
 

เร่ืองเสร็จที่ ๘๐๕/๒๕๕๑ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  เร่ือง  ลักษณะตองหามของประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา ๙ (๖) และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖/๒ แหง  
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕  

   
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดมีหนังสือ ที่ 
กลต.ม. ๑๘๖๙/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุป
ความไดวา  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดปรับปรุงโครงสราง
ขององคกรกํากับดูแลตลาดทุน โดยการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนขึ้นใหม รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖/๒ ซึ่งลักษณะตองหามประการหนึ่ง
คือการหามดํารงตําแหนงที่กําหนดในธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
องคกรที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา สมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา หรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 

บทบัญญัติที่กําหนดลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ในสวนที่ กําหนดวากรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการดังกลาวตองไมดํารงตําแหนงที่กําหนดใน “บริษัทอื่นใดซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน” ไดทําใหเกิดความเห็นที่
แตกตางกันวาถอยคําดังกลาวรวมถึงบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบริษัทที่มี
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม  ซึ่งการแปลความถอยคํา
ดังกลาวนี้มีผลตอการพิจารณาลักษณะตองหามของประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ตลอดจนขอหามมิใหเลขาธิการสํานักงาน ก.ล.ต. ประกอบธุรกิจหรือทํางานบางอยางภายหลังพน
จากตําแหนงไมเกินสองป  สํานักงาน ก.ล.ต. จึงหารือการตีความบทบัญญัติดังกลาวเพื่อเปน
แนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
๒๕๓๕  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

                                          
  สงพรอมหนังสือท่ี นร ๐๙๐๑/๑๒๒๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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๑. คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา ๘ ประกอบดวย ประธานกรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงพาณิชย ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจํานวน
ไมนอยกวาส่ีคนแตไมเกินหกคนและตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ดานบัญชี และดาน
การเงินอยางนอยดานละหนึ่งคน  โดยมาตรา ๙ ไดกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไวหลายประการ โดยเฉพาะอยางย่ิงมาตรา 
๙ (๖) ไดกําหนดหามมิใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจใน
การจัดการในธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย องคกรที่เก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา สํานักหักบัญชี
สัญญาซื้อขายลวงหนา สมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาหรือบริษัทอื่นใดซึ่งอยู
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน 
ก.ล.ต. 

๒. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา ๑๖/๑ ประกอบดวย เลขาธิการ รอง
เลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายหนึ่งคน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือรอง
ผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไมเกินสี่คนและ
อยางนอยสองคนตองมีประสบการณในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย หรือบริษัทหลักทรัพย  โดยมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง กําหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับตลาดทุนไวในลักษณะเดียวกับ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกําหนดวากรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตอง
ไมดํารงตําแหนงกรรมการ ผูจัดการ บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษา 
หรือตําแหนงอ่ืนใดในธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย องคกรที่
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา สมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือ
บริษัทอื่นใดซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 

๓. นอกจากลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และในคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ไดกลาวมาแลว มาตรา ๒๒/๑ หามมิใหเลขาธิการ
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกอบธุรกิจหรือทํางานใหแกผูประกอบการ องคกร หรือบริษัท หรือดํารง
ตําแหนงที่กําหนดไวตามมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง ภายในสองปนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

๔. ก.ล.ต. (คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานักงาน 
ก.ล.ต.) มีบทบาทในการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขาย
หลักทรัพย องคกรที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ศูนยซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา และสมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนาตามมาตรา ๙ (๖) และมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งแตละกรณีดังกลาว 
ก.ล.ต. มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ และยังมีคําส่ังที่มีผลกระทบตอการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งบางกรณีมีอํานาจสั่งใหหยุดการประกอบธุรกิจได  
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๕. คําวา “บริษัท” มีที่ใชในหลายเรื่อง เชน บทนิยามคําวา “บริษัท” ในมาตรา ๔ 
ซึ่งใชในหมวด ๒ การออกหลักทรัพยของบริษัท และหมวด ๓ การเสนอขายหลักทรัพยตอ
ประชาชน และบทนิยามคําวา “บริษัท” ในมาตรา ๘๙/๑ ซึ่งใชในหมวด ๓/๑ การบริหารกิจการ
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย เปนตน  ในกรณีของบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยตอ
ประชาชนตามหมวด ๒ และหมวด ๓ หรือบริษัทตามหมวด ๓/๑ นั้น มีความเห็นแตกตางกันเปน
สองฝายวา บริษัทดังกลาวอยูในความหมายของคําวา “บริษัทอื่นใดซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน” หรือไม ดังนี ้

๕.๑  ฝายแรกเห็นวา  บริษัทที่ออกหลักทรัพยและบริษัทจดทะเบียนอยูใน
ความหมายของ  “บริษัทอื่นใดซึ่ งอยูภายใตการกํา กับดูแลของคณะกรรมการ  ก .ล .ต . 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน” ตามมาตรา ๙ (๖) และมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง 
แมวา ก.ล.ต. จะมิไดใหความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจและมิไดใหความเห็นชอบในการ
แตงตั้งหรือถอดถอนบุคลากรของบริษัทในกลุมนี้ แตการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทดังกลาว
ตองผานกระบวนการอนุญาตซึ่งมีการพิจารณาคุณลักษณะของบริษัทและหลักทรัพยที่เสนอขาย 
รวมทั้งตองเปดเผยขอมูลกอนเสนอขายหลักทรัพยที่ขออนุญาต  เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ใหเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนแลว บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลอยางตอเนื่อง
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยดังกลาว และบุคลากรของบริษัท อันไดแก กรรมการและ
ผูบริหารมีหนาที่เปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตามหลักเกณฑที่กําหนดดวย 
ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนและบุคลากรของบริษัทอันประกอบดวยกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการ
บริษัท รวมตลอดถึงบุคคลที่เขามาปฏิบัติหนาที่ในสถานการณพิเศษ คือ ผูบริหารชั่วคราว ผูทํา
แผน ผูบริหารแผน และผูชําระบัญชีของบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่งตองอยูภายใตบทบัญญัติเชนนั้นอยางตอเนื่องตราบเทาที่บริษัทยังคงมีสถานะเปน
บริษัทจดทะเบียน เมื่อเปนดังนี้ จึงถือไดวาบริษัทดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของ ก.ล.ต. 
ดวย 

๕.๒ ฝายที่สองเห็นวา  บริษัทที่ออกหลักทรัพยและบริษัทจดทะเบียนไมอยูใน
ความหมายของคําวา “บริษัทอื่นใดซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน” เนื่องจากสามารถครอบคลุมถึงองคการมหาชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศ ที่ไมอาจพิจารณาไดวาเปน
องคกรที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ ก.ล.ต. และแมจะเปนกรณีของบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยก็ตาม บริษัทดังกลาวมีการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย ไมวาจะ
เปนกลุมพลังงาน กอสราง เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่ง ก.ล.ต. มิไดใหความเห็นชอบการประกอบธุรกิจ
และมิไดใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนบุคลากรของบริษัทแตอยางใด โดย ก.ล.ต. 
มีบทบาทในดานการคุมครองผูลงทุนโดยการกลั่นกรองคุณสมบัติของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
ลักษณะของหลักทรัพยที่ขออนุญาตเสนอขาย รวมทั้งการเปดเผยขอมูลของบริษัททั้งกอนและ
ตอเนื่องภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนและในกรณีของบริษัทจดทะเบียน ก.ล.ต. 
มิไดมีอํานาจในการใหความเห็นชอบการประกอบธุรกิจของบริษัทเชนเดียวกัน โดยบุคลากรของ
บริษัท อันไดแก กรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท รวมตลอดถึงบุคคลที่เขามาปฏิบัติหนาที่ใน
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สถานการณพิเศษ คือ ผูบริหารชั่วคราว ผูทําแผน ผูบริหารแผน และผูชําระบัญชีของบริษัท มี
หนาที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด ในขณะที่ผูถือหุนของบริษัทไดรับความ
คุมครองและมีสิทธิตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนดไวเปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองเพิ่มเติม เชน 
สิทธิในการฟองกรรมการและผูบริหารของบริษัท เปนตน บทบาทของ ก.ล.ต. ที่มีตอบริษัทที่ออก
หลักทรัพย และบริษัทจดทะเบียนจึงแตกตางกับการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย ตลาด
หลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย องคกรที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา และสมาคมกํากับ
ผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาตามมาตรา ๙ (๖) และมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งในแตละ
กรณี ก.ล.ต. มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจดวย  นอกจากนี้ การแปลความถอยคํา
ดังกลาวใหรวมถึงบริษัทที่ออกหลักทรัพยและบริษัทจดทะเบียน เปนผลใหมีขอจํากัดอยางมากตอ
การสรรหาผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยบทบาทของ ก.ล.ต. ที่มีตอบริษัทที่ออก
หลักทรัพยและบริษัทจดทะเบียน มิไดเปนการเขาไปกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท การ
มีผูดํารงตําแหนงในบริษัทที่ออกหลักทรัพยหรือบริษัทจดทะเบียนมาดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน จึงไมนาจะกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนหรือกอใหเกิดความไดเปรียบบริษัทอื่นในดานการออกกฎเกณฑอัน
มิใชเร่ืองที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุมนี้แตอยางใด สําหรับประเด็นเรื่องการ
ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพยที่แกไขเพ่ิมเติมมีบทบัญญัติที่
ใชบังคับแกคณะกรรมการทั้งสองคณะ กําหนดหามมิใหกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา
เขารวมประชุมพิจารณาในเรื่องนั้นไวดวยแลว 

๖. ในการดําเนินการที่ผานมา ความหมายของ “บริษัทอื่นใดซึ่งอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน” ตามมาตรา ๙ (๖) 
และมาตรา ๑๖/๒ ยังไมเปนที่ชัดเจนวาจะหมายความรวมถึงบริษัทที่ออกหลักทรัพยและบริษัท
จดทะเบียนดวยหรือไม แตเพ่ือมิใหเกิดปญหาสืบเนื่องจากผลของการแปลความถอยคําดังกลาว
ในภายหลัง การพิจารณาที่ผานมาจึงใชแนวทางแปลความใหถอยคําดังกลาวหมายความรวมถึง
บริษัทที่ออกหลักทรัพยและบริษัทจดทะเบียนดวย  อยางไรก็ดี โดยที่ยังมีความเห็นแตกตางกัน
เปนสองฝาย ประกอบกับการแปลความใหรวมถึงบริษัทที่ออกหลักทรัพยและบริษัทจดทะเบียน 
เปนผลใหมีขอจํากัดอยางมากตอการสรรหาผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับการ
ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนดังที่ไดกลาวแลวขางตน  
ดังนั้น จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาใหความเห็นเพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการสรรหาผูทรงคุณวุฒิที่จะมาดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตอไป 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยไดรับฟงขอเท็จจริงจากผูแทน
กระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
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หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว มีความเห็นวา  เมื่อพิจารณาอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในมาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๖/๖๒ และมาตรา ๑๙๓ 
แลว จะเห็นไดวา  คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจหนาที่วางนโยบายการสงเสริมและพัฒนา 

                                          
๑ มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจหนาท่ีวางนโยบายการสงเสริมและพัฒนา

ตลอดจนกํากับดูแลในเรื่องหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย และธุรกิจที่
เก่ียวเนื่อง องคกรที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย การออกหรือเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน การเขาถือ
หลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการและการปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย  อํานาจ
ดังกลาวใหรวมถึง 

  (๑) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๒) กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับคําขออนุญาต คําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต หรือการ

ประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

  (๓) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ 

  (๔) ออกระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเก่ียวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ การ
บรรจุแตงตั้งถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจางของสํานักงาน การกําหนดเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ รวม
ตลอดถึงการสงเคราะหและสวัสดิการตาง ๆ 

  (๔/๑) กําหนดหลักเกณฑเพ่ือใชเปนแนวทางในการพิจารณาปญหาที่อาจเกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ 

  (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี ้
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดใด ๆ ท่ีใชบังคับเปนการทั่วไป 

เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
๒ มาตรา ๑๖/๖  ใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการเพ่ือให

เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น โดยตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
  อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามวรรคหนึ่งใหรวมถึง 
  (๑) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดในเรื่องการประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย การออกและเสนอขายหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยรับฝากหลักทรัพย สํานักหักบัญชี นาย
ทะเบียนหลักทรัพย สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย และการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ 

  (๒) รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

  (๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเพ่ือใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ 

๓ มาตรา ๑๙  ใหสํานักงานมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี ้
  (๑) ปฏิบัติการเพ่ือใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  (๒) กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามและดําเนินการบังคับใชกฎหมายกับบุคคลที่กระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๓) กําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หลักทรัพยการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลประจําป การจดทะเบียน และการยื่นคําขอตาง ๆ 

  (๔) รับคาธรรมเนียม 

  (๕) ปฏิบัติงานอ่ืนตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
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ตลอดจนกํากับดูแลในเรื่องหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
และธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง องคกรที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย
ตอประชาชน การเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ และการปองกันการกระทําอันไมเปนธรรม
เก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย รวมทั้งการออกกฎและคําส่ังตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยฯ และใหคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการเพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น โดยตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งมี
อํานาจและหนาที่ออกกฎและคําส่ังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยรับฝากหลักทรัพย สํานักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย 
สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย และการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการดวย  สวน
สํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจและหนาที่ปฏิบัติการเพื่อใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามและดําเนินการบังคับใชกฎหมายกับบุคคลที่กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  ดังนั้น เพ่ือใหองคกรกํากับดูแลตลาดทุนมีความเปนอิสระ และเพ่ือมิให
การกระทําตามอํานาจและหนาที่ขององคกรกํากับดูแลตลาดทุนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยฯ ไมวาจะเปนการออกกฎ คําส่ัง หรือการบังคับการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติ มีการขัดกันแหงผลประโยชนและอาจทําใหการกระทําตามอํานาจและหนาที่
ดังกลาวไมมีความเปนกลางได หากยอมใหผูกํากับดูแลกับผูอยูใตการกํากับดูแลเปนบุคคลคน
เดียวกันหรือกลุมเดียวกัน มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖)๔ และมาตรา ๑๖/๒ วรรคหนึ่ง๕ แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไดกําหนดลักษณะตองหามของ
ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับตลาดทุนไว 

                                          
๔ มาตรา ๙  ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแตงตั้งตาม

มาตรา ๘ ตองมีสัญชาติไทยและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๖) ดํารงตําแหนงผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการในธุรกิจหลักทรัพยตลาด
หลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย องคกรที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ศูนยซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายลวงหนา สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา สมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา หรือบริษัทอ่ืนใดซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
หรือสํานักงาน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๕ มาตรา ๑๖/๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตองมีสัญชาติไทยและไมมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ และตองไมดํารงตําแหนงกรรมการ ผูจัดการ บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ
พนักงาน ลูกจาง ท่ีปรึกษา หรือตําแหนงอ่ืนใดในธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
องคกรที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา สํานัก
หักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา สมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือบริษัทอ่ืนใดซึ่งอยู
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๗

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานักงาน ก.ล.ต. ใน
ฐานะที่เปนองคกรกํากับดูแลตลาดทุนมีอํานาจและหนาที่โดยตรงในการกํากับดูแลบริษัทที่เสนอ
ขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยการวางนโยบาย ออกกฎและคําส่ังตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ 
รวมถึงการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามและดําเนินการบังคับใชกฎหมายกับบุคคลที่กระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดวย เชน ในกรณีที่ผูเสนอขายหลักทรัพยกระทําการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดตามมาตรา ๓๕๖ ซึ่งตองระวางโทษปรับ
ตามมาตรา ๒๖๙๗ หรือในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพยไมจัดทําและสงงบการเงินและรายงาน
เก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา ๕๖๘ ซึ่ง
ตองระวางโทษปรับตามมาตรา ๒๗๔๙ เปนตน การกํากับดูแลตามนัยดังกลาวจึงหมายถึงกํากับ
ดูแลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด มิใชหมายถึงการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจเทานั้น 

                                          
๖ มาตรา ๓๕  การขอเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมและการอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา 

๓๓ และมาตรา ๓๔ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด  ในการนี้ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนอาจประกาศกําหนดรายละเอียดในเรื่องดังตอไปนี้ไวดวยก็ได 

  (๑) สัดสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

  (๒) ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย 
  (๓) การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพย 
  (๔) การรับชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพย 
  (๕) การเก็บรักษาและการปฏิบัติเก่ียวกับเงินคาจองหลักทรัพย 
  (๖) เงื่อนไขอื่นที่จําเปนในการรักษาผลประโยชนของประชาชนผูลงทุน 
๗ มาตรา ๒๖๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๓๕ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 
 
๘ มาตรา ๕๖  ใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดทํา

และสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทตอสํานักงาน ดังตอไปนี ้
  (๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว 

  (๒) งบการเงินประจํางวดการบัญชีท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว 

  (๓) รายงานประจําป 
  (๔) รายงานการเปดเผยขอมูลอ่ืนใดเกี่ยวกับบริษัทตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ประกาศกําหนด 

  งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด การกําหนดดังกลาวใหคํานึงถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีไดใหความเห็นชอบไวแลวดวย 

๙ มาตรา ๒๗๔  บริษัทใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ 
(๑) หรือ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยัง
มิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทใดไมมาชี้แจงตามมาตรา 
๕๘ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



 ๘

ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) จึงเห็นวา  บริษัทที่เสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชนหรือบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ อยูในความหมายของ “บริษัท
อ่ืนใดซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
สํานักงาน”   

 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 


