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           ประกาศกระทรวงการคลัง 
          เรื่อง  การกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทหลักทรัพยตองขอรับ 
         ความเห็นชอบบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ 
                    (ฉบับที่  ๒) 
.                 -------------------  
  ตามท่ีประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การกําหนดเง่ือนไขใหบริษัทหลักทรัพย 
ตองขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ  ลงวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยตองยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
หลักทรัพยน้ัน เพื่อใหขอกําหนดในการกํากับดูแลบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลัก
ทรพัย 
มีความเหมาะสมกับนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย  และใหการบังคับใชมี 
ความยืดหยุนตามระดับความรายแรงของพฤติกรรม  อาศัยอํานาจตามความในวรรคสองของ 
มาตรา  ๙๑  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการคลังตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  จึงแกไขเง่ือนไขท่ีใหผูท่ีไดรับใบ 
อนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตองปฏิบัติในเรื่องดังกลาว  ดังน้ี 
  ขอ  ๑  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  "บริษัทหลักทรัพย"  ในขอ ๑  แหงประกาศ 
กระทรวงการคลัง  เรื่อง  การกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทหลักทรัพยตองขอรับความเห็นชอบบุคคลที่ 
เปนผูถือหุนรายใหญ  ลงวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  ""บริษัทหลักทรัพย"  หมายความวา  นิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
หลักทรัพย  ยกเวนนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
             (๑)  นิติบุคคลท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐแหงอื่น
อยู 
แลวกอนไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย  หรอื 
             (๒)  นิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ไดประกาศยกเวนใหไมตองอยูภายใตบังคับของประกาศนี้  เนื่องจากเห็น
วา 
คุณสมบัติของผูถือหุนรายใหญไมมีผลตอความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 
ดังกลาว" 
 
  ขอ  ๒  ใหยกเลิกความในขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖  แหงประกาศกระทรวงการ 
คลัง  เรื่อง  การกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทหลักทรัพยตองขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เปนผูถือหุน
ราย 
ใหญ  ลงวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ  ๔  ภายใตบังคับขอ  ๕  และขอ  ๖  บุคคลท่ีจะไดรับความเห็นชอบจาก 
สํานักงานใหเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลักทรัพย  ตองไมมีลักษณะตองหามดังน้ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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    

  (๑)  เปนบุคคลท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ไทย เห็นวาไมสมควรเปนผูบริหารตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  (๒)  อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย  โดยหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนั้น  ท้ังน้ี  ในความผิดเกี่ยวกับการ 
กระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเปนการ 
หลอกลวง  ฉอฉล  หรือทุจริต 
  (๓)  อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนั้น 
  (๔)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับ 
ทรพัยท่ีกระทําโดยทุจรติ 
  (๕)  เคยตองคําพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระทําความผิดตาม  
(๒) หรอื (๓) 
  (๖)  เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากงาน  อันเนื่องจากการกระทํา
โดย 
ทุจริต 
  (๗)  เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ  ผูจัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา  ๑๔๔  หรือมาตรา  ๑๔๕  แหงพระราช
บัญญัติ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๘)  มีการทํางานอันสอไปในทางไมสุจริต 
  (๙)  จงใจแสดงขอความอันเปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงอัน 
เปนสาระสําคัญที่ควรบอกใหแจงในการขอรับความเห็นชอบเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลัก 
ทรัพยหรือในรายงานอื่นใดที่ตองยื่นตอสํานักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  (๑๐)  มีการทํางานท่ีแสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการ 
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการเงิน 
  (๑๑)  อยูระหวางถูกหนวยงานอื่นท่ีมีอํานาจในการกํากับดูแลธุรกิจทางการเงิน 
ในประเทศ  หรอืตางประเทศ  สั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเปนผูบริหารของนิติบุคคลที่อยู
ภาย 
ใตการกํากับดูแล 
  (๑๒)  ถูกหนวยงานอื่นท่ีมีอํานาจในการกํากับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศ 
หรือตางประเทศสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจหรือการเปนผูบริหารหรือการใหความเห็นชอบใน
การ 
เปนผูถือหุนรายใหญของนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับดูแล  และปจจุบันยังไมไดรับอนุญาตให 
กลับมาประกอบธุรกิจหรือเปนผูบริหารหรือเปนผูถือหุนของนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับดูแล 
  (๑๓)  มีลักษณะตองหามตามท่ีหนวยงานอื่นท่ีมีอํานาจในการกํากับดูแลธุรกิจ 



   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    

ทางการเงินในประเทศหรือตางประเทศจะไมใหประกอบธุรกิจหรือเปนผูบริหารหรือเปนผูถือหุน
ราย 
ใหญของนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับดูแล 
  ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคล  กรรมการหรือหุนสวนของนิต ิ
บุคคลน้ันตองไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดใน (๑) ถึง (๑๓) ดวย 
  ขอ  ๕  ในกรณีที่ปรากฎวาบุคคลที่จะเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทหลักทรัพย 
มีลักษณะตองหามตามขอ  ๔  (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙)  หรอื  (๑๐) ใหสํานักงานมีอํานาจ
กําหนด 
ระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการหามมิใหบุคคลดังกลาวเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลักทรัพย
โดย 
คํานึงถึงความรายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเปนรายกรณี  ท้ังน้ี  ระยะเวลาที่กําหนดดัง
กลาว 
ตองไมเกินหาปนับแตวันที่บุคคลนั้นพนโทษตามคําพิพากษา  หรือนับแตวันที่คณะกรรมการ
เปรียบ 
เทียบมีคําสั่งเปรียบเทียบปรับบุคคลนั้น  หรือนับแตวันท่ีคําวินิจฉัยของหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับ 
ดูแลหรือพิจารณาพฤติกรรมดังกลาว 
  ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
หลักทรัพยและปรากฏลักษณะตองหามตามขอ  ๔  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  หรอื  
(๑๐)  ใน 
ภายหลังดวย  โดยอนุโลม 
  ปจจัยท่ีอาจนํามาใชในการพิจารณาความรายแรงของพฤติกรรมตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
  ขอ  ๖  เมื่อขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลใดเขาขายที่กําหนดในขอ  ๔  
(๔)  (๕) (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  หรอื  (๑๐)  และความรายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้น
เม่ือได 
พิจารณาตามปจจัยท่ีสํานักงานประกาศกําหนดตามขอ  ๕  แลวอยูในกลุมของพฤติกรรมท่ีมีระยะ 
เวลาสูงสุดไมเกินหน่ึงปสําหรับการหามมิใหเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลักทรัพย  สํานักงาน 
อาจพิจารณาใหถือวาพฤติกรรมของบุคคลดังกลาวมิไดเปนลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ   
๔  หากไมมีเหตุอันควรเชื่อวาการที่บุคคลนั้นเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลักทรัพยจะกอให
เกิด 
ความเสียหายตอประโยชนของประชาชนหรือจะทําใหผูลงทุนขาดความเชื่อมั่นตอภาคธุรกิจหลัก 
ทรพัย" 
 
  ขอ  ๓  ใหยกเลิกความในขอ  ๘  แหงประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การ 
กําหนดเงื่อนไขใหบริษัทหลักทรัพยตองขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ  ลงวัน



   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    

ท่ี  
๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓  และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ  ๘  ในกรณีท่ีบุคคลใดตองหามมิใหเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลัก 
ทรัพยอันเนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะตองหามตามขอ  ๔ (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  
หรอื (๑๐)   
เมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดตามขอ  ๕ หรือกรณีเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามขอ ๕ แลว  มิให 
สํานักงานนําพฤติกรรมอันเปนลักษณะตองหามตามขอ  ๔  (๔)  (๕) (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  
หรอื (๑๐)   
ท่ีไดเคยใชเปนเหตุในการหามมิใหบุคคลดังกลาวเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลักทรัพยใน
ครั้ง 
กอนมาเปนเหตุในการหามโดยอาศัยลักษณะตองหามในวงเล็บเดียวกันนั้นในครั้งหลังอีก" 
 
  ขอ  ๔  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๔ เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๕ 
         สมคิด  จาตุศรีพิทักษ 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 
[รก.๒๕๔๕/พ๓๔ง/๑/๑๒ เมษายน ๒๕๔๕] 
 
        พรพิมล/แกไข 
        ๑๖/๐๗/๔๕ 
        B+A (C ) 
 
 


