บทศึกษาฉบับนี้จดั ทาโดยคณะทางานซึ่ งตั้งขึ้นโดยสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ คือ กระทรวง
การคลัง กระทรวงพาณิ ชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต.
โดยมีรายชื่อคณะทางาน ดังนี้
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานคณะทางาน
รองเลขาธิการ สานักงาน ก.ล.ต.
2. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พนั ธุ์
ที่ปรึ กษากฎหมาย
กระทรวงการคลัง
3. นางปราณี ภาษีผล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
กระทรวงพาณิ ชย์
4. นางสาวสุ ภาภรณ์ ใจอ่อนน้อม
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์งานทะเบียนการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
5. นายนที วิพุธกุล
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์งานทะเบียนการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
6. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. นายสุ ทธิชยั จิตรวาณิ ช
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. นายทรงเดช ประดิษฐสมานนท์
อุปนายก
สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
9. นางสาวศรี สุชา ลิ่มทอง
ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
10. นายเกียรติศกั ดิ์ จีรเธี ยรนาถ
นายกสมาคม
สมาคมผูต้ รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย
11. นายขจรศักดิ์ อุทธาสิ น
เลขานุการคณะทางาน
รักษาการผูอ้ านวยการ ฝ่ ายจดทะเบียน
หลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต

สานักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณคณะทางานทุกท่านที่ได้อุทิศเวลาในการเข้าร่ วมประชุม
เป็ นอย่างมาก ความเห็นที่ได้รับจากคณะทางานทุกท่านช่วยให้บทศึกษาฉบับนี้สามารถครอบคลุม
ประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางขึ้น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สาหรับผูท้ ี่จะใช้บทศึกษาฉบับนี้
เป็ นแนวทางในการเสริ มสร้าง good corporate governance ต่อไป นอกจากนี้ สานักงาน ก.ล.ต.
ขอขอบคุณศาสตราจารย์ฐิติพนั ธุ์ เชื้อบุญชัย ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั กฎหมายและพัฒนา คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงาน ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ทาบทศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัดของ
ประเทศไทย ซึ่งคณะทางานได้นาข้อมูลที่รวบรวมอยูใ่ นบทศึกษาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่ วนที่
เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั มหาชนจากัด มาใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิง
ในบทศึกษาฉบับนี้ดว้ ย
ท้ายที่สุดนี้สานักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
สานักงาน ก.ล.ต. คือ นางวรัชญา ศรี มาจันทร์ นางสิ ริวภิ า สุ พรรณธเนศ นางสาวรัชมาลย์ สุ จิตจร
และนายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์ ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมข้อมูลในบทศึกษาฉบับนี้

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สารบัญ
หน้ า
บทนา
ส่ วนที่ 1 Overview : สภาพ corporate governance ในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทย
1.1 ความจาเป็ นในการสร้าง corporate governance
1.2 โครงสร้างบริ ษทั ด้านผูถ้ ือหุน้ และการบริ หารงาน
ส่ วนที่ 2 ความคาดหวังเกีย่ วกับบทบาท หน้ าที่ รวมทั้งโครงสร้ างของคณะกรรมการในการ
ทาให้ เกิด good corporate governance
2.1 รู ปแบบของคณะกรรมการ
2.2 ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล
(1) จานวน และบทบาทของกรรมการอิสระ
(2) Audit Committee
2.3 ที่มาของกรรมการ
2.4 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
2.5 ขนาดของคณะกรรมการ
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยด้ านกฎหมายทีจ่ ะทาให้ เกิด good corporate governance
3.1 การคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องการใช้สิทธิออกเสี ยง
(1) การเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
(3) ขั้นตอน และวิธีการในการขอรับมอบอานาจออกเสี ยงแทนผูถ้ ือหุน้
(proxy)
(4) การเลือกตั้งกรรมการ
(5) การรับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
(6) การให้ความคุม้ ครองผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่เห็นด้วยกับมติในเรื่ องสาคัญ ๆ
3.2 บทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการ
(1) หน้าที่ของกรรมการ
(2) การซื้ อขายทรัพย์สินหรื อทาธุ รกรรมอื่นกับกรรมการหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(3) การใช้ inside information เพื่อซื้ อขายหลักทรัพย์
(4) บทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทาผิดทางอาญาของผูบ้ ริ หาร
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หน้ า
3.3 การกากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(1) การกากับดูแลโดยผูถ้ ือหุน้
(2) การกากับดูแลโดยทางการ
3.4 กระบวนการให้ความคุม้ ครองเจ้าหนี้
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ส่ วนที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและ transparency
4.1 การเปิ ดเผยข้อมูลด้านการเงิน
(1) มาตรฐานการบัญชี
(2) บทบาทของผูส้ อบบัญชี
(3) บทบาทของบริ ษทั
4.2 การเปิ ดเผยข้อมูล non-financial
4.3 วิธีการเผยแพร่ ขอ้ มูล
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ส่ วนที่ 5 ปัจจัยอืน่ ๆ ทีจ่ ะทาให้ บริษัทมี good governance โดยสมัครใจ
5.1 การกาหนด code of best practice เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิให้ผบู้ ริ หารของบริ ษทั
5.2 บทบาทของเจ้าหนี้
5.3 บทบาทของ outside shareholder
5.4 ภาวะการแข่งขันในตลาด
5.5 บรรยากาศทางธุ รกิจอื่น
5.6 Good Governance ในระดับรัฐบาล
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บรรณานุกรม
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บทนา
คณะทางานที่สานักงาน ก.ล.ต. จัดตั้งขึ้น ได้จดั ทาบทศึกษา เรื่ อง การเสริ มสร้าง
good corporate governance ของบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผลสรุ ปของคณะทางาน
ตามรายละเอียดในบทศึกษาฉบับนี้ ทั้งนี้ คณะทางานมีขอ้ สังเกต ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่ องดังกล่าว คือ เพื่อต้องการให้บริ ษทั ในประเทศไทย
โดยเฉพาะบริ ษทั จดทะเบียนมี corporate governance ดีข้ ึน อันจะเป็ นผลให้ผถู้ ือหุน้ และ stakeholder
อื่นได้รับความคุม้ ครองเพิ่มขึ้นด้วย คณะทางานเห็นว่า การที่บริ ษทั จะมี good corporate governance
หรื อไม่น้ นั เกิดจากข้อกาหนดของกฎหมายส่ วนหนึ่ง และเกิดจากความสมัครใจของบริ ษทั อีกส่ วนหนึ่ง
ดังนั้น คณะทางานจึงกาหนดขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่จะทาให้เกิด
good corporate governance สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยด้านกฎหมาย
หรื อปั จจัยอื่น ๆ อย่างไรก็ดี บทศึกษาของคณะทางานฉบับนี้เป็ นเพียงการศึกษาปั จจัยดังกล่าว
ในภาพกว้าง เพื่อที่จะนาผลที่ได้ไปศึกษาในรายละเอียดของแต่ละปั จจัยต่อไป
2. ในบทศึกษานี้จะเน้นเฉพาะการมี good corporate governance เพื่อประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก และอาจรวมถึงการทาเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ในฐานะที่เป็ นแหล่งเงินทุน
ที่สาคัญของบริ ษทั ซึ่ งอาจทดแทนเงินทุนจากผูถ้ ือหุ น้ ได้ส่วนหนึ่ ง แต่จะไม่รวมถึงการดาเนินการ
เพื่อคุม้ ครอง stakeholder อื่น เช่น พนักงาน ลูกค้า supplier สภาพแวดล้อม ฯลฯ ซึ่ งอยูน่ อกเหนือ
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็ นองค์ประกอบของคณะทางานชุดนี้ โดยคณะทางานเชื่อว่า
หากบริ ษทั ดาเนินงานโดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาวแล้ว ย่อมต้องดาเนินงาน
โดยคานึงถึง stakeholder อื่นด้วย
3. ในการทบทวนบทบัญญัติเรื่ องบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร รวมทั้งเรื่ องการคุม้ ครองผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย คณะทางานได้ทบทวนปั ญหาในทางปฏิบตั ิ
และเสนอแนะแนวทางแก้ไข แต่ก่อนที่กระทรวงพาณิ ชย์จะนาข้อเสนอแนะของคณะทางานไปแก้ไข
กฎหมาย ควรจะต้องมีการทบทวนผลกระทบของการแก้ไขดังกล่าวต่อบทบัญญัติต่าง ๆ และโครงสร้าง
ของ พรบ. บริ ษทั มหาชนฯ รวมทั้งควรจะมีการเปรี ยบเทียบความคุม้ ครองภายใต้ พรบ. บริ ษทั มหาชนฯ
กับกฎหมายของต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ดี คณะทางานมิได้ดาเนินการในเรื่ องข้างต้น เนื่องจาก
ข้อจากัดด้านระยะเวลา ประกอบกับกระทรวงพาณิ ชย์ได้วา่ จ้างให้ศูนย์วจิ ยั กฎหมายและพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาในเรื่ องดังกล่าวอยูแ่ ล้ว ดังนั้น การแก้ไขกฎหมาย
จึงจะกระทาภายหลังจากได้ศึกษาผลการวิจยั โดยละเอียดแล้ว

4. การจะยกระดับ corporate governance ของบริ ษทั จดทะเบียน มิได้ข้ ึนกับโครงสร้าง
ตามกฎหมาย หรื อข้อบังคับต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว แต่ข้ ึนอยูก่ บั การปฏิบตั ิของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ด้วย ดังนั้น การจะเห็นผลว่าบริ ษทั จดทะเบียนมี corporate governance ดีข้ ึนหรื อไม่ จึงต้องใช้เวลา
อีกระยะหนึ่ง
บทศึกษาฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน โดยส่ วนที่ 1 จะเป็ นการประเมินสภาพการณ์
โดยทัว่ ไปของบริ ษทั จดทะเบียน โดยจะมีการประเมินถึงความจาเป็ นที่จะต้องเสริ มสร้างให้
บริ ษทั จดทะเบียนมี good corporate governance รวมทั้งการพิจารณาถึงโครงสร้างของ
บริ ษทั จดทะเบียนปั จจุบนั ว่าจะมีส่วนช่วยในการเสริ มสร้าง good corporate governance หรื อไม่
สาหรับส่ วนที่ 2 เนื่องจากคณะกรรมการจะเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญในการให้คาแนะนาในการบริ หารงาน
ต่อฝ่ ายบริ หาร รวมทั้งควบคุมการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ที่ได้
กาหนดไว้ จึงได้มีการศึกษา และเสนอแนะบทบาท หน้าที่ และโครงสร้างของกรรมการที่
ควรเป็ น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น สาหรับในส่ วนที่ 3 ส่ วนที่ 4 และส่ วนที่ 5
จะเป็ นการวิเคราะห์ถึงข้อปั จจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เกิด good governance รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่พบจากการศึกษา ซึ่ งแนวทางดังกล่าวมีท้ งั ในลักษณะที่เป็ นแนวทางบังคับ
ตามกฎหมาย (mandatory approach) และแนวทางแบบสมัครใจ (voluntary approach) โดยในส่ วนที่ 3
จะเป็ นการวิเคราะห์โครงสร้างทางกฎหมาย ซึ่ งเกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิตาม ส่ วนที่ 4 จะเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิด
ความโปร่ งใส และส่ วนที่ 5 จะเป็ นการวิเคราะห์ถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่จะมีส่วนสนับสนุน หรื อผลักดัน
ให้ฝ่ายบริ หารตระหนัก หรื อต้องเสริ มสร้ างให้มี corporate governance แบบสมัครใจ
การศึกษาตามเงื่อนไขของธนาคารโลกในแต่ละข้อ จะพบได้ในส่ วนต่อไปนี้ของ
บทศึกษา
(1) เรื่ อง “การทบทวนหน้าที่ ภาระ และความรับผิดชอบของกรรมการ
กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ ภาระและความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร” อยูใ่ นส่ วนที่ 2 และ
หัวข้อ 3.2
(2) เรื่ อง “กลไกการคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้ ” อยูใ่ นหัวข้อ 3.1
(3) เรื่ อง “การทบทวนข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั จดทะเบียน” อยูใ่ นหัวข้อ 2.2
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ส่ วนที 1 Overview : สภาพ corporate governance ในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
1.1 ความจําเป็ นในการสร้ าง good corporate governance
โดยทัวไปจะมีการให้คาํ จํากัดความของ corporate governance ทีแตกต่างกันไป แต่ใน
บทศึกษานี corporate governance หมายถึง ระบบการบริ หาร และควบคุมการดําเนินงานภายใน
ของบริ ษทั เพือให้บริ ษทั สามารถบรรลุถึงเป้ าหมายทีตังไว้ ซึงในหลักการแล้ว บริ ษทั ควรจะดําเนินงาน
เพือประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
จากการให้ความเห็นของผูท้ ีเกียวข้องในตลาดทุนไทย ส่วนมากจะเห็นว่า บริ ษทั จดทะเบียน
ของไทยมักจะมี corporate governance ไม่ดีนกั เมือเทียบกับบริ ษทั ในตลาดทุนทีพัฒนาแล้ว และ
เป็ นส่ วนหนึงทีทําให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในครังนี ทังนี เนืองจากบริ ษทั จํานวนมากขาด
การควบคุม และขาดการเปิ ดเผยข้อมูลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ ทําให้ผลู ้ งทุน หรื อแม้แต่ฝ่ายจัดการ
ของบริ ษทั เองไม่สามารถประเมินความเสี ยงได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี การมี weak corporate
governance ยังทําให้ปัญหาทางเศรษฐกิจทีไทยประสบอยูร่ ้ายแรงขึน และใช้เวลาแก้ไขนาน เนืองจาก
ผูล้ งทุนภายนอกซึงมีศกั ยภาพเพียงพอทีจะช่วยแก้ไขปัญหาของบริ ษทั ขาดความมันใจทีจะเข้าลงทุน
ดังนัน การปรับปรุ ง corporate governance ของบริ ษทั ไทย โดยเฉพาะบริ ษทั จดทะเบียนจึงมีความสําคัญ
อย่างยิงในการนําประเทศให้พน้ จากภาวะวิกฤต
แม้วา่ ประเทศไทยจะมิได้อยูใ่ นภาวะวิกฤต การสร้าง good corporate governance ก็ยงั มีความ
จําเป็ นทีจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนืองในระยะยาว เนืองจากแนวโน้มของตลาดโลกมีการเปิ ดเสรี
และมี globalization สู งขึน ทําให้มีการแข่งขันในตลาดสิ นค้าและบริ การเพิมขึน ไม่วา่ จะเป็ นจากคู่แข่ง
ในประเทศหรื อต่างประเทศ บริ ษทั ต่าง ๆ จึงจําเป็ นต้องประเมินความเสี ยง และลดต้นทุนในการ
ดําเนินงาน ซึงปั จจัยและต้นทุนทีสําคัญประการหนึง คือ ความสามารถ และต้นทุนในการระดมทุน
หากผูล้ งทุนไม่วา่ จะเป็ นผูล้ งทุนในประเทศ หรื อต่างประเทศขาดความมันใจใน governance ของบริ ษทั
โดยไม่มนใจว่
ั าสิ ทธิ และผลประโยชน์ของตนจะได้รับความคุม้ ครองหรื อไม่ ผูล้ งทุนก็อาจไม่เลือก
ลงทุน (เนืองจากตลาดการเงินโลกเปิ ดกว้างขึน ทําให้ผลู ้ งทุนมีช่องทางให้เลือกลงทุนมาก) หรื อหาก
ลงทุนก็จะต้องการผลตอบแทนสูง ซึงจะทําให้บริ ษทั ไม่สามารถแข่งขันได้ในทีสุ ด
1.2 โครงสร้ างบริษัทด้ านผู้ถือหุ้น และการบริหารงาน
(1) โครงสร้ างด้ านผู้ถือหุ้น
เมือพิจารณาโครงสร้างการถือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศไทย ส่ วนใหญ่มกั จะ
เป็ นบริ ษทั ทีมีพืนฐานมาจากบริ ษทั ครอบครัว จึงทําให้การถือหุน้ และอํานาจการบริ หารในบริ ษทั มักจะ
กระจุกตัวในสมาชิกของครอบครัว (big inside shareholder) และการตัดสิ นใจเลือกลงทุนของผูล้ งทุน
ภายนอกมักจะเกิดจากความเชือมันในกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
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การมี ownership concentration ในลักษณะดังกล่าวมีขอ้ ดีในด้านความคล่องตัวในการ
ดําเนินงาน และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่มกั จะมีความผูกพันกับบริ ษทั และมีแนวโน้มจะคํานึงถึงประโยชน์
และความอยูร่ อดของบริ ษทั ในระยะยาว อย่างไรก็ดี โครงสร้างดังกล่าวก็เอือให้ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่
สามารถดําเนินการในลักษณะเอาเปรี ยบผูล้ งทุนภายนอกได้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเอง
มากกว่าผูล้ งทุนภายนอก นอกจากนี โครงสร้างการถือหุ น้ ระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ในกลุ่มจํานวนมาก
ยังมีลกั ษณะการถือหุ น้ ไขว้กนั หรื อการถือหุน้ ผ่าน nominee ทําให้ผลู ้ งทุนภายนอกไม่ทราบโครงสร้าง
การถือหุ น้ และอํานาจควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มอย่างชัดเจน
สําหรับ outside investor ซึงได้แก่ เจ้าหนี ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และผูล้ งทุนรายย่อย
ส่ วนมากมักเป็ น passive investor จึงมักจะไม่สามารถรวมตัวกันเพือคานอํานาจผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ประกอบกับทีผ่านมาผูล้ งทุนเหล่านีมักจะเน้นการลงทุนในระยะสัน จึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
fundamental และการติดตามการดําเนินงานของบริ ษทั เท่าทีควร เมือพบการกระทํามิชอบของบริ ษทั
ผูล้ งทุนเหล่านีก็มกั เลือกขายหุ น้ เพือตัดขาดทุนมากกว่าดําเนินการฟ้ องร้องค่าเสี ยหายกับบริ ษทั
หรื อผูบ้ ริ หาร ดังนัน การทีทางการกําหนดให้การดําเนินการในบางเรื องทีสําคัญ คณะกรรมการบริ ษทั
ต้องขอมติทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ นัน จึงไม่ค่อยได้ผลนัก เพราะในทางปฏิบตั ิผถู ้ ือหุน้ รายย่อยมักไม่ไป
เข้าร่ วมประชุม
(2) โครงสร้ างด้ านการบริหารงาน
สื บเนืองมาจากโครงสร้างการถือหุน้ ทีมีลกั ษณะเป็ นครอบครัวดังกล่าว กรรมการและ
ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ส่ วนใหญ่จึงมักเป็ นบุคคลในกลุ่มเดียวกัน และเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
โครงสร้างในลักษณะนี ทําให้ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่สามารถทําหน้าทีทังด้านการกําหนดนโยบายและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั โดยไม่มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance)
เท่าทีควร ในกรณี ทีมีการแต่งตังกรรมการทีมิใช่ตวั แทนของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ มักกระทําเพือให้
เป็ นไปตามข้อกําหนดของทางการ หรื อเป็ นการให้เกียรติ หรื อสร้างสัมพันธภาพทีดีกบั ผูไ้ ด้รับแต่งตัง
มากกว่าการแต่งตังเพือให้บุคคลนันทําหน้าทีช่วยเหลือ หรื อตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง นอกจากนี ในกรณี ทีมีความขัดแย้งในการบริ หารงานบริ ษทั เกิดขึน กรรมการอิสระ
ควรปฏิบตั ิหน้าทีของตนตามหลักการเรื องความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
แต่ในทางปฏิบตั ิกรรมการอิสระมักจะดําเนินการในลักษณะประนีประนอม เพือผลประโยชน์ของ
ทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง หากมีเรื องทีเห็นว่าไม่ถกู ต้องเท่าทีควร ก็อาจจะไม่ได้แสดงความเห็นคัดค้าน
อย่างจริ งจัง หรื ออาจจะเลือกลาออกมากกว่าพยายามทีจะระงับการกระทํานัน ดังนัน กรรมการอิสระ
จึงอาจจะไม่สามารถทําหน้าทีของตนในคณะกรรมการบริ ษทั เพือรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
รายย่อยได้เท่าทีควร
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แม้วา่ ปัจจุบนั กฎหมายทีควบคุมบริ ษทั มหาชนและบริ ษทั จดทะเบียน จะกําหนดให้
กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริ ต และคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
ทุกราย แต่กไ็ ม่มีแนวทางทีชัดเจนในการกําหนดว่า การปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริ ตมีขอบเขต
ของการดําเนินงานมากน้อยเพียงใด นอกจากนี ปั จจุบนั การควบคุมดูแลให้กรรมการปฏิบตั ิในเรื อง
ดังกล่าวยังไม่เข้มงวดเพียงพอ ไม่วา่ จะเป็ นโดยผูถ้ ือหุน้ เอง หรื อโดยทางการ และอาจจะมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายบางประการทีทําให้กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารสามารถใช้เป็ นช่องโหว่ เพือประโยชน์ของ
ตนเองได้
สําหรับกรณี บริ ษทั จดทะเบียนทีเป็ นรัฐวิสาหกิจซึงรัฐบาลเป็ นทังผูถ้ ือหุน้ และผูแ้ ต่งตัง
ผูบ้ ริ หารนัน เนืองจากธุรกิจทีอยูใ่ นรู ปรัฐวิสาหกิจส่ วนใหญ่มกั จะได้สิทธิผกู ขาด หรื อเป็ น
ผูป้ ระกอบการหลักในอุตสาหกรรมนัน ๆ ประกอบกับภาครัฐมักจะช่วยเหลือในการจัดหา หรื อ
คําประกันเงินทุนเพือดําเนินธุรกิจให้ ดังนัน รัฐวิสาหกิจจึงมักขาดความกระตือรื อร้นทีจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจและปรับปรุ ง corporate governance ของตนเอง นอกจากนี
ข้อบังคับบางส่ วนของรัฐวิสาหกิจยังอาจเป็ นอุปสรรคต่อการเกิด good corporate governance ด้วย
เช่น ข้อบังคับในเรื องทีมาของกรรมการ ซึงกําหนดให้ตอ้ งมาจากหน่วยงานภาครัฐ โดยการแต่งตัง
ผูแ้ ทนภาครัฐมักจะอิงกับตําแหน่งมากกว่าการคัดเลือกผูท้ ีมีความรู ้ความสามารถในภาคธุรกิจ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ปัญหาของรัฐวิสาหกิจเป็ นปัญหาทีต้องได้รับการแก้ไขเป็ นการเฉพาะ บทศึกษาฉบับนี
จึงจะไม่ยกประเด็นดังกล่าวขึนมาพิจารณา โดยจะศึกษาเฉพาะปัญหาของบริ ษทั จดทะเบียนทัวไป
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ส่ วนที 2 ความคาดหวังเกียวกับบทบาท หน้ าที รวมทังโครงสร้ างของคณะกรรมการในการทําให้ เกิด
good corporate governance
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูท้ ีมีความสําคัญอย่างยิงในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของ
ฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และรับผิดชอบการดําเนินงานนันต่อผูถ้ ือหุน้ และบุคคลภายนอก
อืน ๆ ดังนัน การทําให้บริ ษทั มี good governance จึงต้องเน้นไปทีบทบาท หน้าที และโครงสร้างของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการควรทําหน้าทีได้ทงในด้
ั านการให้นโยบาย และข้อชีแนะในการประกอบธุรกิจ
แก่ฝ่ายจัดการ และตรวจสอบการทํางานของฝ่ ายจัดการให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ทีกําหนดไว้
ในการทําหน้าทีดังกล่าว คณะกรรมการควรยึดหลักปฏิบตั ิ ดังนี
Fairness คณะกรรมการควรดําเนินงานเพือประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกกลุ่ม ผูล้ งทุน และ
ผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ ายด้วยความเป็ นธรรมโดยไม่เอาเปรี ยบ ฉ้อโกง หรื อหาผลประโยชน์ให้ตวั เอง
หรื อผูถ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึงอย่างไม่เป็ นธรรม เช่น กรรมการต้องไม่ซือขายทรัพย์สินกับบริ ษทั
โดยไม่คาํ นึงถึงความเหมาะสมทางธุรกิจ หรื อไม่เป็ นไปในราคาตลาด ไม่นาํ ทรัพย์สินของบริ ษทั
ไปใช้ในกิจการส่ วนตัว เป็ นต้น นอกจากนี คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการบริ หารงาน
ด้วยความเป็ นธรรมด้วย
Transparency คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารควรบริ หารงานด้วยความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เชือถือได้ ทันการณ์ และสมําเสมอ เพือให้ outside investor สามารถ
ประเมินผลการดําเนินงานและความเสี ยงทีเกียวข้องได้
Accountability คณะกรรมการควรต้องรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ในการดําเนินงานของบริ ษทั
ให้บรรลุเป้ าหมายทีกําหนดไว้ และเป็ นไปตามกฎระเบียบทีเกียวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายเกียวกับ
บริ ษทั การทํางาน สิ งแวดล้อม ฯลฯ
Responsibility คณะกรรมการควรจะปฏิบตั ิหน้าทีทีกําหนดทุกประการด้วยความตังใจ และ
ความรับผิดชอบ กรรมการทุกคนควรจะต้องเข้าประชุมอย่างสมําเสมอ และปฏิบตั ิหน้าทีทีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว โครงสร้างคณะกรรมการ วิธีการแต่งตังกรรมการ และ
การจ่ายค่าตอบแทน ปัจจัยทางด้านกฎหมาย และสิ งแวดล้อมภายนอก ควรทีจะเอือ และผลักดันให้
คณะกรรมการดําเนินงานโดยยึดหลักการข้างต้น และสามารถสร้างแรงกดดันต่อคณะกรรมการ
ในกรณี ทีไม่ได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการข้างต้นได้ อย่างไรก็ดี ข้อพิจารณาในส่ วนนีจะเกียวข้องเฉพาะ
ในเรื องโครงสร้างคณะกรรมการ และมาตรการอืน ๆ ทีสามารถสร้างขึนได้ภายในบริ ษทั ส่ วนประเด็น
เรื องข้อกฎหมายจะพิจารณาในส่ วนที 3
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นอกจากนี เพือช่วยให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าทีได้ตามทีคาดหมายข้างต้น คณะกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยกรรมการทีมีความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญในธุรกิจทีบริ ษทั ดําเนินอยู่
อย่างเพียงพอ รวมทังต้องมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจในคณะกรรมการด้วย เนืองจาก
คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนส่ วนใหญ่จะเป็ นฝ่ ายบริ หารด้วย ประเด็นเรื องทีกรรมการ
ควรเป็ นผูม้ ีความรู ้ในธุรกิจจึงมักไม่เป็ นปัญหามากนัก ดังนัน การศึกษาเกียวกับโครงสร้าง
คณะกรรมการจึงจะเน้นไปทีบทบาทในการควบคุมและกํากับดูแลฝ่ ายบริ หาร รวมทังกลไกอืน
ทีจะส่ งเสริ มให้กรรมการปฏิบตั ิหน้าทีโดยยึดหลักการทัง 4 ประการข้างต้น
2.1 รู ปแบบของคณะกรรมการ
รู ปแบบคณะกรรมการทีใช้ในประเทศต่าง ๆ มี 2 ระบบใหญ่ ๆ ได้แก่ ระบบ one-tier board
หรื อ unitary board และระบบ two-tier board หรื อ multiple board โดยแต่ละระบบมีรายละเอียด ดังนี
(1) Unitary Board
เป็ นรู ปแบบทีใช้ในประเทศส่ วนมาก เช่น สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮ่องกง และ
แคนาดา ในรู ปแบบนีคณะกรรมการทีรับผิดชอบการดําเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกมีเพียง
ชุดเดียว โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะรับผิดชอบทังเรื องการตัดสิ นใจทีสําคัญทางธุรกิจ และการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หาร การจะทําให้คณะกรรมการทําหน้าทีทัง 2 ด้านไปพร้อมกัน อาจต้อง
มีการสร้างกลไกเพือถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการ เช่น การแต่งตังกรรมการอิสระทีเป็ น
non-executive director เข้าร่ วมในคณะกรรมการ การแยกบุคคลทีทําหน้าทีประธานกรรมการออกจาก
CEO เป็ นต้น นอกจากนี ยังอาจดําเนินการผ่าน committee ต่าง ๆ ทีคณะกรรมการแต่งตัง เช่น
- Executive Committee ทําหน้าทีดูแลการบริ หารงาน แทนทีจะให้ CEO เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ
ทุกเรื องแต่ผเู ้ ดียว
- Audit Committee ทําหน้าทีตรวจสอบการทํางานของฝ่ ายบริ หาร
- Nominating Committee ทําหน้าทีเสนอชือบุคคลทีควรได้รับแต่งตังให้เป็ นกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หาร
- Compensation Committee ทําหน้าทีพิจารณาผลตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น
ข้อดีของรู ปแบบนี คือ กรรมการทุกคนมีหน้าทีเหมือนกัน โดยไม่ได้แบ่งแยก แต่หากไม่มี
ระบบ check and balance ทีดี ก็อาจทําให้คณะกรรมการไม่สามารถทําหน้าทีได้ครบถ้วน โดยเฉพาะ
หน้าทีในการตรวจสอบ และคานอํานาจกับฝ่ ายบริ หาร
(2) Multiple Board
ประเทศทีมีโครงสร้างคณะกรรมการในลักษณะนี ได้แก่ ญีปุ่ น เยอรมัน โดยในรู ปแบบนี
จะแบ่งคณะกรรมการออกเป็ นสองระดับ (two-tier system) ได้แก่ supervisory board และ operating
board โดย supervisory board ทําหน้าทีกํากับตรวจสอบการทํางานของฝ่ ายบริ หาร และ operating board
ทําหน้าทีช่วยฝ่ ายจัดการในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ สมาชิกของคณะกรรมการทัง 2 ชุด มักจะไม่ใช่
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บุคคลเดียวกัน และ CEO มักจะไม่อยูใ่ น supervisory board เพือให้สามารถคานอํานาจกันได้โดยไม่มี
conflict of interest รู ปแบบคณะกรรมการในลักษณะนีจะแบ่งแยก management กับ ownership
ออกจากกันอย่างชัดเจน
รู ปแบบคณะกรรมการบริ ษทั ภายใต้กฎหมายไทยเป็ นแบบ one-tier โดยบริ ษทั ส่ วนมาก
มักจะไม่มีกลไกถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการเท่าทีควร คณะทํางานเห็นว่า แม้วา่ การเปลียน
รู ปแบบคณะกรรมการไปเป็ นแบบ two-tier จะช่วยลดปัญหานีได้ แต่การดําเนินการดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบมาก และการแก้ไขจุดอ่อนของระบบ one-tier นี ก็สามารถทําได้โดยวิธีอืน เช่น ปรับปรุ ง
โครงสร้างภายในของคณะกรรมการให้มี non-executive director ในคณะกรรมการ หรื อมีการแต่งตัง
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ มาเพือพิจารณาในเรื องทีกรรมการส่ วนใหญ่อาจมี conflict of interest เป็ นต้น
2.2 ระบบการตรวจสอบและถ่ วงดุล
ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลในคณะกรรมการทีมีการใช้ในประเทศไทยขณะนี ได้แก่
การแต่งตังกรรมการอิสระ และการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีประเด็นพิจารณา ดังนี
(1) จํานวนและบทบาทของกรรมการอิสระ
ปัจจุบนั พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ ไม่มีขอ้ กําหนดในเรื องการมีกรรมการอิสระไว้
แต่สาํ นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดให้บริ ษทั ทีเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
และบริ ษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน ซึงต้องเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ีเกียวข้อง และถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
ของบริ ษทั ข้อกําหนดดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือช่วยลดปัญหาในเรื องทีผูล้ งทุนรายย่อยไม่มีตวั แทน
ของตนในคณะกรรมการ นอกจากนี กรรมการอิสระยังได้รับการคาดหวังว่าจะช่วยทําหน้าทีกํากับดูแล
การทํางานของฝ่ ายบริ หารแทนผูถ้ ือหุน้ รายย่อย เพือป้ องกันการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายย่อยของ
ฝ่ ายบริ หาร ส่ วนหนึงของหน้าทีดังกล่าว คือ กรรมการอิสระจะต้องให้ความเห็นเกียวกับความ
เหมาะสมของการทํารายการเกียวโยงกัน รวมทังแสดงความเห็นดังกล่าวต่อผูถ้ ือหุน้ ในรายงานประจําปี
อย่างไรก็ดี มีประเด็นทีต้องพิจารณาต่อไปว่า การทีสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดจํานวนกรรมการอิสระไว้เป็ นจํานวนทีแน่นอน โดยไม่คาํ นึงถึงจํานวน
กรรมการทังหมด และสัดส่ วนการถือหุ น้ ของ outside shareholder นัน อาจทําให้ในกรณี ที
คณะกรรมการทังหมดมีขนาดใหญ่ และกรรมการส่ วนใหญ่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
กรรมการอิสระทัง 2 คนดังกล่าว อาจจะไม่สามารถทัดทานการตัดสิ นใจของคณะกรรมการในเรื องที
อาจมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ รายย่อยได้ อย่างไรก็ตาม คณะทํางานเห็นว่า บทบาทของกรรมการอิสระ
น่าจะมีความสําคัญมากกว่าจํานวน เพราะในทางปฏิบตั ิ การประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ไทยมักจะ
ไม่ค่อยมีการลงคะแนนเสี ยงกันจริ ง ๆ
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จากรายงานเกียวกับ code of best practice ของประเทศต่าง ๆ มีขอ้ แนะนําเกียวกับจํานวน
กรรมการทีไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หาร (non-executive director) อยูบ่ า้ ง โดยบทศึกษาดังกล่าวมักจะ
ให้ความสําคัญกับสัดส่ วนของ non-executive director เพือตรวจสอบการทํางานของ executive director
มากกว่าความเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบุคคลเหล่านัน เนืองจากเห็นว่า การมี equity stake ใน
บริ ษทั ไม่จาํ เป็ นต้องก่อให้เกิด conflict of interest ในการทําหน้าทีตรวจสอบการดําเนินงานของฝ่ าย
บริ หารเสมอไป outside shareholder ซึงมีผลประโยชน์จากหุ น้ ก็น่าจะทําหน้าทีเพือรักษา
ผลประโยชน์ตนเองได้ตราบเท่าทีผูถ้ ือหุน้ นันไม่ได้ทาํ หน้าทีบริ หาร ทังนี code of best practice ของ
ประเทศต่าง ๆ ได้มีการแนะนําเกียวกับ non-executive director หรื อ independent director ไว้ดงั นี
- ประเทศ South Africa (The King Report) : ในคณะกรรมการควรมีกรรมการ
ทีเป็ น executive และ non-executive สมดุลกัน โดยในรายงานเสนอแนะว่า คณะกรรมการควรมี
non-executive director ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน และประธานกรรมการควรเป็ น independent non-executive
director ส่ วน executive director ก็ควรมีไม่นอ้ ยกว่า 2 คนเช่นกัน
- ประเทศอินเดีย (Desirable Corporate Governance) : กรณี ทีประธานกรรมการ
เป็ น non-executive director ควรมี independent non-executive director อย่างน้อย 30% และกรณี ที
ประธานกรรมการเป็ นคนเดียวกับ Managing Director ควรมี independent non-executive director
อย่างน้อย 50%
- ประเทศสหรัฐอเมริ กา (Business Roundtable by Deloitte&Touche Review) :
ความเป็ นอิสระจาก management ของคณะกรรมการบริ ษทั มหาชนขนาดใหญ่เป็ นประเด็นสําคัญ
โดยกรรมการของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ (majority) ควรจะเป็ น non-executive director และกรรมการเหล่านี
ควรจะมีการประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อย 1 ครัง
- ประเทศอังกฤษ (Hampel Committee) : อย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริ ษทั
ควรเป็ น non-executive director
จากการสํารวจโครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศไทย ซึงจัดทํา
โดยบริ ษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ จํากัด พบว่า บริ ษทั จดทะเบียนส่วนใหญ่จะมีกรรมการอิสระ
เท่ากับจํานวนขันตําทีทางการกําหนด มีเพียงร้อยละ 15 เท่านันทีมีจาํ นวนกรรมการอิสระมากกว่า
จํานวนขันตําทีทางการกําหนด เนืองจากเห็นว่า กรรมการอิสระเป็ นบุคคลภายนอกทีสามารถ
ทําประโยชน์ให้กบั บริ ษทั ได้อย่างมาก
ในประเด็นเรื องบทบาท หน้าทีของ non-executive director มีประเด็นพิจารณาว่า
บทบาท หน้าทีของกรรมการเหล่านีควรจะเหมือนหรื อแตกต่างกับ executive director เนืองจาก
โดยทัวไปคณะกรรมการต้องรับผิดชอบร่ วมกันต่อผูถ้ ือหุน้ และ stakeholder อืน ดังนัน หากกําหนดให้
กรรมการอิสระต้องมีหน้าทีและความรับผิดชอบมากกว่ากรรมการอืน อาจทําให้บุคคลทีมี
ความสามารถและความเหมาะสม ปฏิเสธทีจะรับตําแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนี ทีผ่านมาก็ยงั ไม่มี
การ
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กําหนดบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี ควรจะต้อง
มีการพิจารณาในประเด็นเรื องความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระด้วย ซึงในประเด็นนีจะกล่าวถึงใน
หัวข้อ 2.3 เรื องทีมากรรมการ
(2) Audit Committee
ในต่างประเทศมีการใช้โครงสร้างในเรื อง audit committee เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ
การดําเนินงานของบริ ษทั โดยในประเทศต่าง ๆ มีคาํ แนะนํา หรื อข้อกําหนดเกียวกับ audit committee
ดังนี
- ประเทศสหรัฐอเมริ กา (Business Roundtable by Deloitte&Touche Review) : กําหนดว่า
บริ ษทั จดทะเบียนใน NYSE ของสหรัฐอเมริ กาต้องจัดให้มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามที NYSE
กําหนด
- ประเทศอังกฤษ (Hampel Committee) : เสนอแนะว่าบริ ษทั จดทะเบียนควรจัดตัง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยควรประกอบด้วย non-executive director อย่างน้อย 3 คน และ
ส่ วนใหญ่ของ non-executive director ควรเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และฝ่ ายบริ หาร
- ประเทศ South Africa (The King Report) : แนะนําว่าคณะกรรมการควรจัดตัง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบซึงมีการกําหนดบทบาทหน้าทีทีชัดเจน และคณะอนุกรรมการควร
ประกอบด้วย non-executive director อย่างน้อย 2 คน โดยคนหนึงควรเป็ นประธานกรรมการ
- ประเทศอินเดีย (Desirable Corporate Governance) : กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียน
ซึงมี turnover มากกว่า 1,000 ล้านรู ปีร์ หรื อมีทุนชําระแล้วมากกว่า 200 ล้านรู ปีร์ ควรจัดตัง
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2 ปี
สําหรับในประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องแต่งตัง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในสิ นปี 2542 โดยมีขอ้ กําหนดดังต่อไปนี
(2.1) องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดว่า คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการ
ทีเป็ นอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึงปั จจุบนั กําหนดว่า ต้องถือหุน้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้
ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
จากการประเมินข้อกําหนดดังกล่าว คณะทํางานเห็นว่าข้อกําหนดในเรื องจํานวน
น่าจะเหมาะสมแล้ว แต่ควรมีการปรับปรุ งข้อกําหนดในเรื อง “ความเป็ นอิสระ” ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ชดั เจนขึน ดังนี
- ไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ (ผูถ้ ือหุน้ ตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป) หรื อผูท้ ีเกียวข้อง หรื อ
ญาติสนิท หรื อได้รับการแต่งตังขึนเป็ นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ โดยไม่นาํ
ข้อกําหนดเดิมในเรื องการถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 มาใช้บงั คับ เนืองจากทําให้หาผูท้ ีจะทําหน้าที
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ดังกล่าวได้ยาก ทังนี คณะทํางานเห็นว่าการขยายสัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าวไม่น่าจะทําให้
คณะกรรมการตรวจสอบขาดความอิสระ หรื อมี conflict of interest หากบุคคลดังกล่าวไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
- ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้อมทังในด้านการเงิน
และบริ หารงานของบริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในระยะเวลา 1 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการของบริ ษทั ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้วเห็นว่าความสัมพันธ์นนจะไม่
ั
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที และการให้ความเห็น
ทีเป็ นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ลูกจ้าง หรื อพนักงาน หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
จากบริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
- คณะกรรมการตรวจสอบต้องสามารถปฏิบตั ิภารกิจ แสดงความเห็น หรื อรายงาน
ตามทีพึงจะเป็ นได้โดยอิสระตามภารกิจทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยไม่อยูภ่ ายใต้
อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ
(2.2) บทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาํ หนดหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังนี
- ดูแลรายงานทางการเงินของบริ ษทั ให้ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ
และเชือถือได้
- ดูแลให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ
- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
- ดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง
- ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมาย
- จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะทํางานเห็นว่า เนืองจากข้อกําหนดในเรื องนีเพิงเริ มต้นในประเทศไทย
และยังไม่มีผลบังคับเต็มที ดังนัน จึงยังประเมินผลได้ยาก อย่างไรก็ตาม เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสนอทีจะเพิมเติมข้อกําหนดบางประการ
ดังนี
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดทําแนวทางการกําหนด charter และคําอธิบายของแต่ละ
หน้าทีทีคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความสําคัญ เนืองจากเห็นว่า บริ ษทั จดทะเบียนทีจัดตัง
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ
เท่านัน โดยมิได้มีการพิจารณากําหนดเพิมเติมให้เหมาะสมกับโครงสร้าง และวัตถุประสงค์ขององค์กร
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เนืองจากยังขาดความรู ้และความเข้าใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าทีอะไรบ้าง
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดทําตัวอย่างแนวทางการรายงานการกํากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือเป็ นแนวทางในการรายงานในรายงานประจําปี
- การกําหนดแนวทางให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรายงานต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีรายการทีเป็ นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรื อรายการสําคัญอืนใดทีฝ่ ายบริ หารไม่ปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกําหนดมาตรการ enforcement ในกรณี ทีครบกําหนดวันที
31 ธันวาคม 2542 แล้ว บริ ษทั จดทะเบียนใดทียังไม่แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาดําเนินการในลักษณะเดียวกับกรณี ทีมีกรรมการอิสระไม่ครบถ้วน เช่น ขึนเครื องหมาย NP
ใน 3 เดือนแรกนับจากวันทีครบกําหนดแต่งตังกรรมการอิสระให้ครบถ้วน (3 เดือน) และ SP 3 เดือน
ถัดไป และเข้าข่ายเพิกถอนอีก 3 เดือน หากยังไม่จดั ตังก็จะเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กําหนดเพิมเติมว่าหากบริ ษทั จดทะเบียนมีการเปลียนแปลง charter ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้แจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
2.3 ทีมาของกรรมการ
ตามทีกล่าวในตอนต้นว่า บริ ษทั จดทะเบียนจํานวนมากยังอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบุคคล
ในครอบครัวเดียวกัน โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนมากจะเป็ นสมาชิกในครอบครัวหรื อบุคคลทีมี
ความใกล้ชิดกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ การทีอํานาจในการควบคุมยังตกอยูใ่ นกลุ่มของ big inside
shareholder ทําให้การมีกรรมการอิสระเพือเป็ นกลไกการถ่วงดุลอํานาจในคณะกรรมการไม่สามารถ
ทํางานได้อย่างมีอิสระ เนืองจากกรรมการอิสระเองก็มกั จะถูกแต่งตังโดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ดังนัน
เพือทีจะทําให้โครงสร้างคณะกรรมการสามารถทําหน้าทีในการควบคุมฝ่ ายบริ หารได้อย่างเต็มทีจะต้อง
มีกระบวนการสรรหา และแต่งตังบุคคลทีเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการด้วย อย่างไรก็ดี
ในส่ วนนีจะกล่าวถึงเฉพาะประเด็นเรื องการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการ ส่ วนวิธีการแต่งตังกรรมการ
จะกล่าวถึงในส่ วนที 3
จากรายงานของต่างประเทศมีการให้ความเห็นเกียวกับการเสนอชือกรรมการ โดยบาง
รายงาน เช่น Hampel Committee และ Business Roundtable by Deloitte&Touche Review เสนอว่า
วิธีการหนึงทีจะช่วยให้การแต่งตังกรรมการมีความโปร่ งใส คือ การจัดตัง nominating committee
โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าทีในการคัดเลือกและเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อ
ผูถ้ ือหุ น้ และคณะอนุกรรมการดังกล่าว ควรประกอบด้วย non-executive director เป็ นส่ วนใหญ่
เพือให้มนใจว่
ั าบุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ในขณะทีประเทศ South
Africa (The King Report) และประเทศอินเดีย (Desirable Corporate Governance) เสนอแนะว่า
การจัดตัง nominating committee ไม่ควรมีการบังคับ แต่ควรกําหนด code ทีชัดเจนเท่านัน
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คณะทํางานเห็นว่า การแต่งตัง nominating committee อาจจะช่วยให้ได้บุคคลทีเหมาะสม
มาดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยองค์ประกอบของ committee ดังกล่าว ควรมาจากกรรมการทีมิใช่
ผูบ้ ริ หาร อย่างไรก็ดี เรื องนีควรจะเป็ น best practice มากกว่ากฎข้อบังคับ
2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร
เป็ นทียอมรับว่าคณะกรรมการจะต้อง accountable การดําเนินงานของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุน้
และในหลักการผูถ้ ือหุน้ ควรจะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการทีเหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการ และใช้ผลลัพธ์ของการประเมินดังกล่าวในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณา
เลือกตังกรรมการเมือหมดวาระ หรื อให้กรรมการพ้นจากหน้าที แล้วแต่กรณี
คณะทํางานไม่มีขอ้ เสนอแนะเกียวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารในรายงานต่าง ๆ แต่ได้ให้ขอ้ สังเกตเกียวกับการประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการ ดังนี
(1) การประเมินผลคณะกรรมการทังชุดอาจทําได้โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั แต่การประเมินผลการดําเนินงานรายบุคคลอาจทําได้ยาก เพราะผูถ้ ือหุ น้ อาจจะไม่ทราบว่า
กรรมการแต่ละคนมีบทบาทอย่างไรในการให้ขอ้ คิดเห็นหรื อดําเนินงานทีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
(2) ผูถ้ ือหุน้ อาจพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจากงบการเงินของบริ ษทั ได้
แต่ไม่ควรมุ่งพิจารณาแต่ผลตอบแทนระยะสัน แต่ควรพิจารณาจากการดําเนินงานทีมีแนวโน้มทีจะ
ดําเนินงานเพือผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ ระยะยาว
(3) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการเป็ นรายบุคคล ควรสะท้อนให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการ และสะท้อนถึง contribution ของกรรมการแต่ละคนด้วย
นอกจากนี การกําหนดค่าตอบแทนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปอัตราตายตัว หรื อแปรตามผลการดําเนินงาน
ควรมีลกั ษณะทีจะช่วยส่ งเสริ มให้กรรมการทําหน้าทีของตนได้อย่างเป็ นอิสระ
คณะทํางานเห็นว่า การกําหนดค่าตอบแทนควรให้เป็ นการตัดสิ นใจดําเนินงานภายในบริ ษทั
แต่ควรจะเน้นในเรื องการเปิ ดเผยข้อมูล เพือให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยบริ ษทั ควร
จะต้องมีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และเก็บไว้ทีเลขานุการบริ ษทั นอกจากนี
คณะทํางานมีขอ้ สังเกตว่า ค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าตอบแทนกรรมการมีจาํ นวนไม่สูงนัก เมือเทียบกับ
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารซึงคณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนด โดยปั จจุบนั สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้
บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร 15 รายแรกทีได้ค่าตอบแทนสูงสุ ด แต่ให้เปิ ดเผยเป็ น
ยอดรวม คณะทํางานมีความเห็นว่า ควรกําหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผยรายละเอียดเกียวกับค่าตอบแทนของ
ผูบ้ ริ หารเพิมมากขึน ซึงรวมถึงค่าตอบแทนทีไม่เป็ นตัวเงินด้วย อย่างไรก็ดี คณะทํางานมีขอ้ สังเกตว่า
ในบางประเทศกําหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผยค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นรายบุคคล เช่น สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ
แคนาดา และสวีเดน อย่างไรก็ดี เรื องดังกล่าวเป็ นเรื องทีอาจมีผลกระทบต่อการบริ หารงานบุคคล
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ภายในบริ ษทั และอาจถือเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลด้วย ดังนัน จึงเห็นว่า การปรับปรุ งให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกียวกับค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารให้มากขึน ต้องพิจารณารู ปแบบการเปิ ดเผย
อย่างรอบคอบต่อไป
2.5 ขนาดของคณะกรรมการ
พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ กําหนดว่า กรรมการของบริ ษทั มหาชนฯ ต้องมีจาํ นวนตามทีกําหนด
ในข้อบังคับของบริ ษทั ซึงต้องไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และจากรายงานของต่างประเทศ ไม่ปรากฏว่ามีการ
กล่าวถึงข้อกําหนดเกียวกับขนาดของกรรมการในลักษณะทีเป็ น code of best practice มีเพียงแต่
ผลสํารวจข้อเท็จจริ งของบริ ษทั มหาชน ซึงพบว่า คณะกรรมการของบริ ษทั มหาชนในสหรัฐอเมริ กา
มีจาํ นวนประมาณ 8-10 คน และให้ขอ้ สังเกตเพิมเติมว่า คณะกรรมการทีมีขนาดเล็กจะสามารถ
บริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพดีกว่า โดยปัจจัยสําคัญทีควรคํานึงถึงน่าจะเป็ นเรื องการ contribute
resource ของกรรมการแต่ละคนในการทําหน้าทีของตัวเองมากกว่าเรื องจํานวน
จากการสํารวจของบริ ษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ จํากัด พบว่า ร้อยละ 58 ของบริ ษทั ไทย
ทีทําการสํารวจ มีจาํ นวนกรรมการมากกว่า 10 คน และร้อยละ 40 มีจาํ นวนกรรมการ 6-10 คน
ซึงคณะทํางานเห็นว่า ขนาดของคณะกรรมการไม่ใช่ปัจจัยสําคัญทีจะเป็ นข้อตัดสิ นความมี
ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการก็ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไปนัก
เพราะอาจทําให้การบริ หารงานของคณะกรรมการไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าทีควร
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ส่ วนที 3 ปัจจัยด้ านกฎหมายทีจะทําให้ เกิด good corporate governance
การทีบริ ษทั จะมี good corporate governance หรื อไม่ ส่ วนหนึงจะเกิดจากข้อกําหนด
ด้านกฎหมาย (mandatory approach) ซึงมักจะกําหนดขึนเพือวัตถุประสงค์ในเรื อง fairness โดยให้
ผูถ้ ือหุน้ ทีมิใช่ controlling shareholder ได้รับความคุม้ ครองอย่างเพียงพอ การจะทําให้ปัจจัยทาง
กฎหมายมีผลในทางปฏิบตั ิจะต้องมีบทบัญญัติทีให้ความคุม้ ครองอย่างเพียงพอ มีการติดตามการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ไม่วา่ จะโดยผูถ้ ือหุน้ หรื อทางการ และมีกระบวนการลงโทษผูก้ ระทําผิดอย่างจริ งจัง
คณะทํางานมีความเห็นว่า แนวทางทัง 3 ข้างต้น ควรได้รับการส่ งเสริ มให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
โดยการทบทวนในส่ วนนีจะครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก คือ (1) การคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้ ในเรื องการใช้สิทธิ
ออกเสี ยง (2) บทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการ (3) การกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และ (4) กระบวนการให้ความคุม้ ครองเจ้าหนี ทังนี โดยมีรายละเอียด ดังนี
3.1 การคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรืองการใช้ สิทธิออกเสี ยง
(1) การเรียกประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา มาตรา 100 แห่ ง พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้
ซึงถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 20% ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
หรื อไม่นอ้ ยกว่า 25 คนซึง
ถือหุ น้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 10% สามารถขอให้คณะกรรมการบริ ษทั เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ อย่างไรก็ดี
มาตรา 81 แห่ง พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ กําหนดว่า การเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องดําเนินการโดยประธาน
กรรมการเท่านัน และในกรณี ทีประธานกรรมการ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ไม่ดาํ เนินการ บทลงโทษ
กรรมการในเรื องดังกล่าวก็ไม่รุนแรงนัก (โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท) และผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถ
ดําเนินการใด ๆ ได้ นอกจากใช้วิธีการทางศาล นอกจากนี เมือเปรี ยบเทียบบทคุม้ ครองผูถ้ ือหุ น้
ในเรื องเดียวกันนีกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ซึงใช้บงั คับกับบริ ษทั จํากัด แล้วจะเห็นว่า
ข้อกําหนดภายใต้ พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ จะให้ความคุม้ ครองผูถ้ ือหุ น้ น้อยกว่าข้อกําหนดภายใต้
ประมวลกฎหมายแพ่งฯ เนืองจาก ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งฯ ผูถ้ ือหุน้ สามารถเรี ยกประชุมเองได้
หากคณะกรรมการบริ ษทั ไม่เรี ยกประชุมตามทีผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
แนวทางดําเนินการ เห็นควรแก้ไข พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ ไม่ให้การเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้
ขึนอยูก่ บั ประธานกรรมการแต่เพียงผูเ้ ดียว และผูถ้ ือหุน้ ควรสามารถเรี ยกประชุมได้ หากคณะกรรมการ
บริ ษทั เพิกเฉย อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิ ชย์จะนําไปพิจารณารายละเอียดอีกครังว่า ควรกําหนด
เงือนไขในเรื องดังกล่าวอย่างไร และควรจะต้องเหมือนกรณี บริ ษทั จํากัดหรื อไม่
(2) หนังสื อนัดประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา มาตรา 101 แห่ ง พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ กําหนดว่า
หนังสื อนัดประชุมต้องมีรายละเอียดให้ผถู ้ ือหุน้ พอสมควร แต่ไม่ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิวา่
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รายละเอียดพอควรดังกล่าวหมายถึงอะไร และในทางปฏิบตั ิ บริ ษทั มักจะไม่ได้ให้รายละเอียดเกียวกับ
เรื องทีนัดประชุมไว้ในหนังสื อนัดประชุม โดยจะระบุเฉพาะวาระทีจะประชุม และความเห็นของ
คณะกรรมการว่า เห็นด้วยหรื อไม่ โดยไม่ให้เหตุผลประกอบการให้ความเห็นดังกล่าว จึงทําให้ผถู ้ ือหุน้
ไม่ได้รับข้อมูลทีเพียงพอประกอบการตัดสิ นใจเข้าร่ วมประชุมและลงมติ ในกรณี ทีมีการฝ่ าฝื น ก็ไม่มี
บทลงโทษในเรื องดังกล่าว เพียงแต่ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิตามมาตรา 108 แห่ง พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ
ขอให้ศาลสังเพิกถอนมติการประชุมดังกล่าว ซึงขันตอนทางศาลก็ตอ้ งใช้เวลานาน
แนวทางดําเนินการ เห็นควรแก้ไขมาตรา 101 เพือให้กระทรวงพาณิ ชย์สามารถออก
ข้อกําหนดเกียวกับรายละเอียดของหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ เช่น เหตุผลประกอบการให้ความเห็น
ของคณะกรรมการในเรื องทีเชิญประชุม ผลกระทบจากการดําเนินการ เป็ นต้น ซึงเมือมีการออก
ข้อกําหนดดังกล่าวแล้ว จะมีการบังคับให้เป็ นไปตามข้อกําหนดต่อไป
ทังนี ในระหว่างทียังแก้ไขกฎหมายไม่แล้วเสร็ จ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะออกข้อกําหนด
ในเรื องดังกล่าว ให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวปฏิบตั ิไปก่อน
(3) ขันตอนและวิธีการในการขอรับมอบอํานาจออกเสี ยงแทนผู้ถือหุ้น (proxy)
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา มาตรา 102 แห่ง พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ เพียงแต่กาํ หนดว่า
ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบอํานาจในการออกเสี ยงให้แก่บุคคลอืนได้ และหนังสื อมอบอํานาจต้องมีรูปแบบ
ตามทีกระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั พรบ.หลักทรัพย์ฯ และพรบ.บริ ษทั มหาชนฯ
ไม่มีบทบัญญัติเกียวกับขันตอนและวิธีการในการขอ proxy ทําให้ผขู ้ อ proxy ไม่ให้รายละเอียดแก่
ผูถ้ ือหุน้ เพือประกอบการตัดสิ นใจมอบอํานาจอย่างเพียงพอ
แนวทางดําเนินการ เห็นควรแก้ไข พรบ.หลักทรัพย์ฯ ให้สามารถกําหนดข้อมูลที
ผูข้ อ proxy จากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน ต้องให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เพือประกอบการตัดสิ นใจ
มอบอํานาจ โดยควรมีแบบฟอร์มการมอบอํานาจ ซึงต้องแบ่งให้ชดั เจนว่ามีเรื องอะไรทีจะขอ proxy
บ้าง และในแต่ละเรื องผูถ้ ือหุน้ ต้องสามารถแสดงความเห็นได้วา่ ต้องการให้ผรู ้ ับมอบอํานาจออกเสี ยง
ไปในทางใด โดยในระหว่างนี ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะออกข้อบังคับให้บริ ษทั จดทะเบียนใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิก่อนการแก้กฎหมายแล้วเสร็ จ แต่ขอ้ บังคับดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับเฉพาะกรณี ทีผูข้ อ proxy
เป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารเท่านัน นอกจากนี กระทรวงพาณิ ชย์รับทีจะนําไปพิจารณาว่าควรเพิมเติม
บทบัญญัติในเรื องดังกล่าว สําหรับบริ ษทั มหาชนฯ ทัวไปหรื อไม่ อย่างไร
(4) การเลือกตังกรรมการ
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา มาตรา 70 แห่ ง พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ กําหนดว่า
การเลือกตังกรรมการของบริ ษทั มหาชนฯ ต้องใช้วิธี cumulative voting แต่กเ็ ปิ ดช่องให้บริ ษทั
กําหนดวิธีการเลือกตังกรรมการด้วยวิธีการอืนได้ นอกเหนือจากวิธี cumulative voting ทําให้
ในทางปฏิบตั ิไม่มีบริ ษทั ใดใช้วิธีเลือกตังกรรมการแบบ cumulative voting ซึงมีผลให้ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่
ยังคงอํานาจในการควบคุมบริ ษทั ไว้ได้ และผูถ้ ือหุน้ รายย่อยไม่สามารถรวมตัวกันเพือเลือกตัวแทน
ของตนเป็ นกรรมการได้

15
อย่างไรก็ดี ยังมีขอ้ ถกเถียงกันถึงข้อดีขอ้ เสี ยของวิธีดงั กล่าว โดยฝ่ ายทีเห็นด้วยอธิบาย
ข้อดีของวิธีนีว่า เป็ นหนทางทีทําให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถรวมตัวกันกํากับดูแลบริ ษทั โดยผ่าน
กรรมการทีผูถ้ ือหุน้ รายย่อยร่ วมกันเลือกเข้ามา ซึงกรรมการของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยก็จะมีส่วน
ในการกําหนดนโยบายของบริ ษทั ด้วย ส่ วนฝ่ ายทีไม่เห็นด้วยอธิบายข้อเสี ยของวิธีนีว่า ทําให้เกิด
ความแตกแยกในความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร หรื อแม้แต่ในคณะกรรมการเอง
นอกจากนี การเลือกตังกรรมการด้วยวิธีดงั กล่าวอาจขัดกับหลักการทีว่า กรรมการควรทําหน้าที
เพือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ไม่ใช่เฉพาะเพือกลุ่มทีเป็ นผูเ้ ลือกตน
แนวทางดําเนินการ เนืองจากการเลือกตังกรรมการด้วยวิธี cumulative voting มีทงข้
ั อดี
และข้อเสี ย ดังนัน จึงควรมีการศึกษาให้รอบคอบก่อนทีจะมีการกําหนดให้บริ ษทั ต้องใช้วิธีการดังกล่าว
ในการเลือกตังกรรมการ อย่างไรก็ดี คณะทํางานเห็นว่า หากกําหนดให้ตอ้ งใช้วิธี cumulative voting
ในการเลือกตังกรรมการแล้ว ก็จะบังคับใช้เฉพาะกับบริ ษทั ทีเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน โดยกําหนด
เป็ นหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ วนการแก้ไข
พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ เพือให้บริ ษทั มหาชนฯ ทัวไปต้องเลือกตังกรรมการด้วยวิธีดงั กล่าว คณะทํางาน
เห็นว่ายังไม่มีความจําเป็ นทีจะต้องดําเนินการในชันนี
(5) การรับรองรายงานการประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา ปัจจุบนั ไม่มีบทบัญญัติเกียวกับการรับรองรายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทําให้ในทางปฏิบตั ิ การรับรองดังกล่าวจะเกิดขึนเมือมีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังใหม่
ซึงระยะเวลาห่างกันมาก อย่างไรก็ดี มาตรา 108 แห่ง พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ กําหนดว่า การขอเพิกถอน
มติการประชุมทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องดําเนินการภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีทีประชุมลงมติ ดังนัน
หากไม่มีการจัดทํารายงานการประชุม หรื อรับรองรายงานการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว
จะทําให้ผถู ้ ือหุ น้ หมดโอกาสทีจะใช้สิทธิตามมาตรา 108 ข้างต้น
แนวทางดําเนินการ เห็นควรเพิมเติมบทบัญญัติของ พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ ให้บริ ษทั
ต้องเปิ ดเผยรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้ทีทีทําการสํานักงานใหญ่ เพือให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบ
ได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด ซึงควรกําหนดไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือให้ผถู ้ ือหุน้
ทีเห็นว่าการประชุมหรื อการลงมติเป็ นไปโดยไม่ชอบ สามารถคัดค้านได้ภายใน 30 วัน ตามทีกําหนด
ในมาตรา 108 แห่ง พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ
(6) การให้ ความคุ้มครองผู้ถอื หุ้นทีไม่ เห็นด้ วยกับมติในเรืองสํ าคัญ ๆ
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา โดยทัวไป การตัดสิ นใจดําเนินงานของบริ ษทั ต้อง
เป็ นไปตามเสี ยงส่ วนใหญ่ของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่หากเป็ นมติในเรื องสําคัญ ซึงผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยที
ไม่เห็นชอบกับมติในเรื องดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบด้วย ก็ควรทีจะมีมาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือหุ น้
เหล่านันเพิมเติม เช่น การให้ผถู ้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วยมีสิทธิขายคืนหุน้ ทีตนถือได้ เป็ นต้น
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ภายใต้กฎหมายปั จจุบนั มีขอ้ กําหนดให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถขายคืนหุ น้ ได้ในกรณี ดังนี
(ก) ตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ กําหนดว่าเมือมีการเปลียนอํานาจควบคุมบริ ษทั ทีเข้าลักษณะ
ั
ถ้ ือหุน้
เป็ นการครอบงํากิจการ ผูท้ ีเข้าครอบงํากิจการมีหน้าทีต้องทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดจากผู
เว้นแต่จะเข้ากรณี ยกเว้น
(ข) ภายใต้ พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ กําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดให้มีการซือหุน้ คืนจากผูถ้ ือหุน้
ทีคัดค้านการควบบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั ไม่จดั ให้มีผซู ้ ือหุ น้ คืนจากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ผลก็คือ บริ ษทั
ไม่สามารถควบกิจการได้ เนืองจากบริ ษทั ไม่สามารถทําหน้าทีเป็ นผูซ้ ือหุ น้ ดังกล่าวได้ ตามข้อกําหนด
ในมาตรา 66 แห่ง พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ ซึงห้ามบริ ษทั ซือหรื อรับจํานําหุน้ ของตนเอง
แนวทางดําเนินการ ควรจะมีการทบทวนข้อกําหนดในเรื องดังต่อไปนี
(ก) ความเพียงพอของกรณี ทีถือเป็ นเรื องสําคัญทีผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยทีไม่เห็นด้วยกับมติ
ดังกล่าวควรจะสามารถขายหุน้ คืนได้ ซึงในประเด็นนี ศูนย์วจิ ยั กฎหมายและพัฒนา คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยูร่ ะหว่างการศึกษาให้กระทรวงพาณิ ชย์
(ข) การอนุญาตให้บริ ษทั สามารถซือหุน้ ของตนเองได้ (treasury stock) อย่างน้อยในกรณี
ทีเป็ นการซือคืนจาก dissenting shareholder เพือทีบริ ษทั จะได้ไม่สามารถอ้างว่าไม่มีผซู ้ ือหุน้ ทังนี
ควรจะมีกลไกทีจะดูแลเรื องราคาทีบริ ษทั รับซือด้วยว่าเหมาะสมแล้ว
3.2 บทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการ
(1) หน้ าทีของกรรมการ
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา ตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ มาตรา 85 กําหนดว่า กรรมการ
ต้องดําเนินกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
มติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซือสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริ ษทั (duty of care,
duty of loyalty) อย่างไรก็ดี ไม่มีการตีความทีชัดเจนว่า หน้าทีดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร
นอกจากนี ระดับของหน้าทีดังกล่าวยังอาจจะน้อยกว่าทีกําหนดตามกฎหมายของประเทศอืน เช่น
ในกฎหมายอังกฤษ1/ กรรมการบริ ษทั มีหน้าทีต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริ ตยิง
(fiduciary duties) ซึงมีแนวคําพิพากษาว่า หน้าทีดังกล่าวรวมถึงหน้าทีทีจะต้อง (1) ใช้อาํ นาจเพือ
ความมุ่งหมายโดยชอบ เพือประโยชน์ของบริ ษทั (2) กระทําการด้วยความซือสัตย์สุจริ ต โดยไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนตนขัดแย้งกับการปฏิบตั ิหน้าที เว้นแต่ผา่ นกระบวนการตามทีกฎหมายกําหนด
และ (3) ไม่ใช้โอกาสของบริ ษทั หรื อแสวงหากําไรจากบริ ษทั ซึงเป็ นการใช้ทรัพย์สิน หรื อสารสนเทศ
ของบริ ษทั หรื อกระทําการอันเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั นอกจากนี ศาลได้มีแนวคําพิพากษาว่า
1/ อ้างอิงจากโครงการศึกษาเพือส่ งเสริ มการจัดตังบริ ษทั มหาชนจํากัดซึงจัดทําโดยศูนย์วจิ ยั กฎหมาย
และพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กรรมการจะถือว่าได้ใช้ความระมัดระวัง หากได้ปฏิบตั ิหน้าทีไปตามทักษะทีตนมี และตัดสิ นใจ
โดยอาศัยสารสนเทศทีฝ่ ายจัดการเสนอมา เว้นแต่มีขอ้ เท็จจริ งหรื อพฤติกรรมชวนสงสัย
สําหรับในสหรัฐอเมริ กา1/ ศาลจะพิจารณาว่า กรรมการได้ใช้ความระมัดระวัง หากได้
ดําเนินงานหรื อตัดสิ นใจภายใต้ business judgement rule ซึงประกอบด้วยข้อเท็จจริ ง 3 ประการ คือ
(1) การกระทํานันเป็ นไปโดยสุ จริ ต (2) การกระทํานันเป็ นประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และ (3) การ
กระทํานันเป็ นไปด้วยความระมัดระวังตามสมควร เว้นแต่มีการฉ้อฉล ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรื อการตัดสิ นใจมิได้เป็ นไปเพือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทีสมเหตุสมผล สําหรับหน้าทีในเรื องความ
ซือสัตย์สุจริ ตนัน กรรมการมี fiduciary duties ต่อบริ ษทั โดยต้องดําเนินการโดยไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทังในด้านการมีส่วนได้เสี ยในธุรกรรม และการใช้โอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั
เป็ นไปเพือประโยชน์ส่วนตน ทังนี ในการทําธุรกรรมทีกรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการต้องพิจารณา โดยหลักความเป็ นธรรมต่อบริ ษทั ซึงศาลได้มีแนวคําพิพากษาว่า หมายถึง
ทังความเป็ นธรรมด้านสาระของสัญญา และความเป็ นธรรมในกระบวนการให้ความเห็นชอบ ซึงศาล
ได้กาํ หนดแนวทางการพิจารณาความเป็ นธรรมในแต่ละเรื องไว้ดว้ ยเช่นกัน
แนวทางดําเนินการ เนืองจากข้อกําหนดเกียวกับหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ
ถือเป็ นเป็ นประเด็นสําคัญประการหนึง ดังนัน จึงควรมีการทบทวนความชัดเจนของข้อกําหนดเกียวกับ
การปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการ ซึงสามารถดําเนินการได้โดยแก้ไข พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ ให้มีการ
กําหนดแนวทางการพิจารณาการดําเนินการของกรรมการทีแสดงให้เห็นว่า ได้ใช้ความซือสัตย์ สุ จริ ต
และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริ ษทั แล้ว
ี ยวข้ อง
(2) การซือขายทรัพย์ สินหรือทําธุรกรรมอืนกับกรรมการหรือผู้ทเกี
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา การซือขายทรัพย์สินระหว่างบริ ษทั กับผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว อาจเป็ นช่องทางสําคัญทีผูบ้ ริ หารอาจใช้ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน
ออกจากบริ ษทั หรื อกระทําการอืนในลักษณะเอาเปรี ยบ non-controlling shareholder ได้
ภายใต้กฎหมายปั จจุบนั ได้มีมาตรการเพือป้ องกันการเกิด conflict of interest ไว้หลายเรื อง
เช่น
(ก) ภายใต้ พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ มาตรา 80 กําหนดห้ามกรรมการทีมีส่วนได้เสี ยพิเศษ
ในเรื องทีพิจารณาออกเสี ยงในเรื องดังกล่าว
(ข) ภายใต้ พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ มาตรา 86 กําหนดว่า ห้ามกรรมการประกอบธุรกิจ
อันมีสภาพเป็ นอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
ก่อนแต่งตัง ไม่เช่นนันบริ ษทั สามารถฟ้ องเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนจากกรรมการคนนันได้ และ
หากบริ ษทั ไม่ดาํ เนินการ ผูถ้ ือหุน้ สามารถฟ้ องแทนบริ ษทั ได้
1/ อ้างอิงจากโครงการศึกษาเพือส่ งเสริ มการจัดตังบริ ษทั มหาชนจํากัดซึงจัดทําโดยศูนย์วจิ ยั กฎหมาย
และพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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(ค) มาตรา 87 กําหนดว่า การซือขายทรัพย์สิน หรื อทําธุรกิจอืนระหว่างกรรมการกับ
บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นในนามตนเองหรื อบุคคลอืน ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว
การซือขายนันจะไม่มีผลผูกพันบริ ษทั
(ง) มาตรา 88 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเมือมีส่วนได้เสี ยในสัญญาใด ๆ ที
บริ ษทั ทํา
(จ) มาตรา 89 ห้ามบริ ษทั ให้กยู้ มื หรื อคําประกันให้แก่กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้าง
รวมทังกิจการทีบุคคลดังกล่าวเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อถือหุน้ เกิน 50% ด้วย เว้นแต่เป็ นการให้กยู้ มื ตาม
ระบบการสงเคราะห์ หรื อเป็ นธุรกิจปกติของธนาคารพาณิ ชย์
(ฉ) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกข้อบังคับในเรื องการทํารายการทีเกียวโยงกันของ
บริ ษทั จดทะเบียนไว้ดงั นี ในกรณี ทีรายการดังกล่าวมีมูลค่าไม่สูงมากนัก ให้เปิ ดเผยรายละเอียดของ
รายการดังกล่าวต่อสาธารณชน แต่ถา้ รายการดังกล่าวมีมูลค่าสูง บริ ษทั ต้องขอมติจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ก่อนทีจะเข้าทํารายการดังกล่าว นอกจากนี ในการขอมติจากผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ต้องจัดให้มีความเห็นจาก
ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระถึงความเหมาะสมของรายการดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั ิกย็ งั ไม่มีการ monitor อย่างเข้มงวด มีการตีความส่ วนได้เสี ยพิเศษ
แตกต่างกัน และข้อกําหนดตามพรบ. บริ ษทั มหาชนฯ ยังครอบคลุมไม่ถึง การมีส่วนได้เสี ยทางอ้อม
ดังนัน การให้ความคุม้ ครองแก่ผถู ้ ือหุน้ ในประเด็นนีจึงยังอาจไม่เข้มงวดเท่าทีควร
แนวทางดําเนินการ เห็นควรแก้ไข พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ ให้มีการกําหนดแนวทาง
พิจารณาในเรื องส่ วนได้เสี ยพิเศษอย่างชัดเจน และครอบคลุมกรณี ทีกรรมการอาจมี conflict of interest
มากขึน นอกจากนี การเพิมบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับบริ ษทั จดทะเบียนตามที
กล่าวในหัวข้อ 2.2 ก็อาจสามารถช่วยติดตามดูแลการกระทําดังกล่าวได้ใกล้ชิดขึน
(3) การใช้ inside information เพือซือขายหลักทรัพย์
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา มาตรา 88 แห่งพรบ.บริ ษทั มหาชนฯ กําหนดให้ผบู ้ ริ หาร
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริ ษทั และตามมาตรา 59 แห่งพรบ. หลักทรัพย์ฯ
กําหนดให้ผบู ้ ริ หารต้องจัดส่ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน เพือเปิ ดเผยต่อประชาชนด้วย
นอกจากนี ภายใต้ พรบ.หลักทรัพย์ฯ ยังมีขอ้ กําหนดห้ามบุคคลใด ๆ ทีอยูใ่ นข่ายทีจะล่วงรู ้ขอ้ มูลภายใน
ของบริ ษทั ทียังไม่ได้เปิ ดเผยต่อประชาชน ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการซือขายหลักทรัพย์เพือประโยชน์ของ
ตนเองหรื อผูอ้ ืน อย่างไรก็ดี เนืองจากถ้อยคําทีกําหนดไว้ในกฎหมายได้กาํ หนดองค์ประกอบความผิด
ในลักษณะทีกว้างมาก จึงเกิดปัญหาในด้านการตีความ และการบังคับตามกฎหมายอย่างได้ผล
ในบางประเทศ เช่น South Africa (King Report) ได้มีขอ้ เสนอแนะเกียวกับการซือขายหุน้
ของผูบ้ ริ หารไว้วา่ ในกรณี ทีผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียนมีการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารดังกล่าวต้องแจ้งให้เลขานุการบริ ษทั ทราบ เพือทีจะได้นาํ เสนอข้อมูลต่อ
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คณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป นอกจากนี ในบางประเทศยังมีขอ้ ห้ามมิให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ซือหรื อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงเวลาหนึงก่อนทีบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานต่อสาธารณชนด้วย
แนวทางดําเนินการ ขณะนีสํานักงาน ก.ล.ต. ได้เสนอแก้ไข พรบ.หลักทรัพย์ฯ ในหมวด
ทีเกียวข้องกับการใช้ขอ้ มูลภายในให้มีความรัดกุมยิงขึน เช่น กําหนดบุคคลทีมีลกั ษณะเป็ น insider
รวมทังเงือนไขแห่ งการห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวทําการซือหรื อขายหลักทรัพย์ให้ชดั เจนว่า บุคคล
ดังกล่าวต้องล่วงรู ้ขอ้ มูลเนืองมาจากการปฏิบตั ิหน้าทีหรื อการใช้สิทธิของตน นอกจากนี ยังมีการ
เพิมเติมข้อกําหนดให้ผบู ้ ริ หารทีซือขายหุน้ ในระยะสัน (เช่น ไม่เกิน 3 เดือน) แล้วได้กาํ ไร (short swing
profit) จะต้องส่ งคืนกําไรดังกล่าวให้บริ ษทั ด้วย
นอกจากนี คณะทํางานเห็นควรกําหนดให้ผบู ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการเปลียนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เช่นเดียวกับทีเปิ ดเผย
ในรายงานประจําปี นอกจากนี ควรพิจารณาความเป็ นไปได้ในการแก้ไข พรบ.หลักทรัพย์ฯ
เพือกําหนดห้ามผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียนซือหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลาหนึง
ก่อนวันทีต้องเปิ ดเผยงบการเงินต่อประชาชนด้วย
(4) บทบัญญัติเกียวกับการกระทําผิดทางอาญาของผู้บริหาร
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา ภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบนั บริ ษทั มหาชนทุกแห่ ง
จะต้องปฏิบตั ิตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ และหากบริ ษทั นันเคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรื อมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
พรบ.หลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง ทังของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปัจจุบนั ภายใต้ พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ และพรบ.หลักทรัพย์ฯ มีบทบัญญัติเกียวกับการที
ผูบ้ ริ หารกระทําผิดไว้บา้ ง คือ พรบ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 306-312 และพรบ.บริ ษทั มหาชนฯ มาตรา
214-216 มีบทบัญญัติในเรื องต่อไปนี (ก) ผูบ้ ริ หารทีแสวงหาประโยชน์เพือตนเองหรื อผูอ้ ืน ซึงเป็ น
เหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย (ข) ผูบ้ ริ หารกระทําหรื อยินยอมให้กระทําความผิดเกียวกับบัญชี
หรื อเอกสาร และ (ค) ผูบ้ ริ หารทุจริ ต ปกปิ ดฐานะการเงินทีแท้จริ งของบริ ษทั หรื อข้อความทีควรต้อง
แจ้งต่อประชาชน อย่างไรก็ดี โทษตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ จะแรงกว่าโทษตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ
คือ จําคุกตังแต่ 5-10 ปี และโทษปรับตังแต่ 500,000-1,000,000 บาท ในขณะที พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ
กําหนดเฉพาะโทษปรับไว้ไม่เกิน 50,000 บาท เว้นแต่เป็ นกรณี เป็ นความผิดเกียวกับเอกสารผูบ้ ริ หาร
จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรื อทังจําทังปรับ
นอกจากนี พรบ.หลักทรัพย์ฯ ยังมีบทกําหนดโทษในเรื องผูบ้ ริ หารกระทําผิดเพิมเติม คือ
ผูบ้ ริ หารทําหน้าทีโดยทุจริ ตจนเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารยักยอก
ทรัพย์โดยทุจริ ต ผูบ้ ริ หารทําให้ทรัพย์ของนิติบุคคลเสี ยหาย โดยมีบทกําหนดโทษ คือ จําคุกตังแต่
5-10 ปี และปรับตังแต่ 500,000-1,000,000 บาท
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แนวทางดําเนินการ คณะทํางานเห็นว่า ขอบข่ายการกระทําผิดและบทลงโทษผูบ้ ริ หาร
ทีกําหนดไว้ตามมาตรา 306-312 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ น่าจะสามารถครอบคลุมการกระทําผิดของ
ผูบ้ ริ หารได้ทุกกรณี แล้ว อย่างไรก็ดี อาจต้องมีการพิจารณาทบทวนบทลงโทษทีกําหนดไว้ให้มี
ความเหมาะสมมากยิงขึน
นอกจากนี เมือพิจารณาถึงลักษณะการกระทําผิดตามทีกําหนดในกฎหมายทัง 2 ฉบับ
พบว่ายังมีความเหลือมลํากัน ดังนัน จึงน่าจะมีการดําเนินการพิจารณาทบทวนบทลงโทษในกรณี ที
ผูบ้ ริ หารกระทําผิดตามทีบัญญัติไว้ในกฎหมายทังสองฉบับให้สอดคล้องกันด้วย
3.3 การกํากับดูแลให้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะทํางานเห็นว่า ปั จจุบนั ข้อกําหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายมีเพียงพอทีจะคุม้ ครองผูถ้ ือหุ น้ ได้
ในระดับหนึงแล้ว แต่ปัญหาทีทําให้ยงั มีการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายย่อยมักเป็ นเพราะ
การติดตามและบังคับให้เป็ นไปตามกฎหมายยังไม่เข้มงวด หรื อผูท้ ีเกียวข้องไม่มีความรู ้ ประสบการณ์
อย่างเพียงพอ ไม่วา่ จะเป็ นการติดตามและบังคับในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เอง ทางการทีกํากับดูแล
ตํารวจ อัยการ หรื อศาล นอกจากนี การดําเนินคดียงั ต้องใช้เวลานาน ทําให้ผไู ้ ด้รับความเสี ยหาย
จํานวนมากไม่ประสงค์จะดําเนินคดีเพือเอาผิด และผูท้ ีกระทําผิดก็ยงั คงได้รับประโยชน์โดยไม่ตอ้ ง
รับผิดในความผิดทีตนกระทํา นอกจากนี เนืองจากระบบกฎหมายไทยเป็ นระบบ civil law จึงทําให้มี
ข้อจํากัดในการตีความเพือบังคับใช้กฎหมาย ซึงต่างระบบ common law ทีศาลมีความคล่องตัวในการ
บังคับใช้กฎหมายมากกว่า อย่างไรก็ตาม เนืองจากกระบวนการข้างต้นอยูน่ อกเหนือความชํานาญของ
คณะทํางานชุดนี ดังนัน บทศึกษาฉบับนีจึงจะเน้นไปทีการกํากับดูแลโดยผูถ้ ือหุน้ และโดยทางการ
ดังนี
(1) การกํากับดูแลโดยผู้ถือหุ้น
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา ตามกฎหมายปัจจุบนั ได้มีการรองรับสิ ทธิในการติดตาม
และบังคับให้ผบู ้ ริ หารปฏิบตั ิตามหน้าทีของตน รวมทังการฟ้ องร้องเพือเรี ยกร้องค่าชดใช้ในเรื อง
ดังต่อไปนี
(ก) พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ มาตรา 128 ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 20% ของจํานวน
หุ น้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1ใน 3 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมด เข้าชือกัน
ขอให้นายทะเบียนแต่งตังผูต้ รวจสอบ เพือดําเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริ ษทั
และการดําเนินงานของคณะกรรมการได้
(ข) พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ มาตรา 85 ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ทีจะดําเนินการกับกรรมการทีกระทํา
ความเสี ยหายแก่บริ ษทั โดยผูถ้ ือหุ น้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้ว
ทังหมด สามารถฟ้ องร้องต่อศาลเพือขอให้ระงับการดําเนินการดังกล่าวของกรรมการ ขอให้ศาลสังให้
กรรมการนันออกจากตําแหน่ง และเรี ยกร้องค่าเสี ยหายให้บริ ษทั ได้
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(ค) พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ มาตรา 108 กําหนดว่าถ้าการประชุมหรื อการลงมติของทีประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อข้อบังคับบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
20% ของหุ น้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด สามารถร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติในการประชุมนันได้
(ง) พรบ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 82-85 ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ทีซือหุน้ จากการเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนซึงได้รับความเสี ยหายจากข้อมูลในหนังสื อชีชวนเป็ นเท็จ สามารถฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย
จากบริ ษทั กรรมการ และบุคคลอืนทีรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ตามวิธีการคํานวณทีกําหนด
(จ) พรบ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 172-173 กําหนดว่า ในกรณี ทีหุ น้ ของบริ ษทั ได้ถูกเพิกถอน
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนืองจากผูบ้ ริ หารฝ่ าฝื นคําสังของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผูถ้ ือหุ น้ สามารถฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากผูบ้ ริ หารทีเป็ นต้นเหตุแห่งการฝ่ าฝื นคําสังดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม ข้อกําหนดข้างต้นบางส่ วนอาจเป็ นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้
ซึงสรุ ปได้ดงั นี
(ก) กรณี ทีผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิตามมาตรา 85 แห่ งพรบ.บริ ษทั มหาชนฯ ฟ้ องร้องกรรมการ
ทีไม่ปฏิบตั ิหน้าที ก็มิได้กาํ หนดชัดเจนว่า หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน ผูถ้ ือหุน้ จะสามารถขอให้บริ ษทั ชดใช้
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนได้หรื อไม่ ความไม่แน่นอนในเรื องดังกล่าว ทําให้ผถู ้ ือหุน้ หลีกเลียงทีจะใช้สิทธิ
ดังกล่าว โดยจะรอให้ทางการเป็ นผูด้ าํ เนินการแทน ทังนี มีขอ้ สังเกตว่า ในประเทศอังกฤษศาลอาจ
กําหนดให้บริ ษทั ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฟ้ องร้องแก่ผถู ้ ือหุน้ ทีกระทําเพือประโยชน์
ของบริ ษทั โดยสุ จริ ตได้ไม่วา่ ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแพ้หรื อชนะคดี
(ข) ในการเพิกถอนหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนทีฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บางครัง มิได้เป็ นการสังการตามมาตรา 172 ทําให้ผถู ้ ือหุ น้ ไม่สามารถฟ้ องร้อง
เรี ยกค่าเสี ยหายจากผูบ้ ริ หารได้
(ค) บางกรณี ผถู ้ ือหุน้ เองก็ไม่รู้ถึงสิ ทธิอนั พึงมีตามกฎหมาย ทําให้ไม่มีการเรี ยกร้องสิ ทธิ
ของตนแต่อย่างใด
แนวทางดําเนินการ
(ก) พิจารณาความเป็ นไปได้ของการปรับปรุ งกระบวนการฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย
ในปัจจุบนั ให้สามารถกระทําได้สะดวกรวดเร็ ว โดยเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายไม่มากนัก นอกจากนี
ควรพิจารณาความเป็ นไปได้ในการออกกฎหมายใหม่ทีจะเอือให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถรวมตัวกันเพือ
ดําเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ เช่น กฎหมาย class action lawsuit หรื อพิจารณาความเหมาะสมในการ
จัดตังศาลเฉพาะเพือพิจารณาคดีทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ในการยกร่ างกฎหมายเพือรองรับการ
ดําเนินคดีในลักษณะ class action ควรจะคํานึงถึงการคุม้ ครองกรรมการบริ ษทั ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้
abuse สิ ทธิในการฟ้ องร้องดังกล่าวด้วย เช่น มี safe harbour ให้ โดยหากผูบ้ ริ หารสามารถพิสูจน์ได้วา่
ในการตัดสิ นใจได้ตดั สิ นใจ on an informed basis, in good faith เพือผลประโยชน์ของบริ ษทั แล้ว
ก็ไม่ตอ้ งรับผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าว
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(ข) แก้ไขข้อกําหนดในมาตรา 85 แห่ ง พรบ. บริ ษทั มหาชนฯ ให้ศาลสามารถสังให้
บริ ษทั ชดใช้คา่ ใช้จ่ายทีเกิดจากการดําเนินการฟ้ องร้องของผูถ้ ือหุ น้ ได้ หากการฟ้ องร้องดังกล่าวกระทํา
โดยสุ จริ ต
(ค) สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรจัดสัมมนาเพือกระตุน้ ให้ผถู ้ ือหุน้
รับทราบและตระหนักถึงสิ ทธิต่าง ๆ ของตนในฐานะทีเป็ นเจ้าของ และให้ความรู ้เกียวกับสิ ทธิทีพึงมี
ภายใต้กรอบกฎหมายปั จจุบนั เพือกระตุน้ ให้มีการใช้สิทธิของตนในเรื องดังกล่าว
(2) การกํากับดูแลโดยทางการ
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา ในการติดตามดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายภายใต้
พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ มาตรา 128 วรรค 3 และมาตรา 129 กระทรวงพาณิ ชย์ในฐานะนายทะเบียน
มีอาํ นาจแต่งตังผูต้ รวจสอบเข้าตรวจสอบบริ ษทั มหาชนฯ ได้ เมือได้รับการร้องขอจากผูถ้ ือหุน้
หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นกฎหมายตามทีกําหนด นอกจากนี ตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ
มาตรา 7 และมาตรา 264 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังสามารถแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที
เข้าดําเนินการตรวจสอบบริ ษทั จดทะเบียนได้ ในกรณี ทีสงสัยว่ามีการกระทําฝ่ าฝื น พรบ.หลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังกํากับดูแลบริ ษทั จดทะเบียนให้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
ด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณี ทีพบการกระทําผิดของบริ ษทั จดทะเบียน อาจมีความสับสนเกียวกับ
บทบาทหน้าทีของแต่ละหน่วยงาน และอาจมีความซําซ้อนของการดําเนินการได้
แนวทางดําเนินการ กําหนดแนวทางการแบ่งแยกหน้าทีในการกํากับดูแล
บริ ษทั จดทะเบียนระหว่างสํานักงาน ก.ล.ต. กับกระทรวงพาณิ ชย์ และระหว่างสํานักงาน ก.ล.ต.
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ชดั เจน ทังนีโดยมีรายละเอียด ดังนี
ระหว่ างสํ านักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์
(ก) ในกรณี ทีมีบทบัญญัติเกียวกับบริ ษทั มหาชนฯ ซําซ้อนกัน สํานักงาน ก.ล.ต. จะกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และดําเนินการลงโทษบริ ษทั จดทะเบียน ทังกรณี ทีเป็ นการกระทําผิดของ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ส่ วนกระทรวงพาณิ ชย์จะกํากับดูแลบริ ษทั มหาชนฯ ทีเหลือ เว้นแต่เป็ นกรณี ที
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มหาชนฯ ร้องขอตามมาตรา 128 แห่ง พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ กระทรวงพาณิ ชย์
อาจแต่งตังผูต้ รวจสอบเข้าดําเนินการตรวจสอบบริ ษทั ดังกล่าว ไม่วา่ สํานักงาน ก.ล.ต. จะตรวจสอบ
บริ ษทั นันอยูด่ ว้ ยหรื อไม่ ทังนี ในการดําเนินการตรวจสอบ กระทรวงพาณิ ชย์ สํานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการแต่งตังเจ้าหน้าทีประสานงานแห่งละ 2 คน เพือประโยชน์ในการติดต่อ
ประสานงาน และรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการระหว่างกัน
นอกจากนี กระทรวงพาณิ ชย์ จะติดตามดูแลการกระทําทีฝ่ าฝื นพรบ.บริ ษทั มหาชนฯ
ในเรื องอืนทีมิใช่ความผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ ด้วย ไม่วา่ บริ ษทั มหาชนฯ ทีฝ่ าฝื นนัน จะเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนหรื อไม่
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(ข) ในหลักการเมือสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ดาํ เนินการลงโทษผูก้ ระทําผิดแล้ว กระทรวง
พาณิ ชย์ จะไม่ลงโทษซําอีก สําหรับความผิดทีซําซ้อนกันในทัง 2 กฎหมาย เนืองจากผูก้ ระทําผิด
ได้รับการลงโทษตามกฎหมายทีเข้มงวดกว่าแล้ว แต่หากกระทรวงพาณิ ชย์เห็นสมควร จะดําเนินการอืน
อีกก็ได้ โดยจะมีการแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบด้วย
(ค) ในการดําเนินการตรวจสอบบริ ษทั กระทรวงพาณิ ชย์ สํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการแต่งตังเจ้าหน้าทีประสานงานแห่งละ 2 คน เพือประโยชน์ในการติดต่อ
ประสานงานและรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการระหว่างกันได้
ระหว่ างสํ านักงาน ก.ล.ต.กับตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ในการแบ่งงานกับกระทรวงพาณิ ชย์ เรื องทีตกลงว่าเป็ นหน้าทีของสํานักงาน ก.ล.ต.
จะมีการแบ่งงานระหว่างสํานักงาน ก.ล.ต. กับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทอดหนึง โดยในหลักการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะรับผิดชอบเบืองต้นในการกํากับดูแลบริ ษทั จดทะเบียน โดยสํานักงาน ก.ล.ต.
จะกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกชันหนึง ทังในด้านคุณภาพ และขันตอนการ
ปฏิบตั ิงาน ในเรื องขันตอนการดําเนินการตรวจสอบการกระทําผิดของผูบ้ ริ หาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะเป็ นผูด้ าํ เนินการรวบรวมเอกสาร และตรวจสอบในเบืองต้น และหากตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่า
บริ ษทั จดทะเบียนอาจมีการกระทําผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ ก็จะส่ งข้อมูลให้สาํ นักงาน ก.ล.ต.
ดําเนินการตรวจสอบการกระทําผิดเพิมเติมโดยอาศัยอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที
3.4 กระบวนการให้ ความคุ้มครองเจ้ าหนี
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา จากบทศึกษาเรื อง Corporate Governance : Emerging Issues
and Lessons from East Asia โดย Stephen Prowse ได้เสนอแนวทางว่า ในการพิจารณาว่า เจ้าหนี
ได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายเพียงพอหรื อไม่นนั ให้พจิ ารณาจากบทบัญญัติภายใต้ พรบ.ล้มละลาย
ใน 4 ประเด็นหลัก คือ
(1) ในระหว่างกระบวนการฟ้ องล้มละลายหรื อการปรับโครงสร้างของกิจการ มีขอ้ กําหนด
ในเรื อง automatic stay หรื อไม่ ทังนี เพือป้ องกันไม่ให้เจ้าหนีทีมีประกันสามารถฟ้ องร้องเพือเรี ยก
เอาทรัพย์สินจากลูกหนี
(2) ภายหลังกระบวนการฟ้ องล้มละลายเสร็ จสิ น เจ้าหนีมีประกันจะเป็ นบุคคลแรกทีได้รับ
ชําระคืนหนี หรื อมีบุคคลอืน เช่น รัฐบาลหรื อลูกจ้างได้รับชําระคืนหนีก่อนเจ้าหนีมีประกัน
(3) ฝ่ ายบริ หารสามารถยืนขอ bankruptcy protection โดยไม่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าหนีได้หรื อไม่
(4) ในช่วงระหว่างขันตอนการฟ้ องล้มละลายหรื อการปรับโครงสร้างบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารยังคง
อํานาจบริ หารในบริ ษทั ต่อไปได้ หรื อเจ้าหนี/ศาลสามารถถอดถอนผูบ้ ริ หารดังกล่าวได้
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จากการพิจารณาภายใต้ขอ้ กําหนดของ พรบ.ล้มละลายของประเทศต่าง ๆ แล้ว ธนาคารโลก
เห็นว่า ประเทศไทย มาเลเซีย และเกาหลี มีกฎหมายทีให้ความคุม้ ครองเจ้าหนีมากกว่าในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังไม่มีมาตราทีให้ความคุม้ ครองเจ้าหนีในเรื อง (ก) เจ้าหนี
มีประกันจะได้รับชําระหนีเป็ นลําดับแรก ซึงตามกฎหมายล้มละลายปัจจุบนั เจ้าหนีมีประกันจะถูก
จัดลําดับไว้หลังจากเจ้าหนีภาครัฐและลูกจ้าง และ (ข) ในการยืนขอฟื นฟูกิจการฝ่ ายบริ หารสามารถยืน
แผนฟื นฟูต่อศาลได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ จะมีการปรับปรุ ง พรบ.ล้มละลายให้การฟ้ องล้มละลายหรื อการขอฟื นฟู
กิจการสามารถดําเนินการได้รวดเร็ว และสะดวกขึน ก็ยงั มีขอ้ กําหนดบางส่ วนทีมีลกั ษณะเป็ นการ
ขัดขวางสิ ทธิอนั พึงมีของเจ้าหนี เช่น
(ก) ขบวนการในการฟ้ องร้องบังคับหลักประกัน หรื อการฟ้ องร้องภายใต้ พรบ.ล้มละลาย
มีขนตอนมาก
ั
และใช้ระยะเวลานาน ทําให้ลูกหนีสามารถยืดเวลาในการชําระหนีออกไปได้อีก
(ข) ในการฟ้ องร้องภายใต้ พรบ.ล้มละลาย ไม่มีบทบัญญัติในเรื องการด้อยสิ ทธิทีชัดเจน
จึงอาจทําให้เจ้าหนีสามัญมีความเสี ยงในเรื องลําดับในการชําระหนี
แนวทางดําเนินการ
ทางการมีดาํ ริ ทีจะแก้ไข พรบ. ดังกล่าวให้กระบวนการฟื นฟูกิจการ หรื อการฟ้ องล้มละลาย
สามารถดําเนินการได้สะดวกขึน โดยประเด็นทีอยูร่ ะหว่างการพิจารณา ได้แก่ ข้อกําหนดในส่ วนที
เกียวกับกระบวนการในการฟ้ องล้มละลาย การจัดตังศาลพิจารณาคดีลม้ ละลายเฉพาะ เป็ นต้น ทังนี
เพือช่วยให้การดําเนินการฟ้ องบังคับชําระหนีกระทําได้รวดเร็ วขึนซึงจะช่วยแก้ปัญหาในเรื อง
ความเสื อมค่าของทรัพย์สินทีเป็ นหลักประกัน ปัจจุบนั ร่ าง พรบ. ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของรัฐสภา
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ส่ วนที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและ transparency
การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกลไกทีสําคัญทีสุ ดประการหนึงของ corporate governance เนืองจาก
ผูถ้ ือหุ น้ สามารถใช้กลไกในการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นช่องทางในการ monitor การปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารได้
การเปิ ดเผยข้อมูลทีดีควรมีลกั ษณะทีเป็ น free flow คือ นักลงทุนควรมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล
อย่างเท่าเทียมกัน ข้อมูลทีเปิ ดเผยต้องมีความถูกต้อง เชือถือได้ เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
นอกจากนี ควรมีทงข้
ั อมูลทีเป็ น financial และ non-financial ทีสะท้อนถึงจุดอ่อน และจุดแข็ง
ของบริ ษทั เพือให้ผถู ้ ือหุ น้ มีขอ้ มูลครบถ้วนในการตัดสิ นใจ และควบคุมดูแลผูบ้ ริ หารทังในเรื อง
risk management, financial management และ business strategy
ผูถ้ ือหุ น้ สามารถใช้ขอ้ มูลทีเปิ ดเผยในการตัดสิ นใจซือหรื อขายหุน้ ของบริ ษทั ซึงการกระทํา
ดังกล่าวจะช่วยให้ราคาหุ น้ สะท้อนมูลค่าทีแท้จริ งของบริ ษทั ภายใต้การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารปัจจุบนั
ดังนัน การทีผูล้ งทุนขายหุน้ บริ ษทั จํานวนมาก จนทําให้ราคาหุน้ ลดลงอาจเป็ นปั จจัยหนึงทีชีว่า ผูล้ งทุน
เห็นว่า ผูบ้ ริ หารชุดปัจจุบนั ไม่สามารถบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และหากยังคงให้ผบู ้ ริ หาร
ชุดดังกล่าวบริ หารงานต่อไป อาจทําให้เป้ าหมายของบริ ษทั ทีต้องดําเนินงานเพือผลประโยชน์สูงสุ ด
ของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวไม่สามารถบรรลุได้
ข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. เกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์
ในปัจจุบนั กําหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลทังทีเป็ น financial และ non-financial โดยบริ ษทั ทีออก
หลักทรัพย์ตอ้ งเปิ ดเผยตามรายการขันตําในรู ปแบบและตามระยะเวลาทีสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด กล่าวคือ ในด้านข้อมูลทางการเงิน บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์ ต้องจัดส่ ง
งบการเงินทุกสิ นไตรมาส และสิ นรอบระยะเวลาบัญชี โดยงบการเงินดังกล่าวต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีทีรับรองทัวไป และผ่านการตรวจสอบ/สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สําหรับข้อมูล
ทีเป็ น non-financial บริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลตามรายการขันตําทีกําหนดไว้ในรายงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลประจําปี (แบบ56-1) ทียืนต่อสํานักงานเพือให้เปิ ดเผยต่อประชาชน และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2) ทีส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ นอกจากนี ในกรณี ทีสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า เอกสารหรื อ
รายงานดังกล่าวมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อมีขอ้ ความคลุมเครื อไม่ชดั เจน หรื อในกรณี อืนทีอาจมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ หรื อต่อการตัดสิ นใจลงทุน สํานักงาน ก.ล.ต. ก็มีอาํ นาจ
สังการตามมาตรา 58 ให้บริ ษทั จัดส่ งข้อมูลเพิมเติม หรื อให้ชีแจงเพิมเติม หรื อให้จดั ให้มีผตู ้ รวจสอบ
ดําเนินการตรวจสอบเป็ นกรณี พิเศษ และในกรณี ทีบริ ษทั ฝ่ าฝื นบทบัญญัติดงั กล่าว บริ ษทั ต้อง
ระวางโทษตามมาตรา 274 คือ โทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 3,000 บาท
ตลอดระยะเวลาทียังปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง
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จากการทบทวนข้อกําหนดของการเปิ ดเผยข้อมูล คณะทํางานเห็นว่า หลักเกณฑ์ทีใช้ใน
ประเทศไทยใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ในต่างประเทศไม่วา่ จะเป็ นในด้านประเภทของข้อมูล และ
ระยะเวลาทีต้องเปิ ดเผย อย่างไรก็ตาม ยังควรต้องดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
อย่างเข้มงวดขึน และยังควรต้องปรับปรุ งหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ
ได้มากขึนด้วย คณะทํางานได้พิจารณาเรื องการเปิ ดเผยข้อมูลใน 3 ส่ วนหลัก คือ (1) การเปิ ดเผย
ข้อมูลด้านการเงิน (2) การเปิ ดเผยข้อมูล non-financial และ (3) การเผยแพร่ ขอ้ มูลสู่ ผลู ้ งทุน ทังนี
มีรายละเอียดการพิจารณาในแต่ละหัวข้อ ดังนี
4.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านการเงิน
คณะทํางานได้แบ่งการพิจารณาปัญหาในเรื องนีเป็ น 3 ส่ วน คือ (1) มาตรฐานการบัญชี
(2) บทบาทของผูส้ อบบัญชี และ (3) บทบาทของบริ ษทั ซึงเป็ นเจ้าของข้อมูลและเป็ นผูจ้ ดั ทํา
งบการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี
(1) มาตรฐานการบัญชี
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศกําหนดให้บริ ษทั ที
เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และบริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีทีรับรองทัวไป ซึงออกโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
และในกรณี ทีมาตรฐานไทยไม่ครอบคลุมมาตรฐานการบัญชีในเรื องใด ให้บริ ษทั ดังกล่าวใช้มาตรฐาน
ของ IASC หรื อ AICPA หรื อ FASB ตามลําดับ
คณะทํางานมีความเห็นเกียวกับมาตรฐานการบัญชีไทย ดังนี
(ก) มาตรฐานการบัญชีไทยส่ วนมากจะนําหลักการมาจาก IAS อยูแ่ ล้วแต่ในกรณี ที IAS
มีทางเลือกให้บนั ทึกบัญชีได้หลายวิธี มาตรฐานการบัญชีไทยก็อาจจะลดทางเลือกลง เพือให้งบการเงิน
ของบริ ษทั ไทยเป็ นมาตรฐานเดียวกันมากขึน อย่างไรก็ดี มาตรฐานการบัญชีไทยอาจจะยังไม่
ครอบคลุมมาตรฐานการบัญชีทีสําคัญบางเรื อง เช่น มาตรฐานการบัญชี เรื อง ตราสารการเงิน หรื อ
มาตรฐานการบัญชี เรื อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี เรื อง การบัญชีภาษีอากร เป็ นต้น
ทําให้บริ ษทั จดทะเบียน ซึงไม่มีบุคลากรทีมีความรู ้ หรื อไม่ติดตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ไม่นาํ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี
การกํากับดูแลให้บริ ษทั ต้องบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี อาจจะยังไม่เข้มงวดเท่าทีควร
(ข) ในการจัดทํางบการเงินรวม หลักการบัญชีทีสําคัญคือ ต้องรวมฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยเข้ากับบริ ษทั ใหญ่ โดยถือว่าบริ ษทั ทังหลายเป็ นหน่วยงาน
ทางเศรษฐกิจเดียวกัน และต้องตัดรายการระหว่างกันทีเกิดขึน เพือให้คงเหลือตัวเลขทีแสดงถึง
รายการทีเกิดขึนระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กับบุคคลที 3 เท่านัน อย่างไรก็ดี การตัดรายการ
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ระหว่างกันดังกล่าว อาจทําให้ผใู ้ ช้งบการเงินไม่ทราบถึงความเสี ยงทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีระหว่าง
กันเองได้ โดยเฉพาะในกรณี ทีบริ ษทั มิได้ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยทังจํานวน โดยส่ วนทีเหลือเป็ นการถือหุน้
โดยผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องอืน ทังนี หากเป็ นรายการระหว่างบริ ษทั กับกิจการทีเกียวข้องกัน
ซึงไม่ใช่บริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะต้องเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวว่า กิจการทีเกียวข้องมี
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั อย่างไร มีลกั ษณะรายการอย่างไร มีปริ มาณมากน้อยเพียงใด และเป็ นรายการที
เกิดขึน
ตามราคาตลาดหรื อไม่
(ค) ในเรื องข้อกําหนดเกียวกับการจัดทํางบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชีไทยกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวมระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย โดยได้นิยามว่า “บริ ษทั ย่อย” หมายถึง กิจการทีบริ ษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ดังนัน ข้อกําหนดดังกล่าวจึงทําให้บริ ษทั สามารถหลีกเลียงการนํากิจการ
ทีบริ ษทั นันมีอาํ นาจควบคุมมาจัดทํางบการเงินรวมด้วย จึงทําให้ผลู ้ งทุนไม่เห็นภาพรวมของการ
ดําเนินงานของกิจการทังกลุ่ม
แนวทางดําเนินการ เพือให้การจัดทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีเป็ นไปตามทีมาตรฐาน
การบัญชีกาํ หนด คณะทํางานมีความเห็น ดังนี
(ก) ทางการทีกํากับดูแลบริ ษทั จดทะเบียนควรเข้มงวดกับบริ ษทั ทีจัดทํางบการเงิน
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีให้มากขึน ซึงอาจดําเนินการได้โดยการสังให้แก้ไขงบการเงินที
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน ซึงทีผ่านมาสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิมความเข้มงวด
กับบริ ษทั จดทะเบียนทีจัดทํางบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยจะสังให้แก้ไขงบการเงิน
และนําส่ งภายในระยะเวลาทีกําหนด หากไม่แก้ไขบริ ษทั จะถูกเปรี ยบเทียบปรับจนกว่าจะแก้ไข
ให้ถูกต้อง การดําเนินการดังกล่าวน่าจะทําให้การจัดทํางบการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไปตาม
ทีมาตรฐานการบัญชีกาํ หนดมากขึน
(ข) สํานักงาน ก.ล.ต. ควรร่ วมมือกับสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย ในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีให้ครอบคลุมมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศอย่างครบถ้วนขึน ซึงคณะทํางานทีเป็ นผูแ้ ทนจากสมาคมนักบัญชีฯ รายงานว่า ปั จจุบนั
สมาคมนักบัญชีฯ อยูร่ ะหว่างปรับปรุ งเพิมเติมมาตรฐานการบัญชีในหลายเรื องให้เป็ นไปตาม IAS
เว้นแต่ในกรณี ทีเป็ นเรื องเร่ งด่วนและ IAS ยังไม่ได้กาํ หนดมาตรฐานการบัญชีไว้ สมาคมนักบัญชีฯ
ก็จะศึกษามาตรฐานของต่างประเทศ เช่น FASB เพือนํามาใช้เป็ นแนวทางต่อไป
(ค) ในกรณี ทีมาตรฐานการบัญชียงั ไม่กาํ หนดให้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลในเรื องใดอย่างชัดเจน
เพียงพอ ทางการควรกําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพิมเติมในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินด้วย ซึงทีผ่านมาสํานักงาน ก.ล.ต. ได้กาํ หนดให้บริ ษทั จดทะเบียนทังทีเป็ นสถาบันการเงิน
และบริ ษทั ทัวไป ต้องเปิ ดเผยข้อมูลในเรื องคุณภาพสิ นทรัพย์ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย
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(ง) ในการจัดทํางบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชีควรกําหนดให้นาํ กิจการทีบริ ษทั
มีอาํ นาจอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการมาจัดทํา
งบการเงินรวมด้วย แม้วา่ บริ ษทั จะไม่ได้ถือหุน้ ในกิจการนันเกินกว่าร้อยละ 50 ทังนี เพือให้ผลู ้ งทุน
สามารถประเมินความเสี ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มได้ดีขึน
(จ) ในกรณี ทีบริ ษทั มิได้ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยทังจํานวน และการถือหุน้ ส่ วนทีเหลือ
เป็ นการถือโดยผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในสัดส่ วนทีมีนยั สําคัญ (ตังแต่ร้อยละ 5 ขึนไป) ควรกําหนดให้
การจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ต้องเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในลักษณะเดียวกับ
รายการระหว่างกิจการกับบุคคลทีเกียวข้องตามทีกล่าวข้างต้นด้วย เพือให้ผลู ้ งทุนทีใช้งบการเงิน
มีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจทีครบถ้วนมากขึน ทังนี การกําหนดให้บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่น่าจะเป็ นภาระกับบริ ษทั มากนัก เนืองจากปัจจุบนั
บริ ษทั จดทะเบียนต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในรายงานเปิ ดเผยข้อมูล
ประจําปี และในรายงานประจําปี อยูแ่ ล้ว
(ฉ) สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรจัดให้มีการให้ความรู ้ทางวิชาการ
เพือสร้าง awareness ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลทางการเงินทีถูกต้อง
ครบถ้วน และส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ ทําหน้าทีกํากับดูแลให้ผบู ้ ริ หารบริ ษทั ดูแลการจัดทํางบการเงินให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนมากยิงขึน
(2) บทบาทของผู้สอบบัญชี
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา เพือให้ขอ้ มูลในงบการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนทีเปิ ดเผย
ต่อประชาชนถูกต้อง น่าเชือถือ มาตรา 56 และมาตรา 61 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ฯ กําหนดให้งบการเงิน
ของบริ ษทั จดทะเบียนต้องได้รับการสอบทาน หรื อตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีทีได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ดังนัน ผูส้ อบบัญชีในฐานะทีเป็ นบุคคลทีเป็ นกลางและเป็ นที
ยอมรับกันโดยทัวไปว่า เป็ นผูท้ ีมีความรู ้ความสามารถในด้านการบัญชีเป็ นอย่างดี และเป็ นบุคคลหนึง
ทีทางการคาดหวังให้เป็ นผูท้ ีจะให้ความเห็นต่อความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลทางการเงินทีจะ
เปิ ดเผยต่อประชาชน จึงควรแสดงความเห็นอย่างอิสระต่องบการเงินของบริ ษทั และในกรณี ทีบริ ษทั
มีการดําเนินการทีไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ก็ควรแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ให้ชดั เจนด้วย
ปัจจุบนั มีผสู ้ อบบัญชีหลายรายทีไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีของตนให้เป็ นไปตามทีทางการ
คาดหวังข้างต้น ปั ญหาทีเกิดขึนมีทงส่
ั วนทีเกิดจากการทํางานของผูส้ อบบัญชีเอง และจากระบบ
การกํากับดูแลผูส้ อบบัญชี ทังนี โดยมีรายละเอียด ดังนี
(ก) ผูส้ อบบัญชีทีลงลายมือชือเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั จดทะเบียน
อาจไม่มีมาตรการในการควบคุมคุณภาพงานของตนอย่างรัดกุมเพียงพอ และการรับงานสอบบัญชี
มากเกินไปจนไม่สามารถควบคุม หรื อสอบทานการทํางานของผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีได้อย่างละเอียด
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รอบคอบ ทําให้ผสู ้ อบบัญชีไม่อาจแสดงความเห็นต่อความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และข้อมูล
ทีเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี
(ข) ในบางกรณี ผูส้ อบบัญชีมิได้คาํ นึงถึงหลักการเรื อง “เนือหาสําคัญกว่ารู ปแบบ
(substance over form) ” ทําให้รายการบางรายการ ซึงควรตังข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ถูกละเลยไป และทําให้ผใู ้ ช้งบการเงินได้รับข้อมูลทีไม่ชดั เจน เช่น กรณี การขายหลักทรัพย์และซือคืน
ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดยผูข้ ายและผูซ้ ือไม่มีเจตนาทีจะโอนความเสี ยงและผลประโยชน์ใน
หลักทรัพย์กนั จริ ง แต่เป็ นการสร้างรายการเพือรับรู ้กาํ ไรในงวดบัญชีนนสู
ั งกว่าความเป็ นจริ ง
การรับรู ้กาํ ไรจากรายการดังกล่าวเมือพิจารณาถึงหลักเนือหาสําคัญกว่ารู ปแบบแล้วถือว่า ไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี และผูส้ อบบัญชีควรตังข้อสังเกตเกียวกับรายการดังกล่าว แต่ผสู ้ อบบัญชีทีคํานึงถึง
รู ปแบบของสัญญาทีทํามากกว่าเนือหาของสิ งทีเกิดขึน จะไม่ตงข้
ั อสังเกตในเรื องดังกล่าวไว้ในรายงาน
(ค) ปั จจุบนั ผูส้ อบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. มีจาํ นวน 68 ราย
ในขณะทีมีบริ ษทั จดทะเบียนประมาณ 420 บริ ษทั ดังนัน จึงอาจทําให้มีจาํ นวนผูส้ อบบัญชีไม่เพียง
พอทีจะตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการทํางานของผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีได้อย่างละเอียดรอบคอบ
(ง) พรบ.บริ ษทั มหาชนฯ กําหนดว่า ผูส้ อบบัญชีตอ้ งได้รับการแต่งตังจากทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ แต่ในบางครังการแต่งตังผูส้ อบบัญชีตามกลไกดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึนได้ เนืองจากผูบ้ ริ หาร
ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ตอ้ งการปกปิ ดผลการดําเนินงานของบริ ษทั ทีเกิดจากการบริ หารงานทีผิดพลาด
หรื อมีเจตนาทีจะฉ้อโกง จึงคัดค้านการแต่งตังผูส้ อบบัญชี ทําให้บริ ษทั ไม่สามารถจัดทํางบการเงิน
ทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีเพือส่ งต่อผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนได้
(จ) หน่วยงานทางการทีกํากับดูแลผูส้ อบบัญชีซึงได้แก่ สํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคม
นักบัญชีฯ ยังไม่มีมาตรการ และความเข้มแข็งเพียงพอทีจะติดตามดูแล และดําเนินการกับผูส้ อบบัญชี
ทีไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพ
แนวทางดําเนินการ คณะทํางานไม่ได้ให้ความเห็น หรื อข้อเสนอแนะเกียวกับปั ญหา
ข้างต้น แต่ได้รับทราบถึงมาตรการทีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาํ เนินการ เพือส่ งเสริ มมาตรฐานการทํางาน
ของผูส้ อบบัญชี ดังนี
(ก) สํานักงาน ก.ล.ต. ได้สุ่ มสอบทานการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี โดยการสอบทาน
กระดาษทําการของผูส้ อบบัญชี และในกรณี ทีพบข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี
ก็ได้ดาํ เนินการลงโทษอย่างจริ งจัง และจะเปิ ดเผยรายละเอียดของการกระทําผิดดังกล่าวต่อประชาชน
(ข) คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) ได้ปรับปรุ งข้อกําหนด
เกียวกับรายงานของผูส้ อบบัญชีตามข้อเสนอของสมาคมนักบัญชีฯ โดยใช้แนวทางเดียวกับใน
ต่างประเทศ คือ รายงานการสอบบัญชีแบบ 3 วรรค ซึงแนวทางดังกล่าวจะช่วยเพิมความชัดเจนในเรื อง
หน้าทีและความรับผิดชอบในการจัดทําและตรวจสอบงบการเงิน ระหว่างผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และ
ผูส้ อบบัญชีซึงจะช่วยให้ผสู ้ อบบัญชีทาํ หน้าทีของตนด้วยความระมัดระวังมากยิงขึนด้วย
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(ค) กระทรวงพาณิ ชย์อยูร่ ะหว่างพิจารณาร่ างกฎหมายเพือปรับปรุ งโครงสร้างในการกํากับ
ดูแล และการออกข้อกําหนดเพือควบคุมวิชาชีพนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รวมทังกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินการกับนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีทีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึงการดําเนินการดังกล่าว
จะทําให้การกํากับดูแลและควบคุมวิชาชีพข้างต้นมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
(ง) ก.บช. ได้ออกข้อกําหนดเกียวกับการรับรองงบการเงินของผูส้ อบบัญชี โดยกําหนดว่า
ผูส้ อบบัญชีทีรับรองงบการเงินมากกว่า 300 งบ อาจเข้าข่ายว่าผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวรับงานสอบบัญชีเกิน
ความสามารถทีจะปฏิบตั ิงานได้ และอยูใ่ นเกณฑ์ทีจะถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได้ ส่ วนบริ ษทั
ทีเป็ นผูว้ า่ จ้าง กระทรวงพาณิ ชย์จะใช้มาตรการด้าน social sanction โดยการเปิ ดเผยชือของบริ ษทั
ให้กบั สาธารณชนทราบเป็ นการทัวไป การดําเนินการดังกล่าวเป็ นปัจจัยหนึงทีช่วยลดปัญหาเรื อง
การลงลายมือชือของผูส้ อบบัญชีโดยมิได้ตรวจสอบงบการเงินได้ในระดับหนึง
(จ) เพือให้การกํากับดูแลผูส้ อบบัญชีมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน สํานักงาน ก.ล.ต. และ
กระทรวงพาณิ ชย์ได้ประสานงานการกํากับดูแลผูส้ อบบัญชีให้ชดั เจน เพือลดความซําซ้อน และเพิม
ความมีประสิ ทธิภาพในการกํากับดูแลผูส้ อบบัญชี โดยสํานักงาน ก.ล.ต. จะกํากับดูแลผูส้ อบบัญชีที
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.ในการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียน และ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ส่ วนกระทรวงพาณิ ชย์จะกํากับดูแลผูส้ อบบัญชีกรณี อืน ๆ ซึงรวมทังผูส้ อบบัญชี
ทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทีตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ทัวไปด้วย
ในการดําเนินการ สํานักงาน ก.ล.ต. จะกําหนดให้ผสู ้ อบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบ
ทุกรายต้องจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินทุกกิจการ
(quality assurance) ตามแนวทางของ IFAC (International Federation of Accountants) และ
สํานักงาน ก.ล.ต. จะสุ่ มสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตามระบบดังกล่าว
(ฉ) สํานักงาน ก.ล.ต. ได้เสนอให้มีการแก้ไข พรบ.หลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยให้
สํานักงาน ก.ล.ต. สามารถแต่งตังผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แทนผูถ้ ือหุ น้ ได้ หากผูถ้ ือหุ น้ ไม่สามารถ
แต่งตังผูส้ อบบัญชีได้ ทังนี ในต่างประเทศก็มีการให้อาํ นาจทางการดําเนินการในลักษณะดังกล่าว
ได้เช่นกัน โดยในประเทศฮ่องกง และประเทศอังกฤษ ได้มีการบัญญัติไว้ใน Company Ordinance ว่า
ศาลสามารถใช้อาํ นาจแต่งตังผูส้ อบบัญชีแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ (ฮ่องกง) ส่ วนอังกฤษ Minister of Trade
สามารถใช้อาํ นาจในการแต่งตังผูส้ อบบัญชีแทนผูถ้ ือหุน้ ได้
(3) บทบาทของบริษัท
ข้ อกําหนดปัจจุบันและปัญหา บริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าทีและความรับผิดชอบหลักในการ
จัดทํางบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี อย่างไรก็ดี การจัดทํา
งบการเงินของบริ ษทั ทีผ่านมามีปัญหา ดังนี
(ก) บริ ษทั และผูบ้ ริ หารไม่เห็นความสําคัญของการจัดให้มีระบบบัญชี และระบบการ
ควบคุมภายในทีดี รวมทังการจัดทํางบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เนืองจากเห็นว่า การดําเนินการ
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ดังกล่าวเป็ นการเพิมค่าใช้จ่ายของบริ ษทั มากกว่าจะเป็ นการป้ องกันบริ ษทั จากการดําเนินการทีทุจริ ต
ของบุคคลต่าง ๆ ทีเกียวข้อง และช่วยให้บริ ษทั สามารถระดมทุนด้วยต้นทุนทีตําลง
(ข) สื บเนืองจากความเจริ ญเติบโตของธุรกิจเอกชน ทําให้เกิดปัญหาความไม่เพียงพอ
ของนักบัญชีทีมีคุณภาพ บริ ษทั จดทะเบียนจึงมีความจําเป็ นต้องรับนักบัญชีทียังขาดประสบการณ์
ในวิชาชีพ นอกจากนี นักบัญชีในฐานะทีเป็ นลูกจ้างของบริ ษทั อาจไม่มีความอิสระเพียงพอในการ
ปฏิบตั ิหน้าที และต้องจัดทํางบการเงินตามทีผูบ้ ริ หารสังการ แม้วา่ จะเป็ นเรื องทีไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี รวมทังไม่กล้าทีจะแสดงความเห็นคัดค้านแม้วา่ ตนไม่เห็นด้วยในการกระทํา
ดังกล่าว
(ค) ในบางกรณี ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียนไม่ให้ความร่ วมมือกับผูส้ อบบัญชีในการ
จัดทํางบการเงินและเปิ ดเผยข้อมูลในเบืองต้นให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
หรื อไม่จดั เอกสารให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบอย่างเพียงพอ ทําให้ผสู ้ อบบัญชีไม่สามารถระบุได้วา่
งบการเงินมีความผิดพลาดหรื อไม่
แนวทางดําเนินการ คณะทํางานรับทราบมาตรการทีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาํ เนินการไปแล้ว
รวมทังเสนอแนะมาตรการทีควรจะดําเนินการเพือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี
(ก) ตามทีได้กล่าวในหัวข้อ 2.2 แล้วว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาํ หนดให้บริ ษทั จดทะเบียน
ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายในทีมีประสิ ทธิภาพ เพือให้บริ ษทั มีระบบ
การจัดทําบัญชี และงบการเงินทีน่าเชือถือยิงขึน
(ข) สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรกําหนดมาตรการลงโทษบริ ษทั ทีไม่ให้
ความร่ วมมือกับผูส้ อบบัญชีในการปฏิบตั ิหน้าทีตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีรับรองทัวไป โดยเฉพาะ
ในเรื องการดําเนินการภายใต้ขอบเขตการตรวจสอบทีกําหนดในมาตรฐานการสอบบัญชี
(ค) ทางการควรจัดให้มีการสัมมนาระหว่างผูก้ าํ กับดูแลกับบริ ษทั จดทะเบียนอยูเ่ สมอ
เพือให้บริ ษทั จดทะเบียนตระหนักถึงหน้าที และความสําคัญของงบการเงิน รวมถึงรับทราบระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพือให้สามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้องด้วย
4.2 การเปิ ดเผยข้ อมูล non-financial
คณะทํางานเห็นว่า นอกจากข้อมูลทีเป็ น non-financial ทีกําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผย
ในปัจจุบนั แล้ว ก็ควรกําหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูล non-financial ประเภทอืนไว้ในรายงานประจําปี ด้วย
ได้แก่
(1) แผนการดําเนินงาน รวมทังผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตามแผนดังกล่าว และ
ในกรณี ทีการดําเนินการไม่เป็ นไปตามแผนดังกล่าว ควรเปิ ดเผยสาเหตุ และแนวทางแก้ไขไว้ดว้ ย
ทังนี เพือเป็ นการกระตุน้ ให้การวางแผนการดําเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไป
เพือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว และการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทําให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถ
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ใช้เป็ นกลไกในการควบคุมว่าผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิงานตามแผนการทีวางไว้หรื อไม่ และทราบได้วา่
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด
(2) เหตุการณ์สาํ คัญ ๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั
การถูกดําเนินการเนืองจากไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย การประเมินระบบการบัญชี และการควบคุมภายใน
การเปลียนแปลงโครงสร้างการถือหุ น้ ทังทางตรงและทางอ้อมทีมีนยั สําคัญ นอกจากนี สําหรับธุรกิจ
บางประเภทที intangible asset มีความสําคัญกับการประกอบธุรกิจ หรื อธุรกิจบางประเภททีต้องพึงพิง
ทักษะของบุคลากรเป็ นสําคัญ ควรเปิ ดเผยให้เห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับบริ ษทั
หากเกิดการเปลียนแปลงในรายการดังกล่าวด้วย
(3) การปฏิบตั ิตาม code of best practice ของคณะกรรมการบริ ษทั ในกรณี ทีทางการ
ได้กาํ หนดเป็ น guideline ให้บริ ษทั หรื อกรรมการปฏิบตั ิตาม และกรณี ทีกรรมการไม่ได้ปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดดังกล่าวในเรื องใด ก็ควรเปิ ดเผยเหตุการณ์ดงั กล่าว พร้อมทังเหตุผลทีไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามได้
นอกจากนี ควรมีการเปิ ดเผยความเห็นของกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกรณี ทีบุคคลดังกล่าวได้รับมอบหมายให้แสดงความเห็นเกียวกับระบบบัญชี และการควบคุมภายใน
รวมทังรายการระหว่างกันทีเกิดขึนในระหว่างปี ไว้ในรายงานประจําปี ด้วย
4.3 วิธีการเผยแพร่ ข้อมูล
ปัจจุบนั ผูล้ งทุนสามารถรับทราบข้อมูลของบริ ษทั จดทะเบียนได้หลายวิธี ซึงได้แก่
(1) รายงานต่าง ๆ ทีบริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดส่ งให้แก่สาํ นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพือเผยแพร่ ต่อผูล้ งทุนทัวไป
(2) การเผยแพร่ ขอ้ มูลของบริ ษทั จดทะเบียน โดยผ่านระบบ SIMS ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึงได้แก่ ข้อมูลทัวไปของบริ ษทั ข้อมูลเกียวกับกรรมการ ผูถ้ ือหุ น้ สิ ทธิการจองซือหุน้ ประวัติการ
เพิมทุน และงบการเงิน เป็ นต้น
(3) คําแนะนําด้านการลงทุนจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อทีปรึ กษาการลงทุน
แนวทางดําเนินการ
(1) สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรจัดสัมมนาทางวิชาการเพือให้ความรู ้แก่
ผูล้ งทุน ในเรื องปั จจัยทีควรพิจารณาประกอบการลงทุน วิธีการ และสถานทีทีผูล้ งทุนสามารถหา
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ และสิ ทธิของผูล้ งทุน เป็ นต้น ซึงช่วงทีผ่านมา สํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จดั สัมมนาเพือเผยแพร่ ความรู ้ในรื องดังกล่าวแก่ผลู ้ งทุนไปแล้วหลายครัง
(2) สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศเพือควบคุมการให้บริ การของบริ ษทั หลักทรัพย์ในเรื อง
การให้คาํ แนะนําทางด้านการลงทุนแก่ผลู ้ งทุน ทังนี เพือให้มนใจได้
ั
วา่ การให้บริ การดังกล่าวมีความ
เป็ นกลาง มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงทีเชือถือได้ และมิได้กระทําโดยมีวตั ถุประสงค์พิเศษเพือผลประโยชน์
ของบริ ษทั หลักทรัพย์เอง
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ส่ วนที 5 ปัจจัยอืน ๆ ทีจะทําให้ บริษัทมี good governance โดยสมัครใจ
5.1 การกําหนด code of best practice เพือเป็ นแนวปฏิบัติให้ ผู้บริหารของบริษัท
Code of Best Practice มักเป็ นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของบริ ษทั ซึงส่ วนมาก
มักกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ตามทีกล่าวในส่วนที 2 การกําหนด code of best practice มีประเด็นพิจารณา
ดังนี
(1) ผู้กาํ หนด code of best practice
ในประเทศทีตลาดทุนมีการพัฒนามานานแล้ว เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา ทางการที
กํากับดูแลตลาดทุนมักจะมีบทบาทสําคัญในการส่ งเสริ มให้มีการจัดตังคณะทํางานซึงประกอบด้วย
ตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีฯ สมาคมผูต้ รวจสอบ
ภายในฯ และนักกฎหมาย เป็ นต้น เพือทําการศึกษาถึงแนวทางในการกําหนด code of best practice
และเมือคณะทํางานนันออก guideline หน่วยงานทางการก็จะส่ งเสริ มให้บริ ษทั จดทะเบียนปฏิบตั ิตาม
guideline ดังกล่าว เช่น ในประเทศอังกฤษ London Stock Exchange กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนควร
ปฏิบตั ิตาม Hampel Report หรื อในประเทศสหรัฐอเมริ กา New York Stock Exchange กําหนดให้บริ ษทั
จดทะเบียนควรปฏิบตั ิตาม COSO Report อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ตลาดหลักทรัพย์จะเป็ นหน่วยงาน
ทีออกคู่มือการปฏิบตั ิงานของกรรมการเอง เช่น ในประเทศฮ่องกงและประเทศไทย
ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา จะมีการรวมตัวกันของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียน
ในลักษณะทีเป็ น business roundtable เพือแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับการเสริ มสร้างให้มีระบบ
การกํากับดูแลบริ ษทั ทีดี จากนันก็มกั จะออก business practice เพือเป็ น guideline แก่ผบู ้ ริ หารในการ
ปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป
คณะทํางานเห็นว่า สําหรับกรณี ของประเทศไทย เนืองจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกคู่มือ
การปฏิบตั ิงานของกรรมการแล้ว ดังนัน ในการดําเนินการขันต่อไป ควรมีการ review ข้อกําหนดตาม
guideline ทีใช้อยูใ่ นปัจจุบนั โดยการผลักดันให้มีการแต่งตังคณะทํางานซึงประกอบด้วยตัวแทนจาก
ภาคเอกชนทีเกียวข้อง นอกจากนี ทางการอาจสนับสนุนให้มีการจัดตังองค์กรในลักษณะทีเป็ น
business roundtable เพือให้เป็ นองค์กรทีทําหน้าทีผลักดันให้เกิดแนวทางในลักษณะของ best practice
ในกลุ่มผูป้ ระกอบการเองด้วย
(2) การดําเนินการเมือเกิด non-compliance
เนืองจาก code of best practice มีลกั ษณะเป็ น guideline มิใช่ขอ้ บังคับตามกฎหมาย ดังนัน
การกํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตาม code of best practice น่าจะเป็ นหน้าทีของผูถ้ ือหุน้ และ stakeholder
ทีเกียวข้อง อย่างไรก็ดี เพือให้ผถู ้ ือหุน้ และ stakeholder มีขอ้ มูลทีเพียงพอทีจะกํากับดูแล ควรมีการ
กําหนดให้บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยการไม่ปฏิบตั ิตาม code of best practice ไว้ในรายงานประจําปี ด้วย

34
(3) ความเพียงพอเหมาะสมของ code of best practice ทีมีอยู่ในปัจจุบนั
Code of Best Practice ทีตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศใช้อยูใ่ นปั จจุบนั มีเนือหาส่ วนใหญ่
สอดคล้องกับแนวทางทีกําหนดไว้ใน Hampel Report และ COSO Report ดังนัน แนวทางทีกําหนดไว้
น่าจะเพียงพอทีจะให้กรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวปฏิบตั ิได้ระดับหนึง อย่างไรก็ดี
อาจต้องมีการแต่งตังคณะทํางาน เพือ review ความเหมาะสมของข้อกําหนดใน code of best practice
สําหรับการนํามาใช้กบั บริ ษทั ไทยอีกครังหนึง ทังนี การทบทวน code of best practice เป็ นสิ งทีต้องทํา
อย่างต่อเนือง ซึงภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม roundtable ต่าง ๆ ควรจะให้ความเห็นเพือปรับปรุ ง code of
best practice ให้เหมาะสมต่อไป
(4) การสร้ าง awareness ให้ ผู้บริหาร
การทีบริ ษทั ปฏิบตั ิตาม code of best practice หรื อไม่นนั การกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ หารเห็น
ความสําคัญ และพร้อมทีจะปฏิบตั ิตาม guideline เป็ นสิ งสําคัญทีต้องดําเนินการอย่างต่อเนือง ซึงอาจ
กระทําได้โดยการจัดสัมมนา การกําหนดเป็ นหลักสู ตรภาคบังคับในระดับอุดมศึกษา และการบรรจุเป็ น
หลักสูตรสําหรับการอบรมทีจัดโดยทางการ (เช่น วปอ.) นอกจากนี ยังอาจพิจารณาถึงความเป็ นไปได้
ในการจัดตังสถาบันอบรมผูบ้ ริ หาร (Institute of Directors) ด้วย
5.2 บทบาทของเจ้ าหนี
(1) ปัญหาในปัจจุบัน
โครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั ในประเทศไทยส่ วนมากมีการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการ
กูย้ มื มากกว่าการระดมทุนจากผูถ้ ือหุน้ ซึงเงินกูย้ มื ดังกล่าวมักมาจากสถาบันการเงินมากกว่าการออก
ตราสารหนี ดังนัน สถาบันการเงินจึงน่าจะเป็ นผูท้ ีมีบทบาททีสําคัญในการผลักดันให้บริ ษทั ต้องมี
good corporate governance โดยผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชือ การกําหนดเงือนไขการกูเ้ งิน
(covenant) ให้ลูกหนีปฏิบตั ิตาม (โดยเฉพาะเงือนไขในเรื องการห้ามบริ ษทั จําหน่าย จ่าย โอน สิ นทรัพย์
ทีสําคัญ การดํารงสัดส่ วนทางการเงินทีสําคัญ เป็ นต้น) ตลอดจนการติดตามฐานะการดําเนินงาน
และการปฏิบตั ิตามเงือนไขสัญญาของลูกหนี ทังนี เพือประโยชน์ของเจ้าหนีในการดูแลให้ได้รับ
ชําระหนีคืน
อย่างไรก็ตาม ทีผ่านมาสถาบันการเงินส่ วนมากไม่วา่ จะเป็ นสถาบันการเงินไทยหรื อ
ต่างประเทศ ได้มีการเร่ งปล่อยกูเ้ พือขยายฐานะสิ นทรัพย์ และสร้างกําไรในระยะสัน โดยไม่ได้ใช้
หลักความระมัดระวัง และเกณฑ์การพิจารณาทีเข้มงวดเท่าทีควร การพิจารณาสิ นเชือมักจะให้
ความสําคัญกับเรื องหลักประกันมากกว่าระดับ good corporate governance ของลูกหนี กล่าวคือ
เจ้าหนีไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื องความมีชือเสี ยงในเรื องความซือสัตย์สุจริ ตในการดําเนินธุรกิจ
ของลูกหนี และความสามารถในการชําระคืนหนีของบริ ษทั ในระยะยาว การพิจารณาสิ นเชือบางครัง
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อาศัยข้อมูลจากงบการเงินภายในบริ ษทั มากกว่างบการเงินทีผ่านการตรวจสอบ จึงเท่ากับเป็ นการ
สนับสนุน หรื อยอมรับทางอ้อมให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งจัดทํางบการเงินทีถูกต้องเชือถือได้
นอกจากนี ในการพิจารณามูลค่าหลักประกัน ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินซึงไม่วา่ จะเป็ น
in-house valuer หรื อผูป้ ระเมินราคาอิสระอาจไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประเมิน
ราคาอย่างเข้มงวด เนืองจากยังขาดองค์กรทีจะติดตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของบุคลากรเหล่านี
ทําให้ผปู ้ ระเมินราคาทรัพย์สินบางรายอาจให้ความร่ วมมือกับผูก้ ใู้ นการประเมินมูลค่าหลักประกัน
สู งกว่าความเป็ นจริ ง โดยผูใ้ ห้กเู้ องก็ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบราคาประเมินทีนํามาใช้
ดังนัน จึงทําให้ผกู ้ ยู้ มื เงินสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ไม่ยากนัก
นอกจากนี ในการกูย้ มื เงินสถาบันการเงินส่ วนมากมักให้กยู้ มื ในรู ปเงินกูย้ มื ระยะสันแบบ
O/D หรื อ revolving line แม้วา่ ผูก้ จู้ ะนําเงินดังกล่าวไปใช้เพือการลงทุนระยะยาว ดังนัน เจ้าหนีจึง
อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญในการกําหนดเงือนไขของสัญญาเงินกูอ้ ย่างรัดกุม เนืองจากเห็นว่า หากมี
การเปลียนแปลงก็สามารถเรี ยกคืนหนีได้ในระยะเวลาอันสัน
(2) บทบาทของทางการทีกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ทีผ่านมาข้อกําหนดของทางการเกียวกับหลักเกณฑ์การตังสํารองของสถาบันการเงิน
ซึงกําหนดว่าสถาบันการเงินยังไม่จาํ เป็ นต้องตังสํารองหากหลักประกันของลูกหนียังคุม้ มูลหนีอยู่
แม้วา่ หนีดังกล่าวจะเข้าข่ายต้องระงับการรับรู ้รายได้แล้วก็ตาม อาจเป็ นอีกปัจจัยหนึงทีทําให้
สถาบันการเงินคํานึงถึงเรื องหลักประกันมากกว่าการมี good corporate governance ของลูกหนี
อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การตังสํารองแล้ว โดยใช้หลัก
cash flow หรื อความสามารถในการชําระหนีมากกว่าหลักประกัน ตามข้อกําหนดใหม่สถาบันการเงิน
ต้องพิจารณากันเงินสํารองสําหรับลูกหนีทีค้างชําระดอกเบียเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันครบกําหนด
ชําระแล้วค่อยนํามูลค่าหลักประกันมาหักออกจากจํานวนทีต้องกันสํารอง จึงน่าจะทําให้สถาบัน
การเงินให้ความสําคัญกับความสามารถในการชําระหนีของลูกหนีมากขึน
นอกจากนี ในการกํากับดูแลสถาบันการเงินต่อไป ทางการควรจะให้ความสําคัญกับ
ระบบการควบคุมภายใน การพิจารณาสิ นเชือ และ good corporate governance ของสถาบันการเงินเอง
เพิมขึนด้วย
5.3 บทบาทของ outside shareholder
มาตรการประการหนึงทีใช้ในการกํากับดูแลบริ ษทั ได้กค็ ือ การสนับสนุนให้มี concentration
ของ non-controlling shareholder มากขึน เพือให้ผถู ้ ือหุน้ ดังกล่าวมีผลประโยชน์ในบริ ษทั มากพอ
จนเป็ นแรงจูงใจให้ใช้สิทธิในการกํากับดูแลบริ ษทั การส่ งเสริ มให้มี concentration อาจดําเนินการได้
โดยการสนับสนุนให้ผลู ้ งทุนลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึงผูล้ งทุนสถาบันดังกล่าวจะทําหน้าทีเป็ นผูก้ าํ กับ
ดูแลบริ ษทั หรื ออาจทําโดยการส่ งเสริ มให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในลักษณะทีเป็ น
activism group ให้มากขึน โดยมีประเด็นพิจารณาสําหรับแต่ละกลุ่ม ดังนี
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(1) ผู้ลงทุนสถาบัน
ผูล้ งทุนประเภทสถาบันทีสําคัญ ซึงน่าจะเป็ นกลุ่มผูล้ งทุนทีควรส่ งเสริ มให้ทาํ หน้าที
ในการกํากับดูแลบริ ษทั ได้แก่ กองทุนรวมซึงมีทงกองทุ
ั
นในประเทศและต่างประเทศ แต่ในขณะนี
ผูล้ งทุนดังกล่าวยังมีจาํ นวนไม่มากพอ และขนาดการลงทุนก็ไม่ใหญ่เพียงพอทีจะจูงใจให้แสดงบทบาท
ดังกล่าวเท่าทีควร จึงอาจไม่มีแรงจูงใจเพียงพอทีผูล้ งทุนกลุ่มนีจะเข้าไปกํากับดูแลบริ ษทั ทีลงทุน
สําหรับกองทุนของต่างประเทศ เนืองจากขนาดการลงทุนของกองทุนในประเทศไทยเล็กเมือเทียบกับ
ขนาดการลงทุนโดยรวม ทีผ่านมาผูล้ งทุนเหล่านีจึงสนใจผลตอบแทนทีได้ระยะสันมากกว่าทีจะดูแล
การบริ หารงานของบริ ษทั ดังนัน เมือไม่พอใจการบริ หารงานของบริ ษทั จึงมักเลือกทีจะขายหุ น้ ทิง
มากกว่าทีเข้าควบคุมกิจการ
(2) การรวมกลุ่มของผู้ลงทุนรายย่ อย
ทีผ่านมาผูล้ งทุนรายย่อยไม่ค่อยมีการรวมตัวกันเพือเป็ น activism group ในการดูแลการ
ทําหน้าทีของผูบ้ ริ หารเท่าทีควร ทังนี อาจมีสาเหตุมาจากประเด็นหลัก ๆ 3 ประเด็น คือ (ก) ตัวผูถ้ ือหุน้
เองไม่ทราบสิ ทธิทีมีตามกฎหมาย (ข) ผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าการไปเข้าร่ วมประชุมเป็ นเรื องเสี ยเวลาและไม่มี
ประโยชน์ เนืองจากเป็ นเสี ยงส่ วนน้อยในทีประชุม และ (ค) กรณี ทีเกิดปัญหาเกียวกับการกระทําการ
ทุจริ ตของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ในปั จจุบนั ยังไม่มีกลไกทีเอือให้การรวมตัวกันของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
เป็ นไปโดยสะดวก
คณะทํางานมีความเห็นว่า ทางการควรจะพิจารณาทังปัจจัยทีจะช่วยกระตุน้ เพือให้เกิด
การรวมกลุ่มของผูถ้ ือหุน้ เหล่านี เช่น ยอมรับผูแ้ ทนของสมาคมที active เข้าร่ วมพิจารณานโยบาย
บางเรื อง การสร้างความเข้าใจเกียวกับสิ ทธิของผูล้ งทุน เป็ นต้น
5.4 ภาวะการแข่ งขันในตลาด
ตลาดทีมีการแข่งขันสู งจะทําให้บริ ษทั ต้องแข่งขันเพือลดต้นทุน ซึงต้นทุนทีสําคัญ
ประการหนึงคือ ต้นทุนการเงิน ภายใต้สภาวะการณ์ทีตลาดมีลกั ษณะ globalization หากบริ ษทั ใด
ไม่มี corporate governance ทีดี ผูล้ งทุนก็อาจจะไม่เลือกลงทุนในบริ ษทั นัน ซึงจะทําให้การระดมทุน
เพือขยายกิจการต่อไปทําได้ยาก อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดสิ นค้าจะมีการแข่งขันสูง ถ้าตลาดการเงินไม่มี
ประสิ ทธิภาพ ก็อาจทําให้แรงจูงใจให้บริ ษทั มี good corporate governance ลดลงได้ เช่น ผูล้ งทุนสนใจ
ลงทุนระยะสันมากกว่าการได้รับผลตอบแทนระยะยาว หรื อการบริ หารงาน (เลือกลงทุนหรื อ
ให้สินเชือ) ถูกแทรกแซงโดยภาครัฐก็อาจทําให้ผลู ้ งทุนไม่สามารถบริ หารเพือให้ได้ผลตอบแทนสูงสุ ด
เป็ นต้น
ดังนัน บทบาทของทางการจึงควรขจัดอุปสรรคทีทําให้ตลาดไม่สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มที
เช่น การผูกขาดตลาดสิ นค้าของภาคเอกชน การจํากัดการแข่งขันในกิจการของรัฐวิสาหกิจการ
จํากัดการให้สิทธิสมั ปทาน การแทรกแซงการตัดสิ นใจจัดสรรเงินลงทุนของเอกชน เป็ นต้น
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นอกจากนี ทางการควรจะพัฒนาตลาดตราสารหนีให้สามารถแข่งขันกับตลาดสิ นเชือของ
สถาบันการเงินได้ดว้ ย ซึงการดําเนินการดังกล่าวจะเป็ นอีกปัจจัยหนึงทีสามารถสร้างภาวะการแข่งขัน
และการปรับปรุ งคุณภาพในการดําเนินงานของสถาบันการเงินต่อไป
5.5 บรรยากาศทางธุรกิจอืน
(1) แรงกดดันให้ ผ้ ูบริหารต้ อง maximize shareholders’ value
นอกจากการสร้าง corporate governance ภายในองค์กรเพือดูแลการดําเนินงานของ
ฝ่ ายบริ หารแล้ว ในต่างประเทศปั จจัยหนึงทีทําให้ผบู ้ ริ หารต้องดําเนินงาน เพือประโยชน์สูงสุ ดของ
ผูถ้ ือหุน้ อยูเ่ สมอ คือ การทีมี threat ว่าหากไม่ดาํ เนินการดังกล่าว อาจทําให้กิจการถูก takeover และตน
ซึงเป็ นผูบ้ ริ หารจะถูกเปลียน อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการทํา takeover เพือผลประโยชน์ระยะสัน เช่น
เพือเก็งกําไรก็อาจจะเป็ นการรบกวนบริ ษทั โดยไม่ได้ช่วยกระตุน้ การทํางานของฝ่ ายบริ หาร
ในประเทศไทยทีผ่านมา การทํา hostile takeover เพือเปลียนผูบ้ ริ หารมักจะเกิดได้ยาก
ส่ วนหนึงอาจจะเนืองมาจากผูซ้ ือกิจการไม่เชือมันในข้อมูลทีเปิ ดเผย หรื อมีขอ้ มูลไม่เพียงพอทีจะ
ประเมินว่าผูบ้ ริ หารจะทําให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับประโยชน์สูงสุ ด นอกจากนี จํานวนหุน้ ส่ วนใหญ่ยงั คง
ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ การ takeover เพือให้ได้มาซึงอํานาจในการควบคุมบริ ษทั คงไม่สามารถเกิดขึน
ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในภาวะปัจจุบนั ธุรกิจจํานวนมากต้อง
เร่ งหา strategic partner ใหม่ เพือฟื นฟูกิจการ ดังนัน จึงอาจเป็ นปัจจัยหนึงทีจะช่วยให้บริ ษทั ต้องเร่ ง
ยกระดับ governance ของตน เพือสร้างความมันใจแก่ผรู ้ ่ วมลงทุนรายใหม่
(2) การสร้ างมาตรฐานของบริษัททีมี good corporate governance
เนืองจาก corporate governance เป็ นปัจจัยสําคัญประการหนึงทีผูล้ งทุนควรใช้
ประกอบการตัดสิ นลงทุน แต่การประเมินดังกล่าว อาจต้องอาศัยความชํานาญเฉพาะด้าน ซึงผูล้ งทุน
ทัวไป
อาจไม่สามารถดําเนินการได้ ปัจจุบนั ยังไม่มี parameter ทีจะเป็ นเครื องวัดความมี good governance
ของบริ ษทั ให้ผลู ้ งทุนใช้ในลักษณะเดียวกับการจัดอันดับความน่าเชือถือ ดังนัน จึงควรจะส่ งเสริ ม
ให้มี benchmark ในการวัด good governance เพือเป็ นแรงจูงใจให้บริ ษทั ต้องรักษา หรื อปรับปรุ งให้ได้
rating ในระดับสู ง ซึงจะเป็ นประโยชน์ในการระดมทุนต่อไป การสร้าง parameter ดังกล่าว อาจ
ดําเนินการได้โดยการจัดตังสถาบันเฉพาะทีทําหน้าทีประเมินความมี good governance ของบริ ษทั หรื อ
อาจกําหนดให้การจัดอันดับความน่าเชือถือของบริ ษทั ต้องนําปัจจัย เรื อง governance มาเป็ นปั จจัยหนึง
ในการพิจารณากําหนด rating ของบริ ษทั ด้วย นอกจากนี การส่ งเสริ มให้มี business roundtable
ทีคัดเลือกเฉพาะสมาชิกทีมี governance ดี ก็สามารถใช้เป็ น parameter ได้ประการหนึงด้วย
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5.6 Good Governance ในระดับรัฐบาล
เพือให้บริ ษทั มี good corporate governance รัฐบาลก็ควรจะต้องมี good governance ด้วย
เพือเป็ นตัวอย่างให้บริ ษทั และทําให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งสนับสนุนรัฐบาล หรื อเจ้าหน้าทีอย่างไม่โปร่ งใส
อย่างไรก็ดี การดําเนินการในเรื องนีเป็ นเรื องใหญ่ ซึงต้องอาศัยผูม้ ีความเชียวชาญโดยตรงต่อไป
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