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 Executive Summary 
 

แนวทางการก ำกบัดูแลกิจกำรส ำหรับบริษทัจดทะเบียน (“หลกั CG”) เป็นหลกัปฏิบตัิดำ้น  
Governance ที่ใชม้ำตั้งแต่ปี 2545 และตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัหลกั CG มีขอ้เสนอแนะประกำรหน่ึงว่ำ
คณะกรรมกำรบริษทัควรก ำหนดอ ำนำจหนำ้ที่ของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรให้ชดัเจน  
เพื่อมิให้คนใดคนหน่ึงมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกดั โดยประธำนกรรมกำรควรมีหนำ้ที่ก  ำกบั ดูแล ติดตำมกำรปฏิบตัิ
หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรให้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ เพื่อให้บรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละ
เป้ำหมำยของบริษทั ส่วนฝ่ำยจดักำรมีหนำ้ที่บริหำรงำนของบริษทัให้เป็นไปตำมทิศทำงและนโยบำย 
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด  ดงันั้น หำกฝ่ำยจดักำรท ำหนำ้ที่ประธำนกรรมกำรดว้ยอำจไม่เอื้อให้คณะกรรมกำร
ใชดุ้ลยพินิจอยำ่งเป็นอิสระ ซ่ึงอำจเพ่ิมควำมเส่ียงดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

 
ส านกังานเห็นว่า เร่ืองการแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ (“CEO”) ออกจากกนัเป็นขอ้เสนอแนะตามหลกั CG มาเกือบ 20 ปีแลว้ ประกอบกบั 
บริษทัที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและบริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่ก็ปฏิบตัิตามหลกั CG ดงักล่าวอยูแ่ลว้  
ส านกังานจึงมีแนวคิดจะก าหนดให้เร่ืองดงักล่าวเป็นคุณสมบตัิของบริษทัที่ประสงคจ์ะเสนอขายหุ้น 
ต่อประชาชนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดดงักล่าวดว้ย 
 

ในการน้ี ส านกังานไดจ้ดัท าเอกสารฉบบัน้ีขึ้น เพ่ือน าเสนอแนวคิดในการปรับปรุง 
หลกัเกณฑข์า้งตน้ พร้อมทั้งร่างประกาศที่เก่ียวขอ้ง เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
โดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนถึงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์  2563 ซ่ึงผูท้ี่ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น 
สามารถส่งความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อส านกังานและตลำดหลกัทรัพยฯ์ ไดท้าง 
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การแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและ CEO ออกจากกนัเป็นหลกัการส าคญั
ประการหน่ึงของหลกั CG ซ่ึงเสนอแนะให้บริษทัปฏิบติัมาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเสริมสร้างการมีคณะกรรมการ 
ที่มีประสิทธิภาพ (strengthen board effectiveness) โดยหลกัปฏิบตัิทีเ่ก่ียวขอ้ง คือ คณะกรรมการควรเลือก
บุคคลที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และดูแลให้มัน่ใจว่า องคป์ระกอบและการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการเอื้อต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ โดยคณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิด 
การถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการซ่ึงแนวทางหน่ึง คือ การก าหนดขอบเขตอ านาจ 
หน้าที่ของประธานกรรมการและ CEO อย่างชัดเจนเพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ  านาจโดยไม่จ ากดั  
โดยประธานกรรมการมีหนา้ที่ก  ากบัและติดตามให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการให้เป็นไป 
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร  รวมทั้งดูแลให้ 
เร่ืองที่ส าคญัถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม  ส่วน CEO ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัมีหนา้ที่บริหารงาน 
ของบริษทัให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายที่คณะกรรมการไดก้ าหนดไว ้ ดงันั้น หาก CEO ท าหน้าที่
ประธานกรรมการด้วยอาจไม่เอื้อให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ซ่ึงอาจเพิ่มความเส่ียงด้าน 
การก ากับดูแลกิจการ 

  จากผลการประเมินตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย  
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: “CGR”) ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2562 พบว่า  
บริษัทจดทะเบียนที่มีประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับ CEO มีจ านวน 12%-14% ของจ านวน 
บริษัทจดทะเบียนในโครงการ CGR1 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 บริษทัจดทะเบียนในโครงการ CGR ไดแ้ก่ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยกเวน้ บริษทัจดทะเบียน
บางลกัษณะ เช่น บริษทัท่ีอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน เป็นตน้ 

1. เหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดหลักเกณฑ ์

2. ข้อมูลเกีย่วกับการแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและ CEO ออกจากกัน 

ที่มา : Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019 (Thai IOD) 
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ส าหรับบริษทัที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนในปี 2562 จ านวน 20 บริษทั ส านกังานพบว่า 

ทุกบริษทัแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง CEO แลว้ 
 

ส านกังานเห็นว่า การแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและ CEO ออกจากกนั 
เป็นหลกั CG ที่เสนอแนะไวเ้กือบ 20 ปีแลว้ ประกอบกบับริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่และบริษทัที่เสนอขายหุ้น
ต่อประชาชนก็สามารถปฏิบตัิตามหลกั CG ดงักล่าวไดแ้ลว้  จึงเห็นควรปรับจำกขอ้เสนอแนะเป็นหลกัเกณฑ์
บงัคบั ซ่ึงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือยกระดบัควำมมัน่ใจเร่ือง CG ของบริษทัจดทะเบียน 
อีกระดบัหน่ึง เน่ืองจำกกำรแยกบุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งทั้งสองออกจำกกนัยอ่มแสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจ 
ของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงเป็นบริษทัของมหำชนที่จะสร้ำงกำรถ่วงดุลระหว่ำงคณะกรรมกำรกบัฝ่ำยจดักำร 

 

ในการน้ี ส านกังานจะก าหนดให้การแยกบุคคลทีด่  ารงต าแหน่งประธานกรรมการและ CEO 
ออกจากกนัเป็นคุณสมบตัิประการหน่ึงของบริษทัที่จะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน  
โดยคุณสมบตัิดงักล่าวจะใชท้ั้งกบับริษทัไทยและบริษทัต่างประเทศที่ท า primary listing ดงัน้ี 

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน 
โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการตอ้งมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กนั

อยา่งเพียงพอ โดยอย่างนอ้ยตอ้งเป็นหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด เช่น การมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
เป็นตน้ 

หลักเกณฑ์ที่เสนอ 
(1) เพิ่มเติมเร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการให้บริษทัตอ้งแยกบุคคลที ่

ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งผูจ้ดักำร2 (หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ 
ที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น)  

(2) เพื่อให้บริษทัที่อยูร่ะหว่างเตรียมย่ืนขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนมีเวลาในการ 
ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนดตาม (1) จึงจะก าหนดให้
หลกัเกณฑด์งักล่าวเร่ิมใชก้บับริษทัที่ย่ืนขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2564  
เป็นตน้ไป 

 
2 ค าว่า “ผูจ้ดัการ” ส่ือถึงบุคคลท่ีเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เน่ืองจากเป็นค าตามนิยาม “ผูบ้ริหาร” ตามประกาศ 
ว่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (“ผูบ้ริหาร” หมายถึง ผูจ้ดัการ หรือ 
ผูด้ ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้ ารงต าแหน่งระดบับริหาร
รายท่ีส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั  
ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า)   

3. ข้อเสนอของส านกังาน 
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ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) จะแกไ้ขหลกัเกณฑ ์

การรับหลกัทรัพยแ์ละการด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน เพื่อเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดดงักลา่วให้สอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยเร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2564  เช่นเดียวกนั   
อยา่งไรก็ดี เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกิดกบับริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงจะก าหนดบทเฉพาะกาล
ให้กบับริษทับริษทัจดทะเบียนที่มีประธานกรรมการและผูจ้ดัการ (หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ือ  
อยา่งอื่น) เป็นคนเดียวกนัก่อนวนัที่เกณฑน้ี์มีผลใช้บงัคบั โดยให้บริษทัปฏิบติัตามเกณฑน้ี์เมื่อประธานกรรมการ 
หรือผูจ้ดัการ (หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอื่น) มกีารเปลี่ยนแปลง หรือครบวาระที่ 
ด ารงต าแหน่งอยูใ่นปัจจุบนั แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน 

 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือผูต้อบ_________________________________ต าแหน่ง__________________________________ 
ช่ือบริษทั__________________________________________________________________________
โทรศพัท_์_____________________โทรสาร_____________________E-mail ___________________ 
 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น 
  บริษทัที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดทุน    บริษทัจดทะเบียน 
  นกัวิเคราะห์       ที่ปรึกษาทางการเงิน  
  ที่ปรึกษากฎหมาย     ผูล้งทุนสถาบนั 
  ผูล้งทุนรายบุคคล     อื่น ๆ (ระบุ) ____________________________ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ร่างประกาศที่เก่ียวขอ้ง 
(1) ร่างประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.          /2563  เร่ือง  การขออนุญาตและ 

การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบบัที่        )  
(2) ร่างประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.          /2563  เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 

การเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ (ฉบบัที่        )  

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการก าหนดให้บริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียน  
(ทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศที่ท า primary listing) ต้องแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธาน 
กรรมการออกจากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้จัดการหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอื่น  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  

ขอ้เสนอแนะ            
             
             
               

แบบส ารวจความคิดเห็น  
เร่ือง การก าหนดให้บริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียนต้องแยก 

บุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการก าหนดวันใช้บังคับหลักเกณฑ์เร่ืองการแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการออกจากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้จัดการหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอื่น 
ตามที่เสนอ 

2.1 วันใช้บังคับตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  

 ขอ้เสนอแนะ           
             
             
              
2.2 วันใช้บังคับและบทเฉพาะกาลตามหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์และการด ารงสถานะเป็น 
  บริษัทจดทะเบียน 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  

 ขอ้เสนอแนะ           
             
             
              

3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

             
             
             
              

 
******************************* 

 
 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3 ส านักงาน ก.ล.ต.  
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรสาร 0-2263-6169 หรือ e-mail: corporat@sec.or.th 
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์  2563 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเหน็ในคร้ังนี้ *** 
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