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สรุปย่อ 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดธุรกิจบริกำรที่ไม่ต้องขออนุญำตในกำรประกอบธูรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2556 
(ฉบับประมวล) 

โดย อำจำรย์ภมูิชำย นิลก ำแหง 
PC Center – WWW.TUECPA.COM 

WWW.CPA-LAW1.COM 

ให้ธุรกิจบริกำรดังต่อไปนี ้เป็นธุรกิจบริกำรที่ยกเว้นไม่อยู่ใน (21) ของบัญชีสำม ท้ำย พรบ.ฯ 
 (1) ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจอ่ืนตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
  (ก) กำรค้ำหลักทรัพย์  
 (ข) กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน  
 (ค) กำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์  
 (ง) กิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
 (จ) กำรจัดกำรกองทุนรวม  
 (ฉ) กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล  
 (ช) กำรจัดกำรเงนิร่วมลงทุน  
 (ซ) กำรให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์  
 (ฌ) กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ  
 (ญ) กำรให้บริกำรเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์  

 (ฎ) กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน ของลูกค้ำของบริษัทหลักทรัพย์/ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  
 (ฏ) กำรเป็นผู้รับฝำกทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล  
 (ฐ) กำรเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
 (ฑ) กำรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 (2) ธุรกิจสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  
 (ก) กำรเป็นผู้ค้ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  
 (ข) กำรเป็นที่ปรึกษำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  

 (ค) กำรเป็นผู้จัดกำรเงนิทุนสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 
 (3) กำรประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลำดทุน 
 (4) ธุรกิจสถำบันกำรเงนิ ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองหรือจ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจของสถำบันกำรเงนิ  
 (ก) ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ 
  (ข) ธุรกิจบริกำรเป็นส ำนักงำนผู้แทนธนำคำร 
  (ค) กำรให้บริกำรทำงกำรเงนิตำมหลักชำริอะฮ์ 
  (ง) กำรเป็นตัวแทนของสถำบันกำรเงนิ 
  (จ) กำรให้บริกำรรับฝำกเงิน ที่ มีเง่ือนไขกำรเบิกถอนเงินจำกบัญชีตำมค ำส่ังลูกค้ำ และกิจกำรดูแล
ผลประโยชน์ 
  (ฉ) กำรประกอบธุรกรรมซือ้คืนภำคเอกชน 
  (ช) กำรเป็นตัวแทนรับค ำขอและเรียกเก็บเบีย้ประกันหรือค่ำบริกำรกำรประกันกำรส่งออก และกำรค้ำ
ประกันสินเช่ือแก่ลูกค้ำ 
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  (ซ) กำรรับให้บริกำรเก่ียวกับธุรกิจทำงกำรเงินแก่สถำบันกำรเงิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย และหน่วยงำนรำชกำร 
  (ฌ) กำรน ำอสังหำริมทรัพย์ออกให้เช่ำ 
 (ญ) กำรรับซือ้หรือรับโอนลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืม 

 (ฎ) กำรให้บริกำรกำรบริหำรจัดกำรเงนิสด 
  (ฏ) กำรให้บริกำรเก่ียวกับกำรจัดท ำเอกสำรที่เก่ียวกับธุรกิจของลูกค้ำ 
  (ฐ) กำรให้บริกำรเป็นตัวแทนรับช ำระหนีห้รือตัวแทนรับค ำขอ 
  (ฑ) กำรให้เช่ำซือ้และกำรให้เช่ำแบบลีสซิ่ง 
 (5) ธุรกิจประกันชีวติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชีวติ 
 (6) ธุรกิจประกันวนิำศภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวนิำศภัย 
 (7) ธุรกิจกำรบริหำรสินทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทบริหำรสินทรัพย์ 
 (8) ธุรกิจบริกำรเป็น ส ำนักงำนผู้แทน ของนิติบุคคลต่ำงประเทศในธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมระเบียบ 
สร. ว่ำด้วยกำรจัดตัง้ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำน พ.ศ.2540 
 (9) ธุรกิจบริกำรเป็น ส ำนักงำนภูมิภำค ของนิตบิุคคลต่ำงประเทศในธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมระเบียบ 
สร. ว่ำด้วยกำรจัดตัง้ศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท ำงำน พ.ศ.2540 
 (10) ธุรกิจบริกำรที่มี ส่วนรำชกำร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวธีิกำรงบประมำณ เป็นคู่สัญญำ 

(11) ธุรกิจบริกำรที่มี รัฐวสิำหกิจ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวธีิกำรงบประมำณ เป็นคู่สัญญำ 
  (12) ธุรกิจบริกำรให้กู้ยืมเงินในประเทศ – บริกำรให้เช่ำพืน้ที่อำคำรส ำนักงำนพร้อมสำธำรณูโภค บริกำรให้
ค ำปรึกษำแนะน ำ (บริหำรจัดกำร – กำรตลำด – กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล – เทคโนโลยีสำรสนเทศ) ระหว่ำง               
นิตบิุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังต่อไปนี ้
  (ก)  ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ เ ป็นหุ้ นส่วน >  1/2 ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ เป็นหุ้ นส่วนของนิติบุคคลหนึ่ง  เ ป็น                                         
ผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่น > 1/2 ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นสว่นของอีกนิตบิคุคลหนึ่ง (ผูถื้อหุน้ > 1/2) 
 (ข) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นสว่น ท่ีถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นท่ีมีมลูคำ่ตัง้แต ่25% ของทนุของนิตบิคุคลหนึ่ง ถือหุ้นหรือ
เป็นหุ้นสว่นท่ีมีมลูคำ่ตัง้แต ่25% ของทนุของอีกนิตบิคุคลหนึ่ง (ทนุของผูถื้อหุน้ ≥ 25%) 

(ค) นิตบิคุคลหนึ่ง ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นท่ีมีมลูคำ่ ≥ 25% ของทนุของอีกนิตบิคุคลหนึ่ง (ทนุของนิติ ≥ 25%) 
(ง) กรรมกำรหรือผู้ เป็นหุ้ นส่วน ท่ีมีอ ำนำจจัดกำร > 1/2 ของนิติบุคคลหนึ่ง เป็นกรรมกำรหรือเ ป็น                                        

ผู้เป็นหุ้นสว่น ท่ีมีอ ำนำจจดักำร > 1/2 ของอีกนิตบิคุคลหนึ่ง (กรรมการ > 1/2) 

  สรุปธุรกิจบริกำรที่ยกเว้นไม่อยู่ใน (21) ของบัญชีสำม ท้ำย พรบ.ฯ ตำมกฎกระทรวง ดงันี ้
 ธุรกิจหลักทรัพย์ - สัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ - ทรัสต ี 

   ธุรกิจสถำบันกำรเงนิ - กำรบริหำรสินทรัพย์ 
 ธุรกิจประกันชีวติ - ประกันวนิำศภัย 
 ธุรกิจบริกำรเป็น ส ำนักงำนผู้แทน/ ส ำนักงำนภูมิภำค  
 ธุรกิจบริกำร ที่มี ส่วนรำชกำร/ รัฐวสิำหกิจ เป็นคู่สัญญำ 
 ธุรกิจบริกำร - ของนิตบิุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กัน  
  – ให้กู้ยืมเงนิในประเทศ (มุ่งทีนิ่ติกรรมกู้ยืมเงิน) 

– บริกำรให้เช่ำพืน้ที่อำคำรส ำนักงำนพร้อมสำธำรณูปโภค  
– บริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ (บริหำรจัดกำร – ตลำด – บคุคล – เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 



 
 

 
 

สรุปเร่ืองที่ 8  
การกระท าอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซือ้ขายหลักทรัพย์ 
 เร่ืองที่ 8/1  
   การบังคับใช้ – นิยามศัพท์ (238-239) 
 (1) การใช้บังคับ (238)  
  - ใช้บงัคบักบั หลกัทรัพย์จดทะเบียน และหลกัทรัพย์ท่ีมีการซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 (2) นิยามศัพท์ (239) 
 - ผู้บริหาร – ตามมาตรา 89/1 
 - อ านาจควบคุมกิจการ – ตามมาตรา 89/1 

 - สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า – สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
 - ข้อมูลภายใน – ข้อมลูท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่ ปชช. ท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงราคาหรือมลูค่าของหลกัทรัพย์ 
 - ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ – ผลกระทบท าให้ราคา สงูขึน้ ลดลง คงท่ี หรือพยงุราคา 

 เร่ืองที่ 8/2  
   ห้ามบุคคลใดๆ บอกเผยแพร่ – วเิคราะห์คาดการณ์ (240-241)  
 (1) การห้าม บอก เผยแพร่ ข้อมูลที่เก่ียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (240) 
  - ห้ามบคุคลใดๆ กระท าการ ดงันี ้ 
  - บอก เผยแพร่ หรือ รับรอง ข้อความท่ีเป็นเท็จ/ ท่ีอาจก่อให้เข้าใจผิดเก่ียวกับ ฐานะการเงิน/ ราคาซือ้ -ขาย
หลกัทรัพย์ /ข้อมลูท่ีเก่ียวกบับริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  
  - โดยท่ีน่าจะกระทบ ตอ่ราคา หรือตอ่การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์  
 (2) การห้าม วเิคราะห์ คาดการณ์และเปิดเผยข้อมูล ที่เก่ียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (241) 
  - ห้ามบคุคลใดๆ กระท าการ ดงันี ้ 
  - วิเคราะห์ หรือ คาดการณ์ ฐานะการเงิน/ ราคาซือ้-ขายหลกัทรัพย์/ ข้อมูลท่ีเก่ียวกับบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์                    
โดยใช้ข้อมลูท่ีเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนท่ีอาจก่อให้เข้าใจผิด หรือบิดเบือน  และ เปิดเผยหรือให้ความเห็น การวิเคราะห์/
คาดการณ์ ตอ่ประชาชน  
  - โดยท่ีน่าจะกระทบตอ่ราคาหรือการตดัสนิใจลงทนุในหลกัทรัพย์ 

 เร่ืองที่ 8/3  
   ห้ามบุคคล ที่ รู้หรือครอบครอง ข้อมูลภายในที่เก่ียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (242) 
 (1) ซือ้ – ขายหลักทรัพย์ หรือผูกพันสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

  - ห้ามบคุคล ท่ีรู้ หรือ ครอบครอง ข้อมลูภายใน ท่ีเก่ียวกบับริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ กระท าการ ดงันี ้
  - ซือ้-ขายหลกัทรัพย์ หรือเข้าผกูพนัสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ ไมว่า่เพ่ือตนเอง หรือบคุคลอ่ืน  
             - เว้นแต ่ 
    + ตามกฎหมาย ค าสัง่ศาล หรือค าสัง่หน่วยงาน 
    + ปฏิบตัติามภาระผกูพนัสญัญาซือ้ – ขายลว่งหน้า (เป็นสญัญาก่อนท่ีจะรู้หรือครอบครองข้อมลู) 
    + ตนไมไ่ด้ตดัสนิใจเอง แตไ่ด้มอบหมายให้ ผู้ได้รับอนญุาตจดัการเงินทนุหรือลงทนุ ตดัสนิใจแทน 
    + เป็นการกระท าในลกัษณะท่ี ไม่เป็นการเอาเปรียบบคุคลอ่ืน 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 (2) เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนให้ ซือ้ – ขายหลักทรัพย์ หรือผูกพันสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

  - ห้ามบคุคล ท่ีรู้ หรือ ครอบครอง ข้อมลูภายใน ท่ีเก่ียวกบับริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ กระท าการ ดงันี ้
  - เปิดเผย ข้อมูลภายใน ให้บุคคลอ่ืน โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้ รับข้อมูล อาจน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการซือ้ขาย        
หลกัทรัพย์ ไมว่า่เพ่ือตนเอง หรือบคุคลอ่ืน 
          - เว้นแต ่เป็นการกระท าในลกัษณะท่ี ไมเ่ป็นการเอาเปรียบบคุคลอ่ืน 

 เร่ืองที่ 8/4  
   บทสันนิษฐาน เป็นบุคคล ที่ รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยต าแหน่งหน้าที่ (243) 
  - ข้อสนันิษฐานวา่ เป็นบคุคลท่ี รู้หรือครอบครองข้อมลูภายใน โดยต าแหน่งหน้าท่ี ดงันี ้
     + กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุกิจการ 
   + พนกังาน ลกูจ้าง (ในต าแหน่งท่ีรับผดิชอบ/ ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูภายใน) 
   + ผู้สอบบญัชี – ท่ีปรึกษาทางการเงิน – ท่ีปรึกษากฎหมาย – ผู้ประเมนิราคาทรัพย์สิน – บุคคลท่ีท าหน้าท่ี
เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายใน  
   + ผู้ ท่ีปฏิบตังิานในหน่วยงานของ รัฐ – SEC – SET – ศนูย์ซือ้ขาย ฯลฯ (ในต าแหน่งท่ีรับผิดชอบ/ ท่ีสามารถ
เข้าถึงข้อมลูภายใน) 
   + นิตบิคุคล ท่ีมีบคุคลข้างต้น มีอ านาจควบคมุกิจการ 

 เร่ืองที่ 8/5  
   บทสันนิษฐาน เป็นบุคคล ที่ รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยพฤตกิารณ์ซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ (244) 
  - ข้อสนันิษฐานว่า เป็นบุคคลท่ี รู้หรือครอบครองข้อมลูภายใน โดยท่ีมีพฤติกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือเข้า 
ผกูพนัสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ท่ีผดิไปจากปกตวิสิยัของตน ได้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 
  + ถือหลกัทรัพย์ > 5% ท่ีจ าหน่ายได้ (รวม คูส่มรส – กิก๊ – บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ) 
  + กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ พนักงาน ลกูจ้าง ของกิจการในกลุ่ม (ในต าแหน่งท่ีรับผิดชอบ/ ท่ี
สามารถเข้าถึงข้อมลูภายใน) 
 (A) + บพุการี – ผู้ สืบสนัดาน – ผู้ รับบตุร – บตุรบญุธรรม ของบคุคลตามมาตรา 243 
 (B) + พ่ีน้อง ร่วมบดิามารดา หรือร่วมบดิา หรือร่วมมารดา ของบคุคลตามมาตรา 243 
  + คูส่มรส – กิ๊ก ของบคุคลตามมาตรา 243 หรือ ของ (A) และ (B) 
        จัดท ำสรุปย่อ 
       โดย อ.ภมูิชำย นิลก ำแหง  
       PC Center – www.tuecpa.com  
       Cpa-law1@hotmail.com 
 
 


