
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ. 23/2553 
เร่ือง  แบบและวิธีการแจง้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลกรรมการ 

และผูบ้ริหารของบริษทั 
(ฉบบัประมวล) 

________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 57(6) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย และขอ้ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 19/2553   
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 13   ในประกาศน้ีและในแบบตามประกาศน้ี 
  “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัท่ีขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
หรือบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ซ่ึงยงัคงมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงาน 
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัตามมาตรา 56 
  “ประกาศวา่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ”  หมายความวา่    
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาด 
ความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

  ขอ้ 2   ในการแจง้ช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเพื่อน าเขา้สู่ระบบขอ้มูล 
รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัแจง้ช่ือและขอ้มูลของบุคคล
ดงักล่าวต่อส านกังานตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้ช่ือและขอ้มูลผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว  ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน และ 
   

 
3แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 17/2560  เร่ือง แบบและวิธีการแจง้หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลกรรมการและ 
 ผูบ้ริหารของบริษทั (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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(2)  ยืน่ขอ้มูล ค ารับรอง และค ายนิยอมในรูปเอกสารส่ิงพิมพต์ามแบบ 35-E1 ท่ีจดัไว้
ในระบบตาม (1) พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี  
 (ก)4  ส าเนาหนงัสือเดินทาง (เฉพาะกรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทย) 
 (ข)  เอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (เฉพาะเอกสารทุกฉบบัท่ีแสดงการเปล่ียนช่ือ
หรือช่ือสกุลภายหลงัจากท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารบรรลุนิติภาวะแลว้) 
  ขอ้มูลท่ีบริษทัยืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์และเอกสารส่ิงพิมพ ์
ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

  ขอ้ 33   เม่ือบริษทัไดย้ื่นเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 2 ส านกังานจะด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น  

(1)  แสดงช่ือกรรมการหรือผูบ้ริหารแต่ละรายในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ 
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

(2)  แจง้ปฏิเสธการแสดงรายช่ือในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่บุคคลดงักล่าวมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศ  
วา่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ 

ขอ้ 4   เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร บริษทัหรือบุคคล 
ท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร อาจขอตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าวต่อส านกังาน 
โดยให้ปฏิบติัดงัน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีบริษทัเป็นผูข้อตรวจสอบ ใหบ้ริษทัขอตรวจสอบผา่นระบบการรับส่ง
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน และบุคคลท่ีบริษทัจะแต่งตั้งใหเ้ป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารตอ้งยื่นหนงัสือยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลตามแบบ 35-E2 ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซต ์
ของส านกังาน 

(2)  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเป็นผูข้อตรวจสอบ 
ใหบุ้คคลดงักล่าวยืน่หนงัสือขอตรวจสอบคุณสมบติัในการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารตามแบบ 35-E3  
ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

ส านกังานจะด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ี
ส านักงานได้รับเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้นตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี  

 

 
4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 56/2561  เร่ือง แบบและวิธีการแจง้หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลกรรมการและ 
 ผูบ้ริหารของบริษทั (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
3แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 17/2560  เร่ือง แบบและวิธีการแจง้หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลกรรมการและ 
 ผูบ้ริหารของบริษทั (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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(1)  แจง้การสามารถแสดงช่ือในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพย ์ 

(2)  แจง้การอยูใ่นข่ายท่ีส านกังานไม่สามารถแสดงช่ือในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
  (3)  แจง้การตอ้งตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมตามระยะเวลาท่ีก าหนดในหนงัสือแจง้นั้น 

  ขอ้ 5   การเปลี่ยนแปลงรายช่ือหรือขอ้มูลของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั 
ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัแจง้ต่อส านกังานผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีก าหนด
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน โดยไม่ชกัชา้แต่ตอ้งไม่เกินเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงนั้น 

(1)  การแต่งตั้งกรรมการหรือผูบ้ริหารรายใหม่ ใหบ้ริษทัแจง้รายช่ือและขอ้มูลของ
บุคคลดงักล่าว โดยใหป้ฏิบติัตามความในขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(2)  การพน้ต าแหน่งของกรรมการหรือผูบ้ริหาร ใหบ้ริษทัแจง้รายช่ือ ต าแหน่งของ 
บุคคลดงักล่าว เหตุแห่งการพน้ต าแหน่ง และวนัท่ีพน้ต าแหน่ง  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีมิไดมี้การแต่งตั้ง
บุคคลดงักล่าวใหด้ ารงต าแหน่งอีกต่อไป 

(3)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงัต่อไปน้ีของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีมี 
ช่ืออยู่ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์อยู่แลว้ 

(ก)  การเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล (ใหแ้นบเอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือ หรือช่ือสกุลมาดว้ย) 
(ข)  การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่ง 
(ค)  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการผ่านการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าหน้าท่ีเป็น

กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  ขอ้ 63   เม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพย  ์
ท่ีออกใหม่ซ่ึงยงัคงมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัตามมาตรา 56 วา่กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ ใหบ้ริษทัดงักล่าวรายงาน 
การมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ แต่ไม่รวมกรณีท่ีส านกังานไดแ้จง้ต่อบริษทั 
เม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงนั้นแลว้  ทั้งน้ี การรายงานดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามแบบ 57-E1 ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซต ์
ของส านกังาน 

            ขอ้ 7   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการ  
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 27/2552  เร่ือง แบบและวิธีการแจง้หรือเปล่ียนแปลง

 
3แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 17/2560  เร่ือง แบบและวิธีการแจง้หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลกรรมการและ 
 ผูบ้ริหารของบริษทั (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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ขอ้มูลกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป  

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
 


