
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง การกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทหลักทรัพยตองขอรับ 

ความเห็นชอบบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ 
   

 
โดยที่การประกอบธุรกิจหลักทรัพยตองได รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยจากกระทรวงการคลังและเง่ือนไขสําคัญประการหนึ่งในการพิจารณาใหใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย คือ คุณสมบัติและความเหมาะสมของผูถือหุนรายใหญของนิติบุคคลที่
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ดังนั้น เพ่ือเปนการพิทักษประโยชนของประชาชนและ
เพ่ือใหทางการสามารถกํากับดูแลนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยดํารงไวซึ่ง
ผูถือหุนรายใหญ เปนที่นาเช่ือถือตอประชาชนและเหมาะสมแกการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ตอไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึง
กําหนดเงื่อนไขใหผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตองปฏิบัติ ดังนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ 
“บริษัทหลักทรัพย”๑  หมายความวา นิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยยกเวนนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑)  นิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนอยูแลว

กอนไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย หรือ 
(๒)  นิติบุคคลที่ ได รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดประกาศยกเวนใหไมตองอยูภายใตบังคับของประกาศนี้  เนื่องจากเหน็วา
คุณสมบัติของผูถือหุนรายใหญไมมีผลตอความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
ดังกลาว 

“ผูถือหุนรายใหญ”  หมายความวา บุคคลที่ถือหุนบริษัทหลักทรัพยไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
หลักทรัพยนั้น 

“สถาบันการเงิน”  หมายความวา สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 

“สํานักงาน”  หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

 

                                                 
๑ ขอ ๑ นิยามคําวา “บริษัทหลักทรัพย” แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 

การกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทหลักทรัพยตองขอรับความเห็นชอบบุคคลท่ีเปนผูถือหุนรายใหญ (ฉบับที่ ๒) ลง
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒  หามมิใหบริษัทหลักทรัพยยอมใหบุคคลใดมีอํานาจครอบงําการ
บริหารงานหรือการจัดการบริษัท เวนแตเปนการใชสิทธิของผูถือหุนในที่ประชุมผูถือหุน หรือเปน
การบริหารงานตามสัญญาที่ ได รับความเห็นชอบจากสํานักงานตามมาตรา  ๑๐๔ แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ขอ ๓  ใหบริษัทหลักทรัพยย่ืนคําขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เปนผูถือหุนราย

ใหญตอสํานักงานตามแบบที่สํานักงานกําหนดโดย 
(๑)  กรณีที่การเปนผูถือหุนรายใหญของบุคคลดังกลาวจะเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัท

หลักทรัพยมีการเพิ่มทุน ใหบริษัทหลักทรัพย ย่ืนคําขอรับความเห็นชอบกอนวันที่บริษัท
หลักทรัพยจะขายหุนเพิ่มทุนอันเปนผลใหบุคคลนั้นเปนผูถือหุนรายใหญ 

(๒)  กรณีอ่ืนนอกจาก (๑) ใหบริษัทหลักทรัพยย่ืนคําขอรับความเห็นชอบ
ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่บริษัทหลักทรัพยรูหรือมีเหตุอันควรรูวามีบุคคลเปนผูถือหุนรายใหญ
โดยยังไมไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

 
ขอ ๔๒  ภายใตบังคับขอ ๕ และขอ ๖ บุคคลที่จะไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานใหเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลักทรัพย ตองไมมีลักษณะตองหามดังนี ้
(๑)  เปนบุคคลที่มีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยเห็นวาไมสมควรเปนผูบริหารตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(๒)  อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยโดยหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนั้น  ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการ
กระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเปนการ
หลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต 

(๓)  อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินโดยหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนั้น 

(๔)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยที่กระทําโดยทุจริต 

(๕)  เคยตองคําพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทําความผิดตาม 
(๒) หรือ (๓) 

(๖)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทําโดย
ทุจริต 

(๗)  เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

                                                 
๒ ขอ ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขใหบริษัท

หลักทรัพยตองขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)  มีการทํางานอันสอไปในทางไมสุจริต 
(๙)  จงใจแสดงขอความอันเปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงอัน

เปนสาระสําคัญที่ควรบอกใหแจงในการขอรับความเห็นชอบเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
หลักทรัพยหรือในรายงานอื่นใดที่ตองย่ืนตอสํานักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(๑๐)  มีการทํางานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือการประกอบวิชาชีพที่เก่ียวของกับการเงิน 

(๑๑)  อยูระหวางถูกหนวยงานอื่นที่มีอํานาจในการกํากับดูแลธุรกิจทางการเงิน
ในประเทศหรือตางประเทศ ส่ังพักการประกอบธุรกิจหรือการเปนผูบริหารของนิติบุคคลที่อยู
ภายใตการกํากับดูแล 

(๑๒)  ถูกหนวยงานอื่นที่มีอํานาจในการกํากับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศ
หรือตางประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจหรือการเปนผูบริหารหรือการใหความเห็นชอบใน
การเปนผูถือหุนรายใหญของนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับดูแล และปจจุบันยังไมไดรับอนุญาต
ใหกลับมาประกอบธุรกิจหรือเปนผูถือหุนของนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับดูแล 

(๑๓)  มีลักษณะตองหามตามที่หนวยงานอื่นที่มีอํานาจในการกํากับดูแลธุรกิจ
ทางการเงินในประเทศหรือตางประเทศจะไมใหประกอบธุรกิจหรือเปนผูบริหารหรือเปนผูถือหุน
รายใหญของนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับดูแล 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคล กรรมการหรือหุนสวนของนิติบุคคล
นั้นตองไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน (๑) ถึง (๑๓) ดวย 

 
ขอ ๕๓  ในกรณีที่ปรากฏวาบุคคลที่จะเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทหลักทรัพยมี

ลักษณะตองหามตามขอ ๔(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ใหสํานักงานมีอํานาจกําหนด
ระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการหามมิใหบุคคลดังกลาวเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลักทรัพย
โดยคํานึงถึงความรายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเปนรายกรณี  ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กําหนด
ดังกลาวตองไม เ กินหาปนับแตวันที่บุคคลนั้นพนโทษตามคําพิพากษาหรือนับแตวันที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคําส่ังเปรียบเทียบปรับบุคคลนั้น หรือนับแตวันที่มีคําวินิจฉัยของ
หนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลหรือพิจารณาพฤติกรรมดังกลาว 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
หลักทรัพยและปรากฏลักษณะตองหามตามขอ ๔ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ใน
ภายหลังดวยโดยอนุโลม 

ปจจัยที่อาจนํามาใชในการพิจารณาความรายแรงของพฤติกรรมตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

 

                                                 
๓ ขอ ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขใหบริษัท

หลักทรัพยตองขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖๔  เมื่อขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลใดเขาขายที่กําหนดในขอ ๔ 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) และความรายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเมื่อได
พิจารณาตามปจจัยที่สํานักงานประกาศกําหนดตามขอ ๕ แลว อยูในกลุมของพฤติกรรมที่มี
ระยะเวลาสูงสุดไมเกินหนึ่งปสําหรับการหามมิใหเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลักทรัพย  
สํานักงานอาจพิจารณาใหถือวาพฤติกรรมของบุคคลดังกลาวมิไดเปนลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอ ๔ หากไมมีเหตุอันควรเชื่อวาการท่ีบุคคลนั้นเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
หลักทรัพยจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของประชาชนหรือจะทําใหผูลงทุนขาดความ
เช่ือมั่นตอภาคธุรกิจหลักทรัพย 

 
ขอ ๗  บริษัทหลักทรัพยใดมีผูถือหุนรายใหญที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนด

ในขอ ๔ บริษัทหลักทรัพยนั้นตองรายงานขอเท็จจริงดังกลาวเปนหนังสือตอสํานักงานภายในสิบสี่
วันนับแตวันที่รูหรือมีเหตุอันควรรูถึงลักษณะตองหามของผูถือหุนรายใหญนั้น 

เมื่อปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาบุคคลที่สํานักงานเห็นชอบใหเปนผูถือหุน
รายใหญของบริษัทหลักทรัพยใดมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ ใหสํานักงานมีอํานาจเพิกถอนความ
เห็นชอบที่ไดใหไวแลวได 

 
ขอ ๘๕  ในกรณีที่บุคคลใดตองหามมิใหเปนผู ถือหุนรายใหญของบริษัท

หลักทรัพยอันเนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ 
(๑๐) เมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๕ หรือกรณีเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามขอ ๕ แลว 
มิใหสํานักงานนําพฤติกรรมอันเปนลักษณะตองหามตามขอ ๔ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ 
(๑๐) ที่ไดเคยใชเปนเหตุในการหามมิใหบุคคลดังกลาวเปนผู ถือหุนรายใหญของบริษัท
หลักทรัพยในครั้งกอนมาเปนเหตุในการหามโดยอาศัยลักษณะตองหามในวงเล็บเดียวกันนั้นใน
ครั้งหลังอีก 

 
ขอ ๙  เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาบริษัทหลักทรัพยใดมีผูถือหุนรายใหญที่ไมไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานเพราะเหตุที่มีลักษณะตองหามตามขอ ๔ หรือถูกสํานักงานเพิกถอน
ความเห็นชอบตามขอ ๗ ใหบริษัทหลักทรัพยนั้นดําเนินการแกไขเหตุที่มิชอบดังกลาวภายในเกา
สิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงาน หากไมสามารถแกไขไดภายในระยะเวลาดังกลาว ให
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งใหบริษัทหลักทรัพยนั้นงดเวนการขยายการประกอบธุรกิจหรือ
ระงับการประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ จนกวาบริษัทหลักทรัพยจะ
แกไขเหตุที่มิชอบดังกลาวขางตนไดแลวเสร็จ ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดใหบริษัท

                                                 
๔ ขอ ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขใหบริษัท

หลักทรัพยตองขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕ 
๕ ขอ ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขใหบริษัท

หลักทรัพยตองขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักทรัพยดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนในการรักษาระบบการสงมอบและชําระราคาหลักทรัพย
หรือเพ่ือคุมครองและรักษาประโยชนของลูกคาดวยก็ได 

 
ขอ ๑๐  มิใหนําความในขอ ๓ และขอ ๔ มาใชบังคับแกการถือหุนของผูถือหุน

รายใหญของบริษัทหลักทรัพยที่มีอยูกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 
หากในวันหรือหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ บุคคลตามวรรคหนึ่งที่ยังคง

เปนผูถือหุนรายใหญไดมาหรือจะไดมาซึ่งหุนของบริษัทหลักทรัพยนั้นเพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้น
ดังกลาวมิไดเกิดจากการใชสิทธิของผูถือหุนในการซื้อหุนเพิ่มทุนตามสวนจํานวนหุนที่มีอยูกอน
แลว ใหบริษัทหลักทรัพยปฏิบัติตามความในขอ ๓ หรือขอ ๗ โดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๑๖  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
นายธารินทร  นิมมานเหมินท 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๒๒./หนา ๒/๙ มีนาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทหลักทรัพยตองขอรับความเห็นชอบ
บุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาทินี/ปรับปรุง 
๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 
 

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๓๔ ง/หนา ๑/๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


