
 

 

(ตราครุฑ) 
 

ประกาศกระทรวงการคลงั 
เร่ือง  การก าหนดเงื่อนไขให้บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งขอรับความเห็นชอบ 

บุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
(ฉบบัประมวล) 

_________________________ 

โดยที่การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์อ้งไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 
จากกระทรวงการคลงัและเงื่อนไขส าคญัประการหน่ึงในการพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย ์คือ คุณสมบตัิและความเหมาะสมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ ดงันั้น เพื่อเป็นการพิทกัษป์ระโยชน์ของประชาชนและเพื่อให้ทางการสามารถ
ก ากับดูแลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยด์ ารงไวซ่ึ้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เป็นที่
น่าเช่ือถือต่อประชาชนและเหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์่อไป อาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา 91 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลงัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงก าหนดเงื่อนไขให้ผูท้ี่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบตัิ ดงัน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 

  “บริษทัหลกัทรัพย”์1  หมายความว่า   นิติบุคคลที่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
หลกัทรัพยย์กเวน้นิติบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1)  นิติบุคคลที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนอยู่แลว้ก่อนไดร้ับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือ 

(2)  นิติบุคคลที่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทที่คณะกรรมการ  
ก.ล.ต.ไดป้ระกาศยกเวน้ให้ไม่ตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี  เน่ืองจากเห็นว่าคุณสมบตัิของ 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไม่มีผลต่อความน่าเช่ือถือในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าว 
 
 

 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขให้บริษทัหลักทรัพย์ตอ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ (ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2545) 
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“ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”2  หมายความว่า   บุคคลที่ถือหุ้นบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น 

“สถาบนัการเงิน”  หมายความว่า   สถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี้ย 
เงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงิน 

“ส านกังาน”  หมายความว่า   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ 2   ห้ามมิให้บริษทัหลกัทรัพยย์อมให้บุคคลใดมีอ านาจครอบง าการบริหารงาน 
หรือการจดัการบริษทั  เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นในที่ประชุมผูถื้อหุ้น หรือเป็นการบริหารงาน
ตามสัญญาที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานตามมาตรา 104 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ขอ้ 3   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยย์ื่นค าขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ต่อส านกังานตามแบบที่ส านกังานก าหนดโดย 

(1)  กรณีที่การเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบุคคลดงักล่าวจะเกิดข้ึนเน่ืองจากบริษทั 
หลกัทรัพยม์ีการเพิ่มทุน ให้บริษทัหลกัทรัพยย์ื่นค าขอรับความเห็นชอบก่อนวนัที่บริษทัหลกัทรัพย ์
จะขายหุ้นเพิ่มทุนอนัเป็นผลให้บุคคลนั้นเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

(2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้บริษทัหลกัทรัพยย์ื่นค าขอรับความเห็นชอบภายใน 
สิบส่ีวนันบัแต่วนัที่บริษทัหลกัทรัพยรู์้หรือมีเหตุอนัควรรู้ว่ามบีุคคลเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยยงัไม่ได้ 
รับความเห็นชอบจากส านกังาน 

ขอ้ 41   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 5 และขอ้ 6 บุคคลที่จะไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 
ให้เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพย ์ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามดงัน้ี 

(1)  เป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เห็นว่าไม่สมควรเป็นผูบ้ริหารตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 

 
2 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขให้บริษทัหลักทรัพย์ตอ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ (ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขให้บริษทัหลักทรัพยต์อ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ (ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2545) 



3 

 

(2)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น  ทั้งน้ี ในความผิดเก่ียวกบัการกระท า 
อนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานที่มีลกัษณะเป็นการหลอกลวง 
ฉ้อฉล หรือทุจริต 

(3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น 

(4)  เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์
ที่กระท าโดยทุจริต 

(5)  เคยตอ้งค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจากกระท าความผิดตาม (2)  
หรือ (3) 

(6)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อนัเน่ืองจากการกระท าโดยทุจริต 
(7)  เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบใน 

การด าเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(8)  มีการท างานอนัส่อไปในทางไม่สุจริต 
(9)  จงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็น

สาระส าคญัที่ควรบอกให้แจง้ในการขอรับความเห็นชอบเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพย ์
หรือในรายงานอ่ืนใดที่ตอ้งยื่นต่อส านกังานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(10)  มีการท างานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยห์รือการประกอบวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งกบัการเงิน 

(11)  อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการก ากบัดูแลธุรกิจทางการเงิน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ ส่ังพกัการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผูบ้ริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต ้
การก ากบัดูแล 

(12)  ถูกหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการก ากบัดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือ 
ต่างประเทศส่ังเพิกถอนการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผูบ้ริหารหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็น 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล และปัจจุบนัยงัไม่ไดร้ับอนุญาตให้กลบัมา
ประกอบธุรกิจหรือเป็นผูถื้อหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล 

(13)  มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่หน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการก ากบัดูแลธุรกิจ 
ทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไมใ่ห้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผูบ้ริหารหรือเป็นผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล 
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  ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น 
ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่ก าหนดใน (1) ถึง (13) ดว้ย 

ขอ้ 51   ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลที่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัหลกัทรัพยม์ี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดระยะเวลา 
หรือเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพยโ์ดยค านึงถึง 
ความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นรายกรณี  ทั้งน้ี ระยะเวลาที่ก าหนดดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 
ห้าปีนบัแต่วนัที่บุคคลนั้นพน้โทษตามค าพิพากษาหรือนบัแต่วนัที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมีค าส่ัง
เปรียบเทียบปรับบุคคลนั้น หรือนบัแต่วนัที่มีค าวินิจฉัยของหน่วยงานที่มีอ านาจก ากบัดูแลหรือ 
พิจารณาพฤติกรรมดงักล่าว 
  ให้น าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบับุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
หลกัทรัพยแ์ละปรากฏลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ในภายหลงัดว้ย 
โดยอนุโลม 
  ปัจจยัที่อาจน ามาใชใ้นการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมตามวรรคหน่ึง  
ให้เป็นไปตามที่ส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 61   เมื่อขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคลใดเขา้ข่ายที่ก าหนดในขอ้ 4(4) (5) 
(6) (7) (8) (9) หรือ (10) และความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเมื่อไดพ้ิจารณาตามปัจจยัที่
ส านกังานประกาศก าหนดตามขอ้ 5 แลว้  อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมที่มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกินหน่ึงปี
ส าหรับการห้ามมิให้เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพย ์ส านักงานอาจพิจารณาให้ถือว่า 
พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวมิไดเ้ป็นลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในขอ้ 4  หากไม่มีเหตุอนัควร 
เช่ือว่าการที่บุคคลนั้นเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์
ของประชาชนหรือจะท าให้ผูล้งทุนขาดความเช่ือมัน่ต่อภาคธุรกิจหลกัทรัพย ์
 
 

 

 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขให้บริษทัหลักทรัพยต์อ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ (ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2545) 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขให้บริษทัหลักทรัพย์ตอ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ (ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2545) 
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ขอ้ 7   บริษทัหลกัทรัพยใ์ดมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ที่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่ก าหนดใน 
ขอ้ 4 บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงดงักล่าวต่อส านกังานตามแบบและวิธีการที่จดัไวบ้น
เวบ็ไซตข์องส านักงาน ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัที่รู้หรือมีเหตุอนัควรรู้ถึงลกัษณะตอ้งห้ามของผูถื้อหุ้น
รายใหญ่นั้น 

เมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงในภายหลงัว่าบุคคลที่ส านักงานเห็นชอบให้เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ของบริษทัหลกัทรัพยใ์ดมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 4 ให้ส านกังานมีอ านาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้
ให้ไวแ้ลว้ได ้

ขอ้ 81   ในกรณีที่บุคคลใดตอ้งห้ามมิให้เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพย ์
อนัเน่ืองจากบุคคลนั้นมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) เมื่อพน้ระยะเวลาที่
ก าหนดตามขอ้ 5 หรือกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามขอ้ 5 แลว้ มิให้ส านกังานน าพฤติกรรม 
อนัเป็นลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ที่ไดเ้คยใชเ้ป็นเหตุในการห้ามมิให้
บุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพยใ์นครั้ งก่อนมาเป็นเหตุในการห้ามโดยอาศยั
ลกัษณะตอ้งห้ามในวงเล็บเดียวกนันั้นในครั้ งหลงัอีก 

ขอ้ 9   เมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงว่าบริษทัหลกัทรัพยใ์ดมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ที่ไม่ไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากส านักงานเพราะเหตุที่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 4  หรือถูกส านกังานเพิกถอน 
ความเห็นชอบตามขอ้ 7  ให้บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นด าเนินการแกไ้ขเหตุที่มิชอบดงักล่าวภายในเกา้สิบวนั
นบัแต่วนัที่ไดร้ับแจง้จากส านกังาน หากไม่สามารถแกไ้ขได้ภายในระยะเวลาดงักล่าวให้คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีอ านาจส่ังให้บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นงดเวน้การขยายการประกอบธุรกิจหรือระงบัการประกอบ
ธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราวได ้ ทั้งน้ี จนกว่าบริษทัหลกัทรัพยจ์ะแกไ้ขเหตุที่มิชอบ
ดงักล่าวขา้งตน้ไดแ้ลว้เสร็จ  ในการน้ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก าหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการ
อ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในการรักษาระบบการส่งมอบและช าระราคาหลกัทรัพยห์รือเพื่อคุม้ครองและ
รักษาประโยชน์ของลูกคา้ดว้ยก็ได ้

ขอ้ 10   มิให้น าความในขอ้ 3 และขอ้ 4 มาใชบ้งัคบัแก่การถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัหลกัทรัพยท์ี่มีอยู่ก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขให้บริษทัหลักทรัพย์ตอ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ (ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565) 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การก าหนดเง่ือนไขให้บริษทัหลักทรัพย์ตอ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ (ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2545  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2545) 



6 

 

หากในวนัหรือหลงัจากวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั บุคคลตามวรรคหน่ึงที่ยงัคงเป็น 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไดม้าหรือจะไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นเพิ่มข้ึนและการเพิ่มข้ึนดงักล่าวมิได้
เกิดจากการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตามส่วนจ านวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแลว้  ให้บริษทั 
หลกัทรัพยป์ฏิบตัิตามความในขอ้ 3 หรือขอ้ 7 โดยอนุโลม 

  ขอ้ 11   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2543 
 
 
 

  (นายธารินทร์  นิมมานเหมินท)์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 


