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ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สจ. 5/2548 

เร่ือง   แบบและวิธีการแจง้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลผูบ้ริหาร 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
    

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 5/2548  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2548  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1   ในประกาศน้ีและในแบบทา้ยประกาศน้ี 
“ประกาศท่ี กจ. 5/2548”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 5/2548  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2548   

ขอ้ 2   ในการแจง้ขอ้มูลผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ใหบ้ริษทัแจง้ต่อ 
ส านกังานผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด และยืน่ขอ้มูล 
ผูบ้ริหารของบริษทัตามแบบ 35-E1 ทา้ยประกาศน้ี พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

(1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(2)  เอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ส าหรับทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนช่ือ หรือ 

ช่ือสกุล ตั้งแต่ผูบ้ริหารบรรลุนิติภาวะ) 
ขอ้มูลท่ีบริษทัยืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

ขอ้ 3   ใหบ้ริษทัท่ีแจง้ขอ้มูลผูบ้ริหารของบริษทัต่อส านกังาน จดัใหมี้บุคคลท่ีจะ 
ท าหนา้ท่ีในการประสานงานกบัส านกังานในเร่ืองขอ้มูลของผูบ้ริหารของบริษทั และการด าเนินการ 
ใด ๆ เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
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ขอ้ 41   เม่ือบริษทัไดย้ืน่เอกสารหลกัฐานตามขอ้ 2 ต่อส านกังานแลว้ ส านกังาน 
จะด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีกบัรายช่ือผูบ้ริหารแต่ละราย ภายในหา้วนัท าการนบัแต่ 
วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

(1)  แสดงรายช่ือผูบ้ริหารในระบบขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหาร หากไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริง 
หรือขอ้สงสัยใด ๆ เก่ียวกบัการมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศท่ี กจ. 5/2548   

(2) แจง้ผลการปฏิเสธการแสดงรายช่ือผูบ้ริหารในระบบขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหาร 
(3) แจง้ใหร้อผลการพิจารณาของส านกังาน 

ขอ้ 5   เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
บริษทัหรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร อาจขอตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าว  
โดยใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีบริษทัเป็นผูข้อตรวจสอบ ใหบ้ริษทัขอตรวจสอบต่อส านกังานผา่น
ระบบการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด และตอ้งยืน่หนงัสือยนิยอม 
ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อส านกังานตามแบบ 35-E2 ทา้ยประกาศน้ี 

(2)  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารเป็นผูข้อตรวจสอบ ใหบุ้คคล 
ดงักล่าวยืน่หนงัสือขอตรวจสอบคุณสมบติัในการเป็นผูบ้ริหารต่อส านกังานตามแบบ 35-E3  
ทา้ยประกาศน้ี 

1ส านกังานจะด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีกบับุคคลดงักล่าว ภายใน 
หา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้นตาม (1) หรือ (2)  
แลว้แต่กรณี 

(1) แจง้การสามารถแสดงช่ือในระบบขอ้มูล 
(2) แจง้การอยูใ่นข่ายท่ีส านกังานไม่สามารถแสดงช่ือในระบบขอ้มูล 
(3) แจง้การตอ้งตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม หากมีบริษทัขอแสดงช่ือบุคคลดงักล่าว 

ในระบบขอ้มูล 

ขอ้ 6   ในกรณีเป็นการแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลผูบ้ริหารท่ีส านกังานไดแ้สดงไวใ้น
ระบบขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหาร ใหบ้ริษทัปฏิบติัดงัน้ี  

 
1  ถูกแกไ้ขโดยประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 51/2549 เร่ือง แบบและวิธีการแจง้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลผูบ้ริหาร 
  ของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที่ 2) ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2549   มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี  16 มกราคม 2550 
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(1)  กรณีเป็นการแจง้ขอ้มูลของผูบ้ริหารรายใหม่ ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามความในขอ้ 2 
โดยอนุโลม โดยใหแ้จง้ต่อส านกังานภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารบริษทัรายนั้นไดรั้บการ 
แต่งตั้ง  

(2)  กรณีเป็นการเปล่ียนแปลงขอ้มูลของผูบ้ริหารของบริษทัท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบ 
ขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหารแลว้ หรือเป็นการแจง้ขอยกเลิกการแสดงช่ือในระบบขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหาร  
ใหบ้ริษทัแจง้ต่อส านกังานผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด  
โดยในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัแจง้ต่อส านกังานภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีมี 
การเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

(ก)  การเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล (ใหแ้นบเอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือ หรือช่ือสกุล 
มาดว้ย) 

(ข)  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่ง 
(ค)  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัวุฒิการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัปริญญาตรีขึ้นไป  

กรณีท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ  
(ง)  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการผา่นการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ขอ้ 71   ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนประสงคจ์ะแจง้ขอ้มูลผูบ้ริหารของบริษทั 
ต่อส านกังานตามนยัของขอ้ 2 วรรคสอง แห่งประกาศท่ี กจ. 5/2548 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนดงักล่าว 
ด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2 และขอ้ 3 โดยอนุโลม และส านกังานจะด าเนินการ 
กบัรายช่ือผูบ้ริหารแต่ละรายตามขอ้ 4 (1) หรือแจง้ตามขอ้ 4 (2) หรือ (3) ไปยงับริษทัจดทะเบียน 
ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป 
เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป 

(1)  ระยะเวลาการแสดงรายช่ือหรือการปฏิเสธการแสดงรายช่ือผูบ้ริหารในระบบ 
ขอ้มูลผูบ้ริหารตามขอ้ 4 โดยในกรณีท่ีบริษทัแจง้ขอ้มูลผูบ้ริหารต่อส านกังานก่อนวนัท่ี 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548 ใหส้ านกังานแสดงรายช่ือหรือแจง้ปฏิเสธการแสดงรายช่ือผูบ้ริหารของบริษทันั้นในระบบ 
ขอ้มูลผูบ้ริหาร ภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

 
1 ถูกแกไ้ขโดยประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ. 51/2549 เร่ือง แบบและวิธีการแจง้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลผูบ้ริหาร 
  ของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที่ 2) ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2549   มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี  16 มกราคม 2550 
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(2)  ระยะเวลาการแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลผูบ้ริหารท่ีส านกังานไดแ้สดงไวใ้นระบบ 
ขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหารตามขอ้ 6 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
       เลขาธิการ 
     ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
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สารบญัเชิงอรรถ 
 
ล าดบั ประกาศ 

 ณ วนัท่ี 
ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

ฉบบัแม ่ 25 ก.พ. 2548 ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 5/2548 

แบบและวิธีการแจง้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลผูบ้ริหาร 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
 

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 มี.ค. 48 เป็นตน้ไป) 

1. 28 ธ.ค. 2549 ส านกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี สจ. 51/2549 

แบบและวิธีการแจง้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลผูบ้ริหาร 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที่ 2) 

แกไ้ขความในขอ้ 4    
วรรคสองของขอ้ 5  และขอ้ 7 
แห่งประกาศ สจ. 5/2548 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
16 ม.ค. 50 เป็นตน้ไป) 
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