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บันทึกสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การเปรยีบเทียบความผิดที่มีโทษปรบัตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ๒๕๓๕  
   

 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) 

ได้มีหนังสือที่ กลต.ค. ๑๓๖๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สรุปความได้ว่า สํานักงาน ก.ล.ต. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ
กรณีผู้กระทําความผิดที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีข้อเท็จจริงและความเห็นประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

เนื่องจากมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บัญญัติให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่จัดทําและนําส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับ 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมีโทษปรับและ 
ปรับรายวันตามมาตรา  ๒๗๔  และเป็นความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบที่ รั ฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังแต่งต้ังตามมาตรา ๓๑๗ มีอํานาจเปรียบเทียบได้ คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ได้วางแนวทางปฏิบัติว่า จะเปรียบเทียบเฉพาะกรณีที่ผู้กระทําความผิดได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง 
ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว เพื่อให้สามารถกําหนดจํานวนเงินค่าปรับรายวันที่แน่นอนได้ 
ในคําสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหากมีกรณีที่ผู้กระทําความผิดยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องและคดี
ใกล้จะขาดอายุความ สํานักงาน ก.ล.ต. ต้องกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ปรากฏว่ามีหลายคดี 
ที่ขาดอายุความไป เนื่องจากคดีประเภทนี้มีอายุความเพียงหนึ่งปี ส่วนคดีที่ฟ้องศาล ศาลก็ได้ 
มีคําพิพากษาลงโทษผู้กระทําความผิดโดยแยกค่าปรับเป็นส่วนแรกและปรับรายวันจนกว่าจะปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย สํานักงาน ก.ล.ต. จึงได้เสนอให้คณะกรรมการเปรียบเทียบทบทวน 
แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกัน แต่คณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าไม่มีอํานาจดําเนินการ 
ตามกฎหมายและเห็นว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ควรต้องกล่าวโทษกรณีดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวนเท่านั้น 
ด้วยเหตุผลดังนี้ 

๑. คณะกรรมการเปรียบเทียบไม่ใช่ศาล จึงไม่มีกฎหมายรองรับเช่นเดียวกับ 
กรณีของศาล เพราะคดีที่มีการกล่าวโทษ ศาลสามารถพิพากษาลงโทษและมีสภาพบังคับ 
โดยยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือกักขังแทนค่าปรับตามมาตรา ๒๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
แต่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีบทบัญญัติให้อํานาจในลักษณะเดียวกับ
มาตรา ๒๙ 

๒. หากกําหนดค่าปรับเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) ค่าปรับที่คํานวณตั้งแต่วันที่ปฏิบัติฝ่าฝืน
จนถึงวันที่เปรียบเทียบ และ (๒) ค่าปรับรายวันที่คํานวณตั้งแต่วันเปรียบเทียบจนถึงวันที่ปฏิบัติ
                                                 

  ส่งพร้อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๒๔๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 



 ๒

ถูกต้อง โดยกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติให้ถูกต้องไว้ด้วย เช่น ภายใน ๓๐ วันนับจาก 
วันเปรียบเทียบ อาจมีปัญหาในกรณีที่ผู้กระทําความผิดได้ชําระค่าปรับส่วนแรกแล้วแต่ไม่ชําระ 
ในส่วนที่สอง ซึ่งจะต้องดําเนินการกล่าวโทษผู้กระทําความผิดอาจยกข้อต่อสู้ได้ว่าคดีเลิกกัน 
ตามมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แม้ว่าได้มีการกําหนด
เงื่อนไขที่จะให้ถือว่าคดีเลิกกันไว้ก่อนแล้ว 

๓. หากใช้วิธีกําหนดระยะเวลาให้ผู้กระทําความผิดปฏิบัติให้ถูกต้องและกําหนด 
ค่าปรับจนถึงวันที่ปฏิบัติถูกต้อง คณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่า ไม่มีอํานาจกําหนดระยะเวลา 
ให้ผู้กระทําความผิดปฏิบัติให้ถูกต้อง 

สํานักงาน ก .ล .ต . ไม่เห็นพ้องกับความเห็นของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  
โดยมีความเห็นดังนี้ 

๑. กรณีผู้กระทําความผิดไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นความผิดต้ังแต่วันถัดจากวันที่ 
ครบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง การที่กฎหมายบัญญัติให้มีโทษ 
ปรับรายวันตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องนั้น มีความมุ่งหมายในการเร่งรัดให้มีการปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องโดยเร็ว  ดังนั้น หากไม่สามารถเปรียบเทียบความผิดที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง จนต้อง 
มีการกล่าวโทษสถานเดียวก็อาจทําให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
หากกล่าวโทษเร็วก็อาจเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของทุกฝ่าย ในขณะที่ผู้กระทําความผิดยังมีโอกาส
ที่จะปฏิบัติให้ถูกต้อง หากกล่าวโทษช้าเพื่อให้โอกาสผู้กระทําความผิดได้ปฏิบัติให้ถูกต้องก็มีความเสี่ยง
สูงที่จะไม่สามารถดําเนินการกล่าวโทษได้ภายในอายุความหนึ่งปี และทําให้ผู้กระทําความผิดที่ไม่ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องกลับไม่ถูกลงโทษ 

ในทางตรงข้ามหากสามารถเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดในระหว่างที่ยังปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องได้ จะเป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยเร่งรัดให้มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดเร็วขึ้น 
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงมีอํานาจเปรียบเทียบได้ โดยไม่ต้องรอ 
ให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน ซึ่งศาลและองค์กรที่มี อํานาจเปรียบเทียบ 
ตามกฎหมายอ่ืน เช่น คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและ
ส่ ง เสริมการประกอบธุ รกิ จประกัน ภัย  พ .ศ  .๒๕๕๐  และคณะกรรมการ เปรี ยบเทียบ 
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ .๒๕๕๑ มีแนวทางในการลงโทษและเปรียบเทียบ
ผู้กระทําความผิดที่ยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายในแนวทางเดียวกัน คือ ปรับส่วนแรก และ 
ปรับรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกล่าว คณะกรรมการ
เปรียบเทียบสามารถกําหนดค่าปรับเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) ค่าปรับส่วนแรก และค่าปรับรายวันต้ังแต่ 
วันปฏิบัติฝ่าฝืนจนถึงวันเปรียบเทียบ และ (๒) ค่าปรับรายวัน ต้ังแต่วันถัดจากวันเปรียบเทียบจนถึง
วันปฏิบัติถูกต้อง 

๒. ในประเด็นที่คณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่า หากเปรียบเทียบไปแล้ว  
แต่ผู้กระทําความผิดไม่ชําระค่าปรับส่วนที่เหลืออาจมีข้อโต้แย้งว่าคดีได้มีการเปรียบเทียบไปแล้ว  
คดีจึงสิ้นสุดตามมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น สํานักงาน 
ก.ล.ต. เห็นว่า การที่ผู้กระทําความผิดไม่ชําระค่าปรับส่วนที่เหลือมีผลทําให้ผู้กระทําความผิดชําระ
ค่าปรับไม่ครบถ้วนตามคําสั่งเปรียบเทียบคดีอาญาจึงยังไม่เลิกกัน ซึ่งสํานักงาน ก.ล.ต. สามารถ



 ๓

กล่าวโทษและดํา เนินคดีอาญาต่อไปภายในอายุความได้   ดังนั้น  จึงไม่น่ า เ ป็นอุปสรรค 
ต่อการเปรียบเทียบในส่วนแรกไปก่อน 

๓. ในการกําหนดค่าปรับเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนที่ ๒ ซึ่งเป็นค่าปรับรายวันต้ังแต่ 
วันถัดจากวันเปรียบเทียบจนถึงวันปฏิบัติถูกต้อง ซึ่งสํานักงาน ก.ล.ต. ได้เสนอให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบกําหนดวันที่ให้ผู้กระทําความผิดปฏิบัติให้ถูกต้องไว้ด้วยและคณะกรรมการเปรียบเทียบ
เห็นว่าไม่มีอํานาจกําหนดระยะเวลาดังกล่าวนั้น สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า การกําหนดระยะเวลา 
ให้ผู้กระทําความผิดปฏิบัติให้ถูกต้องมีผลเป็นเพียงการเร่งรัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ 
เป็นเงื่อนไขในการเปรียบเทียบ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และผู้กระทําความผิดยังไม่ปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องก็จะเป็นกรณีที่ผู้กระทําความผิดยังไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามคําสั่งเปรียบเทียบและ
สํานักงาน ก.ล.ต. ก็ต้องกล่าวโทษกรณีดังกล่าวต่อไป ซึ่งการไม่ปฏิบัติดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิด 
เป็นความผิดขึ้นใหม่และไม่มีบทลงโทษฐานฝ่าฝืนคําสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบแต่อย่างใด 

สํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย  ดังนั้น สํานักงาน ก.ล.ต. จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑ .ความผิดที่ผู้กระทําความผิดยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดสามารถ
ดําเนินการเปรียบเทียบได้หรือไม่ 

๒ .การเปรียบเทียบความผิด โดยกําหนดค่าปรับเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) ค่าปรับ 
ส่วนแรกและค่าปรับรายวัน ต้ังแต่วันปฏิบัติฝ่าฝืนจนถึงวันเปรียบเทียบ และ (๒) ค่าปรับรายวัน ต้ังแต่ 
วันถัดจากวันเปรียบเทียบจนถึงวันปฏิบัติถูกต้อง กระทําได้หรือไม่ และหากผู้กระทําความผิดชําระ
ค่าปรับเฉพาะส่วนแรกจะมีผลให้คดีเลิกกันตามมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจาณาข้อหารือของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผู้แทนกระทรวงการคลัง (สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง) ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ ช้ีแจงข้อเท็จจริงแล้ว 
มีความเห็นดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง  เห็นว่า เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ใดไม่จัดทําหรือส่งงบการเงินและ
รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา ๕๖๑ 

                                                 
๑ มาตรา ๕๖  ให้บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ จัดทํา

และส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทต่อสํานักงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว 
(๒) งบการเงินประจํางวดการบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว 
(๓) รายงานประจําปี 
(๔) รายงานการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริษัทตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ประกาศกําหนด 



 ๔

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ย่อมเป็นความผิดตามมาตรา ๒๗๔๒  
ที่คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๓๑๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว  ดังนั้น หากสํานักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบการกระทําความผิดก็สามารถเสนอเรื่องดังกล่าว 
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๓๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เปรียบเทียบได้โดยไม่ต้องรอให้ผู้กระทําความผิดปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดเสียก่อน 
เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการเปรียบเทียบไว้เป็นพิเศษว่าต้องรอให้ผู้กระทําความผิดปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เสียก่อนจึงจะเปรียบเทียบได้ จึงต้องนําวิธีการเปรียบเทียบตามท่ีได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๘ (๑)๔  
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประเด็นที่สอง  เห็นว่า มาตรา ๕๖๕ แห่งพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บัญญัติให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องจัดทําและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยการจัดทําและส่งงบการเงิน
                                                                                                                                            

งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิ ธีการ 
ท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด การกําหนดดังกล่าวให้คํานึงถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วด้วย 

๒ มาตรา ๒๗๔  บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ (๑) 
หรือ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ 
ให้ถูกต้อง 

กรรมการ  ผู้ จัดการ  หรือบุคคลผู้ มีอํ านาจในการจัดการของบริษัทใดไม่มาชี้ แจง 
ตามมาตรา ๕๘ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

๓ 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 ๒๘๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๓ มาตรา ๒๘๑/๔ มาตรา ๒๘๑/๕ มาตรา 
๒๘๑/๖ มาตรา ๒๘๑/๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘๑/๘ มาตรา ๒๘๑/๙ มาตรา ๒๘๑/๑๐ 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 ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ 
มาตรา ๒๙๘ มาตรา ๒๙๙ และมาตรา ๓๐๐ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบ
ได้ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจํานวนสามคน ซ่ึงคนหนึ่ง 
ต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับ
ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล้วให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน 

๔ มาตรา ๓๘  ความผิดตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) แห่งมาตราก่อน ถ้าเจ้าพนักงานดังกล่าว
ในมาตรานั้นเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจําคุกให้มีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑) ให้กําหนดค่าปรับซ่ึงผู้ต้องหาจะพึงชําระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหายยินยอมตามนั้น  
เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เจ้าหน้าท่ีกําหนดให้ภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกินสิบห้าวันแล้ว  
คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน 
เวลากําหนดในวรรคก่อนให้ดําเนินคดีต่อไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น 



 ๕

และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และโดยที่ปรากฏตามคําช้ีแจง
ของผู้แทนสํานักงาน ก.ล.ต. ว่า ได้มีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. ๑๑/๒๕๕๒  
เรื่ อง  หลักเกณฑ์  เงื่ อนไข  และวิ ธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ ยว กับฐานะการเงิน 
และผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทําและส่งงบการเงิน 
ไว้ด้วยแล้ว กล่าวคือ หากเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ต้องจัดทําและส่งงบการเงิน 
รายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุด 
ของแต่ละไตรมาส และจัดทําและส่งงบการเงินประจํางวดการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นแล้วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี   
ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๖ (๑) และ (๒) ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ดังนั้น เมื่อบริษัทที่ 
ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่จัดทําและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผล 
การดําเนินงานของบริษัทต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามกําหนดระยะเวลาดังกล่าว แต่บริษัทมิได้
ดําเนินการ บริษัทจึงมีความผิดตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง การเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา ๒๗๔ จึงต้องกําหนดค่าปรับ
                                                 

๖ ข้อ ๔  เว้นแต่ท่ีกําหนดในข้อ ๕ ในกรณีท่ีบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทท่ีจัดต้ังขึ้น 
ตามกฎหมายไทย งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่บริษัทมีหน้าท่ีจัดทําและ 
ส่งต่อสํานักงานให้เป็นไปตามรายการและระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 

(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ให้ส่งต่อสํานักงานภายใน 
สี่สิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ก )  บริษัทท่ี มิได้ มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และบริษัทดังกล่าวมิได้ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน 
(ข) บริษัทท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคําสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวเป็นการชั่วคราวโดยขึ้นเครื่องหมาย SP (suspension) อันเนื่องมาจากบริษัท 
อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการและได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายแล้ว หรือบริษัทท่ีอยู่
ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดําเนินงานไม่ได้ภายในกําหนด (Non-Performing Group หรือ NPG) 

ให้บริษัทตามวรรคสอง (ก) และ (ข) จัดทํารายงานทางการเงินสําหรับรอบระยะเวลา 
หกเดือนแรกของปีบัญชี โดยรูปแบบและรายการที่แสดงให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยงบการเงิน 
ระหว่างกาลที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี รวมท้ังจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ 
ผลการดําเนินงาน ซ่ึงมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ และให้ส่งต่อสํานักงานภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสุดท้าย 
ของรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบัญชีนั้น 

(ก) ความคืบหน้าของการฟื้นฟูกิจการ (ถ้ามี) 
(ข) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 
(ค) คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในลักษณะ

เช่นเดียวกับ (๒) ของหัวข้อ ๑๒ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในส่วนที่ ๑ บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
ของแบบ ๕๖-๑ ท้ายประกาศนี้ 

(ง) รายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
(๒) งบการเงินประจํางวดการบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วให้ส่ง 

ต่อสํานักงานภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี  
ฯลฯ   ฯลฯ 



 ๖

ส่วนแรกคือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับส่วนที่สองคือปรับรายวันต้ังแต่วันถัดจากวัน 
ครบกําหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ส่งงบการเงินตลอดเวลาที่ ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง กล่าวคือ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบจะต้องกําหนดโทษปรับส่วนแรกและส่วนที่สอง นับแต่พ้นกําหนด 
สี่สิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส หรือนับแต่พ้นกําหนดสามเดือนนับแต่วันสิ้นสุด 
รอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี จนกระทั่งบริษัทได้ส่งงบการเงินต่อสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว 

สําหรับกรณีที่ผู้กระทําความผิดชําระค่าปรับเฉพาะส่วนแรกจะมีผลให้คดีเลิกกัน 
ตามมาตรา ๓๑๗ หรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบความผิด 
ตามมาตรา ๒๗๔ โดยกําหนดโทษปรับส่วนแรกและส่วนที่สอง และผู้ต้องหายินยอมและชําระเงิน
ค่าปรับตามจํานวนที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนด คดีจึงเลิกกันตามมาตรา  ๓๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยมาตรา ๓๗ (๔)๗ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันจะทําให้สิทธิในการฟ้องคดีอาญาระงับตามมาตรา ๓๙ (๓)๘  
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ดังนั้น กรณีผู้กระทําความผิดชําระค่าปรับเฉพาะ 
ส่วนแรก จึงไม่เป็นผลให้คดีเลิกกัน 

 
 

(ลงชื่อ) อัชพร  จารุจินดา 
(นายอัชพร  จารุจินดา) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ธันวาคม ๒๕๕๓ 

                                                 
๗ มาตรา ๓๗  คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๔) ในคดีซ่ึงเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอ่ืน เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามคําเปรียบเทียบ

ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว 
๘ มาตรา ๓๙  สิทธินําคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๓) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗ 

ฯลฯ   ฯลฯ 


