
 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ สจ. 5/2548 

เร่ือง   แบบและวิธีการแจงหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลผูบริหาร 
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  
    

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 7 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 5/2548  เร่ือง ขอกําหนดเกีย่วกบัผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  
ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 
ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้  

ขอ 1   ในประกาศนี้และในแบบทายประกาศนี้ 
“ประกาศที่ กจ. 5/2548”  หมายความวา   ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย

และตลาดหลกัทรัพย ที่ กจ. 5/2548  เร่ือง ขอกําหนดเกีย่วกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548   

ขอ 2   ในการแจงขอมูลผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  ใหบริษทัแจงตอ 
สํานักงานผานระบบการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และยื่นขอมลู 
ผูบริหารของบริษัทตามแบบ 35-E1 ทายประกาศนี ้พรอมดวยเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ 

(1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(2)  เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ ช่ือสกุล (สําหรับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือ 

ช่ือสกุล ตั้งแตผูบริหารบรรลุนิติภาวะ) 
ขอมูลที่บริษัทยื่นตอสํานักงานทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพและขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ตองมีขอความถูกตองตรงกัน 

ขอ 3   ใหบริษทัที่แจงขอมูลผูบริหารของบริษัทตอสํานักงาน จัดใหมีบคุคลที่จะ 
ทําหนาที่ในการประสานงานกับสํานักงานในเรื่องขอมลูของผูบริหารของบริษัท และการดําเนินการ 
ใด ๆ เกีย่วกับเรื่องดังกลาว 
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ขอ 41   เมื่อบริษัทไดยื่นเอกสารหลักฐานตามขอ 2 ตอสํานักงานแลว สํานักงาน 
จะดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนีก้ับรายชื่อผูบริหารแตละราย ภายในหาวันทาํการนับแต 
วันที่สํานักงานไดรับเอกสารหลักฐานที่ถูกตองและครบถวน 

(1)  แสดงรายชื่อผูบริหารในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร หากไมปรากฏขอเท็จจริง 
หรือขอสงสัยใด ๆ เกีย่วกับการมีลักษณะตองหามตามประกาศที่ กจ. 5/2548   

(2) แจงผลการปฏิเสธการแสดงรายชื่อผูบริหารในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร 
(3) แจงใหรอผลการพิจารณาของสํานักงาน 

ขอ 5   เพื่อประโยชนในการแตงตั้งบุคคลเปนผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
บริษัทหรือบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหาร อาจขอตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกลาว  
โดยใหปฏิบัติดังนี ้

(1)  ในกรณีทีบ่ริษัทเปนผูขอตรวจสอบ ใหบริษัทขอตรวจสอบตอสํานักงานผาน
ระบบการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และตองยื่นหนังสือยินยอม 
ใหเปดเผยขอมูลตอสํานักงานตามแบบ 35-E2 ทายประกาศนี้ 

(2)  ในกรณีทีบุ่คคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหารเปนผูขอตรวจสอบ ใหบุคคล 
ดังกลาวยื่นหนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเปนผูบริหารตอสํานักงานตามแบบ 35-E3  
ทายประกาศนี ้

1สํานักงานจะดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้กับบุคคลดังกลาว ภายใน 
หาวันทําการนบัแตวันที่สํานกังานไดรับเอกสารหลักฐานที่ถูกตองและครบถวนตาม (1) หรือ (2)  
แลวแตกรณ ี

(1) แจงการสามารถแสดงชื่อในระบบขอมูล 
(2) แจงการอยูในขายที่สํานักงานไมสามารถแสดงชื่อในระบบขอมูล 
(3) แจงการตองตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม หากมีบริษัทขอแสดงชื่อบุคคลดังกลาว 

ในระบบขอมลู 

ขอ 6   ในกรณเีปนการแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลผูบริหารที่สํานักงานไดแสดงไวใน
ระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร ใหบริษัทปฏิบตัิดังนี้  

                                                                 
1  ถูกแกไขโดยประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2549 เรื่อง แบบและวิธีการแจงหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลผูบริหาร 
  ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549   มีผลใชบังคับวันที่  16 มกราคม 2550 
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(1)  กรณีเปนการแจงขอมูลของผูบริหารรายใหม ใหบริษัทปฏิบัติตามความในขอ 2 
โดยอนุโลม โดยใหแจงตอสํานักงานภายในเจ็ดวันทําการนับแตวนัที่ผูบริหารบริษัทรายนั้นไดรับการ 
แตงตั้ง  

(2)  กรณีเปนการเปลี่ยนแปลงขอมูลของผูบริหารของบริษัทที่มีช่ืออยูในระบบ 
ขอมูลรายชื่อผูบริหารแลว หรือเปนการแจงขอยกเลิกการแสดงชื่อในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร  
ใหบริษัทแจงตอสํานักงานผานระบบการรบัสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด  
โดยในกรณีที่เปนขอมูลดังตอไปนี้ ใหบริษทัแจงตอสํานกังานภายในเจด็วันทําการนบัแตวันที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงขอมูล 

(ก)  การเปลี่ยนชื่อ ช่ือสกุล (ใหแนบเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ หรือช่ือสกุล 
มาดวย) 

(ข)  การเปลี่ยนแปลงเกีย่วกบัการดํารงตําแหนง 
(ค)  การเปลี่ยนแปลงเกีย่วกบัวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวของในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

กรณีที่เปนกรรมการตรวจสอบ  
(ง)  การเปลี่ยนแปลงเกีย่วกบัการผานการอบรมที่เกี่ยวของที่จัดโดยสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ขอ 71   ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนประสงคจะแจงขอมูลผูบริหารของบริษัท 
ตอสํานักงานตามนัยของขอ 2 วรรคสอง แหงประกาศที่ กจ. 5/2548 ใหบริษัทจดทะเบียนดังกลาว 
ดําเนินการตามหลักเกณฑทีก่ําหนดไวในขอ 2 และขอ 3 โดยอนุโลม และสํานักงานจะดําเนินการ 
กับรายชื่อผูบริหารแตละรายตามขอ 4 (1) หรือแจงตามขอ 4 (2) หรือ (3) ไปยังบริษทัจดทะเบยีน 
ภายในหาวันทาํการนับแตวันที่สํานักงานไดรับเอกสารหลักฐานที่ถูกตองและครบถวน 

ขอ 8   ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป 
เวนแตกรณีดังตอไปนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เปนตนไป 

(1)  ระยะเวลาการแสดงรายชื่อหรือการปฏิเสธการแสดงรายชื่อผูบริหารในระบบ 
ขอมูลผูบริหารตามขอ 4 โดยในกรณีที่บริษัทแจงขอมูลผูบริหารตอสํานักงานกอนวนัที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548 ใหสํานักงานแสดงรายชื่อหรือแจงปฏิเสธการแสดงรายชื่อผูบริหารของบริษัทนั้นในระบบ 
ขอมูลผูบริหาร ภายในเจด็วนัทําการนับแตวันที่สํานักงานไดรับเอกสารหลักฐานทีถู่กตองครบถวน 

                                                                 
1 ถูกแกไขโดยประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 51/2549 เรื่อง แบบและวิธีการแจงหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลผูบริหาร 
  ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549   มีผลใชบังคับวันที่  16 มกราคม 2550 
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(2)  ระยะเวลาการแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลผูบริหารที่สํานักงานไดแสดงไวในระบบ 
ขอมูลรายชื่อผูบริหารตามขอ 6 

  ประกาศ   ณ   วันที่  25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานบุาล) 
       เลขาธิการ 
     สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
 

 

) 



สารบัญเชิงอรรถ 
 
ลําดับ ประกาศ 

 ณ วันที่ 
ประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

ฉบับแม 25 ก.พ. 2548 สํานักงาน ก.ล.ต. 
ที่ สจ. 5/2548 

แบบและวิธีการแจงหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลผูบริหาร 
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  
 

 ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

1 มี.ค. 48 เปนตนไป) 
1. 28 ธ.ค. 2549 สํานักงาน ก.ล.ต. 

ที่ สจ. 51/2549 
แบบและวิธีการแจงหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลผูบริหาร 
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  (ฉบับที่ 2) 

แกไขความในขอ 4    
วรรคสองของขอ 5  และขอ 7 
แหงประกาศ สจ. 5/2548 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต  

16 ม.ค. 50 เปนตนไป) 
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