
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ.  3/2560 
เร่ือง  การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของ 

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 8/2553  

เร่ือง  การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ลงวนัท่ี  
23 เมษายน พ.ศ. 2553 

(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 3/2559  
เร่ือง  การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี  
   ค าวา่ “บริษทั” “บริษทัย่อย” และ “ผูบ้ริหาร” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของ 
ค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวต้ามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
   “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่   กิจการท่ีประกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี    
   (1)  ธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  
  (2)  ธุรกิจหลกัทรัพย ์
   (3)  ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
   (4)  ธุรกิจประกนัภยั 
   (5)  ธุรกิจสถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

“กระบวนพิจารณาในชั้นศาล”  หมายความวา่   การด าเนินการในชั้นศาล  
ไม่วา่การด าเนินการนั้นจะเป็นการกระท าโดยคู่ความฝ่ายใดท าต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหน่ึง  
หรือศาลกระท าต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือต่อทุกฝ่าย ตั้งแต่วนัท่ีมีการยื่นค าฟ้องต่อศาลจนถึง 
วนัท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
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ขอ้ 3   การขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการ 
ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ มี 3 กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจท่ีใชบ้งัคบัทัว่ไป ซ่ึงมีรายละเอียดตามขอ้ 4 
(2)  กรณีมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ เน่ืองจากมีพฤติกรรมซ่ึงมีลกัษณะเป็น 

การกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ พ.ศ. 2535  ก่อนการแกไ้ข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  ซ่ึงมีรายละเอียด 
ตามขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 

(3)  กรณีมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจอยูแ่ลว้ก่อนประกาศน้ีใชบ้งัคบั ซ่ึงมีรายละเอียด 
ตามขอ้ 8 

ขอ้ 4   บุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้ถือเป็นผูท่ี้มีลกัษณะขาด 
ความน่าไวว้างใจ 
   (1)  เป็นบุคคลลม้ละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (2)  เป็นบุคคลท่ีไม่สามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจ 
ในการจดัการ หรือท่ีปรึกษาของสถาบนัการเงิน เน่ืองจากมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเก่ียวกบั 
การก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหวา่งเวลา 
ท่ียงัไม่สามารถกลบัมาเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจในการจดัการ หรือท่ีปรึกษาของสถาบนั 
การเงินไดอี้ก  ทั้งน้ี เฉพาะลกัษณะตอ้งหา้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
(ข)  การบริหารงานท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามค าสั่งของ

หน่วยงานก ากบัดูแล หรือบริหารงานหรือจดัการงานท่ีไม่เหมาะสม 
(ค)  การกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมหรือ 

เป็นการเอาเปรียบ  
  (3)  เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอ
ลงโทษมาแลว้ไม่ถึง 3 ปี 
 (ก)  ความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 289 ประกอบกบัมาตรา 90 
(เฉพาะท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  



3 
 

 (ข)  ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกบัมาตรา 16 
(เฉพาะท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการฉอ้โกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบญัญติั
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546   
  (4)  เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดอาญาแผน่ดินเก่ียวกบั 
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเกี่ยวกบัทรัพยสิ์น ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษา 
ใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึง 3 ปี 
  (5)  เป็นผูท่ี้ศาลมีค าสั่งถึงท่ีสุดใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเก่ียวกบั
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
กฎหมายอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั และยงัไม่พน้ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่งถึงท่ีสุดใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของ
แผน่ดิน 
  (6)  เป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมซ่ึงมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตาม (3) อนัเป็นเหตุให้
ส านกังานมีหนงัสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนกังานสอบสวน และอยูใ่นกระบวนการสอบสวน 
ของพนกังานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและการด าเนินการฟ้องคดีของพนกังานอยัการ หรือกระบวน
พิจารณาในชั้นศาล 
 การกล่าวโทษของส านกังานตามวรรคหน่ึงจะตอ้งผา่นกระบวนการสอบทาน 
การพิจารณาตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ขอ้ 5   บุคคลท่ีมีพฤติกรรมซ่ึงมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา 238  
มาตรา 240 ถึงมาตรา 243 มาตรา 281/2 วรรคหน่ึง และมาตรา 281/10 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัและตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  จนเป็นเหตุใหเ้กิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อเป็นผูท่ี้มีลกัษณะขาด 
ความน่าไวว้างใจ 

(1)  ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ในความผิดท่ีบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ส านกังาน 
เป็นผูก้ล่าวหาหรือด าเนินคดี 

(2)  คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรใหน้ ามาตรการลงโทษ 
ปรับทางแพ่งมาใชบ้งัคบักบับุคคลดงักล่าว โดยมีการแจง้เป็นหนงัสือ 

(3)  ส านกังานกล่าวโทษบุคคลดงักล่าวต่อพนกังานสอบสวน 
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  ขอ้ 6   การพน้จากต าแหน่งตามมาตรา 89/4 หรือมาตรา 89/6 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  เน่ืองจากการมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามขอ้ 5  
ใหมี้ผลตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกตามขอ้ 5(1) ให้เร่ิมพน้จากต าแหน่ง 
เม่ือศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ และมีผล 
ไปจนกวา่จะพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ 3 ปี 
  (2)  กรณีคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรใหน้ ามาตรการลงโทษ
ปรับทางแพ่งมาใชบ้งัคบัตามขอ้ 5(2) ให้เร่ิมพน้จากต าแหน่งเม่ือมีการแจง้เป็นหนงัสือถึงกรณีดงักล่าว  
และมีผลไปจนกว่าจะพน้ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่ 3 ปี 
 ในการก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหส้ านกังานน าปัจจยัตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 7 มาประกอบการพิจารณา 

(3)  กรณีส านกังานกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนกังานสอบสวนตามขอ้ 5(3) ให้เร่ิม 
พน้จากต าแหน่งเม่ือส านกังานมีหนงัสือกล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน และมีผลไปจนกวา่จะเขา้ 
กรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

 (ก)  พนกังานอยัการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือเม่ือศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
ใหย้กฟ้อง 

 (ข)  พน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ 3 ปี 
 การกล่าวโทษของส านกังานตามวรรคหน่ึงจะตอ้งผา่นกระบวนการสอบทาน 
การพิจารณาตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ขอ้ 7   ในการก าหนดระยะเวลาการมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามขอ้ 6(2)  
ใหส้ านกังานน าปัจจยัดงัต่อไปน้ีมาประกอบการพิจารณา 
   (1)  บทบาทความเก่ียวขอ้ง และพฤติกรรมของบุคคลท่ีถูกพิจารณา 
  (2)  การลงโทษท่ีบุคคลนั้นไดรั้บไปแลว้ 
  (3)  ผลกระทบหรือความเสียหายต่อบริษทัหรือผูถื้อหุ้นโดยรวม หรือผลประโยชน์ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอ้เท็จจริงหรือพฤติกรรมท่ีพิจารณา 
   (4)  การแกไ้ขหรือการด าเนินการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ผูถื้อหุน้โดยรวม  
หรือตลาดทุนโดยรวม เพื่อแกไ้ข เยยีวยา หรือป้องกนัมิใหเ้กิดขอ้เทจ็จริงหรือพฤติกรรมท านอง 
เดียวกนันั้นซ ้าอีก 
  (5)  พฤติกรรมอ่ืนของผูถู้กพิจารณาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานหรือขดัขวาง 
การปฏิบติังานของส านกังาน 
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   (6)  ประวติัหรือพฤติกรรมในอดีตอ่ืนใดท่ีแสดงถึงความไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ
หรือผูบ้ริหารของบริษทั 

ขอ้ 8   บุคคลใดถูกเปรียบเทียบความผิดหรือถูกส านกังานกล่าวโทษเป็นหนงัสือ 
ต่อพนกังานสอบสวนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 8/2553  เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของ 
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ลงวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2553  บุคคลนั้นยงัคงเป็นผูท่ี้มีลกัษณะ 
ขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศน้ี โดยบุคคลดงักล่าวยงัคงตอ้งพน้จากต าแหน่งตามมาตรา 89/4  
หรือมาตรา 89/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ต่อไปจนกวา่จะครบ
ก าหนดเวลาหรือเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศดงักล่าว  

ขอ้ 9   ในกรณีท่ีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 8/2553  เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั ลงวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2553  หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 10   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 (นายวรวิทย ์ จ าปีรัตน์) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


