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I. บทน า 
 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2560 มมีตเิห็นชอบ “หลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate 
Governance Code: “CG Code”) เพื่อมาใช้แทนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 
(Principles of Good Corporate Governance: “CG Principles”) ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดย CG Code เป็นหลักปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการในฐานะผู้น าหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององคก์ร สามารถน าไปปรับใช้
ในการก ากับดูแลให้กจิการมีผลประกอบการท่ีดใีนระยะยาว ด าเนินงานอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนปรับตัวได้ภายใต้ปัจจยัการเปล่ียนแปลง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลือ่นการปฏิบัติตาม CG Code ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะท างานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (คณะท างานฯ) ซึง่มีนายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบของคณะท างาน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และนางวารุณี ปรีดานนท์ หุ้นส่วนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั โดยการแก้ไขการเปดิเผยข้อมูลการก ากบัดูแลกิจการ ทั้งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(“แบบ 56-1”) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (“แบบ 69-1”) ถือเป็นมาตราการส าคัญอย่างหน่ึง 
ในการขับเคลื่อนขา้งต้น  

เอกสารรับฟังความคดิเห็นฉบับนี ้จะอธิบายถึงความเป็นมาและวตัถุประสงค์ของการแก้ไขการเปิดเผยข้อมูล
การก ากับดูแลกจิการ หลักการ แนวทางการเปิดเผยข้อมูล ระยะเวลาของการมีผลใช้บงัคับของแบบ 56-1 และแบบ 69-1 
และร่างประกาศ ส านักงานจึงขอเชิญชวนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องศึกษาเอกสารฉบับนี้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข
การเปิดเผยข้อมูลการก ากับดูแลกิจการดังกล่าว 
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II. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การแก้ไขการเปิดเผยข้อมูลการก ากับดูแลกิจการ 
  

1.  นโยบายการขับเคลือ่นการปฏิบัติตาม CG Code 
คณะท างานฯ ได้ร่วมกันก าหนดแนวทางขับเคล่ือนการปฏิบัติ โดยเห็นวา่ การน า CG Code ไปใชจ้ะเป็น 

วิธี “Apply or Explain” กลา่วคือ ให้คณะกรรมการบริษัทน า CG Code ไปปรับใชต้ามความเหมาะสม โดย 
(1)  มีการทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ทุกปี หากยังมิได้น าข้อใดไปปรับใช้ให้เหมาะสม หรืออยู่ระหว่าง

ด าเนินการ ใหค้ณะกรรมการอธบิายและบันทึกไวเ้ป็นมตคิณะกรรมการ และเปิดเผยการด าเนินการน้ันของคณะกรรมการ 
(ไม่ต้องเปิดเผยผลการประเมินในแต่ละข้อ) ไว้ในแบบ 56-1 

(2)  เปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 ที่ต้องจัดส่งในปี 2561 เป็นต้นไป โดยในหัวข้อที่ก าหนดให้ต้องเปิดเผยอยู่แล้ว  
ให้เปิดเผยแบบเดิม และใหเ้ปิดเผยเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเขา้ใจบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของ CG 
Code ในการสร้างคุณคา่ให้แก่กจิการอย่างยั่งยืน มากน้อยเพยีงใด และได้ประเมินการน าไปปรับใช้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
แล้วหรือไม่ ด้วยวิธีการใด โดยบริษัทจะไมเ่ปิดเผยรายละเอยีดเนื้อหานั้นก็ได้ 

นอกจากแนวทางปฏิบัติข้างต้นแล้ว คณะท างานฯ ยังเห็นวา่ ควรมมีาตรการขับเคล่ือนการปฏิบัติตาม CG Code 
ใน 3 ระดับ ทั้ง (1) การสร้างความรับรู้ และ buy-in (2) การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
และ (3) การสร้าง commitment ในการปฏิบัติและพฒันา ซึง่บางส่วนได้ด าเนินการแล้ว บางส่วนด าเนินการโดยองค์กรอื่น 
และบางส่วนจะน าไปก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของส านกังานต่อไป 
 

2.  Intended outcome ของการแก้ไขการเปดิเผยข้อมูล 
(1)  เป็นเครื่องมือกระตุ้นและติดตามให้คณะกรรมการบรษิัทรับรู้ น าไปใช้ปฏิบัติ รวมทัง้พัฒนายกระดบัความรู้

ความสามารถของคณะกรรมการและการปฏิบัติตาม CG Code 
(2)  รักษาการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีทีใ่ช้อยู่เดมิ 
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III. หลักการและร่างประกาศที่ขอรับฟังความคิดเห็น 
 
1.  หลักการแก้ไขการเปดิเผยข้อมูล 

ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรพัย์ต้องเปิดข้อมูลในหัวข้อการก ากับดูแล
กิจการตามแบบ 56-1 และแบบ 69-1 ซึง่เป็นข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทท่ีออก
หลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2551 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ตามล าดับ โดยอ้างองิการปฏิบัตติาม CG Principles ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดว้ยวิธี 
“Comply or Explain”  

เนื่องจากมีการออก CG Code ใหม่เพื่อใช้ทดแทน CG Principles ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเปล่ียนการอ้างอิงและ
วิธีการเปิดเผยข้อมูลการก ากับดแูลกิจการ ซึ่งถือเป็นการแก้ไขแบบ 56-1 และแบบ 69-1 แนบท้ายประกาศ ทจ. 44/2556 
และ ทจ. 30/2551 โดยแนวทางการแก้ไขและตวัอย่างการด าเนินการในระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียน
เห็นแนวทางในการพัฒนา มีรายละเอียด ดงันี ้

(1) เปิดเผยตามหลกัการเดิม และแก้ไขแหล่งอ้างอิงให้เปน็ CG Code ใหม ่
ปัจจุบัน แบบ 56-1 และแบบ 69-1 ก าหนดให้บรษิัทเปิดเผยข้อมลูการก ากับดูแลกจิการ โดยอา้งองิการ

ปฏิบัติตาม CG Principles ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง ดงันี ้
1. นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
2. คณะกรรมการชุดย่อย 
3. การสรรหาและแตง่ตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
5. การดูแลเรื่องการใชข้้อมูลภายใน 
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
เสนอแก้ไข แก้ไขเฉพาะการอา้งองิไปยัง CG Code   

(2) เปิดเผยการรับรู้ และการประเมินการปฏิบตัิตาม CG Code และประเด็นอื่น ๆ 
ปัจจุบัน ให้เปดิเผยการปฏิบัติตาม CG Principles ในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่เปดิเผยไวข้้างต้น หากมี

เรื่องใดที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามหลักการดงักล่าว ให้ระบุเรื่องที่ไมป่ฏิบัติ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ ในการแสดง
เหตุผลประกอบดังกล่าว บรษิัทอาจเลือกใชว้ิธีอา้งองิไปยังค าอธิบายที่เกี่ยวข้องในหัวข้ออื่น หรือรายงานอื่นทีเ่ปิดเผยต่อ
ประชาชนทางเว็บไซต์ของบรษิัทก็ได้ 

เสนอแก้ไข  
1. ให้อธิบายว่า คณะกรรมการเขา้ใจบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของ CG Code ในการสร้าง

คุณค่าให้แกก่ิจการอยา่งยัง่ยืน มากน้อยเพียงใด และได้ประเมินการน าไปปรับใช้ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วหรือไม่ ด้วย
วิธีการใด   

2. หากบริษัทยงัไม่ได้น าหลักปฏิบัติตาม CG Codeในเรื่องใดไปปรับใช้ตามระดับทีเ่หมาะสมกับธุรกิจ  
ให้คณะกรรมการบันทึกค าอธิบายและเหตุผลไว้ในการประเมิน เปน็ส่วนหนึ่งของรายงานการประชมุคณะกรรมการครัง้นั้น
ด้วย โดยจะไม่เปดิเผยรายละเอยีดเนื้อหาของมติคณะกรรมการน้ันก็ได้ 
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3. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตาม CG Code เพื่อรองรับการประเมินต่าง ๆ เช่น 
Corporate Governance Report, ASEAN CG Scorecard และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดย
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติไว้ในข้อน้ี หรือภายใต้หวัข้ออืน่ตามความเหมาะสม เช่น หัวข้อโครงสร้างการจัดการ 
หัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น 

(3) ตัวอย่างค าอธิบายระดับความเข้าใจและการน าไปปรับใช้ (จะแนะน าไว้ในคู่มือการเปิดเผยข้อมูลที่
เผยแพร่บน website ส านักงาน) 

ขั้นต้น ขั้นพัฒนา ขั้นพัฒนาต่อเนื่อง 
คณะกรรมการรับทราบหลักปฏิบัติ
ตาม  CG Code และตระหนักถึ ง
บ ท บ า ท ห น้ า ท่ี ใ น ฐ า น ะ ผู้ น า  
( governing body)  ใ น ก า ร ส ร้ า ง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และ
ได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code 
ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผล
ประเมินท่ีได้มอบหมายให้.... (เช่น 
คณะกรรมการชุดย่อย เลขานุการ
บริษัท ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้ประเมินและ
อธิบายเบื้องต้น 

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาท
ห น้ า ท่ี ใ นฐ านะผู้ น า  ( governing 
body) ขององค์กร และมีกรรมการ ... 
คนท่ีได้ศึกษาหรือได้รับฟังค าบรรยาย
หลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจ
ประโยชน์และหลักปฏิบัติ ในการ
น าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมท้ังได้
ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน 
CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่า มี
ก ระบวนการ ท่ี ได้ปรั บ ใ ช้  หรื อมี
แผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว 

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาท
ห น้ า ท่ี ใ นฐ านะผู้ น า  ( governing 
body) ขององค์กร และมีกรรมการเกิน
กว่ากึ่งหน่ึงท่ีได้ศึกษาหรือได้รับฟังค า
บรรยายหลักปฏิบัติตาม CG Code 
จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติใน
การน าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว  รวมทั้งได้
ประเมนิผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ
ใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจ
ว่า ผลการปฏิบัติ (outcome) มีความ
เหมาะสม  หรื อมี แผนพัฒนาใ ห้
เหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้ว 

 
(4) ระยะเวลามีผลใช้บังคับ 

1. แบบ 56-1 จะมีผลใช้บังคับส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
2. แบบ 69-1 จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

 

2.  ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง 
(1) ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.  /2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีารรายงานการ

เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับที ่ ) (เอกสารแนบ 1) 
(2) ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.  /2560 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลักทรัพย์ (ฉบับที ่ ) (เอกสารแนบ 2) 
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ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทจ.          /2560 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล 

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

(ฉบับที่        ) 

    

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และ
มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559  คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกแบบ 56-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556  
เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2559  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่          6 กันยายน พ.ศ. 
2559  และให้ใช้แบบ 56-1 ทา้ยประกาศนี้แทน 

  ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่               
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป  

      ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน        
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

 
สิ้นสุดวันท่ี................................................. 

(วันท่ีสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี)  
 

บริษัท....................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่เปน็ตัวเอียงและ Bold คือ ส่วนท่ีมีการแก้ไข 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ   
 ให้บริษัทอธิบายการด าเนินการหรือการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ 
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปน้ี และในกรณีที่บริษัทมิได้ปฏิบัติในเรื่องใด ให้แสดงเหตุผล
ประกอบ โดยในการเปิดเผยสาระส าคัญหรือการแสดงเหตุผลประกอบดังกล่าว บริษัทอาจเลือกใช้วิธีอ้างอิงไปยัง
ค าอธิบายที่เกี่ยวข้องในหัวข้ออื่น หรือรายงานอื่นที่เปิดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ 
 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
  ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ 
ให้ระบุไว้ด้วย (ถ้ามี)  
 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
  (1) ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการบริษัทว่า ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 
ทั้งหมดก่ีชุด เช่น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ  
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น  และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด   
  (2) ให้ระบุรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน 
งบการเงินของบริษัท และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าวด้วย 
     9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
  (1) กรรมการอิสระ 
    - ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนการ
สรรหา 
   - หากในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้บริษัทเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนด เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้ง  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เห็นว่า การเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ  
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ   
  (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด : ให้ระบุว่าวิธีการคัดเลือกบุคคล 
ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม่ 
จ านวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถ้ามี)  และให้อธิบายสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อย 
ในการแต่งตั้งกรรมการ (ให้ระบุว่า การแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีที่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตน 
ในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด (cumulative voting)  
หรือวิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 
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 9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  ให้บริษัทไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(holding company) หรือเป็นบริษัทท่ัวไปให้เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี   
  (1) ให้อธิบายว่าคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก ากับดูแลที่ท าให้สามารถควบคุมดูแล 
การจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษัทอย่างไร เช่น  
   -  มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร  พร้อมทั้งให้อธิบายว่า  
บริษัทมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อก าหนดของบริษัทที่ท าให้การส่งตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบ 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ อย่างไร  
   -  การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร 
ที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่ส าคัญ 
ต่อการด าเนินธุรกิจ   
   -  กลไกในการก ากับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการ 
ด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง  และใช้หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ 
การเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในท านองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท 
   -  การก าหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อย 
ที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก  และกลไกอื่นในการก ากับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุน
หรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น  
   ในกรณีที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding 
company) ให้อธิบายกลไกการก ากับดูแลข้างต้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง หรือไม่ อย่างไร 
ด้วย  
  (2) ให้เปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม (shareholders’ agreement) (ถ้ามี)  โดยให้เปิดเผยเฉพาะบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีนัยส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระส าคัญต่อการบริหารงาน หรือมีอ านาจควบคุม หรือการ
แบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ 
 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  
  ให้อธิบายว่าบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของ
บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน  ก่อนที่ 
งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่อย่างไร (เช่น การก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ และมาตรการลงโทษหากบริษัทพบว่า มีการน าข้อมูลภายในไปใช้  เพื่อประโยชน์ส่วนตน  
เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายในอย่างไร 
 



 เอกสารแนบ 1 

10 

 

 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  ให้แสดงค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชี ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือ
กิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย  
โดยให้ระบุแยกเป็น  

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

      การเปิดเผยค่าบริการอื่นให้แสดงข้อมูลของค่าบริการอื่นที่ได้จ่ายไปแล้ว ในรอบปีบัญชีที่
ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
และประเภทของการให้บริการอื่น 
 หมายเหตุ 
 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้
รวมถึง 

(ก) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี 
(ข) กิจการที่มีอ านาจควบคุมส านักงานสอบบัญชี  กิจการที่ถูกควบคุมโดยส านักงาน 

สอบบัญชี  และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส านักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

(ค) กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญของส านักงานสอบบัญชี 
(ง) หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส านักงานสอบบัญชี 
(จ) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
(ฉ) กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ านาจควบคุมหรือ 

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคัญที่จะเข้าข่ายเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีข้างต้น ให้น านิยาม
ตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันมาใช้บังคับ 
 9.7 ระดับความเข้าใจและการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน  
ปี 2560 ไปปรับใช ้
  ให้อธิบายว่า คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน มากน้อยเพียงใด และ

ได้ประเมินการน าไปปรับใช้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วหรือไม่ ด้วยวิธีการใด ทั้งน้ี ในการประเมินระดับความเข้าใจ
และการน าไปปรับใช้ คณะกรรมการสามารถใช้ค าอธิบายที่ส านักงานจัดไว้บนเว็ปไซต์ของส านักงาน เป็นแนวทาง 
หรือจะปรับเปลี่ยนตามข้อเท็จจริงของบริษัทก็ได้  

หากบริษัทยังไม่ได้น าหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท 
จดทะเบียน ปี 2560 ในเรื่องใดไปปรับใช้ ใหค้ณะกรรมการบันทึกค าอธิบายและเหตุผลไว้ในการประเมิน 
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เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งน้ันด้วย โดยจะไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาของ 
มติคณะกรรมการนั้นไว้ในแบบ 56-1 ก็ได้ 

9.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ 
  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560  เพื่อรองรับการการประเมินต่าง ๆ เช่น Corporate Governance Report, ASEAN CG 
Scorecard และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติไว้ในข้อ
น้ี หรือภายใต้หัวข้ออื่นตามความเหมาะสม เช่น หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อการควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น  
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-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทจ.          /2560 
เร่ือง  การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

(ฉบับที่        ) 

    

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 69 และมาตรา 71(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกแบบ 69-1 ท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2551  
เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551    ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2560  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  และให้ใช้แบบ 69-1  
ท้ายประกาศนี้แทน 

  ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อส านักงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่  
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน        
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แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
(แบบ 69-1) 

 
บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์) …… 

เสนอขาย 
...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

 
  

ส่วนที่เปน็ตัวเอียงและ Bold คือ ส่วนท่ีมีการแก้ไข 
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11.  การก ากับดูแลกิจการ   
 ให้บริษัทอธิบายการด าเนินการหรือการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ 
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปน้ี และในกรณีที่บริษัทมิได้ปฏิบัติในเรื่องใด ให้แสดงเหตุผล
ประกอบ โดยในการเปิดเผยสาระส าคัญหรือการแสดงเหตุผลประกอบดังกล่าว บริษัทอาจเลือกใช้วิธีอ้างอิงไปยัง
ค าอธิบายที่เกี่ยวข้องในหัวข้ออื่น หรือรายงานอื่นที่เปิดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้ 
 11.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
  ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
ให้ระบุไว้ด้วย (ถ้ามี)  
 11.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
    (1) ให้อธิบายโครงสร้างกรรมการบริษัทว่า ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดก่ี
ชุด เช่น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น  และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด   
   (2) ให้ระบุรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน 
งบการเงินของบริษัท และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าวด้วย 
     11.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
    (1) กรรมการอิสระ 
     - ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนการ
สรรหา 
   - หากในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
หรือการให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด1  ให้บริษัทเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เห็นว่า การเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ   
  (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด : ให้ระบุว่าวิธีการคัดเลือกบุคคล 
ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม่ จ านวน
กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถ้ามี) และให้อธิบายสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
(ให้ระบุว่า การแต่งตั้งกรรมการใช้วิธีที่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใด

                                                           
1  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ 

เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
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มากน้อยตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด (cumulative voting) หรือวิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับ
คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 
 11.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
   ให้บริษัทไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(holding company) หรือเป็นบริษัทท่ัวไปให้เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี   
   (1) ให้อธิบายว่าคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก ากับดูแลที่ท าให้สามารถควบคุม 
ดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ใน 
เงินลงทนุของบริษัทอย่างไร เช่น  
    -  มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร  พร้อมทั้งให้อธิบายว่า  
บริษัทมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อก าหนดของบริษัทที่ท าให้การส่งตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ อย่างไร  
    -  การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ 
ผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
ที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ   
    -  กลไกในการก ากับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง  และใช้หลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในท านองเดียวกับหลักเกณฑ์ 
ของบริษัท 
    -  การก าหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอใน 
บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการก ากับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น  
การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น  
   ในกรณีที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding 
company) ให้อธิบายกลไกการก ากับดูแลข้างต้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง2 หรือไม่ อย่างไร 
ด้วย  
   (2) ให้เปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม (shareholders’ agreement) (ถ้ามี)  โดยให้เปิดเผยเฉพาะบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีนัยส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระส าคัญต่อการบริหารงาน หรือมีอ านาจควบคุม หรือ
การแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ 

                                                           
2  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 

  หุ้นที่ออกใหม่  
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 11.5  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน   
     ให้อธิบายว่าบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบ
การเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่อย่างไร (เช่น การก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงาน 
การซื้อขายหลักทรัพย์ และมาตรการลงโทษหากบริษัทพบว่า มีการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จาก 
ข้อมูลภายในอย่างไร 
 11.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  ให้แสดงค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชี ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และ 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ได้รับจากบริษัท 
และบริษัทย่อย โดยให้ระบุแยกเป็น  

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

       การเปิดเผยค่าบริการอื่นให้แสดงข้อมูลของค่าบริการอื่นที่ได้จ่ายไปแล้ว 
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ 
ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และประเภทของการให้บริการอื่น 
 หมายเหตุ 
 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี 
สังกัด ให้รวมถึง 

(ก) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี 
(ข) กิจการที่มีอ านาจควบคุมส านักงานสอบบัญชี  กิจการที่ถูกควบคุมโดย 

ส านักงานสอบบัญชี  และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส านักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(ค) กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญของส านักงานสอบบัญชี 
(ง) หุ้นส่วนหรือเทียบเท่าของส านักงานสอบบัญชี 
(จ) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง) 
(ฉ) กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ านาจควบคุมหรือ 

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอย่าง 
เป็นสาระส าคัญที่จะเข้าข่ายเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี 
ข้างต้น ให้น านิยามตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ 
ที่เก่ียวข้องกันมาใช้บังคับ 
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 11.7 ระดับความเข้าใจและการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน  
ปี 2560 ไปปรับใช ้
  ให้อธิบายว่า คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  
มากน้อยเพียงใด และได้ประเมินการน าไปปรับใช้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วหรือไม่ ด้วยวิธีการใด ทั้งน้ี  
ในการประเมินระดับความเข้าใจและการน าไปปรับใช้ คณะกรรมการสามารถใช้ค าอธิบายที่ส านักงานจัดไว้บนเว็ป
ไซต์ของส านักงานเป็นแนวทาง หรือจะปรับเปลี่ยนตามข้อเท็จจริงของบริษัทก็ได้ 
  หากบริษัทยังไม่ได้น าหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท 
จดทะเบียน ปี 2560 ในเรื่องใดไปปรับใช้ ใหค้ณะกรรมการบันทึกค าอธิบายและเหตุผลไว้ในการประเมิน 
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งน้ันด้วย โดยจะไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาของ 
มติคณะกรรมการนั้นไว้ใน แบบ 69-1 ก็ได้ 

11.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ 
  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2560  เพื่อรองรับการการประเมินต่าง ๆ เช่น Corporate Governance Report, ASEAN CG 
Scorecard และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติไว้ในข้อ
น้ี หรือภายใต้หัวข้ออื่นตามความเหมาะสม เช่น หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อการควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเส่ียง เป็นต้น 
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แบบส ารวจความคิดเห็น 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการน า CG Code ไปปรับใช้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 

 
 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ .................................................... ต าแหน่ง .................................................... 

ชื่อบริษัท .........................................................................................................  

โทรศัพท์ .................................................... โทรสาร .................................................... 

E-mail .................................................... 

 
สถานะของผู้ให้ความเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

  บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน 

  ผู้ลงทุนสถาบัน                       ผู้ลงทุนรายย่อย 

  ที่ปรึกษาทางการเงิน    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ................................... 

 

    
กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นไปที่ ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล  

ส านักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรสาร 0-2263-6099  

หรือ e-mail: sasanee@sec.or.th 
 

 
***ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี้*** 

mailto:sasanee@sec.or.th
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แบบส ารวจความคิดเห็น 
 

1. ท่านเห็นด้วยกับการเปิดเผยการน า CG Code ไปปรับใช้ ตามที่เสนอหรือไม่ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการให้บริษัทจดทะเบียนเริ่มเปิดเผยข้อมูลการน า CG Code ไปปรับใช้  

ต้ังแต่แบบ 56-1 ที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 

    เห็นด้วย หรืออยู่ในวิสัยที่ด าเนินการได้  

    ไม่เห็นด้วย หรือมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับกรณีบริษัทใหม่ (IPO) ที่ให้เปิดเผยข้อมูลการน า CG Code ไปปรับใช้ ก่อนเสนอ

ขายหลักทรัพย์ โดยเริ่มใช้ต้ังแต่บริษัทที่ย่ืนแบบ 69-1 ในวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

  เห็นด้วย หรืออยู่ในวิสัยที่ด าเนินการได้  

  ควรเริ่มเร็วขึ้นเป็นวันที่ 1 มกราคม 2561 

  ไม่เห็นด้วย หรือมีข้อจ ากัดไม่สามารถด าเนินการได้ทันวันที่ 1 เมษายน 2561 

4. ข้อเสนอแนะ ค าอธิบาย หรือข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................. ... 

............................................................................................................................. ................................... 

 

 


