
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยคือ คุณสมบัติและความเหมาะสมของผูถือหุนรายใหญของนิติบุคคลที่
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ดังนั้น เพ่ือเปนการพิทักษประโยชนของประชาชนและ
เพ่ือใหทางการสามารถกํากับดูแลนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยดํารงไวซึ่ง
ผูถือหุนรายใหญ เปนที่นาเช่ือถือตอประชาชนและเหมาะสมแกการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ตอไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตามขอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงกําหนด
เง่ือนไขใหผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตองปฏิบัติ ดังนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ 
“บริษัทหลักทรัพย” หมายความวา บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพยที่มิไดจํากัดเฉพาะ
หลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ การเปนที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรัพยที่มิได
จํากัดเฉพาะหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ หรือการจัดการกองทุนรวม 

“ผูถือหุนรายใหญ” หมายความวา บุคคลที่ถือหุนบริษัทหลักทรัพยไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
หลักทรัพยนั้น 

“สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

 
ขอ ๒  หามมิใหบริษัทหลักทรัพยยอมใหบุคคลใดมีอํานาจครอบงําการ

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

 
ขอ ๓  ใหบริษัทหลักทรัพยย่ืนคําขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เปนผูถือหุนราย

ใหญตอสํานักงานตามแบบที่สํานักงานกําหนดโดย 
(๑) กรณีที่การเปนผูถือหุนรายใหญของบุคคลดังกลาวจะเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัท

หลักทรัพยมีการเพิ่มทุน ใหบริษัทหลักทรัพย ย่ืนคําขอรับความเห็นชอบกอนวันที่บริษัท



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 
 

หลักทรัพยจะขายหุนเพิ่มทุนอันเปนผลใหบุคคลนั้นเปนผูถือหุนรายใหญ 
(๒) กรณีอ่ืนนอกจาก (๑) ใหบริษัทหลักทรัพยย่ืนคําขอรับความเห็นชอบ

ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่บริษัทหลักทรัพยรูหรือมีเหตุอันควรรูวามีบุคคลเปนผูถือหุนรายใหญ
โดยยังไมไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

 
ขอ ๔  ภายใตบังคับขอ ๕ และขอ ๖ บุคคลที่จะไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานใหเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลักทรัพย ตองไมมีลักษณะตองหามดังนี ้
(๑) เปนบุคคลที่มีช่ืออยูในบัญชีดําตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 
(๒) อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต หรือ
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินในทํานองเดียวกัน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตางประเทศ โดยหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนั้น  ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม
เปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล 
หรือทุจริต 

(๓) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยที่กระทําโดยทุจริต 

(๔) เคยตองคําพิพากษาวากระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต หรือ
กฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจทางการเงินในทํานองเดียวกัน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตางประเทศ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยหรือ
การบริหารงานที่มีลักษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต 

(๕) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยในสวนที่วาดวยการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวการซื้อขายหลักทรัพยหรือ
กฎหมายตางประเทศในความผิดทํานองเดียวกัน 

(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทําโดย
ทุจริต 

(๗) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๑๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
อ่ืนอันเนื่องมาจากเหตุในทํานองเดียวกัน 

(๘) เปนหรือเคยเปนผูบริหารที่มีสวนกอใหเกิดความเสียหายหรือตองรวม
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นตอสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกควบคุม



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 
 

กิจการ หรือถูกระงับการดําเนินกิจการเนื่องจากแผนแกไขฟนฟูฐานะหรือการดําเนินงานไมผาน
ความเห็นชอบของหนวยงานที่กํากับดูแลสถาบันการเงินนั้นหรือของคณะกรรมการองคการเพื่อ
การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกส่ังการใหแกไขฐานะทางการเงินที่เสียหายดวยการลดทุน
และมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ 

(๙) มีการทํางานอันสอไปในทางไมสุจริต 
(๑๐) จงใจแสดงขอความอันเปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงอัน

เปนสาระสําคัญที่ควรบอกใหแจงในการขอรับความเห็นชอบเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
หลักทรัพยหรือในรายงานอื่นใดที่ตองย่ืนตอสํานักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(๑๑) มีการทํางานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการ
ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินหรือการประกอบวิชาชีพที่เก่ียวของกับการเงิน 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคล กรรมการหรือหุนสวนของนิติบุคคล
นั้นตองไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน (๑) ถึง (๑๑) ดวย 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทที่ไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม บุคคลนั้นตองไมเปนผูถือหุนรายใหญใน
บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวมอื่นอยูกอนแลว 

 
ขอ ๕  ในกรณีที่ปรากฏวาบุคคลที่จะเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทหลักทรัพยมี

ลักษณะตองหามตามขอ ๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ใหสํานักงานมี
อํานาจกําหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการหามมิใหบุคคลดังกลาวเปนผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทหลักทรัพยโดยคํานึงถึงความรายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเปนรายกรณี  ทั้งนี้ 
ระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวตองไมเกินหาปนับแตวันที่บุคคลนั้นพนโทษตามคําพิพากษา หรือนับ
แตวันที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคําส่ังเปรียบเทียบปรับบุคคลนั้น หรือนับแตวันที่มีคําวินิจฉัย
ของหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลหรือพิจารณาพฤติกรรมดังกลาว 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลมกับบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหลักทรัพยและปรากฏลักษณะตองหามขอ ๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 
หรือ (๑๑) ในภายหลังดวย โดยอนุโลม 

ปจจัยที่อาจนํามาใชในการพิจารณาความรายแรงของพฤติกรรมตามวรรคหนึ่งให
เปนไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

 
ขอ ๖ เมื่อขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลใดเขาขายที่กําหนดในขอ ๔ 

(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) และความรายแรงของพฤติกรรมของบุคคล
นั้นเมื่อไดพิจารณาตามปจจัยที่สํานักงานประกาศกําหนดตามขอ ๕ แลว อยูในกลุมของพฤติกรรม
ที่มีระยะเวลาสูงสุดไมเกินหนึ่งปสําหรับการหามมิใหเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลักทรัพย
สํานักงานอาจพิจารณาใหถือวาพฤติกรรมของบุคคลดังกลาวมิไดเปนลักษณะตองหามตามที่
กําหนดในขอ ๔ หากไมมีเหตุอันควรเชื่อวาการท่ีบุคคลนั้นเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
หลักทรัพยจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของประชาชนหรือจะทําใหผูลงทุนขาดความ



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 
 

เช่ือมั่นตอภาคธุรกิจหลักทรัพย 
 
ขอ ๗  บริษัทหลักทรัพยใดมีผูถือหุนรายใหญที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนด

ในขอ ๔ บริษัทหลักทรัพยนั้นตองรายงานขอเท็จจริงดังกลาวเปนหนังสือตอสํานักงานภายในสิบสี่
วันนับแตวันที่รูหรือมีเหตุอันควรรูถึงลักษณะตองหามของผูถือหุนรายใหญนั้น 

เมื่อปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาบุคคลที่สํานักงานเห็นชอบใหเปนผูถือหุน
รายใหญของบริษัทหลักทรัพยใดมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ ใหสํานักงานมีอํานาจเพิกถอนความ
เห็นชอบที่ไดใหไวแลวได 

 
ขอ ๘  ในกรณีที่บุคคลใดตองหามมิให เปนผู ถือหุนรายใหญของบริษัท

หลักทรัพยอันเนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) 
(๑๐) หรือ (๑๑) เมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๕ หรือกรณีเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ตามขอ ๕ แลวมิใหสํานักงานนําพฤติกรรมอันเปนลักษณะตองหามตามขอ ๔ (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ที่ไดเคยใชเปนเหตุในการหามมิใหบุคคลดังกลาวเปนผูถือหุน
รายใหญของบริษัทหลักทรัพยในครั้งกอนมาเปนเหตุในการหามในครั้งหลังอีก 

 
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
หลักทรัพยดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนในการรักษาระบบการสงมอบและชําระราคาหลักทรัพย 
หรือเพ่ือคุมครองและรักษาประโยชนของลูกคาดวยก็ได 

 
ขอ ๑๐  มิใหนําความในขอ ๓ และขอ ๔ มาใชบังคับแกการถือหุนของผูถือหุน

รายใหญของบริษัทหลักทรัพยที่มีอยูกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 
หากในวันหรือหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ บุคคลตามวรรคหนึ่งที่ยังคง

เปนผูถือหุนรายใหญไดมาหรือจะไดมาซึ่งหุนของบริษัทหลักทรัพยนั้นเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้น
ดังกลาวมิไดเกิดจากการใชสิทธิของผูถือหุนในการซื้อหุนเพิ่มทุนตามสวนจํานวนหุนที่มีอยูกอน
แลว ใหบริษัทหลักทรัพยปฏิบัติตามความในขอ ๓ หรือขอ ๗ โดยอนุโลม 



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 
 

ขอ ๑๑๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 

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


