
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทลธ. 48/2560 

เร่ือง  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
(ฉบบัท่ี 7) 

    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 100 มาตรา 103(10) มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  มาตรา 133 วรรคสอง และมาตรา 134  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  และมาตรา 18 มาตรา 23(3) และมาตรา 24 วรรคหน่ึง 
แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศ 
ไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 8/2557  
เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 23   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือให้บริการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
(2)  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบและรอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ และปฏิบติัต่อ 

ผูล้งทุนทุกรายอยา่งเป็นธรรม ดว้ยความเอาใจใส่ ระมดัระวงั รอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
ส าคญั 

(3)  ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

(4)  ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพท่ีก าหนด 
โดยส านกังาน สมาคม หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจตลาดทุนท่ีส านกังานยอมรับ” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในส่วนท่ี 1 การมีลกัษณะตอ้งหา้ม ของหมวด 7 ลกัษณะตอ้งหา้ม
ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ขอ้ 28 ขอ้ 29 ขอ้ 30 และขอ้ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทลธ. 8/2557  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ส่วนท่ี 1 
การมีลกัษณะตอ้งหา้ม 

    

  ขอ้ 28   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีความบกพร่องในดา้นความสามารถตามกฎหมาย หรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินการ 
ตามกฎหมายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลตลาดทุน หรือมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 29 
เป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1   
  (2)  มีประวติัการถูกลงโทษหรือถูกด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานท่ีมีลกัษณะ
หลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์นตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 30 เป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 
  (3)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการปฏิบติัต่อลูกคา้ ผูล้งทุน บริษทั
หรือผูถื้อหุน้โดยรวม หรือตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 31 
เป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 

  ขอ้ 29   ใหก้รณีดงัต่อไปน้ีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1  
  (1)  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย  

(2)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (3)  เป็นบุคคลท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านกังานหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดี 
อนัเน่ืองจากกรณีท่ีส านกังานกล่าวโทษ หรือศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอการลงโทษ
มาแลว้ไม่ถึงสามปี 
        (ก)  ความผิดตามมาตรา 289 ประกอบกบัมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลกัษณะ  
เขา้ข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
        (ข)  ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกบัมาตรา 16  
(เฉพาะท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบญัญติั
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 
        (ค)  ความผิดตามมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 หรือมาตรา 77 ประกอบกบัมาตรา 54  
แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
  (4)  เป็นบุคคลท่ีส านกังานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายช่ือของบุคคลในระบบขอ้มูล
รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์น่ืองจากเป็นผูท่ี้มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ
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ใหเ้ป็นกรรมการและผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารบริษทั 

  ขอ้ 30   ใหก้รณีดงัต่อไปน้ีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 
  (1)  เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเก่ียวกบั 
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเกี่ยวกบัทรัพยสิ์น ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษา 
ใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอการลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสามปี 

(2)  เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย
เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
กฎหมายอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั และยงัไม่พน้สามปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน 
  (3)  เป็นบุคคลท่ีไม่สามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจในการจดัการ 
ท่ีปรึกษาของสถาบนัการเงิน หรือบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการบริการทางการเงิน จดัการหรือ
รับเงินทุนของลูกคา้ เน่ืองจากมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่วา่
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยูร่ะหวา่งเวลาท่ียงัไม่สามารถกลบัมาด ารงต าแหน่งหรือ
ปฏิบติัหนา้ที่ดงักล่าวไดอี้ก  ทั้งน้ี เฉพาะลกัษณะตอ้งหา้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  การทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
         (ข)  การบริหารงานท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามค าสั่งของ 
หน่วยงานก ากบัดูแล หรือบริหารงานหรือจดัการงานท่ีไม่เหมาะสม 
         (ค)  การกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมหรือ 
เป็นการเอาเปรียบ 
  (4)  เป็นบุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งถูกด าเนินการอนัเป็นผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

      (ก)  ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งก าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง 
หรือศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งก าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งหา้มเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทั
ท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัหลกัทรัพย ์หรือถูกส านกังานสั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ หรือมี
ลกัษณะท่ีท าให้การให้ความเห็นชอบส้ินสุด หรือถูกด าเนินการอ่ืนในท านองเดียวกนั อนัเป็นผลให้ 
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
หรือส านกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้

      (ข)  การด าเนินการตาม (ก) สืบเน่ืองมาจากการปฏิบติังานในฐานะบุคลากร 
ในต าแหน่งท่ีมีผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีพิจารณา 
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      (ค)  เหตุของการด าเนินการตาม (ก) เป็นเร่ืองการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และ
ประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะ
หลอกลวง ฉอ้โกง ทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หรือขาดความระมดัระวงั ขาดความซ่ือสัตยสุ์จริต หรือขาด
จรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ีเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

  ขอ้ 31   ใหก้รณีท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 
  (1)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหนา้ท่ีหรือการใหบ้ริการดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผูล้งทุน หรือ 
ขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบติังานเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพซ่ึงก าหนดโดยส านกังาน สมาคม 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนท่ีส านกังานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุน 
การกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
  (2)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตาม
สมควรเพื่อป้องกนัมิใหนิ้ติบุคคลหรือกิจการท่ีตนมีอ านาจในการจดัการ หรือผูป้ฏิบติังานซ่ึงอยู่ภายใต  ้
การตรวจสอบดูแล (ถา้มี) กระท าการใดหรืองดเวน้กระท าการใดอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
พ.ศ. 2546  พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  หรือประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ 
แห่งกฎหมายดงักล่าว อนัอาจก่อใหเ้กิดความไม่เช่ือมัน่ในธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
หรือธุรกิจทรัสตโ์ดยรวม หรือความเสียหายต่อช่ือเสียง ฐานะ การด าเนินธุรกิจ หรือลูกคา้ของธุรกิจนั้น 
  (3)  มีเหตุอนัควรเช่ือว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอนัส่อไปในทางไม่สุจริตท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความน่าเช่ือถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนบัสนุน
การกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน เช่น การแสวงหาหรือเบียดบงัผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง  
บริษทัหลกัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืน โดยอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีตนด ารงอยู ่หรือการทุจริตการสอบ เป็นตน้” 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 8/2557  
เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 33   ส าหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีด ารงต าแหน่งตามขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 8 หรือ  
ขอ้ 9 ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน หากปรากฏวา่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามส่วนท่ี 1 ใหส้ านกังาน
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1 ตามขอ้ 29 หรือลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 ตาม 
ขอ้ 30(1) หรือ (2) ใหส้ านกังานสั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 
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  (2)  กรณีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 ตามขอ้ 30(3) หรือ (4) ใหส้ านกังานสัง่พกัหรือ 
เพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบตามแต่เหตุแห่งการมีลกัษณะตอ้งหา้มนั้น 
  (3)  กรณีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 ตามขอ้ 31 ส านกังานอาจสั่งพกัหรือเพิกถอน 
การใหค้วามเห็นชอบตามสมควรแก่กรณี” 

ขอ้ 4   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีมีพฤติกรรมซ่ึงมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิด 
ตามมาตรา 238 มาตรา 240 มาตรา 241 มาตรา 242 และมาตรา 243 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  จนเป็นเหตุใหเ้กิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้ม
กลุ่มท่ี 1 
  (1)  คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรใหน้ ามาตรการลงโทษปรับ
ทางแพ่งมาใชบ้งัคบักบับุคคลดงักล่าว โดยมีการแจง้เป็นหนงัสือ 
  (2)  ส านกังานกล่าวโทษบุคคลดงักล่าวต่อพนกังานสอบสวน 
  ลกัษณะตอ้งหา้มตามวรรคหน่ึง ใหมี้ผลตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(1)  กรณีคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรใหน้ ามาตรการลงโทษ
ปรับทางแพ่งมาใชบ้งัคบัตามวรรคหน่ึง (1) ใหเ้ร่ิมมีผลเม่ือมีการแจง้เป็นหนงัสือถึงกรณีดงักล่าว และมีผล
ไปจนกวา่จะพน้ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่สามปี 

ในการก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหส้ านกังานน าปัจจยัตามขอ้ 36  
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 8/2557  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจ 
ตลาดทุน ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557  มาประกอบการพิจารณาโดยอนุโลม 

(2)  กรณีส านกังานกล่าวโทษบุคคลดงักล่าวต่อพนกังานสอบสวนตามวรรคหน่ึง (2)  
ใหเ้ร่ิมมีผลเม่ือส านกังานมีหนงัสือกล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน และมีผลไปจนกวา่จะเขา้กรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  พนกังานอยัการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือเม่ือศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
ใหย้กฟ้อง 

(ข)  พน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอการลงโทษมาแลว้สามปี 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 4/2566  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 17)  
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2566) 
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  ขอ้ 5   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนใดท่ีถูกส านกังานสั่งพกั หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
หรือถูกส านกังานสั่งหา้มปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยเหตุของการมีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 8/2557  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ในความผิดท่ีอาจใชม้าตรการลงโทษทางแพ่งได ้ใหบุ้คลากร
นั้นยงัคงถูกพกั เพิกถอน หรือหา้มปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าจะครบก าหนดเวลาหรือเง่ือนไขตามท่ีก าหนด 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 

 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


