือชี้ชวน 

 มาตรา ๑๒๔   เงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนในแตละ 
โครงการจัดการกองทุนรวมใหรวมเขาเปนกองทรัพยสิน และใหบริษัทหลักทรัพย 
จดทะเบียนกองทรัพยสินดังกลาวเปนกองทุนรวมกับสํานักงานตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด 
 กองทุนรวมทีไ่ดจดทะเบยีนแลวใหเปนนิตบิุคคลซึ่งมี 
วัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทหลักทรัพยนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปลงทุนตาม 
โครงการจัดการกองทุนรวมตามที่ไดรับอนุมัติ โดยใหบริษัทหลักทรัพยเปน 
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม 
 ใหกองทนุรวมตามวรรคสองมีสัญชาติเดียวกับบริษัทหลักทรัพย  
ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม 

 การจดทะเบียน 
กองทรัพยสินเปน 
กองทุนรวม 

 มาตรา ๑๒๕   ในการจดัการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพยตอง 
ดําเนินการดังตอไปนี ้
 (๑)  จัดการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ดรับ 
อนุมัติ  ตลอดจนขอผูกพันทีท่ําไวกับผูถือหนวยลงทุนอยางเครงครัด 
 (๒)  จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแล 
ผลประโยชนกองทุนรวม 
 (๓)  จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทนุรวมไวโดยถูกตอง 
ครบถวน 
 (๔)  จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมใหผูดูแล 
ผลประโยชนของกองทุนรวมทราบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด 
 (๕)  จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทนุตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่สํานักงานประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 
 (๖)  จัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ 
กองทุนรวมไปลงทุนและนาํผลประโยชนดังกลาวฝากไวกับผูดแูลผลประโยชน 

 หนาที่ของบริษัท 
หลักทรัพยในการ
จัดการกองทุนรวม 



๕๘ 
 
 

ขอหามบริษัท 
หลักทรัพยในการ 
จัดการกองทุนรวม 

  มาตรา ๑๒๖   ในการจดัการกองทุนรวม หามมิใหบริษัท 
หลักทรัพยกระทําการดังตอไปนี้  
 (๑)  กระทําการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจกอใหเกดิความขัดแยง 
ทางผลประโยชนแกผูถือหนวยลงทุนตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 (๒)  ลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหุนของบริษัทหลักทรัพยที่เปน 
ผูรับผิดชอบดําเนินการนั้นเอง 
 (๓)  ลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทนุของกองทุนรวมอื่น 
ที่บริษัทหลักทรัพยเดยีวกันนั้นเปนผูรับผิดชอบดําเนนิการ 
 (๔)  ลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยของบริษัทใดเกิน 
อัตราสวนที่สํานักงานประกาศกําหนด   ทัง้นี้ สํานักงานจะกําหนดตามประเภท 
ของหลักทรัพยหรือตามประเภทของกิจการของบริษัทนั้นก็ได 
 (๕)๓/๑  กูยืมเงนิในนามของกองทุนรวมหรือกอภาระผูกพันใด ๆ  
แกทรัพยสินของกองทุนรวม เวนแตเปนการเขาผูกพันตามสัญญาซื้อขายลวงหนา  
หรือตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 การประกาศตาม (๔) สํานักงานจะประกาศกําหนดใหบริษัท 
หลักทรัพยถือปฏิบัติสําหรับแตละกองทนุรวมหรือรวมทุกกองทุนรวมที่บริษัท 
หลักทรัพยเปนผูรับผิดชอบดําเนินการกไ็ด 

อํานาจหนาที่ของผูดูแล 
ผลประโยชน 

 
 มาตรา ๑๒๗   ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมมีอํานาจ 
หนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ดูแลใหบริษัทหลักทรัพยปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๕ โดย 
เครงครัด 
 (๒)  รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมโดยแยกไวตางหากจาก 
ทรัพยสินอื่น  พรอมทั้งดูแลใหการเบกิจายทรัพยสินของกองทุนรวมเปนไปตามที ่
ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
 (๓)  จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนรวม 
 (๔)  จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงาน ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย 
กระทําการหรอืงดเวนกระทาํการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทนุรวมหรือ 
ไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒๕  
 (๕)  ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทหลักทรัพยปฏิบัติตาม 
หนาที่ของตนหรือฟองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทหลักทรัพย   
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงาน 
 คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อผลประโยชนของผูถือ 
หนวยลงทุนในกองทุนรวมใด ใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวมนั้น 

                                                        
๓/๑  แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๕๙ 
 
 

 มาตรา ๑๒๘   ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยกระทําการหรอืงดเวน 
กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติหนาที่ของตน 
ตามมาตรา ๑๒๕  ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับ 
เร่ืองดังกลาวโดยละเอยีดและสงใหแกสํานักงานภายในหาวันนับแตวนัที่ผูดูแล 
ผลประโยชนของกองทุนรวมรูถึงเหตุการณดังกลาว 
 ในกรณีที่สํานกังานไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งและพิจารณา 
เห็นวาการกระทําของบริษทัหลักทรัพยเปนการกระทําที่อาจกอใหเกดิความเสียหาย 
แกผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง  ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหบริษัท 
หลักทรัพยแกไขการกระทําหรืองดเวนการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย 
หรือเปนการฝาฝนหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา ๑๒๕ 
 ในกรณีที่บริษทัหลักทรัพยไมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงานที่ส่ัง 
ตามวรรคสอง  ใหสํานักงานมอํีานาจดําเนนิการดังตอไปนี้  
 (๑)  ส่ังเพิกถอนการเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการของบริษัท 
หลักทรัพยนัน้ และแตงตั้งใหบริษัทหลักทรัพยอ่ืนเขาเปนผูรับผิดชอบในการ 
ดําเนินการแทน  ทั้งนี้ ใหถือวาบริษัทหลักทรัพยที่สํานักงานแตงตั้งไดรับไป 
ซ่ึงสิทธิและหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยทีถู่กสั่งเพิกถอน 
 (๒)  ส่ังใหบริษัทหลักทรัพยเลิกกองทุนรวมนั้น 

 การรายงานและอํานาจ 
สั่งการในกรณีที่บริษัท 
หลักทรัพยกระทําการ 
งดเวนกระทําการ หรือ 
ไมปฏิบัติหนาที่ 

 มาตรา ๑๒๙   ในการจดัการกองทุนรวม  บริษัทหลักทรพัยตอง 
ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมตัิจากสํานักงาน 
 การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการ 
จัดการ  หากมไิดกระทําตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตาม 
จํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว 
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะตองไดรับความเห็นชอบจาก 
สํานักงาน 
 ในกรณีที่การแกไขเพิม่เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือ 
วิธีจัดการไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน  ใหบริษัทหลักทรัพยแจงให 
สํานักงานทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข 
 ใหบริษัทหลักทรัพยแจงการแกไขเพิม่เติมโครงการจัดการ 
กองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกคน  และประกาศใน 
หนังสือพิมพรายวนัแหงทองถ่ินอยางนอยหนึ่งฉบับภายในสิบหาวนันบัแตวนัที ่
ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานหรือวนัที่ไดมีมตใิหแกไขเพิม่เติม แลวแตกรณ ี

 การดําเนินการและ 
แกไขเพิ่มเติมโครงการ 
จัดการกองทุนรวม 

 
  



๖๐ 
 
 

การชําระบัญชีเมื่อเลิก 
กองทุนรวม 

  มาตรา ๑๓๐   เมื่อเลิกกองทนุรวมแลว  ใหบริษัทหลักทรพัย 
แตงตั้งผูชําระบัญชีเพื่อทําหนาที่รวบรวมและแจกจายทรพัยสินใหแกผูถือหนวย 
ลงทุน  รวมทั้งทําการอยางอืน่ตามแตจําเปนเพื่อชําระบญัชีใหเสร็จสิ้น  ทั้งนี้ ตาม 
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  
 ผูชําระบัญชีตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงาน 
กอน 
 คาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมใด  ใ
ใหจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมนัน้ 

การจดทะเบียนเลิก 
กองทุนรวม 

 
 มาตรา ๑๓๑   เมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้น   ใหผูชําระบญัชีขอ 
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงาน 
 ภายหลังจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว  หากปรากฏวายังม ี
ทรัพยสินคงคางอยู  ใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปน 
กรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 

การนําบทบัญญัติ 
มาใชบังคับโดยอนโุลม 

 
 มาตรา ๑๓๒   ใหนําความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๘๐  
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗  
และมาตรา ๘๙  รวมทั้งบทกําหนดโทษทีเ่กี่ยวของมาใชบังคับแกการเสนอขาย 
หนวยลงทุนตอประชาชนและการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชน 
โดยอนุโลม 
 คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของกองทุนรวมใด 
ใหเรียกรองไดจากทรัพยสินของกองทุนรวมนั้น 

  
สวนที่ ๘๔ 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล  
 

หนาที่ของบริษัท 
หลักทรัพยในการ
จัดการกองทุนสวน
บุคคล 

 
 มาตรา ๑๓๓   ในการจดัการกองทุนสวนบคุคล ใหบริษัท 
หลักทรัพยจดัการดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวงัรักษาผลประโยชนของ 
ผูมอบหมายใหจัดการกองทนุสวนบุคคล  โดยใชความรูความสามารถเยี่ยง 
ผูประกอบวิชาชีพ 

 

                                                        
๔      สวนที่ ๘ การจัดการกองทุนสวนบุคคล มาตรา ๑๓๓ ถึงมาตรา ๑๔๐ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๖๑ 
 
 

 ใหบริษัทหลักทรัพยทําสัญญาเปนหนังสือกบับุคคลหรือคณะ 
บุคคลที่มอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบคุคล  และตองดําเนินการจัดการ 
กองทุนสวนบุคคลตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ประกาศกําหนด  ในการนี้ ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจกําหนดรายการ 
อันเปนสาระสาํคัญแหงสัญญาดังกลาวได 

  

 มาตรา ๑๓๔   ในการจดัการกองทุนสวนบคุคล บริษัทหลักทรัพย 
ตองจัดใหมีผูจดัการกองทุนสวนบุคคลโดยความเห็นชอบของสํานักงาน   ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 ในการปฏิบัตหินาที่ของผูจดัการกองทุนสวนบุคคล  ใหนําความ 
ในมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ใหผูจัดการกองทุนสวนบุคคลดําเนินการจดัการกองทุน 
สวนบุคคลตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวธีิการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด 
 ผูจัดการกองทนุสวนบุคคลผูใดไมปฏิบัติตามความใน 
วรรคสองหรือวรรคสาม  ใหสํานักงานมีอํานาจเพกิถอนการใหความเหน็ชอบ 
ผูจัดการกองทนุสวนบุคคลนัน้ได 

 การจัดใหมีผูจัดการ 
กองทุนสวนบุคคล 

 มาตรา ๑๓๕   ในการจดัการกองทุนสวนบคุคล บริษัทหลักทรัพย 
ตองจัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินโดยความเหน็ชอบจากสํานักงาน  ทั้งนี้ ตาม 
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 
การจัดใหมีผูรับฝาก 
ทรัพยสิน 

 บริษัทหลักทรพัยอาจเปนผูรับฝากทรัพยสินของผูมอบหมาย 
ใหจดัการกองทุนสวนบุคคลที่ตนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการไดเมื่อไดรับความ 
ยินยอมจากผูมอบหมายใหจดัการกองทุนสวนบุคคล และไดรับความเห็นชอบ 
จากสํานักงาน   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

 
 

 มาตรา ๑๓๖   ใหบริษัทหลักทรัพยแยกทรพัยสินของผูมอบหมาย 
ใหจดัการกองทุนสวนบุคคลออกจากทรัพยสินของตน  และในกรณีที่บริษัท 
หลักทรัพยมิไดเปนผูรับฝากทรัพยสินของผูมอบหมายใหจัดการกองทนุสวนบุคคล 
ที่ตนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ   ใหบริษทัหลักทรัพยนาํทรัพยสินนั้นไปฝากไว 
กับผูรับฝากทรัพยสินที่ไดรับความเหน็ชอบตามมาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง ภายใน 
วันทําการถัดจากวันที่บริษัทหลักทรัพยไดรับทรัพยสินนัน้มา หรือภายในระยะเวลา 
ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

 การใหบริษัทหลักทรัพย 
แยกทรัพยสิน และการ 
นําทรัพยสินไปฝาก 

 



๖๒ 
 
 

การแยกหลักทรัพย 
ที่รับฝากออกจาก 
ทรัพยสินของผูรับฝาก 
ทรัพยสิน 

  มาตรา ๑๓๗   ในการรับฝากทรัพยสิน  ใหผูรับฝากทรัพยสิน 
แยกทรัพยสินที่ตนรับฝากไวออกจากทรัพยสินอื่นของตน  และดําเนินการเกี่ยวกับ 
ทรัพยสินที่รับฝากนั้นตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานประกาศ 
กําหนด 
 ผูรับฝากทรัพยสินผูใดไมปฏิบัติตามความในวรรคหนึง่ 
ใหสํานักงานมอํีานาจเพกิถอนการใหความเห็นชอบผูรับฝากทรัพยสินนั้นได 

การลงชื่อในทรัพยสิน 
 

 มาตรา ๑๓๘   บรรดาทรัพยสินของผูมอบหมายใหจดัการ 
กองทุนสวนบคุคลตองลงชื่อของผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคลและ 
ช่ือของบริษัทหลักทรัพยในฐานะผูทําการแทนไวดวย  เวนแตไดรับอนุญาตจาก 
สํานักงานตามหลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด 

ขอหามบริษัทหลักทรัพย
ในการจัดการกองทุน
สวนบุคคล 

 
 มาตรา ๑๓๙   ในการจดัการกองทุนสวนบคุคล  หามมิใหบริษัท 
หลักทรัพยกระทําการดังตอไปนี ้
 (๑)  ลงทุนในทรัพยสินประเภทอื่นใดเพื่อเปนทรัพยสินของ 
ผูมอบหมายใหจัดการกองทนุสวนบุคคล  นอกจากทีไ่ดตกลงกันไวตามสัญญา 
มอบหมายใหจัดการกองทนุสวนบุคคล 
 (๒)  รับคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใดจากผูมอบหมายให 
จัดการกองทนุสวนบุคคล  เวนแตเปนคาธรรมเนียมหรือคาบริการ ตามอัตรา 
และวิธีการทีก่าํหนดไวในสญัญามอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคล 
 (๓)  ซ้ือหรือขายทรัพยสินในนามของตนเองใหแกผูมอบหมาย 
ใหจดัการกองทุนสวนบุคคลโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนาถึงการกระทําดังกลาว 
 (๔)  ใหคํารับรองแกผูมอบหมายใหจดัการกองทุนสวนบุคคลวา 
จะมีกําไรหรือผลตอบแทนในอัตราที่แนนอนหรือสัญญาวาจะไมมีผลขาดทุน 
ในอัตราที่กําหนดไวโดยแนนอน  เวนแตเปนการใหคํารับรองตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวธีิการที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 (๕)  กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกดิความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

การจัดทําบัญชีแสดง 
ฐานะการเงินของ 
กองทุนสวนบุคคล 

 
 มาตรา ๑๔๐   ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทําบญัชีแสดงฐานะทาง 
การเงินของกองทุนสวนบุคคลแตละรายตามแบบที่สํานกังานประกาศกําหนด 
และตองเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้น 
ไวดวย 

 



๖๓ 
 
 

 ในการจดัการกองทุนสวนบคุคลที่มีลักษณะตามที่สํานักงาน 
ประกาศกําหนด   ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทาํงบการเงินของกองทุนสวนบุคคล 
ที่เปนอยูตามความเปนจริง  และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  การกําหนดดังกลาวใหคํานึงถึง 
มาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมาย 
วาดวยผูสอบบัญชีไดใหความเห็นชอบแลวดวย 
 งบการเงินตามวรรคสองตองมีการตรวจสอบและแสดง 
ความเหน็โดยผูสอบบัญชีที่ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงาน และผูสอบบัญชี 
ดังกลาวตองมใิชกรรมการ พนักงานหรือลูกจางของบริษัทหลักทรัพยนั้น 
 ผูสอบบัญชีของกองทุนสวนบุคคลตองรักษามารยาทและปฏิบัติ 
งานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินใหเปนไปตามขอกําหนดของ 
กฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี  และขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ 
กํากับตลาดทนุประกาศกําหนด 
 ในกรณีที่บริษทัหลักทรัพยทาํเอกสารประกอบการลงบญัชี 
หรือเปดเผยขอมูลในงบการเงินไมตรงกับความเปนจริงหรือไมครบถวน   
ใหผูสอบบัญชีเปดเผยขอเท็จจริงและผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
ไวในรายงานการสอบบัญชีที่ตนตองลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น 
 ผูสอบบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามวรรคสี่หรือวรรคหา  ใหสํานักงาน 
มีอํานาจเพกิถอนการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีนั้นได 

  

สวนที่ ๙ 
การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัท 

 

 
 

 มาตรา ๑๔๑   ในกรณีที่สํานกังานเหน็วาบริษัทหลักทรัพยใด  
 (๑)  จัดทําบัญชีไมเรียบรอยหรือไมทําใหแลวเสร็จภายในเวลา 
อันสมควร 
 (๒)  กระทําการหรือไมกระทําการตามที่สํานักงานประกาศ 
กําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
 ใหสํานักงานมอํีานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยนั้นแกไขการกระทํา 
ดังกลาว หรือกระทําการ หรืองดเวนกระทาํการตามที่สํานักงานเห็นสมควรภายใน 
เวลาที่กําหนด 

 อํานาจสั่งการของ 
สํานักงานใหบริษัท 
หลักทรัพยแกไขการ 
กระทํา หรือกระทําการ 
หรืองดเวนการกระทํา 



๖๔ 
 
 

อํานาจสั่งการของ 
สํานักงานใหบริษัท 
หลักทรัพยแกไขฐานะ
หรือการดําเนินงาน 

  มาตรา ๑๔๒   เมื่อปรากฏหลักฐานตอสํานักงานวาบริษทั 
หลักทรัพยใดมีฐานะหรือมีการดําเนนิงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิด 
ความเสียหายแกประโยชนของประชาชน  ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหบริษัท 
หลักทรัพยนัน้แกไขฐานะหรือการดําเนินงานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่ 
สํานักงานกําหนด 

อํานาจสั่งการของ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหบริษัทหลักทรัพย 
แกไขการบริหารงาน
และการเพิกถอน 
ใบอนุญาต 

 
 มาตรา ๑๔๓   ในกรณีที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนเหน็วา 
บริษัทหลักทรพัยใดมีฐานะหรือมีการดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหต ุ
ใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกประโยชนของประชาชน  ใหคณะกรรมการ 
กํากับตลาดทนุมีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการแกไขการบริหารงาน 
ใหถูกตองหรือดําเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 
กําหนด ในการนี้ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ใหบริษัท 
หลักทรัพยตองปฏิบัติเพื่อประโยชนในการแกไขฐานะหรือการดําเนินงาน 
ของบริษัทหลักทรัพยนัน้ดวยก็ได 
 บริษัทหลักทรพัยใดไมดําเนนิการแกไขหรอืไมสามารถแกไข 
การดําเนนิงานดังกลาวได  ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
มีอํานาจสั่งเพกิถอนใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพยนัน้ได 

อํานาจสั่งการของ 
สํานักงานใหบริษัท 
หลักทรัพยถอดถอน 
ผูบริหาร 

 
 มาตรา ๑๔๔   เมื่อปรากฏหลักฐานตอสํานกังานวาบรษิัท 
หลักทรัพยใดมีฐานะหรือมีการดําเนนิงานในลักษณะอนัอาจเปนเหตใุหเกิด 
ความเสียหายแกประโยชนของประชาชน หรือกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคล 
ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของ 
สํานักงานตามมาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒  ใหสํานักงานมีอํานาจสัง่ใหบริษัท 
หลักทรัพยนัน้ถอดถอนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ 
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตําแหนงได   
และใหบริษัทหลักทรัพยนัน้แตงตั้งบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากสํานักงาน 
เขาดํารงตําแหนงแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันถอดถอน 

อํานาจในการถอดถอน 
และแตงตั้งผูบริหาร 
ของบริษัทหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๑๔๕   บริษัทหลักทรพัยใดไมถอดถอนบุคคล หรือ 
ถอดถอนแลวไมแตงตั้งบุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทนภายในเวลาสามสิบวัน 
นับแตวันถอดถอน  ใหสํานกังานดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
กํากับตลาดทนุมีอํานาจสั่งดงัตอไปนี ้

  
 



๖๕ 
 
 

 (๑)  ถอดถอนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน 
การดําเนนิงานของบริษัทหลักทรัพยซ่ึงบริษัทหลักทรัพยนั้นไมถอดถอน 
 (๒)  แตงตั้งบคุคลหนึ่งบุคคลใดไปดํารงตาํแหนงแทนผูซ่ึง 
ถูกถอดถอนเปนเวลาไมเกนิสามป  และใหบุคคลนั้นไดรับคาตอบแทนตามที ่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดโดยใหจายจากทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพยนั้น 
และในระหวางเวลาที่บุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงอยู  ผูถือหุนของบริษัท 
หลักทรัพยจะมีมติเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งของสํานักงานมิได 
 เพื่อประโยชนแหงมาตรานีใ้หถือวาคําสั่งของสํานักงาน 
ตามวรรคหนึ่งเปนมติของทีป่ระชุมผูถือหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
หรือตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณ ี
 บุคคลซึ่งถูกถอดถอนจะเขาไปเกี่ยวของหรือดําเนินการใด ๆ  
ไมวาโดยทางตรงและทางออมในบริษัทหลักทรัพยนั้นมไิดและตองอํานวย 
ความสะดวก และใหขอเท็จจริงแกบุคคลซึ่งไดรับแตงตัง้แทน 

  

 มาตรา ๑๔๖   บริษัทหลักทรพัยใดไมปฏิบตัิตามคําสั่งของ 
สํานักงานตามมาตรา ๑๔๔  ใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งเพกิถอน 
ใบอนุญาตได 

 อํานาจเพิกถอน 
ใบอนุญาตกรณี 
บริษัทหลักทรัพย 
ไมถอดถอนผูบริหาร 
ตามคําสั่งของสํานกังาน 

 มาตรา ๑๔๗   ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยใดไมประกอบกิจการ 
ตามประเภททีไ่ดรับใบอนุญาตในปริมาณที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ในชวงระยะเวลาสองปใด ๆ  ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการทุกประเภทหรอื 
ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ไดรับใบอนุญาตนั้นได 

 อํานาจเพิกถอน 
ใบอนุญาตกรณี 
บริษัทหลักทรัพย 
ไมประกอบกิจการ 
ในปริมาณที่กําหนด 

 มาตรา ๑๔๘   ในกรณีที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตาม 
มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๗ ที่เปนการสั่งเพิกถอนการประกอบ 
กิจการทุกประเภท  ใหบริษัทหลักทรัพยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวเปนอัน 
เลิกบริษัท 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบงัคับแกสถาบันการเงินที่อาจประกอบ 
ธุรกิจหลักทรพัยไดตามกฎหมายอื่น 

 การเพิกถอนใบอนุญาต 
ทุกประเภทใหมีผล 
เปนการเลิกบริษัท 

 มาตรา ๑๔๙   ในการเพกิถอนใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย   
ใหรัฐมนตรแีจงเปนหนังสือใหบริษัทหลักทรัพยนั้นทราบและปดประกาศไว 
ในที่เปดเผย ณ สํานักงานของบริษัทหลักทรัพยนั้น  กับทัง้ใหประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถ่ินอยางนอยหนึ่งฉบับ 

 การแจงคําสั่งเพิกถอน 
ใบอนุญาต 



๖๖ 
 
 

การเลิกประกอบกิจการ 
ของบริษัทหลักทรัพย 

  มาตรา ๑๕๐   บริษัทหลักทรพัยใดประสงคจะเลิกประกอบกิจการ 
ตามประเภททีไ่ดรับใบอนุญาต ใหยื่นขออนุญาตเลิกประกอบกิจการตอรัฐมนตรี 
ผานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได  

การดําเนินงานที่คาง 
เมื่อบริษัทเลิกประกอบ 
กิจการ 

 
 มาตรา ๑๕๑   เมื่อบริษัทหลักทรัพยใดเลิกกิจการหรือเลิกประกอบ 
ธุรกิจหลักทรพัย  ใหบริษัทหลักทรัพยนัน้ทําการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย  
ชําระราคา และสงมอบหลักทรัพยในรายการที่คางอยูใหเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่สํานักงานกําหนด 

การแตงตั้งผูชําระบัญชี 
และการชําระบัญชีของ 
บริษัทหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๑๕๒   เมื่อมีการเลิกบริษัทหลักทรพัยตามมาตรา ๑๔๘  
ใหมีการชําระบัญชี และใหสํานักงานแตงตั้งผูชําระบัญชี 
 การชําระบัญชีใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณชิยวาดวยการชําระบัญชีบริษัทจํากดั หรือกฎหมายวาดวยบริษัท 
มหาชนจํากัดวาดวยการชําระบัญชี แลวแตกรณี  เวนแตการใดที่เปนอํานาจและ 
หนาที่ของที่ประชุมใหญ  ใหเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงาน 
 คาใชจายในการชําระบัญชีของบริษัทหลักทรัพยใดใหจายจาก 
ทรัพยสินของบริษัทหลักทรพัยนั้น 

  
หมวด ๕ 

ตลาดหลักทรพัย 
 

สวนที่ ๑ 
การจัดตั้ง 

 

การจัดตั้งและ 
วัตถุประสงคของ 
ตลาดหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๑๕๓   ใหจดัตั้งตลาดหลักทรัพยขึ้นเรียกวา  
“ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบกิจการ 
ตลาดหลักทรพัยโดยไมนําผลกําไรมาแบงปนกันดงันี้  
 (๑)  จัดใหมีการใหบริการเปนศูนยซ้ือขายหลักทรัพยจดทะเบียน 
รวมตลอดถึงการจัดระบบและวิธีการซื้อขายหลักทรัพยในศูนยดังกลาว 
 (๒)  ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพย อันไดแก  
ธุรกจิใหบริการเกี่ยวกับหลักทรัพยจดทะเบยีนโดยเปนสํานักหกับัญชี  
ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย ธุรกิจใหบริการดานขอมูล 
เกี่ยวกับหลักทรัพย หรือธุรกจิทํานองเดยีวกัน  



๖๗ 
 
 

 (๓)  ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจาก (๑) และ (๒)  โดยไดรับ 
อนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ตลาดหลักทรพัยตามวรรคหนึ่งใหมฐีานะเปนนิติบุคคล 

  

 มาตรา ๑๕๔   ใหตลาดหลักทรัพยมีอํานาจกระทําการตาง ๆ  
ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๑๕๓ อํานาจเชนวานีใ้หรวมถึง 
 (๑)  จัดใหไดมา ถือกรรมสิทธิ์ มีทรัพยสิทธิตาง ๆ  ครอบครอง  
เชาหรือใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิ 
การเชาซื้อ จํานองหรือรับจํานอง ขายหรือจําหนายดวยวธีิอ่ืนใดซึ่งสังหาริมทรัพย 
หรืออสังหาริมทรัพย 
 (๒)  กูยืมเงนิหรือใหกูยืมเงนิและลงทุนหาผลประโยชน 

 อํานาของตลาด 
หลักทรัพย 

 มาตรา ๑๕๕   หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย 
หรือกิจการทีม่ีลักษณะคลายคลึงกัน นอกจากตลาดหลักทรัพยที่ไดจัดตั้งขึ้น 
ตามพระราชบญัญัตินี้ 

 ขอหามบุคคลอื่น 
ประกอบกิจการ 
ตลาดหลักทรัพย 

 มาตรา ๑๕๖   หามมิใหบุคคลใดนอกจากตลาดหลักทรัพย  ใชช่ือ 
หรือคําแสดงชือ่ในธุรกิจวา "ตลาดหลักทรพัย" หรือ "ตลาดหุน" หรือคําอื่นใดที่ม ี
ความหมายเชนเดียวกนั 

 ขอหามบุคคลอื่นใชชื่อ 

 มาตรา ๑๕๗   หลักทรัพยที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตองเปน 
หลักทรัพยที่จดทะเบยีนตามสวนที่ ๔ แหงหมวดนี ้

 หลักทรัพยที่จะซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพย 

 มาตรา ๑๕๘   บริษัทหลักทรพัยที่จะทําการเปนนายหนาหรือ 
ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ตองเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย 

 การเปนนายหนา 
หรือตัวแทนซื้อขาย 
หลักทรัพยใน 
ตลาดหลักทรัพย 

สวนที่ ๒ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย  

 

  

 มาตรา ๑๕๙   ใหมีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยคณะหนึ่ง 
ประกอบดวยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต แตงตั้งจํานวนไมเกนิหาคน กับบุคคล 
ซ่ึงสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจํานวนไมเกินหาคนเปนกรรมการ และ 
ผูจัดการตลาดหลักทรัพยเปนกรรมการตลาดหลักทรัพยโดยตําแหนง 

 คณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย 



๖๘ 
 
 

 
  บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้งตามวรรคหนึ่ง  ตองเปน 

ผูมีความรูและประสบการณในกจิการตลาดหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย หรือธุรกิจ 
การเงินเปนอยางดีและอยางนอยหนึ่งคนตองเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่มี 
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย 
คนหนึ่งนอกจากผูจัดการตลาดหลักทรัพยเปนประธานกรรมการ  และจะเลือก 
กรรมการตลาดหลักทรัพยอีกคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการดวยกไ็ด 

คุณสมบัติและลักษณะ 
ตองหามของกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๑๖๐   กรรมการตลาดหลักทรัพยตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
 (๑)  มีสัญชาติไทย  
 (๒)  ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย  
 (๓)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ   
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๔)  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงนิเดือนประจํา  
ขาราชการการเมือง หรือพนกังานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกจิ 
หรือของราชการสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินซึ่ง 
ไดรับเลือกตั้ง  
 (๕)  ไมเปนผูที่พนจากตาํแหนงเนื่องจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
มีมติใหออก 

วาระของกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย 
นอกจากผูจัดการ 
ตลาดหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๑๖๑   ใหกรรมการตลาดหลักทรัพยนอกจากผูจัดการ 
ตลาดหลักทรพัยดํารงตําแหนงคราวละสองป  แตในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนด 
หนึ่งป  ใหกรรมการตลาดหลักทรัพยซ่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต.  แตงตั้งและกรรมการ 
ตลาดหลักทรพัยซ่ึงสมาชิกเลือกตั้งออกจากตําแหนงฝายละสองคนโดยวิธีจับสลาก 
และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากเปนการออกตามวาระดวย 
 กรรมการตลาดหลักทรัพยทีพ่นจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ 
แตงตั้งหรือเลือกตั้งไดอีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

การพนจากตําแหนง 
ดวยเหตุอื่นของ 
กรรมการตลาด 
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๑๖๒   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการ 
ตลาดหลักทรพัยพนจากตําแหนงเมื่อ  
 (๑)  ตาย  
 (๒)  ลาออก 



๖๙ 
 
 

 (๓)  คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหออก  
 (๔)  เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐  
 เมื่อกรรมการตลาดหลักทรพัยพนจากตําแหนงกอนวาระ  ให 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้ง หรือสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งบุคคลอื่นเปน 
กรรมการตลาดหลักทรัพยแทน แลวแตกรณ ี

  

 มาตรา ๑๖๓   ใหนําความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑  
วรรคสอง มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 การนําบทบัญญัติมาใช 
บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๖๔   ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเปนผูแตงตั้ง 
ผูจัดการตลาดหลักทรัพย  โดยใหไดรับเงนิเดือนและประโยชนตอบแทนอยางอื่น 
ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 ผูจัดการตลาดหลักทรัพยมวีาระอยูในตําแหนงคราวละไมเกินสี่ป  
และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

 การแตงตั้ง ประโยชน 
ตอบแทน และวาระ 
ของผูจัดการตลาด 
หลักทรัพย 

 มาตรา ๑๖๕   ผูจัดการตลาดหลักทรัพยตอง  
 (๑)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐ 
 (๒)  เปนผูสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาใหแกตลาดหลักทรัพย 

 คุณสมบัติและลักษณะ 
ตองหามของผูจัดการ 
ตลาดหลักทรัพย 

 มาตรา ๑๖๖   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ผูจดัการ 
ตลาดหลักทรพัยพนจากตําแหนงเมื่อ  
 (๑)  ตาย  
 (๒)  ลาออก  
 (๓)  มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  
 (๔)  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมีมตใิหออก  
 (๕)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐  
 มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยที่ใหผูจดัการตลาดหลกัทรัพย 
ออกจากตําแหนงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน 
กรรมการตลาดหลักทรัพยทัง้หมด โดยไมนับผูจัดการตลาดหลักทรัพย  

 การพนจากตําแหนง 
ดวยเหตุอื่นของผูจดัการ 
ตลาดหลักทรัพย 

 มาตรา ๑๖๗   ผูจัดการตลาดหลักทรัพยมหีนาที่บริหารกิจการของ 
ตลาดหลักทรพัยใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบขอบังคับของคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรพัย และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของตลาดหลักทรัพย 
 ในการบริหารกิจการ ผูจัดการตลาดหลักทรัพยตองรับผิดชอบตอ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย 

 อํานาจหนาที่ของ 
ผูจัดการตลาด 
หลักทรัพย 



๗๐ 
 
 

ผูจัดการตลาด
หลักทรัพยเปนผูแทน
ของตลาด 
หลักทรัพย 

  มาตรา ๑๖๘   ในกจิการที่เกีย่วกับบุคคลภายนอก ผูจดัการ 
ตลาดหลักทรพัยเปนผูแทนของตลาดหลักทรัพย  และเพื่อการนี้ ผูจัดการ 
ตลาดหลักทรพัยจะมอบหมายใหบุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการบางอยางแทน 
โดยไมขัดตอระเบียบ หรือขอบังคับที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกาํหนดไวกไ็ด 
 การมอบหมายตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือ 

การแตงตั้งผูทําการแทน 
ผูจัดการตลาด
หลักทรัพยเปนการ
ชั่วคราว 

 
 มาตรา ๑๖๙   เมื่อตําแหนงผูจัดการตลาดหลักทรัพยวางลงหรือ 
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแตงตั้งคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรพัยหรือพนักงานของตลาดหลักทรัพยคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการแทน 
เปนการชั่วคราวได  ในการนี้ ใหผูทําการแทนมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับ 
ผูจัดการตลาดหลักทรัพย  

อํานาจหนาที่ของ 
คณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๑๗๐   ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีอํานาจหนาที ่
วางนโยบายควบคุมดูแลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย  และปฏบิัติการอื่นใด 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบญัญัตินี้  
 อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยตามวรรคหนึ่ง 
ใหรวมถึงการกําหนดระเบยีบหรือขอบังคับในเรื่องดังตอไปนี ้
 (๑)  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกบัการรับและเพิกถอน 
หลักทรัพยจดทะเบียน 
 (๒)  อัตราคาธรรมเนียมในการปฏบิัติหนาที่เปนนายหนาหรือ 
ตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบยีน 
 (๓)  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเปนสมาชิกใน 
ตลาดหลักทรพัย การเลือกตัง้กรรมการตลาดหลักทรัพยตามมาตรา ๑๕๙   
จํานวนวิธีการรับ คุณสมบัติ สิทธิและหนาที่ วินัย การลงโทษ การประชุม  
ตลอดจนการโอนและการพนจากสมาชิกภาพของสมาชิกตลาดหลักทรัพย 
 (๔)  การกําหนดเกีย่วกับคาเขาเปนสมาชิก คาบํารุง เงนิประกัน 
และคาบริการตาง ๆ ที่สมาชิกจะพึงจายใหแกตลาดหลักทรัพย  
 (๕)  หลักเกณฑเกี่ยวกับขอกาํหนดเพิ่มเติมในการบัญชีและ 
การสอบบัญชี โดยไมขัดตอมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันวิชาชีพซ่ึงหนวยราชการ 
ที่เกี่ยวของใหการรับรอง 
 (๖)  การประกาศรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับความเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัยใหทําการสอบบัญชีของบริษัทที่มีหลักทรัพย 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย 



๗๑ 
 
 

 (๗)  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกบัการจัดทําทะเบียน 
ผูถือหลักทรัพยจดทะเบยีน การเปดเผยฐานะการเงนิ และผลการดําเนนิงานของ 
บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 
 (๘)  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกบัการทําสัญญา 
เปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรพัยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 
ใหแกลูกคา และบริษัทหลักทรัพยที่มิใชสมาชิก 
 (๙)  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกบัการซื้อขายหลักทรัพย 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย การอนุญาตใหสมาชิกซือ้หรือขายหลักทรัพย 
จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย และการชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพย 
จดทะเบียนทีไ่ดมีการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย 
 (๑๐)  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการหามซื้อหรือขาย 
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนการชั่วคราว 
 (๑๑)  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเขาไปตรวจสอบ
เอกสารและสมุดบัญชีของสมาชิกตลาดหลักทรัพย  
 (๑๒)  เวลาทําการประจําวันและวนัหยุดทาํการสําหรับการซื้อขาย 
หลักทรัพยในตลาดหลักทรพัย 
 (๑๓)  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําและ 
เปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย  รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการรับรองการโอน 
หลักทรัพยและการออกใบหลักทรัพย 
 (๑๔)  การบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอนพนักงานและลูกจาง วินัย 
การลงโทษพนักงานและลูกจางของตลาดหลักทรัพย  ตลอดจนการรองทุกข 
และระเบยีบวธีิปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย 
 (๑๕)  การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางและเงนิบําเหนจ็ 
รางวัลพนักงานและลูกจางของตลาดหลักทรัพย 
 (๑๖)  การสงเคราะหพนกังานและลูกจาง หรือผูพนจากการเปน
พนักงานและลูกจางของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหลานั้น 
 (๑๗)  การอื่นใดที่จําเปนตอการดําเนนิงานของตลาดหลักทรัพย 
 การกําหนดหรอืแกไขเปลี่ยนแปลงระเบยีบหรือขอบังคับตาม (๒)  
(๓) (๔) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒)  ตองรับฟงความเห็นจากที่ประชุมสมาชิก 
กอน และการกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือขอบังคับตาม (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๑๑) และ (๑๗)  เมื่อไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. แลว  จงึใหใชบังคับได 

  



๗๒ 
 
 

อํานาจของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการสั่งใหตลาด
หลักทรัพยออก แกไข 
หรือยกเลิกกฎเกณฑ 

  มาตรา ๑๗๐/๑๔  ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา  
กฎเกณฑของตลาดหลักทรพัยอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือน 
ตอสิทธิประโยชนของประชาชนหรือไมเพียงพอที่จะคุมครองและรักษา 
ความเชื่อมั่นของผูลงทุน  ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งใหตลาดหลักทรัพย 
กําหนดกฎเกณฑเพิ่มเติม ยกเลิก หรือแกไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑที่มอียูแลวได 

การสั่งรับหรือเพิกถอน 
หลักทรัพยจดทะเบียน 
หรือการหามการซื้อขาย 
หลักทรัพยเปนการ 
ชั่วคราว 

 
 มาตรา ๑๗๑   ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีอํานาจหนาที ่
ดังตอไปนี้  
 (๑)  รับหลักทรัพยที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการเกี่ยวกับการรับหลักทรัพยจดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐(๑) เปน 
หลักทรัพยจดทะเบียน 
 (๒)  หามการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบยีนรายใดรายหนึ่ง 
ในตลาดหลักทรัพยเปนการชั่วคราว  โดยกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 
 (๓)  หามสมาชิกรายใดรายหนึ่งเขาทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยเปนการชั่วคราว โดยกําหนดระยะเวลาตามที่ 
เห็นสมควร 
 (๔)  เพิกถอนการเปนหลักทรัพยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกบัการเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน 
ตามมาตรา ๑๗๐(๑) 
 การสั่งรับหลักทรัพยหรือเพกิถอนหลักทรัพยจดทะเบยีน   
ใหตลาดหลักทรัพยประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการของตลาดหลักทรัพย  
และเผยแพรใหประชาชนทัว่ไปทราบกอนวันทีห่ลักทรพัยดังกลาวเปนหรือ 
ถูกเพิกถอนการเปนหลักทรพัยจดทะเบยีน 

การสั่งใหบริษัทที่มี 
หลักทรัพยจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย 
กระทําการหรืองดเวน 
กระทําการ 

 
 มาตรา ๑๗๒   เพื่อใหการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย 
เปนไปโดยเรียบรอยหรือเพื่อคุมครองประโยชนของผูลงทุน  ใหคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรพัยมีอํานาจสั่งใหบริษัทที่มหีลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
กระทําการหรอืงดเวนกระทาํการในเรื่องใด ๆ ตามความจําเปนและสมควร  
 ในกรณีที่บริษทัที่มีหลักทรัพยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 
ฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรพัยจะใชอํานาจตามมาตรา ๑๗๑(๒) หรือ (๔) ก็ได  

   
 



๗๓ 
 
 

 มาตรา ๑๗๓   ในกรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเพิกถอน 
การเปนหลักทรัพยจดทะเบยีนเนื่องจากบริษัทฝาฝนคําสั่งตามมาตรา ๑๗๒  
ใหบุคคลผูถือหลักทรัพยที่ถูกเพิกถอนนั้นมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการ 
ผูจัดการ หรือบุคคลผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทผูเปนตนเหต ุ
แหงการฝาฝนคําสั่งดังกลาว 
 บุคคลผูถือหลักทรัพยที่มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง   
ตองเปนผูไดหลักทรัพยนั้นมากอนการเพกิถอนและมิไดมีสวนรวมหรือให 
ความเหน็ชอบหรืออนุมัติแกการฝาฝนเชนวานั้น  

 สิทธิเรียกรองคาเสยีหาย 
ของผูถือหลักทรัพย 
ที่ถูกเพิกถอนการเปน 
หลักทรัพยจดทะเบียน 

 มาตรา ๑๗๔   ความรับผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา ๑๗๓    
ใหเปนจํานวนเงินเทากับมูลคาที่ลดลงจากราคาขายครั้งสุดทายในตลาดหลักทรัพย 
ของหลักทรัพยนั้น  

 จํานวนคาเสยีหายทีต่อง 
ชดใช 

 มาตรา ๑๗๕   ใหตลาดหลกัทรัพยมีอํานาจฟองรองบังคับคดี 
เรียกคาเสียหายตามมาตรา ๑๗๔ เพื่อประโยชนของผูถือหลักทรัพยทั้งปวง 

 อํานาจฟองรองของ 
ตลาดหลักทรัพย 

 มาตรา ๑๗๖   ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีอํานาจแตงตั้ง 
คณะอนกุรรมการตลาดหลักทรัพยเพื่อดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งของ 
ตลาดหลักทรพัยตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมอบหมายได และใหนํา 
ความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับ โดยอนุโลม  
 ใหคณะอนกุรรมการตลาดหลักทรัพยไดรับประโยชนตอบแทน 
ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 คณะอนุกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย 

 มาตรา ๑๗๗   ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ 
กรรมการตลาดหลักทรัพยไดรับประโยชนตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของ 
ตลาดหลักทรพัยกําหนด  

 ประโยชนตอบแทนแก 
คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย 

สวนที่ ๓ 
การดําเนนิงาน  

 

  

 มาตรา ๑๗๘   ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเสนองบดุล 
และบัญชีรายไดรายจายประจําปซ่ึงผูสอบบัญชีรับรองตอที่ประชุมสมาชิกของ 
ตลาดหลักทรพัยภายในสี่เดอืนนับแตวันสิน้ปปฏิทิน 

 การเสนองบดุลและ 
บัญชีรายไดรายจาย 
ประจําปของตลาด 
หลักทรัพย 



๗๔ 
 
 

ผูสอบบัญชีของ 
ตลาดหลักทรัพย 

  มาตรา ๑๗๙   ใหที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพยแตงตั้ง 
ผูสอบบัญชีจากบุคคลที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเสนอ  และใหไดรับ 
ประโยชนตอบแทนตามที่ทีป่ระชุมสมาชิกกําหนด 
 ผูสอบบัญชีตองเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย 
ผูสอบบัญชี และไมเปนกรรมการตลาดหลกัทรัพย ผูจัดการตลาดหลักทรัพย  
พนักงานหรือลูกจางของตลาดหลักทรัพย 

อํานาจของผูสอบบญัชี 
 

 มาตรา ๑๘๐   ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี  
และเอกสารหลักฐานของตลาดหลักทรัพย และขอคําชี้แจงจากกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย ผูจัดการตลาดหลกัทรพัย พนักงานหรือลูกจางของตลาดหลักทรัพยได  

การยื่นงบการเงินและ 
รายงานตอสํานักงาน 

 
 มาตรา ๑๘๑   ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยยื่นงบดลุและ 
บัญชีรายไดรายจายประจําป  ตลอดจนทํารายงานและจัดสงเอกสารตอสํานักงาน   
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกาํหนด 

การจายเงินอุดหนุน 
ใหแกสํานักงาน 

 
 มาตรา ๑๘๒   ใหตลาดหลกัทรัพยจายเงินใหแกสํานกังานเพื่อ 
เปนการอุดหนนุตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

อํานาจในการเปดเผย 
ขอมูล 

 
 มาตรา ๑๘๓   ใหตลาดหลักทรัพยหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีอํานาจเปดเผยขอมูลของบริษัทที่มีหลักทรัพย 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของตลาด 
หลักทรัพยใหแกประชาชนทั่วไปไดทราบเพื่อคุมครองประโยชนหรือ 
สวนไดเสียของประชาชน  ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรพัยกําหนด  

การซื้อขายหลักทรัพย 
จดทะเบียนโดยสมาชิก 

 
 มาตรา ๑๘๔   การซื้อหรือการขายหลักทรพัยจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลักทรพัย  ใหกระทําไดโดยบรษิัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของตลาด 
หลักทรัพย 
 ในการซื้อหรือการขายหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง สมาชิก 
จะกระทําการเปนนายหนาหรือตัวแทนของบุคคลใด ๆ หรือของบริษัทหลักทรัพย 
ที่มิไดเปนสมาชิกก็ได  
 ๔ในการซื้อหรือขายหลักทรพัยจดทะเบยีนซึ่งมิใชประเภทหุน 
ในตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยอาจประกาศกําหนดใหบุคคล 
ที่มิใชบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรพัยสามารถทําการซื้อหรือ 
ขายหลักทรัพยจดทะเบยีนดงักลาวได 



๗๕ 
 
 

 มาตรา ๑๘๕   หามมิใหบริษทัหลักทรัพยทีเ่ปนสมาชิกของ 
ตลาดหลักทรพัยซ้ือหรือขายหลักทรัพยจดทะเบยีนนอกตลาดหลักทรัพยไมวา 
จะเปนการซื้อหรือขายในฐานะนายหนาหรือตัวแทนหรอืในนามของสมาชิกเอง   
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรพัย  

 ขอหามสมาชิกซื้อขาย 
หลักทรัพยจดทะเบียน 
นอกตลาดหลักทรัพย 

 มาตรา ๑๘๖   เพื่อปองกันความเสียหายอันอาจเกิดแกประโยชน 
ของประชาชนหรือเศรษฐกจิของประเทศ   ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจ  
 (๑)  หามการซื้อขายหลักทรพัยจดทะเบยีนทั้งหมดใน 
ตลาดหลักทรพัยเปนการชั่วคราว  โดยกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 
 (๒)  ส่ังใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยหรือผูจัดการ 
ตลาดหลักทรพัยกระทําการหรืองดเวนกระทําการอื่นใดตามที่เห็นสมควร 
 การดําเนนิการตาม (๑) ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําเปนหนังสือ 
และประกาศไวในทีเ่ปดเผย ณ สถานที่ทําการของตลาดหลักทรัพย พรอมทั้ง 
รายงานใหรัฐมนตรีทราบโดยเรว็   ในการนี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งแกไขหรือ 
เปลี่ยนแปลงการสั่งการดังกลาวได 

 
อํานาจของคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. 
ในการสั่งการเพื่อ 
ปองกันความเสยีหาย 
แกเศรษฐกิจของ 
ประเทศ 

 มาตรา ๑๘๗   ในกรณีที่มีเหตุขัดของอันเนือ่งมาแตเครื่องอุปกรณ 
ที่ใชในระบบซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยซ่ึงเปนผลใหไมอาจซื้อหรือขาย 
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดตามปกติ  ใหผูจัดการตลาดหลักทรัพย 
มีอํานาจสั่งหยดุการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทัง้หมด 
เปนการชั่วคราวได  แตตองรายงานเหตุดังกลาวโดยละเอยีดตอคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ในทันที 

 การสั่งหยุดการซื้อขาย 
หลักทรัพยจดทะเบียน 
ทั้งหมดเปนการชั่วคราว 
เนื่องจากเครื่องอุปกรณ 
มีเหตุขัดของ 

 มาตรา ๑๘๘   เมื่อสมาชิกของตลาดหลักทรัพยรายใดพนจาก 
สมาชิกภาพ  ตลาดหลักทรพัยตองอนุญาตใหสมาชิกนัน้ซื้อขายหลักทรัพยรายการ 
ที่คางอยูใหแลวเสร็จ 

 การดําเนินงานที่คาง 
เมื่อพนจากสมาชิกภาพ 

สวนที่ ๔ 
หลักทรัพยจดทะเบียน  

 

  

 มาตรา ๑๘๙   บุคคลใดประสงคจะนําหลักทรัพยที่ตนออกไป 
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย  จะตองนําหลักทรัพยนั้นไปจดทะเบยีนกับ 
ตลาดหลักทรพัย  
 เมื่อตลาดหลักทรัพยไดรับคําขอจดทะเบยีนแลว  ใหพิจารณา 
และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเพื่อส่ังรับหรือไมรับเปน 
หลักทรัพยจดทะเบียน  

 การเปนหลักทรัพย 
จดทะเบียน 
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การใชหลักทรัพย 
แทนกันได 

  มาตรา ๑๙๐๔   ในกรณีที่ตองมีการสงมอบ การโอน การยดึถือ
หรือสงคืนหลักทรัพยจดทะเบียน ใหใชหลักทรัพยของนติิบุคคลเดียวกนัหรือของ
โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดยีวกัน และจํานวนเทากัน
แทนกนัได 

การจัดใหมีทะเบียน 
ผูถือหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๑๙๑   ใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบยีนจดัใหมี 
ทะเบียนผูถือหลักทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตลาด 
หลักทรัพยกําหนด 
 การจัดใหมีทะเบียนผูถือหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง  บริษทัที่ 
ออกหลักทรัพยจะมอบใหตลาดหลักทรัพยหรือผูไดรับใบอนุญาตใหบริการ 
เปนนายทะเบยีนหลักทรัพยตามมาตรา ๒๒๑ เปนผูดําเนินการแทนกไ็ด 

การขอใหตลาด 
หลักทรัพยเปน 
นายทะเบยีนหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๑๙๒   ในกรณีที่มีผูถือหุนของบริษทัที่ออกหลักทรัพย 
จดทะเบียนใดซึ่งมีจํานวนรวมกันไมต่ํากวารอยละยี่สิบหาของจํานวนหุนที่จําหนาย 
ไดแลวทั้งหมดของบริษัทนัน้รองขอตอตลาดหลักทรัพยเพื่อใหตลาดหลักทรัพย 
รับเปนนายทะเบียนหลักทรัพยดังกลาว  ใหตลาดหลักทรัพยรับเปนนายทะเบยีน 
ตามคําขอนั้น และใหบริษัทที่ออกหลักทรพัยดําเนินการสงมอบเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวของใหตลาดหลักทรพัยภายในหกสิบวันนับแตวนัที่ตลาดหลักทรัพยแจง 
การรับเปนนายทะเบยีนตอบริษัทที่ออกหลักทรัพย  เมื่อพนกําหนดดังกลาวแลว   
บริษัทที่ออกหลักทรัพยดังกลาวจะทําหนาที่นายทะเบียนตอไปไมได 

การลงทะเบียนการโอน 
หลักทรัพยชนิดระบุชื่อ 
ผูถือกอนวันประชุม 
ผูถือหุน 

 
 มาตรา ๑๙๓   ในกรณีที่บริษทัที่ออกหลักทรัพยจดทะเบยีนจะงด 
รับการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพยชนดิระบุช่ือผูถือกอนวนัประชมุผูถือหุนและ 
ไดมีผูถือหลักทรัพยขอลงทะเบียนการโอนไวกอนวันงดรับการลงทะเบียนดังกลาว 
บริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนจะตองดําเนินการโอนหลักทรัพยนัน้ 
ใหแลวเสร็จกอนวันประชุมผูถือหุนนั้น 

ขอหามการจายเงิน 
ปนผลหรือยอมใหบุคคล
ที่มิไดลงทะเบยีนเปน 
ผูถือหลักทรัพยออกเสียง
ลงคะแนน 

 
 มาตรา ๑๙๔   หามมิใหบริษทัที่ออกหลักทรัพยจดทะเบยีน 
จายเงินปนผลหรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นแกบุคคลที่มิไดลงทะเบียน 
เปนผูถือหลักทรัพย  และในกรณีที่หลักทรพัยดังกลาวเปนหุน หามมิใหบริษัท 
ที่ออกหลักทรพัยจดทะเบยีนดังกลาวยอมใหบุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนน 
ในที่ประชุมผูถือหุน 
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 มาตรา ๑๙๕๔   ในกรณีที่เจาของหลักทรัพยมีสัญญาใหบริษัท
หลักทรัพยยึดถือหลักทรัพยจดทะเบียนไวเปนประกนัการชําระหนี้เงนิกู บริษัท
หลักทรัพยตองปฏิบัติดังตอไปนี ้
 (๑)  จดัใหมีบญัชีหลักทรัพยจดทะเบยีนดังกลาวตามแบบทีต่ลาด
หลักทรัพยกําหนด และตองลงรายการใหถูกตองครบถวน ตรงตามความเปนจริง 
และเปนปจจุบนั 
 (๒)  รักษาหลกัทรัพยจดทะเบียนไวใหตรงตามประเภท ชนิด และ 
ตามจํานวนสุทธิ ที่ปรากฏในบัญชีหลักทรัพยตาม (๑) อยูตลอดเวลา เวนแต
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัยจะประกาศกําหนดเปนอยางอื่น และตองสงคืนใหแก 
ผูกูไดในทันททีี่ผูกูไดชําระหนี้เงินกูครบถวนแลว 
 การยึดถือหลักทรัพยจดทะเบยีนไวเปนประกันการชําระหนี้เงินกู
ตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาตรา ๗๕๒ และมาตรา ๗๕๓ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาใชบังคับ 
 ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจํานําตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย  มาใชบังคับกบัการใหประกนัตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เทาทีไ่มขัดหรือแยง 
กับมาตรานี้และมาตรา ๑๙๖ 
 ใหบริษัทหลักทรัพยที่ยึดถือหลักทรัพยจดทะเบียนไวเปนประกัน
การชําระหนีเ้งนิกูตามวรรคหนึ่ง มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพยดังกลาวทํานองเดยีว 
กับผูรับจํานํา 

 การยึดถือหลักทรัพย 
จดทะเบียนเปนประกัน 

หนี้เงินกู 

 มาตรา ๑๙๖๔  การบังคับขายหลักทรัพยจดทะเบียนที่ยดึถือไวเปน
ประกัน การชําระหนี้เงนิกูตามมาตรา ๑๙๕ ผูใหกูตองบอกกลาวเปนหนังสือไปยัง 
ผูกูและผูใหประกันกอน เพือ่ใหมีการชําระหนีภ้ายในเวลาอันควร ถาผูกูและผูให
ประกันไมปฏิบัติตามคําบอกกลาวผูใหกูมสิีทธินําหลักทรัพยที่เปนประกันนั้นไป
ขายในตลาดหลักทรัพยตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด หรือขายทอดตลาดได 
 ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการบังคับจํานําหลักทรัพย 
จดทะเบียนทีจ่าํนําไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย โดยอนุโลม 

 การบังคับชําระหนี้ 
เงินกูจากหลักทรัพย 
จดทะเบียนทีย่ึดถือ 
ไวเปนประกัน 

 มาตรา ๑๙๗   ในการออกใบหลักทรัพย   ใหนายทะเบยีน 
หลักทรัพยมีอํานาจลงลายมอืช่ือในใบหลักทรัพยแทนการลงลายมือช่ือกรรมการ 
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนไดเมื่อไดรับมอบหมายจากบริษทัดังกลาว 

 การลงลายมือชื่อของ 
นายทะเบยีนใน 
ใบหลักทรัพย 

 
 

 

 



๗๘ 
 
 

บทยกเวนสําหรับ 
หลักทรัพยบางประเภท 

  มาตรา ๑๙๘   บทบัญญัติมาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๑๙๓   
มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๑๙๖  มิใหใชบังคับแกหลักทรัพยดังตอไปนี้  
 (๑)  พันธบัตรที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

 (๒)  ตั๋วเงนิ  
 (๓)  หลักทรัพยอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการตลาดหลักทรพัยกําหนด 

การนําบทบัญญัติมาใช 
บังคับโดยอนุโลม 

 
 มาตรา ๑๙๙   ใหนําความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓  
และมาตรา ๕๕  รวมทั้งบทกําหนดโทษทีเ่กี่ยวของ มาใชบังคับแกการโอนและ 
การจัดทําทะเบียนหลักทรัพยจดทะเบยีนของบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบยีน 
อันมิใชตั๋วเงินโดยอนุโลม 
 ใหนําความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙  
มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒  รวมทั้งบทกําหนดโทษทีเ่กีย่วของ มาใชบงัคับแก 
การเปดเผยขอมูลและผูสอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบยีนอันมิใช 
พันธบัตรที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกจิ หรือหลักทรัพยอ่ืนใด 
ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนดโดยอนุโลม  แตในกรณทีี่บริษัทดังกลาว
ไดจัดทําและสงรายงานการเปดเผยขอมูลตอสํานักงานตามมาตรา ๕๖ ไวแลว   
บริษัทจะสงสาํเนารายงานขอมูลดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยก็ได 
 ในกรณีที่บทบญัญัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสองกําหนดใหเปน 
อํานาจหนาทีข่องสํานักงานหรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนใหถือวาบทบัญญัติ 
ดังกลาวเปนการกําหนดอํานาจหนาที่ของตลาดหลักทรัพยหรือคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรพัย แลวแตกรณี  

งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน 
และผูสอบบัญชีของ 
บริษัทหลักทรัพยหรือ 
สถาบันการเงิน 

 
 มาตรา ๒๐๐   ใหงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจํางวด 
การบัญชีของบริษัทหลักทรัพยหรือสถาบันการเงินที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรพัยที่จัดทําตามแบบที่กําหนดไวตามมาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่ง  หรือ 
กฎหมายเกีย่วกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น เปนงบการเงินประจํา 
งวดการบัญชตีามที่กําหนดในมาตรา ๑๙๙  และใหถือวาผูสอบบัญชีซ่ึงไดรับ 
ความเหน็ชอบตามมาตรา ๑๐๖ หรือตามกฎหมายดังกลาวเปนผูสอบบัญชีที่ 
ตลาดหลักทรพัยใหความเหน็ชอบ 

  
สวนที่ ๕ 

การชี้ขาดขอพพิาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย  
 

การชี้ขาดขอพิพาท 

โดยอนุญาโตตุลาการ 

 
 มาตรา ๒๐๑   ในกรณีที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพยมีขอพิพาท 
ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกบัการซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบยีน 



๗๙ 
 
 

ในตลาดหลักทรัพยระหวางสมาชิกดวยกนัเอง  หรือระหวางสมาชิกกบัลูกคา 
ของสมาชิกคูพิพาทอาจยืน่คํารองตอตลาดหลักทรัพยเพื่อขอใหมีการชี้ขาดขอพิพาท 
โดยอนุญาโตตุลาการ 
 อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่ง  ประกอบดวยบุคคลซึ่งคณะ 
กรรมการตลาดหลักทรัพยแตงตั้งหนึ่งคนเปนประธาน  และบุคคลซึ่งคูพิพาท 
แตงตั้งอีกฝายละหนึ่งคน 

  

 มาตรา ๒๐๒   คํารองตามมาตรา ๒๐๑  ใหเปนไปตามแบบที่ 
ตลาดหลักทรพัยกําหนด  และอยางนอยตองระบุเร่ืองดังตอไปนี้  
 (๑)  ช่ือและทีอ่ยูของคูพิพาท  
 (๒)  ประเดน็ขอพิพาท  
 (๓)  เอกสารหลักฐานที่เกีย่วของ  

 
แบบคํารองใหมี 

อนุญาโตตุลาการ 

 มาตรา ๒๐๓   ใหนํากฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับ 
กับการพิจารณาและชี้ขาดขอพิพาทตามมาตรา ๒๐๑ โดยอนุโลม 

 
การนํากฎหมายวาดวย 

อนุญาโตตุลาการมาใช 

บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๖ 
ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 

และศูนยซ้ือขายหลักทรัพยลวงหนา 
 

สวนที่ ๑ 
ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 

 

  

 มาตรา ๒๐๔   บริษัทหลักทรัพยรวมกนัไมนอยกวาสิบหาราย 
อาจขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดตั้งศูนยซ้ือขายหลักทรัพย   
เพื่อใหบริการเปนศูนยซ้ือขายหลักทรัพยทีม่ิไดเปนหลักทรัพยจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพยได 

 
การจัดตั้งศูนยซื้อขาย 

หลักทรัพยตองไดรับ 

ใบอนุญาต 

 มาตรา ๒๐๕   การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 
ตามมาตรา ๒๐๔   ใหยื่นคําขอตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้  

 
คําขอและเอกสาร 

หลักฐานในการขอรับ 

ใบอนุญาต 



๘๐ 
 
 

   (๑)  ช่ือของศูนยซ้ือขายหลักทรัพย  
 (๒)  ที่ตั้งสํานกังาน  
 (๓)  บริษัทหลักทรัพยซ่ึงเปนสมาชิกผูกอตั้ง 
 (๔)  ทุนและทีม่าของทุนในการดําเนนิงาน  
 (๕)  ขอบังคับของศูนยซ้ือขายหลักทรัพย  
 (๖)  รายละเอียดอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 คําขอตามวรรคหนึ่งใหแนบเอกสารหลักฐานขอตกลงใน 
การจัดตั้ง ขอบังคับที่ใชบังคับกับสมาชิก และหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

หลักเกณฑการขอรับ 
ใบอนุญาตและการ 
อนุญาต 

 
 มาตรา ๒๐๖   การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต   
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ  
กําหนด 

คาธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

 มาตรา ๒๐๗   ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจกําหนด 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งศูนยซ้ือขายหลักทรัพยได 

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
เปนนิติบุคคล 

 
 มาตรา ๒๐๘   ใหศูนยซ้ือขายหลักทรัพยทีไ่ดรับใบอนุญาตแลว 
มีฐานะเปนนติิบุคคล 

ขอหามบุคคลอื่น 
ใหบริการเปนศูนย 
ซื้อขายหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๒๐๙   หามมิใหบุคคลใดใหบริการเปนศูนยซ้ือขาย 
หลักทรัพยหรือกิจการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  นอกจากศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 
ที่ไดรับใบอนญุาตตามสวนนี้ 

คณะกรรมการศูนย 
ซื้อขายหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๒๑๐   เมื่อมีการจัดตัง้ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยตาม 
มาตรา ๒๐๔ แลว  ใหมีคณะกรรมการศูนยซ้ือขายหลักทรัพยคณะหนึง่  
ประกอบดวยกรรมการที่สมาชิกผูกอตั้งเลือกเขามาจํานวนไมเกนิเกาคน  
 ใหกรรมการศนูยซ้ือขายหลักทรัพยเปนผูเลือกประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ ผูจัดการศูนยซ้ือขายหลักทรัพย และตําแหนงอื่นตามที่ 
เห็นสมควรจากกรรมการตามวรรคหนึ่ง  
 ใหศูนยซ้ือขายหลักทรัพยแจงชื่อและตําแหนงของกรรมการ 
ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยใหคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนทราบโดยมิชักชา 

   
 



๘๑ 
 
 
 

 มาตรา ๒๑๑   ในกรณีที่ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยแกไขเพิ่มเติม 
ขอบังคับที่ใชกับสมาชิก  ใหศูนยซ้ือขายหลักทรัพยรายงานการแกไขเพิ่มเติม 
ขอบังคับดังกลาวใหสํานกังานทราบโดยไมชักชา 

 การแกไขเพิ่มเติม 
ขอบังคับ 

 มาตรา ๒๑๒   ๔ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรพัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
อํานาจของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในการสั่งยกเลิกหรือ
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

 มาตรา ๒๑๓   ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยตองจัดใหสมาชิกผูกพันวา 
จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือตามระเบียบหรือขอบังคับของ 
ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยนั้น  หรือตามระเบยีบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด หากสมาชิกใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม  ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยนั้นตอง 
ลงโทษสมาชิกดังกลาว  
 โทษตามวรรคหนึ่ง ไดแก  
 (๑)  ภาคทัณฑ 
 (๒)  ปรับ  
 (๓)  หามมิใหซ้ือขายหลักทรัพยในศนูยซ้ือขายหลักทรพัยนั้น 
เปนการชั่วคราว 
 (๔)  ใหพนจากสมาชิกภาพ 

 การจัดใหสมาชิกผูกพัน 
ตน และการลงโทษ 
สมาชิก 

 มาตรา ๒๑๔   ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยยอมเลิกกันดวยเหต ุ
ดังตอไปนี้  
 (๑)  ถาในขอตกลงในการจดัตั้งศูนยซ้ือขายหลักทรัพยมกีาํหนด 
กรณีอันใดเปนเหตุที่จะเลิกกัน  เมื่อมีกรณีนั้น  
 (๒)  ที่ประชุมสมาชิกมีมติใหเลิก 
 (๓)  ถาจํานวนสมาชิกลดนอยลงจนเหลือไมถึงสิบหาราย และ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหเลิก  
 (๔)  ลมละลาย  
 (๕)  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหเลิกเมื่อมีเหตุอันสมควร  
 การเลิกตาม (๑) และ (๒) จะมีผลตอเมื่อไดรับความเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 การเลิกศูนยซื้อขาย 
หลักทรัพย 



๘๒ 
 
 

การแบงทรัพยสิน 
เมื่อเลิกศูนยซื้อขาย 
หลักทรัพย 

  มาตรา ๒๑๕   เมื่อศูนยซ้ือขายหลักทรัพยเลิกกันแลว 
หากขอตกลงในการจัดตั้งหรือขอบังคับที่ใชบังคับกับสมาชิกไมไดกําหนดไว 
เปนอยางอื่น ใหแบงทรัพยสินที่เหลืออยูแกสมาชิกจํานวนเทา ๆ กัน 

การนําบทบัญญัติมาใช 
บังคับโดยอนุโลม 

 
 มาตรา ๒๑๖๔   ใหนําความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ 
มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐/๑ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐ 
มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา ๑๙๗ รวมทั้งบทกําหนดโทษทีเ่กีย่วของมาใช
บังคับ โดยอนโุลม 

การนําบทบัญญัติมาใช 
บังคับโดยอนุโลม และ 
การกําหนดอํานาจ
หนาที่ 

 
 มาตรา ๒๑๗   ใหนําความในมาตรา 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  รวมทั้งบทกําหนดโทษ 
ที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ในกรณีที่บทบญัญัติตามวรรคหนึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที ่
ของตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยหรือผูจัดการตลาดหลักทรัพย   
ใหถือวาบทบญัญัติดังกลาวเปนการกําหนดอํานาจหนาที่ของศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 
หรือคณะกรรมการศูนยซ้ือขายหลักทรัพย หรือผูจัดการศูนยซ้ือขายหลักทรัพย  
แลวแตกรณ ี

  
สวนที่ ๒ 

ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยลวงหนา 
 

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
ลวงหนา 

 
 มาตรา ๒๑๘   การจัดตั้ง การดําเนินงาน การกํากับและควบคุม 
กิจการศูนยซ้ือขายหลักทรัพยลวงหนาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

  
หมวด ๗ 

องคกรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย 
 

สวนที่ ๑ 
สํานักหักบัญช ีศูนยรับฝากหลักทรัพย 

และนายทะเบยีนหลักทรัพย 
 

การประกอบการเปน 
สํานักหักบัญชีตอง
ไดรับใบอนุญาต 

 
 มาตรา ๒๑๙   หามมิใหบุคคลใดประกอบการเปนสํานักหักบัญช ี
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 



๘๓ 
 
 

 สํานักหักบัญช ีหมายความวา  สถานที่อันเปนศูนยกลางการ 
ใหบริการเพื่อประโยชนในการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยที่ไดมีการ 
ซ้ือขายกัน รวมทั้งบริการที่เกี่ยวของ 

  

 มาตรา ๒๒๐   หามมิใหบุคคลใดประกอบการเปนศูนยรับฝาก 
หลักทรัพย  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ศูนยรับฝากหลักทรัพย หมายความวา สถานที่อันเปนศนูยกลาง 
การใหบริการรับฝากและถอนหลักทรัพย  รวมทั้งบริการที่เกี่ยวของเพือ่ประโยชน 
ในการหกับัญชี 

 การประกอบการเปน 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
ตองไดรับใบอนุญาต 

 มาตรา ๒๒๑   หามมิใหบุคคลใดใหบริการเปนนายทะเบยีน 
หลักทรัพย  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 การประกอบการเปน 
นายทะเบยีนหลักทรัพย 
ตองไดรับใบอนุญาต 

 มาตรา ๒๒๒   ใหนําความในมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗   
รวมทั้งบทกําหนดโทษทีเ่กีย่วของมาใชบงัคับกับสํานักหักบัญชี ศูนยรับฝาก 
หลักทรัพย และนายทะเบยีนหลักทรัพยโดยอนุโลม 

 การนําบทบัญญัติมาใช 
บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๒๓   ในการประกอบการเปนสํานักหกับัญชี ศูนยรับฝาก 
หลักทรัพย หรือนายทะเบียนหลักทรัพย บคุคลที่ประกอบการดังกลาวตอง 
ดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวธีิการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ประกาศกําหนด 

 หลักเกณฑในการ 
ประกอบการเปนสํานัก 
หักบัญชี ศูนยรับฝาก 
หลักทรัพย หรือ 
นายทะเบยีนหลักทรัพย 

 มาตรา ๒๒๓/๑๔  การเขาผูกพันหรือแทนทีเ่ปนคูสัญญาในสัญญา 
ซ้ือขายหลักทรัพยโดยสํานักหักบัญชีและการวางหลักประกัน ซ่ึงปฏิบตัิตาม 
กฎเกณฑที่สํานักหกับัญชีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับ 
ตลาดทุนใหมผีลผูกพันและใชบังคับไดตามกฎหมาย 

 
 
การรองรับความผูกพัน
ตามกฎหมายของการ
เขาผูกพัน หรือแทนที่
เปนคูสัญญาโดยสํานัก
หักบัญชี 

 มาตรา ๒๒๓/๒๔  ในกรณีทีสํ่านักหักบัญชเีขาผูกพันหรือแทนที่
เปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย ใหสํานักหกับญัชีมีความผูกพันตามสิทธิ
และหนาที่ที่เกดิขึ้นตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพยที่ตนใหบริการในการชําระราคา
และสงมอบหลักทรัพย เฉพาะกับสมาชิกของตนเทานั้น ไมวาสมาชิกดงักลาวจะ
ดําเนินการเพื่อตนเองหรือเพือ่บุคคลอื่น 

 ผลของการเขาผูกพัน
หรือแทนที่เปนคูสัญญา
ของสํานักหักบัญชี 

 



๘๔ 
 
 

การจัดเก็บและการจัดทํา
บัญชี และขอหามในการ
นําทรัพยสินของสมาชิก
ไปใชและขอยกเวน 

  มาตรา ๒๒๓/๓๔  ในกรณีทีสํ่านักหักบัญชไีดรับมาหรือมีไวซ่ึง
ทรัพยสินจากสมาชิกเพื่อเปนประกันการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยที่เกดิจาก
การซื้อขายหลักทรัพย ที่สมาชิกเปนผูรับผิดชอบตอสํานักหักบัญชี ทรัพยสิน 
อันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย ทั้งของสมาชิกและของลูกคา หรือทรัพยสิน 
ที่สมาชิกนํามาวางไวกับสํานักหกับัญชีเพือ่ความมั่นคง ของระบบการซื้อขายและ 
การชาํระราคาและสงมอบหลักทรัพย ใหนาํความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓  
แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชบังคับกับสํานักหักบัญชี
ในการดูแลรักษาและการใชทรัพยสินดังกลาว โดยอนุโลม 

 
การดําเนินการในกรณีที่
สมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษ
ทรัพยในคดีลมละลาย 

 
 มาตรา ๒๒๓/๔๔  เมื่อสมาชกิถูกฟองเปนคดีลมละลายและศาลมี
คําสั่งพิทักษทรัพย ใหนําความในมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ 
แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชบังคับกบัสํานัก 
หักบัญชีและทรัพยสินที่สํานกัหักบัญชี ไดรับมาหรือมีไวตามมาตรา ๒๒๓/๓  
โดยอนุโลม 

 
การดําเนินการในกรณีที่
สํานักหักบัญชีถูกศาลสั่ง
พิทักษทรัพยหรือตกเปน
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
หรือถูกสั่งระงับการ
ดําเนินกิจการ 

 
 มาตรา ๒๒๓/๕๔  เมื่อสํานักหักบัญชีตกเปนลูกหนี้ตามคาํพิพากษา 
ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกทางการหรอืหนวยงานทีม่ีหนาที่กํากับดูแลสั่งระงับ
การดําเนนิกิจการบางสวนหรือทั้งหมด เพือ่ประโยชนในการคุมครองทรัพยสินของ
สมาชิกและลกูคาของสมาชิกหรือระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย  
ใหนําความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบญัญัติสัญญา 
ซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชบังคบักับสํานักหกับัญชี และทรัพยสินที ่
สํานักหักบัญชไีดรับมาหรือมีไวตามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม 

กรณีที่ตลาดหลักทรัพย 
ประกอบการเปนสํานัก 
หักบัญชี ศูนยรับฝาก 
หลักทรัพย หรือ 
นายทะเบยีนหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๒๒๔๔   ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพยประกอบการเปน 
สํานักหักบัญช ีศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือนายทะเบียนหลักทรัพย ใหประกอบการ
ได โดยมิตองไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ใหตลาดหลักทรัพย
ประกอบการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวธีิการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๒๓ 
 คําวา "ตลาดหลักทรัพย" ตามวรรคหนึ่ง และที่จะกลาวตอไป 
ในสวนนี้ใหหมายความรวมถึงบริษทัจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดตั้งขึน้และ 
ถือหุนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ 
บริษัทจํากัดนัน้ 

 



๘๕ 
 
 

 มาตรา ๒๒๕   ในการฝากหลักทรัพยไวกบัตลาดหลักทรัพย   
ใหผูฝากหลักทรัพยจัดทําบญัชีรายช่ือบุคคลซึ่งเปนเจาของหลักทรัพยที่ไดฝากไว 
กับตลาดหลักทรัพยตามหลกัเกณฑและวธีิการที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด และเมื่อ 
รับฝากหลักทรัพยดังกลาวแลว ตลาดหลักทรัพยอาจรับโอนหลักทรัพยที่รับฝากไว 
ในชื่อของตนในฐานะที่ถือแทนผูฝากหลกัทรัพยหรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพย 
ซ่ึงเปนเจาของหลักทรัพยก็ได 
 ใหสันนษิฐานวาหลักทรัพยที่อยูในชื่อของตลาดหลักทรัพยตาม 
วรรคหนึ่ง  เปนหลักทรัพยทีต่ลาดหลักทรพัยถือแทนบุคคลผูมีช่ือปรากฏในบัญช ี
รายช่ือดังกลาวที่ผูฝากหลักทรัพยจัดทําขึน้   ทั้งนี้ ตามชนิด ประเภท และจํานวน 
ที่ปรากฏในบญัชี 
 ในวนัปดสมุดทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  ใหตลาด 
หลักทรัพยรวบรวมบัญชีหลักทรัพยที่รับฝากไวและรายชื่อบุคคลซึ่งเปนผูถือ 
หลักทรัพยดังกลาวในวันกอนวันแรกที่ปดสมุดทะเบียนนั้นจากผูฝากหลักทรัพย 
สงใหแกนายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  และใหถือวาบัญชีรายช่ือ 
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของทะเบียนผูถือหลักทรัพย   เวนแตรายช่ือของบุคคล 
ที่นายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพยแจงคัดคานภายในสามวันทําการนับแต 
วันที่ไดรับบญัชีรายช่ือนั้นวาการถือหลักทรัพยของบุคคลดังกลาวขัดตอกฎหมาย 
หรือขอจํากัดในเรื่องการโอนที่ไดจดทะเบยีนไวตามกฎหมาย 

 การรับโอนหลักทรัพย 
ที่รับฝากไวในชื่อของ 
ตลาดหลักทรัพย และ 
บัญชีรายช่ือเจาของ 
หลักทรัพย 

 มาตรา ๒๒๖   เมื่อตลาดหลักทรัพยยื่นคําขอตอบริษัทที่ออก 
หลักทรัพยพรอมทั้งสงมอบใบหลักทรัพยเพื่อใหลงทะเบยีนการโอนวาตลาด 
หลักทรัพยเปนผูถือหลักทรัพยแทนบุคคลตามมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึง่แลว  
ตลาดหลักทรพัยจะขอใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยออกใบรับโดยมีรายการตาม 
แบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดแทนการออกใบหลักทรพัยก็ได  ในกรณีเชนนั้น 
ใหถือเสมือนวาบริษัทดังกลาวไดออกใบหลักทรพัยแลว 

 การออกใบรับใหแก 
ตลาดหลักทรัพยแทน
การออกใบหลักทรัพย 

 มาตรา ๒๒๗   เจาของหลักทรัพยที่ฝากไวกับตลาดหลักทรัพย 
อาจขอใหตลาดหลักทรัพยออกใบหลักทรพัยในชื่อของตนไดโดยยืน่คําขอตาม 
แบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง  ใหตลาดหลักทรัพยแจงรายชื่อ 
ผูเปนเจาของหลักทรัพยใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยทราบและใหบริษทัที่ออก 
หลักทรัพยซ่ึงไดรับแจงรายชื่อดังกลาวแลวดําเนินการใสช่ือผูเปนเจาของ 

 การออกใบหลักทรัพย 
ใหมในชื่อของเจาของ 
หลักทรัพย 

 



๘๖ 
 
 

  หลักทรัพยนัน้ลงในสมุดทะเบียนของบริษทัพรอมทั้งออกใบหลักทรัพยใหม 
ในชื่อของเจาของหลักทรัพยดังกลาว 
 การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง  ถาเจาของหลักทรัพยมิไดเปนผูฝาก 
หลักทรัพยโดยตรงกับตลาดหลักทรัพย  ใหยื่นคําขอผานผูฝากหลักทรัพยนั้น 

การโอนหลักทรัพย 
ระหวางบัญชีผูฝาก 
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๒๒๘   การโอนหลักทรัพยจากบัญชีผูฝากหลักทรัพย 
รายหนึ่งไปยังบัญชีของผูฝากหลักทรัพยอีกรายหนึ่ง จะกระทําไดตอเมื่อตลาด 
หลักทรัพยไดรับคํารองขอจากผูฝากหลักทรัพยหรือเมื่อสํานักหักบัญชขีอง 
ตลาดหลักทรพัยไดแจงรายการการสงมอบหลักทรัพย ระหวางสมาชิกที่ไดซ้ือขาย 
หลักทรัพยในตลาดหลักทรพัยในแตละสิน้วัน 
 ๔การโอนหลักทรัพยตามวรรคหนึ่งหรือภายในบัญชีผูฝาก
หลักทรัพยรายเดียวกัน ใหถือวามีผลสมบูรณตามกฎหมาย เมื่อไดดําเนนิการตาม
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 
การใชหลักทรัพย        
จดทะเบียนเปนประกัน
การชําระหนี้ในกรณีที่
มิใชตามมาตรา ๑๙๕ 

 
 มาตรา ๒๒๘/๑๔   การใชหลักทรัพยที่ฝากไวกับตลาดหลักทรัพย
เพื่อเปนประกนัการชําระหนีท้ี่มิใชกรณีตามมาตรา ๑๙๕ ใหมีผลสมบูรณเปน 
ประกันการชําระหนี้ และใชยันบริษัทที่ออกหลักทรัพยและบุคคลภายนอกได  
เมื่อตลาดหลักทรัพยไดลงบนัทึกบัญชีที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดขึ้นตามหลักเกณฑ  
เงื่อนไข และวธีิการที่ตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดดวยความเหน็ชอบของ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ  
 การบังคับชําระหนีจ้ากหลกัทรัพยที่เปนประกันตามวรรคหนึ่ง  
เจาหนี้ตองบอกกลาวเปนหนงัสือไปยังลูกหนี้และผูใหประกันกอน เพือ่ใหมีการ 
ชําระหนีภ้ายในเวลาอันควร ถาลูกหนี้และผูใหประกันไมปฏิบัติตามคาํบอกกลาว 
เจาหนี้มีสิทธินาํหลักทรัพยที่เปนประกนันั้น ไปขายในตลาดหลักทรัพยตาม 
วิธีการที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด หรือขายทอดตลาดได 
 ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจาํนําตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาใชบังคับกับการใชหลักทรัพยเพื่อเปนประกันการชําระหนี้ตามวรรคหนึ่ง  
ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับมาตรานี้  
 ใหเจาหนี้ที่รับหลักทรัพยไวเปนประกันการชําระหนี้ตามวรรคหนึ่ง 
มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพยดังกลาวทํานองเดียวกับผูรับจํานํา 

 
การนําบทบัญญัติมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา ๒๒๘/๒๔   ใหนําความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ 
มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใชบงัคับกับศูนยรับฝาก
หลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาต จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม  ทั้งนี้  
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการรับฝากหลักทรพัย อันเปนตราสารแหงหนี ้

 



๘๗ 
 
 

 มาตรา ๒๒๙๔   ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกอบการ 
เปนสํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือนายทะเบียนหลักทรัพย  
ใหประกอบการไดโดยมิตองไดรับใบอนญุาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
และใหคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ  
เงื่อนไข และวธีิการในการประกอบการดังกลาว   
 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความใน
มาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑  
มาใชบังคับ โดยอนุโลม  ทั้งนี ้การใดที่เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ตามบทบัญญัติดังกลาว ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร 
แหงประเทศไทย และใหตลาดหลักทรัพย ตามมาตราดังกลาวหมายความถึง 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

 กรณีธนาคารแหง
ประเทศไทย
ประกอบการเปนสํานัก
หักบัญชี ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย หรือนาย
ทะเบียนหลักทรัพย 

สวนที่ ๒ 
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย  

 

  

 มาตรา ๒๓๐   บริษัทหลักทรัพยจะรวมกนัจัดตั้งสมาคมที่ 
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมการประกอบ 
ธุรกิจหลักทรพัยอันมใิชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดแบงปนกนัไดก็แตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจหลักทรัพย 

 มาตรา ๒๓๑   การจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย 
ตองไดรับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน 

 การจัดตั้งสมาคม 

 มาตรา ๒๓๒   การขออนุญาตและการจดทะเบียนนั้น  ใหบริษัท 
หลักทรัพยผูเร่ิมกอการจัดตั้งที่มีจํานวนไมนอยกวาสิบหารายยื่นคําขอตอสํานักงาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 ใหสํานักงานมอํีานาจออกคําสั่งเปนหนังสอืเรียกบุคคลใด ๆ มา 
สอบถามหรือใหสงเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาต 
จัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลักทรพัยได 

 การขออนุญาตและ 
การจดทะเบียนสมาคม 

 มาตรา ๒๓๓   ใหสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจหลักทรัพยที่ไดรับ 
ใบอนุญาตและจดทะเบยีนแลวเปนนิติบุคคล 

 สมาคมเปนนิติบุคคล 



๘๘ 
 
 

ขอบังคับสมาคม   มาตรา ๒๓๔   สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตองมี 
ขอบังคับ และขอบังคับนั้นอยางนอยตองมขีอความดังตอไปนี ้
 (๑)  ช่ือ  
 (๒)  วัตถุที่ประสงค  
 (๓)  ที่ตั้งสํานักงาน  
 (๔)  วิธีรับสมาชิก สิทธิและหนาที่ของสมาชิก  
 (๕)  วินัยและการลงโทษสมาชิก  
 (๖)  การดําเนนิกิจการของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย  
การตั้ง การออกจากตําแหนง และการประชุมของกรรมการ  ตลอดจนการประชุมใหญ
 (๗)  ขอบังคับอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 ขอบังคับของสมาคมตองนําไปจดทะเบียนตอสํานักงานพรอมกับ 
การยื่นคําอนญุาตจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย  กอนออกใบอนุญาต 
ถาสํานักงานเห็นสมควรจะสั่งใหแกไขเพิม่เติมขอบังคับนั้นก็ได 

สมาชิกของสมาคม 
 

 มาตรา ๒๓๕   สมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย 
ตองเปนบริษทัหลักทรัพยเทานั้น 

การใชชื่อของสมาคม 
และการจัดใหมีปายชื่อ 

 
 มาตรา ๒๓๖   ช่ือของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย 
จะตองเปนชื่อเฉพาะที่ปรากฏในขอบังคับเทานั้น และหามมิใหใชขอความ  
“แหงประเทศไทย” หรือขอความที่มีความหมายทํานองเดียวกันประกอบเปน 
ช่ือของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย 
 ใหสมาคมที่เกีย่วเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยจัดใหมีปายชื่ออานได 
ชัดเจนตดิไวหนาสํานักงาน 

การนํากฎหมายวาดวย 
สมาคมการคามาใช 
บังคับโดยอนุโลม 

 
 มาตรา ๒๓๗   ใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคา 
ในสวนทีเ่กีย่วกับการดําเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกําหนดโทษ 
ที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกบับทบัญญัติในสวนนี้    
ทั้งนี้ ใหใชคําวา “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” แทนคําวา “รัฐมนตรี” คําวา “สํานักงาน” 
แทนคําวา “นายทะเบยีน” คําวา “สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจหลักทรัพย” แทน 
คําวา “สมาคมการคา” และใหอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย 
วาดวยสมาคมการคาเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด ๘ 
การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 

และการเขาถือหลักทรัพยเพือ่ครอบงํากิจการ 
__________________ 

สวนที่ ๑ 
การปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ 

การซื้อขายหลักทรัพย 
________________ 

 
 

 มาตรา ๒๓๘   หามมิใหบริษทัหลักทรัพย หรือผูซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการดําเนินกิจการของบรษิัทหลักทรัพยหรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย หรือผูมี 
สวนไดเสยีในหลักทรัพยบอกกลาวขอความอันเปนเท็จหรือขอความใดโดยเจตนา 
ใหผูอ่ืนสําคัญผิดในขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงนิ ผลการดําเนนิงาน หรือ 
ราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหรือนิตบิุคคลที่มีหลักทรพัยจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยซ้ือขายในศนูยซ้ือขายหลักทรัพย 

 ขอหามการบอกกลาว 
ขอความอันเปนเทจ็
หรือทําใหผูอื่นสําคัญ
ผิดในขอเท็จจริง 

 มาตรา ๒๓๙   หามมิใหบริษทัหลักทรัพย หรือผูซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการดําเนินกิจการของบรษิัทหลักทรัพยหรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย  หรือผูมี 
สวนไดเสยีในหลักทรัพย แพรขาวเกีย่วกบัขอเท็จจริงใด ๆ อันอาจทําใหบุคคลอื่น 
เขาใจวาหลักทรัพยใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง  เวนแตจะเปนการแพรขาว 
ในขอเท็จจริงที่ไดแจงไวกับตลาดหลักทรพัยแลว 

 ขอหามการแพรขาววา 
หลักทรัพยจะมีราคา 
สูงขึ้นหรือลดลง และ 
ขอยกเวน 

 มาตรา ๒๔๐   หามมิใหผูใดแพรขาวอันเปนความเท็จใหเล่ืองลือ 
จนอาจทําใหบคุคลอื่นเขาใจวาหลักทรัพยใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง 

 ขอหามการแพรขาว 
อันเปนเท็จใหเลื่องลือ 

 มาตรา ๒๔๑   ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพยจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลักทรพัยหรือหลักทรัพยที่ซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพย  หามมิให 
บุคคลใดทําการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่น 
ซ้ือหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพยจดทะเบยีนในตลาด 
หลักทรัพยหรือหลักทรัพยทีซ้ื่อขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมวาโดยทางตรง 
หรือทางออม  ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบตอบคุคลภายนอกโดยอาศัย 
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยังมิได 
เปดเผยตอประชาชน และตนไดลวงรูมาในตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น  และไมวา 
การกระทําดังกลาวจะกระทาํเพื่อประโยชนตอตนเองหรอืผูอ่ืน  หรือนําขอเท็จจริง 
เชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวโดยตนไดรับประโยชนตอบแทน 

 ขอหามการซื้อขาย 
หลักทรัพยโดยใชขอมูล 
ภายในเพื่อประโยชนตอ 
ตนเองหรือผูอื่น 



๙๐ 
 
 

 
  เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ บุคคลตามวรรคหนึ่งใหรวมถึง 

 (๑)  กรรมการ ผูจัดการ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานหรอื 
ผูสอบบัญชีของบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือบริษัท 
ที่มีหลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 
 (๒)  ผูถือหลักทรัพยของบริษัทที่มีหลักทรพัยจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลักทรพัยหรือบริษัทที่มีหลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพยที่ถือ 
หลักทรัพยตามมูลคาที่ตราไวเกนิรอยละหาของทุนจดทะเบียน  ในกรณีนี้ให 
คํานวณมูลคาหลักทรัพยของผูถือหลักทรัพยโดยนับหลักทรัพยของคูสมรสและ 
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของผูถือหลักทรัพยดังกลาวรวมเปนหลักทรัพยของ 
ผูถือหลักทรัพยดวย 
 (๓)  เจาหนาทีข่องหนวยงานของรัฐ หรือกรรมการ ผูจัดการ  
หรือพนกังานของตลาดหลักทรัพย หรือศนูยซ้ือขายหลักทรัพย  ซ่ึงอยูในตําแหนง 
หรือฐานะที่สามารถลวงรูขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคา 
ของหลักทรัพยอันไดจากการปฏิบัติหนาที่ 
 (๔)  ผูใดซึ่งเกีย่วของกับหลักทรัพย และหรือการซื้อขาย 
หลักทรัพยในตลาดหลักทรพัย หรือศูนยซ้ือขายหลักทรพัย 

สิทธิเรียกใหสงมอบ 
ผลประโยชนที่ไดจาก 
การใชขอมูลภายใน 
ใหแกสํานักงาน 

 
 มาตรา ๒๔๒   เพื่อมิใหบุคคลตามมาตรา ๒๔๑ วรรคสอง  
ไดรับประโยชนจากการฝาฝนมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง   ใหสํานักงานมสิีทธิเรียก 
ใหผูฝาฝนดังกลาวสงมอบผลประโยชนทีต่นไดมาจากการซื้อขายหลักทรัพยนั้น   
หรือจากการนาํขอเท็จจริงออกเปดเผย  ซ่ึงไดกระทําภายในหกเดือนนบัจาก 
วันที่ตนไดลวงรูขอเท็จจริงดงักลาว และใหผูฝาฝนนั้นสงมอบผลประโยชน 
ตามที่สํานักงานเรียกรองภายในกําหนดเวลาที่สํานักงานกาํหนด 
 ผลประโยชนที่เรียกไดตามวรรคหนึ่งใหตกเปนของสํานักงาน 

ขอหามการซื้อขาย 

หลักทรัพยโดยอําพราง
เพื่อใหบุคคลทั่วไป 
หลงผิด 

 
 มาตรา ๒๔๓   ในการซื้อหรือขายหลักทรพัยจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลักทรพัยหรือหลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 
 (๑)  หามมิใหผูใดทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยรูเหน็ หรือ 
ตกลงกับบุคคลอื่นอันเปนการอําพรางเพื่อใหบุคคลทั่วไปหลงผิดไปวาขณะใด 
ขณะหนึ่งหรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  หลักทรัพยนั้นไดมกีารซื้อหรือขายกันมาก  
หรือราคาของหลักทรัพยนัน้ไดเปลี่ยนแปลงไปหรือไมมกีารเปลี่ยนแปลง 
อันไมตรงตอสภาพปกติของตลาด 

 



๙๑ 
 
 

 (๒)  หามมิใหผูใดโดยตนเองหรือรวมกับผูอ่ืนทําการซื้อขาย 
หลักทรัพยในลักษณะตอเนือ่งกัน  อันเปนผลทําใหการซื้อหรือขายหลักทรัพยนัน้ 
ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด  และการกระทําดังกลาวไดกระทําไปเพื่อชักจูงให 
บุคคลทั่วไปทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยนั้น  เวนแตเปนการกระทําโดยสุจริต 
เพื่อปกปองประโยชนอันชอบธรรมของตน 

  

 มาตรา ๒๔๔   ในกรณีดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนการอําพราง 
เพื่อใหบุคคลทั่วไปหลงผิดตามมาตรา ๒๔๓(๑) ดวย  
 (๑)  ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย  ซ่ึงในที่สุดบุคคลที่ได 
ประโยชนจากการซื้อและขายหลักทรัพยนัน้ยังคงเปนบุคคลคนเดียวกัน 
 (๒)  ส่ังซื้อหลักทรัพยโดยรูอยูแลววาตนเองหรือผูซ่ึงรวมกัน 
ไดส่ังขายหรือจะสั่งขายหลักทรัพยของนิตบิุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการ 
กองทุนรวมเดยีวกัน ประเภทและชนิดเดยีวกัน   ทั้งนี้ โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน  
ราคาใกลเคียงกัน และภายในเวลาใกลเคียงกัน  
 (๓)  ส่ังขายหลักทรัพยโดยรูอยูแลววาตนเองหรือผูซ่ึงรวมกัน 
ไดส่ังซื้อหรือจะสั่งซื้อหลักทรัพยของนิตบิุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการ 
กองทุนรวมเดยีวกัน ประเภทและชนิดเดยีวกัน   ทั้งนี้ โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน  
ราคาใกลเคียงกัน และภายในเวลาใกลเคียงกัน 

 กรณีที่ถือวาเปนการ 
อําพรางเพื่อใหบุคคล 
ทั่วไปหลงผิดดวย 

สวนที่ ๒ 
การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 

 

 
 

 มาตรา ๒๔๕   ในสวนนี ้
 “หลักทรัพย” หมายความวา   หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
หรือหลักทรัพยอ่ืนที่อาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนได 
 “กิจการ” หมายความวา บริษทัที่มีหลักทรัพยจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลักทรพัย บริษัทที่มีหลักทรัพยซ้ือขายในศนูยซ้ือขายหลักทรัพย หรือ 
บริษัทมหาชนจํากัดที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 คํานิยามของ  
“หลักทรัพย” และ  
“กิจการ” ที่ใชในสวนนี้ 

 มาตรา ๒๔๖๔   บุคคลใดกระทําการไมวาโดยตนเองหรอืรวมกับ 
บุคคลอื่นอันเปนผลใหตนหรือบุคคลอื่นเปนผูถือหลักทรัพยในกิจการในจํานวน 

 การรายงาน การไดมา 
หรือจําหนายหลักทรัพย 
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  ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อรวมกันแลว มีจํานวนทุกรอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกจิการนั้น ไมวาจะมีการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพยนั้นหรือไม 
และไมวาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น จะมีจํานวนเทาใดในแตละครั้ง บคุคลนั้นตอง
รายงานการเพิม่ขึ้นหรือลดลงของจํานวนหลักทรัพยในทกุรอยละหาของจํานวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกจิการดังกลาวตอสํานักงานทุกครั้ง  ทั้งนี้ การคํานวณ
จํานวนสิทธิออกเสียงและการรายงานใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 การเปนผูถือหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึง  
การมีสิทธิทีจ่ะซื้อหรือไดรับการสงมอบหลกัทรัพยของกจิการอนัเนื่องมาจากการเปน
ผูถือหลักทรัพยที่กิจการมิไดเปนผูออกหรือจากการเขาเปนคูสัญญากับบุคคลอื่นใด  
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนประกาศกําหนด 

การเขาถือหลักทรัพย 
เพื่อครอบงํากิจการ 

 
 มาตรา ๒๔๗๔   บุคคลใดเสนอซื้อหรือไดมาไมวาโดยตนเองหรือ
รวมกับบุคคลอื่นหรือกระทาํการอื่นใดอนัเปนผลหรือจะเปนผลใหตนหรือ 
บุคคลอื่นเปนผูถือหลักทรัพยในกิจการรวมกันถึงรอยละยี่สิบหาขึ้นไปของจํานวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกจิการนั้น ใหถือวาเปนการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํา 
กิจการ  เวนแตการเปนผูถือหลักทรัพยนัน้เปนผลจากการไดมาโดยทางมรดก ใน 
การนี้ ใหคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ โดยอาจกําหนด ใหบุคคล 
ดังกลาวหรือบุคคลที่รวมกันจัดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยก็ได 
 ในกรณีที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดใหจดัทําคําเสนอ 
ซ้ือหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง คําเสนอดังกลาวตองยืน่ตอสํานักงาน และใหมีผลใช 
บังคับเมื่อพนกําหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

การประกาศหรือแจง 
การเสนอซื้อหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๒๔๘   ใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยประกาศหรือแจง 
การเสนอซื้อหลักทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ประกาศกําหนด 

การสงสําเนาคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพยใหแก
กิจการ 

 
 มาตรา ๒๔๙   ใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยสงสําเนาคําเสนอซื้อ 
หลักทรัพยใหแกกจิการที่ตนเสนอซื้อหลักทรัพยนัน้โดยทันทีที่ไดยื่นคําเสนอซื้อ 
หลักทรัพยตอสํานักงาน 
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 มาตรา ๒๕๐๔   เมื่อไดรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยตามมาตรา ๒๔๙ 
ใหกจิการนัน้จดัทําความเห็นเกี่ยวกับคําเสนอซื้อหลักทรัพย และใหยื่นตอสํานักงาน
พรอมทั้งสงสําเนาใหแกผูถือหุนทุกคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 การจัดทําความเห็นของ 
กิจการเกี่ยวกับคําเสนอ 
ซื้อหลักทรัพย 

 มาตรา ๒๕๐/๑๔   กิจการจะกระทําการหรอืงดเวนกระทาํการใด 
ในประการที่นาจะมีผลตอการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการได ก็ตอเมื่อไดรับ 
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที ่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  
 การกระทําการหรืองดเวนกระทําการที่ฝาฝนตอบทบัญญัติ 
ในมาตรานี้ ไมมีผลผูกพันกจิการ และใหกรรมการของกิจการตองรับผิดตอ 
ความเสยีหายของบุคคลภายนอกที่สุจริตและเสียคาตอบแทน 

 การกระทําหรืองดเวน
กระทําการในประการที่
นาจะมีผลตอการทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพย 

 มาตรา ๒๕๑   หามมิใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยซ้ือหลักทรัพย 
ของกิจการกอนที่คําเสนอซื้อหลักทรัพยทีย่ื่นตอสํานักงานจะมีผลใชบงัคับและได 
ดําเนินการตามมาตรา ๒๔๘ 
 ในระหวางเวลานับจากวันทีค่ําเสนอซื้อหลักทรัพยมีผลใชบังคับ   
จนถึงวันทีพ่นกําหนดระยะเวลารับซื้อที่กําหนดไวในคําเสนอซื้อหลักทรัพย   
หามมิใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเขาซื้อหลักทรัพยนัน้โดยวิธีการอื่นใดนอกจาก 
ที่ไดกําหนดไวตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยนั้น 

 ขอหามการซื้อ 
หลักทรัพยกอน 
คําเสนอซื้อหลักทรัพย 
มีผลใชบังคับ 

 มาตรา ๒๕๒   เมื่อครบกําหนดระยะเวลารับซื้อที่กําหนดไว 
ในคําเสนอซื้อหลักทรัพยแลว  หากปรากฏวาผูถือหลักทรัพยไดแสดงเจตนาขาย 
หลักทรัพยที่ตนเองถืออยูใหแกผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยมากกวาจํานวนที่ไดทํา 
คําเสนอซื้อหลักทรัพยไว ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตองซื้อหลักทรัพยนั้นไว 
ทั้งหมดเฉพาะในกรณีดังตอไปนี ้
 (๑)  ในกรณีทีห่ลักทรัพยนัน้เปนหลักทรพัยจดทะเบยีนหรือ 
หลักทรัพยที่ซ้ือขายในศนูยซ้ือขายหลักทรพัย และผูทําคาํเสนอซื้อหลักทรัพย 
มีความประสงคจะมิใหหลักทรัพยนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพย 
ที่ซ้ือขายในศนูยซ้ือขายหลักทรัพยตอไป 
 (๒)  ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยมีความประสงคจะเปลี่ยนวัตถุ 
ที่ประสงคสําคัญของกิจการ 
 (๓)  ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยมีความประสงคจะเปนผูถือ 
หลักทรัพยของกิจการนัน้ไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหลักทรัพย 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ 
 (๔)  กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 
 
กรณีที่ผูทําคําเสนอซื้อ 
หลักทรัพยตองซื้อ 
หลักทรัพยไวทั้งหมด 
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  ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยจะตองชําระราคาหลักทรัพยแกผูขาย 

หลักทรัพยโดยทันทีที่ไดรับมอบหลักทรัพย  และในกรณีที่หลักทรัพยที่ซ้ือขาย 
ดังกลาวเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ใหถือวาเปนการซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพย 

การเสนอราคาใหม 
ที่สูงกวาเดิม 

 
 มาตรา ๒๕๓   เมื่อผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยไดเสนอซื้อ 
หลักทรัพยไวในราคาหนึ่ง  แตปรากฏวามผูีถือหลักทรัพยแสดงเจตนาขาย 
หลักทรัพยไมครบตามจํานวนในคําเสนอซือ้หลักทรัพย  หากผูทําคําเสนอซื้อ 
หลักทรัพยตองการจะซื้อใหครบตามจํานวน ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยจะเสนอ 
ราคาใหมที่สูงกวาเดิมก็ได  ในกรณีเชนวานี้ ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตองชําระ 
ราคาคาหลักทรัพยในสวนที่เพิ่มขึ้นแกผูถือหลักทรัพยที่ไดแสดงเจตนาเสนอขาย 
หลักทรัพยในครั้งกอนดวย 

การแจงความประสงค 
ที่จะถอนหลักทรัพย 
ออกจากตลาด 
หลักทรัพยหรือศูนย 
ซื้อขายหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๒๕๔   ในกรณีที่ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อเขา 
ครอบงํากิจการมีความประสงคมิใหหลักทรัพยนั้นเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยหรือที่ซ้ือขายในศนูยซ้ือขายหลักทรพัยตอไป  ผูทาํคําเสนอซื้อ 
หลักทรัพยตองระบุวัตถุประสงคโดยชัดแจงในคําเสนอซือ้หลักทรัพยไวดวย 

การทําคําเสนอซื้อ 
หลักทรัพยคร้ังใหม 
ตองพนระยะเวลาที ่
กําหนดไว 

 
 มาตรา ๒๕๕   บุคคลที่เคยทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อเขา 
ครอบงํากิจการไมวาจะดําเนนิการสําเร็จหรือไม  จะทําคาํเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อ 
เขาครอบงํากิจการไดอีกภายหลังระยะเวลาหนึ่งปนับตั้งแตวันที่พนกําหนดระยะ 
เวลารับซื้อที่กําหนดไวในคําเสนอซื้อหลักทรัพยคร้ังกอน  เวนแตคณะกรรมการ  
กํากับตลาดทนุจะอนุมัติเปนประการอื่น 

การรายงานผลการซื้อ 
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๒๕๖   ใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยที่ไดซ้ือหลักทรัพย 
ไวเรียบรอยแลวรายงานผลการซื้อหลักทรัพยตอสํานักงานภายในระยะเวลาที ่
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุกําหนด 
 การรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ระยะเวลาในการเกบ็ 
รักษาขอมูลคําเสนอซื้อ 
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๒๕๗   ใหสํานักงานเก็บรักษาขอมลูคําเสนอซื้อ 
หลักทรัพยนัน้เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดเปนระยะเวลาหนึง่ปนับจาก 
วันที่คําเสนอซื้อหลักทรัพยมีผลใชบังคับ 



๙๕ 
 
 

 มาตรา ๒๕๘๔   หลักทรัพยของกิจการที่บุคคลหรือหางหุนสวน
ดังตอไปนี้ถืออยู ใหนับรวมเปนหลักทรัพยของบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และ 
มาตรา ๒๔๗ ดวย 
 (๑)  คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 
มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ 
 (๒)  บุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูถือหุนในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และ
มาตรา ๒๔๗ เกินรอยละสามสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคล 
ดังกลาว โดยใหนับรวมสิทธอิอกเสียงของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ของผูถือหุนนั้นดวย 
 (๓)  นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และ 
มาตรา ๒๔๗ เกินรอยละสามสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคล 
ดังกลาว 
 (๔)  ผูถือหุนในบุคคลตาม (๓) ตอไปเปนทอดๆ เร่ิมจากการถือหุน 
ในนิติบุคคล ตาม (๓) โดยการถือหุนในแตละทอดเกินรอยละสามสิบของจํานวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุน ทั้งนี้ หากการถือหุนในทอดใด 
มีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ใหนับรวมจํานวนสิทธิออกเสียงของคูสมรสและ 
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ในนติิบุคคลที่ถูกถือหุนนั้นดวย 
 (๕)  นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ หรือ
บุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เปนผูถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบคุคลดังกลาว 
 (๖)  นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (๕) เปนผูถือหุนตอไปเปนทอดๆ  
เร่ิมจากผูถือหุนในนิติบุคคลตาม (๕) โดยการถือหุนในแตละทอดเกินรอยละสามสิบ 
ของจํานวนสิทธิออกเสยีงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุนดังกลาว  
 (๗)  หางหุนสวนสามัญที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือ 
มาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือหางหุนสวนจํากัด 
ตาม (๘) เปนหุนสวน 
 (๘)  หางหุนสวนจํากัดที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗
หรือบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือหางหุนสวนสามัญตาม (๗) เปน
หุนสวนจําพวกไมจํากดัความรับผิด  
 (๙)  นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ มีอํานาจ 
ในการจดัการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย 

 การนับหลักทรัพยของ 
บุคคลอื่นรวมเปน 
หลักทรัพยของบุคคล 
เดียวกัน 

 



๙๖ 
 
 

กรณีเปนที่สงสัยวามี
การถือหลักทรัพยอันมี 
ลักษณะที่นับรวมเปน 
หลักทรัพยของบุคคล 
เดียวกัน 

  มาตรา ๒๕๙   ในกรณีเปนทีส่งสัยวามีการถือหลักทรัพยอันมี 
ลักษณะที่นับรวมเปนหลักทรัพยของบุคคลเดียวกันตามมาตรา ๒๕๘ ใหสํานักงาน 
แจงใหบุคคลที่เกี่ยวของดังกลาวชี้แจงหรอืดําเนินการแกไขใหถูกตอง  หากบุคคล 
ดังกลาวมิไดช้ีแจงหรือดําเนนิการแกไขภายในกําหนดเวลาที่สํานักงานกําหนด   
ใหถือวาเปนการถือหุนอันเขาลักษณะที่กําหนดไวตามมาตรา ๒๕๘ 

  
หมวด ๙ 

คณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ 
 

  
 มาตรา ๒๖๐   ๔ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรพัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  
 มาตรา ๒๖๑   ๔ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรพัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  
หมวด ๑๐ 

การกํากับและควบคุม 
 

อํานาจและหนาที่ของ 
รัฐมนตรีในการกํากับ 
และควบคุมตาม พ.ร.บ. 

 
 มาตรา ๒๖๒   ใหรัฐมนตรีมอํีานาจและหนาที่กํากับและควบคุม 
โดยทั่วไปเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหสอดคลอง 
กับนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรฐัมนตรี 

 
อํานาจของรัฐมนตรี   
ในการสั่งใหชี้แจง
ขอเท็จจริง แสดงความ
คิดเห็นหรือทํารายงาน 

 
 มาตรา ๒๖๒/๑๔   ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ หรือสํานักงาน ช้ีแจงขอเทจ็จริง แสดงความคิดเห็น 
หรือทํารายงานเกี่ยวกับสภาพของตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือ 
แนวทางการกาํกับดูแลตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาได 

การเสนอเรื่องไปยงั 
คณะรัฐมนตร ี

 
 มาตรา ๒๖๓   บรรดาเรื่องที่ตองเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรีตาม 
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

  
หมวด ๑๑ 

พนักงานเจาหนาที่  
 

อํานาจของพนักงาน 
 

 มาตรา ๒๖๔   ในการปฏิบัตหินาที่ ใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจ 
ดังตอไปนี ้



๙๗ 
 
 

 (๑)  เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของบริษัท 
หลักทรัพย ผูดแูลผลประโยชนของกองทุนรวม ผูรับฝากทรัพยสิน ตลาดหลักทรัพย  
ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย สํานกัหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียน 
หลักทรัพย หรือสถานที่ซ่ึงรวบรวมหรือประมวลขอมูลของบริษัทหลักทรัพยหรือ 
สถาบันดังกลาวดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือดวยเครื่องมืออ่ืนใด ในระหวางเวลา 
พระอาทิตยขึน้จนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อ 
ตรวจสอบกิจการ สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทหลักทรัพย หรือสถาบันดังกลาว  
รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน หรือขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย หรือสถาบันดังกลาว 
 (๒)  เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผูเร่ิมจัดตั้งบริษทัมหาชน 
จํากัด บริษัททีอ่อกหลักทรัพยหรือเจาของหลักทรัพยที่เสนอขายหลักทรัพยตอ 
ประชาชนหรอืบุคคลใด ๆ หรือสถานที่ซ่ึงรวบรวมหรือประมวลขอมลูของบุคคล 
ดังกลาวดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือดวยเครื่องมืออ่ืนใด ในระหวางเวลาพระอาทิตย 
ขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบ 
สมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ 
 (๓)  เขาไปในธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน หรือสถานที่ใด 
ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึน้จนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่ 
นั้นเพื่อทําการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานที่อาจเกีย่วของกับการ 
กระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔)  ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทํา 
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคด ี
 (๕)  ส่ังใหกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูสอบบัญชีของบริษัท 
หลักทรัพย กองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ผูรับฝากทรัพยสิน 
ตลาดหลักทรพัย ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย สํานักหกับัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย  
นายทะเบียนหลักทรัพย และผูรวบรวมหรอืประมวลขอมูลของบริษัทหลักทรัพย  
หรือสถาบันดังกลาวดวยเครือ่งคอมพิวเตอรหรือเครื่องมืออ่ืนใดมาใหถอยคําหรือ 
สงสําเนา หรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นเกีย่วกบักิจการ  
การดําเนนิงาน สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทหลักทรพัยหรือสถาบันดังกลาว 
 (๖)  ส่ังใหบุคคลใด ๆ ที่ซ้ือหรือขายหลักทรัพยกับหรือผานบริษัท 
หลักทรัพยหรือสมาชิกของตลาดหลักทรพัยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรพัยมาให 
ถอยคําหรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการ 
ซ้ือขายหลักทรัพย 

 เจาหนาที่ในการปฏิบัติ 
หนาที่ 

 



๙๘ 
 
 

 
  (๗)  ส่ังใหบุคคลใด ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที ่

ของพนักงานเจาหนาที่มาใหถอยคํา หรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร  
หลักฐาน หรือวัตถุใดที่เกี่ยวของหรือจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน 
เจาหนาที ่
 (๘) เขาไปตรวจสอบฐานะหรือการดําเนนิงานในสถานที่ 
ประกอบธุรกจิของลูกหนี้ของบริษัทหลักทรัพย ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้น 
จนถึงพระอาทติยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น 
 ในการปฏิบัตหินาที่ของพนกังานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง   
ใหบุคคลที่เกีย่วของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) หรือ  
(๘) แลว ถายังดําเนินการไมเสร็จ  จะกระทาํตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลา 
ทําการของสถานที่นั้นกไ็ด 
 การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตาม (๖) (๗) และ (๘) จะตอง 
เปนการกระทาํตอบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่ดําเนินการตรวจสอบ และ 
ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน  และในกรณีตาม (๖) และ (๗)  
พนักงานเจาหนาที่ตองกําหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะใหบุคคลดังกลาวสามารถ 
ปฏิบัติตามคําสั่งได 

การใหความชวยเหลือ
แกหนวยงาน
ตางประเทศ 

 
 มาตรา ๒๖๔/๑๔   เมื่อหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายอืน่ในทํานองเดียวกนัของ 
ตางประเทศรองขอ ใหสํานักงานมีอํานาจใหความชวยเหลือในการรวบรวมหรือ 
ตรวจสอบขอมูลหรือหลักฐานที่จําเปนเพือ่ใชประกอบการพิจารณาการกระทํา 
อันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย หรือกฎหมายอื่น 
ในทํานองเดียวกันของประเทศผูรองขอ ทั้งนี้ การใหความชวยเหลือในกรณีดังกลาว 
ตองอยูภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี ้
 (๑)  การใหความชวยเหลือนัน้ตองไมขัดตอประโยชนสาธารณะ
หรือการรักษาความลับของประเทศ  
 (๒)  การกระทําซึ่งเปนมูลกรณีของความชวยเหลือนั้นเขาลักษณะ
ประเภทความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓)  หนวยงานตางประเทศที่รองขอความชวยเหลือตกลงหรือ
ยินยอม ทีจ่ะใหความชวยเหลือในทํานองเดียวกันเปนการตอบแทนหากไดรับ 
คํารองขอจากสํานักงาน 
 เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้  ใหนําความในมาตรา ๒๖๔  
มาใชบังคับ โดยอนุโลม 



๙๙ 
 
 

 มาตรา ๒๖๕   ในการปฏิบัตหินาที่ พนกังานเจาหนาที่ตองแสดง 
บัตรประจําตัวแกบุคคลที่เกีย่วของ 
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กาํหนด 
ในกฎกระทรวง 

 การแสดงบัตรประจําตัว 
ในการปฏิบัติหนาที่ 

 มาตรา ๒๖๖   ในการปฏิบัตหินาที่ตามพระราชบัญญัตินี้   
ใหพนกังานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 พนักงานเจาหนาที่เปน 
เจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา ๒๖๗   ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานวาบุคคลใดกระทํา 
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีลักษณะอันอาจกอใหเกิดความเสียหาย 
แกประโยชนประชาชนและสํานักงานมีเหตุอันควรเชื่อวาผูกระทําความผิด 
จะยกัยายหรือจําหนายทรัพยสินของตน  ใหสํานักงานดวยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลนั้นหรือ 
ทรัพยสินซึ่งมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาเปนของบุคคลนั้นได แตจะยึดหรือ 
อายัดทรัพยสินไวเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันไมได  เวนแตในกรณีที่มีการฟองคดี 
ตอศาล ใหคําสั่งยึดหรืออายดัดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสัง่เปนอยางอื่น 
และในกรณีมเีหตุจําเปนไมสามารถฟองคดีไดภายในหนึ่งรอยแปดสิบวนั  
ศาลที่มีเขตอํานาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของสํานักงานก็ได 
แตจะขยายเวลาอีกเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันมิได 
 ใหสํานักงานมอํีานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เปน 
ผูดําเนินการยดึหรืออายัดทรพัยสินตามวรรคหนึ่ง 
 การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหง 
ประมวลรัษฎากรมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาว 
จะหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร เมื่อสํานักงานรองขอ  ใหศาลอาญามีอํานาจ 
ส่ังหามมิใหบคุคลนั้นออกนอกราชอาณาจกัรไวกอนได และในกรณีฉกุเฉินที ่
มีความจําเปนรีบดวน ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งหามมิใหบุคคลนั้นออก 
นอกราชอาณาจักรไวกอนเปนการชั่วคราวไดเปนเวลาไมเกินสิบหาวันจนกวา 
ศาลอาญาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 

 อํานาจสั่งยึดหรืออายัด 
ทรัพยสินหรือสั่งหาม 
บุคคลออกนอก 
ราชอาณาจักร 

   

 



๑๐๐ 
 
 

 
 หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ  
 

บทกําหนดโทษเลขาธิการ
ที่ฝาฝนขอหามการ
ประกอบอาชีพ 

 
 มาตรา ๒๖๗/๑๔   ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒/๑ วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษจําคุก ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทกําหนดโทษผูเสนอ 
ขายหลักทรัพยโดยมิได 
รับอนุญาต 

 
 มาตรา ๒๖๘   ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปนเงินไมเกนิสองเทาของราคาขาย 
ของหลักทรัพยทั้งหมดซึ่งผูนั้นไดเสนอขาย   แตทั้งนีเ้งินคาปรับตองไมนอยกวา 
หาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทกําหนดโทษผูเสนอ 
ขายหลักทรัพยไม
ปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไข 

 
 มาตรา ๒๖๙   ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตาม 
มาตรา ๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ 
หนึ่งหมืน่บาทตลอดเวลาที่ยงัมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

บทกําหนดโทษผูออก 
หุนกูเกี่ยวกับเรื่อง 
ใบหุนกูหรือการออก 
หุนกูมีหลักประกัน 

 
 มาตรา ๒๗๐   ผูออกหุนกูผูใดออกใบหุนกูโดยมีรายการไมเปนไป 
ตามมาตรา ๔๐ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือทําขอกําหนดหรือ 
สัญญาซึ่งขาดสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ ตอง 
ระวางโทษปรบัไมเกินสองแสนบาท 

บทกําหนดโทษผูออก 
หุนกูมีประกันไมแตงตั้ง 
ผูแทนผูถือหุนกู 

  มาตรา ๒๗๑   ผูออกหุนกูผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๔  ตอง 
ระวางโทษปรบัไมเกินหาแสนบาท และปรบัอีกไมเกนิวนัละหนึ่งหมื่นบาท 
ตลอดเวลาที่ยงัมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

บทกําหนดโทษผูแทน 
ผูถือหุนกูไมกระทําตาม 
อํานาจหนาที่ที่คณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

 
 มาตรา ๒๗๒   ผูแทนผูถือหุนกูผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ เงือ่นไข หรือวิธีการที่กําหนดตามมาตรา ๔๖  ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกนิวนัละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาทีย่ังมิได 
ปฏิบัติใหถูกตอง 

บทกําหนดโทษบริษัทที่ 
ออกหลักทรัพยหรือ 
บริษัทที่มีหลักทรัพย 
จดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพยเกี่ยวกับการ 
จัดทําทะเบียนและ 
การลงทะเบียนโอน 
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๒๗๓   บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามมาตรา ๕๐   
มาตรา ๕๓ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ หรือมาตรา ๑๙๓ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑหรือวิธีการที่กําหนดตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๑๙๑  ตองระวาง 
โทษปรับไมเกนิหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลา 
ที่ยังมิไดปฏิบตัิใหถูกตอง 



๑๐๑ 
 
 

 มาตรา ๒๗๔   บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามมาตรา ๕๖   
มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘(๑) หรือ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึ่งแสนบาท  
และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมไิดปฏิบัติใหถูกตอง 
 กรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของ 
บริษัทใดไมมาชี้แจงตามมาตรา ๕๘(๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  
หรือปรับไมเกนิหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

 บทกําหนดโทษบริษัท 
ที่ออกหลักทรัพย 
ผูบริหารและ 
ผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการ
ไมเปดเผยขอมูลและ
การชี้แจงเพิ่มเติม 

 มาตรา ๒๗๕   กรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตาํแหนงบรหิาร หรือ 
ผูสอบบัญชีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑหรือวิธีการที่กําหนดตามมาตรา ๕๙  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
หาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวนัละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมไิดปฏิบัติ 
ใหถูกตอง 

 บทกําหนดโทษ
ผูบริหารและ 
ผูสอบบัญชีที่ 
ไมรายงานการถือ 
หลักทรัพย 

 มาตรา ๒๗๖   ผูใดเสนอขายหรือขายหลักทรัพยตอประชาชน 
หรือบุคคลใด ๆ  โดยมิไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
และรางหนังสอืช้ีชวนตอสํานักงานตามมาตรา ๖๕ หรือในระหวางที่สํานักงาน 
ส่ังระงับการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
และรางหนังสอืช้ีชวนตามมาตรา ๗๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป  
หรือปรับเปนเงินไมเกนิสองเทาของราคาขายของหลักทรพัยทั้งหมดซึ่งผูนั้นได 
เสนอขาย  แตทั้งนี้ เงินคาปรบัตองไมนอยกวาหาแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

 บทกําหนดโทษ 
ผูเสนอขายหลักทรัพย
ตอประชาชนโดยมิได
ยื่นแบบฯ หรือ 
ในระหวางที่ระงับ 
การมีผลใชบังคับ 
ของแบบฯ 

 มาตรา ๒๗๗   ผูใดเสนอขายหรือขายหลักทรัพยตอประชาชน 
หรือบุคคลใด ๆ กอนที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรพัยและ 
รางหนังสือช้ีชวนทีย่ื่นไวตอสํานักงานตามมาตรา ๖๕ มีผลใชบังคับ ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับเปนเงินไมเกินหนึ่งเทาของราคาขายของหลักทรัพย 
ทั้งหมดซึ่งผูนัน้ไดเสนอขาย  แตทั้งนี้เงนิคาปรับตองไมนอยกวาสามแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 บทกําหนดโทษ 
ผูเสนอขายหลักทรัพย
ตอประชาชนกอนที่
แบบฯ มีผลใชบังคับ 

 มาตรา ๒๗๘   ผูใดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความ 
จริงซึ่งควรบอกใหแจงในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ 
รางหนังสือช้ีชวนทีย่ื่นตามมาตรา ๖๕ ในสาระสําคัญ  ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิ 
หาป และปรับเปนเงินไมเกินสองเทาของราคาขายของหลักทรัพยทั้งหมดซึ่งผูนั้น 
ไดเสนอขาย  แตทั้งนี้เงนิคาปรับตองไมนอยกวาหาแสนบาท 

 บทกําหนดโทษ 
ผูเสนอขายหลักทรัพย 
ที่แสดงขอความเทจ็
หรือปกปดขอความจริง
ในแบบฯ 



๑๐๒ 
 
 

บทกําหนดโทษผูเสนอ 
ขายหลักทรัพยที่ไม 
รายงานผลการขาย 
หลักทรัพยหรือไมจัดสง 
ขอมูลที่เปลี่ยนแปลง 
จากแบบฯ 

  มาตรา ๒๗๙   ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
มาตรา ๖๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑหรือวิธีการที่กําหนดตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวนัละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได 
ปฏิบัติใหถูกตอง 

 
บทกําหนดโทษผูเสนอ 
ขายหลักทรัพยเกี่ยวกับ 
การเผยแพรขอมูล 

 
 มาตรา ๒๘๐   ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๙ 
หรือมาตรา ๘๐  ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทกําหนดโทษผูเสนอ 
ขายหลักทรัพยไมสง 
มอบหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๒๘๑   ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๘  ตอง 
ระวางโทษปรบัไมเกินสามแสนบาท  และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมืน่บาท 
ตลอดเวลาที่ยงัมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
บทกําหนดโทษบริษัท
หลักทรัพยหรือบริษัท
ที่กลั่นแกลงพนักงาน
หรือลูกจาง 

 
 มาตรา ๒๘๑/๑๔   บริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทใดฝาฝนหรือ 
ไมปฏิบัติ ตามมาตรา ๘๙/๒ ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาแสนบาท 
 ในกรณีที่บริษทัหลักทรัพยหรือบริษัทใดกระทําความผิดตาม 
มาตรานี้ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ 
บริษัทหลักทรพัย  หรือบริษทันั้น  ตองระวางโทษจําคกุไมเกินสองป หรือปรับ 
ไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมไิดมสีวนใน 
การกระทําความผิดนั้นดวย 

บทกําหนดโทษ 
กรรมการหรือผูบริหาร 
ที่ไมปฏิบัติหนาที่ 

 
 มาตรา ๒๘๑/๒๔   กรรมการหรือผูบริหารบริษัทผูใดไมปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซือ่สัตยสุจริต ตามมาตรา 
๘๙/๗ จนเปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหาย หรือทําใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับ
ประโยชนจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
จํานวนคาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชนที่ไดรับ  แตทัง้นี้คาปรับดงักลาวตอง 
ไมต่ํากวาหาแสนบาท 
 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยทจุริต  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองเทาของคาเสียหายที่เกดิขึ้น 
หรือประโยชนที่ไดรับ  แตทั้งนี้คาปรับดังกลาวตองไมต่ํากวาหนึ่งลานบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

   
 



๑๐๓ 
 
 

 มาตรา ๒๘๑/๓๔   กรรมการหรือผูบริหารบริษัทผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๙/๑๔  ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ
สามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 บทกําหนดโทษ
กรรมการหรือผูบริหาร
ที่ไมรายงาน 

สวนไดเสีย 

 มาตรา ๒๘๑/๔๔   คณะกรรมการบริษัทใดไมปฏิบัติตาม 
มาตรา ๘๙/๑๕ วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึ่งแสนบาท และปรับอีก 
ไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมไิดปฏิบัติใหถูกตอง 
 ประธานกรรมการบริษัทผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๕  
วรรคสองตองระวางโทษปรบัไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ 
สามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
 
บทกําหนดโทษ
คณะกรรมการที่ไม
แตงตั้งเลขานุการบริษัท 

 มาตรา ๒๘๑/๕๔   เลขานุการบริษัทผูใดไมปฏิบัติตามหนาที่ ที่
กําหนด ตามมาตรา ๘๙/๑๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ มาตรา ๘๙/๑๖  ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 บทกําหนดโทษ
เลขานุการบริษัท          
ที่ไมปฏิบัติหนาที่ 

 มาตรา ๒๘๑/๖๔   บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๗  
ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวนัละหนึ่งหมื่นบาท 
ตลอดเวลาที่ยงัมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 บทกําหนดโทษบริษัท
ที่ไมจัดใหมีระบบการ
จัดเก็บเอกสาร 

 มาตรา ๒๘๑/๗๔   เลขานุการบริษัทผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๙/๒๓ จนเปนเหตใุหบริษัทไดรับความเสียหาย หรือทําใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนจากการฝาฝนหรือไมปฏิบตัิหนาที่ดังกลาว ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินจํานวนคาเสียหายทีเ่กดิขึ้นหรือประโยชนที่ไดรับ  แตทั้งนี้คาปรบัดังกลาว
ตองไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาท 
 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยทจุริต  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองเทาของคาเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือประโยชนที่ไดรับ  แตทั้งนี้คาปรับดังกลาวตองไมต่ํากวาหาแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 บทกําหนดโทษ
เลขานุการบริษัท          
ที่ไมปฏิบัติหนาที ่

 มาตรา ๒๘๑/๘๔   ผูสอบบัญชีผูใดหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๒๕  
ตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึ่งแสนบาท  

 บทกําหนดโทษ 
ผูสอบบัญชีหรือ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไมแจง
พฤติการณความผิด 

 มาตรา ๒๘๑/๙๔   ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๓๑  ตองระวาง 
โทษปรับไมเกนิสามแสนบาท 

 บทกําหนดโทษ
ผูฝาฝนหลักเกณฑการ
ชักชวนใหมอบฉันทะ 



๑๐๔ 
 
 

บทกําหนดโทษบุคคล
ที่เปดเผยเอกสารโดย
แสดงขอความอันเปน
เท็จหรือปกปด
ขอความจริง 

  มาตรา ๒๘๑/๑๐๔   ผูใดมีหนาที่เปดเผยเอกสารตอผูถือหุนหรือ
ประชาชนทั่วไปตามที่บัญญัติในหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ 
ออกหลักทรัพย แสดงขอความ อันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกให
แจงในสาระสําคัญ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทกําหนดโทษบริษัท 
หลักทรัพยในการ 
ประกอบธุรกิจ 
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๒๘๒๕   บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม  

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 วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๕  
มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง 
หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง  หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือวิธีการ หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคสี่ 
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  ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินสามแสนบาท และปรบัอีกไมเกนิวนัละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได 
ปฏิบัติใหถูกตอง 

บทกําหนดโทษ
ผูบริหารของบริษัท 
หลักทรัพยที่ฝาฝน 
พระราชบัญญัติ 

 
 มาตรา ๒๘๓๔   ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตาม
มาตรา 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 วรรคหนึ่ง วรรคสอง 
หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ 
มาตรา ๑๓๕ หรือมาตรา ๑๕๐ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน 
การดําเนนิงานของบริษัทหลักทรัพยนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  
หรือปรับไมเกนิสองแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิได 
มีสวนในการกระทําความผดินั้นดวย 

                                                        
๕           แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๑๐๕ 
 
 

 ในกรณีที่บริษทัหลักทรัพยใดกระทําความผิดตามมาตรา ๙๗ 
มาตรา ๙๘   มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ 
มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๖ หรือมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)  
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ หรือคําสั่งที่กําหนดตาม 
มาตรา ๙๐ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ (๗) หรือ (๑๐) มาตรา ๑๓๙ (๔)  
มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔  กรรมการ ผูจัดการ  
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยนัน้  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้นดวย 

  

 มาตรา ๒๘๔   ผูดูแลผลประโยชนผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา ๑๒๗ หรือมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึง่ ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาแสนบาท  
และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 บทกําหนดโทษผูดูแล 
ผลประโยชนที่ไม
ปฏิบัติตามหนาที่ 
ที่กฎหมายกําหนด 

 มาตรา ๒๘๕   ผูชําระบัญชีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
มาตรา ๑๓๐ หรือมาตรา ๑๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับ 
ไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวนัละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได 
ปฏิบัติใหถูกตอง หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 บทกําหนดโทษผูชําระ 
บัญชีของกองทุนรวม 
ที่ไมปฏิบัติตามที่
กฎหมายกําหนด 

 มาตรา ๒๘๕ ทวิ๖   บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีก 
ไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการฝาฝนตาม 
มาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งดวย  ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาแสนบาท และปรับอีก 
ไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยูหรือยงัมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 ๔ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๓ 
วรรคสอง กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรพัยนั้น ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกนิ 
สามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดนั้นดวย 

 
 
บทกําหนดโทษ 
บริษัทหลักทรัพย 
ในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย และ
ผูบริหารของ 
บริษัทหลักทรัพย 
ที่ฝาฝนพระราชบัญญัติ 

                                                        
๖           บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๑๐๖ 
 
 

 
  ถาการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนการฝาฝนมาตรา ๑๓๓ 

วรรคหนึ่งดวย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทกําหนดโทษ
ผูจัดการกองทุน 
สวนบุคคลที่ไม 
ปฏิบัติตามที่กฎหมาย 
กําหนด 

 
 มาตรา ๒๘๕ ตรี๖   ผูจัดการกองทุนสวนบคุคลใดไมดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการฝาฝนมาตรา ๑๓๔ 
วรรคสองดวย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทกําหนดโทษ 
ผูรับฝากทรัพยสิน 
ที่ไมแยกหลักทรัพย 
ที่รับฝากออกจาก
ทรัพยสินของตน 

 
 มาตรา ๒๘๖   ผูรับฝากทรัพยสินผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตาม  
มาตรา ๑๓๗  ตองระวางโทษปรับไมเกนิสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ 
หนึ่งหมืน่บาทตลอดเวลาที่ยงัมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

บทกําหนดโทษบริษัท 
หลักทรัพยในการ
ประกอบธุรกิจ 
หลักทรัพย และ
ผูบริหารของบริษัท
หลักทรัพยที่ฝาฝน 
พระราชบัญญัติ 

 
 มาตรา ๒๘๖ ทวิ๗   บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

มาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙(๕)  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และ 
ปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมืน่บาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 ๔ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๘  
หรือมาตรา ๑๓๙ (๕) กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ 
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป หรือปรับ 
ไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมไิดมสีวนใน 
การกระทําความผิดนั้นดวย 

บทกําหนดโทษผูสอบ 
บัญชีที่เกี่ยวกับการ 
สอบบัญชี 

 
 มาตรา ๒๘๗๘   ผูสอบบัญชีผูใดของบริษทัที่ออกหลักทรัพยตาม 

มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔  บริษัทหลักทรพัย กองทุนรวม กองทุน 
สวนบุคคล บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย หรือบริษัทที่มี 
หลักทรัพยซ้ือขายในศนูยซ้ือขายหลักทรัพยปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแสดง 

   
 

                                                        
๗          บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘          แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๑๐๗ 
 
 

ความเหน็ตองบการเงินไมเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี 
หรือขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือทํา 
รายงานเท็จ หรือฝาฝนมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๗  หรือมาตรา ๑๔๐ วรรคสี ่
หรือวรรคหา  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 

  

 มาตรา ๒๘๘   ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๓  มาตรา ๙๕ 
หรือมาตรา ๑๕๖  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป และปรับตั้งแต 
หกหมืน่บาทถึงสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลา 
ที่ยังฝาฝนอยู 

 บทกําหนดโทษเกี่ยวกับ 
การเปนสํานักงาน 
ตัวแทน และการใชชื่อ 
ธุรกิจ 

 มาตรา ๒๘๙   ผูใดประกอบธุรกิจหลักทรพัยโดยไมไดรับ 
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๙๐ หรือฝาฝนมาตรา ๑๕๕  มาตรา ๒๐๙  
มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๒๐ หรือมาตรา ๒๒๑  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองป 
ถึงหาป  และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ 
หนึ่งหมืน่บาทตลอดเวลาที่ยงัฝาฝนอยู 

 
 
บทกําหนดโทษเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติ  โดย 
ไมไดรับอนุญาต 

 มาตรา ๒๙๐๔   ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ หรือมาตรา ๒๑๓ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือวิธีการ หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา ๑๘๖ (๑)  
หรือมาตรา ๒๐๖  ตองระวางโทษปรับเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ
หนึ่งหมืน่บาทตลอดเวลาที่ยงัมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
บทกําหนดโทษศูนย 
ซื้อขายหลักทรัพยฝาฝน 
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับ 
การดําเนินงาน 

 มาตรา ๒๙๑   ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งที่กําหนดตาม 
มาตรา ๑๘๖(๒)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 บทกําหนดโทษผูฝาฝน 
คําสั่งของณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่สั่งการเกี่ยวกับ 
ตลาดหลักทรัพย 

 มาตรา ๒๙๒   ผูประกอบการเปนสํานักหกับัญชี ศูนยรับฝาก 
หลักทรัพย หรือนายทะเบียนหลักทรัพยผูใดไมดําเนินงานใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑ เงือ่นไข หรือวิธีการที่กําหนดตามมาตรา ๒๒๓  ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกนิสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยงัมิไดปฏิบัติใหถูกตอง หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 บทกําหนดโทษ 
ผูประกอบการเปน 
สํานักหักบัญชี ศูนย 
รับฝากหลักทรัพย  
หรือนายทะเบียน 
หลักทรัพย ที่ดําเนินการ
ฝาฝนกฎหมาย 

 



๑๐๘ 
 
 

บทกําหนดโทษสมาคม 
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ 
หลักทรัพย เกี่ยวกับชื่อ 
และปายของสมาคม 

  มาตรา ๒๙๓   สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยใดฝาฝน 
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓๖  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และ 
ปรับอีกไมเกินวันละสามพนับาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

บทกําหนดโทษบริษัท 
หลักทรัพยที่รวมตัวกัน 
โดยไมไดขออนุญาต 
จัดตั้งเปนสมาคมที ่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 
หลักทรัพย 

 
 มาตรา ๒๙๔   บริษัทหลักทรัพยใดตกลงเขากันเพื่อทําการสงเสริม 
การประกอบธรุกิจหลักทรัพยอันมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดแบงปนกัน    
โดยมิไดจัดตั้งเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้   
ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวนัละหนึ่งหมื่นบาท 
ตลอดเวลาที่ยงัฝาฝนอยู 

บทกําหนดโทษผูที่ไมมา 
หรือไมสงเอกสารตาม 
คําสั่งของสํานักงาน 

 
 มาตรา ๒๙๕   ผูใดไมปฏิบัตติามคําสั่งของสํานักงานตาม 
มาตรา ๒๓๒ วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

บทกําหนดโทษบริษัท 
หลักทรัพย หรือบุคคล 
ใดเกี่ยวกับการกระทํา 
อันไมเปนธรรม 

 
 มาตรา ๒๙๖   ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓๘ มาตรา ๒๓๙ มาตรา ๒๔๐ 
มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปน 
เงินไมเกนิสองเทาของผลประโยชนที่บุคคลนั้น ๆ ไดรับไวหรือพึงจะไดรับเพราะ 
การกระทําฝาฝนดังกลาว  แตทั้งนี้คาปรับดังกลาวตองไมนอยกวาหาแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทกําหนดโทษบุคคล 
ใด ๆ เกี่ยวกับการ 
บิดเบือนขอเท็จจริง 
หรือใชขอมูลเท็จในการ 
วิเคราะหฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน หรือ 
ราคาหลักทรัพย 

 
 มาตรา ๒๙๗   ผูใดทําการวเิคราะหฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 
หรือราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหรือนิติบุคคลที่ออกหลักทรัพยหรือที่ 
มีหลักทรัพยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรพัยซ้ือขายใน 
ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย  โดยบิดเบือนขอเทจ็จริงเกีย่วกับขอมูลที่ใชในการวิเคราะห 
หรือใชขอมูลซ่ึงรูอยูวาเปนเท็จมาใชในการวิเคราะห และผลของการวิเคราะหนั้น 
อาจทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทหรือนิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ หรือ 
มีผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหรือนติิบุคคลนั้น  ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

บทกําหนดโทษผูที่ 
ไมรายงานการเขาถอื 
หลักทรัพย หรือที่ปฏิบัติ 
ฝาฝนบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การเขาครอบงํากิจการ 

 
 มาตรา ๒๙๘   ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔๖  
มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒  มาตรา ๒๕๓ 
มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๕ หรือมาตรา ๒๕๖ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตาม 
เงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๒๔๗  ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิสองป หรือปรับ 
ไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกนิวนัละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาทีย่ังมิได 
ปฏิบัติใหถูกตอง หรือทั้งจําทั้งปรับ 



๑๐๙ 
 
 

 มาตรา ๒๙๙๔   ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕๐ หรือ
มาตรา ๒๕๐/๑ ตองระวางโทษปรับไมเกนิสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ
หนึ่งหมืน่บาทตลอดเวลาที่ยงัมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 บทกําหนดโทษกิจการ 
ใด ๆ ที่ไมทําความเห็น 
เกี่ยวกับคําเสนอซื้อ 
หลักทรัพย 

 มาตรา ๓๐๐๔  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา 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  เปนนิติบคุคล กรรมการ 
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  
ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวา 
ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น 

 บทกําหนดโทษผูบริหาร 
นิติบุคคลที่ฝาฝน 
พระราชบัญญัติซึ่ง
เปรียบเทียบความผดิได 

 มาตรา ๓๐๑๔   ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๘  
มาตรา ๒๘๘ หรือมาตรา ๒๘๙ เปนนิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง 
รับผิดชอบในการดําเนนิงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ 
ความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจน ไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น 

 บทกําหนดโทษผูบริหาร 
ของนิติบุคคลที่ฝาฝน 
พระราชบัญญัติซึ่ง 
เปรียบเทียบความผดิ 
ไมได 

 มาตรา ๓๐๒   ผูใดใหถอยคําอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที ่
ซ่ึงอาจทําใหผูอ่ืนหรือประชาชนเสียหาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  
และปรับไมเกนิหกหมื่นบาท 

 บทกําหนดโทษผูให 
ถอยคําเท็จตอพนักงาน 
เจาหนาที่ 

 มาตรา ๓๐๓   ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือไมอํานวย 
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๖๔ หรือฝาฝน 
มาตรา ๑๔๕ วรรคสาม  ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิหกเดือน และปรับไมเกิน 
หกหมืน่บาท 

 บทกําหนดโทษผู 
ขัดขวางหรือไมปฏบิัติ 
ตามคําสั่งหรือไมอํานวย 
ความสะดวกแก
พนักงานเจาหนาที่ 

 มาตรา ๓๐๔   ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําให 
ไรประโยชนซ่ึงตราหรือเครื่องหมายซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดประทับหรือหมายไว 
ที่ส่ิงใด ๆ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๖๔ เพื่อเปนหลักฐานในการยึดหรือ 
อายัด หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกิน 
สามแสนบาท 

 บทกําหนดโทษผูทําลาย 
หรือทําใหเสียหายซึ่ง 
ตราหรือเคร่ืองหมาย 
ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ 
ไดทําขึ้น 

 



๑๑๐ 
 
 

บทกําหนดโทษผูที่ 

ทําใหเสียหายแก 

ทรัพยสินหรือเอกสาร
อันพนักงานเจาหนาที่ 

ไดยึด อายัด รักษาไว 
หรือสั่งใหสง 

  มาตรา ๓๐๕   ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย  
หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชนซ่ึงทรพัยสินหรือเอกสารใด ๆ อันพนักงาน 
เจาหนาทีไ่ดยดึ อายัด รักษาไว หรือส่ังใหสงเพื่อเปนพยานหลักฐานตาม 
มาตรา ๒๖๔  ไมวาพนักงานเจาหนาทีจ่ะรกัษาทรัพยสินหรือเอกสารนัน้ไวเอง  
หรือส่ังใหผูนัน้หรือผูอ่ืนสงหรือรักษาไวกต็าม  ตองระวางโทษจําคุกตัง้แต 
หกเดือนถึงสามป และปรับตัง้แตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

บทกําหนดโทษผูบริหาร 
ที่ฉอโกงประชาชน 

 
 มาตรา ๓๐๖   กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบคุคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทุจริต หลอกลวง 
ดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกประชาชน หรือดวยการปกปดความจริง 
ซ่ึงควรบอกใหแจงแกประชาชน และโดยการหลอกลวงดังวานัน้ไดไปซึ่งทรัพยสิน 
จากประชาชนผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทําใหประชาชนผูถูกหลอกลวง 
หรือบุคคลที่สามทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ  ตองระวางโทษจําคกุตั้งแตหาป 
ถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึง่ลานบาท 

บทกําหนดโทษผูบริหาร 
ที่กระทําผิดหนาที่โดย 
ทุจริตจนเปนเหตุใหเกิด 
ความเสียหายแก 
ทรัพยสินของนิติบคุคล 

 
 มาตรา ๓๐๗   กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบคุคลใดตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงไดรับมอบหมายให 
จัดการทรัพยสินของนิติบุคคลดังกลาวหรือทรัพยสินที่นิตบิุคคลดังกลาวเปน 
เจาของรวมอยูดวย  กระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเปน 
เหตุใหเกดิความเสียหายแกประโยชนในลักษณะที่เปนทรพัยสินของนิตบิุคคลนั้น   
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

บทกําหนดโทษผูบริหาร 
ที่ยักยอกทรัพยโดย
ทุจริต 

 
 มาตรา ๓๐๘   กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบคุคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ครอบครองทรัพยซ่ึงเปน 
ของนิติบุคคลดังกลาวหรือซ่ึงนิติบุคคลดังกลาวเปนเจาของรวมอยูดวย เบียดบัง 
เอาทรัพยนั้นเปนของตนหรอืบุคคลที่สามโดยทุจริต  ตองระวางโทษจาํคุกตั้งแต 
หาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถงึหนึ่งลานบาท 

บทกําหนดโทษผูบริหาร 
ที่ทําใหทรัพยสินของ 
นิติบุคคลเสียหาย 

 
 มาตรา ๓๐๙   กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบคุคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ เอาไปเสีย ทําใหเสียหาย  
ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชนซ่ึงทรัพยสินอันนิติบุคคลดังกลาว 
มีหนาที่ดแูลหรือที่อยูในความครอบครองของนิติบุคคลนั้น ถาไดกระทําเพื่อใหเกิด 
ความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหาป และปรับ 
ไมเกินหาแสนบาท 

   



๑๑๑ 
 
 

 มาตรา ๓๑๐   กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบคุคลใดตามพระราชบัญญัตินี้  รูวาเจาหนี้ของนิติบุคคล 
ดังกลาว หรือเจาหนี้ของบุคคลอื่นซึ่งจะใชสิทธิของเจาหนี้นิติบุคคลนัน้บังคับ 
การชําระหนีจ้ากนิติบุคคล ใชหรือนาจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหนี ้
 (๑)  ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกผูอ่ืนซึ่งทรัพยสินของ 
นิติบุคคลนั้น หรือ 
 (๒)  แกลงใหนิติบุคคลนั้นเปนหนี้ซ่ึงไมเปนความจริง 
 ถาไดกระทําเพื่อมิใหเจาหนีไ้ดรับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

 บทกําหนดโทษผูบริหาร 
ที่กระทําการเพื่อมิให 
เจาหนี้ไดรับชําระหนี้ 

 มาตรา ๓๑๑   กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบคุคลใดตามพระราชบัญญัตินี้  กระทําการหรือ 
ไมกระทําการ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเอง 
หรือผูอ่ืนอันเปนการเสียหายแกนิติบุคคลนั้น  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง 
สิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

 บทกําหนดโทษผูบริหาร 
ซึ่งกระทําการหรือ 
ไมกระทําการโดยทุจริต 

 มาตรา ๓๑๒   กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบคุคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ กระทําหรือยนิยอมให 
กระทําการดังตอไปนี ้
 (๑)  ทําใหเสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี 
เอกสารหรือหลักประกันของนิติบุคคลดังกลาวหรือที่เกีย่วกับนิติบุคคลดังกลาว 
 (๒)  ลงขอความเท็จหรือไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสาร 
ของนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น หรือ  
 (๓)  ทําบัญชีไมครบถวน ไมถูกตอง ไมเปนปจจุบันหรือไมตรงตอ 
ความเปนจริง 
 ถากระทําหรือยินยอมใหกระทําเพื่อลวงใหนิติบุคคลดังกลาวหรือ 
ผูถือหุนขาดประโยชนอันควรได หรือลวงบุคคลใด ๆ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 
หาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถงึหนึ่งลานบาท 

 บทกําหนดโทษผูบริหาร 
ที่กระทําหรือยินยอมให 
กระทําความผิดเกี่ยวกับ 
บัญชีหรือเอกสาร 

 มาตรา ๓๑๓   กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน 
การดําเนินงานของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
หรือหลักทรัพยซ้ือขายในศนูยซ้ือขายหลักทรัพยใด ฝาฝนมาตรา ๓๐๗ 

 บทเพิ่มโทษของ 
ผูบริหารนิติบุคคล 
ที่มีหลักทรัพย 

 



๑๑๒ 
 
 

จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยหรือ 
ซื้อขายในศูนยซือ้ขาย 
หลักทรัพยสําหรับ 
ความผิดตาม ม.๓๐๗, 
๓๐๘, ๓๐๙, ๓๑๐ 

 มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ หรือมาตรา ๓๑๑  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง 
สิบป และปรับเปนเงินสองเทาของราคาทรัพยสินหรือประโยชนที่บุคคลดังกลาว 
ไดกระทําการฝาฝนในมาตรานั้น ๆ แลวแตกรณี แตทั้งนี้คาปรับดังกลาวตอง 
ไมต่ํากวาหาแสนบาท 

บทกําหนดโทษผูที่ใช 
ใหบุคคลอื่นกระทําผิด 

 
 มาตรา ๓๑๔   ผูใดกอใหกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด 
ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบคุคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
ผูสอบบัญชี กระทําความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๐๖   
มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘  มาตรา ๓๐๙  มาตรา ๓๑๐  มาตรา ๓๑๑ หรือ 
มาตรา ๓๑๒ ไมวาดวยการใช ส่ัง ขูเข็ญ จาง หรือดวยวิธีอ่ืนใด ตองระวางโทษ 
ดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 

บทกําหนดโทษ 
ผูสนับสนุนใหกระทํา
ความผิด 

 
 มาตรา ๓๑๕   ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือ 
หรือใหความสะดวกในการที่กรรมการ ผูจัดการ หรือบคุคลซึ่งรับผิดชอบในการ 
ดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบญัญัตินี้ หรือผูสอบบัญชี กระทําความผิด 
ตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ 
มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒  ไมวากอนหรือขณะกระทําความผิด   
ตองระวางโทษดังที่บัญญัตไิวในมาตรานัน้ ๆ  เวนแตผูนั้นมิไดรูถึงการชวยเหลือ 
หรือใหความสะดวกนั้น 

การใหสินบน และเงิน
รางวัล 

 
 มาตรา ๓๑๕/๑๔   ในกรณีทีศ่าลมีคําพิพากษาใหลงโทษผูใดตาม 
มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๓ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจรองขอตอศาลใหจายเงิน
สินบนใหแกผูนําจับ หรือผูที่แจงขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิด และเงินรางวัล
ใหแกผูจับ จากเงินคาปรับที่ผูกระทําความผิดดังกลาวไดนํามาชําระตอศาลไมเกิน 
รอยละสามสิบของจํานวนเงินคาปรับนั้น และใหจายเงินไดเมื่อคําพิพากษาของศาล
ถึงที่สุดแลว 
 ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบในความผิดตามมาตรา ๒๔๑ หรือ 
มาตรา ๒๔๓ ใหสํานักงานมอํีานาจรองขอตอคณะกรรมการเปรียบเทยีบใหจายเงิน 
สินบนใหแกผูที่แจงขอมลูเกีย่วกับการกระทําความผิด จากเงินคาปรับทีผู่กระทํา 
ความผิดดังกลาวไดชําระตามคําสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบไมเกินรอยละสามสิบ
ของจํานวนเงนิคาปรับนั้น 
 ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจประกาศกําหนด 
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรานี้ได 



๑๑๓ 
 
 

 บุคคลดังตอไปนี้ไมมีสิทธิไดรับเงินสินบนและเงนิรางวลัตาม
มาตรานี้ 
 (๑)  กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกํากับตลาดทุน เลขาธิการ และ
พนักงานของสํานักงาน  
 (๒)  กรรมการ ผูจัดการ และพนักงานตลาดหลักทรัพยหรือ 
ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย  

  

 มาตรา ๓๑๖   ผูใดลวงรูกิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติ 
ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในพระราชบญัญัตินี้อันเปนกิจการที่ตามปกติวิสัย 
จะพึงสงวนไวไมเปดเผย  ถาผูนั้นนําไปเปดเผยแกบุคคลอื่น  ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกนิหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ  
 ความในวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับแกการเปดเผยในกรณี 
ดังตอไปนี ้
 (๑)  การเปดเผยตามหนาที่  
 (๒)  การเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณา 
คดี 
 (๓)  การเปดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔)  การเปดเผยเพื่อประโยชนในการแกไขฐานะหรือการดําเนิน 
งานของบริษัทหลักทรัพย 
 (๕)  การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๖)  การเปดเผยแกทางการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเท
ที่ทําหนาที่กํากับหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย หรือกํากับดูแลสถาบันการเงิน 
 (๗)  การเปดเผยเมื่อไดรับความเหน็ชอบจากบุคคลดังกลาวเปน 
ลายลักษณอักษร 

 บทกําหนดโทษ 
ผูเปดเผยกิจการที่ลวงรู 
มาจากการปฏิบัติตาม 
อํานาจหนาที่และ 
ขอยกเวน 

 มาตรา ๓๑๗๔   ความผิดตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐  
มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๖  
มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๑/๑ มาตรา ๒๘๑/๒  
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๓ มาตรา ๒๘๑/๔   มาตรา ๒๘๑/๕ มาตรา ๒๘๑/๖  
มาตรา ๒๘๑/๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙   มาตรา ๒๘๑/๑๐  
มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตรี  
มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒  
มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘  
มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๓๐๐ ใหคณะกรรมการเปรียบเทยีบที่รัฐมนตรีแตงตั้ง 
มีอํานาจเปรียบเทียบได 

 คณะกรรมการ 
เปรียบเทียบและ 
ความผิดที่เปรียบเทยีบ
ได 



๑๑๔ 
 
 

 
  คณะกรรมการเปรียบเทียบทีรั่ฐมนตรีแตงตัง้ตามวรรคหนึง่ 

ใหมีจํานวนสามคน  ซ่ึงคนหนึ่งตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 
 เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทยีบไดทําการเปรียบเทียบกรณใีด และ 
ผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
เปรียบเทียบกาํหนดแลว  ใหคดีนั้นเปนอนัเลิกกัน 

  
หมวด ๑๓ 

บทเฉพาะกาล 
 

บทยกเวนลักษณะ 
ตองหามของเลขาธกิาร 
ในวาระเริ่มแรก 

 
 มาตรา ๓๑๘   ในวาระเริ่มแรกเปนระยะเวลาสี่ปนับแตวนัที่ 
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มิใหนาํบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑
(๔) มาใชบังคบัแกการดาํรงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของเลขาธิการ 

ใหกระทรวงการคลัง 
ดําเนินการใหมีการ 
โอนเงินใหแกสํานักงาน 
เพื่อเปนทุนประเดมิ 

 
 มาตรา ๓๑๙   ใหกระทรวงการคลังดําเนินการใหมกีารโอนเงิน 
ดังตอไปนี้ ใหแกสํานักงานภายในสามสิบวนันับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเปนทุนประเดิมของสํานักงานตามมาตรา ๒๕ 
 (๑)  เงินคงเหลือจากกองทนุแกไขปญหาธุรกิจหลักทรพัยจํานวน 
หารอยหาลานหกแสนสีห่มืน่สองพันหกรอยส่ีสิบสี่บาทหกสิบสตางค พรอม 
ดอกผลของเงินดังกลาว 
 (๒)  เงนิคงเหลือจากกองทนุพัฒนาตลาดทุนจํานวนสองรอย 
ลานบาท 

ใหธนาคารแหงประเทศ 
ไทยโอนเงินใหแก 
สํานักงานเพื่อเปน 
ทุนประเดิม 

 
 มาตรา ๓๒๐   ใหธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงินจํานวน 
หารอยลานบาทใหแกสํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเพื่อเปนทุนประเดิมของสํานักงานตามมาตรา ๒๕ 

บริษัทหลักทรัพยหรือ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
ที่ไดรับใบอนุญาต 
อยูแลวในวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ 

 
 มาตรา ๓๒๑   ใหถือวาบริษทัหลักทรัพยหรือบริษัทเงินทนุ 
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทใด ๆ ตามกฎหมาย 
วาดวยการประกอบธุรกิจเงนิทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร   
อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ 
ธุรกิจหลักทรพัยประเภทนัน้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มิใหนําความในมาตรา ๙๔ มาใชบังคับกบับริษัทเงินทนุหลักทรัพย 
ตามวรรคหนึ่ง 

 



๑๑๕ 
 
 

 มาตรา ๓๒๒   ใหบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
ตามมาตรา ๓๒๑  ที่มีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวนอยกวาหนึ่งรอยลานบาท 
ดําเนินการดังตอไปนี ้
 (๑)  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ตอง 
ดําเนินการใหมีทุนจดทะเบยีนซึ่งชําระแลวไมต่ํากวาหาสิบลานบาท 
 (๒)  ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ  ตอง 
ดําเนินการใหมีทุนจดทะเบยีนซึ่งชําระแลวไมต่ํากวาหนึง่รอยลานบาท 

 การดําเนินการใหบริษัท 
หลักทรัพยหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพยมีทุน 
จดทะเบียนซึ่งชําระแลว 
ตามที่กําหนด 

 มาตรา ๓๒๓   บุคคลผูกระทําการแทนบริษทัซึ่งจัดตั้งและ 
ประกอบธุรกจิหลักทรัพยตามกฎหมายตางประเทศ โดยมีสํานักงานตดิตอกับ 
บุคคลทั่วไปในราชอาณาจกัรและไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการประกอบ 
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรพัย และธุรกจิเครดิตฟองซิเอร อยูแลวในวนัที่พระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนผูกระทําการแทนบริษัทหลักทรัพยซ่ึงจดัตั้งตาม 
กฎหมายตางประเทศที่ไดรับอนุญาตแลวตามมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ 

 สํานักงานผูกระทําการ 
แทนที่ไดรับอนุญาต 
อยูแลวในวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ 

 มาตรา ๓๒๔   ใหบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ 
กิจการจดัการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลักทรัพย  
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  จัดการโครงการลงทุนตามที่ไดรับอนุมัติตามกฎหมาย 
ดังกลาวตอไปจนกวาจะสิ้นสุดโครงการลงทุนนั้น  ทั้งนี ้ใหดําเนินการตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวดวย  สําหรับการใด 
ที่กําหนดใหเปนอาํนาจหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยใหเปนอํานาจหนาที ่
ของสํานักงาน 
 ในระหวางยังไมส้ินสุดโครงการลงทุน  หากบริษัทหลักทรัพย 
ตามวรรคหนึ่งมีความประสงคจะแปรสภาพโครงการลงทุนใหเปนกองทุนรวม 
ตามพระราชบญัญัตินี้  บริษัทหลักทรัพยดงักลาวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
เงื่อนไข และวธีิการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  และเมื่อไดดําเนินการแลว 
ใหนําบทบัญญัติวาดวยการจัดการกองทนุรวมตามพระราชบัญญตัินี้มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 

 การจัดการโครงการ 
ลงทุนที่ไดรับอนุมัติ 
ตอไปได และการ 
จะแปรสภาพเปน 
กองทุนรวม 

 มาตรา ๓๒๕   ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒๑  
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการจัดการกองทุนรวม  ซ้ือหรือมีหุนเปนของตนเอง 
โดยมิใชเพื่อประโยชนของโครงการลงทุนอยูแลวกอนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 
ซ่ึงไมอาจกระทําไดตามมาตรา ๙๘(๗) แหงพระราชบัญญัตินี้  ใหบริษทัหลักทรัพย 
ดังกลาวคงมีสิทธิถือหรือมีไวซ่ึงหุนนัน้ตอไปได  แตถาจาํหนายหุนไปเทาใด 
ก็ใหมีสิทธิถือหรือมีไวเพียงจํานวนที่เหลือนั้น 

 การถือหรือมีหุนซึ่งมิใช 
เพื่อประโยชนของ 
โครงการลงทุนตอไปได 
เพียงเทาจํานวนที่เหลือ 
นั้น 



๑๑๖ 
 
 

การใหถือเปน 
ผูสอบบัญชีของ 
บริษัทหลักทรัพย 
ที่ไดรับความเห็นชอบ
แลว 

  มาตรา ๓๒๖   ใหถือวาผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
หลักทรัพยหรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพยซ่ึงไดรับความเห็นชอบตามกฎหมาย 
วาดวยการประกอบธุรกิจเงนิทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร   
กอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรพัยที่ไดรับ 
ความเหน็ชอบแลวตามพระราชบัญญัตินี้ 

การใหถือเปนผูบริหาร 
หรือที่ปรึกษาของ 
บริษัทหลักทรัพยที่ได 
รับความเห็นชอบแลว 

 
 มาตรา ๓๒๗   ในกรณีที่บริษัทตามมาตรา ๓๒๑  มีกรรมการ  
ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับ 
ความเหน็ชอบตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย  
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  กอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาบุคคล 
ดังกลาวเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบแลวตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหบรรดากฎกระทรวง 
และประกาศที่เกี่ยวกับ 
การประกอบธุรกิจ 
หลักทรัพยยังคงใช
บังคับไดตอไปจนกวา 
จะไดมีกฎกระทรวง 
หรือประกาศตาม 
พระราชบัญญัตินี้ออกใช 
บังคับ และอํานาจหนาที่ 
ตามกฎกระทรวงและ 
ประกาศดังกลาว 

 
 มาตรา ๓๒๘   ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง  
หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกีย่วกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
ที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงนิทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ 
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  บรรดาซึ่งยังใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ยังคงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะไดมกีฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ  
หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคบั 
 การใดที่กฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ่งกําหนดใหเปน 
อํานาจหนาทีข่องรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศไทย   
ใหยังคงเปนอาํนาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหง 
ประเทศไทยตอไป แลวแตกรณี  จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
และเลขาธิการแลว   ใหอํานาจหนาทีด่ังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน แลวแตกรณ ี

การเปนตลาดหลักทรัพย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 มาตรา ๓๒๙   ใหตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งจดัตั้งขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนตลาดหลักทรพัย 
ตามพระราชบญัญัตินี้ และใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
กับผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวนัที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ยังคงปฏิบัติหนาที่ไดตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง 
และเลือกตั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยและผูจดัการตลาดหลักทรพัย 
ตามพระราชบญัญัตินี้  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวนันับแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ 



๑๑๗ 
 
 

 มาตรา ๓๓๐   ใหโอนบรรดาพนักงานและลูกจางของ 
ตลาดหลักทรพัยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบญัญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๑๗  ไปเปนของตลาดหลักทรัพยตามพระราชบญัญัตินี้ 

 การโอนบรรดาพนักงาน 
และลูกจางของตลาด 
หลักทรัพย 

 มาตรา ๓๓๑   ใหโอนบรรดากิจการ ทุน สินทรัพย สิทธิ หนี้สิน  
ความรับผิด และงบประมาณของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนบรรดาเงนิของกองทุน 
ทดแทนความเสียหายทีจ่ัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗  ไปเปนของตลาดหลักทรัพยตามพระราชบญัญัตินี้ 

 การโอนบรรดากิจการ 
สินทรัพยและหนี้สิน 
ตาง ๆ ของตลาด 
หลักทรัพย 

 มาตรา ๓๓๒   ใหตลาดหลกัทรัพยจายเงินปละหาสิบลานบาท 
เปนเวลาหาปใหแกสํานกังาน โดยในปแรกใหดําเนนิการภายในสามสิบวันนับแต 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  และในปตอ ๆ ไปใหดําเนิน 
การภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทนิของปที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและ 
ของปถัดไปจนครบหาป 
 เงินที่จายตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนเงนิทีต่ลาดหลักทรพัย 
ไดปฏิบัติตามมาตรา ๑๘๒  ตลอดเวลาที่ยงัดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

 ใหตลาดหลักทรัพย 
จายเงินอุดหนุนใหแก
สํานักงาน 

 มาตรา ๓๓๓   ใหสมาชิกของตลาดหลักทรัพยที่จัดตั้งขึน้ตาม 
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗  เปนสมาชิกของ 
ตลาดหลักทรพัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 การใหเปนสมาชิกของ 
ตลาดหลักทรัพยตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๓๓๔   ใหหลักทรัพยที่ซ้ือขายกันอยูในตลาดหลกัทรัพย 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗   
เปนหลักทรัพยจดทะเบยีนตามพระราชบัญญัตินี้  แตในกรณีที่บริษัทที่มีหลักทรัพย 
ดังกลาวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนบริษัทจํากดัตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชยอยูในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหบริษัทนั้นแปรสภาพเปน 
บริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดภายในสองปนับแต 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ในกรณีทีม่ีความจําเปนคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
อาจขยายระยะเวลาดังกลาวได  แตจะขยายระยะเวลาเกินกวาหาปนับแตวันที ่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไมได 

 การใหเปนหลักทรัพย 
จดทะเบียนตามพระราช 
บัญญัตินี้และการให 
บริษัทจํากัดที่มี 
หลักทรัพยจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย 
แปรสภาพเปนบริษัท 
มหาชนจํากัด 

 มาตรา ๓๓๕   ในกรณีที่บริษัทใดดําเนนิการยื่นคําขออนญุาต 
ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังสั่งรับหลักทรัพยของตนเปนหลักทรัพย 
จดทะเบียนหรือหลักทรัพยรับอนุญาตตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตาม 
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบญัญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 การสั่งรับเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนของบรษิัท 
ที่ยื่นคําขออนุญาตให 
สั่งรับเปนหลักทรัพย 
จดทะเบียนตามกฎหมาย 



๑๑๘ 
 
 

วาดวยตลาดหลักทรัพย
กอนวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ 

 พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังยังมิไดมีคําสั่งให 
รับหลักทรัพยนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบยีนหรือหลักทรพัยรับอนุญาตกอนวนัที ่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวตอไปได  และใหอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการคลังเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
  เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดส่ังรับหลักทรัพยของบริษัทที่ไดยืน่ 

ขออนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
แลว  ใหถือวาหลักทรัพยดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบยีนตามพระราชบัญญัตินี้   
และใหบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนดังกลาวตองดําเนินการแปรสภาพเปน 
บริษัทมหาชนจํากัดตามมาตรา ๓๓๔ แหงพระราชบัญญัตินี้ดวย 

การอนุญาตใหเสนอขาย 
หุนใหมตอประชาชน
หรือออกหุนกูที่ไดยื่น 
ขออนุญาตตามกฎหมาย 
วาดวยตลาดหลักทรัพย 
กอนวันที่พระราชบัญญัติ 
นี้ใชบังคับและการแกไข 
เพิ่มเติมหลักเกณฑและ 
วิธีการการอนุญาตเมื่อมี 
เหตุจําเปน 

 
 มาตรา ๓๓๖   ในกรณีที่บริษัทใดดําเนนิการยื่นขออนุญาตเสนอ 
ขายหุนใหมตอประชาชนหรือออกหุนกูตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตาม 
มาตรา ๑๙ ตรี แหงพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๒๗  และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยยังมิไดอนุญาตใหบริษัทดังกลาว 
เสนอขายหุนใหมตอประชาชนหรอืออกหุนกูไดกอนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ใชบังคับ  ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยดําเนนิการพจิารณาการขออนุญาต 
ดังกลาวตอไปไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 
กําหนดดวยความเหน็ชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๙ ตรี  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว   แตในกรณีทีม่ีเหตุจําเปนทีจ่ะตองแกไขเพิ่มเติม 
หลักเกณฑและวิธีการดังกลาวเพื่อใหการพิจารณาอนุญาตลุลวงไปได   
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัยอาจกาํหนดหลักเกณฑหรือวิธีการใด ๆ  
ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได 

การดําเนินการเสนอขาย 
หุนใหมตอประชาชน 
หรือหุนกูที่ไดรับอนุญาต 
ใหออกหุนใหมเสนอขาย 
ตอประชาชนหรือออก 
หุนกูตามกฎหมายวาดวย 
ตลาดหลักทรัพยฯ กอน 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ หรือที่ไดรับ 

 
 มาตรา ๓๓๗   บริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนใหมตอ 
ประชาชนหรอืออกหุนกูตามมาตรา ๑๙ ตรี แหงพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนวันที่พระราชบัญญตัินี ้
ใชบังคับ  หรือบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนใหมตอประชาชนหรือออก 
หุนกูตามมาตรา ๓๓๖ แหงพระราชบัญญัตินี้   ใหบริษัทดังกลาวดําเนนิการเสนอ 
ขายหุนใหมตอประชาชนหรือออกหุนกูตอไปไดตามหลักเกณฑและวิธีการ 



๑๑๙ 
 
 

ที่กําหนดตามมาตรา ๑๙ ตรี แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  และในกรณีทีม่ีเหตุจําเปน 
ที่จะตองแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวเพื่อใหการเสนอขายหุนใหม 
ตอประชาชนหรือออกหุนกูลุลวงไปได  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยอาจกําหนด 
หลักเกณฑหรือวิธีการใด ๆ ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได 

 อนุญาตตามมาตรา ๓๓๖ 
และการแกไขเพิ่มเติม 
หลักเกณฑและวิธีการ 
เสนอขายเมื่อมเีหตุ 
จําเปน 

 มาตรา ๓๓๘   ใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศกระทรวง 
การคลังที่ออกตามความในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ระเบียบตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระเบียบปฏิบัตติลาดหลักทรพัยแหง 
ประเทศไทย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนหุน และประกาศตลาดหลกัทรัพย 
แหงประเทศไทย  บรรดาซึ่งยังใชบังคับอยูกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ยังคงใชบังคับไดตอไป จนกวาจะไดมกีฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ  
หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคับ 
 การใดที่กฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ และระเบียบตาม 
วรรคหนึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  ใหยังคงเปนอํานาจหนาที่ของ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทยตอไป แลวแตกรณี  จนกวามกีารแตงตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัยตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหอํานาจหนาที่ดังกลาว 
เปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรพัย แลวแตกรณ ี

 
ใหบรรดากฎกระทรวง 
และประกาศกระทรวง 
การคลังที่ออกตาม 
กฎหมายวาดวยตลาด 
หลักทรัพยฯ ขอบังคับ 
และระเบียบที่เกีย่วกับ 
ตลาดหลักทรัพย ยังคง 
ใชบังคับตอไปจนกวา 
จะไดมีกฎกระทรวง 
ประกาศ ขอบังคับ หรือ 
ระเบียบตามพระราช 
บัญญัตินี้ออกใชบังคับ 
และอํานาจหนาที่ตาม 
กฎกระทรวง ประกาศ 
ขอบังคับ หรือระเบยีบ 

 มาตรา ๓๓๙   บุคคลใดที่ใหบริการเปนนายทะเบยีนหลักทรัพย 
อยูแลวกอนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการไดตอไป  แตตองยื่นคําขอ 
ใบอนุญาตเพือ่ประกอบการดังกลาวภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ  เมื่อไดยืน่คําขออนุญาตแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะม ี
คําสั่งไมอนุญาต 

 การใหบริการเปน 
นายทะเบยีนหลักทรัพย 
อยูแลวกอนวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ 

 มาตรา ๓๔๐   ใหบรรดาสมาคมที่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค 
อยางเดยีวกับสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยซ่ึงไดจดทะเบยีนเปนสมาคม 
การคาตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  หาก 
ประสงคจะเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้  ตอง 
ขออนุญาตเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยภายในเกาสิบวนันับแตวันที ่
พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ  และเมื่อไดรับอนุญาตใหเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ 
ธุรกิจหลักทรพัยตามพระราชบัญญัตินี้แลว  ใหนายทะเบียนสมาคมการคาตาม 
กฎหมายวาดวยสมาคมการคาขีดชื่อสมาคมการคานั้นออกเสียจากทะเบยีนสมาคม 
การคา 

 สมาคมการคาที่มี
ลักษณะหรือ 
วัตถุประสงคอยาง
เดียวกับสมาคมที่
เกี่ยวเนื่อง 
กับธุรกิจหลักทรัพย 
กอนวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ 



๑๒๐ 
 
 

 
  บรรดาทรัพยสินและหนี้สินของสมาคมที่มีลักษณะหรอื 

วัตถุที่ประสงคอยางเดียวกบัสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยทีไ่ดรับอนุญาต 
และจดทะเบยีนเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้   
ใหโอนมาเปนของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจหลักทรัพยที่ไดจัดตั้งขึน้ใหม 
 ถาสมาคมที่มีลักษณะหรือวตัถุที่ประสงคอยางเดยีวกับสมาคม 
ที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลักทรัพยเปนสมาคมการคาตามกฎหมายวาดวยสมาคม 
การคา  ไมขออนุญาตเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตามพระราช 
บัญญัตินี้ภายในกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งใหถือวาเปนอันเลิก  และให 
นายทะเบียนสมาคมการคาตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคาขีดชื่อสมาคมการคา 
นั้นออกเสียจากทะเบยีนสมาคมการคา 
 ถาสมาคมการคาไมพอใจในคําสั่งของนายทะเบียนสมาคมการคา 
ตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคาที่ใหขีดชือ่ออกจากทะเบียน สมาคมการคาก็มี 
สิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นไดโดยืน่อุทธรณตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกําหนด 
สิบหาวันนบัแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง คําวินจิฉัยของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเปนที่สุด 

พนักงานเจาหนาที่ตาม 
กฎหมายวาดวยการ 
ประกอบธุรกิจเงินทุนฯ 
และตามกฎหมายวาดวย 
ตลาดหลักทรัพยฯ เปน 
พนักงานเจาหนาที่ตาม 
พระราชบัญญัตินี้จนกวา 
จะมีคําสั่งเปลีย่นแปลง 
และใหรายงานการ 
ปฏิบัติหนาที่ตอ 
สํานักงาน 

 
 มาตรา ๓๔๑   ใหพนกังานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย 
วาดวยการประกอบธุรกิจเงนิทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และ 
ตามพระราชบญัญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๒๗  เปนพนกังานเจาหนาที่ทีไ่ดรับแตงตั้งตามพระราชบญัญัตินี้ จนกวา 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 
 ในการปฏิบัตหินาที่ ใหถือวาบัตรประจําตวัพนกังานเจาหนาที ่
ที่ออกใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง เปนบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที ่
ตามพระราชบญัญัตินี้ และเมือ่มีการแตงตั้งเลขาธิการแลวใหพนกังานเจาหนาที ่
รายงานการปฏิบัติหนาที่ตอสํานักงาน 

คณะกรรมการ 
เปรียบเทียบมีอํานาจ 
เปรียบเทียบความผดิ 
ตามกฎหมายวาดวย 
การประกอบธุรกิจ
เงินทุนฯ ที่เกี่ยวกับ 
ธุรกิจหลักทรัพย หรือ 
ตามกฎหมายวาดวย 
ตลาดหลักทรัพยฯ 

 
 มาตรา ๓๔๒   ใหคณะกรรมการเปรียบเทยีบตามพระราชบัญญัติ 
นี้มีอํานาจเปรยีบเทียบความผิดที่เปรียบเทยีบไดตามกฎหมายวาดวยการประกอบ 
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรพัย และธุรกจิเครดิตฟองซิเอร  เฉพาะที่เกีย่วกับธุรกิจ 
หลักทรัพย หรือตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 



๑๒๑ 
 
 

 มาตรา ๓๔๓   บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนมาตรา ๓๒๒ หรือ 
ไมดําเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการตามมาตรา ๓๒๔ วรรคหนึ่ง  ตองระวาง 
โทษปรับไมเกนิสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกวา 
จะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 ในกรณีที่บริษทัหลักทรัพยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง   
ถาพิสูจนไดวาการกระทําความผิดของบริษัทหลักทรัพยนัน้เกิดจากการสั่งการ  
การกระทําการ หรือไมส่ังการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของ 
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท 
หลักทรัพยนัน้ผูใด  ผูนั้นตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิหนึง่ป หรือปรับไมเกิน 
สามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทกําหนดโทษบริษัท 
หลักทรัพยและผูบริหาร 
ที่ไมเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ตามที่กําหนดหรือ 
ไมจัดการโครงการ 
ลงทุนตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนด 
ตามกฎหมายวาดวย 
การประกอบธุรกิจ 
เงินทุนฯ 

 มาตรา ๓๔๔   ความผิดตามมาตรา ๓๔๓  ใหคณะกรรมการ 
เปรียบเทียบตามมาตรา ๓๑๗ มีอํานาจเปรียบเทียบได 

 การเปรียบเทียบความผิด 
ตามมาตรา ๓๔๓ 

 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        อานันท  ปนยารชุน 
            นายกรฐัมนตรี 

 
 

 
 

 

หมายเหตุ  :-   บทเฉพาะกาลตามรางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ฉบับที่..) พ.ศ.....  กําหนดวา 

 
 

 
 



๑๒๒ 
 
 

 
  มาตรา ๕๗๔   ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังเสนอชื่อบุคคล 

ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘  
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเตมิ 
โดยพระราชบญัญัตินี้ ภายในหกสิบวันนบัแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  
 มาตรา ๕๘๔   ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งแตงตั้ง 
ผูทรงคุณวุฒิทีผ่านกระบวนการคัดเลือกดงัตอไปนี้ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย 
และตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
 (๑)  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ บังคับ คัดเลือกกันเองโดยวิธีการจับสลากใหเหลือจํานวน 
สามคน และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากเปนการพนจากตําแหนง 
ตามวาระ 
 (๒)  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับ 
การแตงตั้งตามมาตรา ๕๗ ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ล.ต. ที่มิใช 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมกนัเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิทีส่มควรไดรับการแตงตั้ง 
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ล.ต.  จํานวนสองเทาของจํานวน 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิทีจ่ะแตงตั้งตอคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑/๓   
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ และใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อ 
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อมีคําสั่งแตงตั้งภายในสามสิบวนั นับแต 
วันที่ไดรับรายชื่อ 
 เมื่อครบสองปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง  ใหกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ
ตาม (๑) ออกจากตําแหนง และใหถือวาการออกจากตําแหนงดังกลาวเปนการพนจาก 
ตําแหนงตามวาระ 

  
 มาตรา ๕๙๔   ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘  
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ดํารงตําแหนง 
อยูในวันกอนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ อยูในตําแหนงและปฏิบัตหินาที่ตอไป  
จนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๕๗ และกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๕๘  

  
 มาตรา ๖๐๔   ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหนาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเพื่อดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบญัญัตินี้ไปพลางกอน 



๑๒๓ 
 
 

 ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการสํานักงาน 
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยรวมกันเสนอรายชื่อ 
ผูทรงคุณวุฒิทีส่มควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนตามมาตรา ๑๖/๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการคัดเลือก 
เพื่อดําเนนิการตามที่กําหนดในมาตรา ๓๑/๗ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรพัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

 มาตรา ๖๑๔   ใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
และตลาดหลกัทรัพยซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
อยูในตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง   
 มิใหนําความในมาตรา ๒๒/๑ แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพย 
และตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช
บังคับกบัเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่พนจากตาํแหนงตามวรรคหนึ่ง  
 เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรพัย ที่พนจากตาํแหนงตามวรรคหนึ่ง อาจไดรับการพิจารณาเสนอชื่อ  
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดอีกวาระหนึง่ 

  

 มาตรา ๖๒๔   ในกรณีที่คณะกรรมการวินจิฉัยอุทธรณตามมาตรา  
๒๖๐ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดรับ 
อุทธรณตามมาตรา ๒๖๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไวกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ   ใหคณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณพจิารณาและวินจิฉัยอุทธรณตอไปได 
จนเสร็จสิน้ตามประกาศหรือระเบียบทีใ่ชบงัคับแกการพจิารณาและวนิิจฉัยอุทธรณ
นั้น 

  

 มาตรา ๖๓๔   ใหบรรดาประกาศ ระเบยีบ คําสัง่ หรือขอบังคบัที่ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ยังใชบังคับอยูในวันกอนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใช 
บังคับไดตอไป จนกวาจะไดมีประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับเปนอยางอื่น 
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  




