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ประกาศกระทรวงการคลงั 

เร่ือง  การกาํหนดเง่ือนไขให้บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งขอรับความเห็นชอบ 

บุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

(ฉบบัประมวล) 

_________________________ 

โดยท่ีการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์อ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

จากกระทรวงการคลงัและเงื่อนไขสาํคญัประการหน่ึงในการพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพย ์คือ คุณสมบติัและความเหมาะสมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลท่ีขอรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ ดงันั้น เพื่อเป็นการพิทกัษป์ระโยชน์ของประชาชนและเพื่อให้ทางการสามารถ

กาํกบัดูแลนิติบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยด์าํรงไวซ่ึ้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เป็นที่

น่าเช่ือถือต่อประชาชนและเหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต่์อไป อาศยัอาํนาจตามความใน

มาตรา 91 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 

การคลงัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงกาํหนดเง่ือนไขใหผู้ท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 

  “บริษทัหลกัทรัพย”์0

1  หมายความวา่   นิติบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

หลกัทรัพยย์กเวน้นิติบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1)  นิติบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนอยูแ่ลว้ก่อนไดรั้บ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือ 

(2)  นิติบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.ไดป้ระกาศยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี  เน่ืองจากเห็นวา่คณุสมบติัของ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ไม่มีผลต่อความน่าเช่ือถือในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าว 

 

 

 
1
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การกาํหนดเง่ือนไขให้บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้น 

รายใหญ่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2545  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2545) 
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“ผูถื้อหุน้รายใหญ่”1

2  หมายความวา่   บุคคลท่ีถือหุน้บริษทัหลกัทรัพยไ์ม่วา่โดย

ทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น 

“สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่   สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ีย 

เงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 

“สาํนกังาน”  หมายความวา่   สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ 2   หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยย์อมใหบุ้คคลใดมีอาํนาจครอบงาํการบริหารงาน 

หรือการจดัการบริษทั  เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือเป็นการบริหารงาน

ตามสัญญาท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานตามมาตรา 104 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ขอ้ 3   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยย์ื่นคาํขอรับความเห็นชอบบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ต่อสาํนกังานตามแบบท่ีสาํนกังานกาํหนดโดย 

(1)  กรณีท่ีการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบุคคลดงักล่าวจะเกิดขึ้นเน่ืองจากบริษทั 

หลกัทรัพยมี์การเพิ่มทุน ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยย์ืน่คาํขอรับความเห็นชอบก่อนวนัท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์

จะขายหุน้เพิ่มทุนอนัเป็นผลใหบุ้คคลนั้นเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้บริษทัหลกัทรัพยย์ืน่คาํขอรับความเห็นชอบภายใน 

สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีบริษทัหลกัทรัพยรู้์หรือมีเหตุอนัควรรู้ว่ามีบุคคลเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยยงัไม่ได ้

รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

ขอ้ 42

1   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 5 และขอ้ 6 บุคคลท่ีจะไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

ใหเ้ป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพย ์ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัน้ี 

(1)  เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เห็นวา่ไม่สมควรเป็นผูบ้ริหารตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 
2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การกาํหนดเง่ือนไขให้บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้น 

รายใหญ่ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การกาํหนดเง่ือนไขให้บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้น 

รายใหญ่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2545  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2545) 
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(2)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายนั้น  ทั้งน้ี ในความผิดเก่ียวกบัการกระทาํ 

อนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง 

ฉอ้ฉล หรือทุจริต 

(3)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายนั้น 

(4)  เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์

ท่ีกระทาํโดยทุจริต 

(5)  เคยตอ้งคาํพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจากกระทาํความผดิตาม (2)  

หรือ (3) 

(6)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อนัเน่ืองจากการกระทาํโดยทุจริต 

(7)  เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบใน 

การดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(8)  มีการทาํงานอนัส่อไปในทางไม่สุจริต 

(9)  จงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระสาํคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ในการขอรับความเห็นชอบเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพย ์

หรือในรายงานอ่ืนใดท่ีตอ้งยื่นต่อสาํนกังานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(10)  มีการทาํงานท่ีแสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพยห์รือการประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน 

(11)  อยู่ระหวา่งถูกหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจในการกาํกบัดูแลธุรกิจทางการเงิน 

ในประเทศหรือต่างประเทศ สั่งพกัการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผูบ้ริหารของนิติบุคคลท่ีอยูภ่ายใต ้

การกาํกบัดูแล 

(12)  ถูกหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจในการกาํกบัดูแลธุรกิจทางการเงินในประเทศหรือ 

ต่างประเทศสั่งเพกิถอนการประกอบธุรกิจหรือการเป็นผูบ้ริหารหรือการใหค้วามเห็นชอบในการเป็น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของนิติบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแล และปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บอนุญาตใหก้ลบัมา

ประกอบธุรกิจหรือเป็นผูถื้อหุน้ของนิติบคุคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแล 

(13)  มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจในการกาํกบัดูแลธุรกิจ 

ทางการเงินในประเทศหรือต่างประเทศจะไม่ใหป้ระกอบธุรกิจหรือเป็นผูบ้ริหารหรือเป็นผูถื้อหุน้ 

รายใหญ่ของนิติบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแล 
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  ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุน้ส่วนของนิติบุคคลนั้น 

ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดใน (1) ถึง (13) ดว้ย 

ขอ้ 53

1   ในกรณีท่ีปรากฏวา่บุคคลท่ีจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัหลกัทรัพยมี์

ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ใหส้าํนกังานมีอาํนาจกาํหนดระยะเวลา 

หรือเง่ือนไขในการหา้มมิให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพยโ์ดยคาํนึงถึง 

ความร้ายแรงของพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นรายกรณี  ทั้งน้ี ระยะเวลาท่ีกาํหนดดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 

หา้ปีนบัแต่วนัท่ีบุคคลนั้นพน้โทษตามคาํพิพากษาหรือนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคาํสั่ง

เปรียบเทียบปรับบุคคลนั้น หรือนบัแต่วนัท่ีมีคาํวินิจฉยัของหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดูแลหรือ 

พิจารณาพฤติกรรมดงักล่าว 

  ใหน้าํความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบับุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

หลกัทรัพยแ์ละปรากฏลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ในภายหลงัดว้ย 

โดยอนุโลม 

  ปัจจยัท่ีอาจนาํมาใชใ้นการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมตามวรรคหน่ึง  

ใหเ้ป็นไปตามท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 

ขอ้ 64

1   เม่ือขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคลใดเขา้ข่ายท่ีกาํหนดในขอ้ 4(4) (5) 

(6) (7) (8) (9) หรือ (10) และความร้ายแรงของพฤติกรรมของบคุคลนั้นเม่ือไดพ้ิจารณาตามปัจจยัท่ี

สาํนกังานประกาศกาํหนดตามขอ้ 5 แลว้  อยูใ่นกลุ่มของพฤติกรรมท่ีมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกินหน่ึงปี

สาํหรับการห้ามมิให้เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพย ์สาํนกังานอาจพิจารณาให้ถือว่า 

พฤติกรรมของบุคคลดงักล่าวมิไดเ้ป็นลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกาํหนดในขอ้ 4  หากไม่มีเหตุอนัควร 

เช่ือวา่การท่ีบุคคลนั้นเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประโยชน์

ของประชาชนหรือจะทาํใหผู้ล้งทุนขาดความเช่ือมัน่ต่อภาคธุรกิจหลกัทรัพย ์

 

 

 

 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การกาํหนดเง่ือนไขให้บริษทัหลกัทรพัยต์อ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้น 

รายใหญ่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2545  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2545) 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การกาํหนดเง่ือนไขให้บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้น 

รายใหญ่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2545  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2545) 



5 

ขอ้ 73   บริษทัหลกัทรัพยใ์ดมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกาํหนดใน 

ขอ้ 4 บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงดงักล่าวต่อสาํนกังานตามแบบและวิธีการท่ีจดัไวบ้น

เวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือมีเหตุอนัควรรู้ถึงลกัษณะตอ้งหา้มของผูถื้อหุน้

รายใหญ่นั้น 

เม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงในภายหลงัวา่บุคคลท่ีสาํนกังานเห็นชอบให้เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

ของบริษทัหลกัทรัพยใ์ดมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 4 ใหส้าํนกังานมีอาํนาจเพิกถอนความเห็นชอบท่ีได้

ใหไ้วแ้ลว้ได ้

ขอ้ 86

1   ในกรณีท่ีบุคคลใดตอ้งหา้มมิใหเ้ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพย ์

อนัเน่ืองจากบุคคลนั้นมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) เม่ือพน้ระยะเวลาท่ี

กาํหนดตามขอ้ 5 หรือกรณีเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดตามขอ้ 5 แลว้ มิใหส้าํนกังานนาํพฤติกรรม 

อนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 4(4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ท่ีไดเ้คยใชเ้ป็นเหตุในการหา้มมิให้

บุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพยใ์นคร้ังก่อนมาเป็นเหตุในการหา้มโดยอาศยั

ลกัษณะตอ้งหา้มในวงเลบ็เดียวกนันั้นในคร้ังหลงัอีก 

ขอ้ 9   เม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่บริษทัหลกัทรัพยใ์ดมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีไม่ไดรั้บ 

ความเห็นชอบจากสาํนกังานเพราะเหตุท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 4  หรือถูกสาํนกังานเพิกถอน 

ความเห็นชอบตามขอ้ 7  ให้บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นดาํเนินการแกไ้ขเหตุท่ีมิชอบดงักล่าวภายในเกา้สิบวนั

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากสาํนกังาน หากไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าวใหค้ณะกรรมการ 

ก.ล.ต. มีอาํนาจสั่งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั้นงดเวน้การขยายการประกอบธุรกิจหรือระงบัการประกอบ

ธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราวได ้ ทั้งน้ี จนกว่าบริษทัหลกัทรัพยจ์ะแกไ้ขเหตุท่ีมิชอบ

ดงักล่าวขา้งตน้ไดแ้ลว้เสร็จ  ในการน้ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกาํหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์าํเนินการ

อ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในการรักษาระบบการส่งมอบและชาํระราคาหลกัทรัพยห์รือเพื่อคุม้ครองและ

รักษาประโยชน์ของลูกคา้ดว้ยก็ได ้

ขอ้ 10   มิใหน้าํความในขอ้ 3 และขอ้ 4 มาใชบ้งัคบัแก่การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มีอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

 

 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การกาํหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต์อ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้น 

รายใหญ่ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2565) 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง การกาํหนดเง่ือนไขให้บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งขอรับความเห็นชอบบุคคลท่ีเป็นผูถ้ือหุ้น 

รายใหญ่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2545  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2545) 
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หากในวนัหรือหลงัจากวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั บุคคลตามวรรคหน่ึงท่ียงัคงเป็น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ไดม้าหรือจะไดม้าซ่ึงหุน้ของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นเพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นดงักล่าวมิได้

เกิดจากการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนตามส่วนจาํนวนหุน้ท่ีมีอยูก่่อนแลว้  ใหบ้ริษทั 

หลกัทรัพยป์ฏิบติัตามความในขอ้ 3 หรือขอ้ 7 โดยอนุโลม 

  ขอ้ 11   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2543 

 

 

 

  (นายธารินทร์  นิมมานเหมินท)์ 

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 


