สัมมนา เรื่อง
เตรียมพรอมรับเกณฑกรรมการตรวจสอบใหม

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2551
ณ หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย
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หัวขอพูดคุย
• ภาพรวมและกฎเกณฑที่เกีย่ วของกับ ID/AC
• การปรับปรุงเกณฑองคประกอบและคุณสมบัติ
• การปรับปรุงเกณฑหนาที่ของ AC
• คําถาม - คําตอบ
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โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร
(Non-Executive Director: NED)

กรรมการที่มีสวนรวม
ในการบริหาร

กรรมการอิสระ
(Independent
Director: ID)

(Executive Director: ED)

กรรมการ
จากภายนอกอื่น
(Outside Director)

กรรมการตรวจสอบ
เชน กรรมการผูจัดการ

(Audit Committee: AC)

เชน กรรมการที่เปน
ตัวแทนของเจาหนี้
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กฎเกณฑที่เกี่ยวของโดยตรงกับ ID/AC
กฎเกณฑ
ก.ล.ต.

กฎเกณฑ
ตลท.
องคประกอบ
คุณสมบัติ
หนาที่

หลักการ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ป 2549
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กฎเกณฑที่เกี่ยวของกับ ID/AC (เดิม)
กฎเกณฑของ ก.ล.ต.

ขอบังคับของ ตลท.

จํานวน/องคประกอบ: ID/AC > 3 คน

จํานวน/องคประกอบ: AC > 3 คน

คุณสมบัติ ID

คุณสมบัติ AC

 ถือหุนไมเกิน 5%
 ไมเปนพนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาประจํา
 ไมมคี วามสัมพันธทางธุรกิจที่อาจขัดขวางการ
เปนอิสระ
 AC อยางนอย 1 คน มีความรูประสบการณใน
การสอบทานงบการเงิน

 ถือหุนไมเกิน 5%
 ไมมีสวนในการบริหาร/พนักงาน/ลูกจาง/
ที่ปรึกษาประจํา
 ไมมีผลประโยชนทางตรง/ทางออมดาน
การเงิน/การบริหาร ปจจุบัน + 1 ปกอน
 ไมเปนตัวแทนผูถ ือหุนรายใหญ
 ปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ

หนาที่ AC : ตามที่ ตลท. กําหนด

หนาที่ AC : กําหนดหนาที่ 7 ขอ
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2549 (CG ป 49)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• โครงสรางคณะกรรมการ
- Board ควรประกอบดวย ID อยางนอย 1/3 แตตองไมนอยกวา 3 คน
- ประธานกรรมการ ควรเปน ID
• คุณสมบัติ
- Board ควรพิจารณากําหนดคุณสมบัติของ ID เพื่อใหมคี วามเปนอิสระแทจริง
• การประชุมคณะกรรมการ
- กรรมการที่ไมเปนผูบ ริหารควรมีการประชุมกันเองตามความจําเปน
เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ => แจงให MD ทราบผลประชุมดวย
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วัตถุประสงคการปรับปรุงเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับ ID/AC
เพื่อ...
- ลดความซ้ําซอนของกําหนด
- ปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
- เพิ่มความชัดเจนในทางปฏิบัติ
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กฎเกณฑที่เกี่ยวของกับ ID/AC (ปรับปรุงใหม)
กฎเกณฑของ ก.ล.ต.
จํจําานวน/องค
ID > 1/3
และ
นวน/องคปประกอบ:
ระกอบ: ID/AC
>
3
คน
ID/AC > 3 คน
คุคุณ
ณสมบั
สมบัตติ IDิ ID/ AC:








ถืถืออหุหุนนไม
ไมเเกิกินน 1%
5%
ไม
นในการบริ
กจาง/
ไมเมปีสนวพนั
กงาน/ลูหการ/พนั
จาง/ที่ปกรึงาน/ลู
กษาประจํ
า
ที่ปรึกษาประจํา/ผูมีอํานาจควบคุม (2 ป)
ไมมมีคีความสั
วามสัมมพัพันนธธททางธุ
างธุรรกิกิจจทีผู่อใาจขั
ไม
หบริดกขวางการ
ารทาง
เป
น
อิ
ส
ระ
วิชาชีพ ผูสอบบัญชี (2 ป)
ACเกีอย
างน
อยบ1ผูบคน
มีความรู
ใน
ไม
่ยวข
องกั
ริหาร/ผู
ถือหุปนระสบการณ
ใหญ
การสอบทานงบการเงิ
น ่นในกลุม
(AC)
ไมเปนกก. ใน บจ.อื
(AC) อยางนอย 1 ทาน มีความรูประสบ
การณในการสอบทานงบการเงิน

หนาที่: ตามที่ ตลท. กําหนด

ขอบังคับของ ตลท.
นวน/องคปประกอบ:
ระกอบ: AC
ตามเกณฑ
จํจําานวน/องค
> 3 คนก.ล.ต.
คุณ
ณสมบั
สมบัตติ ID
ิ / AC:
 ถือหุนไมเกิน 5%
ก.ล.ต.
 ไมตามเกณฑ
มีสวนในการบริ
หาร/พนักงาน/ลูกจาง/ที่
ปรึกษาประจํา
 ไมมีผลประโยชนทางตรง/ทางออมดาน
การเงิน/การบริหาร ปจจุบัน + 1 ปกอน
 ไมเปนตัวแทนผูถ ือหุนรายใหญ
หนาปฏิ
าที่ไดอยาาทีงอิ่ ส7ระขอ
ที่:บัตกํิหานหนดหน

เพิ่มความชั
บตั ิ
หนาที่: กํ+าหนดหน
าที่ 7ดเจนในทางปฏิ
ขอ
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ผลบังคับใชเกณฑใหม
บ.ที่ยื่น IPO ตอ ก.ล.ต.
กอน 1 ก.ค. 51
หลัง 1 ก.ค. 51

ตั้งแต AGM52 หรือ AGM53
เริ่มปฏิบัติ ทันที

บริษัทจดทะเบียนปจจุบัน
จํานวน/องคประกอบ/หนาที่
คุณสมบัติ
กรรมการเดิม
กรรมการใหม/ตอวาระ

ตั้งแต AGM52
AGM52 หมายถึง วันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผูถอื หุน
(AGM) ในป 2552

ดํารงตําแหนงตอไป จนครบวาระ
ตั้งแต AGM52 หรือ AGM53

*คุณสมบัติเรื่องความสัมพันธในอดีต 2 ป ใหเริม่ ใชบังคับกับกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ ตั้งแต AGM53 เปนตนไป
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หัวขอพูดคุย
• ภาพรวมและกฎเกณฑที่เกีย่ วของกับ ID/AC
• การปรับปรุงเกณฑองคประกอบและคุณสมบัติ
• การปรับปรุงเกณฑหนาที่ของ AC
• คําถาม - คําตอบ
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โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร
(Non-Executive Director: NED)

กรรมการที่มีสวนรวม
ในการบริหาร

กรรมการอิสระ
กรรมการ
จากภายนอกอื่น

(Independent
Director: ID)

(Executive Director: ED)

(Outside Director)

กรรมการตรวจสอบ
เชน กรรมการผูจัดการ

(Audit Committee: AC)

เชน กรรมการที่เปน
ตัวแทนของเจาหนี้
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การมีผลใชบังคับของเกณฑใหม
บริษัท

จํานวน

คุณสมบัติ

กรณี IPO

คําขออนุญาตทีย่ ื่นกับ กลต.
ตั้งแต 1 กค. 51

คําขออนุญาตทีย่ ื่นกับ กลต. ตั้งแต
1 กค. 51
ยกเวนเรื่องความสัมพันธในอดีต 2 ป
เริ่มใชกับคําขออนุญาตที่ยื่นกับ กลต.
ตั้งแต 1 กค. 53

กรณี บจ.

คําขออนุญาตทีย่ ื่นกับ กลต.
ตั้งแต AGM ที่จัดในป 52

คําขออนุญาตทีย่ ื่นกับ กลต. ตั้งแต AGM
ที่จัดในป 52
ยกเวนเรื่องความสัมพันธในอดีต 2 ป
เริ่มใชกับคําขออนุญาตที่ยื่นกับ กลต.
ตั้งแต AGM ที่จัดในป 53
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ขอกําหนดที่เกี่ยวของ
เดิม
กลต.
• กําหนดจํานวนและคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระ
• กําหนดใหมคี ณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่ ตลท. กําหนด
ตลท.
• กําหนดจํานวนและคุณสมบัติ
ของกรรมการตรวจสอบ
• กําหนดหนาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ใหม
กลต.
• กําหนดจํานวนและคุณสมบัติ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
ตลท.
• กําหนดหนาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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ขอกําหนดตามเกณฑใหม
1. จํานวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
2.1 การถือหุน
2.2 การเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/พนักงาน/
ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
2.3 การเปนกรรมการอิสระของบริษัทในกลุม
2.4 การมีความสัมพันธทางธุรกิจ
2.5 คุณสมบัติอื่น ๆ
3. คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการตรวจสอบ
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1. จํานวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เกณฑเดิม

เกณฑใหม

- กรรมการอิสระ: ≥ 3 คน

1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
และตองไมต่ํากวา 3 คน

- กรรมการตรวจสอบ: ≥ 3 คน
(ทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ)

คงเดิม

≥
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1. จํานวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ตอ)
Q: เหตุใดจึงตองปรับเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระใหเปน 1 ใน 3 ซึ่ง
อาจทําใหบริษัทจดทะเบียนหากรรมการอิสระไมได
A: ในตางประเทศสวนใหญกําหนดจํานวนกรรมการอิสระเปน
สัดสวนกับกรรมการทัง้ คณะ เพื่อใหการตรวจสอบและถวงดุล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยสัดสวน 1 ใน 3 เปนสัดสวนที่
หลายประเทศกําหนด ในขณะทีบ่ างประเทศกําหนดสัดสวน
กรรมการอิสระไวสูงถึง 50% สําหรับปญหาเรื่องการสรรหา
กรรมการ ไดกาํ หนดเวลาบังคับใชของขอกําหนดใหมไปใน
อนาคต เพือ่ ให บจ. จึงมีเวลาปรับตัว
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1. จํานวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ตอ)
Q: สัดสวนกรรมการอิสระ 1 ใน 3 คํานวณอยางไร
A: คํานวณจากจํานวนกรรมการทัง้ คณะ กรณีมีเศษใหปดขึน้ เชน
ถากรรมการทั้งคณะมี 11 คน จะตองมี ID อยางนอย 4 คน
Q: บริษัทมีกรรมการทั้งคณะ 8 คน จะตองมีกรรมการอิสระทั้งหมด
กี่คน
A: ตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 3 คนตามเกณฑขั้นต่าํ
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1. จํานวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ตอ)
Q: ในการคํานวณสัดสวนกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง
คณะ จํานวนกรรมการทั้งคณะหมายถึงจํานวนกรรมการทั้งคณะ
ตามทีจ่ ดทะเบียนไว หรือจํานวนกรรมการทั้งคณะทีม่ ีอยูจริง
A: ใชกรรมการทัง้ คณะที่มีอยูจริง เชน กรรมการที่จดทะเบียน ตาม
หนังสือรับรองระบุวามีไมเกิน 20 คน โดยปจจุบันบริษัทมี
กรรมการอยูจริงเพียง 15 คน การคํานวณสัดสวนกรรมการอิสระ
กรณีนี้ ใหคดิ สัดสวน 1 ใน 3 จากกรรมการ 15 คน ดังนั้น กรณีนี้
บริษัทตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 5 คน
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1. จํานวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ตอ)
Q: ใครเปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ
A: ทีป่ ระชุมผูถือหุนเปนผูเลือกกรรมการบริษัท สวนการแตงตั้ง
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม
ผูถือหุนเปนผูแตงตั้งก็ได
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ขอกําหนดตามเกณฑใหม
1. จํานวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
2.1 การถือหุน
2.2 การเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/พนักงาน/
ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
2.3 การเปนกรรมการอิสระของบริษัทในกลุม
2.4 การมีความสัมพันธทางธุรกิจ
2.5 คุณสมบัติอื่น ๆ
3. คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการตรวจสอบ
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2.1 การถือหุน
เกณฑเดิม

เกณฑใหม

หามเกิน 5% ของจํานวนหุน ที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท/บริษัท
ใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม/นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

หามเกิน 1% ของจํานวนหุน ที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท/บริษัท
ใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม/นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวม
การถือหุนของผูเกี่ยวของดวย)
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2.1 การถือหุน (ตอ)
Q: การคํานวณสัดสวนการถือหุน 1% คํานวณอยางไร
A: คํานวณแยกแตละบริษัท โดยกรรมการอิสระตอง
ถือหุนแตละบริษัทไมเกิน 1%
Q: ผูเกี่ยวของหมายถึงใครบาง
A: หมายถึงบุคคลตามมาตรา 258 (1) - (7) ของ พรบ.หลักทรัพย
(ยังไมปรับตาม พรบ.หลักทรัพยฯ ฉบับใหม)
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2.2 การเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/
พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
เกณฑเดิม

เกณฑใหม

ไมเปนลูกจาง/พนักงานลูกจาง/
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา/ผูมี
อํานาจควบคุม ของบริษัท/บริษัทใหญ/
บริษัทยอย/บริษัทรวม/บริษัทพี่นอ ง/
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวม
บริหารงาน/พนักงาน/ลูกจาง/
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา/ผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท/บริษัท
ใหญ/ บริษัทยอย/บริษัทรวม/บริษัทพี่
นอง/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ปจจุบัน + 2 ปกอนหนา)
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2.2 การเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/
พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา (ตอ)
กรรมการที่มีสวนรวม
บริหารงาน

กรรมการทีม่ ตี าํ แหนงเปนผูบริหาร (executive director)
กรรมการที่รบั ผิดชอบการดําเนินการเยี่ยงผูบริหาร
กรรมการทีม่ อี าํ นาจลงนามผูกพัน

ไมรวมการลงนามตามมติคณะกรรมการ
24

2.2 การเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/
พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา (ตอ)
การรวมในคณะอนุกรรมการที่ตัดสินใจเรื่องการดําเนินงาน
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

9 + การตัดสินใจนั้น
ตองเปนแบบองคคณะ
(collective decision)

8
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2.2 การเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/
พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา (ตอ)
Q: กรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการเยี่ยงผูบริหาร
พิจารณาจากอะไร
A: ในกรณีที่กรรมการซึ่งไมไดมตี าํ แหนงเปนผูบริหาร
แตมพี ฤติกรรมในทํานองเดียวกับกรรมการที่เปนผูบริหาร
เชน บริหารจัดการกิจการทีเ่ ปนงานในลักษณะ day to day
operation
26

2.2 การเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/
พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา (ตอ)
Q: การเปนกรรมการทีม่ ีอํานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง
ถือวาเปนกรรมการที่มสี วนรวมบริหารงานใชหรือไม
A: หากการลงนามผูกพันเปนการลงนามตามมติคณะกรรมการ
บริษัท และเปนการลงนามรวมกับกรรมการ รายอื่น จะไมถือวา
เปนกรรมการที่มสี วนรวมบริหารงาน
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2.2 การเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/
พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา (ตอ)
Q: ในแบบ 56-1 ตองเปดเผยหรือไมวากรรมการทานใด
เปนกรรมการทีม่ ีสวนรวมบริหารงาน
A: ตามเกณฑยังไมไดกาํ หนดใหบริษัทตองเปดเผยขอมูลดังกลาว
แตหากบริษัทเปดเผยไวดวย ก็จะชวยใหเกิดความชัดเจนในเรื่อง
ประเภทกรรมการมากขึ้น
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2.2 การเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/
พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา (ตอ)
Q: เหตุใดกรรมการอิสระกับกรรมการตรวจสอบจึงตองกําหนด
เรื่องการมีสวนรวมตัดสินใจในการดําเนินงานไวตา งกัน
A: ตามขอกําหนดใหม การที่กรรมการอิสระมีสวนรวมตัดสินใจในการ
ดําเนินงาน หากการตัดสินใจนั้นมีลักษณะเปนองคคณะ (collective
decision) กรรมการอิสระรายนั้นยังคงถือวาเปนอิสระอยู แตกรรมการ
อิสระรายนั้นตองไมใชกรรมการตรวจสอบดวย เนื่องจากกรรมการ
ตรวจสอบมีขอบเขตหนาที่ที่สําคัญในหลาย ๆ เรื่องทั้งเรื่องระบบ
การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ ดังนั้น กรรมการ
ตรวจสอบจึงไมควรรวมในคณะอนุฯ ที่ตอง ตัดสินใจ เรื่องการ
ดําเนินงานตาง ๆ
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2.3 การเปนกรรมการของบริษัทในกลุม
AC ของ บจ.
บริษัทในกลุม

ID ของ บจ.

Listed

Non-listed

Listed

Non-listed

บริษัทใหญ

8

9

9

9

บริษัทยอย

8

9

9

9

บริษัทพี่นอง

8

9

9

9

กรณีที่จะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทั ในกลุม
จะตองไมใชกรรมการทีม่ ีสวนรวมบริหารงานดวย
30

2.3 การเปนกรรมการของบริษัทในกลุม (ตอ)
Q: เหตุใดจึงตองหาม AC ของ บจ. เปนกรรมการในบริษัทใหญ/
บริษัทยอย/บริษัทพี่นอ ง
A: การหาม AC เปนกรรมการในบริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทพี่
นองเปนการหามเฉพาะกรณีที่บริษัทดังกลาวเปนบริษัทจด
ทะเบียนเทานั้น เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนแตละแหงตางก็มีผู
ถือหุนยอยของตนเอง AC จึงควรตองทําหนาที่คุมครอง
ประโยชนของผูถือหุนรายยอยของบริษัทตนเองเปนหลัก ดังนั้น
หาก AC ของ บจ. ดํารงตําแหนงเปน AC ของบริษัทอื่นในกลุม
ดวย ก็อาจทําใหเกิดความขัดแยงในการทําหนาที่ได
31

2.3 การเปนกรรมการของบริษัทในกลุม (ตอ)
Q: คําวา “บริษัทในกลุม” มีความหมายอยางไร
A: คํานี้เปนคําที่ใชเรียกกลุมบริษัทที่ประกอบดวยบริษัทใหญ
บริษัทยอย และบริษัทพี่นอ ง เพื่อใหเขาใจงาย ๆ เทานั้น
แตในประกาศฯ ไมมีการใชคํานี้แตอยางใด
Q: คําวา “บริษัทพี่นอง” มีความหมายอยางไร
A: คํานี้เปนคําที่ใชเรียกบริษัทที่เปนลูกของบริษัทแมเดียวกับ
ตัวบริษัทเอง เพื่อใหเขาใจงาย ๆ เทานั้น แตในประกาศฯ
บริษัทดังกลาวจะเรียกวา “บริษัทยอยลําดับเดียวกัน”
32

2.3 การเปนกรรมการของบริษัทในกลุม (ตอ)
Q: กรณีที่กรรมการอิสระดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ
บริษัทในกลุมดวย บริษัทตองเปดเผยขอมูลอะไรบาง
A: บริษัทตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของ
กรรมการอิสระในบริษัทในกลุม และคาตอบแทนรวมที่ไดรับ
จากกลุมบริษัทดังกลาวไวในแบบ filing แบบ 56-1 และ
รายงานประจําปดวย (ไมตอ งเปดเผยคาตอบแทนแยก
รายบริษัท)
33

2.4 ความสัมพันธทางธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ

ระดับนัยสําคัญ

1. การเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
1.1 ผูสอบบัญชี

หามทุกกรณี

1.2 ผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น

≥

2 ลบ. ตอป

2. ความสัมพันธทางทางธุรกิจ: รายการ
≥ 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA
ที่เปนธุรกรรมปกติ รายการเชา/ใหเชา
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย/ (รวมรายการในชวง 1 ปกอนหนา
บริการ และรายการใหหรือ
ที่ทาํ กับบุคคลเดียวกันดวย)
รับความชวยเหลือทางการเงิน
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2.4 ความสัมพันธทางธุรกิจ (ตอ)
ขอยกเวน
มีเหตุจาํ เปน/สมควร + ไมไดเกิดขึ้นอยางสม่าํ เสมอและตอเนื่อง
มีความสัมพันธทางธุรกิจเกินระดับนัยสําคัญที่กําหนด
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทกอนทํารายการ + ไดมติเอกฉันท
เปดเผยความสัมพันธของกรรมการอิสระใน
แบบ 56-1/รายงานประจําป/หนังสือนัดประชุม (กรณีเสนอผูถือหุนเพื่อตอวาระ)
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2.4 ความสัมพันธทางธุรกิจ (ตอ)
แบบที่ 1

กรรมการอิสระของ บจ.

ทํารายการ

• ผูถือหุนใหญ (ถือหุน > 10%)
• กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระ
• ผูบ ริหาร/partner

แบบที่ 2
กรรมการอิสระ
ของ บจ.

บจ./บ.ใหญ/
บ.ยอย/บ.รวม

บจ./บ.ใหญ/
บ.ยอย/บ.รวม

ทํารายการ
นิติบุคคลอื่น
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2.4 ความสัมพันธทางธุรกิจ (ตอ)
Q: การคํานวณขนาดรายการในรอบ 1 ปคาํ นวณอยางไร
A: ใหพิจารณาวา เมื่อนับยอนไปในชวง 1 ปกอนการทํารายการ
ครั้งนี้มีการทํารายการกับกรรมการอิสระรายนั้นหรือไม
หากมี ตองนํามูลคารายการมารวมคํานวณกับรายการ
ในครั้งนี้ ซึ่งแนวทางในการนับรวมรายการก็เปนแนวทาง
เดียวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่กําหนดขึ้น เพื่อปองกัน
การแตกรายการ
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2.4 ความสัมพันธทางธุรกิจ (ตอ)
Q: การใหบริการทางวิชาชีพอื่นที่ไมใชการสอบบัญชีหมายถึง
การใหบริการในลักษณะใดบาง
A: หมายถึง การใหบริการทีม่ ีลักษณะเปนวิชาชีพทุกอยาง
เชน ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย การประเมิน
ราคาทรัพยสิน เปนตน
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2.4 ความสัมพันธทางธุรกิจ (ตอ)
Q: กรณีที่เขาขอยกเวนวามีเหตุจาํ เปนและสมควรหมายถึงกรณีใด
A: โดยหลักการแลว กรรมการอิสระไมควรมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัทในระดับที่อาจมีผลกับการแสดงความเห็นของตน อยางไรก็ดี ใน
บางกรณี บริษัทอาจมีความจําเปนตองทําธุรกรรมกับกรรมการอิสระ
เชน กรรมการอิสระเปนนักกฎหมาย มีสํานักงานกฎหมายของตนเอง
หากบริษัทมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น และเนื่องจากกรรมการอิสระดังกลาว
ทราบขอเท็จจริงของขอพิพาทนี้เปนอยางดี เพื่อประโยชน ของบริษัท จึง
มีความจําเปนตองใชบริการจากสํานักงานกฎหมายของกรรมการอิสระ
ดังกลาว กรณีเชนนี้ พิจารณาไดวา เปนเหตุจําเปนและมิไดเกิดขึ้นบอย
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2.5 คุณสมบัติอนื่ ๆ
• ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต/การจดทะเบียนกับผูบริหาร/
ผูถือหุนรายใหญ/ผูมีอํานาจควบคุม/บุคคลที่จะไดรับการเสนอ
ใหเปนผูบริหาร/ผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั /บริษทั ยอย
(ความสัมพันธทางสายโลหิต/การจดทะเบียน = บิดา มารดา
คูสมรส พี่นอง บุตร คูสมรสของบุตร)

• ไมเปนตัวแทนของกรรมการ/ผูถือหุนใหญ/ผูถือหุนที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุนใหญ
• ไมมลี กั ษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระ
40

2.5 คุณสมบัติอนื่ ๆ (ตอ)
Q: กรรมการอิสระเปนบุตรบุญธรรมของผูบริหารไดหรือไม
A: ไมได เนื่องจากบุตรบุญธรรมถือเปนบุคคลที่มีความสัมพันธ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนั้น จึงเขาขายไมอิสระ
Q: ในสวนคุณสมบัติอนื่ ๆ มีการเพิ่มเติมเรื่องใหมหรือไม
A: มีเรื่องเดียว คือ การหามเปนตัวแทนของกรรมการ/
ผูถือหุนใหญ/ผูถือหุนที่เกี่ยวของกับผูถือหุนใหญ ซึ่งเปน
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ ตลท. เดิม
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ขอกําหนดตามเกณฑใหม
1. จํานวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
2.1 การถือหุน
2.2 การเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/พนักงาน/
ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
2.3 การเปนกรรมการอิสระของบริษัทในกลุม
2.4 การมีความสัมพันธทางธุรกิจ
2.5 คุณสมบัติอื่น ๆ
3. คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการตรวจสอบ
42

3. คุณสมบัตเิ ฉพาะของกรรมการตรวจสอบ
เกณฑเดิม
กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน
ตองมีความรูและประสบการณ
เพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงิน

เกณฑใหม
คงเดิม
+ ใหเปดเผยวากรรมการตรวจสอบ
รายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไวในแบบ
filing แบบ 56-1 และรายงาน
ประจําป
+ แจงรับรองประวัติดังกลาว
ตอ ตลท.
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3. คุณสมบัตเิ ฉพาะของกรรมการตรวจสอบ
Q: การมีความรูแ ละประสบการณในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงินหมายความวากรรมการ
ตรวจสอบตองมีคณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณดา นบัญชีหรือไม
A: เกณฑไมไดกาํ หนดเรื่องคุณวุฒแิ ละประสบการณของ
กรรมการตรวจสอบ แตใหเปนการรับรองตนเองของ
กรรมการตรวจสอบทานนั้นเอง และใหบริษัทระบุใน แบบ
filing แบบ 56-1 รายงานประจําปใหชัดวา กรรมการ
ตรวจสอบรายใดมีคณ
ุ สมบัตดิ ังกลาว
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หัวขอพูดคุย
• ภาพรวมและกฎเกณฑที่เกีย่ วของกับ ID/AC
• การปรับปรุงเกณฑองคประกอบและคุณสมบัติ
• การปรับปรุงเกณฑหนาที่ของ AC
• คําถาม - คําตอบ
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การปรับปรุงขอกําหนดของ ตลท. ที่เกี่ยวของกับ ID/AC
• ยกเลิก การกําหนดองคประกอบและคุณสมบัติ
โดยอางอิงเกณฑของ ก.ล.ต.
• ปรับปรุงหนาที่ของ AC ใหชัดเจนขึ้น
• ปรับปรุงหนาที่ บจ. ในการรายงาน
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การปรับปรุงหนาที่ของ AC
1. สอบทานรายงานการเงินใหถกู ตองเพียงพอ
2. สอบทานระบบควบคุมภายใน+การตรวจสอบ
ภายในใหมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

+ พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน
+ เห็นชอบการแตงตั้ง/โยกยาย/เลิกจาง หัวหนา

4. คัดเลือกและแตงตั้งผูสอบบัญชี

+ พิจารณาความเปนอิสระ
+ ประชุมกับผูสอบ > 1ครั้ง/ป โดยไมมี mgt

5. พิจารณาการเปดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือ
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหถูกตอง/ครบ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5. พิจารณารายการฯ ใหเปนไปตามเกณฑ
กําหนดรายละเอียดขั้นต่ํา : การปฏิบตั ิงาน
จํานวนประชุม+ผูเขารวม ความเห็นโดยรวม

7. อื่น ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย

เพิ่มเติม

+ บริษัทแจง เหตุผล กรณี AC พนตําแหนงกอนครบวาระ
+ AC สามารถแจงเหตุผลมายัง ตลท.+ กลต.
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หนาที่และขอบเขตการดําเนินงานของ AC (ปรับปรุง)
2. ระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) สอบทานใหมีระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
• พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
• ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
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ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
100%
80%

มี 74.4%

ต อ A/C
84.1%

มี 77.6%

60%

ต อ A/C
86.6%

40%

Outsource 1.6%
20%

Outsource 14.4%
ไมมี 8.0%
0%
มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่แยกเปนอิสระ
2548
2549
ไมมี 24.0%

ต อ Mgt. 15.9%
13.4%
การรายงานของหนวยงาน
2548

2549
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โครงสรางการกํากับดูแลของ ตลท.
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
Board of Governors
คณะอนุกรรมกา
รพิจารณาผลตอบแทน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะอนุกรรมการสรรหา

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ฝายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
Internal Audit & Risk Management

กรรมการและผูจัดการ

ฝายกํากับกิจกรรมองคกร

ตลาดตราสารหนี้ ( BEX )

สายงานกํากับองคกรแ
ละสงเสริมบรรษัทภิบาล

ฝายเลขานุการองคกร
ศูนยพฒ
ั นาการกํากับดูแลกิจการ
และงานผูล งทุนสัมพันธ
50

โครงสรางการกํากับดูแล
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
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โครงสรางการกํากับดูแล
บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จํากัด (มหาชน)
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หนาที่และขอบเขตการดําเนินงานของ AC (ปรับปรุง)
4. ผูสอบบัญชี
พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอ
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
• ใหพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี
• ใหประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมฝี ายจัดการ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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หนาที่และขอบเขตการดําเนินงานของ AC (ปรับปรุง)
5. รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน
สอบทานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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หนาที่และขอบเขตการดําเนินงานของ AC (ปรับปรุง)
6. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เปดเผยไวในรายงานประจําป และลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
กําหนดรายละเอียดขั้นต่ํา
ใหมีความเห็นในประเด็นสําคัญ ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

ความถูกตอง/เชื่อถือไดของรายงานการเงิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
การปฏิบัตติ ามกม.หลักทรัพยฯ ขอกําหนดตลท. หรือกม.ที่เกี่ยวของ
ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ+การเขารวมประชุมแตละทาน
ความเห็นหรือขอสังเกตที่ไดรับจากการปฏิบตั หิ นาที่
รายการอื่นใดที่ผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ
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สรุป การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรายงานประจําป 2549
รายละเอียดขั้นต่ําที่กําหนดสวนใหญ มีในรายงานประจําปอยูแลว
สอบทานการปฏิบัติตามกม.

62.7

สอบทานรายงานการเงิน

95

คัดเลือกผูสอบ

86.3

ควบคุมภายใน

93.8

การเขารวมประชุม

80.3
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จํานวนบริษัทจดทะเบียน (%)
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(ตัวอยาง รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ)
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ความเห็น/ขอสังเกตจากการปฏิบัติหนาที่
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หนาที่ (เพิ่มเติม) ของบริษัทจดทะเบียน
เมื่อ AC พนตําแหนงกอนครบวาระ = เหตุการณสําคัญ

บริษัทจดทะเบียน มีหนาที่รายงานทันที + แจงสาเหตุ
AC ที่พนตําแหนง อาจชี้แจงสาเหตุเพิ่มเติมตอก.ล.ต.
และ ตลท. ก็ได
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ผลบังคับใชเกณฑใหม
บ.ที่ยื่น IPO ตอ ก.ล.ต.
กอน 1 ก.ค. 51
หลัง 1 ก.ค. 51

ตั้งแต AGM52 หรือ AGM53
เริ่มปฏิบัติ ทันที

บริษัทจดทะเบียนปจจุบัน
จํานวน/องคประกอบ/หนาที่
คุณสมบัติ
กรรมการเดิม
กรรมการใหม/ตอวาระ

ตั้งแต AGM52
ดํารงตําแหนงตอไป จนครบวาระ
ตั้งแต AGM52 หรือ AGM53*

*คุณสมบัติเรื่องความสัมพันธในอดีต2 ป ใหเริ่มใชบังคับกับกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ ตั้งแต AGM53 เปนตนไป
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การดําเนินการ สําหรับบริษัทจดทะเบียนปจจุบัน
ปรับปรุงขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ ตามเกณฑใหม
Î เสนอ Board อนุมตั ิ ภายใน AGM52

ปรับปรุงองคประกอบและจํานวน ตามเกณฑใหม
Î เสนอ Board/ผูถือหุน อนุมัติแลวแตกรณี ภายใน AGM52

การจัดทําและนําสงแบบฟอรมใหม
นําสงแบบแจงชื่อและขอบเขตการดําเนินงาน (F24-1)
ไดตั้งแตบัดนี้ หรือภายใน AGM52
กรรมการตรวจสอบปจจุบัน: นําสงหนังสือรับรองประวัติ (F24-2) เมื่อมีการตอวาระ
กรรมการตรวจสอบใหม: นําสงหนังสือรับรองประวัติ (F24-2) เมื่อไดรับการแตงตั้ง
บจ.ปจจุบัน:
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หัวขอพูดคุย
• ภาพรวมและกฎเกณฑที่เกีย่ วของกับ ID/AC
• การปรับปรุงเกณฑองคประกอบและคุณสมบัติ
• การปรับปรุงเกณฑหนาที่ของ AC
• คําถาม - คําตอบ
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Q&A
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ฝายสงเสริมบรรษัทภิบาล
สํานักงาน ก.ล.ต. โทร. 0-2263-6084 / 0-2263-6114
E-mail: corgov@sec.or.th
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