
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 24/2552 

เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหาร 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

__________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั 
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
(1)  ค  าวา่ “บริษทัจดทะเบียน” และ “บริษทัยอ่ย” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยาม

ของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
 (2)  “ผูบ้ริหาร”  หมายความว่า   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย 
และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั
ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
  (3)  “ผูมี้อ านาจควบคุม”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์ 
มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ไม่วา่
อิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุน้ หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใดก็ตาม
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

(ก)  บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

(ข)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
ของบริษทันั้นได ้
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(ค)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนด
นโยบาย การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัให้ปฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย  
การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทั 

(ง)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของบริษทัเยีย่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าวของบริษทันั้น  

(4)  “ระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ระบบขอ้มูลท่ีจดัขึ้น
โดยส านกังานภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี เพื่อแสดงรายช่ือบุคคลท่ีเป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 

ขอ้ 2   เม่ือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนฉบบัใดวางขอ้ก าหนดใหก้ารพิจารณา
ลกัษณะของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นองคป์ระกอบหน่ึง 
ในการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัดงักล่าว การพิจารณาองคป์ระกอบดงักล่าว
ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งประกาศฉบบัน้ี 

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัตามมาตรา 56 บริษทัใด ประสงคจ์ะน ารายช่ือบุคคลท่ีเป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัเขา้สู่ระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร ใหก้ารด าเนินการ
ดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งประกาศน้ีดว้ย โดยอนุโลม 

ขอ้ 3   กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงัตอ่ไปน้ี  

(1)  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์บุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ 
คนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (2)  เป็นบุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งถูกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหา้มเป็นกรรมการ  
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน 

(3)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมาย ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต 

(4)  อยู่ระหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดตามค าสั่งขององคก์รท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 
ต่างประเทศ หา้มมิให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั  

(5)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับ
เน่ืองจากการกระท าความผิดตาม (3)  
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(6)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการประพฤติผิดต่อหนา้ท่ี 
ท่ีตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงั (duties of care) และซ่ือสัตยสุ์จริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ 
ท่ีดีท่ีสุดของกิจการและผูถื้อหุน้โดยรวมของกิจการท่ีตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุม หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 

(7)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลผูอ่ื้น  
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 

(8)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือ 
การเอาเปรียบผูล้งทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 

(9)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมการอ าพรางฐานะทางการเงินหรือ 
ผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีเคยเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน  
หรือจงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอก 
ใหแ้จง้ในเอกสารใด ๆ ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรือตอ้งยืน่ต่อส านกังาน คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่วา่จะเป็นการกระท าในนามของตนเองหรือกระท าแทนนิติบุคคลหรือ
กิจการท่ีตนมีอ านาจในการจดัการ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของ 
บุคคลอ่ืน 

(10)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการละเลยการตรวจสอบ 
ดูแลตามสมควรเยีย่งกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีเคย 
เสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน ท่ีตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุม  
หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัดงักล่าว เพื่อมิใหบ้ริษทัฝ่าฝืนหรือปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อนัอาจก่อใหเ้กิดความไม่เช่ือมัน่ในตลาดทุน 
โดยรวม หรือความเสียหายต่อช่ือเสียง ฐานะ หรือการด าเนินธุรกิจของบริษทันั้น 

ขอ้ 4   กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งเป็นบุคคลซ่ึงบริษทั 
ไดแ้จง้ช่ือต่อส านกังาน และส านกังานไดแ้สดงรายช่ือบุคคลนั้นไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหารแลว้   

ส านกังานจะแสดงรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหารก็ต่อเม่ือไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงหรือขอ้สงสัยใด ๆ ต่อส านกังานเก่ียวกบัการมีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามขอ้ 3 ของบุคคลดงักล่าว  แต่ทั้งน้ี การแสดงรายช่ือบุคคลใดไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหาร มิไดเ้ป็นการรับรองวา่บุคคลดงักล่าวไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3 
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ขอ้ 5   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงวา่บุคคลท่ีบริษทัแจง้ช่ือเพื่อการน าเขา้สู่ระบบ 
ขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3 และพฤติกรรมอนัเป็น
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวเกิดขึ้นมาแลว้ไม่เกินสิบหา้ปีนบัถึงวนัท่ีแจง้ช่ือต่อส านกังาน ส านกังานจะ
ปฏิเสธการแสดงรายช่ือไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร  เวน้แต่กรณีท่ีลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักล่าวเป็นลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3(5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) และขอ้เท็จจริงรับฟังไดว้า่พฤติกรรม
อนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลนั้น มิไดร้้ายแรงถึงขนาดท่ีไม่สมควรแสดงรายช่ือบุคคลดงักล่าว 
ไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร ส านกังานจะใชดุ้ลพินิจไม่ยกเหตุอนัเป็นลกัษณะ
ตอ้งหา้มในกรณีนั้น มาเป็นเหตุในการปฏิเสธการแสดงรายช่ือกรรมการหรือผูบ้ริหารรายดงักล่าว 
ไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารก็ได ้ ในการน้ี ส านกังานจะก าหนดเง่ือนไขในการแสดง
รายช่ือบุคคลดงักล่าวไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารดว้ยก็ได ้

ในกรณีท่ีส านกังานปฏิเสธการแสดงรายช่ือกรรมการหรือผูบ้ริหารไวใ้นระบบขอ้มูล
รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร เน่ืองจากมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3(5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10)  
ส านกังานอาจแจง้ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละกรรมการหรือผูบ้ริหารรายดงักล่าวทราบถึงก าหนด
ระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการพิจารณารับรายช่ือกรรมการหรือผูบ้ริหารรายดงักล่าวเพื่อแสดงไวใ้น 
ระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการก าหนดระยะเวลา 
ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบหา้ปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ปฏิเสธการแสดงรายช่ือกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารรายดงักล่าวไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร  

ในกรณีท่ีการด าเนินการตามวรรคสองเป็นเหตุใหส้ านกังานมีค าสั่งไม่อนุญาตตาม 
ค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัใด ส านกังานจะก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขส าหรับ 
การรับพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังต่อไป โดยค านึงถึงระยะเวลาหรือเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดในวรรคสองดว้ยก็ได ้  

ขอ้ 6   ในระหวา่งท่ีค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยอ์ยู่ระหวา่งการพิจารณา หรือ
ระหวา่งท่ีการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยย์งัคงมีผล หากกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงจากรายช่ือท่ีไดแ้จง้ช่ือต่อส านกังาน ใหบ้ริษทัแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 
พร้อมกบัการแจง้รายช่ือกรรมการหรือผูบ้ริหารรายใหม่ (ถา้มี) ต่อส านกังาน เพื่อใหส้ านกังานพิจารณา
น ารายช่ือดงักล่าวไปแสดงไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารต่อไป  

เม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่บริษทัไม่แจง้ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
หรือมีกรรมการหรือผูบ้ริหารรายใหม่ท่ีส านกังานจะปฏิเสธการแสดงรายช่ือไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือ
กรรมการและผูบ้ริหาร ใหส้ านกังานมีอ านาจน าขอ้เทจ็จริงดงักล่าวไปใชป้ระกอบการพิจารณา 
ค าขออนุญาตท่ีคา้งอยูห่รือทบทวนการอนุญาตท่ีไดใ้หไ้วแ้ลว้ส าหรับหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ียงัมิได้ 
เสนอขายหรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือก็ได ้ 
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ขอ้ 7   การแจง้ขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือขอ้มูล 
การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์่อส านกังาน ใหเ้ป็นไปตามแบบ
และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด  

ขอ้ 8   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงในภายหลงัวา่กรรมการหรือผูบ้ริหารรายใดท่ีมี 
รายช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3 ให้ส านกังาน 
ถอนการแสดงรายช่ือบุคคลนั้นจากระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็น 
ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3(5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ให้ส านกังานมีอ านาจด าเนินการดงัน้ี 

(1)  หากพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดขึ้นมาแลว้ 
เกินกวา่สิบหา้ปีนบัถึงวนัท่ีขอ้เทจ็จริงปรากฏต่อส านกังาน ส านกังานจะไม่ยกเหตุอนัเป็นลกัษณะ
ตอ้งหา้มในกรณีนั้นมาเป็นเหตุในการถอนการแสดงรายช่ือบุคคลนั้นจากระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการ
และผูบ้ริหาร หรือ 

(2)  หากพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลในกรณีนั้นมิไดมี้ลกัษณะ 
ร้ายแรงถึงขนาดท่ีจะถอนการแสดงรายช่ือบุคคลนั้นจากระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
ส านกังานจะแสดงรายช่ือบุคคลดงักล่าวไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารต่อไปก็ได ้ 
ในกรณีเช่นวา่น้ี ส านกังานจะก าหนดเง่ือนไขในการแสดงรายช่ือบุคคลดงักล่าวไวใ้นระบบขอ้มูล 
รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารดว้ยก็ได ้

ขอ้ 9   ในกรณีท่ีส านกังานถอนการแสดงรายช่ือบุคคลใดจากระบบขอ้มูลรายช่ือ 
กรรมการและผูบ้ริหาร เน่ืองจากการมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3(5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10)  
ส านกังานอาจแจง้ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละกรรมการหรือผูบ้ริหารรายดงักล่าว ทราบถึงก าหนด
ระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการพิจารณารับรายช่ือกรรมการหรือผูบ้ริหารรายดงักล่าวเพื่อแสดงไวใ้น
ระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการก าหนด
ระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบหา้ปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ถอนการแสดงรายช่ือ
กรรมการหรือผูบ้ริหารรายดงักล่าวจากระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร  

ขอ้ 10   เพื่อประโยชน์ตามประกาศน้ี ใหส้ านกังานจดัให้มีฐานขอ้มูลรายช่ือกรรมการ
และผูบ้ริหารท่ีประชาชนเขา้ตรวจดูได ้ 

ส านกังานอาจแจง้ข่าวขอ้มูลต่อสาธารณชนเก่ียวกบัการปฏิเสธการแสดงรายช่ือหรือ
การถอนรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารจากระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยเ์น่ืองจากมีลกัษณะตอ้งหา้ม หรือการก าหนดเง่ือนไขในการแสดงรายช่ือบุคคลดงักล่าวไว  ้
ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือจดัขอ้มูลดงักล่าวไวใ้ห้
ประชาชนเขา้ตรวจดูได ้อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่งก็ได ้
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ขอ้ 11  เพื่อประโยชน์ตามขอ้ 5 และขอ้ 8 ส านกังานอาจน าปัจจยัดงัต่อไปน้ีมา 
ประกอบการพิจารณาในการปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายช่ือของบุคคลใดในระบบขอ้มูลรายช่ือ 
กรรมการและผูบ้ริหาร หรือเพื่อก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการแสดงรายช่ือกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารรายดงักล่าวไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 

(1)  ลกัษณะของพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้ม 
(2)  ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้ม 
(3)  ระดบัความร้ายแรงของผลกระทบหรือความเสียหายต่อบริษทัหรือผูถื้อหุน้โดยรวม 
(4)  พฤติกรรมอ่ืนของบุคคลดงักล่าว เช่น การใหข้อ้เท็จจริงหรือพยานหลกัฐานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของส านกังาน การใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ขหรือเยยีวยาการกระท า 
ท่ีเกิดขึ้น การปิดบงัอ าพรางหรือท าลายขอ้มูล หรือการใหข้อ้มูลเทจ็ เป็นตน้ 

ขอ้ 12   นอกจากเหตุแห่งการมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3 แลว้ การยกเลิกการแสดง 
รายช่ือบุคคลไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารใหก้ระท าไดเ้ม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริง 
อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรรมการหรือผูบ้ริหารตาย 
(2)  กรรมการหรือผูบ้ริหารพน้จากต าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 

หรือบริษทัซ่ึงกรรมการหรือผูบ้ริหารด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ี ส้ินสุดหนา้ท่ีในการจดัท าและ 
ส่งรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัตามมาตรา 56  เวน้แต่กรรมการหรือ
ผูบ้ริหารรายดงักล่าวยงัคงด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัอ่ืน 
ท่ีไดแ้จง้ช่ือกรรมการหรือผูบ้ริหารรายนั้นเพื่อแสดงไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 

ขอ้ 13   เพื่อใหก้ารใชดุ้ลพินิจสั่งการของส านกังานตามประกาศน้ีมีความชดัเจน 
และผา่นกระบวนการทบทวนตามสมควร เม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงใดท่ีอาจน าไปสู่การปฏิเสธหรือ 
ถอนการแสดงรายช่ือของบุคคลใดในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร ก่อนท่ีส านกังาน 
จะมีค าวินิจฉยัในเร่ืองดงักล่าว  ส านกังานตอ้งเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อ 
ท าหนา้ท่ีพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ภายใต้
กระบวนพิจารณาของคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานดงักล่าว อยา่งนอ้ยตอ้งก าหนด 
ใหมี้การแจง้ใหบุ้คคลท่ีอาจถูกปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายช่ือนั้น ไดท้ราบขอ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกบั
ขอ้สงสัยถึงการมีลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลดงักล่าว และแจง้สิทธิของบุคคลดงักล่าวในการช้ีแจง 
และน าเสนอพยานหลกัฐานเพื่อหกัลา้งขอ้สงสัยนั้น 
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ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีขอ้เท็จจริงท่ีแสดงถึงการมีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ตามขอ้ 3(1) (2) (3) หรือ (4) หรือกรณีอ่ืนใดท่ีส านกังานเห็นวา่ไดผ้า่นกระบวนวิธีพิจารณามาเพียงพอแลว้  

  ขอ้ 14   ขอ้เทจ็จริงใดท่ีส านกังานไดน้ ามาใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการ 
ทางปกครองตามขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 8 แลว้ ส านกังานจะน าขอ้เท็จจริงดงักล่าวมาสั่งการซ ้าอีกไม่ได ้  
แต่ทั้งน้ี ไม่กระทบถึงการใชข้อ้เทจ็จริงนั้นเป็นปัจจยัประกอบการพิจารณา เพราะบุคคลซ่ึงเป็นเหตุ 
แห่งการสั่งการในคร้ังก่อนมีพฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะตอ้งหา้มขึ้นอีก 

ขอ้ 15   ใหบุ้คคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหารท่ีไดแ้สดงช่ือไวแ้ลว้ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 5/2548  เร่ือง ขอ้ก าหนด 
เก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2548  เป็นบุคคลท่ีมีรายช่ือ 
อยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารตามประกาศน้ี 
  บุคคลใดมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 5/2548  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2548  และยงัไม่พน้ระยะเวลาหรือยงัไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีส านกังาน 
ก าหนดเน่ืองจากบุคคลนั้นมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศดงักล่าว ส านกังานจะแสดงรายช่ือ 
บุคคลนั้นไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารตามประกาศน้ีไม่ได ้ เวน้แต่ไดพ้น้ระยะเวลา
หรือเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดนั้นจนครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 16   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 5/2548  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี  
17 มกราคม พ.ศ. 2548  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ี 
ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือ 
วางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 17   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 5/2548  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
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ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2548  หรือประกาศท่ีเก่ียวกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์ ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

ขอ้ 18   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   

 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
____________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ก าหนดใหก้ารออกหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
เป็นอ านาจของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ซ่ึงการก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์เป็นหลกัเกณฑห์น่ึงในการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว จึงเห็นควร
ออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 5/2548   
เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2548  จึงจ าเป็นตอ้ง
ออกประกาศน้ี 


	ประกาศ  ณ  วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

