ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 3/2560
เรื่ อง การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553
เรื่ อง การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ลงวันที่
23 เมษายน พ.ศ. 2553
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2559
เรื่ อง การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ข้อ 2 ในประกาศนี้
คาว่า “บริ ษทั ” “บริ ษทั ย่อย” และ “ผูบ้ ริ หาร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของ
คาดังกล่าวที่กาหนดไว้ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า กิจการที่ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(2) ธุรกิจหลักทรัพย์
(3) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(4) ธุรกิจประกันภัย
(5) ธุรกิจสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
“กระบวนพิจารณาในชั้นศาล” หมายความว่า การดาเนินการในชั้นศาล
ไม่วา่ การดาเนิ นการนั้นจะเป็ นการกระทาโดยคู่ความฝ่ ายใดทาต่อศาลหรื อต่อคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่ ง
หรื อศาลกระทาต่อคู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งหรื อต่อทุกฝ่ าย ตั้งแต่วนั ที่มีการยื่นคาฟ้องต่อศาลจนถึง
วันที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด

2
ข้อ 3 การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ มี 3 กรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจที่ใช้บงั คับทัว่ ไป ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อ 4
(2) กรณีมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ เนื่องจากมีพฤติกรรมซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีรายละเอียด
ตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7
(3) กรณี มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจอยูแ่ ล้วก่อนประกาศนี้ใช้บงั คับ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามข้อ 8
ข้อ 4 บุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะขาด
ความน่าไว้วางใจ
(1) เป็ นบุคคลล้มละลาย เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ
(2) เป็ นบุคคลที่ไม่สามารถดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจ
ในการจัดการ หรื อที่ปรึ กษาของสถาบันการเงิน เนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การกากับดูแลสถาบันการเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลา
ที่ยงั ไม่สามารถกลับมาเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจในการจัดการ หรื อที่ปรึ กษาของสถาบัน
การเงินได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) การทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อทุจริ ต หลอกลวง หรื อฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
(ข) การบริ หารงานที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อไม่เป็ นไปตามคาสั่งของ
หน่วยงานกากับดูแล หรื อบริ หารงานหรื อจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
(ค) การกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมหรื อ
เป็ นการเอาเปรี ยบ
(3) เป็ นบุคคลที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ และพ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอ
ลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
(ก) ความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90
(เฉพาะที่มีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ นการฉ้อโกงประชาชน) หรื อมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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(ข) ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16
(เฉพาะที่มีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ นการฉ้อโกงประชาชน) หรื อมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
(4) เป็ นบุคคลที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับ
การบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษา
ให้รอการลงโทษหรื อไม่ และพ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
(5) เป็ นผูท้ ี่ศาลมีคาสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อ
กฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พน้ 3 ปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็ นของ
แผ่นดิน
(6) เป็ นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการกระทาความผิดตาม (3) อันเป็ นเหตุให้
สานักงานมีหนังสื อกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยูใ่ นกระบวนการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดาเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรื อกระบวน
พิจารณาในชั้นศาล
การกล่าวโทษของสานักงานตามวรรคหนึ่งจะต้องผ่านกระบวนการสอบทาน
การพิจารณาตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ข้อ 5 บุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการกระทาความผิดตามมาตรา 238
มาตรา 240 ถึงมาตรา 243 มาตรา 281/2 วรรคหนึ่ง และมาตรา 281/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติและตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 จนเป็ นเหตุให้เกิดกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะขาด
ความน่าไว้วางใจ
(1) ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในความผิดที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สานักงาน
เป็ นผูก้ ล่าวหาหรื อดาเนินคดี
(2) คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นามาตรการลงโทษ
ปรับทางแพ่งมาใช้บงั คับกับบุคคลดังกล่าว โดยมีการแจ้งเป็ นหนังสื อ
(3) สานักงานกล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน
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ข้อ 6 การพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา 89/4 หรื อมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เนื่องจากการมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามข้อ 5
ให้มีผลตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) กรณีศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกตามข้อ 5(1) ให้เริ่ มพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ และมีผล
ไปจนกว่าจะพ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว 3 ปี
(2) กรณีคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นามาตรการลงโทษ
ปรับทางแพ่งมาใช้บงั คับตามข้อ 5(2) ให้เริ่ มพ้นจากตาแหน่งเมื่อมีการแจ้งเป็ นหนังสื อถึงกรณีดงั กล่าว
และมีผลไปจนกว่าจะพ้นระยะเวลาที่สานักงานกาหนดซึ่งต้องไม่เกินกว่า 3 ปี
ในการกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานนาปัจจัยตามที่กาหนด
ในข้อ 7 มาประกอบการพิจารณา
(3) กรณี สานักงานกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวนตามข้อ 5(3) ให้เริ่ ม
พ้นจากตาแหน่งเมื่อสานักงานมีหนังสื อกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน และมีผลไปจนกว่าจะเข้า
กรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้
(ก) พนักงานอัยการมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรื อเมื่อศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้ยกฟ้อง
(ข) พ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว 3 ปี
การกล่าวโทษของสานักงานตามวรรคหนึ่งจะต้องผ่านกระบวนการสอบทาน
การพิจารณาตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ข้อ 7 ในการกาหนดระยะเวลาการมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามข้อ 6(2)
ให้สานักงานนาปั จจัยดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณา
(1) บทบาทความเกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา
(2) การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว
(3) ผลกระทบหรื อความเสี ยหายต่อบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ้นโดยรวม หรื อผลประโยชน์
ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อเท็จจริ งหรื อพฤติกรรมที่พิจารณา
(4) การแก้ไขหรื อการดาเนินการอื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
หรื อตลาดทุนโดยรวม เพื่อแก้ไข เยียวยา หรื อป้องกันมิให้เกิดข้อเท็จจริ งหรื อพฤติกรรมทานอง
เดียวกันนั้นซ้ าอีก
(5) พฤติกรรมอื่นของผูถ้ ูกพิจารณาที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานหรื อขัดขวาง
การปฏิบตั ิงานของสานักงาน
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(6) ประวัติหรื อพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ข้อ 8 บุคคลใดถูกเปรี ยบเทียบความผิดหรื อถูกสานักงานกล่าวโทษเป็ นหนังสื อ
ต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็ นเหตุให้มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่ อง การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 บุคคลนั้นยังคงเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศนี้ โดยบุคคลดังกล่าวยังคงต้องพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา 89/4
หรื อมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต่อไปจนกว่าจะครบ
กาหนดเวลาหรื อเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในประกาศดังกล่าว
ข้อ 9 ในกรณีที่ประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่ อง การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 หรื อประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายวรวิทย์ จาปี รัตน์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

