
 

 

 

ขอบเขตการสอบ 
พระราชบญัญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

ประกาศสภาฯ ฉบับล่าสุด 

  พระราชบัญญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535  
  หมวด 2  การออกหลักทรัพยข์องบริษัท 
   - ส่วนท่ี 1 การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย ์+ ประกาศ 1  
 - ส่วนท่ี 5 การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี + ประกาศ 2 + ประกาศ 3 
    หมวด 3  การเสนอขายหลักทรัพยต์่อประชาชน 
 - การยื่นแบบฯ และร่างหนังสือชีช้วน 
 - ความรับผิด และสิทธิเรียกร้อง กรณีแบบฯ และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ 
    หมวด 3/1  การบริหารกิจการของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ์
 - ส่วนท่ี 1 กรรมการและผู้บริหาร 
 - ส่วนท่ี 2 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร 
  - ส่วนท่ี 3 การประชุมผู้ถือหุ้น          
    หมวด 4 ธุรกิจหลักทรัพย ์
  - ส่วนท่ี 2 การก ากับและควบคุม  
    หมวด 8 การกระท าไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยฯ์ 
       - มาตรา 238 ถึงมาตรา 244 

 ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
      1. ประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  

(1) ท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ลง 30 ก.ย.59)  
 (2) ท่ี ทจ.59/2564 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบับท่ี 12)  
                  (ลง 30 ก.ย.59)  
 2. ประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
  (1) ท่ี ทจ.44/2556 เร่ือง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ                     
                  การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ์(ลง 22 ต.ค.56)  
 (2) ท่ี ทจ.58/2564 เร่ือง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ 
                  การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ์(ฉบับท่ี 22) (ลง 4 พ.ย.64)  
  3. ประกาศ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

 (1) ท่ี สจ.38/2561 เร่ือง การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ์และสัญญาซือ้ขาย 
       ล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ท าแผน และผู้บริหารแผน (ลง 16 ก.ค.61) 

 (2) ท่ี สจ.74/2564 เร่ือง การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ์และสัญญาซือ้ขาย 
                  ล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ท าแผน และผู้บริหารแผน (ฉบับท่ี 3) (ลง 16 ม.ค.65) 
   4. ประกาศ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

  (1) ท่ี สช.39/2553 เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (ลง 23 ก.ย.53)  
             (2) ท่ี สช.40/2561 เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (ลง 26 ก.ค.61) 
    (3) ท่ี สช.19/2564 เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (ลง 26 มี.ค.64) (ฉบับท่ี 9) 
 ประกาศฯ นอกขอบเขตการสอบ 
 5- ประกาศ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ท่ี กจ.18/2551                                    
  เร่ือง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์(ลง 15 ธ.ค.51) 
 



 

 

 

หัวข้อการบรรยาย 

 เร่ืองท่ี 1 ค าจ ากัดความ (4) 
 เร่ืองท่ี 2 การอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (32-33-34) + ประกาศ 1 
  (1) ผูเ้ร่ิมจดัตัง้ บมจ. (32, 65 + 67, 66 วรรค 1, 68 + 36)   
     (2) บริษัท (บจ., บมจ. ฯลฯ) (33, 65 + 67, 66 วรรค 1, 68 + 36)   
             ขอ้ยกเวน้ 
  - การเสนอขายหลกัทรพัยภ์าครฐัตามมาตรา 63 
  - การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ทัง้หมด โดย บมจ. ต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วน 
    ประกาศ คกท. ทจ. ที่ 39/59 (ประกาศ 1) 
  (3) บจ. (34 + 37, 38)   

เร่ืองท่ี 3 การเสนอขายหลักทรัพยต์่อประชาชน (65 + 63-64)  
  (1) หลกัเกณฑ ์(65 + 67 + 69, 77, 79, 81) 
  (2) ขอ้ยกเวน้ (63-64)  

เร่ืองท่ี 4 ความรับผิด-สิทธเิรียกร้องค่าเสียหาย (จากแบบฯ + น.ชีช้วน ท่ีเป็นเท็จ) (82-86)  
 (1) กรณีแบบฯ - น.ชีช้วน เป็นเท็จหรือขาดขอ้ความ (82) 
 (2) คุณสมบติัและเงื่อนไข ผู้ซือ้หลกัทรพัย ์ที่จะเรียกรอ้งค่าเสียหายได ้(82) 
 (3) ผูร้บัผิดชอบหลัก และผู้รบัผิดชอบร่วม ที่ตอ้งรบัผิดในความเสียหาย (82-83) 
 (4) ขอ้ยกเวน้ ที่ไม่ตอ้งรบัผิดชดใช้ค่าเสียหาย (84) 
 (5) จ านวนค่าเสียหายที่จะเรียกรอ้งได ้(85) และ อายุความฟ้องเรียกค่าเสียหาย (86)  
เร่ืองท่ี 5 การเปิดเผยข้อมลู และผู้สอบบญัชี (56-59+62) + ประกาศ 2 + ประกาศ 3 

 (1) การเปิดเผยของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์– เป็นประจ า (56, 58)  
                                          ประกาศ สนง. ที่ 44/56 (ประกาศ 2) 
 (2) การเปิดเผยของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์- เมื่อมีเหตุการณ ์(57, 58) 
 (3) การเปิดเผยขอ้มลูของบุคคล (59)  
                                          ประกาศ สนง. ที่ 38/61 (ประกาศ 3)  
 (4) การเปิดเผยของผู้สอบบญัชีในกรณีผิดปกติ (62) 

เร่ืองท่ี 6 การบริหารจัดการของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย ์(89/1-89/32) 
เร่ืองท่ี 7 การก ากับและควบคุม (94-107)  

 (1) การจดัท างบการเงิน (105-106) 
 (2) การปฏิบติัหนา้ที่ของผูส้อบบัญชี (107) 

เร่ืองท่ี 8 การกระท าอันไมเ่ป็นธรรมเกีย่วกับการซือ้ขายหลกัทรัพยฯ์ (238-244) 
 (1) การบงัคบัใช ้– นิยามศพัท ์(238-239) 
 (2) หา้มบุคคลเผยแพร่ – วิเคราะห ์ที่มีผลกระทบต่อหลกัทรพัย ์(240-241) 
 (3) หา้มบุคคลที่รูห้รือครอบครองขอ้มลู ซือ้ขาย หรือเปิดเผยขอ้มลู หลกัทรพัย ์(242) 
 (4) บทสนันิษฐานว่าเป็นบุคคลที่ รูห้รือครอบครอง โดยต าแหน่งหนา้ที่ (243) 
 (5) บทสนันิษฐานว่าเป็นบุคคลที่ รูห้รือครอบครอง โดยพฤติการณ์ซือ้ขายผิดปกติ (244) 
เร่ืองท่ี 9 การให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (ประกาศ 4) 

                       ประกาศ สนง. ที่ 39/53 + ที่ 40/61 + ที่ สช.19/2564  


