
แบบ 90/91-1/อพ 25-1 

แบบฟอร์ม ณ วนัที่ 9 พฤษภาคม 2565 

 
บริษทั............................................ 

 ธุรกิจหลกัทรัพย ์  ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 

หนงัสือที่ .....................................      วนัที่.......................... 
เรียน  เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
ดว้ยบริษทัมีความประสงคจ์ะขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ของบริษทั เน่ืองจาก 
(   )  บริษทัมีการเพิ่มทุน โดยจะขายหุ้นเพิ่มทุนในวนัที่......................................... 
(   )  กรณีอ่ืน ๆ โดยบริษทัทราบว่ามีบุคคลเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

เมื่อวนัที่......................................... 
(   )  กรณียื่นขอพร้อมขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ/หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ซ่ึงตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัการและรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
  1 หุ้นต่อ 1 เสียง       1 หุ้นไม่เท่ากบั 1 เสียง (โปรดระบุ : …………………………………….) 

  1 ผูถื้อหุ้นเท่ากบั 1 เสียง (one man one vote) 

ช่ือ 

จ านวนหุ้น / สิทธิออกเสียง 
ในปัจจุบนั 

จ านวนหุ้น 
ท่ีจะถือเพิ่ม 
 
 
 

สัดส่วนหุ้นหรือสิทธิออกเสียง 
หลงัการเปลี่ยนแปลง 

จ านวนหุ้น 
 
 

จ านวนสิทธิ
ออกเสียง 
 

จ านวนหุ้น 
ท่ีถือ 
 

( + ) 

ร้อยละ
ของหุ้น 
ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียง 

จ านวน
สิทธิ 

ออกเสียง 
 

ร้อยละ
ของสิทธิ
ออกเสียง 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง 
        
        
        
        
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม 
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ขอ้มูล ณ วนัท่ี ............................................ 
โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกราย  
(ให้แนบผงัโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม) 

• กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ช่ือและนามสกุล 
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย 

และองักฤษ) 

เลขบัตรประชาชน / 
เลขที่หนังสือเดินทาง 

วันหมดอาย ุ
เลขบัตรประชาชน / 
เลขที่หนังสือเดินทาง 

สัญชาต ิ
ว/ด/ป  
เกิด 

เพศ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง 
1.      
2.      
3.      
4.      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม 
1.      
2.      
3.      
4.      

• กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

1. นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ทางตรง   ทางอ้อม   (ช่ือบริษทั)   
(1) ช่ือ     ประเภทนิติบุคคล     
(2) จดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมาย         
(3) อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงาน        

      (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล) 
(4) ลกัษณะธุรกิจ           
(5) วนัที่จดัตั้ง/จดทะเบียนจดัตั้ง  ประเทศที่จดทะเบียน     
(6) ทุนจดทะเบียน/ทุนช าระแลว้         
(7) ที่ตั้งเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน    

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  จงัหวดั     
รหัสไปรษณีย ์    ประเทศ  โทรศพัท ์    

(8) รายช่ือคณะกรรมการบริษทั หรือหุ้นส่วน 
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โปรดระบุรายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล  

ช่ือและนามสกุล 
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย 

และองักฤษ) 

เลขบัตรประชาชน / 
เลขที่หนังสือเดินทาง 

วันหมดอาย ุ
เลขบัตรประชาชน / 
เลขที่หนังสือเดินทาง 

สัญชาต ิ
ว/ด/ป  
เกิด 

เพศ 

      
      
      
      
      

2. นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ทางตรง   ทางอ้อม   (ช่ือบริษทั)   
(1) ช่ือ     ประเภทนิติบุคคล     
(2) จดัตั้งข้ึนภายใตก้ฎหมาย         
(3) อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงาน        

      (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล) 
(4) ลกัษณะธุรกิจ           
(5) วนัที่จดัตั้ง/จดทะเบียนจดัตั้ง  ประเทศที่จดทะเบียน     
(6) ทุนจดทะเบียน/ทุนช าระแลว้         
(7) ที่ตั้งเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน    

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  จงัหวดั     
รหัสไปรษณีย ์    ประเทศ  โทรศพัท ์    

(8) รายช่ือคณะกรรมการบริษทั หรือหุ้นส่วน 
โปรดระบุรายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล  

ช่ือและนามสกุล 
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย 

และองักฤษ) 

เลขบัตรประชาชน / 
เลขที่หนังสือเดินทาง 

วันหมดอาย ุ
เลขบัตรประชาชน / 
เลขที่หนังสือเดินทาง 

สัญชาต ิ
ว/ด/ป  
เกิด 

เพศ 
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บริษทัไดต้รวจสอบประวตัิของบุคคลตามรายช่ือขา้งตน้แลว้ ขอรับรองว่าบุคคลที่บริษทั  
ขอรับความเห็นชอบขา้งต้น 

(   ) ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการก าหนดเงื่อนไข 
ให้บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
(รวมถึงไม่มีประวตัิอาชญากรรมที่เขา้ข่ายลกัษณะตอ้งห้ามตามที่ระบุดงักล่าว)  

(   ) ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม นยัมาตรา 25 ประกอบกบัมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัิ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามมาตราดงักล่าว  
(รวมถึงไม่มีประวตัิอาชญากรรมที่เขา้ข่ายลกัษณะตอ้งห้ามตามที่ระบุดงักล่าว) 

(   ) มีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามบางส่วน (โปรดระบุ) 
           

นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองว่าขอ้มูลในแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็น 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั (แบบ 90/91-1/อพ 25-1) ฉบบัน้ี รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกตอ้ง
ครบถว้นและเป็นความจริง ซ่ึงบริษทัทราบดีว่า หากบริษทัให้ขอ้มูลที่เป็นเท็จ บริษทัตอ้งรับผดิชอบต่อ 
การกระท าดงักล่าว และส านกังานอาจเพิกถอนบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพย ์และ/หรือ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  ทั้งน้ี หากขอ้มูลใดที่ไดแ้จง้ไวแ้ลว้มีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคญั 
บริษทัจะแจง้ให้ส านกังานทราบภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าว  

อน่ึง บริษทัรับทราบว่าส านกังานจะน าลกัษณะตอ้งห้ามตามเอกสารที่แนบกบัแบบขอรับ
ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั (แบบ 90/91-1/อพ 25-1) น้ีมาพิจารณา
ประกอบการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัดว้ย 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                    ลงช่ือ     (ผูม้ีอ านาจลงนาม) 
(    ) 

                       เพื่อและในนามบริษทั      
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รายการเอกสารหลกัฐานที่ยื่นประกอบแบบขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท (แบบ 90/91-1/อพ 25-1) 

• กรณีบุคคลธรรมดา 

o เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน (ถา้มี)           

• กรณีนิติบุคคล 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบันิติบุคคล   

o บริษทัจ ากดั/บริษทัมหาชนจ ากดั  
o หนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั 
o บญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น  

o ห้างหุ้นส่วน 

o หนงัสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

o นิติบุคคลประเภทอ่ืน 

o หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/เอกสารอื่นที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล 

o บญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการหรือหุ้นส่วน 

o เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน (ถา้มี)         

3. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน (ถา้มี)           
 



เอกสารแนบ 

 

ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 

ลกัษณะตอ้งห้ามของผูข้อความเห็นชอบ 
• ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผูถื้อหุ้นของผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพยใ์ห้พิจารณาคุณสมบตัิตามรายละเอียดในส่วนที่ 1 
• ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผูถื้อหุ้นของผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  ให้พิจารณาคุณสมบตัิตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 
• ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผูถื้อหุ้นของผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  ให้พิจารณาคุณสมบตัิตามรายละเอียดทั้ง 2 ส่วน 



2 
 

 

ส่วนที่ 1 
ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ 

(1) เป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็น
ผูบ้ริหารตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น  ทั้งน้ี ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบั
การซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานที่มีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น 

(4) เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท์ี่กระท าโดยทุจริต 
(5) เคยตอ้งค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจากกระท าความผิดตาม (2) หรือ (3) 
(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อนัเน่ืองจากการกระท าโดยทุจริต 
(7) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของ 

บริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา 144  หรือมาตรา 145  แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 

(8) มีการท างานอนัส่อไปในทางไม่สุจริต 
(9) จงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่ควร 

บอกให้แจง้ในการขอรับความเห็นชอบเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพยห์รือในรายงานอ่ืนใด
ที่ตอ้งยื่นต่อส านกังานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(10) มีการท างานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือ 
การประกอบวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งกบัการเงิน 

(11) อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการก ากบัดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ 
ส่ังพกัการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผูบ้ริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล 

(12) ถูกหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการก ากบัดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศส่ังเพิกถอน 
การประกอบธุรกิจหรือการเป็นผูบ้ริหารหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ 
นิติบุคคลที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล และปัจจุบนัยงัไม่ไดร้ับอนุญาตให้กลบัมาประกอบธุรกิจหรือเป็น 
ผูถื้อหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล 

(13) มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่หน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการก ากบัดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือ
ต่างประเทศจะไมใ่ห้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผูบ้ริหารหรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้
การก ากบัดูแล 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลน้ัน ต้องไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามทีก่ าหนดใน (1) ถึง (13) ด้วย 
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ส่วนที่ 2 
ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

มีประวตัิเสียหาย หรือด าเนินกิจการใดที่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบ 
เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด โดยตอ้งค านึงถึง 
ระดบัความร้ายแรงของพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะตอ้งห้ามนั้น 

ลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มที่ 1  

(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลส่ังพิทกัษท์รัพย ์หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย  
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านักงานหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีที่

ส านกังานกล่าวโทษ หรือศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุกในความผิดอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอการลงโทษ 
มาแลว้ไม่ถึงสามปี 
(ก) ความผิดตามมาตรา 289 ประกอบกบัมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการฉ้อโกง 

ประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 

(ข) ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกบัมาตรา 16 (เฉพาะที่มีลกัษณะเขา้ข่าย 
เป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบญัญตัิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
พ.ศ. 2546 

(ค) ความผิดตามมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 หรือมาตรา 77 ประกอบกบัมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญตัิทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

(4) เป็นบุคคลที่ส านกังานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายช่ือของบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัที่ออกหลกัทรัพยเ์น่ืองจากเป็นผูท้ีม่ีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจให้เป็นกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย 
การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารบริษทั 
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ลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มที่ 2 

(1) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเก่ียวกบัการบริหารงานที่มี
ลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ 
และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอการลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสามปี 

(2) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าส่ังถึงที่สุดให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืนในลกัษณะ
เดียวกนั และยงัไม่พน้สามปีนบัแต่วนัที่ศาลมีค าส่ังให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน 

(3) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้ีอ านาจในการจดัการ ที่ปรึกษาของสถาบนั
การเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการบริการทางการเงิน จดัการหรือรับเงินทุนของลูกคา้ 
เน่ืองจากมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยงัไม่สามารถกลบัมาด ารงต าแหน่งหรือปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าว
ไดอี้ก  ทั้งน้ี เฉพาะลกัษณะตอ้งห้ามที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(ก) การทุจริตต่อหนา้ที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
(ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามค าส่ังของหน่วยงานก ากบัดูแล หรือ

บริหารงานหรือจดัการงานที่ไม่เหมาะสม 
(ค) การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท าที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ 

(4) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกด าเนินการอนัเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(ก) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งก าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมี 

ค าพิพากษาหรือค าส่ังก าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งห้ามเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทั 
ที่ออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัหลกัทรัพย ์หรือถูกส านกังานส่ังพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ 
หรือมีลกัษณะที่ท าให้การให้ความเห็นชอบส้ินสุด หรือถูกด าเนินการอ่ืนในท านองเดียวกัน  
อนัเป็นผลให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนยซ้ื์อขายสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ หรือส านกัหักบญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าได ้

(ข) การด าเนินการตาม (ก) สืบเน่ืองมาจากการปฏิบตัิงานในฐานะบุคลากรในต าแหน่งที่มีผลกระทบ 
ถึงความเหมาะสมในการปฏิบตัิงานในต าแหน่งที่พิจารณา 

(ค) เหตุของการด าเนินการตาม (ก) เป็นเร่ืองการกระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือพระราชบญัญตัิสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศ 
ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานที่มีลกัษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หรือขาดความระมดัระวงั ขาดความซ่ือสัตยสุ์จริต หรือ  
ขาดจรรยาบรรณในการปฏิบตัิหนา้ที่เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 
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ลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มที่ 3 

(1) มีเหตุอนัควรเช่ือว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหนา้ที่หรือการให้บริการดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผูล้งทุน หรือ 
ขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบตัิงานเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพซ่ึงก าหนดโดยส านกังาน 
สมาคม หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนที่ส านกังานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือ
สนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 

(2) มีเหตุอนัควรเช่ือว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกนั 
มิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอ านาจในการจัดการ หรือผูป้ฏิบตัิงานซ่ึงอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล 
(ถา้มี) กระท าการใดหรืองดเวน้กระท าการใดอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  พระราชบญัญตัิสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  พระราชบญัญตัิ 
ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  หรือประกาศที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
อนัอาจก่อให้เกิดความไม่เช่ือมัน่ในธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือธุรกิจทรัสต์
โดยรวม หรือความเสียหายต่อช่ือเสียง ฐานะ การด าเนินธุรกิจ หรือลูกคา้ของธุรกิจนั้น  

(3) มีเหตุอนัควรเช่ือว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอนัส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ 
ในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยส าคญั หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนบัสนุน 
การกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน เช่น การแสวงหาหรือเบียดบงัผลประโยชน์ใดโดยมชิอบเพื่อตนเอง 
บริษทัหลกัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืน โดยอาศยัต าแหน่งหน้าที่ที่ตนด ารงอยู่ หรือการทุจริตการสอบ เป็นตน้ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลน้ัน ต้องไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ด้วย 
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	(ก) ความผิดตามมาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกง ประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
	(ข) ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่าย เป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
	(ค) ความผิดตามมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 หรือมาตรา 77 ประกอบกับมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
	(4) เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย...
	ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2
	(1) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี
	(2) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแ...
	(3) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดู...
	(ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
	(ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
	(ค) การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ
	(4) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลักษณะดังต่อไปนี้
	(ก) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมี คำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือม...
	(ข) การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรในตำแหน่งที่มีผลกระทบ ถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา
	(ค) เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  และประกาศ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะห...
	ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3
	(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุน หรือ ขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งกำหนดโดยสำนักงาน สมา...
	(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกัน มิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อ...
	(3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุน การกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น เช่น การแสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดย...

