
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ. 27/2552 
เร่ือง  แบบและวิธีการแจง้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลกรรมการ 

และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 24/2552  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ีและในแบบตามประกาศน้ี 
  “ประกาศท่ี ทจ. 24/2552”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 24/2552  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

  ขอ้ 2   ในการแจง้ขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  
ใหบ้ริษทัแจง้ต่อส านกังานผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด 
และยืน่ขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัตามแบบ 35-E1 ท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ 
ของส านกังาน พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
  (2)  เอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ส าหรับทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนช่ือ หรือ  
ช่ือสกุล ตั้งแต่กรรมการหรือผูบ้ริหารบรรลุนิติภาวะ) 
  ขอ้มูลท่ีบริษทัยืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์
ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

  ขอ้ 3   ใหบ้ริษทัท่ีแจง้ขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัต่อส านกังาน จดัใหมี้
บุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ีในการประสานงานกบัส านกังานในเร่ืองขอ้มูลของกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั และการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
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  ขอ้ 4   เม่ือบริษทัไดย้ืน่เอกสารหลกัฐานตามขอ้ 2 ต่อส านกังานแลว้ ส านกังานจะ 
ด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีกบัรายช่ือกรรมการหรือผูบ้ริหารแต่ละราย ภายในหา้วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 
  (1)  แสดงรายช่ือกรรมการหรือผูบ้ริหารในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ 
ผูบ้ริหาร  หากไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงหรือขอ้สงสัยใด ๆ เก่ียวกบัการมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ 
ท่ี ทจ. 24/2552   
  (2)  แจง้ผลการปฏิเสธการแสดงรายช่ือกรรมการหรือผูบ้ริหารในระบบขอ้มูลรายช่ือ
กรรมการและผูบ้ริหาร 
  (3)  แจง้ให้รอผลการพิจารณาของส านกังาน 

  ขอ้ 5   เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพย ์บริษทัหรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร อาจขอตรวจสอบ
คุณสมบติัของบุคคลดงักล่าว โดยใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีบริษทัเป็นผูข้อตรวจสอบ ใหบ้ริษทัขอตรวจสอบต่อส านกังานผา่นระบบ
การรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด และตอ้งยืน่หนงัสือยินยอมใหเ้ปิดเผย
ขอ้มูลต่อส านกังานตามแบบ 35-E2 ท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน 

(2)  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นผูข้อตรวจสอบ 
ใหบุ้คคลดงักล่าวยืน่หนงัสือขอตรวจสอบคุณสมบติัในการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารต่อส านกังาน 
ตามแบบ 35-E3 ท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน 

ส านกังานจะด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีกบับุคคลดงักล่าว ภายในหา้วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้นตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี 
  (1)  แจง้การสามารถแสดงช่ือในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
  (2)  แจง้การอยูใ่นข่ายท่ีส านกังานไม่สามารถแสดงช่ือในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการ
และผูบ้ริหาร 
  (3)  แจง้การตอ้งตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม หากมีบริษทัขอแสดงช่ือบุคคลดงักล่าว 
ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 

  ขอ้ 6   ในกรณีเป็นการแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีส านกังานได้
แสดงไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร ให้บริษทัปฏิบติัดงัน้ี 
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(1)  กรณีเป็นการแจง้ขอ้มูลของกรรมการหรือผูบ้ริหารรายใหม่ ใหบ้ริษทัปฏิบติัตาม
ความในขอ้ 2 โดยอนุโลม โดยใหแ้จง้ต่อส านกังานภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารบริษทัรายนั้นไดรั้บการแต่งตั้ง  

(2)  กรณีเป็นการเปล่ียนแปลงขอ้มูลของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีมีช่ืออยูใ่น
ระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารแลว้ หรือเป็นการแจง้ขอยกเลิกการแสดงช่ือในระบบขอ้มูล
รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร ใหบ้ริษทัแจง้ต่อส านกังานผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตาม
แนวทางท่ีส านกังานก าหนด โดยในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัแจง้ต่อส านกังานภายใน 
เจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

       (ก)  การเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล (ใหแ้นบเอกสารแสดงการเปลี่ยนช่ือ หรือช่ือสกุลมาดว้ย) 
        (ข)  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่ง 
        (ค)  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัวุฒิการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัปริญญาตรีขึ้นไป  
กรณีท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ  
        (ง)  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการผา่นการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนประสงคจ์ะแจง้ขอ้มูลกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ของบริษทัต่อส านกังานตามนยัของขอ้ 2 วรรคสอง แห่งประกาศท่ี ทจ. 24/2552  ให้บริษทัจดทะเบียน 
ดงักล่าวด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2 และขอ้ 3 โดยอนุโลม และส านกังานจะด าเนินการ 
กบัรายช่ือกรรมการหรือผูบ้ริหารแต่ละรายตามขอ้ 4(1) หรือแจง้ตามขอ้ 4(2) หรือ (3) ไปยงับริษทัจดทะเบียน
ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

ขอ้ 8   ใหบ้รรดาค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 5/2548  เร่ือง แบบและวิธีการ 
แจง้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548   
ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนด
แห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 5/2548  เร่ือง แบบและวิธีการแจง้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลผูบ้ริหาร 
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ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 10   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป  

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
____________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากไดมี้การปรับปรุงขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยไดจ้ดัท าหลกัเกณฑด์งักล่าวในรูปของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน  ดงันั้น เพื่อใหป้ระกาศส านกังานอา้งอิงถึงหลกัเกณฑด์งักล่าวอยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้ง
ต่อการปรับปรุงแกไ้ขหลกัเกณฑเ์หล่านั้น จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 5/2548  เร่ือง แบบและวิธีการแจง้หรือ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548  จึงจ าเป็น 
ตอ้งออกประกาศน้ี 


