
  
 

  

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทธ/น/ข. 58/2552 

เร่ือง  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของ 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ 

(ฉบับประมวล) 
_________________________ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 103(9) และ (10) และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ  
และเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหน้าที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนตามมาตรา 60  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1   ในประกาศนี้ 
 (1)  “บริษัทหลักทรัพย์”  หมายความว่า   บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
หลักทรัพย์ 
 (2)  “ผู้บริหาร”  หมายความว่า   ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการ 
 (2/1)1  “ผู้จัดการ”  หมายความว่า   บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม  
 (3)2  “บุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการ”  หมายความว่า   รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้จัดการสาขา และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ การปฏิบัติการ
ด้านหลักทรัพย์ การก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ หรือการวิจัยด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน 
หรือสายงานอื่นในท านองเดียวกัน  ทั้งนี้ ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอ่ืนหรือ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

                                                        
1
  ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 5/2553  เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 01/02/2553 
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  ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 5/2553 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 01/02/2553 
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ซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน หรือคณะกรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือที่ปรึกษา  
ของคณะกรรมการดังกล่าว 
 (4)3  ยกเลิก (4) 
 (5)  “ผู้อ านวยการฝ่าย”  หมายความว่า   บุคคลซึ่งรับผิดชอบงานในระดับส่วนงาน 
ภายในบริษัท 
 (6)  “ประสบการณ์ในการท างาน”  หมายความว่า   ประสบการณ์การท างานใน 
สถาบันการเงินหรือองค์กรอ่ืน โดยอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน หรือ
ประสบการณ์การท างานในระดับบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ  
ประสบการณ์จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผู้ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพด้านการบัญชี  
การเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย  

ข้อ 2   กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1)4  มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการท างานตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 

(ก)  ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการอิสระ 
ผู้จัดการ หรือต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

1.  ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่าสามปี หรือ 

2.  ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างาน  
ไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (ข)  ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อ านวยการฝ่าย  
ผู้จัดการสาขา บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

 1.  ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ส านักงาน  
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่าหนึง่ปี หรือ 
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 2.  ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างาน  
ไม่น้อยกว่าสามปี” 

 (2)  ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต้อง 
 (ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ  

บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ข)  ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม  

ของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
(ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน  

ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  
ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทย่อย  

(ง)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ  
อย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ  
การด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์  

 ค าว่า “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษัทร่วม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”  
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” และ “ผู้มีอ านาจควบคุม” ตามวรรคหนึ่ง (2)  ให้อนุโลมตามบทนิยามของค าดังกล่าว 
ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยื่นและการยกเว้น
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  

(3)5  ยกเลิก (3) 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ  

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว  
หรือบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นตามมาตรา 103(7)  

ข้อ 3   กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจ
หลักทรัพย์ 
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เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้บริหารรายใด
ของบริษัทหลักทรัพย์ ให้ส านักงานด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ 

ข้อ 46   ยกเลิกทั้งข้อ 4 

ข้อ 57   ยกเลิกทั้งข้อ 5 

ข้อ 6   ความในข้อ 2(1) (ข) มิให้ใช้บังคับกับบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งผู้จัดการสาขา  
หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 

ข้อ 7   ให้บรรดาประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ค าสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 4/2548  เร่ือง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
อย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดแห่งประกาศนี้
จนกว่าจะมีประกาศ ค าสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 8   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดที่อ้างอิงประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 4/2548  เร่ือง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่น 
ของผูบ้ริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548  ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึง 
การอ้างอิงประกาศฉบับนี้ 
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  ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 38/2553  เรื่อง คุณสมบติัและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของ  กรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 15/09/2553 
7
  ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 38/2553  เรื่อง คุณสมบติัและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของ  กรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 15/09/2553 



 

1 ต.ค. 53 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 58/2552 (ฉบับประมวล) 
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ข้อ 9   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
____________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ก าหนดให้การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและ 
ลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นอ านาจของคณะกรรมการก ากับ  
ตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 4/2548  เร่ือง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหาร 
ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548  จึงจ าเป็นต้องออกประกาศนี้ 



  
 

  

สารบัญเชิงอรรถ 
ล าดับ ประกาศ 

ณ วันที่ 
ประกาศ ช่ือเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

ฉบับแม ่ 3 ส.ค. 2552 คณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุน 
ที่ ทธ/น/ข. 58/2552 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของ 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ 

 ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 

1 ก.ย. 2552 เป็นต้นไป) 
1 1 ก.พ. 2553 คณะกรรมการก ากับ 

ตลาดทุน 
ที่ ทธ/น/ข. 5/2553 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของ 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรพัย์ 
(ฉบับที่ 2) 

แก้ไขประกาศ ทธ/น/ข. 58/2552 ดังนี้ 
1. เพิ่ม (2/1) ของข้อ 1 
2. แก้ไข (3) ของข้อ 1 
3. ยกเลิก (4) ของข้อ 1 และ (3) ของข้อ 2 

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 

1 ก.พ. 2553 เป็นต้นไป) 

2 15 ก.ย. 2553 คณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุน 
ที่ ทธ/น/ข. 38/2553 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของ 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย ์
(ฉบับที่ 3) 

แก้ไขประกาศ ทธ/น/ข. 58/2552 ดังนี้ 
1. แก้ไข (1) ของข้อ 2 
2. ยกเลิก ข้อ 4 และข้อ 5 

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 

1 ต.ค. 2553 เป็นต้นไป) 
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