18 กุมภาพันธ์ 2548
เรี ยน ผูจ้ ดั การ
บริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ทุกแห่ ง
ที่ จ.(ว) 3 /2548 เรื่ อง การแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์และการเปิ ดเผยข้อมูล
โดยที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แก้ไขประกาศเกี่ยวกับ
การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์และการเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อยกระดับบรรษัทภิบาลของบริ ษทั จดทะเบียนไทย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการปรับปรุ งข้อกาหนดเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการ และการเปิ ดเผย
ข้อมูลในรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) สานักงานขอเรี ยนสรุ ป
ประเด็นที่แก้ไขปรับปรุ งในครั้งนี้ ดังนี้
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
เนื่องจากที่ผา่ นมาสานักงานไม่ได้กาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไว้อย่างชัดเจน
ทาให้ผลู ้ งทุนต่างประเทศเข้าใจสับสนว่า โครงสร้างกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนไทยไม่มีกรรมการอิสระ
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สานักงานจึงได้กาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ขึ้น โดยบริ ษทั ต้องมี
“กรรมการอิสระ” อย่างน้อย 3 ราย โดยมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระตามเกณฑ์เดิม และในส่ วน “กรรมการ
ตรวจสอบ” ก็มีขอ้ กาหนดตามเกณฑ์เดิมว่า ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ราย และอย่างน้อย
1 ราย ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. การเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล
เพื่อยกระดับคุณภาพการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี ของบริ ษทั จดทะเบียนไทย
ในภาพรวม ซึ่งจะส่ งผลดีต่อการประเมินผลของผูล้ งทุนต่างชาติในปี ต่อ ๆ ไป จึงได้แก้ไขข้อกาหนดให้
บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติมในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ประจาปี 2547 เป็ นต้นไป
2.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
- หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ เช่น คุณสมบัติ ซึ่งอาจเข้มกว่า
หลักเกณฑ์ข้นั ต่าที่สานักงานกาหนด และกระบวนการสรรหา
- ระบุวา่ กรรมการรายใดเป็ นกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบ
- จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่ วมประชุม
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2.2 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายได้รับในรอบปี ที่ผา่ นมา (เดิมกาหนดให้เปิ ดเผย
เป็ นยอดรวม)
- ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารยังคงเปิ ดเผยเป็ นยอดรวมเช่นเดิม
แต่ให้อธิบายลักษณะค่าตอบแทนเพิม่ เติม
2.3 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- ค่าตอบแทนที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ ผูส้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชี
ที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีดงั กล่าว
โดยแยกเป็ น ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และ ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
- ในส่ วนของค่าบริ การอื่น ให้ระบุประเภทการให้บริ การ ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายแล้ว
ในปี ก่อน และค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเนื่องจากยังให้บริ การไม่แล้วเสร็ จ
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของบริ ษทั ในการให้ผสู ้ อบบัญชียนื ยันความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลที่จะนามาเปิ ดเผยในหัวข้อนี้ สานักงานได้จดั ทา “แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทน
ที่จ่ายให้แก่ผสู ้ อบบัญชี” (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อให้บริ ษทั ส่ งให้ผสู ้ อบบัญชียนื ยันความถูกต้อง ก่อนนายอดรวม
ของแต่ละรายการมาเปิ ดเผย นอกจากนี้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน สานักงานได้จดั ทาตัวอย่างการเปิ ดเผย
ข้อมูลในเรื่ องดังกล่าว ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเป็ นแนวทางด้วย อย่างไรก็ดี หากบริ ษทั เห็นว่ามีแบบหรื อ
วิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่าก็อาจปรับใช้ตามความเหมาะสมก็ได้
2.4 รายงานประจาปี
2.4.1 การแก้ไขข้ อมูลให้ สอดคล้องกับแบบ 56-1 : โดยที่รายงานประจาปี เป็ นเอกสารที่
บริ ษทั ส่ งถึงผูถ้ ือหุ ้นโดยตรง และเป็ นเอกสารที่ผลู ้ งทุนต่างชาติมกั ใช้ในการประเมินคุณภาพการเปิ ดเผยข้อมูล
ของบริ ษทั จดทะเบียน แต่ที่ผา่ นมามีขอ้ มูลบางเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของผูล้ งทุน แต่เปิ ดเผยอยูใ่ นแบบ 56-1
เพียงแห่งเดียว ดังนั้น จึงได้แก้ไขข้อกาหนดให้บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติมในรายงานประจาปี ด้วย
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ได้แก่ สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั และ
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่น (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั )
(2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(3) แผนงานหรื อเป้าหมายในอนาคต โดยอธิบายในหัวข้อ “คาอธิบาย
และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน” ดังนี้
- หากบริ ษทั มีโครงการในอนาคต ให้อธิบายลักษณะโครงการ
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ และปัจจัยที่อาจทาให้โครงการไม่สามารถดาเนินไปตามแผนได้
- เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ ในระยะเวลา 3 – 5 ปี ข้างหน้า (ถ้ามี)
อาจเป็ นข้อมูลเชิงตัวเลขหรื อไม่ก็ได้ โดยให้เปิ ดเผยเฉพาะกรณี ที่ผบู ้ ริ หารพร้อมจะเปิ ดเผยเป้ าหมาย
ดังกล่าว และให้อธิ บายความคืบหน้าของการดาเนินงานตามเป้าหมายในรายงานประจาปี ของปี ถัดไปด้วย
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2.4.2 การส่ งรายงานประจาปี : เพื่อเพิ่มทางเลือกให้บริ ษทั ในการจัดทารายงาน
ประจาปี แจกจ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้น บริ ษทั สามารถจัดทาในรู ปแบบ CD-ROM ก็ได้ แต่ตอ้ งมีขอ้ มูลเช่นเดียวกับ
รายงานประจาปี ที่เป็ นสิ่ งพิมพ์ และบริ ษทั ต้องเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเลือกรับรายงานประจาปี
ที่เป็ นสิ่ งพิมพ์ดว้ ย
ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยเพิม่ เติมข้างต้นให้ใช้กบั การเปิ ดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ยนื่ กับสานักงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2548 เป็ นต้นไปด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบตั ิ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิด บุณยัษฐิติ)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
เลขาธิการแทน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2548
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 17)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
(ฉบับประมวล)
3. แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผสู ้ อบบัญชี
4. ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

ฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
โทรศัพท์ 0-2263-6114
สาเนาเรี ยน

ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ที่ปรึ กษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(ประกาศฉบับประมวลสามารถ download ได้ที่ website ของสานักงาน: www.sec.or.th
หัวข้อ “การออกหลักทรัพย์และการ Takeover” → “การออกหลักทรัพย์” → “กฎหมาย
และประกาศ” → “การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์”)

