
  

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 15/2551 
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

     

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 69(11) และมาตรา 71(5) แห่ง 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการ
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าได ้
โดยอาศยับทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

                           ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (11/1) ของขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 32/2549  เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549   
 “(11/1)  “บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั”  หมายความวา่   บริษทัยอ่ยในล าดบัเดียวกนั 
ตั้งแต่สองบริษทัขึ้นไปท่ีมีบริษทัใหญ่เป็นบริษทัเดียวกนั”    

 ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (1) ของหวัขอ้ท่ี 9. การจดัการ ในส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ของแบบ 69-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 32/2549  เร่ือง  
การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2549 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(1)  โครงสร้างการจดัการ :  
                                    (1.1)  ใหอ้ธิบายโครงสร้างกรรมการบริษทัวา่ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด 
ก่ีชุด เช่น คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนด 
ค่าจา้งผูบ้ริหาร เป็นตน้ และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละชุด 
                                    (1.2)  ใหร้ะบุรายช่ือกรรมการบริษทั และหากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการในชุดอ่ืนตาม (1.1) ใหร้ะบุใหช้ดัเจน  นอกจากน้ี ใหร้ะบุรายช่ือ
กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั และประสบการณ์ 
ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดงักล่าวดว้ย 
                                    (1.3)  ใหร้ะบุหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ คุณสมบติั และ
กระบวนการสรรหา    
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                                    (1.4)  ใหร้ะบุจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการ 
แต่ละรายเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปีท่ีผา่นมา 
                                    (1.5)  ใหร้ะบุรายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) และ 
รายช่ือของเลขานุการบริษทั 
                                    (1.6)   ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการ
ทางวิชาชีพระหวา่งกรรมการอิสระกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแยง้ ซ่ึงมีมูลค่าเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่ (ถา้มี) ในปีท่ีผา่นมา รวมทั้งมติและความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัใหท้ า 
รายการท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพดงักล่าว (ถา้มี)   
                                   ทั้งน้ี ใหแ้นบขอ้มูลของกรรมการบริษทัของบริษทั ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัเก่ียวกบัวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็น
กรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)) ประสบการณ์หลกั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และประวติัการกระท าผิด รวมทั้งรายช่ือของกรรมการในบริษทัยอ่ย 
ตามเอกสารแนบ และในกรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษทัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย หรือบริษทัย่อยล าดบัเดียวกนัใหแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
รายดงักล่าวไวด้ว้ย”    

 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (3.1) (ก) ของ (3) ในหัวขอ้ท่ี 9. การจดัการ ของส่วนท่ี 2  
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ของแบบ 69-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 32/2549  เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(3.1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
                                       (ก)  ใหแ้สดงค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัแต่ละรายในปีท่ีผา่นมา โดยให้ 
ระบุเฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านั้น  ในกรณีกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร 
ตาม (ข) ดว้ย  ใหแ้ยกระบุค่าตอบแทนไวใ้น (ข) และใหอ้ธิบายลกัษณะค่าตอบแทนดว้ย (เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการรายนาย ก เท่ากบั xx บาท ในปี 25xx โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการ
ซ่ึงแปรตามผลการด าเนินงานของบริษทั เป็นตน้) 
                                              ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษทัเป็นกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย หรือบริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ใหแ้สดงค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระแต่ละรายไดรั้บจาก
บริษทัดงักล่าวในปีท่ีผา่นมาดว้ย” 

 ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน (4) ของหวัขอ้ท่ี 9. การจดัการ ในส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ของแบบ 69-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 32/2549  เร่ือง  
การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2549 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน    
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 “(4)  การก ากบัดูแลกิจการ : ใหอ้ธิบายวา่ท่ีผา่นมาบริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการ 
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนดหรือไม่ หากมีเร่ืองใดท่ีบริษทัมิไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว ใหร้ะบุเร่ืองท่ีไม่ปฏิบติันั้น 
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ  ทั้งน้ี ในการแสดงเหตุผลประกอบดงักล่าว บริษทัอาจเลือกใชว้ิธีอา้งอิง 
ไปยงัค าอธิบายท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้อ่ืนก็ได”้ 

 ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในหวัขอ้ท่ี 5. โครงสร้างการจดัการ ของส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์ในแบบ 69-2 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 32/2549  
เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “5.   โครงสร้างการจัดการ 
  (1)  ใหร้ะบุรายช่ือและต าแหน่งของกรรมการของบริษทั ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจ
ควบคุม รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัวุฒิการศึกษาล่าสุด ประสบการณ์ท างาน และประวติัการกระท าผิด  
ตามเอกสารแนบ  
                                   (2)  ให้ระบุรายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงินของบริษทั และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดงักล่าว  ทั้งน้ี  
ในกรณีท่ีกรรมการอิสระของบริษทัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั  ใหแ้สดงรายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการรายดงักล่าวดว้ย 
         (3)  ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการ 
ทางวิชาชีพระหวา่งกรรมการอิสระกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแยง้ ซ่ึงมีมูลค่าเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่ (ถา้มี) ในปีท่ีผา่นมา รวมทั้งมติและความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัใหท้ า 
รายการท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพดงักล่าว (ถา้มี)”    

 ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2551  
 
 
 
 (นายสุรพงษ ์ สืบวงศลี์) 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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