ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 23/2553
เรื่ อง แบบและวิธีการแจ้งหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
(ฉบับประมวล)
________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 57(6) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2553
เรื่ อง หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 13 ในประกาศนี้และในแบบตามประกาศนี้
“บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั ที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
หรื อบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซ่ ึงยังคงมีหน้าที่จดั ทาและส่งรายงาน
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตามมาตรา 56
“ประกาศว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ” หมายความว่า
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ข้อ 2 ในการแจ้งชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพื่อนาเข้าสู่ระบบข้อมูล
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ให้บริ ษทั แจ้งชื่อและข้อมูลของบุคคล
ดังกล่าวต่อสานักงานตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งชื่อและข้อมูลผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน และ

3

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 17/2560 เรื่ อง แบบและวิธีการแจ้งหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและ
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(2) ยืน่ ข้อมูล คารับรอง และคายินยอมในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์ตามแบบ 35-E1 ที่จดั ไว้
ในระบบตาม (1) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(ก)4 สาเนาหนังสื อเดินทาง (เฉพาะกรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย)
(ข) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (เฉพาะเอกสารทุกฉบับที่แสดงการเปลี่ยนชื่อ
หรื อชื่อสกุลภายหลังจากที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารบรรลุนิติภาวะแล้ว)
ข้อมูลที่บริ ษทั ยืน่ ต่อสานักงานทั้งในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์และเอกสารสิ่ งพิมพ์
ต้องมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน
ข้อ 33 เมื่อบริ ษทั ได้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 สานักงานจะดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
(1) แสดงชื่อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารแต่ละรายในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(2) แจ้งปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าบุคคลดังกล่าวมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร บริ ษทั หรื อบุคคล
ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร อาจขอตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวต่อสานักงาน
โดยให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ในกรณีที่บริ ษทั เป็ นผูข้ อตรวจสอบ ให้บริ ษทั ขอตรวจสอบผ่านระบบการรับส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และบุคคลที่บริ ษทั จะแต่งตั้งให้เป็ น
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารต้องยื่นหนังสื อยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลตามแบบ 35-E2 ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์
ของสานักงาน
(2) ในกรณีที่บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นผูข้ อตรวจสอบ
ให้บุคคลดังกล่าวยืน่ หนังสื อขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารตามแบบ 35-E3
ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
สานักงานจะดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่
สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามวรรคหนึ่ ง (1) หรื อ (2) แล้วแต่กรณี
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 56/2561 เรื่ อง แบบและวิธีการแจ้งหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
3
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(1) แจ้งการสามารถแสดงชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์
(2) แจ้งการอยูใ่ นข่ายที่สานักงานไม่สามารถแสดงชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(3) แจ้งการต้องตรวจสอบข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กาหนดในหนังสื อแจ้งนั้น
ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรื อข้อมูลของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้บริ ษทั แจ้งต่อสานักงานผ่านระบบการรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ตามที่กาหนด
ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน โดยไม่ชกั ช้าแต่ตอ้ งไม่เกินเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น
(1) การแต่งตั้งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารรายใหม่ ให้บริ ษทั แจ้งรายชื่อและข้อมูลของ
บุคคลดังกล่าว โดยให้ปฏิบตั ิตามความในข้อ 2 โดยอนุโลม
(2) การพ้นตาแหน่งของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ให้บริ ษทั แจ้งรายชื่อ ตาแหน่งของ
บุคคลดังกล่าว เหตุแห่งการพ้นตาแหน่ง และวันที่พน้ ตาแหน่ง ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่มิได้มีการแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวให้ดารงตาแหน่งอีกต่อไป
(3) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้ ของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่มี
ชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ อยู่แล้ว
(ก) การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้แนบเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ หรื อชื่อสกุลมาด้วย)
(ข) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดารงตาแหน่ง
(ค) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่เป็ น
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ข้อ 63 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งต่อบริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ซ่ ึงยังคงมีหน้าที่จดั ทาและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ตามมาตรา 56 ว่ากรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ให้บริ ษทั ดังกล่าวรายงาน
การมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า แต่ไม่รวมกรณีที่สานักงานได้แจ้งต่อบริ ษทั
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งนั้นแล้ว ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าวให้เป็ นไปตามแบบ 57-E1 ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์
ของสานักงาน
ข้อ 7 ในกรณี ที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 27/2552 เรื่ อง แบบและวิธีการแจ้งหรื อเปลี่ยนแปลง
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 17/2560 เรื่ อง แบบและวิธีการแจ้งหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)
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ข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

