
 

 

แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่1  
ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

บริษัท................................................ 

 ธุรกิจหลักทรัพย์   ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 

1.  ข้อมูลบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ (หรือกรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบ) 
     1.1  กรณีบุคคลธรรมดา 
            (1)  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................ชื่อสกุล................................................. 

     First name (Mr./Mrs./Miss)…………………………Last name…………………………… 
     (ชื่อ-สกุลเดิม) (ถ้ามี)............................................................................................................... 
     Former name (if any).............................................................................................................. 

            (2)  วัน/เดือน/ปี (เกิด).............................................อายุ...............ปี / สัญชาติ............................... 
            (3)        บัตรประจ าตัว..........................................................เลขที่................................................ 
                         ออกให้โดย........................................................หมดอายุวันที่......................................... 
                         หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)............................................................ 
             ออกโดยประเทศ............................................หมดอายุวันที่............................................ 
            (4)  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
      เลขที่................หมู่ที่................ตรอก/ซอย................................ถนน..................................... 
        ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด.................................. 
      รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์........................................................................ 
            (5)  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ต้องกรอก) 
      เลขที่................หมู่ที่................ตรอก/ซอย................................ถนน..................................... 
        ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด.................................. 
      รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์........................................................................ 
     1.2  กรณีนิติบุคคล 
            (1)  ชื่อ.................................................................ประเภทนิติบุคคล............................................. 
            (2)  จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย........................................................................................................ 
            (3)  อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน................................................................................... 
                   ......................................................................(กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแล) 
            (4)  ลักษณะธุรกิจ......................................................................................................................... 
                                                        

1 ในกรณีที่ผู้ถือหุน้รายใหญเ่ปน็นติิบุคคล ให้กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบคุคลใช้แบบรบัรองประวัตินี้ด้วย 

แบบ 90/91-2/อพ 25-2 
 

แบบฟอร์ม ณ วันท่ี 9 ก.ค. 62 

 



2 

 

            (5)  วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง............................ประเทศที่จดทะเบียน..................................... 
            (6)  ทุนจดทะเบียน/ทุนช าระแล้ว.................................................................................................. 
            (7)  ที่ตั้งเลขที่.................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย............................ถนน...................................... 
                   ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.................................. 
      รหัสไปรษณีย์.........................ประเทศ...............................โทรศัพท์..................................... 
            (8)  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน 
 

 ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน / 
passport 

วันหมดอายุ สัญชาติ 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
            (9)  ฐานะทางการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (ณ วันที่...................................) 
      1)  สินทรัพย์รวม มีจ านวนเท่ากับ...................................................................................บาท 
      2)  ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจ านวนเท่ากับ..............................................................................บาท 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์
หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่แนบกับแบบรับรองประวัตินี้แล้ว และขอรับรองว่าข้าพเจ้า 
                          ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัทหลักทรัพย์  
                          ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
                           มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ) 
                            ...................................................................................................................           
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พร้อมนี้ ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับรองข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อที่จะไม่ต้องรับรองอีกคร้ังกรณียื่นขอเพิ่มเติมในอนาคต2   
โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้า 
                          ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
                           มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามบางส่วน (โปรดระบุ) 
                           .........................................................................................................................           

นอกจากนี้ ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อ 
การกระท าดังกล่าวและอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้   ทั้งนี้ หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ   
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ส านักงานทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว  

อนึ่ง ข้าพเจ้ารับทราบว่าส านักงานจะน าลักษณะต้องห้ามตามเอกสารที่แนบกับแบบรับรองนี้มาพิจารณา
ประกอบการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย 

 

      ลงชื่อ..................................................(เจ้าของประวัติ/ผู้มีอ านาจลงนาม) 
             (.................................................) 

        เพื่อและในนามบริษัท....................................................(กรณีนิติบุคคล) 
         วันที่....................................................... 

                                                        
2
 (1) กรณีที่ได้รับความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว และ 

ในอนาคตต้องการขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตสิัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  หรือ 
  (2) กรณีที่ได้รับความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  แล้ว และในอนาคต
ต้องการขอความเห็นชอบเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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รายการเอกสารหลักฐานท่ียื่นประกอบแบบ 90/91-2 
 

กรณีบุคคลธรรมดา 
o หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) 
o เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
o เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน (ถ้ามี) .......................................................................... 
 

กรณีนิติบุคคล 
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล 
o บริษัทจ ากัด/บริษัทมหาชนจ ากัด 

o หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
o บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

o ห้างหุ้นส่วน 
o หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

o นิติบุคคลประเภทอื่น 

o หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/เอกสารอ่ืนที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล 
o บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

  2. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการหรือหุ้นส่วน 
o หนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) 
o เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  3. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน (ถ้ามี) ................................................................................. 
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เอกสารแนบ 
 

 
ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอความเห็นชอบ 
 ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ให้พิจารณาคุณสมบัติตามรายละเอียดในส่วนที่ 1 
 ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ให้พิจารณาคุณสมบัติตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 
 ในกรณีเป็นการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ให้พิจารณาคุณสมบัติตามรายละเอียดทั้ง 2 ส่วน 
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ส่วนที่ 1 
ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(1) เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็น

ผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น  ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น 

(4) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต 
(5) เคยต้องค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากกระท าความผิดตาม (2) หรือ (3) 
(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเน่ืองจากการกระท าโดยทุจริต 
(7) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ 

บริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144  หรือมาตรา 145  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 

(8) มีการท างานอันส่อไปในทางไม่สุจริต 
(9) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ควร 

บอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือในรายงานอ่ืนใด  
ที่ต้องยื่นต่อส านักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(10) มีการท างานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือ 
การประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 

(11) อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศ 
สั่งพักการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 

(12) ถูกหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศสั่งเพิกถอน 
การประกอบธุรกิจหรือการเป็นผู้บริหารหรือการให้ความเห็นชอบในการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบธุรกิจหรือเป็น 
ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 

(13) มีลักษณะต้องห้ามตามที่หน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือ
ต่างประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแล 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดใน (1) ถึง (13) ด้วย 



7 

 

ส่วนที่ 2 
ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
มีประวัติเสียหาย หรือด าเนินกิจการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบ 
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด โดยต้องค านึงถึง 
ระดับความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามนั้น 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 8/2557 เร่ือง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1  
(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษท์รัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย  
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านักงานหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดี อันเนื่องจากกรณีที่

ส านักงานกล่าวโทษ หรือศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่า 
ศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ าคุกหรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึง
สามปี 

 (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 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ 
  เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
(4) เป็นบุคคลที่ส านักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและ
ผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท 

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 
(1) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มี

ลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษ
หรือไม่ และพ้นโทษจ าคุกหรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี 
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(2) เป็นบุคคลที่ศาลมีค าสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

(3) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสถาบัน
การเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของ
ลูกค้า เน่ืองจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลสถาบันการเงินไมว่่าตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวได้อีก  ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (ก)  การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
 (ข)  การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามค าสั่งของหน่วยงานก ากับดูแล หรือ 
  บริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม 
 (ค)  การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท าที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ 
(4) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกด าเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ก) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งก าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมี       

ค าพิพากษาหรือค าสั่งก าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท        
ที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือถูกส านักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ 
หรือมีลักษณะที่ท าให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกด าเนินการอ่ืนในท านองเดียวกัน อันเป็น
ผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญา            
ซื้อขายล่วงหน้า หรือส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ 

(ข) การด าเนินการตาม (ก) สืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรในต าแหน่งที่มีผลกระทบถึง
ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่พิจารณา 

(ค) เหตุของการด าเนินการตาม (ก) เป็นเร่ืองการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ            
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  และประกาศ          
ที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือ  
ขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 
(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

และเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุน หรือขาดจรรยาบรรณหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัตงิานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งก าหนดโดยส านักงาน สมาคม หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับตลาดทุนที่ส านักงานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของ
บุคคลอ่ืน 
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(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้
นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอ านาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) 
กระท าการใดหรืองดเว้นกระท าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิด
ความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือ                  
ความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การด าเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น 

(3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการ
เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าว
ของบุคคลอ่ืน เช่น การแสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโดยมิชอบเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์หรือ
บุคคลอ่ืน โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ที่ตนด ารงอยู่ หรือการทุจริตการสอบ เป็นต้น 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดในส่วนท่ี 2 ด้วย 


