(ฉบับประมวล)
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สข. 22/2553
เรื่ อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของทรัสตี

อาศัยอานาจตามความในข้อ 3(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 9/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจ
เป็ นทรัสตี ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 สานักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
(1) “ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการ
(2) “ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ให้เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบสู งสุ ดในการบริ หารงานของบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเรี ยกชื่ออย่างใดก็ตาม
(3) “บุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝ่ าย ผูจ้ ดั การสาขา และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
โดยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานในสายงานดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี
(ก) สายงานเกี่ยวกับการให้บริ การด้านทรัสตี การปฏิบตั ิการด้านทรัสตี การกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานด้านทรัสตี หรื อสายงานอื่นในทานองเดียวกัน
(ข) สายงานเกี่ยวกับการให้บริ การด้านหลักทรัพย์ การปฏิบตั ิการด้านหลักทรัพย์
การวิจยั ด้านหลักทรัพย์หรื อตลาดทุน หรื อสายงานอื่นในทานองเดียวกัน
(ค) สายงานเกี่ยวกับการให้บริ การด้านธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์หรื อสายงานอื่น
ในทานองเดียวกัน
ทั้งนี้ ไม่วา่ สายงานนั้นจะปฏิบตั ิงานเพื่อให้บริ การแก่บุคคลอื่นหรื อเพื่อประโยชน์
ของทรัสตี บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ
ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ทาหน้าที่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการซึ่งทาหน้าที่บริ หารจัดการงานที่
เกี่ยวกับธุ รกิจทรัสตี บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เช่น คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน หรื อคณะกรรมการกากับดูแล
การปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น หรื อที่ปรึ กษาของคณะกรรมการดังกล่าว
(4) “ผูอ้ านวยการฝ่ าย” หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับส่ วนงาน
ภายในบริ ษทั
(5) “ธนาคารพาณิ ชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิ ชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกิจ
สถาบันการเงิน
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ข้อ 2 ในกรณี ที่บุคคลที่เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของทรัสตีหรื อของผูย้ นื่ คาขอ
ประกอบธุ รกิจเป็ นทรัสตีไม่สามารถดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรื อมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่กากับดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจดังกล่าวและประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามกฎหมายนั้น ให้ถือว่าบุคคลนั้นมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 3(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจ
เป็ นทรัสตี
ข้อ 3 ในกรณี ที่บุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของทรัสตีหรื อของผูย้ นื่ คาขอประกอบ
ธุ รกิจเป็ นทรัสตีไม่สามารถเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสถาบัน
การเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่กากับ
ดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจดังกล่าวและประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายนั้น ให้ถือว่าบุคคลนั้น
มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 3(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจเป็ นทรัสตี
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่เป็ นนิติบุคคล กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อหุ น้ ส่ วนของ
นิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ 3/11 ในกรณี ที่ทรัสตีหรื อผูย้ นื่ คาขอประกอบธุ รกิจเป็ นทรัสตีเป็ นบริ ษทั ที่มี
ผูถ้ ือหุน้ รายใดรายหนึ่งหรื อหลายรายเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ถือหุ น้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บเก้าของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ให้นาลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ 2 และข้อ 3 มาใช้บงั คับกับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของทรัสตีหรื อของผูย้ นื่ คาขอประกอบธุ รกิจเป็ นทรัสตีดงั กล่าว
โดยอนุโลม โดยให้พิจารณาตามกฎหมายที่กากับดูแลการประกอบธุ รกิจของผูถ้ ือหุ น้ นั้น
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 18/2557 เรื่ อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของทรัสตี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17/06/2557
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หมายเหตุ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 22/2553 เรื่ อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของทรัสตี ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 18/2557 เรื่ อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของทรัสตี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

