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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2535 

เปนปท่ี 47 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา

และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535” 

 

มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัติ น้ีให ใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแต 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา 4 มาตรา 7 ถึง มาตรา 16 
                                                 

๑ราชกิจจานุเบกษา เลม 109/ตอนท่ี 22/หนา 1/16 มีนาคม 2535 



มาตรา 17 ถึงมาตรา 31 มาตรา 262 มาตรา 263 มาตรา 318 ถึง มาตรา 320 และ 

มาตรา 332 ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ใหยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 

(2) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 2 )  

พ.ศ. 2527 

 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“หลักทรัพย” หมายความวา 

(1) ต๋ัวเงินคลัง 

(2) พันธบัตร 

(3) ต๋ัวเงิน 

(4) หุน 

(5) หุนกู 

(6) หนวยลงทุนอันไดแก ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินของ

กองทุนรวม 

(7) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

(8) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู 

(9) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุน 

(10) ตราสารอื่นใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

“ตั๋วเงิน” หมายความวา ต๋ัวเงินท่ีออกเพ่ือจัดหาเงินทุนจากประชาชนเปน

การท่ัวไป ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 



“หุนกู” หมายความวา ตราสารแหงหน้ีไมวาจะเรียกชื่อใดท่ีแบงเปนหนวย

แตละหนวยมีมูลคาเทากันและกําหนดประโยชนตอบแทนไวเปนการลวงหนาในอัตรา

เทากันทุกหนวย โดยบริษัทออกใหแกผูใหกูยืมเงินหรือผูซื้อ เพ่ือแสดงสิทธิท่ีจะไดรับ

เงินหรือผลประโยชนอื่นของผูถือตราสารดังกลาว แตไมรวมถึงต๋ัวเงิน 

“ผู จัดจําหนายหลักทรัพย”  หมายความวา ผู ทําการจัดจําหนาย

หลักทรัพยใหแกประชาชน 

“หนังสือชี้ชวน” หมายความวา เอกสารใด ๆ ท่ีออกโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือโฆษณาชี้ชวนใหบุคคลอื่นจองซื้อหรือซื้อหลักทรัพยท่ีตนหรือบุคคลอื่นออกหรือ

เสนอขาย 

“บริษัท” 1

๒ หมายความวา  บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และ 

ใหหมายความรวมถึง 

(1) องคการมหาชน 

(2) องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รูปแบบพิเศษ 

(3) หนวยงานหรือองคการของรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวาง

ประเทศ และนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศ 

(4) นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น และ 

(5) ผูออกหลักทรัพยท่ีจัดต้ังขึ้นในรูปแบบอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

                                                 
๒มาตรา 4 นิยามคําวา “บริษัท” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



“บริษัทหลักทรัพย” หมายความวา บริษัทหรือสถาบันการเงินท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติน้ี 

“ธุรกิจหลักทรัพย” หมายความวา ธุรกิจหลักทรัพยประเภทดังตอไปน้ี 

(1) การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

(2) การคาหลักทรัพย 

(3) การเปนท่ีปรึกษาการลงทุน 

(4) การจัดจําหนายหลักทรัพย 

(5) การจัดการกองทุนรวม 

(6) การจัดการกองทุนสวนบุคคล 

(7) กิจการอื่นท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพยตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

“การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย” หมายความวา การเปนนายหนา

หรือตัวแทนเพ่ือซื้อ ขาย หรือแลกเปล่ียนหลักทรัพยใหแกบุคคลอื่นเปนทางคาปกติ 

โดยไดรับคานายหนา คาธรรมเนียม หรือคาตอบแทนอื่น 

“การคาหลักทรัพย” หมายความวา การซื้อ ขาย หรือแลกเปล่ียน

หลักทรัพยในนามของตนเองเปนทางคาปกติโดยกระทํานอกตลาดหลักทรัพยหรือ 

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

“การเปนท่ีปรึกษาการลงทุน” หมายความวา การใหคําแนะนําแก

ประชาชนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เกี่ยวกับคุณคาของหลักทรัพยหรือ 

ความเหมาะสมในการลงทุนท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพยน้ัน หรือท่ีเกี่ยวกับการซื้อหรือขาย

หลักทรัพยใด ๆ เปนทางคาปกติ ท้ังน้ี โดยไดรับคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนอื่น  

แตไมรวมถึงการใหคําแนะนําแกประชาชนในลักษณะท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด 



“การจัดจําหนายหลักทรัพย” หมายความวา การรับหลักทรัพยท้ังหมด

หรือบางสวนจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไปเสนอขายตอประชาชน โดยไดรับ

คาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนอื่น  ท้ังน้ี ไมวาจะมีเงื่อนไขอยางหน่ึงอยางใดหรือไม 

ก็ตาม 

“การจัดการกองทุนรวม”2

๓ หมายความวา การจัดการลงทุนตามโครงการ

จัดการกองทุนรวมโดยการออกหนวยลงทุนของแตละโครงการจําหนายแกประชาชน 

เพ่ือนําเงินท่ีไดจากการจําหนายหนวยลงทุนน้ันไปลงทุนหรือแสวงหาประโยชนจาก

หลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา ทรัพยสินอื่น หรือไปหาดอกผลหรือแสวงหา

ประโยชนโดยวิธีอื่น 

“การจัดการกองทุนสวนบุคคล”3

๔ หมายความวา การจัดการเงินทุนของ

บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไดมอบหมายใหจัดการลงทุนเพ่ือแสวงหาผลประโยชนจาก

หลักทรัพย  ไมวาจะมีการลงทุนในทรัพยสินอื่นดวยหรือไมก็ตาม ซึ่งกระทําเปนทาง

คาปกติโดยไดรับคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนอื่น แตไมรวมถึงการจัดการลงทุน

ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

“หลักทรัพยจดทะเบียน” หมายความวา หลักทรัพย ท่ีได รับการ 

จดทะเบียนหรือไดรับการอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติน้ีโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๓ มาตรา 3 นิยามคําวา “การจัดการกองทุนรวม” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 
๔ มาตรา 3 นิยามคํ าว า  “การ จัดการกองทุนสวนบุคคล” แก ไขเ พ่ิมเ ติมโดย

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 



“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 5 4

๕  เวนแตจะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ น้ีกําหนดไว 

เปนอยางอื่น ในการออกใบอนุญาตและการใหความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติน้ี  

ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาและ

การสั่งการใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวไป  และในกรณีท่ีไมอนุญาตหรือไมใหความเห็นชอบ 

ใหแจงเหตุผลใหผูย่ืนคําขอทราบดวย 

 

มาตรา  6   ก ารลงลายมื อชื่ อของกรรมการห รือนายทะ เบี ยน 

ในใบหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติน้ี จะใชเคร่ืองจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดแทน

ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดก็ได  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 7   ให รั ฐมนตรีว าการกระทรวงการค ลัง รักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี 

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๕มาตรา 5 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 



กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

  



หมวด 1 

การกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

   

 

สวนท่ี 1 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

   

 

มาตรา 8 5

๖  ใหมีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

คณะหน่ึงเรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบดวย ประธานกรรมการ

ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตง ต้ังโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงพาณิชย ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังโดยผานการคัดเลือกตามท่ีกําหนดในมาตรา 31/7 จํานวนไมนอย

กวาสี่คนแตไมเกินหกคน เปนกรรมการ  โดยในจํานวนน้ีอยางนอยตองเปน

ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ดานบัญชี และดานการเงินดานละหน่ึงคน และให

เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา 96

๗  ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับ

การแตงต้ังตามมาตรา 8 ตองมีสัญชาติไทยและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

                                                 
๖มาตรา 8 แกไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
๗มาตรา 9 แกไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



(1) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(2) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

(3) เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ไมวาจะมีการรอการลงโทษ 

หรือไมก็ตาม เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด 

ลหุโทษ 

(4) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงใด

ในพรรคการเมือง เวนแตจะไดพนจากตําแหนงดังกลาวไมนอยกวาหน่ึงป 

(5) เปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน 

(6 ) ดํารงตําแหนงผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํ านาจในการจัดการใน 

ธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย องคกรท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ

ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา สมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขาย

ลวงหนา หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน 

ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังบุคคลตาม (5) หรือ (6) ผูไดรับการแตงต้ังจะเร่ิม

ปฏิบัติหนาท่ีไดตอเมื่อไดลาออกจากตําแหนงตาม (5) หรือ (6) แลว โดยตองกระทํา

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ัง แตถาผูน้ันมิไดลาออกภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด ใหถือวาผูน้ันไมเคยไดรับแตงต้ังใหเปนประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหดําเนินการแตงต้ังประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมแทน แลวแตกรณี 

 



มาตรา 10 7

๘  ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

ซึ่งไดรับการแตงต้ังตามมาตรา 8 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับ

แตงต้ังอีกได แตจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

เมื่อประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง

ตามวาระใหดําเนินการแตงต้ังใหมภายในหกสิบวัน ในระหวางท่ียังมิไดมีการแตงต้ัง

ขึ้นใหม ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แลวแตกรณี  

อยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแตงต้ังใหมเขารับหนาท่ี 

 

มาตรา 11 8

๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ 

ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแตงต้ังตามมาตรา 8 พนจากตําแหนง

เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(4) เปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 9 

(5 ) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีสํ าหรับ 

ประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือรัฐมนตรีมีคําสั่งใหออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ท่ีมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด

                                                 
๘มาตรา 10 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
๙มาตรา 11 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 



สําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ท้ังน้ี มติและคําสั่งใหออกดังกลาวตองแสดงเหตุผล

อยางชัดแจง 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงกอนวาระคณะรัฐมนตรีอาจแตงต้ังผูอื่นเปนประธานกรรมการ ก.ล.ต. แทน 

หรือรัฐมนตรีอาจแตง ต้ัง ผูอื่นเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน แลวแตกรณี  

และใหผูไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยู

ของประธานกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีตนแทน 

 

มาตรา 12  การประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถาประธานกรรมการ ก.ล.ต.  

ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานใหรองประธานทําหนาท่ี

ประธานในท่ีประชุม  ถาไมมีรองประธานหรือมีแตไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาท่ีได ใหกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการ ก.ล.ต. คนหน่ึงเปนประธาน

ในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการ ก.ล.ต.  

คนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา 13 9

๑๐  กรรมการ ก.ล.ต. ผูใดมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีพิจารณา  

ใหแจงการมีสวนไดเสียน้ันและหามมิใหเขารวมพิจารณาในเร่ืองน้ัน 

                                                 
๑๐มาตรา 13 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



แนวทางการพิจารณาสวนได เสียตามวรรคหน่ึง ให เปนไปตามท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

มาตรา 14  ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจหนาท่ีวางนโยบาย 

การสงเสริมและพัฒนาตลอดจนกํากับดูแลในเร่ืองหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย ตลาด

ห ลั ก ท รั พ ย  ศู น ย ซื้ อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย  แ ล ะ ธุ ร กิ จ ท่ี เ กี่ ย ว เ น่ื อ ง  อ ง ค ก ร 

ท่ี เ กี่ ย ว เ น่ื อ ง กั บ ธุ ร กิ จ ห ลั ก ท รั พ ย  ก า ร อ อ ก ห รื อ เ ส น อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย 

ตอประชาชน การเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ และการปองกันการกระทําอัน

ไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย อํานาจดังกลาวใหรวมถึง 

(1 )  ออกระเบียบ ขอบั งคับ ประกาศ คํ าสั่ ง  ห รือขอกํ าหนดตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

(2) กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับคําขออนุญาต คําขอรับใบอนุญาต 

ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ 

(4) ออกระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงาน

สัมพันธ การบรรจุแตงต้ังถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจางของสํานักงาน  

การกําหนดเงินเดือนและเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะหและสวัสดิการตาง ๆ 

(4/1) 1 0

๑๑ กําหนดหลักเกณฑเพ่ือใชเปนแนวทางในการพิจารณาปญหาท่ีอาจ

เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการใชบังคับพระราชบัญญัติน้ี 

(5) ปฏิบัติการอื่นใดเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๑๑มาตรา 14 (4/1) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 



บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดใด ๆ ท่ีใชบังคับ

เปนการท่ัวไป เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

มาตรา 14/1 1 1

๑๒  ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

แตงต้ังจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน ในจํานวนน้ีตองเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยางนอยสองคน 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบแตงต้ังพนักงานของสํานักงานคนหน่ึงเปน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

มาตรา 14/2 1 2

๑๓  ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจและหนาท่ี 

ดังตอไปน้ี 

(1) ทบทวนและใหความเห็นตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับระบบการ

ควบคุมภายใน 

(2) สอบทานรายงานการเงินและขอมูลทางการเงินของสํานักงาน 

(3) ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในเร่ืองการตรวจสอบ

งบการเงนิ 

(4) ทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(5) กํากับดูแลหนวยงานตรวจสอบภายใน 

(6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

                                                 
๑๒มาตรา 14/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๑๓มาตรา 14/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 

ตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

มาตรา 1513

๑๔  ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

เพ่ือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายได 

ใหนําความในมาตรา 12 มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 16  ใหประธานกรรมการ ก .ล.ต. กรรมการ ก .ล.ต. และ

คณะอนุกรรมการ ไดรับประโยชนตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด และใหถือวาเปน

คาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน 

  

                                                 
๑๔ มาตรา 15 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



สวนท่ี 1/1 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน14

๑๕ 

   

 

มาตรา 16/1 1 5

๑๖  ใหมีคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนคณะหน่ึง 

ประกอบดวยเลขาธิการ เปนประธานกรรมการ รองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย

หน่ึงคน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือรองผูอํานวยการท่ีไดรับ

มอบหมายหน่ึงคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง โดยผานการ

คัดเ ลือกตามท่ีกํ าหนดในมาตรา 31/7  อีกไม เกินสี่คนเปนกรรมการ  ท้ัง น้ี 

ผูทรงคุณวุฒิอยางนอยสองคนตองมีประสบการณในการบริหารกิจการบริษัทท่ีมี

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือบริษัทหลักทรัพย 

ใหเลขาธิการแตงต้ังพนักงานของสํานักงานคนหน่ึงเปนเลขานุการ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 

มาตรา 16/2 1 6

๑๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังตองมีสัญชาติ

ไทยและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 9  และตองไมดํารงตําแหนงกรรมการ 

ผูจัดการ บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการพนักงาน ลูกจาง ท่ีปรึกษา หรือตําแหนงอื่นใด

ในธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย องคกรท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ
                                                 

๑๕ สวนท่ี 1/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๑๖ มาตรา 16/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๑๗มาตรา 16/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา สมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน 

ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิผูใดท่ีมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา 9 (5) หรือตามวรรคหน่ึง ตองลาออกจากการเปนบุคคล

ตามมาตรา 9 (5) หรือตามวรรคหน่ึง แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ

การแตงต้ัง  แตถาผูน้ันมิไดลาออกภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูน้ันไมเคย

ไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิและใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิใหมแทน 

 

มาตรา 16/3 1 7

๑๘  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังตาม 

มาตรา 16/1 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และเมื่อพนจากตําแหนงแลว 

อาจไดรับการแตงต้ังอีกไดแตจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

โดยในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบสองป ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนกึ่งหน่ึง

โดยวิธีจับสลาก และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากเปนการออกตาม

วาระ 

เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ ใหประธานกรรมการ 

ก.ล.ต. และเลขาธิการรวมกันเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตอคณะกรรมการคัดเลือก

ภายในหกสิบวันเพ่ือดําเนินการตามท่ีกําหนดในมาตรา 31/7  ท้ังน้ี ใหกรรมการ

                                                 
๑๘มาตรา 16/3 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551 



ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาท่ี 

ใหนําความในมาตรา 12 และมาตรา 13 มาใชบังคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยอนุโลม 

 

มาตรา 16/4 1 8

๑๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 16/1 พนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(4) รัฐมนตรีมีคําสั่งใหออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีมีมติ

ใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด  ท้ังน้ี 

คําสั่งใหออกดังกลาวตองแสดงเหตุผลอยางชัดแจง 

(5) เปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16/2 

ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจ

แตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน และใหผูไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

แทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีตนแทน 

 

มาตรา 16/5 1 9

๒๐  ใหกรรมการกํากับตลาดทุนจัดทํารายงานการถือ

หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ย่ืนตอคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

                                                 
๑๙มาตรา 16/4 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



 

มาตรา 16/6 2 0

๒๑  ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจหนาท่ีในการ

ปฏิบัติการเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น โดยตองรับผิดชอบตอ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามวรรคหน่ึง  

ใหรวมถึง 

(1) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดในเร่ืองการ

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย การออกและเสนอขายหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย  

ศูนยรับฝากหลักทรัพย สํานักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย สมาคมท่ีเกี่ยวเน่ือง

กับธุรกิจหลักทรัพย และการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ 

(2) รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะตอคณะกรรมการ ก .ล.ต.  

ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(3) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 16/7 2 1

๒๒  ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับ 

ตลาดทุนมอบหมายได 
                                                                                                                                                                                     

๒๐มาตรา 16/5 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๒๑มาตรา 16/6 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๒๒มาตรา 16/7 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



ใหนําความในมาตรา 12 มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 16/8 2 2

๒๓  ใหกรรมการกํากับตลาดทุนและอนุกรรมการไดรับ

ประโยชนตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และใหถือวาเปนคาใชจาย 

ในการดําเนินงานของสํานักงาน 

  

                                                 
๒๓มาตรา 16/8 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



สวนท่ี 2 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

   

 

มาตรา 17  ใหจัดต้ังสํานักงานขึ้นเรียกวา “สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” และใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 

มาตรา 18  ใหสํานักงานมีสํานักงานแหงใหญในกรุงเทพมหานคร 

หรือจังหวัดใกลเคียง และจะต้ังสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ท่ีอื่นใดก็ได 

 

มาตรา 1923

๒๔  ใหสํานักงานมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) ปฏิบัติการเพ่ือใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามและดําเนินการบังคับใชกฎหมาย 

กับบุคคลท่ีกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(3) กําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหลักทรัพยการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลประจําป การจดทะเบียน และ

การย่ืนคําขอตาง ๆ 

(4) รับคาธรรมเนียม 

(5 )  ปฏิบั ติงานอื่นตามบทบัญญั ติแหงพระราชบัญญั ติ น้ีห รือตาม 

กฎหมายอื่น 

 

                                                 
๒๔มาตรา 19 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



มาตรา 20 2 4

๒๕  ใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเลขาธิการโดยคําแนะนําของ

รัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และใหเลขาธิการมีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงต้ังใหมอีกได แตจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ติดตอกันเกินสองวาระมิได 

 

มาตรา 21  เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมี ลักษณะตองหาม

ดังตอไปน้ี 

(1) เปนผูสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาใหแกสํานักงาน 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

(3) ไมเปนขาราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่น ซึ่งไดรับเลือกต้ังหรือเปนสมาชิกหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

(4) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือ

ลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐอื่นหรือของราชการสวนทองถิ่น 

(5) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของใน 

บริษัทหลักทรัพย 

 

มาตรา 22  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจาก

ตําแหนง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

                                                 
๒๕มาตรา 20 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 21 

( 5 ) 2 5

๒๖ คณะ รั ฐมนต รีมี ม ติ ใ ห อ อก โดยคํ า แนะ นํ าขอ ง รั ฐมนต รี  

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะบกพรองในหนาท่ีอยางรายแรง 

หรือหยอนความสามารถโดยมติดังกลาวตองแสดงเหตุผลในการใหออกอยางชัดแจง 

 

มาตรา 22/1 2 6

๒๗  ภายในสองปนับแตวันพนจากตําแหนง เลขาธิการจะ

ประกอบธุรกิจหรือทํางานใหแกผูประกอบการ องคกร หรือบริษัท หรือดํารงตําแหนง 

ท่ีกําหนดไวตามมาตรา 16/2 วรรคหน่ึง มิได 

ในการพิจารณากําหนดเงินเดือนและเงินอื่นใดของเลขาธิการ ใหคํานึงถึง

ขอหามมิใหประกอบอาชีพตามวรรคหน่ึงดวย 

 

มาตรา 23  ให เลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง  

และรับผิดชอบในการดําเนินกิจการท้ังปวงของสํานักงาน 

ในการดําเนินกิจการ เลขาธิการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

มาตรา 24   ในกิจการของสํ า นักงานท่ี เกี่ ยวกับบุคคลภายนอก  

ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงาน และเพ่ือการน้ีเลขาธิการจะมอบอํานาจ 

ใหตัวแทนหรือบุคคลใดกระทําการเฉพาะอยางแทนก็ได 

 

                                                 
๒๖มาตรา 22 (5) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
๒๗มาตรา 22/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



มาตรา 24/1 2 7

๒๘  เพ่ือรักษาประโยชนของประชาชนหรือเพ่ือคุมครอง 

ผูลงทุน ใหสํานักงานหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสํานักงานมีอํานาจ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการออกหรือเสนอขายหลักทรัพย บริษัทท่ีออกหรือเสนอขาย

ห ลักท รัพย  บ ริษั ทห ลักท รัพย ตลาดห ลักท รัพย  ศู นย ซื้ อ ข ายห ลักท รัพย  

องคกรท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย การกระทําความผิดและการลงโทษบุคคล 

ท่ีกระทําความผิด หรือขอมูลอื่นใดท่ีไดรับเน่ืองจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 25  ใหสํานักงานมีทุนประเดิมประกอบดวยเงินท่ีโอนมาตาม

มาตรา 319 และมาตรา 320 

 

มาตรา 26  ใหสํานักงานจัดใหมีเงินสํารองประเภทตาง ๆ ตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

 

มาตรา 27  บรรดาคาธรรมเนียมตามท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวง 

และคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีสํานักงานไดรับและรายไดอื่นอันไดมาจากการดําเนินงานของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน ใหตกเปนของสํานักงาน และเมื่อไดหักดวย

รายจายและหักเปนเงินสํารองตามมาตรา 26 แลว เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายได 

ของรัฐ 

 

                                                 
๒๘มาตรา 24/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



มาตรา 28 2 8

๒๙  การพนจากตําแหนงของพนักงานของสํานักงาน รวมท้ัง

การพนจากตําแหนงเน่ืองจากเกษียณอายุใหเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลสมควรเมื่อคํานึงถึงตําแหนงหรือลักษณะงานใด 

ท่ีพนักงานรับผิดชอบกอนพนตําแหนงหรือหนาท่ีในสํานักงาน ใหคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. มีอํานาจออกขอบังคับกําหนดใหนําความในมาตรา 22/1 มาใชบังคับกับ

พนักงานน้ันโดยอนุโลม 

 

มาตรา 29  มิใหนํากฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในสวนท่ีเกี่ยวกับ

การจายคาชดเชยและการจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กฎหมายวาดวยแรงงาน

สัมพันธ และกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ มาใชบังคับกับเลขาธิการ 

พนักงาน และลูกจางของสํานักงาน 

 

มาตรา 29/1 2 9

๓๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหประธาน

กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกํากับตลาดทุน และเลขาธิการเปนเจา

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา 30  ใหสํานักงานจัดใหมีระบบบัญชีท่ีเหมาะสมกับกิจการของ

สํานักงานและจัดใหมีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา 

                                                 
๒๙มาตรา 28 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
๓๐มาตรา 29/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



 

มาตรา 31  ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสํานักงาน

และเสนอรายงานผลการสอบบัญชีต อ รั ฐมนต รีภายในเก าสิ บ วัน นับจาก 

วันสิ้นปบัญชี 

 

มาตรา 31/1 3 0

๓๑  ใหสํานักงานจัดทํารายงานประจําปซึ่งแสดงถึงฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานเสนอรัฐมนตรี ภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับจากวันสิ้นป

บัญชี 

 

มาตรา 31/2 3 1

๓๒  ใหสํานักงานจัดทําแผนการดําเนินงานของสํานักงาน

และทําคําชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานท่ีสําคัญท่ีจะดําเนินการโดยจัดทําเปนแผนสามปเสนอ

รัฐมนตรี 

  

                                                 
๓๑มาตรา 31/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๓๒มาตรา 31/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



สวนท่ี 3 

คณะกรรมการคัดเลือก32

๓๓ 

   

 

มาตรา 31/3 3 3

๓๔  ในกรณีท่ีจะตองมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ใหรัฐมนตรีแตงต้ัง

คณะกรรมการคัดเลือกจํานวนเจ็ดคน เพ่ือทําหนาท่ีคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกลาว 

คณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหน่ึง ใหแตงต้ังจากบุคคลซึ่งเคยดํารง

ตําแหนงปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ผู ว า ก า รธนาคารแห งประ เทศไทย  เลขาธิ ก า รสํ า นักง านคณะกรรมการ 

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

กรรมการคัดเลือกจะตองไมดํารงตําแหนงเปนขาราชการการเมือง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา และไมเปนผูมีผลประโยชนหรือ 

สวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีในขณะท่ี 

ไดรับการแตงต้ังและปฏิบัติการตามหนาท่ี 

                                                 
๓๓สวนท่ี 3 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๓๔มาตรา 31/3 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



ใหคณะกรรมการคัดเลือกตามวรรคหน่ึงพิจารณาเลือกกรรมการคนหน่ึง 

เปนประธานกรรมการคัดเลือก 

ใหคณะกรรมการคัดเลือกไดรับคาตอบแทนจากสํานักงานตามท่ีรัฐมนตรี

กําหนดและใหถือวาเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน 

 

มาตรา 31/4 3 4

๓๕  ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดระเบียบวาดวยการ

เสนอรายชื่อ การพิจารณาและการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการกํากับตลาดทุนใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี

ไดรับแตงต้ัง  โดยระเบียบดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหมีการระบุขอมูลเกี่ยวกับ

ความรูและประสบการณของผูทรงคุณวุฒิอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี 

ในตําแหนงท่ีไดรับการเสนอชื่ออยางเพียงพอท่ีคณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการ

พิจารณาคัดเลือกได 

ระเบียบตามวรรคหน่ึง ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และใหมีผล

ใชบังคับตอไปแมคณะกรรมการคัดเลือกท่ีกําหนดระเบียบดังกลาวจะพนจากตําแหนง

แลว 

การแก ไขเ พ่ิมเ ติม การยกเลิก หรือการกําหนดระเบียบขึ้นใหม  

จะกระทําไดก็แตโดยคณะกรรมการคัดเลือกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

สองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด และใหมีผลใชบังคับเมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากรัฐมนตรี 

ใหคณะกรรมการคัดเลือกเปดเผยระเบียบท่ีกําหนดขึ้นตามมาตราน้ีไวใน

ลักษณะท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได 

                                                 
๓๕มาตรา 31/4 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551 



 

มาตรา 31/5 3 5

๓๖  คณะกรรมการคัดเลือกท้ังคณะพนจากตําแหนง 

เมื่อดําเนินการคัดเลือกและไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

ก .ล .ต . หรือในคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเสร็จสิ้นตามท่ีไดมีการแตง ต้ัง

คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการคัดเลือกในคร้ังน้ัน 

 

มาตรา 31/6 3 6

๓๗  การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกตองมีกรรมการ

มาประชุม ไมน อยกว าสอง ในสามของจํ านวนกรรมการคั ด เ ลือก ท้ั งหมด  

จึงจะเปนองคประชุม 

ใหนําความในมาตรา 12 มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ

คัดเลือกโดยอนุโลม 

 

มาตรา 31/7 3 7

๓๘  ในการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหประธาน

กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีมิใชกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในกรณีของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต หรือประธานกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการ ในกรณีของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมกันเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองเทา 

ของจํ านวนกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ท่ี จะแต ง ต้ั งต อคณะกรรมการคัด เ ลือก 

และเมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสมควรได รับ 
                                                 

๓๖มาตรา 31/5 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๓๗มาตรา 31/6 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๓๘มาตรา 31/7 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



การแตงต้ังเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกลาวแลว ใหเสนอชื่อ 

ตอรัฐมนตรีเพ่ือแตงต้ัง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการคัดเลือกไมเห็นชอบกับรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 

ท่ี เสนอตามวรรคหน่ึงคณะกรรมการคัดเ ลือกมีอํ านาจใหมีการดํา เ นินการ 

เสนอรายชื่อใหมได 

  



หมวด 2 

การออกหลักทรัพยของบริษัท 

   

 

สวนท่ี 1 

การอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหม 

   

 

มาตรา 32  หามมิใหผู เ ร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัดเสนอขายหุน 

ท่ีออกใหมตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานและ

ปฏิบัติตามมาตรา 65 

การขออนุญาตตามวรรคหน่ึง จะกระทําไดตอเมื่อผูเ ร่ิมจัดต้ังบริษัท

ดังกลาวไดจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด

แลว 

 

มาตรา 33 3 8

๓๙  หามมิใหบริษัทเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมประเภทหุน 

หุนกู ต๋ัวเงิน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู และ

หลักทรัพยอื่นใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เวนแต 

(1) เปนการเสนอขายหลักทรัพยท่ีเขาลักษณะตามมาตรา 63 

(2) ไดรับอนุญาตจากสํานักงานและปฏิบัติตามมาตรา 65  หรือ 

                                                 
๓๙มาตรา 33 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



(3) เปนการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมท้ังหมดโดยบริษัทมหาชนจํากัด

ตอผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาท่ีเสนอขายจากผูถือหุน 

มาตรา 34 3 9

๔๐  การเสนอขายหุนของบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย ไมวาจะกระทําโดยบริษัทจํากัดท่ีออกหุนน้ันหรือผูถือหุนของ 

บริษัทดังกลาว มิใหกระทําเปนการท่ัวไปหรือตอบุคคลในวงกวาง เวนแตจะไดรับ

ยกเวนหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ประกาศกําหนด 

 

มาตรา 35  การขอเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมและการอนุญาตตาม

มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ี

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  ในการน้ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในเร่ือง ดังตอไปน้ีไวดวยก็ได 

(1) สัดสวนของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 

(2) ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย 

(3) การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพย 

(4) การรับชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพย 

(5) การเก็บรักษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินคาจองหลักทรัพย 

(6) เงื่อนไขอื่นท่ีจําเปนในการรักษาผลประโยชนของประชาชนผูลงทุน 

 

                                                 
๔๐มาตรา 34 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



มาตรา 36  ในการพิจารณาคําขออนุญาต ใหสํานักงานแจงผลการ

พิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอพรอมท้ังเอกสาร

หลักฐานท่ีถูกตองและครบถวนตามมาตรา 35 

 

มาตรา 37  มิใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ท่ีหามมิใหบริษัทจํากัดออกหุนกู มาใชบังคับกับบริษัทจํากัดท่ีไดรับอนุญาตใหออกหุนกู

ตามมาตรา 34 

 

มาตรา 38  มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 654 แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาใชบังคับแกหลักทรัพยประเภทหุนกูและต๋ัวเงินท่ีเสนอขายได 

ตามมาตรา 33 และมาตรา 34 

  



สวนท่ี 2 

หุนกู 

   

 

มาตรา 39  หุนกูของบริษัทตองมีมูลคาไมนอยกวาฉบับละหน่ึงรอยบาท 

โดยชําระเปนเงินและผูซื้อจะขอหักกลบลบหน้ีกับบริษัทมิได 

 

มาตรา 40  ใบหุนกูอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 

(1) ชื่อบริษัท 

(2) เลขทะเบียนบริษัท และวันท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท 

(3) จํานวนเงินท่ีออกหุนกู 

(4) ชื่อผูถือหุนกู หรือคําแถลงวาไดออกหุนกูน้ันใหแกผูถือ 

(5) ชนิด มูลคา เลขท่ีใบหุนกู จํานวนหุนกูและจํานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย 

และระยะเวลาการชําระคืน 

(6) วิธีการ เวลา และสถานท่ีสําหรับการชําระดอกเบี้ยหุนกู และการไถถอน

หุนกู 

(7) สิทธิของผูถือหุนกูในกรณีท่ีบริษัทมีหน้ีกอนการออกหุนกู 

(8) วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ (ถามี) 

(9) ลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือนายทะเบียน 

หุนกู 

(10) วันเดือนปท่ีออกหุนกู 

(11) รายการอืน่ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

  



สวนท่ี 3 

การออกหุนกูมีประกัน 

   

 

มาตรา 41  ในการขออนุญาตตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 เพ่ือออก 

หุนกูมีประกัน ผูขออนุญาตตองดําเนินการดังตอไปน้ีดวย 

(1) เสนอรางขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู 

(2) เสนอรางสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

(3) ขอความเห็นชอบบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการกํากับ 

ตลาดทุนประกาศกําหนดเปนผูแทนผูถือหุนกู 

(4) ดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีบริษัทมหาชนจํากัดจะเสนอขายหุนกูมีประกันท่ีออกใหมตอผูถือ

หุนซึ่งไมตองขออนุญาตตามมาตรา 33  ใหบริษัทมหาชนจํากัดดําเนินการตาม 

วรรคหน่ึงกอนการเสนอขายหุนกูดวย 

 

มาตรา 42  ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือ 

หุนกูอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

(1) สิทธิและเงื่อนไขตามหุนกู 

(2) ผลประโยชนตอบแทน 

(3) ทรัพยสินท่ีเปนประกันหรือหลักประกันอื่น 

(4) การแตงต้ังและอํานาจหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกู 

(5) เงื่อนไขการเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู 



(6) คํายินยอมของผูถือหุนกูท่ีจะใหผูออกหุนกูมีประกันแตงต้ังผูแทน 

ผูถือหุนกูท่ีไดรับความเห็นชอบไวตามมาตรา 41 (3) 

(7) คํารับรองของผูออกหุนกูมีประกันท่ีจะจํานอง จํานํา หรือใหหลักประกัน

อยางอื่นเพ่ือเปนประกันหุนกู ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามมาตรา 44 

(8) วิธีการ เวลา และสถานท่ีสําหรับการชําระหน้ี 

(9) วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ (ถามี) 

(10) รายการอื่นตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 43  สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูอยางนอยตองมีสาระสําคัญ

ดังตอไปน้ี 

(1) อํานาจและหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูในการรับจํานอง รับจํานํา หรือ 

รับหลักประกันอยางอ่ืน การใชสิทธิบังคับหลักประกันดังกลาว หรือการดําเนินการให 

ผูออกหุนกูมีประกันปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีทําไวกับผูถือหุนกู รวมท้ัง 

การเรียกคาเสียหาย 

(2) อัตราและวิธีการจายคาตอบแทนและบําเหน็จในการเปนผูแทนผูถือ 

หุนกู 

(3) รายการอื่นตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 44  เมื่อผูออกหุนกูมีประกันไดเสนอขายหุนกูมีประกันตอผูถือหุน

หรือตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ แลว ใหผูออกหุนกูมีสิทธิและหนาท่ีตามขอกําหนด

ตามมาตรา 41 (1) และตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี และใหผูออกหุนกู 

มีประกันแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูตามคํายินยอมของผูถือหุนกู พรอมกับดําเนินการ



จํานอง จํานํา หรือจัดใหมีหลักประกันอยางอื่นใหกับผูแทนผูถือหุนกูดังกลาวภายใน

เจ็ดวันนับแตวันท่ีปดการเสนอขาย 

 

มาตรา 45  ใหผูแทนผูถือหุนกูมีอํานาจกระทําการในนามของตนเองเพ่ือ

ประโยชนของผูถือหุนกูท้ังปวงในการรับจํานอง รับจํานํา หรือรับหลักประกันอยางอื่น 

การใชสิทธิบังคับหลักประกันและการดําเนินการใหผูออกหุนกูมีประกันปฏิบัติ 

ตามขอกําหนดท่ีใหไวกับผูถือหุนกู รวมท้ังการเรียกคาเสียหาย 

การกระทําของผูแทนผูถือหุนกูตามวรรคหน่ึง ใหถือวาเปนการกระทําของ

ผูถือหุนกูโดยตรง 

 

มาตรา 46  ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจประกาศกําหนด

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการกระทําตามอํานาจหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูได 

 

มาตรา 47   นอกจากหน า ท่ีตาม ท่ีกํ าหนดไว ในสัญญาแต ง ต้ั ง  

ผูแทนผูถือหุนกูมีหนาท่ีดูแลรักษาประโยชนของผูถือหุนกู 

ในกรณีท่ีผูแทนผูถือหุนกูกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลย 

ไมปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึงจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูถือหุนกู ใหผูถือหุนกูหรือ

สํานักงานมีสิทธิฟองรองบังคับคดีกับผูแทนผูถือหุนกูเพ่ือประโยชนของผูถือหุนกูท้ัง

ปวงได 

ในกรณีท่ีผูถือหุนกูเปนผูฟองรองบังคับคดี ผูถือหุนกูดังกลาวตองมีจํานวน

หุนกูมีประกันหรือไดรับแตงต้ังจากผูถือหุนกูอื่นซึ่งมีจํานวนหุนกูมีประกันรวมกัน 

ไมตํ่ากวารอยละสิบของจํานวนหุนกูมีประกันท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

 



มาตรา 48  ในกรณีท่ีผูแทนผูถือหุนกูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยตาม

บทบัญญัติในหมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แหง

ประมวลกฎหมายอาญา ใหสํานักงานเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาดวย 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง เมื่อพนักงานอัยการย่ืนฟองคดีอาญา ใหพนักงาน

อัยการมีอํานาจเรียกทรัพยสินหรือราคาหรือคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายแทน 

ผูได รับความเสียหายดวย  ในการน้ี ใหนําบทบัญญัติวาดวยการฟองคดีแพง 

ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ 

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 49   ในการออกหุนกู ลักษณะอื่นนอกจากหุนกูมีประกัน  

หากผูออกหุนกูประสงคจะจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู ผูออกหุนกูตองแสดงความจํานงใน

ขณะท่ีขออนุญาตออกหุนกูและใหนําบทบัญญัติมาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 

มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 48 รวมท้ังบทกําหนดโทษ 

ท่ีเกี่ยวของมาใชบังคับกับการขออนุญาตการทําขอกําหนดและสัญญาแตงต้ัง 

ผูแทนผูถือหุนกู อํานาจหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกู และการฟองรองบังคับคดีกับผูแทน

ผูถือหุนกูโดยอนุโลม 

  



สวนท่ี 4 

การจัดทําทะเบียนและการโอน 

   

 

มาตรา 50  ใหบริษัทท่ีออกหุนกู  ใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื้อหุน  

หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกูตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 จัดใหมีทะเบียน 

ผูถือหลักทรัพยดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

 

มาตรา 51  การโอนหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน หรือใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ท่ีจะซื้อหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือท่ีออกตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34  

จะสมบูรณตอเมื่อผูมีชื่อแสดงวาเปนเจาของหรือผู รับโอนคนสุดทายไดสงมอบ 

ใบหลักทรัพยดังกลาวแกผูรับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอน 

 

มาตรา 52  ผูใดครอบครองใบหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน หรือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือท่ีออกตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 

ท่ีมีการสลักหลังตามมาตรา 51 แลว ใหสันนิษฐานไวกอนวาผู น้ันเปนเจาของ

หลักทรัพยน้ัน 

 

มาตรา 53  ผูรับโอนหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน หรือใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือท่ีออกตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 ผูใด

ประสงคจะลงทะเบียนการโอน ให ย่ืนคําขอตอบริษัทท่ีออกหลักทรัพยหรือ 

นายทะเบียน  พรอมท้ังสงมอบใบหลักทรัพยท่ีตนไดลงลายมือชื่อเปนผู รับโอน 

ในด านหลังของใบหลักทรัพย น้ันแลว  และใหบ ริษัท ท่ีออกหลักทรัพยห รือ 



นายทะเบียนแลวแตกรณี ลงทะเบียนการโอนพรอมท้ังรับรองการโอนไวใน 

ใบหลักทรัพยน้ัน หรือออกใบหลักทรัพยใหใหม  ท้ังน้ี ภายในกําหนดระยะเวลา 

ท่ีสํานักงานประกาศกําหนด เวนแตการโอนหลักทรัพยน้ันจะขัดตอกฎหมายหรือขัดตอ

ขอจํากัดในเร่ืองการโอนของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยซึ่งไดจดทะเบียนขอจํากัดน้ันไว

กับสํานักงานแลว 

เมื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพยหรือนายทะเบียนไดรับคําขอโอนตามวรรคหน่ึง

แลว ใหการโอนน้ันใชยันกับบริษัทท่ีออกหลักทรัพยได แตจะใชยันบุคคลภายนอกได

เมื่อมีการลงทะเบียนการโอนแลว 

 

มาตรา 54  หามมิใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยจายผลประโยชนตอบแทน 

ใด ๆ แกบุคคลท่ีมิไดมีชื่อในทะเบียนผูถือหลักทรัพยตามมาตรา 53 เวนแตเปนกรณี

ของหุนกูชนิดไมระบุชื่อผูถือ ใหจายไดเมื่อผูครอบครองไดย่ืนใบหุนตอบริษัทท่ีออก

หลักทรัพย  ในกรณีเชนน้ีใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยสลักหลังการจายไวดวย 

 

มาตรา 55  การโอนหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน หรือใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกูชนิดไมระบุชื่อผูถือท่ีออกตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34  

จะสมบูรณตอเมื่อไดสงมอบใบหลักทรัพยดังกลาวใหแกผูรับโอน 

  



สวนท่ี 5 

การเปดเผยขอมูลและผูสอบบัญชี 

   

 

มาตรา 56  ใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือ

มาตรา 34 จัดทําและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทตอสํานักงาน ดังตอไปน้ี 

(1) งบการเงินรายไตรมาสท่ีผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว 

(2 )  งบการเงินประจํางวดการบัญชี ท่ี ผู สอบบัญชีตรวจสอบและ 

แสดงความเห็นแลว 

(3) รายงานประจําป 

(4) รายงานการเปดเผยขอมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริษัทตามท่ีคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

งบการเงินและรายงานตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด การกําหนดดังกลาวให

คํ า นึงถึ งมาตรฐาน ท่ีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 

ตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีไดใหความเห็นชอบไวแลวดวย 

 

มาตรา 57  ใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือ

มาตรา 34 รายงานพรอมดวยเหตุผลตอสํานักงานโดยไมชักชา เมื่อมีเหตุการณ

ดังตอไปน้ีเกิดขึ้น 

(1) บริษัทประสบความเสียหายอยางรายแรง 

(2) บริษัทหยุดประกอบกิจการท้ังหมดหรือบางสวน 



(3) บริษัทเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(4) บริษัททําสัญญาใหบุคคลอื่นมีอํานาจท้ังหมดหรือบางสวนในการ

บริหารงานของบริษัท 

(5) บริษัทกระทําหรือถูกกระทําอันมีลักษณะเปนการครอบงําหรือ 

ถูกครอบงํากิจการตามมาตรา 247 

(6) กรณีใด ๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพย 

หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปล่ียนแปลงในราคาของหลักทรัพยของ

บริษัทตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

 

มาตรา 58  ในกรณีท่ีสํานักงานเห็นวาเอกสารหรือรายงานท่ีบริษัทท่ีออก

หลักทรัพยตามมาตรา  32  มาตรา  33  ห รือมาตรา  34  จัดส ง ใหมีข อมู ล 

ไมครบถวน หรือมีขอความคลุมเครือไมชัดเจน หรือในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน หรือ

มีกรณีอื่นใดท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพยหรือตอการตัดสินใจ

ในการลงทุน หรือตอการเปล่ียนแปลงในราคาของหลักทรัพยของบริษัท ใหสํานักงาน 

มีอํานาจท่ีจะดําเนินการประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการดังน้ี 

(1) ใหบริษัทรายงานหรือสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

(2) ใหกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัท

ชี้แจงเพ่ิมเติม 

(3) ใหบริษัทจัดใหมีการสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชี และรายงานผลการ 

สอบบัญชีน้ันใหสํานักงานทราบ และเปดเผยขอมูลแกประชาชนท่ัวไป 

 

 



มาตรา 59  ใหกรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงบริหารตามท่ีสํานักงาน

ประกาศกําหนดและผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยตามมาตรา 32 มาตรา 33 

หรือมาตรา 34 จัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของตนและของคูสมรส

และบุตรท่ี ยังไมบรรลุนิ ติภาวะซึ่ งถือหลักทรัพยในบริษัท น้ัน ตลอดจนการ

เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาวตอสํานักงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ีสํานักงานประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 

มาตรา 60  เพ่ือประโยชนในการเปดเผยขอมูลตอประชาชนเกี่ยวกับ

ฐานะและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยรวมท้ังการถือหลักทรัพยใน

บริษัทดังกลาว ใหสํานักงานมีอํานาจเปดเผยรายงานหรือขอมูลท่ีไดรับตามมาตรา 56 

มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 ได   ท้ัง น้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 61  ผูสอบบัญชีตามมาตรา 56 ตองเปนผูสอบบัญชีท่ีสํานักงานให

ความเห็นชอบ 

เมื่อไดรับความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงแลว ผูสอบบัญชีน้ันมีสิทธิสอบบัญชี

บ ริษัทหลักทรัพยตามมาตรา 106  บ ริ ษัท ท่ีออกหลักทรัพยจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพยตามท่ีกําหนดในมาตรา 199 และบริษัทท่ีมีหลักทรัพยซื้อขายใน 

ศูนยซื้อขายหลักทรัพยตามท่ีกําหนดในมาตรา 217 ไดดวย 

 

มาตรา 62  ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีสอบทานหรือสอบบัญชีพบวาบริษัท 

ท่ีออกหลักทรัพยตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 จัดทํางบการเงิน 

รายไตรมาสหรืองบการเงินประจํ างวดการบัญชี ไมตรงตามความเปนจ ริง  



ใหผูสอบบัญชีรายงานขอสังเกตหรือเปดเผยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของ 

งบการเงิน และแจงพฤติการณไวในรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบบัญช ี

ท่ีตนจะตองลงลายมือชื่อเพ่ือแสดงความเห็น พรอมท้ังแจงใหสํานักงานทราบ 

ในการแสดงความเห็นตองบการเงินประจํางวดการบัญชี ผูสอบบัญชีใด 

ไมปฏิบัติตามความในวรรคหน่ึง ใหสํานักงานมีอํานาจเพิกถอนการใหความเห็นชอบ

ผูสอบบัญชีน้ันได 



หมวด 3 

การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน 

   

 

มาตรา 63  บทบัญญัติในหมวดน้ีมิให ใชบังคับแกการเสนอขาย

หลักทรัพยดังตอไปน้ี 

(1) ต๋ัวเงินคลัง 

(2) พันธบัตรรัฐบาล 

(3) พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 

(4) พันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย 

(5) หลักทรัพยอื่นใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

มาตรา 64  บทบัญญัติในหมวดน้ีมิให ใชบังคับแกการเสนอขาย

หลักทรัพยในลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) การเสนอขายหนวยลงทุนท่ีออกใหมของบริษัทหลักทรัพยท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบการจัดการกองทุนรวม 

(2) การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีมูลคาของ

หลักทรัพยท้ังหมดนอยกวาจํานวนเงินท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

(3) การเสนอขายหลักทรัพยท่ีมีลักษณะ ประเภท หรือจํานวนของผูลงทุน

ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

การเสนอขายหลักทรัพยตาม (2) และ (3) ผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด 

บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยตองรายงานผลการขายใหสํานักงานทราบภายใน 

สิบหาวันนับแตวันปดการเสนอขาย 



มาตรา 65  การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ  

จะกระทําไดตอเมื่อผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพย 

ไดย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนตอ

สํานักงานและแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือ 

ชี้ชวนดังกลาวมีผลใชบังคับแลว 

 

มาตรา 66  ในกรณี ท่ีเปนการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน 

หรือบุคคลใด ๆ ตามมาตรา 65 ท่ีผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทตองไดรับ

อนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 ผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัดหรือ

บริษัทอาจย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และรางหนังสือชี้ชวน

พรอมกับการย่ืนคําขออนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 หรือจะย่ืน

ภายหลังจากวันท่ีไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมก็ได 

ในกรณีท่ีบริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตาม 

มาตรา 33 หรือมาตรา 34 ตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ไดหลายคร้ังภายในวงเงินและ

ระยะเวลาท่ีสํานักงานกําหนด และหลักทรัพยดังกลาวเปนหลักทรัพยท่ีมีกําหนดเวลา

การชําระคืนไมเกินสองรอยเจ็ดสิบวัน บริษัทไมจําตองย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนทุกคร้ังท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพย

ดังกลาว แตตองจัดสงขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงจากแบบแสดงรายการขอมูลและ 

รางหนังสือชี้ชวนท่ีย่ืนไวคร้ังแรกใหแกสํานักงานลวงหนาไมนอยกวาหาวันทําการ 

กอนวันจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวน 

 

มาตรา 67  ภายใตบังคับมาตรา 68 แบบแสดงรายการขอมูลการ 

เสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสี่สิบหาวัน



นับจากวันท่ีสํานักงานไดรับแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ 

รางหนังสือชี้ชวน เวนแตคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนดใหมีผลใช

บังคับกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว 

 

มาตรา 68  ในกรณีท่ีผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทไดย่ืนแบบ

แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนพรอมกับการย่ืน 

คําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34  

หากสํานักงานยังมิไดอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมเมื่อพนระยะเวลา

ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 67  ใหแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย

และรางหนังสือชี้ชวนดังกลาวมีผลใชบังคับตอเมื่อผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัดหรือ

บริษัทน้ันไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมได 

 

มาตรา 69  แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยใหเปนไป

ตามแบบท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด โดยใหมีรายละเอียดของ

รายการดังน้ี 

(1) วัตถุประสงคของการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ 

(2) ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

(3) ทุนของบริษัท 

(4) จํานวนและประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

(5) ราคาท่ีคาดวาจะขายของหลักทรัพยตอหนวย 

(6) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(7) ฐานะทางการเงิน การดําเนินงาน และขอมูลท่ีสําคัญของธุรกิจ 

(8) ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 



(9) ผูสอบบัญชี สถาบันการเงินท่ีติดตอประจํา และท่ีปรึกษากฎหมายของ

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

(10) วิธีการจอง จัดจําหนายและจัดสรรหลักทรัพย 

(11) ขอมูลอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ในการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย สํานักงานจะ

กําหนดใหผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด บริษัท หรือเจาของหลักทรัพยแนบเอกสาร

หลักฐานอื่นนอกจากท่ีระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยก็ได 

 

มาตรา 70  แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยประเภท 

ต๋ัวเงินหรือหุนกู นอกจากจะตองมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา 69 แลว  

ใหมีรายละเอียดของรายการดังตอไปน้ีดวย 

(1) สิทธิและขอจํากัดในการโอนตามต๋ัวเงินหรือหุนกู 

(2) ผลประโยชนตอบแทน 

(3) ทรัพยสินหรือหลักประกันอื่นท่ีเปนประกันการออกหลักทรัพย (ถามี) 

(4) ผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) 

(5) ภาระผูกพันในทรัพยสินของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยเฉพาะกรณี

หลักทรัพยท่ีไมมีประกัน 

(6) ยอดหน้ีคงคางในการออกต๋ัวเงินหรือหุนกูคร้ังกอน 

(7) วิธีการ เวลา และสถานท่ีสําหรับการชําระหน้ี 

(8) วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ (ถามี) 

(9) ขอมูลอื่นตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 



มาตรา 71  แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยประเภท

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ีจะซื้อหนวยลงทุน นอกจากจะตองมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา 69 แลว  

ใหมีรายละเอียดของรายการดังตอไปน้ีดวย 

(1) สิทธิและเงื่อนไขตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(2) มติของท่ีประชุมผูถือหุนท่ีใหออกหุนหรือหุนกู หรือคําอนุมัติของ

สํานักงานท่ีใหออกหนวยลงทุนเพ่ือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ แลวแตกรณี 

(3) จํานวนหุนหรือหุนกูหรือหนวยลงทุนท้ังสิ้นท่ีจะออกตามใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

(4) วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ 

(5) ขอมูลอื่นตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 72  รางหนังสือชี้ชวนตองเปนไปตามแบบท่ีสํานักงานประกาศ

กําหนด สําหรับรายการในรางหนังสือชี้ชวนท่ีตรงกับแบบแสดงรายการขอมูลการ 

เสนอขายหลักทรัพยตองมีสาระสําคัญของขอมูลไมตางกัน 

 

มาตรา 73  ในกรณีท่ีสํานักงานเห็นวาขอความหรือรายการในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไมสมบูรณหรือ 

ไมครบถวน ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหผูย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนย่ืนรายการหรือแกไขเพ่ิมเติมใหครบถวน  

แตสํานักงานจะสั่งภายหลังจากท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ

รางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับตามมาตรา 67 หรือมาตรา 68 แลว มิได 

 



มาตรา 74  กอนวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย

และรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ หากผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด บริษัท หรือ

เจาของหลักทรัพยประสงคจะแกไขเพ่ิมเติมรายการหรือขอมูลในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนดังกลาว ใหย่ืนขอแกไขเพ่ิมเติม

รายการหรือขอมูลท่ีไดย่ืนไวตอสํานักงานได เวนแตการขอแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวเปน

การขอแกไขเพ่ิมเติมในสาระสําคัญ สํานักงานอาจกําหนดใหการขอแกไขเพ่ิมเติมน้ันมี

ผลเปนการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน

เขามาใหม  โดยใหถือวาวันท่ีสํานักงานไดรับคําขอแกไขเพ่ิมเติมน้ันเปนวันเร่ิมตน 

ในการนับระยะเวลาตามมาตรา 67 ดวย 

ในกรณี ท่ีสํ า นักงานเ ห็นว าการขอแก ไข เ พ่ิม เ ติมตามวรรคห น่ึง  

จะมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูลงทุน ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหผูเร่ิมจัดต้ัง

บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยดังกลาว ย่ืนเอกสารหลักฐานหรือ

ขอมูลใด ๆ เพ่ิมเติมได 

 

มาตรา 75  ในการนับระยะเวลาตามมาตรา 67 มิใหนับระยะเวลาต้ังแต

วันท่ีสํานักงานไดสั่งการตามมาตรา 73 หรือมาตรา 74 วรรคสอง จนถึงวันท่ีสํานักงาน

ไดรับเอกสารหลักฐานหรือขอมูลโดยครบถวน 

 

มาตรา 76  ภายหลังจากวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ ใหสํานักงานมีอํานาจดําเนินการ 

ดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ีสํานักงานตรวจพบวาขอความหรือรายการในแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนเปนเท็จหรือขาดขอความ 



ท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผู เขาซื้อหลักทรัพย เสียหาย  

ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งระงับการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ

ขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน และในกรณีท่ีการเสนอขายหลักทรัพยน้ัน 

ไดรับอนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 ใหสํานักงานมีอํานาจสั่ง 

เพิกถอนการอนุญาตน้ันไดในทันที 

(2 )  ในกรณี ท่ีสํ า นักงานตรวจพบว าขอความหรือรายการในแบบ 

แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนคลาดเคล่ือน 

ในสาระสําคัญ หรือมีเหตุการณท่ีมีผลใหขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ

ขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญ ท้ังน้ี อาจมีผลกระทบ

ตอการตัดสินใจในการลงทุนของบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพย ใหสํานักงานมีอํานาจ 

สั่งระงับการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ

รางหนังสือชี้ชวนเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดมีการดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตอง

และดําเนินการอื่นใดตามท่ีสํานักงานกําหนดเพ่ือใหประชาชนไดทราบถึงการแกไข

ขอมูลดังกลาว 

(3 )  ในกรณี ท่ีสํ า นักงานตรวจพบว าขอความหรือรายการในแบบ 

แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนคลาดเคล่ือน 

ในลักษณะอื่น ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด บริษัท หรือ

เจาของหลักทรัพยท่ีย่ืนแบบดังกลาวแกไขขอมูลใหถูกตอง 

การสั่งการของสํานักงานตามวรรคหน่ึง ไมกระทบถึงการดําเนินการใด ๆ 

ของผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยกอนท่ีจะมีการสั่งการ

ดังกลาว และไมกระทบถึงสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายของบุคคลตามท่ีบัญญัติไว

ในมาตรา 82 

 



มาตรา  77   เมื่ อ ผู เ ร่ิ ม จัด ต้ั งบ ริษัทมหาชน จํ ากั ด  บ ริษัท  ห รือ 

เจาของหลักทรัพยได ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ 

รางหนังสือชี้ชวนแลว การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยกอนวันท่ี

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนดังกลาวมีผล 

ใชบังคับใหกระทําได แตตองมีสาระสําคัญของขอมูลตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

พรอมท้ังมีขอความใหเห็นชัดเจนวาการเผยแพรดังกลาวมิใชเปนหนังสือชี้ชวน  ท้ังน้ี 

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

 

มาตรา 78   ผู ใดประสงค จะขอตรวจห รือขอสํ า เนาแบบแสดง 

รายการขอมูล การเสนอขายหลักทรัพย และรางหนังสือชี้ชวนท่ีย่ืนไวตอสํานักงาน  

ใหกระทําไดเมื่อไดปฏิบัติตามระเบียบท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

 

มาตรา 79  เมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ 

รางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนจะกระทําได

ตอเมื่อไดมีการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวน พรอมท้ังระบุวันท่ีไดย่ืนแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไวดวย 

 

มาตรา 80  การโฆษณาชี้ชวนตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ใหซื้อ

หลักทรัพยของผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด บริษัท หรือเจาของหลักทรัพยโดยมิใช

ดวยวิธีการตามมาตรา 79 จะกระทําไดตอเมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับตามมาตรา 67 หรือมาตรา 68 แลว  

และตองไมใชถอยคําหรือขอความใดท่ีเกินความจริง หรือเปนเท็จ หรืออาจทําให 



บุคคลอื่นสําคัญผิด และถาเปนการโฆษณาทางสิ่งตีพิมพตองมีรายละเอียดตามรายการ 

ดังตอไปน้ี 

(1) จํานวน ชนิด ราคาเสนอขายหลักทรัพยตอหนวยและมูลคาของ

หลักทรัพยท้ังหมดท่ีโฆษณาชี้ชวนใหซื้อ 

(2) ชื่อผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพย 

(3) ประเภทของธุรกิจท่ีจะดําเนินการ หรือกําลังดําเนินการ 

(4) สถานท่ี และวันเวลาท่ีจะขอรับหนังสือชี้ชวนได 

(5) ชื่อผูจัดจําหนายหลักทรัพย (ถามี) 

(6) รายการอื่นตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 81  เมื่อไดเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนแลว ผูเร่ิมจัดต้ัง

บริษัทมหาชนจํากัด บริษัท หรือเจาของหลักทรัพยตองรายงานผลการขายหลักทรัพย

ตอสํานักงาน  และในกรณีท่ีผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด บริษัท หรือเจาของ

หลักทรัพยเสนอขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหผูเร่ิมจัดต้ังบริษัท

มหาชนจํากัด บริษัท หรือเจาของหลักทรัพยแจงจํานวนหลักทรัพยและจํานวนเงิน 

สวนท่ีผูจัดจําหนายหลักทรัพยไดรับซื้อไวเองดวย 

การรายงานตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน

ประกาศกําหนด 

 

มาตรา 82  ในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย

และหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการท่ีเปนเท็จ หรือขาดขอความท่ีควรตองแจงใน

สาระสําคัญใหบุคคลใด ๆ ท่ีซื้อหลักทรัพยจากผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด บริษัท 



หรือเจาของหลักทรัพยและยังเปนเจาของหลักทรัพยอยูและไดรับความเสียหายจาก

การน้ัน มีสทิธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยดังกลาวได 

บุคคลผูซื้อหลักทรัพยท่ีมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตามวรรคหน่ึง ตองเปน

ผูซื้อหลักทรัพยกอนท่ีจะปรากฏขอเท็จจริงตามวรรคหน่ึง แตตองไมเกินหน่ึงปนับแต

วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผล 

ใชบังคับ 

 

มาตรา 83  ใหบุคคลดังตอไปน้ีรับผิดตามมาตรา 82 รวมกับบริษัทหรือ

เจาของหลักทรัพย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมมีสวนรูเห็น หรือโดยตําแหนงหนาท่ีตน

ไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูล หรือการขาดขอความท่ีควรตองแจงน้ัน 

(1) กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทซึ่งลงลายมือชื่อไวในแบบ

แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน 

(2) ผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งลงลายมือชื่อไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน 

(3) ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ 

ผูประเมินราคาทรัพยสินซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงลงลายมือชื่อรับรอง

ขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน 

 

มาตรา 84  บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยและบุคคลตามมาตรา 83  

ไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา 82 ในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) ผูซื้อหลักทรัพยไดรูหรือควรจะไดรูวาขอความหรือรายการเปนเท็จ 

หรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ หรือ 



(2) ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นอันมิใชเปนผลมาจากการไดรับขอความหรือ

รายการท่ีเปนเท็จ หรือการไมแจงขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 

มาตรา 85  ความรับผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา 82 ใหมีผลเปน

จํานวนเทากับสวนตางของจํานวนเงินท่ีผูใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายไดจายไปสําหรับ

การไดมาซึ่งหลักทรัพยน้ันกับราคาท่ีควรจะเปนหากมีการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง

ตามท่ีสํานักงานกําหนด ซึ่งตองไมตํ่ากวามูลคาท่ีตราไวของหลักทรัพยน้ัน บวกดวย

ดอกเบี้ยของจํานวนสวนตางดังกลาวสําหรับระยะเวลาท่ีถือหลักทรัพยตามอัตรา

ดอกเบี้ยสูงสุดโดยเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยอยางนอยสี่แหงตามท่ีสํานักงานกําหนด 

พึงจายสําหรับเงินฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาต้ังแตหน่ึงปขึ้นไป 

 

มาตรา 86  สิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายตามมาตรา 82 ใหมี 

อายุความหน่ึงป นับจากวันท่ีได รูห รือควรจะได รูว าแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการท่ีเปนเท็จหรือ 

ขาดขอความท่ีควรตองแจง แตไมเกินสองปนับจากวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ 

 

มาตรา 87  การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

สํ า นักงานได รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหลักทรัพยและในหนังสือชี้ชวนดังกลาว หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

สํานักงานไดประกันราคาของหลักทรัพยท่ีเสนอขายน้ัน 

 



มาตรา 88  บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยตองสงมอบหลักทรัพยใหแก 

ผูซื้อหลักทรัพยตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ประกาศกําหนด 

 

มาตรา 89  ผูสอบบัญชีท่ีแสดงความเห็นตองบการเงินซึ่งเผยแพรไว 

ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยใหมและหนังสือชี้ชวนในหมวดน้ี

ตองเปนผูสอบบัญชีท่ีสํานักงานใหความเห็นชอบ 

 

  



หมวด 3/1 

การบริหารกิจการของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย40

๔๑ 

   

 

มาตรา 89/141

๔๒  ในหมวดน้ี 

“บริษัท” หมายความวา 

(1) บริษัทมหาชนจํากัดท่ีไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนตอประชาชน  

เวนแตบริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด 

( 2 )  บ ริ ษัทมหาชนจํ า กั ด ท่ี มี หุ น เป นห ลักท รัพย จดทะ เบี ยน ใน 

ตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

“บริษัทยอย” หมายความวา 

(1) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุมกิจการ 

(2) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีบริษัทยอยตาม (1) มีอํานาจ

ควบคุมกิจการ 

(3) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีอยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการ

ตอเปนทอด ๆ โดยเร่ิมจากการอยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทยอยตาม (2) 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการของบริษัท 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการของบริษัท 

                                                 
๔๑หมวด 3/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๔๒มาตรา 89/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



“ผูบริหาร” หมายความวา ผู จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ

บริหารงานของบริษัทไมวาโดยพฤติการณหรือโดยไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

“บุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ” หมายความวา บุคคลท่ีมีความสัมพันธ 

ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี 

(1) บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีท่ีบุคคลน้ันเปน 

นิติบุคคลใหหมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลน้ันดวย 

(2) คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ 

ผูบริหาร หรือบุคคลตาม (1) 

(3) นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอํานาจควบคุมกิจการ 

(4) บุคคลอื่นท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด 

เมื่อบุคคลใดกระทําการดวยความเขาใจหรือความตกลงวา หากบริษัททํา

ธุ รกรรมท่ีใหประโยชนทางการเงินแกบุคคลดังกล าว กรรมการ ผูบ ริหาร  

หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) จะไดรับประโยชนทางการเงินดวย ใหถือวาบุคคล

ดังกลาวเปนบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของสําหรับการทําธุรกรรมน้ัน 

“อํานาจควบคุมกิจการ” หมายความวา 

(1) การถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกวารอยละหาสิบของ

จํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลน้ัน 

(2) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในท่ีประชุมผูถือหุนของ 

นิติบุคคลหน่ึงไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือไมวาเพราะเหตุอื่นใด 

(3) การมีอํานาจควบคุมการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการต้ังแตกึ่งหน่ึง

ของกรรมการท้ังหมด ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 



มาตรา 89/2 4 2

๔๓  หามมิใหบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทกระทําการใด 

อันเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นใดท่ีรับจาง

ทํางานใหแกบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย  ไมวาจะโดยการ

เปล่ียนแปลงตําแหนงงาน ลักษณะงาน หรือสถานท่ีทํางานสั่งพักงาน ขมขู รบกวนการ

ปฏิบัติงาน เลิกจาง หรือกระทําการอื่นใดท่ีมีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม

ตอบุคคลดังกลาว ดวยเหตุท่ีบุคคลน้ัน 

(1) ใหขอมูล ใหความรวมมือ หรือใหความชวยเหลือไมวาดวยประการ 

ใด ๆ แกคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน  

อันเกี่ยวของกับกรณีท่ีพนักงาน ลูกจางหรือบุคคลอื่นใดน้ันเชื่อหรือมีเหตุอันควรเชื่อ

โดยสุจริตวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

(2 )  ใหถอยคํา  ย่ืนเอกสารหลักฐาน หรือใหความชวยเหลือไมว า 

ดวยประการใด ๆ แกคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ

สํานักงาน เพ่ือประโยชนในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีท่ีมีเหตุสงสัยวามีการฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีไมวาจะกระทําไปโดยท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานมีคําสั่งใหปฏิบัติหรือไม 

  

                                                 
๔๓ มาตรา 89/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551 



สวนท่ี 1 

กรรมการและผูบริหาร43

๔๔ 

   

 

มาตรา 89/3 4 4

๔๕  กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด รวมท้ังตองไมมีลักษณะ 

ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมี

มหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

มาตรา 89/4 4 5

๔๖  นอกจากการพนจากตําแหนงของกรรมการดวยเหตุ

ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดแลว กรรมการยอมพนจาก

ตําแหนงเมื่อมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจให

บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/3 และจะ 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทตอไปมิได 

 

                                                 
๔๔สวนท่ี 1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๔๕มาตรา 89/3 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551 
๔๖มาตรา 89/4 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551 



มาตรา 89/5 4 6

๔๗  บรรดากิจการของบริษัทท่ีคณะกรรมการ กรรมการ 

หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการไดกระทําไปในนามของบริษัท ยอมมี

ผลสมบูรณและผูกพันบริษัทแมจะปรากฏในภายหลังวากรรมการขาดคุณสมบัติหรือ 

มีลักษณะตองหามหรือขาดความเหมาะสมตามมาตรา 89/3 

 

มาตรา 89/6 4 7

๔๘  ผูบริหารตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจ ใหบริหารจัดการกิจการท่ีมี

มหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ผูบริหารคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามวรรคหน่ึง  

ใหผูบริหารคนน้ันพนจากตําแหนง และจะดํารงตําแหนงผูบริหารในบริษัทตอไปมิได 

  

                                                 
๔๗มาตรา 89/5 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๔๘มาตรา 89/6 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



สวนท่ี 2 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร48

๔๙ 

   

 

มาตรา 89/7 4 9

๕๐  ในการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผูบริหาร

ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต 

รวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และ 

มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน 

 

มาตรา 89/8 5 0

๕๑  ในการปฏิบั ติหนา ท่ีดวยความรับผิดชอบและ 

ความระมัดระวัง กรรมการและผูบริหารตองกระทําเย่ียงวิญูชนผูประกอบธุรกิจ

เชนน้ันจะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกัน 

การใดท่ีกรรมการหรือผูบริหารพิสูจนไดวา ณ เวลาท่ีพิจารณาเร่ืองดังกลาว

การตัดสินใจของตนมีลักษณะครบถวนดังตอไปน้ี ใหถือวากรรมการหรือผูบริหารผูน้ัน

ไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบและความระมัดระวังตามวรรคหน่ึงแลว 

(1) การตัดสินใจไดกระทํา ไปดวยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา

เปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ 

(2) การตัดสินใจไดกระทําบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีเชื่อโดยสุจริตวาเพียงพอ และ 
                                                 

๔๙สวนท่ี 2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๕๐มาตรา 89/7 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551 
๕๑มาตรา 89/8 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551 



(3) การตัดสินใจไดกระทําไปโดยตนไมมีสวนไดเสีย ไมวาโดยตรงหรือ 

โดยออมในเร่ืองท่ีตัดสินใจน้ัน 

 

มาตรา 89/9 5 1

๕๒  ในการพิจารณาวากรรมการหรือผูบริหารแตละคน 

ไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบและความระมัดระวังหรือไม ใหคํานึงถึงปจจัย

ดังตอไปน้ีดวย 

(1) ตําแหนงในบริษัทท่ีบุคคลดังกลาวดํารงอยู ณ เวลาน้ัน 

(2) ขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหนงในบริษัทของบุคคลดังกลาว

ตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ 

(3 )  คุณสมบั ติ  ความรู  ความสามารถ และประสบการณ  รวมท้ัง

วัตถุประสงคของการแตงต้ัง 

 

มาตรา 89/10 5 2

๕๓  ในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต กรรมการ 

และผูบริหารตอง 

(1) กระทําการโดยสุจริตเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ 

(2) กระทําการท่ีมีจุดมุงหมายโดยชอบและเหมาะสม และ 

(3) ไมกระทําการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับประโยชนของบริษัท 

อยางมีนัยสําคัญ 

 

                                                 
๕๒มาตรา 89/9 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๕๓มาตรา 89/10 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



มาตรา 89/115 3

๕๔  การกระทําดังตอไปน้ี ซึ่งเปนผลใหกรรมการ ผูบริหาร 

หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ ไดรับประโยชนทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงได

ตามปกติ หรือเปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหาย ใหสันนิษฐานวาเปนการกระทํา 

ท่ีขัดหรือแยงกับประโยชนของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

(1) การทําธุรกรรมระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร 

หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ โดยไมเปนไปตามมาตรา 89/12 หรือมาตรา 89/13 

(2) การใชขอมูลของบริษัทท่ีลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลท่ีเปดเผยตอ

สาธารณชนแลว หรือ 

(3) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะท่ีเปนการ 

ฝาฝนหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติท่ัวไปตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด 

 

มาตรา 89/12 5 4

๕๕  กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของจะ

กระทําธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทยอยไดตอเมื่อธุรกรรมดังกลาวไดรับอนุมัติจาก 

ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทแลว เวนแตธุรกรรมดังกลาวจะเขาลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ดังตอไปน้ี 

(1) ธุรกรรมท่ีเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะ 

พึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคา 

ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมี 

                                                 
๕๔มาตรา 89/11 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๕๕มาตรา 89/12 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



ความเกี่ยวของ แลวแตกรณี  และเปนขอตกลงทางการคาท่ีได รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการหรือเปนไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการอนุมัติไวแลว 

(2) การใหกูยืมเงินตามระเบียบสงเคราะหพนักงานและลูกจาง 

(3) ธุรกรรมท่ีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงของบริษัทหรือคูสัญญาท้ังสองฝาย 

มีสถานะเปน 

(ก) บริษัทยอยท่ีบริษัทเปนผูถือหุนไมนอยกวารอยละเกาสิบของหุน 

ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทยอย หรือ 

(ข) บริษัทยอยท่ีกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ 

ถือหุนหรือมีสวนไดเสียอยูดวย ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ไมเกินจํานวน อัตรา หรือ 

มีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

(4 )  ธุรกรรมในประเภทหรือ ท่ีมีมูลค าไม เกินจํ านวนหรืออัตรา ท่ี

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ในการประกาศกําหนดตาม (3) (ข) หรือ (4) คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

อาจกําหนดใหธุรกรรมท่ีกําหนดตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดวยก็ได 

มิใหนําความในมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

พ.ศ. 2535 มาใชบังคับกับการทําธุรกรรมระหวางกรรมการกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

 

มาตรา 89/1355

๕๖  ในกรณีมีเหตุสมควร โดยพิจารณาจากผลของธุรกรรม

ท่ีมีนัยสําคัญตอบริษัทหรือความสัมพันธของธุรกรรมกับธุรกิจปกติของบริษัท  

ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑในเร่ืองดังตอไปน้ี 

                                                 
๕๖มาตรา 89/13 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551 



เพ่ือใชบังคับกับการทําธุรกรรมระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร 

หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของได 

(1) การเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับการทําธุรกรรมดังกลาวตอผูลงทุนเปนการ

ท่ัวไปหรือในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือนัดประชุมผูถือหุน 

(2) จํานวนคะแนนเสียงของท่ีประชุมผูถือหุนในการลงมติอนุมัติการทํา

ธุรกรรมดังกลาว 

(3) หลักเกณฑในการประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีบัตรออกเสียง

ลงคะแนนของผูถือหุน การจัดใหมีผูตรวจการการประชุม หรือการพิจารณาสวนไดเสีย

เปนพิเศษของผูถือหุนซึ่งไมมีสิทธิออกเสียง 

 

มาตรา 89/14 5 6

๕๗  กรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึง

การมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสีย 

ท่ี เกี่ ยวข องกับการบ ริหารจัดการกิจการของบริ ษัทห รือบ ริ ษัทยอย  ท้ั ง น้ี  

ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 89/15 5 7

๕๘  คณะกรรมการตองจัดใหมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบ

ดําเนินการดังตอไปน้ีในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ 

(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

                                                 
๕๗มาตรา 89/14 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551 
๕๘มาตรา 89/15 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551 



(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ

และรายงานประจําปของบริษัท 

(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 

(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  

ใหคณะกรรมการแตงต้ังเลขานุการบริษัทคนใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี

เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี และใหคณะกรรมการ

มีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหนาท่ีแทนในชวงเวลาดังกลาว 

ใหประธานกรรมการแจงชื่อเลขานุการบริษัทตอสํานักงานภายในสิบสี่วัน

นับแตวันท่ีจัดใหมีผูรับผิดชอบในตําแหนงดังกลาว และใหแจงใหสํานักงานทราบถึง

สถานท่ีเก็บเอกสารตามวรรคหน่ึง (1) และ (2) ดวย 

 

มาตรา 89/16 5 8

๕๙  ใหเลขานุการบริษัทจัดสงสําเนารายงานการมี 

สวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีบริษัทไดรับรายงานน้ัน 

 

มาตรา 89/17 5 9

๖๐  บริษัทตองจัดใหมีระบบการเก็บรักษาเอกสารและ

หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการแสดงขอมูลตามมาตรา 89/20  รวมท้ังดูแลใหมีการเก็บ

                                                 
๕๙มาตรา 89/16 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551 
๖๐มาตรา 89/17 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551 



รักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวใหถูกตองครบถวนและสามารถตรวจสอบไดภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันท่ีมีการจัดทําเอกสารหรือขอมูลดังกลาว 

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตามวรรคหน่ึง ใหหมายความรวมถึง 

การเก็บรักษาดวยระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอื่นใดท่ีสามารถเรียกดูไดโดยไมมี 

การเปล่ียนแปลงขอความ 

 

มาตรา 89/18 6 0

๖๑  นอกจากการดําเนินการกับกรรมการตามมาตรา 85 

และมาตรา 86 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 แลว ในกรณีท่ี

กรรมการกระทําการหรือละเวนกระทําการใดอันเปนการไมปฏิบัติหนาท่ีตาม 

มาตรา 89/7 จนเปนเหตุใหกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ 

ไดประโยชนไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟองเรียกใหกรรมการรับผิดชอบในการสงคืน

ประโยชนดังกลาวใหแกบริษัทได 

ในกรณีผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียง 

นับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทไดแจง

เปนหนังสือใหบริษัทดําเนินการตามวรรคหน่ึงแลว และบริษัทไมดําเนินการตามท่ี 

ผูถือหุนแจงภายในหน่ึงเดือนนับแตวันท่ีแจง ผูถือหุนดังกลาวสามารถใชสิทธิฟอง

เรียกคืนประโยชนตามวรรคหน่ึงแทนบริษัทได 

ในกรณีท่ีผูถือหุนใชสิทธิดําเนินการกับกรรมการตามมาตราน้ีแทนบริษัท

หากศาลเห็นวาการใชสิทธิของผูถือหุนเปนไปโดยสุจริต ใหศาลมีอํานาจกําหนดให

บริษัทชดใชคาใชจายตามจํานวนท่ีเห็นสมควรซึ่งเกิดขึ้นจริงใหแกผูถือหุนท่ีใชสิทธิ

                                                 
๖๑มาตรา 89/18 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



ดังกลาว และเพ่ือประโยชนในการกําหนดคาใชจายดังกลาว ใหศาลมีอํานาจเรียก 

ใหบริษัทเขามาเปนคูความในคดีดวย 

 

มาตรา 89/19 6 1

๖๒  ใหนําความในมาตรา 89/18 มาใชบังคับกับการ 

ฟองเรียกใหผูบริหารกระทําการหรือละเวนกระทําการใดอันเปนการไมปฏิบัติหนาท่ี

ตามมาตรา 89/7 รับผิดชอบในการสงคืนประโยชนท่ีตนหรือกรรมการหรือบุคคลท่ีมี

ความเกี่ยวของไดไปโดยมิชอบโดยอนุโลม 

 

มาตรา 89/20 6 2

๖๓  กรรมการและผูบริหารตองรวมกันรับผิดตอบุคคลท่ี 

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเน่ืองจากการเปดเผย

ขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนท่ัวไปโดยแสดงขอความท่ีเปนเท็จในสาระสําคัญหรือ

ปกปดขอความจริงท่ีควรบอกใหแจงในสาระสําคัญในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตกรรมการ

หรือผูบริหารดังกลาวจะพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาท่ีตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริง

ของขอมูลหรือการขาดขอมูลท่ีควรตองแจงน้ัน 

(1) การใหขอมูลประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถือหุน 

(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัทหรือรายงานอ่ืนใดท่ีตองเปดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ

มาตรา 199 

                                                 
๖๒มาตรา 89/19 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๖๓มาตรา 89/20 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



(3) ความเห็นของกิจการเมื่อมีผูทําคําเสนอซื้อหุนของบริษัทจากผูถือหุน

เปนการท่ัวไป 

(4) การใหขอมูลหรือรายงานอ่ืนใดเกี่ยวกับกิจการท่ีบริษัทจัดทําขึ้นเพ่ือ

เผยแพรตอผูถือหุนหรือประชาชนเปนการท่ัวไป ตามท่ีคณะกรรมการกํากับ 

ตลาดทุนประกาศกําหนด 

ในการฟองเรียกคาเสียหายตามวรรคหน่ึง หามมิใหฟองคดีเมื่อพนกําหนด

สองปนับแตวันท่ีผูเสียหายรูถึงการเปดเผยขอมูลอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริง

ตามวรรคหน่ึง หรือเมื่อพนกําหนดหาปนับแตวันท่ีไดมีการกระทําน้ัน 

 

มาตรา 89/21 6 3

๖๔  กรรมการหรือผูบริหารท่ีกระทําการหรือละเวนกระทํา

การโดยทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง จนเปนเหตุใหบริษัทเสียหายหรือเสีย

ประโยชนท่ีควรได จะยกเหตุท่ีไดรับอนุมัติหรือใหสัตยาบันโดยท่ีประชุมผูถือหุนหรือ

คณะกรรมการมาทําใหตนหลุดพนจากความรับผิดมิได 

การกระทําการหรือละเวนกระทําการตามวรรคหน่ึง ใหรวมถึงกรณี

ดังตอไปน้ีดวย 

(1) การขอมติคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถือหุนโดยแสดงขอความท่ีเปน

เท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงท่ีควรบอกใหแจงในสาระสําคัญ 

(2) กรณีท่ีเกี่ยวของกับการเบียดบังเอาทรัพยสินหรือประโยชนของบริษัท 

(3) กรณีท่ีเกี่ยวของกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของบริษัท 

 

                                                 
๖๔มาตรา 89/21 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



มาตรา 89/22 6 4

๖๕  ให นําบทบัญญัติในสวนท่ีเกี่ยวกับหนา ท่ีและ 

ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารตามมาตรา 89/7 ถึงมาตรา 89/21 รวมท้ัง

บทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของมาใชบังคับกับบุคคลดังตอไปน้ี โดยอนุโลม 

(1) ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน และผูบริหารแผนชั่วคราว

ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย และในกรณีท่ีผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน

หรือผูบริหารแผนชั่วคราวเปนนิติบุคคล ใหหมายความรวมถึงกรรมการและผูบริหาร 

ท่ีเกี่ยวของของนิติบุคคลน้ันดวย 

(2) ผูชําระบัญชี 

 

มาตรา 89/23 6 5

๖๖  เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 89/15 

ดวยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมท้ังตองปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ

ท่ีประชุมผูถือหุน และให นําความในมาตรา 89/8  วรรคสอง มาตรา 89/10  

มาตรา 89/11 (2) และ (3) และมาตรา 89/18 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 89/24 6 6

๖๗  ในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการของบริษัทยอยและ

ผูบริหารของบริษัทยอยใหนําความในมาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 และ

มาตรา 89/10 รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของมาใชบังคับ โดยอนุโลม 
                                                 

๖๕มาตรา 89/22 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๖๖มาตรา 89/23 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๖๗มาตรา 89/24 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับกับบุคคลตามมาตรา 89/22 (1) และ 

(2) ของบริษัทยอยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 89/25 6 7

๖๘  ในการสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัท 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ไมวาจะกระทําในฐานะเปนผูสอบบัญชีของนิติบุคคล

ดังกลาว หรือในฐานะอื่นซึ่งนิติบุคคลดังกลาวยินยอมใหสอบบัญชีก็ตาม ถาผูสอบบัญชี

พบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติบุคคลดังกลาวไดกระทําความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง 

มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311  

มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ใหผูสอบบัญชีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณดังกลาว

ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทน้ันทราบ เพ่ือดําเนินการ

ตรวจสอบตอไปโดยไมชักชา และใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ

ในเบื้องตนใหแกสํานักงานและผูสอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง

จากผูสอบบัญชี 

ในกรณี ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม ดํ า เ นินการตามวรรคหน่ึง  

ใหผูสอบบัญชีแจงใหสํานักงานทราบ 

พฤติการณอันควรสงสัยท่ีตองแจงตามวรรคหน่ึง และวิธีการเพ่ือใหไดมา

ซึ่งขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกํากับ 

ตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

  

                                                 
๖๘มาตรา 89/25 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



สวนท่ี 3 

การประชุมผูถือหุน68

๖๙ 

   

 

มาตรา 89/26 6 9

๗๐  ในการประชุมผูถือหุน บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนตองเปนผูถือหุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ีคณะกรรมการกําหนด 

และจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามท่ีปรากฏ

ในทะเบียนผูถือหุน ณ วันเดียวกันน้ัน  ท้ังน้ี สิทธิของบุคคลดังกลาวยอมไมไดรับ

ผลกระทบ แมวาทะเบียนผูถือหุน ณ วันประชุมผูถือหุนจะมีขอมูลท่ีเปล่ียนแปลง 

ไปแลว 

วันท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองเปนวันท่ีลวงหนากอน 

วันประชุมผูถือหุนไมเกินสองเดือน แตตองไมกอนวันท่ีคณะกรรมการอนุมัติใหมีการ

เรียกประชุมผูถือหุน และเมื่อคณะกรรมการกําหนดวันเพ่ือกําหนดผูถือหุนท่ีมีสิทธ ิ

เขาประชุมแลวจะเปล่ียนแปลงมิได 

 

มาตรา 89/27 7 0

๗๑  ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจประกาศ

กําหนดประเภทหรือรายละเอียดของขอมูลท่ีคณะกรรมการตองแจงตอผูถือหุน 

ในหนังสือนัดประชุมและระยะเวลาในการจัดสงหนังสือนัดประชุม 
                                                 

๖๙สวนท่ี 3 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๗๐มาตรา 89/26 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๗๑มาตรา 89/27 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



มาตรา 89/28 7 1

๗๒  ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิ 

ออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัท จะทําหนังสือเสนอเร่ืองท่ีจะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุม 

ผูถือหุนซึ่งตองระบุวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณา 

แลวแตกรณี  พรอมท้ังรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอสําหรับการประชุมสามัญประจําป

หรือการประชุมวิสามัญก็ได โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนประกาศกําหนด 

ใหคณะกรรมการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถือหุนตามวรรคหน่ึงเปนวาระ 

ในการประชุมผูถือหุนท่ีจะจัดใหมีขึ้น  เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี คณะกรรมการ 

จะปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดังกลาวเสนอเปนวาระในการประชุมผูถือหุนก็ได 

(1) เปนเร่ืองท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง 

(2) เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอเท็จจริง 

ท่ีกลาวอางโดยผูถือหุนมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเร่ือง

ดังกลาว 

(3) เปนเร่ืองท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการใหเกิดผลตาม 

ท่ีประสงค 

(4) เปนเร่ืองท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแลว 

ในรอบสิบสองเดือนท่ีผานมา และเร่ืองดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียง

นอยกวารอยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท เวนแตขอเท็จจริงใน

การนําเสนอคร้ังใหมจะไดเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริงในขณะท่ี

นําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในคร้ังกอน 

                                                 
๗๒มาตรา 89/28 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



(5) กรณีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถือหุนตาม 

วรรคหน่ึงเปนวาระในการประชุมผูถือหุนคร้ังใด ใหแจงกรณีดังกลาวเปนเร่ือง 

เพ่ือทราบในการประชุมผูถือหุนในคร้ังน้ันโดยตองระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุ

เร่ืองดังกลาวไวดวย 

ในกรณีท่ีผูถือหุนในการประชุมตามวรรคสามมีมติดวยคะแนนเสียง 

ขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นชอบใหมีการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถือหุนตามวรรคหน่ึงเปนวาระการประชุมของ

ผูถือหุน ใหคณะกรรมการบรรจุเร่ืองดังกลาวเปนวาระในการประชุมผูถือหุนท่ีบริษัทจะ

จัดใหมีขึ้นในคร้ังถัดไป 

 

มาตรา 89/29 7 2

๗๓  การดําเนินการในเร่ืองดังตอไปน้ี หากเปนกรณีท่ีมี

นัยสําคัญตอบริษัทตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

(1) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ไมวาทรัพยสินน้ันจะเปน

ทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทยอย 

(2) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองท่ีมี

ตอผูท่ีกอความเสียหายแกบริษัท ไมวาสิทธิประโยชนน้ันจะเกี่ยวเน่ืองกับทรัพยสิน

ของบริษัทหรือบริษัทยอย 

                                                 
๗๓มาตรา 89/29 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



(3) การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชาหรือใหเชาซื้อ

กิจการหรือทรัพยสินท้ังหมดหรือบางสวน ไมวากิจการหรือทรัพยสินน้ันจะดําเนินการ

โดยบริษัทหรือบริษัทยอย 

(4) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาบริหารจัดการธุรกิจท้ังหมดหรือบางสวน

ไมวาธุรกิจน้ันจะดําเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทยอย 

(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลกระทบตอโครงสรางการบริหาร

จัดการบริษัท 

(6) การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การค้ํา ประกัน การทํา นิติกรรมผูกพัน

บริษัทใหตองรับภาระทางการเงินเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกขาดสภาพคลอง

หรือไมสามารถปฏิบัติการชําระหน้ีได หรือการใหความชวยเหลือดานการเงิน 

ในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่นและมิใชธุรกิจปกติของบริษัท ไมวาการน้ันจะดําเนินการ

โดยบริษัทหรือบริษัทยอย 

(7) การดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด 

ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ

เพ่ิมเติมในเร่ืองดังตอไปน้ีเพ่ือใชบังคับกับการดําเนินการของบริษัทตามวรรคหน่ึงได 

(1) การเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนเปนการท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการ

ของบริษัทตามวรรคหน่ึงหรือขอมูลในหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือ 

นัดประชุมผูถือหุน 

(2) จํานวนคะแนนเสียงของท่ีประชุมผูถือหุนในการลงมติอนุมัติการทํา

ธุรกรรมดังกลาว 

 



มาตรา 89/30 7 3

๗๔  ในการประชุมผูถือหุนคร้ังใด ถาไดมีการสงหนังสือ 

นัดประชุมหรือลงมติโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนบทบัญญัติในหมวดน้ี ผูถือหุน 

คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวน

สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทจะรองขอใหศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมคร้ังน้ัน

ก็ได  ท้ังน้ี ใหนําบทบัญญัติในสวนท่ีเกี่ยวกับการรองขอใหศาลสั่งเพิกถอนมติ 

ท่ีประชุมผูถือหุนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดมาใชบังคับ โดยอนุโลม 

 

มาตรา 89/31 7 4

๗๕  การชักชวน ชี้นํา หรือกระทําดวยประการใด ๆ ตอ 

ผูถือหุนของบริษัทเปนการท่ัวไป เพ่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะใหตนหรือบุคคลอื่น 

เขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 89/32 7 5

๗๖  ในการประชุมผูถือหุน บริษัทอาจดําเนินการใน 

หองประชุมมากกวาหน่ึงหอง แตตองใหผู เขาประชุมในหองอ่ืนสามารถแสดง 

ความคิดเห็นใหปรากฏตอผูถือหุนอื่นในแตละหองได  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

  
                                                 

๗๔มาตรา 89/30 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๗๕มาตรา 89/31 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๗๖มาตรา 89/32 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



หมวด 4 

ธุรกิจหลักทรัพย 

   

 

สวนท่ี 1 

การจัดตั้งและการออกใบอนุญาต 

   

 

มาตรา 90  การประกอบธุรกิจหลักทรัพยจะกระทําไดตอเมื่อไดจัดต้ัง 

ในรูปบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดหรือเมื่อเปนสถาบันการเงินท่ีจัดต้ังขึ้น 

ตามกฎหมายอ่ืน  ท้ังน้ี โดยไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

วรรคสอง76

๗๗ (ยกเลิก) 

การควบบริษัทหลักทรัพยเขากันใหถือวาเปนการจัดต้ังบริษัทจํากัดหรือ

บริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี 

การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการ 

ใหความเห็นชอบตามมาตราน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจน

เสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

                                                 
๗๗มาตรา 90 วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

 



มาตรา 91  ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

และการเงินของประเทศหรือเพ่ือพิทักษประโยชนของประชาชน ใหรัฐมนตรี 

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขท่ีผูรับใบอนุญาต

ตองปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยได 

ในกรณีท่ีสภาพการณท่ีกอใหเกิดความจําเปนตามวรรคหน่ึงเปล่ียนแปลง

ไป รัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแกไขหรือเปล่ียนแปลง

เงื่อนไขท่ีกําหนดไวแลวน้ันได 

 

มาตรา 92  บริษัทหลักทรัพยอาจมีสํานักงานสาขาได แตตองไดรับ

อนุญาตจากสํานักงาน 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 

การจัดต้ังสํานักงานสาขาของสถาบันการเงินท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายอื่น 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

 

มาตรา 93  ผู ใดจะกระทําการแทนบริษัทซึ่ งจัด ต้ังและประกอบ 

ธุรกิจหลักทรัพยตามกฎหมายตางประเทศ โดยมีสํานักงานติดตอกับบุคคลท่ัวไปใน

ราชอาณาจักรตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 

ให ผู กระ ทําการแทนตามวรรคหน่ึง ทํากิ จการได เฉพาะ ท่ีระบุ ไว 

ในการอนุญาต 

มิใหนําความในมาตรา 95 มาใชบังคับแกผูไดรับอนุญาตตามมาตราน้ี  

แตผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานกําหนด 

 



  



สวนท่ี 2 

การกํากับและควบคุม 

   

 

มาตรา 94  บริษัทหลักทรัพยตองใชชื่อซึ่งมีคําวา “บริษัทหลักทรัพย” 

นําหนาและ “จํากัด” ตอทาย 

 

มาตรา 95  หามมิใหผูใดนอกจากบริษัทหลักทรัพยใชชื่อหรือคําแสดงชื่อ

ในธุรกิจวา “บริษัทหลักทรัพย” หรือคําอื่นใดท่ีมีความหมายเชนเดียวกัน 

 

มาตรา 9677

๗๘  คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยตอง

มีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวตามจํานวนท่ีกําหนดสําหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย

ประเภทใดประเภทหน่ึงหรือไมก็ได เวนแตบริษัทหลักทรัพยท่ีประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยหรือการจัดจําหนายหลักทรัพย หรือท่ีมีการ

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยในลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตองกําหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวไมนอยกวาหน่ึงรอยลานบาท 

(1) มีการเก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวในความครอบครอง  

(2) มีการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยเ พ่ือการลงทุนของบริษัท

หลักทรัพยน้ันเอง 

(3) มีภาระความรับผิดชอบตอระบบชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพย 

 

                                                 
๗๘มาตรา 96 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 



มาตรา 97  ใหบริษัทหลักทรัพยดํารงเงินกองทุนใหเพียงพอตาม

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

มาตรา 98  หามมิใหบริษัทหลักทรัพยกระทําการดังตอไปน้ี 

(1) ลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

(2) กระทําการใด ๆ อันจะทําใหลูกคา หรือบุคคลท่ัวไปเขาใจผิดเกี่ยวกับ

ราคา คุณคา และลักษณะของหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

(3) กระทําการใด ๆ อันมีลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเปนการ

เอาเปรียบลูกคาหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของตามคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด 

(4) ซื้อขายหลักทรัพยลวงหนาไมวาจะเปนการซื้อขายในนามของตนเอง

หรือลูกคา เวนแตคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดใหกระทําได 

(5) ขายหลักทรัพยโดยท่ีบริษัทยังไมมีหลักทรัพยน้ันอยูในครอบครองหรือ

มิไดมีบุคคลใดมอบหมายใหขายหลักทรัพยน้ัน เวนแตคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ประกาศกําหนดใหกระทําได 

(6) รับคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยจากลูกคานอกสถานท่ีทําการของ

สํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา เวนแตสํานักงานจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

(7) ซื้อหรือมีหุน เวนแต 

(ก) เปนการไดมาเน่ืองจากประกอบการคาหลักทรัพย การจัดจําหนาย

หลักทรัพย หรือธุรกิจหลักทรัพยอื่นตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด หรือ 

(ข) เปนการไดมาโดยไดรับผอนผันจากสํานักงานตามหลักเกณฑ 

เงื่อนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 



(8) ประกอบกิจการอื่นใดท่ีมิใชธุรกิจหลักทรัพยในประเภทท่ีไดรับอนุญาต 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

การประกอบกิจการอ่ืนใดตามวรรคหน่ึง ไมรวมถึงการใหกูยืมเงินเพ่ือการ

ซื้อขายหรือแลกเปล่ียนหลักทรัพยท่ีเกี่ยวกับการประกอบการเปนนายหนาซื้อขาย

หลักทรัพยหรือการคาหลักทรัพยหรือการซื้อขายหรือแลกเปล่ียนหลักทรัพยใน 

ตลาดหลักทรัพยและในศูนยซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต 

ใหประกอบการคาหลักทรัพย 

(9) ยายท่ีต้ังสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาโดยมิไดรับอนุญาตจาก

สํานักงาน 

(10) โฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพยน้ัน เวนแตการโฆษณาน้ันจะได

กระทําตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

 

มาตรา 99  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับใบหลักทรัพยท่ีบริษัทหลักทรัพย

ครอบครองอยูในขณะใดขณะหน่ึงวา บริษัทหลักทรัพยไดครอบครองไวเพ่ือตนเองหรือ

เพ่ือลูกคาของบริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทไดครอบครองไวเพ่ือลูกคารายใด ใหเปนไป

ตามลําดับกอนหลังดังตอไปน้ี 

(1) ใหการครอบครองของบริษัทหลักทรัพยเพ่ือลูกคาของบริษัทหลักทรัพย

อยูในลําดับกอนการครอบครองของบริษัทหลักทรัพยเพ่ือตนเอง 

(2) ใหลูกคาท่ีสั่งซื้อกอนไดรับประโยชนตามลําดับกอนหลังหลักทรัพยท่ีซื้อ  

ท้ังน้ี ไมวาบริษัทหลักทรัพยน้ันจะยึดถือหลักทรัพยดังกลาวไวเปนประกันการชําระหน้ี

เงินกูดวยหรือไมก็ตาม 

 

 



มาตรา 100  การต้ังบุคคลใดเปนตัวแทนหรือนายหนาของบริษัท

หลักทรัพยตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานกอน 

การขอรับอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและ

วิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 101  ใหบริษัทหลักทรัพยแจงเปนหนังสือตอสํานักงานภายใน 

สิบหาวัน นับแตมีการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท

หลักทรัพย 

 

มาตรา 10278

๗๙  การใหกูยืมเงินเพ่ือการซื้อขายหรือแลกเปล่ียนหลักทรัพย

บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนกําหนด 

 

มาตรา 103  หามมิใหบริษัทหลักทรัพยต้ังหรือยอมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะ

ดังตอไปน้ี เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ

หรือท่ีปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย 

(1) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

(2) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิด

เกี่ยวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต 

                                                 
๗๙มาตรา 102 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



(3) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของ

สถาบันการเงินท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต เวนแตจะไดรับยกเวนจากคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน 

(4)79

๘๐ เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัท

หลักทรัพยอื่น เวนแตจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

(5) เคยถูกถอดถอนจากการเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจัดการ

ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น 

(6) เปนขาราชการการเมือง 

(7) เปนขาราชการซึ่งมีหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย

พนักงานของธนาคารแหงประเทศไทยหรือสํานักงาน เวนแต 

(ก) เปนกรณี ท่ีได รับการแตง ต้ังโดยได รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเพ่ือเขาไปชวยเหลือในการดําเนินงานของบริษัท

หลักทรัพย หรือ 

(ข) เปนกรณีท่ีไดรับการแตงต้ังมาตรา 145 

(ค) เปนกรณีของบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 

วาดวยวิธีการงบประมาณ 

(8)80

๘๑ (ยกเลิก) 

                                                 
๘๐มาตรา 103 (4) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
๘๑มาตรา 103 (8) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 



(ก) เปนท่ีปรึกษาหรือกรรมการซึ่งไมมีอํานาจในการจัดการของบริษัท

หลักทรัพย 

(ข) เปนกรณีท่ีไดรับยกเวนจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเพราะ 

มีเหตุจําเปนตองแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย 

(ค) เปนกรณีท่ีไดรับการแตงต้ังตามมาตรา 145 

(ง) เปนกรณีมีหุนอยูในหางหุนสวนจํากัดน้ันรวมกันไมเกินรอยละหน่ึง

ของทุนท้ังหมดของหางหุนสวนจํากัดดังกลาว 

(จ) เปนกรณีถือหุนอยูในบริษัทจํากัดน้ันรวมกันไมเกินรอยละหน่ึงของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทจํากัดดังกลาว 

(9) เปนบุคคลซึ่งมิไดมีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทํางาน

หรือคุณสมบัติอื่น ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

(10) มีลักษณะตองหามอยางอื่นตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ประกาศกําหนด 

 

มาตรา 104  บริษัทหลักทรัพยจะแตงต้ังกรรมการหรือผูจัดการ หรือ 

ทําสัญญาใหบุคคลอื่นมี อํ านาจ ท้ังหมดหรือบางส วนในการบริหารงานของ 

บริษัทหลักทรัพยได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลังวาบุคคลตามวรรคหน่ึงมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา 103 ใหสํานักงานมีอํานาจเพิกถอนความเห็นชอบท่ีไดใหไวแลวไดและใหบริษัท

หลักทรัพยเสนอชื่อบุคคลอ่ืนแทนเพ่ือขอความเห็นชอบจากสํานักงานภายในสิบหาวัน

นับแตวันท่ีถูกเพิกถอนความเห็นชอบ 



ใหนําความในมาตรา 103 มาใชบังคับแกบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย 

ทําสัญญาใหมีอํานาจท้ังหมดหรือบางสวนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพยน้ัน

ตลอดจนผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกบุคคลน้ันดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 105  ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทําบัญชีเพ่ือแสดงผลการดําเนินงาน

และฐานะการเงินท่ีเปนอยูตามความเปนจริงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ท่ีกําหนดโดยสถาบันวิชาชีพท่ีหนวยราชการท่ีเกี่ยวของใหความเห็นชอบและ

ขอกําหนดเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

มาตรา 106  ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

ทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนตามแบบท่ีสํานักงานประกาศกําหนด   

งบดุลน้ันตองมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชี ท่ีสํานักงาน 

ใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีในรอบปบัญชีน้ัน และผูสอบบัญชีดังกลาวตองมิใช

กรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทหลักทรัพยน้ัน 

ใหบริษัทหลักทรัพยประกาศงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีจัดทําขึ้นตาม

วรรคหน่ึงทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน โดยใหปดประกาศไวในท่ีเปดเผย 

ณ สํานักงานของบริษัทหลักทรัพยน้ัน ลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น

อยางนอยหน่ึงฉบับ และเสนอตอสํานักงานหน่ึงฉบับ 

การจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับงวดการบัญชีรอบระยะเวลา

หกเดือนแรกของปบัญชีตามวรรคหน่ึงและการประกาศตามวรรคสอง ใหดําเนินการ 

ใหแลวเสร็จภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นงวดการบัญชี และสําหรับงวดประจําปบัญชี 

ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในย่ีสิบเอ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ 



แตระยะเวลาท้ังหมดตองไมเกินสี่เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีน้ัน  ท้ังน้ี เวนแตสํานักงาน

จะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 

มาตรา 107  ผูสอบบัญชีตามมาตรา 106 ตองรักษามรรยาทและ

ปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินใหเปนไปตามขอกําหนดของ

กฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีและขอกําหนดเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยไดทําเอกสารประกอบการลงบัญชีและหรือ

ลงบัญชีไมตรงกับความเปนจริง ใหผูสอบบัญชีเปดเผยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ของบัญชีท่ีมีผลกระทบตองบการเงินไวในรายงานการสอบบัญชีท่ีตนจะตองลงลายมือ

ชื่อเพ่ือแสดงความเห็น 

ผูสอบบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ใหสํานักงานมีอํานาจ

เพิกถอนการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีผูน้ันได 

 

มาตรา 108  ใหบริษัทหลักทรัพยประกาศรายการหรือเปดเผยขอมูลอื่น

ใดเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพยน้ันตามหลักเกณฑและระยะเวลาท่ีสํานักงานกําหนด 

ประกาศรายการหรือขอมูลดังกลาว ใหแสดงไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานของบริษัท

หลักทรัพยน้ัน และใหรายงานตอสํานักงานทราบพรอมดวยสําเนาประกาศรายการหรือ

ขอมูลท่ีเปดเผย 

 

มาตรา 109  สํานักงานจะกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยใดย่ืนรายงานหรือ

แสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเปนคร้ังคราวตามท่ีสํานักงานกําหนดก็ได และ

สํานักงานจะใหทําคําชี้แจงเพ่ืออธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารน้ันดวย



ก็ได  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและภายในกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ประกาศกําหนด 

รายงานและเอกสารท่ีย่ืนหรือแสดงหรือคําชี้แจงเพ่ืออธิบายหรือขยายความ

ตามวรรคหน่ึง บริษัทหลักทรัพยตองทําใหครบถวนและตรงตอความเปนจริง 

 

มาตรา 110  บริษัทหลักทรัพยตองเปดทําการตามเวลาและหยุดทําการ

ตามวันท่ีสํานักงานกําหนด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานใหเปดทําการ 

หรือหยุดทําการในเวลาหรือวันอื่น 

 

มาตรา 111  มิใหนําความในมาตรา 94 มาตรา 98 (1) (7) (8) และ (9) 

มาตรา 104 มาตรา 106 มาตรา 107 มาตรา 108 และมาตรา 110 มาใชบังคับแก

สถาบันการเงินท่ีจัดต้ังตามกฎหมายอ่ืนและไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 90 

 

มาตรา 111/1 8 1

๘๒  เมื่อบริษัทหลักทรัพยตกเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษา 

ถูกศาลสั่ ง พิ ทักษทรัพยห รือถูกทางการหรือหนวยงานท่ีมีหน า ท่ีกํ ากับ ดูแล 

ตามกฎหมายอื่นสั่งระงับการดําเนินกิจการบางสวนหรือท้ังหมด ใหนําความใน 

มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา พ.ศ. 2546 มาใชบังคับแกลูกคา และทรัพยสินท่ีถือวาเปนของลูกคาของ

บริษัทหลักทรัพย แลวแตกรณี โดยอนุโลม  ในการน้ีใหสันนิษฐานวารายการ 

และจํานวนทรัพยสินของลูกคา ซึ่งปรากฏตามบัญชีท่ีบริษัทหลักทรัพยจัดทําขึ้นตาม

                                                 
๘๒มาตรา 111/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2551 



หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดเปนรายการและจํานวน 

ท่ีถูกตอง เวนแตจะพิสูจนใหเห็นเปนอยางอื่น 

เพ่ือประโยชนแหงมาตราน้ี 

“ลูกคา” หมายความวา 

(1) บุคคลท่ีใชบริการดานธุรกิจหลักทรัพยจากบริษัทหลักทรัพยประเภท

การเปนนายหนาซื้ อขายหลักทรัพยหรือธุรกิจหลักทรัพยประเภทอื่นตามท่ี

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดและมีฐานะสุทธิเปนเจาหน้ีของบริษัท

หลักทรัพย โดยมีสิทธิเรียกเอาเงิน หลักทรัพย ตราสารทางการเงิน หรือทรัพยสินอื่นท่ี

บริษัทหลักทรัพยไดรับ ไดมาหรือมีไวเพ่ือบุคคลดังกลาว 

(2) บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลตาม (1) ซึ่งมีฐานะสุทธิเปนเจาหน้ีของบริษัท

หลักทรัพยอัน เ น่ืองมาจากการซื้ อขายหลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยห รือ 

ศูนยซื้อขายหลักทรัพยท่ีบริษัทหลักทรัพยดําเนินการเพ่ือประโยชนของบุคคล 

ตาม (1) 

“ทรัพยสินท่ีถือวาเปนของลูกคา” หมายความวา 

(1) บรรดาทรัพยสินของลูกคาและทรัพยสินอื่นท่ีไดมาแทนทรัพยสินของ

ลูกค า ตลอดจนดอกผลของท รัพย สิ น ดั งกล า ว ท่ี อ ยู ใ นคว ามครอบครอ ง  

หรืออํานาจสั่งการหรือสั่งจําหนายของบริษัทหลักทรัพย อันเน่ืองมาจากประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือธุรกิจหลักทรัพยประเภท

อื่นตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

(2) หลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินอื่นใดท่ีบริษัทหลักทรัพยถือไว 

ในลักษณะเปนเจาของ ซึ่งเปนหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินท่ีออกโดย 

นิติบุคคลเดียวกันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท และชนิด

เดียวกันกับหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินของลูกคา ท้ังน้ีในจํานวนท่ีจําเปนเพ่ือ



การสงคืนหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินประเภทและชนิดเดียวกันน้ันแกลูกคา

ตามสิทธิเรียกรองท่ีลูกคามีตอบริษัทหลักทรัพย 

  



สวนท่ี 3 

การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

   

 

มาตรา 112  ในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย

ตองทําสัญญาเปนหนังสือกับลูกคาท่ีมอบหมายใหทําการเปนนายหนาซื้อขาย

หลักทรัพย  ในการน้ี คณะกรรมการกํากับตลาดทุนอาจกําหนดรายการอันเปน

สาระสําคัญแหงสัญญาเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญาดังกลาวก็ได 

 

มาตรา 113 8 2

๘๓  ในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย

ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ประกาศกําหนด 

  

                                                 
๘๓มาตรา 113 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 

4) พ.ศ. 2551 



สวนท่ี 4 

การคาหลักทรัพย 

   

 

มาตรา 114  ในการคาหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการคา

หลักทรัพยตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด 

  



สวนท่ี 5 

การเปนท่ีปรึกษาการลงทุน 

   

 

มาตรา 115  ในการเปนท่ีปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพยตอง

ดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะกําหนดคาธรรมเนียมหรือคาบริการ 

ท่ีบริษัทหลักทรัพยอาจเรียกจากลูกคาในการเปนท่ีปรึกษาการลงทุนดวยก็ได 

 

  



สวนท่ี 6 

การจัดจําหนายหลักทรัพย 

   

 

มาตรา 116  ในการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยตอง

ดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ประกาศกําหนด  และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะกําหนดคาธรรมเนียมหรือ

คาบริการท่ีบริษัทหลักทรัพย อาจเรียกจากลูกคาในการจัดจําหนายหลักทรัพยดวยก็ได 

  



สวนท่ี 7 

การจัดการกองทุนรวม 

   

 

มาตรา 117  ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพยจะจัดต้ังและ

จัดการกองทุนรวมได เมื่อคําขอจัดต้ังกองทุนรวมน้ันไดรับอนุมัติจากสํานักงาน  ท้ังน้ี 

ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 118  ในการย่ืนคําขอจัดต้ังกองทุนรวมตามมาตรา 117  

บริษัทหลักทรัพยตองสงเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ีดวย 

(1) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตามรายการท่ีสํานักงาน

ประกาศกําหนด 

(2) รางขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย 

(3) รางสัญญาจัดต้ังผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

 

มาตรา 119  ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย

อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

(1) อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย 

(2) การแตง ต้ัง เงื่อนไขการเปล่ียนตัวและคาตอบแทนของผู ดูแล

ผลประโยชนของกองทุนรวม 

(3) อัตรา และวิธีการจายคาตอบแทนและบําเหน็จในการจัดการกองทุน

รวม 

(4) สิทธิของผูถือหนวยลงทุน 



(5) การเลิกกองทุนรวมไมวาเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการ

จัดการกองทุนรวมหรือเพราะเหตุอื่นใด 

(6) รายการอื่นตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 120  ขอผูกพันตามมาตรา 119 และสัญญาแตงต้ังผู ดูแล

ผลประโยชนของกองทุนรวมตองไมมีขอจํากัดความรับผิดของบริษัทหลักทรัพย  

และผูดูแลผลประโยชนท่ีมีลักษณะอันไมเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน 

ขอความในขอผูกพันหรือในสัญญาใดท่ีมีลักษณะท่ีขัดบทบัญญัติตาม 

วรรคหน่ึงใหตกเปนโมฆะ 

 

มาตรา 121  ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตองเปนธนาคาร

พาณิชยหรือสถาบันการเงินท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

ในการประกาศกําหนดตามวรรคหน่ึง สํานักงานจะกําหนดในเร่ือง

ดังตอไปน้ีเปนสําคัญ 

(1) เงินกองทุน สินทรัพยรวมสุทธิ และผลการดําเนินงานของผูท่ีจะเปน

ผูดูแลผลประโยชน 

(2) ความสัมพันธของผูดูแลผลประโยชนกับบริษัทหลักทรัพย 

(3) การจัดองคกรและการควบคุมภายในเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูดูแล

ผลประโยชน 

 

มาตรา 122  เมื่อบริษัทหลักทรัพยไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการ

กองทุนรวมตามมาตรา 117 แลว และกอนการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชน  

ใหบริษัทหลักทรัพยจัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 



มาตรา 123  การเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนจะกระทําไดตอเมื่อ

บริษัทหลักทรัพยไดจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนพรอมท้ังระบุวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติ 

ใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมไวดวย 

หนังสือชี้ชวนตองเปนไปตามแบบท่ีสํานักงานประกาศกําหนด สําหรับ

รายการในหนังสือชี้ชวนท่ีตรงกับรายการในโครงการจัดการกองทุนรวมตองมี

สาระสําคัญของขอมูลไมตางกัน 

 

มาตรา 124  เงินท่ีไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนในแตละโครงการ

จัดการกองทุนรวมใหรวมเขาเปนกองทรัพยสิน และใหบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน

กองทรัพยสินดังกลาวเปนกองทุนรวมกับสํานักงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

กองทุนรวมท่ีไดจดทะเบียนแลวใหเปนนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือให

บริษัทหลักทรัพยนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปลงทุนตามโครงการจัดการกองทุน

รวมตามท่ีไดรับอนุมัติ โดยใหบริษัทหลักทรัพยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการของ

กองทุนรวม 

ใหกองทุนรวมตามวรรคสองมีสัญชาติเดียวกับบริษัทหลักทรัพยซึ่งเปน

ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม 

 

มาตรา 125  ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการ

ดังตอไปน้ี 

(1) จัดการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติ 

ตลอดจนขอผูกพันท่ีทําไวกับผูถือหนวยลงทุนอยางเครงครัด 



(2) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชนของ

กองทุนรวม 

(3) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองครบถวน 

(4) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนของ

กองทุนรวมทราบ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

(5) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน

ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

(6) จัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนท่ีไดจากการนําทรัพยสินของกองทุนรวม 

ไปลงทุนและนําผลประโยชนดังกลาวฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 

 

มาตรา 126  ในการจัดการกองทุนรวม หามมิใหบริษัทหลักทรัพยกระทํา

การดังตอไปน้ี 

(1) กระทําการใด ๆ อันมีลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนแกผูถือหนวยลงทุนตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

(2) ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหุนของบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนผู รับผิดชอบ

ดําเนินการน้ันเอง 

(3) ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทหลักทรัพย

เดียวกันน้ันเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

(4) ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยของบริษัทใดเกินอัตราสวนท่ีสํานักงาน

ประกาศกําหนด  ท้ังน้ี สํานักงานจะกําหนดตามประเภทของหลักทรัพยหรือตาม

ประเภทของกิจการของบริษัทน้ันก็ได 



(5) 8 3

๘๔ กู ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือกอภาระผูกพันใด ๆ แก

ทรัพยสินของกองทุนรวม เวนแตเปนการเขาผูกพันตามสัญญาซื้อขายลวงหนา  

หรือตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

การประกาศตาม (4) สํานักงานจะประกาศกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย 

ถือปฏิบัติ สําหรับแตละกองทุนรวมหรือรวมทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทหลักทรัพย 

เปนผูรับผิดชอบดําเนินการก็ได 

 

มาตรา 127  ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมมีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปน้ี 

(1) ดูแลใหบริษัทหลักทรัพยปฏิบัติตามมาตรา 125 โดยเครงครัด 

(2) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมโดยแยกไวตางหากจากทรัพยสินอื่น 

พรอมท้ังดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวมเปนไปตามท่ีระบุไวในโครงการ

จัดการกองทุนรวม 

(3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนรวม 

(4) จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงาน ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยกระทําการ 

หรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติหนาท่ี

ตามมาตรา 125 

(5) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทหลักทรัพยปฏิบัติตามหนาท่ีของ

ตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทหลักทรัพย ท้ังน้ี  

เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงาน 

                                                 
๘๔มาตรา 126 (5) แกัไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 



คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

ในกองทุนรวมใดใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวมน้ัน 

 

มาตรา 128  ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยกระทําการหรืองดเวนกระทําการ

จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติหนาท่ีของตนตามมาตรา 125  

ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวโดยละเอียด

และสงใหแกสํานักงานภายในหาวันนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรูถึง

เหตุการณดังกลาว 

ในกรณีท่ีสํานักงานไดรับรายงานตามวรรคหน่ึง และพิจารณาเห็นวา 

การกระทําของบริษัทหลักทรัพยเปนการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแก

ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพย

แกไขการกระทําหรืองดเวนการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเปนการฝาฝน

หนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา 125 

ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยไมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงานท่ีสั่งตาม 

วรรคสอง ใหสํานักงานมีอํานาจดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) สั่งเพิกถอนการเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการของบริษัทหลักทรัพย

น้ันและแตงต้ังใหบริษัทหลักทรัพยอื่นเขาเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการแทน  ท้ังน้ี 

ใหถือวาบริษัทหลักทรัพยท่ีสํานักงานแตงต้ังไดรับไปซึ่งสิทธิและหนาท่ีของบริษัท

หลักทรัพยท่ีถูกสั่งเพิกถอน 

(2) สั่งใหบริษัทหลักทรัพยเลิกกองทุนรวมน้ัน 

 

 



มาตรา 129  ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการ

ตามโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน 

การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีจัดการ  

หากมิไดกระทําตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวย

ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ

โครงการจัดการกองทุนรวมน้ัน จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ในกรณีท่ีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการ 

ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน ใหบริษัทหลักทรัพยแจงใหสํานักงานทราบ

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดมีมติใหแกไข 

ใหบริษัทหลักทรัพยแจงการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือ

วิธีจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น

อยางนอยหน่ึงฉบับภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ

วันท่ีไดมีมติใหแกไขเพ่ิมเติม แลวแตกรณี 

 

มาตรา 130  เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว ใหบริษัทหลักทรัพยแตงต้ัง 

ผูชําระบัญชีเพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมและแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุน 

รวมท้ังทําการอยางอ่ืนตามแตจําเปนเพ่ือชําระบัญชีใหเสร็จสิ้น  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ผูชําระบัญชีตามวรรคหน่ึงตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน 

คาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมใดใหจาย

จากทรัพยสินของกองทุนรวมน้ัน 

 



มาตรา 131  เมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้นใหผูชําระบัญชีขอจดทะเบียน 

เลิกกองทุนรวมกับสํานักงาน 

ภายหลังจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฏวายังมีทรัพยสิน 

คงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ

สํานักงาน 

 

มาตรา 132  ใหนําความในมาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 80 มาตรา 81 

มาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 87 และมาตรา 89  

รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของมาใชบังคับแกการเสนอขายหนวยลงทุน 

ตอประชาชนและการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนโดยอนุโลม 

คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพ่ือประโยชนของกองทุนรวมใด 

ใหเรียกรองไดจากทรัพยสินของกองทุนรวมน้ัน 

 

  



สวนท่ี 8 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล84

๘๕ 

   

 

มาตรา 133  ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการ

ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูมอบหมายใหจัดการ

กองทุนสวนบุคคล โดยใชความรูความสามารถเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ 

ใหบริษัทหลักทรัพยทําสัญญาเปนหนังสือกับบุคคลหรือคณะบุคคล 

ท่ีมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคล และตองดําเนินการจัดการกองทุนสวนบุคคล

ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ในการน้ี ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจกําหนดรายการอันเปนสาระสําคัญ

แหงสัญญาดังกลาวได  

 

มาตรา 134  ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยตองจัด

ใหมี ผู จั ดการกอง ทุนส วนบุ คคลโดยความ เ ห็นชอบของสํ า นักงาน   ท้ั ง น้ี  

ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ในการปฏิบั ติหนา ท่ีของผู จัดการกองทุนสวนบุคคล ให นําความใน 

มาตรา 133 วรรคหน่ึง มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ใหผูจัดการกองทุนสวนบุคคลดําเนินการจัดการกองทุนสวนบุคคล 

ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  

                                                 
๘๕สวนท่ี 8 การจัดการกองทุนสวนบุคคล มาตรา 133 มาตรา 134 มาตรา 135  

มาตรา 136 มาตรา 137 มาตรา 138 มาตรา 139 และมาตรา 140แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 



ผูจัดการกองทุนสวนบุคคลผูใดไมปฏิบัติตามความในวรรคสองหรือ 

วรรคสาม ใหสํานักงานมีอํานาจเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูจัดการกองทุน 

สวนบุคคลน้ันได 

 

มาตรา 135  ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยตองจัด

ใหมีผู รับฝากทรัพยสินโดยความเห็นชอบของสํานักงาน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

บริษัทหลักทรัพยอาจเปนผูรับฝากทรัพยสินของผูมอบหมายใหจัดการ

กองทุนสวนบุคคลท่ีตนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการไดเมื่อไดรับความยินยอมจาก 

ผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคลและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  ท้ังน้ี 

ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 136  ใหบริษัทหลักทรัพยแยกทรัพยสินของผูมอบหมาย 

ใหจัดการกองทุนสวนบุคคลออกจากทรัพยสินของตน  และในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพย

มิไดเปนผูรับฝากทรัพยสินของผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคลท่ีตนเปน

ผูรับผิดชอบดําเนินการ ใหบริษัทหลักทรัพยนําทรัพยสินน้ันไปฝากไวกับผูรับฝาก

ทรัพยสินท่ีไดรับความเห็นชอบตามมาตรา 135 วรรคหน่ึง ภายในวันทําการถัดจาก

วันท่ีบริษัทหลักทรัพยไดรับทรัพยสินน้ันมา หรือภายในระยะเวลาตามท่ีสํานักงาน

ประกาศกําหนด 

 

มาตรา 137  ในการรับฝากทรัพยสิน ใหผูรับฝากทรัพยสินแยกทรัพยสิน

ท่ีตนรับฝากไวออกจากทรัพยสินอื่นของตน และดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีรับฝาก

น้ันตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 



ผูรับฝากทรัพยสินผูใดไมปฏิบัติตามความในวรรคหน่ึง ใหสํานักงาน 

มีอํานาจเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูรับฝากทรัพยสินน้ันได 

 

มาตรา 138  บรรดาทรัพยสินของผูมอบหมายให จัดการกองทุน 

สวนบุคคลตองลงชื่อของผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคลและชื่อของ 

บริษัทหลักทรัพยในฐานะผูทําการแทนไวดวย เวนแตไดรับอนุญาตจากสํานักงานตาม

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

 

มาตรา 139  ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล หามมิใหบริษัทหลักทรัพย

กระทําการ ดังตอไปน้ี 

(1) ลงทุนในทรัพยสินประเภทอื่นใดเพ่ือเปนทรัพยสินของผูมอบหมาย 

ใหจัดการกองทุนสวนบุคคล นอกจากท่ีไดตกลงกันไวตามสัญญามอบหมายใหจัดการ

กองทุนสวนบุคคล 

(2) รับคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใดจากผูมอบหมายใหจัดการกองทุน

สวนบุคคล เวนแตเปนคาธรรมเนียมหรือคาบริการ ตามอัตราและวิธีการท่ีกําหนดไว 

ในสัญญามอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคล 

(3) ซื้อหรือขายทรัพยสินในนามของตนเองใหแกผูมอบหมายใหจัดการ

กองทุนสวนบุคคลโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนาถึงการกระทําดังกลาว 

(4) ใหคํารับรองแกผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคลวาจะมีกําไร

หรือผลตอบแทนในอัตราท่ีแนนอนหรือสัญญาวาจะไมมีผลขาดทุนในอัตราท่ีกําหนดไว

โดยแนนอน เวนแตเปนการใหคํารับรองตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ 

ท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 



(5) กระทําการอื่นใดท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตามท่ี

สํานักงานประกาศกําหนด 

 

มาตรา 140  ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทําบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของ

กองทุนสวนบุคคลแตละรายตามแบบท่ีสํานักงานประกาศกําหนด และตองเก็บรักษา

เอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีน้ันไวดวย 

ในการจัดการกองทุนสวนบุคคลท่ีมีลักษณะตามท่ีสํานักงานประกาศ

กําหนด ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทํางบการเงินของกองทุนสวนบุคคลท่ีเปนอยูตามความ

เปนจริง และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนประกาศกําหนด  การกําหนดดังกลาวใหคํานึงถึงมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ

ควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีได ให 

ความเห็นชอบแลวดวย 

งบการเงินตามวรรคสองตองมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย 

ผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน และผูสอบบัญชีดังกลาวตองมิใช

กรรมการ พนักงานหรือลูกจางของบริษัทหลักทรัพยน้ัน 

ผูสอบบัญชีของกองทุนสวนบุคคลตองรักษามารยาทและปฏิบัติงาน 

สอบบัญชีเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 

วาดวยผูสอบบัญชี และขอกําหนดเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด 

ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยทําเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือเปดเผย

ขอมูลในงบการเงินไมตรงกับความเปนจริงหรือไมครบถวน ใหผูสอบบัญชีเปดเผย

ขอเท็จจริงและผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินไวในรายงานการสอบบัญชี 

ท่ีตนตองลงลายมือชื่อเพ่ือแสดงความเห็น 



ผูสอบบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามวรรคสี่หรือวรรคหา ใหสํานักงานมีอํานาจเพิก

ถอนการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีน้ันได 

  



สวนท่ี 9 

การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัท 

   

 

มาตรา 141  ในกรณีท่ีสํานักงานเห็นวาบริษัทหลักทรัพยใด 

(1) จัดทําบัญชีไมเรียบรอยหรือไมทําใหแลวเสร็จภายในเวลาอันสมควร 

(2) กระทําการหรือไมกระทําการตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนดโดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยน้ันแกไขการกระทําดังกลาว

หรือกระทําการ หรืองดเวนกระทําการตามท่ีสํานักงานเห็นสมควรภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

มาตรา 142  เมื่อปรากฏหลักฐานตอสํานักงานวาบริษัทหลักทรัพยใด 

มีฐานะหรือมีการดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก

ประโยชนของประชาชน ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยน้ันแกไขฐานะ

หรือการดําเนินงานดังกลาวไดภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานกําหนด 

 

มาตรา  143   ในกรณี ท่ี คณะกรรมการกํ ากั บตลาด ทุน เห็นว า 

บริษัทหลักทรัพยใดมีฐานะหรือมีการดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิด

ความเสียหายอยางรายแรงแกประโยชนของประชาชน ใหคณะกรรมการกํากับ 

ตลาดทุนมีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการแกไขการบริหารงานใหถูกตองหรือ

ดําเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด  ในการน้ี 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ใหบริษัทหลักทรัพยตองปฏิบัติ

เพ่ือประโยชนในการแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยน้ันดวยก็ได 



บ ริษัทห ลักท รัพย ใด ไม ดํ า เ นินการแก ไขห รือ ไม ส ามารถแก ไข 

การดําเนินงานดังกลาวได ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพยน้ันได 

 

มาตรา 144  เมื่อปรากฏหลักฐานตอสํานักงานวา บริษัทหลักทรัพยใด 

มีฐานะหรือมีการดําเนินงานในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก

ประโยชนของประชาชน หรือกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงานตามมาตรา 141 

หรือมาตรา 142  ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยน้ันถอดถอนกรรมการ 

ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยผูเปนตนเหตุ

ดังกลาวออกจากตําแหนงได  และใหบริษัทหลักทรัพยน้ันแตงต้ังบุคคลอื่นโดย 

ความเห็นชอบจากสํานักงานเขาดํารงตําแหนงแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต 

วันถอดถอน 

 

มาตรา 145  บริษัทหลักทรัพยใดไมถอดถอนบุคคลหรือถอดถอนแลว 

ไมแตงต้ังบุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันถอดถอน  

ใหสํ า นักงานดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํ านาจ 

สั่งดังตอไปน้ี 

(1) ถอดถอนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของบริษัทหลักทรัพยซึ่งบริษัทหลักทรัพยน้ันไมถอดถอน 

(2) แตงต้ังบุคคลหน่ึงบุคคลใดไปดํารงตําแหนงแทนผูซึ่งถูกถอดถอนเปน

เวลาไมเกินสามป และใหบุคคลน้ันไดรับคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการกํากับ 

ตลาดทุนกําหนดโดยใหจายจากทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพยน้ัน  และในระหวาง



เวลาท่ีบุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงอยู ผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยจะมีมติเพิกถอน

หรือเปล่ียนแปลงคําสั่งของสํานักงานมิได 

เพ่ือประโยชนแหงมาตราน้ี ใหถือวาคําสั่งของสํานักงานตามวรรคหน่ึง 

เปนมติของท่ีประชุมผูถือหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือตามกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณ ี

บุคคลซึ่งถูกถอดถอนจะเขาไปเกี่ยวของหรือดําเนินการใด ๆ ไมวา 

โดยทางตรงและทางออมในบริษัทหลักทรัพยน้ันมิได และตองอํานวยความสะดวก 

และใหขอเท็จจริงแกบุคคลซึ่งไดรับแตงต้ังแทน 

 

มาตรา 146  บริษัทหลักทรัพยใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงานตาม

มาตรา 144 ใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. และใหรัฐมนตรีตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

 

มาตรา 147  ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยใดไมประกอบกิจการตาม

ประเภทท่ีไดรับใบอนุญาตในปริมาณท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดในชวง

ระยะเวลาสองปใด ๆ  ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการทุกประเภทหรือประเภทใดประเภท

หน่ึงท่ีไดรับใบอนุญาตน้ันได 

 

มาตรา 148  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 143 

มาตรา 146 หรือมาตรา 147 ท่ีเปนการสั่งเพิกถอนการประกอบกิจการทุกประเภท  

ใหบริษัทหลักทรัพยท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวเปนอันเลิกบริษัท 



ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกสถาบันการเงินท่ีอาจประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยไดตามกฎหมายอื่น 

 

มาตรา 149   ในการเ พิกถอนใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย  

ใหรัฐมนตรีแจงเปนหนังสือใหบริษัทหลักทรัพยน้ันทราบและปดประกาศไวในท่ี

เปดเผย ณ สํานักงานของบริษัทหลักทรัพยน้ัน กับท้ังใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

และในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอยหน่ึงฉบับ 

 

มาตรา 150  บริษัทหลักทรัพยใดประสงคจะเลิกประกอบกิจการตาม

ประเภทท่ีได รับใบอนุญาตให ย่ืนขออนุญาตเลิกประกอบกิจการตอรัฐมนตรี 

ผานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได 

 

มาตรา 151  เมื่อบริษัทหลักทรัพยใดเลิกกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยใหบริษัทหลักทรัพยน้ันทําการซื้อขายหรือแลกเปล่ียนหลักทรัพย ชําระราคา 

และสงมอบหลักทรัพยในรายการท่ีคางอยูใหเสร็จภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานกําหนด 

 

มาตรา 152  เมื่อมีการเลิกบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา 148 ใหมีการ

ชําระบัญชีและใหสํานักงานแตงต้ังผูชําระบัญชี 

การชําระบัญชีใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยวาดวยการชําระบัญชีบริษัทจํากัด หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

วาดวยการชําระบัญชี แลวแตกรณี  เวนแตการใดท่ีเปนอํานาจและหนาท่ีของ 

ท่ีประชุมใหญ ใหเปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงาน 



คาใชจายในการชําระบัญชีของบริษัทหลักทรัพยใดใหจายจากทรัพยสิน 

ของบริษัทหลักทรัพยน้ัน 

 

  



หมวด 5 

ตลาดหลักทรัพย 

   

 

สวนท่ี 1 

การจัดตั้ง 

   

 

มาตรา 153  ใหจัดต้ังตลาดหลักทรัพยขึ้นเรียกวา “ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบกิจการตลาดหลักทรัพยโดยไมนําผลกําไร 

มาแบงปนกันดังน้ี 

(1) จัดใหมีการใหบริการเปนศูนยซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนรวมตลอด

ถึงการจัดระบบและวิธีการซื้อขายหลักทรัพยในศูนยดังกลาว 

( 2 )  ป ระกอบธุ รกิ จ ท่ี เ กี่ ย วข อ งกั บตลาดห ลักท รัพย  อั น ได แก  

ธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับหลักทรัพยจดทะเบียนโดยเปนสํานักหักบัญชี ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย ธุรกิจใหบริการดานขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย 

หรือธุรกิจทํานองเดียวกัน 

(3) ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจาก (1) และ (2) โดยไดรับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตลาดหลักทรัพยตามวรรคหน่ึงใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 

 



มาตรา 154  ใหตลาดหลักทรัพยมีอํานาจกระทําการตาง ๆ ภายในขอบ

แหงวัตถุประสงคตามมาตรา 153 อํานาจเชนวาน้ีใหรวมถึง 

(1) จัดใหไดมา ถือกรรมสิทธิ์ มีทรัพยสิทธิตาง ๆ ครอบครอง เชาหรือ 

ใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานอง

หรือรับจํานองขายหรือจําหนาย ดวยวิธีอื่นใดซึ่งสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย 

(2) กูยืมเงินหรือใหกูยืมเงินและลงทุนหาผลประโยชน 

 

มาตรา 155  หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพยหรือ

กิจการท่ีมี ลักษณะคลายคลึงกัน นอกจากตลาดหลักทรัพย ท่ีได จัดต้ังขึ้นตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 156  หามมิใหบุคคลใดนอกจากตลาดหลักทรัพย ใชชื่อหรือคํา

แสดงชื่อในธุรกิจวา “ตลาดหลักทรัพย” หรือ “ตลาดหุน” หรือคําอื่นใดท่ีมีความหมาย

เชนเดียวกัน 

 

มาตรา 157  หลักทรัพยท่ีจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตองเปน

หลักทรัพยท่ีจดทะเบียนตามสวนท่ี 4 แหงหมวดน้ี 

 

มาตรา 158  บริษัทหลักทรัพยท่ีจะทําการเปนนายหนาหรือตัวแทน 

ซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ตองเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย 

 

  



สวนท่ี 2 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 

   

 

มาตรา 159  ใหมีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยคณะหน่ึงประกอบดวย

บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต .แตงต้ังจํานวนไมเกินหาคน กับบุคคลซึ่งสมาชิกตาม

มาตรา 158  เ ลือกต้ังอีกจํ านวนไม เกินห าคน เปนกรรมการ และผู จัดการ 

ตลาดหลักทรัพยเปนกรรมการตลาดหลักทรัพยโดยตําแหนง 

บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงต้ังตามวรรคหน่ึง ตองเปนผูมีความรู

และประสบการณในกิจการตลาดหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย หรือธุรกิจการเงินเปน

อยางดี และอยางนอยหน่ึงคนตองเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทท่ีมีหลักทรัพย 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพยคนหน่ึง

นอกจากผูจัดการตลาดหลักทรัพยเปนประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยอีกคนหน่ึงเปนรองประธานกรรมการดวยก็ได 

 

มาตรา 160  กรรมการตลาดหลักทรัพยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามดังตอไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

(3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



(4) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ขาราชการ

การเมือง หรือพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ

ราชการสวนทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นซึ่งไดรับเลือกต้ัง 

(5) ไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงเน่ืองจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหออก 

 

มาตรา 161   ใหกรรมการตลาดหลักทรัพยนอกจากผู จั ดการ 

ตลาดหลักทรัพยดํารงตําแหนงคราวละสองป แตในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบกําหนดหน่ึงป

ใหกรรมการตลาดหลักทรัพยซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงต้ังและกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยซึ่งสมาชิกเลือกต้ังออกจากตําแหนงฝายละสองคนโดยวิธีจับสลาก 

และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากเปนการออกตามวาระดวย 

กรรมการตลาดหลักทรัพยท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังหรือ

เลือกต้ังไดอีกแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

 

มาตรา 162  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหออก 

(4) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 160 

เมื่อกรรมการตลาดหลักทรัพยพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการ 

ก .ล .ต. แตงต้ังหรือสมาชิกตามมาตรา 158 เลือกต้ังบุคคลอื่นเปนกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยแทน แลวแตกรณี 

 



มาตรา 163  ใหนําความในมาตรา 10 วรรคสอง มาตรา 11 วรรคสอง 

มาตรา 12 และมาตรา 13 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 164  ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเปนผูแตงต้ังผูจัดการ

ตลาดหลักทรัพยโดยใหได รับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด 

ผูจัดการตลาดหลักทรัพยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละไมเกินสี่ป และอาจ

ไดรับแตงต้ังอีกได 

 

มาตรา 165  ผูจัดการตลาดหลักทรัพยตอง 

(1) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 160 

(2) เปนผูสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาใหแกตลาดหลักทรัพย 

 

มาตรา 166   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูจัดการ 

ตลาดหลักทรัพยพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

(4) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีมติใหออก 

(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 160 

มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยท่ีใหผูจัดการตลาดหลักทรัพยออกจาก

ตําแหนงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยท้ังหมดโดยไมนับผูจัดการตลาดหลักทรัพย 



มาตรา 167  ผูจัดการตลาดหลักทรัพยมีหนาท่ีบริหารกิจการของ 

ตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบขอบังคับของคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของตลาดหลักทรัพย 

ในการบริหารกิจการ ผูจัดการตลาดหลักทรัพยตองรับผิดชอบตอ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 

 

มาตรา  168   ในกิ จก าร ท่ี เกี่ ย วกั บบุ คคลภายนอก  ผู จั ดก า ร 

ตลาดหลักทรัพย เปนผูแทนของตลาดหลักทรัพย   และเ พ่ือการ น้ี ผู จัดการ 

ตลาดหลักทรัพยจะมอบหมายใหบุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการบางอยางแทนโดยไมขัดตอ

ระเบียบหรือขอบังคับท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนดไวก็ได 

การมอบหมายตามวรรคหน่ึงใหทําเปนหนังสือ 

 

มาตรา 169  เมื่อตําแหนงผูจัดการตลาดหลักทรัพยวางลงหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาท่ีได ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแตงต้ังกรรมการตลาดหลักทรัพย

หรือพนักงานของตลาดหลักทรัพยคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการแทนเปนการชั่วคราวได  

ในการน้ี ใหผูทําการแทนมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับผูจัดการตลาดหลักทรัพย 

 

มาตรา 170   ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีอํ านาจหนา ท่ี 

วางนโยบายควบคุมดูแลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย และปฏิบัติการอื่นใด

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามวรรคหน่ึง ใหรวมถึง

การกําหนดระเบียบหรือขอบังคับในเร่ืองดังตอไปน้ี 



(1) หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพย

จดทะเบียน 

(2) อัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติหนาท่ีเปนนายหนาหรือตัวแทนในการ

ซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน 

(3) หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเปนสมาชิกในตลาดหลักทรัพย  

การเลือกต้ังกรรมการตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 159  จํานวน วิธีการรับ คุณสมบัติ 

สิทธิและหนาท่ี วินัย การลงโทษ การประชุม ตลอดจนการโอนและการพนจากสมาชิก

ภาพของสมาชิกตลาดหลักทรัพย 

(4) การกําหนดเกี่ยวกับคาเขาเปนสมาชิก คาบํารุง เงินประกันและ

คาบริการตาง ๆ ท่ีสมาชิกจะพึงจายใหแกตลาดหลักทรัพย 

(5) หลักเกณฑเกี่ยวกับขอกําหนดเพ่ิมเติมในการบัญชีและการสอบบัญชี

โดยไมขัดตอมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันวิชาชีพซึ่งหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ 

ใหการรับรอง 

(6) การประกาศรายชื่อผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยให ทําการสอบบัญชีของบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย 

(7) หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนผูถือ

หลักทรัพย จดทะเบียน การเปดเผยฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีมี

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(8) หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการทําสัญญาเปนนายหนาหรือ

ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหแกลูกคาและบริษัท

หลักทรัพยท่ีมิใชสมาชิก 



(9) หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การอนุญาตใหสมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพย 

จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพยและการชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพย 

จดทะเบียนท่ีไดมีการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย 

(10) หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการหามซื้อหรือขาย

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนการชั่วคราว 

(11) หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเขาไปตรวจสอบเอกสาร

และสมุดบัญชีของสมาชิกตลาดหลักทรัพย 

(12) เวลาทําการประจําวันและวันหยุดทําการสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย

ในตลาดหลักทรัพย 

(13) หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําและเปดเผยรายงาน

การถือหลักทรัพย รวมท้ังกําหนดระยะเวลาการรับรองการโอนหลักทรัพยและการออก

ใบหลักทรัพย 

(14) การบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน พนักงานและลูกจาง วินัย การลงโทษ

พนักงานและลูกจางของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการรองทุกขและระเบียบวิธี

ปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย 

(15) การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางและเงินบําเหน็จรางวัล

พนักงานและลูกจางของตลาดหลักทรัพย 

(16) การสงเคราะหพนักงานและลูกจาง หรือผูพนจากการเปนพนักงาน

และลูกจางของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหลาน้ัน 

(17) การอื่นใดท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย 

การกําหนดหรือแกไขเปล่ียนแปลงระเบียบหรือขอบังคับตาม (2) (3) (4) 

(8) (9) (10) (11) และ (12) ตองรับฟงความเห็นจากท่ีประชุมสมาชิกกอน  



และการกําหนดหรือแกไขเปล่ียนแปลงระเบียบหรือขอบังคับตาม (1) (2) (3) (4) (5) 

(6) (7) (11) และ (17) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว จึงให

ใชบังคับได 

 

มาตรา 170/1 8 5

๘๖  ในกรณีท่ีปรากฏตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนตอ

สิทธิประโยชนของประชาชนหรือไมเพียงพอท่ีจะคุมครองและรักษาความเชื่อมั่นของ 

ผูลงทุน ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งใหตลาดหลักทรัพยกําหนดกฎเกณฑ

เพ่ิมเติม ยกเลิก หรือแกไขเปล่ียนแปลงกฎเกณฑท่ีมีอยูแลวได 

 

มาตรา 171  ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) รับหลักทรัพยท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและ

วิธีการเกี่ยวกับการรับหลักทรัพยจดทะเบียนตามมาตรา 170 (1) เปนหลักทรัพย 

จดทะเบียน 

( 2 )  ห ามการซื้ อข ายห ลักท รัพย จดทะ เบี ยนราย ใดรายห น่ึ ง ใน 

ตลาดหลักทรัพยเปนการชั่วคราว โดยกําหนดระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร 

(3 ) หามสมาชิกรายใดรายหน่ึงเข าทําการซื้ อหรือขายหลักทรัพย 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนการชั่วคราว โดยกําหนดระยะเวลาตามท่ี

เห็นสมควร 

                                                 
๘๖มาตรา 170/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 



(4) เพิกถอนการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตาม

หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนตาม 

มาตรา 170 (1) 

ก า ร สั่ ง รั บ ห ลั ก ท รั พ ย ห รื อ เ พิ ก ถ อ น ห ลั ก ท รั พ ย จ ด ท ะ เ บี ย น  

ใหตลาดหลักทรัพยประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีทําการของตลาดหลักทรัพย 

และเผยแพรใหประชาชนท่ัวไปทราบกอนวันท่ีหลักทรัพยดังกลาวเปนหรือถูกเพิกถอน 

การเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

มาตรา 172  เ พ่ือใหการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยเปนไป 

โดยเ รียบร อยห รือ เ พ่ือคุ มครองประโยชนของ ผู ลง ทุน ใหคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยมีอํานาจสั่งใหบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

กระทําการหรืองดเวนกระทําการในเร่ืองใด ๆ ตามความจําเปนและสมควร 

ในกรณีท่ีบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฝาฝนคําสั่ง

ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 

จะใชอํานาจตามมาตรา 171 (2) หรือ (4) ก็ได 

 

มาตรา 173  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเพิกถอนการเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนเน่ืองจากบริษัทฝาฝนคําสั่งตามมาตรา 172 ใหบุคคลผูถือ

หลักทรัพยท่ีถูกเพิกถอนน้ันมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการ ผูจัดการ หรือ

บุคคลผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทผูเปนตนเหตุแหงการฝาฝนคําสั่ง

ดังกลาว 

บุคคลผูถือหลักทรัพยท่ีมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตามวรรคหน่ึงตองเปน 

ผูไดหลักทรัพยน้ันมากอนการเพิกถอนและมิไดมีสวนรวมหรือใหความเห็นชอบหรือ

อนุมัติแกการฝาฝนเชนวาน้ัน 



มาตรา 174  ความรับผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา 173 ใหเปนจํานวน

เงินเทากับมูลคาท่ีลดลงจากราคาขายคร้ังสุดทายในตลาดหลักทรัพยของหลักทรัพย

น้ัน 

 

มาตรา 175  ใหตลาดหลักทรัพยมีอํานาจฟองรองบังคับคดีเรียก

คาเสียหายตามมาตรา 174 เพ่ือประโยชนของผูถือหลักทรัพยท้ังปวง 

 

มาตรา 176  ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีอํ านาจแตง ต้ัง

คณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย เ พ่ือดําเนินกิจการอยางใดอยางหน่ึงของ 

ตลาดหลักทรัพยตามท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมอบหมายได และใหนําความใน

มาตรา 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหคณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพยไดรับประโยชนตอบแทนตามท่ี

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

มาตรา 177  ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยไดรับประโยชนตอบแทนตามท่ีท่ีประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย

กําหนด 

 

  



สวนท่ี 3 

การดําเนินงาน 

   

 

มาตรา 178  ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเสนองบดุลและบัญชี

รายไดรายจายประจําปซึ่งผูสอบบัญชีรับรองตอท่ีประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย

ภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน 

 

มาตรา 179  ใหท่ีประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพยแตงต้ังผูสอบบัญชี

จากบุคคลท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเสนอ และใหไดรับประโยชนตอบแทน

ตามท่ีท่ีประชุมสมาชิกกําหนด 

ผูสอบบัญชีตองเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี 

และไมเปนกรรมการตลาดหลักทรัพย ผูจัดการตลาดหลักทรัพย พนักงานหรือลูกจาง

ของตลาดหลักทรัพย 

 

มาตรา 180  ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและ

เอกสารหลักฐานของตลาดหลักทรัพย และขอคําชี้แจงจากกรรมการตลาดหลักทรัพย 

ผูจัดการตลาดหลักทรัพย พนักงานหรือลูกจางของตลาดหลักทรัพยได 

 

มาตรา 181  ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยย่ืนงบดุลและบัญชีรายได

รายจายประจําปตลอดจนทํารายงานและจัดสงเอกสารตอสํานักงานตามหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 

 



มาตรา 182  ใหตลาดหลักทรัพยจายเงินใหแกสํานักงานเพ่ือเปนการ

อุดหนุนตามอัตราท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

มาตรา 183  ใหตลาดหลักทรัพยหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย มีอํานาจเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีมีหลักทรัพย 

จดทะ เ บียนในตลาดห ลักท รัพย ห รื อบ ริษั ทห ลักท รัพย ท่ี เ ป นสมาชิ กของ 

ตลาดหลักทรัพย ใหแกประชาชนท่ัวไปไดทราบเพ่ือคุมครองประโยชนหรือสวนไดเสีย

ของประชาชน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

มาตรา 184  การซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ใหกระทําไดโดยบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย 

ในการซื้อหรือการขายหลักทรัพยตามวรรคหน่ึง สมาชิกจะกระทําการเปน

นายหนาหรือตัวแทนของบุคคลใด ๆ หรือของบริษัทหลักทรัพยท่ีมิไดเปนสมาชิกก็ได 

ในการซื้ อห รือขายหลักทรัพยจดทะเบียนซึ่ งมิ ใชประเภทหุนใน 

ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยอาจประกาศกําหนดใหบุคคลท่ีมิใช

บริษัทหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยสามารถทําการซื้อหรือขาย

หลักทรัพยจดทะเบียนดังกลาวได86

๘๗ 

 

มาตรา  185   ห า มมิ ใ ห บ ริ ษั ทห ลั กท รัพย ท่ี เ ป น ส ม าชิ ก ข อ ง 

ตลาดหลักทรัพยซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย ไมวาจะเปน

                                                 
๘๗มาตรา 184 วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



การซื้อหรือขายในฐานะนายหนาหรือตัวแทนหรือในนามของสมาชิกเอง เวนแต 

จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย 

 

มาตรา 186  เพ่ือปองกันความเสียหายอันอาจเกิดแกประโยชนของ

ประชาชนหรือเศรษฐกิจของประเทศ ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจ 

(1) หามการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยเปน

การชั่วคราว โดยกําหนดระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร 

(2) สั่งใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยหรือผูจัดการตลาดหลักทรัพย

กระทําการหรืองดเวนกระทําการอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร 

การดําเนินการตาม (1) ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําเปนหนังสือและ

ประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีทําการของตลาดหลักทรัพย พรอมท้ังรายงานให

รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว  ในการน้ี ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งแกไขหรือเปล่ียนแปลงการ 

สั่งการดังกลาวได 

 

มาตรา 187  ในกรณีท่ีมีเหตุขัดของอันเน่ืองมาแตเคร่ืองอุปกรณท่ีใชใน

ระบบซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยซึ่งเปนผลใหไมอาจซื้อหรือขายหลักทรัพย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดตามปกติ ใหผูจัดการตลาดหลักทรัพยมีอํานาจสั่ง

หยุดการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท้ังหมดเปนการชั่วคราวได 

แตตองรายงานเหตุดังกลาวโดยละเอียดตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในทันที 

 

มาตรา 188  เมื่อสมาชิกของตลาดหลักทรัพยรายใดพนจากสมาชิกภาพ 

ตลาดหลักทรัพยตองอนุญาตใหสมาชิกน้ันซื้อขายหลักทรัพยรายการท่ีคางอยู 

ใหแลวเสร็จ 
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มาตรา 189  บุคคลใดประสงคจะนําหลักทรัพยท่ีตนออกไปซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย จะตองนําหลักทรัพยน้ันไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 

เมื่อตลาดหลักทรัพยไดรับคําขอจดทะเบียนแลว ใหพิจารณาและเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเพ่ือสั่งรับหรือไมรับเปนหลักทรัพย 

จดทะเบียน 

 

มาตรา 19087

๘๘  ในกรณีท่ีตองมีการสงมอบ การโอน การยึดถือ หรือสงคืน

หลักทรัพยจดทะเบียน ใหใชหลักทรัพยของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการ

กองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจํานวนเทากันแทนกันได 

 

มาตรา 191  ใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยจดทะเบียนจัดใหมีทะเบียน 

ผูถือหลักทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด 

การจัดใหมีทะเบียนผูถือหลักทรัพยตามวรรคหน่ึง บริษัทท่ีออกหลักทรัพย

จะมอบใหตลาดหลักทรัพย หรือผูได รับใบอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียน

หลักทรัพยตามมาตรา 221 เปนผูดําเนินการแทนก็ได 

 

                                                 
๘๘ มาตรา 190 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

 



มาตรา 192   ในกรณี ท่ีมี ผู ถื อ หุ นของบ ริษัท ท่ีออกหลักทรัพย 

จดทะเบียนใดซึ่งมีจํานวนรวมกันไมตํ่ากวารอยละย่ีสิบหาของจํานวนหุนท่ีจําหนาย 

ไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ันรองขอตอตลาดหลักทรัพยเพ่ือใหตลาดหลักทรัพยรับเปน

นายทะเบียนหลักทรัพยดังกลาว ใหตลาดหลักทรัพยรับเปนนายทะเบียนตามคําขอน้ัน 

และใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยดําเนินการสงมอบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของให 

ตลาดหลักทรัพยภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีตลาดหลักทรัพยแจงการรับเปน 

นายทะเบียนตอบริษัทท่ีออกหลักทรัพย เมื่อพนกําหนดดังกลาวแลวบริษัทท่ีออก

หลักทรัพยดังกลาวจะทําหนาท่ีนายทะเบียนตอไปไมได 

 

มาตรา 193  ในกรณีท่ีบริษัทท่ีออกหลักทรัพยจดทะเบียนจะงดรับการ

ลงทะเบียนการโอนหลักทรัพยชนิดระบุชื่อผูถือกอนวันประชุมผูถือหุน และไดมีผูถือ

หลักทรัพยขอลงทะเบียนการโอนไวกอนวันงดรับการลงทะเบียนดังกลาว บริษัทท่ีออก

หลักทรัพยจดทะเบียนจะตองดําเนินการโอนหลักทรัพยน้ันใหแลวเสร็จกอนวันประชุม

ผูถือหุนน้ัน 

 

มาตรา 194  หามมิใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยจดทะเบียนจายเงินปนผล

หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นแกบุคคลท่ีมิไดลงทะเบียนเปนผูถือหลักทรัพย 

และในกรณีท่ีหลักทรัพยดังกลาวเปนหุน หามมิใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยจดทะเบียน

ดังกลาวยอมใหบุคคลน้ันออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน 

 



มาตรา 195 8 8

๘๙  ในกรณีท่ีเจาของหลักทรัพยมีสัญญาใหบริษัทหลักทรัพย

ยึดถือหลักทรัพยจดทะเบียนไวเปนประกันการชําระหน้ีเงินกู บริษัทหลักทรัพยตอง

ปฏิบัติดังตอไปน้ี 

(1) จัดใหมีบัญชหีลักทรัพยจดทะเบียนดังกลาวตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพย

กําหนดและตองลงรายการใหถูกตองครบถวน ตรงตามความเปนจริง และเปนปจจุบัน 

(2) รักษาหลักทรัพยจดทะเบียนไวใหตรงตามประเภท ชนิด และตาม

จํานวนสุทธิท่ีปรากฏในบัญชีหลักทรัพยตาม (1) อยูตลอดเวลา เวนแตคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยจะประกาศกําหนดเปนอยางอื่น  และตองสงคืนใหแกผูกูไดในทันที 

ท่ีผูกูไดชําระหน้ีเงินกูครบถวนแลว 

การยึดถือหลักทรัพยจดทะเบียนไวเปนประกันการชําระหน้ีเงินกูตาม 

วรรคหน่ึงมิใหนํามาตรา 752 และมาตรา 753 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาใชบังคับ 

ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจํานําตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาใชบังคับกับการใหประกันตามวรรคหน่ึง  ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับมาตราน้ีและ

มาตรา 196 

ใหบริษัทหลักทรัพยท่ียึดถือหลักทรัพยจดทะเบียนไวเปนประกันการชําระ

หน้ีเงินกูตามวรรคหน่ึงมีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพยดังกลาวทํานองเดียวกับผูรับจํานํา 

 

มาตรา 196 8 9

๙๐  การบังคับขายหลักทรัพยจดทะเบียนท่ียึดถือไวเปน

ประกันการชําระหน้ีเงินกูตามมาตรา 195  ผูใหกูตองบอกกลาวเปนหนังสือไปยังผูกู

                                                 
๘๙ มาตรา 195 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



และผูใหประกันกอนเพ่ือใหมีการชําระหน้ีภายในเวลาอันควร  ถาผูกูและผูใหประกัน

ไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว ผูใหกูมีสิทธินําหลักทรัพยท่ีเปนประกันน้ันไปขายใน 

ตลาดหลักทรัพยตามวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด หรือขายทอดตลาดได 

ความในวรรคหน่ึงใหใชบังคับกับการบังคับจํานําหลักทรัพยจดทะเบียน 

ท่ีจํานําไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย โดยอนุโลม 

 

มาตรา 197  ในการออกใบหลักทรัพย ใหนายทะเบียนหลักทรัพยมี

อํานาจลงลายมือชื่อในใบหลักทรัพยแทนการลงลายมือชื่อกรรมการของบริษัทท่ีออก

หลักทรัพยจดทะเบียนไดเมื่อไดรับมอบหมายจากบริษัทดังกลาว 

 

มาตรา 198  บทบัญญั ติมาตรา 191  มาตรา 192  มาตรา 193  

มาตรา 194 มาตรา 195 และมาตรา 196  มิใหใชบังคับแกหลักทรัพยดังตอไปน้ี 

(1) พันธบัตรท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

(2) ต๋ัวเงิน 

(3) หลักทรัพยอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

มาตรา 199  ใหนําความในมาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 53 และ 

มาตรา 55 รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของ มาใชบังคับแกการโอนและการจัดทํา

ทะเบียนหลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยจดทะเบียนอันมิใชต๋ัวเงิน

โดยอนุโลม 

                                                                                                                                                                                     
๙๐ มาตรา 196 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



ใหนําความในมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 61 และ

มาตรา 62 รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของ มาใชบังคับแกการเปดเผยขอมูลและ

ผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยจดทะเบียนอันมิใชพันธบัตรท่ีออกโดย

หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหลักทรัพยอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยกําหนดโดยอนุโลม แตในกรณีท่ีบริษัทดังกลาวไดจัดทําและสง

รายงานการเปดเผยขอมูลตอสํานักงานตามมาตรา 56 ไวแลว บริษัทจะสงสําเนา

รายงานขอมูลดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยก็ได 

ในกรณีท่ีบทบัญญัติตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง กําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของสํานักงานหรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนใหถือวาบทบัญญัติดังกลาวเปน

การกําหนดอํานาจหนาท่ีของตลาดหลักทรัพยหรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 

แลวแตกรณี 

 

มาตรา 200  ใหงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจํางวดการบัญชีของ

บริษัทหลักทรัพยหรือสถาบันการเงินท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ท่ีจัดทําตามแบบท่ีกําหนดไวตามมาตรา 106 วรรคหน่ึง  หรือกฎหมายเกี่ยวกับการ

ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินน้ัน เปนงบการเงินประจํางวดการบัญชีตามท่ีกําหนด

ในมาตรา 199 และใหถือวาผูสอบบัญชีซึ่งไดรับความเห็นชอบตามมาตรา 106 หรือ

ตามกฎหมายดังกลาว เปนผูสอบบัญชีท่ีตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ 

  



สวนท่ี 5 

การชี้ขาดขอพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 

   

 

มาตรา 201  ในกรณีท่ีสมาชิกของตลาดหลักทรัพยมีขอพิพาทท่ีเกิดขึ้น

จากหรือเกี่ยวเน่ืองกับการซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ระหวางสมาชิกดวยกันเอง หรือระหวางสมาชิกกับลูกคาของสมาชิก คูพิพาทอาจย่ืน 

คํารองตอตลาดหลักทรัพยเพ่ือขอใหมีการชี้ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

อนุญาโตตุลาการตามวรรคหน่ึง ประกอบดวยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยแตงต้ังหน่ึงคนเปนประธาน และบุคคลซึ่งคูพิพาทแตงต้ังอีกฝายละ

หน่ึงคน 

 

มาตรา  202   คํ า ร อ งต ามมาตรา  201  ให เ ป น ไปตามแบบ ท่ี 

ตลาดหลักทรัพยกําหนด และอยางนอยตองระบุเร่ืองดังตอไปน้ี 

(1) ชื่อและท่ีอยูของคูพิพาท 

(2) ประเด็นขอพิพาท 

(3) เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ 

 

มาตรา 203  ใหนํากฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับกับ 

การพิจารณาและชี้ขาดขอพิพาทตามมาตรา 201 โดยอนุโลม 

 

  



หมวด 6 

ศูนยซื้อขายหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพยลวงหนา 

   

 

สวนท่ี 1 

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

   

 

มาตรา 204  บริษัทหลักทรัพยรวมกันไมนอยกวาสิบหารายอาจขอรับ

ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดต้ังศูนยซื้อขายหลักทรัพยเพ่ือใหบริการเปน

ศูนยซื้อขายหลักทรัพยท่ีมิไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได 

 

มาตรา 205  การขอรับใบอนุญาตจัดต้ังศูนยซื้อขายหลักทรัพยตาม

มาตรา 204 ใหย่ืนคําขอตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

(1) ชื่อของศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

(2) ท่ีต้ังสํานักงาน 

(3) บริษัทหลักทรัพยซึ่งเปนสมาชิกผูกอต้ัง 

(4) ทุนและท่ีมาของทุนในการดําเนินงาน 

(5) ขอบังคับของศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

(6) รายละเอียดอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

คําขอตามวรรคหน่ึงใหแนบเอกสารหลักฐานขอตกลงในการจัดต้ัง 

ขอบังคับท่ีใชบังคับกับสมาชิก และหลักฐานอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด 



มาตรา 206  การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

มาตรา 207  ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจกําหนดคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตจัดต้ังศูนยซื้อขายหลักทรัพยได 

 

มาตรา 208  ใหศูนยซื้อขายหลักทรัพยท่ีไดรับใบอนุญาตแลวมีฐานะเปน

นิติบุคคล 

 

มาตรา 209  หามมิใหบุคคลใดใหบริการเปนศูนยซื้อขายหลักทรัพยหรือ

กิจการท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน นอกจากศูนยซื้อขายหลักทรัพยท่ีไดรับใบอนุญาตตาม

สวนน้ี 

 

มาตรา 210  เมื่อมีการจัดต้ังศูนยซื้อขายหลักทรัพยตามมาตรา 204 

แลว ใหมีคณะกรรมการศูนยซื้อขายหลักทรัพยคณะหน่ึง ประกอบดวยกรรมการ 

ท่ีสมาชิกผูกอต้ังเลือกเขามาจํานวนไมเกินเกาคน 

ใหกรรมการศูนยซื้อขายหลักทรัพยเปนผู เ ลือกประธานกรรมการ  

รองประธานกรรมการ ผูจัดการศูนยซื้อขายหลักทรัพย และตําแหนงอื่นตามท่ี

เห็นสมควรจากกรรมการตามวรรคหน่ึง 

ใหศูนยซื้อขายหลักทรัพยแจงชื่อและตําแหนงของกรรมการศูนยซื้อขาย

หลักทรัพย ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทราบโดยมิชักชา 

 



มาตรา 211  ในกรณีท่ีศูนยซื้อขายหลักทรัพยแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ท่ีใชกับสมาชิก ใหศูนยซื้อขายหลักทรัพยรายงานการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับดังกลาว

ใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

 

มาตรา 21290

๙๑  (ยกเลิก) 

 

มาตรา 213  ศูนยซื้อขายหลักทรัพยตองจัดใหสมาชิกผูกพันวาจะปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี หรือตามระเบียบหรือขอบังคับของศูนยซื้อขาย

หลักทรัพยน้ัน หรือตามระเบียบหรือขอบังคับท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

หากสมาชิกใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ศูนยซื้อขายหลักทรัพยน้ันตองลงโทษสมาชิก

ดังกลาว 

โทษตามวรรคหน่ึง ไดแก 

(1) ภาคทัณฑ 

(2) ปรับ 

(3) หามมิใหซื้อขายหลักทรัพยในศูนยซื้อขายหลักทรัพยน้ันเปนการ

ชั่วคราว 

(4) ใหพนจากสมาชิกภาพ 

 

 

 

                                                 
๙๑ มาตรา 212 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 

 



มาตรา 214  ศูนยซื้อขายหลักทรัพยยอมเลิกกันดวยเหตุดังตอไปน้ี 

(1) ถาในขอตกลงในการจัดต้ังศูนยซื้อขายหลักทรัพยมีกําหนดกรณีอันใด

เปนเหตุท่ีจะเลิกกัน เมื่อมีกรณีน้ัน 

(2) ท่ีประชุมสมาชิกมีมติใหเลิก 

(3) ถาจํานวนสมาชิกลดนอยลงจนเหลือไมถึงสิบหารายและคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. มีมติใหเลิก 

(4) ลมละลาย 

(5) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหเลิกเมื่อมีเหตุอันสมควร 

การเลิกตาม (1) และ (2) จะมีผลตอเมื่อได รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

มาตรา 215  เมื่อศูนยซื้อขายหลักทรัพยเลิกกันแลว หากขอตกลงในการ

จัดต้ังหรือขอบังคับท่ีใชบังคับกับสมาชิกไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหแบงทรัพยสิน

ท่ีเหลืออยูแกสมาชิกจํานวนเทา ๆ กัน 

 

มาตรา 216 9 1

๙๒  ใหนําความในมาตรา 91 มาตรา 158 มาตรา 160  

มาตรา 161 มาตรา 162 มาตรา 163 มาตรา 170/1 มาตรา 186 มาตรา 190 มาตรา 

193  มาตรา  194  และมาตรา  197   รวม ท้ั งบทกํ าหนดโทษ ท่ี เกี่ ยวข อ ง 

มาใชบังคับ โดยอนุโลม 

 

                                                 
๙๒ มาตรา 216 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



มาตรา 217  ใหนําความในมาตรา 167 มาตรา 168 มาตรา 170  

มาตรา 171 มาตรา 172 มาตรา 178 มาตรา 179 มาตรา 180 มาตรา 181  

มาตรา 182 มาตรา 183 มาตรา 184 มาตรา 187 มาตรา 188 มาตรา 189  

มาตรา 191 มาตรา 195 มาตรา 196 มาตรา 198 มาตรา 199 มาตรา 200  

มาตรา 201 มาตรา 202 และมาตรา 203 รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของ 

มาใชบังคับ โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีบทบัญญัติตามวรรคหน่ึงกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ 

ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยหรือผูจัดการตลาดหลักทรัพย  

ใหถือวาบทบัญญัติดังกลาวเปนการกําหนดอํานาจหนาท่ีของศูนยซื้อขายหลักทรัพย

หรือคณะกรรมการศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือผูจัดการศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

แลวแตกรณี 

  



สวนท่ี 2 

ศูนยซื้อขายหลักทรัพยลวงหนา 

   

 

มาตรา 218  การจัดต้ัง การดําเนินงาน การกํากับและควบคุมกิจการ 

ศูนยซื้อขายหลักทรัพยลวงหนาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

  



หมวด 7 

องคกรท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย 

   

 

สวนท่ี 1 

สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย และนายทะเบียนหลักทรัพย 

   

 

มาตรา 219  หามมิใหบุคคลใดประกอบการเปนสํานักหักบัญชี เวนแต 

จะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สํานักหักบัญชี หมายความวา สถานท่ีอันเปนศูนยกลางการใหบริการเพ่ือ

ประโยชนในการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยท่ีไดมีการซื้อขายกัน รวมท้ังบริการ

ท่ีเกี่ยวของ 

 

มาตรา 220  หามมิใหบุคคลใดประกอบการเปนศูนยรับฝากหลักทรัพย

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย หมายความวา สถานท่ีอันเปนศูนยกลาง 

การใหบริการรับฝากและถอนหลักทรัพย รวมท้ังบริการท่ีเกี่ยวของเพ่ือประโยชน 

ในการหักบัญชี 

 

มาตรา 221  หามมิใหบุคคลใดใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย 

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 



มาตรา 222  ใหนําความในมาตรา 206 และมาตรา 207 รวมท้ัง 

บทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของมาใชบังคับกับสํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ

นายทะเบียนหลักทรัพยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 223  ในการประกอบการเปนสํานักหักบัญชี ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย หรือนายทะเบียนหลักทรัพย บุคคลท่ีประกอบการดังกลาวตองดําเนินการ

ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 223/192

๙๓  การเขาผูกพันหรือแทนท่ีเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขาย

หลักทรัพยโดยสํานักหักบัญชีและการวางหลักประกัน ซึ่งปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีสํานัก

หักบัญชีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนใหมีผลผูกพัน

และใชบังคับไดตามกฎหมาย 
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๙๔  ในกรณีท่ีสํานักหักบัญชีเขาผูกพันหรือแทนท่ีเปน

คูสัญญาในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย ใหสํานักหักบัญชีมีความผูกพันตามสิทธิและ

หนาท่ีท่ีเกิดขึ้นตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพยท่ีตนใหบริการในการชําระราคาและ 

สงมอบหลักทรัพยเฉพาะกับสมาชิกของตนเทาน้ัน ไมวาสมาชิกดังกลาวจะดําเนินการ

เพ่ือตนเองหรือเพ่ือบุคคลอื่น 

 

                                                 
๙๓ มาตรา 223/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 
๙๔ มาตรา 223/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 
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๙๕  ในกรณีท่ีสํานักหักบัญชีไดรับมาหรือมีไวซึ่งทรัพยสิน

จากสมาชิกเพ่ือเปนประกันการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยท่ีเกิดจากการซื้อขาย

หลักทรัพยท่ีสมาชิกเปนผูรับผิดชอบตอสํานักหักบัญชี ทรัพยสินอันเน่ืองมาจากการซื้อ

ขายหลักทรัพยท้ังของสมาชิกและของลูกคา หรือทรัพยสินท่ีสมาชิกนํามาวางไวกับ

สํานักหักบัญชีเพ่ือความมั่นคงของระบบการซื้อขายและการชําระราคาและสงมอบ

หลักทรัพย ใหนําความในมาตรา 82 และมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา พ.ศ. 2546 มาใชบังคับกับสํานักหักบัญชีในการดูแลรักษาและการใช

ทรัพยสินดังกลาวโดยอนุโลม 
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๙๖  เมื่อสมาชิกถูกฟองเปนคดีลมละลายและศาลมีคําสั่ง

พิทักษทรัพยใหนําความในมาตรา 84 มาตรา 85 มาตรา 86 และมาตรา 87 แหง

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 มาใชบังคับกับสํานักหักบัญชีและ

ทรัพยสนิท่ีสํานักหักบัญชีไดรับมาหรือมีไวตามมาตรา 223/3 โดยอนุโลม 
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๙๗  เมื่อสํานักหักบัญชีตกเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษา  

ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกทางการหรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสั่งระงับการ

ดําเนินกิจการบางสวนหรือท้ังหมดเพ่ือประโยชนในการคุมครองทรัพยสินของสมาชิก

และลูกคาของสมาชิกหรือระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย ใหนําความ 
                                                 

๙๕ มาตรา 223/3 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 
๙๖ มาตรา 223/4 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 
๙๗ มาตรา 223/5 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 



ในมาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา 

พ.ศ. 2546 มาใชบังคับกับสํานักหักบัญชีและทรัพยสินท่ีสํานักหักบัญชีไดรับมาหรือ 

มีไวตามมาตรา 223/3 โดยอนุโลม 

 

มาตรา 22497

๙๘  ในกรณีท่ีตลาดหลักทรัพยประกอบการเปนสํานักหักบัญชี 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือนายทะเบียนหลักทรัพย ใหประกอบการไดโดยมิตอง

ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ท้ังน้ี ใหตลาดหลักทรัพยประกอบการ 

ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

ตามมาตรา 223 

คําวา “ตลาดหลักทรัพย” ตามวรรคหน่ึงและท่ีจะกลาวตอไปในสวนน้ี 

ใหหมายความรวมถึงบริษัทจํากัดท่ีตลาดหลักทรัพยจัดต้ังขึ้นและถือหุนไมนอยกวา

รอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทจํากัดน้ัน 

 

มาตรา 225  ในการฝากหลักทรัพยไวกับตลาดหลักทรัพย ใหผูฝาก

หลักทรัพยจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่ง เปนเจาของหลักทรัพย ท่ีไดฝากไวกับ 

ตลาดหลักทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด และเมื่อรับฝาก

หลักทรัพยดังกลาวแลว ตลาดหลักทรัพยอาจรับโอนหลักทรัพยท่ีรับฝากไวในชื่อของ

ตนในฐานะท่ีถือแทนผูฝากหลักทรัพยหรือลูกคาของผูฝากหลักทรัพยซึ่งเปนเจาของ

หลักทรัพยก็ได 

                                                 
๙๘ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



ใหสันนิษฐานวาหลักทรัพยท่ีอยูในชื่อของตลาดหลักทรัพยตามวรรคหน่ึง 

เปนหลักทรัพยท่ีตลาดหลักทรัพยถือแทนบุคคลผูมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อดังกลาวท่ี

ผูฝากหลักทรัพยจัดทําขึ้น  ท้ังน้ี ตามชนิด ประเภท และจํานวนท่ีปรากฏในบัญชี 

ในวันปดสมุดทะเบียนของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ใหตลาดหลักทรัพย

รวบรวมบัญชีหลักทรัพยท่ีรับฝากไวและรายชื่อบุคคลซึ่งเปนผูถือหลักทรัพยดังกลาว

ในวันกอนวันแรกท่ีปดสมุดทะเบียนน้ันจากผูฝากหลักทรัพยสงใหแกนายทะเบียนของ

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย และใหถือวาบัญชีรายชื่อดังกลาวเปนสวนหน่ึงของทะเบียน 

ผูถือหลักทรัพย เวนแตรายชื่อของบุคคลท่ีนายทะเบียนของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย

แจงคัดคานภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีไดรับบัญชีรายชื่อน้ันวาการถือหลักทรัพย

ของบุคคลดังกลาวขัดตอกฎหมายหรือขอจํากัดในเร่ืองการโอนท่ีไดจดทะเบียนไวตาม

กฎหมาย 

 

มาตรา 226  เมื่อตลาดหลักทรัพยย่ืนคําขอตอบริษัทท่ีออกหลักทรัพย

พรอมท้ังสงมอบใบหลักทรัพยเพ่ือใหลงทะเบียนการโอนวาตลาดหลักทรัพยเปนผูถือ

หลักทรัพยแทนบุคคลตามมาตรา 225 วรรคหน่ึงแลว ตลาดหลักทรัพยจะขอใหบริษัท

ท่ีออกหลักทรัพยออกใบรับโดยมีรายการตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดแทนการ

ออกใบหลักทรัพยก็ได  ในกรณีเชนน้ันใหถือเสมือนวาบริษัทดังกลาวไดออก 

ใบหลักทรัพยแลว 

 

มาตรา 227  เจาของหลักทรัพยท่ีฝากไวกับตลาดหลักทรัพยอาจขอให

ตลาดหลักทรัพยออกใบหลักทรัพยในชื่อของตนไดโดยย่ืนคําขอตามแบบท่ี 

ตลาดหลักทรัพยกําหนด 



เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหน่ึง ใหตลาดหลักทรัพยแจงรายชื่อผูเปนเจาของ

หลักทรัพยใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยทราบ และใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยซึ่งไดรับ

แจงรายชื่อ ดังกลาวแลว ดําเนินการใสชื่อ ผู เปนเจาของหลักทรัพย น้ันลงใน 

สมุดทะเบียนของบริษัทพรอมท้ังออกใบหลักทรัพยใหมในชื่อของเจาของหลักทรัพย

ดังกลาว 

การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง ถาเจาของหลักทรัพยมิไดเปนผูฝากหลักทรัพย

โดยตรงกับตลาดหลักทรัพย ใหย่ืนคําขอผานผูฝากหลักทรัพยน้ัน 

 

มาตรา 228  การโอนหลักทรัพยจากบัญชีผูฝากหลักทรัพยรายหน่ึงไปยัง

บัญชีของผูฝากหลักทรัพยอีกรายหน่ึง จะกระทําไดตอเมื่อตลาดหลักทรัพยไดรับ 

คํารองขอจากผูฝากหลักทรัพย หรือเมื่อสํานักหักบัญชีของตลาดหลักทรัพยไดแจง

รายการการส งมอบหลักทรัพย ระหว า งสมาชิก ท่ี ไดซื้ อขายหลักทรัพย ใน 

ตลาดหลักทรัพยในแตละสิ้นวัน 

การโอนหลักทรัพยตามวรรคหน่ึงหรือภายในบัญชีผูฝากหลักทรัพย 

รายเดียวกันใหถือวามีผลสมบูรณตามกฎหมาย เมื่อไดดําเนินการตามหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด98

๙๙ 
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๑๐๐  การใชหลักทรัพยท่ีฝากไวกับตลาดหลักทรัพย 

เพ่ือเปนประกันการชําระหน้ีท่ีมิใชกรณีตามมาตรา 195 ใหมีผลสมบูรณเปนประกัน

                                                 
๙๙ มาตรา 228 วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
๑๐๐ มาตรา 228/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 



การชํ าระห น้ีและใช ยันบ ริษัท ท่ีออกหลักทรัพยและบุคคลภายนอกได เมื่ อ 

ตลาดหลักทรัพยไดลงบันทึกบัญชีท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดขึ้นตามหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

การบังคับชําระหน้ีจากหลักทรัพยท่ีเปนประกันตามวรรคหน่ึง เจาหน้ีตอง

บอกกลาวเปนหนังสือไปยังลูกหน้ีและผูใหประกันกอนเพ่ือใหมีการชําระหน้ีภายใน

เวลาอันควร  ถาลูกหน้ีและผูใหประกันไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว เจาหน้ีมีสิทธ ิ

นําหลักทรัพยท่ีเปนประกันน้ันไปขายในตลาดหลักทรัพยตามวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย

กําหนด หรือขายทอดตลาดได 

ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจํานําตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาใชบังคับกับการใชหลักทรัพยเพ่ือเปนประกันการชําระหน้ีตามวรรคหน่ึง  ท้ังน้ี 

เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับมาตราน้ี 

ใหเจาหน้ีท่ี รับหลักทรัพยไวเปนประกันการชําระหน้ีตามวรรคหน่ึง  

มีบุริมสิทธิเหนือหลักทรัพยดังกลาวทํานองเดียวกับผูรับจํานํา 

 

มาตรา 228/2 1 0 0

๑๐๑  ใหนําความในมาตรา 225 มาตรา 226 มาตรา 227 

มาตรา 228 และมาตรา 228/1 มาใชบังคับกับศูนยรับฝากหลักทรัพยท่ีได รับ

ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม  ท้ังน้ี เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการ

รับฝากหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหน้ี 

 

                                                 
๑๐๑ มาตรา 228/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 



มาตรา 229 1 0 1

๑๐๒  ในกรณีท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกอบการเปน

สํานักหักบัญช ีศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือนายทะเบียนหลักทรัพย ใหประกอบการได

โดยมิตองไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และใหคณะกรรมการธนาคาร

แหงประเทศไทยมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการในการประกอบการ

ดังกลาว 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหนําความในมาตรา 225 

มาตรา 226 มาตรา 227 มาตรา 228 และมาตรา 228/1 มาใชบังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี 

การใดท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามบทบัญญัติดังกลาว 

ให เปนอํ านาจหน า ท่ีของคณะกรรมการธนาคารแห งประเทศไทย และให 

ตลาดหลักทรัพยตามมาตราดังกลาวหมายความถึงธนาคารแหงประเทศไทย 

 

  

                                                 
๑๐๒ มาตรา 229 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



สวนท่ี 2 

สมาคมท่ีเกี่ยวเนื่องธุรกิจหลักทรัพย 

   

 

มาตรา 230  บริษัทหลักทรัพยจะรวมกันจัดต้ังสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ

ธุรกิจหลักทรัพยซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือทําการสงเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

อันมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดแบงปนกันไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 231  การจัดต้ังสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยตองไดรับ

ใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน 

 

มาตรา 232  การขออนุญาตและการจดทะเบียนน้ัน ใหบริษัทหลักทรัพย

ผู เ ร่ิมกอการจัดต้ังท่ีมีจํานวนไมนอยกวาสิบหารายย่ืนคําขอตอสํานักงานตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ใหสํานักงานมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาสอบถาม

หรือใหสงเอกสารมาเพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดต้ังสมาคม 

ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยได 

 

มาตรา 233  ใหสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย ท่ีได รับ

ใบอนุญาตและจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล 

 



มาตรา 234  สมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยตองมีขอบังคับและ

ขอบังคับน้ันอยางนอยตองมีขอความดังตอไปน้ี 

(1) ชื่อ 

(2) วัตถุท่ีประสงค 

(3) ท่ีต้ังสํานักงาน 

(4) วิธีรับสมาชิก สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 

(5) วินัยและการลงโทษสมาชิก 

(6) การดําเนินกิจการของสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย การต้ัง 

การออกจากตําแหนง และการประชุมของกรรมการ ตลอดจนการประชุมใหญ 

(7) ขอบังคับอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ขอบังคับของสมาคมตองนําไปจดทะเบียนตอสํานักงานพรอมกับการย่ืน 

คําขออนุญาตจัดต้ังสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย กอนออกใบอนุญาต 

ถาสํานักงานเห็นสมควรจะสั่งใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับน้ันก็ได 

 

มาตรา 235  สมาชิกของสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยตองเปน

บริษัทหลักทรัพยเทาน้ัน 

 

มาตรา 236  ชื่อของสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยจะตองเปน

ชื่อเฉพาะท่ีปรากฏในขอบังคับเทาน้ัน และหามมิใหใชขอความ “แหงประเทศไทย” 

หรือขอความท่ีมีความหมายทํานองเดียวกันประกอบเปนชื่อของสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ือง

กับธุรกิจหลักทรัพย 

ใหสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยจัดใหมีปายชื่ออานไดชัดเจน 

ติดไวหนาสํานักงาน 



มาตรา 237  ใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคาในสวนท่ี

เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของ 

มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในสวนน้ี  ท้ังน้ี ใหใชคําวา 

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” แทนคําวา “รัฐมนตรี” คําวา “สํานักงาน” แทนคําวา “นาย

ทะเบียน” คําวา “สมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย” แทนคําวา “สมาคม

การคา” และใหอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคา 

เปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี 

  



หมวด 8 

การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 

และการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ 

   

 

สวนท่ี 1 

การปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ 

การซื้อขายหลักทรัพย 

   

 

มาตรา 238  หามมิใหบริษัทหลักทรัพย หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจการของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย หรือผูมีสวนไดเสีย 

ในหลักทรัพยบอกกลาวขอความอันเปนเท็จหรือขอความใดโดยเจตนาใหผูอื่นสําคัญ

ผิดในขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือราคาซื้อขายหลักทรัพย

ของบริษัทหรือนิติบุคคลท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพย

ซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

 

มาตรา 239  หามมิใหบริษัทหลักทรัพย หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจการของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย หรือผูมีสวนไดเสีย 

ในหลักทรัพย แพรขาวเกี่ยวกับขอเท็จจริงใด ๆ อันอาจทําใหบุคคลอื่นเขาใจวา

หลักทรัพยใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง เวนแตจะเปนการแพรขาวในขอเท็จจริงท่ีได

แจงไวกับตลาดหลักทรัพยแลว 

 



มาตรา 240  หามมิใหผูใดแพรขาวอันเปนความเท็จใหเล่ืองลือจนอาจ 

ทําใหบุคคลอื่นเขาใจวาหลักทรัพยใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง 

 

มาตรา 241   ในการซื้ อห รือขายซึ่ งห ลักท รัพยจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย หรือหลักทรัพยท่ีซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หามมิใหบุคคลใด

ทําการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือ

เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยท่ี

ซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในประการท่ีนาจะ

เปนการเอาเปรียบตอบุคคลภายนอก โดยอาศัยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญตอการ

เปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพยท่ียังมิไดเปดเผยตอประชาชนและตนไดลวงรูมาใน

ตําแหนงหรือฐานะเชนน้ัน และไมวาการกระทําดังกลาวจะกระทําเพ่ือประโยชนตอ

ตนเองหรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนน้ันออกเปดเผยเพ่ือใหผูอื่นกระทําดังกลาว 

โดยตนไดรับประโยชนตอบแทน 

เพ่ือประโยชนแหงมาตราน้ี บุคคลตามวรรคหน่ึงใหรวมถึง 

(1) กรรมการ ผูจัดการ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานหรือผูสอบบัญชีของ

บริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทท่ีมีหลักทรัพยซื้อขาย

ในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

( 2 )  ผู ถื อ ห ลั กท รัพย ข อ งบ ริ ษั ท ท่ี มี ห ลั กท รัพย จ ดทะ เ บี ยน ใน 

ตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทท่ีมีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยท่ีถือ

หลักทรัพยตามมูลคาท่ีตราไวเกินรอยละหาของทุนจดทะเบียน  ในกรณีน้ีใหคํานวณ

มูลคาหลักทรัพยของผูถือหลักทรัพยโดยนับหลักทรัพยของคูสมรสและบุตรท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะของผูถือหลักทรัพยดังกลาวรวมเปนหลักทรัพยของผูถือหลักทรัพยดวย 



(3) เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ หรือกรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงาน

ของตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งอยูในตําแหนงหรือฐานะ 

ท่ีสามารถลวงรูขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย

อันไดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

(4) ผูใดซึ่งเกี่ยวของกับหลักทรัพย และหรือการซื้อขายหลักทรัพยใน 

ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

 

มาตรา 242  เพ่ือมิใหบุคคลตามมาตรา 241 วรรคสอง ไดรับประโยชน

จากการฝาฝนมาตรา 241 วรรคหน่ึง ใหสํานักงานมีสิทธิเรียกใหผูฝาฝนดังกลาวสง

มอบผลประโยชนท่ีตนไดมาจากการซื้อขายหลักทรัพยน้ัน หรือจากการนําขอเท็จจริง

ออกเปดเผย ซึ่งไดกระทําภายในหกเดือนนับจากวันท่ีตนไดลวงรูขอเท็จจริงดังกลาว 

และใหผูฝาฝนน้ันสงมอบผลประโยชนตามท่ีสํานักงานเรียกรองภายในกําหนดเวลาท่ี

สํานักงานกําหนด 

ผลประโยชนท่ีเรียกไดตามวรรคหน่ึง ใหตกเปนของสํานักงาน 

 

มาตรา  243   ใ นก า รซื้ อ ห รื อข ายห ลักท รัพย จ ดทะ เบี ยน ใน 

ตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

(1) หามมิใหผูใดทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยรูเห็น หรือตกลงกับ

บุคคลอื่นอันเปนการอําพรางเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปหลงผิดไปวาขณะใดขณะหน่ึงหรือ

ชวงเวลาใดเวลาหน่ึงหลักทรัพยน้ันไดมีการซื้อหรือขายกันมาก หรือราคาของ

หลักทรัพยน้ันไดเปล่ียนแปลงไปหรือไมมีการเปล่ียนแปลง อันไมตรงตอสภาพปกติ

ของตลาด 



(2) หามมิใหผูใดโดยตนเองหรือรวมกับผูอื่นทําการซื้อขายหลักทรัพย 

ในลักษณะตอเน่ืองกัน อันเปนผลทําใหการซื้อหรือขายหลักทรัพยน้ันผิดไปจากสภาพ

ปกติของตลาด และการกระทําดังกลาวไดกระทําไปเพ่ือชักจูงใหบุคคลท่ัวไปทําการ 

ซื้อหรือขายหลักทรัพยน้ัน เวนแตเปนการกระทําโดยสุจริตเพ่ือปกปองประโยชน 

อันชอบธรรมของตน 

 

มาตรา 244  ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือวาเปนการอําพรางเพ่ือใหบุคคล

ท่ัวไปหลงผิดตามมาตรา 243 (1) ดวย 

(1) ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย ซึ่งในท่ีสุดบุคคลท่ีไดรับประโยชนจาก

การซื้อและขายหลักทรัพยน้ันยังคงเปนบุคคลคนเดียวกัน 

(2) สั่งซื้อหลักทรัพยโดยรูอยูแลววาตนเองหรือผูซึ่งรวมกันไดสั่งขายหรือ

จะสั่งขายหลักทรัพยของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวม

เดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน  ท้ังน้ี โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน ราคาใกลเคียง

กัน และภายในเวลาใกลเคียงกัน 

(3) สั่งขายหลักทรัพยโดยรูอยูแลววาตนเองหรือผูซึ่งรวมกันไดสั่งซื้อหรือ

จะสั่งซื้อหลักทรัพยของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวม

เดียวกันประเภทและชนิดเดียวกัน  ท้ังน้ี โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน ราคาใกลเคียงกัน 

และภายในเวลาใกลเคียงกัน 

  



สวนท่ี 2 

การเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ 

   

 

มาตรา 245  ในสวนน้ี 

“หลักทรัพย” หมายความวา หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน หรือ

หลักทรัพยอื่นท่ีอาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนได 

“กิจการ”๑๐๓

 

 หมายความว า  บ ริษัท ท่ีมีห ลักทรัพยจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย บริษัทท่ีมีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือบริษัท

มหาชนจํากัดท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

มาตรา 246 1 0 3

๑๐๔  บุคคลใดกระทําการไมวาโดยตนเองหรือรวมกับบุคคล

อื่นอันเปนผลใหตนหรือบุคคลอื่นเปนผูถือหลักทรัพยในกิจการในจํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นหรือ

ลดลงเมื่อรวมกันแลว มีจํานวนทุกรอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

กิจการน้ันไมวาจะมีการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพยน้ันหรือไม และไมวาการ

เพ่ิมขึ้นหรือลดลงน้ันจะมีจํานวนเทาใดในแตละคร้ัง บุคคลน้ันตองรายงานการเพ่ิมขึ้น

หรือลดลงของจํานวนหลักทรัพยในทุกรอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

กิจการดังกลาวตอสํานักงานทุกคร้ัง  ท้ังน้ี การคํานวณจํานวนสิทธิออกเสียงและ 

                                                 
๑๐๓ มาตรา 245 นิยามคําวา “กิจการ” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
๑๐๔ มาตรา 246 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับ

ท่ี 4) พ.ศ. 2551 



การรายงานใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับ 

ตลาดทุนประกาศกําหนด 

การเปนผูถือหลักทรัพยตามวรรคหน่ึง ใหหมายความรวมถึง การมีสิทธิ 

ท่ีจะซื้อหรือไดรับการสงมอบหลักทรัพยของกิจการอันเน่ืองมาจากการเปนผูถือ

หลักทรัพยท่ีกิจการมิไดเปนผูออกหรือจากการเขาเปนคูสัญญากับบุคคลอื่นใด  ท้ังน้ี 

ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 247 1 0 4

๑๐๕  บุคคลใดเสนอซื้อหรือไดมาไมวาโดยตนเองหรือรวมกับ

บุคคลอื่นหรือกระทําการอื่นใด อันเปนผลหรือจะเปนผลใหตนหรือบุคคลอื่นเปนผูถือ

หลักทรัพยในกิจการรวมกันถึงรอยละย่ีสิบหาขึ้นไปของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด

ของกิจการน้ัน ใหถือวาเปนการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ เวนแตการเปน 

ผูถือหลักทรัพยน้ันเปนผลจากการไดมาโดยทางมรดก  ในการน้ีใหคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือ

หลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ โดยอาจกําหนดใหบุคคลดังกลาวหรือบุคคลท่ีรวมกัน

จัดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยก็ได 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดใหจัดทําคําเสนอซื้อ

หลักทรัพยตามวรรคหน่ึงคําเสนอดังกลาวตองย่ืนตอสํานักงาน และใหมีผลใชบังคับ

เมื่อพนกําหนดเวลาตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 248  ใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยประกาศหรือแจงการเสนอซื้อ

หลักทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

                                                 
๑๐๕ มาตรา 247 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



มาตรา 249  ให ผู ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยสงสําเนาคําเสนอซื้อ

หลักทรัพยใหแกกิจการท่ีตนเสนอซื้อหลักทรัพยน้ันโดยทันทีท่ีไดย่ืนคําเสนอซื้อ

หลักทรัพยตอสํานักงาน 

 

มาตรา 250 1 0 5

๑๐๖  เมื่อได รับคําเสนอซื้อหลักทรัพยตามมาตรา 249  

ใหกิจการน้ันจัดทําความเห็นเกี่ยวกับคําเสนอซื้อหลักทรัพย และใหย่ืนตอสํานักงาน

พรอมท้ังสงสําเนาใหแกผูถือหุนทุกคน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ 

ท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 250/1 1 0 6

๑๐๗  กิจการจะกระทําการหรืองดเวนกระทําการใด 

ในประการท่ีนาจะมีผลตอการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการได ก็ตอเมื่อไดรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของกิจการ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ี

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

การกระทําการหรืองดเวนกระทําการท่ีฝาฝนตอบทบัญญัติในมาตราน้ี 

ไมมีผลผูกพันกิจการและใหกรรมการของกิจการตองรับผิดตอความเสียหายของ

บุคคลภายนอกท่ีสุจริตและเสียคาตอบแทน 

 

                                                 
๑๐๖ มาตรา 250 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
๑๐๗ มาตรา 250/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 



มาตรา 251  หามมิใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยซื้อหลักทรัพยของ

กิจการกอนท่ีคํ า เสนอซื้อหลักทรัพย ท่ี ย่ืนตอสํ า นักงานจะมีผลใชบังคับและ 

ไดดําเนินการตามมาตรา 248 

ในระหวางเวลานับจากวันท่ีคําเสนอซื้อหลักทรัพยมีผลใชบังคับ จนถึงวันท่ี

พนกําหนดระยะเวลารับซื้อท่ีกําหนดไวในคําเสนอซื้อหลักทรัพย หามมิใหผูทําคําเสนอ

ซื้อหลักทรัพยเขาซื้อหลักทรัพยน้ันโดยวิธีการอื่นใด นอกจากท่ีไดกําหนดไวตาม 

คําเสนอซื้อหลักทรัพยน้ัน 

 

มาตรา 252  เมื่อครบกําหนดระยะเวลารับซื้อท่ีกําหนดไวในคําเสนอซื้อ

หลักทรัพยแลว หากปรากฏวาผูถือหลักทรัพยไดแสดงเจตนาขายหลักทรัพยท่ีตนเอง

ถืออยูใหแกผู ทําคําเสนอซื้อขายหลักทรัพยมากกวาจํานวนท่ีไดทําคําเสนอซื้อ

หลักทรัพยไว  ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตองซื้อหลักทรัพยน้ันไวท้ังหมด เฉพาะใน

กรณีดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ีหลักทรัพยน้ันเปนหลักทรัพยจดทะเบียน หรือหลักทรัพย 

ท่ีซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย และผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยมีความประสงคจะ

มิใหหลักทรัพยน้ันเปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยท่ีซื้อขายในศูนยซื้อขาย

หลักทรัพยตอไป 

(2) ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยมีความประสงคจะเปล่ียนวัตถุท่ีประสงค

สําคัญของกิจการ 

(3) ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยมีความประสงคจะเปนผูถือหลักทรัพยของ

กิจการน้ันไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหลักทรัพยท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด

ของกิจการ 

(4) กรณีอื่นตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 



ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยจะตองชําระราคาหลักทรัพยแกผูขายหลักทรัพย

โดยทันทีท่ีไดรับมอบหลักทรัพย และในกรณีท่ีหลักทรัพยท่ีซื้อขายดังกลาวเปน

ห ลักทรัพย ท่ี จดทะเ บียนในตลาดหลักทรัพย  ให ถื อว า เปนการซื้ อขายใน 

ตลาดหลักทรัพย 

 

มาตรา 253  เมื่อผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยไดเสนอซื้อหลักทรัพยไว 

ในราคาหน่ึง แตปรากฏวามีผูถือหลักทรัพยแสดงเจตนาขายหลักทรัพยไมครบตาม

จํานวนในคําเสนอซื้อหลักทรัพย หากผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตองการจะซื้อใหครบ

ตามจํานวน ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยจะเสนอราคาใหมท่ีสูงกวาเดิมก็ได  ในกรณี 

เชนวาน้ี ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตองชําระราคาคาหลักทรัพยในสวนท่ีเพ่ิมขึ้นแก 

ผูถือหลักทรัพยท่ีไดแสดงเจตนาเสนอขายหลักทรัพยในคร้ังกอนดวย 

 

มาตรา 254  ในกรณีท่ีผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพ่ือเขาครอบงํากิจการ

มีความประสงคมิใหหลักทรัพยน้ันเปนหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

หรือท่ีซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยตอไป ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตองระบุ

วัตถุประสงคโดยชัดแจงในคําเสนอซื้อหลักทรัพยไวดวย 

 

มาตรา 255  บุคคลท่ีเคยทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพ่ือเขาครอบงํากิจการ

ไมวาจะดําเนินการสําเร็จหรือไม จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพ่ือเขาครอบงํากิจการได

อีกภายหลังระยะเวลาหน่ึงปนับต้ังแตวันท่ีพนกําหนดระยะเวลารับซื้อท่ีกําหนดไวใน 

คําเสนอซื้อหลักทรัพยคร้ังกอน เวนแตคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะอนุมัติเปน

ประการอื่น 

 



มาตรา 256  ใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท่ีไดซื้อหลักทรัพยไวเรียบรอย

แลว รายงานผลการซื้อหลักทรัพยตอสํานักงานภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนกําหนด 

การรายงานตามวรรคหน่ึง ให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

มาตรา 257  ใหสํานักงานเก็บรักษาขอมูลคําเสนอซื้อหลักทรัพยน้ัน

เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดเปนระยะะเวลาหน่ึงปนับจากวันท่ีคําเสนอซื้อ

หลักทรัพยมีผลใชบังคับ 

 

มาตรา 258107

๑๐๘  หลักทรัพยของกิจการท่ีบุคคลหรือหางหุนสวนดังตอไปน้ี

ถืออยูใหนับรวมเปนหลักทรัพยของบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ดวย 

(1) คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตามมาตรา 246 และ

มาตรา 247 

(2 ) บุคคลธรรมดาซึ่ ง เปนผูถือหุนในบุคคลตามมาตรา 246  และ 

มาตรา 247 เกินรอยละสามสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบุคคลดังกลาว 

โดยใหนับรวมสิทธิออกเสียงของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของผูถือหุน 

น้ันดวย 

(3) นิติบุคคลท่ีเปนผูถือหุนในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247  

เกินรอยละสามสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบุคคลดังกลาว 

                                                 
๑๐๘ มาตรา 258 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

 



(4) ผูถือหุนในบุคคลตาม (3) ตอไปเปนทอดๆ เร่ิมจากการถือหุนใน 

นิติบุคคลตาม (3) โดยการถือหุนในแตละทอดเกินรอยละสามสิบของจํานวน 

สิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลท่ีถูกถือหุน  ท้ังน้ี หากการถือหุนในทอดใดมี 

ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ใหนับรวมจํานวนสิทธิออกเสียงของคูสมรสและบุตร 

ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวในนิติบุคคลท่ีถูกถือหุนน้ันดวย 

(5) นิติบุคคลท่ีมีบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 หรือบุคคลตาม 

(1) (2) หรือ (3) เปนผูถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวนสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบุคคลดังกลาว 

(6) นิติบุคคลท่ีมีบุคคลตาม (5) เปนผูถือหุนตอไปเปนทอด ๆ เร่ิมจากผูถือ

หุนในนิติบุคคล (5) โดยการถือหุนในแตละทอดเกินรอยละสามสิบของจํานวน 

สิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลท่ีถูกถือหุนดังกลาว 

(7) หางหุนสวนสามัญท่ีบุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 หรือบุคคล

ตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) หรือหางหุนสวนจํากัดตาม (8) เปนหุนสวน 

(8) หางหุนสวนจํากัดท่ีบุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 หรือบุคคล

ตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) หรือหางหุนสวนสามัญตาม (7) เปนหุนสวนจําพวก

ไมจํากัดความรับผิด 

(9) นิติบุคคลท่ีบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 มีอํานาจในการ

จัดการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย 

 

มาตรา 259  ในกรณีเปนท่ีสงสัยวามีการถือหลักทรัพยอันมีลักษณะท่ี 

นับรวมเปนหลักทรัพยของบุคคลเดียวกันตามมาตรา 258  ใหสํานักงานแจงใหบุคคล

ท่ีเกี่ยวของดังกลาวชี้แจงหรือดําเนินการแกไขใหถูกตอง  หากบุคคลดังกลาวมิได



ชี้แจงหรือดําเนินการแกไขภายในกําหนดเวลาท่ีสํานักงานกําหนด ใหถือวาเปนการถือ

หุนอันเขาลักษณะท่ีกําหนดไวตามมาตรา 258 

  



หมวด 9 

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ108

๑๐๙ 

   

 

มาตรา 260109

๑๑๐  (ยกเลิก) 

 

มาตรา 261110

๑๑๑  (ยกเลิก) 

 

  

                                                 
๑๐๙ หมวด 9 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 
๑๑๐ มาตรา 260 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 
๑๑๑ มาตรา 261 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 



หมวด 10 

การกํากับและควบคุม 

   

 

มาตรา 262  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจและหนาท่ีกํากับและควบคุมโดยท่ัวไป

เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี และใหสอดคลองกับนโยบายของ

รัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา 262/1 1 1 1

๑๑๒  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น 

หรือทํารายงานเกี่ยวกับสภาพของตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา  

หรือแนวทางการกํากับดูแลตลาดทุนหรือตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาได 

 

มาตรา 263  บรรดาเร่ืองท่ีตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติน้ีใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

 

  

                                                 
๑๑๒ มาตรา 262/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 



หมวด 11 

พนักงานเจาหนาท่ี 

   

 

มาตรา 264  ในการปฏิบั ติหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนา ท่ีมีอํานาจ

ดังตอไปน้ี 

(1) เขาไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจหรือสถานท่ีต้ังของบริษัทหลักทรัพย

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมผูรับฝากทรัพยสิน ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขาย

หลักทรัพย สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย หรือ

สถานท่ีซึ่งรวบรวมหรือประมวลขอมูลของบริษัทหลักทรัพยหรือสถาบันดังกลาว 

ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือดวยเคร่ืองมืออื่นใด ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึง 

พระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน เพ่ือตรวจสอบกิจการ สินทรัพย 

และหน้ีสินของบริษัทหลักทรัพยหรือสถาบันดังกลาว รวมท้ังเอกสาร หลักฐาน หรือ

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพยหรือสถาบันดังกลาว 

(2) เขาไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจของผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพยหรือเจาของหลักทรัพยท่ีเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือ

บุคคลใด ๆ หรือสถานท่ีซึ่ งรวบรวมหรือประมวลขอมูลของบุคคลดังกลาว 

ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือดวยเคร่ืองมืออื่นใด ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึง

พระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน เพ่ือตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสาร

หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(3) เขาไปในธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน หรือสถานท่ีใดในระหวาง

เวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน  



เพ่ือทําการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานท่ีอาจเกี่ยวของกับการกระทํา 

อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(4) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(5) สั่งใหกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย 

กองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ผูรับฝากทรัพยสิน ตลาดหลักทรัพย 

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย สํานักหักบัญชี ศูนย รับฝากหลักทรัพย นายทะเบียน

หลักทรัพย และผูรวบรวมหรือประมวลขอมูลของบริษัทหลักทรัพย หรือสถาบัน

ดังกลาวดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือเคร่ืองมืออื่นใดมาใหถอยคําหรือสงสําเนา หรือ

แสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นเกี่ยวกับกิจการ การดําเนินงาน 

สินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทหลักทรัพยหรือสถาบันดังกลาว 

(6) สั่งใหบุคคลใด ๆ ท่ีซื้อหรือขายหลักทรัพยกับหรือผานบริษัทหลักทรัพย

หรือสมาชิกของตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยมาใหถอยคําหรือสง

สําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการซื้อหรือขาย

หลักทรัพย 

(7) สั่งใหบุคคลใด ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน

เจาหนาท่ีมาใหถอยคํา หรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุ

ใดท่ีเกี่ยวของหรือจําเปนแกการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 

(8) เขาไปตรวจสอบฐานะหรือการดําเนินงานในสถานท่ีประกอบธุรกิจของ

ลูกหน้ีของบริษัทหลักทรัพยในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน 

ในการปฏิบั ติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหบุคคล 

ท่ีเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 



เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (1) (2) (3) หรือ (8) แลว  

ถายังดําเนินการไมเสร็จ จะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของ

สถานท่ีน้ันก็ได 

การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตาม (6) (7) และ (8) จะตองเปน 

การกระทําตอบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับเร่ืองท่ีดําเนินการตรวจสอบ และตองไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานกอน  และในกรณีตาม (6) และ (7) พนักงานเจาหนาท่ี

ตองกําหนดระยะเวลาอันสมควรท่ีจะใหบุคคลดังกลาวสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได 

 

มาตรา 264/1 1 1 2

๑๑๓  เมื่อหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายอื่นในทํานองเดียวกันของตางประเทศ

รองขอ ใหสํานักงานมีอํานาจใหความชวยเหลือในการรวบรวมหรือตรวจสอบขอมูล

หรือหลักฐานท่ีจําเปนเพ่ือใชประกอบการพิจารณาการกระทําอันเปนการฝาฝน

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายอื่นในทํานองเดียวกัน

ของประเทศผูรองขอ  ท้ังน้ี การใหความชวยเหลือในกรณีดังกลาวตองอยูภายใต

หลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) การใหความชวยเหลือน้ันตองไมขัดตอประโยชนสาธารณะหรือ 

การรักษาความลับของประเทศ 

(2) การกระทําซึ่งเปนมูลกรณีของความชวยเหลือน้ันเขาลักษณะประเภท

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๑๑๓ มาตรา 264/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 

 



(3) หนวยงานตางประเทศท่ีรองขอความชวยเหลือตกลงหรือยินยอมท่ีจะ

ใหความชวยเหลือในทํานองเดียวกันเปนการตอบแทนหากไดรับคํารองขอจาก

สํานักงาน 

เพ่ือประโยชนแหงมาตราน้ี ใหนําความในมาตรา 264 มาใชบังคับ  

โดยอนุโลม 

มาตรา 265  ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตร

ประจําตัวแกบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนา ท่ี  ให เปนไปตามแบบท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

 

มาตรา 266  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา 267  ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ีท่ีมีลักษณะอันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนประชาชน 

และสํานักงานมีเหตุอันควรเชื่อวาผูกระทําความผิดจะยักยายหรือจําหนายทรัพยสิน

ของตน ใหสํานักงานดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งยึดหรือ

อายัดทรัพยสินของบุคคลน้ันหรือทรัพยสินซึ่งมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาเปนของ

บุคคลน้ันได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกินหน่ึงรอยแปดสิบวันไมได เวนแต 

ในกรณีท่ีมีการฟองคดีตอศาล ใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวา

ศาลจะสั่งเปนอยางอ่ืน และในกรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถฟองคดีไดภายใน 

หน่ึงรอยแปดสิบวัน ศาลท่ีมีเขตอํานาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของ

สํานักงานก็ได แตจะขยายเวลาอีกเกินหน่ึงรอยแปดสิบวันมิได 



ใหสํานักงานมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนผูดําเนินการยึด

หรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหน่ึง 

การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหน่ึง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวล

รัษฎากรมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาวจะหลบหนี

ออกนอกราชอาณาจักร เมื่อสํานักงานรองขอใหศาลอาญามีอํานาจสั่งหามมิใหบุคคลน้ัน

ออกนอกราชอาณาจักรไวกอนได และในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวน  

ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งหามมิใหบุคคลน้ันออกนอกราชอาณาจักรไวกอนเปน

การชั่วคราวไดเปนเวลาไมเกินสิบหาวัน จนกวาศาลอาญาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 

  



หมวด 12 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา 267/1 1 1 3

๑๑๔  ผูใดฝาฝนมาตรา 22/1 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 268   ผู ใดฝ าฝนมาตรา 32  มาตรา 33  ห รือมาตรา 34  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปนเงินไมเกินสองเทาของราคาขายของ

หลักทรัพยท้ังหมดซึ่งผูน้ันไดเสนอขาย แตท้ังน้ีเงินคาปรับตองไมนอยกวาหาแสนบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 269  ผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบั ติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดตาม 

มาตรา 35 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ 

หน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

มาตรา 270  ผูออกหุนกูผูใดออกใบหุนกูโดยมีรายการไมเปนไปตาม

มาตรา 40 หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 41 วรรคสอง หรือทําขอกําหนดหรือสัญญา 

ซึ่งขาดสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 42 หรือมาตรา 43  ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินสองแสนบาท 

 

                                                 
๑๑๔ มาตรา 267/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 

 



มาตรา 271  ผูออกหุนกูผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 44 ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติ

ใหถูกตอง 

 

มาตรา 272  ผูแทนผูถือหุนกูผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

เงื่อนไขหรือวิธีการท่ีกําหนดตามมาตรา 46 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 

และปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

มาตรา 273  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 50 มาตรา 53 

มาตรา 191 มาตรา 192 หรือมาตรา 193 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

หรือวิธีการท่ีกําหนดตามมาตรา 50 หรือมาตรา 191 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

หน่ึงแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติ 

ใหถูกตอง 

 

มาตรา 274  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 56 มาตรา 57 หรือ

มาตรา 58 (1) หรือ (3) ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไมเกิน

วันละสามพันบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทใดไมมา

ชี้แจงตามมาตรา 58 (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน 

หน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 275   กรรมการ ผู จัดการ ผู ดํ ารงตําแหนงบริหาร หรือ 

ผูสอบบัญชีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม



หลักเกณฑ หรือวิธีการท่ีกําหนดตามมาตรา 59  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

หาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติ 

ใหถูกตอง 

 

มาตรา 276  ผูใดเสนอขายหรือขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือ 

บุคคลใด ๆ โดยมิได ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ 

รางหนังสือชี้ชวนตอสํานักงานตามมาตรา 65  หรือในระหวางท่ีสํานักงานสั่งระงับการ

มีผลใชบั งคับของแบบแสดงรายการข อมูลการ เสนอขายหลักทรัพยและ 

รางหนังสือชี้ชวนตามมาตรา 76  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปนเงิน

ไมเกินสองเทาของราคาขายของหลักทรัพยท้ังหมดซึ่งผูน้ันไดเสนอขาย แตท้ังน้ี 

เงินคาปรับตองไมนอยกวาหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 277  ผูใดเสนอขายหรือขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคล 

ใด ๆ กอนท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน 

ท่ีย่ืนไวตอสํานักงานตามมาตรา 65 มีผลใชบังคับ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป 

หรือปรับเปนเงินไมเกินหน่ึงเทาของราคาขายของหลักทรัพยท้ังหมดซึ่งผู น้ัน 

ไดเสนอขาย  แตท้ังน้ีเงินคาปรับตองไมนอยกวาสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 278  ผูใดแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริง 

ซึ่งควรบอกใหแจงในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยหรือ 

รางหนังสือชี้ชวนท่ีย่ืนตามมาตรา 65  ในสาระสําคัญตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 

และปรับเปนเงินไมเกินสองเทาของราคาขายของหลักทรัพยท้ังหมดซึ่งผูน้ันได 

เสนอขาย แตท้ังน้ีเงินคาปรับตองไมนอยกวาหาแสนบาท 



 

มาตรา 279  ผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบั ติตามมาตรา 64  วรรคสอง  

มาตรา 66 วรรคสอง หรือมาตรา 81 วรรคหน่ึงหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ หรือวิธีการท่ีกําหนดตามมาตรา 81 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หน่ึงแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติ 

ใหถูกตอง 

 

มาตรา 280  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 77 มาตรา 79 หรือ

มาตรา 80 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือ 

ท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 281  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 88 ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติ

ใหถูกตอง 

 

มาตรา 281/1 1 1 4

๑๑๕  บริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามมาตรา 89/2  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 

ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทใดกระทําความผิดตามมาตราน้ี 

กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย

หรือบริษัทน้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ัง

จําท้ังปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดน้ันดวย 

                                                 
๑๑๕ มาตรา 281/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 



 

มาตรา 281/2115

๑๑๖  กรรมการหรือผูบริหารบริษัทผูใดไมปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตยสุจริตตามมาตรา 89/7 จนเปนเหตุ

ใหบริษัทไดรับความเสียหายหรือทําใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนจากการฝาฝน

หรือไมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินจํานวนคาเสียหายท่ีเกิดขึ้น

หรือประโยชนท่ีไดรับ  แตท้ังน้ีคาปรับดังกลาวตองไมตํ่ากวาหาแสนบาท 

ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงไดกระทําโดยทุจริต ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินสองเทาของคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นหรือประโยชนท่ี

ไดรับ  แตท้ังน้ีคาปรับดังกลาวตองไมตํ่ากวาหน่ึงลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 281/3 1 1 6

๑๑๗  กรรมการหรือผูบริหารบริษัทผูใดไมปฏิบัติตาม 

มาตรา 89/14  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ 

สามพันบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

มาตรา 281/4 1 1 7

๑๑๘  คณะกรรมการบริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา 89/15 

วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ 

สามพันบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

                                                 
๑๑๖ มาตรา 281/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 
๑๑๗ มาตรา 281/3 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 
๑๑๘ มาตรา 281/4 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 



ประธานกรรมการบริษัทผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 89/15 วรรคสอง  

ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาท

ตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

มาตรา 281/5 1 1 8

๑๑๙  เลขานุการบริษัทผูใดไมปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีกําหนด

ตามมาตรา 89/15 (1) (2) หรือ (3) หรือมาตรา 89/16 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

หน่ึงแสนบาท 

 

มาตรา 281/6 1 1 9

๑๒๐  บริษัทใดไมปฏิบัติตามมาตรา 89/17 ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหาแสนบาทและปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิได

ปฏิบัติใหถูกตอง 

 

มาตรา 281/7 1 2 0

๑๒๑  เลขานุการบริษัทผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

มาตรา 89/23 จนเปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหาย หรือทําใหตนเองหรือผูอื่นไดรับ

ประโยชนจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินจํานวน

คาเสียหายท่ีเกิดขึ้นหรือประโยชนท่ีไดรับ แตท้ังน้ีคาปรับดังกลาวตองไมตํ่ากวา 

หน่ึงแสนบาท 

                                                 
๑๑๙ มาตรา 281/5 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 
๑๒๐ มาตรา 281/6 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 
๑๒๑ มาตรา 281/7 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 



ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงไดกระทําโดยทุจริต ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองเทาของคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นหรือประโยชน

ท่ีไดรับ  แตท้ังน้ีคาปรับดังกลาวตองไมตํ่ากวาหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 281/8 1 2 1

๑๒๒  ผูสอบบัญชีผูใดหรือคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 89/25 ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท 

 

มาตรา 281/9 1 2 2

๑๒๓  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 89/31 ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินสามแสนบาท 

 

มาตรา 281/10 1 2 3

๑๒๔  ผูใดมีหนาท่ีเปดเผยเอกสารตอผูถือหุนหรือ

ประชาชนท่ัวไปตามท่ีบัญญัติในหมวด 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทท่ีออก

หลักทรัพย แสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงใน

สาระสําคัญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือ 

ท้ังจําท้ังปรับ 

 

                                                 
๑๒๒ มาตรา 281/8 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 
๑๒๓ มาตรา 281/9 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 
๑๒๔ มาตรา 281/10 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 



มาตรา 282 1 2 4

๑๒๕  บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 92 

มาตรา 94 มาตรา 96 มาตรา 97 มาตรา 98 มาตรา 100 มาตรา 101 มาตรา 102 

มาตรา 103 มาตรา 104 มาตรา 105 มาตรา 106 มาตรา 108 มาตรา 109  

มาตรา 110 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116  

มาตรา 117 มาตรา 122 มาตรา 123 มาตรา 124 มาตรา 125 มาตรา 126  

มาตรา 129  มาตรา 130 มาตรา 134 วรรคหน่ึง มาตรา 135 มาตรา 136  

มาตรา 139 (1) (2) (3) หรือ (4) มาตรา 140 วรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม 

มาตรา 151 หรือมาตรา 195 วรรคหน่ึง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

เงื่อนไข หรือวิธีการ หรือคําสั่ ง ท่ีกําหนดตามมาตรา 90 วรรคสี่  มาตรา 91  

มาตรา 92  มาตรา 98  (7 )  หรือ (10 ) มาตรา 100  วรรคสอง มาตรา 117  

มาตรา 135 มาตรา 139 (4) มาตรา 140 วรรคสอง มาตรา 141 มาตรา 142  

มาตรา 143 มาตรา 144 หรือมาตรา 150 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท 

และปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

มาตรา 283 1 2 5

๑๒๖  ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตาม 

มาตรา 92  มาตรา 96  มาตรา 102  มาตรา 105  มาตรา 106  มาตรา 108  

มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116  

มาตรา 117 มาตรา 123 มาตรา 129 มาตรา 130 มาตรา 135 มาตรา 140  

วรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา 151 หรือมาตรา 195 วรรคหน่ึง  

                                                 
๑๒๕ มาตรา 282 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 
๑๒๖ มาตรา 283 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 



หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ หรือคําสั่งท่ีกําหนดตาม

มาตรา 92 มาตรา 117 มาตรา 135 หรือมาตรา 150 กรรมการ ผูจัดการ หรือ 

บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยน้ัน ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวา

ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดน้ันดวย 

ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตามมาตรา 97 มาตรา 98 

มาตรา 112 มาตรา 122 มาตรา 124 มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 134  

วรรคหน่ึง มาตรา 136 หรือมาตรา 139 (1) (2) (3) หรือ (4) หรือฝาฝนหรือ 

ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ หรือคําสั่งท่ีกําหนดตามมาตรา 90 วรรคสี่ 

มาตรา 91 มาตรา 98 (7) หรือ (10) มาตรา 139 (4) มาตรา 141 มาตรา 142  

มาตรา 143 หรือมาตรา 144  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยน้ันตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับ 

ไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการ

กระทําความผิดน้ันดวย 

 

มาตรา 284  ผู ดูแลผลประโยชนผู ใดละเลยไมปฏิบั ติหนา ท่ีตาม 

มาตรา 127 หรือมาตรา 128 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท  

และปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

มาตรา 285  ผูชําระบัญชีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 130 หรือ

มาตรา 131 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท  

และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง หรือท้ังจํา 

ท้ังปรับ 



มาตรา 285 ทวิ 1 2 6

๑๒๗  บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

มาตรา 133 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกิน 

วันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนการฝาฝนมาตรา 133 วรรคหน่ึง

ดวย ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาท

ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยูหรือยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตามมาตรา 133 วรรคสอง 

กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย

น้ันตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดน้ันดวย127

๑๒๘ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนการฝาฝนมาตรา 133 วรรคหน่ึง

ดวย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 285 ตรี 1 2 8

๑๒๙  ผูจัดการกองทุนสวนบุคคลใดไมดําเนินการตาม

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีประกาศกําหนดตามมาตรา 134 วรรคสาม  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

                                                 
๑๒๗ มาตรา 285 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2542 
๑๒๘ มาตรา 285 ทวิ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
๑๒๙ มาตรา 285 ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2542 



ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนการฝ าฝนมาตรา 134  

วรรคสองดวย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท  

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 286  ผูรับฝากทรัพยสินผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 137 

ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาท

ตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

มาตรา 286 ทวิ 1 2 9

๑๓๐  บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

มาตรา 138 หรือมาตรา 139 (5) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีก

ไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตามมาตรา 138 หรือ 

มาตรา 139 (5)  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ

บริษัทหลักทรัพยน้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดน้ันดวย130

๑๓๑ 

 

 

                                                 
๑๓๐ มาตรา 286 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2542 
๑๓๑ มาตรา 286 ทวิ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



มาตรา 287 1 3 1

๑๓๒  ผูสอบบัญชีผู ใดของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยตาม 

มาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 บริษัทหลักทรัพย กองทุนรวม กองทุน 

สวนบุคคล บริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  หรือบริษัท 

ท่ีมีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยปฏิบัติงานสอบบัญชี เพ่ือแสดง

ความเห็นตองบการเงินไมเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีหรือ

ขอกําหนดเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือทํารายงานเท็จ 

หรือฝาฝนมาตรา 62 วรรคหน่ึง มาตรา 107 หรือมาตรา 140 วรรคสี่ หรือวรรคหา 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 288  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 93 มาตรา 95 หรือ

มาตรา 156 ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงสามป และปรับต้ังแตหกหมื่นบาท

ถึงสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

 

มาตรา 289  ผูใดประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไมไดรับใบอนุญาตจาก

รัฐมนตรีตามมาตรา 90 หรือฝาฝนมาตรา 155 มาตรา 209 มาตรา 219 มาตรา 220 

หรือมาตรา 221 ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงหาป และปรับต้ังแตสองแสนบาท

ถึงหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 

 

                                                 
๑๓๒ มาตรา 287 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 



มาตรา 290 1 3 2

๑๓๓  ศูนยซื้อขายหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

มาตรา 171 วรรคสอง มาตรา 188 หรือมาตรา 213 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ เงื่อนไข หรือวิธีการ หรือคําสั่งท่ีกําหนดตามมาตรา 186 (1) หรือ 

มาตรา 206  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาทและปรับอีกไมเกินวันละ 

หน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

มาตรา 291  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งท่ีกําหนดตามมาตรา 186 

(2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 292  ผูประกอบการเปนสํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

หรือนายทะเบียนหลักทรัพยผูใดไมดําเนินงานใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขหรือ

วิธีการท่ีกําหนดตามมาตรา 223  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกิน

สามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาท ตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติ 

ใหถูกตอง หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 293  สมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยใดฝาฝนหรือ 

ไมปฏิบัติตามมาตรา 236 ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท และปรับอีกไมเกิน

วันละสามพันบาท ตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

 

                                                 
๑๓๓ มาตรา 290 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

 



มาตรา 294  บริษัทหลักทรัพยใดตกลงเขากันเพ่ือทําการสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยอันมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดแบงปนกัน โดยมิได

จัดต้ังเปนสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติน้ี ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียัง 

ฝาฝนอยู 

 

มาตรา 295  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงานตามมาตรา 232 

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท 

 

มาตรา 296   ผู ใดฝ าฝนมาตรา 238  มาตรา 239  มาตรา 240  

มาตรา 241 หรือมาตรา 243 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปนเงิน 

ไมเกินสองเทาของผลประโยชนท่ีบุคคลน้ัน ๆ ไดรับไว หรือพึงจะไดรับเพราะการ

กระทําฝาฝนดังกลาว  แตท้ังน้ี คาปรับดังกลาวตองไมนอยกวาหาแสนบาท หรือ 

ท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 297  ผูใดทําการวิเคราะหฐานะการเงินผลการดําเนินงานหรือ

ราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหรือนิติบุคคลท่ีออกหลักทรัพยหรือท่ีมีหลักทรัพย 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย  

โดยบิดเบือนขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห หรือใชขอมูลซึ่งรูอยูวาเปน

เท็จมาใชในการวิเคราะห และผลของการวิเคราะหน้ันอาจทําใหเกิดความเสียหายแก

บริษัทหรือนิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ หรือมีผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัทหรือนิติบุคคลน้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 



มาตรา 298  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 246 มาตรา 247 

มาตรา 248 มาตรา 249 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254  

มาตรา 255 หรือมาตรา 256 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดตาม 

มาตรา 247 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับ

อีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 299 1 3 3

๑๓๔  ผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบั ติตามมาตรา 250  หรือ 

มาตรา 250/1 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละ 

หน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

มาตรา 300 1 3 4

๑๓๕  ในกรณี ท่ี ผู กระ ทํ าความผิดตามมาตรา  268  

มาตรา 269 มาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 272 มาตรา 273 มาตรา 274  

มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 281 มาตรา 281/6 มาตรา 281/9 มาตรา 281/10 

มาตรา 284 มาตรา 286 มาตรา 290 มาตรา 292 มาตรา 296 มาตรา 297  

มาตรา 298 หรือมาตรา 299 เปนนิติบุคคล  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด 

ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับ

ความผิดน้ัน ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดน้ัน 

 

                                                 
๑๓๔ มาตรา 299 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
๑๓๕ มาตรา 300 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



มาตรา 301 1 3 5

๑๓๖  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดตามมาตรา 278 มาตรา 288 

หรือมาตรา 289 เปนนิติบุคคล  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติบุคคลน้ันตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย 

เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดน้ัน 

 

มาตรา 302  ผูใดใหถอยคําอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งอาจทําให

ผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน และปรับไมเกิน 

หกหมื่นบาท 

 

มาตรา 303  ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือไมอํานวยความ

สะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 264 หรือฝาฝนมาตรา 145 

วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน และปรับไมเกินหกหมื่นบาท 

 

มาตรา 304  ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําใหไรประโยชน 

ซึ่งตราหรือเคร่ืองหมาย ซึ่งพนักงานเจาหนาท่ีไดประทับหรือหมายไวท่ีสิ่งใด ๆ ในการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 264 เพ่ือเปนหลักฐานในการยึดหรืออายัด หรือรักษาสิ่งน้ัน ๆ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสามแสนบาท 

 

มาตรา 305  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําให

สูญหายหรือไรประโยชนซึ่งทรัพยสินหรือเอกสารใด ๆ อันพนักงานเจาหนาท่ีไดยึด 

อายัด รักษาไว หรือสั่งใหสงเพ่ือเปนพยานหลักฐานตามมาตรา 264 ไมวาพนักงาน

                                                 
๑๓๖ มาตรา 301 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



เจาหนาท่ีจะรักษาทรัพยสินหรือเอกสารน้ันไวเอง หรือสั่งใหผูน้ันหรือผูอื่นสงหรือรักษา

ไวก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงสามป และปรับต้ังแตหกหมื่นบาทถึง

สามแสนบาท 

 

มาตรา 306  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัติน้ี โดยทุจริต หลอกลวงดวยการแสดง

ขอความอันเปนเท็จแกประชาชน หรือดวยการปกปดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแก

ประชาชน และโดยการหลอกลวงดังวา น้ันไดไปซึ่ งทรัพยสินจากประชาชน 

ผูถูกหลอกลวง หรือบุคคลท่ีสาม หรือทําใหประชาชนผูถูกหลอกลวง หรือบุคคลท่ีสาม

ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงสิบป และปรับ 

ต้ังแตหาแสนบาทถึงหน่ึงลานบาท 

 

มาตรา 307  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งไดรับมอบหมายใหจัดการ

ทรัพยสินของนิติบุคคลดังกลาวหรือทรัพยสินท่ีนิติบุคคลดังกลาวเปนเจาของรวม 

อยูดวย  กระทําผิดหนาท่ีของตนดวยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเปนเหตุใหเกิด 

ความเสียหายแกประโยชนในลักษณะท่ีเปนทรัพยสินของนิติบุคคลน้ัน ตองระวางโทษ

จําคุกต้ังแตหาปถึงสิบป และปรับต้ังแตหาแสนบาทถึงหน่ึงลานบาท 

 

มาตรา 308  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัติน้ี ครอบครองทรัพยซึ่งเปนของ 

นิติบุคคลดังกลาว หรือซึ่งนิติบุคคลดังกลาวเปนเจาของรวมอยูดวย เบียดบังเอาทรัพย



น้ันเปนของตนหรือบุคคลท่ีสามโดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงสิบป และ

ปรับต้ังแตหาแสนบาทถึงหน่ึงลานบาท 

 

มาตรา 309  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัติน้ี เอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย  

ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชนซึ่งทรัพยสินอันนิติบุคคลดังกลาวมีหนาท่ีดูแลหรือ

ท่ีอยูในความครอบครองของนิติบุคคลน้ัน ถาไดกระทําเพ่ือใหเกิดความเสียหายแก

ผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาแสนบาท 

 

มาตรา 310  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ี รูวาเจาหน้ีของนิติบุคคลดังกลาว 

หรือเจาหน้ีของบุคคลอื่นซึ่งจะใชสิทธิของเจาหน้ีนิติบุคคลน้ันบังคับการชําระหน้ี 

จากนิติบุคคล ใชหรือนาจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหน้ี 

(1) ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกผูอื่นซึ่งทรัพยสินของนิติบุคคล

น้ัน หรือ 

(2) แกลงใหนิติบุคคลน้ันเปนหน้ีซึ่งไมเปนความจริง 

ถาไดกระทําเพ่ือมิให เจาหน้ีได รับชําระหน้ีท้ังหมดหรือแตบางสวน  

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงสิบป และปรับต้ังแตหาแสนบาทถึงหน่ึงลานบาท 

 

มาตรา 311  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัติน้ี กระทําการหรือไมกระทําการ 

เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพ่ือตนเองหรือผูอื่นอันเปนการ



เสียหายแกนิติบุคคลน้ัน ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงสิบป และปรับต้ังแต 

หาแสนบาทถึงหน่ึงลานบาท 

 

มาตรา 312  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัติน้ี กระทําหรือยินยอมใหกระทําการ

ดังตอไปน้ี 

(1) ทําใหเสียหาย ทําลาย เปล่ียนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชีเอกสาร 

หรือหลักประกันของนิติบุคคลดังกลาว หรือท่ีเกี่ยวกับนิติบุคคลดังกลาว 

(2) ลงขอความเท็จหรือไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของ 

นิติบุคคลหรือท่ีเกี่ยวกับนิติบุคคลน้ัน หรือ 

(3) ทําบัญชีไมครบถวน ไมถูกตอง ไม เปนปจจุบันหรือไมตรงตอ 

ความเปนจริง 

ถากระทําหรือยินยอมใหกระทําเพ่ือลวงใหนิติบุคคลดังกลาวหรือผูถือหุน

ขาดประโยชนอันควรได หรือลวงบุคคลใด ๆ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงสิบป 

และปรับต้ังแตหาแสนบาทถึงหน่ึงลานบาท 

 

มาตรา 313  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของบริษัทหรือนิติบุคคลท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ

หลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยใด ฝาฝนมาตรา 307 มาตรา 308  

มาตรา 309 หรือมาตรา 311 ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงสิบป และปรับเปนเงิน

สองเทาของราคาทรัพยสินหรือประโยชนท่ีบุคคลดังกลาวไดกระทําการฝาฝนในมาตรา

น้ัน ๆ แลวแตกรณี แตท้ังน้ีคาปรับดังกลาวตองไมตํ่ากวาหาแสนบาท 

 



มาตรา 314  ผูใดกอใหกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 

ในการดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ี หรือผูสอบบัญชี กระทํา

ความผิดตามท่ีบัญญัติในมาตรา 287 มาตรา 306 มาตรา 307 มาตรา 308  

มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 หรือมาตรา 312  ไมวาดวยการใช สั่ง ขูเข็ญ 

จาง หรือดวยวิธีอื่นใด ตองระวางโทษดังท่ีบัญญัติไวในมาตราน้ัน ๆ 

มาตรา 315  ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือหรือ 

ใหความสะดวกในการท่ีกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือผูสอบบัญชี กระทําความผิดตามท่ีบัญญัติ

ในมาตรา 287 มาตรา 306 มาตรา 307 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310  

มาตรา 311 หรือมาตรา 312 ไมวากอนหรือขณะกระทําความผิด ตองระวางโทษ 

ดังท่ีบัญญัติไวในมาตราน้ัน ๆ  เวนแตผูน้ันมิไดรูถึงการชวยเหลือหรือใหความสะดวก

น้ัน 

 

มาตรา 315/1 1 3 6

๑๓๗  ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษผูใดตาม 

มาตรา 241 หรือมาตรา 243  ใหพนักงานอัยการมีอํานาจรองขอตอศาลใหจายเงิน

สินบนใหแกผูนําจับหรือผูท่ีแจงขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดและเงินรางวัลใหแก

ผูจับจากเงินคาปรับท่ีผูกระทําความผิดดังกลาวไดนํามาชําระตอศาลไมเกินรอยละ

สามสิบของจํานวนเงินคาปรับน้ัน และใหจายเงินไดเมื่อคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุด

แลว 

                                                 
๑๓๗ มาตรา 315/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 

 



ในกรณีท่ีมีการเปรียบเทียบในความผิดตามมาตรา 241 หรือมาตรา 243 

ใหสํานักงานมีอํานาจรองขอตอคณะกรรมการเปรียบเทียบใหจายเงินสินบนใหแก 

ผูท่ีแจงขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิด จากเงินคาปรับท่ีผูกระทําความผิดดังกลาว

ไดชําระตามคําสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบไมเกินรอยละสามสิบของจํานวนเงิน

คาปรับน้ัน 

ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามมาตราน้ีได 

บุคคลดังตอไปน้ีไมมีสิทธิไดรับเงินสินบนและเงินรางวัลตามมาตราน้ี 

(1) กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกํากับตลาดทุน เลขาธิการ และพนักงาน

ของสํานักงาน 

(2) กรรมการ ผูจัดการ และพนักงานตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขาย

หลักทรัพย 

 

มาตรา 316  ผูใดลวงรูกิจการของบุคคลใดเน่ืองจากการปฏิบัติตาม

อํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี อันเปนกิจการท่ีตามปกติวิสัยจะพึงสงวน

ไวไมเปดเผย  ถาผูน้ันนําไปเปดเผยแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป 

และปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความในวรรคหน่ึง มิใหนํามาใชบังคับแกการเปดเผยในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) การเปดเผยตามหนาท่ี 

(2) การเปดเผยเพ่ือประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

(3) การเปดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(4) การเปดเผยเพ่ือประโยชนในการแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของ

บริษัทหลักทรัพย 



(5) การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี 

(6) การเปดเผยแกทางการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศท่ี 

ทําหนาท่ีกํากับหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย หรือกํากับดูแลสถาบันการเงิน 

(7 )  การเปดเผยเมื่ อได รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล าวเปน 

ลายลักษณอักษร 

 

มาตรา 317 1 3 7

๑๓๘  ความผิดตามมาตรา 268 มาตรา 269 มาตรา 270 

มาตรา 271 มาตรา 272 มาตรา 273 มาตรา 274 มาตรา 275 มาตรา 276  

มาตรา 277 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 281 มาตรา 281/1 มาตรา 281/2  

วรรคหน่ึง มาตรา 281/3 มาตรา 281/4 มาตรา 281/5 มาตรา 281/6 มาตรา 281/7 

วรรคหน่ึง มาตรา 281/8 มาตรา 281/9 มาตรา 281/10 มาตรา 282 มาตรา 283 

มาตรา 284 มาตรา 285 มาตรา 285 ทวิ มาตรา 285 ตรี มาตรา 286 มาตรา 286 

ทวิ มาตรา 287 มาตรา 290 มาตรา 291 มาตรา 292 มาตรา 293 มาตรา 294 

มาตรา 295 มาตรา 296 มาตรา 297 มาตรา 298 มาตรา 299 และมาตรา 300  

ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแตงต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได 

คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหน่ึงใหมีจํานวน

สามคน ซึ่งคนหน่ึงตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา 

                                                 
๑๓๘ มาตรา 317 วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

 



เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหา

ไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบ

กําหนดแลว ใหคดีน้ันเปนอันเลิกกัน 

  



หมวด 13 

บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา  318   ในวาระ เ ร่ิมแรก เป น ระยะ เวลาสี่ ป นั บแต วั น ท่ี

พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา 21 (4) 

มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของเลขาธิการ 

 

มาตรา 319  ใหกระทรวงการคลังดําเนินการใหมีการโอนเงินดังตอไปน้ี 

ใหแกสํ า นักงานภายในสามสิบ วันนับแต วัน ท่ีพระราชบัญญั ติ น้ีประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เพ่ือเปนทุนประเดิมของสํานักงานตามมาตรา 25 

(1 )  เงินคงเหลือจากกองทุนแกไขปญหาธุรกิจหลักทรัพยจํ านวน 

หารอยหาลานหกแสนสี่หมื่นสองพันหกรอยสี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค พรอมดอกผลของ

เงินดังกลาว 

(2) เงินคงเหลือจากกองทุนพัฒนาตลาดทุนจํานวนสองรอยลานบาท 

 

มาตรา 320  ใหธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงินจํานวนหารอยลานบาท

ใหแกสํ า นักงานภายในสามสิบ วันนับแต วัน ท่ีพระราชบัญญั ติ น้ีประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เพ่ือเปนทุนประเดิมของสํานักงานตามมาตรา 25 

 

มาตรา 321  ใหถือวาบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 

ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร อยูแลวในวันท่ี



พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ เปนบริษัทท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย

ประเภทน้ันตามพระราชบัญญัติน้ี 

มิใหนําความในมาตรา 94 มาใชบังคับกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพยตาม

วรรคหน่ึง 

 

มาตรา 322  ใหบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยตาม

มาตรา 321 ท่ีมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวนอยกวาหน่ึงรอยลานบาทดําเนินการ

ดังตอไปน้ี 

(1) ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ตองดําเนินการใหมี

ทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวไมตํ่ากวาหาสิบลานบาท 

(2) ภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ตองดําเนินการ 

ใหมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวไมตํ่ากวาหน่ึงรอยลานบาท 

 

มาตรา 323  บุคคลผูกระทําการแทนบริษัทซึ่งจัดต้ังและประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยตามกฎหมายตางประเทศ โดยมีสํานักงานติดตอกับบุคคลท่ัวไปใน

ราชอาณาจักรและไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  

ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร อยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี 

ใชบังคับ ใหถือวาเปนผูกระทําการแทนบริษัทหลักทรัพยซึ่งจัดต้ังตามกฎหมาย

ตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตแลวตามมาตรา 93 แหงพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 324  ใหบริษัทหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

จัดการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร จัดการโครงการลงทุนตามท่ีไดรับอนุมัติตามกฎหมายดังกลาว



ตอไปไดจนกวาจะสิ้นสุดโครงการลงทุนน้ัน  ท้ังน้ี ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวดวย สําหรับการใดท่ีกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของธนาคารแหงประเทศไทยใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน 

ในระหวางยังไมสิ้นสุดโครงการลงทุน หากบริษัทหลักทรัพยตามวรรคหน่ึง

มีความประสงคจะแปรสภาพโครงการลงทุนใหเปนกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติน้ี 

บริษัทหลักทรัพย ดังกลาวตองปฏิบั ติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  และเมื่อไดดําเนินการแลวใหนําบทบัญญัติวาดวยการ

จัดการกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติน้ีมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 325  ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา 321 ท่ีไดรับอนุญาต

ใหประกอบการจัดการกองทุนรวม ซื้อหรือมีหุนเปนของตนเองโดยมิใชเพ่ือประโยชน

ของโครงการลงทุนอยูแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ซึ่งไมอาจกระทําไดตาม

มาตรา 98 (7) แหงพระราชบัญญัติน้ี ใหบริษัทหลักทรัพยดังกลาวคงมีสิทธิถือหรือมีไว

ซึ่งหุนน้ันตอไปได แตถาจําหนายหุนไปเทาใด ก็ใหมีสิทธิถือหรือมีไวเพียงเทาจํานวน 

ท่ีเหลือน้ัน 

 

มาตรา 326  ใหถือวาผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพยหรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพยซึ่งไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ

เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร กอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี 

ใชบังคับเปนผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ท่ีได รับความเห็นชอบแลวตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

 



มาตรา 327  ในกรณีท่ีบริษัทตามมาตรา 321 มีกรรมการ ผูจัดการ หรือ

บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการหรือท่ีปรึกษาซึ่งเปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

กอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนผูท่ีไดรับความเห็นชอบ

แลวตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 328  ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง หรือ

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยท่ีออกตาม

ความในกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ

เครดิตฟองซิเอร บรรดาซึ่งยังใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ยังคงใช

บังคับไดตอไปจนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งตาม

พระราชบัญญัติน้ีออกใชบังคับ 

การใดท่ีกฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหน่ึงกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศไทย ใหยังคงเปน

อํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประทศไทยตอไป 

แลวแตกรณี จนกวามีการแตงต้ังคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการแลว ใหอํานาจ

หนาท่ีดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน 

แลวแตกรณี 

 

มาตรา 329  ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งจัดต้ังขึ้นตาม

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.2517 เปนตลาดหลักทรัพย

ตามพระราชบัญญัติน้ี และใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กับผู จัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่ ง ดํ ารงตําแหนงอยู ในวัน ท่ี



พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ยังคงปฏิบัติหนาท่ีไดตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังและ

เลือกต้ังคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยและผู จัดการตลาดหลักทรัพยตาม

พระราชบัญญัติน้ี ซึ่งตองไมเกินหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

มาตรา 330  ใหโอนบรรดาพนักงานและลูกจางของตลาดหลักทรัพย 

ท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.2517 ไปเปน

ของตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 331   ให โอนบรรดากิจการ ทุน สินทรัพย  สิทธิ  ห น้ีสิน  

ความรับผิด และงบประมาณของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนบรรดาเงินของกองทุน

ทดแทนความเสียหายท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย พ.ศ. 2517 ไปเปนของตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 332  ใหตลาดหลักทรัพยจายเงินปละหาสิบลานบาทเปนเวลาหาป

ใหแกสํ า นักงาน โดยในปแรกให ดํ า เ นินการภายในสามสิบ วันนับแต วัน ท่ี

พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในปตอ ๆ ไปใหดําเนินการภายใน

สามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับและของปถัดไป 

จนครบหาป 

เงินท่ีจายตามวรรคหน่ึง ใหถือเปนเงินท่ีตลาดหลักทรัพยไดปฏิบัติตาม

มาตรา 182 ตลอดเวลาท่ียังดําเนินการตามวรรคหน่ึง 

 



มาตรา 333   ให สมาชิกของตลาดหลักทรัพย ท่ี จัด ต้ั งขึ้ นตาม

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 เปนสมาชิกของ 

ตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 334  ใหหลักทรัพยท่ีซื้อขายกันอยูในตลาดหลักทรัพยท่ีจัดต้ังขึ้น

ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 เปนหลักทรัพย 

จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี  แตในกรณีท่ีบริษัทท่ีมีหลักทรัพยดังกลาว 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

อยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหบริษัทน้ันแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด

ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช

บังคับ  ในกรณีท่ีมีความจําเปน คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขยายระยะเวลาดังกลาวได 

แตจะขยายระยะเวลาเกินกวาหาปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับไมได 

 

มาตรา  335   ในกรณี ท่ีบ ริษัท ใด ดํ า เ นินการ ย่ืนคํ าขออ นุญาต 

ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสั่ง รับหลักทรัพยของตนเปนหลักทรัพย 

จดทะเบียนหรือหลักทรัพย รับอนุญาตตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตาม 

มาตรา 18 และมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

พ.ศ. 2517 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังยังมิไดมีคําสั่งใหรับ

หลักทรัพย น้ันเปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยรับอนุญาตกอนวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีมีผลใชบังคับ  ใหดําเนินการตามมาตรา 18 และมาตรา 19 แหง

พระราชบัญญั ติ ดังกล าวตอไปได  และใหอํ านาจหนา ท่ีของ รัฐมนตรีว าการ

กระทรวงการคลังเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



เมื่อคณะกรรมการ ก .ล .ต. ไดสั่ ง รับหลักทรัพยของบริษัทท่ีได ย่ืน 

ขออนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยรับอนุญาตตามวรรคหน่ึงแลว  

ใหถือวาหลักทรัพยดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ น้ี  

และใหบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนดังกลาวตองดําเนินการแปรสภาพเปน 

บริษัทมหาชนจํากัดตามมาตรา 334 แหงพระราชบัญญัติน้ีดวย 

 

มาตรา 336  ในกรณีท่ีบริษัทใดดําเนินการย่ืนขออนุญาตเสนอขายหุน

ใหมตอประชาชนหรือออกหุนกู ตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 19 ตรี 

แหงพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527  และ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยยังมิไดอนุญาตใหบริษัทดังกลาวเสนอขายหุนใหมตอ

ประชาชนหรือออกหุนกูไดกอนวันท่ีพระราชบัญญัติฉบับน้ีใชบังคับ ใหคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยดําเนินการพิจารณาการขออนุญาตดังกลาวตอไปไดตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนดดวยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตามมาตรา 19 ตรี แหงพระราชบัญญัติดังกลาว   

แตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีจะตองแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวเพ่ือให

การพิจารณาอนุญาตลุลวงไปได คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยอาจกําหนดหลักเกณฑ

หรือวิธีการใด ๆ ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได 

 

มาตรา 337  บริษัทท่ีไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนใหมตอประชาชน หรือ

ออกหุนกูตามมาตรา 19 ตรี แหงพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2517  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527  กอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ หรือบริษัทท่ีไดรับอนุญาต



ใหเสนอขายหุนใหมตอประชาชนหรือออกหุนกูตามมาตรา 336 แหงพระราชบัญญัติน้ี 

ใหบริษัทดังกลาวดําเนินการเสนอขายหุนใหมตอประชาชนหรือออกหุนกูตอไปไดตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดตามมาตรา 19 ตรี แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  และ

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีจะตองแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวเพ่ือใหการ

เสนอขายหุนใหมตอประชาชนหรือออกหุนกู ลุลวงไปได คณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการใด ๆ ดวยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได 

 

มาตรา 338  ใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลัง 

ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517  

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2527  ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระเบียบตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ระเบียบปฏิบัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ

ทะเบียนหุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บรรดาซึ่งยังใชบังคับอยู

กอนวันท่ีพระราชบัญญัติ น้ีใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไป จนกวาจะไดมี

กฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติน้ีออก 

ใชบังคับ 

การใดท่ีกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ และระเบียบตามวรรคหน่ึง

กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหยังคงเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป  

แลวแตกรณี จนกวามีการแตงต้ังคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาด



หลักทรัพยตามพระราชบัญญัติน้ีแลว ใหอํานาจหนาท่ีดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีของ

รัฐมนตรี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย แลวแตกรณี 

 

มาตรา 339  บุคคลใดท่ีใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยอยูแลว

กอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใหดําเนินการไดตอไป แตตองย่ืนคําขอใบอนุญาต

เพ่ือประกอบการดังกลาวภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

เมื่อไดย่ืนคําขออนุญาตแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะมีคําสั่งไมอนุญาต 

 

มาตรา 340   ใหบรรดาสมาคมท่ีมี ลักษณะหรือ วัตถุ ท่ีประสงค 

อยางเดียวกับสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยซึ่งไดจดทะเบียนเปนสมาคม

การคาตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคากอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  

หากประสงคจะเปนสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติน้ี  

ตองขออนุญาตเปนสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยภายในเกาสิบวันนับแต

วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  และเมื่อไดรับอนุญาตใหเปนสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ

ธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติน้ีแลว ใหนายทะเบียนสมาคมการคาตาม

กฎหมายวาดวยสมาคมการคาขีดชื่อสมาคมการคาน้ันออกเสียจากทะเบียนสมาคม

การคา 

บรรดาทรัพยสินและหน้ีสินของสมาคมท่ีมีลักษณะหรือวัตถุท่ีประสงค 

อยางเดียวกับสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตและจดทะเบียน

เปนสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติน้ี ใหโอนมาเปนของ

สมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยท่ีไดจัดต้ังขึ้นใหม 

ถาสมาคมท่ีมีลักษณะหรือวัตถุท่ีประสงคอยางเดียวกับสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ือง

กับธุ รกิจหลักทรัพย เปนสมาคมการค าตามกฎหมายว าดวยสมาคมการค า  



ไมขออนุญาตเปนสมาคมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติน้ีภายใน

กําหนดเวลาดังกลาวในวรรคหน่ึงใหถือวาเปนอันเลิก และใหนายทะเบียนสมาคม

การคาตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคาขีดชื่อสมาคมการคาน้ันออกเสียจากทะเบียน

สมาคมการคา 

ถาสมาคมการคาไมพอใจในคําสั่งของนายทะเบียนสมาคมการคาตาม

กฎหมายวาดวยสมาคมการคาท่ีใหขีดชื่อออกจากทะเบียน สมาคมการคาก็มีสิทธิ

อุทธรณคําสั่งน้ันไดโดยย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกําหนดสิบหาวัน

นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเปนท่ีสุด 

 

มาตรา 341  ใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงต้ังตามกฎหมายวาดวย

การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และตาม

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.2517 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 เปน

พนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงต้ังตามพระราชบัญญัติน้ี จนกวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

จะมีคําสั่งเปล่ียนแปลง 

ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหถือวาบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีท่ีออกใหแก

พนักงานเจาหนา ท่ีตามวรรคหน่ึง เปนบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนา ท่ีตาม

พระราชบัญญัติน้ี และเมื่อมีการแตงต้ังเลขาธิการแลวใหพนักงานเจาหนาท่ีรายงาน

การปฏิบัติหนาท่ีตอสํานักงาน 

 

 

 



มาตรา 342  ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ี 

มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดท่ีเปรียบเทียบไดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ

เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร เฉพาะท่ีเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย 

หรือตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 

 

มาตรา 343  บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนมาตรา 322 หรือไมดําเนินการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการตามมาตรา 324 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

สามแสนบาทและปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ถาพิสูจน 

ไดวาการกระทําความผิดของบริษัทหลักทรัพยน้ันเกิดจากการสั่งการ การกระทําการ

หรือไมสั่งการหรือไมกระทําการอันเปนหนาท่ีท่ีตองกระทําขอกรรมการ ผูจัดการ หรือ

บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยน้ันผูใด ผูน้ันตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 344  ความผิดตามมาตรา 343 ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ

ตามมาตรา 317 มีอํานาจเปรียบเทียบได 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท  ปนยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการพัฒนา

ตลาดทุนของประเทศท่ีผานมาไดมุงเนนการพัฒนาตลาดรองซึ่งเปนตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยเปนหลัก แตยังขาดการพัฒนาตลาดแรกอันเปนตลาดสําหรับหลักทรัพย

ออกใหมควบคูกันไปดวย ทําใหบทบาทท่ีสํ าคัญของตลาดรองในการเปน 

ตลาดท่ีสนับสนุนตลาดแรกไมเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มท่ี ดวยเหตุน้ีจึงตองเปด

โอกาสใหมีการพัฒนาตลาดแรกไดกวางขวางขึ้นและใหมีตราสารประเภทตาง ๆ ได

มากขึ้นเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการระดมทุน นอกจากน้ีโดยท่ีการควบคุมดูแลในเร่ืองท่ี

เกี่ยวกับตลาดทุนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของหลายฉบับและอยูภายใตความรับผิดชอบของ

หลายหนวยงานทําใหการกํากับและพัฒนาตลาดทุนขาดความเปนเอกภาพ  

ท้ังยังขาดมาตรการท่ีจะคุมครองผลประโยชนของผูลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สมควรมีกฎหมายและหนวยงานท่ีเปนศูนยรวมในการกํากับดูแลและพัฒนา 

ตลาดทุนเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542138

๑๓๙ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการจัดการ

กองทุนสํารองเสี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพมีลักษณะเปนการ

ประกอบธุรกิจการจัดการลงทุนประเภทหน่ึงซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับการประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล  ดังน้ัน เพ่ือใหการจัดการ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนไปตามมาตรฐานและหลักการเดียวกันกับการจัดการ

กองทุนสวนบุคคล สมควรกําหนดใหการจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพอยูภายใตบังคับ
                                                 

๑๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม 116/ตอนท่ี 137 ก/หนา 1/30 ธันวาคม 2542 



บทบัญญัติวาดวยการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลใหมี

ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน และเปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของ 

ผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคลไดมาก ย่ิงขึ้น  จึ งจํ า เปนตองตรา

พระราชบัญญัติน้ี 

 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546139

๑๔๐ 

 

หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญั ติฉบับ น้ี  คื อ  โดย ท่ี

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บัญญัติหามบริษัท

หลักทรัพยท่ีจัดการกองทุนรวมกอภาระผูกพันใด ๆ แกทรัพยสินกองทุนรวม  

แตการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนการบริหารการเงินท่ีสามารถนํามาใช 

ลดความเสี่ยงตอการสูญเสียได สมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยเพ่ือใหกองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงโดยการลงทุนในสัญญา

ซื้อขายลวงหนาหรือตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได  จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

  

                                                 
๑๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม 120/ตอนท่ี 65 ก/หนา 48/10 กรกฎาคม 2546 



พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551140

๑๔๑ 

 

มาตรา 56  ใหแกไขคําวา “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ในมาตรา 6  

มาตรา 35 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 56  

มาตรา 59 มาตรา 60 มาตรา 67 มาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 80  

มาตรา 88 มาตรา 92 มาตรา 98 มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 109 มาตรา 112 

มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 มาตรา 117 มาตรา 119 มาตรา 124  

มาตรา 125 มาตรา 130 มาตรา 133 มาตรา 134 มาตรา 135 มาตรา 140  

มาตรา 141  มาตรา 143 วรรคหน่ึง มาตรา 145 มาตรา 181 มาตรา 199  

มาตรา 210 มาตรา 223 มาตรา 248 มาตรา 252 มาตรา 255 และมาตรา 256 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมเปน

คําวา “คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” 

 

มาตรา 57  ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอชื่อบุคคลตอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติแตงต้ังใหเปนประธานกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 8 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติน้ี ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

มาตรา 58  ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคํ าสั่ งแตง ต้ัง

ผูทรงคุณวุฒิท่ีผานกระบวนการคัดเลือกดังตอไปน้ี เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการ ก .ล.ต. ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 
                                                 

๑๔๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 125/ตอนท่ี 42 ก/หนา 1/4 มีนาคม 2551 



(1) ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก .ล .ต. ซึ่ ง ดํารงตําแหนงอยู ในวันกอนวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ คัดเลือกกันเองโดยวิธีการจับสลากใหเหลือจํานวนสามคน 

และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

(2) ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประธานกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับการ

แตงต้ังตามมาตรา 57  ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีมิใช

กรรมการผูทรงคุณวุฒิรวมกันเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีสมควรไดรับการแตงต้ังเปน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการ

ผู ท ร งคุ ณ วุฒิ ท่ี จ ะ แต ง ต้ั ง ต อ คณะ ก ร รมก า ร คั ด เ ลื อกต ามม าตร า  3 1 / 3  

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติน้ี และใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพ่ือมีคําสั่งแตงต้ังภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ

รายชื่อ 

เมื่อครบสองปนับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ัง ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม 

(1) ออกจากตําแหนงและใหถือวาการออกจากตําแหนงดังกลาวเปนการพนจาก

ตําแหนงตามวาระ 

 

มาตรา 59  ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับอยูในตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีตอไป จนกวาจะมีการแตงต้ัง

ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 57 และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตามมาตรา 58 

 



มาตรา 60   ในระหว าง ท่ี ยังไมมีคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน  

ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหนาท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเพ่ือดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติน้ีไปพลางกอน 

ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมกันเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีสมควรไดรับการ

แตงต้ังเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา 16/1 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติ น้ีตอคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการตามท่ีกําหนดใน 

มาตรา 31/7 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 61  ใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  

อยูในตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตามมาตรา 58 วรรคหน่ึง  

มิ ให นําความในมาตรา 22/1  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี มาใชบังคับกับ

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีพนจาก

ตําแหนงตามวรรคหน่ึง 

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ท่ีพนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึง อาจไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงไดอีกวาระหน่ึง 



 

มาตรา 62  ในกรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 260  

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ไดรับอุทธรณตาม

มาตรา 261 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณตอไปไดจนเสร็จสิ้นตาม

ประกาศหรือระเบียบท่ีใชบังคับแกการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณน้ัน 

 

มาตรา 63   ใหบรรดาประกาศ ระ เบียบ คํ าสั่ ง  ห รือข อบั งคับ  

ท่ีคณะกรรมการ ก .ล .ต. ออกตามความในพระราชบัญญั ติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ียังใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี 

ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไป จนกวาจะไดมีประกาศระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับ

เปนอยางอื่นตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา  64   ให รั ฐมนต รี ว า ก า รกระทรวงก า รค ลั ง รั กษ าก า ร 

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปนการ

สมควรปรับปรุงโครงสรางขององคกรกํากับดูแลตลาดทุนโดยปรับปรุงท่ีมา 

องคประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น กําหนดใหมีคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนเพ่ือทําหนาท่ีในการตรากฎเกณฑกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจและการทํา

ธุรกรรมตาง ๆ ในตลาดทุน ปรับปรุงท่ีมาและการพนจากตําแหนงของเลขาธิการ



สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมท้ังเพ่ิมขอหามมิให

ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีหลังการพนจากตําแหนงดวย ตลอดจน

สมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลการเสนอขายหลักทรัพยเพ่ือรองรับ

พัฒนาการของรูปแบบการจัดต้ังผูออกหลักทรัพย โดยกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือ

เสริมสรางการบริหารจัดการท่ีดีของบริษัทท่ีมีการระดมทุนในตลาดทุนในดานหนาท่ี 

ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร และสิทธิของผูถือหุนของบริษัทปรับปรุง

หลักเกณฑในการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยใหเปนสากล ปรับปรุงหลักเกณฑการ

กํากับดูแลผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและหลักเกณฑคุมครองทรัพยสินของลูกคาของ

บริษัทหลักทรัพยใหเหมาะสมกับสภาวการณ กําหนดบทบัญญัติรองรับการทําธุรกรรม

ในตลาดหลักทรัพยอันไดแกการบังคับจํานําหลักทรัพยจดทะเบียนเพ่ือใหธุรกรรม 

ตาง ๆ สามารถดําเนินไปไดอยางคลองตัวมากย่ิงขึ้น กําหนดบทบัญญัติเพ่ือคุมครอง

ระบบการสงมอบและชําระบัญชีในการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน ปรับปรุง

บทบัญญัติเกี่ยวกับการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ เพ่ือยกระดับการใช 

ความคุมครองผูลงทุน รวมท้ังปรับปรุงบทบัญญัติตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหการบังคับใช

กฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 


