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คํานํา
การดําเนินงานและความมั่นคงของบริษัทหลักทรัพยมีความสําคัญตอระบบตลาดทุน
ของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทหลักทรัพยเปนกลไกสําคัญในการชวยเชื่อมโยงผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในตลาดทุนเขาหากัน โดยทําหนาที่เปนตัวกลางทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง โดยในตลาดแรก
บริษัทหลักทรัพยจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินใหแกผูประกอบการที่ประสงคจะระดมทุน
โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน รวมทั้งชวยจัดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวดวย
นอกจากนี้ ในตลาดรองบริษัทหลักทรัพยจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการรับคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย
รวมทั้งใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษาในการลงทุนแกผูลงทุน นอกจากนี้ ยังทําหนาที่ในการจัดการ
การลงทุนใหแกผูลงทุนดวย
ในการทําหนาที่ดังกลาว บริษัทหลักทรัพยตองมีระบบการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน
มีระบบควบคุมการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีฐานะการเงินที่มั่นคง ทั้งนี้ เพื่อใหผูรับบริการมั่นใจไดวาจะไดรับบริการที่ดีและเปนธรรม และ
ทรัพยสินที่อยูในความดูแลของบริษัทหลักทรัพยมีความปลอดภัย การที่บริษัทหลักทรัพยจะดําเนินการ
ดังกลาวขางตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับคณะกรรมการบริษัทเปนสําคัญ
เนื่องจากคณะกรรมการเปนผูกําหนดนโยบายในการทําธุรกิจ รวมทั้งเปนบุคคลสําคัญที่จะสงเสริม
ใหบริษัทหลักทรัพยมีวัฒนธรรมในการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี ดังนั้น เพื่อใหกรรมการของ
บริษัทหลักทรัพยมีความรู ความเขาใจถึงภารกิจ บทบาทและหนาที่ของตน ทั้งที่กําหนดไวในกฎหมาย
และที่เปนแนวทางปฏิบัติที่ดี สํานักงาน ก.ล.ต. จึงไดจัดทําคูมือกรรมการฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
ใหกรรมการใชเปนคูมือในการปฏิบัติหนาที่ และนอกจากคณะกรรมการแลว สํานักงานเห็นวาคูมือนี้
จะเปนประโยชนตอผูบริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพยดวย
คูมือกรรมการฉบับนี้มีเนื้อหาและสาระสําคัญ 4 บท ดังนี้
บทที่ 1 ความสําคัญของคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย โดยจะกลาวถึงบทบาท
และหนาที่หลัก 3 ดานของกรรมการ คือ (1) บทบาทในดานการกําหนดกลยุทธ นโยบายและเปาหมาย
ขององคกร รวมถึงหนาที่ในการคัดเลือกฝายจัดการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม (2) บทบาทในดานการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการ และ (3) บทบาทในดานการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมในการควบคุม
การปฏิบัติงาน (compliance culture) ใหเกิดขึ้นในบริษัทหลักทรัพย
บทที่ 2 ความคาดหวังในการทําหนาที่ของกรรมการและภาระความรับผิด โดยจะกลาวถึง
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ กรณีที่อาจทําใหกรรมการตองมี
ภาระความรับผิดเปนการสวนตัวจากการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งขอพึงปฏิบัติในการทําหนาที่ของกรรมการ
เพื่อใหเปนไปตามหลักของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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บทที่ 3 โครงสรางของคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย โดยจะครอบคลุมถึง
ความเหมาะสมของขนาดของคณะกรรมการ องคประกอบของคณะกรรมการ และบทบาทของ
คณะอนุกรรมการ
บทที่ 4 แนวทางของสํานักงานในการกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพย โดยจะกลาวถึง
วัตถุประสงคของสํานักงานในการกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพย และการกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพย
ตามแนว Risk-Based Approach
สํานักงาน ก.ล.ต. จึงหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือกรรมการฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ
การทําหนาที่กรรมการของบริษัทหลักทรัพยและผูที่เกี่ยวของ ซึ่งจะชวยในการสงเสริมใหการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทหลักทรัพยสอดคลองกับวัตถุประสงคในการกํากับดูแลของสํานักงาน และการดําเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพยมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ อันจะกอใหเกิดความเชื่อมั่นตอระบบตลาดทุนและ
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจโดยรวม
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บทที่ 1 ความสําคัญของคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย
บุคคลที่ไดรับเกียรติแตงตั้งใหเปนกรรมการของบริษัทหลักทรัพย ถือไดวาเปนผูที่
ไดรับการพิจารณาวา เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณที่เหมาะสมในการทําหนาที่จัดการ
การดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎหมายและบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไว
ดังนั้น เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการในภาพรวม จากนั้นจะกลาวถึง
ความสําคัญของคณะกรรมการในบทบาทหนาที่ 3 ดานหลัก คือ 1. บทบาทในดานการกําหนดกลยุทธ
นโยบายและเปาหมายขององคกร รวมถึงหนาที่ในการคัดเลือกฝายจัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มาทําหนาที่ในการจัดการบริษัทหลักทรัพย 2. บทบาทในดานการกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ฝายจัดการ และ 3. บทบาทในดานการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมในการควบคุมการปฏิบัติงาน
(compliance culture) ใหเกิดขึ้นในบริษัทหลักทรัพย
บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ
กรรมการเปนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนใหเขามาทําหนาที่ในการจัดการ
บริษัทหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน เพื่อประโยชนสูงสุด
ขององคกร ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ คณะกรรมการควรกระทําอยางมีเหตุผลและมีอิสระภายใน
กรอบจริยธรรมที่ดี และควรคํานึงถึงประโยชนของบริษัทหลักทรัพยเปนสําคัญ โดยทั่วไปคณะกรรมการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบใน 2 ดานหลัก คือ
1. ในดานการกําหนดกลยุทธ นโยบาย และเปาหมายในการทําธุรกิจขององคกรโดย
มิไดเขาทําหนาที่บริหารจัดการงานประจําวัน คณะกรรมการจึงทําหนาที่จัดการบริษัทหลักทรัพยโดย
มอบหมายใหฝายจัดการและเจาหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยซึ่งทํางานเต็มเวลา หรือคณะกรรมการยอย
ชุดตาง ๆ ที่คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งขึ้นเปนผูดําเนินการในเรื่องดังกลาวแทน ในการมอบอํานาจ
ดังกลาว คณะกรรมการควรกําหนดขอบเขตและรายละเอียดที่ชัดเจนดวยความระมัดระวัง รวมทั้งควร
ตรวจสอบวาการใชอํานาจดังกลาวเปนไปตามขอบเขตของอํานาจที่ไดมอบหมายไวหรือไมดวย เนื่องจาก
คณะกรรมการยังคงตองรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยอยู แมวาจะไดมอบอํานาจให
บุคคลอื่นกระทําการแทนก็ตาม
2. การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการดวยความระมัดระวังตามสมควร
เพื่อใหการปฏิบัติงานของฝายจัดการเปนไปตามนโยบายและกรอบกฎหมาย โดยคณะกรรมการตอง
คอยสอดสองดูแลวามีสัญญาณใดที่บงชี้ถึงความไมสุจริต ความไมมีความสามารถ หรือขอผิดพลาดใด ๆ
ในการดําเนินการของฝายจัดการ
นอกจากหนาที่หลักในเรื่องดังกลาวขางตนแลว คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย
ควรใหความสําคัญในการเสริมสรางใหเกิด compliance culture ขึ้นในบริษัทหลักทรัพยโดยการทําตัว
เปนตัวอยางที่ดี อีกทั้งมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมดังกลาวขึ้นในองคกร ติดตาม
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ใหมีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพยใหเปนไปตามขอเสนอแนะหรือการสั่งการ
ของทางการ รวมทั้งใหการสนับสนุนการทํางานของหนวยงานควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย
(compliance unit) ใหสามารถทํางานไดอยางมีอิสระ
ความสําคัญของคณะกรรมการในบทบาทหนาที่หลัก
1. บทบาทของคณะกรรมการในฐานะเปนผูกําหนดกลยุทธ นโยบาย และเปาหมาย
และการคัดเลือกฝายจัดการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
คณะกรรมการควรจัดใหมีแผนกลยุทธหรือแผนการดําเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น
และระยะยาว โดยแผนระยะสั้นควรกําหนดเปนเปาหมายไวอยางชัดเจนและสามารถวัดผลสําเร็จ
ของแผนงานได สวนแผนระยะยาวควรแสดงวิสัยทัศน (VISION) และแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ
โดยรวมและอนาคตของบริษัทหลักทรัพย คณะกรรมการควรดําเนินการใหฝายจัดการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ในกรณีที่ผลการดําเนินงานมีการเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายที่กําหนด
ฝายจัดการควรนําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถ
วิเคราะหถึงปญหา สาเหตุ และหาทางปรับปรุงแผนธุรกิจใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ คณะกรรมการควรกําหนดใหฝายจัดการจัดหาขอมูลอื่น เชน
อุปสรรคในการแขงขัน โอกาสทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางดานกฎระเบียบตาง ๆ ที่จะเปนประโยชน
ในการวางแผนและการกําหนดนโยบายแกคณะกรรมการดวย
คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อใหฝายจัดการนําแผนกลยุทธ
หรือแผนธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปปฏิบัติ นโยบายที่กําหนดควรมีความยืดหยุน และสามารถ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจได และควรครอบคลุมถึงงานที่เปนหัวใจของการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย เชน ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ นโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และนโยบาย
ในเรื่องการสงเสริมใหเกิด compliance culture เปนตน การดําเนินการดังกลาวนอกจากจะทําใหเกิด
ความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจแลวยังเปนเครื่องมือใหฝายจัดการใชเปนแนวทาง
ในการตัดสินใจวาสมควรดําเนินการเชนใดในสถานการณตาง ๆ ไดดวย การที่คณะกรรมการจะทําหนาที่
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจําเปนตองมีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศน และความคิดเห็น
ที่เปนอิสระ นอกจากนี้ ประธานกรรมการควรใชความรอบรูของกรรมการทั้งที่เปนและไมเปนผูบริหาร
ใหไดประโยชนสูงสุดตอองคกรดวย
เมื่อไดมีการกําหนดนโยบายแลว คณะกรรมการควรจะไดมีการชี้แจงหรือมีระบบ
ในการถายทอดใหบุคลากรทุกระดับในองคกรรับทราบถึงนโยบายดังกลาว เพื่อใหทุกคนเขาใจมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดใหมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและแผนงานเปนครั้งคราวเพื่อใหนโยบาย
ดังกลาวสอดคลองกับแผนกลยุทธที่ไดกําหนดไว
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ความสําเร็จของบริษัทหลักทรัพย นอกจากจะขึ้นอยูกับแนวนโยบายและ
วิสัยทัศนของคณะกรรมการแลว ยังขึ้นกับความสามารถของฝายจัดการในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
การมีฝายจัดการที่มีความรูความสามารถ มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจยอมทําใหการดําเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพยเปนไปตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการกําหนดไว อีกทั้งอยูภายใตกฎหมาย
กฎและระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรเขามามีบทบาทในการคัดเลือกบุคคลที่จะ
เขาดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูบริหาร (chief executive officer/managing director) รวมทั้งดูแล
การคัดเลือกผูบริหารระดับสูงในสายงานที่สําคัญ ๆ
ในการคัดเลือกฝายจัดการ คณะกรรมการควรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ประสบการณการทํางาน ประวัติและจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรพิจารณากรณีจําเปนที่อาจตองถอดถอนผูบริหารระดับสูงเพื่อพิทักษ
ผลประโยชนขององคกรและผูถือหุน ในการนี้ คณะกรรมการควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ดําเนินการเรื่องดังกลาวไวใหชัดเจน แนวทางปฏิบัติอยางหนึ่งที่นํามาใชในการคัดเลือกฝายจัดการ คือ
การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทําหนาที่ดังกลาว อยางไรก็ดี กระบวนการในการสรรหาฝายจัดการ
ของแตละบริษัทหลักทรัพยอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของแตละองคกร
นอกเหนือจากการคัดเลือกฝายจัดการแลว บทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่
คณะกรรมการควรกระทํา ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการซึ่งควรจะตองมี
การกําหนดหลักเกณฑและปจจัยชี้วัดในการประเมินผลที่ชัดเจนเปนรูปธรรม เชน ผลประกอบการ
ขององคกร สวนแบงการตลาด เปนตน โดยคณะกรรมการควรจะสื่อสารใหฝายจัดการทราบถึง
ความคาดหวัง พรอมทั้งแจงใหทราบถึงผลลัพธ (feed back) อยางชัดเจนและตรงไปตรงมา ซึ่งจะ
ชวยใหฝายจัดการสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่คณะกรรมการมุงหวัง
2. บทบาทของคณะกรรมการในดานการกํากับดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการ
ตามที่ไดกลาวไวแลวในตอนตนวา แมวาคณะกรรมการจะไดมอบหมายหนาที่
การจัดการงานประจําวันใหแกฝายจัดการ คณะกรรมการก็ยังมีความรับผิดชอบที่จะตองกํากับดูแล
และติดตามการดําเนินงานโดยทั่วไปของบริษัทหลักทรัพยใหดําเนินไปไดดวยดีภายใตกฎหมาย
กฎและระเบียบตาง ๆ ที่ใชบังคับอยู และตามเปาหมายและแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
เพื่อใหสามารถทําหนาที่ดังกลาวได คณะกรรมการควรทราบถึงสภาวะการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพยอยูตลอดเวลา รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอ
บริษัทหลักทรัพย ไมวาจะเปนสภาพการแขงขันทางธุรกิจ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย แนวนโยบายของทางการ เพื่อที่จะไดสามารถปรับเปลี่ยนนโยบาย หรือกลยุทธให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปได โดยคณะกรรมการควรกําหนดใหฝายจัดการจัดสงรายงาน
เกี่ยวกับการดําเนินงานใหเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับสถานะและผลประกอบการ
ดานตาง ๆ เชน รายงานผลประกอบการ รายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย หรือรายงานเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอการดํารง
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เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ รายงานการติดตามการแกไขตาง ๆ ที่คณะกรรมการไดมอบหมายหรือสั่งการ
และรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ เปนตน ในกรณีที่คณะกรรมการมีขอสงสัยเกี่ยวกับ
รายงานที่ไดรับ คณะกรรมการตองซักถามและตรวจสอบในทันที และในบางกรณีที่เรื่องดังกลาวเปน
เรื่องทางเทคนิค หรือคณะกรรมการอาจไมมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น คณะกรรมการควรแสวงหา
ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญกอนที่จะทําการตัดสินใจ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรสรางกลไกที่จะทําให
เชื่อมั่นไดวา ขอมูลตาง ๆ ที่ฝายจัดการรายงานตอคณะกรรมการเปนขอมูลที่มีความถูกตองตามควร
และทันตอเหตุการณ เชน การกําหนดใหหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) รายงาน
โดยตรงตอคณะกรรมการและใหรายงานทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณที่จะมีผลกระทบตอฐานะหรือ
ชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ เปนตน
3. บทบาทของคณะกรรมการในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมในการควบคุม
การปฏิบัติงานที่ดีในบริษัทหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพยเปนสถาบันตัวกลางในตลาดทุน ที่ทําหนาที่ในการใหบริการที่เกี่ยวของกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย การใหคําแนะนําและการจัดการทรัพยสินของลูกคา ซึ่งในการทําหนาที่ดังกลาวจะมี
ทรัพยสินของลูกคาอยูความดูแลของบริษัทหลักทรัพยดวย ดังนั้นบริษัทหลักทรัพยจําเปนตองมี
วัฒนธรรมในการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี (compliance culture) เพื่อที่ลูกคาจะไดรับบริการที่ดีและ
เปนธรรม รวมทั้งเพื่อใหทรัพยสินของลูกคาที่อยูในความดูแลของบริษัทหลักทรัพยมีความปลอดภัย
การมีวัฒนธรรมในการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี หมายถึง การที่บริษัทหลักทรัพย
และพนักงานทุกคนเห็นความสําคัญและปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ตลอดจนกฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มีโครงสรางและระบบงานโดยรวมที่ดี ที่สามารถ
ปองกันมิใหเกิดปญหาดานการปฏิบัติงานและบริหารงาน โดยควรมีการจัดโครงสรางงานในลักษณะ
ที่สามารถปองกันไมใหทรัพยสินของลูกคาเกิดความเสียหาย สามารถปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และสามารถปองกันการลวงรูและใชขอมูลภายใน ตลอดจนจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงาน
และมีการควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามคูมือและกฎระเบียบตาง ๆ โดยหัวหนาหนวยงาน และ
หนวยงานควบคุมการปฏิบัติงาน
การที่บริษัทหลักทรัพยจะมีวัฒนธรรมดังกลาวได คณะกรรมการตองเห็น
ความสําคัญและสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมดังกลาวขึ้นในบริษัทหลักทรัพย ซึ่งสํานักงาน ก.ล.ต.
คาดหวังเปนอยางมากใหคณะกรรมการทําหนาที่ดังกลาว โดยปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและควร
กําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมใหเกิด compliance culture ขึ้นในบริษัทหลักทรัพย
ถายทอดนโยบายในเรื่องดังกลาวใหพนักงานทราบ สนับสนุนการทํางานของหนวยงานควบคุม
การปฏิบัติงานใหสามารถทํางานไดอยางเปนอิสระ และปราศจากการแทรกแซงของฝายจัดการ
โดยควรกําหนดใหหนวยงานดังกลาวรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอื่นที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน
เปนตน จัดใหมีระบบติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน และ
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ระบบควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ เชน กําหนดใหหนวยงานควบคุมการปฏิบัติงานรายงานผลการ
ประเมินความเพียงพอของระบบดังกลาวเปนรายไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตองใหความสําคัญ
ตอการติดตามใหฝายจัดการทําการแกไขปญหาเมื่อรับทราบผลการตรวจสอบของสํานักงาน ก.ล.ต.
หนวยงานควบคุมการปฏิบัติงาน หรือผูสอบบัญชี
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บทที่ 2 ความคาดหวังในการทําหนาที่ของกรรมการ และภาระความรับผิด
ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ กฎหมายกําหนดใหกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทหลักทรัพยเปนสําคัญ นอกจากนี้ เนื่องจาก
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของบริษัทหลักทรัพยอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การทํา
หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางเดียวจึงยังไมเพียงพอ กฎหมายจึงกําหนดใหกรรมการตองใช
ความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติหนาที่ดวย
เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการ รวมทั้งกรณีที่อาจทําใหกรรมการตองมีภาระความรับผิดเปนการสวนตัวจากการปฏิบัติ
หนาที่ รวมทั้งขอพึงปฏิบัติในการทําหนาที่ของกรรมการเพื่อใหเปนไปตามหลักของการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
1. กฎหมายวางหลักเกณฑใหกรรมการตองปฏิบัติหนาที่อยางไร
หลักเกณฑวาดวยความซื่อสัตยสุจริต
กรรมการมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริตและดูแลรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยกรรมการตองไมใชตําแหนงหนาที่หรือใชขอมูล
ภายในที่ไดรับมาในฐานะกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชนแกตนหรือบุคคลอื่นใด รวมทั้ง ตองไมนํา
เอาโอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสอยางอื่นซึ่งในความเปนจริงควรจะตกแกบริษัทหลักทรัพยมาเปนของตน
หรือบุคคลอื่นใด กรรมการควรปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของบริษัทหลักทรัพยที่ตนเปนกรรมการ
อยางแทจริง และไมควรเขาไปเกี่ยวของกับธุรกรรมใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ระหวางตนกับบริษัทหลักทรัพย
หลักเกณฑวาดวยความระมัดระวังตามสมควร
กฎหมายไดวางหลักเกณฑใหกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง
ในระดับที่พึงคาดหมายไดจากวิญูชนพึงปฏิบัติ และเมื่อไดใชความระมัดระวังเชนนั้นแลว กรรมการ
ก็ไมตองรับผิดเปนการสวนตัวสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแกบริษัทหลักทรัพย
การที่จะพิจารณาวากรรมการไดปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังแลวหรือไมนั้น
ตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนรายกรณี อยางไรก็ดี ในการปฏิบัติหนาที่โดยทั่วไปกรรมการควรตอง
สอดสองดูแลการปฏิบัติหนาที่ของฝายจัดการอยางสม่ําเสมอ โดยกรรมการตองทราบถึงฐานะการเงิน
และกระบวนการทํางานของบริษัทหลักทรัพยอยูตลอดเวลาโดยตองจัดใหฝายจัดการรายงานฐานะการเงิน
การบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ รวมทั้งขอมูลสําคัญแกกรรมการเปนประจํา ขณะเดียวกันกรรมการ
ตองใชประสบการณในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในบริษัทหลักทรัพย เหตุการณผิดปกติที่อาจเปน
สัญญาณเตือนภัยหรือบอกเหตุวา มีเหตุการณไมชอบเกิดขึ้นในบริษัทหลักทรัพย เพื่อที่จะสามารถสั่งการ
แกไขไดทันทวงที และตองซักถามฝายจัดการใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนหากเห็นวามีการดําเนินการ
ในบริษัทหลักทรัพยที่ขัดแยงตอนโยบายที่กําหนดไวหรือตามที่กฎหมายกําหนด
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ในการตัดสินใจทางธุรกิจ กรรมการตองอาศัยขอมูลและความเห็นที่ไดรับจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของไมวาจะเปนฝายจัดการ ที่ปรึกษา หรือผูสอบบัญชี และหากกรรมการไดพิจารณา
ขอมูลและความเห็นดังกลาวโดยใชวิจารณญาณของตนอยางเปนอิสระและดวยความระมัดระวังตาม
สมควร ตลอดจนเชื่อโดยสุจริตและมีเหตุผลสมควรวา ผูใหขอมูลและความเห็นเปนผูมีความนาเชื่อถือ
และมีความรูความสามารถเกี่ยวกับขอมูลหรือความเห็นที่ไดนําเสนอ กรรมการก็สามารถใชขอมูลที่
ไดรับเพื่อประโยชนในการตัดสินใจได
สําหรับประเทศไทยยังไมมีคําพิพากษาศาลฎีกาวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่อง
ภาระความรับผิดของกรรมการสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแกบริษัทหลักทรัพยอันเนื่องมาจาก
การตัดสินใจของกรรมการ แตศาลในหลาย ๆ ประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาจะใชหลักเรื่อง
“การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgement Rule)” เปนเกณฑการพิจารณาความรับผิดของกรรมการ1
ซึ่งหลักดังกลาวมาจากแนวคิดที่วา กฎหมายไมควรเอาผิดกับกรรมการที่ไดตัดสินใจทางธุรกิจโดยยึดถือ
หลักประโยชนของบริษัทดวยความระมัดระวังตามสมควรแลว แมจะปรากฏภายหลังวาไมประสบ
ความสําเร็จหรือมีความเสียหายเกิดขึ้น สําหรับศาลของสหรัฐอเมริกาใชหลักวาการตัดสินใจทางธุรกิจ
ถือวาไดทําไปโดยสุจริตและดวยความระมัดระวังตามสมควรแลวในกรณีที่
(1) กรรมการไมมีผลประโยชนสวนตนในการตัดสินใจทางธุรกิจนั้น และ
(2) กรรมการเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรในสถานการณในขณะนั้นวา
ตนไดรับขอมูลที่เพียงพอสําหรับการตัดสินใจแลว และ
(3) กรรมการเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรวา การตัดสินใจทางธุรกิจนั้น
เปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทหลักทรัพยอยางแทจริง
แมวากรรมการจะไมตองเขาไปเกี่ยวของกับการจัดการงานประจําวันของ
บริษัทหลักทรัพย แตกรรมการก็ยังมีหนาที่ที่จะตองควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการดวย
ความระมัดระวังตามควร ดังนั้น กรรมการจึงตองศึกษาทําความเขาใจธุรกิจ (Know your business)
ตลอดจนศึกษาผลกระทบที่อาจจะมีตอการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทางดานการเงินและชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพย กรณีที่มีปญหาพิจารณาคดี กรรมการจึงไม
สามารถยกเอาความไมรูหรือความไมเขาใจธุรกิจหรือเหตุผลที่วาตนเปนกรรมการเพียงในตําแหนง
โดยไมมีหนาที่อะไรในบริษัทหลักทรัพย มาเปนขอตอสูใหตนพนผิดได
ในกรณีที่กรรมการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตหรือกระทําการใด ๆ อันฝาฝน
ตอบทบัญญัติแหงกฎหมายอาจมีความผิด และตองรับโทษทางอาญาตามที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งมี
บทกําหนดโทษตั้งแต ปรับ จนถึง จําคุก หรือทั้งจําคุกทั้งปรับ ทั้งนี้ ความหนักเบาของโทษจะขึ้นอยู
กับขอเท็จจริงและระดับความรุนแรงของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น นอกจากความรับผิดทาง
อาญาแลว กรรมการอาจตองรับผิดทางแพงเปนการสวนตัว ในกรณีที่กรรมการกระทําการโดยจงใจ
1

จากคูมือกรรมการ ธนาคารแหงประเทศไทย
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หรือประมาทเลินเลอกอใหเกิดความเสียหาย หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนือ
อํานาจที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย ซึ่งบทบัญญัติถึงความรับผิดทั้งทางอาญา
และทางแพงที่เกี่ยวของโดยตรงกับการทําหนาที่ของกรรมการบริษัทหลักทรัพยไดกําหนดไวใน
กฎหมายหลายฉบับดวยกัน เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติกําหนดความรับผิดเกี่ยวกับ
หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2535 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทั้งนี้ โดยมีมาตราที่เกี่ยวของปรากฏในภาคผนวก
แนบทายคูมือฉบับนี้
2. สํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจดําเนินการกับกรรมการของบริษัทหลักทรัพย
อยางไรบาง
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทหลักทรัพยตอง
ขอความเห็นชอบบุคคลที่จะมาเปนกรรมการ โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กฎหมายกําหนด ในการพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งกรรมการของ
สํานักงาน ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาโดยใชหลักความสามารถและความเหมาะสม
(fit and proper) เปนเกณฑในการพิจารณา การพิจารณาเรื่องความสามารถนั้น สํานักงาน ก.ล.ต. จะ
พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานของบุคคลดังกลาววา มีความเหมาะสมพียงพอ
ที่จะปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทหลักทรัพยหรือไม สําหรับความเหมาะสมนั้น สํานักงาน ก.ล.ต.
จะพิจารณาจากชื่อเสียงความนาเชื่อถือ และความนาไววางใจของบุคคลดังกลาวจากประวัติการกระทํา
ผิดกฎหมาย สถานะทางการเงิน และประวัติการดําเนินธุรกิจ ฯลฯ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยมีการ
กระทําผิดและสํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแลวเห็นวา การกระทําผิดดังกลาวของบริษัทหลักทรัพยเกิด
จากกรรมการสั่งการหรือไมสั่งการ การกระทําการหรืองดเวนการกระทําการ หรือเกิดจากการละเลย
การทําหนาที่ตามสมควรของกรรมการในการตรวจสอบดูแลมิใหฝายจัดการฝาฝนหรือปฏิบัติไมชอบ
ดวยกฎหมาย อันอาจ กอใหเกิดความเสียหายตอฐานะการเงิน การดําเนินธุรกิจ หรือตอลูกคา รวมทั้งมี
การปฏิบัติฝาฝนในลักษณะอื่นใดอันเปนลักษณะตองหามตามกฎหมาย สํานักงาน ก.ล.ต. สามารถ
ดําเนินการลงโทษกรรมการดังกลาวได โดยมีระดับการลงโทษตั้งแต กําชับ ภาคทัณฑ สั่งพัก หรือ
เพิกถอนการใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ปจจุบันการกําหนดระยะเวลาในการหามเปนกรรมการจะมี
ระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 5 ป ขึ้นอยูกับระดับความรายแรงของพฤติกรรมของการปฏิบัติฝาฝน
ในการพิจารณาวากรรมการใดมีพฤติกรรมที่เขาขายเปนพฤติกรรมอันเปน
ลักษณะตองหามที่ไมสามารถทําหนาที่หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทหลักทรัพย
ตอไปไดนั้น สํานักงาน ก.ล.ต. จะนําระบบ point system มาใชในการพิจารณาดวย โดยระบบดังกลาว
จะคํานึงถึงระดับความรายแรงและความถี่ของประวัติของพฤติกรรมที่เขาขายเปนการฝาฝนหรือปฏิบัติ
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ไมชอบดวยกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ โดยสํานักงาน ก.ล.ต.
จะทําการบันทึกระดับคะแนนของพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมดังกลาวเก็บไวเปนระยะเวลา 3 ป ซึ่งหาก
กรรมการใดมีระดับคะแนนที่ไดรับการบันทึกไวถึงระดับตามที่กําหนดก็จะถูกกําชับ ภาคทัณฑ หรือ
สั่งพัก เพิกถอนตามระดับคะแนนที่ตนไดรับแลวแตกรณี และสํานักงาน ก.ล.ต. จะเปดเผยพฤติกรรม
ที่เปนเหตุใหตองมีการบันทึกคะแนนตั้งแตระดับการภาคทัณฑเปนตนไปใหสาธารณชนทราบเปน
การทั่วไปดวย
นอกจากนี้ ในกรณีที่สํานักงาน ก.ล.ต. สั่งการใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการ
แกไขฐานะหรือการดําเนินงานอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน และ
กรรมการไมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต. ดังกลาว สํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งให
บริษัทหลักทรัพยนั้นถอดถอนกรรมการผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตําแหนงได และมีอํานาจสั่งให
บริษัทหลักทรัพยนั้นแตงตั้งบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เขาดํารงตําแหนงแทน
กรรมการรายนั้นได ซึ่งหากบริษัทหลักทรัพยไมดําเนินการถอดถอนกรรมการรายดังกลาว สํานักงาน
ก.ล.ต. ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจถอดถอนกรรมการรายดังกลาวไดโดยให
ถือวาคําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต. เปนมติของที่ประชุมผูถือหุน
3. การกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับกรรมการ
หลักการในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีไมไดมีผลบังคับดังเชนกฎหมาย
แตการนําหลักการมาถือปฏิบัติจะชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกรรมการ และสราง
ความเชื่อมั่นแกลูกคา หนวยงานที่กํากับดูแล และผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ เปนอยางมาก สํานักงาน ก.ล.ต.
สนับสนุนใหกรรมการนําหลักการในเรื่องดังกลาวมาถือปฏิบัติตามความเหมาะสม
องคกรระหวางประเทศหลายแหงเชน Organization For Economic
Co-operation and Development (OECD) และ Asian Development Bank (ADB) อีกทั้งตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดทําหลักการในการกํากับดูแลกิจการที่ดีไว ซึ่งหาก
กรรมการไดทําการศึกษาเพิ่มเติมก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง
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บทที่ 3 โครงสรางของคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย
ดังที่ไดกลาวแลวในบทที่ 1 กรรมการมีบทบาทสําคัญในการวางกรอบนโยบาย
และการติดตามดูแลการทํางานของฝายจัดการ การมีโครงสรางคณะกรรมการที่เหมาะสมจะชวยให
คณะกรรมการทําหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุมถึง
ความเหมาะสมของขนาดของคณะกรรมการ องคประกอบของคณะกรรมการ และบทบาทของ
คณะอนุกรรมการเพื่อชวยแบงเบางานของคณะกรรมการในเรื่องที่สําคัญ ๆ
1. จํานวนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กําหนดวา คณะกรรมการจะตองประกอบดวยกรรมการ
อยางนอย 5 คน2 สวนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมมีขอกําหนดในเรื่องดังกลาวแตใหที่
ประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนดในเรื่องดังกลาวเอง3 สําหรับในสวนของกฎหมายหลักทรัพยนั้น
ปจจุบันไมมีขอกําหนดในเรื่องดังกลาวเชนกัน
สํานักงาน ก.ล.ต. มีขอสังเกตวาจํานวนกรรมการควรจะเหมาะสมกับขนาดของ
กิจการ แตสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงเปนอยางยิ่งในเรื่องนี้ คือ คุณสมบัติของผูที่จะเขามาเปนกรรมการ
และการนําความรูความสามารถของกรรมการแตละคนมาใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย
2. องคประกอบของคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย
คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการผูมีความรู ความสามารถและ
ประสบการณที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย และไมควรมี
กรรมการคนใดหรือกลุมใดมีเสียงเด็ดขาดในการกําหนดนโยบาย นอกจากนี้ คณะกรรมการควร
ตองมีความเปนอิสระจากฝายจัดการในระดับหนึ่ง และไมควรมีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับ
ฝายจัดการของบริษัทหลักทรัพยในลักษณะที่อาจถูกครอบงําโดยกลุมบุคคลใด ทั้งนี้ เพื่อใหมี
ความสมดุลเรื่องอํานาจและการสอบทานการปฏิบัติงานของฝายจัดการ แนวคิดหนึ่งของการสราง
ความสมดุลในเรื่องอํานาจในคณะกรรมการ คือ การกําหนดใหประธานคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย
เปนคนละคนกับผูมีอํานาจสูงสุดของฝายจัดการ รวมทั้งในคณะกรรมการควรมีกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารในจํานวนที่ใกลเคียงกับกรรมการที่เปนผูบริหาร โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารควรจะ
ตองมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยพอควร และใหความเห็นอยางตรงไปตรงมาในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย

2

พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 67

3

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1150
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สํานักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนใหบริษัทหลักทรัพยมีกรรมการที่ไมใชผูบริหารใน
คณะกรรมการเนื่องจากการมีกรรมการที่ไมใชผูบริหารเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยปองกันมิใหกรรมการที่เปน
ผูบริหารมีอํานาจควบคุมคณะกรรมการโดยเด็ดขาด และจะชวยใหระบบการควบคุมการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การจัดใหมีคณะกรรมการยอย
แนวทางหนึ่งที่จะมีสวนชวยใหคณะกรรมการติดตามดูแลการทํางานของฝายจัดการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ การจัดตั้งคณะกรรมการยอยที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานในดานที่สําคัญ ๆ ของบริษัทหลักทรัพย เชน คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
วงเงินซื้อขายหลักทรัพย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
และคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน ทั้งนี้ ในการตั้งคณะกรรมการยอยไมวาชุดใดคณะกรรมการบริษัท
ควรจะตองกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
แมวาคณะกรรมการจะไดมอบหมายหนาที่ใหคณะกรรมการยอยปฏิบัติงานแทน
คณะกรรมการบริษัทก็ยังตองกํากับดูแลคณะกรรมการยอยใหมีการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบ
และอยูภายใตกรอบอํานาจที่คณะกรรมการมอบหมาย ดังนั้น จึงควรใหมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการยอยตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากในที่สุดแลวคณะกรรมการบริษัท
ยังคงมีหนาที่รับผิดชอบในผลการดําเนินงาน และการตัดสินใจตาง ๆ ของคณะกรรมการยอยอยู
ในการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการยอยวาควรจะมีกี่คณะ และในแตละคณะ
จะมีจํานวนเทาใด หรือมีองคประกอบอยางไรนั้น หลักการในการพิจารณาเรื่องดังกลาวมีประเด็น
สําคัญที่ควรคํานึงถึง คือ ประเภทของธุรกิจหลัก ขนาดขององคกร โครงสรางองคกร รวมถึงควร
จะตองพิจารณาความรูความสามารถ ประสบการณของผูที่จะเขารวมในคณะกรรมการยอย อีกทั้ง
ประเด็นในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน และความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ดวย เชน
ผูบริหารที่ดูแลการลงทุนของลูกคาไมควรรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการการลงทุนเพื่อบริษัท
ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันมิใหบริษัทหลักทรัพยใชประโยชนจากขอมูลการลงทุนของลูกคาเพื่อ
ประโยชนของตนเองหรือบุคคลอื่น หรือคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานควรประกอบดวยบุคคล
ที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานประจําวัน ทั้งนี้ เพื่อใหบุคคลดังกลาวสามารถทําหนาที่
ในการควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพยไดอยางเปนอิสระ เปนตน
คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการยอยตามความเหมาะสม
อยางไรก็ดี เพื่อใหการจัดการบริษัทหลักทรัพยมีประสิทธิภาพ และชวยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการประกอบธุรกิจ สํานักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนใหบริษัทหลักทรัพยจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา
วงเงินซื้อขายหลักทรัพย (credit committee) คณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) หรือ
คณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน (compliance committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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(risk management committee) และเพื่อใหคณะกรรมการยอยสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่
คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดใหฝายจัดการใหการสนับสนุนคณะกรรมการยอยชุดตาง ๆ ทั้งใน
ดานขอมูลและบุคลากร
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บทที่ 4 การกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพยตามแนว Risk- Based Approach
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดพัฒนากรอบในการกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพยซึ่งใหความสําคัญ
ในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย (Risked-Based Approach :
RBA) ที่จะทําใหการกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพยไมบรรลุวัตถุประสงคในการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
ซึ่งไดแก ทรัพยสินและขอมูลของลูกคาที่อยูในความดูแลของบริษัทหลักทรัพยมีความปลอดภัย ลูกคา
ไดรับบริการที่ดีและเปนธรรม รวมทั้งบริษัทหลักทรัพยมีฐานะการเงินที่มั่นคงเพื่อที่จะไมสงผลกระทบ
ตอระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย รวมทั้งจะมีการประเมินถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ตอลูกคาและระบบวาจะมีมากนอยเพียงใดหากเกิดกรณีที่เปนความเสี่ยงขึ้น โดยปจจัยชี้วัดความรุนแรง
ดังกลาว ไดแก สวนแบงตลาดในการสงคําสั่งซื้อขาย (market share) ปริมาณทรัพยสินของลูกคาที่ฝากไวกับ
บริษัทหลักทรัพย และจํานวนลูกคาที่มีการซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพยเปนประจํา (active account) ทั้งนี้
ในการประเมินความเสี่ยงสํานักงาน ก.ล.ต. จะประเมินความเสี่ยงออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1. Prudential Risk : พิจารณาความเสี่ยงดานความเพียงพอและความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย โดยพิจารณาจากปจจัยชี้วัด ดังนี้
- เงินกองทุนสวนเกิน อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR)
อัตราสวนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย และเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอทรัพยสินของลูกคา
- ระบบและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพยที่จะชวยปองกัน
มิใหบริษัทหลักทรัพยมีปญหาทางดานฐานะการเงิน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ ขั้นตอน และ
วิธีการพิจารณาวงเงิน รวมทั้งมาตรการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงโดยเฉพาะเมื่อบริษัทหลักทรัพย
ทําธุรกรรมขนาดใหญที่อาจจะมีผลกระทบตอฐานะทางการเงิน เปนตน
สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นวา เพื่อใหคณะกรรมการสามารถควบคุมและ
ติดตามความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวขางตนได คณะกรรมการควรทราบถึงสภาวะการดําเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพยอยูตลอดเวลา โดยควรกําหนดใหฝายจัดการจัดสงรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลประกอบการ การดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ รวมทั้งรายงานการดําเนินงานและการบริหาร
ความเสี่ยงในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยตอคณะกรรมการอยาง
สม่ําเสมอ เชน กําหนดใหรายงานเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส ในกรณีที่มีเหตุการณที่อาจสง
ผลกระทบตอการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิอยางมีนัยสําคัญ ควรกําหนดใหตองรายงานตอ
คณะกรรมการทันที เพื่อที่คณะกรรมการจะไดใหคําแนะนํา หรือสั่งการใหฝายจัดการดําเนินการแกไข
ไดทันเวลา เนื่องจากการที่บริษัทหลักทรัพยไมสามารถดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิได
ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด อาจเปนเหตุใหบริษัทหลักทรัพยถูกสั่งหยุดประกอบธุรกิจได
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นอกจากนี้ เนื่องจากในการทําธุรกรรมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
คาหลักทรัพย และจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยจะมีการใหวงเงินแกลูกคาเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพย ใหวงเงินแกคูคาในการซื้อขายหลักทรัพย หรือตองรับซื้อหลักทรัพยเขาบัญชีเงินลงทุน
ของบริษัทหลักทรัพยในกรณีที่มีหลักทรัพยเหลือจากการจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งการทําธุรกรรม
ดังกลาวอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงิน และการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
ของบริษัทหลักทรัพยได หากบริษัทหลักทรัพยมิไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาวงเงินให
เหมาะสม หรือไมมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอ ดังนั้น คณะกรรมการควร
กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยตองมีระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาวเปนลายลักษณอักษร
และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการอื่นที่ไดรับมอบหมาย โดยอยางนอย
ตองกําหนดกระบวนการที่สําคัญ ๆ ในการทําธุรกรรมนั้น ๆ ซึ่งคณะกรรมการสามารถใชหลักเกณฑ
หรือแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพยในแตละธุรกรรมที่ประกาศกําหนดเปนขอมูล
ประกอบในการพิจารณาถึงความรัดกุมและเพียงพอของวิธีการปฏิบัติงานในแตละเรื่องได นอกจากนี้
เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาว คณะกรรมการควรพิจารณาดวยวา
บริษัทหลักทรัพยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดหรือไม และในกรณีที่หลักเกณฑขางตนไมรัดกุม
และไมเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการควรกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย
ทบทวนและปรับหลักเกณฑดังกลาว และเสนอตอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
2. Operational/Management Risk : พิจารณาจากความรัดกุมของโครงสราง
ระบบ และวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพยในภาพรวม โดยพิจารณาจากปจจัยชี้วัด 3 ดาน ไดแก
- ทัศนคติและจรรยาบรรณผูบริหารในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรม
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดีในบริษัทหลักทรัพย โดยพิจารณาจากการใหความสําคัญของ
คณะกรรมการในการสงเสริมใหเกิด compliance culture ที่ดี การใหความสําคัญและติดตามใหมี
การแกไขหรือการปฏิบัติตามคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงาน compliance เปนตน
- โครงสรางและระบบงานโดยรวมที่สามารถปองกันมิให
บริษัทหลักทรัพยมีปญหาดานการปฏิบัติงานและบริหารงานโดยพิจารณาจากการจัดโครงสรางงาน
ในลักษณะที่สามารถปองกันไมใหทรัพยสินของลูกคาเกิดความเสียหาย สามารถปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชน และสามารถปองกันการลวงรูและใชขอมูลภายใน เปนตน
- การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงาน compliance โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและจํานวนของบุคลากรในหนวยงานดังกลาววาเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพหรือไม การกําหนดแผนการตรวจสอบเปนไปอยางมีระบบและครอบคลุมถึง
การปฏิบัติงานในสวนที่สําคัญของบริษัทหลักทรัพยหรือไม อีกทั้งความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน compliance เปนตน
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สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นวาการที่บริษัทหลักทรัพยจะมีระบบการกํากับดูแล
การปฏิบัติงานที่ดีไดนั้นขึ้นอยูกับคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพยเปนสําคัญ ดังนั้น
สํานักงาน ก.ล.ต. จึงคาดหวังเปนอยางมากใหคณะกรรมการเปนผูสนับสนุนใหเกิด compliance culture
ขึ้นในบริษัทหลักทรัพย รวมทั้งผลักดันใหฝายจัดการดําเนินการเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติดวย
นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดใหมีระบบติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
การปฏิบัติงาน และระบบควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ เชน กําหนดใหหนวยงานควบคุมการปฏิบัติงาน
รายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบดังกลาวเปนรายไตรมาส อีกทั้งติดตามใหฝายจัดการ
ทําการแกไขปญหาเมื่อรับทราบผลการตรวจสอบของสํานักงาน ก.ล.ต. หนวยงานควบคุมการปฏิบัติงาน
หรือผูสอบบัญชีดวย
อนึ่ง สํานักงาน ก.ล.ต. มีความเห็นวา การมีโครงสรางคณะกรรมการที่เหมาะสม
จะชวยใหการติดตามดูแลการทํางานของฝายจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นวา
คณะกรรมการควรมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารในจํานวนที่ใกลเคียงกับกรรมการที่เปนผูบริหาร
โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารควรจะตองมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพยพอควร และสามารถ
ใหความเห็นอยางตรงไปตรงมาในเรื่องที่เกี่ยวของได นอกจากนี้ แนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่จะมีสวน
ชวยใหคณะกรรมการติดตามดูแลการทํางานของฝายจัดการไดอยางมีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น คือ
การจัดตั้งคณะกรรมการยอยที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อพิจารณากลั่นกรองงานในดาน
ที่สําคัญ ๆ ของบริษัทหลักทรัพย เชน คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนตน ทั้งนี้ ในการตั้งคณะกรรมการยอยไมวาชุดใด คณะกรรมการควรจะตองกําหนดวัตถุประสงค
อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
3. Customer Relationship Risk : พิจารณาความรัดกุมของโครงสราง
ระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพยในเรื่องเกี่ยวกับการติดตอลูกคาในทุกดาน
ไมวาจะเปนเรื่องของการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพยสินและขอมูลของลูกคา การที่
ลูกคาจะไมไดรับบริการที่ดีและเปนธรรม และการจัดการกับขอรองเรียนของลูกคา โดยพิจารณา
จากปจจัยชี้วัด ดังนี้
- การปองกันไมใหทรัพยสินและขอมูลลูกคาเกิดความเสียหาย เชน
การแบงแยกทรัพยสิน การจัดทําและจัดสงรายงาน การปองกันมิใหมีการนําทรัพยสินลูกคาไปใช
โดยมิชอบ (การแบงแยกหนาที่ของบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อใหมีการสอบยันการทํางาน) เปนตน
- การใหบริการที่ดี เชน การใหความสําคัญกับการจัดทําและการพัฒนา
คุณภาพของบทวิจัย ระบบในการควบคุมการใหคําแนะนําลูกคา (การสุมฟงเทป การขอขอมูลลูกคา
เพื่อประกอบการใหคําแนะนํา การตรวจสอบเพื่อปองกันมิใหเจาหนาที่การตลาดใหคําแนะนําที่
ขัดแยงกับบทวิจัยของบริษัท) เปนตน
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- การใหบริการที่เปนธรรม เชน ระบบปองกันการใชขอมูลของลูกคา
เพื่อประโยชนของบริษัทหลักทรัพย หรือบุคคลอื่น การทํา front running และ churning ระบบเพื่อ
ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน (การเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนเมื่อมีการจัดทํา
บทวิจัย) เปนตน
- การรับขอรองเรียนของลูกคา เชน ระบบในการจัดการกับขอรองเรียน
โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ มีการกําหนดขั้นตอนการรับขอรองเรียนไวอยางชัดเจนและสะดวก
มีความเปนธรรมในการจัดการกับขอรองเรียน มีการรายงานผูบริหาร เปนตน
สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นวา นอกเหนือจากการที่คณะกรรมการควรดําเนินการ
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทหลักทรัพยมีโครงสราง และระบบการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อปองกัน
มิใหเกิดความเสี่ยงจากการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวขางตนแลว คณะกรรมการควรกําหนดเปน
นโยบายใหฝายจัดการใหความสําคัญในเรื่องการจัดทําและพัฒนาคุณภาพของบทวิจัยดวย โดย
บริษัทหลักทรัพยควรมีการจัดทําบทวิจัยอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งกําหนดใหบทวิจัยตองผานการกลั่นกรอง
จากบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ควบคุมการจัดทําบทวิจัย เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลและความเห็น
ที่ใหแกลูกคาถูกตอง เปนจริง และเปนไปตามหลักวิชา นอกจากนี้ คณะกรรมการควรกําหนดให
หนวยงานควบคุมการปฏิบัติงานรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนของลูกคาให
คณะกรรมการทราบดวย
อนึ่ง สํานักงาน ก.ล.ต. ไดจัดใหมีขบวนการอนุญาโตตุลาการ เพื่อใหเปน
ชองทางสําหรับบริษัทหลักทรัพย และลูกคาใชในการไกลเกลี่ยหรือเจรจาตกลงเมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้น
ดังนั้น การที่บริษัทหลักทรัพยยินดีเขาสูขบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. จะชวยให
การจัดการขอพิพาทสามารถทําไดสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจายในการดําเนินการ และอาจ
ชวยทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจในการเลือกใชบริการของบริษัทหลักทรัพย
4. Information Technology Risk : พิจารณาวาบริษัทหลักทรัพยมีโครงสราง
และระบบการจัดการดาน IT ที่รัดกุม ที่จะปองกันไมใหบุคคลที่ไมมีอํานาจเขาถึงขอมูลของลูกคา การมี
ขอมูลที่ถูกตองครบถวนเมื่อตองการใชงาน รวมทั้งการมีระบบการควบคุมภายในและทรัพยากร
ทางดาน IT ที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือไม
สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นวา เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามา
มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยทั้งในสวนการบริหารจัดการ การจัดเก็บ
ขอมูล และการประมวลผลขอมูลและระบบงานสําคัญตาง ๆ โดยเฉพาะระบบงานที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย เชน ระบบการซื้อขายหลักทรัพย และระบบการปฏิบัติการหลักทรัพย
ซึ่งหากบริษัทหลักทรัพยไมมีการบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่รัดกุมเพียงพอ ก็อาจจะสรางความเสียหายตอบริษัทหลักทรัพยและลูกคาได ดังนั้น คณะกรรมการ
ควรใหความสําคัญกับการควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการควบคุมความเสี่ยง
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย โดยคณะกรรมการอาจใชเอกสารเผยแพรของ
สํานักงาน ก.ล.ต. เรื่อง แนวทางการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเอกสารประกอบในการ
พิจารณาถึงความเพียงพอของระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทหลักทรัพยได
โดยที่ขอมูลตาง ๆ ของบริษัทหลักทรัพยที่มีผลกระทบตอ risk factors
และ impact factors อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้นสํานักงาน ก.ล.ต. จะมีการทบทวน
การประเมินเปนประจํา รวมทั้งจะมีการทบทวนใหมเมื่อมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอยาง
มีนัยสําคัญตอปจจัยที่ใชในการประเมินขางตน
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยมีผลการประเมินตามแนว RBA สูง สํานักงาน ก.ล.ต.
จะดําเนินการกับบริษัทหลักทรัพยอยางเขมงวด โดยมีแนวทางการดําเนินการเปน 2 ลักษณะเรียงจาก
มาตรการที่มีความเขมงวดนอยไปมาก ดังนี้
1. การใหแกไขปรับปรุงในดานที่มีความเสี่ยงสูง
(1) เชิญฝายจัดการหรือคณะกรรมการของ บริษัทหลักทรัพยเขาพบ
เพื่อเสริมสรางความเขาใจใหผูบริหารของบริษัทหลักทรัพย ใหความสําคัญกับการจัดใหมีระบบ
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี และเขาใจความคาดหวังของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่มีตอกรรมการหรือ
ผูบริหารในการจัดการและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติงานที่ดี
(2) กํากับดูแลบริษัทหลักทรัพยใหเขมงวดขึ้น โดยสํานักงาน ก.ล.ต.
จะเขาตรวจสอบถี่ขึ้น (on - site) หรือใหบริษัทหลักทรัพยสงรายงานเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ/รายงาน
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ถี่ขึ้น ( off - site) เชน สํานักงาน ก.ล.ต. จะเขาตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพยมากกวาปละครั้ง หรือใหบริษัทหลักทรัพยจัดสงแผนการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบของหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ทุกไตรมาส เปนตน
(3) กําหนดเงื่อนไขใหบริษัทหลักทรัพยตองปรับปรุงขั้นตอน
การดําเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงานในเรื่องที่สําคัญใหเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น เชน ใหจัดตั้ง
audit committee, risk management committee เปนตน
2. การจํากัดการดําเนินธุรกิจ
กรณีที่บริษัทหลักทรัพยมีระบบงานที่บกพรองอยางรายแรง อันอาจ
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของลูกคา หรือการที่บริษัทหลักทรัพยไมไดใหความสําคัญ
หรือไมไดแกไขปรับปรุงใหมีระบบและการดําเนินงานที่เปนมาตรฐานอยางจริงจังตามที่สํานักงาน
ก.ล.ต. สั่งการ สํานักงาน ก.ล.ต. จะดําเนินการดังตอไปนี้ เพื่อปองกันมิใหผูลงทุนมีความเสี่ยงเพิ่ม
มากขึ้น
(1) จํากัดการประกอบธุรกิจในปจจุบันของบริษัทหลักทรัพย เชน
หามเปดสาขาใหม หามขยายวงเงินใหลูกคา หามรับลูกคารายใหม เปนตน

18

(2) หามประกอบธุรกิจใหมเพิ่มเติม เชน การทําธุรกรรมดานอนุพันธ
การทําธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย (SBL) เปนตน
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. จะเปดเผยผลการกํากับดูแลบริษัทหลักทรัพยตาม
แนว RBA ขางตนตอผูลงทุนดวย
มาตรการดําเนินการกับกรรมการของบริษัทหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง
ตามที่กลาวขางตนวา คณะกรรมการเปนผูมีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะทําให
บริษัทหลักทรัพยมีระบบงานและการกํากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี เนื่องจากหากคณะกรรมการให
ความสําคัญในเรื่องดังกลาว ก็จะสงเสริมใหบริษัทหลักทรัพยมีระบบในการบริหารจัดการที่ดี
และทําใหเกิดวัฒนธรรมของการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายในองคกรในที่สุด
สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นวา มาตรการหนึ่งที่จะเสริมสรางใหกรรมการใหความสําคัญ
ในเรื่องดังกลาว คือ การกําหนดใหกรรมการมีความรับผิดชอบสวนตัว (personal accountability)
ในการดูแลใหบริษัทหลักทรัพย มีระบบในการบริหารจัดการที่ดี และสรางวัฒนธรรมของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีภายในองคกร ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยมีการกระทําผิดและสํานักงาน ก.ล.ต.
พิจารณาแลวเห็นวา การกระทําผิดดังกลาวเกิดจากการที่กรรมการสั่งการหรือไมสั่งการ การกระทําการ
หรืองดเวนการกระทําการ หรือเกิดจากการละเลยการทําหนาที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให
บริษัทหลักทรัพยปฏิบัติฝาฝนหรือปฏิบัติไมชอบดวยกฎหมายอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
ฐานะการเงิน การดําเนินธุรกิจ หรือตอลูกคา หรือมีการปฏิบัติฝาฝนในลักษณะอื่นใดอันเปนลักษณะ
ตองหามตามกฎหมาย สํานักงาน ก.ล.ต. จะดําเนินการกับกรรมการอยางเขมงวด โดยมีระดับการลงโทษ
ตั้งแตภาคทัณฑ ตําหนิโดยเปดเผยตอสาธารณชน สั่งพัก หรือเพิกถอนการใหความเห็นชอบ
ซึ่งในการพิจารณาวากรรมการรายใดมีพฤติกรรมที่เขาขายอันเปนลักษณะตองหาม
ขางตน สํานักงาน ก.ล.ต. จะนําระบบ point system มาใชในการพิจารณา โดยระบบดังกลาวจะคํานึงถึง
ระดับความรายแรงและความถี่ของประวัติของพฤติกรรมที่เขาขายเปนการฝาฝนหรือปฏิบัติไมชอบดวย
กฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ โดยสํานักงาน ก.ล.ต. จะดําเนินการบันทึก
ระดับคะแนนของพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมดังกลาวสะสมไวเปนเวลา 3 ป ซึ่งหากกรรมการรายใด
มีระดับคะแนนที่ถูกบันทึกไวถึงระดับตามที่กําหนดก็จะถูก ภาคทัณฑ ตําหนิโดยเปดเผยตอสาธารณชน
สั่งพัก เพิกถอนการใหความเห็นชอบ ตามระดับคะแนนที่ตนไดรับแลวแตกรณี และสํานักงาน ก.ล.ต. จะ
เปดเผยพฤติกรรมที่เปนเหตุใหตองมีการบันทึกคะแนนตั้งแตระดับการลงโทษโดยเริ่มตั้งแตระดับการ
ภาคทัณฑเปนตนไปใหผูลงทุนทราบเปนการทั่วไปดวย โดยสํานักงาน ก.ล.ต. จะเริ่มใชระบบดังกลาว
สําหรับการกระทําที่ไมเหมาะสมที่เกิดขึ้นตั้งแตเดือนตุลาคม 2546 เปนตนไป

ภาคผนวก
ความรับผิดของกรรมการของบริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายหลักที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
มาตรา 83 มาตรา 274 มาตรา 275 มาตรา 283 มาตรา 285 ทวิ มาตรา 286 ทวิ มาตรา 300
มาตรา 301 มาตรา 306 มาตรา 307 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312
มาตรา 313 มาตรา 316
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 91 มาตรา 94 มาตรา 195 มาตรา 196 มาตรา 197 มาตรา 202 มาตรา 203 มาตรา 204
มาตรา 207 มาตรา 214 มาตรา 215 มาตรา 216 มาตรา 220 มาตรา 221 มาตรา 222
3. พระราชบัญญัติกําหนดความรับผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด
สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42
4. กฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 420 มาตรา 425 มาตรา 426 มาตรา 427 มาตรา 428 มาตรา 812 มาตรา 820 มาตรา 821
มาตรา 822 มาตรา 823 มาตรา 824 มาตรา 825 มาตรา 1112 มาตรา 1167
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