พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕”

ชื่อพระราชบัญญัติ

มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา ๔ มาตรา ๗ ถึง
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๑ มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๓๑๘ ถึง
มาตรา ๓๒๐ และมาตรา ๓๓๒ ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

วันที่พระราชบัญญัติ
ใชบังคับ

มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บทยกเลิกกฎหมายอื่น

พ.ศ. ๒๕๑๗
(๒) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หลักทรัพย” หมายความวา
(๑) ตั๋วเงินคลัง

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 ตั๋วเงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจาก
ประชาชนเปนการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“หุนกู” หมายความวา ตราสารแหงหนีไ้ มวาจะเรียกชื่อใด
ที่แบงเปนหนวยแตละหนวยมีมูลคาเทากันและกําหนดประโยชนตอบแทนไว
เปนการลวงหนาในอัตราเทากันทุกหนวยโดยบริษัทออกใหแกผูใหกูยมื เงินหรือ
ผูซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะไดรบั เงินหรือผลประโยชนอื่นของผูถือตราสารดังกลาว
แตไมรวมถึงตัว๋ เงิน
“ผูจัดจําหนายหลักทรัพย” หมายความวา ผูทําการจัดจําหนาย
หลักทรัพยใหแกประชาชน
“หนังสือชี้ชวน” หมายความวา เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อโฆษณาชี้ชวนใหบุคคลอื่นจองซื้อหรือซื้อหลักทรัพยที่ตนหรือ
บุคคลอื่นออกหรือเสนอขาย
“บริษัท”๔ หมายความวา บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และ
ใหหมายความรวมถึง
(๑) องคการมหาชน
(๒) องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
(๓) หนวยงานหรือองคการของรัฐบาลตางประเทศ องคการ
ระหวางประเทศ และนิติบคุ คลตามกฎหมายตางประเทศ
(๔) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ
(๕) ผูออกหลักทรัพยที่จดั ตัง้ ขึ้นในรูปแบบอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

๓
“บริษัทหลักทรัพย” หมายความวา บริษทั หรือสถาบันการเงิน
ที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้
“ธุรกิจหลักทรัพย” หมายความวา ธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทดังตอไปนี้
(๑) การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
(๒) การคาหลักทรัพย
(๓) การเปนทีป่ รึกษาการลงทุน
(๔) การจัดจําหนายหลักทรัพย
(๕) การจัดการกองทุนรวม
(๖) การจัดการกองทุนสวนบุคคล
(๗) กิจการอืน่ ที่เกีย่ วกับหลักทรัพยตามที่รัฐมนตรีกําหนดตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
“การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย” หมายความวา การเปน
นายหนาหรือตัวแทนเพื่อซือ้ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพยใหแกบคุ คลอื่น
เปนทางคาปกติ โดยไดรับคานายหนา คาธรรมเนียม หรือคาตอบแทนอื่น
“การคาหลักทรัพย” หมายความวา การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน
หลักทรัพยในนามของตนเองเปนทางคาปกติโดยกระทํานอกตลาดหลักทรัพยหรือ
ศูนยซื้อขายหลักทรัพย
“การเปนที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความวา การใหคําแนะนํา
แกประชาชนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เกี่ยวกับคุณคาของหลักทรัพยหรือ
ความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพยนั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อ
หรือขายหลักทรัพยใด ๆ เปนทางคาปกติ ทั้งนี้ โดยไดรับคาธรรมเนียมหรือ
คาตอบแทนอืน่ แตไมรวมถึงการใหคําแนะนําแกประชาชนในลักษณะที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“การจัดจําหนายหลักทรัพย” หมายความวา การรับหลักทรัพย
ทั้งหมดหรือบางสวนจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไปเสนอขายตอประชาชน
โดยไดรับคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนอืน่ ทั้งนี้ ไมวาจะมีเงื่อนไขอยางหนึ่ง
อยางใดหรือไมก็ตาม
“การจัดการกองทุนรวม” ๑ หมายความวา การจัดการลงทุนตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมโดยการออกหนวยลงทุนของแตละโครงการจําหนาย

๑

แสดงการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔
แกประชาชน เพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือ
แสวงหาประโยชนจากหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา ทรัพยสินอืน่ หรือ
ไปหาดอกผลหรือแสวงหาประโยชนโดยวิธีอื่น
“การจัดการกองทุนสวนบุคคล”๒ หมายความวา การจัดการ
เงินทุนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดมอบหมายใหจดั การลงทุนเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนจากหลักทรัพย ไมวาจะมีการลงทุนในทรัพยสินอื่นดวยหรือไมก็ตาม
ซึ่งกระทําเปนทางคาปกติโดยไดรับคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนอื่น แตไมรวมถึง
การจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“หลักทรัพยจดทะเบียน” หมายความวา หลักทรัพยที่ไดรับการ
จดทะเบียนหรือไดรับการอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ ให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
ประกาศระยะเวลา
การพิจารณาสั่งการ
และการแจงเหตุผล

มาตรา ๕๔ เวนแตจะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กําหนดไว
เปนอยางอื่นในการออกใบอนุญาตและการใหความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้
ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
และการสั่งการใหเปนที่ทราบโดยทั่วไป และในกรณีที่ไมอนุญาตหรือ
ไมใหความเห็นชอบใหแจงเหตุผลใหผูยื่นคําขอทราบดวย

การใชเครื่องจักร
ประทับหรือวิธีอื่น
แทนการลงลายมือชื่อ

มาตรา ๖๔ การลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียน
ในใบหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้ จะใชเครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใด
แทนตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดก็ได ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

๒
๔

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

๕
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาทีเ่ พื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได

รัฐมนตรีผูรักษาการ
และอํานาจออก
กฎกระทรวงและ
แตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่

หมวด ๑
การกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
__________________
สวนที่ ๑
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
_________________
มาตรา ๘๔ ใหมีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยคณะหนึ่งเรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยผานการคัดเลือกตามที่กําหนด
ในมาตรา ๓๑/๗ จํานวนไมนอ ยกวาสี่คนแตไมเกินหกคน เปนกรรมการ
โดยในจํานวนนี้อยางนอย ตองเปนผูทรงคุณวุฒดิ านกฎหมาย ดานบัญชี และ
ดานการเงินดานละหนึ่งคน และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๙๔ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๘ ตองมีสัญชาติไทยและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๒) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๓) เคยตองคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก ไมวาจะมีการ
รอการลงโทษหรือไมก็ตาม เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือ
ผูดํารงตําแหนงใด ในพรรคการเมือง เวนแตจะไดพน จากตําแหนงดังกลาว
ไมนอยกวาหนึ่งป

ลักษณะตองหาม

๖
(๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน
(๖) ดํารงตําแหนงผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ
ในธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย องคกรที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา สมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนา หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยูภ ายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน
ในกรณีที่มีการแตงตั้งบุคคลตาม (๕) หรือ (๖) ผูไดรับ
การแตงตั้งจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อไดลาออกจากตําแหนงตาม (๕) หรือ (๖) แลว
โดยตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับการแตงตั้ง แตถาผูนั้นมิไดลาออก
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งใหเปน
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหดําเนินการแตงตั้ง
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมแทน แลวแตกรณี
วาระของประธาน
กรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการ ก.ล.ต. และ
การแตงตั้งใหม

การพนจากตําแหนง
ของกรรมการ ก.ล.ต.
ดวยเหตุอื่น และการ
แตงตั้งแทน

มาตรา ๑๐๔ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๘ มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ปและอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงติดตอกัน
เกินสองวาระมิได
เมื่อประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูท รงคุณวุฒิพน จาก
ตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งใหมภายในหกสิบวัน ในระหวางที่ยังมิได
มีการแตงตั้งขึน้ ใหม ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
แลวแตกรณี อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการ ก.ล.ต.
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๑๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแตงตัง้
ตามมาตรา ๘ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๔) เปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙

๗
(๕) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี
สําหรับประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือรัฐมนตรีมีคําสั่งใหออกโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดสําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มติและคําสั่งใหออกดังกลาว
ตองแสดงเหตุผลอยางชัดแจง
ในกรณีที่ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนประธานกรรมการ
ก.ล.ต. แทนหรือรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอนื่ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒแิ ทน
แลวแตกรณี และใหผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูใ นตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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. ที่มาประชุมเลือกกรรมการ ก.ล.ต.
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการ
ก.ล.ต. คนหนึง่ ใหมีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

องคประชุมและการ
วินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๑๓๔ กรรมการ ก.ล.ต. ผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา
ใหแจงการมีสว นไดเสียนัน้ และหามมิใหเขารวมพิจารณาในเรื่องนั้น
แนวทางการพิจารณาสวนไดเสียตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

ขอหามกรรมการ
ก.ล.ต. เขารวม
พิจารณา

มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจหนาที่วางนโยบาย
การสงเสริมและพัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลในเรื่องหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย และธุรกิจที่เกีย่ วเนื่อง องคกรที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจหลักทรัพย การออกหรือเสนอขายหลักทรัพยตอ ประชาชน การเขาถือ
หลักทรัพยเพือ่ ครอบงํากิจการ และการปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย อํานาจดังกลาวใหรวมถึง

อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

๘
(๑) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับคําขออนุญาต คําขอรับ
ใบอนุญาต ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามที่ไดรบั ใบอนุญาต
(๓) วางระเบียบเกีย่ วกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
(๔) ออกระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบ
พนักงานสัมพันธ การบรรจุแตงตั้งถอดถอน และวินยั พนักงานและลูกจางของ
สํานักงาน การกําหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะหและ
สวัสดิการตาง ๆ
(๔/๑)๔ กําหนดหลักเกณฑเพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณา
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัตินี้
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดใด ๆ
ที่ใชบังคับเปนการทั่วไป เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
คณะกรรมการตรวจสอบ

อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรา ๑๔/๑๔ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. แตงตั้งจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน ในจํานวนนี้
ตองเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยางนอยสองคน
ใหคณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งพนักงานของสํานักงาน
คนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
มาตรา ๑๔/๒๔ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ทบทวนและใหความเห็นตอคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
(๒) สอบทานรายงานการเงินและขอมูลทางการเงินของสํานักงาน
(๓) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ในเรื่องการตรวจสอบงบการเงิน
(๔) ทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(๕) กํากับดูแลหนวยงานตรวจสอบภายใน
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๙
ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา ๑๕๔ ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
มอบหมายได
ใหนําความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

คณะอนุกรรมการ

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

ประโยชนตอบแทน
แกคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และคณะ
อนุกรรมการ

สวนที่ ๑/๑๔
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
_______________
มาตรา ๑๖/๑๔ ใหมีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนคณะหนึง่
ประกอบดวย เลขาธิการเปนประธานกรรมการ รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายหนึง่ คน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือรองผูอํานวยการ
ที่ไดรับมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้
โดยผานการคัดเลือกตามที่กาํ หนดในมาตรา ๓๑/๗ อีกไมเกินสี่คน เปนกรรมการ
ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิอยางนอยสองคนตองมีประสบการณในการบริหารกิจการบริษัท
ที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือบริษทั หลักทรัพย
ใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเปนเลขานุการ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน

มาตรา ๑๖/๒๔ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
ตองมีสัญชาติไทย และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ และตองไมดาํ รงตําแหนง
กรรมการ ผูจัดการ บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือ
ตําแหนงอืน่ ใดในธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย องคกร
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญา ซื้อขายลวงหนา ศูนยซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา
สมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจ

คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหาม

๑๐
สัญญาซื้อขายลวงหนา หรือบริษัทอื่นใดซึง่ อยูภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน
ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิผูใด
ที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ (๕) หรือตามวรรคหนึ่ง ตองลาออกจาก
การเปนบุคคลตามมาตรา ๙ (๕) หรือตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง แตถาผูนั้นมิไดลาออกภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
ใหถือวาผูนนั้ ไมเคยไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหดําเนินการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมแทน
วาระการดํารงตําแหนง
และการแตงตั้งใหม

มาตรา ๑๖/๓๔ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
ตามมาตรา ๑๖/๑ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และเมื่อพนจากตําแหนงแลว
อาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระ
มิได โดยในวาระเริ่มแรกเมื่อครบสองป ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน
กึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลาก
เปนการออกตามวาระ
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพน จากตําแหนงตามวาระ
ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการรวมกันเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตอคณะกรรมการคัดเลือกภายในหกสิบวัน เพื่อดําเนินการตามที่กาํ หนด
ในมาตรา ๓๑/๗ ทั้งนี้ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอยูใ นตําแหนง
เพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ใหนําความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับ
การประชุมของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยอนุโลม

การพนจากตําแหนง
ของกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ดวยเหตุอนื่
และการแตงตั้งแทน

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

๑๑
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒพิ นจากตําแหนงกอนวาระ
รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒแิ ทน และใหผูไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ที่ตนแทน
มาตรา ๑๖/๕๔ ใหกรรมการกํากับตลาดทุนจัดทํารายงาน
การถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ ยืน่ ตอ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ และระยะเวลา ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

การรายงานการถือ
หลักทรัพย

มาตรา ๑๖/๖๔ ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจหนาที่
ในการปฏิบัตกิ ารเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอืน่ โดย
ตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามวรรคหนึ่ง
ใหรวมถึง
(๑) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดในเรื่อง
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย การออกและเสนอขายหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย
ศูนยรับฝากหลักทรัพย สํานักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย สมาคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย และการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ
(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 ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอาํ นาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุน
มอบหมายได
ใหนําความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖/๘๔ ใหกรรมการกํากับตลาดทุนและอนุกรรมการ
ไดรับประโยชนตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และใหถือวาเปน
คาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน

คณะอนุกรรมการ

ประโยชนตอบแทนแก
คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและ
คณะอนุกรรมการ

๑๒
สวนที่ ๒
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
____________________
สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๑๗ ใหจัดตั้งสํานักงานขึ้นเรียกวา “สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” และใหมีฐานะเปนนิติบุคคล

ที่ตั้งสํานักงานใหญ
และสาขา

มาตรา ๑๘ ใหสํานักงานมีสํานักงานแหงใหญใน
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง และจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึน้ ณ ที่อื่นใด
ก็ได

อํานาจหนาที่ของ
สํานักงาน

มาตรา ๑๙๔ ใหสํานักงานมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติการเพื่อใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(๒) กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามและดําเนินการบังคับใช
กฎหมายกับบุคคลที่กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กําหนดคาธรรมเนียมเกีย่ วกับการยืน่ แบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพย การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําป การจดทะเบียน
และการยืน่ คําขอตางๆ
(๔) รับคาธรรมเนียม
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอืน่

การแตงตั้งและวาระ
ของเลขาธิการ

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

คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของเลขาธิการ

มาตรา ๒๑ เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนผูสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาใหแกสํานักงาน
(๒) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนขาราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นซึ่งไดรับเลือกตั้ง หรือเปนสมาชิกหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง

๑๓
(๔) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําพนักงาน
หรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐอื่นหรือของราชการสวนทองถิ่น
(๕) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของ
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
ในการพิจารณากําหนดเงินเดือนและเงินอื่นใดของเลขาธิการ
ใหคํานึงถึงขอหาม มิใหประกอบอาชีพตามวรรคหนึ่งดวย

ขอหามเลขาธิการ
ประกอบอาชีพ
บางอยาง หลังพนจาก
ตําแหนง

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

ความรับผิดชอบของ
เลขาธิการ

มาตรา ๒๔ ในกิจการของสํานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงาน และเพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจให
ตัวแทนหรือบุคคลใดกระทําการเฉพาะอยางแทนก็ได

เลขาธิการเปนผูแทน
ของสํานักงาน

มาตรา ๒๔/๑๔ เพื่อรักษาประโยชนของประชาชนหรือ
เพื่อคุมครองผูลงทุน ใหสํานักงานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือ
จากสํานักงานมีอํานาจเปดเผยขอมูล เกีย่ วกับการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย

อํานาจของสํานักงาน
หรือผูไดรับมอบหมาย
ในการเปดเผยขอมูล

๑๔
บริษัทที่ออกหรือเสนอขายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยตลาดหลักทรัพย
ศูนยซื้อขายหลักทรัพย องคกรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย การกระทําความผิด
และการลงโทษบุคคลที่กระทําความผิด หรือขอมูลอื่นใดที่ไดรับเนื่องจาก
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ทุนประเดิม

มาตรา ๒๕ ใหสํานักงานมีทุนประเดิมประกอบดวยเงินที่โอน
มาตามมาตรา ๓๑๙ และมาตรา ๓๒๐

เงินสํารอง

มาตรา ๒๖ ใหสํานักงานจัดใหมีเงินสํารองประเภทตาง ๆ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดวยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี

รายไดและการนําสง
รายได

มาตรา ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียมตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
และคาธรรมเนียมอื่นที่สํานักงานไดรับและรายไดอื่นอันไดมาจากการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน ใหตกเปนของสํานักงาน และเมื่อได
หักดวยรายจายและหักเปนเงินสํารองตามมาตรา ๒๖ แลว เหลือเทาใดใหนําสง
เปนรายไดของรัฐ

การพนจากตําแหนง
ของพนักงาน

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

ขอยกเวนมิใหนํา
กฎหมายแรงงาน
บางเรื่องมาใชบังคับ

มาตรา ๒๙ มิใหนํากฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงานในสวน
ที่เกี่ยวกับการจายคาชดเชยและการจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ และกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ มาใช
บังคับกับเลขาธิการ พนักงาน และลูกจางของสํานักงาน

การเปนพนักงาน
เจาหนาที่

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

๑๕
มาตรา ๓๐ ใหสํานักงานจัดใหมีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับ
กิจการของสํานักงาน และจัดใหมกี ารสอบบัญชีภายในเปนประจํา

ระบบบัญชี

มาตรา ๓๑ ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของ
สํานักงาน และเสนอรายงานผลการสอบบัญชีตอรัฐมนตรีภายในเกาสิบวัน
นับจากวันสิ้นปบัญชี

ผูสอบบัญชีของ
สํานักงาน

มาตรา ๓๑/๑๔ ใหสํานักงานจัดทํารายงานประจําปซึ่งแสดงถึง
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานเสนอรัฐมนตรี ภายในหนึ่งรอยยี่สบิ วันนับจาก
วันสิ้นปบัญชี

รายงานประจําปของ
สํานักงาน

มาตรา ๓๑/๒๔ ใหสํานักงานจัดทําแผนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน และทําคําชี้แจงเกีย่ วกับแผนงานที่สําคัญที่จะดําเนินการโดยจัดทํา
เปนแผนสามปเสนอรัฐมนตรี

แผนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน

สวนที่ ๓๔
คณะกรรมการคัดเลือก
__________________
มาตรา ๓๑/๓ ในกรณีที่จะตองมีการแตงตัง้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการคั ด เลื อ กจํา นวนเจ็ ด คน เพื่ อ ทํา หน า ที่ คั ด เลื อ กผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป น
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการดังกลาว
คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งเคย
ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการคัดเลือกจะตองไมดํารงตําแหนงเปนขาราชการการเมือง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒสิ ภา และไมเปนผูมีผลประโยชนหรือสวน
ไดเสียอยาง มีนัยสําคัญตอการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะที่ไดรับ
การแตงตั้งและปฏิบัติการตามหนาที่

คณะกรรมการคัดเลือก

๑๖
ใหคณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งพิจารณาเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานกรรมการคัดเลือก
ใหคณะกรรมการคัดเลือกไดรับคาตอบแทนจากสํานักงานตามที่
รัฐมนตรีกําหนดและใหถือวาเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน
ระเบียบการเสนอรายชื่อ
การพิจารณา และการ
คัดเลือกกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

มาตรา ๓๑/๔ ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดระเบียบวาดวย
การเสนอรายชื่อ การพิจารณา และการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการกํากับตลาดทุนใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับแตงตั้งโดยระเบียบดังกลาวอยางนอยตองกําหนด
ใหมีการระบุขอมูลเกี่ยวกับความรูและประสบการณ ของผูทรงคุณวุฒิอนั เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการเสนอชื่ออยางเพียงพอที่
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกได
ระเบียบตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
และใหมีผลใชบังคับตอไป แมคณะกรรมการคัดเลือกทีก่ ําหนดระเบียบดังกลาวจะ
พนจากตําแหนงแลว
การแกไขเพิ่มเติม การยกเลิก หรือการกําหนดระเบียบขึ้นใหม
จะกระทําไดกแ็ ตโดยคณะกรรมการคัดเลือกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหมีผลใชบังคับเมื่อไดรบั ความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี
ใหคณะกรรมการคัดเลือกเปดเผยระเบียบที่กําหนดขึ้นตามมาตรานี้
ไวในลักษณะที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได

การพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการคัดเลือก

มาตรา ๓๑/๕ คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่อ
ดําเนินการคัดเลือกและไดมกี ารแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือในคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเสร็จสิ้นตามที่ไดมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อดําเนินการคัดเลือกในครั้งนัน้

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
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนรวมกันเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒจิ ํานวนสองเทาของ
จํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่จะแตงตั้งตอคณะกรรมการคัดเลือก และเมื่อ
คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการดังกลาวแลว ใหเสนอชื่อตอรัฐมนตรีเพื่อ
แตงตั้ง
ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกไมเห็นชอบกับรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ที่เสนอตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการคัดเลือกมีอํานาจใหมีการดําเนินการเสนอ
รายชื่อใหมได”

การเสนอชื่อกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

หมวด ๒
การออกหลักทรัพยของบริษัท
___________________
สวนที่ ๑
การอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม
_________________
มาตรา ๓๒ หามมิใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดเสนอขายหุน
ที่ออกใหมตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากสํานักงานและ
ปฏิบัติตามมาตรา ๖๕
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดตอเมื่อผูเริม่ จัดตั้ง
บริษัทดังกลาวไดจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัดแลว

การขออนุญาตเสนอ
ขายหุนของผูเริ่มจัดตั้ง
บริษัทมหาชนจํากัด

มาตรา ๓๓๔ หามมิใหบริษทั เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม
ประเภทหุน หุน กู ตั๋วเงิน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนกู และหลักทรัพยอื่นใด ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เวนแต
(๑) เปนการเสนอขายหลักทรัพยที่เขาลักษณะตามมาตรา ๖๓
(๒) ไดรับอนุญาตจากสํานักงานและปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๕ หรือ
(๓) เปนการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมทั้งหมด โดย
บริษัทมหาชนจํากัด ตอผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุนโดยไดรับชําระราคา
เต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถอื หุน

การขออนุญาตเสนอ
ขายหลักทรัพยประเภท
ทุนและหนี้ของบริษัท

๑๘

การเสนอขายหุนของ
บริษัทจํากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย

มาตรา ๓๔๔ การเสนอขายหุนของบริษัทจํากัดตามประมวล
กฎหมายแพง และพาณิชย ไมวาจะกระทําโดยบริษัทจํากัดที่ออกหุนนัน้ หรือผูถือหุน
ของบริษัทดังกลาว มิใหกระทําเปนการทั่วไปหรือตอบุคคลในวงกวาง เวนแต
จะไดรับยกเวนหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การกําหนดหลักเกณฑ
การขอเสนอขาย
หลักทรัพยและการ
อนุญาต

มาตรา ๓๕๔ การขอเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมและการ
อนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ในการนี้
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนอาจประกาศกําหนดรายละเอียดในเรื่องดังตอไปนี้
ไวดว ยก็ได
(๑) สัดสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
(๒) ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย
(๓) การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพย
(๔) การรับชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพย
(๕) การเก็บรักษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินคาจองหลักทรัพย
(๖) เงื่อนไขอืน่ ที่จําเปนในการรักษาผลประโยชนประชาชน
ผูลงทุน

ระยะเวลาพิจารณา
คําขออนุญาต

มาตรา ๓๖ ในการพิจารณาคําขออนุญาต ใหสํานักงานแจงผล
การพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอพรอมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่ถูกตองและครบถวนตามมาตรา ๓๕

บทยกเวนใหบริษัท
จํากัดออกหุนกูได

มาตรา ๓๗ มิใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยทหี่ ามมิใหบริษัทจํากัดออกหุน กูมาใชบังคับกับบริษัทจํากัดทีไ่ ดรับ
อนุญาตใหออกหุนกูตามมาตรา ๓๔

บทยกเวน ป.พ.พ.
มาตรา ๖๕๔

มาตรา ๓๘ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๕๔ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับแกหลักทรัพยประเภทหุนกูและตั๋วเงิน
ที่เสนอขายไดตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔
สวนที่ ๒
หุนกู
________________

มูลคาของหุนกู

มาตรา ๓๙ หุน กูของบริษัทตองมีมูลคาไมนอยกวาฉบับละ
หนึ่งรอยบาท โดยชําระเปนเงิน และผูซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษทั มิได

๑๙
มาตรา ๔๐๔ ใบหุนกูอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อบริษัท
(๒) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน

รายการในใบหุนกู

บริษัท
(๓) จํานวนเงินที่ออกหุนกู
(๔) ชื่อผูถือหุนกู หรือคําแถลงวาไดออกหุน กูนั้นใหแกผถู ือ
(๕) ชนิด มูลคา เลขที่ใบหุน กู จํานวนหุน กูและจํานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการชําระคืน
(๖) วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระดอกเบีย้ หุนกู และ
การไถถอนหุน กู
(๗) สิทธิของผูถือหุนกูในกรณีที่บริษัทมีหนี้กอนการออกหุนกู
(๘) วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ (ถามี)
(๙) ลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือ
นายทะเบียนหุน กู
(๑๐) วันเดือนปที่ออกหุนกู
(๑๑) รายการอื่นที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
สวนที่ ๓
การออกหุนกูม ีประกัน
___________________

มาตรา ๔๑๔ ในการขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔
เพื่อออกหุนกูม ีประกัน ผูขออนุญาตตองดําเนินการดังตอไปนี้ดว ย
(๑) เสนอรางขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู
และผูถือหุนกู
(๒) เสนอรางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู
(๓) ขอความเห็นชอบบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดเปนผูแทนผูถือหุนกู
(๔) ดําเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ในกรณีที่บริษทั มหาชนจํากัดจะเสนอขายหุนกูมีประกันที่
ออกใหมตอผูถ ือหุนซึ่งไมตอ งขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ ใหบริษัทมหาชนจํากัด
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งกอนการเสนอขายหุนกูดว ย

การดําเนินการเพื่อขอ
ออกหุนกูมีประกัน

๒๐

สาระสําคัญของ
ขอกําหนดวาดวยสิทธิ
และหนาที่ของผูออก
หุนกูและผูถือหุนกู

มาตรา ๔๒๔ ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู
และผูถือหุนกูอ ยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) สิทธิและเงื่อนไขตามหุน กู
(๒) ผลประโยชนตอบแทน
(๓) ทรัพยสินที่เปนประกันหรือหลักประกันอื่น
(๔) การแตงตัง้ และอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู
(๕) เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผูแ ทนผูถือหุนกู
(๖) คํายินยอมของผูถือหุนกูที่จะใหผูออกหุนกูมีประกันแตงตั้ง
ผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับความเห็นชอบไวตามมาตรา ๔๑(๓)
(๗) คํารับรองของผูออกหุนกูมีประกันที่จะจํานอง จํานํา หรือ
ใหหลักประกันอยางอื่นเพื่อเปนประกันหุน กูภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไวตาม
มาตรา ๔๔
(๘) วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหนี้
(๙) วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ (ถามี)
(๑๐)รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด

สาระสําคัญของสัญญา
แตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู

มาตรา ๔๓๔ สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูอยางนอย
ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) อํานาจและหนาที่ของผูแ ทนผูถือหุนกูใ นการรับจํานอง
รับจํานํา หรือรับหลักประกันอยางอื่น การใชสิทธิบังคับหลักประกันดังกลาว
หรือการดําเนินการใหผูออกหุนกูมีประกันปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดที่ทําไว
กับผูถือหุนกู รวมทั้งการเรียกคาเสียหาย
(๒) อัตราและวิธีการจายคาตอบแทนและบําเหน็จในการเปน
ผูแทนผูถือหุนกู
(๓) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

สิทธิและหนาที่ของ
ผูออกหุนกู การแตงตั้ง
ผูแทนผูถือหุนกู และ
การจัดใหมีหลักประกัน

มาตรา ๔๔ เมื่อผูออกหุนกูม ีประกันไดเสนอขายหุน กูมปี ระกัน
ตอผูถือหุนหรือตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ แลว ใหผูออกหุนกูมีสิทธิและหนาที่
ตามขอกําหนดตามมาตรา ๔๑(๑) และตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหผูออกหุน กูม ีประกันแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูตามคํายินยอมของผูถือหุนกู
พรอมกับดําเนินการจํานอง จํานํา หรือจัดใหมีหลักประกันอยางอื่นใหกบั ผูแทน
ผูถือหุนกูดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันทีป่ ดการเสนอขาย

๒๑
มาตรา ๔๕ ใหผูแทนผูถือหุน กูมีอํานาจกระทําการในนาม
ของตนเองเพือ่ ประโยชนของผูถือหุนกูทั้งปวงในการรับจํานอง รับจํานํา หรือ
รับหลักประกันอยางอื่น การใชสิทธิบังคับหลักประกัน และการดําเนินการ
ใหผูออกหุน กูม ีประกันปฏิบตั ิตามขอกําหนดที่ใหไวกับผูถือหุนกู รวมทั้ง
การเรียกคาเสียหาย
การกระทําของผูแทนผูถือหุนกูตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนการ
กระทําของผูถือหุนกูโดยตรง

อํานาจกระทําการของ
ผูแทนผูถือหุนกู

มาตรา ๔๖๔ ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการกระทําตามอํานาจหนาที่
ของผูแทนผูถือหุนกูได

การกําหนดหลักเกณฑ
การกระทําการตาม
อํานาจหนาที่ของผูแทน
ผูถือหุนกู

มาตรา ๔๗ นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง
ผูแทนผูถือหุนกูมีหนาทีด่ ูแลรักษาประโยชนของผูถือหุนกู
ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือ
ละเลยไมปฏิบตั ิหนาที่ตามวรรคหนึ่งจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูถือหุนกู
ใหผูถือหุนกู หรือ สํานักงานมีสิทธิฟองรองบังคับคดีกบั ผูแทนผูถือหุนกู
เพื่อประโยชนของ
ผูถือหุนกูทั้งปวงได
ในกรณีที่ผูถือหุนกูเปนผูฟองรองบังคับคดี ผูถือหุนกูดังกลาว
ตองมีจํานวนหุนกูมีประกันหรือไดรับแตงตั้งจากผูถือหุน กูอื่นซึ่งมีจํานวนหุนกู
มีประกันรวมกันไมต่ํากวารอยละสิบของจํานวนหุนกูมปี ระกันที่จาํ หนายไดแลว
ทั้งหมด

สิทธิฟองรองบังคับคดี
กับผูแทนผูถือหุนกู
หรือสํานักงาน

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

สํานักงานเปนผูเสียหาย
ในกรณีที่ผูแทนผูถือ
หุนกูกระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพย

๒๒

การออกหุนกูลักษณะ
อื่นที่มีผูแทนผูถือหุนกู

มาตรา ๔๙ ในการออกหุน กูลักษณะอื่นนอกจากหุนกูมปี ระกัน
หากผูออกหุน กูประสงคจะจัดใหมีผูแทนผูถ ือหุนกู ผูออกหุนกูตองแสดงความ
จํานงในขณะที่ขออนุญาตออกหุนกูและใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘
รวมทั้งบทกําหนดโทษทีเ่ กีย่ วของมาใชบงั คับกับการขออนุญาต การทํา
ขอกําหนดและสัญญาแตงตัง้ ผูแทนผูถือหุนกู อํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกู
และการฟองรองบังคับคดีกบั ผูแทนผูถือหุนกูโดยอนุโลม
สวนที่ ๔
การจัดทําทะเบียนและการโอน
_____________________

ทะเบียนผูถือหลักทรัพย

มาตรา ๕๐ ใหบริษัทที่ออกหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดใหมี
ทะเบียนผูถือหลักทรัพยดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่สํานักงานประกาศ
กําหนด

การโอนหลักทรัพย
ชนิดระบุชื่อ

มาตรา ๕๑ การโอนหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๓๔ จะสมบูรณตอเมื่อผูมีชื่อแสดงวาเปนเจาของหรือผูรับโอนคนสุดทาย
ไดสงมอบใบหลักทรัพยดังกลาวแกผูรับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดง
การโอน

ขอสันนิษฐานการเปน
เจาของหลักทรัพย

มาตรา ๕๒ ผูใดครอบครองใบหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูชนิดระบุชอื่ ผูถือที่ออกตามมาตรา ๓๓
หรือมาตรา ๓๔ ที่มีการสลักหลังตามมาตรา ๕๑ แลว ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนนั้
เปนเจาของหลักทรัพยนั้น

การลงทะเบียนการโอน
หลักทรัพย

มาตรา ๕๓ ผูรับโอนหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๓๔ ผูใดประสงคจะลงทะเบียนการโอน ใหยนื่ คําขอตอบริษัทที่ออก
หลักทรัพยหรือนายทะเบียน พรอมทั้งสงมอบใบหลักทรัพยที่ตนไดลงลายมือชื่อ
เปนผูรับโอนในดานหลังของใบหลักทรัพยนั้นแลว และใหบริษัทที่ออกหลักทรัพย

๒๓
หรือนายทะเบียน แลวแตกรณี ลงทะเบียนการโอนพรอมทั้งรับรองการโอนไว
ในใบหลักทรัพยนั้นหรือออกใบหลักทรัพยใหใหม ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลา
ที่สํานักงานประกาศกําหนด เวนแตการโอนหลักทรัพยนั้นจะขัดตอกฎหมายหรือ
ขัดตอขอจํากัดในเรื่องการโอนของบริษัทที่ออกหลักทรัพยซึ่งไดจดทะเบียน
ขอจํากัดนัน้ ไวกับสํานักงานแลว
เมื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพยหรือนายทะเบียนไดรับคําขอโอนตาม
วรรคหนึ่งแลว ใหการโอนนัน้ ใชยนั กับบริษัทที่ออกหลักทรัพยได แตจะใชยัน
บุคคลภายนอกไดเมื่อมีการลงทะเบียนการโอนแลว
มาตรา ๕๔ หามมิใหบริษทั ที่ออกหลักทรัพยจายผลประโยชน
ตอบแทนใด ๆ แกบุคคลที่มิไดมีชื่อในทะเบียนผูถือหลักทรัพยตามมาตรา ๕๓
เวนแตเปนกรณีของหุนกูชนิดไมระบุชื่อผูถ ือ ใหจายไดเมื่อผูครอบครองไดยื่น
ใบหุนตอบริษทั ที่ออกหลักทรัพย ในกรณีเชนนี้ใหบริษทั ที่ออกหลักทรัพย
สลักหลังการจายไวดวย

ขอหามการจาย
ผลประโยชนตอบแทน
แกบุคคลที่มิไดมีชอื่ ใน
ทะเบียนและขอยกเวน

มาตรา ๕๕ การโอนหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูชนิดไมระบุชื่อผูถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๓๔ จะสมบูรณตอเมื่อไดสงมอบใบหลักทรัพยดงั กลาวใหแกผรู ับโอน

การโอนหลักทรัพย
ชนิดไมระบุชื่อผูถือ

สวนที่ ๕
การเปดเผยขอมูลและผูสอบบัญชี
____________________
มาตรา ๕๖๔ ใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดทําและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทตอสํานักงานดังตอไปนี้
(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว
(๒) งบการเงินประจํางวดการบัญชีที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นแลว
(๓) รายงานประจําป
(๔) รายงานการเปดเผยขอมูลอื่นใดเกีย่ วกับบริษทั ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

๒๔
งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด การกําหนด
ดังกลาวใหคํานึงถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชีตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีไดใหความเห็นชอบไวแลวดวย
เหตุการณที่ตองรายงาน
ตอสํานักงาน

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

อํานาจสั่งการของ
สํานักงานใหรายงาน
หรือเปดเผยขอมูล
เพิ่มเติม

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่สํานักงานเห็นวาเอกสารหรือรายงานที่
บริษัทที่ออกหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดสงให
มีขอมูลไมครบถวนหรือมีขอ ความคลุมเครือไมชัดเจน หรือในกรณีมีเหตุจําเปน
เรงดวน หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพย
หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย
ของบริษัท ใหสํานักงานมีอํานาจที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งหรือ
หลายประการดังนี้
(๑) ใหบริษัทรายงานหรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(๒) ใหกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ
ของบริษัทชี้แจงเพิ่มเติม
(๓) ใหบริษัทจัดใหมีการสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชี และรายงาน
ผลการสอบบัญชีนั้นใหสํานักงานทราบ และเปดเผยขอมูลแกประชาชนทั่วไป

๒๕
มาตรา ๕๙๔ ใหกรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงบริหาร
ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด และผูสอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตาม
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดทําและเปดเผยรายงาน
การถือหลักทรัพยของตนและของคูสมรสและบุตรที่ยงั ไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่ง
ถือหลักทรัพยในบริษัทนัน้ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาว
ตอสํานักงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่สาํ นักงานประกาศกําหนด
ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

การรายงานการถือ
หลักทรัพยของผูบริหาร
และผูสอบบัญชี

มาตรา ๖๐๔ เพื่อประโยชนในการเปดเผยขอมูลตอประชาชน
เกี่ยวกับฐานะและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพยรวมทัง้
การถือหลักทรัพยในบริษัทดังกลาว 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 บริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยตามที่กําหนดในมาตรา ๑๙๙ และบริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขาย
ในศูนยซื้อขายหลักทรัพยตามที่กําหนดในมาตรา ๒๑๗ ไดดว ย

การใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญชี

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีสอบทานหรือสอบบัญชีพบวา
บริษัทที่ออกหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดทํา
งบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจํางวดการบัญชีไมตรงตามความเปนจริง
ใหผูสอบบัญชีรายงานขอสังเกตหรือเปดเผยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของ
งบการเงิน และแจงพฤติการณไวในรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบ
บัญชีที่ตนจะตองลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น พรอมทั้งแจงใหสํานักงานทราบ
ในการแสดงความเห็นตองบการเงินประจํางวดการบัญชี
ผูสอบบัญชีใดไมปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานมีอํานาจเพิกถอน
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีนั้นได

หนาที่ของผูสอบบัญชี

หมวด ๓
การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน
___________________

๒๖

หลักทรัพยที่ไมอยูใน
บังคับหมวดนี้

มาตรา ๖๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มใิ หใชบังคับแกการเสนอขาย
หลักทรัพยดังตอไปนี้
(๑) ตั๋วเงินคลัง
(๒) พันธบัตรรัฐบาล
(๓) พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
(๔) พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย
(๕) หลักทรัพยอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ลักษณะการเสนอขาย
หลักทรัพยที่ไมอยูใน
บังคับหมวดนี้

มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้มใิ หใชบังคับแกการเสนอขาย
หลักทรัพยในลักษณะดังตอไปนี้
(๑) การเสนอขายหนวยลงทุนที่ออกใหมของบริษัทหลักทรัพย
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการจัดการกองทุนรวม
(๒) การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ที่มี
มูลคาของหลักทรัพยทั้งหมดนอยกวาจํานวนเงินที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(๓) การเสนอขายหลักทรัพยที่มีลักษณะ ประเภท หรือจํานวน
ของผูลงทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การเสนอขายหลักทรัพยตาม (๒) และ (๓) ผูเริ่มจัดตั้งบริษัท
มหาชนจํากัด บริษัท หรือเจาของหลักทรัพยตองรายงานผลการขายใหสํานักงาน
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันปดการเสนอขาย

การยื่นแบบแสดง
รายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย
และรางหนังสือชี้ชวน

มาตรา ๖๕ การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคล
ใด ๆ จะกระทําไดตอเมื่อผูเริม่ จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของ
หลักทรัพยไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือ
ชี้ชวนตอสํานักงาน และแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
และรางหนังสือชี้ชวนดังกลาวมีผลใชบังคับแลว

การยื่นแบบพรอม
การขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย และกรณีที่
ไมจําตองยื่นแบบทุกครั้ง

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่เปนการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน
หรือบุคคลใด ๆ ตามมาตรา ๖๕ ที่ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทตอง
ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ผูเริ่มจัดตั้งบริษัท
มหาชนจํากัดหรือบริษัทอาจยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
และรางหนังสือชี้ชวนพรอมกับการยืน่ คําขออนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
หรือมาตรา ๓๔ หรือจะยื่นภายหลังจากวันที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพย
ที่ออกใหมก็ได

๒๗
ในกรณีที่บริษทั ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม
ตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ไดหลายครั้งภายใน
วงเงินและระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด และหลักทรัพยดังกลาวเปนหลักทรัพย
ที่มีกําหนดเวลาการชําระคืนไมเกินสองรอยเจ็ดสิบวัน บริษัทไมจําตองยื่นแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนทุกครั้งที่มีการ
เสนอขายหลักทรัพยดังกลาว แตตองจัดสงขอมูลที่เปลี่ยนแปลงจากแบบแสดง
รายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนที่ยนื่ ไวครั้งแรกใหแกสํานักงานลวงหนา
ไมนอยกวาหาวันทําการกอนวันจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวน
มาตรา ๖๗๔ ภายใตบังคับมาตรา ๖๘ แบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชีช้ วน ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด
สี่สิบหาวันนับจากวันที่สํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและรางหนังสือชีช้ วน เวนแตคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
จะประกาศกําหนดใหมีผลใชบังคับกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว

การมีผลใชบังคับของ
แบบและรางหนังสือ
ชี้ชวน

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัท
ไดยนื่ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน
พรอมกับการยืน่ คําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตามมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หากสํานักงานยังมิไดอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพย
ที่ออกใหมเมื่อพนระยะเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๗ ใหแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนดังกลาวมีผลใชบงั คับตอเมื่อ
ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทนั้นไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพย
ที่ออกใหมได

การมีผลใชบังคับ
ในกรณียื่นแบบ
พรอมการขออนุญาต

มาตรา ๖๙๔ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด โดยใหมี
รายละเอียดของรายการดังนี้
(๑) วัตถุประสงคของการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือ
บุคคลใด ๆ
(๒) ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย
(๓) ทุนของบริษัท

รายละเอียดของแบบ
แสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพย

๒๘
(๔) จํานวน และประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
(๕) ราคาที่คาดวาจะขายของหลักทรัพยตอ หนวย
(๖) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(๗) ฐานะทางการเงิน การดําเนินงาน และขอมูลที่สําคัญของธุรกิจ
(๘) ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
(๙) ผูสอบบัญชี สถาบันการเงินที่ติดตอประจํา และที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
(๑๐) วิธีการจอง จัดจําหนายและจัดสรรหลักทรัพย
(๑๑) ขอมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ในการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
สํานักงานจะกําหนดใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของ
หลักทรัพยแนบเอกสารหลักฐานอื่นนอกจากที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพยก็ได
รายละเอียดเพิ่มเติมของ
แบบกรณีตั๋วเงินหรือ
หุนกู

มาตรา ๗๐๔ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทตัว๋ เงิน หรือหุนกู นอกจากจะตองมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา ๖๙
แลว ใหมีรายละเอียดของรายการดังตอไปนี้ดวย
(๑) สิทธิและขอจํากัดในการโอนตามตั๋วเงินหรือหุนกู
(๒) ผลประโยชนตอบแทน
(๓) ทรัพยสินหรือหลักประกันอื่นที่เปนประกันการออก
หลักทรัพย (ถามี)
(๔) ผูแทนผูถือหุนกู (ถามี)
(๕) ภาระผูกพันในทรัพยสนิ ของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเฉพาะ
กรณีหลักทรัพยที่ไมมีประกัน
(๖) ยอดหนี้คงคางในการออกตั๋วเงินหรือหุนกูครั้งกอน
(๗) วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหนี้
(๘) วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ (ถามี)
(๙) ขอมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

๒๙
มาตรา ๗๑๔ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู หรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน นอกจากจะตองมีรายละเอียดของรายการ
ตามมาตรา ๖๙ แลว ใหมีรายละเอียดของรายการดังตอไปนี้ดว ย
(๑) สิทธิ และเงื่อนไขตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
(๒) มติของที่ประชุมผูถือหุนที่ใหออกหุนหรือหุนกูห รือ
คําอนุมัติของสํานักงานที่ใหออกหนวยลงทุนเพื่อใชสทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
แลวแตกรณี
(๓) จํานวนหุน หรือหุนกูหรือหนวยลงทุนทั้งสิ้นที่จะออกตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
(๔) วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ
(๕) ขอมูลอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม
ของแบบกรณีใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

มาตรา ๗๒ รางหนังสือชี้ชวนตองเปนไปตามแบบที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด สําหรับรายการในรางหนังสือชี้ชวนที่ตรงกับแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยตองมีสาระสําคัญของขอมูลไมตางกัน

แบบและรายการใน
รางหนังสือชี้ชวน

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่สํานักงานเห็นวาขอความหรือรายการ
ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชีช้ วน
ไมสมบูรณหรือไมครบถวน ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหผูยื่นแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนยื่นรายการหรือแกไขเพิ่มเติม
ใหครบถวน แตสํานักงานจะสั่งภายหลังจากที่แบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับตามมาตรา ๖๗ หรือ
มาตรา ๖๘ แลวมิได

อํานาจสั่งการของ
สํานักงานใหยื่นรายการ
หรือแกไขเพิ่มเติม
ใหครบถวน

มาตรา ๗๔ กอนวันทีแ่ บบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและรางหนังสือชีช้ วนมีผลใชบงั คับ หากผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด
บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยประสงคจะแกไขเพิ่มเติมรายการหรือขอมูลในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนดังกลาว ใหยื่น
ขอแกไขเพิ่มเติมรายการหรือขอมูลที่ไดยนื่ ไวตอสํานักงานได เวนแตการขอแกไข
เพิ่มเติมดังกลาวเปนการขอแกไขเพิ่มเติมในสาระสําคัญ สํานักงานอาจกําหนดให

การขอแกไขเพิ่มเติม
รายการหรือขอมูล

๓๐
การขอแกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเปนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและรางหนังสือชีช้ วนเขามาใหม โดยใหถือวาวันที่สํานักงานไดรับ
คําขอแกไขเพิม่ เติมนั้นเปนวันเริ่มตนในการนับระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ ดวย
ในกรณีที่สํานักงานเห็นวาการขอแกไขเพิม่ เติมตามวรรคหนึ่ง
จะมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูลงทุน ใหสํานักงานมีอํานาจสัง่ ใหผูเริ่ม
จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยดังกลาว ยื่นเอกสาร
หลักฐานหรือขอมูลใด ๆ เพิ่มเติมได
การหยุดนับระยะเวลา

มาตรา ๗๕ ในการนับระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ มิใหนบั ระยะ
เวลาตั้งแตวันที่สํานักงานไดสั่งการตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ วรรคสอง
จนถึงวันที่สํานักงานไดรับเอกสารหลักฐานหรือขอมูลโดยครบถวน

อํานาจสั่งการของ
สํานักงานในกรณีพบวา
ขอความหรือรายการ
ในแบบและหนังสือ
ชี้ชวนเปนเท็จหรือ
คลาดเคลื่อน

มาตรา ๗๖ ภายหลังจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ ใหสํานักงานมีอํานาจ
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีทสี่ ํานักงานตรวจพบวาขอความหรือรายการในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนเปนเท็จหรือขาด
ขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพย
เสียหาย ใหสาํ นักงานมีอํานาจสั่งระงับการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน และในกรณีทกี่ ารเสนอขาย
หลักทรัพยนนั้ ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ให
สํานักงานมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตนั้นไดในทันที
(๒) ในกรณีทสี่ ํานักงานตรวจพบวาขอความหรือรายการในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนคลาดเคลื่อน
ในสาระสําคัญหรือมีเหตุการณที่มีผลใหขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ทั้งนี้
อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการลงทุนของบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพย
ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งระงับการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมีการ
ดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองและดําเนินการอื่นใดตามที่สํานักงานกําหนด
เพื่อใหประชาชนไดทราบถึงการแกไขขอมูลดังกลาว

๓๑
(๓) ในกรณีทสี่ ํานักงานตรวจพบวาขอความหรือรายการในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนคลาดเคลื่อนใน
ลักษณะอื่น ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหผเู ริ่มจัดตั้งบริษทั มหาชนจํากัด บริษัท
หรือเจาของหลักทรัพยที่ยนื่ แบบดังกลาวแกไขขอมูลใหถูกตอง
การสั่งการของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบถึงการ
ดําเนินการใด ๆ ของผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษทั หรือเจาของหลักทรัพย
กอนที่จะมีการสั่งการดังกลาว และไมกระทบถึงสิทธิในการเรียกรองคาเสียหาย
ของบุคคลตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๒
มาตรา ๗๗ เมื่อผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือ
เจาของหลักทรัพยไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง
หนังสือชี้ชวนแลว การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยกอนวันที่
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนดังกลาว
มีผลใชบังคับใหกระทําได แตตองมีสาระสําคัญของขอมูลตามที่สํานักงาน
ประกาศกําหนดพรอมทั้งมีขอความใหเห็นชัดเจนวาการเผยแพรดังกลาวมิใชเปน
หนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด

การเผยแพรขอมูล
กอนวันที่แบบและราง
หนังสือชี้ชวนมีผล
ใชบังคับ

มาตรา ๗๘ ผูใดประสงคจะขอตรวจหรือขอสําเนาแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชีช้ วนที่ยนื่ ไวตอ สํานักงาน
ใหกระทําไดเมื่อไดปฏิบัติตามระเบียบที่สาํ นักงานประกาศกําหนด

การขอตรวจขอมูลที่
สํานักงาน

มาตรา ๗๙ เมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
และรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนจะ
กระทําไดตอเมื่อไดมีการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวน พรอมทั้งระบุวันที่ไดยนื่
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไวดว ย

การเสนอขายหลักทรัพย
ตอประชาชนตองจัดสง
และแจกจายหนังสือ
ชี้ชวน

มาตรา ๘๐๔ การโฆษณาชีช้ วนตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
ใหซื้อหลักทรัพยของผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพย
โดยมิใชดวยวิธีการตามมาตรา ๗๙ จะกระทําไดตอเมื่อแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชีช้ วนมีผลใชบงั คับตามมาตรา ๖๗ หรือ
มาตรา ๖๘ แลว และตองไมใชถอยคําหรือขอความใดที่เกินความจริง หรือเปนเท็จ
หรืออาจทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิด และถาเปนการโฆษณาทางสิ่งตีพิมพตองมี
รายละเอียดตามรายการดังตอไปนี้

การโฆษณาชี้ชวนใหซื้อ
หลักทรัพย

๓๒
(๑) จํานวน ชนิด ราคาเสนอขายหลักทรัพยตอหนวยและมูลคา
ของหลักทรัพยทั้งหมดที่โฆษณาชี้ชวนใหซื้อ
(๒) ชื่อผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัท หรือเจาของ
หลักทรัพย
(๓) ประเภทของธุรกิจที่จะดําเนินการหรือกําลังดําเนินการ
(๔) สถานที่ และวันเวลาทีจ่ ะขอรับหนังสือชี้ชวนได
(๕) ชื่อผูจัดจําหนายหลักทรัพย (ถามี)
(๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด
การรายงานผลการขาย
หลักทรัพย

มาตรา ๘๑ เมื่อไดเสนอขายหลักทรัพยตอ ประชาชนแลว ผูเริ่ม
จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยตองรายงานผลการขาย
หลักทรัพยตอสํานักงาน และในกรณีที่ผูเริม่ จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือ
เจาของหลักทรัพยเสนอขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหผูเริ่มจัดตั้ง
บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยแจงจํานวนหลักทรัพย และ
จํานวนเงินสวนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยไดรับซื้อไวเองดวย
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่สํานักงานประกาศกําหนด

สิทธิเรียกรองคาเสียหาย
จากบริษัทหรือเจาของ
หลักทรัพย

มาตรา ๘๒ ในกรณีทแี่ บบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความ
ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ใหบุคคลใด ๆ ที่ซื้อหลักทรัพยจากผูเริ่มจัดตั้งบริษัท
มหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพย และยังเปนเจาของหลักทรัพยอยูแ ละ
ไดรับความเสียหายจากการนั้น มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของ
หลักทรัพยดังกลาวได
บุคคลผูซื้อหลักทรัพยที่มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง
ตองเปนผูซื้อหลักทรัพยกอนที่จะปรากฏขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง แตตองไมเกิน
หนึ่งปนับแตวนั ที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือ
ชี้ชวนมีผลใชบังคับ

บุคคลที่ตองรับผิด
รวมกับบริษัทหรือ
เจาของหลักทรัพย

มาตรา ๘๓ ใหบุคคลดังตอไปนี้รับผิดตามมาตรา ๘๒ รวมกับ
บริษัทหรือเจาของหลักทรัพย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมมีสวนรูเห็น หรือโดย

๓๓
ตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอความ
ที่ควรตองแจงนั้น
(๑) กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทั ซึ่งลงลายมือชื่อ
ไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน
(๒) ผูเริ่มจัดตัง้ บริษัทมหาชนจํากัดซึ่งลงลายมือชื่อไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน
(๓) ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน
หรือผูประเมินราคาทรัพยสินซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงลงลายมือ
ชื่อรับรองขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือ
ชี้ชวน
มาตรา ๘๔ บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยและบุคคลตาม
มาตรา ๘๓ ไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา ๘๒ ในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) ผูซื้อหลักทรัพยไดรูหรือควรจะไดรูวา ขอความหรือรายการ
เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ หรือ
(๒) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันมิใชเปนผลมาจากการไดรับ
ขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือการไมแจงขอความทีค่ วรตองแจงในสาระสําคัญ

กรณีที่ไมตองรับผิด
ชดใชคาเสียหาย

มาตรา ๘๕ ความรับผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา ๘๒ ใหมีผล
เปนจํานวนเทากับสวนตางของจํานวนเงินที่ผูใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายไดจายไป
สําหรับการไดมาซึ่งหลักทรัพยนั้นกับราคาที่ควรจะเปนหากมีการเปดเผยขอมูล
ที่ถูกตองตามที่สํานักงานกําหนดซึ่งตองไมต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหลักทรัพยนั้น
บวกดวยดอกเบี้ยของจํานวนสวนตางดังกลาวสําหรับระยะเวลาที่ถือหลักทรัพยตาม
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยอยางนอยสี่แหงตามที่สาํ นักงาน
กําหนดพึงจายสําหรับเงินฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป

จํานวนคาเสียหายทีต่ อง
ชดใช

มาตรา ๘๖ สิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายตามมาตรา ๘๒
ใหมีอายุความหนึ่งปนับจากวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือ
ขาดขอความทีค่ วรตองแจง แตไมเกินสองปนับจากวันทีแ่ บบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชีช้ วนมีผลใชบงั คับ

อายุความฟองรอง

๓๔
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
และสํานักงานมิได
รับรองขอมูล หรือมิได
ประกันราคาหลักทรัพย
ที่เสนอขาย

มาตรา ๘๗ การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสํานักงานไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและในหนังสือชี้ชวนดังกลาว หรือคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และสํานักงานไดประกันราคาของหลักทรัพยที่เสนอขายนั้น

การสงมอบหลักทรัพย

มาตรา ๘๘๔ บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยตองสงมอบหลักทรัพย
ใหแกผูซื้อหลักทรัพยตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

ผูสอบบัญชีที่แสดง
ความเห็นตองบการเงิน
ในการเสนอขาย
หลักทรัพยใหมตอง
ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน

มาตรา ๘๙ ผูสอบบัญชีที่แสดงความเห็นตองบการเงินซึ่ง
เผยแพรไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยใหมและหนังสือ
ชี้ชวนในหมวดนี้ตองเปนผูส อบบัญชีที่สํานักงานใหความเห็นชอบ

หมวด ๓/๑๔
การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
______________________
บทนิยาม

มาตรา ๘๙/๑ ในหมวดนี้
“บริษัท” หมายความวา
(๑) บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนตอ
ประชาชน เวนแตบริษัทมหาชนจํากัดที่มลี ักษณะตามทีค่ ณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(๒) บริษัทมหาชนจํากัดทีม่ ีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย
“บริษัทยอย” หมายความวา
(๑) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทมีอํานาจควบคุม
กิจการ
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทยอยตาม (๑)
มีอํานาจควบคุมกิจการ

๓๕
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่อยูภายใตอํานาจ
ควบคุมกิจการตอเปนทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการ
ของบริษัทยอยตาม (๒)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการของบริษัท
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการของบริษัท
“ผูบริหาร” หมายความวา ผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการบริหารงานของบริษัท ไมวาโดยพฤติการณหรือโดยไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
“บุคคลที่มีความเกีย่ วของ” หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธ
ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลที่มอี ํานาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีทบี่ ุคคลนั้น
เปนนิติบุคคล ใหหมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นดวย
(๒) คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลตาม (๑)
(๓) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอํานาจควบคุมกิจการ
(๔) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
เมื่อบุคคลใดกระทําการดวยความเขาใจหรือความตกลงวา
หากบริษัททําธุรกรรมที่ใหประโยชนทางการเงินแกบุคคลดังกลาว กรรมการ
ผูบริหาร หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) จะไดรับประโยชนทางการเงินดวย
ใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของสําหรับการทําธุรกรรมนั้น
“อํานาจควบคุมกิจการ” หมายความวา
(๑) การถือหุน ที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกวา
รอยละหาสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิตบิ ุคคลนั้น
(๒) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุม
ผูถือหุนของนิติบุคคลหนึ่ง ไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือไมวาเพราะเหตุอื่นใด
(๓) การมีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไมวาโดยตรงหรือโดยออม
มาตรา ๘๙/๒ หามมิใหบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทกระทําการใด
อันเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจาง
ทํางานใหแกบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย ไมวาจะโดยการ

ขอหามกลั่นแกลงผูให
ขอมูลหรือรวมมือในการ
ตรวจสอบเหตุสงสัยวา
จะมีการฝาฝนกฎหมาย

๓๖
เปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทํางาน สั่งพักงาน ขมขู รบกวน
การปฏิบัติงาน เลิกจาง หรือกระทําการอื่นใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัตอิ ยางไมเปน
ธรรมตอบุคคลดังกลาว ดวยเหตุที่บุคคลนัน้
(๑) ใหขอมูล ใหความรวมมือ หรือใหความชวยเหลือไมวาดวย
ประการใด ๆ แกคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
สํานักงาน อันเกี่ยวของกับกรณีที่พนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นใดนั้นเชื่อหรือ
มีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตวามีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหถอยคํา ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือใหความชวยเหลือไมวาดวย
ประการใด ๆ แกคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน
เพื่อประโยชนในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะกระทําไปโดยที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานมีคําสั่งใหปฏิบัติหรือไม
สวนที่ ๑๔
กรรมการและผูบริหาร

คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของกรรมการ

มาตรา ๘๙/๓ กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด รวมทัง้ ตองไมมี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

การพนตําแหนงของ
กรรมการดวยเหตุมี
ลักษณะตองหาม

มาตรา ๘๙/๔ นอกจากการพนจากตําแหนงของกรรมการ
ดวยเหตุตามทีก่ ําหนดในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดแลว กรรมการ
ยอมพนจากตําแหนงเมื่อมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับ
ความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถอื หุนตามที่กําหนด
ในมาตรา ๘๙/๓ และจะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทั ตอไปมิได

บทรองรับความสมบูรณ
และผูกพันของกิจการ
กระทําไปกอนปรากฏวา
กรรมการขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหาม

มาตรา ๘๙/๕ บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ กรรมการ
หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการไดกระทําไปในนามของบริษัท
ยอมมีผลสมบูรณและผูกพันบริษัท แมจะปรากฏในภายหลังวากรรมการ
ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะตองหามหรือขาดความเหมาะสมตามมาตรา ๘๙/๓

๓๗
มาตรา ๘๙/๖ ผูบริหารตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ผูบริหารคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารคนนั้นพนจากตําแหนง และจะดํารงตําแหนงผูบริหาร
ในบริษัทตอไปมิได

คุณสมบัติ ลักษณะ
ตองหาม และการพน
จากตําแหนงของ
ผูบริหาร

สวนที่ ๒๔
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร
มาตรา ๘๙/๗ ในการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการและ
ผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ดว ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย
สุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท
และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน

หนาที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการและ
ผูบริหาร

มาตรา ๘๙/๘ ในการปฏิบัตหิ นาที่ดว ยความรับผิดชอบและ
ความระมัดระวัง กรรมการและผูบริหารตองกระทําเยีย่ งวิญูชนผูประกอบธุรกิจ
เชนนั้นจะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกัน
การใดที่กรรมการหรือผูบริหารพิสูจนไดวา ณ เวลาที่พจิ ารณา
เรื่องดังกลาว การตัดสินใจของตนมีลักษณะครบถวนดังตอไปนี้ ใหถือวา
กรรมการหรือผูบริหารผูนั้นไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและ
ความระมัดระวังตามวรรคหนึ่งแลว
(๑) การตัดสินใจไดกระทําไปดวยความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
(๒) การตัดสินใจไดกระทําบนพื้นฐานขอมูลที่เชื่อโดยสุจริต
วาเพียงพอ และ
(๓) การตัดสินใจไดกระทําไปโดยตนไมมีสวนไดเสีย
ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

การปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรับผิดชอบและ
ความระมัดระวัง

มาตรา ๘๙/๙ ในการพิจารณาวากรรมการหรือผูบริหารแตละคน
ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและความระมัดระวังหรือไม ใหคาํ นึงถึง
ปจจัยดังตอไปนี้ดวย

ปจจัยประกอบการ
พิจารณาการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความ
รับผิดชอบและ
ระมัดระวัง

๓๘
(๑) ตําแหนงในบริษัทที่บุคคลดังกลาวดํารงอยู ณ เวลานั้น
(๒) ขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหนงในบริษัทของบุคคล
ดังกลาวตามทีก่ ําหนดโดยกฎหมายหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
และ
(๓) คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และประสบการณ รวมทั้ง
วัตถุประสงคของการแตงตัง้
การปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต

มาตรา ๘๙/๑๐ ในการปฏิบตั ิหนาที่ดว ยความซื่อสัตยสุจริต
กรรมการและผูบริหารตอง
(๑) กระทําการโดยสุจริตเพือ่ ประโยชนสงู สุดของบริษัทเปนสําคัญ
(๒) กระทําการที่มีจุดมุงหมายโดยชอบและเหมาะสม และ
(๓) ไมกระทําการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับประโยชนของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ

บทสันนิษฐาน
กระทําที่ขัดหรือแยงกับ
ประโยชนของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ

มาตรา ๘๙/๑๑ การกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งเปนผลใหกรรมการ ผูบริหาร
หรือบุคคล ที่มีความเกี่ยวของ ไดรับประโยชนทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได
ตามปกติ หรือเปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหาย ใหสันนิษฐานวาเปนการกระทํา
ที่ขัดหรือแยงกับประโยชนของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
(๑) การทําธุรกรรมระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับกรรมการ
ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยไมเปนไปตามมาตรา ๘๙/๑๒ หรือ
มาตรา ๘๙/๑๓
(๒) การใชขอ มูลของบริษัทที่ลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลที่เปดเผย
ตอสาธารณชนแลว หรือ
(๓) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะ
ที่เปนการฝาฝนหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การทําธุรกรรม
ระหวางกรรมการ
ผูบริหาร หรือบุคคลที่
มีความเกี่ยวของ กับ
บริษัทหรือบริษัทยอย

มาตรา ๘๙/๑๒ กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
จะกระทําธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทยอยไดตอเมื่อธุรกรรมดังกลาวไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถ ือหุนของบริษัทแลว เวนแตธุรกรรมดังกลาวจะเขาลักษณะใด
ลักษณะหนึง่ ดังตอไปนี้
(๑) ธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่
วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรอง

๓๙
ทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ แลวแตกรณี และเปนขอตกลงทางการคาที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการหรือเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไวแลว
(๒) การใหกยู ืมเงินตามระเบียบสงเคราะหพนักงานและลูกจาง
(๓) ธุรกรรมที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งของบริษทั หรือคูสัญญา
ทั้งสองฝายมีสถานะเปน
(ก) บริษทั ยอยที่บริษัทเปนผูถือหุนไมนอยกวารอยละเกาสิบ
ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษทั ยอย หรือ
(ข) บริษทั ยอยที่กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกีย่ วของถือหุนหรือมีสวนไดเสียอยูด ว ย ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ไมเกิน
จํานวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(๔) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลคาไมเกินจํานวนหรืออัตรา
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในการประกาศกําหนดตาม (๓) (ข) หรือ (๔) คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนอาจกําหนดใหธุรกรรมที่กําหนดตองไดรบั อนุมัติจากคณะกรรมการ
ดวยก็ได
มิใหนําความในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับกับการทําธุรกรรมระหวางกรรมการกับบริษัทหรือ
บริษัทยอย
มาตรา ๘๙/๑๓ ในกรณีมีเหตุสมควร โดยพิจารณาจากผลของ
ธุรกรรมที่มีนัยสําคัญตอบริษัท หรือความสัมพันธของธุรกรรมกับธุรกิจปกติ
ของบริษัท ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ
ในเรื่องดังตอไปนี้ เพื่อใชบังคับกับการทําธุรกรรมระหวางบริษัทหรือบริษัทยอย
กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของได
(๑) การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมดังกลาวตอผูลงทุน
เปนการทั่วไปหรือในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือนัดประชุม
ผูถือหุน
(๒) จํานวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผูถือหุนในการลงมติอนุมัติ
การทําธุรกรรมดังกลาว
(๓) หลักเกณฑในการประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีบัตร
ออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุน การจัดใหมีผูตรวจการการประชุม หรือการพิจารณา
สวนไดเสียเปนพิเศษของผูถอื หุนซึ่งไมมีสทิ ธิออกเสียง

หลักเกณฑการทํา
ธุรกรรมระหวาง
กรรมการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ
กับบริษัทหรือบริษัทยอย

๔๐

การรายงานสวนไดเสีย

มาตรา ๘๙/๑๔ กรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัท
ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

เลขานุการบริษัท

มาตรา ๘๙/๑๕ คณะกรรมการตองจัดใหมีเลขานุการบริษัท
รับผิดชอบดําเนินการดังตอไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ
(๑) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุม
ผูถือหุน
(๒) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผูบริหาร
(๓) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และให
คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน
ในชวงเวลาดังกลาว
ใหประธานกรรมการแจงชื่อเลขานุการบริษัทตอสํานักงานภายใน
สิบสี่วันนับแตวันทีจ่ ัดใหมีผูรับผิดชอบในตําแหนงดังกลาว และใหแจงใหสํานักงาน
ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ดวย

หนาที่เลขานุการบริษัท
ในการสงสําเนารายงาน
สวนไดเสีย

มาตรา ๘๙/๑๖ ใหเลขานุการบริษัทจัดสงสําเนารายงานการมี
สวนไดเสียตามมาตรา ๘๙/๑๔ ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแตวนั ที่บริษทั ไดรับรายงานนั้น

การจัดระบบจัดเก็บ
เอกสารและหลักฐาน

มาตรา ๘๙/๑๗ บริษัทตองจัดใหมีระบบการเก็บรักษาเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวของกับการแสดงขอมูลตามมาตรา ๘๙/๒๐ รวมทัง้ ดูแล
ใหมีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวใหถูกตองครบถวนและสามารถ
ตรวจสอบไดภายในระยะเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่มกี ารจัดทําเอกสารหรือ
ขอมูลดังกลาว

๔๑
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความ
รวมถึงการเก็บรักษาดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงขอความ
มาตรา ๘๙/๑๘ นอกจากการดําเนินการกับกรรมการตาม
มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
แลว ในกรณีที่กรรมการกระทําการหรือละเวนกระทําการใดอันเปนการไมปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๘๙/๗ จนเปนเหตุใหกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลทีม่ ี
ความเกีย่ วของไดประโยชนไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟองเรียกใหกรรมการรับผิดชอบ
ในการสงคืนประโยชนดังกลาวใหแกบริษทั ได
ในกรณีผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิ
ออกเสียงนับรวมกันไดไมนอ ยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทไดแจงเปนหนังสือใหบริษัทดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว และบริษัท
ไมดําเนินการตามที่ผูถือหุนแจงภายในหนึง่ เดือนนับแตวนั ทีแ่ จง ผูถือหุนดังกลาว
สามารถใชสทิ ธิฟองเรียกคืนประโยชนตามวรรคหนึ่งแทนบริษทั ได
ในกรณีที่ผูถือหุนใชสิทธิดําเนินการกับกรรมการตามมาตรานี้
แทนบริษัท หากศาลเห็นวาการใชสิทธิของผูถือหุนเปนไปโดยสุจริต ใหศาล
มีอํานาจกําหนดใหบริษทั ชดใชคาใชจายตามจํานวนที่เห็นสมควรซึ่งเกิดขึน้ จริง
ใหแกผูถือหุนที่ใชสิทธิดังกลาว และเพื่อประโยชนในการกําหนดคาใชจายดังกลาว
ใหศาลมีอํานาจเรียกใหบริษทั เขามาเปนคูค วามในคดีดว ย

การฟองกรรมการเพื่อ
เรียกประโยชนที่
กรรมการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ
ไดรับไปโดยมิชอบคืน
ใหแกบริษัท

มาตรา ๘๙/๑๙ ใหนําความในมาตรา ๘๙/๑๘ มาใชบังคับ
กับการฟอง เรียกใหผูบริหารกระทําการหรือละเวนกระทําการใดอันเปนการ
ไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘๙/๗ รับผิดชอบในการสงคืนประโยชนทตี่ นหรือ
กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดไปโดยมิชอบ โดยอนุโลม

การฟองผูบริหารเพื่อ
เรียกประโยชนที่
กรรมการ ผูบริหาร
หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของไดรับไปโดย
มิชอบคืนใหแกบริษัท

มาตรา ๘๙/๒๐ กรรมการและผูบริหารตองรวมกันรับผิด
ตอบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนือ่ งจาก
การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงขอความที่เปนเท็จ
ในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญในกรณีดังตอไปนี้
เวนแตกรรมการหรือผูบริหารดังกลาวจะพิสจู นไดวาโดยตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรู
ถึงความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอมูลที่ควรตองแจงนั้น

ความรับผิดของ
กรรมการและผูบริหาร
กรณีเปดเผยขอมูลเปน
เท็จหรือขาดขอความ
สําคัญ

๔๒
(๑) การใหขอมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผูถือหุน
(๒) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ตองเปดเผยตามมาตรา ๕๖
มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๑๙๙
(๓) ความเห็นของกิจการเมือ่ มีผูทําคําเสนอซื้อหุนของบริษัท
จากผูถือหุนเปนการทั่วไป
(๔) การใหขอ มูลหรือรายงานอื่นใดเกีย่ วกับกิจการที่บริษัท
จัดทําขึ้น เพื่อเผยแพรตอผูถือหุนหรือประชาชนเปนการทั่วไป ตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในการฟองเรียกคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง หามมิใหฟองคดี
เมื่อพนกําหนดสองปนับแตวนั ที่ผูเสียหายรูถึงการเปดเผยขอมูลอันเปนเท็จหรือปกปด
ขอความจริงตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนกําหนดหาปนับแตวันที่ไดมีการกระทํานั้น
ขอหามกรรมการหรือ
ผูบริหารที่ทุจริตหรือ
ประมาทเลินเลออยาง
รายแรงใชมติหรือการ
ใหสัตยาบันของ
คณะกรรมการหรือ
ที่ประชุมผูถือหุน
เปนขออางใหตนพน
จากความรับผิด

มาตรา ๘๙/๒๑ กรรมการหรือผูบริหารที่กระทําการหรือละเวน
กระทําการโดยทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง จนเปนเหตุใหบริษัทเสียหาย
หรือเสียประโยชนที่ควรได จะยกเหตุทไี่ ดรบั อนุมัติหรือใหสัตยาบันโดยที่ประชุม
ผูถือหุนหรือคณะกรรมการมาทําใหตนหลุดพนจากความรับผิดมิได
การกระทําการหรือละเวนกระทําการตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึง
กรณีดังตอไปนี้ดวย
(๑) การขอมติคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนโดยแสดง
ขอความที่เปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจง
ในสาระสําคัญ
(๒) กรณีที่เกีย่ วของกับการเบียดบังเอาทรัพยสินหรือประโยชน
ของบริษัท
(๓) กรณีที่เกีย่ วของกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของบริษัท

การนําบทบัญญัติ
ใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๘๙/๒๒ ใหนําบทบัญญัติในสวนที่เกีย่ วกับหนาที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารตามมาตรา ๘๙/๗ ถึงมาตรา ๘๙/๒๑
รวมทัง้ บทกําหนดโทษที่เกีย่ วของมาใชบังคับกับบุคคลดังตอไปนี้ โดยอนุโลม
(๑) ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน และผูบริหาร
แผนชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยลมละลาย และในกรณีทผี่ ูบริหารชั่วคราว

๔๓
ผูทําแผน ผูบริหารแผน หรือผูบริหารแผนชั่วคราวเปนนิติบุคคล ใหหมายความ
รวมถึงกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของของนิติบุคคลนั้นดวย
(๒) ผูชําระบัญชี
มาตรา ๘๙/๒๓ เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา ๘๙/๑๕ ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต
รวมทัง้ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 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 รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกีย่ วของมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับบุคคลตามมาตรา ๘๙/๒๒
(๑) และ (๒) ของบริษัทยอย โดยอนุโลม

การนําบทบัญญัติ
มาใชบังคับโดย
อนุโลม

มาตรา ๘๙/๒๕ ในการสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยหรือ
บริษัทตามมาตรฐานการสอบบัญชี ไมวาจะกระทําในฐานะเปนผูสอบบัญชี
ของนิติบุคคลดังกลาว หรือในฐานะอื่น ซึ่งนิติบุคคลดังกลาวยินยอมใหสอบบัญชี
ก็ตาม ถาผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลดังกลาวไดกระทําความผิดตาม
มาตรา ๒๘๑/๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐๕ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙
มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๑๒ หรือมาตรา ๓๑๓ ใหผสู อบบัญชีแจงขอเท็จจริง
เกีย่ วกับพฤติการณดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพยหรือ
บริษัทนั้นทราบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบตอไปโดยไมชกั ชา และใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแกสํานักงาน และผูสอบบัญชี
ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ใหผูสอบบัญชีแจงใหสํานักงานทราบ
พฤติการณอันควรสงสัยที่ตองแจงตามวรรคหนึ่ง และวิธีการ
เพื่อใหไดมาซึง่ ขอเท็จจริงเกีย่ วกับพฤติการณดังกลาว ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

หนาที่ของผูสอบบัญชี
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการแจง
พฤติการณเกี่ยวกับการ
กระทําความผิด

๔๔
สวนที่ ๓๔
การประชุมผูถือหุน
การกําหนดวันที่ผูถือหุน
มีสิทธิเขาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

การกําหนดขอมูลและ
ระยะเวลาสงหนังสือนัด
ประชุมผูถือหุน

การเสนอเรื่องเปน
วาระการประชุม
ผูถือหุน

มาตรา ๘๙/๒๖ ในการประชุมผูถือหุน บุคคลที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตองเปนผูถือหุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการ
กําหนด และจํานวนหุนที่ผูถอื หุนแตละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให
เปนไปตามทีป่ รากฏในทะเบียนผูถือหุน ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคล
ดังกลาวยอมไมไดรับผลกระทบ แมวาทะเบียนผูถือหุน ณ วันประชุมผูถือหุน
จะมีขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแลว
วันที่กําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองเปน
วันที่ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกินสองเดือน แตตองไมกอนวันที่
คณะกรรมการอนุมัติใหมกี ารเรียกประชุมผูถือหุน และเมื่อคณะกรรมการ
กําหนดวันเพือ่ กําหนดผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมแลวจะเปลี่ยนแปลงมิได
มาตรา ๘๙/๒๗ ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจ
ประกาศกําหนดประเภทหรือรายละเอียดของขอมูลที่คณะกรรมการตองแจง
ตอผูถือหุนในหนังสือนัดประชุม และระยะเวลาในการจัดสงหนังสือนัดประชุม
มาตรา ๘๙/๒๘ ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน และ
มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท จะทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระ
การประชุมผูถือหุนซึ่งตองระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา แลวแตกรณี พรอมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสําหรับการประชุม
สามัญประจําปหรือการประชุมวิสามัญก็ได โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ใหคณะกรรมการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนตามวรรคหนึ่ง
เปนวาระในการประชุมผูถือหุนที่จะจัดใหมีขึ้น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกลาวเสนอเปนวาระในการประชุม
ผูถือหุนก็ได
(๑) เปนเรื่องที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดในวรรคหนึ่ง
(๒) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ
ขอเท็จจริงที่กลาวอางโดยผูถ ือหุนมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความ
ไมปกติของเรือ่ งดังกลาว

๔๕
(๓) เปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการ
ใหเกิดผลตามที่ประสงค
(๔) เปนเรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอทีป่ ระชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาแลวในรอบสิบสองเดือนที่ผานมา และเรื่องดังกลาวไดรับมติสนับสนุน
ดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
เวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหมจะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ
จากขอเท็จจริงในขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งกอน
(๕) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผูถือหุน
ตามวรรคหนึ่งเปนวาระในการประชุมผูถือหุนครั้งใด ใหแจงกรณีดังกลาว
เปนเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผูถือหุนในครั้งนั้น โดยตองระบุเหตุผล
ในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกลาวไวดว ย
ในกรณีที่ผูถือหุนในการประชุมตามวรรคสามมีมติดวยคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นชอบใหมกี ารบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนตามวรรคหนึ่งเปนวาระการประชุม
ของผูถือหุน ใหคณะกรรมการบรรจุเรื่องดังกลาวเปนวาระในการประชุมผูถือหุน
ที่บริษัทจะจัดใหมีขึ้นในครัง้ ถัดไป
มาตรา ๘๙/๒๙ การดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ หากเปนกรณี
ที่มีนัยสําคัญตอบริษัทตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
(๑) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ไมวาทรัพยสินนั้น
จะเปนทรัพยสนิ ของบริษัทหรือบริษัทยอย
(๒) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิ
เรียกรองที่มีตอ ผูที่กอความเสียหายแกบริษัท ไมวาสิทธิประโยชนนนั้ จะเกี่ยวเนื่อง
กับทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทยอย
(๓) การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชาหรือ
ใหเชาซื้อกิจการ หรือทรัพยสินทั้งหมดหรือบางสวน ไมวากิจการหรือทรัพยสินนั้น
จะดําเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทยอย
(๔) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมด
หรือบางสวน ไมวาธุรกิจนั้นจะดําเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทยอย

หลักเกณฑการทํา
ธุรกรรมที่มีนัยสําคัญตอ
บริษัท

๔๖
(๕) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลกระทบตอโครงสราง
การบริหารจัดการบริษัท
(๖) การใหกยู มื เงิน การใหสินเชื่อ การค้ําประกัน การทํานิติกรรม
ผูกพันบริษัทใหตองรับภาระทางการเงินเพิม่ ขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอก
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถปฏิบัติการชําระหนี้ได หรือการใหความชวยเหลือ
ดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่น และมิใชธุรกิจปกติของบริษทั ไมวา
การนั้นจะดําเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทยอย
(๗) การดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจประกาศกําหนด
หลักเกณฑเพิม่ เติม ในเรื่องดังตอไปนี้เพื่อใชบังคับกับการดําเนินการของบริษัท
ตามวรรคหนึ่งได
(๑) การเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนเปนการทัว่ ไปที่เกี่ยวกับ
การดําเนินการของบริษัทตามวรรคหนึ่ง หรือขอมูลในหนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการหรือหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
(๒) จํานวนคะแนนเสียงของที่ประชุมผูถือหุนในการลงมติอนุมัติ
การทําธุรกรรมดังกลาว
การใชสิทธิรองขอตอ
ศาลเพื่อเพิกถอนมติ
ในการประชุมผูถือหุน

มาตรา ๘๙/๓๐ ในการประชุมผูถือหุนครั้งใด ถาไดมกี าร
สงหนังสือนัดประชุมหรือลงมติโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนบทบัญญัติในหมวดนี้
ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอ ยกวา
รอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะรองขอใหศาลสั่งเพิกถอน
มติในการประชุมครั้งนั้นก็ได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติในสวนที่เกีย่ วกับการรอง
ขอใหศาลสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมผูถือหุนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
มาใชบังคับ โดยอนุโลม

หลักเกณฑการชักชวน
ชี้นํา เปนการทั่วไป
เพื่อใหผูถือหุน
มอบฉันทะ

มาตรา ๘๙/๓๑ การชักชวน ชี้นํา หรือกระทําดวยประการใด ๆ
ตอผูถือหุนของบริษัทเปนการทั่วไป เพื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะใหตนหรือบุคคลอื่น
เขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

หลักเกณฑการจัด
ประชุมผูถือหุนโดยใช
หองประชุมหลายหอง

มาตรา ๘๙/๓๒ ในการประชุมผูถือหุน บริษัทอาจดําเนินการ
ในหองประชุมมากกวาหนึ่งหอง แตตองใหผูเขาประชุมในหองอื่นสามารถแสดง
ความคิดเห็นใหปรากฏตอผูถือหุนอื่นในแตละหองได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

๔๗
หมวด ๔
ธุรกิจหลักทรัพย
สวนที่ ๑
การจัดตั้งและการออกใบอนุญาต
มาตรา ๙๐ การประกอบธุรกิจหลักทรัพยจะกระทําไดตอ เมื่อ
ไดจัดตั้งในรูปบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดหรือเมื่อเปนสถาบันการเงิน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ โดยไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
๔
ความในวรรคสอง ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
การควบบริษทั หลักทรัพยเขากันใหถือวาเปนการจัดตั้งบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี
การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต
และการใหความเห็นชอบตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการ ตลอดจนเสียคาธรรมเนียมตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

การประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยตองไดรับ
ใบอนุญาตและเสีย
คาธรรมเนียม

มาตรา ๙๑ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศหรือเพือ่ พิทักษประโยชนของประชาชน
ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจกําหนดเงื่อนไข
ที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยได
ในกรณีที่สภาพการณทกี่ อใหเกิดความจําเปนตามวรรคหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป รัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดไวแลวนั้นได

การกําหนดเงื่อนไขให
ผูรับใบอนุญาตตอง
ปฏิบัติในการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย

มาตรา ๙๒ บริษัทหลักทรัพยอาจมีสํานักงานสาขาได แตตอง
ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
การจัดตั้งสํานักงานสาขาของสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายอืน่ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น

การมีสํานักงานสาขา

๔๘

สํานักงานผูกระทําการ
แทน

มาตรา ๙๓ ผูใดจะกระทําการแทนบริษัทซึ่งจัดตั้งและประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยตามกฎหมายตางประเทศ โดยมีสํานักงานติดตอกับบุคคลทั่วไป
ในราชอาณาจักรตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
ใหผูกระทําการแทนตามวรรคหนึ่งทํากิจการไดเฉพาะที่ระบุไว
ในการอนุญาต
มิใหนําความในมาตรา ๙๕ มาใชบังคับแกผูไดรับอนุญาต
ตามมาตรานี้ แตผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด
สวนที่ ๒
การกํากับและควบคุม

คํานําหนาชื่อและ
ลงทายของบริษัท
หลักทรัพย

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

ขอหามบุคคลอื่นใชชื่อ

มาตรา ๙๕ หามมิใหผูใดนอกจากบริษัทหลักทรัพยใชชื่อหรือ
คําแสดงชื่อในธุรกิจวา “บริษัทหลักทรัพย” หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน

ทุนจดทะเบียนซึ่ง
ชําระแลวของบริษัท
หลักทรัพย

มาตรา ๙๖๓ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดใหบริษัท
หลักทรัพยตองมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวตามจํานวนทีก่ ําหนดสําหรับการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งหรือไมก็ได เวนแตบริษัท
หลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยหรือการ
จัดจําหนายหลักทรัพยหรือทีม่ ีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยในลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตองกําหนดทุนจดทะเบียนซึ่ง
ชําระแลว ไมนอยกวาหนึ่งรอยลานบาท
(๑) มีการเก็บรักษาทรัพยสนิ ของลูกคาไวในความครอบครอง
(๒) มีการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยเพื่อการลงทุนของ
บริษัทหลักทรัพยนั้นเอง
(๓) มีภาระความรับผิดชอบตอระบบชําระราคาและการสงมอบ
หลักทรัพย

การดํารงเงินกองทุน
ใหเพียงพอ

มาตรา ๙๗ ใหบริษัทหลักทรัพยดํารงเงินกองทุนใหเพียงพอ
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 และลักษณะของหลักทรัพยที่เกีย่ วของ
(๓) กระทําการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
หรือเปนการเอาเปรียบลูกคาหรือบุคคลที่เกี่ยวของตามทีค่ ณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(๔) ซื้อขายหลักทรัพยลวงหนาไมวาจะเปนการซื้อขายในนาม
ของตนเองหรือลูกคา เวนแตคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดให
กระทําได
(๕) ขายหลักทรัพยโดยที่บริษัทยังไมมหี ลักทรัพยนั้นอยูใน
ครอบครองหรือมิไดมีบุคคลใดมอบหมายใหขายหลักทรัพยนั้น เวนแต
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดใหกระทําได
(๖) รับคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยจากลูกคานอกสถานที่ทําการ
ของสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา เวนแตสํานักงานจะกําหนดเปนอยางอื่น
(๗) ซื้อหรือมีหุน เวนแต
(ก) เปนการไดมาเนื่องจากประกอบการคาหลักทรัพย
การจัดจําหนายหลักทรัพย หรือธุรกิจหลักทรัพยอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด หรือ
(ข) เปนการไดมาโดยไดรับผอนผันจากสํานักงานตาม
หลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(๘) ประกอบกิจการอื่นใดทีม่ ิใชธุรกิจหลักทรัพยในประเภท
ที่ไดรับอนุญาต เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การประกอบกิจการอื่นใดตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงการใหกูยืมเงิน
เพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลีย่ นหลักทรัพยที่เกี่ยวกับการประกอบการเปนนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพยหรือการคาหลักทรัพย หรือการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพยและในศูนยซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบการคาหลักทรัพย
(๙) ยายที่ตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาโดยมิไดรับ
อนุญาตจากสํานักงาน
(๑๐) โฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพยนั้น เวนแต
การโฆษณานัน้ จะไดกระทําตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด

ขอหามในการประกอบ
ธุรกิจ

๕๐

ลําดับกอนหลังในการ
ครอบครองหลักทรัพย

มาตรา ๙๙ ในกรณีที่มีปญหาเกีย่ วกับใบหลักทรัพยที่บริษัท
หลักทรัพยครอบครองอยูในขณะใดขณะหนึ่งวา บริษัทหลักทรัพยไดครอบครอง
ไวเพื่อตนเองหรือเพื่อลูกคาของบริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทไดครอบครองไว
เพื่อลูกคารายใด ใหเปนไปตามลําดับกอนหลังดังตอไปนี้
(๑) ใหการครอบครองของบริษัทหลักทรัพยเพื่อลูกคาของบริษัท
หลักทรัพยอยูใ นลําดับกอนการครอบครองของบริษัทหลักทรัพยเพื่อตนเอง
(๒) ใหลูกคาที่สั่งซื้อกอนไดรับประโยชนตามลําดับกอนหลัง
หลักทรัพยที่ซอื้ ทั้งนี้ ไมวาบริษัทหลักทรัพยนั้นจะยึดถือหลักทรัพยดงั กลาว
ไวเปนประกันการชําระหนีเ้ งินกูดว ยหรือไมก็ตาม

การตั้งตัวแทนหรือ
นายหนาของบริษัท
หลักทรัพย

มาตรา ๑๐๐ การตั้งบุคคลใดเปนตัวแทนหรือนายหนาของ
บริษัทหลักทรัพยตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานกอน
การขอรับอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กรณีที่ตองแจงตอ
สํานักงาน

มาตรา ๑๐๑ ใหบริษัทหลักทรัพยแจงเปนหนังสือตอสํานักงาน
ภายในสิบหาวันนับแตมกี ารแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของ
บริษัทหลักทรัพย

การใหกูยืมเงินเพื่อการ
ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย

มาตรา ๑๐๒๔ การใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด

ลักษณะตองหามของ
ผูบริหารของบริษัท
หลักทรัพย และ
ขอยกเวน

มาตรา ๑๐๓ หามมิใหบริษทั หลักทรัพยตงั้ หรือยอมใหบุคคล
ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนหรือทําหนาทีก่ รรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจ
ในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย
(๑) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๒) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในความผิดเกีย่ วกับทรัพยทกี่ ระทําโดยทุจริต
(๓) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการ
จัดการของสถาบันการเงินทีถ่ ูกเพิกถอนใบอนุญาต เวนแตจะไดรับยกเวนจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(๔)๔ เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของ
บริษัทหลักทรัพยอนื่ เวนแตจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธกี ารที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

๕๑
(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเปนประธานกรรมการ กรรมการ
หรือผูจัดการตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ หรือเคยถูกถอดถอนตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายอืน่
(๖) เปนขาราชการการเมือง
(๗) เปนขาราชการซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัท
หลักทรัพย พนักงานของธนาคารแหงประเทศไทยหรือสํานักงาน เวนแต
(ก) เปนกรณีที่ไดรับการแตงตั้งโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเขาไปชวยเหลือในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย
หรือ
(ข) เปนกรณีที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๔๕
(ค) เปนกรณีของบริษัทหลักทรัพยที่เปนรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
(๘)๔ (ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑)
(๙) เปนบุคคลซึ่งมิไดมีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการ
ทํางานหรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(๑๐) มีลักษณะตองหามอยางอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๔ บริษัทหลักทรัพยจะแตงตั้งกรรมการหรือผูจัดการ
หรือทําสัญญาใหบุคคลอื่นมีอํานาจทั้งหมดหรือบางสวนในการบริหารงานของ
บริษัทหลักทรัพยได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวาบุคคลตามวรรคหนึ่งมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๐๓ ใหสํานักงานมีอํานาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ไดใหไว
แลวไดและใหบริษัทหลักทรัพยเสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอความเห็นชอบจาก
สํานักงานภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ
ใหนําความในมาตรา ๑๐๓ มาใชบังคับแกบุคคลซึ่งบริษัท
หลักทรัพยทําสัญญาใหมีอํานาจทั้งหมดหรือบางสวนในการบริหารงานของบริษัท
หลักทรัพยนนั้ ตลอดจนผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกบุคคลนั้นดวยโดยอนุโลม

การใหความเห็นชอบ
ผูบริหาร และการ
เพิกถอนการใหความ
เห็นชอบ

มาตรา ๑๐๕ ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทําบัญชีเพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินที่เปนอยูตามความเปนจริงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่กําหนดโดยสถาบันวิชาชีพทีห่ นวยราชการที่เกี่ยวของใหความเห็นชอบ
และขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

การจัดทําบัญชีแสดง
ผลการดําเนินงาน และ
ฐานะการเงินของบริษัท
หลักทรัพย

๕๒

การจัดทําและการ
ประกาศงบการเงิน และ
การใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญชี

มาตรา ๑๐๖ ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทํางบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุนทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนตามแบบที่สํานักงานประกาศ
กําหนด งบดุลนั้นตองมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีที่
สํานักงานใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีในรอบปบัญชีนั้นและผูสอบบัญชี
ดังกลาวตองมิใชกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทหลักทรัพยนั้น
ใหบริษัทหลักทรัพยประกาศงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
ที่จัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน โดยให
ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานของบริษัทหลักทรัพยนั้น ลงประกาศ
ในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอยหนึ่งฉบับ และเสนอตอสํานักงาน
หนึ่งฉบับ
การจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับงวดการบัญชีรอบ
ระยะเวลาหกเดือนแรกของปบัญชีตามวรรคหนึ่งและการประกาศตามวรรคสอง
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามเดือนนับแตวันสิน้ งวดการบัญชี และสําหรับ
งวดประจําปบญ
ั ชี ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแตวนั ที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ แตระยะเวลาทั้งหมดตองไมเกินสี่เดือนนับแตวันสิ้นป
บัญชีนั้น ทั้งนี้ เวนแตสํานักงานจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น

มรรยาทและการ
ปฏิบัติงานของ
ผูสอบบัญชี

มาตรา ๑๐๗ ผูสอบบัญชีตามมาตรา ๑๐๖ ตองรักษามรรยาท
และปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีและขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่บริษทั หลักทรัพยไดทําเอกสารประกอบการลงบัญชี
และหรือลงบัญชีไมตรงกับความเปนจริง ใหผูสอบบัญชีเปดเผยขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญของบัญชีที่มีผลกระทบตองบการเงินไวในรายงานการสอบบัญชีที่ตน
จะตองลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น
ผูสอบบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ใหสํานักงานมีอํานาจเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีผูนั้นได

การใหบริษัทหลักทรัพย
ประกาศรายการหรือ
เปดเผยขอมูล

มาตรา ๑๐๘ ใหบริษัทหลักทรัพยประกาศรายการหรือเปดเผย
ขอมูลอื่นใดเกีย่ วกับบริษัทหลักทรัพยนั้นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่สํานักงาน
กําหนด ประกาศรายการหรือขอมูลดังกลาวใหแสดงไวในที่เปดเผย ณ สํานักงาน
ของบริษัทหลักทรัพยนนั้ และใหรายงานตอสํานักงานทราบพรอมดวยสําเนา
ประกาศรายการหรือขอมูลที่เปดเผย

๕๓
มาตรา ๑๐๙ สํานักงานจะกําหนดใหบริษทั หลักทรัพยใดยื่น
รายงานหรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเปนครั้งคราวตามที่สํานักงาน
กําหนดก็ได และสํานักงานจะใหทําคําชีแ้ จงเพื่ออธิบายหรือขยายความแหงรายงาน
หรือเอกสารนัน้ ดวยก็ได ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑและภายในกําหนดเวลาที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
รายงานและเอกสารที่ยื่นหรือแสดงหรือคําชี้แจงเพื่ออธิบายหรือ
ขยายความตามวรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพยตองทําใหครบถวนและตรงตอความ
เปนจริง

การใหบริษัทหลักทรัพย
ยื่นรายงานหรือแสดง
เอกสาร

มาตรา ๑๑๐ บริษัทหลักทรัพยตองเปดทําการตามเวลาและ
หยุดทําการตามวันที่สํานักงานกําหนด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
ใหเปดทําการหรือหยุดทําการในเวลาหรือวันอื่น

การเปดทําการและ
หยุดทําการ

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

บทยกเวนสําหรับ
สถาบันการเงินที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย

มาตรา ๑๑๑/๑๔ เมื่อบริษทั หลักทรัพยตกเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกทางการหรือหนวยงานทีม่ ีหนาที่กํากับดูแล
ตามกฎหมายอืน่ สั่งระงับการดําเนินกิจการบางสวนหรือทั้งหมด ใหนําความ
ในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชบังคับแกลูกคาและทรัพยสนิ ที่ถือวาเปน
ของลูกคาของบริษัทหลักทรัพย แลวแตกรณี โดยอนุโลม ในการนี้ ใหสันนิษฐาน
วารายการและจํานวนทรัพยสินของลูกคา ซึ่งปรากฏตามบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย
จัดทําขึ้นตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดเปนรายการ
และจํานวนทีถ่ ูกตอง เวนแตจะพิสูจนใหเห็นเปนอยางอืน่
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้
“ลูกคา” หมายความวา
(๑) บุคคลที่ใชบริการดานธุรกิจหลักทรัพยจากบริษัทหลักทรัพย
ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือธุรกิจหลักทรัพยประเภทอื่นตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และมีฐานะสุทธิเปนเจาหนี้ของ

บทคุมครองทรัพยสิน
ของลูกคาของบริษทั
หลักทรัพยในกรณีที่
บริษัทหลักทรัพยตกเปน
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ถูกพิทักษทรัพย หรือ
ถูกสั่งระงับการดําเนิน
กิจการ

๕๔
บริษัทหลักทรัพย โดยมีสิทธิเรียกเอาเงิน หลักทรัพย ตราสารทางการเงิน หรือ
ทรัพยสินอื่นทีบ่ ริษัทหลักทรัพยไดรับ ไดมา หรือมีไวเพื่อบุคคลดังกลาว
(๒) บุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (๑) ซึ่งมีฐานะสุทธิเปนเจาหนี้
ของบริษัทหลักทรัพยอันเนือ่ งมาจากการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยหรือ
ศูนยซื้อขายหลักทรัพยที่บริษัทหลักทรัพยดําเนินการเพื่อประโยชนของบุคคล
ตาม (๑)
“ทรัพยสินที่ถือวาเปนของลูกคา” หมายความวา
(๑) บรรดาทรัพยสินของลูกคาและทรัพยสินอื่นที่ไดมาแทน
ทรัพยสินของลูกคา ตลอดจนดอกผลของทรัพยสนิ ดังกลาวที่อยูใ นความครอบครอง
หรืออํานาจสั่งการหรือสั่งจําหนายของบริษัทหลักทรัพย อันเนื่องมาจากประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
(๒) หลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินอืน่ ใดที่บริษัทหลักทรัพย
ถือไวในลักษณะเปนเจาของ ซึ่งเปนหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินที่ออกโดย
นิติบุคคลเดียวกัน หรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท และชนิด
เดียวกันกับหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินของลูกคา ทั้งนี้ ในจํานวนที่จําเปน
เพื่อการสงคืนหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินประเภทและชนิดเดียวกันนั้น
แกลูกคาตามสิทธิเรียกรองที่ลูกคามีตอบริษัทหลักทรัพย
สวนที่ ๓
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
การเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยตองทํา
สัญญาเปนหนังสือ

มาตรา ๑๑๒ ในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริษัท
หลักทรัพยตองทําสัญญาเปนหนังสือกับลูกคาที่มอบหมายใหทําการเปนนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย ในการนี้ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนอาจกําหนดรายการ
อันเปนสาระสําคัญแหงสัญญาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญาดังกลาวก็ได

การดําเนินการเปน
นายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย

มาตรา ๑๑๓๔ ในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริษัท
หลักทรัพยตองดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด

๕๕
สวนที่ ๔
การคาหลักทรัพย
มาตรา ๑๑๔ ในการคาหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยตอง
ดําเนินการคาหลักทรัพยตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การดําเนินการในการ
คาหลักทรัพย

สวนที่ ๕
การเปนที่ปรึกษาการลงทุน
มาตรา ๑๑๕ ในการเปนที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย
ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะกําหนดคาธรรมเนียมหรือ
คาบริการที่บริษัทหลักทรัพยอาจเรียกจากลูกคาในการเปนที่ปรึกษาการลงทุน
ดวยก็ได

การดําเนินการเปน
ที่ปรึกษาการลงทุน

สวนที่ ๖
การจัดจําหนายหลักทรัพย
มาตรา ๑๑๖ ในการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย
ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะกําหนดคาธรรมเนียมหรือ
คาบริการที่บริษัทหลักทรัพยอาจเรียกจากลูกคาในการจัดจําหนายหลักทรัพย
ดวยก็ได

การดําเนินการในการ
จัดจําหนายหลักทรัพย

สวนที่ ๗
การจัดการกองทุนรวม
มาตรา ๑๑๗ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย
จะจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได เมื่อคําขอจัดตั้งกองทุนรวมนั้นไดรบั อนุมัติจาก
สํานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด

การจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม ตองไดรับ
อนุมัติจากสํานักงาน

๕๖

เอกสารหลักฐาน
ในการยื่นคําขอจัดตั้ง
กองทุนรวม

มาตรา ๑๑๘ ในการยื่นคําขอจัดตั้งกองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๗
บริษัทหลักทรัพยตองสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ดว ย
(๑) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตามรายการ
ที่สํานักงานประกาศกําหนด
(๒) รางขอผูกพันระหวางผูถ ือหนวยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย
(๓) รางสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม

สาระสําคัญของ
ขอผูกพันระหวาง
ผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทหลักทรัพย

มาตรา ๑๑๙ ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทั
หลักทรัพยอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย
(๒) การแตงตั้ง เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวและคาตอบแทนผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม
(๓) อัตรา และวิธีการจายคาตอบแทนและบําเหน็จในการจัดการ
กองทุนรวม
(๔) สิทธิของผูถือหนวยลงทุน
(๕) การเลิกกองทุนรวมไมวาเพราะเหตุครบกําหนดอายุของ
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือเพราะเหตุอื่นใด
(๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

ขอจํากัดความรับผิด
ของบริษัทหลักทรัพย
และผูดูแลผลประโยชน
ที่ไมเปนธรรมตกเปน
โมฆะ

มาตรา ๑๒๐ ขอผูกพันตามมาตรา ๑๑๙ และสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมตองไมมีขอจํากัดความรับผิดของบริษัทหลักทรัพย
และผูดูแลผลประโยชนที่มลี ักษณะอันไมเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน
ขอความในขอผูกพันหรือในสัญญาใดที่มีลักษณะที่ขัดบทบัญญัติ
ตามวรรคหนึ่งใหตกเปนโมฆะ

คุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชน

มาตรา ๑๒๑ ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตองเปน
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
ในการประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง สํานักงานจะกําหนดในเรื่อง
ตอไปนี้เปนสําคัญ
(๑) เงินกองทุน สินทรัพยรวมสุทธิ และผลการดําเนินงานของ
ผูที่จะเปนผูดแู ลผลประโยชน
(๒) ความสัมพันธของผูดูแลผลประโยชนกับบริษัทหลักทรัพย
(๓) การจัดองคกรและการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบัติหนาที่
เปนผูดูแลผลประโยชน

๕๗
มาตรา ๑๒๒ เมื่อบริษัทหลักทรัพยไดรับอนุมัติใหจัดตัง้ และ
จัดการกองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๗ แลวและกอนการเสนอขายหนวยลงทุนตอ
ประชาชน ใหบริษัทหลักทรัพยจัดใหมีผูดแู ลผลประโยชนของกองทุนรวม

การจัดใหมีผูดูแล
ผลประโยชน

มาตรา ๑๒๓ การเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนจะกระทํา
ไดตอเมื่อบริษทั หลักทรัพยไดจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนพรอมทัง้ ระบุวันที่
ที่ไดรับอนุมัตใิ หจดั ตั้งและจัดการกองทุนรวมไวดวย
หนังสือชี้ชวนตองเปนไปตามแบบที่สํานักงานประกาศกําหนด
สําหรับรายการในหนังสือชีช้ วนที่ตรงกับรายการในโครงการจัดการกองทุนรวม
ตองมีสาระสําคัญของขอมูลไมตางกัน

การเสนอขายหนวย
ลงทุนตอประชาชน
และหนังสือชี้ชวน

มาตรา ๑๒๔ เงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนในแตละ
โครงการจัดการกองทุนรวมใหรวมเขาเปนกองทรัพยสิน และใหบริษัทหลักทรัพย
จดทะเบียนกองทรัพยสินดังกลาวเปนกองทุนรวมกับสํานักงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กองทุนรวมทีไ่ ดจดทะเบียนแลวใหเปนนิตบิ ุคคลซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทหลักทรัพยนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปลงทุนตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมตามที่ไดรับอนุมัติ โดยใหบริษัทหลักทรัพยเปน
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม
ใหกองทุนรวมตามวรรคสองมีสัญชาติเดียวกับบริษัทหลักทรัพย
ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม

การจดทะเบียน
กองทรัพยสินเปน
กองทุนรวม

มาตรา ๑๒๕ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพยตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมทีไ่ ดรับ
อนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันทีท่ ําไวกับผูถือหนวยลงทุนอยางเครงครัด
(๒) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแล
ผลประโยชนกองทุนรวม
(๓) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตอง
ครบถวน
(๔) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมใหผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด
(๕) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่สํานักงานประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
(๖) จัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนรวมไปลงทุนและนําผลประโยชนดังกลาวฝากไวกับผูดแู ลผลประโยชน

หนาที่ของบริษัท
หลักทรัพยในการ
จัดการกองทุนรวม

๕๘
ขอหามบริษัท
หลักทรัพยในการ
จัดการกองทุนรวม

อํานาจหนาที่ของผูดูแล
ผลประโยชน

มาตรา ๑๒๖ ในการจัดการกองทุนรวม หามมิใหบริษัท
หลักทรัพยกระทําการดังตอไปนี้
(๑) กระทําการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนแกผูถือหนวยลงทุนตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
(๒) ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหุน ของบริษัทหลักทรัพยที่เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการนั้นเอง
(๓) ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
ที่บริษัทหลักทรัพยเดียวกันนั้นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
(๔) ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยของบริษัทใดเกิน
อัตราสวนที่สํานักงานประกาศกําหนด ทัง้ นี้ สํานักงานจะกําหนดตามประเภท
ของหลักทรัพยหรือตามประเภทของกิจการของบริษัทนั้นก็ได
(๕)๓/๑ กูยืมเงินในนามของกองทุนรวมหรือกอภาระผูกพันใด ๆ
แกทรัพยสนิ ของกองทุนรวม เวนแตเปนการเขาผูกพันตามสัญญาซื้อขายลวงหนา
หรือตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การประกาศตาม (๔) สํานักงานจะประกาศกําหนดใหบริษัท
หลักทรัพยถือปฏิบัติสําหรับแตละกองทุนรวมหรือรวมทุกกองทุนรวมที่บริษัท
หลักทรัพยเปนผูรับผิดชอบดําเนินการก็ได
มาตรา ๑๒๗ ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลใหบริษัทหลักทรัพยปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๕ โดย
เครงครัด
(๒) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมโดยแยกไวตางหากจาก
ทรัพยสินอื่น พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวมเปนไปตามที่
ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
(๓) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสนิ ของกองทุนรวม
(๔) จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงาน ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย
กระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือ
ไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒๕
(๕) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทหลักทรัพยปฏิบัติตาม
หนาที่ของตนหรือฟองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทหลักทรัพย
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงาน
คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อผลประโยชนของผูถ ือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมใด ใหเรียกรองจากทรัพยสนิ ของกองทุนรวมนั้น

๓/๑

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

๕๙
มาตรา ๑๒๘ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยกระทําการหรืองดเวน
กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติหนาที่ของตน
ตามมาตรา ๑๒๕ ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาวโดยละเอียดและสงใหแกสํานักงานภายในหาวันนับแตวนั ที่ผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมรูถึงเหตุการณดังกลาว
ในกรณีที่สํานักงานไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งและพิจารณา
เห็นวาการกระทําของบริษทั หลักทรัพยเปนการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหบริษัท
หลักทรัพยแกไขการกระทําหรืองดเวนการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
หรือเปนการฝาฝนหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา ๑๒๕
ในกรณีที่บริษทั หลักทรัพยไมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงานที่สั่ง
ตามวรรคสอง ใหสํานักงานมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) สั่งเพิกถอนการเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการของบริษัท
หลักทรัพยนนั้ และแตงตั้งใหบริษัทหลักทรัพยอื่นเขาเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการแทน ทั้งนี้ ใหถือวาบริษัทหลักทรัพยที่สํานักงานแตงตั้งไดรับไป
ซึ่งสิทธิและหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยทถี่ ูกสั่งเพิกถอน
(๒) สั่งใหบริษัทหลักทรัพยเลิกกองทุนรวมนั้น

การรายงานและอํานาจ
สั่งการในกรณีที่บริษัท
หลักทรัพยกระทําการ
งดเวนกระทําการ หรือ
ไมปฏิบัติหนาที่

มาตรา ๑๒๙ ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพยตอง
ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมตั ิจากสํานักงาน
การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการ
จัดการ หากมิไดกระทําตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตาม
จํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน
ในกรณีที่การแกไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือ
วิธีจัดการไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน ใหบริษัทหลักทรัพยแจงให
สํานักงานทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข
ใหบริษัทหลักทรัพยแจงการแกไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือวิธีจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกคน และประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอยหนึ่งฉบับภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือวันที่ไดมีมติใหแกไขเพิม่ เติม แลวแตกรณี

การดําเนินการและ
แกไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวม

๖๐
การชําระบัญชีเมื่อเลิก
กองทุนรวม

มาตรา ๑๓๐ เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว ใหบริษัทหลักทรัพย
แตงตั้งผูชําระบัญชีเพื่อทําหนาที่รวบรวมและแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวย
ลงทุน รวมทั้งทําการอยางอืน่ ตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ผูชําระบัญชีตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
กอน
คาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมใด ใ
ใหจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมนัน้

การจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวม

มาตรา ๑๓๑ เมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ใหผูชําระบัญชีขอ
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงาน
ภายหลังจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฏวายังมี
ทรัพยสินคงคางอยู ใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปน
กรรมสิทธิ์ของสํานักงาน

การนําบทบัญญัติ
มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓๒ ใหนําความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๘๐
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗
และมาตรา ๘๙ รวมทั้งบทกําหนดโทษทีเ่ กี่ยวของมาใชบังคับแกการเสนอขาย
หนวยลงทุนตอประชาชนและการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชน
โดยอนุโลม
คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของกองทุนรวมใด
ใหเรียกรองไดจากทรัพยสินของกองทุนรวมนั้น
สวนที่ ๘๔
การจัดการกองทุนสวนบุคคล

หนาที่ของบริษัท
หลักทรัพยในการ
จัดการกองทุนสวน
บุคคล

๔

มาตรา ๑๓๓ ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล ใหบริษัท
หลักทรัพยจดั การดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
ผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคล โดยใชความรูความสามารถเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพ

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

๖๑
ใหบริษัทหลักทรัพยทําสัญญาเปนหนังสือกับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคล และตองดําเนินการจัดการ
กองทุนสวนบุคคลตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด ในการนี้ ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจกําหนดรายการ
อันเปนสาระสําคัญแหงสัญญาดังกลาวได
มาตรา ๑๓๔ ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพย
ตองจัดใหมีผูจดั การกองทุนสวนบุคคลโดยความเห็นชอบของสํานักงาน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในการปฏิบัตหิ นาที่ของผูจดั การกองทุนสวนบุคคล ใหนําความ
ในมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหผูจัดการกองทุนสวนบุคคลดําเนินการจัดการกองทุน
สวนบุคคลตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ผูจัดการกองทุนสวนบุคคลผูใดไมปฏิบัติตามความใน
วรรคสองหรือวรรคสาม ใหสํานักงานมีอํานาจเพิกถอนการใหความเห็นชอบ
ผูจัดการกองทุนสวนบุคคลนัน้ ได

การจัดใหมีผูจัดการ
กองทุนสวนบุคคล

มาตรา ๑๓๕ ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพย
ตองจัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินโดยความเห็นชอบจากสํานักงาน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
บริษัทหลักทรัพยอาจเปนผูรับฝากทรัพยสินของผูมอบหมาย
ใหจดั การกองทุนสวนบุคคลที่ตนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการไดเมื่อไดรับความ
ยินยอมจากผูมอบหมายใหจดั การกองทุนสวนบุคคล และไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

การจัดใหมีผูรับฝาก
ทรัพยสิน

มาตรา ๑๓๖ ใหบริษัทหลักทรัพยแยกทรัพยสินของผูมอบหมาย
ใหจดั การกองทุนสวนบุคคลออกจากทรัพยสินของตน และในกรณีที่บริษัท
หลักทรัพยมิไดเปนผูรับฝากทรัพยสินของผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคล
ที่ตนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ใหบริษทั หลักทรัพยนาํ ทรัพยสินนั้นไปฝากไว
กับผูรับฝากทรัพยสินที่ไดรบั ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง ภายใน
วันทําการถัดจากวันที่บริษัทหลักทรัพยไดรับทรัพยสินนัน้ มา หรือภายในระยะเวลา
ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด

การใหบริษัทหลักทรัพย
แยกทรัพยสิน และการ
นําทรัพยสินไปฝาก

๖๒
การแยกหลักทรัพย
ที่รับฝากออกจาก
ทรัพยสินของผูรับฝาก
ทรัพยสิน

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

การลงชื่อในทรัพยสิน

มาตรา ๑๓๘ บรรดาทรัพยสินของผูมอบหมายใหจดั การ
กองทุนสวนบุคคลตองลงชื่อของผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคลและ
ชื่อของบริษัทหลักทรัพยในฐานะผูทําการแทนไวดว ย เวนแตไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานตามหลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด

ขอหามบริษัทหลักทรัพย
ในการจัดการกองทุน
สวนบุคคล

มาตรา ๑๓๙ ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล หามมิใหบริษัท
หลักทรัพยกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ลงทุนในทรัพยสินประเภทอื่นใดเพื่อเปนทรัพยสินของ
ผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคล นอกจากทีไ่ ดตกลงกันไวตามสัญญา
มอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคล
(๒) รับคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใดจากผูมอบหมายให
จัดการกองทุนสวนบุคคล เวนแตเปนคาธรรมเนียมหรือคาบริการ ตามอัตรา
และวิธีการทีก่ าํ หนดไวในสัญญามอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคล
(๓) ซื้อหรือขายทรัพยสินในนามของตนเองใหแกผูมอบหมาย
ใหจดั การกองทุนสวนบุคคลโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนาถึงการกระทําดังกลาว
(๔) ใหคํารับรองแกผูมอบหมายใหจดั การกองทุนสวนบุคคลวา
จะมีกําไรหรือผลตอบแทนในอัตราที่แนนอนหรือสัญญาวาจะไมมีผลขาดทุน
ในอัตราที่กําหนดไวโดยแนนอน เวนแตเปนการใหคํารับรองตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด
(๕) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตามที่สํานักงานประกาศกําหนด

การจัดทําบัญชีแสดง
ฐานะการเงินของ
กองทุนสวนบุคคล

มาตรา ๑๔๐ ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทําบัญชีแสดงฐานะทาง
การเงินของกองทุนสวนบุคคลแตละรายตามแบบที่สํานักงานประกาศกําหนด
และตองเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้น
ไวดว ย

๖๓
ในการจัดการกองทุนสวนบุคคลที่มีลักษณะตามที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทํางบการเงินของกองทุนสวนบุคคล
ที่เปนอยูตามความเปนจริง และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด การกําหนดดังกลาวใหคํานึงถึง
มาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมาย
วาดวยผูสอบบัญชีไดใหความเห็นชอบแลวดวย
งบการเงินตามวรรคสองตองมีการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน และผูส อบบัญชี
ดังกลาวตองมิใชกรรมการ พนักงานหรือลูกจางของบริษัทหลักทรัพยนั้น
ผูสอบบัญชีของกองทุนสวนบุคคลตองรักษามารยาทและปฏิบัติ
งานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี และขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในกรณีที่บริษทั หลักทรัพยทาํ เอกสารประกอบการลงบัญชี
หรือเปดเผยขอมูลในงบการเงินไมตรงกับความเปนจริงหรือไมครบถวน
ใหผูสอบบัญชีเปดเผยขอเท็จจริงและผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ไวในรายงานการสอบบัญชีที่ตนตองลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น
ผูสอบบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามวรรคสี่หรือวรรคหา ใหสาํ นักงาน
มีอํานาจเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีนั้นได
สวนที่ ๙
การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัท
มาตรา ๑๔๑ ในกรณีที่สํานักงานเห็นวาบริษัทหลักทรัพยใด
(๑) จัดทําบัญชีไมเรียบรอยหรือไมทําใหแลวเสร็จภายในเวลา
อันสมควร
(๒) กระทําการหรือไมกระทําการตามที่สํานักงานประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยนั้นแกไขการกระทํา
ดังกลาว หรือกระทําการ หรืองดเวนกระทําการตามที่สํานักงานเห็นสมควรภายใน
เวลาที่กําหนด

อํานาจสั่งการของ
สํานักงานใหบริษัท
หลักทรัพยแกไขการ
กระทํา หรือกระทําการ
หรืองดเวนการกระทํา

๖๔
อํานาจสั่งการของ
สํานักงานใหบริษัท
หลักทรัพยแกไขฐานะ
หรือการดําเนินงาน

มาตรา ๑๔๒ เมื่อปรากฏหลักฐานตอสํานักงานวาบริษทั
หลักทรัพยใดมีฐานะหรือมีการดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกประโยชนของประชาชน ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหบริษัท
หลักทรัพยนนั้ แกไขฐานะหรือการดําเนินงานดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่
สํานักงานกําหนด

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

มาตรา ๑๔๓ ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเห็นวา
บริษัทหลักทรัพยใดมีฐานะหรือมีการดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกประโยชนของประชาชน ใหคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนมีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการแกไขการบริหารงาน
ใหถูกตองหรือดําเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กําหนด ในการนี้ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ใหบริษัท
หลักทรัพยตองปฏิบัติเพื่อประโยชนในการแกไขฐานะหรือการดําเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพยนนั้ ดวยก็ได
บริษัทหลักทรัพยใดไมดําเนินการแกไขหรือไมสามารถแกไข
การดําเนินงานดังกลาวได ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพยนนั้ ได

อํานาจสั่งการของ
สํานักงานใหบริษัท
หลักทรัพยถอดถอน
ผูบริหาร

มาตรา ๑๔๔ เมื่อปรากฏหลักฐานตอสํานักงานวาบริษัท
หลักทรัพยใดมีฐานะหรือมีการดําเนินงานในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกประโยชนของประชาชน หรือกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
สํานักงานตามมาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ ใหสํานักงานมีอํานาจสัง่ ใหบริษัท
หลักทรัพยนนั้ ถอดถอนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตําแหนงได
และใหบริษัทหลักทรัพยนนั้ แตงตั้งบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากสํานักงาน
เขาดํารงตําแหนงแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันถอดถอน

อํานาจในการถอดถอน
และแตงตั้งผูบริหาร
ของบริษัทหลักทรัพย

มาตรา ๑๔๕ บริษัทหลักทรัพยใดไมถอดถอนบุคคล หรือ
ถอดถอนแลวไมแตงตั้งบุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทนภายในเวลาสามสิบวัน
นับแตวันถอดถอน ใหสํานักงานดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนมีอํานาจสั่งดังตอไปนี้

๖๕
(๑) ถอดถอนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยซึ่งบริษัทหลักทรัพยนั้นไมถอดถอน
(๒) แตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปดํารงตําแหนงแทนผูซ ึ่ง
ถูกถอดถอนเปนเวลาไมเกินสามป และใหบุคคลนั้นไดรับคาตอบแทนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดโดยใหจายจากทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพยนั้น
และในระหวางเวลาที่บุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงอยู ผูถ ือหุนของบริษัท
หลักทรัพยจะมีมติเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งของสํานักงานมิได
เพื่อประโยชนแหงมาตรานีใ้ หถือวาคําสั่งของสํานักงาน
ตามวรรคหนึ่งเปนมติของทีป่ ระชุมผูถือหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หรือตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี
บุคคลซึ่งถูกถอดถอนจะเขาไปเกี่ยวของหรือดําเนินการใด ๆ
ไมวาโดยทางตรงและทางออมในบริษัทหลักทรัพยนั้นมิไดและตองอํานวย
ความสะดวก และใหขอเท็จจริงแกบุคคลซึ่งไดรับแตงตัง้ แทน
มาตรา ๑๔๖ บริษัทหลักทรัพยใดไมปฏิบตั ิตามคําสั่งของ
สํานักงานตามมาตรา ๑๔๔ ใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตได

อํานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตกรณี
บริษัทหลักทรัพย
ไมถอดถอนผูบริหาร
ตามคําสั่งของสํานักงาน

มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยใดไมประกอบกิจการ
ตามประเภททีไ่ ดรับใบอนุญาตในปริมาณที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในชวงระยะเวลาสองปใด ๆ ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการทุกประเภทหรือ
ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ไดรับใบอนุญาตนั้นได

อํานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตกรณี
บริษัทหลักทรัพย
ไมประกอบกิจการ
ในปริมาณที่กําหนด

มาตรา ๑๔๘ ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๗ ที่เปนการสั่งเพิกถอนการประกอบ
กิจการทุกประเภท ใหบริษัทหลักทรัพยที่ถกู เพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวเปนอัน
เลิกบริษัท
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบงั คับแกสถาบันการเงินที่อาจประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยไดตามกฎหมายอื่น

การเพิกถอนใบอนุญาต
ทุกประเภทใหมีผล
เปนการเลิกบริษัท

มาตรา ๑๔๙ ในการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย
ใหรัฐมนตรีแจงเปนหนังสือใหบริษัทหลักทรัพยนั้นทราบและปดประกาศไว
ในที่เปดเผย ณ สํานักงานของบริษัทหลักทรัพยนั้น กับทัง้ ใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอยหนึ่งฉบับ

การแจงคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต

๖๖
การเลิกประกอบกิจการ
ของบริษัทหลักทรัพย

มาตรา ๑๕๐ บริษัทหลักทรัพยใดประสงคจะเลิกประกอบกิจการ
ตามประเภททีไ่ ดรับใบอนุญาต ใหยื่นขออนุญาตเลิกประกอบกิจการตอรัฐมนตรี
ผานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได

การดําเนินงานที่คาง
เมื่อบริษัทเลิกประกอบ
กิจการ

มาตรา ๑๕๑ เมื่อบริษัทหลักทรัพยใดเลิกกิจการหรือเลิกประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย ใหบริษัทหลักทรัพยนนั้ ทําการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย
ชําระราคา และสงมอบหลักทรัพยในรายการที่คางอยูใหเสร็จภายในระยะเวลา
ที่สํานักงานกําหนด

การแตงตั้งผูชําระบัญชี
และการชําระบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย

มาตรา ๑๕๒ เมื่อมีการเลิกบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา ๑๔๘
ใหมีการชําระบัญชี และใหสํานักงานแตงตั้งผูชําระบัญชี
การชําระบัญชีใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีบริษัทจํากัด หรือกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัดวาดวยการชําระบัญชี แลวแตกรณี เวนแตการใดที่เปนอํานาจและ
หนาที่ของที่ประชุมใหญ ใหเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงาน
คาใชจายในการชําระบัญชีของบริษัทหลักทรัพยใดใหจายจาก
ทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพยนั้น
หมวด ๕
ตลาดหลักทรัพย
สวนที่ ๑
การจัดตั้ง

การจัดตั้งและ
วัตถุประสงคของ
ตลาดหลักทรัพย

มาตรา ๑๕๓ ใหจดั ตั้งตลาดหลักทรัพยขึ้นเรียกวา
“ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบกิจการ
ตลาดหลักทรัพยโดยไมนําผลกําไรมาแบงปนกันดังนี้
(๑) จัดใหมีการใหบริการเปนศูนยซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน
รวมตลอดถึงการจัดระบบและวิธีการซื้อขายหลักทรัพยในศูนยดังกลาว
(๒) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพย อันไดแก
ธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับหลักทรัพยจดทะเบียนโดยเปนสํานักหักบัญชี
ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย ธุรกิจใหบริการดานขอมูล
เกี่ยวกับหลักทรัพย หรือธุรกิจทํานองเดียวกัน

๖๗
(๓) ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจาก (๑) และ (๒) โดยไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่งใหมฐี านะเปนนิติบุคคล
มาตรา ๑๕๔ ใหตลาดหลักทรัพยมีอํานาจกระทําการตาง ๆ
ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๑๕๓ อํานาจเชนวานีใ้ หรวมถึง
(๑) จัดใหไดมา ถือกรรมสิทธิ์ มีทรัพยสิทธิตาง ๆ ครอบครอง
เชาหรือใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิ
การเชาซื้อ จํานองหรือรับจํานอง ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใดซึ่งสังหาริมทรัพย
หรืออสังหาริมทรัพย
(๒) กูยืมเงินหรือใหกยู ืมเงินและลงทุนหาผลประโยชน

อํานาของตลาด
หลักทรัพย

มาตรา ๑๕๕ หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย
หรือกิจการทีม่ ีลักษณะคลายคลึงกัน นอกจากตลาดหลักทรัพยที่ไดจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้

ขอหามบุคคลอื่น
ประกอบกิจการ
ตลาดหลักทรัพย

มาตรา ๑๕๖ หามมิใหบุคคลใดนอกจากตลาดหลักทรัพย ใชชื่อ
หรือคําแสดงชือ่ ในธุรกิจวา "ตลาดหลักทรัพย" หรือ "ตลาดหุน" หรือคําอื่นใดที่มี
ความหมายเชนเดียวกัน

ขอหามบุคคลอื่นใชชื่อ

มาตรา ๑๕๗ หลักทรัพยที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตองเปน
หลักทรัพยที่จดทะเบียนตามสวนที่ ๔ แหงหมวดนี้

หลักทรัพยที่จะซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย

มาตรา ๑๕๘ บริษัทหลักทรัพยที่จะทําการเปนนายหนาหรือ
ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ตองเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย

การเปนนายหนา
หรือตัวแทนซื้อขาย
หลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพย

สวนที่ ๒
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
มาตรา ๑๕๙ ใหมีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยคณะหนึ่ง
ประกอบดวยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต แตงตั้งจํานวนไมเกินหาคน กับบุคคล
ซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งอีกจํานวนไมเกินหาคนเปนกรรมการ และ
ผูจัดการตลาดหลักทรัพยเปนกรรมการตลาดหลักทรัพยโดยตําแหนง

คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย

๖๘
บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ตองเปน
ผูมีความรูและประสบการณในกิจการตลาดหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย หรือธุรกิจ
การเงินเปนอยางดีและอยางนอยหนึ่งคนตองเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่มี
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย
คนหนึ่งนอกจากผูจัดการตลาดหลักทรัพยเปนประธานกรรมการ และจะเลือก
กรรมการตลาดหลักทรัพยอกี คนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการดวยก็ได
คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย

มาตรา ๑๖๐ กรรมการตลาดหลักทรัพยตอ งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
ขาราชการการเมือง หรือพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือของราชการสวนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นซึ่ง
ไดรับเลือกตั้ง
(๕) ไมเปนผูท ี่พนจากตําแหนงเนื่องจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีมติใหออก

วาระของกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย
นอกจากผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพย

มาตรา ๑๖๑ ใหกรรมการตลาดหลักทรัพยนอกจากผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยดํารงตําแหนงคราวละสองป แตในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนด
หนึ่งป ใหกรรมการตลาดหลักทรัพยซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้งและกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยซึ่งสมาชิกเลือกตั้งออกจากตําแหนงฝายละสองคนโดยวิธีจับสลาก
และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากเปนการออกตามวาระดวย
กรรมการตลาดหลักทรัพยทพี่ นจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ
แตงตั้งหรือเลือกตั้งไดอีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได

การพนจากตําแหนง
ดวยเหตุอื่นของ
กรรมการตลาด
หลักทรัพย

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

๖๙
(๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหออก
(๔) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐
เมื่อกรรมการตลาดหลักทรัพยพนจากตําแหนงกอนวาระ ให
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้ง หรือสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งบุคคลอื่นเปน
กรรมการตลาดหลักทรัพยแทน แลวแตกรณี
มาตรา ๑๖๓ ใหนําความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑
วรรคสอง มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม

การนําบทบัญญัติมาใช
บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๖๔ ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเปนผูแตงตั้ง
ผูจัดการตลาดหลักทรัพย โดยใหไดรับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด
ผูจัดการตลาดหลักทรัพยมวี าระอยูในตําแหนงคราวละไมเกินสี่ป
และอาจไดรับแตงตั้งอีกได

การแตงตั้ง ประโยชน
ตอบแทน และวาระ
ของผูจัดการตลาด
หลักทรัพย

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

คุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพย

มาตรา ๑๖๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
(๔) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีมติใหออก
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐
มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยที่ใหผจู ดั การตลาดหลักทรัพย
ออกจากตําแหนงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการตลาดหลักทรัพยทงั้ หมด โดยไมนับผูจัดการตลาดหลักทรัพย

การพนจากตําแหนง
ดวยเหตุอื่นของผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพย

มาตรา ๑๖๗ ผูจัดการตลาดหลักทรัพยมหี นาที่บริหารกิจการของ
ตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบขอบังคับของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของตลาดหลักทรัพย
ในการบริหารกิจการ ผูจัดการตลาดหลักทรัพยตองรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย

อํานาจหนาที่ของ
ผูจัดการตลาด
หลักทรัพย

๗๐
ผูจัดการตลาด
หลักทรัพยเปนผูแทน
ของตลาด
หลักทรัพย

มาตรา ๑๖๘ ในกิจการที่เกีย่ วกับบุคคลภายนอก ผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยเปนผูแ ทนของตลาดหลักทรัพย และเพื่อการนี้ ผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยจะมอบหมายใหบุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการบางอยางแทน
โดยไมขัดตอระเบียบ หรือขอบังคับที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกาํ หนดไวกไ็ ด
การมอบหมายตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือ

การแตงตั้งผูทําการแทน
ผูจัดการตลาด
หลักทรัพยเปนการ
ชั่วคราว

มาตรา ๑๖๙ เมื่อตําแหนงผูจ ัดการตลาดหลักทรัพยวางลงหรือ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแตงตั้งคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยหรือพนักงานของตลาดหลักทรัพยคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการแทน
เปนการชั่วคราวได ในการนี้ ใหผูทําการแทนมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับ
ผูจัดการตลาดหลักทรัพย

อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย

มาตรา ๑๗๐ ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีอํานาจหนาที่
วางนโยบายควบคุมดูแลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย และปฏิบัติการอื่นใด
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง
ใหรวมถึงการกําหนดระเบียบหรือขอบังคับในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับและเพิกถอน
หลักทรัพยจดทะเบียน
(๒) อัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติหนาที่เปนนายหนาหรือ
ตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน
(๓) หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเปนสมาชิกใน
ตลาดหลักทรัพย การเลือกตัง้ กรรมการตลาดหลักทรัพยตามมาตรา ๑๕๙
จํานวนวิธีการรับ คุณสมบัติ สิทธิและหนาที่ วินัย การลงโทษ การประชุม
ตลอดจนการโอนและการพนจากสมาชิกภาพของสมาชิกตลาดหลักทรัพย
(๔) การกําหนดเกีย่ วกับคาเขาเปนสมาชิก คาบํารุง เงินประกัน
และคาบริการตาง ๆ ที่สมาชิกจะพึงจายใหแกตลาดหลักทรัพย
(๕) หลักเกณฑเกี่ยวกับขอกําหนดเพิ่มเติมในการบัญชีและ
การสอบบัญชี โดยไมขัดตอมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันวิชาชีพซึ่งหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของใหการรับรอง
(๖) การประกาศรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยใหทําการสอบบัญชีของบริษัทที่มีหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

๗๑
(๗) หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียน
ผูถือหลักทรัพยจดทะเบียน การเปดเผยฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(๘) หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการทําสัญญา
เปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ใหแกลูกคา และบริษัทหลักทรัพยที่มิใชสมาชิก
(๙) หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การอนุญาตใหสมาชิกซือ้ หรือขายหลักทรัพย
จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย และการชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพย
จดทะเบียนทีไ่ ดมีการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย
(๑๐) หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการหามซื้อหรือขาย
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนการชั่วคราว
(๑๑) หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเขาไปตรวจสอบ
เอกสารและสมุดบัญชีของสมาชิกตลาดหลักทรัพย
(๑๒) เวลาทําการประจําวันและวันหยุดทําการสําหรับการซื้อขาย
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
(๑๓) หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําและ
เปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการรับรองการโอน
หลักทรัพยและการออกใบหลักทรัพย
(๑๔) การบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอนพนักงานและลูกจาง วินัย
การลงโทษพนักงานและลูกจางของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการรองทุกข
และระเบียบวิธีปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย
(๑๕) การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางและเงินบําเหน็จ
รางวัลพนักงานและลูกจางของตลาดหลักทรัพย
(๑๖) การสงเคราะหพนักงานและลูกจาง หรือผูพนจากการเปน
พนักงานและลูกจางของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหลานั้น
(๑๗) การอื่นใดที่จําเปนตอการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย
การกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือขอบังคับตาม (๒)
(๓) (๔) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ตองรับฟงความเห็นจากที่ประชุมสมาชิก
กอน และการกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือขอบังคับตาม (๑) (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) (๑๑) และ (๑๗) เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แลว จึงใหใชบังคับได

๗๒

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

การสั่งรับหรือเพิกถอน
หลักทรัพยจดทะเบียน
หรือการหามการซื้อขาย
หลักทรัพยเปนการ
ชั่วคราว

การสั่งใหบริษัทที่มี
หลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
กระทําการหรืองดเวน
กระทําการ

มาตรา ๑๗๐/๑๔ ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือน
ตอสิทธิประโยชนของประชาชนหรือไมเพียงพอที่จะคุม ครองและรักษา
ความเชื่อมั่นของผูลงทุน ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งใหตลาดหลักทรัพย
กําหนดกฎเกณฑเพิ่มเติม ยกเลิก หรือแกไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑที่มอี ยูแลวได
มาตรา ๑๗๑ ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) รับหลักทรัพยที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการเกี่ยวกับการรับหลักทรัพยจดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐(๑) เปน
หลักทรัพยจดทะเบียน
(๒) หามการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนรายใดรายหนึ่ง
ในตลาดหลักทรัพยเปนการชั่วคราว โดยกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
(๓) หามสมาชิกรายใดรายหนึ่งเขาทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนการชั่วคราว โดยกําหนดระยะเวลาตามที่
เห็นสมควร
(๔) เพิกถอนการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน
ตามมาตรา ๑๗๐(๑)
การสั่งรับหลักทรัพยหรือเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน
ใหตลาดหลักทรัพยประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการของตลาดหลักทรัพย
และเผยแพรใหประชาชนทัว่ ไปทราบกอนวันทีห่ ลักทรัพยดังกลาวเปนหรือ
ถูกเพิกถอนการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
มาตรา ๑๗๒ เพื่อใหการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย
เปนไปโดยเรียบรอยหรือเพื่อคุมครองประโยชนของผูลงทุน ใหคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยมีอํานาจสั่งใหบริษัทที่มหี ลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
กระทําการหรืองดเวนกระทําการในเรื่องใด ๆ ตามความจําเปนและสมควร
ในกรณีที่บริษทั ที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยจะใชอํานาจตามมาตรา ๑๗๑(๒) หรือ (๔) ก็ได

๗๓
มาตรา ๑๗๓ ในกรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเพิกถอน
การเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเนื่องจากบริษัทฝาฝนคําสั่งตามมาตรา ๑๗๒
ใหบุคคลผูถือหลักทรัพยที่ถกู เพิกถอนนั้นมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการ
ผูจัดการ หรือบุคคลผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทผูเปนตนเหตุ
แหงการฝาฝนคําสั่งดังกลาว
บุคคลผูถือหลักทรัพยที่มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง
ตองเปนผูไดหลักทรัพยนั้นมากอนการเพิกถอนและมิไดมีสวนรวมหรือให
ความเห็นชอบหรืออนุมัติแกการฝาฝนเชนวานั้น

สิทธิเรียกรองคาเสียหาย
ของผูถือหลักทรัพย
ที่ถูกเพิกถอนการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน

มาตรา ๑๗๔ ความรับผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา ๑๗๓
ใหเปนจํานวนเงินเทากับมูลคาที่ลดลงจากราคาขายครั้งสุดทายในตลาดหลักทรัพย
ของหลักทรัพยนั้น

จํานวนคาเสียหายทีต่ อง
ชดใช

มาตรา ๑๗๕ ใหตลาดหลักทรัพยมีอํานาจฟองรองบังคับคดี
เรียกคาเสียหายตามมาตรา ๑๗๔ เพื่อประโยชนของผูถือหลักทรัพยทั้งปวง

อํานาจฟองรองของ
ตลาดหลักทรัพย

มาตรา ๑๗๖ ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีอํานาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพยเพื่อดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งของ
ตลาดหลักทรัพยตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมอบหมายได และใหนํา
ความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับ โดยอนุโลม
ใหคณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพยไดรบั ประโยชนตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด

คณะอนุกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย

มาตรา ๑๗๗ ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการตลาดหลักทรัพยไดรับประโยชนตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด

ประโยชนตอบแทนแก
คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย

สวนที่ ๓
การดําเนินงาน
มาตรา ๑๗๘ ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเสนองบดุล
และบัญชีรายไดรายจายประจําปซึ่งผูสอบบัญชีรับรองตอที่ประชุมสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพยภายในสี่เดือนนับแตวันสิน้ ปปฏิทิน

การเสนองบดุลและ
บัญชีรายไดรายจาย
ประจําปของตลาด
หลักทรัพย

๗๔
ผูสอบบัญชีของ
ตลาดหลักทรัพย

มาตรา ๑๗๙ ใหที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพยแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบุคคลที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเสนอ และใหไดรับ
ประโยชนตอบแทนตามที่ทปี่ ระชุมสมาชิกกําหนด
ผูสอบบัญชีตองเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
ผูสอบบัญชี และไมเปนกรรมการตลาดหลักทรัพย ผูจัดการตลาดหลักทรัพย
พนักงานหรือลูกจางของตลาดหลักทรัพย

อํานาจของผูสอบบัญชี

มาตรา ๑๘๐ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี
และเอกสารหลักฐานของตลาดหลักทรัพย และขอคําชี้แจงจากกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย ผูจัดการตลาดหลักทรัพย พนักงานหรือลูกจางของตลาดหลักทรัพยได

การยื่นงบการเงินและ
รายงานตอสํานักงาน

มาตรา ๑๘๑ ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยยื่นงบดุลและ
บัญชีรายไดรายจายประจําป ตลอดจนทํารายงานและจัดสงเอกสารตอสํานักงาน
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด

การจายเงินอุดหนุน
ใหแกสํานักงาน

มาตรา ๑๘๒ ใหตลาดหลักทรัพยจายเงินใหแกสํานักงานเพื่อ
เปนการอุดหนุนตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

อํานาจในการเปดเผย
ขอมูล

มาตรา ๑๘๓ ใหตลาดหลักทรัพยหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีอํานาจเปดเผยขอมูลของบริษัทที่มีหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของตลาด
หลักทรัพยใหแกประชาชนทั่วไปไดทราบเพื่อคุมครองประโยชนหรือ
สวนไดเสียของประชาชน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด

การซื้อขายหลักทรัพย
จดทะเบียนโดยสมาชิก

มาตรา ๑๘๔ การซื้อหรือการขายหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ใหกระทําไดโดยบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของตลาด
หลักทรัพย
ในการซื้อหรือการขายหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง สมาชิก
จะกระทําการเปนนายหนาหรือตัวแทนของบุคคลใด ๆ หรือของบริษัทหลักทรัพย
ที่มิไดเปนสมาชิกก็ได
๔
ในการซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนซึ่งมิใชประเภทหุน
ในตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยอาจประกาศกําหนดใหบุคคล
ที่มิใชบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยสามารถทําการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยจดทะเบียนดังกลาวได

๗๕
มาตรา ๑๘๕ หามมิใหบริษทั หลักทรัพยทเี่ ปนสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพยซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพยไมวา
จะเปนการซื้อหรือขายในฐานะนายหนาหรือตัวแทนหรือในนามของสมาชิกเอง
เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย

ขอหามสมาชิกซื้อขาย
หลักทรัพยจดทะเบียน
นอกตลาดหลักทรัพย

มาตรา ๑๘๖ เพื่อปองกันความเสียหายอันอาจเกิดแกประโยชน
ของประชาชนหรือเศรษฐกิจของประเทศ ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจ
(๑) หามการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนทั้งหมดใน
ตลาดหลักทรัพยเปนการชั่วคราว โดยกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
(๒) สั่งใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยหรือผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยกระทําการหรืองดเวนกระทําการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
การดําเนินการตาม (๑) ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําเปนหนังสือ
และประกาศไวในทีเ่ ปดเผย ณ สถานที่ทําการของตลาดหลักทรัพย พรอมทั้ง
รายงานใหรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว ในการนี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงการสั่งการดังกลาวได

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

มาตรา ๑๘๗ ในกรณีที่มีเหตุขัดของอันเนือ่ งมาแตเครื่องอุปกรณ
ที่ใชในระบบซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนผลใหไมอาจซื้อหรือขาย
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดตามปกติ ใหผูจัดการตลาดหลักทรัพย
มีอํานาจสั่งหยุดการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทงั้ หมด
เปนการชั่วคราวได แตตองรายงานเหตุดังกลาวโดยละเอียดตอคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ในทันที

การสั่งหยุดการซื้อขาย
หลักทรัพยจดทะเบียน
ทั้งหมดเปนการชั่วคราว
เนื่องจากเครื่องอุปกรณ
มีเหตุขัดของ

มาตรา ๑๘๘ เมื่อสมาชิกของตลาดหลักทรัพยรายใดพนจาก
สมาชิกภาพ ตลาดหลักทรัพยตองอนุญาตใหสมาชิกนัน้ ซื้อขายหลักทรัพยรายการ
ที่คางอยูใหแลวเสร็จ

การดําเนินงานที่คาง
เมื่อพนจากสมาชิกภาพ

สวนที่ ๔
หลักทรัพยจดทะเบียน
มาตรา ๑๘๙ บุคคลใดประสงคจะนําหลักทรัพยที่ตนออกไป
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย จะตองนําหลักทรัพยนั้นไปจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย
เมื่อตลาดหลักทรัพยไดรับคําขอจดทะเบียนแลว ใหพิจารณา
และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเพื่อสั่งรับหรือไมรับเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน

การเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน

๗๖

การใชหลักทรัพย
แทนกันได

มาตรา ๑๙๐๔ ในกรณีที่ตองมีการสงมอบ การโอน การยึดถือ
หรือสงคืนหลักทรัพยจดทะเบียน ใหใชหลักทรัพยของนิติบุคคลเดียวกันหรือของ
โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจํานวนเทากัน
แทนกันได

การจัดใหมีทะเบียน
ผูถือหลักทรัพย

มาตรา ๑๙๑ ใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนจัดใหมี
ทะเบียนผูถือหลักทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยกําหนด
การจัดใหมีทะเบียนผูถือหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง บริษทั ที่
ออกหลักทรัพยจะมอบใหตลาดหลักทรัพยหรือผูไดรับใบอนุญาตใหบริการ
เปนนายทะเบียนหลักทรัพยตามมาตรา ๒๒๑ เปนผูดําเนินการแทนก็ได

การขอใหตลาด
หลักทรัพยเปน
นายทะเบียนหลักทรัพย

มาตรา ๑๙๒ ในกรณีที่มีผูถือหุนของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย
จดทะเบียนใดซึ่งมีจํานวนรวมกันไมต่ํากวารอยละยี่สิบหาของจํานวนหุน ที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัทนัน้ รองขอตอตลาดหลักทรัพยเพื่อใหตลาดหลักทรัพย
รับเปนนายทะเบียนหลักทรัพยดังกลาว ใหตลาดหลักทรัพยรับเปนนายทะเบียน
ตามคําขอนั้น และใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยดําเนินการสงมอบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของใหตลาดหลักทรัพยภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่ตลาดหลักทรัพยแจง
การรับเปนนายทะเบียนตอบริษัทที่ออกหลักทรัพย เมื่อพนกําหนดดังกลาวแลว
บริษัทที่ออกหลักทรัพยดังกลาวจะทําหนาที่นายทะเบียนตอไปไมได

การลงทะเบียนการโอน
หลักทรัพยชนิดระบุชื่อ
ผูถือกอนวันประชุม
ผูถือหุน

มาตรา ๑๙๓ ในกรณีที่บริษทั ที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนจะงด
รับการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพยชนิดระบุชื่อผูถือกอนวันประชุมผูถือหุนและ
ไดมีผูถือหลักทรัพยขอลงทะเบียนการโอนไวกอนวันงดรับการลงทะเบียนดังกลาว
บริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนจะตองดําเนินการโอนหลักทรัพยนนั้
ใหแลวเสร็จกอนวันประชุมผูถือหุนนั้น

ขอหามการจายเงิน
ปนผลหรือยอมใหบุคคล
ที่มิไดลงทะเบียนเปน
ผูถือหลักทรัพยออกเสียง
ลงคะแนน

มาตรา ๑๙๔ หามมิใหบริษทั ที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียน
จายเงินปนผลหรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นแกบุคคลที่มิไดลงทะเบียน
เปนผูถือหลักทรัพย และในกรณีที่หลักทรัพยดังกลาวเปนหุน หามมิใหบริษัท
ที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนดังกลาวยอมใหบุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผูถ ือหุน

๗๗
มาตรา ๑๙๕๔ ในกรณีที่เจาของหลักทรัพยมีสัญญาใหบริษัท
หลักทรัพยยึดถือหลักทรัพยจดทะเบียนไวเปนประกันการชําระหนี้เงินกู บริษัท
หลักทรัพยตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีบญ
ั ชีหลักทรัพยจดทะเบียนดังกลาวตามแบบทีต่ ลาด
หลักทรัพยกําหนด และตองลงรายการใหถูกตองครบถวน ตรงตามความเปนจริง
และเปนปจจุบนั
(๒) รักษาหลักทรัพยจดทะเบียนไวใหตรงตามประเภท ชนิด และ
ตามจํานวนสุทธิ ที่ปรากฏในบัญชีหลักทรัพยตาม (๑) อยูต ลอดเวลา เวนแต
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยจะประกาศกําหนดเปนอยางอื่น และตองสงคืนใหแก
ผูกูไดในทันทีที่ผูกูไดชําระหนี้เงินกูครบถวนแลว
การยึดถือหลักทรัพยจดทะเบียนไวเปนประกันการชําระหนี้เงินกู
ตามวรรคหนึ่ง มิใหนํามาตรา ๗๕๒ และมาตรา ๗๕๓ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาใชบังคับ
ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจํานําตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาใชบังคับกับการใหประกันตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ เทาทีไ่ มขัดหรือแยง
กับมาตรานี้และมาตรา ๑๙๖
ใหบริษัทหลักทรัพยที่ยึดถือหลักทรัพยจดทะเบียนไวเปนประกัน
การชําระหนีเ้ งินกูตามวรรคหนึ่ง มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพยดังกลาวทํานองเดียว
กับผูรับจํานํา

การยึดถือหลักทรัพย
จดทะเบียนเปนประกัน
หนี้เงินกู

มาตรา ๑๙๖๔ การบังคับขายหลักทรัพยจดทะเบียนที่ยดึ ถือไวเปน
ประกัน การชําระหนี้เงินกูตามมาตรา ๑๙๕ ผูใหกูตองบอกกลาวเปนหนังสือไปยัง
ผูกูและผูใหประกันกอน เพือ่ ใหมีการชําระหนีภ้ ายในเวลาอันควร ถาผูกูและผูให
ประกันไมปฏิบัติตามคําบอกกลาวผูใหกูมสี ิทธินําหลักทรัพยที่เปนประกันนั้นไป
ขายในตลาดหลักทรัพยตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด หรือขายทอดตลาดได
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการบังคับจํานําหลักทรัพย
จดทะเบียนทีจ่ าํ นําไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย โดยอนุโลม

การบังคับชําระหนี้
เงินกูจากหลักทรัพย
จดทะเบียนทีย่ ึดถือ
ไวเปนประกัน

มาตรา ๑๙๗ ในการออกใบหลักทรัพย ใหนายทะเบียน
หลักทรัพยมีอาํ นาจลงลายมือชื่อในใบหลักทรัพยแทนการลงลายมือชื่อกรรมการ
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนไดเมื่อไดรับมอบหมายจากบริษทั ดังกลาว

การลงลายมือชื่อของ
นายทะเบียนใน
ใบหลักทรัพย

๗๘

บทยกเวนสําหรับ
หลักทรัพยบางประเภท

มาตรา ๑๙๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๑๙๓
มาตรา ๑๙๔ มาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๑๙๖ มิใหใชบังคับแกหลักทรัพยดังตอไปนี้
(๑) พันธบัตรที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๒) ตั๋วเงิน
(๓) หลักทรัพยอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด

การนําบทบัญญัติมาใช
บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๙๙ ใหนําความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓
และมาตรา ๕๕ รวมทั้งบทกําหนดโทษทีเ่ กี่ยวของ มาใชบังคับแกการโอนและ
การจัดทําทะเบียนหลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียน
อันมิใชตั๋วเงินโดยอนุโลม
ใหนําความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙
มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ รวมทั้งบทกําหนดโทษทีเ่ กีย่ วของ มาใชบงั คับแก
การเปดเผยขอมูลและผูสอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนอันมิใช
พันธบัตรที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหลักทรัพยอนื่ ใด
ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนดโดยอนุโลม แตในกรณีที่บริษัทดังกลาว
ไดจัดทําและสงรายงานการเปดเผยขอมูลตอสํานักงานตามมาตรา ๕๖ ไวแลว
บริษัทจะสงสําเนารายงานขอมูลดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยก็ได
ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสองกําหนดใหเปน
อํานาจหนาทีข่ องสํานักงานหรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนใหถือวาบทบัญญัติ
ดังกลาวเปนการกําหนดอํานาจหนาที่ของตลาดหลักทรัพยหรือคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย แลวแตกรณี

งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน
และผูสอบบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพยหรือ
สถาบันการเงิน

มาตรา ๒๐๐ ใหงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจํางวด
การบัญชีของบริษัทหลักทรัพยหรือสถาบันการเงินที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยที่จัดทําตามแบบที่กําหนดไวตามมาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่ง หรือ
กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินนั้น เปนงบการเงินประจํา
งวดการบัญชีตามที่กําหนดในมาตรา ๑๙๙ และใหถือวาผูสอบบัญชีซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๐๖ หรือตามกฎหมายดังกลาวเปนผูสอบบัญชีที่
ตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ
สวนที่ ๕
การชี้ขาดขอพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย

การชี้ขาดขอพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ

มาตรา ๒๐๑ ในกรณีที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพยมีขอ พิพาท
ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียน

๗๙
ในตลาดหลักทรัพยระหวางสมาชิกดวยกันเอง หรือระหวางสมาชิกกับลูกคา
ของสมาชิกคูพิพาทอาจยืน่ คํารองตอตลาดหลักทรัพยเพื่อขอใหมีการชี้ขาดขอพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลซึ่งคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพยแตงตั้งหนึ่งคนเปนประธาน และบุคคลซึ่งคูพิพาท
แตงตั้งอีกฝายละหนึ่งคน
มาตรา ๒๐๒ คํารองตามมาตรา ๒๐๑ ใหเปนไปตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพยกําหนด และอยางนอยตองระบุเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและทีอ่ ยูของคูพิพาท
(๒) ประเด็นขอพิพาท
(๓) เอกสารหลักฐานที่เกีย่ วของ

แบบคํารองใหมี

มาตรา ๒๐๓ ใหนํากฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับ
กับการพิจารณาและชี้ขาดขอพิพาทตามมาตรา ๒๐๑ โดยอนุโลม

การนํากฎหมายวาดวย

อนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการมาใช
บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๖
ศูนยซื้อขายหลักทรัพย
และศูนยซื้อขายหลักทรัพยลวงหนา
สวนที่ ๑
ศูนยซื้อขายหลักทรัพย
มาตรา ๒๐๔ บริษัทหลักทรัพยรวมกันไมนอยกวาสิบหาราย
อาจขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดตั้งศูนยซื้อขายหลักทรัพย
เพื่อใหบริการเปนศูนยซื้อขายหลักทรัพยทมี่ ิไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยได

การจัดตั้งศูนยซื้อขาย

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

คําขอและเอกสาร

หลักทรัพยตองไดรับ
ใบอนุญาต

หลักฐานในการขอรับ
ใบอนุญาต

๘๐
(๑) ชื่อของศูนยซื้อขายหลักทรัพย
(๒) ที่ตั้งสํานักงาน
(๓) บริษัทหลักทรัพยซึ่งเปนสมาชิกผูกอตั้ง
(๔) ทุนและทีม่ าของทุนในการดําเนินงาน
(๕) ขอบังคับของศูนยซื้อขายหลักทรัพย
(๖) รายละเอียดอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
คําขอตามวรรคหนึ่งใหแนบเอกสารหลักฐานขอตกลงใน
การจัดตั้ง ขอบังคับที่ใชบังคับกับสมาชิก และหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
หลักเกณฑการขอรับ
ใบอนุญาตและการ
อนุญาต

มาตรา ๒๐๖ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

คาธรรมเนียมใบอนุญาต

มาตรา ๒๐๗ ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจกําหนด
คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งศูนยซื้อขายหลักทรัพยได

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย
เปนนิติบุคคล

มาตรา ๒๐๘ ใหศูนยซื้อขายหลักทรัพยทไี่ ดรับใบอนุญาตแลว
มีฐานะเปนนิติบุคคล

ขอหามบุคคลอื่น
ใหบริการเปนศูนย
ซื้อขายหลักทรัพย

มาตรา ๒๐๙ หามมิใหบุคคลใดใหบริการเปนศูนยซื้อขาย
หลักทรัพยหรือกิจการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน นอกจากศูนยซื้อขายหลักทรัพย
ที่ไดรับใบอนุญาตตามสวนนี้

คณะกรรมการศูนย
ซื้อขายหลักทรัพย

มาตรา ๒๑๐ เมื่อมีการจัดตัง้ ศูนยซื้อขายหลักทรัพยตาม
มาตรา ๒๐๔ แลว ใหมีคณะกรรมการศูนยซื้อขายหลักทรัพยคณะหนึง่
ประกอบดวยกรรมการที่สมาชิกผูกอตั้งเลือกเขามาจํานวนไมเกินเกาคน
ใหกรรมการศูนยซื้อขายหลักทรัพยเปนผูเลือกประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ ผูจัดการศูนยซื้อขายหลักทรัพย และตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควรจากกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ใหศูนยซื้อขายหลักทรัพยแจงชื่อและตําแหนงของกรรมการ
ศูนยซื้อขายหลักทรัพยใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทราบโดยมิชักชา

๘๑

มาตรา ๒๑๑ ในกรณีที่ศูนยซื้อขายหลักทรัพยแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับที่ใชกับสมาชิก ใหศูนยซื้อขายหลักทรัพยรายงานการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับดังกลาวใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา

การแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับ

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

อํานาจของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการสั่งยกเลิกหรือ
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

มาตรา ๒๑๓ ศูนยซื้อขายหลักทรัพยตองจัดใหสมาชิกผูกพันวา
จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือตามระเบียบหรือขอบังคับของ
ศูนยซื้อขายหลักทรัพยนั้น หรือตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด หากสมาชิกใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ศูนยซื้อขายหลักทรัพยนั้นตอง
ลงโทษสมาชิกดังกลาว
โทษตามวรรคหนึ่ง ไดแก
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ปรับ
(๓) หามมิใหซื้อขายหลักทรัพยในศูนยซอื้ ขายหลักทรัพยนั้น
เปนการชั่วคราว
(๔) ใหพน จากสมาชิกภาพ

การจัดใหสมาชิกผูกพัน
ตน และการลงโทษ
สมาชิก

มาตรา ๒๑๔ ศูนยซื้อขายหลักทรัพยยอมเลิกกันดวยเหตุ
ดังตอไปนี้
(๑) ถาในขอตกลงในการจัดตั้งศูนยซื้อขายหลักทรัพยมกี าํ หนด
กรณีอันใดเปนเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น
(๒) ที่ประชุมสมาชิกมีมติใหเลิก
(๓) ถาจํานวนสมาชิกลดนอยลงจนเหลือไมถึงสิบหาราย และ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหเลิก
(๔) ลมละลาย
(๕) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหเลิกเมื่อมีเหตุอันสมควร
การเลิกตาม (๑) และ (๒) จะมีผลตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

การเลิกศูนยซื้อขาย
หลักทรัพย

๘๒
การแบงทรัพยสิน
เมื่อเลิกศูนยซื้อขาย
หลักทรัพย

มาตรา ๒๑๕ เมื่อศูนยซื้อขายหลักทรัพยเลิกกันแลว
หากขอตกลงในการจัดตั้งหรือขอบังคับที่ใชบังคับกับสมาชิกไมไดกําหนดไว
เปนอยางอื่น ใหแบงทรัพยสินที่เหลืออยูแ กสมาชิกจํานวนเทา 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 รวมทั้งบทกําหนดโทษทีเ่ กีย่ วของมาใช
บังคับ โดยอนุโลม

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
ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยหรือผูจัดการตลาดหลักทรัพย
ใหถือวาบทบัญญัติดังกลาวเปนการกําหนดอํานาจหนาที่ของศูนยซื้อขายหลักทรัพย
หรือคณะกรรมการศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือผูจัดการศูนยซื้อขายหลักทรัพย
แลวแตกรณี
สวนที่ ๒
ศูนยซื้อขายหลักทรัพยลวงหนา

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย
ลวงหนา

มาตรา ๒๑๘ การจัดตั้ง การดําเนินงาน การกํากับและควบคุม
กิจการศูนยซื้อขายหลักทรัพยลวงหนาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
หมวด ๗
องคกรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย
สวนที่ ๑
สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย
และนายทะเบียนหลักทรัพย

การประกอบการเปน
สํานักหักบัญชีตอง
ไดรับใบอนุญาต

มาตรา ๒๑๙ หามมิใหบุคคลใดประกอบการเปนสํานักหักบัญชี
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๘๓
สํานักหักบัญชี หมายความวา สถานที่อันเปนศูนยกลางการ
ใหบริการเพื่อประโยชนในการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยที่ไดมีการ
ซื้อขายกัน รวมทั้งบริการที่เกี่ยวของ
มาตรา ๒๒๐ หามมิใหบุคคลใดประกอบการเปนศูนยรบั ฝาก
หลักทรัพย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ศูนยรับฝากหลักทรัพย หมายความวา สถานที่อันเปนศูนยกลาง
การใหบริการรับฝากและถอนหลักทรัพย รวมทั้งบริการที่เกี่ยวของเพือ่ ประโยชน
ในการหักบัญชี

การประกอบการเปน
ศูนยรับฝากหลักทรัพย
ตองไดรับใบอนุญาต

มาตรา ๒๒๑ หามมิใหบุคคลใดใหบริการเปนนายทะเบียน
หลักทรัพย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การประกอบการเปน
นายทะเบียนหลักทรัพย
ตองไดรับใบอนุญาต

มาตรา ๒๒๒ ใหนําความในมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗
รวมทั้งบทกําหนดโทษทีเ่ กีย่ วของมาใชบงั คับกับสํานักหักบัญชี ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย และนายทะเบียนหลักทรัพยโดยอนุโลม

การนําบทบัญญัติมาใช
บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๒๓ ในการประกอบการเปนสํานักหักบัญชี ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย หรือนายทะเบียนหลักทรัพย บุคคลที่ประกอบการดังกลาวตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด

หลักเกณฑในการ
ประกอบการเปนสํานัก
หักบัญชี ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย หรือ
นายทะเบียนหลักทรัพย

มาตรา ๒๒๓/๑๔ การเขาผูกพันหรือแทนทีเ่ ปนคูสัญญาในสัญญา
ซื้อขายหลักทรัพยโดยสํานักหักบัญชีและการวางหลักประกัน ซึ่งปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑที่สํานักหักบัญชีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนใหมผี ลผูกพันและใชบังคับไดตามกฎหมาย

การรองรับความผูกพัน
ตามกฎหมายของการ
เขาผูกพัน หรือแทนที่
เปนคูสัญญาโดยสํานัก
หักบัญชี

มาตรา ๒๒๓/๒๔ ในกรณีทสี่ ํานักหักบัญชีเขาผูกพันหรือแทนที่
เปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย ใหสํานักหักบัญชีมีความผูกพันตามสิทธิ
และหนาที่ที่เกิดขึ้นตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพยที่ตนใหบริการในการชําระราคา
และสงมอบหลักทรัพย เฉพาะกับสมาชิกของตนเทานั้น ไมวาสมาชิกดังกลาวจะ
ดําเนินการเพื่อตนเองหรือเพือ่ บุคคลอื่น

ผลของการเขาผูกพัน
หรือแทนที่เปนคูสัญญา
ของสํานักหักบัญชี

๘๔
การจัดเก็บและการจัดทํา
บัญชี และขอหามในการ
นําทรัพยสินของสมาชิก
ไปใชและขอยกเวน

มาตรา ๒๒๓/๓๔ ในกรณีทสี่ ํานักหักบัญชีไดรับมาหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินจากสมาชิกเพื่อเปนประกันการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยที่เกิดจาก
การซื้อขายหลักทรัพย ที่สมาชิกเปนผูรับผิดชอบตอสํานักหักบัญชี ทรัพยสิน
อันเนื่องมาจากการซื้อขายหลักทรัพย ทั้งของสมาชิกและของลูกคา หรือทรัพยสิน
ที่สมาชิกนํามาวางไวกับสํานักหักบัญชีเพือ่ ความมั่นคง ของระบบการซื้อขายและ
การชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย ใหนาํ ความในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓
แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชบังคับกับสํานักหักบัญชี
ในการดูแลรักษาและการใชทรัพยสินดังกลาว โดยอนุโลม

การดําเนินการในกรณีที่
สมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษ
ทรัพยในคดีลมละลาย

มาตรา ๒๒๓/๔๔ เมื่อสมาชิกถูกฟองเปนคดีลมละลายและศาลมี
คําสั่งพิทักษทรัพย ใหนําความในมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗
แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชบังคับกับสํานัก
หักบัญชีและทรัพยสินที่สํานักหักบัญชี ไดรับมาหรือมีไวตามมาตรา ๒๒๓/๓
โดยอนุโลม

การดําเนินการในกรณีที่
สํานักหักบัญชีถูกศาลสั่ง
พิทักษทรัพยหรือตกเปน
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หรือถูกสั่งระงับการ
ดําเนินกิจการ

มาตรา ๒๒๓/๕๔ เมื่อสํานักหักบัญชีตกเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกทางการหรือหนวยงานทีม่ ีหนาที่กํากับดูแลสั่งระงับ
การดําเนินกิจการบางสวนหรือทั้งหมด เพือ่ ประโยชนในการคุมครองทรัพยสินของ
สมาชิกและลูกคาของสมาชิกหรือระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย
ใหนําความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชบังคับกับสํานักหักบัญชี และทรัพยสินที่
สํานักหักบัญชีไดรับมาหรือมีไวตามมาตรา ๒๒๓/๓ โดยอนุโลม

กรณีที่ตลาดหลักทรัพย
ประกอบการเปนสํานัก
หักบัญชี ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย หรือ
นายทะเบียนหลักทรัพย

มาตรา ๒๒๔๔ ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพยประกอบการเปน
สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือนายทะเบียนหลักทรัพย ใหประกอบการ
ได โดยมิตองไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ใหตลาดหลักทรัพย
ประกอบการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๒๓
คําวา "ตลาดหลักทรัพย" ตามวรรคหนึ่ง และที่จะกลาวตอไป
ในสวนนี้ใหหมายความรวมถึงบริษทั จํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดตั้งขึน้ และ
ถือหุนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทจํากัดนัน้

๘๕
มาตรา ๒๒๕ ในการฝากหลักทรัพยไวกบั ตลาดหลักทรัพย
ใหผูฝากหลักทรัพยจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเปนเจาของหลักทรัพยที่ไดฝากไว
กับตลาดหลักทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด และเมื่อ
รับฝากหลักทรัพยดังกลาวแลว ตลาดหลักทรัพยอาจรับโอนหลักทรัพยที่รับฝากไว
ในชื่อของตนในฐานะที่ถือแทนผูฝากหลักทรัพยหรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพย
ซึ่งเปนเจาของหลักทรัพยก็ได
ใหสันนิษฐานวาหลักทรัพยที่อยูในชื่อของตลาดหลักทรัพยตาม
วรรคหนึ่ง เปนหลักทรัพยทตี่ ลาดหลักทรัพยถือแทนบุคคลผูมีชื่อปรากฏในบัญชี
รายชื่อดังกลาวที่ผูฝากหลักทรัพยจัดทําขึน้ ทั้งนี้ ตามชนิด ประเภท และจํานวน
ที่ปรากฏในบัญชี
ในวันปดสมุดทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ใหตลาด
หลักทรัพยรวบรวมบัญชีหลักทรัพยที่รับฝากไวและรายชื่อบุคคลซึ่งเปนผูถือ
หลักทรัพยดังกลาวในวันกอนวันแรกที่ปดสมุดทะเบียนนั้นจากผูฝากหลักทรัพย
สงใหแกนายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย และใหถือวาบัญชีรายชื่อ
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของทะเบียนผูถือหลักทรัพย เวนแตรายชื่อของบุคคล
ที่นายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพยแจงคัดคานภายในสามวันทําการนับแต
วันที่ไดรับบัญชีรายชื่อนั้นวาการถือหลักทรัพยของบุคคลดังกลาวขัดตอกฎหมาย
หรือขอจํากัดในเรื่องการโอนที่ไดจดทะเบียนไวตามกฎหมาย

การรับโอนหลักทรัพย
ที่รับฝากไวในชื่อของ
ตลาดหลักทรัพย และ
บัญชีรายชื่อเจาของ
หลักทรัพย

มาตรา ๒๒๖ เมื่อตลาดหลักทรัพยยื่นคําขอตอบริษัทที่ออก
หลักทรัพยพรอมทั้งสงมอบใบหลักทรัพยเพื่อใหลงทะเบียนการโอนวาตลาด
หลักทรัพยเปนผูถือหลักทรัพยแทนบุคคลตามมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึง่ แลว
ตลาดหลักทรัพยจะขอใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยออกใบรับโดยมีรายการตาม
แบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดแทนการออกใบหลักทรัพยก็ได ในกรณีเชนนั้น
ใหถือเสมือนวาบริษัทดังกลาวไดออกใบหลักทรัพยแลว

การออกใบรับใหแก
ตลาดหลักทรัพยแทน
การออกใบหลักทรัพย

มาตรา ๒๒๗ เจาของหลักทรัพยที่ฝากไวกับตลาดหลักทรัพย
อาจขอใหตลาดหลักทรัพยออกใบหลักทรัพยในชื่อของตนไดโดยยืน่ คําขอตาม
แบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหตลาดหลักทรัพยแจงรายชื่อ
ผูเปนเจาของหลักทรัพยใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยทราบและใหบริษทั ที่ออก
หลักทรัพยซึ่งไดรับแจงรายชื่อดังกลาวแลวดําเนินการใสชื่อผูเปนเจาของ

การออกใบหลักทรัพย
ใหมในชื่อของเจาของ
หลักทรัพย

๘๖
หลักทรัพยนนั้ ลงในสมุดทะเบียนของบริษทั พรอมทั้งออกใบหลักทรัพยใหม
ในชื่อของเจาของหลักทรัพยดังกลาว
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ถาเจาของหลักทรัพยมิไดเปนผูฝาก
หลักทรัพยโดยตรงกับตลาดหลักทรัพย ใหยื่นคําขอผานผูฝากหลักทรัพยนั้น
การโอนหลักทรัพย
ระหวางบัญชีผูฝาก
หลักทรัพย

มาตรา ๒๒๘ การโอนหลักทรัพยจากบัญชีผูฝากหลักทรัพย
รายหนึ่งไปยังบัญชีของผูฝากหลักทรัพยอีกรายหนึ่ง จะกระทําไดตอเมื่อตลาด
หลักทรัพยไดรับคํารองขอจากผูฝากหลักทรัพยหรือเมื่อสํานักหักบัญชีของ
ตลาดหลักทรัพยไดแจงรายการการสงมอบหลักทรัพย ระหวางสมาชิกที่ไดซื้อขาย
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยในแตละสิน้ วัน
๔
การโอนหลักทรัพยตามวรรคหนึ่งหรือภายในบัญชีผูฝาก
หลักทรัพยรายเดียวกัน ใหถอื วามีผลสมบูรณตามกฎหมาย เมื่อไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การใชหลักทรัพย
จดทะเบียนเปนประกัน
การชําระหนี้ในกรณีที่
มิใชตามมาตรา ๑๙๕

มาตรา ๒๒๘/๑๔ การใชหลักทรัพยที่ฝากไวกับตลาดหลักทรัพย
เพื่อเปนประกันการชําระหนีท้ ี่มิใชกรณีตามมาตรา ๑๙๕ ใหมีผลสมบูรณเปน
ประกันการชําระหนี้ และใชยันบริษัทที่ออกหลักทรัพยและบุคคลภายนอกได
เมื่อตลาดหลักทรัพยไดลงบันทึกบัญชีที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดขึ้นตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
การบังคับชําระหนีจ้ ากหลักทรัพยที่เปนประกันตามวรรคหนึ่ง
เจาหนี้ตองบอกกลาวเปนหนังสือไปยังลูกหนี้และผูใหประกันกอน เพือ่ ใหมีการ
ชําระหนีภ้ ายในเวลาอันควร ถาลูกหนี้และผูใหประกันไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว
เจาหนี้มีสิทธินาํ หลักทรัพยที่เปนประกันนั้น ไปขายในตลาดหลักทรัพยตาม
วิธีการที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด หรือขายทอดตลาดได
ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจํานําตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาใชบังคับกับการใชหลักทรัพยเพื่อเปนประกันการชําระหนี้ตามวรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับมาตรานี้
ใหเจาหนี้ที่รับหลักทรัพยไวเปนประกันการชําระหนี้ตามวรรคหนึ่ง
มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพยดังกลาวทํานองเดียวกับผูรับจํานํา
มาตรา ๒๒๘/๒๔ ใหนําความในมาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖
มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑ มาใชบงั คับกับศูนยรบั ฝาก
หลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาต จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม ทั้งนี้
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการรับฝากหลักทรัพย อันเปนตราสารแหงหนี้

การนําบทบัญญัติมาใช
บังคับโดยอนุโลม

๘๗
มาตรา ๒๒๙๔ ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกอบการ
เปนสํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือนายทะเบียนหลักทรัพย
ใหประกอบการไดโดยมิตองไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และใหคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการดังกลาว
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความใน
มาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๒๘/๑
มาใชบังคับ โดยอนุโลม ทั้งนี้ การใดที่เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ตามบทบัญญัติดังกลาว ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธนาคาร
แหงประเทศไทย และใหตลาดหลักทรัพย ตามมาตราดังกลาวหมายความถึง
ธนาคารแหงประเทศไทย

กรณีธนาคารแหง
ประเทศไทย
ประกอบการเปนสํานัก
หักบัญชี ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย หรือนาย
ทะเบียนหลักทรัพย

สวนที่ ๒
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย
มาตรา ๒๓๐ บริษัทหลักทรัพยจะรวมกันจัดตั้งสมาคมที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยอันมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดแบงปนกันไดก็แตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย

มาตรา ๒๓๑ การจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย
ตองไดรับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน

การจัดตั้งสมาคม

มาตรา ๒๓๒ การขออนุญาตและการจดทะเบียนนั้น ใหบริษัท
หลักทรัพยผูเริม่ กอการจัดตั้งที่มีจํานวนไมนอยกวาสิบหารายยื่นคําขอตอสํานักงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ใหสํานักงานมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มา
สอบถามหรือใหสงเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาต
จัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยได

การขออนุญาตและ
การจดทะเบียนสมาคม

มาตรา ๒๓๓ ใหสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล

สมาคมเปนนิติบุคคล

๘๘

ขอบังคับสมาคม

มาตรา ๒๓๔ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตอ งมี
ขอบังคับ และขอบังคับนั้นอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ
(๒) วัตถุที่ประสงค
(๓) ที่ตั้งสํานักงาน
(๔) วิธีรับสมาชิก สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
(๕) วินัยและการลงโทษสมาชิก
(๖) การดําเนินกิจการของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย
การตั้ง การออกจากตําแหนง และการประชุมของกรรมการ ตลอดจนการประชุมใหญ
(๗) ขอบังคับอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ขอบังคับของสมาคมตองนําไปจดทะเบียนตอสํานักงานพรอมกับ
การยื่นคําอนุญาตจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย กอนออกใบอนุญาต
ถาสํานักงานเห็นสมควรจะสั่งใหแกไขเพิม่ เติมขอบังคับนั้นก็ได

สมาชิกของสมาคม

มาตรา ๒๓๕ สมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย
ตองเปนบริษทั หลักทรัพยเทานั้น

การใชชื่อของสมาคม
และการจัดใหมีปายชื่อ

มาตรา ๒๓๖ ชื่อของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย
จะตองเปนชื่อเฉพาะที่ปรากฏในขอบังคับเทานั้น และหามมิใหใชขอความ
“แหงประเทศไทย” หรือขอความที่มีความหมายทํานองเดียวกันประกอบเปน
ชื่อของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย
ใหสมาคมที่เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยจัดใหมีปายชื่ออานได
ชัดเจนติดไวหนาสํานักงาน

การนํากฎหมายวาดวย
สมาคมการคามาใช
บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๓๗ ใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคา
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกําหนดโทษ
ที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในสวนนี้
ทั้งนี้ ใหใชคําวา “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” แทนคําวา “รัฐมนตรี” คําวา “สํานักงาน”
แทนคําวา “นายทะเบียน” คําวา “สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย” แทน
คําวา “สมาคมการคา” และใหอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
วาดวยสมาคมการคาเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้

๘๙
หมวด ๘
การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย
และการเขาถือหลักทรัพยเพือ่ ครอบงํากิจการ
__________________
สวนที่ ๑
การปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย
________________
มาตรา ๒๓๘ หามมิใหบริษทั หลักทรัพย หรือผูซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย หรือผูมี
สวนไดเสียในหลักทรัพยบอกกลาวขอความอันเปนเท็จหรือขอความใดโดยเจตนา
ใหผูอื่นสําคัญผิดในขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือ
ราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหรือนิตบิ ุคคลที่มีหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย

ขอหามการบอกกลาว
ขอความอันเปนเท็จ
หรือทําใหผูอื่นสําคัญ
ผิดในขอเท็จจริง

มาตรา ๒๓๙ หามมิใหบริษทั หลักทรัพย หรือผูซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย หรือผูมี
สวนไดเสียในหลักทรัพย แพรขาวเกีย่ วกับขอเท็จจริงใด ๆ อันอาจทําใหบุคคลอื่น
เขาใจวาหลักทรัพยใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง เวนแตจะเปนการแพรขาว
ในขอเท็จจริงที่ไดแจงไวกับตลาดหลักทรัพยแลว

ขอหามการแพรขาววา
หลักทรัพยจะมีราคา
สูงขึ้นหรือลดลง และ
ขอยกเวน

มาตรา ๒๔๐ หามมิใหผใู ดแพรขาวอันเปนความเท็จใหเลื่องลือ
จนอาจทําใหบคุ คลอื่นเขาใจวาหลักทรัพยใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง

ขอหามการแพรขาว
อันเปนเท็จใหเลื่องลือ

มาตรา ๒๔๑ ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยที่ซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หามมิให
บุคคลใดทําการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่น
ซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยหรือหลักทรัพยทซี่ ื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบตอบุคคลภายนอกโดยอาศัย
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยังมิได
เปดเผยตอประชาชน และตนไดลวงรูมาในตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น และไมวา
การกระทําดังกลาวจะกระทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริง
เชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผอู ื่นกระทําดังกลาวโดยตนไดรับประโยชนตอบแทน

ขอหามการซื้อขาย
หลักทรัพยโดยใชขอมูล
ภายในเพื่อประโยชนตอ
ตนเองหรือผูอื่น

๙๐
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ บุคคลตามวรรคหนึ่งใหรวมถึง
(๑) กรรมการ ผูจัดการ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานหรือ
ผูสอบบัญชีของบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือบริษัท
ที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย
(๒) ผูถือหลักทรัพยของบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยที่ถือ
หลักทรัพยตามมูลคาที่ตราไวเกินรอยละหาของทุนจดทะเบียน ในกรณีนี้ให
คํานวณมูลคาหลักทรัพยของผูถือหลักทรัพยโดยนับหลักทรัพยของคูส มรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของผูถือหลักทรัพยดังกลาวรวมเปนหลักทรัพยของ
ผูถือหลักทรัพยดวย
(๓) เจาหนาทีข่ องหนวยงานของรัฐ หรือกรรมการ ผูจัดการ
หรือพนักงานของตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งอยูใ นตําแหนง
หรือฐานะที่สามารถลวงรูขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคา
ของหลักทรัพยอันไดจากการปฏิบัติหนาที่
(๔) ผูใดซึ่งเกีย่ วของกับหลักทรัพย และหรือการซื้อขาย
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซอื้ ขายหลักทรัพย
สิทธิเรียกใหสงมอบ
ผลประโยชนที่ไดจาก
การใชขอมูลภายใน
ใหแกสํานักงาน

มาตรา ๒๔๒ เพื่อมิใหบุคคลตามมาตรา ๒๔๑ วรรคสอง
ไดรับประโยชนจากการฝาฝนมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง ใหสํานักงานมีสิทธิเรียก
ใหผูฝาฝนดังกลาวสงมอบผลประโยชนทตี่ นไดมาจากการซื้อขายหลักทรัพยนั้น
หรือจากการนําขอเท็จจริงออกเปดเผย ซึ่งไดกระทําภายในหกเดือนนับจาก
วันที่ตนไดลวงรูขอเท็จจริงดังกลาว และใหผูฝาฝนนั้นสงมอบผลประโยชน
ตามที่สํานักงานเรียกรองภายในกําหนดเวลาที่สํานักงานกําหนด
ผลประโยชนที่เรียกไดตามวรรคหนึ่งใหตกเปนของสํานักงาน

ขอหามการซื้อขาย

มาตรา ๒๔๓ ในการซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย
(๑) หามมิใหผูใดทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยรูเห็น หรือ
ตกลงกับบุคคลอื่นอันเปนการอําพรางเพื่อใหบุคคลทั่วไปหลงผิดไปวาขณะใด
ขณะหนึ่งหรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หลักทรัพยนั้นไดมกี ารซื้อหรือขายกันมาก
หรือราคาของหลักทรัพยนนั้ ไดเปลี่ยนแปลงไปหรือไมมกี ารเปลี่ยนแปลง
อันไมตรงตอสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพยโดยอําพราง
เพื่อใหบุคคลทั่วไป
หลงผิด

๙๑
(๒) หามมิใหผูใดโดยตนเองหรือรวมกับผูอื่นทําการซื้อขาย
หลักทรัพยในลักษณะตอเนือ่ งกัน อันเปนผลทําใหการซื้อหรือขายหลักทรัพยนนั้
ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และการกระทําดังกลาวไดกระทําไปเพื่อชักจูงให
บุคคลทั่วไปทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยนั้น เวนแตเปนการกระทําโดยสุจริต
เพื่อปกปองประโยชนอนั ชอบธรรมของตน
มาตรา ๒๔๔ ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการอําพราง
เพื่อใหบุคคลทั่วไปหลงผิดตามมาตรา ๒๔๓(๑) ดวย
(๑) ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ได
ประโยชนจากการซื้อและขายหลักทรัพยนนั้ ยังคงเปนบุคคลคนเดียวกัน
(๒) สั่งซื้อหลักทรัพยโดยรูอยูแลววาตนเองหรือผูซึ่งรวมกัน
ไดสั่งขายหรือจะสั่งขายหลักทรัพยของนิตบิ ุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน
ราคาใกลเคียงกัน และภายในเวลาใกลเคียงกัน
(๓) สั่งขายหลักทรัพยโดยรูอ ยูแลววาตนเองหรือผูซึ่งรวมกัน
ไดสั่งซื้อหรือจะสั่งซื้อหลักทรัพยของนิตบิ ุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน
ราคาใกลเคียงกัน และภายในเวลาใกลเคียงกัน

กรณีที่ถือวาเปนการ
อําพรางเพื่อใหบุคคล
ทั่วไปหลงผิดดวย

สวนที่ ๒
การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ
มาตรา ๒๔๕ ในสวนนี้
“หลักทรัพย” หมายความวา หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
หรือหลักทรัพยอื่นที่อาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนได
“กิจการ” หมายความวา บริษทั ที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

คํานิยามของ
“หลักทรัพย” และ
“กิจการ” ที่ใชในสวนนี้

มาตรา ๒๔๖๔ บุคคลใดกระทําการไมวาโดยตนเองหรือรวมกับ
บุคคลอื่นอันเปนผลใหตนหรือบุคคลอื่นเปนผูถือหลักทรัพยในกิจการในจํานวน

การรายงาน การไดมา
หรือจําหนายหลักทรัพย

๙๒
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่อรวมกันแลว มีจํานวนทุกรอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการนั้น ไมวาจะมีการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพยนั้นหรือไม
และไมวาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น จะมีจํานวนเทาใดในแตละครั้ง บุคคลนั้นตอง
รายงานการเพิม่ ขึ้นหรือลดลงของจํานวนหลักทรัพยในทุกรอยละหาของจํานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการดังกลาวตอสํานักงานทุกครั้ง ทั้งนี้ การคํานวณ
จํานวนสิทธิออกเสียงและการรายงานใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
การเปนผูถือหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึง
การมีสิทธิทจี่ ะซื้อหรือไดรับการสงมอบหลักทรัพยของกิจการอันเนื่องมาจากการเปน
ผูถือหลักทรัพยที่กิจการมิไดเปนผูออกหรือจากการเขาเปนคูสัญญากับบุคคลอื่นใด
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
การเขาถือหลักทรัพย
เพื่อครอบงํากิจการ

มาตรา ๒๔๗๔ บุคคลใดเสนอซื้อหรือไดมาไมวาโดยตนเองหรือ
รวมกับบุคคลอื่นหรือกระทําการอื่นใดอันเปนผลหรือจะเปนผลใหตนหรือ
บุคคลอื่นเปนผูถือหลักทรัพยในกิจการรวมกันถึงรอยละยี่สิบหาขึ้นไปของจํานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น ใหถอื วาเปนการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํา
กิจการ เวนแตการเปนผูถือหลักทรัพยนนั้ เปนผลจากการไดมาโดยทางมรดก ใน
การนี้ ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ โดยอาจกําหนด ใหบุคคล
ดังกลาวหรือบุคคลที่รวมกันจัดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยก็ได
ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดใหจดั ทําคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง คําเสนอดังกลาวตองยืน่ ตอสํานักงาน และใหมีผลใช
บังคับเมื่อพนกําหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การประกาศหรือแจง
การเสนอซื้อหลักทรัพย

มาตรา ๒๔๘ ใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยประกาศหรือแจง
การเสนอซื้อหลักทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด

การสงสําเนาคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพยใหแก
กิจการ

มาตรา ๒๔๙ ใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยสงสําเนาคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยใหแกกจิ การที่ตนเสนอซื้อหลักทรัพยนนั้ โดยทันทีที่ไดยื่นคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยตอสํานักงาน

๙๓
มาตรา ๒๕๐๔ เมื่อไดรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยตามมาตรา ๒๔๙
ใหกจิ การนัน้ จัดทําความเห็นเกี่ยวกับคําเสนอซื้อหลักทรัพย และใหยื่นตอสํานักงาน
พรอมทั้งสงสําเนาใหแกผูถือหุนทุกคน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

การจัดทําความเห็นของ
กิจการเกี่ยวกับคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพย

มาตรา ๒๕๐/๑๔ กิจการจะกระทําการหรืองดเวนกระทําการใด
ในประการที่นาจะมีผลตอการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการได ก็ตอเมื่อไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
การกระทําการหรืองดเวนกระทําการที่ฝาฝนตอบทบัญญัติ
ในมาตรานี้ ไมมีผลผูกพันกิจการ และใหกรรมการของกิจการตองรับผิดตอ
ความเสียหายของบุคคลภายนอกที่สุจริตและเสียคาตอบแทน

การกระทําหรืองดเวน
กระทําการในประการที่
นาจะมีผลตอการทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพย

มาตรา ๒๕๑ หามมิใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยซื้อหลักทรัพย
ของกิจการกอนที่คําเสนอซื้อหลักทรัพยทยี่ ื่นตอสํานักงานจะมีผลใชบงั คับและได
ดําเนินการตามมาตรา ๒๔๘
ในระหวางเวลานับจากวันทีค่ ําเสนอซื้อหลักทรัพยมีผลใชบังคับ
จนถึงวันทีพ่ นกําหนดระยะเวลารับซื้อที่กําหนดไวในคําเสนอซื้อหลักทรัพย
หามมิใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเขาซื้อหลักทรัพยนนั้ โดยวิธีการอื่นใดนอกจาก
ที่ไดกําหนดไวตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยนั้น

ขอหามการซื้อ
หลักทรัพยกอน
คําเสนอซื้อหลักทรัพย
มีผลใชบังคับ

มาตรา ๒๕๒ เมื่อครบกําหนดระยะเวลารับซื้อที่กําหนดไว
ในคําเสนอซื้อหลักทรัพยแลว หากปรากฏวาผูถือหลักทรัพยไดแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพยที่ตนเองถืออยูใหแกผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยมากกวาจํานวนที่ไดทํา
คําเสนอซื้อหลักทรัพยไว ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตองซื้อหลักทรัพยนั้นไว
ทั้งหมดเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีทหี่ ลักทรัพยนนั้ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือ
หลักทรัพยที่ซอื้ ขายในศูนยซอื้ ขายหลักทรัพย และผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
มีความประสงคจะมิใหหลักทรัพยนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพย
ที่ซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยตอไป
(๒) ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยมีความประสงคจะเปลี่ยนวัตถุ
ที่ประสงคสําคัญของกิจการ
(๓) ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยมีความประสงคจะเปนผูถือ
หลักทรัพยของกิจการนัน้ ไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหลักทรัพย
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ
(๔) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

กรณีที่ผูทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยตองซื้อ
หลักทรัพยไวทั้งหมด

๙๔
ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยจะตองชําระราคาหลักทรัพยแกผูขาย
หลักทรัพยโดยทันทีที่ไดรับมอบหลักทรัพย และในกรณีที่หลักทรัพยที่ซื้อขาย
ดังกลาวเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ใหถือวาเปนการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย
การเสนอราคาใหม
ที่สูงกวาเดิม

มาตรา ๒๕๓ เมื่อผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยไดเสนอซื้อ
หลักทรัพยไวในราคาหนึ่ง แตปรากฏวามีผูถือหลักทรัพยแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพยไมครบตามจํานวนในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย หากผูทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยตองการจะซื้อใหครบตามจํานวน ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยจะเสนอ
ราคาใหมที่สูงกวาเดิมก็ได ในกรณีเชนวานี้ ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตองชําระ
ราคาคาหลักทรัพยในสวนที่เพิ่มขึ้นแกผูถือหลักทรัพยที่ไดแสดงเจตนาเสนอขาย
หลักทรัพยในครั้งกอนดวย

การแจงความประสงค
ที่จะถอนหลักทรัพย
ออกจากตลาด
หลักทรัพยหรือศูนย
ซื้อขายหลักทรัพย

มาตรา ๒๕๔ ในกรณีที่ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อเขา
ครอบงํากิจการมีความประสงคมิใหหลักทรัพยนั้นเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยหรือที่ซื้อขายในศูนยซอื้ ขายหลักทรัพยตอไป ผูทาํ คําเสนอซื้อ
หลักทรัพยตองระบุวัตถุประสงคโดยชัดแจงในคําเสนอซือ้ หลักทรัพยไวดว ย

การทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยครั้งใหม
ตองพนระยะเวลาที่
กําหนดไว

มาตรา ๒๕๕ บุคคลที่เคยทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อเขา
ครอบงํากิจการไมวาจะดําเนินการสําเร็จหรือไม จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อ
เขาครอบงํากิจการไดอีกภายหลังระยะเวลาหนึ่งปนับตั้งแตวันที่พน กําหนดระยะ
เวลารับซื้อที่กําหนดไวในคําเสนอซื้อหลักทรัพยครั้งกอน เวนแตคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนจะอนุมัติเปนประการอื่น

การรายงานผลการซื้อ
หลักทรัพย

มาตรา ๒๕๖ ใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพย
ไวเรียบรอยแลวรายงานผลการซื้อหลักทรัพยตอสํานักงานภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาขอมูลคําเสนอซื้อ
หลักทรัพย

มาตรา ๒๕๗ ใหสํานักงานเก็บรักษาขอมูลคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยนนั้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดเปนระยะเวลาหนึง่ ปนับจาก
วันที่คําเสนอซื้อหลักทรัพยมีผลใชบังคับ

๙๕
มาตรา ๒๕๘๔ หลักทรัพยของกิจการที่บุคคลหรือหางหุน สวน
ดังตอไปนี้ถืออยู ใหนับรวมเปนหลักทรัพยของบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และ
มาตรา ๒๔๗ ดวย
(๑) คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม
มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗
(๒) บุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูถือหุนในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และ
มาตรา ๒๔๗ เกินรอยละสามสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคล
ดังกลาว โดยใหนับรวมสิทธิออกเสียงของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ของผูถือหุนนั้นดวย
(๓) นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนในบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และ
มาตรา ๒๔๗ เกินรอยละสามสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคล
ดังกลาว
(๔) ผูถือหุนในบุคคลตาม (๓) ตอไปเปนทอดๆ เริ่มจากการถือหุน
ในนิติบุคคล ตาม (๓) โดยการถือหุนในแตละทอดเกินรอยละสามสิบของจํานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุน ทั้งนี้ หากการถือหุนในทอดใด
มีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ใหนับรวมจํานวนสิทธิออกเสียงของคูสมรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ในนิติบุคคลที่ถูกถือหุนนั้นดวย
(๕) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ หรือ
บุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เปนผูถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกลาว
(๖) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (๕) เปนผูถือหุน ตอไปเปนทอดๆ
เริ่มจากผูถือหุน ในนิติบุคคลตาม (๕) โดยการถือหุนในแตละทอดเกินรอยละสามสิบ
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุนดังกลาว
(๗) หางหุนสวนสามัญที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือ
มาตรา ๒๔๗ หรือบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือหางหุน สวนจํากัด
ตาม (๘) เปนหุนสวน
(๘) หางหุนสวนจํากัดที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ หรือมาตรา ๒๔๗
หรือบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือหางหุน สวนสามัญตาม (๗) เปน
หุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด
(๙) นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ มีอํานาจ
ในการจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย

การนับหลักทรัพยของ
บุคคลอื่นรวมเปน
หลักทรัพยของบุคคล
เดียวกัน

๙๖

กรณีเปนที่สงสัยวามี
การถือหลักทรัพยอันมี
ลักษณะที่นับรวมเปน
หลักทรัพยของบุคคล
เดียวกัน

มาตรา ๒๕๙ ในกรณีเปนทีส่ งสัยวามีการถือหลักทรัพยอันมี
ลักษณะที่นับรวมเปนหลักทรัพยของบุคคลเดียวกันตามมาตรา ๒๕๘ ใหสํานักงาน
แจงใหบุคคลที่เกี่ยวของดังกลาวชี้แจงหรือดําเนินการแกไขใหถกู ตอง หากบุคคล
ดังกลาวมิไดชแี้ จงหรือดําเนินการแกไขภายในกําหนดเวลาที่สํานักงานกําหนด
ใหถือวาเปนการถือหุนอันเขาลักษณะที่กําหนดไวตามมาตรา ๒๕๘
หมวด ๙
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
มาตรา ๒๖๐ ๔ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๖๑ ๔ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๑๐
การกํากับและควบคุม

อํานาจและหนาที่ของ
รัฐมนตรีในการกํากับ
และควบคุมตาม พ.ร.บ.

มาตรา ๒๖๒ ใหรัฐมนตรีมอี ํานาจและหนาที่กํากับและควบคุม
โดยทั่วไปเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี

อํานาจของรัฐมนตรี
ในการสั่งใหชี้แจง
ขอเท็จจริง แสดงความ
คิดเห็นหรือทํารายงาน

มาตรา ๒๖๒/๑๔ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น
หรือทํารายงานเกี่ยวกับสภาพของตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือ
แนวทางการกํากับดูแลตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาได

การเสนอเรื่องไปยัง
คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๖๓ บรรดาเรื่องที่ตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
หมวด ๑๑
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๒๖๔ ในการปฏิบัตหิ นาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ

อํานาจของพนักงาน

ดังตอไปนี้

๙๗
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของบริษัท
หลักทรัพย ผูดแู ลผลประโยชนของกองทุนรวม ผูรับฝากทรัพยสิน ตลาดหลักทรัพย
ศูนยซื้อขายหลักทรัพย สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียน
หลักทรัพย หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลขอมูลของบริษัทหลักทรัพยหรือ
สถาบันดังกลาวดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือดวยเครื่องมืออื่นใด ในระหวางเวลา
พระอาทิตยขนึ้ จนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อ
ตรวจสอบกิจการ สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทหลักทรัพย หรือสถาบันดังกลาว
รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน หรือขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย หรือสถาบันดังกลาว
(๒) เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผูเริ่มจัดตั้งบริษทั มหาชน
จํากัด บริษัททีอ่ อกหลักทรัพยหรือเจาของหลักทรัพยที่เสนอขายหลักทรัพยตอ
ประชาชนหรือบุคคลใด ๆ หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลขอมูลของบุคคล
ดังกลาวดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือดวยเครื่องมืออื่นใด ในระหวางเวลาพระอาทิตย
ขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบ
สมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) เขาไปในธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน หรือสถานที่ใด
ในระหวางเวลาพระอาทิตยขนึ้ จนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่
นั้นเพื่อทําการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานที่อาจเกีย่ วของกับการ
กระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(๕) สั่งใหกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูสอบบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย กองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ผูรับฝากทรัพยสิน
ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย
นายทะเบียนหลักทรัพย และผูรวบรวมหรือประมวลขอมูลของบริษัทหลักทรัพย
หรือสถาบันดังกลาวดวยเครือ่ งคอมพิวเตอรหรือเครื่องมืออื่นใดมาใหถอ ยคําหรือ
สงสําเนา หรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นเกีย่ วกับกิจการ
การดําเนินงาน สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทหลักทรัพยหรือสถาบันดังกลาว
(๖) สั่งใหบุคคลใด ๆ ที่ซื้อหรือขายหลักทรัพยกับหรือผานบริษัท
หลักทรัพยหรือสมาชิกของตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซอื้ ขายหลักทรัพยมาให
ถอยคําหรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย

เจาหนาที่ในการปฏิบัติ
หนาที่

๙๘
(๗) สั่งใหบุคคลใด ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานเจาหนาที่มาใหถอยคํา หรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร
หลักฐาน หรือวัตถุใดที่เกี่ยวของหรือจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
เจาหนาที่
(๘) เขาไปตรวจสอบฐานะหรือการดําเนินงานในสถานที่
ประกอบธุรกิจของลูกหนี้ของบริษัทหลักทรัพย ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้น
จนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น
ในการปฏิบัตหิ นาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
ใหบุคคลที่เกีย่ วของอํานวยความสะดวกตามสมควร
เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) หรือ
(๘) แลว ถายังดําเนินการไมเสร็จ จะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลา
ทําการของสถานที่นั้นก็ได
การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตาม (๖) (๗) และ (๘) จะตอง
เปนการกระทําตอบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่ดําเนินการตรวจสอบ และ
ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และในกรณีตาม (๖) และ (๗)
พนักงานเจาหนาที่ตองกําหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะใหบุคคลดังกลาวสามารถ
ปฏิบัติตามคําสั่งได
การใหความชวยเหลือ
แกหนวยงาน
ตางประเทศ

มาตรา ๒๖๔/๑๔ เมื่อหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายอืน่ ในทํานองเดียวกันของ
ตางประเทศรองขอ ใหสํานักงานมีอํานาจใหความชวยเหลือในการรวบรวมหรือ
ตรวจสอบขอมูลหรือหลักฐานที่จําเปนเพือ่ ใชประกอบการพิจารณาการกระทํา
อันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่น
ในทํานองเดียวกันของประเทศผูรองขอ ทั้งนี้ การใหความชวยเหลือในกรณีดังกลาว
ตองอยูภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การใหความชวยเหลือนัน้ ตองไมขัดตอประโยชนสาธารณะ
หรือการรักษาความลับของประเทศ
(๒) การกระทําซึ่งเปนมูลกรณีของความชวยเหลือนั้นเขาลักษณะ
ประเภทความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) หนวยงานตางประเทศที่รองขอความชวยเหลือตกลงหรือ
ยินยอม ทีจ่ ะใหความชวยเหลือในทํานองเดียวกันเปนการตอบแทนหากไดรับ
คํารองขอจากสํานักงาน
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหนําความในมาตรา ๒๖๔
มาใชบังคับ โดยอนุโลม

๙๙
มาตรา ๒๖๕ ในการปฏิบัตหิ นาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บัตรประจําตัวแกบุคคลที่เกีย่ วของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กาํ หนด
ในกฎกระทรวง

การแสดงบัตรประจําตัว
ในการปฏิบัติหนาที่

มาตรา ๒๖๖ ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

พนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๒๖๗ ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานวาบุคคลใดกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีลักษณะอันอาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกประโยชนประชาชนและสํานักงานมีเหตุอันควรเชื่อวาผูกระทําความผิด
จะยักยายหรือจําหนายทรัพยสินของตน ใหสํานักงานดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลนั้นหรือ
ทรัพยสินซึ่งมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาเปนของบุคคลนั้นได แตจะยึดหรือ
อายัดทรัพยสนิ ไวเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันไมได เวนแตในกรณีที่มีการฟองคดี
ตอศาล ใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสัง่ เปนอยางอื่น
และในกรณีมเี หตุจําเปนไมสามารถฟองคดีไดภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ศาลที่มีเขตอํานาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของสํานักงานก็ได
แตจะขยายเวลาอีกเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันมิได
ใหสาํ นักงานมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เปน
ผูดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง
การยึดหรืออายัดทรัพยสนิ ตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหง
ประมวลรัษฎากรมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาว
จะหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร เมื่อสํานักงานรองขอ ใหศาลอาญามีอํานาจ
สั่งหามมิใหบคุ คลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไวกอนได และในกรณีฉกุ เฉินที่
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 หรือปรับเปนเงินไมเกินสองเทาของราคาขาย
ของหลักทรัพยทั้งหมดซึ่งผูน ั้นไดเสนอขาย แตทั้งนีเ้ งินคาปรับตองไมนอยกวา
หาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษผูเสนอ
ขายหลักทรัพยไม
ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข

มาตรา ๒๖๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตาม
มาตรา ๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ
หนึ่งหมืน่ บาทตลอดเวลาที่ยงั มิไดปฏิบัติใหถูกตอง

บทกําหนดโทษผูออก
หุนกูเกี่ยวกับเรื่อง
ใบหุนกูหรือการออก
หุนกูมีหลักประกัน

มาตรา ๒๗๐ ผูออกหุนกูผูใดออกใบหุนกูโ ดยมีรายการไมเปนไป
ตามมาตรา ๔๐ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือทําขอกําหนดหรือ
สัญญาซึ่งขาดสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา ๒๗๑ ผูออกหุนกูผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิไดปฏิบัติใหถูกตอง

บทกําหนดโทษผูออก
หุนกูมีประกันไมแตงตั้ง
ผูแทนผูถือหุนกู

บทกําหนดโทษผูแทน
ผูถือหุนกูไมกระทําตาม
อํานาจหนาที่ที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

มาตรา ๒๗๒ ผูแทนผูถือหุนกูผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ เงือ่ นไข หรือวิธกี ารที่กําหนดตามมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาทีย่ ังมิได
ปฏิบัติใหถูกตอง

บทกําหนดโทษบริษัทที่
ออกหลักทรัพยหรือ
บริษัทที่มีหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเกี่ยวกับการ
จัดทําทะเบียนและ
การลงทะเบียนโอน
หลักทรัพย

มาตรา ๒๗๓ บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตามมาตรา ๕๐
มาตรา ๕๓ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ หรือมาตรา ๑๙๓ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑหรือวิธีการที่กําหนดตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๑๙๑ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลา
ที่ยังมิไดปฏิบตั ิใหถูกตอง

๑๐๑
มาตรา ๒๗๔ บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตามมาตรา ๕๖
มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘(๑) หรือ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของ
บริษัทใดไมมาชี้แจงตามมาตรา ๕๘(๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ

บทกําหนดโทษบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย
ผูบริหารและ
ผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการ
ไมเปดเผยขอมูลและ
การชี้แจงเพิ่มเติม

มาตรา ๒๗๕ กรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงบริหาร หรือ
ผูสอบบัญชีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑหรือวิธีการที่กําหนดตามมาตรา ๕๙ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติ
ใหถูกตอง

บทกําหนดโทษ
ผูบริหารและ
ผูสอบบัญชีที่
ไมรายงานการถือ
หลักทรัพย

มาตรา ๒๗๖ ผูใดเสนอขายหรือขายหลักทรัพยตอประชาชน
หรือบุคคลใด ๆ โดยมิไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
และรางหนังสือชี้ชวนตอสํานักงานตามมาตรา ๖๕ หรือในระหวางที่สํานักงาน
สั่งระงับการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
และรางหนังสือชี้ชวนตามมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับเปนเงินไมเกินสองเทาของราคาขายของหลักทรัพยทั้งหมดซึ่งผูนั้นได
เสนอขาย แตทั้งนี้ เงินคาปรับตองไมนอยกวาหาแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ

บทกําหนดโทษ
ผูเสนอขายหลักทรัพย
ตอประชาชนโดยมิได
ยื่นแบบฯ หรือ
ในระหวางที่ระงับ
การมีผลใชบังคับ
ของแบบฯ

มาตรา ๒๗๗ ผูใดเสนอขายหรือขายหลักทรัพยตอประชาชน
หรือบุคคลใด ๆ กอนที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ
รางหนังสือชี้ชวนทีย่ ื่นไวตอสํานักงานตามมาตรา ๖๕ มีผลใชบังคับ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับเปนเงินไมเกินหนึ่งเทาของราคาขายของหลักทรัพย
ทั้งหมดซึ่งผูนนั้ ไดเสนอขาย แตทั้งนี้เงินคาปรับตองไมนอยกวาสามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
ผูเสนอขายหลักทรัพย
ตอประชาชนกอนที่
แบบฯ มีผลใชบังคับ

มาตรา ๒๗๘ ผูใดแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความ
จริงซึ่งควรบอกใหแจงในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ
รางหนังสือชี้ชวนทีย่ ื่นตามมาตรา ๖๕ ในสาระสําคัญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป และปรับเปนเงินไมเกินสองเทาของราคาขายของหลักทรัพยทั้งหมดซึ่งผูนั้น
ไดเสนอขาย แตทั้งนี้เงินคาปรับตองไมนอ ยกวาหาแสนบาท

บทกําหนดโทษ
ผูเสนอขายหลักทรัพย
ที่แสดงขอความเท็จ
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 และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได
ปฏิบัติใหถูกตอง

บทกําหนดโทษผูเสนอ
ขายหลักทรัพยเกี่ยวกับ
การเผยแพรขอมูล

มาตรา ๒๘๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๙
หรือมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษผูเสนอ
ขายหลักทรัพยไมสง
มอบหลักทรัพย

มาตรา ๒๘๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมืน่ บาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิไดปฏิบัติใหถูกตอง

บทกําหนดโทษบริษัท
หลักทรัพยหรือบริษัท
ที่กลั่นแกลงพนักงาน
หรือลูกจาง

มาตรา ๒๘๑/๑๔ บริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทใดฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติ ตามมาตรา ๘๙/๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
ในกรณีที่บริษทั หลักทรัพยหรือบริษัทใดกระทําความผิดตาม
มาตรานี้ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย หรือบริษทั นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมสี วนใน
การกระทําความผิดนั้นดวย

บทกําหนดโทษ
กรรมการหรือผูบริหาร
ที่ไมปฏิบัติหนาที่

มาตรา ๒๘๑/๒๔ กรรมการหรือผูบริหารบริษัทผูใดไมปฏิบัติ
หนาที่ดว ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือ่ สัตยสุจริต ตามมาตรา
๘๙/๗ จนเปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหาย หรือทําใหตนเองหรือผูอื่นไดรับ
ประโยชนจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกิน
จํานวนคาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชนที่ไดรับ แตทงั้ นี้คาปรับดังกลาวตอง
ไมต่ํากวาหาแสนบาท
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยทุจริต
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองเทาของคาเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือประโยชนที่ไดรับ แตทั้งนี้คาปรับดังกลาวตองไมต่ํากวาหนึ่งลานบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๐๓
มาตรา ๒๘๑/๓๔ กรรมการหรือผูบริหารบริษัทผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๙/๑๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ
สามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๒๘๑/๔๔ คณะกรรมการบริษัทใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๙/๑๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีก
ไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถกู ตอง
ประธานกรรมการบริษัทผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๑๕
วรรคสองตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ
สามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง

บทกําหนดโทษ
กรรมการหรือผูบริหาร
ที่ไมรายงาน
สวนไดเสีย
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
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิไดปฏิบัติใหถูกตอง

บทกําหนดโทษบริษัท
ที่ไมจัดใหมีระบบการ
จัดเก็บเอกสาร

มาตรา ๒๘๑/๗๔ เลขานุการบริษัทผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๙/๒๓ จนเปนเหตุใหบริษัทไดรบั ความเสียหาย หรือทําใหตนเองหรือผูอื่น
ไดรับประโยชนจากการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิหนาที่ดังกลาว ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินจํานวนคาเสียหายทีเ่ กิดขึ้นหรือประโยชนที่ไดรับ แตทั้งนี้คาปรับดังกลาว
ตองไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาท
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยทุจริต
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองเทาของคาเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือประโยชนที่ไดรับ แตทั้งนี้คาปรับดังกลาวตองไมต่ํากวาหาแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
เลขานุการบริษัท
ที่ไมปฏิบัติหนาที่

มาตรา ๒๘๑/๘๔ ผูสอบบัญชีผูใดหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๒๕
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

บทกําหนดโทษ
ผูสอบบัญชีหรือ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไมแจง
พฤติการณความผิด

มาตรา ๒๘๑/๙๔ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๙/๓๑ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสามแสนบาท

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 และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได
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
การดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิได
มีสวนในการกระทําความผิดนั้นดวย

๕

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

๑๐๕
ในกรณีที่บริษทั หลักทรัพยใดกระทําความผิดตามมาตรา 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
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยนนั้
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้นดวย
มาตรา ๒๘๔ ผูดูแลผลประโยชนผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา ๑๒๗ หรือมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึง่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง

บทกําหนดโทษผูดูแล
ผลประโยชนที่ไม
ปฏิบัติตามหนาที่
ที่กฎหมายกําหนด

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

บทกําหนดโทษผูชําระ
บัญชีของกองทุนรวม
ที่ไมปฏิบัติตามที่
กฎหมายกําหนด

มาตรา ๒๘๕ ทวิ๖ บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีก
ไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการฝาฝนตาม
มาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งดวย ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีก
ไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยูหรือยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
๔
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๓
วรรคสอง กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพยนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
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 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทกําหนดโทษ
ผูจัดการกองทุน
สวนบุคคลที่ไม
ปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด

มาตรา ๒๘๕ ตรี๖ ผูจัดการกองทุนสวนบุคคลใดไมดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการฝาฝนมาตรา ๑๓๔
วรรคสองดวย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
ผูรับฝากทรัพยสิน
ที่ไมแยกหลักทรัพย
ที่รับฝากออกจาก
ทรัพยสินของตน

มาตรา ๒๘๖ ผูรับฝากทรัพยสินผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๑๓๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ
หนึ่งหมืน่ บาทตลอดเวลาที่ยงั มิไดปฏิบัติใหถูกตอง

บทกําหนดโทษบริษัท
หลักทรัพยในการ
ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย และ
ผูบริหารของบริษัท
หลักทรัพยที่ฝาฝน
พระราชบัญญัติ

มาตรา ๒๘๖ ทวิ๗ บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙(๕) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และ
ปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมืน่ บาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
๔
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๘
หรือมาตรา ๑๓๙ (๕) กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมสี วนใน
การกระทําความผิดนั้นดวย

บทกําหนดโทษผูสอบ
บัญชีที่เกี่ยวกับการ
สอบบัญชี

มาตรา ๒๘๗๘ ผูสอบบัญชีผูใดของบริษทั ที่ออกหลักทรัพยตาม
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ บริษัทหลักทรัพย กองทุนรวม กองทุน
สวนบุคคล บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือบริษัทที่มี
หลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแสดง

๗
๘

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

๑๐๗
ความเห็นตองบการเงินไมเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี
หรือขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือทํา
รายงานเท็จ หรือฝาฝนมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๗ หรือมาตรา ๑๔๐ วรรคสี่
หรือวรรคหา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๘๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๕
หรือมาตรา ๑๕๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป และปรับตั้งแต
หกหมืน่ บาทถึงสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝาฝนอยู

บทกําหนดโทษเกี่ยวกับ
การเปนสํานักงาน
ตัวแทน และการใชชื่อ
ธุรกิจ

มาตรา ๒๘๙ ผูใดประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไมไดรบั
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๙๐ หรือฝาฝนมาตรา ๑๕๕ มาตรา ๒๐๙
มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๒๐ หรือมาตรา ๒๒๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองป
ถึงหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ
หนึ่งหมืน่ บาทตลอดเวลาที่ยงั ฝาฝนอยู

บทกําหนดโทษเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติ โดย
ไมไดรับอนุญาต

มาตรา ๒๙๐๔ ศูนยซื้อขายหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ หรือมาตรา ๒๑๓ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข หรือวิธีการ หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา ๑๘๖ (๑)
หรือมาตรา ๒๐๖ ตองระวางโทษปรับเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ
หนึ่งหมืน่ บาทตลอดเวลาที่ยงั มิไดปฏิบัติใหถูกตอง

บทกําหนดโทษศูนย
ซื้อขายหลักทรัพยฝาฝน
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน

มาตรา ๒๙๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งที่กําหนดตาม
มาตรา ๑๘๖(๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษผูฝาฝน
คําสั่งของณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่สั่งการเกี่ยวกับ
ตลาดหลักทรัพย

มาตรา ๒๙๒ ผูประกอบการเปนสํานักหักบัญชี ศูนยรบั ฝาก
หลักทรัพย หรือนายทะเบียนหลักทรัพยผูใดไมดําเนินงานใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ เงือ่ นไข หรือวิธกี ารที่กําหนดตามมาตรา ๒๒๓ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยงั มิไดปฏิบัติใหถูกตอง หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษ
ผูประกอบการเปน
สํานักหักบัญชี ศูนย
รับฝากหลักทรัพย
หรือนายทะเบียน
หลักทรัพย ที่ดําเนินการ
ฝาฝนกฎหมาย

๑๐๘

บทกําหนดโทษสมาคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย เกี่ยวกับชื่อ
และปายของสมาคม

มาตรา ๒๙๓ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยใดฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และ
ปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง

บทกําหนดโทษบริษัท
หลักทรัพยที่รวมตัวกัน
โดยไมไดขออนุญาต
จัดตั้งเปนสมาคมที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย

มาตรา ๒๙๔ บริษัทหลักทรัพยใดตกลงเขากันเพื่อทําการสงเสริม
การประกอบธุรกิจหลักทรัพยอันมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดแบงปนกัน
โดยมิไดจัดตั้งเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยงั ฝาฝนอยู

บทกําหนดโทษผูที่ไมมา
หรือไมสงเอกสารตาม
คําสั่งของสํานักงาน

มาตรา ๒๙๕ ผูใดไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของสํานักงานตาม
มาตรา ๒๓๒ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

บทกําหนดโทษบริษัท
หลักทรัพย หรือบุคคล
ใดเกี่ยวกับการกระทํา
อันไมเปนธรรม

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

บทกําหนดโทษบุคคล
ใด ๆ เกี่ยวกับการ
บิดเบือนขอเท็จจริง
หรือใชขอมูลเท็จในการ
วิเคราะหฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน หรือ
ราคาหลักทรัพย

มาตรา ๒๙๗ ผูใดทําการวิเคราะหฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
หรือราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหรือนิติบุคคลที่ออกหลักทรัพยหรือที่
มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยซื้อขายใน
ศูนยซื้อขายหลักทรัพย โดยบิดเบือนขอเท็จจริงเกีย่ วกับขอมูลที่ใชในการวิเคราะห
หรือใชขอมูลซึ่งรูอยูวาเปนเท็จมาใชในการวิเคราะห และผลของการวิเคราะหนั้น
อาจทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทหรือนิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ หรือ
มีผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทกําหนดโทษผูที่
ไมรายงานการเขาถือ
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 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๒๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาทีย่ ังมิได
ปฏิบัติใหถูกตอง หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๐๙
มาตรา ๒๙๙๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕๐ หรือ
มาตรา ๒๕๐/๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ
หนึ่งหมืน่ บาทตลอดเวลาที่ยงั มิไดปฏิบัติใหถูกตอง

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 เปนนิติบคุ คล กรรมการ
ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น
ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น

บทกําหนดโทษผูบริหาร
นิติบุคคลที่ฝาฝน
พระราชบัญญัติซึ่ง
เปรียบเทียบความผิดได

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

บทกําหนดโทษผูบริหาร
ของนิติบุคคลที่ฝาฝน
พระราชบัญญัติซึ่ง
เปรียบเทียบความผิด
ไมได

มาตรา ๓๐๒ ผูใดใหถอยคําอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งอาจทําใหผอู ื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
และปรับไมเกินหกหมื่นบาท

บทกําหนดโทษผูให
ถอยคําเท็จตอพนักงาน
เจาหนาที่

มาตรา ๓๐๓ ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือไมอํานวย
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๖๔ หรือฝาฝน
มาตรา ๑๔๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน และปรับไมเกิน
หกหมืน่ บาท

บทกําหนดโทษผู
ขัดขวางหรือไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งหรือไมอํานวย
ความสะดวกแก
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๓๐๔ ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําให
ไรประโยชนซงึ่ ตราหรือเครื่องหมายซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดประทับหรือหมายไว
ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๖๔ เพื่อเปนหลักฐานในการยึดหรือ
อายัด หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกิน
สามแสนบาท

บทกําหนดโทษผูทําลาย
หรือทําใหเสียหายซึ่ง
ตราหรือเครื่องหมาย
ซึ่งพนักงานเจาหนาที่
ไดทําขึ้น

๑๑๐

บทกําหนดโทษผูที่
ทําใหเสียหายแก
ทรัพยสินหรือเอกสาร
อันพนักงานเจาหนาที่
ไดยึด อายัด รักษาไว
หรือสั่งใหสง

มาตรา ๓๐๕ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย
หรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชนซึ่งทรัพยสินหรือเอกสารใด ๆ อันพนักงาน
เจาหนาทีไ่ ดยดึ อายัด รักษาไว หรือสั่งใหสงเพื่อเปนพยานหลักฐานตาม
มาตรา ๒๖๔ ไมวาพนักงานเจาหนาทีจ่ ะรักษาทรัพยสินหรือเอกสารนัน้ ไวเอง
หรือสั่งใหผูนนั้ หรือผูอื่นสงหรือรักษาไวกต็ าม ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แต
หกเดือนถึงสามป และปรับตัง้ แตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

บทกําหนดโทษผูบริหาร
ที่ฉอโกงประชาชน

มาตรา ๓๐๖ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบคุ คลใดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทุจริต หลอกลวง
ดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกประชาชน หรือดวยการปกปดความจริง
ซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน และโดยการหลอกลวงดังวานัน้ ไดไปซึ่งทรัพยสิน
จากประชาชนผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทําใหประชาชนผูถ ูกหลอกลวง
หรือบุคคลที่สามทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป
ถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึง่ ลานบาท

บทกําหนดโทษผูบริหาร
ที่กระทําผิดหนาที่โดย
ทุจริตจนเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแก
ทรัพยสินของนิติบคุ คล

มาตรา ๓๐๗ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบคุ คลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งไดรับมอบหมายให
จัดการทรัพยสินของนิติบุคคลดังกลาวหรือทรัพยสินที่นิตบิ ุคคลดังกลาวเปน
เจาของรวมอยูด วย กระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินของนิตบิ ุคคลนั้น
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหา ปถึงสิบป และปรับตั้งแตหา แสนบาทถึงหนึ่งลานบาท

บทกําหนดโทษผูบริหาร
ที่ยักยอกทรัพยโดย
ทุจริต

มาตรา ๓๐๘ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบคุ คลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ครอบครองทรัพยซึ่งเปน
ของนิติบุคคลดังกลาวหรือซึ่งนิติบุคคลดังกลาวเปนเจาของรวมอยูดว ย เบียดบัง
เอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท

บทกําหนดโทษผูบริหาร
ที่ทําใหทรัพยสินของ
นิติบุคคลเสียหาย

มาตรา ๓๐๙ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบคุ คลใดตามพระราชบัญญัตินี้ เอาไปเสีย ทําใหเสียหาย
ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชนซึ่งทรัพยสินอันนิติบุคคลดังกลาว
มีหนาที่ดแู ลหรือที่อยูในความครอบครองของนิติบุคคลนั้น ถาไดกระทําเพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับ
ไมเกินหาแสนบาท

๑๑๑
มาตรา ๓๑๐ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบคุ คลใดตามพระราชบัญญัตินี้ รูวาเจาหนี้ของนิติบุคคล
ดังกลาว หรือเจาหนี้ของบุคคลอื่นซึ่งจะใชสิทธิของเจาหนี้นิติบุคคลนัน้ บังคับ
การชําระหนีจ้ ากนิติบุคคล ใชหรือนาจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหนี้
(๑) ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกผูอื่นซึ่งทรัพยสินของ
นิติบุคคลนั้น หรือ
(๒) แกลงใหนิติบุคคลนั้นเปนหนี้ซึ่งไมเปนความจริง
ถาไดกระทําเพื่อมิใหเจาหนีไ้ ดรับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหา ปถึงสิบป และปรับตั้งแตหา แสนบาทถึงหนึ่งลานบาท

บทกําหนดโทษผูบริหาร
ที่กระทําการเพื่อมิให
เจาหนี้ไดรับชําระหนี้

มาตรา ๓๑๑ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบคุ คลใดตามพระราชบัญญัตินี้ กระทําการหรือ
ไมกระทําการ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเอง
หรือผูอื่นอันเปนการเสียหายแกนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง
สิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท

บทกําหนดโทษผูบริหาร
ซึ่งกระทําการหรือ
ไมกระทําการโดยทุจริต

มาตรา ๓๑๒ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบคุ คลใดตามพระราชบัญญัตินี้ กระทําหรือยินยอมให
กระทําการดังตอไปนี้
(๑) ทําใหเสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี
เอกสารหรือหลักประกันของนิติบุคคลดังกลาวหรือที่เกีย่ วกับนิติบุคคลดังกลาว
(๒) ลงขอความเท็จหรือไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสาร
ของนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น หรือ
(๓) ทําบัญชีไมครบถวน ไมถูกตอง ไมเปนปจจุบันหรือไมตรงตอ
ความเปนจริง
ถากระทําหรือยินยอมใหกระทําเพื่อลวงใหนิติบุคคลดังกลาวหรือ
ผูถือหุนขาดประโยชนอันควรได หรือลวงบุคคลใด ๆ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท

บทกําหนดโทษผูบริหาร
ที่กระทําหรือยินยอมให
กระทําความผิดเกี่ยวกับ
บัญชีหรือเอกสาร

มาตรา ๓๑๓ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
หรือหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยใด ฝาฝนมาตรา ๓๐๗

บทเพิ่มโทษของ
ผูบริหารนิติบุคคล
ที่มีหลักทรัพย

๑๑๒
จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยหรือ
ซื้อขายในศูนยซอื้ ขาย
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
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบคุ คลใดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ผูสอบบัญชี กระทําความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๐๖
มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือ
มาตรา ๓๑๒ ไมวาดวยการใช สั่ง ขูเข็ญ จาง หรือดวยวิธอี ื่นใด ตองระวางโทษ
ดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ

บทกําหนดโทษ
ผูสนับสนุนใหกระทํา
ความผิด

มาตรา ๓๑๕ ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือ
หรือใหความสะดวกในการที่กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผูสอบบัญชี กระทําความผิด
ตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙
มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไมวากอนหรือขณะกระทําความผิด
ตองระวางโทษดังที่บัญญัตไิ วในมาตรานัน้ ๆ เวนแตผูนั้นมิไดรูถึงการชวยเหลือ
หรือใหความสะดวกนั้น

การใหสินบน และเงิน
รางวัล

มาตรา ๓๑๕/๑๔ ในกรณีทศี่ าลมีคําพิพากษาใหลงโทษผูใ ดตาม
มาตรา ๒๔๑ หรือมาตรา ๒๔๓ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจรองขอตอศาลใหจายเงิน
สินบนใหแกผนู ําจับ หรือผูท่ีแจงขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิด และเงินรางวัล
ใหแกผูจับ จากเงินคาปรับที่ผูกระทําความผิดดังกลาวไดนํามาชําระตอศาลไมเกิน
รอยละสามสิบของจํานวนเงินคาปรับนั้น และใหจายเงินไดเมื่อคําพิพากษาของศาล
ถึงที่สุดแลว
ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบในความผิดตามมาตรา ๒๔๑ หรือ
มาตรา ๒๔๓ ใหสํานักงานมีอํานาจรองขอตอคณะกรรมการเปรียบเทียบใหจายเงิน
สินบนใหแกผทู ี่แจงขอมูลเกีย่ วกับการกระทําความผิด จากเงินคาปรับทีผ่ ูกระทํา
ความผิดดังกลาวไดชําระตามคําสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบไมเกินรอยละสามสิบ
ของจํานวนเงินคาปรับนั้น
ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจประกาศกําหนด
หลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรานี้ได

๑๑๓
บุคคลดังตอไปนี้ไมมีสิทธิไดรับเงินสินบนและเงินรางวัลตาม
มาตรานี้
(๑) กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกํากับตลาดทุน เลขาธิการ และ
พนักงานของสํานักงาน
(๒) กรรมการ ผูจัดการ และพนักงานตลาดหลักทรัพยหรือ
ศูนยซื้อขายหลักทรัพย
มาตรา ๓๑๖ ผูใดลวงรูกิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้อันเปนกิจการที่ตามปกติวิสัย
จะพึงสงวนไวไมเปดเผย ถาผูนั้นนําไปเปดเผยแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับแกการเปดเผยในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) การเปดเผยตามหนาที่
(๒) การเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณา
คดี
(๓) การเปดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) การเปดเผยเพื่อประโยชนในการแกไขฐานะหรือการดําเนิน
งานของบริษัทหลักทรัพย
(๕) การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) การเปดเผยแกทางการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเท
ที่ทําหนาที่กํากับหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย หรือกํากับดูแลสถาบันการเงิน
(๗) การเปดเผยเมื่อไดรับความเห็นชอบจากบุคคลดังกลาวเปน
ลายลักษณอกั ษร

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 ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้ง
มีอํานาจเปรียบเทียบได

คณะกรรมการ
เปรียบเทียบและ
ความผิดที่เปรียบเทียบ
ได

๑๑๔
คณะกรรมการเปรียบเทียบทีร่ ัฐมนตรีแตงตัง้ ตามวรรคหนึง่
ใหมีจํานวนสามคน ซึ่งคนหนึ่งตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และ
ผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบกําหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน
หมวด ๑๓
บทเฉพาะกาล
บทยกเวนลักษณะ
ตองหามของเลขาธิการ
ในวาระเริ่มแรก
ใหกระทรวงการคลัง
ดําเนินการใหมีการ
โอนเงินใหแกสํานักงาน
เพื่อเปนทุนประเดิม

มาตรา ๓๑๘ ในวาระเริ่มแรกเปนระยะเวลาสี่ปนับแตวนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิใหนาํ บทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑
(๔) มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของเลขาธิการ
มาตรา ๓๑๙ ใหกระทรวงการคลังดําเนินการใหมกี ารโอนเงิน
ดังตอไปนี้ ใหแกสํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเปนทุนประเดิมของสํานักงานตามมาตรา ๒๕
(๑) เงินคงเหลือจากกองทุนแกไขปญหาธุรกิจหลักทรัพยจํานวน
หารอยหาลานหกแสนสีห่ มืน่ สองพันหกรอยสี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค พรอม
ดอกผลของเงินดังกลาว
(๒) เงินคงเหลือจากกองทุนพัฒนาตลาดทุนจํานวนสองรอย
ลานบาท

ใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยโอนเงินใหแก
สํานักงานเพื่อเปน
ทุนประเดิม

มาตรา ๓๒๐ ใหธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงินจํานวน
หารอยลานบาทใหแกสํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเปนทุนประเดิมของสํานักงานตามมาตรา ๒๕

บริษัทหลักทรัพยหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ที่ไดรับใบอนุญาต
อยูแลวในวันที่
พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ

มาตรา ๓๒๑ ใหถือวาบริษทั หลักทรัพยหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทใด ๆ ตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทนัน้ ตามพระราชบัญญัตินี้
มิใหนําความในมาตรา ๙๔ มาใชบังคับกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ตามวรรคหนึ่ง

๑๑๕
มาตรา ๓๒๒ ใหบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ตามมาตรา ๓๒๑ ที่มีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวนอยกวาหนึ่งรอยลานบาท
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตอง
ดําเนินการใหมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวไมต่ํากวาหาสิบลานบาท
(๒) ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตอง
ดําเนินการใหมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวไมต่ํากวาหนึง่ รอยลานบาท

การดําเนินการใหบริษัท
หลักทรัพยหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยมีทุน
จดทะเบียนซึ่งชําระแลว
ตามที่กําหนด

มาตรา ๓๒๓ บุคคลผูกระทําการแทนบริษทั ซึ่งจัดตั้งและ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามกฎหมายตางประเทศ โดยมีสํานักงานติดตอกับ
บุคคลทั่วไปในราชอาณาจักรและไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร อยูแลวในวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนผูกระทําการแทนบริษัทหลักทรัพยซึ่งจัดตั้งตาม
กฎหมายตางประเทศที่ไดรับอนุญาตแลวตามมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัตินี้

สํานักงานผูกระทําการ
แทนที่ไดรับอนุญาต
อยูแลวในวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๓๒๔ ใหบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการจัดการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร จัดการโครงการลงทุนตามที่ไดรับอนุมัติตามกฎหมาย
ดังกลาวตอไปจนกวาจะสิ้นสุดโครงการลงทุนนั้น ทั้งนี้ ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ไดรบั อนุญาตตามกฎหมายดังกลาวดวย สําหรับการใด
ที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยใหเปนอํานาจหนาที่
ของสํานักงาน
ในระหวางยังไมสิ้นสุดโครงการลงทุน หากบริษัทหลักทรัพย
ตามวรรคหนึ่งมีความประสงคจะแปรสภาพโครงการลงทุนใหเปนกองทุนรวม
ตามพระราชบัญญัตินี้ บริษัทหลักทรัพยดงั กลาวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และเมื่อไดดําเนินการแลว
ใหนําบทบัญญัติวาดวยการจัดการกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

การจัดการโครงการ
ลงทุนที่ไดรับอนุมัติ
ตอไปได และการ
จะแปรสภาพเปน
กองทุนรวม

มาตรา ๓๒๕ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒๑
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการจัดการกองทุนรวม ซื้อหรือมีหุนเปนของตนเอง
โดยมิใชเพื่อประโยชนของโครงการลงทุนอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ซึ่งไมอาจกระทําไดตามมาตรา ๙๘(๗) แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหบริษทั หลักทรัพย
ดังกลาวคงมีสทิ ธิถือหรือมีไวซึ่งหุนนัน้ ตอไปได แตถา จําหนายหุนไปเทาใด
ก็ใหมีสิทธิถือหรือมีไวเพียงจํานวนที่เหลือนั้น

การถือหรือมีหุนซึ่งมิใช
เพื่อประโยชนของ
โครงการลงทุนตอไปได
เพียงเทาจํานวนที่เหลือ
นั้น

๑๑๖

การใหถือเปน
ผูสอบบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย
ที่ไดรับความเห็นชอบ
แลว

มาตรา ๓๒๖ ใหถือวาผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
หลักทรัพยหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยซงึ่ ไดรับความเห็นชอบตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับ
ความเห็นชอบแลวตามพระราชบัญญัตินี้

การใหถือเปนผูบริหาร
หรือที่ปรึกษาของ
บริษัทหลักทรัพยที่ได
รับความเห็นชอบแลว

มาตรา ๓๒๗ ในกรณีที่บริษัทตามมาตรา ๓๒๑ มีกรรมการ
ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับ
ความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาบุคคล
ดังกลาวเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบแลวตามพระราชบัญญัตินี้

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

มาตรา ๓๒๘ ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง
หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร บรรดาซึ่งยังใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะไดมกี ฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ
หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคับ
การใดที่กฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ่งกําหนดใหเปน
อํานาจหนาทีข่ องรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศไทย
ใหยังคงเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหง
ประเทศไทยตอไป แลวแตกรณี จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และเลขาธิการแลว ใหอํานาจหนาทีด่ ังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน แลวแตกรณี

การเปนตลาดหลักทรัพย
ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๒๙ ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนตลาดหลักทรัพย
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กับผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงปฏิบัติหนาที่ไดตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง
และเลือกตั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยและผูจดั การตลาดหลักทรัพย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ

๑๑๗
มาตรา ๓๓๐ ใหโอนบรรดาพนักงานและลูกจางของ
ตลาดหลักทรัพยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๗ ไปเปนของตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้

การโอนบรรดาพนักงาน
และลูกจางของตลาด
หลักทรัพย

มาตรา ๓๓๑ ใหโอนบรรดากิจการ ทุน สินทรัพย สิทธิ หนี้สิน
ความรับผิด และงบประมาณของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนบรรดาเงินของกองทุน
ทดแทนความเสียหายทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ไปเปนของตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓๒ ใหตลาดหลักทรัพยจายเงินปละหาสิบลานบาท
เปนเวลาหาปใหแกสํานักงาน โดยในปแรกใหดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในปตอ ๆ ไปใหดําเนิน
การภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทนิ ของปที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและ
ของปถัดไปจนครบหาป
เงินที่จายตามวรรคหนึ่ง ใหถอื วาเปนเงินทีต่ ลาดหลักทรัพย
ไดปฏิบัติตามมาตรา ๑๘๒ ตลอดเวลาที่ยงั ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

การโอนบรรดากิจการ
สินทรัพยและหนี้สิน
ตาง ๆ ของตลาด
หลักทรัพย

มาตรา ๓๓๓ ใหสมาชิกของตลาดหลักทรัพยที่จัดตั้งขึน้ ตาม
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้

การใหเปนสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพยตาม
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๓๔ ใหหลักทรัพยที่ซื้อขายกันอยูในตลาดหลักทรัพย
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ แตในกรณีที่บริษัทที่มีหลักทรัพย
ดังกลาวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยอยูในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบริษัทนั้นแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดภายในสองปนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในกรณีทมี่ ีความจําเปนคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อาจขยายระยะเวลาดังกลาวได แตจะขยายระยะเวลาเกินกวาหาปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไมได

การใหเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนตามพระราช
บัญญัตินี้และการให
บริษัทจํากัดที่มี
หลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
แปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด

มาตรา ๓๓๕ ในกรณีที่บริษัทใดดําเนินการยื่นคําขออนุญาต
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสั่งรับหลักทรัพยของตนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนหรือหลักทรัพยรบั อนุญาตตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตาม
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

การสั่งรับเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนของบริษัท
ที่ยื่นคําขออนุญาตให
สั่งรับเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนตามกฎหมาย

ใหตลาดหลักทรัพย
จายเงินอุดหนุนใหแก
สํานักงาน

๑๑๘
วาดวยตลาดหลักทรัพย
กอนวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ

พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังยังมิไดมีคําสั่งให
รับหลักทรัพยนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยรับอนุญาตกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวตอไปได และใหอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดสั่งรับหลักทรัพยของบริษัทที่ไดยนื่
ขออนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยรบั อนุญาตตามวรรคหนึ่ง
แลว ใหถือวาหลักทรัพยดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
และใหบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนดังกลาวตองดําเนินการแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจํากัดตามมาตรา ๓๓๔ แหงพระราชบัญญัตินี้ดวย

การอนุญาตใหเสนอขาย
หุนใหมตอประชาชน
หรือออกหุนกูที่ไดยื่น
ขออนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยตลาดหลักทรัพย
กอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับและการแกไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑและ
วิธีการการอนุญาตเมื่อมี
เหตุจําเปน

มาตรา ๓๓๖ ในกรณีที่บริษัทใดดําเนินการยื่นขออนุญาตเสนอ
ขายหุนใหมตอ ประชาชนหรือออกหุนกูตอ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตาม
มาตรา ๑๙ ตรี แหงพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๗ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยยังมิไดอนุญาตใหบริษัทดังกลาว
เสนอขายหุนใหมตอประชาชนหรือออกหุน กูไดกอนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้
ใชบังคับ ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยดําเนินการพิจารณาการขออนุญาต
ดังกลาวตอไปไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
กําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๙ ตรี
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตในกรณีทมี่ ีเหตุจําเปนทีจ่ ะตองแกไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑและวิธีการดังกลาวเพื่อใหการพิจารณาอนุญาตลุลวงไปได
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการใด ๆ
ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได

การดําเนินการเสนอขาย
หุนใหมตอประชาชน
หรือหุนกูที่ไดรับอนุญาต
ใหออกหุนใหมเสนอขาย
ตอประชาชนหรือออก
หุนกูตามกฎหมายวาดวย
ตลาดหลักทรัพยฯ กอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ หรือที่ไดรับ

มาตรา ๓๓๗ บริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุน ใหมตอ
ประชาชนหรือออกหุนกูต ามมาตรา ๑๙ ตรี แหงพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ หรือบริษัทที่ไดรบั อนุญาตใหเสนอขายหุนใหมตอประชาชนหรือออก
หุนกูตามมาตรา ๓๓๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหบริษัทดังกลาวดําเนินการเสนอ
ขายหุนใหมตอ ประชาชนหรือออกหุนกูตอ ไปไดตามหลักเกณฑและวิธีการ

๑๑๙
ที่กําหนดตามมาตรา ๑๙ ตรี แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และในกรณีทมี่ ีเหตุจําเปน
ที่จะตองแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวเพื่อใหการเสนอขายหุนใหม
ตอประชาชนหรือออกหุนกูล ุลวงไปได คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยอาจกําหนด
หลักเกณฑหรือวิธีการใด ๆ ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได

อนุญาตตามมาตรา ๓๓๖
และการแกไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑและวิธีการ
เสนอขายเมื่อมีเหตุ
จําเปน

มาตรา ๓๓๘ ใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
การคลังที่ออกตามความในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ระเบียบตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระเบียบปฏิบัตติ ลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนหุน และประกาศตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย บรรดาซึ่งยังใชบังคับอยูก อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงใชบังคับไดตอไป จนกวาจะไดมกี ฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ
หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคับ
การใดที่กฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ และระเบียบตาม
วรรคหนึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหยังคงเปนอํานาจหนาที่ของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยตอไป แลวแตกรณี จนกวามีการแตงตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหอํานาจหนาที่ดังกลาว
เปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย แลวแตกรณี

ใหบรรดากฎกระทรวง
และประกาศกระทรวง
การคลังที่ออกตาม
กฎหมายวาดวยตลาด
หลักทรัพยฯ ขอบังคับ
และระเบียบที่เกีย่ วกับ
ตลาดหลักทรัพย ยังคง
ใชบังคับตอไปจนกวา
จะไดมีกฎกระทรวง
ประกาศ ขอบังคับ หรือ
ระเบียบตามพระราช
บัญญัตินี้ออกใชบังคับ
และอํานาจหนาที่ตาม
กฎกระทรวง ประกาศ
ขอบังคับ หรือระเบียบ

มาตรา ๓๓๙ บุคคลใดที่ใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย
อยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการไดตอไป แตตองยื่นคําขอ
ใบอนุญาตเพือ่ ประกอบการดังกลาวภายในหนึ่งรอยยี่สบิ วันนับแตวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยนื่ คําขออนุญาตแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะมี
คําสั่งไมอนุญาต

การใหบริการเปน
นายทะเบียนหลักทรัพย
อยูแลวกอนวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๓๔๐ ใหบรรดาสมาคมที่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค
อยางเดียวกับสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยซึ่งไดจดทะเบียนเปนสมาคม
การคาตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หาก
ประสงคจะเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้ ตอง
ขออนุญาตเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อไดรับอนุญาตใหเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหนายทะเบียนสมาคมการคาตาม
กฎหมายวาดวยสมาคมการคาขีดชื่อสมาคมการคานั้นออกเสียจากทะเบียนสมาคม
การคา

สมาคมการคาที่มี
ลักษณะหรือ
วัตถุประสงคอยาง
เดียวกับสมาคมที่
เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจหลักทรัพย
กอนวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ

๑๒๐
บรรดาทรัพยสินและหนี้สินของสมาคมที่มีลักษณะหรือ
วัตถุที่ประสงคอยางเดียวกับสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยทไี่ ดรับอนุญาต
และจดทะเบียนเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้
ใหโอนมาเปนของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดจัดตั้งขึน้ ใหม
ถาสมาคมที่มีลักษณะหรือวัตถุที่ประสงคอยางเดียวกับสมาคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยเปนสมาคมการคาตามกฎหมายวาดวยสมาคม
การคา ไมขออนุญาตเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตามพระราช
บัญญัตินี้ภายในกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งใหถือวาเปนอันเลิก และให
นายทะเบียนสมาคมการคาตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคาขีดชื่อสมาคมการคา
นั้นออกเสียจากทะเบียนสมาคมการคา
ถาสมาคมการคาไมพอใจในคําสั่งของนายทะเบียนสมาคมการคา
ตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคาที่ใหขีดชือ่ ออกจากทะเบียน สมาคมการคาก็มี
สิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นไดโดยืน่ อุทธรณตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกําหนด
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเปนที่สุด
พนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนฯ
และตามกฎหมายวาดวย
ตลาดหลักทรัพยฯ เปน
พนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกวา
จะมีคําสั่งเปลีย่ นแปลง
และใหรายงานการ
ปฏิบัติหนาที่ตอ
สํานักงาน

มาตรา ๓๔๑ ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และ
ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนพนักงานเจาหนาที่ทไี่ ดรบั แตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวา
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ในการปฏิบัตหิ นาที่ ใหถือวาบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ที่ออกใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง เปนบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ และเมือ่ มีการแตงตั้งเลขาธิการแลวใหพนักงานเจาหนาที่
รายงานการปฏิบัติหนาที่ตอสํานักงาน

คณะกรรมการ
เปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบความผิด
ตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจ
เงินทุนฯ ที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจหลักทรัพย หรือ
ตามกฎหมายวาดวย
ตลาดหลักทรัพยฯ

มาตรา ๓๔๒ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ
นี้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เปรียบเทียบไดตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร เฉพาะที่เกีย่ วกับธุรกิจ
หลักทรัพย หรือตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๗

๑๒๑
มาตรา ๓๔๓ บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนมาตรา ๓๒๒ หรือ
ไมดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามมาตรา ๓๒๔ วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกวา
จะไดปฏิบัติใหถูกตอง
ในกรณีที่บริษทั หลักทรัพยฝา ฝนหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
ถาพิสูจนไดวาการกระทําความผิดของบริษัทหลักทรัพยนนั้ เกิดจากการสั่งการ
การกระทําการ หรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของ
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท
หลักทรัพยนนั้ ผูใด ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป 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
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- บทเฉพาะกาลตามรางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่..) พ.ศ..... กําหนดวา

๑๒๒

มาตรา ๕๗๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอชื่อบุคคล
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๕๘๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิทผี่ านกระบวนการคัดเลือกดังตอไปนี้ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
(๑) ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหกรรมการผูท รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ บังคับ คัดเลือกกันเองโดยวิธีการจับสลากใหเหลือจํานวน
สามคน และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากเปนการพนจากตําแหนง
ตามวาระ
(๒) ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับ
การแตงตั้งตามมาตรา ๕๗ ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ล.ต. ที่มิใช
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมกันเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิทสี่ มควรไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการผูท รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวนสองเทาของจํานวน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิทจี่ ะแตงตั้งตอคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑/๓
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ และใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อ
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อมีคําสั่งแตงตั้งภายในสามสิบวัน นับแต
วันที่ไดรับรายชื่อ
เมื่อครบสองปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ใหกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
ตาม (๑) ออกจากตําแหนง และใหถือวาการออกจากตําแหนงดังกลาวเปนการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ
มาตรา ๕๙๔ ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ดํารงตําแหนง
อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อยูในตําแหนงและปฏิบัตหิ นาที่ตอไป
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 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน

๑๒๓

ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรว มกันเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิทสี่ มควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนตามมาตรา ๑๖/๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการคัดเลือก
เพื่อดําเนินการตามที่กําหนดในมาตรา ๓๑/๗ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๑๔ ใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
อยูในตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง
มิใหนําความในมาตรา ๒๒/๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช
บังคับกับเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง อาจไดรับการพิจารณาเสนอชื่อ
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดอีกวาระหนึง่
มาตรา ๖๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณตามมาตรา
๒๖๐ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดรับ
อุทธรณตามมาตรา ๒๖๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณพจิ ารณาและวินจิ ฉัยอุทธรณตอไปได
จนเสร็จสิน้ ตามประกาศหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับแกการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ
นั้น
มาตรา ๖๓๔ ใหบรรดาประกาศ ระเบียบ คําสัง่ หรือขอบังคับที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ยังใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใช
บังคับไดตอไป จนกวาจะไดมีประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับเปนอยางอื่น
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

