
 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทลธ. 8/2557 
   เร่ือง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

(ประมวล) 
 
 
           

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 100 มาตรา 103(9) และ (10) มาตรา 109 มาตรา 114 มาตรา 115  
มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  มาตรา 133 
วรรคสอง และมาตรา 134 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  และมาตรา 15 
มาตรา 18 มาตรา 23(3) และ (5) และมาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
พ.ศ. 2546  คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป 
 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

    
 

  ข้อ 2 ในประกาศนี้ และรวมถึงแบบค าขอและตารางแนบท้ายที่ก าหนดตามประกาศนี้ 
  “ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  “บริษัทจัดการลงทุน”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
หรือผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  “กองทุน”  หมายความว่า   กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 
  “ผู้ลงทุน”  หมายความว่า   ผู้ที่สนใจจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน และ 
ให้หมายความรวมถึงลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจด้วย 
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  “ผู้ลงทุนสถาบัน”  หมายความว่า   ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 
  “ลูกค้า”  หมายความว่า   ผู้ใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ 
  “ตลาดหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  “ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า   ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
  “ส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า   ส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
  “สมาคม”  หมายความว่า 
  (1) สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังและจดทะเบียน 
กับส านักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ 
  (2) สมาคมก ากับผู้ประกอบธรุกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 
  “สถาบันการเงิน”  หมายความว่า   สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติ 
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523  เว้นแต่ที่ก าหนดในหมวด 7 
  “ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน”  หมายความว่า   หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  “ผู้จัดการ”  หมายความว่า   บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท 
  “ผู้อ านวยการฝ่าย”  หมายความว่า   บุคคลซึ่งรับผิดชอบงานในระดับส่วนงาน 
ภายในบริษัท 
  “ผู้จัดการสาขา”  หมายความว่า   ผู้จัดการส านักงานสาขา หรือผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานของส านักงานสาขา 
  “ผู้จัดการกองทุน”  หมายความว่า   ผู้จัดการกองทุนรวมหรือผู้จัดการกองทุน 
ส่วนบุคคล ซึ่งท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใด  
ที่มิใช่อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
  “ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”  หมายความว่า   ผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
  “ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
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  “ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า   บุคคลที่ผู้จัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามอบหมายให้มีอ านาจตัดสินใจลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์จากสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าให้แก่ผู้อื่น 
  “กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน”  หมายความว่า   กรรมการใน
คณะกรรมการซึ่งบริษัทจัดการลงทุนแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาก าหนด
กรอบการลงทุนของกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือการลงทุนในการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 
  “ผู้ช่วยการจัดการลงทุน”  หมายความว่า   บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจ
ลงทุนหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน และอาจรับรู้ข้อมูลการลงทุนเน่ืองจากการท าหน้าที่ดังกล่าว 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อต าแหน่งของบุคคลดังกล่าวอย่างใด 
  “ผู้แนะน าการลงทุน”  หมายความว่า   บุคคลที่ให้ค าแนะน าการลงทุนแก่ผู้ลงทุน  
ซึ่งได้แก่ การติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุน หรือการให้ค าแนะน าเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยไม่มีการวางแผนหรือการวิเคราะห์การลงทุนประกอบการให้ค าแนะน า 
  “ผู้วางแผนการลงทุน”  หมายความว่า   บุคคลที่ให้ค าแนะน าการลงทุนแก่ผู้ลงทุน 
ซึ่งสามารถวางแผนการลงทุนประกอบการให้ค าแนะน าได้ ซึ่งได้แก่ การใช้ข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย 
ในเชิงลึก เพื่อน ามาประกอบกับการวางแผนและให้ค าแนะน าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบ
เฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย 
  “นักวิเคราะห์การลงทุน”  หมายความว่า   บุคคลที่ให้ค าแนะน าการลงทุนแก่ผู้ลงทุน 
ซึ่งสามารถวิเคราะห์การลงทุนประกอบการให้ค าแนะน าได้ ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ หรือการให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับคุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน   
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานหรือการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค 
  1 “เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร”  หมายความว่า   บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ดูแลบัญชีของลูกค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรเป็นสินค้าเกษตร โดยบุคคลดังกล่าวสามารถตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเพื่อลูกค้าเป็นปกติ (day-to-day decision) ได้ตามความยินยอมที่ลูกค้าได้แสดงเจตนาไว้กับ
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ทั้งนี้ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีการให้ค าแนะน าการลงทุน 
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ตาม 
  “การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน”  หมายความว่า   การวิเคราะห์เพื่อมุ่งหามูลค่าที่
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยใช้การพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน

                                                        
1ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 81/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 

02/12/2558 
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ในอนาคต อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวทางการบริหารงาน
ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ทางธุรกิจ เป็นต้น โดยมีการน าข้อมูลการ
ด าเนินงานในอดีตและปัจจุบันมาร่วมคาดการณ์แนวโน้มผลการด าเนินงานในอนาคต 
  “การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค”  หมายความว่า   การวิเคราะห์โดยศึกษา
พฤติกรรมของราคาและปริมาณการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรือพฤติกรรมของตลาดในอดีต 
โดยมีการจัดท าเป็นกราฟและใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ทางเทคนิค ประกอบกับผลการทดสอบวิจัยมา
คาดการณ์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต 
 
  ข้อ 3 ส านักงานอาจก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบัติในรายละเอียดของ
ข้อก าหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ 
และหากผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในประกาศนี้แล้ว 
 

หมวด 2 
การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็น 

บุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 
    

 
  ข้อ 42 บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องมี
คุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับความเห็นชอบ ตามที่ประกาศนี้ก าหนด แล้วแต่กรณี 
  (1) งานเกี่ยวกับการบริหาร ก าหนด ควบคุม และก ากับดูแลนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจ 
  (2) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะน าการลงทุน 
การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน การจัดการ
สาขาของผู้ประกอบธุรกิจ หรือการดูแลบัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจแทนลูกค้า 
  (3) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง 
  (4) งานเกี่ยวกับการจัดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ตราสาร หรือทรัพย์สินอ่ืน 
ที่ก าหนดไว้ 

                                                        
2ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 81/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 3)  

ลงวันท่ี 02/12/2558 
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  (5) งานเกี่ยวกับวิเคราะห์ แนะน า หรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า หรือการดูแล
บัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจแทนลูกค้า 
 
  ข้อ 5 บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานตามข้อ 4(1) ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังต่อไปนี้ แต่ไม่รวมถึงบุคลากรดังกล่าวตามข้อ 10 
  (1) กรรมการ 
  (2) ผู้จัดการ 
  (3) ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าต าแหน่งตาม (2) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
  (4) ที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
  ข้อ 6 บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานตามข้อ 4(2) ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังต่อไปนี้ แต่ไม่รวมถึงบุคลากรดังกล่าวตามข้อ 10 
  (1) รองผู้จัดการ 
  (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ 
  (3) ผู้อ านวยการฝ่าย 
  (4) ผู้จัดการสาขา 
  (5) ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าต าแหน่งตาม (1) ถึง (4) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
 
  ข้อ 7 บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานตามข้อ 4(3) ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังต่อไปนี้ แต่ไม่รวมถึงบุคลากรดังกล่าวตามข้อ 10 
  (1) รองผู้จัดการ 
  (2) ผู้ช่วยผู้จัดการ 
  (3) ผู้อ านวยการฝ่าย 
  (4) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
  (5) ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าต าแหน่งตาม (1) ถึง (4) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
  (6) กรรมการในคณะกรรมการซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้
คณะกรรมการดังกล่าวท าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ
กิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง เช่น คณะกรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
  (7) ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้ค าปรึกษาหรือความเห็นต่อคณะกรรมการ
ตาม (6) 



6 
 

 
  ข้อ 8 บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานตามข้อ 4(4) ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้จัดการกองทุน 
  (2) ผู้จัดการกองทุนรวามอสังหาริมทรัพย์ 
  (3) ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
  (4) ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  (5) ผู้ช่วยการจัดการลงทุนของผู้ด ารงต าแหน่งตาม (1) ถึง (4) 
  (6) กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน 
  (7) ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้ค าปรึกษาหรือความเห็นต่อคณะกรรมการ
ตาม (6) 
  (8) ผู้ส่งค าสั่งซื้อขายเพื่อกองทุน 
 
  ข้อ 9 บุคลากรในตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานตามข้อ 4(5) ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
แต่ไม่รวมถึงบุคลากรดังกล่าวตามข้อ 11 
  (1) ผู้แนะน าการลงทุน 
  (2) ผู้วางแผนการลงทุน 
  (3) นักวิเคราะห์การลงทุน 
  (4)3 เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 
 
  ข้อ 10 การแต่งตั้งบุคลากรเพื่อด ารงต าแหน่งตามข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 ในกรณีใด 
กรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศนี้ 
  (1) เป็นการแต่งต้ังโดยผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  (2) เป็นการแต่งต้ังบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นตามมาตรา 103(7) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
  ข้อ 11 การแต่งตั้งบุคลากรเป็นผู้แนะน าการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน หรือ
นักวิเคราะห์การลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศนี้ 

                                                        
3ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 81/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 

02/12/2558 



7 
 

  (1) เป็นการแต่งต้ังโดยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ 
   (ก) การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
   (ข) การจัดการเงินร่วมลงทุน 
   (ค) การยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ 
   (ง) การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ 
  (2) เป็นการแต่งต้ังเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศของสาขาหรือ
ส านักงานผู้แทนในต่างประเทศ 
  (3) เป็นการแต่งต้ังผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมตลาด 
ตราสารหนี้ไทยให้แนะน าการลงทุนในตราสารหนี้ในนามของผู้ประกอบธุรกิจประเภทการค้า
หลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน 
  (4) เป็นการแต่งต้ังเพื่อให้บริการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
   (ก) การแต่งต้ังให้ท าหน้าที่ติดต่อเพื่อชักชวนให้ลูกค้าซื้อขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายการลงทุนใน
ประเทศไทย 
   (ข) การแต่งตั้งเพื่อให้บริการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรที่
กระทรวงการคลังค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยที่มีข้อก าหนดให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขายคืนได้ตามราคา 
ที่แน่นอนหรือราคาขั้นต่ าที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่วันที่ออกพันธบัตร 
 
  ข้อ 12 ผู้ประกอบธุรกิจจะแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้ใดปฏิบัติงานในข้อ 4 จะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี 
  (1) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลนั้นด ารงต าแหน่งตามข้อ 5  
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  หรือมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
พ.ศ. 2546 
   (ข) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 3 
   (ค) ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก่อนปฏิบัติงาน  เว้นแต่เป็นกรณีใด
กรณีหน่ึงดังนี้ 
    1. ผู้ประกอบธุรกิจเป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่นและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตามมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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    2. การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ 
บริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
  (2) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลนั้นด ารงต าแหน่งตามข้อ 6  
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  หรือมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
พ.ศ. 2546 
   (ข) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 3 
   (ค) ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก่อนปฏิบัติงาน  เว้นแต่ผู้ประกอบ
ธุรกิจเป็นสถาบันการเงินที่จัดต้ังตามกฎหมายอ่ืนและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตามมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
  (3) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลนั้นด ารงต าแหน่งตามข้อ 7  
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  หรือมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
พ.ศ. 2546 
   (ข) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 3 
  (4) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลนั้นด ารงต าแหน่งตามข้อ 8 หรือ 
ข้อ 9 ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 3 
   (ข) ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก่อนปฏิบัติงาน 
 

หมวด 3 
คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามเพิม่เติม 

ของบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 
    

 
  ข้อ 13 บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถ 
ประสบการณ์การท างาน ผ่านการอบรมหรือการทดสอบหลักสูตรของส านักงานหรือหน่วยงานที่
ส านักงานยอมรับ  ทั้งนี้ ตามตารางคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละประเภทที่แนบท้ายประกาศนี้ 
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  ข้อ 14 บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด
ไว้ในหมวด 7 
 

หมวด 4 
การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ 

    
 

ส่วนที ่1 
การขอรับความเห็นชอบ 

    
 

  ข้อ 15 ในการยื่นค าขอรับความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและการต่ออายุ
การให้ความเห็นชอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 
 

ส่วนที ่2 
ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ และการต่ออายุ 

    
 

  ข้อ 16 การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนให้มีผลดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 8(5) (6) (7) และ (8)  
ให้มีอายุตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงต าแหน่งนั้น ๆ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
  (2) กรณีเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 8(1) (2) และ (4) ให้มีอายุสองปีปฏิทิน 
โดยในการขอความเห็นชอบคร้ังแรก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ให้นับระยะเวลาสองปี
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป  ทั้งนี้ ในกรณีเป็นการให้ความเห็นชอบบุคลากรที่เคยได้รับ
ความเห็นชอบให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งตามข้อ 8(1) (2) หรือ (4) ประเภทใดประเภทหนึ่งมาก่อนแล้ว 
และอายุการให้ความเห็นชอบประเภทนั้นยังไม่สิ้นสุดลง ให้ความเห็นชอบทุกประเภทสิ้นสุดลง 
พร้อมกับอายุการให้ความเห็นชอบคร้ังล่าสุด 
  (3) กรณีเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 8(3) ให้มีอายุตลอดเวลาที่ยังสามารถ
ด ารงคุณสมบัติการเป็นผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8(1) หรือผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ตามข้อ 8(2) ได้ แล้วแต่กรณี 
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  (4)4 กรณีเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 9 ให้มีอายุสองปีปฏิทิน โดยในการขอ
ความเห็นชอบคร้ังแรก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ให้นับระยะเวลาสองปีดังกล่าว 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป  ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะน าการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน หรือเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้าน 
สินค้าเกษตร ประเภทใดประเภทหนึ่งมาก่อนแล้ว และอายุการให้ความเห็นชอบประเภทนั้นยังไม่สิ้นสุดลง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (ก) กรณีที่การให้ความเห็นชอบครั้งหลังมีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่เหนือกว่า
ประเภทที่ได้รับความเห็นชอบในคร้ังก่อน ให้อายุการให้ความเห็นชอบครั้งก่อนสิ้นสุดลงในวันที่ 
การให้ความเห็นชอบคร้ังหลังมีผล 
   (ข) กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) ให้อายุการให้ความเห็นชอบทุกประเภท 
สิ้นสุดลงพร้อมกับอายุการให้ความเห็นชอบคร้ังล่าสุด 
 
  ข้อ 17 การขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 8(1) (2) 
และ (4) และข้อ 9 ให้ยื่นค าขอต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม ของปีที่ 
การให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุดลง 
 

ส่วนที ่3 
การให้ความเห็นชอบส้ินสุดลง 

    
 

  ข้อ 18 การให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอย่างใด 
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) เมื่อบุคคลนั้นไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 12   
ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลนั้นมีลักษณะต้องห้ามภายหลังได้รับความเห็นชอบ ให้การให้ความเห็นชอบ
สิ้นสุดลงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในส่วนที่ 2 ของหมวด 7 
  (2) เมื่อบุคคลนั้นเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 8(5) (6) (7) 
และ (8) ซึ่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ได้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
  (3) เมื่อบุคคลนั้นเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 8(1) (2) และ (4) และข้อ 9  
ซึ่งไม่มีการขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบตามข้อ 17 

                                                        
4ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 81/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 3)  

ลงวันท่ี 02/12/2558 
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  (4) เมื่อบุคคลนั้นเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 8(3) ซึ่งขาดคุณสมบัติ 
การเป็นผู้จัดการกองทุนตามข้อ 8(1) หรือผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 8(2) แล้วแต่กรณี 
 

หมวด 5 
หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกจิ 
    

 
  ข้อ 19 ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งบุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทุนดังต่อไปนี้ ต่อส านักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน ภายใน 
เจ็ดวันท าการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว 
  (1) บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 8 และขอ้ 9 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน 
  (2) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อ 7(4) 
 
  ข้อ 20 ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าและจัดเก็บข้อมูลการแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งต้ัง
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนดังต่อไปนี้ ไว้ที่บริษัทในลักษณะที่พร้อมเรียกดูหรือจัดให้ส านักงาน
ตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ 
  (1) บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 5 และข้อ 6 ของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบัน
การเงินที่จัดต้ังตามกฎหมายอ่ืนและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อก าหนด
ตามมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
  (2) ที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์ตามข้อ 5(4) 
  (3) บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 7(1) (2) (3) (5) (6) และ (7) 
 
  ข้อ 21 ให้ผู้ประกอบธุรกิจประกาศรายชื่อบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 8(1) (2) 
(3) และ (4) ไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของผู้ประกอบธุรกิจ และให้เปิดเผยชื่อดังกล่าวไว้ใน
เว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจด้วย  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับปรุงข้อมูลภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
  ข้อ 22 ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อส านักงาน เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงาน  
ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่รู้หรือ 
มีเหตุอันควรรู้ถึงข้อเท็จจริงในเร่ืองดังกล่าว 
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  (1) การไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  หรือมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
พ.ศ. 2546 
  (2) การมีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 ตามข้อ 29 หรือกลุ่มที่ 2 ตามข้อ 30 แต่ไม่รวมถึง
การมีลักษณะต้องห้ามอันเนื่องจากการด าเนินการของส านักงาน 
 

หมวด 6 
หน้าที่ของบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 

    
 

  ข้อ 23 บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติ
ต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ 
ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
  (3) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  และประกาศที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 
แห่งกฎหมายดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  (4) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 
ที่ก าหนดโดยสมาคมที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุน 
ที่ส านักงานยอมรับ 
  (5) ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรม หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน 
ในการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าว
ของบุคคลอ่ืน 
 
  ข้อ 24 ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 23  
ให้ส านักงานพิจารณาและด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับการมีลักษณะต้องห้าม 
ในกลุ่มที่ 3 ตามหมวด 7 
 
  ข้อ 25 ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ 
หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกในการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หากบุคคลดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์หรือ 
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ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก าหนด และการกระท าดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในเร่ืองเดียวกันในหมวดน้ี และตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ได้ด าเนินการลงโทษกับบุคคลดังกล่าวตามกฎเกณฑ์ของตนแล้ว ส านักงานจะไม่ด าเนินการตามที่ 
ก าหนดในข้อ 24 กับบุคคลนัน้อีกก็ได้ หากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้รับโทษอย่างเหมาะสมแล้ว 
  ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าลงโทษด้วยการปรับเป็นเงิ 
  “สมาชิก”  ตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์หรือ 
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี 
 
  ข้อ 26 ให้น าความในข้อ 25 มาใช้บังคับกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่เป็นผู้ที่ 
ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเร่ืองเดียวกัน 
ในหมวดนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้ด าเนินการลงโทษกับบุคคลดังกล่าวตามกฎเกณฑ์ 
ของตนแล้ว โดยอนุโลม 
 

หมวด 7 
ลกัษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกจิตลาดทุน 

    
 

  ข้อ 27 ในหมวดนี้ 
  “สถาบันการเงิน”  หมายความว่า 
  (1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
  (2) ธุรกิจหลักทรัพย์ 
  (3) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  (4) ธุรกิจประกันภัย 
  (5) ธุรกิจสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
 

ส่วนที ่1 
การมีลกัษณะต้องห้าม 

    
 

  ข้อ 28 บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
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  (1) มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลตลาดทุน หรือมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่ก าหนดไว้ใน 
ข้อ 29 เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 
  (2) มีประวัติการถูกด าเนินการหรือถูกลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มีลักษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 30 เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 
  (3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ลงทุน 
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม ในเร่ืองที่มีนัยส าคัญตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 31 เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 
 
  ข้อ 29 ให้กรณีดังต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 
  (1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกัษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
  (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านักงานหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอันเน่ืองจาก
กรณีที่ส านักงานกล่าวโทษ หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้ 
รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ าคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี  ทั้งนี้ เฉพาะใน
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546  หรือพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ตามที่ระบุใน 
บัญชีท้ายประกาศนี้ 
  (4) เป็นบุคคลที่ส านักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูล
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีลักษณะขาดความน่า
ไว้วางใจให้เป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 
  ข้อ 30 ให้กรณีดังต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 
  (1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศ
หรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอันเน่ืองจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือเคย
ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ าคุก
หรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี  ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มี
ลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อ 
สถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรือต่อลูกค้า 
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  (2) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษ
หรือไม่ และพ้นโทษจ าคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี  ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดิน
เกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
  (3) เป็นผู้ที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมาย
อ่ืนในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
  (4) เป็นผู้ที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ 
หรือเป็นบุคคลที่รับผิดชอบงานตามข้อ 4(2) หรือ (3) หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือบุคลากรที่มี
หน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกค้า  ทั้งนี้ เฉพาะใน
มูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
  (5) อยู่ระหว่างถูกด าเนินการอันเป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทุนในลักษณะดังต่อไปนี้ 
   (ก) ถูกส านักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือมีลักษณะ 
ที่ท าให้การให้ความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกด าเนินการอ่ืนในท านองเดียวกันอันเป็นผลให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
ส านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ 
   (ข) การด าเนินการตาม (ก) สบืเนื่องจากการปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากร
ในต าแหน่งที่มีผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่พิจารณา 
   (ค) เหตุของการด าเนินการตาม (ก) เป็นเร่ืองการกระท าผิดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
พ.ศ. 2546  และประกาศที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงาน
ที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์
สุจริต หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 
  ข้อ 31 ให้กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมดังต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 
  (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน 
  (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรม หรือ
การเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการ
กระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน 
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  (3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือ
เอกสารอันเป็นเท็จที่อาจท าให้ส าคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือ
เอกสารที่ยื่นหรือจัดส่งต่อส านักงาน คณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าว 
ของบุคคลอ่ืน 
  (4) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแล 
ตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอ านาจในการจัดการ หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระท าการใดหรืองดเว้นกระท าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  หรือประกาศที่ออก 
โดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ การด าเนินธุรกิจ หรือ
ลูกค้าของธุรกิจนั้น 
  (5) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งก าหนดโดย
สมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ส านักงาน
ยอมรับ หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน 
 

ส่วนที ่2 
ผลของการมีลักษณะต้องห้าม 

    
 

  ข้อ 32 ในกรณีที่ผู้มีลักษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 1 เป็นผู้ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 
เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศนี้ ให้ส านักงานใช้เหตุแห่งการมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
ในการปฏิเสธการให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวได้ 
 
  ข้อ 33 ส าหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ด ารงต าแหน่งตามข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 8 หรือ 
ข้อ 9 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน หากปรากฏว่ามีลักษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 1 ให้ส านักงาน
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 ตามข้อ 29 หรือลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2  
ตามข้อ 30(1) ถึง (3) ให้ส านักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ 
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  (2) กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ตามข้อ 30(4) หรือ (5) ให้ส านักงานสั่งพักหรือ
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามแต่เหตุแห่งการมีลักษณะต้องห้ามนั้น 
  (3) กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 31 ส านักงานอาจสั่งพักหรือเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบตามสมควรแก่กรณี 
 
  ข้อ 34 ส าหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ด ารงต าแหน่งตามข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7  
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน หากปรากฏว่ามีลักษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 1  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการห้ามบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1 ตามข้อ 29 ตั้งแต่เมื่อศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา
ถึงที่สุดในเร่ืองที่ก าหนด หรือเมื่อส านักงานได้มีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน หรือ
มีหนังสือแจ้งการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ แล้วแต่กรณี จนกว่าบุคคลนั้นจะพ้นจากการมีลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว 
  (2) กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2 ตั้งแต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 30 ต่อส านักงาน และส านักงานได้มีหนังสือแจ้งบุคคลที่ถูกพิจารณาและผู้ประกอบธุรกิจที่
บุคคลนั้นด ารงต าแหน่งอยู่ให้ทราบถึงการมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว จนกว่าบุคคลนั้นจะพ้นจาก 
การมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
  (3) กรณีเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 31 ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในหนังสือของ
ส านักงานซึ่งแจ้งบุคคลที่ถูกพิจารณาและผู้ประกอบธุรกิจที่บุคคลนั้นด ารงต าแหน่งอยู่ให้ทราบถึง 
การมีลักษณะต้องห้ามที่ก าหนดตามข้อ 31 แล้ว จนกว่าจะพ้นเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด 
 
  ข้อ 35 ในการใช้ดุลยพินิจปฏิเสธการให้ความเห็นชอบตามข้อ 32 พักหรือเพิกถอน 
การให้ความเห็นชอบตามข้อ 33(2) และ (3) หรือห้ามการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 34(3) แล้วแต่กรณี  
ให้ส านักงานมีอ านาจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้แทนหรือประกอบการ
ด าเนินการดังกล่าวได้ 
  (1) ก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบหรือห้ามการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวในคราวต่อไป โดยระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกินสิบปี ส าหรับการ
พิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามในแต่ละกรณี 
  (2) ก าหนดระยะเวลาการสั่งพักการให้ความเห็นชอบ ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในต าแหน่งเดิมต่อไปได้ 
โดยไม่ต้องยื่นค าขอความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกินกว่าอายุการให้ความเห็นชอบ 
ที่เหลืออยู่ 
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  (3) ในกรณีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 31 มีลักษณะ
ไม่ร้ายแรง หรือเกิดขึ้นมาแล้วเกินกว่าสิบปีนับถึงวันที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อส านักงาน ส านักงานอาจ 
ไม่ยกกรณีดังกล่าวขึ้นพิจารณาเป็นเหตุในการปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ การพักหรือเพิกถอนการให้
ความเห็นชอบหรือห้ามการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจลดระดับการด าเนินการเป็นการเปิดเผยพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวก็ได้ 
 

ส่วนที ่3 
การพจิารณาลกัษณะต้องห้ามกลุ่มที ่3 

 
  ข้อ 36 ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการมี 
ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 31 หรือการพิจารณาด าเนินการตามข้อ 35 ให้ส านักงานน าปัจจัย
ดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณา 
  (1) บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา 
  (2) การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว 
  (3) ผลกระทบหรือความเสียหายต่อลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม  
ตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่พิจารณา 
  (4) การแก้ไขหรือการด าเนินการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้ลงทุน บริษัท หรือ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม หรือแก้ไข เยียวยา หรือป้องกันมิให้เกิดข้อเท็จจริง
หรือพฤติกรรมท านองเดียวกันนั้นซ้ าอีก 
  (5) พฤติกรรมอื่นของผู้ถูกพิจารณาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือขัดขวาง 
การปฏิบัติงานของส านักงาน 
  (6) ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอ่ืนใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากร
ในธุรกิจตลาดทุน หรือกรรมการของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือส านักหักบัญชีสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า 
 
  ข้อ 37 ให้ส านักงานด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนแต่งต้ัง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อท าหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมทั้งเสนอความเห็น 
ต่อส านักงานเกี่ยวกับการพิจารณาเหตุของการห้ามการปฏิบัติหน้าที่ พักหรือเพิกถอนการให้ 
ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่มีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 ตามข้อ 31 หรือพิจารณา 
ให้ความเห็นต่อส านักงานในเร่ืองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามความในหมวดน้ี หรือพิจารณา 
วางแนวทางและให้ความเห็นต่อส านักงานในการด าเนินการ 
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  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดเงินหรือตลาดทุน
จ านวนไม่เกินห้าคนซึ่งไม่เป็นเลขาธิการหรือพนักงานของส านักงาน โดยจ านวนนี้อย่างน้อยต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งเป็นผู้แทนของผู้ลงทุนจ านวนหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ านวนหน่ึงคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากรายชื่อบุคคลที่สมาคมเป็นผู้เสนอ
อีกสองคน 
  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และให้ส านักงาน
แต่งตัง้พนักงานของส านักงานคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
   กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อ 
การให้ความเห็นอย่างเป็นกลาง ให้ผู้นั้นแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณา 
ในเร่ืองดังกล่าว 
 
  ข้อ 38 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจสั่งการของส านักงานตามหมวดนี้มีความชัดเจนและ 
ผ่านกระบวนการทบทวนตามสมควร ในการแจ้งเหตุในการสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน หรือการห้ามการปฏิบัติหน้าที่ เน่ืองจากการมีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 
ตามข้อ 31 ส านักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถูกพิจารณามีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง 
  (2) เสนอข้อเท็จจริงรวมทั้งค าชี้แจงของผู้ถูกพิจารณา (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว และหาก
คณะกรรมการประสงค์จะให้ผู้ถูกพิจารณาชี้แจงเพิ่มเติม ให้ส านักงานจัดให้มีการชี้แจงเช่นน้ัน 
  ในการปฏิบัติอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 
  ข้อ 39 ส านักงานอาจไม่ด าเนินการตามข้อ 38 วรรคหนึ่งได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอ่ืนที่ท าให้ผู้ถูกพิจารณามีโอกาสชี้แจง 
และเคยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นในรูปองค์คณะที่มีผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
ในตลาดทุนเป็นองค์คณะด้วยหรือโดยองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาอย่างเพียงพอแล้ว หรือ 
  (2) คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางพิจารณาด าเนินการส าหรับกรณีที่มีข้อเท็จจริง
ท านองเดียวกันกับกรณีที่พิจารณานี้ไว้ชัดเจนเพียงพอแล้ว 
 
 

หมวด 8 
บทเฉพาะกาล 



20 
 

    
 

  ข้อ 40 ในหมวดนี้ 
  “ประกาศที่ถูกยกเลิก”  หมายความว่า    ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศ
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทลธ.14 /2557  เร่ือง การยกเลิกประกาศ 
ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้จัดการ และบุคลากรอ่ืนของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
  (2) ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
ที่ สน. 12/2557  เร่ือง การยกเลิกประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 

ส่วนที่ 1 
บททัว่ไป 

    
 

  ข้อ 41 ให้บรรดาประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ค าสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออก วางแนวปฏิบัติ หรือที่ใช้บังคับอยู่โดยอาศัยอ านาจ 
ในบทเฉพาะกาล ตามประกาศที่ถูกยกเลิกตามข้อ 40 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ 
มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะมี
ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 
 
  ข้อ 42 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศที่ถูกยกเลิกตามข้อ 40  
ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้ 
 
  ข้อ 43 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงถึงบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  
ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงถึงบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศนี้ 
 
  ข้อ 44 ในกรณีที่คณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 
37/2553  เร่ือง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  รับ
พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการสั่งการกับบุคลากรในธุรกิจ
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ตลาดทุนก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาต่อไปได้ โดยใช้ข้อก าหนด
ตามประกาศนี้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
 

ส่วนที ่2 
การด าเนินการเกีย่วกบัการขอรับความเห็นชอบ 

และการให้ความเห็นชอบ 
    

 
  ข้อ 45 ค าขอรับความเห็นชอบที่ได้ยื่นไว้ต่อส านักงานตามประกาศที่ถูกยกเลิกตามข้อ 
40หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับประกาศที่ถูกยกเลิกดังกล่าว หากได้มีการยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานที่
ถูกต้องครบถ้วนตามแบบและวิธีการแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้การให้ความเห็นชอบ
เป็นไปตามประกาศที่ถูกยกเลิกตามข้อ 40 และประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
  ข้อ 465 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้จัดการซึ่งได้ยื่นค าขอก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558  ให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 58/2552  เร่ือง คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 87/2552  เร่ือง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซึ่งใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ มาใช้บังคับกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วแต่
กรณี 
 
  ข้อ 47 ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ 48 และข้อ 49 ให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามประกาศที่ถูกยกเลิกตามข้อ 40 เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่
ได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้ แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าวันที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นบุคลากร
ในธุรกิจตลาดทุนตามที่ส านักงานเคยให้ความเห็นชอบไว้เป็นวันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
ตามประกาศนี้ 
 

                                                        
5ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 63/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 13/08/2558 
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  ข้อ 48 ให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หรือได้รับความเห็นชอบตามข้อ 46 เข้ารับการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
  ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหนึ่งมิได้เข้ารับการอบรมตาม
ก าหนดเวลา ให้ถือว่าการให้ความเห็นชอบสิ้นสุดลงในวันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรรมการหรือผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอ่ืน และกรรมการที่ไม่มีอ านาจลงนาม 
 
  ข้อ 496 ยกเลิกทั้งข้อ 49 
 
  ข้อ 50 ให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงานโดยด ารงต าแหน่งตามข้อ 6 และ 
ข้อ 8(5) (6) (7) และ (8) อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวต่อไปได้ 
โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการยื่นค าขอรับความเห็นชอบบุคลากรดังกล่าวต่อส านักงานภายใน 
วันท าการสุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 
  ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหนึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการห้ามบุคคลดังกล่าวปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งงานดังกล่าว 
  ในระหว่างการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
อยู่ภายใตบ้ังคับตามหมวด 6 และหมวด 7 ด้วย 
 
  ข้อ 51 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้วางแผนการลงทุนอยู่ในวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับและประสงค์จะท าหน้าที่ดังกล่าวต่อไป สามารถท าหน้าที่เป็นผู้วางแผนการลงทุนต่อไปได้ 
โดยด าเนินการยื่นค าขอรับความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนต่อส านักงานภายในสามเดือน 
นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
  (1) ผู้แนะน าการลงทุนด้านตลาดทุน 
  (2) ผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 
  (3) นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน 
  (4) นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ 

                                                        
6ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 63/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 

13/08/2558 
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  ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหนึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการห้ามบุคคลดังกล่าวปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งงานดังกล่าว 
  ในระหว่างการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
อยู่ภายใต้บังคับตามหมวด 6 และหมวด 7 ด้วย 
   ประกาศ  ณ  วันที่  3  มิถุนายน พ.ศ. 2557 
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