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ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ พ.ศ. 2550 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 20 แห่งขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื+อง ข้อกาํหนดเกี+ยวกับสมาชิก พ.ศ. 2544 ลงวนัที+  3 มกราคม 2544 คณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี4  
 

  ขอ้ 1 ประกาศนี4ใหใ้ชบ้งัคบัตั4งแต่วนัที+ 25 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป 
 

  ขอ้ 2 ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื+อง      
บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ พ.ศ. 2544 ลงวนัที+ 3 มกราคม 2544   

 
หมวด 1 

บทระวางโทษสมาชิก 
  
  ขอ้ 3  ในการพิจารณาลงโทษสมาชิก ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาลงโทษ โดย

พิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาในการกระทาํ ตลอดจนผลกระทบและความ
เสียหายที+เกิดขึ4น 

     
  ขอ้ 4 สมาชิกใดมีการกระทาํโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์+ตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนดและสมาชิกนั4นอาจไดรั้บการลงโทษดว้ยวิธีการปรับเป็นเงิน ให้พิจารณาตาม
แนวทางที+กาํหนดแนบทา้ยประกาศนี4  

 
  ขอ้ 5 สมาชิกใดไม่รายงานให้ตลาดหลกัทรัพยท์ราบ เมื+อทราบว่าสมาชิกอื+น

กระทาํการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์มติของคณะกรรมการ และมติของที+ประชุมสมาชิก สมาชิกนั4นอาจได้รับการ
ลงโทษดว้ยวิธีการปรับเป็นเงินไม่เกินกึ+ งหนึ+ งของอตัราโทษขั4นสูงของความผิดที+สมาชิกอื+นได้
กระทาํ 

 
  ขอ้ 6 สมาชิกใดให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือแก่สมาชิกอื+นที+กระทาํการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์มติของคณะกรรมการ และมติของที+ประชุมสมาชิก สมาชิกนั4นอาจไดร้ับการลงโทษ
ดว้ยวิธีการปรับเป็นเงินไม่เกินอตัราโทษขั4นสูงของความผิดที+สมาชิกอื+นไดก้ระทาํ 

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 

แนวทาง

พจิารณาลงโทษ

ด้วยวิธีการปรับ

เป็นเงิน 

การลงโทษผู้ให้

ความร่วมมือ

หรือช่วยเหลอื 

การลงโทษผู้ไม่

รายงานเมื�อ

ทราบการกระทํา

ความผิด 

แนวทางการ

พจิารณาลงโทษ 
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หมวด 2 

การเปิดเผยการลงโทษ 
 
  ขอ้ 7 ให้ตลาดหลกัทรัพยเ์ปิดเผยการลงโทษสมาชิกให้สมาชิกอื+นทราบโดย

ทาํเป็นหนงัสือและประกาศให้ประชาชนทราบ โดยให้แสดงชื+อสมาชิกที+ถูกลงโทษ ลกัษณะการ
กระทาํความผิด และโทษ   
 

 ประกาศ ณ วนัที+ 18 มกราคม  2550 
 

ลงนาม (วิจิตร  สุพินิจ)  

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยที+ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นวา่ปรับปรุงแนวทางการลงโทษสมาชิก เพื+อให้มี
ความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั อนัจะช่วยให้การกาํกบัดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ4น และเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์จึงสมควรออกประกาศนี4   

วิธีการเปิดเผย 

การลงโทษ 



 

  

 

 

 *แนวทางการพจิารณาลงโทษด้วยวธีิปรับเป็นเงนิ 

 

เรื�อง ลกัษณะการกระทํา ระวางโทษปรับ 

1.  การซื4อขาย การชําระ

ร า ค า แ ล ะ ก า ร ส่ ง ม อ บ

หลกัทรัพย์ 

1.1 ซื4อขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพยโ์ดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต 

ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

1.2 ติดตั4งระบบส่งคาํสั+งซื4อขายหลกัทรัพยน์อก
สถานที+ทาํการของสมาชิกหรือไม่แจง้ตลาด
หลกัทรัพย ์

ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 1.3 ติดตั4งจอคอมพิวเตอร์ที+ใชใ้นการซื4อขายไวใ้น
สถานที+ที+ไม่ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์

ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 1.4 ใหบุ้คคลที+ไม่มีหนา้ที+เกี+ยวขอ้งกบัการซื4อ
ขายหลกัทรัพยเ์ขา้ไปในสถานที+ติดตั4ง
จอคอมพิวเตอร์ซึ+งใชใ้นการซื4อขาย 

ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั4 ง 

 1.5 ใหบุ้คคลอื+นต่อเชื+อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เขา้กบัระบบส่งคาํสั+งซื4อขายของสมาชิก ซึ+งทาํ
ใหบุ้คคลนั4นสามารถส่งคาํสั+งซื4อขายไดโ้ดยตรง
หรือไดรั้บขอ้มลูที+ไดจ้ากระบบการซื4อขายของ
ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือไม่
เป็นไปตามเกณฑที์+กาํหนด 

ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 1.6 ใหบุ้คคลอื+นนอกจากเจา้หนา้ที+รับอนุญาต
ส่งคาํสั+งซื4อขายหลกัทรัพยด์ว้ยระบบการซื4อขาย 

ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 1.7 เปิดเผยขอ้มลูที+ไดจ้ากระบบการซื4อขายไม่
เป็นไปตามเกณฑที์+กาํหนด 

ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการ 

 1.8 จดัใหมี้ระบบที+ใชใ้นการซื4อขายหลกัทรัพย์
ผา่นระบบออนไลนไ์ม่เป็นไปตามมาตรฐานที+
กาํหนด 

ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

  1.9 ไม่จดัให้มีมาตรการป้องกนัและควบคุมไม่ให้
บุคคลอื+นบนัทึกคาํสั+งซื4อขายผ่านระบบออนไลน์
ใหแ้ก่ลกูคา้ 

ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย 



 

  

 

 

เรื�อง ลกัษณะการกระทํา ระวางโทษปรับ 

 1.10 ใชชุ้ดคาํสั+งคอมพิวเตอร์สําหรับส่งคาํสั+งซื4อ
ขายได้โดยอัตโนมติัที+ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่
เป็นไปตามเกณฑที์+กาํหนด 

ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายการซื4อขาย 

 1.11 ส่งคําสั+งซื4 อขายหลักทรัพย์ที+ มีผลทําให้
ร า ค า ห รื อ ป ริ ม า ณ ก า ร ซื4 อ ข า ย ห ลัก ท รั พ ย์
เปลี+ยนแปลงหรือไม่เปลี+ยนแปลงอนัไม่ตรงต่อ
สภาพปกติของตลาด (false market) โดยมีตวัอย่าง
พฤติกรรมการส่งคาํสั+ง เช่น 

- ส่งคาํสั+งซื4อหรือขายในราคาที+สูงหรือตํ+ากว่า
ราคาที+ควรจะเป็นมาก ซึ+ งโดยปกติไม่น่าจะเกิด
การจบัคู่ซื4อขาย และไม่ว่าจะมีการยกเลิกคาํสั+ง
ดงักล่าวในภายหลงัหรือไม่กต็าม 

- ส่งคาํสั+งเสนอซื4อหรือเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ
ยกเลิกคําสั+งดังกล่าวในภายหลัง หรือยกเลิก
คาํสั+งเสนอซื4อหรือเสนอขายเดิมแลว้ส่งคาํสั+ง
กลบัเขา้มาใหม่ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั โดย
กระทาํหลายครั4 ง 

- ส่งคาํสั+งเสนอซื4อหรือเสนอขายหลกัทรัพยใ์น
ราคาและปริมาณที+อาจจับคู่ ซื4 อขายระหว่าง
กนัเองของลกูคา้รายเดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนั 

- ส่งคาํสั+งซื4อหรือขายหลกัทรัพยใ์นราคาที+สูง
หรือตํ+ากวา่ราคาที+ควรจะเป็นมาก 

- ส่งคาํสั+งซื4อหรือขายหลกัทรัพยห์ลายรายการ
ในลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ4 นหรือลดลง  
โดยกระทาํหลายครั4 ง 

- ส่งคาํสั+งซื4อหรือขายหลกัทรัพยห์ลายรายการ
ในระดบัราคาเดียวกนั ทั4งที+สามารถซื4อหรือขาย
ไดใ้นคราวเดียว 

ไม่เกิน 1,000,000 บาท 



 

  

 

 

เรื�อง ลกัษณะการกระทํา ระวางโทษปรับ 

 1.12 ไม่ดาํเนินการใหลู้กคา้ปฏิบติัตามมาตรการที+
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดกรณีมีการซื4อขายที+ผิดไป
จากสภาพปกติของตลาด 

ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 1.13 ไม่ควบคุมดูแลใหเ้จา้หนา้ที+รับอนุญาตและ
ลูกคา้ที+ซื4 อขายผ่านระบบออนไลน์ปฏิบัติตาม
เกณฑ์เ กี+ ยวกับการส่งคําสั+งซื4 อขายที+ตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด 

ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 1.14 ไม่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที+ รับอนุญาต
ปฏิบติัตามหนา้ที+ที+ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ไม่เกิน 500,000 บาท 

 1.15 ไม่เพิกถอนการขึ4 นทะเบียนเจ้าหน้าที+ รับ
อนุญาตตามแบบและระยะเวลาที+กาํหนด 

วนัละ 1,000 บาทต่อราย 

 1.16 ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
เกี+ยวกบัการซื4 อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตนเอง
หรือบริษทัที+มีส่วนเกี+ยวขอ้งกบัสมาชิกในฐานะ
นายหนา้หรือตวัแทนของลกูคา้ ในเรื+องดงัต่อไปนี4  

 

 1.16.1 ไม่ดาํเนินการให้ลูกคา้ซื4อขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัตนเองหรือบริษทัที+มีส่วนเกี+ยวขอ้งกบั
สมาชิกดว้ยเงินสด 

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั4 งที+สั+งซื4อขาย 

 1.16.2 ไม่เปิดเผยให้ลูกคา้ทราบถึงลกัษณะที+อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict 
of Interest) ตามเกณฑที์+กาํหนด 

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั4 ง 

 1.16.3 ไม่รายงานรายชื+อบริษทัที+มีส่วนเกี+ยวขอ้ง
กบัสมาชิก และรายงานการเปลี+ยนแปลงรายชื+อ
บริษทัที+มีส่วนเกี+ยวขอ้งกบัสมาชิกที+เพิ+มขึ4นหรือ
ลดลงต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในเวลาและตามแบบ
ที+กาํหนด 

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั4 ง 



 

  

 

 

เรื�อง ลกัษณะการกระทํา ระวางโทษปรับ 

 1.16.4 ไม่จดัใหมี้มาตรการแกไ้ขความผิดพลาดใน
การซื4 อขายหลักทรั พย์ของบริ ษัทตนเองที+
เหมาะสมและชดัเจน 

ไม่เกิน 100,000 บาท 

 1.16.5 ไม่จัดทําหลักเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูล
ภายในเกี+ยวกบัการซื4อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
ตนเองหรือบริษัทที+ มีส่วนเกี+ยวข้องกับสมาชิก 
และหลกัเกณฑก์ารหา้มซื4อขายหลกัทรัพยด์งักล่าว
ที+ ทําให้ เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
(Conflict of Interest) ระหว่างสมาชิกกบัลูกคา้ 
รวมทั4งบทลงโทษพนกังานของสมาชิกในกรณีที+มี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

ไม่เกิน 100,000 บาท 

 1.16.6 ไม่จดัให้มีระบบกาํกบัดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของสมาชิก และไม่รายงานให้
ตลาดหลกัทรัพยท์ราบทนัทีเมื+อตรวจสอบพบการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเกณฑ์ที+กาํหนดเกี+ยวกบั
การซื4 อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองหรือ
บริษทัที+มีส่วนเกี+ยวขอ้งกบัสมาชิก 

ไม่เกิน 100,000 บาท 

 1.17 ขายหลกัทรัพย์หรือยินยอมให้ลูกค้าขาย
หลกัทรัพย์โดยไม่มีหลกัทรัพย์ในครอบครอง  
ดงันี4  

 

 1.17.1 ขายหลกัทรัพยโ์ดยที+สมาชิกหรือลูกคา้ยงั
ไม่มีหลักทรัพย์นั4 นอยู่ในครอบครอง และ
รายงานตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์

ปรับเท่ากบักาํไรที+ไดรั้บ 

 1.17.2 ขายหลกัทรัพยโ์ดยที+สมาชิกหรือลูกคา้ยงั
ไม่มีหลกัทรัพยน์ั4นอยู่ในครอบครอง และไม่ได้
รายงานตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์

ปรับเท่ากบักาํไรที+ไดรั้บ และปรับเพิ+มอีกไม่
เกิน 50,000 บาท 

2. การขายชอร์ตในตลาด

หลกัทรัพย์ 

ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การขายชอร์ตที+ ตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด 

ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั4 ง 
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3. การซื4อขายมาร์จิ4น 3.1 ไม่เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ+มใน
กรณีที+ทรัพยสิ์นของลูกคา้ลดลงจนตํ+ากว่ามูลค่า
หลกัประกนัที+ตอ้งดาํรงไว ้

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั4 งที+สมาชิกต้อง
เรียกใหล้กูคา้วางหลกัประกนัเพิ+ม 
 

 3.2 ไม่บงัคบัขายหลกัทรัพยใ์นกรณีที+ทรัพยสิ์น
ของลูกค้าลดลงจนเท่ากับหรือตํ+ ากว่ามูลค่า
หลกัประกนัขั4นตํ+า 

ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั4 งที+สมาชิกตอ้ง
บงัคบัขาย 

4. การซื4อขายด้วยเงนิสด 4.1 ไม่ควบคุมการสั+งซื4อหลกัทรัพยข์องลูกค้า
ในขณะใดขณะหนึ+งไม่ใหเ้กินวงเงินที+กาํหนด 

ไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั4 งที+สั+งซื4อและมีผล
ใหเ้กินวงเงิน 

 4.2 ยินยอมให้ลูกคา้ซื4อเพิ+มโดยที+ยงัไม่ไดช้าํระ
ค่าซื4อหรือส่วนต่างของมลูค่าหกักลบ 
 

50,000 บาทต่อครั4 งที+ยินยอมใหลู้กคา้สั+งซื4อ
เ พิ+ ม  ห รื อ ค่ า น า ย ห น้ า จ า ก มู ล ค่ า ซื4 อ
หลกัทรัพย์ดังกล่าวที+สั+งซื4 อเพิ+มโดยยงัไม่
ชาํระค่าซื4อหรือส่วนต่างของมูลค่าหักกลบ 
แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

 4.3 ไม่เ รี ยกให ้ล ูกค า้ วา งหลกัประกนัตา ม
เกณฑ์ที+กาํหนด 

ไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั4 งที+สมาชิกตอ้งเรียก
ใหล้กูคา้วางหลกัประกนั 

 4.4 จ่ายค่าขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าก่อนครบ
กาํหนดจ่ายตามเกณฑที์+กาํหนด 

50,000 บาทต่อครั4 ง หรือค่านายหน้าจาก
มลูค่าขายหลกัทรัพยด์งักล่าวที+จ่ายค่าขายให้
ลูกคา้ก่อนครบกาํหนดจ่าย แลว้แต่จาํนวน
ใดจะสูงกวา่ 

 4.5 จ่ายค่าขายหลกัทรัพยใ์หลู้กคา้ก่อนรับชาํระ
ค่าซื4อหลกัทรัพยน์ั4น 

ไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั4 ง 

 4.6 จ่ายค่าขายหลักทรัพย์ให้บุคคลอื+นที+ มิใช่
ลกูคา้ 

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั4 ง 

 4.7 ไม่ดาํเนินการใหลู้กคา้ที+เป็นนิติบุคคลรับค่า
ขายหลกัทรัพยต์ามวิธีการที+กาํหนด 

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั4 ง 
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 4.8 ไม่ดาํเนินการให้ลูกคา้ที+เป็นบุคคลธรรมดา
ชาํระค่าซื4อหลกัทรัพยแ์ละรับค่าขายหลกัทรัพย์
ตามวิธีการที+กาํหนด  

 

 4 . 8 . 1  ไ ม่ดํา เ นิน กา รใ ห้ลูก ค้า ชํา ระ ค่า ซื4 อ
หลกัทรัพยแ์ละรับค่าขายหลกัทรัพยต์ามวิธีการ
ที+กําหนด และรายงานตามเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย ์

1,000 บาทต่อครั4 ง 
 

 4 . 8 . 2  ไ ม่ดํา เ นิน กา รใ ห้ลูก ค้า ชํา ระ ค่า ซื4 อ
หลกัทรัพยแ์ละรับค่าขายหลกัทรัพยต์ามวิธีการ
ที+กําหนด และไม่ได้รายงานตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

1,000 บาทต่อครั4 ง และปรับเพิ+มอีกไม่เกิน 
10,000 บาท 
 

 4.9 ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที+ ตลาดหลักทรัพย์
กาํหนดกรณีชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์
แบบทีละรายการ (Gross Settlement) 

ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั4 ง 

 4.10 ไม่ดําเนินการให้ลูกค้าชําระราคาค่าซื4 อ
หลกัทรัพยห์รือส่งมอบหลกัทรัพยที์+ขายภายใน
เวลาที+กาํหนด ดงันี4  

 

 4.10.1 (ก) ไม่ดาํเนินการให้ลูกคา้ชาํระค่าซื4อฯ 
และรายงานตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์ 

ล่าชา้วนัละ 1,000 บาท 

  (ข )  ไ ม่ดํา เ นินก า รให้ลูกค้า ส่งมอ บ
หลักทรัพย์ และรายงานตามเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย ์

ล่าชา้วนัละ 1,000 บาทต่อหลกัทรัพย ์

 4.10.2 (ก) ไม่ดาํเนินการให้ลูกคา้ชาํระค่าซื4อฯ 
แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ร า ย ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ์ข อ ง ต ล า ด
หลกัทรัพย ์

ล่าชา้วนัละไม่เกิน 10,000 บาท 

  (ข )  ไ ม่ดํา เ นินก า รให้ลูกค้า ส่งมอ บ
หลักทรัพย์ และไม่ได้รายงานตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

ล่าชา้วนัละไม่เกิน 10,000 บาทต่อหลกัทรัพย ์
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5.  การส่งรายงานและงบ

การเงนิ 

5.1 ไม่รายงานเหตุการณ์ที+เกิดขึ4นของสมาชิกต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์และระยะเวลาที+
กาํหนด เช่น เหตุการณ์ที+สมาชิกประสบความ
เสียหายอย่างร้ายแรงหรือหยุดประกอบกิจการ 
เหตุการณ์เกี+ยวกบัการเพิ+มทุนหรือควบรวมกิจการ
ของสมาชิก การเปลี+ยนแปลงกรรมการ การยา้ย
ที+ตั4งสาํนกังานใหญ่ การเปิด/ปิดสาขา เป็นตน้ 

ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายงาน 
 

 5.2 ไม่จัดส่งแบบรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์
ภายในเวลาที+กาํหนด 

ล่าช้าวนัละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 
บาทต่อรายงาน 

6 .  ก า ร ทํ า สั ญ ญ า เ ป็ น

นาย หน้า ฯ ใ ห้แ ก่ บ ริ ษัท

หลกัทรัพย์ที�มใิช่สมาชิก 

6.1 ไม่แจ้งการทําหรือการยกเลิกสัญญาเป็น
นายหนา้หรือตวัแทนกบับริษทัหลกัทรัพยที์+มิใช่
สมาชิก 

ไม่เกิน 10,000 บาทต่อสญัญาต่อราย 

 6.2 ไม่ดําเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที+ มิใช่
สมาชิกปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื+อนไขใน
สัญญาระหว่างสมาชิกกับบริษทัหลกัทรัพย์ที+
มิใช่สมาชิก 

ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย 

7. การเพิ�มโทษกรณีจงใจ

หรือเอื4อประโยชน์ให้ลูกค้า 

กรณี เ ป็นการกระทําผิดโดยจงใจหรือเ อื4 อ
ประโยชนใ์หล้กูคา้ หรือมีการกระทาํในลกัษณะ
หลีกเ ลี+ ยง กา รป ฏิบัติ ตา ม กฎหม า ยว่ า ด้ว ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์

ปรับเพิ+มจากค่าปรับที+กําหนดในแต่ละ
ลักษณะการกระทําอีกไม่เกิน 1,000,000 
บาท 

 
 (*ความในตารางแนบท้ายเดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี#แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื, อง บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ (ฉบับที,  3) พ.ศ. 2558 ลงวันที,  1 กันยายน 2558 ซึ, งมีผลบังคับใช้ตั#งแต่
วันที,  1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
หมายเหตุ : บทเฉพาะกาลใหแ้นวทางการพิจารณาลงโทษดว้ยวิธีปรับเป็นเงินฉบบัเดิมยงัมีผลใชบ้งัคบั 

 *ใหแ้นวทางการพิจารณาลงโทษดว้ยวิธีปรับเป็นเงินแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื+อง บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ พ.ศ.2550 ซึ+ งแกไ้ขเพิ+มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื+อง บทระวางโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ (ฉบบัที+ 2) พ.ศ.2555 ลงวนัที+ 16 



 

  

 

 

กรกฎาคม 2555 ยงัคงมีผลใช้บงัคบัสําหรับการพิจารณาลงโทษดว้ยวิธีปรับเป็นเงินกรณีสมาชิกกระทาํการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์+ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดที+เกิดขึ4นก่อนประกาศนี4ใชบ้งัคบั 

(*บทเฉพาะกาลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื, อง บทระวางโทษสมาชิกและการ
เปิดเผยการลงโทษ (ฉบับที,  3) พ.ศ.2558 ลงวันที,  1 กันยายน 2558 มีผลใช้บังคับตั#งแต่วันที,  1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
 

 

 

 
 


