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บันทึก 
เร่ือง ปญหาขอกฎหมายเกีย่วกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิ

 หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณกีารขายหุน 

 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
   

 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดมีหนังสือ ที่ ๐๔๒๐/

๑๔๗๕๓ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ มีวัตถุประสงคในการสงเสริมพัฒนาการ
เกษตรของประเทศโดยใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร  ธ.ก.ส. มีความจําเปนตองเพ่ิม
ทุนเรือนหุน แตเนื่องจากรัฐบาลไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแก ธ.ก.ส. ตามที่คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติอนุมัติให ธ.ก.ส. เพ่ิมทุนโดยใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเปนปๆ 
ไปได ปรากฏตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๙ และวันที่ ๒๑มกราคม 
๒๕๔๐  คณะกรรมการ ธ.ก.ส. จึงพิจารณาใหความเห็นชอบในการออกหุนเพื่อจําหนายใหแก
สหกรณการเกษตร เกษตรกรและบุคคลทั่วไป(รวมทั้งสถาบันการเงินอื่น)ซึ่งเปนบุคคลที่ระบุไวใน
มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับ ฉบับที่ ๑ ของ ธ.ก.ส.  

ตอมาเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดแจงวา ธ.ก.ส. จะตองดําเนินการตามมาตรา ๖๕ แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะถือวาเปนการขายหลักทรัพย
ตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ จะตองย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง
หนังสือช้ีชวนตอสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเมื่อรางหนังสือช้ีชวนดังกลาวมีผลใชบังคับแลวธ.ก.ส. จึง
จะเสนอขายหุนได  

ธ.ก.ส. พิจารณาแลวเห็นวา ธ.ก.ส. ไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวยเหตุผลดังนี้ 

๑. วัตถุประสงคในการจัดตั้ง ธ.ก.ส. แตกตางจากวัตถุประสงคของบริษัทตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ตั้งข้ึนเพื่อแสวงหากําไรเปนหลัก 
เพราะ ธ.ก.ส. จัดตั้งข้ึนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเกษตรของประเทศ  ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงไดรับสิทธิ
พิเศษแตกตางจากบริษัทตามพระราชบัญญัติดังกลาว โดยไดรับยกเวนการเสียภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร และยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรพ.ศ. ๒๕๐๙ และ
ขอบังคับวาดวยหุนของ ธ.ก.ส. ไดกําหนดทุนเรือนหุน มูลคาหุน วิธีการออกหุน การขายหุน 
วิธีการเพิ่มทุน การกํากับ การควบคุมและการจัดการ การจัดสรรกําไร การสอบบัญชี และการ



รายงาน เพ่ือคุมครองผลประโยชนของรัฐและผูถือหุนไดเชนเดียวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว ดังนั้น จึงไมจําเปนตองนําวิธีการตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับกับ ธ.ก.ส. อีก 

๒. ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 
๒๕๐๙ ไดกําหนดมูลคาหุนที่จะขายหุนละ ๑๐๐ บาท กําหนดบุคคลที่ ธ.ก.ส. สามารถขายหุนได
และกําหนดวาการขายหุนใหกําหนดไวในขอบังคับ พรอมทั้งกําหนดใหสถาบันการเงินหรือบุคคล
อ่ืนถือหุนไมเกินรอยละ ๑๐ ของทุนเรือนหุนที่ไดชําระแลว อันเปนกรณีที่พระราชบัญญัติธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะไดบัญญัติไวแลว และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายที่ใชกับหลักทรัพย
ทั่วไป เมื่อกฎหมายทั้งสองฉบับตางก็ออกเปนพระราชบัญญัติเหมือนกันการขายหุน ธ.ก.ส. จึง
นาจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะมากกวาจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชกับหลักทรัพยทั่วไป 

ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงขอใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวาการขายหุน
ของ ธ.ก.ส. จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยไดฟงคํา

ช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลางและสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) 
ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แลว มีความเห็นวา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ มีวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร 
กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร และประกอบธุรกิจอื่นอันเปนการสงเสริมหรือสนับสนุน
การประกอบเกษตรกรรม๑ โดยในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
                                                           

๑ มาตรา ๙ ธนาคารมีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
 (๑) ใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกรหรือสหกรณการเกษตร

สําหรับการ  
(ก) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ีเก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรม 

(ข) ประกอบอาชีพอยางอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายได 
(ค) พัฒนาความรูในดานเกษตรกรรมหรืออาชีพอยางอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายไดหรือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร 

(ง) ดําเนินกิจการตามโครงการที่ เปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการประกอบ
เกษตรกรรมซึ่งเปนการดําเนินการรวมกับผูประกอบการ เพ่ือเพ่ิมรายไดหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
หรือครอบครัวของเกษตรกร 

 (๒) ประกอบธุรกิจอ่ืนอันเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม 



สหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ไดกําหนดทุนเรือนหุนของ ธ.ก.ส. ไวเพ่ือใชสําหรับ
การดําเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาว รวมทั้งไดกําหนดใหขายหุนใหแกกระทรวงการคลัง 
เกษตรกร กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร สถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับของ ธ.ก.ส. นอกจากนี้ มาตรา ๗ ทวิ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได
กําหนดวาในกรณีที่มีความจําเปนตองเพิ่มทุนเรือนหุน ให ธ.ก.ส. ขอเพิ่มทุนเรือนหุนไดอีกเปน
คราวๆ โดยขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ซึ่งในการขายหุนเพิ่มทุนในกรณีนี้ตองนําความในมาตรา ๗ 
วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม กลาวคือ จะตองขายใหแกกระทรวงการคลัง เกษตรกร กลุม
เกษตรกร สหกรณการเกษตร สถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ 
ธ.ก.ส.  และขอเท็จจริงปรากฏวา ในปจจุบันไดมีการออกขอบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ฉบับที่ ๑ วาดวยหุน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๘ (๑)๔ แหง
พระราชบัญญัตินี้กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับหุน การขายหุนและการโอนหุน ซึ่งเมื่อได
พิจารณาสาระสําคัญของขอบังคับดังกลาวแลวเห็นวา มิไดมีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการ
คุมครองผูซื้อหุนของ ธ.ก.ส. ไวแตอยางใด  ดังนั้น จึงเห็นวา พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ มิไดเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติหรือมาตรการอัน
เปนการคุมครองผูลงทุนในการไดรับทราบขอมูลตางๆ ที่ใชเพ่ือประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ

                                                                                                                                                                      
 การใหความชวยเหลือทางการเงินตามความในวรรคหนึ่ง (๑) (ข) (ค) และ (ง)รวมทั้งการ

ดําเนินการตามความในวรรคหนึ่ง (๒) ใหกระทําไดเทาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
๒ มาตรา ๗  ใหกําหนดทุนเรือนหุนของธนาคารไวสี่พันลานบาท แบงเปนสี่สิบลานหุน มี

มูลคาหุนละหนึ่งรอยบาท โดยใหธนาคารขายหุนใหแกกระทรวงการคลัง เกษตรกร กลุมเกษตรกร สหกรณ
การเกษตร สถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่น ท้ังนี้ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของธนาคาร แตหุนที่สถาบันการเงิน
หรือบุคคลอื่นถือนั้นเมื่อรวมกันแลวจะตองมีมูลคาไมเกินรอยละสิบของทุนเรือนหุนที่ไดชําระแลว 

ในระยะเริ่มแรก หุนของธนาคารใหประกอบดวย     
(๑) หุนที่กระทรวงการคลังและหุนที่สหกรณเปนผูถือ ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ พุทธศักราช ๒๔๘๖ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

(๒) หุนที่กระทรวงการคลังซื้อในระยะเริ่มแรกสองแสนหุน 

ใหกระทรวงการคลังซื้อหุนเพ่ิมเติมอีกเปนคราวๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
๓ มาตรา ๗ ทวิ  ในกรณีท่ีธนาคารมีความจําเปนตองเพ่ิมทุนเรือนหุนใหธนาคารขอเพิ่มทุน

เรือนหุนไดอีกเปนคราวๆ โดยขออนุมัติคณะรัฐมนตร ี

การกําหนดมูลคาหุนและการขายหุนเพ่ือเพ่ิมทุนเรือนหุนตามวรรคหนึ่งใหนํามาตรา ๗ 
วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

๔ มาตรา ๑๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลท่ัวไปซึ่งกิจการ
ของธนาคาร อํานาจหนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) การออกขอบังคับวาดวยหุนของธนาคาร 

ฯลฯ    ฯลฯ 



ไวเชนเดียวกับที่กําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สวนพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมาย

ที่ใชสําหรับการควบคุมดูแลในเร่ืองที่เก่ียวกับหลักทรัพยโดยเฉพาะ และมีมาตรการที่ใชสําหรับ
คุมครองผลประโยชนของผูลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ๕ เนื่องจากมีการกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพยโดยกําหนดใหตองจัดทําขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ
หนังสือช้ีชวนเพื่อใหประชาชนหรือผูลงทุนไดรับทราบขอมูลตางๆ อยางเพียงพอที่จะใชในการ
ตัดสินใจ  และเมื่อไดพิจารณาบทนิยามของคําวา “หลักทรัพย” ในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวแลวจะเห็นไดวา มีความหมายรวมถึงหุนที่ ธ.ก.ส. จะออกเพื่อเพ่ิมทุนในกรณีนี้ดวย 
สําหรับบทบัญญัติในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ ที่กําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑในการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชน ไดกําหนดใหใชบังคับกับผูเร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทและ
เจาของหลักทรัพย โดยบทนิยามของคําวา “บริษัท” ในมาตรา ๔๗ ไดกําหนดใหมีความหมาย
รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง
หมายความรวมถึง ธ.ก.ส. ดวย เนื่องจาก ธ.ก.ส. เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ มีการดําเนินการเกี่ยวกับการให
ความชวยเหลือทางการเงินหรือใหกูยืมเงินแกเกษตรกร จึงถือไดวา ธ.ก.ส. มีวัตถุประสงคในการ
ประกอบธุรกิจ ประกอบกับหุนของ ธ.ก.ส. มิไดเปนหลักทรัพยที่ไดรับยกเวนตามมาตรา ๖๓๘ 

                                                           
๕ หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ...ฯลฯ. ..นอกจากนี้โดย

ท่ีการควบคุมดูแลในเรื่องท่ีเก่ียวกับตลาดทุนมีกฎหมายที่เก่ียวของหลายฉบับและอยูภายใตความรับผิดชอบ
ของหลายหนวยงานทําใหการกํากับและพัฒนาตลาดทุนขาดความเปนเอกภาพ ท้ังยังขาดมาตรการที่จะคุมครอง
ผลประโยชนของผูลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ สมควรมีกฎหมายและหนวยงานที่เปนศูนยรวมในการกํากับ
ดูแลและพัฒนาตลาดทุนเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

๖ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“หลักทรัพย” หมายความวา 

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๔) หุน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๗ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 

“บริษัท” หมายความวา บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และใหหมายความรวมถึงนิติ
บุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๘ มาตรา ๖๓  บทบัญญัติในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกการเสนอขายหลักทรัพยดังตอไปนี ้
 (๑) ตั๋วเงินคลัง                                
 (๒) พันธบัตรรัฐบาล 

 (๓) พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 



แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น จึงเห็นวา การเสนอขาย
หุนของ ธ.ก.ส. ตอเกษตรกรและบุคคลทั่วไปตามกรณีที่หารือมานี้ จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนั้น 
ขอเท็จจริงปรากฏวา ในขณะนี้สํานักงาน ก.ล.ต. ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๙๙  มาตรา ๗๐๑๐ 
และมาตรา ๗๑๑๑  แกไขเพิ่มเติมแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยของนิติบุคคลที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนที่เปนรัฐวิสาหกิจ (แบบ ๖๙ - ๒) ใหครอบคลุมหลักทรัพยประเภท
หุนดวยแลว  ทั้งนี้ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยกฎหมาย
เฉพาะซึ่งมีความแตกตางจากบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดโดยทั่วไป  

                                                                                                                                                                      
 (๔) พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย 

 (๕) หลักทรัพยอ่ืนใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
๙ มาตรา ๖๙  แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยใหเปนไปตามแบบที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยใหมีรายละเอียดของรายการดังนี้ 
(๑) วัตถุประสงคของการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใดๆ 

(๒) ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
(๓) ทุนของบริษัท 

(๔) จํานวนและประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

(๕) ราคาที่คาดวาจะขายของหลักทรัพยตอหนวย 

(๖) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(๗) ฐานะทางการเงิน การดําเนินงาน และขอมูลท่ีสําคัญของธุรกิจ 

(๘) ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทที่ออกหลักทรัพยสํานักงานจะกําหนดใหผูเริ่ม
จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยแนบเอกสารหลักฐานอื่นนอกจากที่ระบุไวในแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยก็ได 

(๙) ผูสอบบัญชี สถาบันการเงินที่ติดตอประจํา และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย 

(๑๐) วิธีการจอง จัดจําหนายและจัดสรรหลักทรัพย 
(๑๑) ขอมูลอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยสํานักงานจะกําหนดใหผูเริ่ม
จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยแนบเอกสารหลักฐานอื่นนอกจากที่ระบุไวในแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยก็ได  

๑๐ มาตรา ๗๐  แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยประเภทตั๋วเงินหรือหุนกู 
นอกจากจะตองมีรายละเอียดของรายการตามมาตรา ๖๙ แลว ใหมีรายละเอียดของรายการดังตอไปนี้ดวย 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๑ มาตรา ๗๑ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ีจะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุน นอกจากจะตองมี
รายละเอียดของรายการตามมาตรา ๖๙ แลว ใหมีรายละเอียดของรายการดังตอไปนี้ดวย 

ฯลฯ    ฯลฯ. 
 



โดยสรุป เห็นวา พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนพระราชบัญญัติเฉพาะที่ควบคุมดูแลและพัฒนาในเรื่องเก่ียวกับตลาดทุนโดยมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อคุมครองผลประโยชนของผูลงทุนไดเปนอยางดี สวนบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ และขอบังคับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ฉบับที่ ๑ วาดวยหุน เปนเพียงแนวทางปฏิบัติของ ธ.ก.ส. ไมไดมีเนื้อหา
ในการคุมครองผูลงทุนเชนที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
๒๕๓๕ แตอยางใด  ดังนั้น การเสนอขายหุนของ ธ.ก.ส. จึงตองอยูในบังคับของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕  
 
 

(ลงช่ือ) ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต 
(นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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มิถุนายน ๒๕๔๓ 


