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เป็นอยา่งมาก ความเห็นท่ีไดรั้บจากคณะท างานทุกท่านช่วยใหบ้ทศึกษาฉบบัน้ีสามารถครอบคลุม
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งกวา้งขวางข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับผูท่ี้จะใชบ้ทศึกษาฉบบัน้ี
เป็นแนวทางในการเสริมสร้าง good corporate governance ต่อไป  นอกจากน้ี ส านกังาน ก.ล.ต.  
ขอขอบคุณศาสตราจารยฐิ์ติพนัธ์ุ  เช้ือบุญชยั ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยักฎหมายและพฒันา  คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และทีมงาน ซ่ึงเป็นผูจ้ดัท าบทศึกษาเก่ียวกบักฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดัของ
ประเทศไทย ซ่ึงคณะท างานไดน้ าขอ้มูลท่ีรวบรวมอยูใ่นบทศึกษาดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการบริษทัมหาชนจ ากดั มาใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิง
ในบทศึกษาฉบบัน้ีดว้ย  
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บทน า  
  

ส่วนที ่1  Overview  : สภาพ corporate governance ในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียน 
ในประเทศไทย 
 1.1 ความจ าเป็นในการสร้าง corporate governance 
 1.2 โครงสร้างบริษทัดา้นผูถื้อหุน้ และการบริหารงาน  
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ส่วนที ่2  ความคาดหวงัเกีย่วกบับทบาท หน้าที ่รวมทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการในการ
ท าให้เกดิ good corporate governance  
 2.1 รูปแบบของคณะกรรมการ  
 2.2 ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล 
 (1) จ านวน และบทบาทของกรรมการอิสระ 
 (2) Audit Committee 
 2.3 ท่ีมาของกรรมการ 
 2.4 การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการและผูบ้ริหาร 
 2.5 ขนาดของคณะกรรมการ 
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ส่วนที ่3 ปัจจัยด้านกฎหมายทีจ่ะท าให้เกดิ good corporate governance   
 3.1 การคุม้ครองผูถื้อหุน้ในเร่ืองการใชสิ้ทธิออกเสียง  
 (1) การเรียกประชุมผูถื้อหุน้ 
 (2) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 
 (3) ขั้นตอน และวธีิการในการขอรับมอบอ านาจออกเสียงแทนผูถื้อหุน้ 
(proxy)  
 (4) การเลือกตั้งกรรมการ 
 (5) การรับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
 (6) การใหค้วามคุม้ครองผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัมติในเร่ืองส าคญั ๆ  
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 3.2 บทบาท และความรับผดิชอบของกรรมการ 
 (1) หนา้ท่ีของกรรมการ 
 (2) การซ้ือขายทรัพยสิ์นหรือท าธุรกรรมอ่ืนกบักรรมการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 (3) การใช ้inside information เพื่อซ้ือขายหลกัทรัพย ์
 (4) บทบญัญติัเก่ียวกบัการกระท าผดิทางอาญาของผูบ้ริหาร 
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 3.3 การก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย 
 (1) การก ากบัดูแลโดยผูถื้อหุน้ 
 (2) การก ากบัดูแลโดยทางการ 
 3.4 กระบวนการใหค้วามคุม้ครองเจา้หน้ี 
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ส่วนที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและ transparency   
 4.1 การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการเงิน 
 (1) มาตรฐานการบญัชี 
 (2) บทบาทของผูส้อบบญัชี 
 (3) บทบาทของบริษทั 
 4.2 การเปิดเผยขอ้มูล non-financial  
 4.3 วธีิการเผยแพร่ขอ้มูล 
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ส่วนที ่5 ปัจจัยอืน่ ๆ ทีจ่ะท าให้บริษัทมี good governance โดยสมัครใจ  
 5.1 การก าหนด code of best practice เพื่อเป็นแนวปฏิบติัใหผู้บ้ริหารของบริษทั  
 5.2 บทบาทของเจา้หน้ี 
 5.3 บทบาทของ outside shareholder 
 5.4 ภาวะการแข่งขนัในตลาด 
 5.5 บรรยากาศทางธุรกิจอ่ืน 
 5.6 Good Governance ในระดบัรัฐบาล  

 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

  

บรรณานุกรม 39 
 



บทน า 
 

  คณะท างานท่ีส านกังาน ก.ล.ต. จดัตั้งข้ึน ไดจ้ดัท าบทศึกษา เร่ือง การเสริมสร้าง  
good corporate governance ของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผลสรุปของคณะท างาน 
ตามรายละเอียดในบทศึกษาฉบบัน้ี  ทั้งน้ี คณะท างานมีขอ้สังเกต ดงัน้ี 
 
 1. วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเร่ืองดงักล่าว คือ เพื่อตอ้งการใหบ้ริษทัในประเทศไทย  
โดยเฉพาะบริษทัจดทะเบียนมี corporate governance ดีข้ึน อนัจะเป็นผลใหผู้ถื้อหุน้และ stakeholder  
อ่ืนไดรั้บความคุม้ครองเพิ่มข้ึนดว้ย คณะท างานเห็นวา่ การท่ีบริษทัจะมี good corporate governance  
หรือไม่นั้น เกิดจากขอ้ก าหนดของกฎหมายส่วนหน่ึง และเกิดจากความสมคัรใจของบริษทัอีกส่วนหน่ึง  
ดงันั้น คณะท างานจึงก าหนดขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิด 
good corporate governance ส าหรับบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่วา่จะเป็นปัจจยัดา้นกฎหมาย 
หรือปัจจยัอ่ืน ๆ  อยา่งไรก็ดี บทศึกษาของคณะท างานฉบบัน้ีเป็นเพียงการศึกษาปัจจยัดงักล่าว  
ในภาพกวา้ง เพื่อท่ีจะน าผลท่ีไดไ้ปศึกษาในรายละเอียดของแต่ละปัจจยัต่อไป 

 
2. ในบทศึกษาน้ีจะเนน้เฉพาะการมี good corporate governance เพื่อประโยชน์ 

ของผูถื้อหุน้เป็นหลกั และอาจรวมถึงการท าเพื่อประโยชน์ของเจา้หน้ีในฐานะท่ีเป็นแหล่งเงินทุน  
ท่ีส าคญัของบริษทัซ่ึงอาจทดแทนเงินทุนจากผูถื้อหุน้ไดส่้วนหน่ึง แต่จะไม่รวมถึงการด าเนินการ 
เพื่อคุม้ครอง stakeholder อ่ืน เช่น พนกังาน ลูกคา้ supplier  สภาพแวดลอ้ม ฯลฯ ซ่ึงอยูน่อกเหนือ 
อ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของคณะท างานชุดน้ี โดยคณะท างานเช่ือวา่  
หากบริษทัด าเนินงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ในระยะยาวแลว้ ยอ่มตอ้งด าเนินงาน
โดยค านึงถึง stakeholder อ่ืนดว้ย 
 
 3. ในการทบทวนบทบญัญติัเร่ืองบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ 
และผูบ้ริหาร รวมทั้งเร่ืองการคุม้ครองผูถื้อหุน้รายยอ่ย คณะท างานไดท้บทวนปัญหาในทางปฏิบติั  
และเสนอแนะแนวทางแกไ้ข แต่ก่อนท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะน าขอ้เสนอแนะของคณะท างานไปแกไ้ข
กฎหมาย ควรจะตอ้งมีการทบทวนผลกระทบของการแกไ้ขดงักล่าวต่อบทบญัญติัต่าง ๆ และโครงสร้าง
ของ พรบ. บริษทัมหาชนฯ รวมทั้งควรจะมีการเปรียบเทียบความคุม้ครองภายใต ้พรบ . บริษทัมหาชนฯ 
กบักฎหมายของต่างประเทศดว้ย  อยา่งไรก็ดี คณะท างานมิไดด้ าเนินการในเร่ืองขา้งตน้ เน่ืองจาก  
ขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลา ประกอบกบักระทรวงพาณิชยไ์ดว้า่จา้งใหศู้นยว์จิยักฎหมายและพฒันา  
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ศึกษาในเร่ืองดงักล่าวอยูแ่ลว้  ดงันั้น การแกไ้ขกฎหมาย 
จึงจะกระท าภายหลงัจากไดศึ้กษาผลการวจิยัโดยละเอียดแลว้ 
 



 4. การจะยกระดบั corporate governance ของบริษทัจดทะเบียน มิไดข้ึ้นกบัโครงสร้าง
ตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพียงอยา่งเดียว แต่ข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัของกรรมการและผูบ้ริหาร
ดว้ย  ดงันั้น การจะเห็นผลวา่บริษทัจดทะเบียนมี corporate governance ดีข้ึนหรือไม่ จึงตอ้งใชเ้วลา 
อีกระยะหน่ึง 
 
  บทศึกษาฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยส่วนท่ี 1 จะเป็นการประเมินสภาพการณ์
โดยทัว่ไปของบริษทัจดทะเบียน โดยจะมีการประเมินถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสริมสร้างให้  
บริษทัจดทะเบียนมี good corporate governance รวมทั้งการพิจารณาถึงโครงสร้างของ 
บริษทัจดทะเบียนปัจจุบนัวา่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง good corporate governance หรือไม่  
ส าหรับส่วนท่ี 2 เน่ืองจากคณะกรรมการจะเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการใหค้  าแนะน าในการบริหารงาน
ต่อฝ่ายบริหาร รวมทั้งควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทัท่ีได้ 
ก าหนดไว ้จึงไดมี้การศึกษา และเสนอแนะบทบาท หนา้ท่ี และโครงสร้างของกรรมการท่ี  
ควรเป็น เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ ส าหรับในส่วนท่ี 3 ส่วนท่ี 4 และส่วนท่ี 5  
จะเป็นการวเิคราะห์ถึงขอ้ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะช่วยใหเ้กิด good  governance รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง 
ในการแกปั้ญหาท่ีพบจากการศึกษา ซ่ึงแนวทางดงักล่าวมีทั้งในลกัษณะท่ีเป็นแนวทางบงัคบั 
ตามกฎหมาย (mandatory approach) และแนวทางแบบสมคัรใจ (voluntary approach) โดยในส่วนท่ี 3  
จะเป็นการวเิคราะห์โครงสร้างทางกฎหมาย ซ่ึงเก่ียวกับการออกกฎเกณฑต่์าง ๆ ใหก้รรมการและ 
ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตาม ส่วนท่ี 4 จะเป็นการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการเปิดเผยขอ้มูล เพื่อใหเ้กิด 
ความโปร่งใส และส่วนท่ี 5 จะเป็นการวเิคราะห์ถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะมีส่วนสนบัสนุน หรือผลกัดนั 
ใหฝ่้ายบริหารตระหนกั หรือตอ้งเสริมสร้างใหมี้ corporate governance แบบสมคัรใจ 
 
 การศึกษาตามเง่ือนไขของธนาคารโลกในแต่ละขอ้ จะพบไดใ้นส่วนต่อไปน้ีของ  
บทศึกษา 
 (1)  เร่ือง “การทบทวนหนา้ท่ี ภาระ และความรับผดิชอบของกรรมการ  
กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ ภาระและความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร” อยูใ่นส่วนท่ี 2 และ 
หวัขอ้ 3.2 
 (2)  เร่ือง “กลไกการคุม้ครองผูถื้อหุน้” อยูใ่นหวัขอ้ 3.1 
 (3)  เร่ือง “การทบทวนขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบของ  
บริษทัจดทะเบียน” อยูใ่นหวัขอ้ 2.2  
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ส่วนท ี1  Overview : สภาพ corporate governance ในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย  
 
1.1  ความจําเป็นในการสร้าง good corporate governance 

โดยทวัไปจะมีการใหค้าํจาํกดัความของ corporate governance ทีแตกต่างกนัไป แต่ใน 
บทศึกษานี corporate governance หมายถึง ระบบการบริหาร และควบคุมการดาํเนินงานภายใน 
ของบริษทั เพอืใหบ้ริษทัสามารถบรรลุถึงเป้าหมายทีตงัไว ้ซึงในหลกัการแลว้ บริษทัควรจะดาํเนินงาน  
เพือประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
 จากการใหค้วามเห็นของผูที้เกียวขอ้งในตลาดทุนไทย ส่วนมากจะเห็นวา่ บริษทัจดทะเบียน 
ของไทยมกัจะมี corporate governance ไม่ดีนกั เมือเทียบกบับริษทัในตลาดทุนทีพฒันาแลว้ และ 
เป็นส่วนหนึงทีทาํใหเ้กิดวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในครังนี  ทงันี เนืองจากบริษทัจาํนวนมากขาด 
การควบคุม และขาดการเปิดเผยขอ้มูลการดาํเนินงานอยา่งเพยีงพอ ทาํใหผู้ล้งทุน หรือแมแ้ต่ฝ่ายจดัการ
ของบริษทัเองไม่สามารถประเมินความเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  นอกจากนี การมี weak corporate 
governance ยงัทาํใหปั้ญหาทางเศรษฐกิจทีไทยประสบอยูร้่ายแรงขึน และใชเ้วลาแกไ้ขนาน  เนืองจาก 
ผูล้งทุนภายนอกซึงมีศกัยภาพเพียงพอทีจะช่วยแกไ้ขปัญหาของบริษทัขาดความมนัใจทีจะเขา้ลงทุน   
ดงันนั การปรับปรุง corporate governance ของบริษทัไทย โดยเฉพาะบริษทัจดทะเบียนจึงมีความสาํคญั
อยา่งยงิในการนาํประเทศใหพ้น้จากภาวะวกิฤต 
 แมว้า่ประเทศไทยจะมิไดอ้ยูใ่นภาวะวกิฤต การสร้าง good corporate governance กย็งัมีความ 
จาํเป็นทีจะตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนืองในระยะยาว เนืองจากแนวโนม้ของตลาดโลกมีการเปิดเสรี  
และมี globalization สูงขึน ทาํใหมี้การแข่งขนัในตลาดสินคา้และบริการเพิมขึน ไม่วา่จะเป็นจากคู่แข่ง
ในประเทศหรือต่างประเทศ บริษทัต่าง ๆ จึงจาํเป็นตอ้งประเมินความเสียง และลดตน้ทุนในการ 
ดาํเนินงาน ซึงปัจจยัและตน้ทุนทีสาํคญัประการหนึง คือ ความสามารถ และตน้ทุนในการระดมทุน  
หากผูล้งทุนไม่วา่จะเป็นผูล้งทุนในประเทศ หรือต่างประเทศขาดความมนัใจใน governance ของบริษทั 
โดยไม่มนัใจวา่สิทธิ และผลประโยชน์ของตนจะไดรั้บความคุม้ครองหรือไม่ ผูล้งทุนกอ็าจไม่เลือก 
ลงทุน (เนืองจากตลาดการเงินโลกเปิดกวา้งขึน ทาํใหผู้ล้งทุนมีช่องทางใหเ้ลือกลงทุนมาก) หรือหาก 
ลงทุนกจ็ะตอ้งการผลตอบแทนสูง ซึงจะทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถแข่งขนัไดใ้นทีสุด 
 
1.2  โครงสร้างบริษัทด้านผู้ถือหุ้น และการบริหารงาน 
 (1)  โครงสร้างด้านผู้ถือหุ้น 
 เมือพิจารณาโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย ส่วนใหญ่มกัจะ
เป็นบริษทัทีมีพืนฐานมาจากบริษทัครอบครัว จึงทาํใหก้ารถือหุน้ และอาํนาจการบริหารในบริษทัมกัจะ 
กระจุกตวัในสมาชิกของครอบครัว (big inside shareholder) และการตดัสินใจเลือกลงทุนของผูล้งทุน
ภายนอกมกัจะเกิดจากความเชือมนัในกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ 
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 การมี ownership concentration ในลกัษณะดงักล่าวมีขอ้ดีในดา้นความคล่องตวัในการ 
ดาํเนินงาน และผูถื้อหุน้รายใหญ่มกัจะมีความผกูพนักบับริษทั และมีแนวโนม้จะคาํนึงถึงประโยชน ์
และความอยูร่อดของบริษทัในระยะยาว  อยา่งไรกดี็ โครงสร้างดงักล่าวกเ็อือใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่
สามารถดาํเนินการในลกัษณะเอาเปรียบผูล้งทุนภายนอกได ้โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มตวัเอง
มากกวา่ผูล้งทุนภายนอก  นอกจากนี โครงสร้างการถือหุน้ระหวา่งบริษทักบับริษทัในกลุ่มจาํนวนมาก
ยงัมีลกัษณะการถือหุน้ไขวก้นั หรือการถือหุน้ผา่น nominee ทาํใหผู้ล้งทุนภายนอกไม่ทราบโครงสร้าง
การถือหุน้ และอาํนาจควบคุมของบริษทัและบริษทัในกลุ่มอยา่งชดัเจน 
 สาํหรับ  outside investor ซึงไดแ้ก่ เจา้หนี ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และผูล้งทุนรายยอ่ย  
ส่วนมากมกัเป็น passive investor จึงมกัจะไม่สามารถรวมตวักนัเพือคานอาํนาจผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ประกอบกบัทีผา่นมาผูล้งทุนเหล่านีมกัจะเนน้การลงทุนในระยะสนั จึงไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบั 
fundamental และการติดตามการดาํเนินงานของบริษทัเท่าทีควร เมือพบการกระทาํมิชอบของบริษทั  
ผูล้งทุนเหล่านีกม็กัเลือกขายหุน้เพือตดัขาดทุนมากกวา่ดาํเนินการฟ้องร้องค่าเสียหายกบับริษทั  
หรือผูบ้ริหาร   ดงันนั การทีทางการกาํหนดใหก้ารดาํเนินการในบางเรืองทีสาํคญั คณะกรรมการบริษทั
ตอ้งขอมติทีประชุมผูถื้อหุน้นนั จึงไม่ค่อยไดผ้ลนกั เพราะในทางปฏิบติัผูถื้อหุน้รายยอ่ยมกัไม่ไป 
เขา้ร่วมประชุม   
 (2)  โครงสร้างด้านการบริหารงาน 
 สืบเนืองมาจากโครงสร้างการถือหุน้ทีมีลกัษณะเป็นครอบครัวดงักล่าว กรรมการและ 
ฝ่ายจดัการของบริษทัส่วนใหญ่จึงมกัเป็นบุคคลในกลุ่มเดียวกนั และเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
โครงสร้างในลกัษณะนี ทาํใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่สามารถทาํหนา้ทีทงัดา้นการกาํหนดนโยบายและ 
ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั โดยไม่มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance)  
เท่าทีควร ในกรณีทีมีการแต่งตงักรรมการทีมิใช่ตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ มกักระทาํเพือให ้
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของทางการ หรือเป็นการใหเ้กียรติ หรือสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบัผูไ้ดรั้บแต่งตงั 
มากกวา่การแต่งตงัเพือใหบุ้คคลนนัทาํหนา้ทีช่วยเหลือ หรือตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง  นอกจากนี ในกรณีทีมีความขดัแยง้ในการบริหารงานบริษทัเกิดขึน กรรมการอิสระ 
ควรปฏิบติัหนา้ทีของตนตามหลกัการเรืองความระมดัระวงั และคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  
แต่ในทางปฏิบติักรรมการอิสระมกัจะดาํเนินการในลกัษณะประนีประนอม เพือผลประโยชนข์อง 
ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง หากมีเรืองทีเห็นวา่ไม่ถูกตอ้งเท่าทีควร กอ็าจจะไม่ไดแ้สดงความเห็นคดัคา้น 
อยา่งจริงจงั หรืออาจจะเลือกลาออกมากกวา่พยายามทีจะระงบัการกระทาํนนั  ดงันนั กรรมการอิสระ 
จึงอาจจะไม่สามารถทาํหนา้ทีของตนในคณะกรรมการบริษทั เพือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
รายยอ่ยไดเ้ท่าทีควร 
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 แมว้า่ปัจจุบนักฎหมายทีควบคุมบริษทัมหาชนและบริษทัจดทะเบียน จะกาํหนดให้
กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสตัยสุ์จริต และคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุน้
ทุกราย แต่กไ็ม่มีแนวทางทีชดัเจนในการกาํหนดวา่ การปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสตัยสุ์จริตมีขอบเขต
ของการดาํเนินงานมากนอ้ยเพียงใด  นอกจากนี ปัจจุบนัการควบคุมดูแลใหก้รรมการปฏิบติัในเรือง 
ดงักล่าวยงัไม่เขม้งวดเพยีงพอ ไม่วา่จะเป็นโดยผูถื้อหุน้เอง หรือโดยทางการ และอาจจะมีบทบญัญติั
ของกฎหมายบางประการทีทาํใหก้รรมการ หรือผูบ้ริหารสามารถใชเ้ป็นช่องโหว ่เพอืประโยชน์ของ 
ตนเองได ้
 สาํหรับกรณีบริษทัจดทะเบียนทีเป็นรัฐวิสาหกิจซึงรัฐบาลเป็นทงัผูถื้อหุน้ และผูแ้ต่งตงั 
ผูบ้ริหารนนั  เนืองจากธุรกิจทีอยูใ่นรูปรัฐวสิาหกิจส่วนใหญ่มกัจะไดสิ้ทธิผกูขาด หรือเป็น 
ผูป้ระกอบการหลกัในอุตสาหกรรมนนั ๆ ประกอบกบัภาครัฐมกัจะช่วยเหลือในการจดัหา หรือ 
คาํประกนัเงินทุนเพือดาํเนินธุรกิจให ้ ดงันนั รัฐวิสาหกิจจึงมกัขาดความกระตือรือร้นทีจะสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขนัในเชิงธุรกิจและปรับปรุง corporate governance ของตนเอง  นอกจากนี  
ขอ้บงัคบับางส่วนของรัฐวสิาหกิจยงัอาจเป็นอุปสรรคต่อการเกิด good corporate governance ดว้ย  
เช่น ขอ้บงัคบัในเรืองทีมาของกรรมการ ซึงกาํหนดใหต้อ้งมาจากหน่วยงานภาครัฐ โดยการแต่งตงั 
ผูแ้ทนภาครัฐมกัจะอิงกบัตาํแหน่งมากกวา่การคดัเลือกผูที้มีความรู้ความสามารถในภาคธุรกิจ เป็นตน้   
อยา่งไรกต็าม ปัญหาของรัฐวิสาหกิจเป็นปัญหาทีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเป็นการเฉพาะ บทศึกษาฉบบันี 
จึงจะไม่ยกประเดน็ดงักล่าวขึนมาพจิารณา โดยจะศึกษาเฉพาะปัญหาของบริษทัจดทะเบียนทวัไป 
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ส่วนท ี2  ความคาดหวงัเกยีวกบับทบาท หน้าท ีรวมทงัโครงสร้างของคณะกรรมการในการทาํให้เกดิ  
good corporate governance  
 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูที้มีความสาํคญัอยา่งยงิในการควบคุมดูแลการดาํเนินงานของ 
ฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และรับผดิชอบการดาํเนินงานนนัต่อผูถื้อหุน้ และบุคคลภายนอก 
อืน ๆ  ดงันนั การทาํใหบ้ริษทัมี good governance จึงตอ้งเนน้ไปทีบทบาท หนา้ที และโครงสร้างของ
คณะกรรมการ  
 คณะกรรมการควรทาํหนา้ทีไดท้งัในดา้นการใหน้โยบาย และขอ้ชีแนะในการประกอบธุรกิจ
แก่ฝ่ายจดัการ และตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายจดัการใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทัทีกาํหนดไว ้ 
ในการทาํหนา้ทีดงักล่าว คณะกรรมการควรยดึหลกัปฏิบติั ดงันี 
 Fairness  คณะกรรมการควรดาํเนินงานเพอืประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม ผูล้งทุน และ 
ผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมโดยไม่เอาเปรียบ ฉอ้โกง หรือหาผลประโยชน์ใหต้วัเอง  
หรือผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึงอยา่งไม่เป็นธรรม เช่น กรรมการตอ้งไม่ซือขายทรัพยสิ์นกบับริษทั 
โดยไม่คาํนึงถึงความเหมาะสมทางธุรกิจ หรือไม่เป็นไปในราคาตลาด ไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทั 
ไปใชใ้นกิจการส่วนตวั เป็นตน้  นอกจากนี คณะกรรมการควรดูแลใหฝ่้ายจดัการบริหารงาน 
ดว้ยความเป็นธรรมดว้ย  
 Transparency  คณะกรรมการและผูบ้ริหารควรบริหารงานดว้ยความโปร่งใส มีการเปิดเผย 
ขอ้มูลทีถูกตอ้ง  ครบถว้น ชดัเจน เชือถือได ้ทนัการณ์ และสมาํเสมอ เพือให ้outside investor สามารถ
ประเมินผลการดาํเนินงานและความเสียงทีเกียวขอ้งได ้
 Accountability  คณะกรรมการควรตอ้งรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ในการดาํเนินงานของบริษทั 
ใหบ้รรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้และเป็นไปตามกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นกฎหมายเกียวกบั
บริษทั การทาํงาน สิงแวดลอ้ม ฯลฯ  
 Responsibility  คณะกรรมการควรจะปฏิบติัหนา้ทีทีกาํหนดทุกประการดว้ยความตงัใจ และ
ความรับผดิชอบ กรรมการทุกคนควรจะตอ้งเขา้ประชุมอยา่งสมาํเสมอ และปฏิบติัหนา้ทีทีไดรั้บ 
มอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 

เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว โครงสร้างคณะกรรมการ วิธีการแต่งตงักรรมการ และ 
การจ่ายค่าตอบแทน ปัจจยัทางดา้นกฎหมาย และสิงแวดลอ้มภายนอก ควรทีจะเอือ และผลกัดนัให ้
คณะกรรมการดาํเนินงานโดยยดึหลกัการขา้งตน้ และสามารถสร้างแรงกดดนัต่อคณะกรรมการ 
ในกรณีทีไม่ไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการขา้งตน้ได ้ อยา่งไรกดี็ ขอ้พิจารณาในส่วนนีจะเกียวขอ้งเฉพาะ 
ในเรืองโครงสร้างคณะกรรมการ และมาตรการอืน ๆ ทีสามารถสร้างขึนไดภ้ายในบริษทั ส่วนประเดน็
เรืองขอ้กฎหมายจะพิจารณาในส่วนที 3 
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 นอกจากนี เพอืช่วยใหค้ณะกรรมการปฏิบติัหนา้ทีไดต้ามทีคาดหมายขา้งตน้ คณะกรรมการ 
จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญในธุรกิจทีบริษทัดาํเนินอยู่
อยา่งเพยีงพอ รวมทงัตอ้งมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจในคณะกรรมการดว้ย เนืองจาก 
คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายบริหารดว้ย ประเดน็เรืองทีกรรมการ 
ควรเป็นผูมี้ความรู้ในธุรกิจจึงมกัไม่เป็นปัญหามากนกั  ดงันนั การศึกษาเกียวกบัโครงสร้าง 
คณะกรรมการจึงจะเนน้ไปทีบทบาทในการควบคุมและกาํกบัดูแลฝ่ายบริหาร รวมทงักลไกอืน 
ทีจะส่งเสริมใหก้รรมการปฏิบติัหนา้ทีโดยยดึหลกัการทงั 4 ประการขา้งตน้ 
 
2.1  รูปแบบของคณะกรรมการ 
 รูปแบบคณะกรรมการทีใชใ้นประเทศต่าง ๆ มี 2 ระบบใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ระบบ one-tier board 
หรือ unitary board  และระบบ two-tier board หรือ multiple board โดยแต่ละระบบมีรายละเอียด ดงันี 

(1)  Unitary Board   
 เป็นรูปแบบทีใชใ้นประเทศส่วนมาก เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ ออสเตรเลีย ฮ่องกง และ 

แคนาดา ในรูปแบบนีคณะกรรมการทีรับผดิชอบการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอกมีเพยีง 
ชุดเดียว โดยคณะกรรมการดงักล่าวจะรับผดิชอบทงัเรืองการตดัสินใจทีสาํคญัทางธุรกิจ และการกาํกบั
ดูแลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร การจะทาํใหค้ณะกรรมการทาํหนา้ทีทงั 2 ดา้นไปพร้อมกนั อาจตอ้ง
มีการสร้างกลไกเพือถ่วงดุลอาํนาจภายในคณะกรรมการ เช่น การแต่งตงักรรมการอิสระทีเป็น  
non-executive director เขา้ร่วมในคณะกรรมการ การแยกบุคคลทีทาํหนา้ทีประธานกรรมการออกจาก 
CEO เป็นตน้  นอกจากนี ยงัอาจดาํเนินการผา่น committee ต่าง ๆ ทีคณะกรรมการแต่งตงั เช่น 

 - Executive Committee  ทาํหนา้ทีดูแลการบริหารงาน แทนทีจะให ้CEO เป็นผูต้ดัสินใจ 
ทุกเรืองแต่ผูเ้ดียว 
 - Audit Committee  ทาํหนา้ทีตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายบริหาร 
 - Nominating Committee  ทาํหนา้ทีเสนอชือบุคคลทีควรไดรั้บแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการ 
หรือผูบ้ริหาร 
 - Compensation Committee  ทาํหนา้ทีพิจารณาผลตอบแทนของฝ่ายบริหาร เป็นตน้  
 ขอ้ดีของรูปแบบนี คือ กรรมการทุกคนมีหนา้ทีเหมือนกนั โดยไม่ไดแ้บ่งแยก แต่หากไม่มี
ระบบ check and balance ทีดี กอ็าจทาํใหค้ณะกรรมการไม่สามารถทาํหนา้ทีไดค้รบถว้น โดยเฉพาะ
หนา้ทีในการตรวจสอบ และคานอาํนาจกบัฝ่ายบริหาร 
 (2)  Multiple Board   

 ประเทศทีมีโครงสร้างคณะกรรมการในลกัษณะนี ไดแ้ก่ ญีปุ่น เยอรมนั โดยในรูปแบบนี  
จะแบ่งคณะกรรมการออกเป็นสองระดบั (two-tier system) ไดแ้ก่ supervisory board และ operating 
board โดย supervisory board ทาํหนา้ทีกาํกบัตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายบริหาร และ operating board 
ทาํหนา้ทีช่วยฝ่ายจดัการในการตดัสินใจทางธุรกิจ สมาชิกของคณะกรรมการทงั 2 ชุด มกัจะไม่ใช่
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บุคคลเดียวกนั และ CEO มกัจะไม่อยูใ่น supervisory board เพือใหส้ามารถคานอาํนาจกนัไดโ้ดยไม่มี 
conflict of interest รูปแบบคณะกรรมการในลกัษณะนีจะแบ่งแยก management กบั ownership  
ออกจากกนัอยา่งชดัเจน   

 รูปแบบคณะกรรมการบริษทัภายใตก้ฎหมายไทยเป็นแบบ one-tier โดยบริษทัส่วนมาก 
มกัจะไม่มีกลไกถ่วงดุลอาํนาจภายในคณะกรรมการเท่าทีควร คณะทาํงานเห็นวา่ แมว้า่การเปลียน 
รูปแบบคณะกรรมการไปเป็นแบบ two-tier จะช่วยลดปัญหานีได ้แต่การดาํเนินการดงักล่าวอาจมี 
ผลกระทบมาก และการแกไ้ขจุดอ่อนของระบบ one-tier นี กส็ามารถทาํไดโ้ดยวิธีอืน เช่น ปรับปรุง 
โครงสร้างภายในของคณะกรรมการใหมี้ non-executive director ในคณะกรรมการ หรือมีการแต่งตงั
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ มาเพือพิจารณาในเรืองทีกรรมการส่วนใหญ่อาจมี conflict of interest เป็นตน้  
 
2.2  ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล 

ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลในคณะกรรมการทีมีการใชใ้นประเทศไทยขณะนี ไดแ้ก่  
การแต่งตงักรรมการอิสระ และการแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีประเดน็พิจารณา ดงันี 

(1)  จํานวนและบทบาทของกรรมการอสิระ  
 ปัจจุบนั พรบ.บริษทัมหาชนฯ ไม่มีขอ้กาํหนดในเรืองการมีกรรมการอิสระไว ้ 

แต่สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนดใหบ้ริษทัทีเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน  
และบริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 2 คน ซึงตอ้งเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่  
ผูบ้ริหาร และผูที้เกียวขอ้ง และถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 
ของบริษทั ขอ้กาํหนดดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พือช่วยลดปัญหาในเรืองทีผูล้งทุนรายยอ่ยไม่มีตวัแทน
ของตนในคณะกรรมการ  นอกจากนี กรรมการอิสระยงัไดรั้บการคาดหวงัวา่จะช่วยทาํหนา้ทีกาํกบัดูแล
การทาํงานของฝ่ายบริหารแทนผูถื้อหุน้รายยอ่ย เพือป้องกนัการเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายยอ่ยของ 
ฝ่ายบริหาร  ส่วนหนึงของหนา้ทีดงักล่าว คือ กรรมการอิสระจะตอ้งใหค้วามเห็นเกียวกบัความ 
เหมาะสมของการทาํรายการเกียวโยงกนั รวมทงัแสดงความเห็นดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจาํปี 
 อยา่งไรกดี็ มีประเดน็ทีตอ้งพิจารณาต่อไปวา่ การทีสาํนกังาน ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนดจาํนวนกรรมการอิสระไวเ้ป็นจาํนวนทีแน่นอน โดยไม่คาํนึงถึงจาํนวน
กรรมการทงัหมด และสดัส่วนการถือหุน้ของ outside shareholder นนั อาจทาํใหใ้นกรณีที 
คณะกรรมการทงัหมดมีขนาดใหญ่ และกรรมการส่วนใหญ่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่  
กรรมการอิสระทงั 2 คนดงักล่าว อาจจะไม่สามารถทดัทานการตดัสินใจของคณะกรรมการในเรืองที
อาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ยได ้ อยา่งไรกต็าม คณะทาํงานเห็นวา่ บทบาทของกรรมการอิสระ 
น่าจะมีความสาํคญัมากกวา่จาํนวน เพราะในทางปฏิบติั การประชุมคณะกรรมการของบริษทัไทยมกัจะ
ไม่ค่อยมีการลงคะแนนเสียงกนัจริง ๆ  
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 จากรายงานเกียวกบั code of best practice ของประเทศต่าง ๆ มีขอ้แนะนาํเกียวกบัจาํนวน
กรรมการทีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร (non-executive director) อยูบ่า้ง โดยบทศึกษาดงักล่าวมกัจะ 
ใหค้วามสาํคญักบัสดัส่วนของ non-executive director เพือตรวจสอบการทาํงานของ executive director 
มากกวา่ความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบุคคลเหล่านนั เนืองจากเห็นวา่ การมี equity stake ใน
บริษทัไม่จาํเป็นตอ้งก่อใหเ้กิด conflict of interest ในการทาํหนา้ทีตรวจสอบการดาํเนินงานของฝ่าย
บริหารเสมอไป outside shareholder ซึงมีผลประโยชน์จากหุน้กน่็าจะทาํหนา้ทีเพือรักษา 
ผลประโยชน์ตนเองไดต้ราบเท่าทีผูถื้อหุน้นนัไม่ไดท้าํหนา้ทีบริหาร  ทงันี code of best practice ของ
ประเทศต่าง ๆ ไดมี้การแนะนาํเกียวกบั non-executive director หรือ independent director ไวด้งันี  
 - ประเทศ South Africa (The King Report) : ในคณะกรรมการควรมีกรรมการ 
ทีเป็น executive และ non-executive สมดุลกนั โดยในรายงานเสนอแนะวา่ คณะกรรมการควรมี  
non-executive director ไม่นอ้ยกวา่ 2 คน และประธานกรรมการควรเป็น independent non-executive 
director ส่วน executive director กค็วรมีไม่นอ้ยกวา่ 2 คนเช่นกนั 
 - ประเทศอินเดีย (Desirable Corporate Governance) : กรณีทีประธานกรรมการ 
เป็น non-executive director ควรมี independent non-executive director อยา่งนอ้ย 30% และกรณีที
ประธานกรรมการเป็นคนเดียวกบั Managing Director  ควรมี independent non-executive director  
อยา่งนอ้ย 50% 
 - ประเทศสหรัฐอเมริกา (Business Roundtable by Deloitte&Touche Review) :  
ความเป็นอิสระจาก management ของคณะกรรมการบริษทัมหาชนขนาดใหญ่เป็นประเดน็สาํคญั  
โดยกรรมการของบริษทัส่วนใหญ่ (majority) ควรจะเป็น non-executive director และกรรมการเหล่านี
ควรจะมีการประชุมระหวา่งกนัเองอยา่งนอ้ย 1 ครัง 
 - ประเทศองักฤษ (Hampel Committee) : อยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทั 
ควรเป็น non-executive director 
 จากการสาํรวจโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย ซึงจดัทาํ
โดยบริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ จาํกดั พบวา่ บริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่จะมีกรรมการอิสระ 
เท่ากบัจาํนวนขนัตาํทีทางการกาํหนด มีเพยีงร้อยละ 15 เท่านนัทีมีจาํนวนกรรมการอิสระมากกวา่
จาํนวนขนัตาํทีทางการกาํหนด เนืองจากเห็นวา่ กรรมการอิสระเป็นบุคคลภายนอกทีสามารถ 
ทาํประโยชน์ใหก้บับริษทัไดอ้ยา่งมาก  

 ในประเดน็เรืองบทบาท หนา้ทีของ non-executive director มีประเดน็พิจารณาวา่  
บทบาท หนา้ทีของกรรมการเหล่านีควรจะเหมือนหรือแตกต่างกบั executive director เนืองจาก 
โดยทวัไปคณะกรรมการตอ้งรับผดิชอบร่วมกนัต่อผูถื้อหุน้ และ stakeholder อืน  ดงันนั หากกาํหนดให้
กรรมการอิสระตอ้งมีหนา้ทีและความรับผดิชอบมากกวา่กรรมการอืน อาจทาํใหบุ้คคลทีมี
ความสามารถและความเหมาะสม ปฏิเสธทีจะรับตาํแหน่งกรรมการอิสระ  นอกจากนี ทีผา่นมากย็งัไม่มี
การ 
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กาํหนดบทบาท หนา้ที และความรับผดิชอบของกรรมการอิสระไวอ้ยา่งชดัเจน  นอกจากนี ควรจะตอ้ง
มีการพิจารณาในประเดน็เรืองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระดว้ย ซึงในประเดน็นีจะกล่าวถึงใน 
หวัขอ้ 2.3 เรืองทีมากรรมการ 

(2)  Audit Committee  
 ในต่างประเทศมีการใชโ้ครงสร้างในเรือง audit committee เขา้มาช่วยในการตรวจสอบ 

การดาํเนินงานของบริษทัโดยในประเทศต่าง ๆ มีคาํแนะนาํ หรือขอ้กาํหนดเกียวกบั audit committee 
ดงันี  
 - ประเทศสหรัฐอเมริกา (Business Roundtable by Deloitte&Touche Review)  : กาํหนดวา่
บริษทัจดทะเบียนใน NYSE ของสหรัฐอเมริกาตอ้งจดัใหมี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบตามที NYSE 
กาํหนด 
 - ประเทศองักฤษ (Hampel Committee) : เสนอแนะวา่บริษทัจดทะเบียนควรจดัตงั 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยควรประกอบดว้ย non-executive director อยา่งนอ้ย 3 คน และ 
ส่วนใหญ่ของ non-executive director ควรเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ และฝ่ายบริหาร  

 - ประเทศ South Africa (The King Report) : แนะนาํวา่คณะกรรมการควรจดัตงั 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบซึงมีการกาํหนดบทบาทหนา้ทีทีชดัเจน และคณะอนุกรรมการควร
ประกอบดว้ย non-executive director อยา่งนอ้ย 2 คน โดยคนหนึงควรเป็นประธานกรรมการ  
 - ประเทศอินเดีย (Desirable Corporate Governance) : กาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียน 
ซึงมี turnover มากกวา่ 1,000 ลา้นรูปีร์ หรือมีทุนชาํระแลว้มากกวา่ 200 ลา้นรูปีร์ ควรจดัตงั 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2 ปี 
 สาํหรับในประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งแต่งตงั 
คณะกรรมการตรวจสอบภายในสินปี 2542 โดยมีขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี 
 (2.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   
 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนดวา่ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ 
ทีเป็นอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน ซึงปัจจุบนักาํหนดวา่ ตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ 
ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 
 จากการประเมินขอ้กาํหนดดงักล่าว คณะทาํงานเห็นวา่ขอ้กาํหนดในเรืองจาํนวน 
น่าจะเหมาะสมแลว้ แต่ควรมีการปรับปรุงขอ้กาํหนดในเรือง “ความเป็นอิสระ” ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหช้ดัเจนขึน ดงันี 
 - ไม่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ (ผูถื้อหุน้ตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไป) หรือผูที้เกียวขอ้ง หรือ 
ญาติสนิท หรือไดรั้บการแต่งตงัขึนเป็นตวัแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยไม่นาํ
ขอ้กาํหนดเดิมในเรืองการถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 มาใชบ้งัคบั เนืองจากทาํใหห้าผูที้จะทาํหนา้ที 
 



 

 

9

 

 
ดงักล่าวไดย้าก  ทงันี คณะทาํงานเห็นวา่การขยายสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวไม่น่าจะทาํให ้
คณะกรรมการตรวจสอบขาดความอิสระ หรือมี conflict of interest หากบุคคลดงักล่าวไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
 - ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้มทงัในดา้นการเงิน 
และบริหารงานของบริษทัจดทะเบียน บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระยะเวลา 1 ปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการของบริษทัไดพ้ิจารณาอยา่ง 
รอบคอบแลว้เห็นวา่ความสมัพนัธ์นนัจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที และการใหค้วามเห็น 
ทีเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ไม่เป็นผูบ้ริหาร ลูกจา้ง หรือพนกังาน หรือทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
จากบริษทัจดทะเบียน บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 -  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถปฏิบติัภารกิจ แสดงความเห็น หรือรายงาน
ตามทีพึงจะเป็นไดโ้ดยอิสระตามภารกิจทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยูภ่ายใต้
อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ  
 (2.2) บทบาทหน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ   
 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดก้าํหนดหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบไว ้ดงันี 
 - ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทัใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ  
และเชือถือได ้
 - ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 - พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 - ดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 
 - ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 - ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 
 - จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจาํปีของบริษทั ซึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะทาํงานเห็นวา่ เนืองจากขอ้กาํหนดในเรืองนีเพิงเริมตน้ในประเทศไทย  
และยงัไม่มีผลบงัคบัเตม็ที  ดงันนั จึงยงัประเมินผลไดย้าก  อยา่งไรกต็าม เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดเ้สนอทีจะเพิมเติมขอ้กาํหนดบางประการ 
ดงันี  
 - ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะจดัทาํแนวทางการกาํหนด charter และคาํอธิบายของแต่ละ
หนา้ทีทีคณะกรรมการตรวจสอบควรใหค้วามสาํคญั เนืองจากเห็นวา่ บริษทัจดทะเบียนทีจดัตงั 
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานขอบเขต หนา้ที และความรับผดิชอบตามประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เท่านนั โดยมิไดมี้การพิจารณากาํหนดเพิมเติมใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้าง และวตัถุประสงคข์ององคก์ร  
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เนืองจากยงัขาดความรู้และความเขา้ใจวา่คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนา้ทีอะไรบา้ง 
 -  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะจดัทาํตวัอยา่งแนวทางการรายงานการกาํกบัดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือเป็นแนวทางในการรายงานในรายงานประจาํปี  
 -  การกาํหนดแนวทางใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถรายงานต่อสาํนกังาน  
ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดห้ากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีรายการทีเป็นความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ หรือรายการสาํคญัอืนใดทีฝ่ายบริหารไม่ปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 -  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะกาํหนดมาตรการ enforcement ในกรณีทีครบกาํหนดวนัที  
31 ธนัวาคม 2542 แลว้ บริษทัจดทะเบียนใดทียงัไม่แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
จะพิจารณาดาํเนินการในลกัษณะเดียวกบักรณีทีมีกรรมการอิสระไม่ครบถว้น เช่น ขึนเครืองหมาย NP 
ใน 3 เดือนแรกนบัจากวนัทีครบกาํหนดแต่งตงักรรมการอิสระใหค้รบถว้น (3 เดือน) และ SP 3 เดือน
ถดัไป และเขา้ข่ายเพิกถอนอีก 3 เดือน หากยงัไม่จดัตงักจ็ะเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 - กาํหนดเพิมเติมวา่หากบริษทัจดทะเบียนมีการเปลียนแปลง charter ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ใหแ้จง้การเปลียนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 
 
2.3  ทมีาของกรรมการ 
 ตามทีกล่าวในตอนตน้วา่ บริษทัจดทะเบียนจาํนวนมากยงัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบุคคล
ในครอบครัวเดียวกนั โดยกรรมการและผูบ้ริหารส่วนมากจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลทีมี
ความใกลชิ้ดกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ การทีอาํนาจในการควบคุมยงัตกอยูใ่นกลุ่มของ big inside 
shareholder ทาํใหก้ารมีกรรมการอิสระเพอืเป็นกลไกการถ่วงดุลอาํนาจในคณะกรรมการไม่สามารถ
ทาํงานไดอ้ยา่งมีอิสระ เนืองจากกรรมการอิสระเองกม็กัจะถูกแต่งตงัโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่  ดงันนั  
เพือทีจะทาํใหโ้ครงสร้างคณะกรรมการสามารถทาํหนา้ทีในการควบคุมฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งเตม็ทีจะตอ้ง
มีกระบวนการสรรหา และแต่งตงับุคคลทีเหมาะสมเพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการดว้ย  อยา่งไรกดี็  
ในส่วนนีจะกล่าวถึงเฉพาะประเดน็เรืองการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ ส่วนวิธีการแต่งตงักรรมการ 
จะกล่าวถึงในส่วนที 3 
 จากรายงานของต่างประเทศมีการใหค้วามเห็นเกียวกบัการเสนอชือกรรมการ โดยบาง 
รายงาน เช่น Hampel Committee และ Business Roundtable by Deloitte&Touche Review เสนอวา่ 
วิธีการหนึงทีจะช่วยใหก้ารแต่งตงักรรมการมีความโปร่งใส คือ การจดัตงั nominating committee  
โดยคณะอนุกรรมการดงักล่าวมีหนา้ทีในการคดัเลือกและเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมต่อ 
ผูถื้อหุน้ และคณะอนุกรรมการดงักล่าว ควรประกอบดว้ย non-executive director เป็นส่วนใหญ่   
เพือใหม้นัใจวา่บุคคลทีไดรั้บการเสนอชือเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ ในขณะทีประเทศ South 
Africa (The King Report) และประเทศอินเดีย (Desirable Corporate Governance) เสนอแนะวา่  
การจดัตงั nominating committee ไม่ควรมีการบงัคบั แต่ควรกาํหนด code ทีชดัเจนเท่านนั  
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 คณะทาํงานเห็นวา่ การแต่งตงั nominating committee อาจจะช่วยใหไ้ดบุ้คคลทีเหมาะสม 
มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยองคป์ระกอบของ committee ดงักล่าว ควรมาจากกรรมการทีมิใช่ 
ผูบ้ริหาร  อยา่งไรกดี็ เรืองนีควรจะเป็น best practice มากกวา่กฎขอ้บงัคบั 
 
2.4  การประเมินผลการปฏบิัติงานของกรรมการและผู้บริหาร 
 เป็นทียอมรับวา่คณะกรรมการจะตอ้ง accountable การดาํเนินงานของบริษทัต่อผูถื้อหุน้  
และในหลกัการผูถื้อหุน้ควรจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการทีเหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
กรรมการ และใชผ้ลลพัธ์ของการประเมินดงักล่าวในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณา 
เลือกตงักรรมการเมือหมดวาระ หรือใหก้รรมการพน้จากหนา้ที แลว้แต่กรณี  
 คณะทาํงานไม่มีขอ้เสนอแนะเกียวกบัวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการ และ 
ผูบ้ริหารในรายงานต่าง ๆ แต่ไดใ้หข้อ้สงัเกตเกียวกบัการประเมินผลการดาํเนินงานของกรรมการ ดงันี 
 (1)  การประเมินผลคณะกรรมการทงัชุดอาจทาํไดโ้ดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของ
บริษทั แต่การประเมินผลการดาํเนินงานรายบุคคลอาจทาํไดย้าก เพราะผูถื้อหุน้อาจจะไม่ทราบวา่
กรรมการแต่ละคนมีบทบาทอยา่งไรในการใหข้อ้คิดเห็นหรือดาํเนินงานทีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
 (2)  ผูถื้อหุน้อาจพิจารณาผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการจากงบการเงินของบริษทัได ้ 
แต่ไม่ควรมุ่งพจิารณาแต่ผลตอบแทนระยะสนั แต่ควรพิจารณาจากการดาํเนินงานทีมีแนวโนม้ทีจะ
ดาํเนินงานเพอืผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ระยะยาว 
 (3)  การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบุคคล ควรสะทอ้นใหเ้ห็นถึง 
ความรับผดิชอบร่วมกนัของคณะกรรมการ และสะทอ้นถึง contribution ของกรรมการแต่ละคนดว้ย  
นอกจากนี การกาํหนดค่าตอบแทนไม่วา่จะอยูใ่นรูปอตัราตายตวั หรือแปรตามผลการดาํเนินงาน  
ควรมีลกัษณะทีจะช่วยส่งเสริมใหก้รรมการทาํหนา้ทีของตนไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 คณะทาํงานเห็นวา่ การกาํหนดค่าตอบแทนควรใหเ้ป็นการตดัสินใจดาํเนินงานภายในบริษทั 
แต่ควรจะเนน้ในเรืองการเปิดเผยขอ้มูล เพอืใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้โดยอยา่งนอ้ยบริษทัควร
จะตอ้งมีการบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และเกบ็ไวที้เลขานุการบริษทั  นอกจากนี  
คณะทาํงานมีขอ้สงัเกตวา่ คา่ใชจ่้ายในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการมีจาํนวนไม่สูงนกั เมือเทียบกบั 
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารซึงคณะกรรมการเป็นผูก้าํหนด โดยปัจจุบนัสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนดให้
บริษทัตอ้งเปิดเผยค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 15 รายแรกทีไดค้่าตอบแทนสูงสุด แต่ใหเ้ปิดเผยเป็น 
ยอดรวม คณะทาํงานมีความเห็นวา่ ควรกาํหนดใหต้อ้งเปิดเผยรายละเอียดเกียวกบัค่าตอบแทนของ 
ผูบ้ริหารเพิมมากขึน ซึงรวมถึงค่าตอบแทนทีไม่เป็นตวัเงินดว้ย  อยา่งไรกดี็ คณะทาํงานมีขอ้สงัเกตวา่ 
ในบางประเทศกาํหนดใหต้อ้งเปิดเผยค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ 
แคนาดา และสวีเดน  อยา่งไรกดี็ เรืองดงักล่าวเป็นเรืองทีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคล 
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ภายในบริษทั และอาจถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย  ดงันนั จึงเห็นวา่ การปรับปรุงใหมี้การเปิดเผย 
ขอ้มูลเกียวกบัค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารใหม้ากขึน ตอ้งพิจารณารูปแบบการเปิดเผย 
อยา่งรอบคอบต่อไป 
 
2.5  ขนาดของคณะกรรมการ 
 พรบ.บริษทัมหาชนฯ กาํหนดวา่ กรรมการของบริษทัมหาชนฯ ตอ้งมีจาํนวนตามทีกาํหนด 
ในขอ้บงัคบัของบริษทั ซึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และจากรายงานของต่างประเทศ ไม่ปรากฏวา่มีการ
กล่าวถึงขอ้กาํหนดเกียวกบัขนาดของกรรมการในลกัษณะทีเป็น code of best practice มีเพียงแต่ 
ผลสาํรวจขอ้เทจ็จริงของบริษทัมหาชน ซึงพบวา่ คณะกรรมการของบริษทัมหาชนในสหรัฐอเมริกา 
 มีจาํนวนประมาณ 8-10 คน และใหข้อ้สงัเกตเพิมเติมวา่ คณะกรรมการทีมีขนาดเลก็จะสามารถ 
บริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดีกวา่ โดยปัจจยัสาํคญัทีควรคาํนึงถึงน่าจะเป็นเรืองการ contribute 
resource ของกรรมการแต่ละคนในการทาํหนา้ทีของตวัเองมากกวา่เรืองจาํนวน 
 จากการสาํรวจของบริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ จาํกดั พบวา่ ร้อยละ 58 ของบริษทัไทย 
ทีทาํการสาํรวจ มีจาํนวนกรรมการมากกวา่ 10 คน  และร้อยละ 40 มีจาํนวนกรรมการ 6-10  คน  
ซึงคณะทาํงานเห็นวา่ ขนาดของคณะกรรมการไม่ใช่ปัจจยัสาํคญัทีจะเป็นขอ้ตดัสินความมี 
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการกไ็ม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไปนกั 
เพราะอาจทาํใหก้ารบริหารงานของคณะกรรมการไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร  
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ส่วนท ี3 ปัจจัยด้านกฎหมายทจีะทาํให้เกดิ good corporate governance  
 
 การทีบริษทัจะมี good corporate governance หรือไม่ ส่วนหนึงจะเกิดจากขอ้กาํหนด 
ดา้นกฎหมาย (mandatory approach) ซึงมกัจะกาํหนดขึนเพือวตัถุประสงคใ์นเรือง fairness โดยให ้
ผูถื้อหุน้ทีมิใช่ controlling shareholder ไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเพียงพอ การจะทาํใหปั้จจยัทาง
กฎหมายมีผลในทางปฏิบติัจะตอ้งมีบทบญัญติัทีใหค้วามคุม้ครองอยา่งเพียงพอ มีการติดตามการปฏิบติั
ตามกฎหมาย ไม่วา่จะโดยผูถื้อหุน้ หรือทางการ และมีกระบวนการลงโทษผูก้ระทาํผดิอยา่งจริงจงั  
คณะทาํงานมีความเห็นวา่ แนวทางทงั 3 ขา้งตน้ ควรไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน  
โดยการทบทวนในส่วนนีจะครอบคลุม 4 ประเดน็หลกั คือ (1) การคุม้ครองผูถื้อหุน้ในเรืองการใชสิ้ทธิ
ออกเสียง (2) บทบาท และความรับผดิชอบของกรรมการ (3) การกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม
กฎหมาย และ (4) กระบวนการใหค้วามคุม้ครองเจา้หนี  ทงันี โดยมีรายละเอียด ดงันี 
 
3.1  การคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรืองการใช้สิทธิออกเสียง 

(1)  การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  มาตรา 100 แห่ง พรบ.บริษทัมหาชนฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ 
ซึงถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 20% ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ 25 คนซึง 
ถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 10% สามารถขอใหค้ณะกรรมการบริษทัเรียกประชุมผูถื้อหุน้ได ้ อยา่งไรกดี็ 
มาตรา 81 แห่ง พรบ.บริษทัมหาชนฯ กาํหนดวา่ การเรียกประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งดาํเนินการโดยประธาน
กรรมการเท่านนั และในกรณีทีประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริษทัไม่ดาํเนินการ บทลงโทษ
กรรมการในเรืองดงักล่าวกไ็ม่รุนแรงนกั (โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท) และผูถื้อหุน้ไม่สามารถ 
ดาํเนินการใด ๆ ได ้นอกจากใชว้ิธีการทางศาล  นอกจากนี เมือเปรียบเทียบบทคุม้ครองผูถื้อหุน้ 
ในเรืองเดียวกนันีกบัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยซึ์งใชบ้งัคบักบับริษทัจาํกดั แลว้จะเห็นวา่  
ขอ้กาํหนดภายใต ้พรบ.บริษทัมหาชนฯ จะใหค้วามคุม้ครองผูถื้อหุน้นอ้ยกวา่ขอ้กาํหนดภายใต ้
ประมวลกฎหมายแพง่ฯ เนืองจาก ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพง่ฯ ผูถื้อหุน้สามารถเรียกประชุมเองได ้
หากคณะกรรมการบริษทัไม่เรียกประชุมตามทีผูถื้อหุน้ร้องขอ 
 แนวทางดําเนินการ  เห็นควรแกไ้ข พรบ.บริษทัมหาชนฯ ไม่ใหก้ารเรียกประชุมผูถื้อหุน้
ขึนอยูก่บัประธานกรรมการแต่เพยีงผูเ้ดียว และผูถื้อหุน้ควรสามารถเรียกประชุมได ้หากคณะกรรมการ
บริษทัเพิกเฉย  อยา่งไรกต็าม กระทรวงพาณิชยจ์ะนาํไปพิจารณารายละเอียดอีกครังวา่ ควรกาํหนด 
เงือนไขในเรืองดงักล่าวอยา่งไร และควรจะตอ้งเหมือนกรณีบริษทัจาํกดัหรือไม่ 
 (2)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  มาตรา 101 แห่ง พรบ.บริษทัมหาชนฯ กาํหนดวา่ 
หนงัสือนดัประชุมตอ้งมีรายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้พอสมควร แต่ไม่ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัวา่ 
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รายละเอียดพอควรดงักล่าวหมายถึงอะไร และในทางปฏิบติั บริษทัมกัจะไม่ไดใ้หร้ายละเอียดเกียวกบั
เรืองทีนดัประชุมไวใ้นหนงัสือนดัประชุม โดยจะระบุเฉพาะวาระทีจะประชุม และความเห็นของ 
คณะกรรมการวา่ เห็นดว้ยหรือไม่ โดยไม่ใหเ้หตุผลประกอบการใหค้วามเห็นดงักล่าว จึงทาํใหผู้ถื้อหุน้
ไม่ไดรั้บขอ้มลูทีเพียงพอประกอบการตดัสินใจเขา้ร่วมประชุมและลงมติ ในกรณีทีมีการฝ่าฝืน กไ็ม่มี
บทลงโทษในเรืองดงักล่าว เพียงแต่ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิตามมาตรา 108 แห่ง พรบ.บริษทัมหาชนฯ 
ขอใหศ้าลสงัเพิกถอนมติการประชุมดงักล่าว ซึงขนัตอนทางศาลกต็อ้งใชเ้วลานาน 
 แนวทางดําเนินการ  เห็นควรแกไ้ขมาตรา 101 เพือใหก้ระทรวงพาณิชยส์ามารถออก  
ขอ้กาํหนดเกียวกบัรายละเอียดของหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ได ้เช่น เหตุผลประกอบการใหค้วามเห็น
ของคณะกรรมการในเรืองทีเชิญประชุม ผลกระทบจากการดาํเนินการ เป็นตน้ ซึงเมือมีการออก 
ขอ้กาํหนดดงักล่าวแลว้ จะมีการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดต่อไป  
 ทงันี ในระหวา่งทียงัแกไ้ขกฎหมายไม่แลว้เสร็จ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะออกขอ้กาํหนด 
ในเรืองดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบติัไปก่อน 
 (3)  ขันตอนและวธีิการในการขอรับมอบอาํนาจออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น (proxy) 
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  มาตรา 102 แห่ง พรบ.บริษทัมหาชนฯ เพียงแต่กาํหนดวา่  
ผูถื้อหุน้สามารถมอบอาํนาจในการออกเสียงใหแ้ก่บุคคลอืนได ้และหนงัสือมอบอาํนาจตอ้งมีรูปแบบ
ตามทีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด  อยา่งไรกดี็ ปัจจุบนั พรบ.หลกัทรัพยฯ์ และพรบ.บริษทัมหาชนฯ  
ไม่มีบทบญัญติัเกียวกบัขนัตอนและวิธีการในการขอ proxy ทาํใหผู้ข้อ proxy ไม่ใหร้ายละเอียดแก่ 
ผูถื้อหุน้เพือประกอบการตดัสินใจมอบอาํนาจอยา่งเพียงพอ 
 แนวทางดําเนินการ  เห็นควรแกไ้ข พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ใหส้ามารถกาํหนดขอ้มูลที 
ผูข้อ proxy จากผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน ตอ้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพือประกอบการตดัสินใจ 
มอบอาํนาจ โดยควรมีแบบฟอร์มการมอบอาํนาจ ซึงตอ้งแบ่งใหช้ดัเจนวา่มีเรืองอะไรทีจะขอ proxy 
บา้ง และในแต่ละเรืองผูถื้อหุน้ตอ้งสามารถแสดงความเห็นไดว้า่ตอ้งการใหผู้รั้บมอบอาํนาจออกเสียง
ไปในทางใด โดยในระหวา่งนี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะออกขอ้บงัคบัใหบ้ริษทัจดทะเบียนใชเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบติัก่อนการแกก้ฎหมายแลว้เสร็จ แต่ขอ้บงัคบัดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัเฉพาะกรณีทีผูข้อ proxy  
เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารเท่านนั  นอกจากนี กระทรวงพาณิชยรั์บทีจะนาํไปพิจารณาวา่ควรเพิมเติม
บทบญัญติัในเรืองดงักล่าว สาํหรับบริษทัมหาชนฯ ทวัไปหรือไม่ อยา่งไร 

(4)  การเลอืกตังกรรมการ 
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  มาตรา 70 แห่ง พรบ.บริษทัมหาชนฯ กาํหนดวา่  
การเลือกตงักรรมการของบริษทัมหาชนฯ ตอ้งใชว้ิธี cumulative voting แต่กเ็ปิดช่องใหบ้ริษทั 
กาํหนดวิธีการเลือกตงักรรมการดว้ยวิธีการอืนได ้นอกเหนือจากวิธี cumulative voting ทาํให ้
ในทางปฏิบติัไม่มีบริษทัใดใชว้ิธีเลือกตงักรรมการแบบ cumulative voting ซึงมีผลใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่
ยงัคงอาํนาจในการควบคุมบริษทัไวไ้ด ้และผูถื้อหุน้รายยอ่ยไม่สามารถรวมตวักนัเพอืเลือกตวัแทน 
ของตนเป็นกรรมการได ้  



 

 

15

 

 อยา่งไรกดี็ ยงัมีขอ้ถกเถียงกนัถึงขอ้ดีขอ้เสียของวิธีดงักล่าว โดยฝ่ายทีเห็นดว้ยอธิบาย 
ขอ้ดีของวิธีนีวา่ เป็นหนทางทีทาํใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถรวมตวักนักาํกบัดูแลบริษทัโดยผา่น
กรรมการทีผูถื้อหุน้รายยอ่ยร่วมกนัเลือกเขา้มา ซึงกรรมการของผูถื้อหุน้รายยอ่ยกจ็ะมีส่วน 
ในการกาํหนดนโยบายของบริษทัดว้ย ส่วนฝ่ายทีไม่เห็นดว้ยอธิบายขอ้เสียของวิธีนีวา่ ทาํใหเ้กิด 
ความแตกแยกในความสมัพนัธ์ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร หรือแมแ้ต่ในคณะกรรมการเอง   
นอกจากนี การเลือกตงักรรมการดว้ยวิธีดงักล่าวอาจขดักบัหลกัการทีวา่ กรรมการควรทาํหนา้ที 
เพือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกราย ไม่ใช่เฉพาะเพือกลุ่มทีเป็นผูเ้ลือกตน 
 แนวทางดําเนินการ  เนืองจากการเลือกตงักรรมการดว้ยวิธี cumulative voting มีทงัขอ้ดี
และขอ้เสีย ดงันนั จึงควรมีการศึกษาใหร้อบคอบก่อนทีจะมีการกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งใชว้ิธีการดงักล่าว
ในการเลือกตงักรรมการ  อยา่งไรกดี็ คณะทาํงานเห็นวา่ หากกาํหนดใหต้อ้งใชว้ิธี cumulative voting 
ในการเลือกตงักรรมการแลว้ กจ็ะบงัคบัใชเ้ฉพาะกบับริษทัทีเสนอขายหุน้ต่อประชาชน โดยกาํหนด
เป็นหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่วนการแกไ้ข 
พรบ.บริษทัมหาชนฯ เพือใหบ้ริษทัมหาชนฯ ทวัไปตอ้งเลือกตงักรรมการดว้ยวิธีดงักล่าว คณะทาํงาน
เห็นวา่ยงัไม่มีความจาํเป็นทีจะตอ้งดาํเนินการในชนันี 

(5)  การรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  ปัจจุบนัไม่มีบทบญัญติัเกียวกบัการรับรองรายงาน 
การประชุมผูถื้อหุน้ ทาํใหใ้นทางปฏิบติั การรับรองดงักล่าวจะเกิดขึนเมือมีการประชุมผูถื้อหุน้ครังใหม่ 
ซึงระยะเวลาห่างกนัมาก  อยา่งไรกดี็ มาตรา 108 แห่ง พรบ.บริษทัมหาชนฯ กาํหนดวา่ การขอเพิกถอน
มติการประชุมทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ตอ้งดาํเนินการภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีทีประชุมลงมติ ดงันนั 
หากไม่มีการจดัทาํรายงานการประชุม หรือรับรองรายงานการประชุมภายในระยะเวลาดงักล่าว  
จะทาํใหผู้ถื้อหุน้หมดโอกาสทีจะใชสิ้ทธิตามมาตรา 108 ขา้งตน้ 
 แนวทางดําเนินการ  เห็นควรเพิมเติมบทบญัญติัของ พรบ.บริษทัมหาชนฯ ใหบ้ริษทั 
ตอ้งเปิดเผยรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ไวที้ทีทาํการสาํนกังานใหญ่ เพือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบ
ไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด  ซึงควรกาํหนดไม่เกิน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพือใหผู้ถื้อหุน้ 
ทีเห็นวา่การประชุมหรือการลงมติเป็นไปโดยไม่ชอบ สามารถคดัคา้นไดภ้ายใน 30 วนั ตามทีกาํหนด 
ในมาตรา 108 แห่ง พรบ.บริษทัมหาชนฯ 
 (6)  การให้ความคุ้มครองผู้ถอืหุ้นทไีม่เห็นด้วยกบัมติในเรืองสําคญั ๆ  
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  โดยทวัไป การตดัสินใจดาํเนินงานของบริษทัตอ้ง 
เป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ของทีประชุมผูถื้อหุน้ แต่หากเป็นมติในเรืองสาํคญั ซึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยที 
ไม่เห็นชอบกบัมติในเรืองดงักล่าวอาจไดรั้บผลกระทบดว้ย กค็วรทีจะมีมาตรการคุม้ครองผูถื้อหุน้ 
เหล่านนัเพิมเติม เช่น การใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ยมีสิทธิขายคืนหุน้ทีตนถือได ้เป็นตน้ 
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 ภายใตก้ฎหมายปัจจุบนัมีขอ้กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถขายคืนหุน้ไดใ้นกรณี ดงันี 
 (ก)  ตาม พรบ.หลกัทรัพยฯ์ กาํหนดวา่เมือมีการเปลียนอาํนาจควบคุมบริษทัทีเขา้ลกัษณะ
เป็นการครอบงาํกิจการ ผูที้เขา้ครอบงาํกิจการมีหนา้ทีตอ้งทาํคาํเสนอซือหลกัทรัพยท์งัหมดจากผูถื้อหุน้ 
เวน้แต่จะเขา้กรณียกเวน้ 
 (ข)  ภายใต ้พรบ.บริษทัมหาชนฯ กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัใหมี้การซือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ 
ทีคดัคา้นการควบบริษทั 
 อยา่งไรกต็าม หากบริษทัไม่จดัใหมี้ผูซื้อหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ของบริษทั ผลกคื็อ บริษทั 
ไม่สามารถควบกิจการได ้ เนืองจากบริษทัไม่สามารถทาํหนา้ทีเป็นผูซื้อหุน้ดงักล่าวได ้ตามขอ้กาํหนด
ในมาตรา 66 แห่ง พรบ.บริษทัมหาชนฯ ซึงหา้มบริษทัซือหรือรับจาํนาํหุน้ของตนเอง   
  แนวทางดําเนินการ  ควรจะมีการทบทวนขอ้กาํหนดในเรืองดงัต่อไปนี  
 (ก)  ความเพยีงพอของกรณีทีถือเป็นเรืองสาํคญัทีผูถื้อหุน้รายยอ่ยทีไม่เห็นดว้ยกบัมติ 
ดงักล่าวควรจะสามารถขายหุน้คืนได ้ซึงในประเดน็นี ศนูยว์จิยักฎหมายและพฒันา คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อยูร่ะหวา่งการศึกษาใหก้ระทรวงพาณิชย ์
 (ข)  การอนุญาตใหบ้ริษทัสามารถซือหุน้ของตนเองได ้(treasury stock) อยา่งนอ้ยในกรณี
ทีเป็นการซือคืนจาก dissenting shareholder เพือทีบริษทัจะไดไ้ม่สามารถอา้งวา่ไม่มีผูซื้อหุน้  ทงันี  
ควรจะมีกลไกทีจะดูแลเรืองราคาทีบริษทัรับซือดว้ยวา่เหมาะสมแลว้ 
 
3.2  บทบาท และความรับผดิชอบของกรรมการ 

(1)  หน้าทขีองกรรมการ 
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  ตาม พรบ.บริษทัมหาชนฯ มาตรา 85 กาํหนดวา่ กรรมการ
ตอ้งดาํเนินกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน
มติทีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของบริษทั (duty of care, 
duty of loyalty)  อยา่งไรกดี็ ไม่มีการตีความทีชดัเจนวา่ หนา้ทีดงักล่าวหมายความวา่อยา่งไร   
นอกจากนี ระดบัของหนา้ทีดงักล่าวยงัอาจจะนอ้ยกวา่ทีกาํหนดตามกฎหมายของประเทศอืน เช่น  
 ในกฎหมายองักฤษ1/  กรรมการบริษทัมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสตัยสุ์จริตยงิ 
(fiduciary duties) ซึงมีแนวคาํพิพากษาวา่ หนา้ทีดงักล่าวรวมถึงหนา้ทีทีจะตอ้ง (1) ใชอ้าํนาจเพือ 
ความมุ่งหมายโดยชอบ เพือประโยชน์ของบริษทั (2) กระทาํการดว้ยความซือสตัยสุ์จริต โดยไม่มี 
ผลประโยชน์ส่วนตนขดัแยง้กบัการปฏิบติัหนา้ที เวน้แต่ผา่นกระบวนการตามทีกฎหมายกาํหนด  
และ (3) ไม่ใชโ้อกาสของบริษทั หรือแสวงหากาํไรจากบริษทั ซึงเป็นการใชท้รัพยสิ์น หรือสารสนเทศ
ของบริษทั หรือกระทาํการอนัเป็นการแข่งขนักบับริษทั  นอกจากนี  ศาลไดมี้แนวคาํพิพากษาวา่  
      
1/  อา้งอิงจากโครงการศึกษาเพือส่งเสริมการจดัตงับริษทัมหาชนจาํกดัซึงจดัทาํโดยศนูยว์จิยักฎหมาย
และพฒันา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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กรรมการจะถือวา่ไดใ้ชค้วามระมดัระวงั หากไดป้ฏิบติัหนา้ทีไปตามทกัษะทีตนมี และตดัสินใจ 
โดยอาศยัสารสนเทศทีฝ่ายจดัการเสนอมา เวน้แต่มีขอ้เทจ็จริงหรือพฤติกรรมชวนสงสยั  
 สาํหรับในสหรัฐอเมริกา1/  ศาลจะพิจารณาวา่ กรรมการไดใ้ชค้วามระมดัระวงั หากได้
ดาํเนินงานหรือตดัสินใจภายใต ้business judgement rule ซึงประกอบดว้ยขอ้เทจ็จริง 3 ประการ คือ  
(1) การกระทาํนนัเป็นไปโดยสุจริต (2) การกระทาํนนัเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษทั และ (3) การ
กระทาํนนัเป็นไปดว้ยความระมดัระวงัตามสมควร เวน้แต่มีการฉอ้ฉล ประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 
หรือการตดัสินใจมิไดเ้ป็นไปเพือวตัถุประสงคท์างธุรกิจทีสมเหตุสมผล สาํหรับหนา้ทีในเรืองความ 
ซือสตัยสุ์จริตนนั กรรมการมี fiduciary duties ต่อบริษทั โดยตอ้งดาํเนินการโดยไม่มีความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ ทงัในดา้นการมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรม และการใชโ้อกาสทางธุรกิจของบริษทั 
เป็นไปเพือประโยชน์ส่วนตน  ทงันี ในการทาํธุรกรรมทีกรรมการมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กรรมการตอ้งพิจารณา โดยหลกัความเป็นธรรมต่อบริษทั ซึงศาลไดมี้แนวคาํพิพากษาวา่ หมายถึง  
ทงัความเป็นธรรมดา้นสาระของสญัญา และความเป็นธรรมในกระบวนการใหค้วามเห็นชอบ ซึงศาล 
ไดก้าํหนดแนวทางการพิจารณาความเป็นธรรมในแต่ละเรืองไวด้ว้ยเช่นกนั 
 แนวทางดําเนินการ  เนืองจากขอ้กาํหนดเกียวกบัหนา้ทีและความรับผดิชอบของกรรมการ
ถือเป็นเป็นประเดน็สาํคญัประการหนึง  ดงันนั จึงควรมีการทบทวนความชดัเจนของขอ้กาํหนดเกียวกบั
การปฏิบติัหนา้ทีของกรรมการ ซึงสามารถดาํเนินการไดโ้ดยแกไ้ข พรบ.บริษทัมหาชนฯ ใหมี้การ
กาํหนดแนวทางการพิจารณาการดาํเนินการของกรรมการทีแสดงใหเ้ห็นวา่ ไดใ้ชค้วามซือสตัย ์สุจริต
และระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของบริษทัแลว้  
 (2)  การซือขายทรัพย์สินหรือทาํธุรกรรมอนืกบักรรมการหรือผู้ทเีกยีวข้อง 
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  การซือขายทรัพยสิ์นระหวา่งบริษทักบัผูบ้ริหาร หรือ 
ผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อาจเป็นช่องทางสาํคญัทีผูบ้ริหารอาจใชใ้นการยกัยา้ยถ่ายเททรัพยสิ์น
ออกจากบริษทัหรือกระทาํการอืนในลกัษณะเอาเปรียบ non-controlling shareholder ได ้
 ภายใตก้ฎหมายปัจจุบนัไดมี้มาตรการเพือป้องกนัการเกิด conflict of interest ไวห้ลายเรือง 
เช่น  
 (ก)  ภายใต ้พรบ.บริษทัมหาชนฯ มาตรา 80 กาํหนดหา้มกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
ในเรืองทีพิจารณาออกเสียงในเรืองดงักล่าว  
 (ข)  ภายใต ้พรบ.บริษทัมหาชนฯ มาตรา 86 กาํหนดวา่ หา้มกรรมการประกอบธุรกิจ 
อนัมีสภาพเป็นอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบับริษทั เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ
ก่อนแต่งตงั ไม่เช่นนนับริษทัสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนนัได ้และ 
หากบริษทัไม่ดาํเนินการ ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องแทนบริษทัได ้
      
1/  อา้งอิงจากโครงการศึกษาเพือส่งเสริมการจดัตงับริษทัมหาชนจาํกดัซึงจดัทาํโดยศนูยว์จิยักฎหมาย
และพฒันา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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 (ค)  มาตรา 87 กาํหนดวา่ การซือขายทรัพยสิ์น หรือทาํธุรกิจอืนระหวา่งกรรมการกบั
บริษทัไม่วา่จะเป็นในนามตนเองหรือบุคคลอืน ถา้ไม่ไดรั้บความยนิยอมจากคณะกรรมการแลว้  
การซือขายนนัจะไม่มีผลผกูพนับริษทั 
 (ง)  มาตรา 88 กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเมือมีส่วนไดเ้สียในสญัญาใด ๆ ที 
บริษทัทาํ 
 (จ)  มาตรา 89 หา้มบริษทัใหกู้ย้มื หรือคาํประกนัใหแ้ก่กรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้ง 
รวมทงักิจการทีบุคคลดงักล่าวเป็นหุน้ส่วน หรือถือหุน้เกิน 50% ดว้ย เวน้แต่เป็นการใหกู้ย้มืตาม 
ระบบการสงเคราะห์ หรือเป็นธุรกิจปกติของธนาคารพาณิชย ์
 (ฉ)  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ออกขอ้บงัคบัในเรืองการทาํรายการทีเกียวโยงกนัของ 
บริษทัจดทะเบียนไวด้งันี ในกรณีทีรายการดงักล่าวมีมูลค่าไม่สูงมากนกั ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดของ 
รายการดงักล่าวต่อสาธารณชน แต่ถา้รายการดงักล่าวมีมูลค่าสูง บริษทัตอ้งขอมติจากทีประชุมผูถื้อหุน้
ก่อนทีจะเขา้ทาํรายการดงักล่าว  นอกจากนี ในการขอมติจากผูถื้อหุน้ บริษทัตอ้งจดัใหมี้ความเห็นจาก 
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระถึงความเหมาะสมของรายการดงักล่าว 
 อยา่งไรกดี็ ในทางปฏิบติักย็งัไม่มีการ monitor อยา่งเขม้งวด มีการตีความส่วนไดเ้สียพเิศษ
แตกต่างกนั และขอ้กาํหนดตามพรบ. บริษทัมหาชนฯ ยงัครอบคลุมไม่ถึง การมีส่วนไดเ้สียทางออ้ม   
ดงันนั การใหค้วามคุม้ครองแก่ผูถื้อหุน้ในประเดน็นีจึงยงัอาจไม่เขม้งวดเท่าทีควร  
 แนวทางดําเนินการ  เห็นควรแกไ้ข พรบ.บริษทัมหาชนฯ ใหมี้การกาํหนดแนวทาง
พิจารณาในเรืองส่วนไดเ้สียพิเศษอยา่งชดัเจน และครอบคลุมกรณีทีกรรมการอาจมี conflict of interest 
มากขึน  นอกจากนี การเพิมบทบาทหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบสาํหรับบริษทัจดทะเบียนตามที
กล่าวในหวัขอ้ 2.2 กอ็าจสามารถช่วยติดตามดูแลการกระทาํดงักล่าวไดใ้กลชิ้ดขึน 

(3)  การใช้ inside information เพอืซือขายหลกัทรัพย์ 
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  มาตรา 88 แห่งพรบ.บริษทัมหาชนฯ กาํหนดใหผู้บ้ริหาร
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยต่์อบริษทั และตามมาตรา 59 แห่งพรบ. หลกัทรัพยฯ์ 
กาํหนดใหผู้บ้ริหารตอ้งจดัส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อสาํนกังาน เพือเปิดเผยต่อประชาชนดว้ย   
นอกจากนี ภายใต ้พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ยงัมีขอ้กาํหนดหา้มบุคคลใด ๆ ทีอยูใ่นข่ายทีจะล่วงรู้ขอ้มูลภายใน
ของบริษทัทียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน ใชข้อ้มูลดงักล่าวในการซือขายหลกัทรัพยเ์พือประโยชนข์อง
ตนเองหรือผูอื้น  อยา่งไรกดี็ เนืองจากถอ้ยคาํทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายไดก้าํหนดองคป์ระกอบความผดิ
ในลกัษณะทีกวา้งมาก จึงเกิดปัญหาในดา้นการตีความ และการบงัคบัตามกฎหมายอยา่งไดผ้ล 
 ในบางประเทศ เช่น South Africa (King Report) ไดมี้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการซือขายหุน้
ของผูบ้ริหารไวว้า่ ในกรณีทีผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนมีการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงหลกัทรัพย์
ของบริษทั ผูบ้ริหารดงักล่าวตอ้งแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบ เพือทีจะไดน้าํเสนอขอ้มูลต่อ 
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คณะกรรมการบริษทัต่อไป  นอกจากนี ในบางประเทศยงัมีขอ้หา้มมิใหผู้บ้ริหารของบริษทัซือหรือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลาหนึงก่อนทีบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการดาํเนินงานต่อสาธารณชนดว้ย 
 แนวทางดําเนินการ  ขณะนีสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดเ้สนอแกไ้ข พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ในหมวด 
ทีเกียวขอ้งกบัการใชข้อ้มูลภายในใหมี้ความรัดกมุยงิขึน เช่น กาํหนดบุคคลทีมีลกัษณะเป็น insider  
รวมทงัเงือนไขแห่งการหา้มมิใหบุ้คคลดงักล่าวทาํการซือหรือขายหลกัทรัพยใ์หช้ดัเจนวา่ บุคคล 
ดงักล่าวตอ้งล่วงรู้ขอ้มูลเนืองมาจากการปฏิบติัหนา้ทีหรือการใชสิ้ทธิของตน  นอกจากนี ยงัมีการ 
เพิมเติมขอ้กาํหนดใหผู้บ้ริหารทีซือขายหุน้ในระยะสนั (เช่น ไม่เกิน 3 เดือน) แลว้ไดก้าํไร (short swing 
profit) จะตอ้งส่งคืนกาํไรดงักล่าวใหบ้ริษทัดว้ย   
 นอกจากนี คณะทาํงานเห็นควรกาํหนดใหผู้บ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการเปลียนแปลง
การถือครองหลกัทรัพยไ์วใ้นรายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) เช่นเดียวกบัทีเปิดเผย 
ในรายงานประจาํปี  นอกจากนี ควรพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ข พรบ.หลกัทรัพยฯ์  
เพือกาํหนดหา้มผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนซือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลาหนึง 
ก่อนวนัทีตอ้งเปิดเผยงบการเงินต่อประชาชนดว้ย 

(4)  บทบัญญัติเกยีวกบัการกระทาํผดิทางอาญาของผู้บริหาร 
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  ภายใตก้รอบกฎหมายปัจจุบนั บริษทัมหาชนทุกแห่ง 
จะตอ้งปฏิบติัตาม พรบ.บริษทัมหาชนฯ และหากบริษทันนัเคยเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน  
หรือมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม  
พรบ.หลกัทรัพยฯ์ และกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง ทงัของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 ปัจจุบนัภายใต ้พรบ.บริษทัมหาชนฯ และพรบ.หลกัทรัพยฯ์ มีบทบญัญติัเกียวกบัการที 
ผูบ้ริหารกระทาํผดิไวบ้า้ง คือ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ มาตรา 306-312 และพรบ.บริษทัมหาชนฯ มาตรา  
214-216 มีบทบญัญติัในเรืองต่อไปนี (ก) ผูบ้ริหารทีแสวงหาประโยชน์เพือตนเองหรือผูอื้น ซึงเป็น 
เหตุใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย (ข) ผูบ้ริหารกระทาํหรือยนิยอมใหก้ระทาํความผดิเกียวกบับญัชี 
หรือเอกสาร และ (ค) ผูบ้ริหารทุจริต ปกปิดฐานะการเงินทีแทจ้ริงของบริษทั หรือขอ้ความทีควรตอ้ง
แจง้ต่อประชาชน  อยา่งไรกดี็ โทษตาม พรบ.หลกัทรัพยฯ์ จะแรงกวา่โทษตาม พรบ.บริษทัมหาชนฯ  
คือ จาํคุกตงัแต่ 5-10 ปี และโทษปรับตงัแต่ 500,000-1,000,000 บาท ในขณะที พรบ.บริษทัมหาชนฯ 
กาํหนดเฉพาะโทษปรับไวไ้ม่เกิน 50,000 บาท เวน้แต่เป็นกรณีเป็นความผดิเกียวกบัเอกสารผูบ้ริหาร 
จะมีโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทงัจาํทงัปรับ   
 นอกจากนี พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ยงัมีบทกาํหนดโทษในเรืองผูบ้ริหารกระทาํผดิเพิมเติม คือ  
ผูบ้ริหารทาํหนา้ทีโดยทุจริตจนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของบริษทั ผูบ้ริหารยกัยอก
ทรัพยโ์ดยทุจริต ผูบ้ริหารทาํใหท้รัพยข์องนิติบุคคลเสียหาย โดยมีบทกาํหนดโทษ คือ จาํคุกตงัแต่  
5-10 ปี และปรับตงัแต่ 500,000-1,000,000 บาท 
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 แนวทางดําเนินการ  คณะทาํงานเห็นวา่ ขอบข่ายการกระทาํผดิและบทลงโทษผูบ้ริหาร 
ทีกาํหนดไวต้ามมาตรา 306-312 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์ น่าจะสามารถครอบคลุมการกระทาํผดิของ 
ผูบ้ริหารไดทุ้กกรณีแลว้  อยา่งไรกดี็ อาจตอ้งมีการพิจารณาทบทวนบทลงโทษทีกาํหนดไวใ้หมี้ 
ความเหมาะสมมากยงิขึน 
 นอกจากนี เมือพิจารณาถึงลกัษณะการกระทาํผดิตามทีกาํหนดในกฎหมายทงั 2 ฉบบั  
พบวา่ยงัมีความเหลือมลาํกนั  ดงันนั จึงน่าจะมีการดาํเนินการพิจารณาทบทวนบทลงโทษในกรณีที 
ผูบ้ริหารกระทาํผดิตามทีบญัญติัไวใ้นกฎหมายทงัสองฉบบัใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย 
 
3.3  การกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 คณะทาํงานเห็นวา่ ปัจจุบนัขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายมีเพยีงพอทีจะคุม้ครองผูถื้อหุน้ได ้
ในระดบัหนึงแลว้ แต่ปัญหาทีทาํใหย้งัมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายยอ่ยมกัเป็นเพราะ
การติดตามและบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายยงัไม่เขม้งวด หรือผูที้เกียวขอ้งไม่มีความรู้ ประสบการณ์
อยา่งเพยีงพอ ไม่วา่จะเป็นการติดตามและบงัคบัในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัเอง ทางการทีกาํกบัดูแล 
ตาํรวจ อยัการ หรือศาล  นอกจากนี การดาํเนินคดียงัตอ้งใชเ้วลานาน ทาํใหผู้ไ้ดรั้บความเสียหาย 
จาํนวนมากไม่ประสงคจ์ะดาํเนินคดีเพือเอาผดิ และผูที้กระทาํผดิกย็งัคงไดรั้บประโยชน์โดยไม่ตอ้ง 
รับผดิในความผดิทีตนกระทาํ  นอกจากนี เนืองจากระบบกฎหมายไทยเป็นระบบ civil law จึงทาํใหมี้
ขอ้จาํกดัในการตีความเพือบงัคบัใชก้ฎหมาย ซึงต่างระบบ common law ทีศาลมีความคล่องตวัในการ
บงัคบัใชก้ฎหมายมากกวา่  อยา่งไรกต็าม เนืองจากกระบวนการขา้งตน้อยูน่อกเหนือความชาํนาญของ
คณะทาํงานชุดนี  ดงันนั บทศึกษาฉบบันีจึงจะเนน้ไปทีการกาํกบัดูแลโดยผูถื้อหุน้ และโดยทางการ  
ดงันี 
 (1)  การกาํกบัดูแลโดยผู้ถือหุ้น 
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  ตามกฎหมายปัจจุบนัไดมี้การรองรับสิทธิในการติดตาม 
และบงัคบัใหผู้บ้ริหารปฏิบติัตามหนา้ทีของตน รวมทงัการฟ้องร้องเพือเรียกร้องคา่ชดใชใ้นเรือง 
ดงัต่อไปนี 
 (ก)  พรบ.บริษทัมหาชนฯ มาตรา 128 ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 20% ของจาํนวน
หุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 1ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมด เขา้ชือกนั 
ขอใหน้ายทะเบียนแต่งตงัผูต้รวจสอบ เพอืดาํเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษทั  
และการดาํเนินงานของคณะกรรมการได ้ 
 (ข)  พรบ.บริษทัมหาชนฯ มาตรา 85 ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ทีจะดาํเนินการกบักรรมการทีกระทาํ
ความเสียหายแก่บริษทั โดยผูถื้อหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ 
ทงัหมด สามารถฟ้องร้องต่อศาลเพือขอใหร้ะงบัการดาํเนินการดงักล่าวของกรรมการ ขอใหศ้าลสงัให้
กรรมการนนัออกจากตาํแหน่ง และเรียกร้องค่าเสียหายใหบ้ริษทัได ้



 

 

21

 

 (ค)  พรบ.บริษทัมหาชนฯ มาตรา 108 กาํหนดวา่ถา้การประชุมหรือการลงมติของทีประชุม
ผูถื้อหุน้ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทั ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 
20% ของหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด สามารถร้องขอใหศ้าลเพิกถอนมติในการประชุมนนัได ้
 (ง)  พรบ.หลกัทรัพยฯ์ มาตรา 82-85 ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ทีซือหุน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์
ต่อประชาชนซึงไดรั้บความเสียหายจากขอ้มูลในหนงัสือชีชวนเป็นเทจ็ สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จากบริษทั กรรมการ และบุคคลอืนทีรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไดต้ามวิธีการคาํนวณทีกาํหนด 
 (จ)  พรบ.หลกัทรัพยฯ์ มาตรา 172-173 กาํหนดวา่ ในกรณีทีหุน้ของบริษทัไดถู้กเพิกถอน
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เนืองจากผูบ้ริหารฝ่าฝืนคาํสงัของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์  
ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผูบ้ริหารทีเป็นตน้เหตุแห่งการฝ่าฝืนคาํสงัดงักล่าวได ้
 อยา่งไรกต็าม ขอ้กาํหนดขา้งตน้บางส่วนอาจเป็นอุปสรรคต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้  
ซึงสรุปไดด้งันี 
 (ก)  กรณีทีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามมาตรา 85 แห่งพรบ.บริษทัมหาชนฯ ฟ้องร้องกรรมการ 
ทีไม่ปฏิบติัหนา้ที กมิ็ไดก้าํหนดชดัเจนวา่ หากมีค่าใชจ่้ายเกิดขึน ผูถื้อหุน้จะสามารถขอใหบ้ริษทัชดใช้
ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนไดห้รือไม่ ความไม่แน่นอนในเรืองดงักล่าว ทาํใหผู้ถื้อหุน้หลีกเลียงทีจะใชสิ้ทธิ 
ดงักล่าว โดยจะรอใหท้างการเป็นผูด้าํเนินการแทน ทงันี มีขอ้สงัเกตวา่ ในประเทศองักฤษศาลอาจ
กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งชดใชค้่าใชจ่้ายในการดาํเนินการฟ้องร้องแก่ผูถื้อหุน้ทีกระทาํเพือประโยชน ์
ของบริษทัโดยสุจริตไดไ้ม่วา่ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแพห้รือชนะคดี 
 (ข)  ในการเพกิถอนหุน้ของบริษทัจดทะเบียนทีฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บางครัง มิไดเ้ป็นการสงัการตามมาตรา 172 ทาํใหผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถฟ้องร้อง 
เรียกค่าเสียหายจากผูบ้ริหารได ้ 
 (ค)  บางกรณีผูถื้อหุน้เองกไ็ม่รู้ถึงสิทธิอนัพึงมีตามกฎหมาย ทาํใหไ้ม่มีการเรียกร้องสิทธิ
ของตนแต่อยา่งใด  
 แนวทางดําเนินการ 
 (ก)  พิจารณาความเป็นไปไดข้องการปรับปรุงกระบวนการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 
ในปัจจุบนั ใหส้ามารถกระทาํไดส้ะดวกรวดเร็ว โดยเสียเวลาและค่าใชจ่้ายไม่มากนกั  นอกจากนี  
ควรพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการออกกฎหมายใหม่ทีจะเอือใหผู้ถื้อหุน้สามารถรวมตวักนัเพือ 
ดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ได ้เช่น กฎหมาย class action lawsuit หรือพิจารณาความเหมาะสมในการ 
จดัตงัศาลเฉพาะเพือพจิารณาคดีทางเศรษฐกิจ  อยา่งไรกดี็ ในการยกร่างกฎหมายเพอืรองรับการ 
ดาํเนินคดีในลกัษณะ class action ควรจะคาํนึงถึงการคุม้ครองกรรมการบริษทัในกรณีทีผูถื้อหุน้ 
abuse สิทธิในการฟ้องร้องดงักล่าวดว้ย เช่น มี safe harbour ให ้โดยหากผูบ้ริหารสามารถพิสูจน์ไดว้า่ 
ในการตดัสินใจไดต้ดัสินใจ on an informed basis, in good faith เพือผลประโยชน์ของบริษทัแลว้  
กไ็ม่ตอ้งรับผดิตามขอ้กล่าวหาดงักล่าว 
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 (ข)  แกไ้ขขอ้กาํหนดในมาตรา 85 แห่ง พรบ. บริษทัมหาชนฯ ใหศ้าลสามารถสงัให ้
บริษทัชดใชค้า่ใชจ่้ายทีเกิดจากการดาํเนินการฟ้องร้องของผูถื้อหุน้ได ้หากการฟ้องร้องดงักล่าวกระทาํ
โดยสุจริต 
 (ค)  สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ควรจดัสมัมนาเพือกระตุน้ใหผู้ถื้อหุน้ 
รับทราบและตระหนกัถึงสิทธิต่าง ๆ ของตนในฐานะทีเป็นเจา้ของ  และใหค้วามรู้เกียวกบัสิทธิทีพึงมี
ภายใตก้รอบกฎหมายปัจจุบนัเพือกระตุน้ใหมี้การใชสิ้ทธิของตนในเรืองดงักล่าว 
 (2)  การกาํกบัดูแลโดยทางการ 
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  ในการติดตามดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายภายใต ้
พรบ.บริษทัมหาชนฯ มาตรา 128 วรรค 3 และมาตรา 129 กระทรวงพาณิชยใ์นฐานะนายทะเบียน 
มีอาํนาจแต่งตงัผูต้รวจสอบเขา้ตรวจสอบบริษทัมหาชนฯ ได ้เมือไดรั้บการร้องขอจากผูถื้อหุน้  
หรือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่มีการฝ่าฝืนกฎหมายตามทีกาํหนด  นอกจากนี ตาม พรบ.หลกัทรัพยฯ์  
มาตรา 7 และมาตรา 264 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัสามารถแต่งตงัพนกังานเจา้หนา้ที 
เขา้ดาํเนินการตรวจสอบบริษทัจดทะเบียนได ้ในกรณีทีสงสยัวา่มีการกระทาํฝ่าฝืน พรบ.หลกัทรัพยฯ์   
นอกจากนี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยงักาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียนใหป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ดว้ย  อยา่งไรกต็าม ในกรณีทีพบการกระทาํผดิของบริษทัจดทะเบียน อาจมีความสบัสนเกียวกบั 
บทบาทหนา้ทีของแต่ละหน่วยงาน และอาจมีความซาํซอ้นของการดาํเนินการได ้
 แนวทางดําเนินการ  กาํหนดแนวทางการแบ่งแยกหนา้ทีในการกาํกบัดูแล 
บริษทัจดทะเบียนระหวา่งสาํนกังาน ก.ล.ต. กบักระทรวงพาณิชย ์และระหวา่งสาํนกังาน ก.ล.ต.  
กบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหช้ดัเจน ทงันีโดยมีรายละเอียด ดงันี 
 ระหว่างสํานักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณชิย์ 
 (ก)  ในกรณีทีมีบทบญัญติัเกียวกบับริษทัมหาชนฯ ซาํซอ้นกนั สาํนกังาน ก.ล.ต. จะกาํกบั 
ดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย และดาํเนินการลงโทษบริษทัจดทะเบียน ทงักรณีทีเป็นการกระทาํผดิของ
บริษทัและผูบ้ริหาร ส่วนกระทรวงพาณิชยจ์ะกาํกบัดูแลบริษทัมหาชนฯ ทีเหลือ เวน้แต่เป็นกรณีที 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัมหาชนฯ ร้องขอตามมาตรา 128 แห่ง พรบ.บริษทัมหาชนฯ กระทรวงพาณิชย ์
อาจแต่งตงัผูต้รวจสอบเขา้ดาํเนินการตรวจสอบบริษทัดงักล่าว ไม่วา่สาํนกังาน ก.ล.ต. จะตรวจสอบ
บริษทันนัอยูด่ว้ยหรือไม่   ทงันี ในการดาํเนินการตรวจสอบ กระทรวงพาณิชย ์สาํนกังาน ก.ล.ต.  
และตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีการแต่งตงัเจา้หนา้ทีประสานงานแห่งละ 2 คน เพือประโยชน์ในการติดต่อ
ประสานงาน และรายงานความคืบหนา้ของการดาํเนินการระหวา่งกนั 
 นอกจากนี กระทรวงพาณิชย ์จะติดตามดูแลการกระทาํทีฝ่าฝืนพรบ.บริษทัมหาชนฯ  
ในเรืองอืนทีมิใช่ความผดิตาม พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ดว้ย ไม่วา่บริษทัมหาชนฯ ทีฝ่าฝืนนนั จะเป็น 
บริษทัจดทะเบียนหรือไม่ 
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 (ข)  ในหลกัการเมือสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดด้าํเนินการลงโทษผูก้ระทาํผดิแลว้ กระทรวง
พาณิชย ์จะไม่ลงโทษซาํอีก สาํหรับความผดิทีซาํซอ้นกนัในทงั 2 กฎหมาย เนืองจากผูก้ระทาํผดิ 
ไดรั้บการลงโทษตามกฎหมายทีเขม้งวดกวา่แลว้ แต่หากกระทรวงพาณิชยเ์ห็นสมควร จะดาํเนินการอืน
อีกกไ็ด ้โดยจะมีการแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบดว้ย 
 (ค)  ในการดาํเนินการตรวจสอบบริษทั กระทรวงพาณิชย ์สาํนกังาน ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีการแต่งตงัเจา้หนา้ทีประสานงานแห่งละ 2 คน เพือประโยชน์ในการติดต่อ 
ประสานงานและรายงานความคืบหนา้ของการดาํเนินการระหวา่งกนัได ้
 ระหว่างสํานักงาน ก.ล.ต.กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 ในการแบ่งงานกบักระทรวงพาณิชย ์เรืองทีตกลงวา่เป็นหนา้ทีของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
จะมีการแบ่งงานระหวา่งสาํนกังาน ก.ล.ต. กบั ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อีกทอดหนึง โดยในหลกัการ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะรับผดิชอบเบืองตน้ในการกาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียน โดยสาํนกังาน ก.ล.ต.  
จะกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อีกชนัหนึง ทงัในดา้นคุณภาพ และขนัตอนการ 
ปฏิบติังาน ในเรืองขนัตอนการดาํเนินการตรวจสอบการกระทาํผดิของผูบ้ริหาร ตลาดหลกัทรัพยฯ์  
จะเป็นผูด้าํเนินการรวบรวมเอกสาร และตรวจสอบในเบืองตน้ และหากตลาดหลกัทรัพยฯ์ เห็นวา่  
บริษทัจดทะเบียนอาจมีการกระทาํผดิตาม พรบ.หลกัทรัพยฯ์ กจ็ะส่งขอ้มูลใหส้าํนกังาน ก.ล.ต.  
ดาํเนินการตรวจสอบการกระทาํผดิเพิมเติมโดยอาศยัอาํนาจของพนกังานเจา้หนา้ที 
 
3.4  กระบวนการให้ความคุ้มครองเจ้าหนี 
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  จากบทศึกษาเรือง Corporate Governance : Emerging Issues 
and Lessons from East Asia โดย Stephen Prowse ไดเ้สนอแนวทางวา่ ในการพจิารณาวา่ เจา้หนี 
ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายเพยีงพอหรือไม่นนั ใหพ้จิารณาจากบทบญัญติัภายใต ้พรบ.ลม้ละลาย
ใน 4 ประเดน็หลกั คือ 
 (1)  ในระหวา่งกระบวนการฟ้องลม้ละลายหรือการปรับโครงสร้างของกิจการ มีขอ้กาํหนด 
ในเรือง automatic stay หรือไม่  ทงันี เพือป้องกนัไม่ใหเ้จา้หนีทีมีประกนัสามารถฟ้องร้องเพือเรียก 
เอาทรัพยสิ์นจากลูกหนี 
 (2)  ภายหลงักระบวนการฟ้องลม้ละลายเสร็จสิน เจา้หนีมีประกนัจะเป็นบุคคลแรกทีไดรั้บ
ชาํระคืนหนี หรือมีบุคคลอืน เช่น รัฐบาลหรือลูกจา้งไดรั้บชาํระคืนหนีก่อนเจา้หนีมีประกนั 
 (3)  ฝ่ายบริหารสามารถยนืขอ bankruptcy protection โดยไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก 
เจา้หนีไดห้รือไม่ 
 (4)  ในช่วงระหวา่งขนัตอนการฟ้องลม้ละลายหรือการปรับโครงสร้างบริษทั ฝ่ายบริหารยงัคง
อาํนาจบริหารในบริษทัต่อไปได ้หรือเจา้หนี/ศาลสามารถถอดถอนผูบ้ริหารดงักล่าวได ้
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 จากการพจิารณาภายใตข้อ้กาํหนดของ พรบ.ลม้ละลายของประเทศต่าง ๆ แลว้ ธนาคารโลก
เห็นวา่ ประเทศไทย มาเลเซีย และเกาหลี มีกฎหมายทีใหค้วามคุม้ครองเจา้หนีมากกวา่ในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา  อยา่งไรกดี็ ประเทศไทยยงัไม่มีมาตราทีใหค้วามคุม้ครองเจา้หนีในเรือง (ก) เจา้หนี 
มีประกนัจะไดรั้บชาํระหนีเป็นลาํดบัแรก ซึงตามกฎหมายลม้ละลายปัจจุบนั เจา้หนีมีประกนัจะถูก
จดัลาํดบัไวห้ลงัจากเจา้หนีภาครัฐและลูกจา้ง และ (ข) ในการยนืขอฟืนฟกิูจการฝ่ายบริหารสามารถยนื 
แผนฟืนฟตู่อศาลไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้หนี 
 อยา่งไรกต็าม ถึงแมว้า่จะมีการปรับปรุง พรบ.ลม้ละลายใหก้ารฟ้องลม้ละลายหรือการขอฟืนฟู
กิจการสามารถดาํเนินการไดร้วดเร็ว และสะดวกขึน กย็งัมีขอ้กาํหนดบางส่วนทีมีลกัษณะเป็นการ 
ขดัขวางสิทธิอนัพงึมีของเจา้หนี เช่น 
 (ก)  ขบวนการในการฟ้องร้องบงัคบัหลกัประกนั หรือการฟ้องร้องภายใต ้พรบ.ลม้ละลาย 
มีขนัตอนมาก และใชร้ะยะเวลานาน ทาํใหลู้กหนีสามารถยดืเวลาในการชาํระหนีออกไปไดอี้ก 
 (ข)  ในการฟ้องร้องภายใต ้พรบ.ลม้ละลาย ไม่มีบทบญัญติัในเรืองการดอ้ยสิทธิทีชดัเจน  
จึงอาจทาํใหเ้จา้หนีสามญัมีความเสียงในเรืองลาํดบัในการชาํระหนี 
 แนวทางดําเนินการ 
 ทางการมีดาํริทีจะแกไ้ข พรบ. ดงักล่าวใหก้ระบวนการฟืนฟกิูจการ หรือการฟ้องลม้ละลาย
สามารถดาํเนินการไดส้ะดวกขึน โดยประเดน็ทีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา ไดแ้ก่ ขอ้กาํหนดในส่วนที 
เกียวกบักระบวนการในการฟ้องลม้ละลาย การจดัตงัศาลพิจารณาคดีลม้ละลายเฉพาะ เป็นตน้  ทงันี  
เพือช่วยใหก้ารดาํเนินการฟ้องบงัคบัชาํระหนีกระทาํไดร้วดเร็วขึนซึงจะช่วยแกปั้ญหาในเรือง 
ความเสือมค่าของทรัพยสิ์นทีเป็นหลกัประกนั ปัจจุบนัร่าง พรบ. ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 
ของรัฐสภา 



 

 

25

 

ส่วนท ี4  การเปิดเผยข้อมูลและ transparency 
 
 การเปิดเผยขอ้มูลเป็นกลไกทีสาํคญัทีสุดประการหนึงของ corporate governance เนืองจาก 
ผูถื้อหุน้สามารถใชก้ลไกในการเปิดเผยขอ้มูลเป็นช่องทางในการ monitor การปฏิบติังานของ 
ผูบ้ริหารได ้ 

การเปิดเผยขอ้มูลทีดีควรมีลกัษณะทีเป็น free flow คือ นกัลงทุนควรมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูล 
อยา่งเท่าเทียมกนั ขอ้มูลทีเปิดเผยตอ้งมีความถูกตอ้ง เชือถือได ้เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์   
นอกจากนี ควรมีทงัขอ้มูลทีเป็น financial และ non-financial ทีสะทอ้นถึงจุดอ่อน และจุดแขง็ 
ของบริษทั เพอืใหผู้ถื้อหุน้มีขอ้มูลครบถว้นในการตดัสินใจ และควบคุมดูแลผูบ้ริหารทงัในเรือง  
risk management, financial management และ business strategy  

ผูถื้อหุน้สามารถใชข้อ้มูลทีเปิดเผยในการตดัสินใจซือหรือขายหุน้ของบริษทั ซึงการกระทาํ 
ดงักล่าวจะช่วยใหร้าคาหุน้สะทอ้นมูลค่าทีแทจ้ริงของบริษทั ภายใตก้ารบริหารงานของผูบ้ริหารปัจจุบนั 
ดงันนั การทีผูล้งทุนขายหุน้บริษทัจาํนวนมาก จนทาํใหร้าคาหุน้ลดลงอาจเป็นปัจจยัหนึงทีชีวา่ ผูล้งทุน
เห็นวา่ ผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัไม่สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และหากยงัคงใหผู้บ้ริหาร 
ชุดดงักล่าวบริหารงานต่อไป อาจทาํใหเ้ป้าหมายของบริษทัทีตอ้งดาํเนินงานเพือผลประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุน้ในระยะยาวไม่สามารถบรรลุได ้
 ขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. เกียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูของบริษทัทีออกหลกัทรัพย ์
ในปัจจุบนั กาํหนดใหต้อ้งเปิดเผยขอ้มูลทงัทีเป็น financial และ non-financial โดยบริษทัทีออก 
หลกัทรัพยต์อ้งเปิดเผยตามรายการขนัตาํในรูปแบบและตามระยะเวลาทีสาํนกังาน ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด กล่าวคือ ในดา้นขอ้มูลทางการเงิน บริษทัทีออกหลกัทรัพย ์ตอ้งจดัส่ง 
งบการเงินทุกสินไตรมาส และสินรอบระยะเวลาบญัชี โดยงบการเงินดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีทีรับรองทวัไป และผา่นการตรวจสอบ/สอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  สาํหรับขอ้มูล 
ทีเป็น non-financial บริษทัทีออกหลกัทรัพยต์อ้งเปิดเผยขอ้มูลตามรายการขนัตาํทีกาํหนดไวใ้นรายงาน 
การเปิดเผยขอ้มูลประจาํปี (แบบ56-1) ทียนืต่อสาํนกังานเพือใหเ้ปิดเผยต่อประชาชน และรายงาน 
ประจาํปี (แบบ 56-2)  ทีส่งใหผู้ถื้อหุน้  นอกจากนี ในกรณีทีสาํนกังาน ก.ล.ต. เห็นวา่ เอกสารหรือ 
รายงานดงักล่าวมีขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือมีขอ้ความคลุมเครือไม่ชดัเจน หรือในกรณีอืนทีอาจมี 
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพย ์หรือต่อการตดัสินใจลงทุน สาํนกังาน ก.ล.ต. กมี็อาํนาจ
สงัการตามมาตรา 58 ใหบ้ริษทัจดัส่งขอ้มลูเพิมเติม หรือใหชี้แจงเพิมเติม หรือใหจ้ดัใหมี้ผูต้รวจสอบ
ดาํเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ และในกรณีทีบริษทัฝ่าฝืนบทบญัญติัดงักล่าว บริษทัตอ้ง 
ระวางโทษตามมาตรา 274 คือ โทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ 3,000 บาท
ตลอดระยะเวลาทียงัปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง 
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จากการทบทวนขอ้กาํหนดของการเปิดเผยขอ้มูล คณะทาํงานเห็นวา่ หลกัเกณฑที์ใชใ้น 
ประเทศไทยใกลเ้คียงกบัหลกัเกณฑใ์นต่างประเทศไม่วา่จะเป็นในดา้นประเภทของขอ้มูล และ 
ระยะเวลาทีตอ้งเปิดเผย  อยา่งไรกต็าม ยงัควรตอ้งดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑด์งักล่าว
อยา่งเขม้งวดขึน และยงัควรตอ้งปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูใหค้รอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ  
ไดม้ากขึนดว้ย คณะทาํงานไดพ้ิจารณาเรืองการเปิดเผยขอ้มูลใน 3 ส่วนหลกั คือ (1) การเปิดเผย 
ขอ้มูลดา้นการเงิน (2) การเปิดเผยขอ้มูล non-financial และ (3) การเผยแพร่ขอ้มูลสู่ผูล้งทุน  ทงันี  
มีรายละเอียดการพิจารณาในแต่ละหวัขอ้ ดงันี 
 
4.1  การเปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน 
 คณะทาํงานไดแ้บ่งการพิจารณาปัญหาในเรืองนีเป็น 3 ส่วน คือ (1) มาตรฐานการบญัชี  
(2) บทบาทของผูส้อบบญัชี และ (3) บทบาทของบริษทัซึงเป็นเจา้ของขอ้มูลและเป็นผูจ้ดัทาํ 
งบการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี 
 (1)  มาตรฐานการบัญชี  
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดอ้อกประกาศกาํหนดใหบ้ริษทัที 
เสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน และบริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีทีรับรองทวัไป ซึงออกโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย   
และในกรณีทีมาตรฐานไทยไม่ครอบคลุมมาตรฐานการบญัชีในเรืองใด ใหบ้ริษทัดงักล่าวใชม้าตรฐาน
ของ IASC หรือ AICPA หรือ FASB ตามลาํดบั 
 คณะทาํงานมีความเห็นเกียวกบัมาตรฐานการบญัชีไทย ดงันี 
 (ก)  มาตรฐานการบญัชีไทยส่วนมากจะนาํหลกัการมาจาก IAS อยูแ่ลว้แต่ในกรณีที IAS  
มีทางเลือกใหบ้นัทึกบญัชีไดห้ลายวิธี มาตรฐานการบญัชีไทยกอ็าจจะลดทางเลือกลง เพือใหง้บการเงิน
ของบริษทัไทยเป็นมาตรฐานเดียวกนัมากขึน  อยา่งไรกดี็ มาตรฐานการบญัชีไทยอาจจะยงัไม่ 
ครอบคลุมมาตรฐานการบญัชีทีสาํคญับางเรือง เช่น มาตรฐานการบญัชี เรือง ตราสารการเงิน หรือ 
มาตรฐานการบญัชี เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มาตรฐานการบญัชี เรือง การบญัชีภาษีอากร เป็นตน้ 
ทาํใหบ้ริษทัจดทะเบียน ซึงไม่มีบุคลากรทีมีความรู้ หรือไม่ติดตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ 
ไม่นาํมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศมาใชต้ามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  นอกจากนี  
การกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัตอ้งบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี อาจจะยงัไม่เขม้งวดเท่าทีควร 
 (ข)  ในการจดัทาํงบการเงินรวม หลกัการบญัชีทีสาํคญัคือ ตอ้งรวมฐานะการเงินและ 
ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยเขา้กบับริษทัใหญ่ โดยถือวา่บริษทัทงัหลายเป็นหน่วยงาน 
ทางเศรษฐกิจเดียวกนั และตอ้งตดัรายการระหวา่งกนัทีเกิดขึน เพือใหค้งเหลือตวัเลขทีแสดงถึง 
รายการทีเกิดขึนระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย กบับุคคลที 3 เท่านนั  อยา่งไรกดี็ การตดัรายการ 
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ระหวา่งกนัดงักล่าว อาจทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินไม่ทราบถึงความเสียงทีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีระหวา่ง
กนัเองได ้โดยเฉพาะในกรณีทีบริษทัมิไดถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยทงัจาํนวน โดยส่วนทีเหลือเป็นการถือหุน้
โดยผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งอืน  ทงันี หากเป็นรายการระหวา่งบริษทักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 
ซึงไม่ใช่บริษทัยอ่ย บริษทัจะตอ้งเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าววา่ กิจการทีเกียวขอ้งมี
ความสมัพนัธก์บับริษทัอยา่งไร มีลกัษณะรายการอยา่งไร มีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด และเป็นรายการที
เกิดขึน 
ตามราคาตลาดหรือไม่  
 (ค)  ในเรืองขอ้กาํหนดเกียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม มาตรฐานการบญัชีไทยกาํหนดให้
จดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย โดยไดนิ้ยามวา่ “บริษทัยอ่ย” หมายถึง กิจการทีบริษทั
ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50  ดงันนั ขอ้กาํหนดดงักล่าวจึงทาํใหบ้ริษทัสามารถหลีกเลียงการนาํกิจการ 
ทีบริษทันนัมีอาํนาจควบคุมมาจดัทาํงบการเงินรวมดว้ย จึงทาํใหผู้ล้งทุนไม่เห็นภาพรวมของการ 
ดาํเนินงานของกิจการทงักลุ่ม 
 แนวทางดําเนินการ  เพือใหก้ารจดัทาํบญัชีและการตรวจสอบบญัชีเป็นไปตามทีมาตรฐาน
การบญัชีกาํหนด คณะทาํงานมีความเห็น ดงันี 
 (ก)  ทางการทีกาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียนควรเขม้งวดกบับริษทัทีจดัทาํงบการเงิน 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีใหม้ากขึน ซึงอาจดาํเนินการไดโ้ดยการสงัใหแ้กไ้ขงบการเงินที 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึงทีผา่นมาสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดเ้พิมความเขม้งวด 
กบับริษทัจดทะเบียนทีจดัทาํงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี โดยจะสงัใหแ้กไ้ขงบการเงิน 
และนาํส่งภายในระยะเวลาทีกาํหนด หากไม่แกไ้ขบริษทัจะถูกเปรียบเทียบปรับจนกวา่จะแกไ้ข 
ใหถู้กตอ้ง  การดาํเนินการดงักล่าวน่าจะทาํใหก้ารจดัทาํงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปตาม 
ทีมาตรฐานการบญัชีกาํหนดมากขึน 
 (ข)  สาํนกังาน ก.ล.ต. ควรร่วมมือกบัสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
แห่งประเทศไทย ในการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีใหค้รอบคลุมมาตรฐานการบญัชีระหวา่ง 
ประเทศอยา่งครบถว้นขึน ซึงคณะทาํงานทีเป็นผูแ้ทนจากสมาคมนกับญัชีฯ รายงานวา่ ปัจจุบนั 
สมาคมนกับญัชีฯ อยูร่ะหวา่งปรับปรุงเพิมเติมมาตรฐานการบญัชีในหลายเรืองใหเ้ป็นไปตาม IAS  
เวน้แต่ในกรณีทีเป็นเรืองเร่งด่วนและ IAS ยงัไม่ไดก้าํหนดมาตรฐานการบญัชีไว ้สมาคมนกับญัชีฯ  
กจ็ะศึกษามาตรฐานของต่างประเทศ เช่น FASB เพือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางต่อไป 
 (ค)  ในกรณีทีมาตรฐานการบญัชียงัไม่กาํหนดใหต้อ้งเปิดเผยขอ้มูลในเรืองใดอยา่งชดัเจน
เพียงพอ ทางการควรกาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินดว้ย ซึงทีผา่นมาสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนทงัทีเป็นสถาบนัการเงิน 
และบริษทัทวัไป ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในเรืองคุณภาพสินทรัพยไ์วใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินดว้ย 
 



 

 

28

 

 (ง)  ในการจดัทาํงบการเงินรวม มาตรฐานการบญัชีควรกาํหนดใหน้าํกิจการทีบริษทั 
มีอาํนาจอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการมาจดัทาํ 
งบการเงินรวมดว้ย แมว้า่บริษทัจะไม่ไดถื้อหุน้ในกิจการนนัเกินกวา่ร้อยละ 50  ทงันี เพือใหผู้ล้งทุน
สามารถประเมินความเสียงของบริษทัและบริษทัในกลุ่มไดดี้ขึน  
 (จ)  ในกรณีทีบริษทัมิไดถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยทงัจาํนวน และการถือหุน้ส่วนทีเหลือ 
เป็นการถือโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ในสดัส่วนทีมีนยัสาํคญั (ตงัแต่ร้อยละ 5 ขึนไป) ควรกาํหนดให ้
การจดัทาํหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ตอ้งเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในลกัษณะเดียวกบั 
รายการระหวา่งกิจการกบับุคคลทีเกียวขอ้งตามทีกล่าวขา้งตน้ดว้ย เพือใหผู้ล้งทุนทีใชง้บการเงิน 
มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจทีครบถว้นมากขึน  ทงันี การกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูล 
ดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่น่าจะเป็นภาระกบับริษทัมากนกั เนืองจากปัจจุบนั 
บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นรายงานเปิดเผยขอ้มลู 
ประจาํปี และในรายงานประจาํปีอยูแ่ลว้   
 (ฉ)  สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ควรจดัใหมี้การใหค้วามรู้ทางวิชาการ  
เพือสร้าง awareness ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนตระหนกัถึงความสาํคญัของขอ้มูลทางการเงินทีถูกตอ้ง
ครบถว้น และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทาํหนา้ทีกาํกบัดูแลใหผู้บ้ริหารบริษทัดูแลการจดัทาํงบการเงินให ้
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้งครบถว้นมากยงิขึน  
 (2)  บทบาทของผู้สอบบัญชี  
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  เพือใหข้อ้มูลในงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนทีเปิดเผย
ต่อประชาชนถูกตอ้ง น่าเชือถือ มาตรา 56 และมาตรา 61 แห่ง พรบ.หลกัทรัพยฯ์ กาํหนดใหง้บการเงิน
ของบริษทัจดทะเบียนตอ้งไดรั้บการสอบทาน หรือตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีทีไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  ดงันนั ผูส้อบบญัชีในฐานะทีเป็นบุคคลทีเป็นกลางและเป็นที 
ยอมรับกนัโดยทวัไปวา่ เป็นผูที้มีความรู้ความสามารถในดา้นการบญัชีเป็นอยา่งดี และเป็นบุคคลหนึง 
ทีทางการคาดหวงัใหเ้ป็นผูที้จะใหค้วามเห็นต่อความครบถว้น ถูกตอ้งของขอ้มูลทางการเงินทีจะ 
เปิดเผยต่อประชาชน จึงควรแสดงความเห็นอยา่งอิสระต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีทีบริษทั 
มีการดาํเนินการทีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี กค็วรแสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี 
ใหช้ดัเจนดว้ย  
 ปัจจุบนัมีผูส้อบบญัชีหลายรายทีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีของตนใหเ้ป็นไปตามทีทางการ
คาดหวงัขา้งตน้ ปัญหาทีเกิดขึนมีทงัส่วนทีเกิดจากการทาํงานของผูส้อบบญัชีเอง และจากระบบ 
การกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชี  ทงันี โดยมีรายละเอียด ดงันี 
 (ก)  ผูส้อบบญัชีทีลงลายมือชือเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัจดทะเบียน 
อาจไม่มีมาตรการในการควบคุมคุณภาพงานของตนอยา่งรัดกมุเพยีงพอ และการรับงานสอบบญัชี 
มากเกินไปจนไม่สามารถควบคุม หรือสอบทานการทาํงานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีไดอ้ยา่งละเอียด 
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รอบคอบ ทาํใหผู้ส้อบบญัชีไม่อาจแสดงความเห็นต่อความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน และขอ้มลู 
ทีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามมาตรฐานการ
สอบบญัชี   
 (ข)  ในบางกรณี ผูส้อบบญัชีมิไดค้าํนึงถึงหลกัการเรือง “เนือหาสาํคญักวา่รูปแบบ 
(substance over form) ”  ทาํใหร้ายการบางรายการ ซึงควรตงัขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี 
ถูกละเลยไป และทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินไดรั้บขอ้มูลทีไม่ชดัเจน เช่น กรณีการขายหลกัทรัพยแ์ละซือคืน
ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั โดยผูข้ายและผูซื้อไม่มีเจตนาทีจะโอนความเสียงและผลประโยชนใ์น 
หลกัทรัพยก์นัจริง แต่เป็นการสร้างรายการเพือรับรู้กาํไรในงวดบญัชีนนัสูงกวา่ความเป็นจริง  
การรับรู้กาํไรจากรายการดงักล่าวเมือพิจารณาถึงหลกัเนือหาสาํคญักวา่รูปแบบแลว้ถือวา่ ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชี และผูส้อบบญัชีควรตงัขอ้สงัเกตเกียวกบัรายการดงักล่าว แต่ผูส้อบบญัชีทีคาํนึงถึง
รูปแบบของสญัญาทีทาํมากกวา่เนือหาของสิงทีเกิดขึน จะไม่ตงัขอ้สงัเกตในเรืองดงักล่าวไวใ้นรายงาน 
 (ค)  ปัจจุบนัผูส้อบบญัชีทีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. มีจาํนวน 68 ราย  
ในขณะทีมีบริษทัจดทะเบียนประมาณ 420 บริษทั  ดงันนั จึงอาจทาํใหมี้จาํนวนผูส้อบบญัชีไม่เพียง
พอทีจะตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการทาํงานของผูช่้วยผูส้อบบญัชีไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ 
 (ง)  พรบ.บริษทัมหาชนฯ กาํหนดวา่ ผูส้อบบญัชีตอ้งไดรั้บการแต่งตงัจากทีประชุม 
ผูถื้อหุน้ แต่ในบางครังการแต่งตงัผูส้อบบญัชีตามกลไกดงักล่าวไม่สามารถเกิดขึนได ้เนืองจากผูบ้ริหาร
ซึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตอ้งการปกปิดผลการดาํเนินงานของบริษทัทีเกิดจากการบริหารงานทีผดิพลาด 
หรือมีเจตนาทีจะฉอ้โกง จึงคดัคา้นการแต่งตงัผูส้อบบญัชี ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถจดัทาํงบการเงิน 
ทีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเพือส่งต่อผูถื้อหุน้ และเปิดเผยต่อสาธารณชนได ้
 (จ)  หน่วยงานทางการทีกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชีซึงไดแ้ก่ สาํนกังาน ก.ล.ต. และสมาคม 
นกับญัชีฯ ยงัไม่มีมาตรการ และความเขม้แขง็เพียงพอทีจะติดตามดูแล และดาํเนินการกบัผูส้อบบญัชี 
ทีไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 แนวทางดําเนินการ  คณะทาํงานไม่ไดใ้หค้วามเห็น หรือขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหา 
ขา้งตน้ แต่ไดรั้บทราบถึงมาตรการทีหน่วยงานต่าง ๆ ไดด้าํเนินการ เพือส่งเสริมมาตรฐานการทาํงาน
ของผูส้อบบญัชี ดงันี  
 (ก)  สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดสุ่้มสอบทานการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี โดยการสอบทาน
กระดาษทาํการของผูส้อบบญัชี และในกรณีทีพบขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี  
กไ็ดด้าํเนินการลงโทษอยา่งจริงจงั และจะเปิดเผยรายละเอียดของการกระทาํผดิดงักล่าวต่อประชาชน  
 (ข)  คณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสอบบญัชี (ก.บช.) ไดป้รับปรุงขอ้กาํหนด
เกียวกบัรายงานของผูส้อบบญัชีตามขอ้เสนอของสมาคมนกับญัชีฯ โดยใชแ้นวทางเดียวกบัใน 
ต่างประเทศ คือ รายงานการสอบบญัชีแบบ 3 วรรค ซึงแนวทางดงักล่าวจะช่วยเพิมความชดัเจนในเรือง
หนา้ทีและความรับผดิชอบในการจดัทาํและตรวจสอบงบการเงิน ระหวา่งผูบ้ริหารของบริษทัและ 
ผูส้อบบญัชีซึงจะช่วยใหผู้ส้อบบญัชีทาํหนา้ทีของตนดว้ยความระมดัระวงัมากยงิขึนดว้ย 
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 (ค) กระทรวงพาณิชยอ์ยูร่ะหวา่งพจิารณาร่างกฎหมายเพือปรับปรุงโครงสร้างในการกาํกบั
ดูแล และการออกขอ้กาํหนดเพือควบคุมวชิาชีพนกับญัชี และผูส้อบบญัชี รวมทงักาํหนดแนวทาง 
ในการดาํเนินการกบันกับญัชีและผูส้อบบญัชีทีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึงการดาํเนินการดงักล่าว 
จะทาํใหก้ารกาํกบัดูแลและควบคุมวิชาชีพขา้งตน้มีประสิทธิภาพมากยงิขึน 
 (ง)  ก.บช. ไดอ้อกขอ้กาํหนดเกียวกบัการรับรองงบการเงินของผูส้อบบญัชี โดยกาํหนดวา่ 
ผูส้อบบญัชีทีรับรองงบการเงินมากกวา่ 300 งบ อาจเขา้ข่ายวา่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวรับงานสอบบญัชีเกิน 
ความสามารถทีจะปฏิบติังานได ้และอยูใ่นเกณฑที์จะถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได ้ส่วนบริษทั 
ทีเป็นผูว้า่จา้ง กระทรวงพาณิชยจ์ะใชม้าตรการดา้น social sanction โดยการเปิดเผยชือของบริษทั 
ใหก้บัสาธารณชนทราบเป็นการทวัไป การดาํเนินการดงักล่าวเป็นปัจจยัหนึงทีช่วยลดปัญหาเรือง 
การลงลายมือชือของผูส้อบบญัชีโดยมิไดต้รวจสอบงบการเงินไดใ้นระดบัหนึง 
 (จ)  เพือใหก้ารกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชีมีประสิทธิภาพมากยงิขึน สาํนกังาน ก.ล.ต. และ
กระทรวงพาณิชยไ์ดป้ระสานงานการกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชีใหช้ดัเจน เพือลดความซาํซอ้น และเพิม
ความมีประสิทธิภาพในการกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชี โดยสาํนกังาน ก.ล.ต. จะกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชีที 
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.ในการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียน และ 
บริษทัหลกัทรัพย ์ส่วนกระทรวงพาณิชยจ์ะกาํกบัดูแลผูส้อบบญัชีกรณีอืน ๆ ซึงรวมทงัผูส้อบบญัชี 
ทีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ทีตรวจสอบบญัชีของบริษทัทวัไปดว้ย 
 ในการดาํเนินการ สาํนกังาน ก.ล.ต. จะกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีทีไดรั้บความเห็นชอบ 
ทุกรายตอ้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมคุณภาพงานของผูส้อบบญัชีในการตรวจสอบงบการเงินทุกกิจการ 
(quality assurance) ตามแนวทางของ IFAC (International Federation of Accountants) และ 
สาํนกังาน ก.ล.ต. จะสุ่มสอบทานการควบคุมคุณภาพงานตามระบบดงักล่าว 
 (ฉ)  สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดเ้สนอใหมี้การแกไ้ข พรบ.หลกัทรัพยฯ์ แลว้ โดยให ้
สาํนกังาน ก.ล.ต. สามารถแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนผูถื้อหุน้ได ้หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถ 
แต่งตงัผูส้อบบญัชีได ้ ทงันี ในต่างประเทศกมี็การใหอ้าํนาจทางการดาํเนินการในลกัษณะดงักล่าว 
ไดเ้ช่นกนั โดยในประเทศฮ่องกง และประเทศองักฤษ ไดมี้การบญัญติัไวใ้น Company Ordinance วา่ 
ศาลสามารถใชอ้าํนาจแต่งตงัผูส้อบบญัชีแทนผูถื้อหุน้ได ้(ฮ่องกง) ส่วนองักฤษ Minister of Trade 
สามารถใชอ้าํนาจในการแต่งตงัผูส้อบบญัชีแทนผูถื้อหุน้ได ้  
 (3)  บทบาทของบริษัท  
 ข้อกาํหนดปัจจุบันและปัญหา  บริษทัเป็นผูมี้หนา้ทีและความรับผดิชอบหลกัในการ 
จดัทาํงบการเงินใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี  อยา่งไรกดี็ การจดัทาํ 
งบการเงินของบริษทัทีผา่นมามีปัญหา ดงันี 
 (ก)  บริษทัและผูบ้ริหารไม่เห็นความสาํคญัของการจดัใหมี้ระบบบญัชี และระบบการ 
ควบคุมภายในทีดี รวมทงัการจดัทาํงบการเงินใหถู้กตอ้ง ครบถว้น เนืองจากเห็นวา่ การดาํเนินการ 
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ดงักล่าวเป็นการเพิมค่าใชจ่้ายของบริษทัมากกวา่จะเป็นการป้องกนับริษทัจากการดาํเนินการทีทุจริต
ของบุคคลต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง และช่วยใหบ้ริษทัสามารถระดมทุนดว้ยตน้ทุนทีตาํลง 
 (ข)  สืบเนืองจากความเจริญเติบโตของธุรกิจเอกชน ทาํใหเ้กิดปัญหาความไม่เพยีงพอ 
ของนกับญัชีทีมีคุณภาพ บริษทัจดทะเบียนจึงมีความจาํเป็นตอ้งรับนกับญัชีทียงัขาดประสบการณ์ 
ในวิชาชีพ  นอกจากนี นกับญัชีในฐานะทีเป็นลูกจา้งของบริษทั อาจไม่มีความอิสระเพียงพอในการ
ปฏิบติัหนา้ที และตอ้งจดัทาํงบการเงินตามทีผูบ้ริหารสงัการ แมว้า่จะเป็นเรืองทีไม่เป็นไปตาม 
มาตรฐานการบญัชี รวมทงัไม่กลา้ทีจะแสดงความเห็นคดัคา้นแมว้า่ตนไม่เห็นดว้ยในการกระทาํ 
ดงักล่าว 
 (ค)  ในบางกรณี ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนไม่ใหค้วามร่วมมือกบัผูส้อบบญัชีในการ
จดัทาํงบการเงินและเปิดเผยขอ้มูลในเบืองตน้ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
หรือไม่จดัเอกสารใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบอยา่งเพยีงพอ ทาํใหผู้ส้อบบญัชีไม่สามารถระบุไดว้า่ 
งบการเงินมีความผดิพลาดหรือไม่  
 แนวทางดําเนินการ  คณะทาํงานรับทราบมาตรการทีหน่วยงานต่าง ๆ ไดด้าํเนินการไปแลว้ 
รวมทงัเสนอแนะมาตรการทีควรจะดาํเนินการเพือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ดงันี 
 (ก)  ตามทีไดก้ล่าวในหวัขอ้ 2.2 แลว้วา่ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียน
ตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ เพือใหบ้ริษทัมีระบบ 
การจดัทาํบญัชี และงบการเงินทีน่าเชือถือยงิขึน  
 (ข)  สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ควรกาํหนดมาตรการลงโทษบริษทัทีไม่ให้
ความร่วมมือกบัผูส้อบบญัชีในการปฏิบติัหนา้ทีตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีรับรองทวัไป โดยเฉพาะ
ในเรืองการดาํเนินการภายใตข้อบเขตการตรวจสอบทีกาํหนดในมาตรฐานการสอบบญัชี  
 (ค)  ทางการควรจดัใหมี้การสมัมนาระหวา่งผูก้าํกบัดูแลกบับริษทัจดทะเบียนอยูเ่สมอ  
เพือใหบ้ริษทัจดทะเบียนตระหนกัถึงหนา้ที และความสาํคญัของงบการเงิน รวมถึงรับทราบระเบียบ  
กฎเกณฑต่์าง ๆ เพือใหส้ามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งดว้ย 
 
4.2  การเปิดเผยข้อมูล non-financial  

คณะทาํงานเห็นวา่ นอกจากขอ้มูลทีเป็น non-financial ทีกาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผย
ในปัจจุบนัแลว้ กค็วรกาํหนดใหต้อ้งเปิดเผยขอ้มูล non-financial ประเภทอืนไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย 
ไดแ้ก่ 
 (1)  แผนการดาํเนินงาน รวมทงัผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตามแผนดงักล่าว และ 
ในกรณีทีการดาํเนินการไม่เป็นไปตามแผนดงักล่าว ควรเปิดเผยสาเหตุ และแนวทางแกไ้ขไวด้ว้ย   
ทงันี เพือเป็นการกระตุน้ใหก้ารวางแผนการดาํเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษทัเป็นไป  
เพือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ในระยะยาว และการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะทาํใหผู้ถื้อหุน้สามารถ 
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ใชเ้ป็นกลไกในการควบคุมวา่ผูบ้ริหารไดป้ฏิบติังานตามแผนการทีวางไวห้รือไม่ และทราบไดว้า่ 
ผูบ้ริหารปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 
 (2)  เหตุการณ์สาํคญั ๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 
การถูกดาํเนินการเนืองจากไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย การประเมินระบบการบญัชี และการควบคุมภายใน  
การเปลียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ทงัทางตรงและทางออ้มทีมีนยัสาํคญั  นอกจากนี สาํหรับธุรกิจ
บางประเภทที intangible asset มีความสาํคญักบัการประกอบธุรกิจ หรือธุรกิจบางประเภททีตอ้งพึงพิง
ทกัษะของบุคลากรเป็นสาํคญั ควรเปิดเผยใหเ้ห็นถึงความสาํคญั และผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบับริษทั 
หากเกิดการเปลียนแปลงในรายการดงักล่าวดว้ย 
 (3)  การปฏิบติัตาม code of best practice ของคณะกรรมการบริษทั ในกรณีทีทางการ 
ไดก้าํหนดเป็น guideline ใหบ้ริษทัหรือกรรมการปฏิบติัตาม และกรณีทีกรรมการไม่ไดป้ฏิบติัตาม 
ขอ้กาํหนดดงักล่าวในเรืองใด กค็วรเปิดเผยเหตุการณ์ดงักล่าว พร้อมทงัเหตุผลทีไม่สามารถปฏิบติั 
ตามได ้
 นอกจากนี ควรมีการเปิดเผยความเห็นของกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ  
ในกรณีทีบุคคลดงักล่าวไดรั้บมอบหมายใหแ้สดงความเห็นเกียวกบัระบบบญัชี และการควบคุมภายใน 
รวมทงัรายการระหวา่งกนัทีเกิดขึนในระหวา่งปีไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย 
 
4.3  วธีิการเผยแพร่ข้อมูล 
 ปัจจุบนัผูล้งทุนสามารถรับทราบขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนไดห้ลายวิธี ซึงไดแ้ก่ 
 (1)  รายงานต่าง ๆ ทีบริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัส่งใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เพือเผยแพร่ต่อผูล้งทุนทวัไป  
 (2)  การเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียน โดยผา่นระบบ SIMS ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  
ซึงไดแ้ก่ ขอ้มลูทวัไปของบริษทั ขอ้มูลเกียวกบักรรมการ ผูถื้อหุน้ สิทธิการจองซือหุน้ ประวติัการ 
เพิมทุน และงบการเงิน เป็นตน้ 
 (3)  คาํแนะนาํดา้นการลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือทีปรึกษาการลงทุน 
 แนวทางดําเนินการ 
 (1)  สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ควรจดัสมัมนาทางวิชาการเพือใหค้วามรู้แก่ 
ผูล้งทุน ในเรืองปัจจยัทีควรพิจารณาประกอบการลงทุน วิธีการ และสถานทีทีผูล้งทุนสามารถหา 
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ และสิทธิของผูล้งทุน เป็นตน้ ซึงช่วงทีผา่นมา สาํนกังาน ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัสมัมนาเพือเผยแพร่ความรู้ในรืองดงักล่าวแก่ผูล้งทุนไปแลว้หลายครัง 
 (2)  สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดอ้อกประกาศเพือควบคุมการใหบ้ริการของบริษทัหลกัทรัพยใ์นเรือง
การใหค้าํแนะนาํทางดา้นการลงทุนแก่ผูล้งทุน  ทงันี เพือใหม้นัใจไดว้า่การใหบ้ริการดงักล่าวมีความ
เป็นกลาง มีแหล่งขอ้มูลอา้งอิงทีเชือถือได ้และมิไดก้ระทาํโดยมีวตัถุประสงคพ์ิเศษเพือผลประโยชน์
ของบริษทัหลกัทรัพยเ์อง 
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ส่วนท ี5 ปัจจัยอนื ๆ ทจีะทาํให้บริษัทมี good governance โดยสมัครใจ 
 
5.1  การกาํหนด code of best practice เพอืเป็นแนวปฏบิัติให้ผู้บริหารของบริษัท  

Code of Best Practice มกัเป็นการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานของบริษทั ซึงส่วนมาก 
มกักล่าวถึงประเดน็ต่าง ๆ ตามทีกล่าวในส่วนที 2 การกาํหนด code of best practice มีประเดน็พิจารณา 
ดงันี 
 (1)  ผู้กาํหนด code of best practice 
 ในประเทศทีตลาดทุนมีการพฒันามานานแลว้ เช่น องักฤษ สหรัฐอเมริกา ทางการที 
กาํกบัดูแลตลาดทุนมกัจะมีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมใหมี้การจดัตงัคณะทาํงานซึงประกอบดว้ย 
ตวัแทนของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีฯ สมาคมผูต้รวจสอบ 
ภายในฯ และนกักฎหมาย  เป็นตน้ เพือทาํการศึกษาถึงแนวทางในการกาํหนด code of best practice 
และเมือคณะทาํงานนนัออก guideline หน่วยงานทางการกจ็ะส่งเสริมใหบ้ริษทัจดทะเบียนปฏิบติัตาม 
guideline ดงักล่าว เช่น ในประเทศองักฤษ London Stock Exchange  กาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนควร
ปฏิบติัตาม Hampel Report หรือในประเทศสหรัฐอเมริกา New York Stock Exchange กาํหนดใหบ้ริษทั
จดทะเบียนควรปฏิบติัตาม COSO Report  อยา่งไรกดี็ ในบางกรณี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเป็นหน่วยงาน 
ทีออกคู่มือการปฏิบติังานของกรรมการเอง เช่น ในประเทศฮ่องกงและประเทศไทย 
 ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จะมีการรวมตวักนัของผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน 
ในลกัษณะทีเป็น business roundtable เพือแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกบัการเสริมสร้างใหมี้ระบบ
การกาํกบัดูแลบริษทัทีดี จากนนักม็กัจะออก business practice เพือเป็น guideline แก่ผูบ้ริหารในการ
ปฏิบติัหนา้ทีต่อไป 

คณะทาํงานเห็นวา่ สาํหรับกรณีของประเทศไทย เนืองจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอ้อกคู่มือ 
การปฏิบติังานของกรรมการแลว้ ดงันนั ในการดาํเนินการขนัต่อไป ควรมีการ review ขอ้กาํหนดตาม 
guideline ทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั โดยการผลกัดนัใหมี้การแต่งตงัคณะทาํงานซึงประกอบดว้ยตวัแทนจาก
ภาคเอกชนทีเกียวขอ้ง  นอกจากนี ทางการอาจสนบัสนุนใหมี้การจดัตงัองคก์รในลกัษณะทีเป็น 
business roundtable เพือใหเ้ป็นองคก์รทีทาํหนา้ทีผลกัดนัใหเ้กิดแนวทางในลกัษณะของ best practice 
ในกลุ่มผูป้ระกอบการเองดว้ย 
 (2)  การดําเนินการเมือเกดิ non-compliance 
 เนืองจาก code of best practice มีลกัษณะเป็น guideline มิใช่ขอ้บงัคบัตามกฎหมาย  ดงันนั 
การกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตาม code of best practice น่าจะเป็นหนา้ทีของผูถื้อหุน้ และ stakeholder 
ทีเกียวขอ้ง  อยา่งไรกดี็ เพือใหผู้ถื้อหุน้ และ stakeholder มีขอ้มูลทีเพียงพอทีจะกาํกบัดูแล ควรมีการ
กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งเปิดเผยการไม่ปฏิบติัตาม code of best practice ไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย 
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 (3)  ความเพยีงพอเหมาะสมของ code of best practice ทมีีอยู่ในปัจจุบนั 
 Code of Best Practice ทีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมีเนือหาส่วนใหญ่ 
สอดคลอ้งกบัแนวทางทีกาํหนดไวใ้น Hampel Report และ COSO Report  ดงันนั แนวทางทีกาํหนดไว้
น่าจะเพียงพอทีจะใหก้รรมการของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบติัไดร้ะดบัหนึง  อยา่งไรกดี็  
อาจตอ้งมีการแต่งตงัคณะทาํงาน เพือ review ความเหมาะสมของขอ้กาํหนดใน code of best practice 
สาํหรับการนาํมาใชก้บับริษทัไทยอีกครังหนึง  ทงันี การทบทวน code of best practice เป็นสิงทีตอ้งทาํ
อยา่งต่อเนือง ซึงภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม roundtable ต่าง ๆ ควรจะใหค้วามเห็นเพือปรับปรุง code of 
best practice ใหเ้หมาะสมต่อไป   
 (4)  การสร้าง awareness ให้ผู้บริหาร 
 การทีบริษทัปฏิบติัตาม code of best practice หรือไม่นนั การกระตุน้ใหผู้บ้ริหารเห็น 
ความสาํคญั และพร้อมทีจะปฏิบติัตาม guideline เป็นสิงสาํคญัทีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนือง ซึงอาจ
กระทาํไดโ้ดยการจดัสมัมนา การกาํหนดเป็นหลกัสูตรภาคบงัคบัในระดบัอุดมศึกษา และการบรรจุเป็น
หลกัสูตรสาํหรับการอบรมทีจดัโดยทางการ (เช่น วปอ.)   นอกจากนี ยงัอาจพิจารณาถึงความเป็นไปได้
ในการจดัตงัสถาบนัอบรมผูบ้ริหาร (Institute of Directors) ดว้ย  
 
5.2  บทบาทของเจ้าหนี 
 (1)  ปัญหาในปัจจุบัน   
 โครงสร้างเงินทุนของบริษทัในประเทศไทยส่วนมากมีการจดัหาแหล่งเงินทุนจากการ 
กูย้มืมากกวา่การระดมทุนจากผูถื้อหุน้ ซึงเงินกูย้มืดงักล่าวมกัมาจากสถาบนัการเงินมากกวา่การออก 
ตราสารหนี ดงันนั สถาบนัการเงินจึงน่าจะเป็นผูที้มีบทบาททีสาํคญัในการผลกัดนัใหบ้ริษทัตอ้งมี  
good corporate governance โดยผา่นหลกัเกณฑก์ารพิจารณาใหสิ้นเชือ การกาํหนดเงือนไขการกูเ้งิน 
(covenant) ใหลู้กหนีปฏิบติัตาม (โดยเฉพาะเงือนไขในเรืองการหา้มบริษทัจาํหน่าย จ่าย โอน สินทรัพย์
ทีสาํคญั การดาํรงสดัส่วนทางการเงินทีสาํคญั เป็นตน้) ตลอดจนการติดตามฐานะการดาํเนินงาน  
และการปฏิบติัตามเงือนไขสญัญาของลูกหนี  ทงันี เพือประโยชน์ของเจา้หนีในการดูแลใหไ้ดรั้บ 
ชาํระหนีคืน 
 อยา่งไรกต็าม ทีผา่นมาสถาบนัการเงินส่วนมากไม่วา่จะเป็นสถาบนัการเงินไทยหรือ 
ต่างประเทศ ไดมี้การเร่งปล่อยกูเ้พือขยายฐานะสินทรัพย ์และสร้างกาํไรในระยะสนั โดยไม่ไดใ้ช ้
หลกัความระมดัระวงั และเกณฑก์ารพจิารณาทีเขม้งวดเท่าทีควร การพิจารณาสินเชือมกัจะให ้
ความสาํคญักบัเรืองหลกัประกนัมากกวา่ระดบั good corporate governance ของลูกหนี กล่าวคือ  
เจา้หนีไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัเรืองความมีชือเสียงในเรืองความซือสตัยสุ์จริตในการดาํเนินธุรกิจ 
ของลูกหนี และความสามารถในการชาํระคืนหนีของบริษทัในระยะยาว การพิจารณาสินเชือบางครัง 
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อาศยัขอ้มูลจากงบการเงินภายในบริษทัมากกวา่งบการเงินทีผา่นการตรวจสอบ จึงเท่ากบัเป็นการ
สนบัสนุน หรือยอมรับทางออ้มใหบ้ริษทัไม่ตอ้งจดัทาํงบการเงินทีถูกตอ้งเชือถือได ้
 นอกจากนี ในการพิจารณามลูค่าหลกัประกนั ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นซึงไม่วา่จะเป็น  
in-house valuer หรือผูป้ระเมินราคาอิสระอาจไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประเมิน
ราคาอยา่งเขม้งวด เนืองจากยงัขาดองคก์รทีจะติดตามมาตรฐานการประกอบวชิาชีพของบุคลากรเหล่านี 
ทาํใหผู้ป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นบางรายอาจใหค้วามร่วมมือกบัผูกู้ใ้นการประเมินมูลค่าหลกัประกนั 
สูงกวา่ความเป็นจริง โดยผูใ้หกู้เ้องกไ็ม่ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการตรวจสอบราคาประเมินทีนาํมาใช ้  
ดงันนั จึงทาํใหผู้กู้ย้มืเงินสามารถจดัหาแหล่งเงินทุนไดไ้ม่ยากนกั 
 นอกจากนี ในการกูย้มืเงินสถาบนัการเงินส่วนมากมกัใหกู้ย้มืในรูปเงินกูย้มืระยะสนัแบบ 
O/D หรือ revolving line แมว้า่ผูกู้จ้ะนาํเงินดงักล่าวไปใชเ้พือการลงทุนระยะยาว  ดงันนั เจา้หนีจึง
อาจจะไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัในการกาํหนดเงือนไขของสญัญาเงินกูอ้ยา่งรัดกมุ เนืองจากเห็นวา่ หากมี
การเปลียนแปลงกส็ามารถเรียกคืนหนีไดใ้นระยะเวลาอนัสนั 
 (2)  บทบาทของทางการทกีาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน 
 ทีผา่นมาขอ้กาํหนดของทางการเกียวกบัหลกัเกณฑก์ารตงัสาํรองของสถาบนัการเงิน  
ซึงกาํหนดวา่สถาบนัการเงินยงัไม่จาํเป็นตอ้งตงัสาํรองหากหลกัประกนัของลูกหนียงัคุม้มูลหนีอยู ่ 
แมว้า่หนีดงักล่าวจะเขา้ข่ายตอ้งระงบัการรับรู้รายไดแ้ลว้กต็าม อาจเป็นอีกปัจจยัหนึงทีทาํให ้
สถาบนัการเงินคาํนึงถึงเรืองหลกัประกนัมากกวา่การมี good corporate governance ของลูกหนี   
อยา่งไรกดี็ ปัจจุบนัธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้รับปรุงหลกัเกณฑก์ารตงัสาํรองแลว้ โดยใชห้ลกั  
cash flow หรือความสามารถในการชาํระหนีมากกวา่หลกัประกนั ตามขอ้กาํหนดใหม่สถาบนัการเงิน
ตอ้งพิจารณากนัเงินสาํรองสาํหรับลูกหนีทีคา้งชาํระดอกเบียเกินกวา่ 3 เดือนนบัจากวนัครบกาํหนด
ชาํระแลว้ค่อยนาํมูลค่าหลกัประกนัมาหกัออกจากจาํนวนทีตอ้งกนัสาํรอง  จึงน่าจะทาํใหส้ถาบนั 
การเงินใหค้วามสาํคญักบัความสามารถในการชาํระหนีของลูกหนีมากขึน 
 นอกจากนี ในการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินต่อไป ทางการควรจะใหค้วามสาํคญักบั 
ระบบการควบคุมภายใน การพิจารณาสินเชือ และ good corporate governance ของสถาบนัการเงินเอง
เพมิขึนดว้ย 
 
5.3  บทบาทของ outside shareholder 

มาตรการประการหนึงทีใชใ้นการกาํกบัดูแลบริษทัไดก้คื็อ การสนบัสนุนใหมี้ concentration 
ของ non-controlling shareholder มากขึน เพือใหผู้ถื้อหุน้ดงักล่าวมีผลประโยชน์ในบริษทัมากพอ 
จนเป็นแรงจูงใจใหใ้ชสิ้ทธิในการกาํกบัดูแลบริษทั การส่งเสริมใหมี้ concentration อาจดาํเนินการได้
โดยการสนบัสนุนใหผู้ล้งทุนลงทุนผา่นกองทุนรวม ซึงผูล้งทุนสถาบนัดงักล่าวจะทาํหนา้ทีเป็นผูก้าํกบั
ดูแลบริษทั หรืออาจทาํโดยการส่งเสริมใหเ้กิดการรวมตวักนัของกลุ่มผูถื้อหุน้รายยอ่ยในลกัษณะทีเป็น 
activism group ใหม้ากขึน โดยมีประเดน็พจิารณาสาํหรับแต่ละกลุ่ม ดงันี 
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 (1)  ผู้ลงทุนสถาบัน  
 ผูล้งทุนประเภทสถาบนัทีสาํคญั ซึงน่าจะเป็นกลุ่มผูล้งทุนทีควรส่งเสริมใหท้าํหนา้ที 
ในการกาํกบัดูแลบริษทั ไดแ้ก่ กองทุนรวมซึงมีทงักองทุนในประเทศและต่างประเทศ  แต่ในขณะนี 
ผูล้งทุนดงักล่าวยงัมีจาํนวนไม่มากพอ และขนาดการลงทุนกไ็ม่ใหญ่เพยีงพอทีจะจูงใจใหแ้สดงบทบาท
ดงักล่าวเท่าทีควร จึงอาจไม่มีแรงจูงใจเพียงพอทีผูล้งทุนกลุ่มนีจะเขา้ไปกาํกบัดูแลบริษทัทีลงทุน 
สาํหรับกองทุนของต่างประเทศ เนืองจากขนาดการลงทุนของกองทุนในประเทศไทยเลก็เมือเทียบกบั
ขนาดการลงทุนโดยรวม ทีผา่นมาผูล้งทุนเหล่านีจึงสนใจผลตอบแทนทีไดร้ะยะสนัมากกวา่ทีจะดูแล
การบริหารงานของบริษทั  ดงันนั เมือไม่พอใจการบริหารงานของบริษทัจึงมกัเลือกทีจะขายหุน้ทิง 
มากกวา่ทีเขา้ควบคุมกิจการ 
 (2)  การรวมกลุ่มของผู้ลงทุนรายย่อย  
 ทีผา่นมาผูล้งทุนรายยอ่ยไม่ค่อยมีการรวมตวักนัเพือเป็น activism group ในการดูแลการ 
ทาํหนา้ทีของผูบ้ริหารเท่าทีควร  ทงันี อาจมีสาเหตุมาจากประเดน็หลกั ๆ 3 ประเดน็ คือ (ก) ตวัผูถื้อหุน้
เองไม่ทราบสิทธิทีมีตามกฎหมาย (ข) ผูถื้อหุน้เห็นวา่การไปเขา้ร่วมประชุมเป็นเรืองเสียเวลาและไม่มี
ประโยชน์ เนืองจากเป็นเสียงส่วนนอ้ยในทีประชุม และ (ค) กรณีทีเกิดปัญหาเกียวกบัการกระทาํการ
ทุจริตของกรรมการหรือผูบ้ริหาร ในปัจจุบนัยงัไม่มีกลไกทีเอือใหก้ารรวมตวักนัของผูถื้อหุน้รายยอ่ย
เป็นไปโดยสะดวก 
 คณะทาํงานมีความเห็นวา่ ทางการควรจะพิจารณาทงัปัจจยัทีจะช่วยกระตุน้เพือใหเ้กิด 
การรวมกลุ่มของผูถื้อหุน้เหล่านี เช่น ยอมรับผูแ้ทนของสมาคมที active เขา้ร่วมพิจารณานโยบาย 
บางเรือง การสร้างความเขา้ใจเกียวกบัสิทธิของผูล้งทุน เป็นตน้ 
 
5.4  ภาวะการแข่งขนัในตลาด  
 ตลาดทีมีการแข่งขนัสูงจะทาํใหบ้ริษทัตอ้งแข่งขนัเพือลดตน้ทุน ซึงตน้ทุนทีสาํคญั 
ประการหนึงคือ ตน้ทุนการเงิน ภายใตส้ภาวะการณ์ทีตลาดมีลกัษณะ globalization หากบริษทัใด 
ไม่มี corporate governance ทีดี ผูล้งทุนกอ็าจจะไม่เลือกลงทุนในบริษทันนั ซึงจะทาํใหก้ารระดมทุน
เพือขยายกิจการต่อไปทาํไดย้าก  อยา่งไรกต็าม แมต้ลาดสินคา้จะมีการแข่งขนัสูง ถา้ตลาดการเงินไม่มี
ประสิทธิภาพ กอ็าจทาํใหแ้รงจูงใจใหบ้ริษทัมี good corporate governance ลดลงได ้เช่น ผูล้งทุนสนใจ
ลงทุนระยะสนัมากกวา่การไดรั้บผลตอบแทนระยะยาว หรือการบริหารงาน (เลือกลงทุนหรือ 
ใหสิ้นเชือ) ถูกแทรกแซงโดยภาครัฐกอ็าจทาํใหผู้ล้งทุนไม่สามารถบริหารเพือใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูงสุด 
เป็นตน้  
 ดงันนั บทบาทของทางการจึงควรขจดัอุปสรรคทีทาํใหต้ลาดไม่สามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งเตม็ที 
เช่น การผกูขาดตลาดสินคา้ของภาคเอกชน การจาํกดัการแข่งขนัในกิจการของรัฐวิสาหกิจการ 
จาํกดัการใหสิ้ทธิสมัปทาน การแทรกแซงการตดัสินใจจดัสรรเงินลงทุนของเอกชน เป็นตน้ 
 



 

 

37

 

 นอกจากนี ทางการควรจะพฒันาตลาดตราสารหนีใหส้ามารถแข่งขนักบัตลาดสินเชือของ
สถาบนัการเงินไดด้ว้ย ซึงการดาํเนินการดงักล่าวจะเป็นอีกปัจจยัหนึงทีสามารถสร้างภาวะการแขง่ขนั 
และการปรับปรุงคุณภาพในการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินต่อไป 
 
5.5  บรรยากาศทางธุรกจิอนื 
 (1)  แรงกดดันให้ผู้บริหารต้อง maximize shareholders’ value 
 นอกจากการสร้าง corporate governance ภายในองคก์รเพือดูแลการดาํเนินงานของ 
ฝ่ายบริหารแลว้ ในต่างประเทศปัจจยัหนึงทีทาํใหผู้บ้ริหารตอ้งดาํเนินงาน เพือประโยชน์สูงสุดของ 
ผูถื้อหุน้อยูเ่สมอ คือ การทีมี threat วา่หากไม่ดาํเนินการดงักล่าว อาจทาํใหกิ้จการถูก takeover และตน
ซึงเป็นผูบ้ริหารจะถูกเปลียน  อยา่งไรกต็าม หากเป็นการทาํ takeover เพือผลประโยชน์ระยะสนั เช่น 
เพือเกง็กาํไรกอ็าจจะเป็นการรบกวนบริษทั โดยไม่ไดช่้วยกระตุน้การทาํงานของฝ่ายบริหาร 
 ในประเทศไทยทีผา่นมา การทาํ hostile takeover เพือเปลียนผูบ้ริหารมกัจะเกิดไดย้าก  
ส่วนหนึงอาจจะเนืองมาจากผูซื้อกิจการไม่เชือมนัในขอ้มลูทีเปิดเผย หรือมีขอ้มูลไม่เพียงพอทีจะ
ประเมินวา่ผูบ้ริหารจะทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์สูงสุด  นอกจากนี จาํนวนหุน้ส่วนใหญ่ยงัคง 
ถือโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ การ takeover เพือใหไ้ดม้าซึงอาํนาจในการควบคุมบริษทัคงไม่สามารถเกิดขึน
ได ้ถา้ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว  อยา่งไรกดี็ ในภาวะปัจจุบนัธุรกิจจาํนวนมากตอ้ง 
เร่งหา strategic partner ใหม่ เพือฟืนฟกิูจการ ดงันนั จึงอาจเป็นปัจจยัหนึงทีจะช่วยใหบ้ริษทัตอ้งเร่ง 
ยกระดบั governance ของตน เพือสร้างความมนัใจแก่ผูร่้วมลงทุนรายใหม่ 
 (2)  การสร้างมาตรฐานของบริษัททมีี good corporate governance 
 เนืองจาก corporate governance เป็นปัจจยัสาํคญัประการหนึงทีผูล้งทุนควรใช้
ประกอบการตดัสินลงทุน แต่การประเมินดงักล่าว อาจตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะดา้น ซึงผูล้งทุน
ทวัไป 
อาจไม่สามารถดาํเนินการได ้ปัจจุบนัยงัไม่มี parameter ทีจะเป็นเครืองวดัความมี good governance  
ของบริษทัใหผู้ล้งทุนใชใ้นลกัษณะเดียวกบัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ  ดงันนั จึงควรจะส่งเสริม 
ใหมี้ benchmark ในการวดั good governance เพือเป็นแรงจูงใจใหบ้ริษทัตอ้งรักษา หรือปรับปรุงใหไ้ด ้
rating ในระดบัสูง ซึงจะเป็นประโยชนใ์นการระดมทุนต่อไป การสร้าง parameter ดงักล่าว อาจ
ดาํเนินการไดโ้ดยการจดัตงัสถาบนัเฉพาะทีทาํหนา้ทีประเมินความมี good governance ของบริษทั หรือ
อาจกาํหนดใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเชือถือของบริษทัตอ้งนาํปัจจยั เรือง governance มาเป็นปัจจยัหนึง 
ในการพจิารณากาํหนด rating ของบริษทัดว้ย  นอกจากนี การส่งเสริมใหมี้ business roundtable  
ทีคดัเลือกเฉพาะสมาชิกทีมี governance ดี กส็ามารถใชเ้ป็น parameter ไดป้ระการหนึงดว้ย 
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5.6  Good Governance ในระดับรัฐบาล  
 เพือใหบ้ริษทัมี good corporate governance รัฐบาลกค็วรจะตอ้งมี good governance ดว้ย 
เพือเป็นตวัอยา่งใหบ้ริษทั และทาํใหบ้ริษทัไม่ตอ้งสนบัสนุนรัฐบาล หรือเจา้หนา้ทีอยา่งไม่โปร่งใส  
อยา่งไรกดี็ การดาํเนินการในเรืองนีเป็นเรืองใหญ่ ซึงตอ้งอาศยัผูมี้ความเชียวชาญโดยตรงต่อไป 
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