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พระราชบัญญัติ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา ๔ มาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๓๑ 
มาตรา ๒๖๒ มาตรา ๒๖๓ มาตรา ๓๑๘ ถึงมาตรา ๓๒๐ และมาตรา ๓๓๒ ใหใชบังคับตั้งแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๒) พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตนิี้ 
“หลักทรัพย” หมายความวา 
(๑) ต๋ัวเงินคลัง 
(๒) พันธบัตร 
(๓) ต๋ัวเงิน 
(๔) หุน 
(๕) หุนกู 

                                      
๑ รก.๒๕๓๕/๒๒/๑/๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕ 
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(๖) หนวยลงทุนอันไดแก ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินของ
กองทุนรวม 

(๗) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 
(๘) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนกู 
(๙) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหนวยลงทุน 
(๑๐) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
“ต๋ัวเงิน” หมายความวา ตั๋วเงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจากประชาชนเปนการ

ท่ัวไป ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
“หุนกู” หมายความวา ตราสารแหงหนี้ไมวาจะเรียกชื่อใดที่แบงเปนหนวยแตละ

หนวยมีมูลคาเทากันและกําหนดประโยชนตอบแทนไวเปนการลวงหนาในอัตราเทากันทุกหนวย 
โดยบริษัทออกใหแกผูใหกูยืมเงินหรือผูซ้ือ เพื่อแสดงสิทธิที่จะไดรับเงินหรือผลประโยชนอื่นของผู
ถือตราสารดังกลาว แตไมรวมถึงต๋ัวเงิน 

“ผูจัดจําหนายหลักทรัพย” หมายความวา ผูทําการจัดจําหนายหลักทรัพยใหแก
ประชาชน 

“หนังสือชี้ชวน” หมายความวา เอกสารใดๆ ท่ีออกโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือโฆษณา
ชี้ชวนใหบุคคลอื่นจองซื้อหรือซื้อหลักทรัพยที่ตนหรือบุคคลอื่นออกหรือเสนอขาย 

“บริษัท” หมายความวา บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และใหหมายความ
รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ 

“บริษัทหลักทรัพย” หมายความวา บริษัทหรือสถาบันการเงิน ท่ีไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี ้

“ธุรกิจหลักทรัพย” หมายความวา ธุรกิจหลักทรัพยประเภทดังตอไปนี้ 
(๑) การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
(๒) การคาหลักทรัพย 
(๓) การเปนท่ีปรึกษาการลงทุน 
(๔) การจัดจําหนายหลักทรัพย 
(๕) การจัดการกองทุนรวม 
(๖) การจัดการกองทุนสวนบุคคล 
(๗) กิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพยตามที่รัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
“การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย” หมายความวา การเปนนายหนาหรือ

ตัวแทนเพื่อซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพยใหแกบุคคลอื่นเปนทางคาปกติ โดยไดรับคา
นายหนา คาธรรมเนียม หรือคาตอบแทนอื่น 

“การคาหลักทรัพย” หมายความวา การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพยใน
นามของตนเองเปนทางคาปกติโดยกระทํานอกตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“การเปนท่ีปรึกษาการลงทุน” หมายความวา การใหคําแนะนําแกประชาชนไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม เกี่ยวกับคุณคาของหลักทรัพยหรือความเหมาะสมในการลงทุนที่
เกี่ยวกับหลักทรัพยนั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพยใดๆ เปนทางคาปกติ  ท้ังน้ี โดย
ไดรับคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนอื่น แตไมรวมถึงการใหคําแนะนําแกประชาชนในลักษณะท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

“การจัดจําหนายหลักทรัพย” หมายความวา การรับหลักทรัพยท้ังหมดหรือ
บางสวนจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไปเสนอขายตอประชาชน โดยไดรับคาธรรมเนียมหรือ
คาตอบแทนอื่น  ท้ังน้ี ไมวาจะมีเง่ือนไขอยางหน่ึงอยางใดหรือไมก็ตาม 

“การจัดการกองทุนรวม”๒ หมายความวา “การจัดการลงทุนตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมโดยการออกหนวยลงทุนของแตละโครงการจําหนายแกประชาชน เพื่อนําเงินที่ไดจาก
การจําหนายหนวยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือแสวงหาประโยชนจากหลักทรัพย สัญญาซ้ือขายลวงหนา
ทรัพยสินอ่ืน หรือไปหาดอกผลหรือแสวงหาประโยชนโดยวิธีอื่น 

“การจัดการกองทุนสวนบุคคล”๓ หมายความวา การจัดการเงินทุนของบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไดมอบหมายใหจัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากหลักทรัพย ไมวาจะมี
การลงทุนในทรัพยสินอื่นดวยหรือไมก็ตาม ซึ่งกระทําเปนทางคาปกติโดยไดรับคาธรรมเนียมหรือ
คาตอบแทนอื่น แตไมรวมถึงการจัดการลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

“หลักทรัพยจดทะเบียน” หมายความวา หลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบียนหรือ
ไดรับการอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รฐัมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  เวนแตจะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กาํหนดไวเปนอยางอื่นใน

การออกใบอนุญาตและการใหความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี ้ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สํานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ประกาศกําหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาและการสั่งการใหเปนที่ทราบโดยทั่วไป และในกรณีที่ไมอนุญาตหรือไมใหความเห็นชอบ
ใหแจงเหตุผลใหผูย่ืนขอทราบดวย 

                                      
๒ มาตรา ๔  บทนิยามคําวา “การจัดการกองทุนรวม” แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา "การจัดการกองทุนสวนบุคคล" แกไขโดยพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖  การลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนในใบหลักทรัพยตาม

พระราชบัญญัตินี ้จะใชเครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดก็ได  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

   
 

สวนท่ี ๑ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

   
 
มาตรา ๘  ใหมีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยคณะหนึ่ง

เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปน
ประธานกรรมการ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย 
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีอีกไมนอยกวาสี่คนแตไมเกิน
หกคน เปนกรรมการ โดยในจํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ดานการบัญช ี
และดานการเงินดานละหนึ่งคน และใหเลขาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๙  กรรมการ ก.ล.ต.ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๘ ตองไมเปน

ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นซึ่งไดรับเลือกตั้ง หรือเปนสมาชิกหรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๑๐  กรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังตามมาตรา ๘ มีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละหกป โดยในวาระเริ่มแรกเมื่อครบสองปใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน
หนึง่ในสามโดยวิธีจับสลาก และเมื่อครบสี่ปใหกรรมการในจํานวนที่เหลือจากการจับสลากออก
เมื่อครบสองปแรกออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของจํานวนดังกลาวโดยวิธีจับสลาก 
หากจํานวนที่คํานวณไดมีเศษใหปดเศษทิ้งและใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลากเปน
การออกตามวาระดวย 

เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระใหดําเนินการแตงตั้งใหมภายในหกสิบวัน
ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ ก.ล.ต. ข้ึนใหม ใหกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งพนจากตําแหนง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดังกลาว อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ ก.ล.ต.ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขา
รับหนาท่ี 

กรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกไดแต
จะแตงตั้งใหอยูในตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

 
มาตรา ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการ 

ก.ล.ต. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะปฏิบัติหนาที่บกพรองอยางรายแรง 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) เปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ 
ในกรณีที่กรรมการ ก.ล.ต.ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ 

คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการ ก.ล.ต.แทน และใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
แทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตองมีกรรมการมาประชุมไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถาประธานกรรมการ ก.ล.ต. ไมมา

ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานใหรองประธานทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 
ถาไมมีรองประธานหรือมีแตไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการ ก.ล.ต.คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการ ก.ล.ต. คนหน่ึงใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๓  กรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังผูใด มีสวนไดเสียใดๆ ใน

เรื่องที่พิจารณา หามมิใหเขารวมพิจารณาในเรื่องนั้น 
 
มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีอํานาจหนาท่ีวางนโยบายการสงเสริมและ

พัฒนาตลอดจนกํากับดูแลในเรื่องหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขาย
หลักทรัพย และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง องคกรท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย การออกหรอืเสนอขาย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักทรัพยตอประชาชน การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการและการปองกันการกระทําอันไม
เปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย อํานาจดังกลาวใหรวมถึง 

(๑) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับคําขออนุญาต คําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต 

หรือการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ 
(๔) ออกระเบียบ คําส่ัง และขอบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงาน

สัมพันธ การบรรจแุตงตั้งถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจางของสํานักงาน การกาํหนด
เงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะหและสวัสดิการตางๆ 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี ้
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ังหรือขอกําหนดใดๆ ที่ใชบังคับเปนการ

ท่ัวไป เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๕  ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

ปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายได 
ในกรณีที่เปนการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดที่ใชบังคับ

เปนการทั่วไป ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. สงเรื่องใหคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งคณะหนึ่งคณะ
ใดพิจารณากลั่นกรองและเสนอขอคิดเห็นตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวนแตกรณีที่เปนความลับ
หรือตองดําเนินการโดยเรงดวน 

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวของ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.แตงตั้งจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน 

ใหนําความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๖  ใหประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ ก.ล.ต.  และ

คณะอนุกรรมการ ไดรับประโยชนตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด และใหถือวาเปนคาใชจายใน
การดําเนินงานของสํานักงาน 

 
สวนท่ี ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
   

 
มาตรา ๑๗  ใหจัดตั้งสํานักงานขึ้นเรียกวา “สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” และใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๑๘  ใหสํานักงานมีสํานักงานแหงใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด

ใกลเคียง และจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๙๔  ใหสํานักงานมีอํานาจและหนาท่ีปฏิบัติการใดๆ เพื่อใหเปนไปตาม

มติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินีห้รือตาม
กฎหมายอ่ืน 

อํานาจและหนาท่ีของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตางๆ สราง ซ้ือ จัดหา 

ขาย จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืม รับจาํนํา รับจํานอง แลกเปล่ียน โอน รับโอน 
หรือดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินท้ังในและนอกราชอาณาจักรตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผู
มอบให 

(๒) กูยืมเงินหรือใหกูยืมเงินและลงทุนหาผลประโยชน 
(๓) กําหนดคาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูล การจดทะเบียน และ

การยื่นคําขอตางๆ 
(๔) รับคาธรรมเนียมตางๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานกําหนด 
ท้ังน้ี  เฉพาะเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
 
มาตรา ๒๐  ใหคณะรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีแตงตั้งเลขาธิการและให

เลขาธิการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได แตจะแตงต้ังใหอยู
ในตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

 
มาตรา ๒๑  เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
(๑) เปนผูสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาใหแกสํานักงาน 
(๒) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) ไมเปนขาราชการการเมือง  หรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซ่ึง

ไดรับเลือกตั้งหรือเปนสมาชิกหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๔) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐอื่นหรือของราชการสวนทองถิ่น 
(๕) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของในบริษัท

หลักทรัพย 
 
มาตรา ๒๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ เลขาธิการพนจากตําแหนง 

เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

                                      
๔ มาตรา ๑๙ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑ 
(๕) คณะรัฐมนตรีมีมติใหออกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เนื่องจากกระทําความผิดตอหนาที่ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้หรือบกพรองตอหนาที่อยาง
รายแรง 

 
มาตรา ๒๓  ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบ

ในการดําเนินกิจการทั้งปวงของสํานักงาน 
ในการดําเนินกิจการ เลขาธิการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
มาตรา ๒๔  ในกิจการของสํานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหเลขาธิการเปน

ผูแทนของสํานักงาน และเพื่อการนี้เลขาธิการจะมอบอํานาจใหตัวแทนหรือบุคคลใดกระทําการ
เฉพาะอยางแทนก็ได 

 
มาตรา ๒๕  ใหสํานักงานมีทุนประเดิมประกอบดวยเงินท่ีโอนมาตามมาตรา 

๓๑๙ และมาตรา ๓๒๐ 
 
มาตรา ๒๖  ใหสํานักงานจัดใหมีเงินสํารองประเภทตางๆ ตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๒๗  บรรดาคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและ

คาธรรมเนียมอื่นที่สํานักงานไดรับและรายไดอื่นอันไดมาจากการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และสํานักงาน ใหตกเปนของสํานักงาน และเม่ือไดหักดวยรายจายและหักเปนเงินสํารอง
ตามมาตรา ๒๖ แลว เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดของรัฐ 

 
มาตรา ๒๘  ใหพนักงานสํานักงานพนจากตําแหนงเมื่อพนักงานผูนั้นมีอายุครบ

หกสิบปบริบูรณ 
 
มาตรา ๒๙  มิใหนํากฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในสวนที่เกี่ยวกับการ

จายคาชดเชยและการจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ และ
กฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ มาใชบังคับกับเลขาธิการ พนักงาน และลูกจางของ
สํานักงาน 

 
มาตรา ๓๐  ใหสํานักงานจัดใหมีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของสํานักงาน

และจัดใหมีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา 
 
มาตรา ๓๑  ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานและ

เสนอรายงานผลการสอบบัญชีตอรัฐมนตรีภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ินปบัญช ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๒ 

การออกหลักทรัพยของบริษัท 

   
 

สวนท่ี ๑ 
การอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม 

   
 
มาตรา ๓๒  หามมิใหผูเร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัดเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอ

ประชาชนหรือบุคคลใดๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานและปฏิบัติตามมาตรา ๖๕ 
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดตอเมื่อผูเริ่มจัดตั้งบริษัทดังกลาวไดจด

ทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดแลว 
 
มาตรา ๓๓  หามมิใหบริษัทมหาชนจํากัดเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภท

หุน หุนกู ต๋ัวเงิน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู และหลักทรัพย
อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานและปฏิบัติตามมาตรา 
๖๕ หรือเปนการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมท้ังหมดนั้นตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูล
คาท่ีเสนอขายจากผูถือหุน 

 
มาตรา ๓๔  หามมิใหบริษัทจํากัดเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนกู 

ต๋ัวเงิน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู และหลักทรัพยอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เวน
แต 

(๑) มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(๒) เสนอขายหลักทรัพยท่ีไมอาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนได 
(๓) ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน และ 
(๔) ปฏิบัติตามมาตรา ๖๕ 
 
มาตรา ๓๕  การขอเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมและการอนุญาตตามมาตรา 

๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ในการนี้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาํหนดรายละเอียดในเรื่อง 
ดังตอไปนี้ไวดวยก็ได 

(๑) สัดสวนของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 
(๒) ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย 
(๓) การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพย 
(๔) การรับชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพย 
(๕) การเก็บรักษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินคาจองหลักทรัพย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) เงื่อนไขอื่นที่จําเปนในการรักษาผลประโยชนของประชาชนผูลงทุน 
 
มาตรา ๓๖  ในการพิจารณาคําขออนุญาต ใหสํานักงานแจงผลการพิจารณาใหผู

ยื่นคําขอทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอพรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกตองและ
ครบถวนตามมาตรา ๓๕ 

 
มาตรา ๓๗  มิใหนําบทบัญญติัแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีหามมิให

บริษัทจํากัดออกหุนกู มาใชบังคับกับบริษัทจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหออกหุนกูตามมาตรา ๓๔ 
 
มาตรา ๓๘  มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๕๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาใชบังคับแกหลักทรัพยประเภทหุนกูและตั๋วเงินที่เสนอขายไดตามมาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๔ 

 
สวนท่ี ๒ 
หุนกู 

   
 
มาตรา ๓๙  หุนกูของบริษัทตองมีมูลคาไมนอยกวาฉบับละหนึ่งรอยบาทโดย

ชําระเปนเงินและผูซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทมิได 
 
มาตรา ๔๐  ใบหุนกูอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อบริษัท 
(๒) เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท 
(๓) จํานวนเงินที่ออกหุนกู 
(๔) ชื่อผูถือหุนกู หรือคําแถลงวาไดออกหุนกูนั้นใหแกผูถือ 
(๕) ชนิด มูลคา เลขท่ีใบหุนกู จํานวนหุนกูและจํานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย และ

ระยะเวลาการชําระคืน 
(๖) วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระดอกเบี้ยหุนกู และการไถถอนหุนกู 
(๗) สิทธิของผูถือหุนกูในกรณีที่บริษัทมีหนี้กอนการออกหุนกู 
(๘) วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ (ถามี) 
(๙) ลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือนายทะเบียนหุนกู 
(๑๐) วันเดือนปที่ออกหุนกู 
(๑๑) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

สวนท่ี ๓ 
การออกหุนกูมีประกัน 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๑  ในการขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ เพื่อออกหุนกูมี
ประกัน ผูขออนุญาตตองดําเนินการดังตอไปนี้ดวย 

(๑) เสนอรางขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู 
(๒) เสนอรางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 
(๓) ขอความเห็นชอบบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนดเปนผูแทนผูถือหุนกู 
(๔) ดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ในกรณีที่บริษัทมหาชนจํากัดจะเสนอขายหุนกูมีประกันที่ออกใหมตอผูถือหุนซึ่ง

ไมตองขออนุญาตตามมาตรา ๓๓ ใหบริษัทมหาชนจํากัดดําเนินการตามวรรคหนึ่งกอนการเสนอ
ขายหุนกูดวย 

 
มาตรา ๔๒  ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูอยาง

นอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(๑) สิทธิและเงื่อนไขตามหุนกู 
(๒) ผลประโยชนตอบแทน 
(๓) ทรัพยสินที่เปนประกันหรือหลักประกันอื่น 
(๔) การแตงตั้งและอํานาจหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกู 
(๕) เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู 
(๖) คํายินยอมของผูถือหุนกูท่ีจะใหผูออกหุนกูมีประกันแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูที่

ไดรับความเห็นชอบไวตามมาตรา ๔๑ (๓) 
(๗) คํารับรองของผูออกหุนกูมีประกันที่จะจํานอง จํานํา หรือใหหลักประกัน

อยางอื่นเพื่อเปนประกันหุนกู ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๔๔ 
(๘) วิธีการ เวลา และสถานท่ีสําหรับการชําระหนี ้
(๙) วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ (ถามี) 
(๑๐) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๔๓  สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(๑) อํานาจและหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูในการรับจํานอง รับจํานํา หรือรับ

หลักประกันอยางอื่น การใชสิทธิบังคับหลักประกันดังกลาว หรือการดําเนินการใหผูออกหุนกูมี
ประกันปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดที่ทําไวกับผูถือหุนกู รวมท้ังการเรียกคาเสียหาย 

(๒) อัตราและวิธีการจายคาตอบแทนและบําเหน็จในการเปนผูแทนผูถือหุนกู 
(๓) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๔๔  เมื่อผูออกหุนกูมีประกันไดเสนอขายหุนกูมีประกันตอผูถือหุนหรือ

ตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ แลว ใหผูออกหุนกูมีสิทธิและหนาที่ตามขอกําหนดตามมาตรา ๔๑ 
(๑) และตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้และใหผูออกหุนกูมีประกันแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามคํายินยอมของผูถือหุนกู พรอมกับดําเนินการจํานอง จํานํา หรือจัดใหมีหลักประกันอยางอื่น
ใหกับผูแทนผูถือหุนกูดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ปดการเสนอขาย 

 
มาตรา ๔๕  ใหผูแทนผูถือหุนกูมีอํานาจกระทําการในนามของตนเองเพื่อ

ประโยชนของผูถือหุนกูทั้งปวงในการรับจํานอง รับจํานาํ หรือรับหลักประกันอยางอื่น การใชสิทธิ
บังคับหลักประกันและการดําเนินการใหผูออกหุนกูมีประกันปฏิบัติตามขอกําหนดที่ใหไวกับผูถือ
หุนกูรวมทั้งการเรียกคาเสียหาย 

การกระทําของผูแทนผูถือหุนกูตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําของผูถือ
หุนกูโดยตรง 

 
มาตรา ๔๖  ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข

และวิธีการในการกระทําตามอํานาจหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูได 
 
มาตรา ๔๗  นอกจากหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง ผูแทนผูถือหุนกูมี

หนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหุนกู 
ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติ

หนาที่ตามวรรคหนึ่งจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูถือหุนกู ใหผูถือหุนกูหรือสํานักงานมีสิทธิ
ฟองรองบังคับคดีกับผูแทนผูถือหุนกูเพื่อประโยชนของผูถือหุนกูทั้งปวงได 

.ในกรณีที่ผูถือหุนกูเปนผูฟองรองบังคับคดี ผูถือหุนกูดังกลาวตองมีจํานวนหุนกู
มีประกัน หรือไดรับแตงตั้งจากผูถือหุนกูอื่นซึ่งมีจํานวนหุนกูมีประกันรวมกันไมต่ํากวารอยละสิบ
ของจํานวนหุนกูมีประกันที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยตาม

บทบัญญัติในหมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หรอืหมวด ๗ ของลักษณะ ๑๒ แหงประมวล
กฎหมายอาญา ใหสํานักงานเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญา ใหพนักงานอัยการมี
อํานาจเรียกทรัพยสินหรือราคาหรือคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแทนผูไดรับความเสียหาย
ดวย ในการนี้ใหนําบทบัญญตัิวาดวยการฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๙  ในการออกหุนกูลักษณะอื่นนอกจากหุนกูมีประกัน หากผูออกหุนกู

ประสงคจะจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู ผูออกหุนกูตองแสดงความจํานงในขณะที่ขออนุญาตออกหุนกู
และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา 
๔๗ และมาตรา ๔๘ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับกับการขออนุญาตการทํา
ขอกําหนดและสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู อํานาจหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกู และการฟองรอง
บังคับคดีกับผูแทนผูถือหุนกูโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนท่ี ๔ 
การจัดทําทะเบียนและการโอน 

   
 
มาตรา ๕๐  ใหบริษัทที่ออกหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน หรือใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกูตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดใหมีทะเบียนผูถือหลักทรัพยดังกลาว
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๕๑  การโอนหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จะสมบูรณตอเมื่อผูมีชื่อแสดง
วาเปนเจาของหรือผูรับโอนคนสุดทายไดสงมอบใบหลักทรัพยดังกลาวแกผูรับโอนโดยลงลายมือ
ช่ือสลักหลัง แสดงการโอน 

 
มาตรา ๕๒  ผูใดครอบครองใบหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน หรอื

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ที่มีการ
สลักหลังตามมาตรา ๕๑ แลว ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเปนเจาของหลักทรัพยนั้น 

 
มาตรา ๕๓  ผูรับโอนหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีจะซื้อหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ผูใดประสงคจะ
ลงทะเบียนการโอน ใหย่ืนคําขอตอบริษัทที่ออกหลักทรัพยหรือนายทะเบียน พรอมทั้งสงมอบใบ
หลักทรัพยที่ตนไดลงลายมือชื่อเปนผูรับโอนในดานหลังของใบหลักทรัพยนั้นแลว และใหบริษัทท่ี
ออกหลักทรัพยหรือนายทะเบียนแลวแตกรณ ีลงทะเบียนการโอนพรอมทั้งรับรองการโอนไวในใบ
หลักทรัพยน้ัน หรือออกใบหลักทรัพยใหใหม  ท้ังน้ี ภายในกําหนดระยะเวลาท่ีสํานักงานประกาศ
กําหนด เวนแตการโอนหลักทรัพยนั้นจะขัดตอกฎหมายหรือขัดตอขอจํากัดในเรื่องการโอนของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพยซึ่งไดจดทะเบียนขอจํากัดนั้นไวกับสํานักงานแลว 

เมื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพยหรือนายทะเบียนไดรับคําขอโอนตามวรรคหนึ่งแลว 
ใหการโอนนั้นใชยันกับบริษัทที่ออกหลักทรัพยได แตจะใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อมีการ
ลงทะเบียนการโอนแลว 

 
มาตรา ๕๔  หามมิใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยจายผลประโยชนตอบแทนใดๆ แก

บุคคลท่ีมิไดมีช่ือในทะเบียนผูถือหลักทรัพยตามมาตรา ๕๓ เวนแตเปนกรณีของหุนกูชนิดไมระบุ
ชื่อผูถือ ใหจายไดเม่ือผูครอบครองไดยื่นใบหุนตอบริษัทที่ออกหลักทรัพย ในกรณีเชนนี้ใหบริษัท
ท่ีออกหลักทรัพยสลักหลังการจายไวดวย 

 
มาตรา ๕๕  การโอนหุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุนกูชนิดไมระบุชื่อผูถือที่ออกตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จะสมบูรณตอเม่ือไดสง
มอบใบหลักทรัพยดังกลาวใหแกผูรับโอน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สวนท่ี ๕ 

การเปดเผยขอมูลและผูสอบบัญช ี
   

 
มาตรา ๕๖  ใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา 

๓๔ จัดทําและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทตอ
สํานักงาน ดังตอไปนี้ 

(๑) งบการเงินรายไตรมาสท่ีผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว 
(๒) งบการเงินประจํางวดการบัญชีที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น

แลว 
(๓) รายงานประจําป 
(๔) รายงานการเปดเผยขอมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริษัทตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 
งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และ

วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด การกําหนดดังกลาวใหคํานึงถึงมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีไดใหความ
เห็นชอบไวแลวดวย 

 
มาตรา ๕๗  ใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา 

๓๔ รายงานพรอมดวยเหตุผลตอสํานักงานโดยไมชักชา เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น 
(๑) บริษัทประสบความเสียหายอยางรายแรง 
(๒) บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางสวน 
(๓) บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ 
(๔) บริษัททําสัญญาใหบุคคลอื่นมีอํานาจท้ังหมดหรือบางสวนในการบริหารงาน

ของบริษัท 
(๕) บริษัทกระทําหรือถูกกระทําอันมีลักษณะเปนการครอบงําหรือถูกครอบงํา

กิจการตามมาตรา ๒๔๗ 
(๖) กรณีใดๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพย หรอื

ตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพยของบริษัทตามที่
สํานักงานประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีที่สํานักงานเห็นวาเอกสารหรือรายงานที่บริษัทที่ออก

หลักทรัพยตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดสงใหมีขอมูลไมครบถวน หรอืมี
ขอความคลุมเครือไมชัดเจน หรือในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน หรือมีกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบ
ตอสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพยหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปลี่ยนแปลง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในราคาของหลักทรัพยของบริษัท ใหสํานักงานมีอํานาจท่ีจะดําเนินการประการใดประการหนึ่ง
หรอืหลายประการดังนี้ 

(๑) ใหบริษัทรายงานหรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
(๒) ใหกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทชี้แจง

เพ่ิมเติม 
(๓) ใหบริษัทจัดใหมีการสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชี และรายงานผลการสอบบัญชี

นั้นใหสํานักงานทราบ และเปดเผยขอมูลแกประชาชนทั่วไป 
 
มาตรา ๕๙  ใหกรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงบริหารตามที่สํานักงาน

ประกาศกําหนดและผูสอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรอื
มาตรา ๓๔ จัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของตนและของคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพยในบริษัทนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาว
ตอสํานักงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
มาตรา ๖๐  เพื่อประโยชนในการเปดเผยขอมูลตอประชาชนเกี่ยวกับฐานะและผล

การดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพยรวมทั้งการถือหลักทรัพยในบริษัทดังกลาว ใหสํานักงาน
มีอํานาจเปดเผยรายงานหรือขอมูลท่ีไดรับตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ 
ได  ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๖๑  ผูสอบบัญชีตามมาตรา ๕๖ ตองเปนผูสอบบัญชีที่สํานักงานใหความ

เห็นชอบ 
เมื่อไดรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแลว ผูสอบบัญชีนั้นมีสิทธิสอบบัญชีบริษัท

หลักทรัพยตามมาตรา ๑๐๖ บริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามที่กําหนด
ในมาตรา ๑๙๙ และบริษัทที่มีหลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยตามที่กําหนดในมาตรา 
๒๑๗ ไดดวย 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีที่ผูสอบบัญชีสอบทานหรือสอบบัญชีพบวาบริษัทที่ออก

หลักทรัพยตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดทํางบการเงินรายไตรมาสหรอืงบ
การเงินประจํางวดการบัญชีไมตรงตามความเปนจริง ใหผูสอบบัญชีรายงานขอสังเกตหรือเปดเผย
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน และแจงพฤติการณไวในรายงานการสอบทานหรือ
รายงานการสอบบัญชีที่ตนจะตองลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น พรอมทั้งแจงใหสํานักงาน
ทราบ 

ในการแสดงความเห็นตองบการเงินประจํางวดการบัญช ีผูสอบบัญชีใดไมปฏิบัติ
ตามความในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานมีอํานาจเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีนั้นได 

 
หมวด ๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน 

   
 
มาตรา ๖๓  บทบัญญัติในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกการเสนอขายหลักทรัพย

ดังตอไปนี้ 
(๑) ต๋ัวเงินคลัง 
(๒) พันธบัตรรัฐบาล 
(๓) พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
(๔) พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย 
(๕) หลักทรัพยอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๖๔  บทบัญญัติในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกการเสนอขายหลักทรัพยใน

ลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑) การเสนอขายหนวยลงทุนที่ออกใหมของบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบการจัดการกองทุนรวม 
(๒) การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ ท่ีมีมูลคาของ

หลักทรัพยทั้งหมดนอยกวาจํานวนเงินที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด 
(๓) การเสนอขายหลักทรัพยที่มีลักษณะ ประเภท หรือจํานวนของผูลงทุนตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
การเสนอขายหลักทรัพยตาม (๒) และ (๓) ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด 

บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยตองรายงานผลการขายใหสํานักงานทราบภายในสิบหาวันนับแตวัน
ปดการเสนอขาย 

 
มาตรา ๖๕  การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ จะกระทําได

ตอเมื่อผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดยื่นแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนตอสํานักงานและแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนดังกลาวมีผลใชบังคับแลว 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่เปนการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ 

ตามมาตรา ๖๕ ที่ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทตองไดรับอนุญาตตามมาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทอาจยื่นแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และรางหนังสือชี้ชวนพรอมกับการยื่นคําขออนุญาตตามมาตรา 
๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือจะยื่นภายหลังจากวันที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพย
ที่ออกใหมก็ได 

ในกรณีที่บริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตามมาตรา ๓๓ 
หรือมาตรา ๓๔ ตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ ไดหลายครั้งภายในวงเงินและระยะเวลาที่สํานักงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนด และหลักทรัพยดังกลาวเปนหลักทรัพยท่ีมีกําหนดเวลาการชําระคืนไมเกินสองรอยเจ็ดสิบ
วัน บริษัทไมจําตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนทุก
ครั้งที่มีการเสนอขายหลักทรัพยดังกลาว แตตองจัดสงขอมูลที่เปลี่ยนแปลงจากแบบแสดงรายการ
ขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนท่ียื่นไวครั้งแรกใหแกสํานักงานลวงหนาไมนอยกวาหาวันทําการกอน
วันจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวน 

 
มาตรา ๖๗  ภายใตบังคับมาตรา ๖๘ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสี่สิบหาวันนับจากวันที่สํานักงาน
ไดรับแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน เวนแตคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จะประกาศกําหนดใหมีผลใชบังคับกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีที่ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทไดยื่นแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนพรอมกับการยื่นคําขออนุญาตเสนอ
ขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หากสํานักงานยังมิได
อนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมเมื่อพนระยะเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๗ ใหแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนดังกลาวมีผลใชบังคับตอเมื่อผู
เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทนั้นไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมได 

 
มาตรา ๖๙  แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยใหเปนไปตามแบบ

ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยใหมีรายละเอียดของรายการดังนี้ 
(๑) วัตถุประสงคของการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ 
(๒) ช่ือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
(๓) ทุนของบริษัท 
(๔) จํานวนและประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย 
(๕) ราคาที่คาดวาจะขายของหลักทรัพยตอหนวย 
(๖) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
(๗) ฐานะทางการเงิน การดาํเนินงาน และขอมูลท่ีสําคัญของธุรกิจ 
(๘) ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
(๙) ผูสอบบัญช ีสถาบันการเงินที่ติดตอประจํา และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

ที่ออกหลักทรัพย 
(๑๐) วิธีการจอง จัดจําหนายและจัดสรรหลักทรัพย 
(๑๑) ขอมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ในการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยสํานักงานจะ

กําหนดใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยแนบเอกสารหลักฐานอื่น
นอกจากที่ระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๐  แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยประเภทตั๋วเงิน
หรือหุนกู นอกจากจะตองมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา ๖๙ แลว ใหมีรายละเอียดของ
รายการดังตอไปนี้ดวย 

(๑) สิทธิและขอจํากัดในการโอนตามตั๋วเงินหรือหุนกู 
(๒) ผลประโยชนตอบแทน 
(๓) ทรัพยสินหรือหลักประกันอื่นที่เปนประกันการออกหลักทรัพย (ถามี) 
(๔) ผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) 
(๕) ภาระผูกพันในทรัพยสินของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเฉพาะกรณีหลักทรัพยที่

ไมมีประกัน 
(๖) ยอดหนี้คงคางในการออกตั๋วเงินหรือหุนกูครั้งกอน 
(๗) วิธีการ เวลา และสถานท่ีสําหรับการชําระหนี้ 
(๘) วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ (ถามี) 
(๙) ขอมูลอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 
มาตรา ๗๑  แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยประเภทใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหนวยลงทุน 
นอกจากจะตองมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา ๖๙ แลว ใหมีรายละเอียดของรายการ
ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) สิทธิ และเง่ือนไขตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(๒) มติของที่ประชุมผูถือหุนที่ใหออกหุนหรือหุนกู หรือคําอนุมัติของสํานักงานท่ี

ใหออกหนวยลงทุนเพ่ือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ แลวแตกรณี 
(๓) จํานวนหุนหรือหุนกูหรือหนวยลงทุนทั้งสิ้นที่จะออกตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(๔) วิธีการแปลงสภาพแหงสิทธิ 
(๕) ขอมูลอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 
มาตรา ๗๒  รางหนังสือชี้ชวนตองเปนไปตามแบบที่สํานักงานประกาศกําหนด 

สําหรับรายการในรางหนังสือชี้ชวนที่ตรงกับแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยตอง
มีสาระสําคัญของขอมูลไมตางกัน 

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีท่ีสํานักงานเห็นวาขอความหรือรายการในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไมสมบูรณหรือไมครบถวน ใหสํานักงานมี
อํานาจสั่งใหผูยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนยื่น
รายการหรือแกไขเพิ่มเติมใหครบถวน แตสํานักงานจะสั่งภายหลังจากที่แบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แลว 
มิได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๔  กอนวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง
หนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ หากผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพย
ประสงคจะแกไขเพิ่มเติมรายการหรือขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
และรางหนังสือชี้ชวนดังกลาว ใหยื่นขอแกไขเพิ่มเติมรายการหรือขอมูลที่ไดยื่นไวตอสํานักงานได 
เวนแตการขอแกไขเพิ่มเติมดังกลาวเปนการขอแกไขเพิ่มเติมในสาระสําคัญ สํานักงานอาจ
กําหนดใหการขอแกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเปนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนเขามาใหม โดยใหถือวาวันที่สํานักงานไดรับคําขอแกไขเพิ่มเติม
นั้นเปนวันเริ่มตนในการนบัระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ ดวย 

ในกรณีที่สํานักงานเห็นวาการขอแกไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง จะมีผลกระทบตอ
ผลประโยชนของผูลงทุน ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือ
เจาของหลักทรัพยดังกลาว ยื่นเอกสารหลักฐานหรือขอมูลใดๆ เพ่ิมเติมได 

 
มาตรา ๗๕  ในการนับระยะเวลาตามมาตรา ๖๗ มิใหนับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี

สํานักงานไดส่ังการตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ วรรคสอง จนถึงวันท่ีสํานักงานไดรับเอกสาร
หลักฐานหรือขอมูลโดยครบถวน 

 
มาตรา ๗๖  ภายหลังจากวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย

และรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับใหสํานักงานมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีสํานักงานตรวจพบวาขอความหรือรายการในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญอันอาจทําใหบุคคลผูเขาซ้ือหลักทรัพยเสียหาย ใหสํานักงานมีอํานาจส่ังระงับการมีผล
ใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน และในกรณีที่
การเสนอขายหลักทรัพยนั้นไดรับอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ให
สํานักงานมีอํานาจส่ังเพิกถอนการอนุญาตนัน้ไดในทันที 

(๒) ในกรณีท่ีสํานักงานตรวจพบวาขอความหรือรายการในแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนคลาดเคลื่อนในสาระสําคัญหรือมีเหตุการณที่มีผล
ใหขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระสําคัญ  ท้ังน้ี อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการลงทุนของบุคคลผูเขาซื้อหลักทรัพย ให
สํานักงานมีอํานาจส่ังระงับการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
และรางหนังสือชี้ชวนเปนการชั่วคราว จนกวาจะไดมีการดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองและ
ดําเนินการอื่นใดตามที่สํานักงานกําหนดเพื่อใหประชาชนไดทราบถึงการแกไขขอมูลดังกลาว 

(๓) ในกรณีท่ีสํานักงานตรวจพบวาขอความหรือรายการในแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนคลาดเคลื่อนในลักษณะอื่น ใหสํานักงานมีอํานาจ
สั่งใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยท่ียื่นแบบดังกลาวแกไขขอมูล
ใหถูกตอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การสั่งการของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบถึงการดําเนินการใดๆ ของผู
เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยกอนที่จะมีการสั่งการดังกลาว และไม
กระทบถึงสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายของบุคคลตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๒ 

 
มาตรา ๗๗  เมื่อผูเริ่มจัดต้ังบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยได

ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนแลว การเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยกอนวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และ
รางหนังสือชี้ชวนดังกลาวมีผลใชบังคับใหกระทําได แตตองมีสาระสําคัญของขอมูลตามที่
สํานักงานประกาศกําหนด พรอมทั้งมีขอความใหเห็นชัดเจนวาการเผยแพรดังกลาวมิใชเปน
หนังสือช้ีชวน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานประกาศกาํหนด 

 
มาตรา ๗๘  ผูใดประสงคจะขอตรวจหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูล การ

เสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไวตอสํานักงาน ใหกระทําไดเม่ือไดปฏิบัติตาม
ระเบียบที่สํานักงานประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗๙  เมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง

หนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนจะกระทําไดตอเมื่อไดมีการ
จัดสง หรือแจกจายหนังสือชี้ชวน พรอมทั้งระบุวันที่ไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไวดวย 

 
มาตรา ๘๐  การโฆษณาชี้ชวนตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ ใหซ้ือหลักทรัพยของ

ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยโดยมิใชดวยวิธีการตามมาตรา ๗๙ 
จะกระทําไดตอเมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใช
บังคับตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แลว และตองไมใชถอยคําหรือขอความใดท่ีเกินความจริง 
หรือเปนเท็จ หรืออาจทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิด และถาเปนการโฆษณาทางสิ่งตีพิมพตองมี
รายละเอียดตามรายการดังตอไปนี้ 

(๑) จํานวน ชนิด ราคาเสนอขายหลักทรัพยตอหนวยและมูลคาของหลักทรัพย
ท้ังหมดท่ีโฆษณาช้ีชวนใหซ้ือ 

(๒) ชื่อผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพย 
(๓) ประเภทของธุรกิจท่ีจะดําเนินการ หรือกําลังดําเนินการ 
(๔) สถานท่ี และวันเวลาที่จะขอรับหนังสือชี้ชวนได 
(๕) ช่ือผูจัดจําหนายหลักทรัพย (ถามี) 
(๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๘๑  เมื่อไดเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนแลว ผูเริ่มจัดตั้งบริษัท

มหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยตองรายงานผลการขายหลักทรัพยตอสํานักงาน และใน
กรณีที่ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยเสนอขายหลักทรัพยผานผูจัด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จําหนายหลักทรัพยใหผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยแจงจํานวน
หลักทรัพย และจํานวนเงินสวนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยไดรับซื้อไวเองดวย 

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘๒  ในกรณีที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ

หนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญให
บุคคลใดๆ ที่ซื้อหลักทรัพยจากผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยและ
ยังเปนเจาของหลักทรัพยอยูและไดรับความเสียหายจากการนั้น มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจาก
บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยดังกลาวได 

บุคคลผูซ้ือหลักทรัพยท่ีมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตามวรรคหน่ึง ตองเปนผูซ้ือ
หลักทรัพยกอนที่จะปรากฏขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๓  ใหบุคคลดังตอไปนี้รับผิดตามมาตรา ๘๒ รวมกับบริษัทหรือเจาของ

หลักทรัพย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมมีสวนรูเห็น หรือโดยตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรูถึง
ความแทจริงของขอมูล หรือการขาดขอความที่ควรตองแจงนั้น 

(๑) กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทซึ่งลงลายมือชื่อไวในแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน 

(๒) ผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งลงลายมือชื่อไวในแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวน 

(๓) ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูสอบบัญช ีท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูประเมิน
ราคาทรัพยสินซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงลงลายมือชื่อรับรองขอมูลในแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน 

 
มาตรา ๘๔  บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยและบุคคลตามมาตรา ๘๓ ไมตองรับ

ผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา ๘๒ ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ผูซื้อหลักทรัพยไดรูหรือควรจะไดรูวาขอความหรือรายการเปนเท็จ หรือขาด

ขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ หรอื 
(๒) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันมิใชเปนผลมาจากการไดรับขอความหรือรายการที่

เปนเท็จ หรือการไมแจงขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 
มาตรา ๘๕  ความรับผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา ๘๒ ใหมีผลเปนจํานวน

เทากับสวนตางของจํานวนเงินที่ผูใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายไดจายไปสําหรับการไดมาซึ่ง
หลักทรัพยนั้นกับราคาที่ควรจะเปนหากมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองตามที่สํานักงานกําหนดซึ่ง
ตองไมต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหลักทรัพยนั้น บวกดวยดอกเบี้ยของจํานวนสวนตางดังกลาว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สําหรับระยะเวลาที่ถือหลักทรัพยตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยอยางนอยสี่
แหงตามที่สํานักงานกําหนดพึงจายสําหรับเงินฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาตั้งแตหนึ่งป
ขึ้นไป 

 
มาตรา ๘๖  สิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายตามมาตรา ๘๒ ใหมีอายุความหนึ่ง

ปนับจากวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้
ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงแตไมเกินสองปนับจากวันที่
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๘๗  การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หลักทรัพย และรางหนังสือชี้ชวนมิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานไดรับ
รองถึงความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและในหนังสือชี้
ชวนดังกลาว หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานไดประกันราคาของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
นั้น 

 
มาตรา ๘๘  บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยตองสงมอบหลักทรัพยใหแกผูซื้อ

หลักทรัพยตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๘๙  ผูสอบบัญชีที่แสดงความเห็นตองบการเงินซึ่งเผยแพรไวในแบบ

แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยใหมและหนังสือชี้ชวนในหมวดนี้ตองเปนผูสอบบัญชี
ที่สํานักงานใหความเห็นชอบ 

 
หมวด ๔ 

ธุรกิจหลักทรัพย 
   

 
สวนท่ี ๑ 

การจัดตั้งและการออกใบอนุญาต 

   
 
มาตรา ๙๐  การประกอบธุรกิจหลักทรัพยจะกระทําไดตอเมื่อไดจัดตั้งในรูป

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดหรือเมื่อเปนสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น  ท้ังน้ี 
โดยไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

การจัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง 
จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

การควบบริษัทหลักทรัพยเขากันใหถือวาเปนการจัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด แลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการใหความ
เห็นชอบตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ ตลอดจนเสียคาธรรมเนียม
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙๑  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศหรือเพื่อพิทักษประโยชนของประชาชน ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจกําหนดเง่ือนไขท่ีผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยได 

ในกรณีที่สภาพการณที่กอใหเกิดความจําเปนตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป 
รัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนด
ไวแลวนั้นได 

 
มาตรา ๙๒  บริษัทหลักทรัพยอาจมีสํานักงานสาขาได แตตองไดรับอนุญาตจาก

สํานักงาน 
การขออนุญาตและการอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
การจัดตั้งสํานักงานสาขาของสถาบันกการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาอื่นใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๙๓  ผูใดจะกระทําการแทนบริษัทซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจหลักทรัพย

ตามกฎหมายตางประเทศ โดยมีสํานักงานติดตอกับบุคคลทั่วไปในราชอาณาจักรตองไดรับ
อนุญาตจากสํานักงาน 

ใหผูกระทําการแทนตามวรรคหนึ่งทํากิจการไดเฉพาะที่ระบุไวในการอนุญาต 
มิใหนําความในมาตรา ๙๕ มาใชบังคับแกผูไดรับอนุญาตตามมาตรานี้ แตผู

ไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด 
 

สวนท่ี ๒ 
การกํากับและควบคุม 

   
 
มาตรา ๙๔  บริษัทหลักทรัพยตองใชช่ือซ่ึงมีคําวา “บริษทัหลักทรัพย” นําหนา

และ “จํากัด” ตอทาย 
 
มาตรา ๙๕  หามมิใหผูใดนอกจากบริษัทหลักทรัพยใชช่ือหรือคําแสดงช่ือใน

ธุรกิจวา “บริษัทหลักทรัพย” หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๖๕  คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยตองมีทุนจด
ทะเบียนซึ่งชําระแลว ตามจํานวนที่กําหนดสําหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือไมก็ได เวนแตบริษัทหลักทรัพยท่ีประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการคา
หลักทรัพยหรือการจัดจําหนายหลักทรัพย หรือที่มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยในลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตองกําหนดทุนจดทะเบียนซ่ึงชําระแลว ไมนอยกวา
หนึ่งรอยลานบาท 

(๑) มีการเก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาไวในความครอบครอง  
(๒) มีการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย

นั้นเอง 
(๓) มีภาระความรับผิดชอบตอระบบชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพย 
 
มาตรา ๙๗  ใหบริษัทหลักทรัพยดํารงเงินกองทุนใหเพียงพอตามหลักเกณฑ 

เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
มาตรา ๙๘  หามมิใหบริษัทหลักทรัพยกระทําการดังตอไปนี ้
(๑) ลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(๒) กระทําการใดๆ อันจะทําใหลูกคา หรือบุคคลทั่วไปเขาใจผิดเกี่ยวกับราคา

คุณคา และลักษณะของหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ 
(๓) กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเปนการเอา

เปรียบลูกคาหรือบุคคลที่เกี่ยวของตามคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
(๔) ซื้อขายหลักทรัพยลวงหนาไมวาจะเปนการซื้อขายในนามของตนเองหรือ

ลูกคา เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหกระทําได 
(๕) ขายหลักทรัพยโดยที่บริษัทยังไมมีหลักทรัพยนั้นอยูในครอบครองหรือมิไดมี

บุคคลใดมอบหมายใหขายหลักทรัพยน้ัน เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดใหกระทํา
ได 

(๖) รับคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยจากลูกคานอกสถานท่ีทําการของสํานักงาน
ใหญหรือสํานักงานสาขา เวนแตสํานักงานจะกําหนดเปนอยางอื่น 

(๗) ซ้ือหรือมีหุน เวนแต 
(ก) เปนการไดมาเนื่องจากประกอบการคาหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย 

หรือธุรกิจหลักทรัพยอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรอื 
(ข) เปนการไดมาโดยไดรับผอนผันจากสํานักงานตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ

วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

                                      
๕ มาตรา ๙๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) ประกอบกิจการอื่นใดที่มิใชธุรกิจหลักทรัพยในประเภทที่ไดรับอนุญาต เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

การประกอบกิจการอื่นใดตามวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงการใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อขาย
หรือแลกเปล่ียนหลักทรัพยท่ีเกี่ยวกับการประกอบการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือการคา
หลักทรัพยหรือการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยและในศูนยซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการคาหลักทรัพย 

(๙) ยายท่ีตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาโดยมิไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 
(๑๐) โฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพยนั้น เวนแตการโฆษณานั้นจะไดกระทํา

ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่สํานักงานประกาศกาํหนด 
 
มาตรา ๙๙  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับใบหลักทรัพยที่บริษัทหลักทรัพย

ครอบครองอยูในขณะใดขณะหนึ่งวา บริษัทหลักทรัพยไดครอบครองไวเพื่อตนเองหรือเพื่อลูกคา
ของบริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทไดครอบครองไวเพื่อลูกคารายใด ใหเปนไปตามลําดับกอนหลัง
ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหการครอบครองของบริษัทหลักทรัพยเพื่อลูกคาของบริษัทหลักทรัพยอยู
ในลําดับกอนการครอบครองของบริษัทหลักทรัพยเพื่อตนเอง 

(๒) ใหลูกคาที่สั่งซื้อกอนไดรับประโยชนตามลําดับกอนหลังหลักทรัพยที่ซื้อ  
ท้ังน้ี ไมวาบริษัทหลักทรัพยนั้นจะยึดถือหลักทรัพยดังกลาวไวเปนประกันการชําระหนีเ้งินกูดวย
หรือไมก็ตาม 

 
มาตรา ๑๐๐  การตั้งบุคคลใดเปนตัวแทนหรือนายหนาของบริษัทหลักทรัพยตอง

ไดรับอนุญาตจากสํานักงานกอน 
การขอรับอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๐๑  ใหบริษัทหลักทรัพยแจงเปนหนังสือตอสํานักงานภายในสิบหาวัน 

นับแตมีการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทหลักทรัพย 
 
มาตรา ๑๐๒  การใหกูยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย บริษัท

หลักทรัพยตองดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย 

 
มาตรา ๑๐๓  หามมิใหบริษัทหลักทรัพยต้ังหรอืยอมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะ

ดังตอไปนี้ เปนหรือทําหนาที่กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการหรือท่ีปรึกษา
ของบริษัทหลักทรัพย 

(๑) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรพัยท่ีกระทําโดยทุจรติ 

(๓) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบัน
การเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เวนแตจะไดรับยกเวนจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(๔) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัท
หลักทรัพยอ่ืน 

(๕) เคยถูกถอดถอนจากการเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจัดการตาม
มาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น 

(๖) เปนขาราชการการเมือง 
(๗) เปนขาราชการซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพยพนักงานของ

ธนาคารแหงประเทศไทยหรือสํานักงาน เวนแต 
(ก) เปนกรณีที่ไดรับการแตงตั้งโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เพื่อเขาไปชวยเหลือในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย หรอื 
(ข) เปนกรณีที่ไดรับการแตงตั้งมาตรา ๑๔๕ 
(ค) เปนกรณีของบริษัทหลักทรัพยที่เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ 
(๘) เปนผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของหางหุนสวน หรือบริษัท

จํากัดซึ่งตนหรือบุคคลหรือหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดตามมาตรา ๒๕๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
หรอื (๖) เปนหุนสวนหรือถือหุนอยู เวนแต 

(ก) เปนท่ีปรึกษาหรือกรรมการซึ่งไมมีอํานาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย 
(ข) เปนกรณีที่ไดรับยกเวนจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพราะมีเหตุจําเปนตอง

แกไขฐานะหรือการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย 
(ค) เปนกรณีที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๔๕ 
(ง) เปนกรณีมีหุนอยูในหางหุนสวนจํากัดนั้นรวมกันไมเกินรอยละหนึ่งของทุน

ทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัดดังกลาว 
(จ) เปนกรณีถือหุนอยูในบรษิัทจํากัดนั้นรวมกันไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํากัดดังกลาว 
(๙) เปนบุคคลซึ่งมิไดมีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทํางานหรือ

คุณสมบัติอ่ืน  ท้ังน้ี ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(๑๐) มีลักษณะตองหามอยางอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด 
 
มาตรา ๑๐๔  บริษัทหลักทรัพยจะแตงตั้งกรรมการหรือผูจัดการ หรือทําสัญญา

ใหบุคคลอื่นมีอํานาจท้ังหมดหรือบางสวนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพยได ตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ปรากฏใน ภายหลังวาบุคคลตามวรรคหนึ่งมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๐๓ ใหสํานักงานมีอํานาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ไดใหไวแลวไดและให
บริษัทหลักทรัพยเสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากสํานักงานภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบ 

ใหนําความในมาตรา ๑๐๓ มาใชบังคับแกบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพยทําสัญญาให
มีอํานาจท้ังหมดหรือบางสวนในการบริหารงานของบริษทัหลักทรัพยนั้นตลอดจนผูซึ่งปฏิบัติงาน
ใหแกบุคคลน้ันดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๕  ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทําบัญชีเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและ

ฐานะการเงินที่เปนอยูตามความเปนจริงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสถาบัน
วิชาชีพที่หนวยราชการที่เกี่ยวของใหความเห็นชอบและขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
มาตรา ๑๐๖  ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนทุกงวด การ

บัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนตามแบบที่สํานักงานประกาศกําหนด งบดุลนั้นตองมีการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีที่สํานักงานใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีในรอบ
ปบัญชีนั้นและผูสอบบัญชีดังกลาวตองมิใชกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทหลักทรัพย
นั้น 

ใหบริษัทหลักทรัพยประกาศงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่จัดทําขึ้นตามวรรค
หนึ่งทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน โดยใหปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงาน
ของบริษัทหลักทรัพยนั้น ลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอยหนึ่งฉบับ และ
เสนอตอสํานักงานหนึ่งฉบับ 

การจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับงวดการบัญชีรอบระยะเวลาหก
เดือนแรกของปบัญชีตามวรรคหนึ่งและการประกาศตามวรรคสอง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในสามเดือนนับแตวันส้ินงวดการบัญช ีและสําหรับงวดประจําปบัญช ีใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ แตระยะเวลาทั้งหมดตองไมเกิน
สี่เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีนั้น  ท้ังน้ี เวนแตสํานักงานจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 
มาตรา ๑๐๗  ผูสอบบัญชีตามมาตรา ๑๐๖ ตองรักษามรรยาทและปฏิบัติงาน

สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยผูสอบ
บัญชีและขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยไดทําเอกสารประกอบการลงบัญชีและหรือลงบัญชีไม
ตรงกับความเปนจริง ใหผูสอบบัญชีเปดเผยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของบัญชีที่มีผลกระทบ
ตองบการเงินไวในรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะตองลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น 

ผูสอบบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหสํานักงานมีอํานาจเพิก
ถอนการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีผูนั้นได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐๘  ใหบริษัทหลักทรัพยประกาศรายการหรือเปดเผยขอมูลอื่นใด

เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพยนั้นตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด ประกาศรายการ
หรือขอมูลดังกลาว ใหแสดงไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานของบริษัทหลักทรัพยนั้น และใหรายงาน
ตอสํานักงานทราบพรอมดวยสําเนาประกาศรายการหรือขอมูลที่เปดเผย 

 
มาตรา ๑๐๙  สํานักงานจะกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยใดยื่นรายงานหรือแสดง

เอกสารใดตามระยะเวลาหรือเปนครั้งคราวตามท่ีสํานักงานกําหนดก็ได และสํานักงานจะใหทําคํา
ชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแหงรายงานหรือเอกสารนั้นดวยก็ได  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและ
ภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

รายงานและเอกสารที่ย่ืนหรือแสดงหรือคําชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความตาม
วรรคหนึ่ง บริษัทหลักทรัพยตองทําใหครบถวนและตรงตอความเปนจริง 

 
มาตรา ๑๑๐  บริษัทหลักทรัพยตองเปดทําการตามเวลาและหยุดทําการตามวันที่

สํานักงานกําหนด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานใหเปดทําการหรือหยุดทําการในเวลาหรือ
วันอื่น 

 
มาตรา ๑๑๑  มิใหนําความในมาตรา ๙๔ มาตรา ๙๘ (๑) (๗) (๘) และ (๙) 

มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ มาใชบังคับแกสถาบัน
การเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่นและไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙๐ 

 
สวนท่ี ๓ 

การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
   

 
มาตรา ๑๑๒  ในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บรษัิทหลักทรัพยตองทํา

สัญญาเปนหนังสือกับลูกคาที่มอบหมายใหทําการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ในการนี ้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดรายการอันเปนสาระสําคัญแหงสัญญาเพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมแกคูสัญญาดังกลาวก็ได 

 
มาตรา ๑๑๓  ในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ ตลอดจนเรียก
คาธรรมเนียมหรือคาบริการ  ท้ังน้ี ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด 

ในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยใดๆ นอกตลาดหลักทรัพย บริษัท
หลักทรัพยตองดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ ตลอดจนเรียกคาธรรมเนียมหรือ
คาบริการ  ท้ังน้ี ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
สวนท่ี ๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การคาหลักทรัพย 
   

 
มาตรา ๑๑๔  ในการคาหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการคา

หลักทรัพยตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

สวนท่ี ๕ 
การเปนท่ีปรึกษาการลงทุน 

   
 
มาตรา ๑๑๕  ในการเปนท่ีปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการ

ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จะกําหนดคาธรรมเนียมหรือคาบริการที่บริษัทหลักทรัพยอาจเรียกจากลูกคาในการเปนที่
ปรึกษาการลงทุนดวยก็ได 

 
สวนท่ี ๖ 

การจัดจําหนายหลักทรัพย 
   

 
มาตรา ๑๑๖  ในการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการตาม

หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะกําหนดคาธรรมเนียมหรือคาบริการที่บริษัทหลักทรัพย อาจเรียกจากลูกคาในการจัดจําหนาย
หลักทรัพยดวยก็ได 

 
สวนท่ี ๗ 

การจัดการกองทุนรวม 

   
 
มาตรา ๑๑๗  ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพยจะจัดตั้งและจัดการ

กองทุนรวมได เมื่อคําขอจัดตั้งกองทุนรวมนั้นไดรับอนุมัติจากสํานักงาน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๘  ในการยื่นคําขอจัดตั้งกองทุนรวมตามมาตรา ๑๑๗ บริษัท

หลักทรัพยตองสงเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ีดวย 
(๑) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตามรายการท่ีสํานักงานประกาศ

กําหนด 
(๒) รางขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย 
(๓) รางสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๑๙  ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยอยางนอย

ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(๑) อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย 
(๒) การแตงตั้ง เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวและคาตอบแทนของผูดูแลผลประโยชน

ของกองทุนรวม 
(๓) อัตรา และวิธีการจายคาตอบแทนและบําเหน็จในการจัดการกองทุนรวม 
(๔) สิทธิของผูถือหนวยลงทุน 
(๕) การเลิกกองทุนรวมไมวาเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการจัดการ

กองทุนรวมหรือเพราะเหตุอื่นใด 
(๖) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๒๐  ขอผูกพันตามมาตรา ๑๑๙ และสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน

ของกองทุนรวมตองไมมีขอจํากัดความรับผิดของบริษัทหลักทรัพย และผูดูแลผลประโยชนท่ีมี
ลักษณะอันไมเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน 

ขอความในขอผูกพันหรือในสัญญาใดที่มีลักษณะท่ีขัดบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
ใหตกเปนโมฆะ 

 
มาตรา ๑๒๑  ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตองเปนธนาคารพาณิชยหรือ

สถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ในการประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง สํานักงานจะกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้เปน

สําคัญ 
(๑) เงินกองทุน สินทรัพยรวมสุทธิ และผลการดําเนินงานของผูท่ีจะเปนผูดูแล

ผลประโยชน 
(๒) ความสัมพันธของผูดูแลผลประโยชนกับบริษัทหลักทรัพย 
(๓) การจัดองคกรและการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบัติหนาที่เปนผูดูแล

ผลประโยชน 
 
มาตรา ๑๒๒  เมื่อบริษัทหลักทรัพยไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

ตามมาตรา ๑๑๗ แลวและกอนการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชน ใหบริษัทหลักทรัพยจัดให
มีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

 
มาตรา ๑๒๓  การเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนจะกระทําไดตอเมื่อบริษัท

หลักทรัพยไดจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนพรอมทั้งระบุวันที่ที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมไวดวย 

หนังสือชี้ชวนตองเปนไปตามแบบที่สํานักงานประกาศกําหนด สําหรับรายการใน
หนังสือชี้ชวนที่ตรงกับรายการในโครงการจัดการกองทุนรวมตองมีสาระสําคัญของขอมูลไมตางกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒๔  เงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนในแตละโครงการจัดการ

กองทุนรวมใหรวมเขาเปนกองทรัพยสิน และใหบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียนกองทรัพยสิน
ดังกลาวเปนกองทุนรวมกับสํานักงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

กองทุนรวมที่ไดจดทะเบียนแลวใหเปนนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัท
หลักทรัพยนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนรวมตามท่ีไดรับอนุมัติ 
โดยใหบริษัทหลักทรัพยเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม 

ใหกองทุนรวมตามวรรคสองมีสัญชาติเดียวกับบริษัทหลักทรัพยซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม 

 
มาตรา ๑๒๕  ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอ

ผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุนอยางเครงครัด 
(๒) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชนของ

กองทุนรวม 
(๓) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองครบถวน 
(๔) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุน

รวมทราบ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด 
(๕) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน

ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(๖) จัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปลงทุน

และนําผลประโยชนดังกลาวฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 
 
มาตรา ๑๒๖  ในการจัดการกองทุนรวม หามมิใหบริษัทหลักทรัพยกระทําการ

ดังตอไปนี้ 
(๑) กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

แกผูถือหนวยลงทุนตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
(๒) ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหุนของบริษัทหลักทรัพยที่เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ

นั้นเอง 
(๓) ลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษัทหลักทรัพย

เดียวกันนั้นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
(๔) ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยของบริษัทใดเกินอัตราสวนที่สํานักงาน

ประกาศกําหนด  ท้ังน้ี สํานักงานจะกําหนดตามประเภทของหลักทรัพยหรือตามประเภทของ
กิจการของบริษัทนั้นก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)๖ กูยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือกอภาระผูกพันใดๆ แกทรัพยสินของ
กองทุนรวม เวนแตเปนการเขาผูกพันตามสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

การประกาศตาม (๔) สํานักงานจะประกาศกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยถือปฏิบัติ 
สําหรับแตละกองทุนรวมหรือรวมทุกกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพยเปนผูรับผิดชอบดําเนินการก็
ได 

 
มาตรา ๑๒๗  ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดูแลใหบริษัทหลักทรัพยปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๕ โดยเครงครัด 
(๒) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมโดยแยกไวตางหากจากทรัพยสินอื่น พรอม

ทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวมเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
(๓) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนรวม 
(๔) จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงาน ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยกระทําการ หรอื

งดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒๕ 
(๕) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทหลักทรัพยปฏิบัติตามหนาที่ของตน 

หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทหลักทรัพย ท้ังน้ี เพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงาน 

คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุน
รวมใดใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวมนั้น 

 
มาตรา ๑๒๘  ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยกระทําการหรืองดเวนกระทําการจน

กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติหนาท่ีของตนตามมาตรา ๑๒๕ ใหผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียดและสงใหแก
สํานักงานภายในหาวันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรูถึงเหตุการณดังกลาว 

ในกรณีท่ีสํานักงานไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง และพิจารณาเห็นวาการกระทํา
ของบริษัทหลักทรัพยเปนการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนท้ังปวง ใหสํานักงานมีอํานาจส่ังใหบริษัทหลักทรัพยแกไขการกระทําหรืองดเวนการกระทําท่ี
อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเปนการฝาฝนหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา ๑๒๕ 

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยไมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงานที่สั่งตามวรรคสอง 
ใหสํานักงานมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) สั่งเพิกถอนการเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการของบริษัทหลักทรัพยนั้น
และแตงตั้งใหบริษัทหลักทรัพยอื่นเขาเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการแทน  ท้ังนี ้ใหถือวา

                                      
๖ มาตรา ๑๒๖ (๕) แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บริษัทหลักทรัพยท่ีสํานักงานแตงต้ังไดรับไปซ่ึงสิทธิและหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยท่ีถกูส่ังเพิก
ถอน 

(๒) สั่งใหบริษัทหลักทรัพยเลิกกองทุนรวมนั้น 
 
มาตรา ๑๒๙  ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพยตองดําเนินการตาม

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน 
การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีจัดการ หากมิได

กระทําตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการไดกระทํา
ตามมติของผูถือหนวยลงทุน ใหบริษัทหลักทรัพยแจงใหสํานักงานทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีไดมีมติใหแกไข 

ใหบริษัทหลักทรัพยแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธี
จัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอย
หนึ่งฉบับภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือวันที่ไดมีมติใหแกไข
เพ่ิมเติม แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๓๐  เม่ือเลิกกองทุนรวมแลว ใหบริษัทหลักทรัพยแตงตั้งผูชําระบัญชี

เพื่อทําหนาที่รวบรวมและแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมท้ังทําการอยางอืน่ตามแต
จําเปนเพื่อชําระบญัชีใหเสร็จส้ิน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

ผูชําระบัญชีตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน 
คาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมใด ใหจายจาก

ทรัพยสินของกองทุนรวมนั้น 
 
มาตรา ๑๓๑  เมื่อการชําระบญัชีเสร็จสิ้นใหผูชําระบัญชีขอจดทะเบียนเลิกกองทุน

รวมกับสํานักงาน 
ภายหลังจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยู

ใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 
 
มาตรา ๑๓๒  ใหนําความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ 

มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๙ รวมท้ังบท
กําหนดโทษท่ีเกี่ยวของมาใชบังคับแกการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนและการฟองรอง
บังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของกองทุนรวมใดใหเรียกรองได
จากทรัพยสินของกองทุนรวมนั้น 

 
สวนท่ี ๘๗ 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล 
   

 
มาตรา ๑๓๓  ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการดวย

ความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคล 
โดยใชความรูความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

ใหบริษัทหลักทรัพยทําสัญญาเปนหนังสือกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มอบหมาย
ใหจัดการกองทุนสวนบุคคล และตองดําเนินการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ในการนี้ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจ
กําหนดรายการอันเปนสาระสําคัญแหงสัญญาดังกลาวได  

 
มาตรา ๑๓๔  ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมี

ผูจัดการกองทุนสวนบุคคลโดยความเห็นชอบของสํานักงาน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทุนสวนบุคคล ใหนําความในมาตรา ๑๓๓ 
วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนโุลม  

ใหผูจัดการกองทุนสวนบุคคลดําเนินการจัดการกองทุนสวนบุคคลตาม
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

ผูจัดการกองทุนสวนบุคคลผูใดไมปฏิบัติตามความในวรรคสองหรือวรรคสาม ให
สํานักงานมีอํานาจเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูจัดการกองทุนสวนบุคคลนั้นได 

 
มาตรา ๑๓๕  ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยตองจัดใหมีผูรับ

ฝากทรัพยสินโดยความเห็นชอบของสํานักงาน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

บริษัทหลักทรัพยอาจเปนผูรับฝากทรัพยสินของผูมอบหมายใหจัดการกองทุน
สวนบุคคลที่ตนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการไดเมื่อไดรับความยินยอมจากผูมอบหมายใหจัดการ
กองทุนสวนบุคคลและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

 

                                      
๗ สวนที ่๘ การจดัการกองทุนสวนบุคคล มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา 

๑๓๖ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๓๙ และมาตรา ๑๔๐  ของหมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย แกไขโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๑๓๖  ใหบริษัทหลักทรัพยแยกทรัพยสินของผูมอบหมายใหจัดการ
กองทุนสวนบุคคลออกจากทรัพยสินของตน และในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยมิไดเปนผูรับฝาก
ทรัพยสินของผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคลท่ีตนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ใหบริษัท
หลักทรัพยนําทรัพยสินนั้นไปฝากไวกับผูรับฝากทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๓๕ 
วรรคหนึ่ง ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทหลักทรัพยไดรับทรัพยสินนั้นมา หรือภายใน
ระยะเวลาตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๓๗  ในการรับฝากทรัพยสิน ใหผูรับฝากทรัพยสินแยกทรัพยสินที่ตน

รับฝากไวออกจากทรัพยสินอื่นของตน และดําเนินการเกีย่วกับทรัพยสินที่รับฝากนั้นตาม
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด 

ผูรับฝากทรัพยสินผูใดไมปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานมีอํานาจเพิก
ถอนการใหความเห็นชอบผูรับฝากทรัพยสินนั้นได 

 
มาตรา ๑๓๘  บรรดาทรัพยสินของผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคลตอง

ลงชื่อของผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคลและชื่อของบริษัทหลักทรัพยในฐานะผูทําการ
แทนไวดวย เวนแตไดรับอนุญาตจากสํานักงานตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๓๙  ในการจัดการกองทุนสวนบุคคล หามมิใหบริษัทหลักทรัพยกระทํา

การ ดังตอไปน้ี 
(๑) ลงทุนในทรัพยสินประเภทอื่นใดเพื่อเปนทรัพยสินของผูมอบหมายใหจัดการ

กองทุนสวนบุคคล นอกจากท่ีไดตกลงกันไวตามสัญญามอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคล 
(๒) รับคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใดจากผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวน

บุคคล เวนแตเปนคาธรรมเนียมหรือคาบริการ ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดไวในสัญญา
มอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบคุคล 

(๓) ซื้อหรือขายทรัพยสินในนามของตนเองใหแกผูมอบหมายใหจัดการกองทุน
สวนบุคคลโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนาถึงการกระทําดังกลาว 

(๔) ใหคํารับรองแกผูมอบหมายใหจัดการกองทุนสวนบุคคลวาจะมีกําไรหรือ
ผลตอบแทนในอัตราท่ีแนนอนหรือสัญญาวาจะไมมีผลขาดทุนในอัตราท่ีกําหนดไวโดยแนนอน 
เวนแตเปนการใหคํารับรองตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่สํานักงานประกาศกาํหนด 

(๕) กระทําการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตามที่
สํานักงานประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๔๐ ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทําบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน

สวนบุคคลแตละรายตามแบบท่ีสํานักงานประกาศกําหนด และตองเก็บรักษาเอกสารประกอบ
บัญชีแสดงใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีน้ันไวดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการจัดการกองทุนสวนบุคคลท่ีมีลักษณะตามท่ีสํานักงานประกาศกาํหนด ให
บริษัทหลักทรัพยจัดทํางบการเงินของกองทุนสวนบุคคลที่เปนอยูตามความเปนจริง และตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด การกําหนด
ดังกลาวใหคํานึงถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมาย
วาดวยผูสอบบัญชีไดใหความเห็นชอบแลวดวย 

งบการเงินตามวรรคสองตองมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชี
ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน และผูสอบบัญชีดังกลาวตองมิใชกรรมการ พนักงานหรือ
ลูกจางของบริษัทหลักทรัพยนั้น 

ผูสอบบัญชีของกองทุนสวนบุคคลตองรักษามารยาทและปฏิบัติงานสอบบัญชี
เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี และ
ขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยทําเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือเปดเผยขอมูลใน
งบการเงินไมตรงกับความเปนจริงหรือไมครบถวน ใหผูสอบบัญชีเปดเผยขอเท็จจริงและ
ผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินไวในรายงานการสอบบัญชีที่ตนตองลงลายมือชื่อเพื่อ
แสดงความเห็น 

ผูสอบบัญชีผูใดไมปฏิบัติตามวรรคสี่หรือวรรคหา ใหสํานักงานมีอํานาจเพิกถอน
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีนั้นได 

 
สวนท่ี ๙ 

การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัท 

   
 
มาตรา ๑๔๑  ในกรณีที่สํานักงานเห็นวาบริษัทหลักทรัพยใด 
(๑) จัดทําบัญชีไมเรียบรอยหรือไมทําใหแลวเสร็จภายในเวลาอันสมควร 
(๒) กระทําการหรือไมกระทําการตามที่สํานักงานประกาศกําหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหสํานักงานมีอํานาจส่ังใหบริษัทหลักทรัพยนั้นแกไขการกระทําดังกลาวหรือ

กระทําการ หรืองดเวนกระทําการตามที่สํานักงานเห็นสมควรภายในเวลาท่ีกําหนด 
 
มาตรา ๑๔๒  เมื่อปรากฏหลักฐานตอสํานักงานวาบริษัทหลักทรัพยใดมีฐานะ

หรือมีการดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน 
ใหสํานักงานมีอํานาจส่ังใหบริษัทหลักทรัพยนั้นแกไขฐานะหรือการดําเนินงานดังกลาวไดภายใน
ระยะเวลาท่ีสํานักงานกําหนด 

 
มาตรา ๑๔๓  ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นวาบริษัทหลักทรัพยใดมีฐานะ

หรือมีการดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกประโยชน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของประชาชน ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี อํานาจส่ังใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการแกไข
การบริหารงานใหถูกตองหรือดําเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ในการนี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดเง่ือนไขใดๆ ใหบริษัทหลักทรัพยตองปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชนในการแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยนั้นดวยก็ได 

บริษัทหลักทรัพยใดไมดําเนินการแกไขหรือไมสามารถแกไขการดําเนินงาน
ดังกลาวได ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพยนั้นได 

 
มาตรา ๑๔๔  เม่ือปรากฏหลักฐานตอสํานักงานวา บริษัทหลักทรัพยใดมีฐานะ

หรือมีการดําเนินงานในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน
หรือกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยใดไม
ปฏิบัติตามคําส่ังของสํานักงานตามมาตรา ๑๔๑ หรือมาตรา ๑๔๒ ใหสํานักงานมีอํานาจส่ังให
บริษัทหลักทรัพยนั้นถอดถอนกรรมการผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพยผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตําแหนงได และใหบริษัทหลักทรัพยนั้นแตงตั้ง
บุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากสํานักงานเขาดํารงตําแหนงแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแตวัน
ถอดถอน 

 
มาตรา ๑๔๕  บริษัทหลักทรัพยใดไมถอดถอนบุคคลหรือถอดถอนแลวไมแตงตั้ง

บุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันถอดถอน ใหสํานักงานดวยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจส่ังดังตอไปนี้ 

(๑) ถอดถอนกรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพยซึ่งบริษัทหลักทรัพยนั้นไมถอดถอน 

(๒) แตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปดํารงตําแหนงแทนผูซึ่งถูกถอดถอนเปนเวลา
ไมเกินสามป และใหบุคคลนั้นไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดโดยใหจาย
จากทรัพยสินของบริษัทหลักทรัพยนั้น และในระหวางเวลาท่ีบุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงอยู ผูถือ
หุนของบริษัทหลักทรัพยจะมีมติเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งของสํานักงานมิได 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี ้ใหถือวาคําสั่งของสํานักงานตามวรรคหนึ่งเปนมติ
ของที่ประชุมผูถือหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัด แลวแตกรณี 

บุคคลซึ่งถูกถอดถอนจะเขาไปเกี่ยวของหรือดําเนินการใดๆ ไมวาโดยทางตรง
และทางออมในบริษัทหลักทรัพยนั้นมิได และตองอํานวยความสะดวก และใหขอเท็จจริงแกบุคคล
ซ่ึงไดรับแตงต้ังแทน 

 
มาตรา ๑๔๖  บริษัทหลักทรัพยใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงานตามมาตรา 

๑๔๔ ใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๔๗  ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยใดไมประกอบกิจการตามประเภทท่ี

ไดรับใบอนุญาตในปริมาณที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดในชวงระยะเวลาสองปใดๆ 
ใหรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให
ประกอบกิจการทุกประเภทหรือประเภทใดประเภทหนึ่งที่ไดรับใบอนุญาตนั้นได 

 
มาตรา ๑๔๘  ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔๓ มาตรา 

๑๔๖ หรือมาตรา ๑๔๗ ที่เปนการสั่งเพิกถอนการประกอบกิจการทุกประเภท ใหบริษัทหลักทรัพย
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวเปนอันเลิกบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกสถาบันการเงินที่อาจประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ไดตามกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๑๔๙  ในการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย ใหรัฐมนตรีแจง

เปนหนังสือใหบริษัทหลักทรัพยนั้นทราบและปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานของบริษัท
หลักทรัพยน้ัน กับทั้งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยาง
นอยหนึ่งฉบับ 

 
มาตรา ๑๕๐  บริษัทหลักทรัพยใดประสงคจะเลิกประกอบกิจการตามประเภทที่

ไดรับใบอนุญาตใหยื่นขออนุญาตเลิกประกอบกิจการตอรฐัมนตรีผานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
การอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได 

 
มาตรา ๑๕๑  เมื่อบริษัทหลักทรัพยใดเลิกกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยใหบริษัทหลักทรัพยนั้นทําการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย ชําระราคา และสง
มอบหลักทรัพยในรายการที่คางอยูใหเสร็จภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด 

 
มาตรา ๑๕๒  เม่ือมีการเลิกบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา ๑๔๘ ใหมีการชําระ

บัญชีและใหสํานักงานแตงตั้งผูชําระบัญชี 
การชําระบญัชีใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา

ดวยการชําระบัญชีบริษัทจํากดั หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดวาดวยการชําระบัญช ี
แลวแตกรณี เวนแตการใดท่ีเปนอํานาจและหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ ใหเปนอํานาจและหนาท่ีของ
สํานักงาน 

คาใชจายในการชําระบัญชีของบริษัทหลักทรัพยใดใหจายจากทรัพยสินของบริษัท
หลักทรัพยน้ัน 

 
หมวด ๕ 

ตลาดหลักทรัพย 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนท่ี ๑ 
การจัดตั้ง 

   
 
มาตรา ๑๕๓  ใหจัดต้ังตลาดหลักทรัพยข้ึนเรียกวา “ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบกิจการตลาดหลักทรัพยโดยไมนําผลกําไรมาแบงปนกัน
ดังน้ี 

(๑) จัดใหมีการใหบริการเปนศูนยซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนรวมตลอดถึงการ
จัดระบบและวิธีการซ้ือขายหลักทรัพยในศนูยดังกลาว 

(๒) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพย อันไดแก ธุรกิจใหบริการ
เกี่ยวกับหลักทรัพยจดทะเบียนโดยเปนสํานักหักบัญชี ศนูยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียน
หลักทรัพย ธุรกิจใหบริการดานขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย หรือธุรกิจทํานองเดียวกัน 

(๓) ประกอบธุรกิจอื่นใดนอกจาก (๑) และ (๒) โดยไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่งใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๑๕๔  ใหตลาดหลักทรัพยมีอํานาจกระทําการตางๆ ภายในขอบแหง

วัตถุประสงคตามมาตรา ๑๕๓ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) จัดใหไดมา ถือกรรมสิทธิ์ มีทรพัยสิทธิตางๆ ครอบครอง เชาหรือใหเชา เชา

ซ้ือหรือใหเชาซ้ือ โอนหรือรับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานองหรือรับจํานองขายหรือ
จําหนาย ดวยวิธีอื่นใดซึ่งสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย 

(๒) กูยืมเงินหรือใหกูยืมเงินและลงทุนหาผลประโยชน 
 
มาตรา ๑๕๕  หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการตลาดหลักทรัพยหรือกิจการที่มี

ลักษณะคลายคลึงกัน นอกจากตลาดหลักทรัพยที่ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๕๖  หามมิใหบุคคลใดนอกจากตลาดหลักทรัพย ใชช่ือหรือคําแสดงช่ือ

ในธุรกิจวา “ตลาดหลักทรัพย” หรอื “ตลาดหุน” หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน 
 
มาตรา ๑๕๗  หลักทรัพยท่ีจะซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยตองเปนหลักทรัพยท่ีจด

ทะเบียนตามสวนที่ ๔ แหงหมวดนี้ 
 
มาตรา ๑๕๘  บริษัทหลักทรัพยท่ีจะทําการเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ตองเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย 
 

สวนท่ี ๒ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 
มาตรา ๑๕๙  ใหมีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยคณะหนึ่งประกอบดวยบุคคล

ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต .แตงตั้งจํานวนไมเกินหาคน กับบุคคลซ่ึงสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ 
เลือกตั้งอีกจํานวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ และผูจัดการตลาดหลักทรัพยเปนกรรมการตลาด
หลักทรัพยโดยตําแหนง 

บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ตองเปนผูมีความรูและ
ประสบการณในกิจการตลาดหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย หรือธุรกิจการเงินเปนอยางดีและอยาง
นอยหนึ่งคนตองเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพยคนหนึ่ง
นอกจากผูจัดการตลาดหลักทรัพยเปนประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการตลาดหลักทรัพย
อีกคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๖๐  กรรมการตลาดหลักทรัพยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ขาราชการการเมือง หรอื

พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่นสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นซึ่งไดรับเลือกต้ัง 

(๕) ไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงเนื่องจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหออก 
 
มาตรา ๑๖๑  ใหกรรมการตลาดหลักทรัพยนอกจากผูจัดการตลาดหลักทรัพย

ดํารงตําแหนงคราวละสองป แตในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดหนึ่งปใหกรรมการตลาด
หลักทรัพยซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้งและกรรมการตลาดหลักทรัพยซึ่งสมาชิกเลือกตั้งออก
จากตําแหนงฝายละสองคนโดยวิธีจับสลาก และใหถือวาการออกจากตําแหนงโดยการจับสลาก
เปนการออกตามวาระดวย 

กรรมการตลาดหลักทรัพยที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งหรือ
เลือกตั้งไดอีกแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

 
มาตรา ๑๖๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตลาดหลักทรัพย

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหออก 
(๔) เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐ 
เมื่อกรรมการตลาดหลักทรัพยพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. แตงตั้งหรือสมาชิกตามมาตรา ๑๕๘ เลือกตั้งบุคคลอื่นเปนกรรมการตลาดหลักทรัพยแทน 
แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๖๓  ใหนําความในมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา 

๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๖๔  ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเปนผูแตงตั้งผูจัดการตลาด

หลักทรัพยโดยใหไดรับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยกําหนด 

ผูจัดการตลาดหลักทรัพยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละไมเกินสี่ป และอาจไดรับ
แตงต้ังอีกได 

 
มาตรา ๑๖๕  ผูจัดการตลาดหลักทรัพยตอง 
(๑) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐ 
(๒) เปนผูสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาใหแกตลาดหลักทรัพย 
 
มาตรา ๑๖๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูจัดการตลาดหลักทรัพย

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
(๔) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีมติใหออก 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖๐ 
มติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยที่ใหผูจัดการตลาดหลักทรัพยออกจาก

ตําแหนงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการตลาดหลักทรัพย
ทั้งหมดโดยไมนับผูจัดการตลาดหลักทรัพย 

 
มาตรา ๑๖๗  ผูจัดการตลาดหลักทรัพยมีหนาที่บริหารกิจการของตลาด

หลักทรัพยใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบขอบังคับของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย และมี
อํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของตลาดหลักทรัพย 

ในการบริหารกิจการ ผูจัดการตลาดหลักทรัพยตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖๘  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผูจัดการตลาดหลักทรัพยเปน
ผูแทนของตลาดหลักทรัพย และเพื่อการนี้ผูจัดการตลาดหลักทรัพยจะมอบหมายใหบุคคลใดๆ 
ปฏิบัติกิจการบางอยางแทนโดยไมขัดตอระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
กําหนดไวก็ได 

การมอบหมายตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือ 
 
มาตรา ๑๖๙  เมื่อตําแหนงผูจัดการตลาดหลักทรัพยวางลงหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาท่ีได ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแตงตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพยหรือพนักงานของ
ตลาดหลักทรัพยคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการแทนเปนการชั่วคราวได ในการนี้ ใหผูทําการแทนมี
อํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูจัดการตลาดหลักทรัพย 

 
มาตรา ๑๗๐  ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีอํานาจหนาท่ีวางนโยบาย

ควบคุมดูแลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย และปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการ
กําหนดระเบียบหรือขอบังคับในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการรับและเพกิถอนหลักทรัพยจด
ทะเบียน 

(๒) อัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติหนาที่เปนนายหนาหรือตัวแทนในการซื้อ
ขายหลักทรัพยจดทะเบียน 

(๓) หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเปนสมาชิกในตลาดหลักทรัพย การ
เลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพยตามมาตรา ๑๕๙ จํานวน วิธีการรับ คุณสมบัติ สิทธิและหนาที่ 
วินัย การลงโทษ การประชุม ตลอดจนการโอนและการพนจากสมาชิกภาพของสมาชิกตลาด
หลักทรัพย 

(๔) การกําหนดเกี่ยวกับคาเขาเปนสมาชิก คาบํารุง เงินประกันและคาบริการ
ตางๆ ท่ีสมาชิกจะพึงจายใหแกตลาดหลักทรัพย 

(๕) หลักเกณฑเกี่ยวกับขอกําหนดเพิ่มเติมในการบัญชีและการสอบบัญชีโดยไม
ขัดตอมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันวิชาชีพซึ่งหนวยราชการที่เกี่ยวของใหการรับรอง 

(๖) การประกาศรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยใหทําการสอบบัญชีของบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(๗) หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนผูถือหลักทรัพย จด
ทะเบียน การเปดเผยฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย 

(๘) หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการเกี่ยวกับการทําสัญญาเปนนายหนาหรือ
ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหแกลูกคาและบริษัทหลักทรัพยที่มิใช
สมาชิก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย การอนุญาตใหสมาชิกซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย
และการชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพยจดทะเบียนท่ีไดมีการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย 

(๑๐) หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการหามซื้อหรือขายหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนการชั่วคราว 

(๑๑) หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเขาไปตรวจสอบเอกสารและ
สมุดบัญชีของสมาชิกตลาดหลักทรัพย 

(๑๒) เวลาทําการประจําวันและวันหยุดทําการสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพย 

(๑๓) หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําและเปดเผยรายงานการ
ถือหลักทรัพย รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการรับรองการโอนหลักทรัพยและการออกใบหลักทรัพย 

(๑๔) การบรรจ ุแตงตั้ง ถอดถอน พนักงานและลูกจาง วินัย การลงโทษพนกังาน
และลูกจางของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการรองทุกขและระเบียบวิธีปฏิบัติงานของตลาด
หลักทรัพย 

(๑๕) การกาํหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางและเงินบําเหน็จรางวัลพนักงาน
และลูกจางของตลาดหลักทรัพย 

(๑๖) การสงเคราะหพนักงานและลูกจาง หรือผูพนจากการเปนพนักงานและ
ลูกจางของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหลานั้น 

(๑๗) การอื่นใดที่จําเปนตอการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย 
การกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือขอบังคับตาม (๒) (๓) (๔) (๘) 

(๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒)  ตองรับฟงความเห็นจากที่ประชุมสมาชิกกอน และการกําหนดหรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือขอบังคับตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๑) และ (๑๗) เม่ือ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว จึงใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๑๗๑  ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) รับหลักทรัพยท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ

เกี่ยวกับการรับหลักทรัพยจดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐ (๑) เปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
(๒) หามการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนรายใดรายหนึ่งในตลาดหลักทรัพย

เปนการชั่วคราว โดยกําหนดระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร 
(๓) หามสมาชิกรายใดรายหนึ่งเขาทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยเปนการชั่วคราว โดยกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 
(๔) เพิกถอนการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามหลักเกณฑ 

เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนตามมาตรา ๑๗๐ (๑) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การสั่งรับหลักทรัพยหรือเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน ใหตลาดหลักทรัพย
ประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการของตลาดหลักทรัพยและเผยแพรใหประชาชนทั่วไป
ทราบกอนวันที่หลักทรัพยดังกลาวเปนหรือถูกเพิกถอนการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

 
มาตรา ๑๗๒  เพื่อใหการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยเปนไปโดยเรียบรอย

หรือเพื่อคุมครองประโยชนของผูลงทุน ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีอํานาจส่ังใหบริษัทท่ีมี
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยกระทําการหรืองดเวนกระทําการในเรื่องใดๆ ตามความ
จําเปนและสมควร 

ในกรณีที่บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฝาฝนคําสั่งของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยจะใชอํานาจตาม
มาตรา ๑๗๑ (๒) หรอื (๔) ก็ได 

 
มาตรา ๑๗๓  ในกรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเพิกถอนการเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนเนื่องจากบริษัทฝาฝนคําสั่งตามมาตรา ๑๗๒ ใหบุคคลผูถือหลักทรัพยท่ีถูก
เพิกถอนนั้นมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูซ่ึงรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทผูเปนตนเหตุแหงการฝาฝนคําสั่งดังกลาว 

บุคคลผูถือหลักทรัพยท่ีมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตามวรรคหน่ึง ตองเปนผูได
หลักทรัพยนั้นมากอนการเพิกถอนและมิไดมีสวนรวมหรือใหความเห็นชอบหรืออนุมัติแกการฝา
ฝนเชนวานั้น 

 
มาตรา ๑๗๔  ความรับผิดชดใชคาเสียหายตามมาตรา ๑๗๓ ใหเปนจํานวนเงิน

เทากับมูลคาที่ลดลงจากราคาขายครั้งสุดทายในตลาดหลักทรัพยของหลักทรัพยนั้น 
 
มาตรา ๑๗๕  ใหตลาดหลักทรัพยมีอํานาจฟองรองบังคับคดีเรียกคาเสียหาย 

ตามมาตรา ๑๗๔ เพ่ือประโยชนของผูถือหลักทรัพยท้ังปวง 
 
มาตรา ๑๗๖  ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีอํานาจแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพยเพื่อดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งของตลาดหลักทรัพยตามที่
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมอบหมายได และใหนําความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

ใหคณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพยไดรับประโยชนตอบแทนตามท่ี
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 
มาตรา ๑๗๗  ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตลาด

หลักทรัพยไดรับประโยชนตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 

สวนท่ี ๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การดําเนินงาน 

   
 
มาตรา ๑๗๘  ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเสนองบดุลและบัญชีรายได

รายจายประจําปซึ่งผูสอบบัญชีรับรองตอที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพยภายในสี่เดือนนับ
แตวันสิ้นปปฏิทิน 

 
มาตรา ๑๗๙  ใหท่ีประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพยแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก

บุคคลท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเสนอ และใหไดรับประโยชนตอบแทนตามที่ท่ีประชุม
สมาชิกกําหนด 

ผูสอบบัญชีตองเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญช ีและ
ไมเปนกรรมการตลาดหลักทรัพย ผูจัดการตลาดหลักทรัพย พนักงานหรือลูกจางของตลาด
หลักทรัพย 

 
มาตรา ๑๘๐  ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสาร

หลักฐานของตลาดหลักทรัพย และขอคําชี้แจงจากกรรมการตลาดหลักทรัพย ผูจัดการตลาด
หลักทรัพย พนักงานหรือลูกจางของตลาดหลักทรัพยได 

 
มาตรา ๑๘๑  ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยย่ืนงบดุลและบัญชีรายได

รายจายประจําปตลอดจนทํารายงานและจัดสงเอกสารตอสํานักงาน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 
มาตรา ๑๘๒  ใหตลาดหลักทรัพยจายเงินใหแกสํานักงานเพื่อเปนการอุดหนุน

ตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
มาตรา ๑๘๓  ใหตลาดหลักทรัพยหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย มีอํานาจเปดเผยขอมูลของบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย ใหแกประชาชนทั่วไปได
ทราบเพื่อคุมครองประโยชนหรือสวนไดเสียของประชาชน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 
มาตรา ๑๘๔  การซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยให

กระทําไดโดยบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย 
ในการซื้อหรือการขายหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง สมาชิกจะกระทําการเปน

นายหนาหรือตัวแทนของบุคคลใดๆ หรือของบริษัทหลักทรัพยท่ีมิไดเปนสมาชิกก็ได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘๕  หามมิใหบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยซ้ือ
หรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพยไมวาจะเปนการซื้อหรือขายในฐานะนายหนา
หรือตัวแทนหรือในนามของสมาชิกเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย 

 
มาตรา ๑๘๖  เพื่อปองกันความเสียหายอันอาจเกิดแกประโยชนของประชาชน

หรือเศรษฐกิจของประเทศ ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจ 
(๑) หามการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยเปนการ

ชั่วคราว โดยกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 
(๒) ส่ังใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยหรือผูจัดการตลาดหลักทรัพยกระทํา

การหรืองดเวนกระทําการอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร 
การดําเนินการตาม (๑) ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําเปนหนังสือและประกาศไว

ในที่เปดเผย ณ สถานท่ีทําการของตลาดหลักทรัพย พรอมท้ังรายงานใหรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว ใน
การนี ้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังแกไขหรือเปล่ียนแปลงการส่ังการดังกลาวได 

 
มาตรา ๑๘๗  ในกรณีที่มีเหตุขัดของอันเนื่องมาแตเครื่องอุปกรณที่ใชในระบบ

ซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยซ่ึงเปนผลใหไมอาจซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยไดตามปกติ ใหผูจัดการตลาดหลักทรัพยมีอํานาจส่ังหยุดการซื้อขายหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทั้งหมดเปนการชั่วคราวได แตตองรายงานเหตุดังกลาวโดย
ละเอียดตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในทันที 

 
มาตรา ๑๘๘  เมื่อสมาชิกของตลาดหลักทรัพยรายใดพนจากสมาชิกภาพ ตลาด

หลักทรัพยตองอนุญาตใหสมาชิกน้ันซ้ือขายหลักทรัพยรายการท่ีคางอยูใหแลวเสร็จ 
 

สวนท่ี ๔ 
หลักทรัพยจดทะเบียน 

   
 
มาตรา ๑๘๙  บุคคลใดประสงคจะนําหลักทรัพยที่ตนออกไปซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย จะตองนําหลักทรัพยนั้นไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 
เมื่อตลาดหลักทรัพยไดรับคําขอจดทะเบียนแลว ใหพิจารณาและเสนอความเห็น

ตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเพื่อส่ังรับหรือไมรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
 
มาตรา ๑๙๐  การซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนหรือการยึดถือหรือสงคืน

หลักทรัพยดังกลาวที่เปนประกันการชําระหนี้เงินกูตามมาตรา ๑๙๕ หรือกรณีอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ใหใชหลักทรัพยของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการ
กองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจํานวนเทากันแทนกันได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙๑  ใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนจัดใหมีทะเบียนผูถือ
หลักทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด 

การจัดใหมีทะเบียนผูถือหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง บริษัทท่ีออกหลักทรัพยจะ
มอบใหตลาดหลักทรพัย หรือผูไดรับใบอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยตามมาตรา 
๒๒๑ เปนผูดําเนินการแทนก็ได 

 
มาตรา ๑๙๒  ในกรณีที่มีผูถือหุนของบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนใดซึ่งมี

จํานวนรวมกันไมต่ํากวารอยละยี่สิบหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้นรอง
ขอตอตลาดหลักทรัพยเพื่อใหตลาดหลักทรัพยรับเปนนายทะเบียนหลักทรัพยดังกลาวใหตลาด
หลักทรัพยรับเปนนายทะเบียนตามคําขอนั้น และใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยดําเนินการสงมอบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหตลาดหลักทรัพยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตลาดหลักทรัพยแจง
การรับเปนนายทะเบียนตอบริษัทที่ออกหลักทรัพย  เมื่อพนกําหนดดังกลาวแลวบริษัทที่ออก
หลักทรัพยดังกลาวจะทําหนาท่ีนายทะเบียนตอไปไมได 

 
มาตรา ๑๙๓  ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนจะงดรับการ

ลงทะเบียนการโอนหลักทรัพยชนิดระบุชื่อผูถือกอนวันประชุมผูถือหุน และไดมีผูถือหลักทรัพยขอ
ลงทะเบียนการโอนไวกอนวันงดรับการลงทะเบียนดังกลาว บริษัทท่ีออกหลักทรัพยจดทะเบียน
จะตองดําเนินการโอนหลักทรัพยนั้นใหแลวเสร็จกอนวันประชุมผูถือหุนนั้น 

 
มาตรา ๑๙๔  หามมิใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนจายเงินปนผลหรือ

ผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นแกบุคคลที่มิไดลงทะเบียนเปนผูถือหลักทรัพย และในกรณีที่
หลักทรัพยดังกลาวเปนหุน หามมิใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยจดทะเบียนดังกลาวยอมใหบุคคลน้ัน
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน 

 
มาตรา ๑๙๕  ในกรณีที่เจาของหลักทรัพยมีสัญญาใหบริษัทหลักทรัพยยึดถือ

หลักทรัพยจดทะเบียนที่ซื้อในตลาดหลักทรัพยไวเปนประกันการชําระหนี้เงินกูอันเนือ่งมาจากการ
ท่ีบริษัทหลักทรัพยซ้ือหลักทรัพยดังกลาวแทนตน บริษัทหลักทรัพยตองปฏิบัติดังตอไปนี ้

(๑) จัดใหมีบัญชีหลักทรัพยจดทะเบียนดังกลาวตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพย
กําหนดและตองลงรายการใหถูกตองครบถวนและตรงตามความเปนจริง 

(๒) รักษาหลักทรัพยจดทะเบียนไวใหตรงตามประเภท ชนิด และตามจํานวนสุทธิ
ที่ปรากฏในบัญชีหลักทรัพยตาม (๑) อยูตลอดเวลา  เวนแตกรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนด และตองสงคืนใหแกผูกูไดในทันทีที่ผูกูไดชําระหนี้เงินกูครบถวนแลว 

การยึดถือหลักทรัพยจดทะเบียนไวเปนประกันการชําระหนี้เงินกูตามวรรคหนึ่ง มิ
ใหนํามาตรา ๗๕๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ 

ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจํานําตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใช
บังคับ  ท้ังนี ้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับมาตรานี้และมาตรา ๑๙๖ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙๖  การบังคับชําระหนี้เงินกูจากหลักทรัพยจดทะเบียนที่บริษัท
หลักทรัพยหรือสถาบันการเงินอื่นไดยึดถือไวเปนประกันการชําระหนี้เงินกู ใหผูใหกูบอกกลาวเปน
หนังสือไปยังผูกูกอน เพื่อใหมีการชําระหนี้เงินกูภายในเวลาอันควร ถาผูกูละเลยไมปฏิบัติตามคํา
บอกกลาว ผูใหกูมีสิทธินําหลักทรัพยท่ียึดถือนั้นไปขายในตลาดหลักทรัพยไดตามวิธีการที่ตลาด
หลักทรัพยกําหนด 

 
มาตรา ๑๙๗  ในการออกใบหลักทรัพย ใหนายทะเบียนหลักทรัพยมีอํานาจลง

ลายมือช่ือในใบหลักทรัพยแทนการลงลายมือช่ือกรรมการของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย จดทะเบียน
ไดเม่ือไดรับมอบหมายจากบริษัทดังกลาว 

 
มาตรา ๑๙๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ 

มาตรา ๑๙๕ และมาตรา ๑๙๖ มิใหใชบังคับแกหลักทรัพยดังตอไปนี้ 
(๑) พันธบัตรที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ต๋ัวเงิน 
(๓) หลักทรัพยอื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 
มาตรา ๑๙๙  ใหนําความในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๕ 

รวมทั้งบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของ มาใชบังคับแกการโอนและการจัดทําทะเบียนหลักทรัพยจด
ทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนอันมิใชต๋ัวเงินโดยอนุโลม 

ใหนําความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๑ และ
มาตรา ๖๒ รวมทั้งบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของ มาใชบังคับแกการเปดเผยขอมูลและผูสอบบัญชี
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนอันมิใชพันธบัตรที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือหลักทรัพยอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยกําหนดโดยอนุโลม แตใน
กรณีที่บริษัทดังกลาวไดจัดทําและสงรายงานการเปดเผยขอมูลตอสํานักงานตามมาตรา ๕๖ ไวแลว 
บริษัทจะสงสําเนารายงานขอมูลดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยก็ได 

ในกรณีที่บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหถือวาบทบัญญัติดังกลาวเปนการกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
ตลาดหลักทรัพยหรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๐๐  ใหงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจํางวดการบัญชีของบริษัท

หลักทรัพยหรือสถาบันการเงินที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่จัดทําตามแบบที่
กําหนดไวตามมาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่ง หรือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
นั้น เปนงบการเงินประจํางวดการบัญชีตามที่กําหนดในมาตรา ๑๙๙ และใหถือวาผูสอบบัญชีซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบตามมาตรา ๑๐๖ หรือตามกฎหมายดังกลาว เปนผูสอบบัญชีที่ตลาด
หลักทรัพยใหความเห็นชอบ 

 
สวนท่ี ๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การชี้ขาดขอพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 
   

 
มาตรา ๒๐๑  ในกรณีที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพยมีขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือ

เกี่ยวเนื่องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยระหวางสมาชิกดวยกันเอง 
หรือระหวางสมาชิกกับลูกคาของสมาชิก คูพิพาทอาจย่ืนคํารองตอตลาดหลักทรัพยเพ่ือขอใหมี
การชี้ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

อนุญาโตตุลาการตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลซึ่งคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแตงตั้งหนึ่งคนเปนประธาน และบุคคลซึ่งคูพิพาทแตงตั้งอีกฝายละหนึ่งคน 

 
มาตรา ๒๐๒  คํารองตามมาตรา ๒๐๑ ใหเปนไปตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพย

กําหนด และอยางนอยตองระบุเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยูของคูพิพาท 
(๒) ประเด็นขอพิพาท 
(๓) เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ 
 
มาตรา ๒๐๓  ใหนํากฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับกับการพิจารณา

และชี้ขาดขอพิพาทตามมาตรา ๒๐๑ โดยอนุโลม 
 

หมวด ๖ 
ศูนยซื้อขายหลักทรัพยและศูนยซื้อขายหลักทรัพยลวงหนา 

   
 

สวนท่ี ๑ 
ศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

   
 
มาตรา ๒๐๔  บริษัทหลักทรัพยรวมกันไมนอยกวาสิบหารายอาจขอรับใบอนุญาต

จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดตั้งศูนยซ้ือขายหลักทรัพยเพื่อใหบริการเปนศูนยซื้อขายหลักทรัพยที่
มิไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได 

 
มาตรา ๒๐๕  การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งศูนยซื้อขายหลักทรัพยตามมาตรา ๒๐๔ 

ใหยื่นคําขอตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือของศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 
(๒) ท่ีต้ังสํานักงาน 
(๓) บริษัทหลักทรัพยซ่ึงเปนสมาชิกผูกอต้ัง 
(๔) ทุนและท่ีมาของทุนในการดําเนินงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ขอบังคับของศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
(๖) รายละเอียดอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
คําขอตามวรรคหนึ่งใหแนบเอกสารหลักฐานขอตกลงในการจัดตั้ง ขอบังคับที่ใช

บังคับกับสมาชิก และหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๐๖  การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๐๗  ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจกําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาต

จัดต้ังศูนยซ้ือขายหลักทรัพยได 
 
มาตรา ๒๐๘  ใหศูนยซื้อขายหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตแลวมีฐานะเปนนิติ

บุคคล 
 
มาตรา ๒๐๙  หามมิใหบุคคลใดใหบริการเปนศูนยซื้อขายหลักทรัพยหรือกิจการ

ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน นอกจากศูนยซื้อขายหลักทรัพยท่ีไดรับใบอนุญาตตามสวนนี้ 
 
มาตรา ๒๑๐  เมื่อมีการจัดตั้งศูนยซื้อขายหลักทรัพยตามมาตรา ๒๐๔ แลว ใหมี

คณะกรรมการศูนยซื้อขายหลักทรัพยคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการที่สมาชิกผูกอตั้งเลือกเขา
มาจํานวนไมเกินเกาคน 

ใหกรรมการศูนยซื้อขายหลักทรัพยเปนผูเลือกประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ ผูจัดการศูนยซื้อขายหลักทรัพย และตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควรจากกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง 

ใหศูนยซื้อขายหลักทรัพยแจงชื่อและตําแหนงของกรรมการศูนยซื้อขาย
หลักทรัพย ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๒๑๑  ในกรณีที่ศูนยซื้อขายหลักทรัพยแกไขเพิ่มเติมขอบังคับที่ใชกับ

สมาชิก ใหศูนยซื้อขายหลักทรัพยรายงานการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับดังกลาวใหสํานักงานทราบ
โดยไมชักชา 

 
มาตรา ๒๑๒  ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาขอบังคับของศูนยซ้ือ

ขายหลักทรัพยท่ีใชบังคับกับสมาชิกอาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือกระทบกระเทือนตอสิทธิ
ประโยชนของประชาชนใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจส่ังใหศูนยซื้อขายหลักทรัพยยกเลิกหรือ
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับดังกลาวได 

 
มาตรา ๒๑๓  ศูนยซื้อขายหลักทรัพยตองจัดใหสมาชิกผูกพันวาจะปฏิบัติตาม

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือตามระเบียบหรือขอบังคับของศูนยซื้อขายหลักทรัพยนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หากสมาชิกใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตาม ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยนัน้ตองลงโทษสมาชิกดังกลาว 

โทษตามวรรคหนึ่ง ไดแก 
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ปรับ 
(๓) หามมิใหซ้ือขายหลักทรัพยในศูนยซื้อขายหลักทรัพยนั้นเปนการชั่วคราว 
(๔) ใหพนจากสมาชิกภาพ 
 
มาตรา ๒๑๔  ศูนยซื้อขายหลักทรัพยยอมเลิกกันดวยเหตุดังตอไปนี้ 
(๑) ถาในขอตกลงในการจัดตั้งศูนยซื้อขายหลักทรัพยมีกําหนดกรณีอันใดเปน

เหตุท่ีจะเลิกกัน เมื่อมีกรณีนั้น 
(๒) ท่ีประชุมสมาชิกมีมติใหเลิก 
(๓) ถาจํานวนสมาชิกลดนอยลงจนเหลือไมถึงสิบหาราย และคณะกรรมการ 

ก.ล.ต .มีมติใหเลิก 
(๔) ลมละลาย 
(๕) คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหเลิกเม่ือมีเหตุอันสมควร 
การเลิกตาม (๑) และ (๒) จะมีผลตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 
 
มาตรา ๒๑๕  เม่ือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยเลิกกันแลว หากขอตกลงในการจัดตั้ง

หรือขอบังคับที่ใชบังคับกับสมาชิกไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหแบงทรัพยสินที่เหลืออยูแก
สมาชิกจํานวนเทาๆ กัน 

 
มาตรา ๒๑๖  ใหนําความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ 

มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๔ และมาตรา 
๑๙๗ รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวของ มาใชบังคับโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๒๑๗  ใหนําความในมาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ มาตรา ๑๗๐ มาตรา 

๑๗๑ มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๘ มาตรา ๑๗๙ มาตรา ๑๘๐ มาตรา ๑๘๑ มาตรา ๑๘๒ มาตรา 
๑๘๓ มาตรา ๑๘๔ มาตรา ๑๘๗ มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๕ มาตรา 
๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ 
รวมทั้งบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของตลาด
หลักทรัพย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยหรือผูจัดการตลาดหลักทรัพย ใหถือวาบทบัญญัติ
ดังกลาวเปนการกําหนดอํานาจหนาท่ีของศูนยซื้อขายหลักทรัพยหรือคณะกรรมการศูนยซื้อขาย
หลักทรัพย หรือผูจัดการศูนยซื้อขายหลักทรัพย แลวแตกรณ ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนท่ี ๒ 
ศูนยซื้อขายหลักทรัพยลวงหนา 

   
 
มาตรา ๒๑๘  การจัดตั้ง การดําเนินงาน การกํากับและควบคุมกิจการศูนยซื้อขาย

หลักทรัพยลวงหนาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๗ 
องคกรท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย 

   
 

สวนท่ี ๑ 
สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย และนายทะเบียนหลักทรัพย 

   
 
มาตรา ๒๑๙  หามมิใหบุคคลใดประกอบการเปนสํานักหักบัญชี เวนแตจะไดรับ

ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สํานักหักบัญชี หมายความวา สถานที่อันเปนศูนยกลางการใหบริการเพื่อ

ประโยชนในการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยที่ไดมีการซื้อขายกัน รวมทั้งบริการที่เกี่ยวของ 
 
มาตรา ๒๒๐  หามมิใหบุคคลใดประกอบการเปนศูนยรับฝากหลักทรัพยเวนแต

จะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย หมายความวา สถานที่อันเปนศูนยกลางการใหบริการรับ

ฝากและถอนหลักทรัพย รวมทั้งบริการที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการหักบัญช ี
 
มาตรา ๒๒๑  หามมิใหบุคคลใดใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย เวนแตจะ

ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
มาตรา ๒๒๒  ใหนําความในมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ รวมทั้งบทกําหนด

โทษท่ีเกี่ยวของมาใชบังคับกับสํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย และนายทะเบียนหลักทรัพย
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒๓  ในการประกอบการเปนสํานักหักบัญช ีศูนยรับฝากหลักทรัพย 

หรือนายทะเบียนหลักทรัพย บุคคลที่ประกอบการดังกลาวตองดําเนินการตามหลักเกณฑ เง่ือนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
มาตรา ๒๒๔  ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพยจะประกอบการเปนสํานักหักบัญช ีศูนย

รับฝากหลักทรัพยหรือนายทะเบียนหลักทรัพย ใหประกอบการไดโดยมิตองไดรับใบอนุญาตจาก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการประกอบการดังกลาว
ได 

คําวา “ตลาดหลักทรัพย” ตามวรรคหนึ่งและที่จะกลาวตอไปในสวนนี้ให
หมายความรวมถึงบริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดตั้งขึ้นและถือหุนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหา
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น 

 
มาตรา ๒๒๕  ในการฝากหลักทรัพยไวกับตลาดหลักทรัพย ใหผูฝากหลักทรัพย

จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเปนเจาของหลักทรัพยท่ีไดฝากไวกับตลาดหลักทรัพยตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด และเมื่อรับฝากหลักทรัพยดังกลาวแลว ตลาดหลักทรัพย
อาจรับโอนหลักทรัพยท่ีรับฝากไวในชื่อของตนในฐานะที่ถือแทนผูฝากหลักทรัพยหรือลูกคาของผู
ฝากหลักทรัพยซ่ึงเปนเจาของหลักทรัพยก็ได 

ใหสันนิษฐานวาหลักทรัพยที่อยูในชื่อของตลาดหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง เปน
หลักทรัพยที่ตลาดหลักทรัพยถือแทนบุคคลผูมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อดังกลาวที่ผูฝาก
หลักทรัพยจัดทําข้ึน  ท้ังน้ี ตามชนิด ประเภท และจํานวนที่ปรากฏในบัญช ี

ในวันปดสมุดทะเบียนของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ใหตลาดหลักทรัพยรวบรวม
บัญชีหลักทรัพยที่รับฝากไวและรายชื่อบุคคลซึ่งเปนผูถือหลักทรัพยดังกลาวในวันกอนวันแรกที่
ปดสมุดทะเบียนนั้นจากผูฝากหลักทรัพยสงใหแกนายทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย และให
ถือวาบัญชีรายชื่อดังกลาวเปนสวนหนึ่งของทะเบียนผูถือหลักทรัพย เวนแตรายชื่อของบุคคลที่นาย
ทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพยแจงคัดคานภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อ
นั้นวาการถือหลักทรัพยของบุคคลดังกลาวขัดตอกฎหมายหรือขอจํากัดในเรื่องการโอนที่ไดจด
ทะเบยีนไวตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๒๖  เมื่อตลาดหลักทรัพยยื่นคําขอตอบริษัทที่ออกหลักทรัพยพรอมทั้ง

สงมอบใบหลักทรัพยเพื่อใหลงทะเบียนการโอนวาตลาดหลักทรัพยเปนผูถือหลักทรัพยแทนบุคคล
ตามมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่งแลว ตลาดหลักทรัพยจะขอใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยออกใบรับโดยมี
รายการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดแทนการออกใบหลักทรัพยก็ได ในกรณีเชนนั้นใหถือ
เสมือนวาบริษัทดังกลาวไดออกใบหลักทรัพยแลว 

 
มาตรา ๒๒๗  เจาของหลักทรัพยที่ฝากไวกับตลาดหลักทรัพยอาจขอใหตลาด

หลักทรัพยออกใบหลักทรัพยในชื่อของตนไดโดยยื่นคําขอตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 
เมื่อไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหตลาดหลักทรัพยแจงรายชื่อผูเปนเจาของ

หลักทรัพยใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยทราบ และใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยซ่ึงไดรับแจงรายช่ือ
ดังกลาวแลว ดําเนินการใสชื่อผูเปนเจาของหลักทรัพยนั้นลงในสมุดทะเบียนของบริษัทพรอมทั้ง
ออกใบหลักทรัพยใหมในช่ือของเจาของหลักทรัพยดังกลาว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ถาเจาของหลักทรัพยมิไดเปนผูฝากหลักทรัพย
โดยตรงกับตลาดหลักทรัพย ใหยื่นคําขอผานผูฝากหลักทรัพยนั้น 

 
มาตรา ๒๒๘  การโอนหลักทรัพยจากบัญชีผูฝากหลักทรัพยรายหนึ่งไปยังบัญชี

ของผูฝากหลักทรัพยอีกรายหนึ่ง จะกระทําไดตอเมื่อตลาดหลักทรัพยไดรับคํารองขอจากผูฝาก
หลักทรัพย หรือเมื่อสํานักหักบัญชีของตลาดหลักทรัพยไดแจงรายการการสงมอบหลักทรัพย
ระหวางสมาชิกที่ไดซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยในแตละสิ้นวัน 

การโอนบัญชีหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลเปนการสงมอบหลักทรัพยเม่ือ
ตลาดหลักทรัพยไดลงบันทึกบญัชีของผูฝากหลักทรัพย 

 
มาตรา ๒๒๙  ความในสวนน้ี มิใหใชบังคับกับธนาคารแหงประเทศไทย 
 

สวนท่ี ๒ 
สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองธุรกิจหลักทรัพย 

   
 
มาตรา ๒๓๐  บริษัทหลักทรัพยจะรวมกันจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

หลักทรัพยซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพยอันมิใชเปนการหาผล
กําไรหรือรายไดแบงปนกันไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๓๑  การจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตองไดรับ

ใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงาน 
 
มาตรา ๒๓๒  การขออนุญาตและการจดทะเบียนนั้น ใหบริษัทหลักทรัพยผูเร่ิม

กอการจัดตั้งที่มีจํานวนไมนอยกวาสิบหารายยื่นคําขอตอสํานักงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ใหสํานักงานมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาสอบถามหรือให
สงเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพยได 

 
มาตรา ๒๓๓  ใหสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตและ

จดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๒๓๔  สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยตองมีขอบังคับและ

ขอบังคับนั้นอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อ 
(๒) วัตถุที่ประสงค 
(๓) ที่ตั้งสํานักงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) วิธีรับสมาชิก สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
(๕) วินัยและการลงโทษสมาชิก 
(๖) การดําเนินกิจการของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย การตั้ง การ

ออกจากตําแหนง และการประชุมของกรรมการ ตลอดจนการประชุมใหญ 
(๗) ขอบังคับอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ขอบังคับของสมาคมตองนําไปจดทะเบียนตอสํานักงานพรอมกับการยื่นคําขอ

อนุญาตจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย กอนออกใบอนุญาตถาสํานักงานเห็นสมควร
จะสั่งใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้นก็ได 

 
มาตรา ๒๓๕  สมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตองเปนบริษัท

หลักทรัพยเทาน้ัน 
 
มาตรา ๒๓๖  ชื่อของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยจะตองเปนชื่อ

เฉพาะที่ปรากฏในขอบังคับเทานั้น และหามมิใหใชขอความ “แหงประเทศไทย” หรอืขอความท่ีมี
ความหมายทํานองเดียวกันประกอบเปนชื่อของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย 

ใหสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกจิหลักทรัพยจัดใหมีปายช่ืออานไดชัดเจนติดไวหนา
สํานักงาน 

 
มาตรา ๒๓๗  ใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคาในสวนที่

เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ การควบคุม การเลิก และบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวของมาใชบังคับโดย
อนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในสวนนี้ ท้ังน้ี ใหใชคําวา “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” แทน
คําวา “รัฐมนตร”ี คําวา”สํานักงาน” แทนคําวา “นายทะเบียน” คําวา “สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจหลักทรัพย” แทนคําวา “สมาคมการคา” และใหอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตาม
กฎหมายวาดวยสมาคมการคา เปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้

 
หมวด ๘ 

การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 
และการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 

   
 

สวนท่ี ๑ 
การปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ 

การซ้ือขายหลักทรัพย 
   

 
มาตรา ๒๓๘  หามมิใหบริษัทหลักทรัพย หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจการของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย หรือผูมีสวนไดเสียในหลักทรัพยบอก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กลาวขอความอันเปนเท็จหรือขอความใดโดยเจตนาใหผูอื่นสําคัญผิดในขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงานหรือราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 

 
มาตรา ๒๓๙  หามมิใหบริษัทหลักทรัพย หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจการของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย หรือผูมีสวนไดเสียในหลักทรัพย แพร
ขาวเกี่ยวกับขอเท็จจริงใดๆ อันอาจทําใหบุคคลอื่นเขาใจวาหลักทรัพยใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง 
เวนแตจะเปนการแพรขาวในขอเท็จจริงที่ไดแจงไวกับตลาดหลักทรัพยแลว 

 
มาตรา ๒๔๐  หามมิใหผูใดแพรขาวอันเปนความเท็จใหเลื่องลือจนอาจทําให

บุคคลอื่นเขาใจวาหลักทรัพยใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง 
 
มาตรา ๒๔๑  ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

หรือหลักทรัพยท่ีซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพย หามมิใหบุคคลใดทําการซ้ือหรือขายหรือเสนอ
ซ้ือหรือเสนอขายหรือชักชวนใหบุคคลอ่ืนซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายซ่ึงหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพยท่ีซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบตอบุคคลภายนอก โดยอาศัยขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยังมิไดเปดเผยตอประชาชนและตนไดลวงรู
มาในตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น และไมวาการกระทําดังกลาวจะกระทําเพื่อประโยชนตอตนเอง
หรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาวโดยตนไดรับประโยชน
ตอบแทน 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี ้บุคคลตามวรรคหนึ่งใหรวมถึง 
(๑) กรรมการ ผูจัดการ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานหรือผูสอบบัญชีของบริษัท

ท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทท่ีมีหลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซ้ือขาย
หลักทรัพย 

(๒) ผูถือหลักทรัพยของบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือ
บริษัทที่มีหลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยที่ถือหลักทรัพยตามมูลคาที่ตราไวเกินรอย
ละหาของทุนจดทะเบียน ในกรณีนี้ใหคํานวณมูลคาหลักทรัพยของผูถือหลักทรัพยโดยนับ
หลักทรัพยของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของผูถือหลักทรัพยดังกลาวรวมเปน
หลักทรัพยของผูถือหลักทรัพยดวย 

(๓) เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ หรือกรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงานของ
ตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งอยูในตําแหนงหรือฐานะที่สามารถลวงรู
ขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพยอันไดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

(๔) ผูใดซ่ึงเก่ียวของกับหลักทรัพย และหรือการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔๒  เพื่อมิใหบุคคลตามมาตรา ๒๔๑ วรรคสอง ไดรับประโยชนจากการ
ฝาฝนมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง ใหสํานักงานมีสิทธิเรียกใหผูฝาฝนดังกลาวสงมอบผลประโยชนที่ตน
ไดมาจากการซื้อขายหลักทรัพยนั้น หรือจากการนําขอเท็จจริงออกเปดเผย ซึ่งไดกระทําภายในหก
เดือนนับจากวันที่ตนไดลวงรูขอเท็จจริงดังกลาว และใหผูฝาฝนนัน้สงมอบผลประโยชนตามท่ี
สํานักงานเรียกรองภายในกําหนดเวลาท่ีสํานักงานกําหนด 

ผลประโยชนที่เรียกไดตามวรรคหนึ่ง ใหตกเปนของสํานักงาน 
 
มาตรา ๒๔๓  ในการซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือ

หลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 
(๑) หามมิใหผูใดทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยโดยรูเห็น หรือตกลงกับบุคคลอื่น

อันเปนการอําพรางเพื่อใหบุคคลทั่วไปหลงผิดไปวาขณะใดขณะหนึ่งหรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
หลักทรัพยนั้นไดมีการซื้อหรือขายกันมาก หรือราคาของหลักทรัพยนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปหรือไมมี
การเปล่ียนแปลง อันไมตรงตอสภาพปกติของตลาด 

(๒) หามมิใหผูใดโดยตนเองหรือรวมกับผูอื่นทําการซื้อขายหลักทรัพยในลักษณะ
ตอเนื่องกัน อันเปนผลทําใหการซื้อหรือขายหลักทรัพยนั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และการ
กระทําดังกลาวไดกระทําไปเพื่อชักจูงใหบุคคลทั่วไปทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยนั้น เวนแตเปน
การกระทําโดยสุจริตเพื่อปกปองประโยชนอันชอบธรรมของตน 

 
มาตรา ๒๔๔  ในกรณีดังตอไปนี ้ใหถือวาเปนการอําพรางเพื่อใหบุคคลทั่วไปหลง

ผิดตามมาตรา ๒๔๓ (๑) ดวย 
(๑) ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ไดรับประโยชนจากการซื้อ

และขายหลักทรัพยนั้นยังคงเปนบุคคลคนเดียวกัน 
(๒) สั่งซื้อหลักทรัพยโดยรูอยูแลววาตนเองหรือผูซ่ึงรวมกันไดสั่งขายหรือจะสั่ง

ขายหลักทรัพยของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและ
ชนิดเดียวกัน ท้ังน้ี โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน ราคาใกลเคียงกันและภายในเวลาใกลเคียงกัน 

(๓) สั่งขายหลักทรัพยโดยรูอยูแลววาตนเองหรือผูซ่ึงรวมกันไดสั่งซื้อหรือจะ
สั่งซื้อหลักทรัพยของนิติบุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกันประเภทและ
ชนิดเดียวกัน  ท้ังน้ี โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน ราคาใกลเคียงกันและภายในเวลาใกลเคียงกัน 

 
สวนท่ี ๒ 

การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 
   

 
มาตรา ๒๔๕  ในสวนนี ้
“หลักทรัพย” หมายความวา หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน หรือหลักทรัพย

อื่นที่อาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“กิจการ” หมายความวา บรษัิทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
บริษัทท่ีมีหลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพย หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

 
มาตรา ๒๔๖  บุคคลใดไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของกิจการใดในลักษณะที่

ทําใหตนหรือบุคคลอื่นเปนผูถือหลักทรัพยในกิจการนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อรวมกันแลวมีจํานวน
ทุกรอยละหาของจํานวนหลักทรัพยที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการนั้น ไมวาจะมีการ
ลงทะเบียนการโอนหลักทรัพยนั้นหรือไม และไมวาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพยนั้นจะมี
จํานวนเทาใดในแตละครั้งบุคคลนั้นตองรายงานถึงจํานวนหลักทรัพยในทุกรอยละหาดังกลาวตอ
สํานักงานทุกครั้งท่ีไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยภายในวันทําการถัดจากวันท่ีไดมาหรือจําหนาย
หลักทรัพยของกิจการนั้น เวนแตในกรณีการจําหนายที่ไมมีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
หรือธุรกิจของกิจการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 

 
มาตรา ๒๔๗  บุคคลใดเสนอซื้อหรือกระทําการอื่นใดอันเปนผลใหตนไดมาหรือ

เปนผูถือหลักทรัพยถึงรอยละย่ีสิบหาข้ึนไปของจํานวนหลักทรัพยท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
กิจการ ใหถือวาเปนการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ เวนแตเปนการไดมาโดยทางมรดก 

การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการตามวรรคหนึ่งใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในการนี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
กําหนดใหบุคคลดังกลาวจัดทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยก็ได 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหจัดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตามวรรค
สอง คําเสนอดังกลาวตองยื่นตอสํานักงาน และใหมีผลใชบงัคับเม่ือพนกําหนดเวลาตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๔๘  ใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยประกาศหรือแจงการเสนอซื้อ

หลักทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 
มาตรา ๒๔๙  ใหผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยสงสําเนาคําเสนอซื้อหลักทรัพยใหแก

กิจการที่ตนเสนอซื้อหลักทรัพยนั้นโดยทันทีที่ไดยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพยตอสํานักงาน 
 
มาตรา ๒๕๐  เมื่อไดรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยตามมาตรา ๒๔๙ ใหกิจการนั้น

จัดทําความเห็นเกี่ยวกับคําเสนอซื้อหลักทรัพยตามแบบรายการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
และใหย่ืนตอสํานักงานพรอมท้ังสงสําเนาใหแกผูถือหุนทุกคนภายในกําหนดเวลาตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๕๑  หามมิใหผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยซ้ือหลักทรัพยของกิจการ

กอนที่คําเสนอซื้อหลักทรัพยที่ยื่นตอสํานักงานจะมีผลใชบังคับและไดดําเนินการตามมาตรา ๒๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในระหวางเวลานับจากวันที่คําเสนอซื้อหลักทรัพยมีผลใชบังคับ จนถึงวันที่พน
กําหนดระยะเวลารับซื้อที่กําหนดไวในคําเสนอซื้อหลักทรัพย หามมิใหผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย
เขาซื้อหลักทรัพยนั้นโดยวิธีการอื่นใด นอกจากที่ไดกําหนดไวตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยนั้น 

 
มาตรา ๒๕๒  เมื่อครบกําหนดระยะเวลารับซื้อที่กําหนดไวในคําเสนอซื้อ

หลักทรัพยแลว หากปรากฏวาผูถือหลักทรัพยไดแสดงเจตนาขายหลักทรัพยท่ีตนเองถืออยูใหแก
ผูทําคําเสนอซ้ือขายหลักทรัพยมากกวาจํานวนที่ไดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยไว  ผูทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพยตองซ้ือหลักทรัพยน้ันไวท้ังหมด เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่หลักทรัพยนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียน หรือหลักทรัพยที่ซ้ือขาย
ในศูนยซื้อขายหลักทรัพย และผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยมีความประสงคจะมิใหหลักทรัพยน้ัน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยท่ีซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพยตอไป 

(๒) ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยมีความประสงคจะเปลี่ยนวัตถุที่ประสงคสําคัญ
ของกิจการ 

(๓) ผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยมีความประสงคจะเปนผูถือหลักทรัพยของกิจการ
นั้นไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหลักทรัพยท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ 

(๔) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
ผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยจะตองชําระราคาหลักทรัพยแกผูขายหลักทรัพยโดย

ทันทีที่ไดรับมอบหลักทรัพย และในกรณีท่ีหลักทรัพยท่ีซ้ือขายดังกลาวเปนหลักทรัพยท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ใหถือวาเปนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 

 
มาตรา ๒๕๓  เม่ือผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยไดเสนอซ้ือหลักทรัพยไวในราคา

หน่ึง แตปรากฏวามีผูถือหลักทรัพยแสดงเจตนาขายหลักทรัพยไมครบตามจํานวนในคําเสนอซื้อ
หลักทรัพย หากผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตองการจะซื้อใหครบตามจํานวน ผูทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยจะเสนอราคาใหมท่ีสูงกวาเดิมก็ได ในกรณีเชนวานี ้ผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยตอง
ชําระราคาคาหลักทรัพยในสวนที่เพิ่มขึ้นแกผูถือหลักทรัพยที่ไดแสดงเจตนาเสนอขายหลักทรัพย
ในครั้งกอนดวย 

 
มาตรา ๒๕๔  ในกรณีที่ผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อเขาครอบงํากิจการมีความ

ประสงคมิใหหลักทรัพยน้ันเปนหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือท่ีซ้ือขายในศูนย
ซ้ือขายหลักทรัพยตอไป ผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยตองระบุวัตถุประสงคโดยชัดแจงในคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพยไวดวย 

 
มาตรา ๒๕๕  บุคคลที่เคยทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อเขาครอบงํากิจการไมวา

จะดําเนินการสําเร็จหรือไม จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อเขาครอบงํากิจการไดอีกภายหลัง
ระยะเวลาหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีพนกําหนดระยะเวลารับซื้อที่กําหนดไวในคําเสนอซื้อหลักทรัพยครั้ง
กอน เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะอนุมัติเปนประการอื่น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๕๖  ใหผูทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยท่ีไดซ้ือหลักทรัพยไวเรียบรอยแลว 
รายงานผลการซื้อหลักทรัพยตอสํานักงานภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
มาตรา ๒๕๗  ใหสํานักงานเก็บรักษาขอมูลคําเสนอซ้ือหลักทรัพยนั้นเพื่อให

ประชาชนสามารถตรวจสอบไดเปนระยะะเวลาหนึ่งปนับจากวันที่คําเสนอซื้อหลักทรัพยมีผลใช
บังคับ 

 
มาตรา ๒๕๘  หลักทรัพยของกิจการท่ีบุคคลหรือหางหุนสวนดังตอไปน้ีถืออยูให

นับรวมเปนหลักทรัพยของบุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ ดวย 
(๑) คูสมรสของบุคคลดังกลาว 
(๒) บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว 
(๓) หางหุนสวนสามัญท่ีบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (๑) หรอื (๒) เปนหุนสวน 
(๔) หางหุนสวนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (๑) หรอื (๒) เปนหุนสวน

จําพวกไมจํากัดความรับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุนรวมกันเกินรอยละ
สามสิบของหุนท้ังหมดของหางหุนสวนจํากัด 

(๕) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (๑) 
หรอื (๒) หรือหางหุนสวนตาม (๓) หรอื (๔) ถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทนั้น หรอื 

(๖) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (๑) 
หรอื (๒) หรือหางหุนสวนตาม (๓) หรอื (๔) หรือบริษัทตาม (๕) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ
สามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(๗) นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ สามารถมีอํานาจใน
การจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคล 

 
มาตรา ๒๕๙  ในกรณีเปนที่สงสัยวามีการถือหลักทรัพยอันมีลักษณะที่นับรวม

เปนหลักทรัพยของบุคคลเดียวกันตามมาตรา ๒๕๘  ใหสํานักงานแจงใหบุคคลท่ีเก่ียวของดังกลาว
ชี้แจงหรือดําเนินการแกไขใหถูกตอง หากบุคคลดังกลาวมิไดชี้แจงหรือดําเนินการแกไขภายใน
กําหนดเวลาท่ีสํานักงานกําหนด ใหถือวาเปนการถือหุนอันเขาลักษณะที่กําหนดไวตามมาตรา 
๒๕๘ 

 
หมวด ๙ 

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖๐  ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคณะหนึ่ง ประกอบดวย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคนโดยใน
จํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณสูงดานกฎหมาย ดานการบัญช ีและ
ดานการเงินดานละหนึ่งคน 

ใหนําความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๖ มาใชบังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖๑  เจาของหลักทรัพย บริษัทท่ีออกหลักทรัพย บริษัท บริษัท

หลักทรัพยและผูที่มีผลกระทบตอการสั่งการโดยตรงตามพระราชบัญญัตินี้ผูใดไมพอใจคําวินิจฉัย
หรือคําส่ังของสํานักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่วินิจฉัยหรือสั่งการตามมาตรา ๓๒ มาตรา 
๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ (๓) มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๒๑๒ และมาตรา ๒๕๙ ใหย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยหรือคําสั่งดังกลาวแลวแตกรณี  ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
ของสํานักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกลาว แลวแตกรณีเวนแตคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณจะมีมติเอกฉันทเปนอยางอื่น 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๑๐ 
การกํากับและควบคุม 

   
 
มาตรา ๒๖๒  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจและหนาท่ีกํากับและควบคุมโดยท่ัวไปเพื่อให

เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรอืมติของ
คณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๒๖๓  บรรดาเรื่องที่ตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 
 

หมวด ๑๑ 
พนักงานเจาหนาท่ี 

   
 
มาตรา ๒๖๔  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของบริษัทหลักทรัพยผูดูแล

ผลประโยชนของกองทุนรวมผูรับฝากทรัพยสิน ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย สํานักหัก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญช ีศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลขอมูล
ของบริษัทหลักทรัพย หรือสถาบันดังกลาวดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือดวยเครื่องมืออื่นใดใน
ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบ
กิจการ สินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทหลักทรัพย หรือสถาบันดังกลาว รวมท้ังเอกสาร หลักฐาน 
หรือขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย หรือสถาบันดังกลาว 

(๒) เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผูเริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทที่
ออกหลักทรัพยหรือเจาของหลักทรัพยที่เสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ หรอื
สถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลขอมูลของบุคคลดังกลาวดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือดวย
เครื่องมืออื่นใด ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ี
นั้น เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) เขาไปในธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน หรือสถานที่ใดในระหวางเวลาพระ
อาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อทําการตรวจสอบสมุดบัญชี 
เอกสาร หรือหลักฐานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี ้เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(๕) สั่งใหกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย 
กองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ผูรับฝากทรัพยสิน ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขาย
หลักทรัพย สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย นายทะเบียนหลักทรัพย และผูรวบรวมหรือ
ประมวลขอมูลของบริษัทหลักทรัพย หรือสถาบันดังกลาวดวยเครื่องคอมพิวเตอร หรือเคร่ืองมือ
อ่ืนใดมาใหถอยคําหรือสงสําเนา หรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นเกี่ยวกับ
กิจการ การดําเนินงานสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทหลักทรัพยหรือสถาบันดังกลาว 

(๖) ส่ังใหบุคคลใดๆ ท่ีซ้ือหรือขายหลักทรัพยกับหรือผานบริษัทหลักทรัพยหรือ
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยมาใหถอยคําหรือสงสําเนาหรือแสดงสมุด
บัญช ีเอกสาร และหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย 

(๗) ส่ังใหบุคคลใดๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
เจาหนาท่ีมาใหถอยคํา หรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใดท่ีเก่ียวของ
หรือจําเปนแกการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 

(๘) เขาไปตรวจสอบฐานะหรือการดําเนินงานในสถานที่ประกอบธุรกิจของลูกหนี้
ของบริษัทหลักทรัพย ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของ
สถานที่นั้น 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลท่ีเก่ียวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๘) แลว ถายัง
ดําเนินการไมเสร็จ จะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีตาม (๖) (๗) และ (๘) จะตองเปนการ
กระทําตอบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่ดําเนินการตรวจสอบ และตองไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานกอนและในกรณีตาม (๖) และ (๗) พนักงานเจาหนาท่ีตองกําหนดระยะเวลาอัน
สมควรท่ีจะใหบุคคลดังกลาวสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได 

 
มาตรา ๒๖๕  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก

บุคคลท่ีเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๖๖  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาท่ี

เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๒๖๗  ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ที่มีลักษณะอันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนประชาชน และสํานักงาน
มีเหตุอันควรเชื่อวาผูกระทําความผิดจะยักยายหรือจําหนายทรัพยสินของตนใหสํานักงานดวย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลนั้นหรือ
ทรัพยสินซ่ึงมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาเปนของบุคคลนั้นได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันไมได เวนแตในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาล ใหคําส่ังยึดหรืออายัดดังกลาว
ยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น และในกรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถฟองคดีได
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน ศาลที่มีเขตอํานาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของ
สํานักงานก็ได แตจะขยายเวลาอีกเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันมิได 

ใหสํานักงานมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูดําเนินการยึดหรือ
อายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 

การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาวจะหลบหนีออก
นอกราชอาณาจักร เมื่อสํานักงานรองขอใหศาลอาญามีอํานาจสั่งหามมิใหบุคคลนั้นออกนอก
ราชอาณาจักรไวกอนได และในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
คําสั่งหามมิใหบุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไวกอนเปนการชั่วคราวไดเปนเวลาไมเกินสิบหาวัน 
จนกวาศาลอาญาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 

 
หมวด ๑๒ 
บทกําหนดโทษ 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปนเงินไมเกินสองเทาของราคาขายของหลักทรัพยทั้งหมดซึ่งผูนั้นได
เสนอขาย  แตทั้งนี้เงินคาปรับตองไมนอยกวาหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๖๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๓๕ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิได
ปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๒๗๐  ผูออกหุนกูผูใดออกใบหุนกูโดยมีรายการไมเปนไปตามมาตรา ๔๐ 

หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือทําขอกําหนดหรือสัญญาซึ่งขาดสาระสําคัญตามท่ี
กําหนดไวในมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรบัไมเกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๒๗๑  ผูออกหุนกูผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษปรับไม

เกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 
มาตรา ๒๗๒  ผูแทนผูถือหุนกูผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข

หรือวิธีการที่กําหนดตามมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวัน
ละหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๒๗๓  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ มาตรา 

๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ หรือมาตรา ๑๙๓ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือวิธีการที่
กําหนดตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๑๙๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม
เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๒๗๔  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ หรอื

มาตรา ๕๘ (๑) หรอื (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสาม
พันบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทใดไมมาชี้แจง
ตามมาตรา ๕๘ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ัง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๗๕  กรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงบริหาร หรือผูสอบบัญชีผูใดฝา

ฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๙ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือวิธีการที่กําหนด
ตามมาตรา ๕๙  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗๖  ผูใดเสนอขายหรือขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ 
โดยมิไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนตอสํานักงาน
ตามมาตรา ๖๕ หรือในระหวางที่สํานักงานสั่งระงับการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูล
การเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนตามมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
หรือปรับเปนเงินไมเกินสองเทาของราคาขายของหลักทรัพยทั้งหมดซึ่งผูนั้นไดเสนอขาย  แตท้ังน้ี
เงินคาปรับตองไมนอยกวาหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๗๗  ผูใดเสนอขายหรือขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ 

กอนที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไวตอสํานักงาน
ตามมาตรา ๖๕ มีผลใชบังคับ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับเปนเงินไมเกินหนึ่งเทา
ของราคาขายของหลักทรัพยท้ังหมดซ่ึงผูนั้นไดเสนอขาย  แตทั้งนี้เงินคาปรับตองไมนอยกวาสาม
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๗๘  ผูใดแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอก

ใหแจงในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยหรือรางหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตามมาตรา 
๖๕ ในสาระสําคัญตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับเปนเงินไมเกินสองเทาของราคาขาย
ของหลักทรัพยท้ังหมด ซ่ึงผูนัน้ไดเสนอขาย แตทั้งนี้เงินคาปรับตองไมนอยกวาหาแสนบาท 

 
มาตรา ๒๗๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ 

วรรคสอง หรือมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือวิธีการที่กําหนด
ตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสาม
พันบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๒๘๐ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๙ หรือมาตรา 

๘๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒๘๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

สามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 
มาตรา ๒๘๒๘  บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา 

๙๔ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ 
มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๒ 
มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ 
มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง 

                                      
๘ มาตรา ๒๘๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง 
หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรือมาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
เง่ือนไข หรือวิธีการ หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคส่ี มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา 
๙๘ (๗) หรอื (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ (๔) มาตรา 
๑๔๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๕๐ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติให
ถูกตอง 

 
มาตรา ๒๘๓๙  ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตามมาตรา ๙๒ 

มาตรา ๙๖ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ 
มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๙ 
มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๕๑ หรอื
มาตรา ๑๙๕ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติไมตามหลักเกณฑ เง่ือนไข หรือวิธีการ หรือคําสั่ง
ที่กําหนดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๕ หรือมาตรา ๑๕๐ ถาพิสูจนไดวาการกระทํา
ความผิดของบริษัทหลักทรัพยเกิดจากการสั่งการ การกระทําการหรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการ
อันเปนหนาท่ีท่ีตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพยนั้นผูใด ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตามมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา 
๑๑๒ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓๖ 
หรือมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข หรอื
วิธีการ หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา ๙๐ วรรคส่ี มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๘ (๗) หรอื (๑๐) มาตรา 
๑๓๙ (๔) มาตรา ๑๔๑มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๔ ถาพิสูจนไดวาการกระทํา
ความผิดของบริษัทหลักทรัพยเกิดจากการสั่งการ การกระทําการหรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการ
อันเปนหนาท่ีท่ีตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพยนั้นผูใดผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๘๔  ผูดูแลผลประโยชนผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๒๗ 

หรือมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่ง
หม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

                                      
๙ มาตรา ๒๘๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘๕  ผูชําระบัญชีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๐ หรือมาตรา 
๑๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวัน
ละสามพันบาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๘๕ ทวิ๑๐  บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๓ 

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการฝาฝนมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งดวย 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝา
ฝนอยูหรือยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง ถา
พิสูจนไดวาการกระทําความผิดของบริษัทหลักทรัพยเกิดจากการสั่งการ การกระทําการหรือไมสั่ง
การ หรือไมกระทําการอันเปนหนาท่ีท่ีตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยนั้นผูใด ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนการฝาฝนมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่งดวย 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๘๕ ตร๑ี๑  ผูจัดการกองทุนสวนบุคคลใดไมดําเนินการตามหลักเกณฑ 

เง่ือนไข และวิธีการที่ประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการฝาฝนมาตรา ๑๓๔ วรรคสองดวย 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๘๖  ผูรับฝากทรัพยสินผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๗ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได
ปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๒๘๖ ทวิ๑๒  บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๘ 

หรือมาตรา ๑๓๙ (๕) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่น
บาทตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบติัใหถูกตอง 

                                      
๑๐ มาตรา ๒๘๕ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑ มาตรา ๒๘๕ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙ 
(๕) ถาพิสูจนไดวาการกระทําความผิดของบริษัทหลักทรัพยเกิดจากการสั่งการ การกระทําการ
หรือไมส่ังการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาท่ีท่ีตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรอืบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยนั้นผูใด ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสอง
ป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๘๗๑๓  ผูสอบบัญชีผูใดของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒ 

มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ บริษัทหลักทรัพย กองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล บริษัทท่ีมี
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือบริษัทท่ีมีหลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซ้ือขาย
หลักทรัพยปฏิบัติงานสอบบัญช ีเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินไมเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีหรือขอกําหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรือทํารายงานเท็จ หรือฝาฝนมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๗ หรือมาตรา ๑๔๐ วรรคส่ี หรอื
วรรคหา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๘๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๕ หรือมาตรา 

๑๕๖  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 
และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๒๘๙  ผูใดประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไมไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี

ตามมาตรา ๙๐ หรือฝาฝนมาตรา ๑๕๕ มาตรา ๒๐๙ มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๒๐ หรือมาตรา 
๒๒๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท และ
ปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๒๙๐  ศูนยซื้อขายหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๗๑ 

วรรคสอง มาตรา ๑๘๘ มาตรา ๒๑๒ หรือมาตรา ๒๑๓ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือ
คําสั่งที่กําหนดตามมาตรา ๑๘๖ (๑) หรือมาตรา ๒๐๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท 
และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๒๙๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๘๖ (๒) 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

                                                                                                          
๑๒ มาตรา ๒๘๖ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๓ มาตรา ๒๘๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙๒  ผูประกอบการเปนสํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือนาย
ทะเบียนหลักทรัพยผูใดไมดําเนินงานใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขหรือวิธีการที่กําหนดตาม
มาตรา ๒๒๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรบัไมเกินสามแสนบาท และปรับอีกไมเกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๙๓  สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๓๖  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาท 
ตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๒๙๔  บริษัทหลักทรัพยใดตกลงเขากันเพื่อทําการสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพยอันมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดแบงปนกัน โดยมิไดจัดต้ังเปนสมาคมท่ี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และ
ปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

 
มาตรา ๒๙๕  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของสํานักงานตามมาตรา ๒๓๒ วรรคสอง 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๒๙๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓๘ มาตรา ๒๓๙ มาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ 

หรือมาตรา ๒๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปนเงินไมเกินสองเทาของ
ผลประโยชนที่บุคคลนั้นๆ ไดรับไว หรือพึงจะไดรับเพราะการกระทําฝาฝนดังกลาว  แตท้ังน้ี 
คาปรับดังกลาวตองไมนอยกวาหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๙๗  ผูใดทําการวิเคราะหฐานะการเงินผลการดําเนินงานหรือราคาซื้อ

ขายหลักทรัพยของบริษัทหรือนิติบุคคลที่ออกหลักทรัพยหรือที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยหรือหลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพย โดยบิดเบือนขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอมูล
ที่ใชในการวิเคราะห หรือใชขอมูลซึ่งรูอยูวาเปนเท็จมาใชในการวิเคราะห และผลของการวิเคราะห
นั้นอาจทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทหรือนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ หรือมีผลกระทบตอราคา
ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
หาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๙๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ มาตรา 

๒๔๘ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๕ หรอื
มาตรา ๒๕๖ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๒๔๗ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยัง
มิไดปฏิบัติใหถูกตอง หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕๐ ตองระวางโทษปรับไม
เกินสามแสนบาทและปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๓๐๐ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา 

๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา 
๒๘๑ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา 
๒๙๘ หรือมาตรา ๒๙๙ เปนนิติบุคคล  ถาพิสูจนไดวาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิด
จากการสั่งการ การกระทําการหรือไมสั่งการหรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของ
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นผูใด ผูนั้นตอง
รับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

 
มาตรา ๓๐๑  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๘๘ หรอื

มาตรา ๒๘๙ เปนนิติบุคคล ถาพิสูจนไดวาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ 
การกระทําการ หรือไมส่ังการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ 
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นผูใดผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติ
ไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

 
มาตรา ๓๐๒  ผูใดใหถอยคําอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอาจทําใหผูอื่น

หรือประชาชนเสียหาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน และปรับไมเกินหกหมื่นบาท 
 
มาตรา ๓๐๓  ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือไมอํานวยความสะดวกแก

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๖๔ หรือฝาฝนมาตรา ๑๔๕ วรรคสาม ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน และปรับไมเกินหกหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๐๔  ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําใหไรประโยชนซึ่งตราหรือ

เครื่องหมาย ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดประทับหรือหมายไวที่สิ่งใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 
๒๖๔ เพื่อเปนหลักฐานในการยึดหรืออายัด หรือรักษาสิ่งนั้นๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
และปรับไมเกินสามแสนบาท 

 
มาตรา ๓๐๕  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรอืทําใหสูญหาย

หรือไรประโยชนซึ่งทรัพยสินหรือเอกสารใดๆ อันพนักงานเจาหนาท่ีไดยึด อายัด รักษาไว หรือส่ัง
ใหสงเพื่อเปนพยานหลักฐานตามมาตรา ๒๖๔ ไมวาพนักงานเจาหนาที่จะรักษาทรัพยสินหรือ
เอกสารนั้นไวเอง หรือสั่งใหผูนั้นหรือผูอื่นสงหรือรักษาไวก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหก
เดือนถึงสามป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

 
มาตรา ๓๐๖  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัตินี ้โดยทุจริต หลอกลวงดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จแก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประชาชน หรือดวยการปกปดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน และโดยการหลอกลวงดัง
วานั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจากประชาชนผูถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม หรือทําใหประชาชนผูถูก
หลอกลวง หรอืบุคคลท่ีสามทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงสิบ
ป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

 
มาตรา ๓๐๗  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัตินี ้ซึ่งไดรับมอบหมายใหจัดการทรัพยสินของนิติบุคคล
ดังกลาวหรือทรัพยสินท่ีนิติบุคคลดังกลาวเปนเจาของรวมอยูดวย  กระทําผิดหนาที่ของตนดวย
ประการใดๆ โดยทุจริตจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสิน
ของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลาน
บาท 

 
มาตรา ๓๐๘  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัตินี ้ครอบครองทรัพยซึ่งเปนของนิติบุคคลดังกลาว หรือซ่ึงนิติ
บุคคลดังกลาวเปนเจาของรวมอยูดวย เบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดย
ทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

 
มาตรา ๓๐๙  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัตินี ้เอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคาหรอืทําให
ไรประโยชนซึ่งทรัพยสินอันนิติบุคคลดังกลาวมีหนาที่ดูแลหรือที่อยูในความครอบครองของนิติ
บุคคลนั้น  ถาไดกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป และปรับไมเกินหาแสนบาท 

 
มาตรา ๓๑๐  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัตินี ้รูวาเจาหนี้ของนิติบุคคลดังกลาว หรือเจาหนี้ของบุคคลอื่น
ซึ่งจะใชสิทธิของเจาหนี้นิติบุคคลนั้นบังคับการชําระหนี้จากนิติบุคคล ใชหรือนาจะใชสิทธิเรียกรอง
ทางศาลใหชําระหนี้ 

(๑) ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกผูอื่นซึ่งทรัพยสินของนิติบุคคลนั้น 
หรอื 

(๒) แกลงใหนิติบุคคลนั้นเปนหนี้ซึ่งไมเปนความจริง 
ถาไดกระทําเพื่อมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวน ตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 
 
มาตรา ๓๑๑  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัตินี ้กระทําการหรือไมกระทําการเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิ
ควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผูอื่นอันเปนการเสียหายแกนิติบุคคลนั้น  ตองระวาง
โทษจําคุกต้ังแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๑๒  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลใด ตามพระราชบัญญัตินี ้กระทําหรือยินยอมใหกระทําการดังตอไปนี้ 
(๑) ทําใหเสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชีเอกสาร หรอื

หลักประกันของนิติบุคคลดังกลาว หรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลดังกลาว 
(๒) ลงขอความเท็จหรือไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคล

หรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น หรอื 
(๓) ทําบัญชีไมครบถวน ไมถกูตอง ไมเปนปจจุบันหรือไมตรงตอความเปนจริง 
ถากระทําหรือยินยอมใหกระทําเพื่อลวงใหนิติบุคคลดังกลาวหรือผูถือหุนขาด

ประโยชนอันควรได หรือลวงบคุคลใดๆ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหา
แสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

 
มาตรา ๓๑๓  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือหลักทรัพยซ้ือขายใน
ศูนยซื้อขายหลักทรัพยใด ฝาฝนมาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ หรือมาตรา ๓๑๑ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับเปนเงินสองเทาของราคาทรัพยสินหรือประโยชนท่ี
บุคคลดังกลาวไดกระทําการฝาฝนในมาตรานัน้ๆ แลวแตกรณ ีแตทั้งนี้คาปรับดังกลาวตองไมต่ํา
กวาหาแสนบาท 

 
มาตรา ๓๑๔  ผูใดกอใหกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี ้หรือผูสอบบัญชี กระทําความผิดตามที่บัญญัติ
ในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๐๖ มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ 
หรือมาตรา ๓๑๒ ไมวาดวยการใช ส่ัง ขูเข็ญ จาง หรือดวยวิธีอ่ืนใด ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไว
ในมาตรานั้นๆ 

 
มาตรา ๓๑๕  ผูใดกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความ

สะดวกในการท่ีกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใด 
ตามพระราชบัญญัตินี ้หรือผูสอบบัญชี กระทําความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๐๖ 
มาตรา ๓๐๗ มาตรา ๓๐๘ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๑ หรือมาตรา ๓๑๒ ไมวากอน
หรอืขณะกระทําความผิด ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ เวนแตผูนั้นมิไดรูถึงการ
ชวยเหลือหรือใหความสะดวกน้ัน 

 
มาตรา ๓๑๖  ผูใดลวงรูกิจการของบุคคลใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี

ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญตัินี ้ อันเปนกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ถาผูนั้น
นําไปเปดเผยแกบุคคลอื่น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรอื
ท้ังจําท้ังปรับ 

ความในวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับแกการเปดเผยในกรณีดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) การเปดเผยตามหนาที่ 
(๒) การเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพจิารณาคดี 
(๓) การเปดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
(๔) การเปดเผยเพื่อประโยชนในการแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของบริษัท

หลักทรัพย 
(๕) การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี ้
(๖) การเปดเผยแกทางการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศที่ทําหนาที่

กํากับหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย หรือกํากับดูแลสถาบันการเงิน 
(๗) การเปดเผยเมื่อไดรับความเห็นชอบจากบุคคลดังกลาวเปนลายลักษณอักษร 
 
มาตรา ๓๑๗๑๔  ความผิดตามมาตรา ๒๖๘ มาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา 

๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๓ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๕ มาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา 
๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๑ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา 
๒๘๕ ทวิ มาตรา ๒๘๕ ตร ีมาตรา ๒๘๖ มาตรา ๒๘๖ ทวิ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๙๐ มาตรา ๒๙๑ 
มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ มาตรา ๒๙๔ มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๒๙๘ 
มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๓๐๐ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดท่ีรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจ
เปรียบเทียบได 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหมีจํานวนสามคน 
ซึ่งคนหนึ่งตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหาได
ชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว ใหคดี
นั้นเปนอันเลิกกัน 

 
หมวด ๑๓ 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๓๑๘  ในวาระเริ่มแรกเปนระยะเวลาสี่ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑ (๔)มาใชบังคับแกการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของเลขาธิการ 

 
มาตรา ๓๑๙  ใหกระทรวงการคลังดําเนินการใหมีการโอนเงินดังตอไปนี้ ใหแก

สํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินีป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเปนทุน
ประเดิมของสํานักงานตามมาตรา ๒๕ 

                                      
๑๔ มาตรา ๓๑๗ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เงินคงเหลือจากกองทุนแกไขปญหาธุรกิจหลักทรัพยจํานวนหารอยหาลาน
หกแสนส่ีหม่ืนสองพันหกรอยส่ีสิบส่ีบาทหกสิบสตางค พรอมดอกผลของเงินดังกลาว 

(๒) เงินคงเหลือจากกองทุนพัฒนาตลาดทุนจํานวนสองรอยลานบาท 
 
มาตรา ๓๒๐  ใหธนาคารแหงประเทศไทยโอนเงินจํานวนหารอยลานบาทใหแก

สํานักงานภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินีป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเปนทุน
ประเดิมของสํานักงานตามมาตรา ๒๕ 

 
มาตรา ๓๒๑  ใหถือวาบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทใดๆ ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนบริษัทที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทนั้นตามพระราชบัญญัตินี ้

มิใหนําความในมาตรา ๙๔ มาใชบังคับกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๓๒๒  ใหบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒๑ 

ที่มีทุนจดทะเบียนซ่ึงชําระแลวนอยกวาหนึ่งรอยลานบาทดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตองดําเนินการใหมีทุน

จดทะเบียนซึ่งชําระแลวไมต่ํากวาหาสิบลานบาท 
(๒) ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตองดําเนินการใหมีทุน

จดทะเบียนซึ่งชําระแลวไมตํ่ากวาหนึ่งรอยลานบาท 
 
มาตรา ๓๒๓  บุคคลผูกระทําการแทนบริษัทซ่ึงจัดตั้งและประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยตามกฎหมายตางประเทศ โดยมีสํานักงานติดตอกับบุคคลท่ัวไปในราชอาณาจักรและ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนผูกระทําการแทนบริษัท
หลักทรัพยซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศท่ีไดรับอนุญาตแลวตามมาตรา ๙๓ แหง
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๒๔  ใหบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการจัดการ

ลงทุนตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
จัดการโครงการลงทุนตามท่ีไดรับอนุมัติตามกฎหมายดังกลาวตอไปไดจนกวาจะส้ินสุดโครงการ
ลงทุนนั้น  ท้ังน้ี ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวดวย 
สําหรับการใดท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของธนาคารแหงประเทศไทยใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงาน 

ในระหวางยังไมส้ินสุดโครงการลงทุน หากบริษัทหลักทรัพยตามวรรคหนึ่งมี
ความประสงคจะแปรสภาพโครงการลงทุนใหเปนกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตินี ้บริษัท
หลักทรัพยดังกลาวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และเมื่อไดดําเนินการแลวใหนําบทบัญญัติวาดวยการจัดการกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตินี้มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๒๕  ในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒๑ ที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบการจัดการกองทุนรวม ซื้อหรือมีหุนเปนของตนเองโดยมิใชเพื่อประโยชนของโครงการ
ลงทุนอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งไมอาจกระทําไดตามมาตรา ๙๘ (๗) แหง
พระราชบัญญัตินี ้ใหบริษัทหลักทรัพยดังกลาวคงมีสิทธิถือหรือมีไวซึ่งหุนนั้นตอไปได แตถา
จําหนายหุนไปเทาใด ก็ใหมีสิทธิถือหรือมีไวเพียงเทาจํานวนท่ีเหลือน้ัน 

 
มาตรา ๓๒๖  ใหถือวาผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพยซึ่งไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับความเห็นชอบแลวตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๒๗  ในกรณีท่ีบริษัทตามมาตรา ๓๒๑ มีกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคล

ผูมีอํานาจในการจัดการหรือท่ีปรึกษาซึ่งเปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบแลวตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๒๘  ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง หรอืประกาศ

ธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ออกตามความในกฎหมายวา
ดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร บรรดาซ่ึงยังใชบังคับ
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ 
ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคับ 

การใดท่ีกฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศไทย ใหยังคงเปนอํานาจหนาท่ีของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประทศไทยตอไป แลวแตกรณีจนกวามีการ
แตงตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเลขาธิการแลว ใหอํานาจหนาท่ีดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีของ
รัฐมนตร ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๒๙  ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซ่ึงจัดต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๗ เปนตลาดหลักทรัพยตาม
พระราชบัญญัตินี ้และใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับผูจัดการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงปฏิบัติ
หนาที่ไดตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี ้ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๓๐  ใหโอนบรรดาพนักงานและลูกจางของตลาดหลักทรัพยท่ีจัดต้ังข้ึน

ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๗ ไปเปนของตลาดหลักทรัพย
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๓๑  ใหโอนบรรดากิจการ ทุน สินทรัพย สิทธิ หนี้สิน ความรับผิดและ

งบประมาณของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนบรรดาเงินของกองทุนทดแทนความเสียหายที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ไปเปนของตลาดหลักทรัพย
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๓๒  ใหตลาดหลักทรัพยจายเงินปละหาสิบลานบาทเปนเวลาหาปใหแก

สํานักงาน โดยในปแรกใหดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และในปตอๆ ไปใหดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและของปถัดไปจนครบหาป 

เงินที่จายตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนเงินที่ตลาดหลักทรัพยไดปฏิบัติตามมาตรา 
๑๘๒ ตลอดเวลาท่ียังดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๓๓  ใหสมาชิกของตลาดหลักทรัพยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๗ เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๓๔  ใหหลักทรัพยท่ีซื้อขายกันอยูในตลาดหลักทรัพยที่จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๗ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี ้แตในกรณีที่บริษัทที่มีหลักทรัพยดังกลาวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปน
บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบริษัท
นั้นแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ภายในสองปนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในกรณีที่มีความจําเปนคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขยายระยะเวลา
ดังกลาวได แตจะขยายระยะเวลาเกินกวาหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไมได 

 
มาตรา ๓๓๕  ในกรณีที่บริษัทใดดําเนินการยื่นคําขออนุญาตใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังสั่งรับหลักทรัพยของตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยรับอนุญาตตอ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังยังมิไดมีคําส่ังให
รับหลักทรัพยนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยรับอนุญาตกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวตอไปได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๗ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และใหอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการ กระทรวงการคลังเปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดสั่งรับหลักทรัพยของบริษัทที่ไดยื่นขออนุญาตให
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือหลักทรัพยรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว  ใหถือวาหลักทรัพย
ดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี ้และ ใหบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียน
ดังกลาวตองดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามมาตรา ๓๓๔ แหงพระราชบัญญัตินี้
ดวย 

 
มาตรา ๓๓๖  ในกรณีที่บริษัทใดดําเนินการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุนใหมตอ

ประชาชนหรือออกหุนกู ตอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามมาตรา ๑๙ ตร ีแหง
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบบั ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  และคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยยังมิไดอนุญาตใหบริษัทดังกลาวเสนอขายหุนใหมตอประชาชนหรือออกหุนกูได
กอนวันที่พระราชบัญญัติฉบบันี้ใชบังคับ ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยดําเนินการพิจารณา
การขออนุญาตดังกลาวตอไปไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
กําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๙ ตร ีแหง
พระราชบัญญัติดังกลาว แตในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่จะตองแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการ
ดังกลาวเพื่อใหการพิจารณาอนุญาตลุลวงไปได คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยอาจกําหนด
หลักเกณฑหรือวิธีการใดๆ ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ได 

 
มาตรา ๓๓๗  บริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนใหมตอประชาชน หรือออก

หุนกูตามมาตรา ๑๙ ตร ีแหงพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หรือบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนใหมตอประชาชน
หรือออกหุนกูตามมาตรา ๓๓๖ แหงพระราชบัญญัตินี ้ใหบริษัทดังกลาวดําเนินการเสนอขายหุน
ใหมตอประชาชนหรือออกหุนกูตอไปไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามมาตรา ๑๙ ตร ี
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวและในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่จะตองแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและ
วิธีการดังกลาวเพื่อใหการเสนอขายหุนใหมตอประชาชนหรือออกหุนกูลุลวงไปได คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการใดๆ ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก็ได 

 
มาตรา ๓๓๘  ใหบรรดากฎกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๒๗  ขอบังคับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ระเบียบตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระเบียบปฏิบัติตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนหุน และประกาศตลาดหลักทรัพย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๘ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แหงประเทศไทย บรรดาซึ่งยังใชบังคับอยู กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใช
บังคับไดตอไป จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคับ 

การใดท่ีกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ และระเบียบตามวรรคหนึ่งกําหนดให
เปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ใหยังคงเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป แลวแตกรณี จนกวามีการแตงตั้งคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหอํานาจหนาท่ีดังกลาวเปนอํานาจ
หนาที่ของรัฐมนตร ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๓๓๙  บุคคลใดท่ีใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยอยูแลวกอนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการไดตอไป แตตองยื่นคําขอใบอนุญาตเพื่อประกอบการ
ดังกลาวภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบญัญตัินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขออนุญาตแลว
ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะมีคําสั่งไมอนุญาต 

 
มาตรา ๓๔๐  ใหบรรดาสมาคมท่ีมีลักษณะหรือวัตถุท่ีประสงคอยางเดียวกับ

สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยซึ่งไดจดทะเบียนเปนสมาคมการคาตามกฎหมายวาดวย
สมาคมการคากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากประสงคจะเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี ้ ตองขออนุญาตเปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพยภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ และเมื่อไดรับอนุญาตใหเปน
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้แลวใหนายทะเบียนสมาคมการคา
ตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคาขีดชื่อสมาคมการคานั้นออกเสียจากทะเบียนสมาคมการคา 

บรรดาทรัพยสินและหนี้สินของสมาคมที่มีลักษณะหรือวัตถุที่ประสงคอยาง
เดียวกับสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนเปนสมาคมที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้ ใหโอนมาเปนของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพยท่ีไดจัดต้ังข้ึนใหม 

ถาสมาคมท่ีมีลักษณะหรือวัตถุท่ีประสงคอยางเดียวกับสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจหลักทรัพยเปนสมาคมการคาตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคา ไมขออนุญาตเปนสมาคมที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งใหถือ
วาเปนอันเลิกและใหนายทะเบียนสมาคมการคาตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคาขีดชื่อสมาคม
การคานั้นออกเสียจากทะเบียนสมาคมการคา 

ถาสมาคมการคาไมพอใจในคําสั่งของนายทะเบียนสมาคมการคาตามกฎหมายวา
ดวยสมาคมการคาที่ใหขีดชื่อออกจากทะเบียน สมาคมการคาก็มีสิทธิอุทธรณคําส่ังน้ันไดโดยย่ืน
อุทธรณตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเปนท่ีสุด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๙ 
- 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔๑  ใหพนักงาน เจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกจิเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และตามพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  เปนพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี ้จนกวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

ในการปฏิบัติหนาที่ ใหถือวาบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ที่ออกใหแก
พนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง เปนบัตรประจาํตัวพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้และ
เม่ือมีการแตงตั้งเลขาธิการแลวใหพนักงานเจาหนาท่ีรายงานการปฏิบัติหนาท่ีตอสํานักงาน 

 
มาตรา ๓๔๒  ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี ้มีอํานาจ

เปรียบเทียบความผิดที่เปรียบเทียบไดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร เฉพาะท่ีเก่ียวกับธุรกิจหลักทรัพย หรือตามพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตติลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 
มาตรา ๓๔๓  บริษัทหลักทรัพยใดฝาฝนมาตรา ๓๒๒ หรือไมดําเนินการตาม

หลักเกณฑและวิธีการตามมาตรา ๓๒๔ วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาทและ
ปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ถาพิสูจนไดวาการ
กระทําความผิดของบริษัทหลักทรัพยนั้นเกิดจากการสั่งการ การกระทําการหรือไมส่ังการหรือไม
กระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําขอกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยนั้นผูใด ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน
สามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรบั 

 
มาตรา ๓๔๔  ความผิดตามมาตรา ๓๔๓ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบตาม

มาตรา ๓๑๗ มีอํานาจเปรียบเทียบได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยท่ีการพัฒนาตลาดทุนของ
ประเทศที่ผานมาไดมุงเนนการพัฒนาตลาดรองซึ่งเปนตลาดซื้อขายหลักทรัพยเปนหลัก แตยังขาด
การพัฒนาตลาดแรกอันเปนตลาดสําหรับหลักทรัพยออกใหมควบคูกันไปดวย ทําใหบทบาทท่ี
สําคัญของตลาดรองในการเปนตลาดที่สนับสนุนตลาดแรกไมเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่  ดวย
เหตุนี้จึงตองเปดโอกาสใหมีการพัฒนาตลาดแรกไดกวางขวางขึ้นและใหมีตราสารประเภทตางๆ 
ไดมากขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการระดมทุน นอกจากนี้โดยที่การควบคุมดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ตลาดทุนมีกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับและอยูภายใตความรับผิดชอบของหลายหนวยงานทําให
การกํากับและพัฒนาตลาดทุนขาดความเปนเอกภาพ ทั้งยังขาดมาตรการที่จะคุมครอง
ผลประโยชนของผูลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สมควรมีกฎหมายและหนวยงานที่เปนศูนยรวม
ในการกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
ปรียนันท/แกไข 
๔  /  ๓  /  ๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๕ 
 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยท่ีการจัดการกองทุนสํารอง
เสี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเสี้ยงชีพมีลักษณะเปนการประกอบธุรกิจการจัดการ
ลงทุนประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการ
กองทุนสวนบุคคล  ดังน้ัน เพื่อใหการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนไปตามมาตรฐานและ
หลักการเดียวกันกับการจัดการกองทุนสวนบุคคล สมควรกําหนดใหการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพอยูภายใตบังคับบทบัญญัติวาดวยการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน และเปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของผูมอบหมายให
จัดการกองทุนสวนบุคคลไดมากยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
พรพิมล/แกไข 
๑๔ ก.พ  ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๖ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติหามบริษัทหลักทรัพยที่จัดการกองทุนรวมกอภาระ

                                      
๑๕ รก.๒๕๔๒/๑๓๗ก/๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
๑๖รก.๒๕๔๖/๖๕ก/๔๘/๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูกพันใดๆ แกทรัพยสินของกองทุนรวม แตการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนการบริหาร
การเงินที่สามารถนํามาใชลดความเสี่ยงตอการสูญเสียได สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อใหกองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงโดยการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายลวงหนาหรือตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้  
 

สุกิจ / พงษพิลัย  จัดทํา 
 

ทรงยศ / สราวุฒ ิ จัดทํา 
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 


