
 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ กจ. 5 /2548 
เร่ือง   ขอกําหนดเกีย่วกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

    

  โดยที่เปนการสมควรออกขอกําหนดกลางเกี่ยวกับลักษณะของผูบริหารของบริษัท 
ที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน เพื่อประโยชนประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 
เสนอขายหลักทรัพยของบริษัทดังกลาว โดยดําเนินการภายใตระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร อันเปน 
ระบบที่รองรับขอมูลรายชื่อผูบริหารที่นําสงโดยบริษัทจดทะเบยีนและบริษัทที่มีหนาที่จัดทําและ 
สงรายงานเกีย่วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56 ดวย  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้

ขอ 1   ในประกาศนี ้
(1)  คําวา “บริษัทจดทะเบียน” “บริษัทยอย” “ผูบริหาร” และ “ผูมีอํานาจควบคุม”  

ใหมีความหมายเชนเดียวกับบทนิยามของคําดังกลาวที่กาํหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยื่นและการยกเวนการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการ 
เสนอขายหลักทรัพย 

(2)  “ระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร”  หมายความวา  ระบบขอมูลที่จัดขึ้นโดยสํานักงาน
ภายใตหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศนี้ เพื่อแสดงรายชือ่บุคคลที่เปนผูบริหารของบริษัทที่ออก 
หลักทรัพย  

(3)  “สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย 

ขอ 2   เมื่อประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฉบับใด 
วางขอกําหนดใหการพจิารณาลักษณะของผูบริหารของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย 
เปนองคประกอบหนึ่งในการพิจารณาคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรพัยของบริษัทดังกลาว  
การพิจารณาองคประกอบดังกลาวใหอยูภายใตบังคับแหงประกาศฉบับนี้ 

ในกรณีที่บริษทัจดทะเบยีนหรือบริษัทที่มีหนาที่จดัทําและสงรายงานเกี่ยวกับ 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56 บริษัทใด ประสงคจะนํารายชื่อบุคคลที่เปน 
ผูบริหารของบริษัทเขาสูระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร ใหการดําเนินการดงักลาวอยูภายใตบังคับ 
แหงประกาศนี้ดวยโดยอนุโลม 
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ขอ 3   ผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้ 
(1)  เปนบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย บคุคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือ 

คนเสมือนไรความสามารถ 
  (2)2  เปนบุคคลที่อยูระหวางถูกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหามเปนผูบริหาร 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน 

(3)  อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนนิคดีอาญาโดยหนวยงานที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ในความผิดเกีย่วกบัการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรพัยหรือสัญญา 
ซ้ือขายลวงหนา หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต 

(4)  อยูระหวางระยะเวลาที่กาํหนดตามคําสั่งขององคกรที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
ตางประเทศ หามมิใหเปนผูบริหารของบริษัท  

(5)  เคยตองคําพิพากษาถึงทีสุ่ดวากระทําความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรบั
เนื่องจากการกระทําความผิดตาม (3)  

(6)  มีเหตุอันควรเชื่อวามหีรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผิดตอหนาที ่
ที่ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง (duties of care) และซ่ือสัตยสุจริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน 
ที่ดีที่สุดของกจิการและผูถือหุนโดยรวมของกิจการที่ตนเปนหรือเคยเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม 
หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น 

(7)  มีเหตุอันควรเชื่อวามหีรือเคยมีพฤติกรรมที่สอไปในทางไมสุจริตหรือฉอฉล 
ผูอ่ืน หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบคุคลอื่น 

(8)  มีเหตุอันควรเชื่อวามหีรือเคยมีพฤติกรรมที่เปนการกระทําอันไมเปนธรรมหรือ
การเอาเปรียบผูลงทุน หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น 

(9)  มีเหตุอันควรเชื่อวามหีรือเคยมพีฤติกรรมการอําพรางฐานะทางการเงินหรือ 
ผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน  
หรือจงใจแสดงขอความอันเปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงอันเปนสาระสําคัญที่ควรบอก 
ใหแจงในเอกสารใด ๆ ที่ตองเปดเผยตอประชาชนหรือตองยื่นตอสํานกังานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ไมวาจะเปนการกระทําในนามของตนเองหรือกระทําแทนนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอํานาจในการ 
จัดการ หรือมหีรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น 

(10)  มีเหตุอันควรเชื่อวามหีรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแล 
ตามสมควรเยีย่งผูบริหารหรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบยีนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย

                                                        
2  ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ/น/ข. 28/2549 เรื่อง แกไขขอกําหนดลักษณะตองหามของ 
   บุคลากรภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2549   
   มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2549 เปนตนไป 
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ตอประชาชน ที่ตนเปนหรือเคยเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม หรือบริษัทยอยของบริษัทดังกลาว  
เพื่อมิใหบริษทัฝาฝนหรือปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจน 
มติที่ประชุมผูถือหุน อันอาจกอใหเกิดความไมเชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม หรือความเสียหายตอช่ือเสียง 
ฐานะ หรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทนั้น 

ขอ 4   ผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองเปนบุคคลซึ่งบริษัทไดแจงชื่อตอ 
สํานักงาน และสํานักงานไดแสดงรายชื่อบคุคลนั้นไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารแลว   

สํานักงานจะแสดงรายชื่อผูบริหารไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารก็ตอเมื่อไมปรากฏ
ขอเท็จจริงหรือขอสงสัยใด ๆ ตอสํานักงานเกี่ยวกบัการมีลักษณะตองหามตามขอ 3 ของบุคคลดังกลาว  
แตทั้งนี้ การแสดงรายชื่อบุคคลใดไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร มิไดเปนการรับรองวาบุคคล 
ดังกลาวไมมีลักษณะตองหามตามขอ 3 

ขอ 5   ในกรณทีี่ปรากฏขอเท็จจริงวาบุคคลที่บริษัทแจงชือ่เพื่อการนําเขาสูระบบขอมูล 
รายช่ือผูบริหารเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 3 และพฤติกรรมอันเปนลักษณะตองหามดงักลาว
เกิดขึ้นมาแลวไมเกินสิบหาปนับถึงวันที่แจงชื่อตอสํานักงาน สํานักงานจะปฏิเสธการแสดงรายชื่อไวใน
ระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร เวนแตกรณีที่ลักษณะตองหามดังกลาวเปนลักษณะตองหามตามขอ 3(5) (6) 
(7) (8) (9) หรือ (10) และขอเท็จจริงรับฟงไดวาพฤตกิรรมอันเปนลักษณะตองหามของบุคคลนั้น มิได 
รายแรงถึงขนาดที่ไมสมควรแสดงรายชื่อบุคคลดังกลาวไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร  สํานักงาน 
จะใชดุลพินิจไมยกเหตุอันเปนลักษณะตองหามในกรณนีั้น มาเปนเหตุในการปฏิเสธการแสดงรายชื่อ 
ผูบริหารรายดงักลาวไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารก็ได  ในการนี้ สํานักงานจะกําหนดเงื่อนไข 
ในการแสดงรายชื่อบุคคลดังกลาวไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารดวยก็ได 

ในกรณีที่สํานกังานปฏิเสธการแสดงรายชือ่ผูบริหารไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร 
เนื่องจากมีลักษณะตองหามตามขอ 3(5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) สํานกังานอาจแจงใหบริษัทที่ออก 
หลักทรัพยและผูบริหารรายดังกลาวทราบถึงกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการพิจารณารับรายชือ่ 
ผูบริหารรายดงักลาวเพื่อแสดงไวในระบบขอมลูรายชื่อผูบริหารครั้งตอไปไวดวยก็ได  ทั้งนี้ ในกรณทีี่
เปนการกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาดังกลาวตองไมเกินสิบหาปนับแตวันที่สํานักงานแจงปฏิเสธการ
แสดงรายชื่อผูบริหารรายดังกลาวไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร  

ในกรณีที่การดําเนินการตามวรรคสองเปนเหตุใหสํานกังานมีคําส่ังไมอนุญาตตาม 
คําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทใด สํานกังานจะกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขสําหรับ 
การรับพิจารณาคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยในครั้งตอไป โดยคํานงึถึงระยะเวลาหรือเงื่อนไข 
ที่กําหนดในวรรคสองดวยกไ็ด   
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ขอ 6   ในระหวางที่คําขออนญุาตเสนอขายหลักทรัพยอยูระหวางการพจิารณา หรือ
ระหวางทีก่ารอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยยังคงมีผล หากผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยมีการ
เปลี่ยนแปลงจากรายชื่อที่ไดแจงชื่อตอสํานกังาน ใหบริษทัแจงการเปลีย่นแปลงดังกลาว พรอมกับการ
แจงรายชื่อผูบริหารรายใหม (ถามี) ตอสํานักงาน เพื่อใหสํานักงานพิจารณานํารายชื่อดังกลาวไปแสดงไว
ในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารตอไป  

เมื่อปรากฎขอเท็จจริงวาบริษทัไมแจงขอมลูการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร หรือมีผูบริหาร
รายใหมที่สํานกังานจะปฏิเสธการแสดงรายชื่อไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร ใหสํานักงานมีอํานาจ 
นําขอเท็จจริงดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาคําขออนุญาตที่คางอยูหรือทบทวนการอนุญาตที่ได 
ใหไวแลวสําหรับหลักทรัพยในสวนทีย่ังมไิดเสนอขายหรือยังไมมีผูจองซื้อก็ได  

ขอ 7   การแจงขอมูลผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรพัยหรือขอมูลการเปลี่ยนแปลง 
ผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตอสํานักงาน ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่สํานักงานประกาศ
กําหนด  

ขอ 8   ในกรณทีี่ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาผูบริหารรายใดที่มีรายชื่ออยูในระบบ 
ขอมูลรายชื่อผูบริหารมีลักษณะตองหามตามขอ 3 ใหสํานักงานถอนการแสดงรายชือ่บุคคลนั้นจาก 
ระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร เวนแตในกรณทีี่เปนลักษณะตองหามตามขอ 3(5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10)  
ใหสํานักงานมอํีานาจดําเนินการดังนี ้

(1)  หากพฤตกิรรมอันเปนลักษณะตองหามดังกลาวเปนขอเทจ็จริงที่เกดิขึ้นมาแลว 
เกินกวาสิบหาปนับถึงวันที่ขอเท็จจริงปรากฏตอสํานักงาน สํานักงานจะไมยกเหตุอันเปนลักษณะ 
ตองหามในกรณีนั้นมาเปนเหตุในการถอนการแสดงรายชื่อบุคคลนั้นจากระบบขอมูลรายชื่อ 
ผูบริหาร หรือ 

(2)  หากพฤตกิรรมอันเปนลักษณะตองหามของบุคคลในกรณีนัน้มิไดมีลักษณะรายแรง
ถึงขนาดที่จะถอนการแสดงรายชื่อบุคคลนั้นจากระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร สํานักงานจะแสดงรายชื่อ
บุคคลดังกลาวไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารตอไปก็ได ในกรณีเชนวานี้ สํานักงานจะกําหนดเงือ่นไข
ในการแสดงรายชื่อบุคคลดังกลาวไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารดวยก็ได 

ขอ 9   ในกรณทีี่สํานักงานถอนการแสดงรายชื่อบุคคลใดจากระบบขอมูลรายชื่อ 
ผูบริหาร เนื่องจากการมีลักษณะตองหามตามขอ 3(5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) สํานักงานอาจแจงให
บริษัทที่ออกหลักทรัพยและผูบริหารรายดงักลาว ทราบถึงกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการพจิารณา 
รับรายชื่อผูบริหารรายดังกลาวเพื่อแสดงไวในระบบขอมลูรายชื่อผูบริหารครั้งตอไปไวดวยก็ได  ทัง้นี้ 
ในกรณีที่เปนการกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาดังกลาวตองไมเกินสิบหาปนับแตวันที่สํานักงานแจงถอน
การแสดงรายชื่อผูบริหารรายดังกลาวจากระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร  

ขอ 10   เพื่อประโยชนตามประกาศนี้ ใหสํานักงานจดัใหมีฐานขอมูลรายชื่อผูบริหาร 
ที่ประชาชนเขาตรวจดูได  
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สํานักงานอาจแจงขาวขอมูลตอสาธารณชนเกี่ยวกบัการปฏิเสธการแสดงรายชื่อ 
หรือการถอนรายชื่อผูบริหารจากระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเนื่องจากมี 
ลักษณะตองหาม หรือการกําหนดเงื่อนไขในการแสดงรายชื่อบุคคลดังกลาวไวในระบบขอมูลรายชื่อ 
ผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย หรือจดัขอมูลดังกลาวไวใหประชาชนเขาตรวจดไูด อยางใด 
อยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางกไ็ด 

ขอ 11  เพื่อประโยชนตามขอ 5 และขอ 8 สํานักงานอาจนาํปจจัยดังตอไปนี้มา 
ประกอบการพิจารณาในการปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลใดในระบบขอมูลรายชื่อ 
ผูบริหาร หรือเพื่อกําหนดระยะเวลาหรือเงือ่นไขในการแสดงรายชื่อผูบริหารรายดังกลาวไวในระบบ 
ขอมูลรายชื่อผูบริหาร 

(1)  ลักษณะของพฤติกรรมอันเปนลักษณะตองหาม 
(2)  ผลประโยชนที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมอันเปนลักษณะตองหาม 
(3)  ระดับความรายแรงของผลกระทบหรือความเสียหายตอบริษัทหรือผูถือหุนโดยรวม 
(4)  พฤติกรรมอื่นของบุคคลดังกลาว เชน การใหขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานของสํานักงาน การใหความรวมมือในการแกไขหรือเยียวยาการกระทํา 
ที่เกิดขึ้น การปดบังอําพรางหรือทําลายขอมูล หรือการใหขอมูลเท็จ เปนตน 

ขอ 12   นอกจากเหตแุหงการมีลักษณะตองหามตามขอ 3 แลว การยกเลิกการแสดง 
รายช่ือบุคคลไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารใหกระทําไดเมื่อปรากฏขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้

(1)  ผูบริหารตาย 
(2)  ผูบริหารพนจากตําแหนงหนาทีใ่นบริษัทที่ออกหลักทรัพย หรือบริษัทซ่ึงผูบริหาร

ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ ส้ินสุดหนาที่ในการจัดทําและสงรายงานเกีย่วกับฐานะการเงนิและ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56  เวนแตผูบริหารรายดังกลาวยังคงดํารงตาํแหนงหรือปฏิบัติ
หนาที่เปนผูบริหารของบริษัทอื่นที่ไดแจงชื่อผูบริหารรายนั้นเพื่อแสดงไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร 

ขอ 13   เพื่อใหการใชดุลพินิจสั่งการของสํานักงานตามประกาศนี้มีความชัดเจนและ 
ผานกระบวนการทบทวนตามสมควร เมื่อปรากฏขอเท็จจริงใดที่อาจนาํไปสูการปฏิเสธหรือถอนการ
แสดงรายชื่อของบุคคลใดในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร กอนที่สํานักงานจะมีคําวินิจฉัยในเรื่อง 
ดังกลาว สํานกังานตองเสนอเรื่องตอคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายเพื่อทําหนาที่พจิารณา 
ขอเท็จจริงและเสนอความเห็นเกีย่วกับเรือ่งดังกลาวตอสํานักงาน  ทั้งนี้ ภายใตกระบวนพจิารณา 
ของคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานดังกลาว อยางนอยตองกําหนดใหมีการแจงใหบุคคล
ที่อาจถูกปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อนั้น ไดทราบขอมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับขอสงสัยถึงการมี
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ลักษณะตองหามของบุคคลดังกลาว และแจงสิทธิของบุคคลดังกลาวในการชี้แจงและนําเสนอ
พยานหลักฐานเพื่อหกัลางขอสงสัยนั้น 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบงัคับกับกรณีขอเท็จจริงที่แสดงถึงการมีลักษณะตองหามตาม
ขอ 3(1) (2) (3) หรือ (4) หรือกรณีอ่ืนใดทีสํ่านักงานเหน็วาไดผานกระบวนวิธีพิจารณามาเพยีงพอแลว  

  ขอ 14   ขอเท็จจริงใดที่สํานกังานไดนํามาใชประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการ 
ทางปกครองตามขอ 5 ขอ 6 และขอ 8 แลว สํานักงานจะนําขอเท็จจริงดังกลาวมาสั่งการซ้ําอีกไมได   
แตทั้งนี้  ไมกระทบถึงการใชขอเท็จจริงนั้นเปนปจจยัประกอบการพิจารณา เพราะบุคคลซึ่งเปนเหต ุ
แหงการสั่งการในครั้งกอนมพีฤติกรรมอันเปนลักษณะตองหามขึ้นอีก 

ขอ 15   ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548  เปนตนไป 

   ประกาศ   ณ   วันที่  17  มกราคม  พ.ศ.  2548 
 
 
            (นายสมคดิ  จาตุศรีพิทักษ) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 ประธานกรรมการ  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 



สารบัญเชิงอรรถ 
 
ลําดับ ประกาศ 

 ณ วันที่ 
ประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

ฉบับแม 17 ม.ค. 2548 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 5/2548 

ขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

1 มี.ค. 48 เปนตนไป) 
1 15 พ.ย. 2549 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ที่ กจ/น/ข. 28/2549 
แกไขขอกําหนดลักษณะตองหามของบุคลากร 
ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 

แกไขความในขอ 3(2)  
แหงประกาศ กจ. 5/2548  
 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

16 ธ.ค. 49 เปนตนไป) 
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