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พระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการ  ก.ล.ต.  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการ  ก.ล.ต.  เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหกคน” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๑๖/๔  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
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“ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการกํากับตลาดทุนเท่าที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๓/๑  และมาตรา  ๓๓/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๓๓/๑ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่  สําหรับกองทรัสต์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนตามประเภทกองทรัสต์และประเภทหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด  คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจกําหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ย่ืนคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
ตามมาตรา  ๓๓ 

(๑) ผู้ที่จะเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือผู้ก่อตั้งทรัสต์  เฉพาะกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 

(๒) ผู้มีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ 
เม่ือย่ืนคําขอแล้ว  ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่  ให้บุคคลตาม  (๑)  

และ  (๒)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  และภายหลัง
ที่ได้รับอนุญาต  ให้บุคคลตาม  (๒)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล  รวมทั้งหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด  ๒  การออกหลักทรัพย์ของบริษัท  และหมวด  ๓  การเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน  เช่นเดียวกับที่กําหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  เห็นสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพย์  บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์  ผู้ลงทุน  และการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น  คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจกําหนดให้บุคคลตาม  (๑)  
และ  (๒)  ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนที่  ๔  การจัดทําทะเบียนและการโอน  
ของหมวด  ๒  การออกหลักทรัพย์ของบริษัท  หรือมาตรา  ๘๘  ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ 

มาตรา ๓๓/๒ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประเภทท่ีคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด  ซึ่งผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บุคคลอื่นที่มิใช่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์โดยบุคคลอื่นนั้นยินยอม  คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจกําหนดให้
บุคคลอื่นนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน  ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลก่อนและภายหลังที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ด้วยก็ได้” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๓๕/๑ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๓  คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  อาจกําหนดให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศที่มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนในทํานองเดียวกัน
กับที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด  ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติ
ในส่วนที่  ๒  หุ้นกู้  ส่วนที่  ๓  การออกหุ้นกู้มีประกัน  ส่วนที่  ๔  การจัดทําทะเบียนและการโอน  หรือส่วนที่  ๕  
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การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี  ของหมวดน้ี  หรือตามหมวด  ๓  การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน  
ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้  ทั้งนี้  เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพย์  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
ผู้ลงทุน  และการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๗ มิให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๒๒๙  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ที่ห้ามมิให้บริษัทจํากัดออกหุ้นกู้  มาใช้บังคับแก่บริษัทจํากัดที่ได้รับอนุญาตให้ออกหุ้นกู้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๘ มิให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๕๔  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ห้ามมิให้
คิดดอกเบ้ียเกินอัตรา  มาใช้บังคับแก่หลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้และตั๋วเงินที่เสนอขายตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๕/๑  ในส่วนที่  ๔  การจัดทําทะเบียนและการโอน  
ของหมวด  ๒  การออกหลักทรัพย์ของบริษัท  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๕๕/๑ ให้นําความในส่วนนี้และบทกําหนดโทษที่เก่ียวข้องไปใช้บังคับแก่การจัดทําทะเบียน
และการโอนหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๓๓  ด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  เห็นสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพย์   
ให้คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการเก่ียวกับการจัดทําทะเบียน
และการโอนหลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึงแตกต่างไปจากบทบัญญัติในส่วนนี้ได้” 

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“คณะกรรมการกํากับตลาดทุนอาจออกประกาศเพื่อผ่อนผันหรือยกเว้นหน้าที่การจัดทําหรือส่งข้อมูล
ตามวรรคหน่ึง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนก็ได้” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๙ ให้กรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารตามที่สํานักงานประกาศกําหนด  
และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  มีหน้าที่จัดทําและเปิดเผย
รายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน  คู่สมรสหรือผู้ที่
อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด 

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหน่ึง  ได้แก่ 
(๑) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  ตามที่สํานักงาน

ประกาศกําหนด 
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(๒) หลักทรัพย์ใด ๆ  ที่ออกโดยบุคคลอื่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้นที่จะซื้อ  ขาย  ได้มา  
หรือจําหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตาม  (๑)  หรือได้รับผลตอบแทนที่อ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ตาม  (๑) 

(๓) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กําหนดให้ส่งมอบหลักทรัพย์  
หรือที่กําหนดให้ผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ตาม  (๑)  หรือ  (๒) 

การรายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าโดยนิติบุคคลซึ่งบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละสามสิบของจํานวนสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว  โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน 
ฉันสามีภริยา  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นด้วย 

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่ผู้บริหารชั่วคราว  ผู้ทําแผน  ผู้บริหารแผน  และผู้บริหารแผน
ชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓   
โดยอนุโลม  และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นนิติบุคคล  ผู้มีหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงกรรมการ  ผู้จัดการ  
และผู้บริหารของนิติบุคคลนั้นตามที่สํานักงานประกาศกําหนดด้วย” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิก  (๓)  ของมาตรา  ๑๒๖  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๑๒๖/๑  ในการจัดการกองทุนรวม  บริษัทหลักทรัพย์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เดียวกันนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการได้ต่อเม่ือได้ระบุไว้ 
โดยชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติและในหนังสือชี้ชวน  และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
เง่ือนไข  และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด” 

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๒๒๕  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ในกรณีที่ไม่มีวันปิดสมุดทะเบียน  ให้นําความในวรรคสามมาใช้บังคับแก่กรณีที่คณะกรรมการ
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กําหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา  ๘๙/๒๖   
หรือกําหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล  สิทธิในการซ้ือหรือได้รับหลักทรัพย์หรือหุ้นเพิ่มทุน   
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในส่วนที่  ๑  การป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับ 
การซื้อขายหลักทรัพย์  มาตรา  ๒๓๘  มาตรา  ๒๓๙  มาตรา  ๒๔๐  มาตรา  ๒๔๑  มาตรา  ๒๔๒  มาตรา  ๒๔๓  
และมาตรา  ๒๔๔  ของหมวด  ๘  การกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการเข้าถือ



หน้า   ๑๐ 
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หลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่  ๑ 
การป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 

 
 

มาตรา ๒๓๘ บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่หลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักทรัพย์ที่มี 
การซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ 

มาตรา ๒๓๙ ในส่วนนี้ 
“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้บริหารตามมาตรา  ๘๙/๑ 
“อํานาจควบคุมกิจการ”  หมายความว่า  อํานาจควบคุมกิจการตามมาตรา  ๘๙/๑ 
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้า 
“ข้อมูลภายใน”  หมายความว่า  ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็น

สาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ 
“ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์”  หมายความว่า  ผลกระทบที่ทําให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น  ต่ําลง  

คงที่  หรือเป็นการพยุงราคาหลักทรัพย์ 
มาตรา ๒๔๐ ห้ามมิให้บุคคลใดบอกกล่าว  เผยแพร่  หรือให้คํารับรองข้อความอันเป็นเท็จ

หรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน  
ราคาซื้อขายหลักทรัพย์  หรือข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  โดยประการที่น่าจะทําให้มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ 

มาตรา ๒๔๑ ห้ามมิให้บุคคลใดวิเคราะห์หรือคาดการณ์ฐานะทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน  
ราคาซื้อขายหลักทรัพย์  หรือข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  โดยนําข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จ
หรือไม่ครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญ  มาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์   
หรือละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  หรือโดยบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
หรือคาดการณ์  และได้เปิดเผยหรือให้ความเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน   
โดยประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ 

มาตรา ๒๔๒ ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เก่ียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
กระทําการดังต่อไปนี้ 

(๑) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์  หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์  
ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น  เว้นแต่ 

 (ก) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  คําสั่งศาล  หรือคําสั่งของหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
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 (ข) เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทําขึ้นก่อนที่ตนจะรู้ 
หรือครอบครองข้อมูลภายในที่เก่ียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 (ค) เป็นการกระทําโดยตนมิได้เป็นผู้รู้เห็นหรือตัดสินใจ  แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาต
หรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จัดการเงินทุนหรือการลงทุน  ตัดสินใจในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์   
หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์นั้น  หรือ 

 (ง) เป็นการกระทําในลักษณะที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่
คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

(๒) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด  โดยรู้
หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนําข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์  หรือเข้าผูกพันตามสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์  ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น  เว้นแต่เป็นการกระทําในลักษณะ
ที่มิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๔๓ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูล
ภายในตามมาตรา  ๒๔๒ 

(๑) กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
(๒) พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  ซึ่งอยู่ในตําแหน่งหรือสายงานท่ีรับผิดชอบ

ข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน 
(๓) บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี  

ที่ปรึกษาทางการเงิน  ที่ปรึกษากฎหมาย  ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน  หรือบุคคลอื่นใดที่ทําหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ
ข้อมูลภายใน  และให้รวมถึงพนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ร่วมงานของบุคคลดังกล่าว  ที่อยู่ในตําแหน่งหรือสายงาน
ที่มีส่วนร่วมในการทําหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในนั้น 

(๔) กรรมการ  อนุกรรมการ  ผู้แทนนิติบุคคล  ตัวแทน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ  สํานักงาน  ตลาดหลักทรัพย์  ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ซึ่งอยู่ในตําแหน่งหรือฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

(๕) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มีอํานาจควบคุมกิจการ 
มาตรา ๒๔๔ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลดังต่อไปนี้  ซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์

หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผิดไปจากปกติวิสัยของตน  เป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน
ตามมาตรา  ๒๔๒ 

(๑) ผู้ถือหลักทรัพย์เกินร้อยละห้าของหลักทรัพย์ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
โดยให้นับรวมหลักทรัพย์ที่ถือโดยคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของผู้ถือหลักทรัพย์ 

(๒) กรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอํานาจควบคุมกิจการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของกิจการในกลุ่มของบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์  ซึ่งอยู่ในตําแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ 
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(๓) บุพการี  ผู้สืบสันดาน  ผู้รับบุตรบุญธรรม  หรือบุตรบุญธรรมของบุคคลตามมาตรา  ๒๔๓ 
(๔) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของบุคคล 

ตามมาตรา  ๒๔๓ 
(๕) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลตามมาตรา  ๒๔๓  หรือบุคคลตาม  (๓)  

หรือ  (๔) 
กิจการในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตาม  (๒)  หมายความว่า  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย   

หรือบริษัทร่วมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศกําหนด 
มาตรา  ๒๔๔/๑  ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

รวมทั้งพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว  ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลเก่ียวกับการสั่งซื้อ 
หรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายใดของบริษัทหลักทรัพย์นั้น  กระทําการดังต่อไปนี้  
ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น  ในประการที่น่าจะทําให้ลูกค้ารายดังกล่าวเสียประโยชน์   

(๑) ส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เก่ียวกับ
หลักทรัพย์นั้น  โดยใช้โอกาสดําเนินการก่อนที่ตนจะดําเนินการตามคําสั่งของลูกค้ารายดังกล่าวแล้วเสร็จ 

(๒) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับคําสั่งของลูกค้ารายดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น  โดยรู้หรือควรรู้ว่าบุคคลนั้น
จะอาศัยข้อมูลดังกล่าวเพื่อทําการส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่เก่ียวกับหลักทรัพย์นั้นได้ก่อนที่ตนจะดําเนินการตามคําสั่งของลูกค้ารายดังกล่าวแล้วเสร็จ 

มาตรา  ๒๔๔/๒  ให้นําความในมาตรา  ๒๔๔/๑  มาใช้บังคับแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน  และพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว  ซึ่งรู้ 
หรือครอบครองข้อมูลเก่ียวกับการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุน 
หรือกิจการอื่นที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับกองทุน  ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์นั้นรับจัดการทรัพย์สินหรือการลงทุน
ให้ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา  ๒๔๔/๓  ห้ามมิให้บุคคลใดกระทําการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์  หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์  อันเป็นการทําให้บุคคลทั่วไป

เข้าใจผิดเก่ียวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 
(๒) ส่งคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์  หรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์  ในลักษณะต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมาย

ให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
มาตรา  ๒๔๔/๔  มิให้นํามาตรา  ๒๔๔/๓  มาใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การซ้ือหรือขายหลักทรัพย์เพื่อทําหน้าที่รักษาระดับราคาตามข้อตกลงในการจัดจําหน่าย

หลักทรัพย์ให้กับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  โดยได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) การซ้ือหุ้นคืน  หรือการจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการซื้อหุ้นคืน  โดยได้ปฏิบัติตามประกาศ
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด 

มาตรา  ๒๔๔/๕  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการกระทําดังต่อไปนี้  เป็นการกระทําที่ทําให้บุคคลทั่วไป
เข้าใจผิดเก่ียวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามมาตรา  ๒๔๔/๓  (๑)  หรือเป็นการกระทํา 
ที่ทําให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
ตามมาตรา  ๒๔๔/๓  (๒)  แล้วแต่กรณี 

(๑) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ซึ่งในท่ีสุดบุคคลที่ได้ประโยชน์จากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ยังคง
เป็นบุคคลคนเดียวกัน 

(๒) ส่งคําสั่งซื้อหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือบุคคลซ่ึงร่วมกันกระทําการ  ได้สั่งขาย 
หรือจะสั่งขายหลักทรัพย์เดียวกัน  ในจํานวนใกล้เคียงกัน  ราคาใกล้เคียงกัน  และภายในเวลาใกล้เคียงกัน 

(๓) ส่งคําสั่งขายหลักทรัพย์โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองหรือบุคคลซึ่งร่วมกันกระทําการ  ได้สั่งซื้อ 
หรือจะสั่งซื้อหลักทรัพย์เดียวกัน  ในจํานวนใกล้เคียงกัน  ราคาใกล้เคียงกัน  และภายในเวลาใกล้เคียงกัน 

(๔) ส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วงก่อนเปิดหรือช่วงก่อนปิดตลาดหลักทรัพย์
หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  แล้วแต่กรณี  โดยมุ่งหมายให้ราคาเปิดหรือราคาปิดของหลักทรัพย์นั้นสูงหรือต่ํากว่า
ที่ควรจะเป็น 

(๕) ส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการซื้อ 
หรือขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น  ซึ่งมีผลทําให้บุคคลอื่นต้องส่งคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงกว่า
หรือต่ํากว่าที่ควรจะเป็น 

มาตรา ๒๔๔/๖ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้กระทําการดังต่อไปนี้  เป็นตัวการในการกระทําความผิด
ตามมาตรา  ๒๔๔/๓ 

(๑) เปิดบัญชีธนาคารร่วมกันเพื่อการชําระเงินหรือรับชําระเงินที่เก่ียวกับหรือเนื่องจาก 
การซื้อขายหลักทรัพย์ 

(๒) ยอมให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากบัญชีธนาคารของตนเพื่อการชําระเงินหรือรับชําระเงิน 
ที่เก่ียวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 

(๓) ยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน   
(๔) ชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์แทนกัน 
(๕) นําเงินหรือทรัพย์สินอื่นมาวางเป็นประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์แทนกัน 
(๖) ยอมให้บุคคลอื่นรับประโยชน์หรือรับผิดชอบในการชําระเงินที่เก่ียวกับหรือเนื่องจาก 

การซื้อขายหลักทรัพย์ของตน  หรือ 
(๗) โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างกัน 
มาตรา  ๒๔๔/๗  ห้ามมิให้บุคคลใดส่ง  แก้ไข  หรือยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์เข้าไป 

ในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  โดยรู้หรือควรรู้ว่าการกระทํา



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ดังกล่าวนั้นน่าจะทําให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด  
และเป็นเหตุให้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ล่าช้าหรือหยุดชะงัก” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๖๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  ให้นําความในมาตรา  ๒๖๔  และบทกําหนดโทษที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับ” 
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๖๔/๒  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๒๖๔/๒  พยานหลักฐานที่ได้มาตามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับสํานักงาน  

ให้นํามาใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีทั้งปวงได้” 
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๖๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๒๖๖/๑  ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  เอกสาร  และหลักฐานต่าง ๆ  ที่สํานักงานส่งมอบในการกล่าวโทษ

ผู้กระทําความผิด  พนักงานสอบสวนอาจนําไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได้” 
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกชื่อหมวด  ๑๒  บทกําหนดโทษ  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“หมวด  ๑๒ 

โทษทางอาญา” 
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๖๘/๑  และมาตรา  ๒๖๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๒๖๘/๑  บุคคลตามมาตรา  ๓๓/๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา  ๓๓/๑  

วรรคสอง  ในเร่ืองหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล  หรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายหลัง 
การได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น  
และในกรณีที่เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้  ให้เปรียบเทียบได้เช่นเดียวกัน 

มาตรา  ๒๖๘/๒  บุคคลตามมาตรา  ๓๓/๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
กําหนดตามมาตรา  ๓๓/๒  ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการเปิดเผยข้อมูล  
ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น  และในกรณีที่เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้  ให้เปรียบเทียบได้
เช่นเดียวกัน” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๖๙  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“มาตรา ๒๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓/๑  วรรคสาม  มาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๓๕/๑  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาท  ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗๓  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๗๓  บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๑๙๑   
มาตรา  ๑๙๒  หรือมาตรา  ๑๙๓  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  หรือวิธีการท่ีกําหนด
ตามมาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๕/๑  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๙๑  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท  ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๗๕  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๗๕ ผู้ที่มีหน้าที่จัดทําและเปิดเผยรายงานตามมาตรา  ๕๙  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา   ๕๙   หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ กําหนดตามมาตรา   ๕๙   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาท  ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ
ใหถู้กต้อง” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๘๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดกระทําความผิดตามมาตรานี้  ถ้าการกระทําความผิด
ของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้นเกิดจากการส่ังการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ 
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้น  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘๑/๔  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๘๑/๔  คณะกรรมการบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๙/๑๕  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท  ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

ประธานกรรมการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๙/๑๕  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท  ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘๑/๑๐  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๘๑/๑๐  ผู้ใดมีหน้าที่ส่งหรือเปิดเผยเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี้  แสดงข้อความ 
อันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) เอกสารหรือข้อมูลที่ส่งต่อสํานักงานหรือตลาดหลักทรัพย์  แล้วแต่กรณี  ตามมาตรา  ๕๖  
มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  หรือมาตรา  ๑๙๙ 

(๒) เอกสารหรือข้อมูลที่ส่งหรือเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามบทบัญญัติแห่ง
หมวด  ๓/๑  การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

(๓) เอกสารหรือข้อมูลที่ส่งหรือเปิดเผยต่อสํานักงานหรือผู้ถือหุ้น  แล้วแต่กรณี  ตามมาตรา  ๒๔๖  
มาตรา  ๒๔๗  มาตรา  ๒๔๘  หรือมาตรา  ๒๕๐” 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘๒  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘๒ บริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  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  ๑๒๖/๑  มาตรา  ๑๒๙  มาตรา  ๑๓๐  มาตรา  ๑๓๔  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๑๓๕  
มาตรา  ๑๓๖  มาตรา  ๑๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  มาตรา  ๑๔๐  วรรคหน่ึง  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  
มาตรา  ๑๕๑  หรือมาตรา  ๑๙๕  วรรคหน่ึง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  หรือวิธีการ  
หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา  ๙๐  วรรคสี่  มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๘  (๗)  หรือ  (๑๐)   
มาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  มาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๒๖/๑  มาตรา  ๑๓๕  มาตรา  ๑๓๙  (๔)  มาตรา  ๑๔๐  
วรรคสอง  มาตรา  ๑๔๑  มาตรา  ๑๔๒  มาตรา  ๑๔๓  มาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๑๕๐  ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินสามแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาท  ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘๓  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๘๓  ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา  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  



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา  ๑๓๕  มาตรา  ๑๔๐  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  มาตรา  ๑๕๑  หรือมาตรา  ๑๙๕  วรรคหนึ่ง  
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  วิธีการ  หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา  ๙๒  มาตรา  ๑๑๗  
มาตรา  ๑๓๕  หรือมาตรา  ๑๕๐  ถ้าการกระทําความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ   
หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ  
ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น  ผู้นั้นต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๙๗  มาตรา  ๙๘  มาตรา  ๑๑๒   
มาตรา  ๑๒๒  มาตรา  ๑๒๔  มาตรา  ๑๒๕  มาตรา  ๑๒๖  มาตรา  ๑๒๖/๑  มาตรา  ๑๓๔  วรรคหน่ึง  
มาตรา  ๑๓๖  หรือมาตรา  ๑๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  
วิธีการ  หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา  ๙๐  วรรคสี่  มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๘  (๗)  หรือ  (๑๐)  มาตรา  ๑๒๖/๑  
มาตรา  ๑๓๙  (๔)  มาตรา  ๑๔๑  มาตรา  ๑๔๒  มาตรา  ๑๔๓  หรือมาตรา  ๑๔๔  ถ้าการกระทําความผิด
ของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทําการ
อันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์นั้น  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๒๘๕  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๓๓  วรรคสอง  ถ้าการกระทําความผิด
ของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทําการ
อันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์นั้น  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๘๖  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๓๘  หรือมาตรา  ๑๓๙  (๕)   
ถ้าการกระทําความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น  ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๙๖  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“มาตรา ๒๙๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๔๐  มาตรา  ๒๔๑  มาตรา  ๒๔๒  มาตรา  ๒๔๔/๑  มาตรา  ๒๔๔/๒  
หรือมาตรา  ๒๔๔/๓  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา  ๒๔๐  หรือมาตรา  ๒๔๑  เป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๙๖/๑  และมาตรา  ๒๙๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๙๖/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๔๔/๓  (๒)  หรือมาตรา  ๒๔๔/๗  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  ๒๙๖/๒  กรณีความผิดตามมาตรา  ๒๙๖  หรือมาตรา  ๒๙๖/๑  ในส่วนที่เก่ียวกับ 
การกําหนดโทษปรับ  ถ้าผู้กระทําความผิดได้รับหรือพึงได้รับผลประโยชน์จากการกระทําความผิดนั้น   
ให้ปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์  ทั้งนี้  ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ํากว่าค่าปรับขั้นต่ําที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา  ๒๙๖  หรือมาตรา  ๒๙๖/๑  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๙๗  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๙๗ ผู้ใดยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารที่ใช้ชําระ 
ค่าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อปกปิดตัวตนของบุคคลที่ใช้บัญชีดังกล่าว  ในประการที่บุคคลนั้นอาจนําบัญชีไปใช้
ในการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามส่วนที่  ๑  การป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรม
เก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์  ของหมวด  ๘  การกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 
และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการอันไม่เป็นธรรม 
ตามวรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน” 

มาตรา ๓๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๙๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๙๗/๑  ในกรณีที่ศาลเห็นว่าจําเลยกระทําความผิดตามมาตรา  ๒๗๘  มาตรา  ๒๘๑/๒  
วรรคหน่ึง  มาตรา  ๒๘๑/๑๐  มาตรา  ๒๙๖  มาตรา  ๒๙๖/๑  หรือมาตรา  ๒๙๗  ให้ศาลสั่งให้ผู้กระทําความผิด
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามควรแก่กรณี  ดังต่อไปนี้   

(๑) ชดใช้เงินในจํานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทําความผิดนั้น  
โดยให้ตกเป็นของแผ่นดิน 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) ห้ามเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  หรือเข้าผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินห้าปี
นับแต่วันที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

(๓) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

(๔) ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสํานักงานเนื่องจากการตรวจสอบการกระทําความผิดนั้นคืนให้แก่สํานักงาน 
หากผู้กระทําความผิดไม่ชดใช้เงินตาม  (๑)  หรือค่าใช้จ่ายตาม  (๔)  ให้ศาลมีอํานาจออก 

หมายบังคับคดี  โดยให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้ถือว่า
สํานักงานเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา” 

มาตรา ๓๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๙๙/๑  มาตรา  ๒๙๙/๒  และมาตรา  ๒๙๙/๓  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๒๙๙/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบันทึกการยินยอมที่กําหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง
ตามมาตรา  ๓๑๗/๔  (๓)  หรือ  (๔)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๙๙/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลท่ีกําหนดมาตรการ
ลงโทษตามมาตรา  ๒๙๗/๑  (๒)  หรือ  (๓)  หรือมาตรา  ๓๑๗/๔  (๓)  หรือ  (๔)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
หกเดือน  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๙๙/๓ บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผู้ใด  ให้บริการกับ
ผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๒๙๙/๑  หรือมาตรา  ๒๙๙/๒  โดยรู้หรือควรรู้ว่ามีการกําหนดมาตรการลงโทษ
ตามบันทึกการยินยอมหรือโดยคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท” 

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๐๐  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๐๐ เว้นแต่จะได้กําหนดความรับผิดของกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงต้อง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการ  หรือการกระทํา
ของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใด
ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น  ๆ ด้วย” 

มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๐๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๐๒  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๐๒ ผู้ใดแจ้งข้อความหรือให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอก
ให้แจ้งในสาระสําคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสํานักงาน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  และปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๓๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๐๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๓๐๒/๑  ผู้ใดนําส่งสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานที่แสดงข้อความ
อันเป็นเท็จหรือข้อความท่ีก่อให้เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญ  หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรแสดง 
ในสาระสําคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสํานักงาน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  และปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๓๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๐๓  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๐๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๔๕  วรรคสาม  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือ 
ไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๖๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑๔  และมาตรา  ๓๑๕  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑๔ ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดตามท่ีบัญญัติในมาตรา  ๒๘๗  มาตรา  ๒๙๖  
มาตรา  ๒๙๖/๑  มาตรา  ๓๐๖  มาตรา  ๓๐๗  มาตรา  ๓๐๘  มาตรา  ๓๐๙  มาตรา  ๓๑๐  มาตรา  ๓๑๑  
หรือมาตรา  ๓๑๒  ไม่ว่าด้วยการใช้  สั่ง  ขู่เข็ญ  จ้าง  หรือด้วยวิธีอื่นใด  ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้
สําหรับความผิดนั้น   

มาตรา ๓๑๕ ผู้ใดกระทําการด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก 
ในการที่ผู้อื่นกระทําความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา  ๒๘๗  มาตรา  ๒๙๖  มาตรา  ๒๙๖/๑  มาตรา  ๓๐๖  
มาตรา  ๓๐๗  มาตรา  ๓๐๘  มาตรา  ๓๐๙  มาตรา  ๓๑๐  มาตรา  ๓๑๑  หรือมาตรา  ๓๑๒  ไม่ว่าก่อน 
หรือขณะกระทําความผิด  ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น  เว้นแต่ผู้นั้นมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือ
หรือให้ความสะดวกนั้น” 

มาตรา ๔๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๑๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๔๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๑๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“มาตรา  ๓๑๖/๑  ความผิดตามหมวดนี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  ให้มีอายุความหน่ึงปี  โดยเร่ิมนับแต่
วันที่สํานักงานวินิจฉัยว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและรู้ตัวผู้กระทําความผิด  แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่
วันที่มีการกระทําความผิดนั้น” 

มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๓๑๗  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑๗ ความผิดตามมาตรา  ๒๖๘  มาตรา  ๒๖๙  มาตรา  ๒๗๐  มาตรา  ๒๗๑  มาตรา  ๒๗๒  
มาตรา  ๒๗๓  มาตรา  ๒๗๔  มาตรา  ๒๗๕  มาตรา  ๒๗๖  มาตรา  ๒๗๗  มาตรา  ๒๗๙  มาตรา  ๒๘๐  
มาตรา  ๒๘๑  มาตรา  ๒๘๑/๑  มาตรา  ๒๘๑/๓  มาตรา  ๒๘๑/๔  มาตรา  ๒๘๑/๕  มาตรา  ๒๘๑/๖  
มาตรา  ๒๘๑/๗  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๒๘๑/๘  มาตรา  ๒๘๑/๙  มาตรา  ๒๘๒  มาตรา  ๒๘๓  มาตรา  ๒๘๔  
มาตรา  ๒๘๕  มาตรา  ๒๘๕  ทวิ  มาตรา  ๒๘๕  ตรี  มาตรา  ๒๘๖  มาตรา  ๒๘๖  ทวิ  มาตรา  ๒๘๗  
มาตรา  ๒๙๐  มาตรา  ๒๙๑  มาตรา  ๒๙๒  มาตรา  ๒๙๓  มาตรา  ๒๙๔  มาตรา  ๒๙๕  มาตรา  ๒๙๘  
มาตรา  ๒๙๙  และมาตรา  ๒๙๙/๓  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได้” 

มาตรา ๔๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๑๒/๑  มาตรการลงโทษทางแพ่ง  มาตรา  ๓๑๗/๑  
มาตรา  ๓๑๗/๒  มาตรา  ๓๑๗/๓  มาตรา  ๓๑๗/๔  มาตรา  ๓๑๗/๕  มาตรา  ๓๑๗/๖  มาตรา  ๓๑๗/๗  
มาตรา  ๓๑๗/๘  มาตรา  ๓๑๗/๙  มาตรา  ๓๑๗/๑๐  มาตรา  ๓๑๗/๑๑  มาตรา  ๓๑๗/๑๒  มาตรา  ๓๑๗/๑๓  
และมาตรา  ๓๑๗/๑๔  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“หมวด  ๑๒/๑ 
มาตรการลงโทษทางแพ่ง 

 
 

มาตรา  ๓๑๗/๑  ให้การกระทําความผิดดังต่อไปนี้  เป็นการกระทําความผิดที่อาจดําเนินมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทําความผิดนั้นได้ 

(๑) กระทําการอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์  อันเป็นความผิดตามมาตรา  ๒๙๖  
หรือมาตรา  ๒๙๖/๑   

(๒) แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญ  อันเป็น
ความผิดตามมาตรา  ๒๗๘  หรือมาตรา  ๒๘๑/๑๐   

(๓) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารตามมาตรา  ๘๙/๗  อันเป็นความผิด 
ตามมาตรา  ๒๘๑/๒  วรรคหน่ึง 

(๔) ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารที่ใช้ชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์  
หรือใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น  อันเป็นความผิดตามมาตรา  ๒๙๗ 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

การนํามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  ให้คํานึงถึง 
ความร้ายแรงของการกระทํา  ผลกระทบต่อตลาดทุน  พยานหลักฐานที่อาจนํามาใช้พิสูจน์ความผิด   
และความคุ้มค่าในการดําเนินมาตรการนั้น 

มาตรา ๓๑๗/๒ ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในคดีเก่ียวกับ 
การกระทําความผิดตามมาตรา  ๓๑๗/๑  ให้พนักงานสอบสวนส่งเร่ืองให้สํานักงานภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปตามบทบัญญัติในหมวดนี้  และในกรณีที่
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นสมควรใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง  ให้สํานักงานแจ้งให้
พนักงานสอบสวนทราบด้วย 

มาตรา ๓๑๗/๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง”  ประกอบด้วย  อัยการสูงสุด  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  และเลขาธิการ  เป็นกรรมการ   

ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
กรรมการตามวรรคหน่ึงอาจมอบหมายให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองมาประชุมแทนได้ 
ให้นําความในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการพิจารณา

มาตรการลงโทษทางแพ่งโดยอนุโลม 
ให้คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  

กําหนด  และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงาน 
มาตรา ๓๑๗/๔ มาตรการลงโทษทางแพ่ง  ได้แก่   
(๑) ค่าปรับทางแพ่งตามมาตรา  ๓๑๗/๕ 
(๒) ชดใช้เงินในจํานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทําความผิดตามที่

บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๑๗/๑ 
(๓) ห้ามเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  หรือเข้าผูกพัน

ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินห้าปี 
(๔) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดซึ่งต้องไม่เกินสิบปี 
(๕) ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสํานักงานเนื่องจากการตรวจสอบการกระทําความผิดนั้นคืนให้แก่สํานักงาน 
มาตรา  ๓๑๗/๕  ให้กําหนดค่าปรับทางแพ่ง  ดังนี้   
(๑) กรณีตามมาตรา  ๓๑๗/๑  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์

ที่บุคคลน้ันได้รับไว้หรือพึงได้รับจากการกระทําความผิดนั้น  แต่ต้องไม่ต่ํากว่าห้าแสนบาท  ในกรณี 
ที่ไม่สามารถคํานวณผลประโยชน์ได้  ให้ปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท 

(๒) กรณีตามมาตรา  ๓๑๗/๑  (๓)  หรือ  (๔)  ให้ปรับตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๓๑๗/๖ ในกรณีที่ มีการกระทําความผิดที่อาจดําเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง 
ตามมาตรา  ๓๑๗/๑  ได้  หากสํานักงานเห็นว่าควรใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทําความผิดนั้น  
ให้สํานักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งพิจารณาว่าควรดําเนินมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทําความผิดนั้นหรือไม่  อย่างไร  หากคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง
พิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่ควรนํามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับ  ให้ดําเนินคดีอาญากับผู้กระทําความผิดนั้น
ต่อไป 

มาตรา ๓๑๗/๗ เม่ือคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นํามาตรการ
ลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระทําความผิดและได้กําหนดวิธีการในการบังคับตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง
ตามควรแก่กรณีแล้ว  และผู้กระทําความผิดยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่กําหนด  
ให้สํานักงานจัดทําบันทึกการยินยอมและเม่ือผู้นั้นได้ชําระเงินครบถ้วนแล้ว  ให้สิทธิในการนําคดีอาญา 
มาฟ้องเป็นอันระงับ 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดไม่ชําระเงินตามบันทึกการยินยอมหรือชําระไม่ครบถ้วน  ให้สํานักงาน
ย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามที่ยินยอมไว้ภายในสามปีนับแต่วันที่ผิดนัด 

มาตรา ๓๑๗/๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมที่จะระงับคดีตามมาตรา  ๓๑๗/๗   
ให้สํานักงานฟ้องผู้กระทําความผิดต่อศาลเพื่อกําหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่ผู้กระทําความผิดนั้นต่อไป  
ในกรณีที่ศาลสั่งให้ผู้กระทําความผิดชดใช้เงินตามมาตรา  ๓๑๗/๔  (๒)  หรือ  (๕)  ให้คิดดอกเบ้ียนับแต่
วันฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จด้วย 

เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งกําหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งและผู้กระทําความผิดได้ชําระเงิน
ครบถ้วนแล้ว  ให้สิทธิในการนาํคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ 

มาตรา ๓๑๗/๙ เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งตามมาตรา  ๓๑๗/๗  วรรคสอง  หรือมาตรา  
๓๑๗/๘  แล้ว  คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลน้ันได้  คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์
ให้เป็นที่สุด 

มาตรา  ๓๑๗/๑๐  เม่ือคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกําหนดมาตรการลงโทษ
ทางแพ่งหรือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งกําหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งตามมาตรา  ๓๑๗/๔  (๓)  หรือ  (๔)  
ให้สํานักงานแจ้งบริษัทหลักทรัพย์  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ตลาดหลักทรัพย์  ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายลว่งหน้า  หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการหรืองดเว้นดําเนินการ  เพื่อให้มีผลตามที่กําหนดไว้ในบันทึก 
การยินยอม  หรือคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลน้ันด้วย 

มาตรา  ๓๑๗/๑๑  ถ้าบุคคลหลายคนร่วมกันกระทําความผิดตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๓๑๗/๑  
ในระหว่างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทั้งหลายนั้นต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่า ๆ  กัน  เว้นแต่โดยพฤติการณ์
จะวินิจฉัยได้เป็นประการอื่น 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๓๑๗/๑  เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลหรือแต่ละนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องถูกดําเนินการตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามหมวดนี้ด้วย  
โดยต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับนิติบุคคลนั้น 

มาตรา  ๓๑๗/๑๒  เงินที่ผู้กระทําความผิดได้ชําระตามมาตรา  ๓๑๗/๔  เม่ือได้หักค่าใช้จ่าย 
ตามมาตรา  ๓๑๗/๔  (๕)  คืนให้แก่สํานักงานแล้ว  เหลือเท่าใดให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

มาตรา  ๓๑๗/๑๓  ให้นําอายุความฟ้องคดีอาญามาใช้บังคับแก่การฟ้องคดีเพื่อกําหนดมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งสําหรับการกระทําความผิดที่อาจดําเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งได้ตามมาตรา  ๓๑๗/๑ 

มาตรา  ๓๑๗/๑๔  การดําเนินการทางศาลตามหมวดน้ี  ให้ย่ืนต่อศาลแพ่งและให้นําประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การพิจารณา  การพิพากษา  และการบังคับคดีด้วย  โดยอนุโลม” 

มาตรา ๔๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๓๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๓๓๔/๑  ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
ในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใช้บังคับ  เป็นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ตามมาตรา  ๓๓  และมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์” 

มาตรา ๔๖ ให้แก้ไขและตัดถ้อยคําในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้   

(๑) ในมาตรา  ๓๕  ให้แก้ไขคําว่า  “มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๔”  เป็นคําว่า  “และมาตรา  ๓๓” 
(๒) ในมาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๖๘  

มาตรา  ๗๖  (๑)  และมาตรา  ๒๘๗  ให้แก้ไขคําว่า  “มาตรา  ๓๓  หรือมาตรา  ๓๔”  เป็นคําว่า  “หรือ
มาตรา  ๓๓” 

(๓) ในมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๒  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๕   
และมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  ให้ตัดคําว่า  “หรือมาตรา  ๓๔”  ออก 

มาตรา ๔๗ ให้นําบทบัญญัติในหมวด  ๑๒/๑  มาตรการลงโทษทางแพ่งตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่ 
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังมิได้มีการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนด้วย  ทั้งนี้  มาตรการบังคับ 
ที่จะนํามาใช้กับผู้กระทําความผิดจะกําหนดได้ไม่เกินอัตราโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ใช้ในขณะกระทําความผิด 

มาตรา ๔๘ บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  หรือสํานักงาน  ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  รวมทั้งยังมีข้อจํากัดบางประการ
ทําให้ไม่สามารถใช้บังคับมาตรการลงโทษทางอาญากับผู้กระทําความผิดที่เก่ียวกับหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดดังกล่าว  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติบางประการใหม่
เพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนาการของระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และรองรับการเช่ือมโยงระหว่างตลาดทุน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งกําหนดให้นํามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระทําความผิด
แทนมาตรการลงโทษทางอาญาได้ในบางกรณี  เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและทําให้ผู้ลงทุนได้รับ
การคุ้มครองมากย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


