
 
SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ท่ี ทลธ. 8/2557 

เร่ือง  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

(ฉบบัประมวล) 

___________________ 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 100 มาตรา 103(9) และ (10) มาตรา 109 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 

116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  มาตรา 133 วรรคสอง 

และมาตรา 134 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  และมาตรา 15 มาตรา 18 มาตรา 

23(3) และ (5) และมาตรา 24 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี   

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

___________________ 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี และรวมถึงแบบคาํขอและตารางแนบทา้ยท่ีกาํหนดตามประกาศน้ี 

  “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  “บริษทัจดัการลงทุน”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมหรือประเภทการจดัการกองทุนส่วนบคุคล 

หรือผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  “กองทุน”  หมายความวา่   กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

  “ผูล้งทุน”  หมายความวา่   ผูท่ี้สนใจจะลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน และ 

ใหห้มายความรวมถึงลูกคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจดว้ย 
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  “ผูล้งทุนสถาบนั”5  หมายความวา่   ผูล้งทนุสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษและ 

ผูล้งทุนรายใหญ่ 

  “ลูกคา้”  หมายความวา่   ผูใ้ชบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจ 

  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  “ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

  “สาํนกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   สาํนกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

  “สมาคม”  หมายความวา่  

  (1)  สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งและจดทะเบียน

กบัสาํนกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย ์

  (2)  สมาคมกาํกบัผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการส่งเสริมและกาํกบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ 

  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่   สถาบนัการเงินตามพระราชบญัญติัดอกเบ้ียเงิน 

ใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2523  เวน้แต่ท่ีกาํหนดในหมวด 7 

  “ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน”  หมายความวา่   หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  “ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น”5  หมายความวา่   ผลิตภณัฑ์

ในตลาดทุนดงัต่อไปน้ี 

  (1)  หน่วยลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น ไดแ้ก่ หน่วยลงทุนดงัน้ี 

         (ก)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุน 

รายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง 

และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 

         (ข)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนแบบซบัซอ้นตามประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมในกรณีท่ีกองทุนลงทุนใน

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 5/2560  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 6)  

ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561) 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 5/2560  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 6)  

ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561) 
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         (ค)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยวิธีการคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ผนัแปรไปตามสูตรการคาํนวณหรือเง่ือนไขใด ๆ  

ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนทัว่ไปไม่สามารถทาํความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย 

         (ง)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ใน 

สินคา้โภคภณัฑผ์า่นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกบั 

สินคา้โภคภณัฑน์ั้น 

         (จ)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดเ้กินกวา่ร้อยละหกสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

         (ฉ)  หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ

ซ่ึงมีลกัษณะหรือเง่ือนไขทาํนองเดียวกบัหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)  

  (2)  ตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น ไดแ้ก่ ตราสารหน้ีดงัน้ี 

         (ก)  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน (hybrid securities) ท่ีมีกาํหนดเวลาชาํระหน้ีเกินกวา่ 

สองร้อยเจ็ดสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกตราสาร และมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

   1.  มีขอ้กาํหนดให้ผูอ้อกตราสารมีสิทธิในการเล่ือนหรืองดการชาํระหน้ี 

ตามตราสาร หรือมีสิทธิในการเล่ือนหรืองดการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนตามตราสาร 

   2.  มีขอ้กาํหนดให้ผูถื้อตราสารมีสิทธิไดรั้บชาํระหน้ีคืนจากผูอ้อกตราสาร

ดอ้ยกวา่เจา้หน้ีท่ีเป็นผูถื้อหุน้กู ้แต่ดีกวา่เจา้หน้ีท่ีเป็นผูถื้อหุน้หุน้สามญัของผูอ้อกตราสาร 

         (ข)  ตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 

         (ค)  ตราสารหน้ีท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 

(non-investment grade bond) หรือไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated bond) 

         (ง)  หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง หรือตราสารอ่ืนท่ีมี 

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

         (จ)  ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั 

ตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์

         (ฉ)  ตราสารหน้ีท่ีออกหรือเสนอขายในต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะหรือเง่ือนไข 

ทาํนองเดียวกบัตราสารหน้ีตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)  

  (3)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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  “ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีไม่มีความซบัซอ้น”5  หมายความวา่   ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน

อ่ืนใดท่ีไม่ใช่ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น 

“ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็น

ผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษทั 

  “ผูอ้าํนวยการฝ่าย”  หมายความวา่   บุคคลซ่ึงรับผิดชอบงานในระดบัส่วนงานภายใน

บริษทั 

  “ผูจ้ดัการสาขา”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการสาํนกังานสาขา หรือผูรั้บผิดชอบ 

การดาํเนินงานของสาํนกังานสาขา 

  “ผูจ้ดัการกองทุน”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการกองทุนรวมหรือผูจ้ดัการกองทุน 

ส่วนบุคคล ซ่ึงทาํหนา้ท่ีตดัสินใจลงทุนหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใด ท่ีมิใช่

อสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 

  “ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   ผูจ้ดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยต์ามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

  “ผูจ้ดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”3  หมายความวา่   ผูจ้ดัการกองทุน 

ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

พ.ศ. 2535 

  “ผูจ้ดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   บุคคลท่ีผูจ้ดัการเงินทุน

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มอบหมายใหมี้อาํนาจตดัสินใจลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์จากสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

  “กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน”  หมายความวา่   กรรมการ 

ในคณะกรรมการซ่ึงบริษทัจดัการลงทุนแต่งตั้งหรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการดงักลา่วพิจารณา

กาํหนดกรอบการลงทุนของกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือการลงทนุในการจดัการเงินทุน 

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  “ผูช่้วยการจดัการลงทุน”  หมายความวา่   บคุคลท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยในการตดัสินใจ

ลงทุนหรือซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน และอาจรับรู้ขอ้มูลการลงทุนเน่ืองจากการทาํหนา้ท่ีดงักล่าว 

ทั้งน้ี ไม่วา่จะเรียกช่ือตาํแหน่งของบุคคลดงักล่าวอยา่งใด 

 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 5/2560  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 6)  

ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561) 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 11/2559 เร่ือง  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 4) 

ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 
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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

  “ผูแ้นะนาํการลงทุน”9  หมายความวา่   บุคคลท่ีใหค้าํแนะนาํแก่ผูล้งทุน ซ่ึงไดแ้ก่  

การติดต่อเพื่อชกัชวนใหมี้การลงทุน หรือการใหค้าํแนะนาํเพื่อการซ้ือขายหรือลงทุนในผลิตภณัฑ ์

ในตลาดทุน โดยไม่มีการวางแผนหรือการวิเคราะห์การลงทุนประกอบการให้คาํแนะนาํ ซ่ึงแบ่งออกได้

ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ผูแ้นะนาํการลงทุนตราสารทัว่ไป  หมายความวา่   ผูแ้นะนาํการลงทุนท่ีให้

คาํแนะนาํแก่ผูล้งทุนไดเ้ฉพาะผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีไม่มีความซบัซอ้น  

  (2)  ผูแ้นะนาํการลงทุนตราสารซบัซอ้น  หมายความวา่   ผูแ้นะนาํการลงทุนท่ีให้

คาํแนะนาํแก่ผูล้งทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีไม่มีความซบัซอ้นและผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีมี 

ความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้นไดเ้พิ่มเติมดว้ย ซ่ึงแบ่งออกไดด้งัน้ี 

        (ก)  ผูแ้นะนาํการลงทุนตราสารซบัซอ้นประเภท 1 ซ่ึงสามารถแนะนาํผลิตภณัฑ์

ในตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้นไดทุ้กประเภท 

        (ข)  ผูแ้นะนาํการลงทุนตราสารซบัซอ้นประเภท 2 ซ่ึงสามารถแนะนาํผลิตภณัฑ์

ในตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้นไดเ้ฉพาะท่ีเป็นหน่วยลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือ 

มีความซบัซอ้น และตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น 

        (ค)  ผูแ้นะนาํการลงทุนตราสารซบัซอ้นประเภท 3 ซ่ึงสามารถแนะนาํผลิตภณัฑ์

ในตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้นไดเ้ฉพาะท่ีเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(3)  ผูแ้นะนาํการลงทุนอาเซียน  หมายความวา่   บุคคลท่ีใหค้าํแนะนาํทัว่ไป (general 

advice) แก่ผูล้งทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี โดยมิไดมี้การติดต่อเพื่อชกัชวนให้

มีการลงทุนดว้ย ซ่ึงบุคคลดงักล่าวเป็นผูแ้นะนาํการลงทุนจากประเทศท่ีมีการลงนามในโครงการตาม 

ความร่วมมือภายในกลุ่มประเทศอาเซียน (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON  

THE ACMF PASS  UNDER ASEAN CAPITAL MARKET PROFESSIONAL MOBILITY 

FRAMEWORK) 

      (ก)  หุน้ท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอาเซียน 

      (ข)  หน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายในประเทศอาเซียนท่ีไม่ใช่หน่วยลงทุนท่ีมี 

ความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น 

 
9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 70/2561  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 10) 

ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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      (ค)  ตราสารหน้ีท่ีออกและเสนอขายในประเทศอาเซียนท่ีไม่ใช่ตราสารหน้ีท่ีมี 

ความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น 

“การใหค้าํแนะนาํทัว่ไป”9  หมายความวา่   การใหค้าํแนะนาํซ่ึงไม่มีการพิจารณา 

ถึงความเหมาะสมในการลงทุน วตัถุประสงคใ์นการลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความตอ้งการของ 

บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะ 

   “ผูว้างแผนการลงทุน”  หมายความวา่   บุคคลท่ีใหค้าํแนะนาํการลงทุนแก่ผูล้งทุนซ่ึง

สามารถวางแผนการลงทุนประกอบการใหค้าํแนะนาํได ้ซ่ึงไดแ้ก่ การใชข้อ้มูลของลูกคา้แต่ละราย 

ในเชิงลึก เพื่อนาํมาประกอบกบัการวางแผนและใหค้าํแนะนาํการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 

แบบเฉพาะเจาะจง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละวตัถุประสงคก์ารลงทุนของลูกคา้แต่ละราย 

  “นกัวิเคราะห์การลงทุน”9  หมายความวา่   บุคคลท่ีใหค้าํแนะนาํการลงทนุแก่ผูล้งทุน

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์การลงทุนประกอบการให้คาํแนะนาํได ้ซ่ึงไดแ้ก่ การวิเคราะห์ หรือการให้

คาํแนะนาํเก่ียวกบัคุณค่าหรือความเหมาะสมในการซ้ือขายหรือลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน  ทั้งน้ี 

ไม่วา่จะเป็นการวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัพื้นฐานหรือการวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิค และใหห้มายความ

รวมถึงนกัวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน 

“นกัวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน”9  หมายความวา่   บุคคลซ่ึงสามารถวิเคราะห์ 

การลงทุนและใหค้าํแนะนาํโดยไม่มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน วตัถุประสงคใ์น 

การลงทุน ฐานะทางการเงิน หรือความตอ้งการของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะและมิไดมี้ 

การติดต่อเพื่อชกัชวนใหมี้การลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี ซ่ึงบุคคลดงักล่าว

ทาํหนา้ท่ีเป็นนกัวิเคราะห์การลงทุนจากประเทศท่ีมีการลงนามในโครงการตามความร่วมมือภายใน

กลุ่มประเทศอาเซียน (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ACMF PASS  UNDER 

ASEAN CAPITAL MARKET PROFESSIONAL MOBILITY FRAMEWORK) 

(ก)  หุน้ท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอาเซียน 

(ข)  หน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายในประเทศอาเซียนท่ีไม่ใช่หน่วยลงทุนท่ีมี 

ความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น  

 
9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 70/2561  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 10) 

ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 70/2561  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 10) 

ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 70/2561  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 10) 

ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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(ค)  ตราสารหน้ีท่ีออกและเสนอขายในประเทศอาเซียนท่ีไม่ใช่ตราสารหน้ีท่ีมี 

ความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น 

  “เจา้หนา้ท่ีจดัการการซ้ือขายดา้นสินคา้เกษตร”8

2  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหดู้แลบญัชีของลูกคา้ในการซ้ือขายสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้หรือตวัแปรเป็นสินคา้เกษตร โดยบุคคลดงักล่าวสามารถตดัสินใจซ้ือขาย

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อลูกคา้เป็นปกติ (day-to-day decision) ไดต้ามความยินยอมท่ีลูกคา้ไดแ้สดง

เจตนาไวก้บัผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  ทั้งน้ี ไม่วา่บุคคลดงักล่าวจะมีการใหค้าํแนะนาํ 

การลงทนุในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวดว้ยหรือไม่ก็ตาม 

  “การวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัพื้นฐาน”  หมายความวา่   การวิเคราะห์เพื่อมุ่งหามูลค่า 

ท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน โดยใชก้ารพิจารณาจากปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

ในอนาคต อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง ภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง แนวทาง 

การบริหารงานของผูอ้อกผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน รวมถึงความเส่ียงต่าง ๆ ทางธุรกิจ เป็นตน้  

โดยมีการนาํขอ้มูลการดาํเนินงานในอดีตและปัจจุบนัมาร่วมคาดการณ์แนวโนม้ผลการดาํเนินงาน 

ในอนาคต 

  “การวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัทางเทคนิค”  หมายความวา่   การวิเคราะห์โดยศึกษา

พฤติกรรมของราคาและปริมาณการซ้ือขายของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน หรือพฤติกรรมของตลาดในอดีต 

โดยมีการจดัทาํเป็นกราฟและใชท้ฤษฎีวิเคราะห์ทางเทคนิค ประกอบกบัผลการทดสอบวิจยัมา

คาดการณ์พฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือพฤติกรรมการ

เคล่ือนไหวของตลาดในอนาคต 

  ขอ้ 3   สาํนกังานอาจกาํหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของ

ขอ้กาํหนดตามประกาศน้ี เพื่อเป็นการใหแ้นวทางปฏิบติัท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี 

และหากผูป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่ผูป้ระกอบธุรกิจไดป้ฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดในประกาศน้ีแลว้ 

 

 

 

 

 
2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 81/2558  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 3)  

ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
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หมวด 2 

การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็น 

บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

___________________ 

  ขอ้ 42   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซ่ึงปฏิบติังานดา้นใดดา้นหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตอ้งมี

คุณสมบติั ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม หรือไดรั้บความเห็นชอบ ตามท่ีประกาศน้ีกาํหนด แลว้แต่กรณี 

  (1)  งานเก่ียวกบัการบริหาร กาํหนด ควบคุม และกาํกบัดูแลนโยบายของ 

ผูป้ระกอบธุรกิจ 

  (2)  งานเก่ียวกบัการควบคุม ดูแล และจดัการหน่วยธุรกิจเก่ียวกบัการแนะนาํ 

การลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทนุหรือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน การจดัการลงทุน 

การจดัการสาขาของผูป้ระกอบธุรกิจ หรือการดูแลบญัชีของลูกคา้เพื่อการตดัสินใจแทนลูกคา้ 

  (3)  งานเก่ียวกบัการควบคุม ดูแล และจดัการหน่วยธุรกิจเก่ียวกบัการปฏิบติัการ  

การกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเส่ียง 

  (4)  งานเก่ียวกบัการจดัการลงทนุในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน ตราสาร หรือทรัพยสิ์นอ่ืน

ท่ีกาํหนดไว ้

  (5)  งานเก่ียวกบัวิเคราะห์ แนะนาํ หรือวางแผนการลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้ หรือการดูแล

บญัชีของลูกคา้เพื่อการตดัสินใจแทนลูกคา้ 

  ขอ้ 5   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซ่ึงปฏิบติังานตามขอ้ 4(1) ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตาํแหน่ง

ดงัต่อไปน้ี แต่ไม่รวมถึงบุคลากรดงักล่าวตามขอ้ 10 

  (1)  กรรมการ 

  (2)  ผูจ้ดัการ 

  (3)  ผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าตาํแหน่งตาม (2) ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

  (4)  ท่ีปรึกษาของบริษทัหลกัทรัพยต์ามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

  ขอ้ 6   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซ่ึงปฏิบติังานตามขอ้ 4(2) ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตาํแหน่ง

ดงัต่อไปน้ี แต่ไม่รวมถึงบุคลากรดงักล่าวตามขอ้ 10 

  (1)  รองผูจ้ดัการ 

  (2)  ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

 
2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 81/2558  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 3)  

ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

  (3)  ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

  (4)  ผูจ้ดัการสาขา 

  (5)  ผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าตาํแหน่งตาม (1) ถึง (4) ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

  ขอ้ 7   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซ่ึงปฏิบติังานตามขอ้ 4(3) ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตาํแหน่ง

ดงัต่อไปน้ี แต่ไม่รวมถึงบุคลากรดงักล่าวตามขอ้ 10 

  (1)  รองผูจ้ดัการ 

  (2)  ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

  (3)  ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

  (4)  ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน 

  (5)  ผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าตาํแหน่งตาม (1) ถึง (4) ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

  (6)  กรรมการในคณะกรรมการซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้

คณะกรรมการดงักล่าวทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัการ การกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน การตรวจสอบ 

กิจการภายใน หรือการบริหารความเส่ียง เช่น คณะกรรมการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน คณะกรรมการ

พิจารณาการลงทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ หรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ 

  (7)  ผูด้าํรงตาํแหน่งไมว่า่จะเรียกช่ือใดซ่ึงใหค้าํปรึกษาหรือความเห็นต่อ

คณะกรรมการตาม (6) 

  ขอ้ 8   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซ่ึงปฏิบติังานตามขอ้ 4(4) ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตาํแหน่ง

ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ผูจ้ดัการกองทุน 

  (2)  ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

  (3)  ผูจ้ดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

  (4)  ผูจ้ดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  (5)  ผูช่้วยการจดัการลงทุนของผูด้าํรงตาํแหน่งตาม (1) ถึง (4) 

  (6)  กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน 

  (7)  ผูด้าํรงตาํแหน่งไม่วา่จะเรียกช่ือใดซ่ึงใหค้าํปรึกษาหรือความเห็นต่อ

คณะกรรมการตาม (6) 

  (8)  ผูส่้งคาํสั่งซ้ือขายเพื่อกองทุน 

  ขอ้ 9   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซ่ึงปฏิบติังานตามขอ้ 4(5) ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตาํแหน่ง

ดงัต่อไปน้ี แต่ไม่รวมถึงบุคลากรดงักล่าวตามขอ้ 11 

  (1)  ผูแ้นะนาํการลงทุน 
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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

  (2)  ผูว้างแผนการลงทุน 

  (3)  นกัวิเคราะห์การลงทุน 

  (4)2  เจา้หนา้ท่ีจดัการการซ้ือขายดา้นสินคา้เกษตร 

  ขอ้ 10   การแต่งตั้งบุคลากรเพื่อดาํรงตาํแหน่งตามขอ้ 5 ขอ้ 6 หรือขอ้ 7 ในกรณีใด

กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี 

  (1)  เป็นการแต่งตั้งโดยผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  (2)  เป็นการแต่งตั้งบุคคลซ่ึงไดรั้บยกเวน้ตามมาตรา 103(7) แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

  ขอ้ 11   การแต่งตั้งบุคลากรเป็นผูแ้นะนาํการลงทุน ผูว้างแผนการลงทุน หรือ

นกัวิเคราะห์การลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี 

  (1)  เป็นการแต่งตั้งโดยผูป้ระกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี 

        (ก)  การใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์

        (ข)  การจดัการเงินร่วมลงทุน 

        (ค)  การยมืหรือใหย้มืหลกัทรัพย ์

         (ง)  การเป็นนายหนา้ระหวา่งผูค้า้หลกัทรัพย ์

  (2)  เป็นการแต่งตั้งเพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูล้งทุนในต่างประเทศของสาขาหรือ

สาํนกังานผูแ้ทนในต่างประเทศ 

  (3)  เป็นการแต่งตั้งผูท่ี้ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นผูค้า้ตราสารหน้ีกบัสมาคม 

ตลาดตราสารหน้ีไทยใหแ้นะนาํการลงทุนในตราสารหน้ีในนามของผูป้ระกอบธุรกิจประเภทการคา้

หลกัทรัพย ์ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั 

  (4)5  เป็นการแต่งตั้งเพื่อให้บริการซ้ือขายพนัธบตัรรัฐบาลหรือพนัธบตัรท่ี

กระทรวงการคลงัคํ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีมีขอ้กาํหนดให้ผูถื้อกรรมสิทธ์ิขายคืนไดต้ามราคาท่ี

แน่นอนหรือราคาขั้นตํ่าท่ีไดก้าํหนดไวต้ั้งแต่วนัท่ีออกพนัธบตัร 

 

 

 
2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 81/2558  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 3)  

ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 5/2560  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 6) ลง

วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561) 
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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

  (5)10  เป็นการแต่งตั้งเพื่อให้ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูล้งทุนสาํหรับกองทุนรวมเสริมสภาพคล่อง

เพื่อลดความเส่ียงของการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน 

  ขอ้ 12   ผูป้ระกอบธุรกิจจะแต่งตั้งหรือมอบหมายใหผู้ใ้ดปฏิบติังานในขอ้ 4  

จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี แลว้แต่กรณี 

  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลนั้นดาํรงตาํแหน่งตามขอ้ 5  

ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

        (ก)  มีคุณสมบติัและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

พ.ศ. 2546  

        (ข)  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในหมวด 3 

        (ค)  ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานก่อนปฏิบติังาน  เวน้แต่เป็นกรณีใด 

กรณีหน่ึงดงัน้ี 

   1.  ผูป้ระกอบธุรกิจเป็นสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งตามกฎหมายอ่ืนและไดรั้บ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดตามมาตรา 111 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

   2.  การแต่งตั้งหรือมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษทัหลกัทรัพย์

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายบคุคลนั้นดาํรงตาํแหน่งตามขอ้ 6  

ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

         (ก)  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

พ.ศ. 2546 

         (ข)  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในหมวด 3 

         (ค)  ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานก่อนปฏิบติังาน  เวน้แต่ผูป้ระกอบธุรกิจ 

เป็นสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งตามกฎหมายอ่ืนและไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงอยู่

ภายใตข้อ้กาํหนดตามมาตรา 111 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

 
10 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 27/2563  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 11) 

ลงวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลนั้นดาํรงตาํแหน่งตามขอ้ 7  

ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

         (ก)  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

พ.ศ. 2546 

         (ข)  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในหมวด 3  

  (4)  ในกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลนั้นดาํรงตาํแหน่งตามขอ้ 8 หรือ 

ขอ้ 9 ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

         (ก)  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในหมวด 3 

         (ข)  ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานก่อนปฏิบติังาน 

หมวด 3 

คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มเพิ่มเติม 

ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

___________________ 

  ขอ้ 1315   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความสามารถ 

ประสบการณ์การทาํงาน ผา่นการอบรมหรือการทดสอบหลกัสูตรของสาํนกังานหรือหน่วยงาน 

ท่ีสาํนกังานยอมรับ และมีขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ี  ทั้งน้ี ตามตารางคุณสมบติัของบุคลากรในธุรกิจ 

ตลาดทุน ตารางประเภทธุรกรรม และตารางคุณสมบติัของผูข้อความเห็นชอบในการต่ออาย ุท่ีแนบทา้ย

ประกาศน้ี  เวน้แต่เป็นบุคลากรซ่ึงปฏิบติังานตามขอ้ 4(1) (2) หรือ (3) ซ่ึงไดรั้บการผอ่นผนัจาก

สาํนกังาน 

  ขอ้ 14   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตอ้งเป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหมวด 7 

  ขอ้ 14/112   ในกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งบุคลากรตามขอ้ 8(1) ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งพิจารณา

ใหบุ้คลากรท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย 

  (1)  ไม่เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัอ่ืน และตอ้งไม่เป็นผูจ้ดัการลงทนุ

ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีดาํเนินการในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงหรือแข่งขนักบัการดาํเนินการ

 
15 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 64/2564  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 16) 

ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565) 
12 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 14/2564  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 13) 

ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
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ของผูป้ระกอบธุรกิจ  เวน้แต่ผูป้ระกอบธุรกิจแสดงไดว้า่มีการจดัโครงสร้างขององคก์รท่ีไม่ก่อใหเ้กิด 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

นั้นได ้

  (2)  ในกรณีท่ีแต่งตั้งพนกังานของผูป้ระกอบธุรกิจเป็นบุคลากรตามขอ้ 8(1)  

บุคคลดงักล่าวตอ้งดาํรงตาํแหน่งท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

          (ก)  ตาํแหน่งท่ีไมก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการจดัการลงทุน 

          (ข)  ตาํแหน่งกรรมการ ผูจ้ดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ผูจ้ดัการของ 

ผูป้ระกอบธุรกิจ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนซ่ึงดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน 

ท่ีเก่ียวกบัการลงทุน 

หมวด 4 

การขอรับความเห็นชอบและการใหค้วามเห็นชอบ 

___________________ 

ส่วนท่ี 1 

การขอรับความเห็นชอบ 

___________________ 

  ขอ้ 15   ในการยืน่คาํขอรับความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและการต่อ

อายกุารใหค้วามเห็นชอบ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการพิจารณาให ้

ความเห็นชอบตามท่ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 

ส่วนท่ี 2 

ระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ และการต่ออาย ุ

___________________ 

  ขอ้ 16   การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนใหมี้ผลดงัต่อไปน้ี 

  (1)  กรณีเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 8(5) (6) (7) และ (8) 

ใหมี้อายตุลอดเวลาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีหรือดาํรงตาํแหน่งนั้นๆ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจ 

  (2)  กรณีเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ้ 8(1) (2) และ (4) ใหมี้อายสุองปี

ปฏิทิน โดยในการขอความเห็นชอบคร้ังแรก ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ แต่ใหน้บั

ระยะเวลาสองปีดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ของปีถดัไป  ทั้งน้ี ในกรณีเป็นการใหค้วามเห็นชอบ

บุคลากรท่ีเคยไดรั้บความเห็นชอบใหป้ฏิบติังานในตาํแหน่งตามขอ้ 8(1) (2) หรือ (4) ประเภทใด
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ประเภทหน่ึงมาก่อนแลว้ และอายกุารใหค้วามเห็นชอบประเภทนั้นยงัไม่ส้ินสุดลง ใหค้วามเห็นชอบ

ทุกประเภทส้ินสุดลงพร้อมกบัอายกุารใหค้วามเห็นชอบคร้ังล่าสุด 

  (3)  กรณีเป็นบคุลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ้ 8(3) ใหมี้อายตุลอดเวลาท่ียงัสามารถ

ดาํรงคณุสมบติัการเป็นผูจ้ดัการกองทุนตามขอ้ 8(1) หรือผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

ตามขอ้ 8(2)ได ้แลว้แต่กรณี 

  (4)2  กรณีเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ้ 9 ใหมี้อายสุองปีปฏิทิน โดยใน 

การขอความเห็นชอบคร้ังแรก ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ แต่ให้นบัระยะเวลาสองปี

ดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ของปีถดัไป  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเคยไดรั้บความเห็นชอบให้ปฏิบติังานใน

ตาํแหน่งนกัวิเคราะห์การลงทุน ผูแ้นะนาํการลงทุน ผูว้างแผนการลงทุน หรือเจา้หนา้ท่ีจดัการการซ้ือ

ขายดา้นสินคา้เกษตร ประเภทใดประเภทหน่ึงมาก่อนแลว้ และอายกุารใหค้วามเห็นชอบประเภทนั้น 

ยงัไม่ส้ินสุดลง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

         (ก)  กรณีท่ีการใหค้วามเห็นชอบคร้ังหลงัมีขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีเหนือกวา่

ประเภทท่ีไดรั้บความเห็นชอบในคร้ังก่อน ใหอ้ายกุารใหค้วามเห็นชอบคร้ังก่อนส้ินสุดลงในวนัท่ี 

การใหค้วามเห็นชอบคร้ังหลงัมีผล 

         (ข)  กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) ใหอ้ายกุารใหค้วามเห็นชอบทุกประเภทส้ินสุดลง

พร้อมกบัอายกุารใหค้วามเห็นชอบคร้ังล่าสุด 

  ขอ้ 17   การขอต่ออายกุารให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ้ 8(1) 

(2) และ (4) และขอ้ 9 ใหย้ืน่คาํขอต่ออายไุดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน จนถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม ของปีท่ี 

การใหค้วามเห็นชอบจะส้ินสุดลง 

ส่วนท่ี 3 

การใหค้วามเห็นชอบส้ินสุดลง 

___________________ 

  ขอ้ 18   การใหค้วามเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนส้ินสุดลงเม่ือมีเหตุอยา่งใด

อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  (1)  เม่ือบุคคลนั้นไม่มีคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 12  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบุคคลนั้นมีลกัษณะตอ้งหา้มภายหลงัไดรั้บความเห็นชอบ ใหก้ารใหค้วามเห็นชอบ

ส้ินสุดลงตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในส่วนท่ี 2 ของหมวด 7 

 
2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 81/2558 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 3)  

ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
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  (2)  เม่ือบุคคลนั้นเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 8(5) (6) (7) 

และ (8) ซ่ึงพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งนั้น ๆ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจ 

  (3)  เม่ือบุคคลนั้นเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ้ 8(1) (2) และ (4) และขอ้ 9 

ซ่ึงไม่มีการขอต่ออายกุารให้ความเห็นชอบตามขอ้ 17 

  (4)  เม่ือบุคคลนั้นเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทนุตามขอ้ 8(3) ซ่ึงขาดคุณสมบติั 

การเป็นผูจ้ดัการกองทนุตามขอ้ 8(1) หรือผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ามขอ้ 8(2) แลว้แต่

กรณี 

(5)13  เม่ือบุคคลนั้นเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ้ 9(1) โดยใชคุ้ณสมบติั 

ในดา้นอายท่ีุไม่นอ้ยกวา่หา้สิบปีและการมีประสบการณ์การทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเวลามากกวา่สิบปี  

ซ่ึงพน้จากการปฏิบติัหนา้ที่ให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีออกหนงัสือรับรองประสบการณ์และศกัยภาพ 

ในการทาํงาน  แต่ไม่รวมถึงการโอนยา้ยการปฏิบติัหนา้ท่ีระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนกบัผูป้ระกอบธุรกิจ

ท่ีออกหนงัสือรับรองประสบการณ์และศกัยภาพในการทาํงาน ท่ีอยูใ่นกระบวนการหรือภายหลงั 

การควบ รวม หรือซ้ือกิจการระหว่างกนั 

  (6)9  เม่ือบุคคลนั้นเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ้ 9(1) หรือ (3) โดยใช้

คุณสมบติัการเป็นผูแ้นะนาํการลงทุนอาเซียนหรือนกัวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน ส้ินสุดจาก 

การเป็นผูแ้นะนาํการลงทุนหรือนกัวิเคราะห์การลงทุนจากหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีบุคคลดงักล่าว 

ไดข้ึ้นทะเบียนไวห้รือไดรั้บความเห็นชอบจากประเทศท่ีมีการลงนามในโครงการตามความร่วมมือ

ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE ACMF PASS  

UNDER ASEAN CAPITAL MARKET PROFESSIONAL MOBILITY FRAMEWORK) 

หมวด 5 

หนา้ท่ีของผูป้ระกอบธุรกิจ 

___________________ 

  ขอ้ 19   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายงานการแต่งตั้งและการส้ินสุดการแต่งตั้งบุคลากร 

ในธุรกิจตลาดทุนดงัต่อไปน้ี ต่อสาํนกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน  

ภายในเจ็ดวนัทาํการนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 

  (1)  บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังาน 

 
13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 15/2564  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 14) 

ลงวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 70/2561  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 10) 

ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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  (2)  ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานตามขอ้ 7(4) 

  ขอ้ 20   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัทาํและจดัเก็บขอ้มูลการแต่งตั้งและการส้ินสุด 

การแต่งตั้งบุคลากรในธุรกิจตลาดทนุดงัต่อไปน้ี ไวท่ี้บริษทัในลกัษณะท่ีพร้อมเรียกดูหรือจดัให้

สาํนกังานตรวจสอบไดเ้ม่ือไดรั้บการร้องขอ  

  (1)  บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ้ 5 และขอ้ 6 ของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นสถาบนั

การเงินท่ีจดัตั้งตามกฎหมายอ่ืนและไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนด

ตามมาตรา 111 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

  (2)  ท่ีปรึกษาของบริษทัหลกัทรัพยต์ามขอ้ 5(4) 

  (3)  บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ้ 7(1) (2) (3) (5) (6) และ (7) 

  ขอ้ 21   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจประกาศรายช่ือบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ้ 8(1) (2) 

(3) และ (4) ไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของผูป้ระกอบธุรกิจ และใหเ้ปิดเผยช่ือดงักล่าวไวใ้น

เวบ็ไซตข์องผูป้ระกอบธุรกิจดว้ย  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือบุคลากรในธุรกิจตลาดทนุ

ดงักล่าว ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปรับปรุงขอ้มูลภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

  ขอ้ 22   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อสาํนกังาน เม่ือปรากฏ

ขอ้เทจ็จริงวา่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีผูป้ระกอบธุรกิจแต่งตั้งหรือมอบหมายใหป้ฏิบติังาน ไม่มี

คุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ภายในเจ็ดวนัทาํการนบัแต่วนัท่ีรู้หรือมีเหตุอนัควรรู้

ถึงขอ้เทจ็จริงในเร่ืองดงักล่าว 

  (1)  การไม่มีคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

พ.ศ. 2546 

  (2)  การมีลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1 ตามขอ้ 29 หรือกลุ่มท่ี 2 ตามขอ้ 30 แต่ไม่รวมถึง

การมีลกัษณะตอ้งหา้มอนัเน่ืองจากการดาํเนินการของสาํนกังาน 

หมวด 6 

หนา้ท่ีของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

___________________ 

  ขอ้ 236   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือให้บริการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 
6 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 48/2560  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 7)  

ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 
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(2)  ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ  

และปฏิบติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเป็นธรรม ดว้ยความเอาใจใส่ ระมดัระวงั รอบคอบ โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

(3)  ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจ 

แห่งกฎหมายดงักล่าว ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

(4)  ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 

ท่ีกาํหนดโดยสาํนกังาน สมาคม หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจตลาดทุนท่ีสาํนกังานยอมรับ 

  ขอ้ 24   ในกรณีท่ีบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ 23  

ใหส้าํนกังานพิจารณาและดาํเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวส้าํหรับการมีลกัษณะตอ้งหา้ม 

ในกลุ่มท่ี 3 ตามหมวด 7 

  ขอ้ 25   ในกรณีท่ีบคุลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นผูท่ี้ขึ้นทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์

หรือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายลว่งหนา้เพื่อเป็นตวัแทนของสมาชิกในการซ้ือขายดว้ยระบบการซ้ือขาย

ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน หากบุคคลดงักล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยห์รือ

ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้กาํหนด และการกระทาํดงักล่าวเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑใ์นเร่ืองเดียวกนัในหมวดน้ี และตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ไดด้าํเนินการลงโทษกบับุคคลดงักล่าวตามกฎเกณฑข์องตนแลว้ สาํนกังานจะไม่ดาํเนินการตามท่ี

กาํหนดในขอ้ 24 กบับุคคลนั้นอีกก็ได ้หากเห็นวา่บุคคลดงักล่าวไดรั้บโทษอยา่งเหมาะสมแลว้ 

  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้าํมาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขาย

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ลงโทษดว้ยการปรับเป็นเงิน 

  “สมาชิก”  ตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่   สมาชิกของตลาดหลกัทรัพยห์รือ 

ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 26   ใหน้าํความในขอ้ 25 มาใชบ้งัคบักบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีเป็น 

ผูท่ี้ขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ซ่ึงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองเดียวกนั 

ในหมวดน้ี และสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยไดด้าํเนินการลงโทษกบับุคคลดงักล่าวตามกฎเกณฑ ์

ของตนแลว้ โดยอนุโลม 
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หมวด 7 

ลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

___________________ 

  ขอ้ 27   ในหมวดน้ี 

  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่ 

  (1)  ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

  (2)  ธุรกิจหลกัทรัพย ์

  (3)  ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  (4)  ธุรกิจประกนัภยั 

  (5)  ธุรกิจสถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

ส่วนท่ี 16 

การมีลกัษณะตอ้งหา้ม 

___________________ 

  ขอ้ 28   บุคลากรในธุรกิจตลาดทนุตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามดงัต่อไปน้ี 

  (1)  มีความบกพร่องในดา้นความสามารถตามกฎหมาย หรืออยูร่ะหวา่งถูกดาํเนินการ 

ตามกฎหมายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลตลาดทุน หรือมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามท่ีกาํหนดไวใ้น 

ขอ้ 29 เป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1   

  (2)  มีประวติัการถูกลงโทษหรือถูกดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานท่ีมี

ลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์นตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 30 เป็นลกัษณะตอ้งหา้ม

กลุ่มท่ี 2 

  (3)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการปฏิบติัต่อลูกคา้ ผูล้งทุน 

บริษทัหรือผูถื้อหุ้นโดยรวม หรือตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม ในเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัตามท่ีกาํหนดไว้

ในขอ้ 31 เป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 

  ขอ้ 29   ใหก้รณีดงัต่อไปน้ีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1  

  (1)  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย  

(2)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 
6 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 48/2560  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 7)  

ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 



19 
 

 
SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

  (3)  เป็นบุคคลท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสาํนกังานหรืออยู่ระหว่างถูกดาํเนินคดี 

อนัเน่ืองจากกรณีท่ีสํานกังานกล่าวโทษ หรือศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกในความผิดอยา่งใดอยา่งหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี ไม่วา่ศาลจะมีคาํพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจาํคุกหรือพน้จาก 

การรอการลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสามปี 

        (ก)  ความผิดตามมาตรา 289 ประกอบกบัมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลกัษณะ 

เขา้ข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

        (ข)  ความผดิตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกบัมาตรา 16  

(เฉพาะท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบญัญติั

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

        (ค)  ความผดิตามมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 หรือมาตรา 77 ประกอบกบัมาตรา 54  

แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

  (4)  เป็นบุคคลท่ีสาํนกังานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายช่ือของบุคคลในระบบขอ้มูล

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์น่ืองจากเป็นผูท่ี้มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ

ใหเ้ป็นกรรมการและผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 

การกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารบริษทั 

  ขอ้ 30   ใหก้รณีดงัต่อไปน้ีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 

  (1)  เป็นบุคคลท่ีศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเก่ียวกบั 

การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ไม่วา่ศาลจะมีคาํพิพากษา 

ใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจาํคุกหรือพน้จากการรอการลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสามปี 

(2)  เป็นบุคคลท่ีศาลมีคาํสั่งถึงท่ีสุดให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย

เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

หรือกฎหมายอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั และยงัไม่พน้สามปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีคาํสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็น 

ของแผน่ดิน 

  (3)  เป็นบุคคลท่ีไม่สามารถดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ 

ท่ีปรึกษาของสถาบนัการเงิน หรือบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการบริการทางการเงิน จดัการ

หรือรับเงินทุนของลูกคา้ เน่ืองจากมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน

ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยูร่ะหวา่งเวลาท่ียงัไม่สามารถกลบัมาดาํรง

ตาํแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอี้ก  ทั้งน้ี เฉพาะลกัษณะตอ้งหา้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี 

         (ก)  การทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
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         (ข)  การบริหารงานท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคาํสั่งของ 

หน่วยงานกาํกบัดูแล หรือบริหารงานหรือจดัการงานท่ีไม่เหมาะสม 

         (ค)  การกระทาํท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทาํท่ีไม่เป็นธรรมหรือ 

เป็นการเอาเปรียบ 

  (4)  เป็นบุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งถูกดาํเนินการอนัเป็นผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น

บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพง่กาํหนดมาตรการลงโทษ

ทางแพ่ง หรือศาลมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งกาํหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งห้ามเป็นกรรมการหรือ

ผูบ้ริหารในบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัหลกัทรัพย ์หรือถูกสาํนกังานสั่งพกัหรือเพิกถอน 

การให้ความเห็นชอบ หรือมีลกัษณะท่ีทาํให้การให้ความเห็นชอบส้ินสุด หรือถูกดาํเนินการอ่ืน 

ในทาํนองเดียวกนั อนัเป็นผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการ

ของศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือสาํนกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้

      (ข)  การดาํเนินการตาม (ก) สืบเน่ืองมาจากการปฏิบติังานในฐานะบุคลากร 

ในตาํแหน่งท่ีมีผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบติังานในตาํแหน่งท่ีพิจารณา 

      (ค)  เหตุของการดาํเนินการตาม (ก) เป็นเร่ืองการกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และ

ประกาศท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะ

หลอกลวง ฉอ้โกง ทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หรือขาดความระมดัระวงั ขาดความซ่ือสัตยสุ์จริต หรือ 

ขาดจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ีเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

  ขอ้ 31   ใหก้รณีท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ีเป็นลกัษณะตอ้งหา้ม 

กลุ่มท่ี 3 

  (1)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหนา้ท่ีหรือการใหบ้ริการ

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผูล้งทุน 

หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบติังานเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพซ่ึงกาํหนดโดยสาํนกังาน 

สมาคม หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนท่ีสาํนกังานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือ

สนบัสนุนการกระทาํดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 

  (2)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตาม

สมควรเพื่อป้องกนัมิใหนิ้ติบุคคลหรือกิจการท่ีตนมีอาํนาจในการจดัการ หรือผูป้ฏิบติังานซ่ึงอยูภ่ายใต ้

การตรวจสอบดูแล (ถา้มี) กระทาํการใดหรืองดเวน้กระทาํการใดอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

พ.ศ. 2546  พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  หรือประกาศท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจ 
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แห่งกฎหมายดงักล่าว อนัอาจก่อใหเ้กิดความไม่เช่ือมัน่ในธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

หรือธุรกิจทรัสตโ์ดยรวม หรือความเสียหายต่อช่ือเสียง ฐานะ การดาํเนินธุรกิจ หรือลูกคา้ของธุรกิจนั้น 

  (3)  มีเหตุอนัควรเช่ือว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอนัส่อไปในทางไม่สุจริตท่ีส่งผลกระทบ

ต่อความน่าเช่ือถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนยัสาํคญั หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือ

สนบัสนุนการกระทาํดงักล่าวของบุคคลอ่ืน เช่น การแสวงหาหรือเบียดบงัผลประโยชน์ใดโดยมิชอบ

เพื่อตนเอง บริษทัหลกัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืน โดยอาศยัตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีตนดาํรงอยู ่หรือการทุจริต 

การสอบ เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 2 

ผลของการมีลกัษณะตอ้งหา้ม 

___________________ 

  ขอ้ 32   ในกรณีท่ีผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามส่วนท่ี 1 เป็นผูย้ื่นคาํขอรับความเห็นชอบ

เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศน้ี ใหส้าํนกังานใชเ้หตุแห่งการมีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว

ในการปฏิเสธการใหค้วามเห็นชอบบุคคลดงักล่าวได ้

  ขอ้ 336   สาํหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีดาํรงตาํแหน่งตามขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 8 

หรือขอ้ 9 ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน หากปรากฏวา่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามส่วนท่ี 1  

ใหส้าํนกังานดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

  (1)  กรณีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1 ตามขอ้ 29 หรือลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2  

ตามขอ้ 30(1) หรือ (2) ใหส้าํนกังานสั่งเพกิถอนการใหค้วามเห็นชอบ 

  (2)  กรณีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 ตามขอ้ 30(3) หรือ (4) ใหส้าํนกังานสั่งพกัหรือ 

เพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบตามแต่เหตุแห่งการมีลกัษณะตอ้งหา้มนั้น 

  (3)  กรณีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 ตามขอ้ 31 สาํนกังานอาจสั่งพกัหรือเพิกถอน 

การใหค้วามเห็นชอบตามสมควรแก่กรณี 

  ขอ้ 34   สาํหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีดาํรงตาํแหน่งตามขอ้ 5 ขอ้ 6 หรือขอ้ 7 

ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน  หากปรากฏวา่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามส่วนท่ี 1  

ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจดาํเนินการหา้มบคุคลดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

  (1)  กรณีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1 ตามขอ้ 29 ตั้งแต่เม่ือศาลมีคาํสั่งหรือ 

คาํพิพากษาถึงท่ีสุดในเร่ืองท่ีกาํหนด หรือเม่ือสาํนกังานไดมี้หนงัสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อ 

 
6 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 48/2560  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 7)  

ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 
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พนกังานสอบสวน หรือมีหนงัสือแจง้การมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ แลว้แต่กรณี จนกวา่ 

บุคคลนั้นจะพน้จากการมีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว 

  (2)  กรณีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 ตั้งแต่เม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงท่ีมีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามขอ้ 30 ต่อสาํนกังาน และสาํนกังานไดมี้หนงัสือแจง้บุคคลท่ีถูกพิจารณาและผูป้ระกอบธุรกิจ 

ท่ีบุคคลนั้นดาํรงตาํแหน่งอยู่ใหท้ราบถึงการมีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว จนกวา่บุคคลนั้นจะพน้จาก 

การมีลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว 

  (3)  กรณีเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 ตามขอ้ 31 ตั้งแต่วนัท่ีระบุไวใ้นหนงัสือของ

สาํนกังานซ่ึงแจง้บุคคลท่ีถูกพิจารณาและผูป้ระกอบธุรกิจท่ีบุคคลนั้นดาํรงตาํแหน่งอยู่ใหท้ราบถึง 

การมีลกัษณะตอ้งหา้มท่ีกาํหนดตามขอ้ 31 แลว้ จนกวา่จะพน้เง่ือนไขหรือระยะเวลาท่ีสาํนกังาน

กาํหนด 

  ขอ้ 35   ในการใชดุ้ลยพินิจปฏิเสธการใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ 32 พกัหรือเพิกถอน

การใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ 33(2) และ (3) หรือหา้มการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ 334(3) แลว้แต่กรณี  

ใหส้าํนกังานมีอาํนาจดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีแทนหรือประกอบ 

การดาํเนินการดงักล่าวได ้

  (1)  กาํหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาคาํขอความเห็นชอบหรือ 

หา้มการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคคลดงักล่าวในคราวต่อไป โดยระยะเวลาท่ีกาํหนดตอ้งไม่เกินสิบปี 

สาํหรับการพิจารณาการมีลกัษณะตอ้งหา้มในแต่ละกรณี 

  (2)  กาํหนดระยะเวลาการสั่งพกัการใหค้วามเห็นชอบ ซ่ึงเม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าว

แลว้ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นบคุลากรในธุรกิจตลาดทุนในตาํแหน่งเดิมต่อไปได ้

โดยไม่ตอ้งยืน่คาํขอความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ระยะเวลาท่ีกาํหนดตอ้งไม่เกินกวา่อายกุารให้ความเห็นชอบ 

ท่ีเหลืออยู่ 

  (3)  ในกรณีพฤติกรรมท่ีอาจเขา้ขา่ยเป็นลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 ตามขอ้ 31  

มีลกัษณะไม่ร้ายแรง หรือเกิดขึ้นมาแลว้เกินกวา่สิบปีนบัถึงวนัท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อสํานกังาน 

สาํนกังานอาจไม่ยกกรณีดงักลา่วขึ้นพิจารณาเป็นเหตุในการปฏิเสธการใหค้วามเห็นชอบ การพกั 

หรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบหรือหา้มการปฏิบติัหนา้ท่ี หรืออาจลดระดบัการดาํเนินการ 

เป็นการเปิดเผยพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าวก็ได ้

 

 

 

 



23 
 

 
SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

ส่วนท่ี 3 

การพิจารณาลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 

___________________ 

  ขอ้ 36   ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อการมีลกัษณะ

ตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 ตามขอ้ 31 หรือการพิจารณาดาํเนินการตามขอ้ 35 ใหส้าํนกังานนาํปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

มาใชป้ระกอบการพิจารณา 

  (1)  บทบาทความเก่ียวขอ้งและพฤติกรรมของบุคคลท่ีถูกพิจารณา 

  (2)  การลงโทษท่ีบุคคลนั้นไดรั้บไปแลว้ 

  (3)  ผลกระทบหรือความเสียหายต่อลูกคา้ ผูล้งทุน บริษทัหรือผูถื้อหุน้โดยรวม  

ตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม หรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอ้เทจ็จริงหรือพฤติกรรมท่ีพิจารณา 

  (4)  การแกไ้ขหรือการดาํเนินการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ ผูล้งทุน บริษทั หรือ 

ผูถื้อหุน้โดยรวม ตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม หรือแกไ้ข เยยีวยา หรือป้องกนัมิใหเ้กิดขอ้เทจ็จริง

หรือพฤติกรรมทาํนองเดียวกนันั้นซํ้าอีก 

  (5)  พฤติกรรมอ่ืนของผูถู้กพิจารณาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานหรือขดัขวาง

การปฏิบติังานของสาํนกังาน 

  (6)  ประวติัหรือพฤติกรรมในอดีตอ่ืนใดท่ีแสดงถึงความไม่เหมาะสมท่ีจะเป็น

บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน หรือกรรมการของศนูยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือสาํนกัหกับญัชี

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ขอ้ 37   ใหส้าํนกังานดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนแต่งตั้ง

คณะกรรมการคณะหน่ึงเพื่อทาํหนา้ท่ีพิจารณาขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐาน รวมทั้งเสนอความเห็น 

ต่อสํานกังานเก่ียวกบัการพิจารณาเหตุของการหา้มการปฏิบติัหนา้ท่ี พกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ

บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มท่ี 3 ตามขอ้ 31 หรือพิจารณาให้ความเห็นต่อ

สาํนกังานในเร่ืองใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามความในหมวดน้ี หรือพิจารณาวางแนวทางและ 

ใหค้วามเห็นต่อสาํนกังานในการดาํเนินการ 

  ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากตลาดเงินหรือตลาดทุน

จาํนวนไม่เกินหา้คนซ่ึงไม่เป็นเลขาธิการหรือพนกังานของสาํนกังาน โดยจาํนวนน้ีอยา่งนอ้ยตอ้งเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผูแ้ทนของผูล้งทุนจาํนวนหน่ึงคน ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จาํนวนหน่ึงคน และผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งจากรายช่ือบุคคลที่สมาคมเป็น 

ผูเ้สนออีกสองคน 
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  ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และใหส้าํนกังาน

แต่งตั้งพนกังานของสาํนกังานคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 

  กรรมการรายใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพจิารณาในลกัษณะท่ีอาจมีผลกระทบ 

ต่อการให้ความเห็นอยา่งเป็นกลาง ใหผู้น้ั้นแจง้การมีส่วนไดเ้สียนั้นและหา้มมิใหเ้ขา้ร่วมพิจารณา 

ในเร่ืองดงักล่าว 

  ขอ้ 37/113   การหา้มการปฏิบติัหนา้ท่ี พกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบบุคลากร 

ในธุรกิจตลาดทุน หรือการดาํเนินการใดตามประกาศน้ี เป็นดุลยพินิจของสาํนกังานโดยมีปัจจยัท่ีระบุ

ไวใ้นขอ้ 36 ประกอบความเห็นของคณะกรรมการตามขอ้ 37 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา 

  ขอ้ 38   เพื่อใหก้ารใชดุ้ลยพินิจสั่งการของสาํนกังานตามหมวดน้ีมีความชดัเจนและ

ผา่นกระบวนการทบทวนตามสมควร ในการแจง้เหตุในการสั่งพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน หรือการหา้มการปฏิบติัหนา้ท่ี เน่ืองจากการมีลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 

ตามขอ้ 31 สาํนกังานจะกระทาํไดต่้อเม่ือไดด้าํเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

  (1)  เปิดโอกาสใหผู้ถู้กพิจารณามีโอกาสช้ีแจงขอ้เท็จจริง 

  (2)  เสนอขอ้เทจ็จริงรวมทั้งคาํช้ีแจงของผูถู้กพิจารณา (ถา้มี) ใหค้ณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐาน และเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว และหาก

คณะกรรมการประสงคจ์ะให้ผูถ้กูพิจารณาช้ีแจงเพิ่มเติม ใหส้าํนกังานจดัใหมี้การช้ีแจงเช่นนั้น 

  ในการปฏิบติัอ่ืนใดนอกจากท่ีระบุไวใ้นวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั 

วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

  ขอ้ 39   สาํนกังานอาจไม่ดาํเนินการตามขอ้ 38 วรรคหน่ึงได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีดงักล่าวไดผ้า่นกระบวนการพิจารณาอ่ืนท่ีทาํให้ผูถู้กพิจารณามีโอกาสช้ีแจง 

และเคยผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นในรูปองคค์ณะท่ีมีผูมี้ความรู้ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ

ในตลาดทุนเป็นองคค์ณะดว้ยหรือโดยองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาอยา่งเพียงพอแลว้ หรือ 

(2)  คณะกรรมการไดก้าํหนดแนวทางพิจารณาดาํเนินการสาํหรับกรณีท่ีมีขอ้เทจ็จริง

ทาํนองเดียวกนักบักรณีท่ีพิจารณาน้ีไวช้ดัเจนเพียงพอแลว้ 

 

 

 

 
13 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 15/2564  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 14) 

ลงวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
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หมวด 8 

บทเฉพาะกาล 

___________________ 

  ขอ้ 40   ในหมวดน้ี 

  “ประกาศท่ีถูกยกเลิก”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนหรือ

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งถูกยกเลิกโดยประกาศ

ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทลธ.14/2557  เร่ือง การยกเลิกประกาศ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูจ้ดัการ และบคุลากรอ่ืนของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

  (2)  ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

ท่ี สน. 12/2557  เร่ือง การยกเลิกประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทุน ผูจ้ดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์และผูจ้ดัการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

ส่วนท่ี 1 

บททัว่ไป 

___________________ 

  ขอ้ 41   ให้บรรดาประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์คาํสัง่ และหนงัสือเวียน ท่ีออก วางแนวปฏิบติั หรือท่ีใชบ้งัคบัอยูโ่ดยอาศยัอาํนาจ 

ในบทเฉพาะกาล ตามประกาศท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 40 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่ประกาศน้ี 

มีผลใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่า 

จะมีประกาศ คาํสั่ง และหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 42   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 40  

ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 43   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงถึงบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  

ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงถึงบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศน้ี 

  ขอ้ 44   ในกรณีท่ีคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

ท่ี ทธ/น/ข. 37/2553  เร่ือง ลกัษณะตอ้งห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2553  

รับพิจารณาขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐาน และเสนอความเห็นเก่ียวกบัการสั่งการกบับุคลากรในธุรกิจ
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ตลาดทุนก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ใหค้ณะกรรมการดงักล่าวพิจารณาต่อไปได ้โดยใชข้อ้กาํหนด

ตามประกาศน้ีเป็นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 

ส่วนท่ี 2 

การดาํเนินการเก่ียวกบัการขอรับความเห็นชอบ 

และการใหค้วามเห็นชอบ 

___________________ 

  ขอ้ 45   คาํขอรับความเห็นชอบท่ีไดย้ืน่ไวต่้อสาํนกังานตามประกาศท่ีถูกยกเลิก 

ตามขอ้ 40 หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกาศท่ีถกูยกเลิกดงักลา่ว หากไดมี้การยืน่คาํขอและเอกสาร

หลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามแบบและวิธีการแลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ให้การ 

ใหค้วามเห็นชอบเป็นไปตามประกาศท่ีถกูยกเลิกตามขอ้ 40 และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

  ขอ้ 461   ในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเพื่อดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการหรือผูจ้ดัการซ่ึงไดย้ื่นคาํขอก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558  ให้นาํขอ้กาํหนด

เก่ียวกบัคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ/น/ข. 58/2552  เร่ือง คุณสมบติัและ

ลกัษณะตอ้งห้ามอย่างอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  

หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ/น/ข. 87/2552  เร่ือง คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้ม

ของกรรมการและผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  

ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบักบัการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

แลว้แต่กรณี  

  ขอ้ 47   ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 48 และขอ้ 49 ใหบุ้คลากรในธุรกิจตลาดทุน

ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานตามประกาศท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 40 เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศน้ี แลว้แต่กรณี โดยให้ถือว่าวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบให้เป็น

บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามท่ีสาํนกังานเคยใหค้วามเห็นชอบไวเ้ป็นวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังานตามประกาศน้ี  

  ขอ้ 48   ใหบุ้คลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูจ้ดัการซ่ึงไดรั้บ

ความเห็นชอบอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั หรือไดรั้บความเห็นชอบตามขอ้ 46 เขา้รับการอบรม

หลกัสูตรเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 63/2558  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 2)  

ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
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  ในกรณีท่ีบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหน่ึงมิไดเ้ขา้รับการอบรมตาม

กาํหนดเวลา ใหถื้อวา่การให้ความเห็นชอบส้ินสุดลงในวนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว 

  ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรรมการหรือผูจ้ดัการของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็น

สถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งตามกฎหมายอ่ืน และกรรมการท่ีไม่มีอาํนาจลงนาม 

  ขอ้ 491   ยกเลิก 

  ขอ้ 50   ใหบุ้คลากรในธุรกิจตลาดทุนซ่ึงปฏิบติังานโดยดาํรงตาํแหน่งตามขอ้ 6 และ

ขอ้ 8(5) (6) (7) และ (8) อยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั สามารถปฏิบติังานในตาํแหน่งดงักล่าวต่อไป

ได ้โดยใหผู้ป้ระกอบธุรกิจดาํเนินการยื่นคาํขอรับความเห็นชอบบคุลากรดงักล่าวต่อสาํนกังานภายใน

วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 

  ในกรณีท่ีบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหน่ึงไม่ไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังานภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจดาํเนินการหา้มบุคคลดงักล่าวปฏิบติังาน 

ในตาํแหน่งงานดงักล่าว 

  ในระหวา่งการปฏิบติังานในตาํแหน่งตามวรรคหน่ึง ใหบุ้คลากรในธุรกิจตลาดทนุ 

อยูภ่ายใตบ้งัคบัตามหมวด 6 และหมวด 7 ดว้ย 

  ขอ้ 51   ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ี ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูว้างแผนการลงทุนอยูใ่นวนัท่ีประกาศน้ี

ใชบ้งัคบัและประสงคจ์ะทาํหนา้ที่ดงักล่าวต่อไป สามารถทาํหน้าท่ีเป็นผูว้างแผนการลงทุนต่อไปได ้

โดยดาํเนินการยื่นคาํขอรับความเห็นชอบเป็นผูว้างแผนการลงทุนต่อสาํนกังานภายในสามเดือน 

นบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  

  (1)  ผูแ้นะนาํการลงทุนดา้นตลาดทุน 

  (2)  ผูแ้นะนาํการลงทุนดา้นหลกัทรัพย ์

  (3)  นกัวิเคราะห์การลงทุนดา้นตลาดทุน 

  (4)  นกัวิเคราะห์การลงทุนดา้นหลกัทรัพย ์

  ในกรณีท่ีบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหน่ึงไม่ไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังานภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจดาํเนินการหา้มบุคคลดงักล่าวปฏิบติังาน 

ในตาํแหน่งงานดงักล่าว 

  ในระหวา่งการปฏิบติังานในตาํแหน่งตามวรรคหน่ึง ใหบุ้คลากรในธุรกิจตลาดทุน 

อยูภ่ายใตบ้งัคบัตามหมวด 6 และหมวด 7 ดว้ย 

 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 63/2558  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 2)  

ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

  ขอ้ 51/14   ใหบุ้คคลซ่ึงเคยยืน่คาํขอความเห็นชอบเป็นผูว้างแผนการลงทุนก่อนหรือ 

ในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557  ท่ีมีความประสงคเ์ป็นผูว้างแผนการลงทนุโดยใชคุ้ณสมบติัครบถว้น

ดงัต่อไปน้ี ยืน่คาํขอความเห็นชอบเป็นผูว้างแผนการลงทุนต่อสาํนกังานไดภ้ายในสามเดือนนบัแต่ 

วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  (1)  เป็นผูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบโดยใชคุ้ณสมบติัการเป็นนกัวิเคราะห์การลงทุนหรือ

ผูแ้นะนาํการลงทุน ดา้นหลกัทรัพยห์รือดา้นตลาดทุน แลว้แต่กรณี และการมีประสบการณ์การทาํงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  (2)  เป็นผูท่ี้ผา่นการอบรม แต่ไม่ผา่นการทดสอบตามหลกัสูตรการวางแผนการลงทุน 

(Certified Financial Planner: CFP) module 1 และ module 2 ภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 

  ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานเป็นผูว้างแผนการลงทุนตามวรรคหน่ึง 

ตอ้งผา่นการทดสอบตามหลกัสูตรการวางแผนการลงทุน (Certified Financial Planner: CFP) module 1  

และ module 2 ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  และในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไม่ผา่นการทดสอบ

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาดงักลา่ว ใหถื้อวา่การให้ความเห็นชอบเป็นผูว้างแผนการลงทุนส้ินสุดลง 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 

 

 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 

 เลขาธิการ 

 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 
4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทลธ. 49/2559  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัท่ี 5) 

ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 


	“ผู้ลงทุนสถาบัน”0F(  หมายความว่า   ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและ ผู้ลงทุนรายใหญ่
	“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน”1F(  หมายความว่า   ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังต่อไปนี้
	(1)  หน่วยลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ หน่วยลงทุนดังนี้
	(ก)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุน รายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
	(ข)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบซับซ้อนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
	(ค)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยวิธีการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ผันแปรไปตามสูตรการคำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ  ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปไม่สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย
	(ง)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ใน สินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับ สินค้าโภคภัณฑ์นั้น
	(จ)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้เกินกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
	(ฉ)  หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศซึ่งมีลักษณะหรือเงื่อนไขทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)
	(2)  ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้ดังนี้
	(ก)  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (hybrid securities) ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้เกินกว่า สองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ออกตราสาร และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
	1.  มีข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารมีสิทธิในการเลื่อนหรืองดการชำระหนี้ ตามตราสาร หรือมีสิทธิในการเลื่อนหรืองดการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนตามตราสาร
	2.  มีข้อกำหนดให้ผู้ถือตราสารมีสิทธิได้รับชำระหนี้คืนจากผู้ออกตราสารด้อยกว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ แต่ดีกว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญของผู้ออกตราสาร
	(ข)  ตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)
	(ค)  ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (non-investment grade bond) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond)
	(ง)  หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย การขออนุญาตและการอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือตราสารอื่นที่มี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
	(จ)  ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
	(ฉ)  ตราสารหนี้ที่ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศซึ่งมีลักษณะหรือเงื่อนไข ทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ)
	(3)  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	“ผู้วางแผนการลงทุน”  หมายความว่า   บุคคลที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนซึ่งสามารถวางแผนการลงทุนประกอบการให้คำแนะนำได้ ซึ่งได้แก่ การใช้ข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย ในเชิงลึก เพื่อนำมาประกอบกับการวางแผนและให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน แบบเฉพาะเ...
	(4)11F(  เป็นการแต่งตั้งเพื่อให้บริการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยที่มีข้อกำหนดให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขายคืนได้ตามราคาที่แน่นอนหรือราคาขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ออกพันธบัตร
	(5)12F((  เป็นการแต่งตั้งเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ลงทุนสำหรับกองทุนรวมเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน
	(5)16F((  เมื่อบุคคลนั้นเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 9(1) โดยใช้คุณสมบัติ ในด้านอายุที่ไม่น้อยกว่าห้าสิบปีและการมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลามากกว่าสิบปี  ซึ่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ออกหนังสือรับรองประสบการณ์และ...
	(6)17F(  เมื่อบุคคลนั้นเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 9(1) หรือ (3) โดยใช้คุณสมบัติการเป็นผู้แนะนำการลงทุนอาเซียนหรือนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน สิ้นสุดจาก การเป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือนักวิเคราะห์การลงทุนจากหน่วยงานกำกับดูแลที่บุคคลดังกล่าว ได้ขึ้น...
	ข้อ 2318F(   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	(1)  ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
	(2)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
	(3)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจ แห่งกฎหมายดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน
	(4)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ที่กำหนดโดยสำนักงาน สมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนที่สำนักงานยอมรับ
	ข้อ 28   บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
	(1)  มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน หรือมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 29 เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1
	(2)  มีประวัติการถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2
	(3)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3
	ข้อ 29   ให้กรณีดังต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1
	(1)  เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
	(2)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
	(3)  เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี อันเนื่องจากกรณีที่สำนักงานกล่าวโทษ หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ...
	(ก)  ความผิดตามมาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลักษณะ เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
	(ข)  ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16  (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
	(ค)  ความผิดตามมาตรา 85 ถึงมาตรา 90 หรือมาตรา 77 ประกอบกับมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
	(4)  เป็นบุคคลที่สำนักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด...
	ข้อ 30   ให้กรณีดังต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2
	(1)  เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับ การบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษา ให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอการลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี
	(2)  เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น ขอ...
	(3)  เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกั...
	(ก)  การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
	(ข)  การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของ หน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
	(ค)  การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือ เป็นการเอาเปรียบ
	(4)  เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลักษณะดังต่อไปนี้
	(ก)  ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง หรือศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ หรือถูกสำนักงานสั่งพักหรือเพิกถอน การให้ความเห็นชอบ หรือม...
	(ข)  การดำเนินการตาม (ก) สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในฐานะบุคลากร ในตำแหน่งที่มีผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่พิจารณา
	(ค)  เหตุของการดำเนินการตาม (ก) เป็นเรื่องการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลั...
	ข้อ 31   ให้กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมดังต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้าม กลุ่มที่ 3
	(1)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบผู้ลงทุน หรือขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งกำหนดโดยสำนักงาน ส...
	(2)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้ การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทำการใดหรืองดเว้นกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือขัด...
	(3)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น เช่น การแสวงหาหรือเบียดบังผลประโยชน์ใดโด...
	ข้อ 3320F(   สำหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ดำรงตำแหน่งตามข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 8 หรือข้อ 9 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หากปรากฏว่ามีลักษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 1  ให้สำนักงานดำเนินการดังต่อไปนี้
	(1)  กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 ตามข้อ 29 หรือลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2  ตามข้อ 30(1) หรือ (2) ให้สำนักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
	(2)  กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ตามข้อ 30(3) หรือ (4) ให้สำนักงานสั่งพักหรือ เพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามแต่เหตุแห่งการมีลักษณะต้องห้ามนั้น
	(3)  กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 31 สำนักงานอาจสั่งพักหรือเพิกถอน การให้ความเห็นชอบตามสมควรแก่กรณี

