
 
 
       18  กุมภาพนัธ์  2548 
 
เรียน  ผูจ้ดัการ 
  บริษทัจดทะเบียนและบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท์ุกแห่ง 
 

ท่ี จ.(ว)  3   /2548  เร่ือง  การแกไ้ขประกาศเก่ียวกบัการอนุญาตใหเ้สนอขาย 
หลกัทรัพยแ์ละการเปิดเผยขอ้มูล 

 
  โดยท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้กไ้ขประกาศเก่ียวกบั 
การอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยแ์ละการเปิดเผยขอ้มูล เพื่อยกระดบับรรษทัภิบาลของบริษทัจดทะเบียนไทย
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยการปรับปรุงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัโครงสร้างคณะกรรมการ  และการเปิดเผย
ขอ้มูลในรายงานการเปิดเผยขอ้มูล (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 และ 2) ส านกังานขอเรียนสรุป
ประเด็นท่ีแกไ้ขปรับปรุงในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
เน่ืองจากท่ีผา่นมาส านกังานไม่ไดก้ าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไวอ้ยา่งชดัเจน  

ท าใหผู้ล้งทุนต่างประเทศเขา้ใจสับสนวา่ โครงสร้างกรรมการของบริษทัจดทะเบียนไทยไม่มีกรรมการอิสระ  
ดงันั้น เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ส านกังานจึงไดก้ าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ขึ้น โดยบริษทัตอ้งมี 
“กรรมการอิสระ” อยา่งนอ้ย 3 ราย  โดยมีคุณสมบติัความเป็นอิสระตามเกณฑเ์ดิม และในส่วน “กรรมการ
ตรวจสอบ” ก็มีขอ้ก าหนดตามเกณฑเ์ดิมวา่ ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 ราย และอยา่งนอ้ย  
1 ราย ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

2. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเปิดเผยข้อมูล 
เพื่อยกระดบัคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปีของบริษทัจดทะเบียนไทย 

ในภาพรวม ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการประเมินผลของผูล้งทุนต่างชาติในปีต่อ ๆ ไป  จึงไดแ้กไ้ขขอ้ก าหนดให้ 
บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
ประจ าปี 2547 เป็นตน้ไป 
 2.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

- หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ เช่น คุณสมบติั ซ่ึงอาจเขม้กวา่ 
หลกัเกณฑข์ั้นต ่าท่ีส านกังานก าหนด และกระบวนการสรรหา 

- ระบุวา่กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ 
- จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา  

และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละรายเขา้ร่วมประชุม 
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2.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
- ค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายไดรั้บในรอบปีท่ีผา่นมา (เดิมก าหนดใหเ้ปิดเผย 

เป็นยอดรวม)  
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหารยงัคงเปิดเผยเป็นยอดรวมเช่นเดิม  

แต่ใหอ้ธิบายลกัษณะค่าตอบแทนเพิ่มเติม 
2.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

- ค่าตอบแทนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายให ้ผูส้อบบญัชี  ส านกังานสอบบญัชี 
ท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีดงักล่าว 
โดยแยกเป็น ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) และ คา่บริการอ่ืน (non-audit fee)  

- ในส่วนของค่าบริการอ่ืน ใหร้ะบุประเภทการใหบ้ริการ  ค่าตอบแทนท่ีไดจ่้ายแลว้ 
ในปีก่อน และค่าตอบแทนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเน่ืองจากยงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จ 
 ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกของบริษทัในการใหผู้ส้อบบญัชียนืยนัความถูกตอ้งครบถว้น 
ของขอ้มูลท่ีจะน ามาเปิดเผยในหวัขอ้น้ี ส านกังานไดจ้ดัท า “แบบยนืยนัความถูกตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทน 
ท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) เพื่อใหบ้ริษทัส่งใหผู้ส้อบบญัชียนืยนัความถูกตอ้ง ก่อนน ายอดรวม
ของแต่ละรายการมาเปิดเผย  นอกจากน้ี เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั ส านกังานไดจ้ดัท าตวัอยา่งการเปิดเผย 
ขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าว ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 เพื่อเป็นแนวทางดว้ย   อยา่งไรก็ดี หากบริษทัเห็นวา่มีแบบหรือ 
วิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ก็อาจปรับใชต้ามความเหมาะสมก็ได ้
 2.4 รายงานประจ าปี 
 2.4.1 การแก้ไขข้อมูลให้สอดคล้องกับแบบ 56-1 : โดยท่ีรายงานประจ าปีเป็นเอกสารท่ี
บริษทัส่งถึงผูถื้อหุ้นโดยตรง และเป็นเอกสารท่ีผูล้งทุนต่างชาติมกัใชใ้นการประเมินคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูล 
ของบริษทัจดทะเบียน  แต่ท่ีผา่นมามีขอ้มูลบางเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของผูล้งทุน แต่เปิดเผยอยูใ่นแบบ 56-1 
เพียงแห่งเดียว  ดงันั้น จึงไดแ้กไ้ขขอ้ก าหนดให้บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีเพิ่มเติมในรายงานประจ าปีดว้ย 

(1) ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการ ไดแ้ก่ สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัและ 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน (เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั) 

(2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(3) แผนงานหรือเป้าหมายในอนาคต โดยอธิบายในหวัขอ้ “ค าอธิบาย 

และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน” ดงัน้ี 
- หากบริษทัมีโครงการในอนาคต ใหอ้ธิบายลกัษณะโครงการ  

ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และปัจจยัท่ีอาจท าใหโ้ครงการไม่สามารถด าเนินไปตามแผนได้ 
- เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ ในระยะเวลา 3 – 5 ปีขา้งหนา้ (ถา้มี)  

อาจเป็นขอ้มูลเชิงตวัเลขหรือไม่ก็ได ้โดยใหเ้ปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีผูบ้ริหารพร้อมจะเปิดเผยเป้าหมาย 
ดงักล่าว และใหอ้ธิบายความคืบหนา้ของการด าเนินงานตามเป้าหมายในรายงานประจ าปีของปีถดัไปดว้ย 
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2.4.2 การส่งรายงานประจ าปี : เพื่อเพิ่มทางเลือกใหบ้ริษทัในการจดัท ารายงาน 
ประจ าปีแจกจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น บริษทัสามารถจดัท าในรูปแบบ CD-ROM ก็ได ้แต่ตอ้งมีขอ้มูลเช่นเดียวกบั 
รายงานประจ าปีท่ีเป็นส่ิงพิมพ ์และบริษทัตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถเลือกรับรายงานประจ าปี 
ท่ีเป็นส่ิงพิมพด์ว้ย 
 
 ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเพิ่มเติมขา้งตน้ใหใ้ชก้บัการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ยืน่กบัส านกังานตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2548 เป็นตน้ไปดว้ย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบติั 
 
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  (นายประกิด  บุณยษัฐิติ) 
  ผูอ้  านวยการฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย ์
  เลขาธิการแทน 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 16/2548 
  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
  และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 17) 

2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  
 (ฉบบัประมวล) 
3. แบบยนืยนัความถูกตอ้งครบถว้นของค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูส้อบบญัชี 
4. ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 
ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย ์
โทรศพัท ์0-2263-6114 
 
ส าเนาเรียน ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
 ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

(ประกาศฉบบัประมวลสามารถ download ไดท่ี้ website ของส านกังาน: www.sec.or.th  
หวัขอ้ “การออกหลกัทรัพยแ์ละการ Takeover” → “การออกหลกัทรัพย”์ → “กฎหมาย
และประกาศ” → “การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย”์) 

http://www.sec.or.th/

