
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 8/2553 

เร่ือง  การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของ 
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

(ฉบบัประมวล) 
____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบั 
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41  
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าได้ 
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  (1)  ค  าวา่ “บริษทั” “บริษทัย่อย” และ “ผูบ้ริหาร”  ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยาม
ของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวต้ามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
  (2)  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่   กิจการท่ีประกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี    
          (ก)  ธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  
         (ข)  ธุรกิจหลกัทรัพย ์
          (ค)  ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
          (ง)   ธุรกิจประกนัภยั 

       (จ)  ธุรกิจสถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
  (3)  “คณะกรรมการ”  หมายความวา่   คณะกรรมการท่ีส านกังานแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้
ความเห็นต่อส านกังานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี 

(4)  “ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ”  หมายความวา่   ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาด 
ความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีไม่ใชบ้งัคบักบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัต่างประเทศท่ีมีหุน้
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
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หมวด 1 
ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ 

___________________ 

ขอ้ 3   กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)1  มีความบกพร่องในดา้นความสามารถตามกฎหมาย หรือถูกด าเนินการตามกฎหมาย
เก่ียวกบัการก ากบัดูแลตลาดทุน ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4 เป็นลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 1  
  (2)  มีประวติัการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบั 
ทรัพยสิ์น ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 เป็นลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 2 
  (3)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีพฤติกรรมในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ บริษทั หรือตลาดทุน
โดยรวม ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6 เป็นลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 3 

ขอ้ 4   ใหก้รณีดงัต่อไปน้ีเป็นลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 1 
  (1)  เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือ  
  (2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 
  (3)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษโดยส านกังาน หรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดี 
อนัเน่ืองจากกรณีท่ีส านกังานกล่าวโทษ หรือเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ไม่วา่ศาล 
จะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ 
ไม่ถึงสามปี  ทั้งน้ี เฉพาะในความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
หรือกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตามท่ีระบุในบญัชีทา้ยประกาศน้ี 
  (4)1  ถูกเปรียบเทียบโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีแต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ตามท่ีระบุในบญัชีทา้ยประกาศน้ี  เวน้แต่ส านกังานเม่ือพิจารณาโดยรับฟังความเห็นของคณะกรรมการ 
ตามขอ้ 11 แลว้ เห็นวา่การกระท าท่ีเป็นเหตุใหถู้กเปรียบเทียบดงักล่าวมีลกัษณะไม่ร้ายแรง  
ทั้งน้ี ในการพิจารณาดงักล่าวใหน้ าปัจจยัตามท่ีก าหนดในขอ้ 10 มาพิจารณาโดยอนุโลม หรือ 

 
1 แกไ้ขเพิ่มเติม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 3/2559  เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ
ของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
1 แกไ้ขเพิ่มเติม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 3/2559  เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ
ของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
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  (5)1  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตามท่ีระบุในบญัชีทา้ยประกาศน้ี  
โดยการกล่าวหาหรือด าเนินคดีโดยบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ส านกังาน 

  ขอ้ 5   ใหก้รณีดงัต่อไปน้ีเป็นลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 2  
  (1)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่วา่ในประเทศ
หรือต่างประเทศ หรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีหน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ หรือ 
อยูร่ะหวา่งถูกหน่วยงานดงักล่าว หา้มเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของสถาบนัการเงิน หรือเคย 
ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุก
หรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสามปี  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงาน 
ท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น และท าใหเ้กิดความเสียหายไม่วา่จะต่อ
สถาบนัการเงินท่ีบุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือต่อลูกคา้ หรือ 
  (2)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษ
หรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสามปี  ทั้งน้ี ในความผิดอาญา
แผน่ดินเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หรือ 
  (3)  เป็นผูท่ี้ศาลมีค าสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
กฎหมายอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั  และยงัไม่พน้สามปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของ
แผน่ดิน 

  ขอ้ 6   ใหก้รณีท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ีเป็นลกัษณะขาด 
ความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 3 

(1)  มีพฤติกรรมกระท าการ หรือละเวน้กระท าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่อ 
อยา่งร้ายแรงในการท าธุรกรรมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  และเป็นเหตุใหบ้ริษทัหรือผูถื้อหุน้ 
ไดรั้บความเสียหาย หรือเป็นเหตุใหต้นหรือบุคคลอ่ืนไดรั้บประโยชน์โดยมิชอบ หรือ        
  (2)  มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความเก่ียวกบับริษทั  
หรือบริษทัยอ่ยอนัเป็นเทจ็ท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด หรือโดยปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ 
ในสาระส าคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่วา่ 
จะโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจดัท า เปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูล 

 
1 แกไ้ขเพิ่มเติม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 3/2559  เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ
ของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
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หรือขอ้ความนั้น หรือโดยการกระท าหรือละเวน้การกระท าอ่ืนใด  ทั้งน้ี เวน้แต่พิสูจน์ไดว้า่ 
โดยต าแหน่ง ฐานะ หรือหนา้ท่ีของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเทจ็ของขอ้มูลหรือขอ้ความดงักล่าว  
หรือการขาดขอ้เท็จจริงท่ีควรตอ้งแจง้นั้น หรือ 
  (3)  มีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุน 
ในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุน 
การกระท าดงักล่าว  

ใหก้ารท าธุรกรรมดงัต่อไปน้ีของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ไม่วา่จะเป็นการสั่งการ  
การอนุมติั การสนบัสนุน การไดรั้บประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะอ่ืนใด 
เขา้ลกัษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริตตามวรรคหน่ึง (1)  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดเ้ป็นประการอ่ืน 
  (1)  ธุรกรรมท่ีมิไดก้ระท าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจจะพึงกระท า
กบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
เป็นส าคญั หรือมีลกัษณะไปในทางเอ้ือประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอ่ืน 
  (2)  ธุรกรรมท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่าย 
เป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 

  ขอ้ 7   การมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการหรือผูบ้ริหารตามขอ้ 4 ขอ้ 5 
และขอ้ 6 ใหมี้ผลตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  (1)1  ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 1 ใหมี้ผลตามระยะเวลา ดงัน้ี 
 (ก)  ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 1 ตามขอ้ 4(1) และ (2) ใหมี้ผล 
เม่ือศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาในเร่ืองท่ีก าหนด หรือตามขอ้ 4(3) ใหมี้ผลเม่ือส านกังานไดมี้ 
หนงัสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนกังานสอบสวน และมีผลไปจนกวา่บุคคลนั้นจะพน้จาก 
การมีลกัษณะดงักล่าว  
 (ข)  ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 1 ตามขอ้ 4(4) ใหมี้ผลเม่ือ
คณะกรรมการเปรียบเทียบมีค าสั่งเปรียบเทียบ และมีผลไปจนกวา่จะพน้ระยะเวลาท่ีส านกังาน 
ก าหนดซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่สามปี 
 (ค)  ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 1 ตามขอ้ 4(5) ใหมี้ผลเม่ือศาลมี 
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผิด และมีผลไปจนกวา่จะพน้สามปีนบัแต่วนัท่ีบุคคลนั้นพน้โทษ
จ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษ หรือนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าพิพากษาใหป้รับ แลว้แต่กรณี 

 
1 แกไ้ขเพิ่มเติม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 3/2559  เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ
ของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
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ในการก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง (ข) ใหส้ านกังานพิจารณาโดยรับฟัง
ความเห็นของคณะกรรมการตามขอ้ 11 และใหน้ าปัจจยัตามท่ีก าหนดในขอ้ 10 มาประกอบ 
การพิจารณา โดยอนุโลม 

(2)  ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 2 ใหมี้ผลเม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงท่ีมีลกัษณะ 
ตามขอ้ 5 ต่อส านกังาน และส านกังานไดมี้หนงัสือแจง้บุคคลท่ีถูกพิจารณาและบริษทัท่ีบุคคลนั้น 
เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารใหท้ราบถึงการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ และมีผลไปจนกวา่บุคคลนั้น 
จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าว 

(3)  ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 3 ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีระบุไวใ้นหนงัสือของ
ส านกังานซ่ึงแจง้บุคคลท่ีถูกพิจารณาและบริษทัท่ีบุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารใหท้ราบถึง 
การมีลกัษณะเขา้กรณีท่ีก าหนดตามขอ้ 6 แลว้ และมีผลไปจนกวา่จะพน้เง่ือนไข หรือระยะเวลาท่ี
ส านกังานก าหนด ซ่ึงตอ้งไม่เกินสิบปี  ทั้งน้ี ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวใหค้  านึงถึงความร้ายแรง
ของพฤติกรรมของผูถู้กพิจารณาเป็นส าคญั 

  ขอ้ 8   การมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจในช่วงระยะเวลาตามขอ้ 7  เป็นผลใหบุ้คคล 
พน้จากการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั และจะด ารงต าแหน่งดงักล่าวในบริษทัต่อไปไม่ได ้  
ทั้งน้ี  ตามมาตรา 89/4 และมาตรา 89/6 วรรคสอง  แลว้แต่กรณี 

หมวด 2  
การพิจารณาลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 3 

___________________ 

ขอ้ 9   ในการพิจารณาการมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 3 หากเป็นพฤติกรรม 
ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่ยกขึ้นเป็นเหตุในการพิจารณาลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ
ของบุคคลนั้นได ้
  (1)  มีลกัษณะไม่ร้ายแรง หรือ 
  (2)  เกิดขึ้นมาแลว้เกินกวา่สิบปี นบัถึงวนัท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังาน  
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  ขอ้ 10   ในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อการมีลกัษณะ
ขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 3 และการก าหนดระยะเวลาการมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ  
ใหส้ านกังานน าปัจจยัดงัต่อไปน้ีมาใชป้ระกอบการพิจารณา 
   (1)  บทบาทความเก่ียวขอ้ง และพฤติกรรมของบุคคลท่ีถูกพิจารณา 
  (2)  การลงโทษท่ีบุคคลนั้นไดรั้บไปแลว้ 
  (3)  ผลกระทบหรือความเสียหายต่อบริษทัหรือผูถื้อหุ้นโดยรวม หรือผลประโยชน์ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอ้เท็จจริงหรือพฤติกรรมท่ีพิจารณา 
   (4)  การแกไ้ขหรือการด าเนินการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ผูถื้อหุน้โดยรวม  
หรือตลาดทุนโดยรวม เพื่อแกไ้ข เยยีวยา หรือป้องกนัมิใหเ้กิดขอ้เทจ็จริงหรือพฤติกรรมท านอง 
เดียวกนันั้นซ ้าอีก 
  (5)  พฤติกรรมอ่ืนของผูถู้กพิจารณาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานหรือขดัขวาง 
การปฏิบติังานของส านกังาน 
   (6)  ประวติัหรือพฤติกรรมในอดีตอ่ืนใดท่ีแสดงถึงความไม่เหมาะสมท่ีจะเป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั 

  ขอ้ 11   ใหส้ านกังานดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงเพื่อท าหนา้ท่ีในการพิจารณาขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐาน  รวมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อส านกังานเก่ียวกบัการพิจารณาสั่งใหบุ้คคลมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 3 
ตลอดจนพิจารณาใหค้วามเห็นต่อส านกังานในเร่ืองใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี  

ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินหา้คน 
ซ่ึงไม่เป็นเลขาธิการหรือพนกังานของส านกังาน โดยในจ านวนน้ีอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 
ดา้นกฎหมาย และดา้นการเงินหรือการบญัชี ดา้นละหน่ึงคน และผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหารธุรกิจ 
ซ่ึงแต่งตั้งจากรายช่ือบุคคลท่ีสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยเป็นผูเ้สนออีกหน่ึงคน 
  ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และใหส้ านกังาน
แต่งตั้งพนกังานของส านกังานคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
  กรรมการรายใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณาในลกัษณะท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
การใหค้วามเห็นอยา่งเป็นกลาง ให้ผูน้ั้นแจง้การมีส่วนไดเ้สียนั้นและหา้มมิใหเ้ขา้ร่วมพิจารณา 
ในเร่ืองดงักล่าว 

  ขอ้ 12   ในการแจง้บุคคลใดว่ามีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจกลุ่มท่ี 3 ส านกังาน 
จะกระท าไดต้่อเม่ือไดด้ าเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  เปิดโอกาสใหผู้ถู้กพิจารณามีโอกาสช้ีแจงขอ้เท็จจริง 
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(2)  เสนอขอ้เทจ็จริง รวมทั้งค  าช้ีแจงของผูถู้กพิจารณา (ถา้มี) ใหค้ณะกรรมการ
พิจารณา และหากคณะกรรมการประสงคจ์ะใหผู้ถู้กพิจารณาช้ีแจงเพิ่มเติม ใหส้ านกังานจดัใหมี้ 
การช้ีแจงเช่นนั้น 

(3)  ไดรั้บความเห็นของคณะกรรมการดว้ยมติไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน 
กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมวา่บุคคลท่ีถูกพิจารณามีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ รวมทั้งความเห็น 
เก่ียวกบัการก าหนดระยะเวลาใหบุ้คคลดงักล่าวมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ 

(4)  แจง้ผลการพิจารณาเบ้ืองตน้ใหผู้ถู้กพิจารณาทราบเพื่อใหโ้อกาสช้ีแจง หรือ
โตแ้ยง้อีกคร้ังภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ในการปฏิบติัอ่ืนใดนอกจากท่ีระบุไวใ้นวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั 
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   

ขอ้ 13   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  23  เมษายน พ.ศ. 2553                                               
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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บัญชีแนบท้ายประกาศ 
 

ความผิดตามข้อ 4(3) 
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

พ.ศ.2546 
การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ มาตรา 238 ถึงมาตรา 243 มาตรา 92 ถึงมาตรา 100 

การกระท าโดยทุจริต หรือการท าใหเ้สียหาย 
ต่อทรัพยสิ์น ต่อเจา้หน้ี หรือต่อประชาชน 

มาตรา 306 ถึงมาตรา 311 
มาตรา 314 และ 315 

มาตรา 145 ถึงมาตรา 147  
มาตรา 149 และมาตรา 150 

ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั หรือ 
ซ่ือสัตยสุ์จริต 

มาตรา 281/2 - 

จงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือ
ปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอก 
ใหแ้จง้ 

มาตรา 281/10 และ 
มาตรา 312 

มาตรา 148 

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต  และเขา้ข่ายเป็นการ
ฉอ้โกงประชาชน 

มาตรา 289 ประกอบกบั
มาตรา 90 

มาตรา 125 ประกอบกบั
มาตรา 16 

 


