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ส่วนท่ี 1. คณะกรรมการ 

 

 

 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 

1.1. คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการจ านวนกีค่น  

1.2. การแต่งตัง้กรรมการใหม้จี านวนแตกต่างไปจากทีข่อ้บงัคบัก าหนดไวท้ าไดห้รอืไม่ 

1.3. กรรมการมกีี่ประเภท อะไรบา้ง 

1.4. กรรมการผูม้อี านาจลงนามคอือะไร 

1.5. คณะกรรมการตอ้งมกีรรมการอสิระรว่มอยู่ดว้ยจ านวนกี่คน 

1.6. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะเป็นบุคคลคนเดยีวกนัไดห้รอืไม่ 

 

2.  คณุสมบติัของกรรมการ 

2.1. นิตบิุคคลเป็นกรรมการไดห้รอืไม ่ 

2.2. บุคคลทีจ่ะเป็นกรรมการไดต้อ้งมอีายเุท่าไร  

2.3. บุคคลทีจ่ะเป็นกรรมการไดต้อ้งมคีุณสมบตัโิดยทัว่ไปอยา่งไร  

2.4. ชาวต่างชาตจิะเป็นกรรมการไดห้รอืไม ่ 

2.5. ผูถ้อืหุน้จะเป็นกรรมการไดห้รอืไม ่ 

2.6. กรรมการตอ้งมกีารศกึษาและประสบการณ์ในระดบัใด 

2.7. คณะกรรมการควรมอีงคป์ระกอบอยา่งไร 

2.8. ผูด้ ารงต าแหน่งดา้นบรหิารของบรษิทัจะเป็นกรรมการไดห้รอืไม่ 

2.9. การเป็นกรรมการในบรษิทัหลายแห่งสามารถกระท าไดห้รอืไม ่ 

2.10. กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งจะมสีทิธไิดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีไดห้รอืไม ่/  
กีว่าระ/ ตอ้งมชี่วงเวน้วาระหรอืไม ่ 
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3.  การแต่งตัง้กรรมการใหม่และการรบัต าแหน่งของกรรมการ 

3.1. ใครเป็นผูม้อี านาจแต่งตัง้กรรมการ 

3.2. การแต่งตัง้กรรมการมผีลเมื่อใด การลงนามผกูพนับรษิทัจะเริม่เมื่อใด 

3.3. ในกรณทีีก่รรมการบรษิทัลาออก หรอืพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการจะตอ้ง
ด าเนินการเช่นไร 

3.4. เมือ่บรษิทัแต่งตัง้กรรมการใหมแ่ลว้ บรษิทัตอ้งท าอย่างไรบา้ง  

3.5. กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เขา้มาใหม่จะตอ้งด าเนินการอยา่งไร  

3.6. หากกรรมการทีแ่ต่งตัง้ใหมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ บรษิทัตอ้งด าเนินการอะไรเป็นพเิศษหรอืไม่ 

3.7. ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่นัน้ หากมกีารเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมดว้ย 
ซึง่มกีารเสนอชื่อทีแ่ตกต่างจากทีค่ณะกรรมการน าเสนอในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ กระบวนการลงมติ
ในเรือ่งนี้จะเป็นเช่นไร 

3.8. บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อพจิารณาเลอืกตัง้เขา้เป็นกรรมการใหม่นัน้จะอยูใ่นทีป่ระชุมซึง่จะ
ท าการลงมตไิดห้รอืไม่ 

3.9. ในการแต่งตัง้กรรมการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งนัน้  บรษิทัจะตอ้งแจง้ตลาด
หลกัทรพัยห์รอืไมอ่ย่างไร 

 

4.  การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 

4.1. กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งอยา่งไร 

4.2. นอกจากกรณคีรบวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งในกรณใีดไดอ้กี 

4.3. กรรมการทีป่ระสงคจ์ะลาออกตอ้งด าเนินการอย่างไร 

4.4. เมือ่มกีรรมการลาออกจากต าแหน่ง บรษิทัจะตอ้งด าเนินการอย่างไร 

4.5. เมือ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิปลีย่นแปลงจ านวนกรรมการ บรษิทัจะตอ้งนบัวาระการด ารงต าแหน่ง
อยา่งไร 

4.6. เมือ่มกีรรมการคนใดคนหนึ่งตอ้งพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ บรษิัทจะตอ้งด าเนินการ
อยา่งไร 

4.7. หากกรรมการตอ้งพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ การบรหิารงานของบรษิทัภายหลงัจากนัน้จะเป็นเช่นไร 
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5.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

5.1. กรรมการรบัคา่ตอบแทนอะไรไดบ้า้ง 

5.2. คณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการอย่างไรจงึจะจา่ยค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการได้ 

5.3. คณะกรรมการควรใชห้ลกัการอะไรในการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

5.4. บรษิทัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจ าปีหรอืไม่ 

 

6.  โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ 

6.1. บรษิทัตอ้งจดัใหม้คีณะกรรมการชุดยอ่ยกีชุ่ด อะไรบา้ง 

6.2. สมาชกิในคณะกรรมการชุดยอ่ยนัน้จะจ ากดัเฉพาะผูท้ีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทั 
เท่านัน้หรอืไม่ 

6.3. สมาชกิในคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุดนัน้ควรก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเท่าไร 

6.4. ตอ้งจดัใหม้ปีระธานคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ยหรอืไม ่และใครเป็นผูม้อี านาจแต่งตัง้ 

6.5. ควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชกิในคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุดไวอ้ยา่งไร 

6.6. การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.7. กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีุณสมบตัอิยา่งไร 

6.8. กรรมการตรวจสอบจะเป็นกรรมการหรอืกรรมการตรวจสอบในบรษิทัอื่นไดห้รอืไม ่ 

6.9. ใครเป็นผูม้อี านาจแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบและสมาชกิของคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ  

6.10. หากวาระการเป็นกรรมการตรวจสอบทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรของบรษิทัไมส่อดคลอ้งกบัวาระการ
เป็นกรรมการ ผลจะเป็นเช่นไร 

6.11. กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งจะมสีทิธไิดร้บัแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีไดห้รอืไม ่
/ กีว่าระ / ตอ้งมชี่วงเวน้วาระหรอืไม ่ 

6.12. กรรมการตรวจสอบทีป่ระสงคจ์ะลาออกจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร 

6.13. เมือ่มกีรรมการตรวจสอบลาออกจากต าแหน่ง บรษิทัจะตอ้งด าเนินการอย่างไร 
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1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
 
1.1 คณะกรรมการควรประกอบ กฎหมายก าหนดจ านวนกรรมการขัน้ต ่าไวไ้ม่น้อยกว่าห้าคนแต่
ด้วยกรรมการจ านวนกีค่น  มไิดก้ าหนดจ านวนขัน้สงูไว ้1 แต่ละบรษิทัสามารถก าหนด 

จ านวนกรรมการไว้ในข้อบังคับบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะ 
กรรมการของบริษัทควรมขีนาดที่ไม่เล็กเกินไปจนขาดความ
หลากหลายทางความคดิ และไม่ใหญ่เกนิไปจนขาดประสทิธภิาพ
และความคล่องตวั บรษิทัควรพจิารณาปจัจยัที่ส าคญัต่างๆ ใน
การก าหนดจ านวนกรรมการ อาท ิขนาดและความซบัซ้อนของ
ธุรกจิ ความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิ ความเสี่ยงในการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย และขัน้ตอนการตดัสนิใจของบรษิทั เป็นตน้  

 
SET-CG PRINCIPLE, IOD-CGR และ ASEAN CG SCORECARD แนะน าใหบ้รษิทัมกีรรมการไมเ่กนิ 
12 คน 

 
1.2 การแต่งตัง้กรรมการให้มีจ านวน การแต่งตัง้คณะกรรมการนัน้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้โดยตอ้ง 
แตกต่างไปจากทีข้่อบงัคบัก าหนดไว้   มจี านวนไมเ่กนิกว่าทีข่อ้บงัคบับรษิทัก าหนด ทัง้นี้ อ านาจของ 
ท าได้หรือไม่ คณะกรรมการในการแต่งตัง้กรรมการนัน้มอียูเ่พยีงการแต่งตัง้ 
  กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่น้ต าแหน่งไปก่อนครบวาระการ 

ด ารงต าแหน่งเท่านัน้ (โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 3.1 ใครเป็นผู้มี
อ านาจแต่งตัง้กรรมการ) 
 

 ทัง้นี้  บรษิัทสามารถแก้ไขข้อบังคบัเพื่อแก้ไขจ านวนกรรมการ 

โดยจะต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 2 หลงัจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น

ได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอแล้ว จึงขอให้ที่ประชุม 

ผูถ้อืหุ้นลงมตเิลอืกตัง้บุคคลที่เสนอให้พจิารณาเขา้เป็นกรรมการ

ใหมใ่นวาระถดัไป  

 หากข้อบงัคบัของบรษิัทมไิด้จ ากดัจ านวนกรรมการไว้ บรษิัท

สามารถพจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ได้โดยไม่จ ากัดจ านวน 

แต่ตอ้งไมน้่อยกว่า 5 คนตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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1.3 กรรมการมีกีป่ระเภท อะไรบ้าง โครงสรา้งของคณะกรรมการตามกฎหมายไทยเป็นแบบทีเ่รยีก

กนัว่า “One-tier Board หรอื Unitary Board” 3 ประกอบดว้ย

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร (Executive Director) และกรรมการที่

ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive Director) ซึง่บางส่วนเป็น

กรรมการอสิระ (Independent Director) อกีดว้ย กรรมการทัง้ 3 

ประเภทมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้ 

กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร (Executive Director) คอื กรรมการที่

ด ารงต าแหน่งในฝา่ยจดัการของบรษิทั 

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิาร (Non-Executive Director) คอื 

กรรมการอื่นทีไ่มม่ลีกัษณะเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการอสิระ (Independent Director) คอื กรรมการทีไ่ม่ได้

เป็นผูบ้รหิาร และมคีุณสมบตัเิป็นอสิระตามทีก่ฎหมายก าหนด 4 

  กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารไมเ่ป็นกรรมการอสิระเสมอไป เช่น  

ผู้ถือหุ้นที่มนีัยส าคญั ญาตขิองกรรมการหรอืผู้บรหิารและคู่ค้า

รายส าคญัสามารถท าหน้าที่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิารแต่

ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการอสิระ  

แม้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอาจมีส่วนได้ส่วนเสีย แต่

กรรมการทัง้ 2 ประเภทสามารถให้ความเหน็ที่เป็นประโยชน์ใน

การตัดสินใจ และสามารถก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่าย

จดัการไดอ้ยา่งเป็นอสิระจากฝา่ยบรหิาร 

1.4 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม (Authorized Director) คอื กรรมการ 

คืออะไร ที่มอี านาจลงนามผูกพนับรษิทั ซึ่งจะปรากฏอยู่ในหนังสอืรบัรอง

ของบรษิัท โดยอาจจะก าหนดให้เป็นกรรมการเพยีงคนเดยีวลง

ลายมอืชื่อหรอืกรรมการหลายคนลงลายมอืชื่อร่วมกนัก็ได้และจะ

ประทับตราส าคัญของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตาม

ข้อบังคับโดยเคร่งครดั ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับ

กรรมการผู้มอี านาจลงนามนี้จะต้องไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น
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หรอืมติของที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั

ของบรษิทั  

  ในทางปฏบิตัิ บรษิัทส่วนใหญ่จะให้กรรมการที่เป็นผู้บรหิารเป็น

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม แมก้ฎหมายจะมไิดก้ าหนดว่าต้องเป็น

เช่นนัน้กต็าม ซึง่กค็งเป็นไปเพื่อความสะดวกในการบรหิารกจิการ 

อย่างไรก็ตาม ในการอนุมตัิรายการต่างๆ จะขึ้นอยู่กบัขอบเขต

ของอ านาจในการอนุมตัิการเข้าท ารายการตามที่แต่ละบรษิัทได้

ก าหนดไว้ มิได้หมายความว่ากรรมการรายดังกล่าวมีอ านาจ

อนุมตัิรายการเสมอไป และหากให้กรรมการประเภทอื่นมาเป็น

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการเหล่านัน้ก็อาจจะสูญเสีย

คุณสมบตัคิวามเป็นอสิระได ้

1.5 คณะกรรมการต้องมีกรรมการ คณะกรรมการตอ้งมกีรรมการอสิระอยา่งน้อยหน่ึงในสามของ 

อิสระร่วมอยู่ด้วยจ านวนกีค่น กรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 5 หากไม่แต่งตัง้

กรรมการอิสระให้ครบตามจ านวนที่ก าหนด บรษิัทจะอยู่ในข่าย

ของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่สามารถด ารงสถานะเป็นบริษัท 

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ ในกรณีที่บรษิทัประสงค์จะ

ยื่นขออนุญาตออกหลักทรพัย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดก็อาจไม่ได้ร ับการอนุญาต 

เนื่องจากมคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรื่องการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ี6 

SET-CG PRINCIPLE7, IOD-CGR และ ASEAN CG SCORECARD แนะน าใหบ้รษิทัจดทะเบยีนมี

กรรมการอสิระมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

  



7    (ปรบัปรุง – มกราคม 2557) 
 

1.6 ประธานกรรมการและกรรมการ พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัไมไ่ดม้ขีอ้ก าหนดหา้ม 

ผูจ้ดัการจะเป็นบคุคลคนเดียวกนั ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลเดยีวกนั แต่ 

ได้หรือไม่ บทบาทหน้าที่หลักประการหนึ่งของคณะกรรมการ คือ การ

ก าหนดทศิทางและติดตามดูแลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร 

(โปรดดูส่วนที ่2 ขอ้ 1.9 ในบทบาทดา้นการก าหนดทศิทางและ

นโยบายและการตดิตามดูแลนัน้ คณะกรรมการมบีทบาทส าคญั

อยา่งไรบา้ง) หากฝา่ยจดัการท าหน้าทีป่ระธานกรรมการอาจเปิด

โอกาสใหฝ้่ายจดัการครอบง าการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

อาทิ การปิดบังและการเลือกเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ต้อง

น าเสนอคณะกรรมการและการใช้อ านาจในที่ประชุมในการ

กดดันให้คณะกรรมการตัดสินใจเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่าย

จดัการ เป็นต้น ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสีย่งดา้นการก ากบัดูแลอย่าง

มนีัยส าคัญ ดงันัน้ ฝ่ายจดัการไม่ควรด ารงต าแหน่งประธาน

กรรมการ 

 

SET-CG PRINCIPLE, IOD-CGR และ ASEAN CG SCORECARD แนะน าใหบ้รษิทัแต่งตัง้กรรมการ

อสิระเป็นประธานกรรมการ ทัง้นี้ หากมคีวามจ าเป็นต้องแต่งตัง้กรรมการอื่นที่ ไม่ใช่กรรมการอสิระเป็น

ประธานกรรมการ SET-CG PRINCIPLE แนะน าใหบ้รษิทัควรมจี านวนกรรมการอสิระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ของคณะกรรมการ 8 
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ตวัอย่างโครงสร้างการจดัการของบริษทัจดทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

* ผูบ้รหิาร 4 รายแรก ตามค านิยามในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 เรื่อง ก าหนดบทนิยาม

ผูบ้รหิารเพื่อการปฏบิตัติามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ หากผูด้ ารงต าแหน่งบรหิารในสาย

งานบญัชหีรอืการเงนิรวมอยู่ในระดบัผูบ้รหิาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ดัการแลว้  อาจไม่นับรวมผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิหรอื

บญัชกีไ็ด ้ ทัง้นี้ ในการพจิารณาว่าผู้บรหิารระดบัใดถอืเป็น “ผูด้ ารงต าแหน่งในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ” ให้บรษิัทเป็น 

ผูร้ะบุเองว่าผูบ้รหิารใดไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าที่และรบัผดิชอบในเรื่องดงักล่าว 
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2. คณุสมบติัของกรรมการ 

2.1 นิติบคุคลเป็นกรรมการได้หรือไม่  ไมไ่ด ้กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านัน้ 9 

2.2 บคุคลทีจ่ะเป็นกรรมการได้ต้อง กรรมการตอ้งมอีายไุมต่ ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์ คอื บรรลุนิตภิาวะ 

มีอายเุท่าไร  แล้ว10 โดยทัว่ไป กรรมการจะมีอาวุโสเพียงใดก็ได้ เพราะ

กฎหมายมไิด้ก าหนดอายุขัน้สูงไว้ ขึน้อยู่กบันโยบายการก ากบั

ดูแลกิจการของบริษัท (ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ก าหนดว่า กรรมการควรเป็นคนทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม ซึง่อายุ

อาจเป็นปจัจยัหน่ึงที่น ามาพจิารณาได้ โดยบรษิัทอาจก าหนด

นโยบายการก ากับดูแลกิจการเพิ่มเติมในเรื่องนี้ ได้ตามที่

เหน็สมควร) 

2.3 บคุคลทีจ่ะเป็นกรรมการได้ต้อง กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาทีบ่รรลุนิตภิาวะแลว้และไมเ่ป็น 

มีคณุสมบติัโดยทัว่ไปอย่างไร บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความ 

สามารถ รวมทัง้ไม่เคยรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สุดให้

จ าคุกในความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระท าโดยทุจรติและไม่เคย

ถูกลงโทษ ไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการหรอืองค์การหรอื

หน่วยงานของรฐัฐานทุจรติต่อหน้าที ่11  

  นอกจากนัน้ บุคคลทีจ่ะเป็นกรรมการไดย้งัต้องไม่มีลกัษณะขาด

ความน่าไวว้างใจ12 ดงัต่อไปนี้ คอื  

 (1) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (2) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
 (3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านักงาน หรอือยู่ระหว่างถูก

ด าเนินคดอีนัเนื่องจากกรณีที่ส านักงานกล่าวโทษ หรอืเคย
ต้องค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าศาลจะมคี าพพิากษา
ใหร้อการลงโทษหรอืไม่ และพน้โทษจ าคุกหรอืพน้จากการรอ
ลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี  ทัง้นี้  เฉพาะในความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมเกี่ยวกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์

หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
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 การกระท าโดยทุจรติ หรอืการท าใหเ้สยีหายต่อทรพัยส์นิ 
ต่อเจา้หนี้ หรอืต่อประชาชน 

 ไมป่ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั หรอืซื่อสตัยส์ุจรติ 
 จงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรอืปกปิด

ขอ้ความจรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีค่วรบอกให้แจง้ 
 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้ อขาย

ล่วงหน้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาตและเขา้ข่ายเป็นการฉ้อโกง
ประชาชน 

 (4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่ก ากบัดูแลสถาบนั
การเงนิไม่ว่าในประเทศหรอืต่างประเทศ หรอือยู่ระหว่างถูก
ด าเนินคดอีันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ  
หรอือยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดงักล่าว หา้มเป็นกรรมการหรอื
ผูบ้รหิารของสถาบนัการเงนิ หรอืเคยต้องค าพพิากษาถงึทีสุ่ด
ให้จ าคุก ไม่ว่าศาลจะมคี าพพิากษาให้รอการลงโทษหรอืไม ่
และพน้โทษจ าคุกหรอืพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถงึสาม
ปี  ทัง้นี้ เฉพาะในมลูเหตุเนื่องจากการบรหิารงานทีม่ลีกัษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรอืทุจรติเกีย่วกบัทรพัยส์นิ และท าใหเ้กดิ
ความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนัน้เป็น
กรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืต่อลกูคา้ 

 (5) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุ ด ให้จ าคุก  ไม่ ว่ าศาลจะมี 
ค าพพิากษาให้รอการลงโทษหรอืไม่ และพ้นโทษจ าคุกหรอื
พ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี  ทัง้นี้ ในความผดิ
อาญาแผ่นดนิเกี่ยวกบัการบรหิารงานที่มลีกัษณะหลอกลวง 
ฉ้อโกง หรอืทุจรติเกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

 (6) เป็นผู้ที่ศาลมีค าสัง่ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอื
กฎหมายอื่นในลกัษณะเดยีวกนั  และยงัไม่พ้นสามปีนับแต่
วนัทีศ่าลมคี าสัง่ใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ 

 (7) มพีฤติกรรมกระท าการ หรอืละเว้นกระท าการโดยไม่สุจรติ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการท าธุรกรรมของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้น
ได้รบัความเสยีหาย หรอืเป็นเหตุให้ตนหรอืบุคคลอื่นได้รบั
ประโยชน์โดยมชิอบ 
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 (8) มพีฤตกิรรมในการเปิดเผย หรอืเผยแพร่ขอ้มลู หรอืขอ้ความ
เกี่ยวกบับรษิัทหรอืบรษิทัย่อยอนัเป็นเท็จที่อาจท าให้ส าคญั
ผิด  หรือ โดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ใน
สาระส าคญัซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผูล้งทุน หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะโดยการสัง่การ การมสี่วน
รบัผดิชอบ หรอืมสี่วนร่วมในการจดัท า เปิดเผย หรอืเผยแพร่
ข้อมูลหรอืข้อความนัน้ หรอืโดยการกระท าหรอืละเว้นการ
กระท าอื่นใด  ทัง้นี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยต าแหน่ง ฐานะ 
หรอืหน้าทีข่องตนไมอ่าจล่วงรูถ้งึความเป็นเทจ็ของขอ้มลูหรอื
ขอ้ความดงักล่าวหรอืการขาดขอ้เทจ็จรงิทีค่วรตอ้งแจง้นัน้ 

 (9) มีพฤติกรรมที่เป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอา
เปรยีบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรอืมหีรอืเคยมสี่วนร่วมหรอืสนับสนุนการกระท า
ดงักล่าว 

 

2.4 ชาวต่างชาติจะเป็นกรรมการ ชาวต่างชาตทิีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 2.2 และ 2.3 ก ็

ได้หรือไม่ สามารถเป็นกรรมการได้เช่นเดยีวกบัคนไทย ทัง้นี้ กรรมการไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิ่นที่อยู่ใน

ประเทศไทย 13  อนึ่ ง เพื่อไม่ให้เกิดปญัหาภายใต้กฎหมาย

แรงงาน กรรมการที่เป็นชาวต่างชาติควรจะต้องมใีบอนุญาต

ท างานของคนต่างดา้ว (Work Permit) ดว้ย 

 

2.5 ผูถ้ือหุ้นจะเป็นกรรมการได้ ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 2.2 และ 2.3 สามารถ 

หรือไม่ เป็นกรรมการได้ 14 ทัง้นี้การแต่งตัง้ผู้ถอืหุ้นเป็นกรรมการอสิระ

ต้องพิจารณาอัตราส่วนการถือหุ้นให้เ ป็นไปตามประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ก าหนดว่าไม่เกนิรอ้ยละหนึ่ง

ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุม

ของบริษัท  ทัง้นี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้อง 

ของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ด้วย15 ทัง้นี้ ผู้ถอืหุ้นสามารถเสนอ

ชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อพจิารณาเป็นกรรมการ (โปรดดูส่วนที ่1 

ขอ้ 3.7 ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่นัน้ หากมกีารเปิดโอกาสให้
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ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมด้วย ซึ่งมีการเสนอชื่อที่

แตกต่างจากทีค่ณะกรรมการน าเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

กระบวนการลงมตใินเรือ่งนี้จะเป็นเช่นไร) 

 

2.6 กรรมการต้องมีการศึกษาและ กฎหมายไมไ่ดก้ าหนดคุณสมบตัดิา้นการศกึษาและประสบการณ์ 

ประสบการณ์ในระดบัใด ของกรรมการไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อควรมี

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ

รบัผิดชอบ และสามารถจดัสรรเวลาส าหรบัการปฏิบัติหน้าที ่

หากคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้และ

ประสบการณ์หลากหลายจะส่งเสริมให้คณะกรรมการปฏิบัติ

หน้าทีอ่ยา่งรอบคอบ 
 

2.7 คณะกรรมการควรมีองค ์ บรษิทัควรประเมนิทกัษะและคุณลกัษณะของกรรมการในคณะ 

ประกอบอย่างไร กรรมการ รวมถงึประเมนิทกัษะและคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิ 

เพื่อสรรหาบุคคลทีม่ทีกัษะและคุณลกัษณะทีเ่หมาะสมเพื่อด ารง

ต าแหน่งกรรมการ 16 

 

ASEAN CG SCORECARD แนะน าว่า คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระผูห้ญงิ 1 คน Non-

Executive Director อย่างน้อยหนึ่งคนควรเป็นกรรมการทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหลกัของบรษิทั ทัง้นี้ 

ASEAN CG SCORECARD แนะน าใหเ้ปิดเผยกระบวนการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ

รายบุคคลและหลกัเกณฑก์ารประเมนิในรายงานประจ าปีดว้ย 

 

2.8 ผูด้ ารงต าแหน่งด้านบริหารของ ผูด้ ารงต าแหน่งดา้นบรหิารของบรษิทัสามารถเป็นกรรมการที ่

บริษทัจะเป็นกรรมการได้หรือไม่ เป็นผูบ้รหิาร (Executive Director)  ทัง้นี้ คณะกรรมการต้องมี

กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ งในสามของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดและตอ้งไมน้่อยกว่าสามคน 17  
 

2.9 การเป็นกรรมการในบริษทั การเป็นกรรมการในบรษิทัหลายแห่ง (ไมว่่าจะเป็นบรษิทั 

หลายแห่งสามารถกระท าได้ จดทะเบยีนหรอืไม่) สามารถกระท าได ้แต่ตอ้งไมใ่ช่บรษิทัที่ 

หรือไม่  ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและแข่งขนักนักบับรษิทั

ที่ตนเป็นกรรมการอยู่เดมิ เว้นแต่จะได้แจง้ให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น
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ทราบก่อนที่จะมมีติแต่งตัง้ตนเป็นกรรมการ มฉิะนัน้กรรมการ

อาจถูกฟ้องรอ้งใหร้บัผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ได ้18  

 แต่ส าหรบักรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบจะไม่สามารถ

ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มี

นัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที่มี

นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุ้นเกนิ

รอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท

อื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนัที่มนีัยกับกิจการของบรษิัท หรอืบรษิัทย่อยของบรษิัท 

แมว้่าจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นทราบก่อนการแต่งตัง้บุคคล

ดงักล่าวกต็าม 19  
   

 แมก้รรมการสามารถเป็นกรรมการในบรษิทัหลายแห่งได ้แต่การ

ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัหลายแห่งมากเกนิไปอาจส่งผล

กระทบต่อการจดัสรรเวลาเพื่อการปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเต็มที ่

และอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of 

Interests) ซึ่งบริษัทจดทะเบียนสามารถป้องกันปญัหาน้ีโดย

ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการโดยระบุว่าบุคคลที่จะท าหน้าที่

เป็นกรรมการของบริษัทได้นัน้จะด ารงต าแหน่งกรรมการใน

บรษิทัทัง้หมดไดไ้มเ่กนิกีแ่ห่ง 

 

 SET-CG PRINCIPLE และ ASEAN CG SCORECARD แนะน าว่า กรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 5 บรษิทั 20  

 กรณี IOD-CGR จะได้รบัคะแนนพเิศษ (Bonus) หากก าหนดให้กรรมการแต่ละคนด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้มเ่กนิ 3 แห่ง  

 กรณี ASEAN CG SCORECARD แนะน าว่า บรษิทัจะไดร้บัคะแนนพเิศษ (Bonus) หากกรรมการไม่

ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัจ ากดัยอ่ยรวมเกนิ 5 บรษิทั 
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อนึ่ง คณะกรรมการควรจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ ของบุคคลที่เสนอให้

พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาก่อนการแต่งตัง้ 

และให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการใน

บรษิทัอื่นๆ ของกรรมการบรษิทัทุกคนในแบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ดว้ย  
 

2.10 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง กรรมการทุกประเภทซึง่พน้จากต าแหน่งมสีทิธไิดร้บัเลอืกตัง้ 

จะมีสิทธิได้รบัเลือกตัง้กลบัเข้าด ารง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีไดท้นัทโีดยไมต่อ้งมชี่วงเวน้วาระ 

ต าแหน่งอีกได้หรือไม่ / กีว่าระ /  และไมจ่ ากดัจ านวนวาระทีด่ ารงต าแหน่ง (ส าหรบักรณขีอง 

ต้องมีช่วงเว้นวาระหรือไม่  กรรมการตรวจสอบ โปรดดูส่วนที่ 1 ขอ้ 6.11 กรรมการตรวจสอบ

ซึง่พน้จากต าแหน่งจะมสีทิธไิด้รบัแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

อกีไดห้รอืไม ่/ กีว่าระ / ตอ้งมชี่วงเวน้วาระหรอืไม)่  

 

 SET-CG PRINCIPLE, IOD-CGR และ ASEAN CG SCORECARD ระบุว่า กรรมการอสิระควรมี

วาระการด ารงต าแหน่ง ทุกวาระทีด่ ารงต าแหน่งรวมกนัไมเ่กนิ 9 ปีนบัจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ให้

ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก  

 IOD-CGR ยงัระบุเพิม่เตมิว่า หากบรษิทัจดทะเบยีนมนีโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ 6 ปี บรษิทัจดทะเบยีนนัน้ๆ จะไดร้บัคะแนนพเิศษ (Bonus) ในการประเมนิผล

การก ากบัดแูลกจิการอกีดว้ย อยา่งไรกด็ ีกรรมการอสิระทีด่ ารงต าแหน่งเกนิกว่าระยะเวลาขา้งตน้

สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิารต่อเนื่องแทนได้ 
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3. การแต่งตัง้กรรมการใหม่และการรบัต าแหน่งของกรรมการ 

3.1 ใครเป็นผูมี้อ านาจแต่งตัง้ การแต่งตัง้กรรมการตอ้งใชม้ตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กฎหมาย 

กรรมการ ก าหนดใหใ้ชก้ารลงคะแนนเสยีงแบบ Cumulative Voting เวน้

แต่ขอ้บงัคบัของบรษิทัจะก าหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงไวเ้ป็น

อยา่งอื่นอย่างชดัเจน 21 
 

(1) การลงคะแนนเสยีงแบบ  ในการลงคะแนนเสยีงแบบนี้ ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจะมคีะแนนเสยีง 

Cumulative Voting  เท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่คูณด้วยจ านวนกรรมการที่จะต้อง

แต่งตัง้ ผูถ้อืหุน้จะลงคะแนนเสยีงทัง้หมดใหแ้ก่บุคคลทีไ่ดร้บัการ

เสนอชื่อคนหนึ่งคนใดก็ได้ หรอืลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลที่

ไดร้บัการเสนอชื่อหลายคนเป็นจ านวนมากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้แต่

เมือ่รวมกนัทัง้หมดแลว้จะต้องไม่เกนิคะแนนเสยีงทีต่นมอียู่ เช่น 

บริษัทต้องแต่งตัง้กรรมการจ านวน 3 คน และมกีารเสนอชื่อ

บุคคลเข้าสู่การพิจารณาจ านวน 5 คน ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่

จ านวน 100 หุ้นก็จะมคีะแนนเสยีง 300 เสยีง ซึ่งผู้ถือหุ้นรายนี้ 

จะลงคะแนนเสยีงทัง้ 300 เสยีงให้แก่บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวกไ็ด ้หรอืจะแบ่งแยกลงคะแนนเสยีง

ให้แก่บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อหลายคนเป็นจ านวนคนละมาก

น้อยเพยีงใดก็ได้ เช่น ลงคะแนนเสยีงให้คนแรก 150 เสยีง ให้

คนทีส่อง 100 เสยีง และใหค้นทีส่าม 50 เสยีง โดยไม่ลงคะแนน

เสยีงใหค้นทีส่ ีแ่ละคนทีห่า้กไ็ด ้และเมือ่รวมคะแนนเสยีงของผู้ถอื

หุ้นทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียลงคะแนนแล้ว ก็ให้

บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบสูงสุดตามล าดบัลงมา 3 คน

เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 

 การลงคะแนนเสยีงแบบ Cumulative Voting นี้มวีตัถุประสงค์ที่

จะใหผู้้ถอืหุน้เสยีงขา้งน้อยสามารถรวมตวักนัสนับสนุนใหบุ้คคล

ที่ตนเสนอได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการได้ ซึ่งแตกต่างกบัการ

แต่งตัง้กรรมการดว้ยการลงคะแนนเสยีงแบบทีใ่ช้คะแนนเสยีงขา้ง

มากที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่มีเสียงข้างมาก (คือ มี
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คะแนนเสยีงหรอืมคีะแนนเสยีงรวมกนัเกนิกว่ากึ่งหนึ่งของผูถ้อืหุน้

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) จะสามารถสนับสนุนให้

บุคคลทีต่นเสนอไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการไดท้ัง้หมดทุกคน 
 

 ในกรณแีต่งตัง้กรรมการดว้ยการลงคะแนนเสยีงแบบ Cumulative 

Voting นี้ กรรมการแต่ละคนจะมวีาระการด ารงต าแหน่ง 1   วาระ 

จนกว่าจะมกีารจดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ต่อไป 

(โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 4.1 กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง

อยา่งไร)  
 

บรษิทัที่ใช้การลงคะแนนเสยีงแบบ Cumulative Voting จะได้รบัคะแนนพเิศษ (Bonus) ในการประเมนิ 

IOD-CGR และ AGM Checklist ดว้ย 

 

(2) การลงคะแนนเสยีงแบบอืน่ บรษิทัส่วนใหญ่ในประเทศไทยใชร้ะบบการลงคะแนนเสยีง แบบ 

1 เสยีงต่อ 1 โหวต โดยก าหนดให้ผูถ้อืหุน้แต่ละรายมคีะแนน

เสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถอือยู่ และใช้  “มติทัว่ไป”  กล่าวคอื 

บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อจะได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ

หากได้รบัการเหน็ด้วย หรอืการสนับสนุนด้วยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เช่น ใน

กรณีที่บรษิัทต้องแต่งตัง้กรรมการเกิน 1 คน เช่น บรษิัทต้อง

แต่งตัง้กรรมการจ านวน 3 คนและมกีารเสนอชื่อบุคคลเขา้สู่การ

พจิารณาจ านวน 3 คน ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องลงคะแนนเสยีง

ส าหรบับุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อไปทลีะคน โดยบุคคลที่ได้รบั

การเสนอชื่อแต่ละคนนัน้จะได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการก็

ต่อเมื่อได้รบัการเห็นด้วย หรอืการสนับสนุนด้วยคะแนนเสยีง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง 

ผู้ถอืหุ้นแต่ละรายจะลงคะแนนเสยีงที่ตนมอียู่ (เช่น 100 เสยีง) 

สนับสนุนหรอืไม่สนับสนุนบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อไปทลีะคน 

ด้วยคะแนนเสยีงจ านวนเท่าเดมิ (คอื 100 เสยีง) โดยไม่มกีาร

แบ่งคะแนนเสยีง แบบ Cumulative Voting  
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 ส่วนในกรณีที่มกีารเสนอชื่อบุคคลเกินกว่าจ านวนกรรมการที่

จะต้องแต่งตัง้ เช่น บรษิทัต้องแต่งตัง้กรรมการจ านวน 3 คนแต่

มกีารเสนอชื่อบุคคลเข้าสู่การพจิารณาจ านวน 5 คนที่ประชุม 

ผูถ้อืหุ้นจะต้องลงคะแนนเสยีงส าหรบับุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ

ทัง้ 5 คน โดยบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อแต่ละคนนัน้จะไดร้บัการ

แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการก็ต่อเมื่อได้รบัการเห็นชอบ หรอืการ

สนบัสนุนดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงเห็นชอบข้าง

มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสูงสุด

ตามล าดบัลงมา 3 คนเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 

 ในกรณีแต่งตัง้กรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงแบบปกตินี้ 

กรรมการแต่ละคนจะมวีาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระ 

จนกว่าจะมกีารจดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 3 

หลงัจากไดร้บัเลอืกตัง้ (โปรดดูส่วนที ่1 ขอ้ 4.1 กรรมการมวีาระ

การด ารงต าแหน่งอยา่งไร) 
 

 ทัง้นี้ กรณีที่กรรมการบรษิทัทีพ่้นจากต าแหน่ง (โปรดดูส่วนที ่1 

ขอ้ 4.2 การพน้จากต าแหน่งกรรมการนอกจากการพน้วาระ) มี

วาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ตัง้แต่ 2 เดอืนขึ้นไป คณะ 

กรรมการสามารถลงมตแิต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้เป็นกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป ซึ่งจะต้องได้รบัความ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน

กรรมการที่ย ัง เหลืออยู่และบุคคลที่ได้ร ับการแต่งตัง้ เ ป็น

กรรมการแทนนัน้จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่

ของกรรมการทีพ่น้ต าแหน่งไป 22 
 

  

 หากวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง

เหลอือยู่น้อยกว่า 2 เดอืน คณะกรรมการต้องด าเนินการสรรหา

และเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้

กรรมการเท่านัน้ 
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3.2  การแต่งตัง้กรรมการมีผลเมือ่ใด การแต่งตัง้กรรมการมผีลเมื่อมมีตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืทีป่ระชุม

คณะกรรมการ แลว้แต่กรณ ีเวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น  
 

  ทัง้นี้ การลงนามในฐานะกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทั

จะสามารถลงนามผูกพนับรษิัทกบับุคคลภายนอกได้นับตัง้แต่

วนัทีจ่ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณชิย ์
 

3.3 ในกรณีทีก่รรมการบริษทัลาออก คณะกรรมการด าเนินการประการใดประการหน่ึง ดงันี้ หาก 

หรือพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการทีล่าออกไปนัน้เหลอืตัง้แต ่

คณะกรรมการจะต้องด าเนินการ 2 เดอืนขึน้ไป คณะกรรมการมอี านาจแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้เป็น 

เช่นไร กรรมการแทนได้ (โปรดดู ข้อ 3.1 ใครเป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้

กรรมการ) 
 

3.4 เมือ่บริษทัแต่งตัง้กรรมการใหม่ บรษิทัตอ้งจดทะเบยีนกรรมการเขา้ใหมก่บันายทะเบยีนกระทรวง 

แล้ว บริษทัต้องท าอย่างไรบ้าง  พาณชิย ์ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการหรอืที่

ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตแิต่งตัง้กรรมการคนดงักล่าว 23  
 

  บรษิัทต้องยื่นแบบแจ้งข้อมูลกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัท 

(แบบ 35-E1) 24 ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างไรกด็ ี

กรณีที่บริษัทต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและ

ผู้บริหาร บริษัทต้องยื่นหนังสือยินยอมของกรรมการและ

ผู้บรหิารให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) 25 และหนังสือขอ

ตรวจสอบคุณสมบตัใินการเป็นกรรมการและผูบ้รหิาร (แบบ 35-

E3) 26 ก่อนการแต่งตัง้ 
 

  จากนัน้บรษิัทต้องรายงานสารสนเทศในเรื่องการเปลี่ยนแปลง

กรรมการผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แบบ 

F24-1 (กรณีแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ) แบบ F24-2 ภายใน 3 

วนัท าการนับแต่วนัที่บรษิัทมกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรอื

บุคคลผูม้อี านาจในการจดัการของบรษิทัจดทะเบยีน 
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3.5 กรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เข้า กรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม่จะตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 

มาใหม่จะต้องด าเนินการอย่างไร (1) ยืน่แบบ 59-1 27 กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (กรณี 

  การรายงานครัง้แรกภายใน 30 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขาย

หลกัทรพัย ์หรอืนับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ) 

  อย่างไรก็ดี กรณีที่กรรมการมีการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลกัทรพัย์ กรรมการต้องยื่นแบบ 59-2 28 ต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครัง้เมื่อมกีารซื้อ ขาย โอนหรอื 

รบัโอนหลกัทรพัย ์โดยจะตอ้งยืน่ภายใน 3 วนัท าการ นับแต่

วนัทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์

 (2) ยื่นรายงานการมสี่วนได้เสียกับเลขานุการบรษิัท ตาม

ก าหนดเวลาที่บริษัทแต่ละแห่งก าหนดขึ้นเอง (โปรดดู

ตวัอย่าง “รายงานการมสี่วนได้เสยี” ซึ่งจดัท าโดยสมาคม

บรษิทัจดทะเบยีนไทย ไดท้ี ่www.sec.or.th) 

 (3) จดัส่งประวตักิรรมการตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยก าหนด (หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ /

กรรมการตรวจสอบ (F24-2) 29 ภายใน 3 วนัท าการนับแต่

วนัทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ (โปรดดูตวัอย่างแบบ F24-2 

ไดท้ี ่www.sec.or.th) 
 

3.6 หากกรรมการทีแ่ต่งตัง้ใหม่เป็น บรษิทัตอ้งส่งแบบ F24-1 30 (แบบแจง้รายชื่อและขอบเขตการ 

กรรมการตรวจสอบ บริษทัต้อง ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการตอ้งส่ง 

ด าเนินการอะไรเป็นพิเศษหรือไม่  แบบ F24-2 (หนังสอืรบัรองและประวตัขิองกรรมการ/กรรมการ

ตรวจสอบ) ใหก้บัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยบรษิทัต้องส่งแบบ F24-1 

โดยผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส่งแบบ 

F24-2 เป็นฉบบัเอกสารโดยไม่ต้องส่งผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

(โปรดดตูวัอยา่ง “แบบ F24 – 2” ไดท้ี ่www.sec.or.th) 
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3.7 ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่นัน้ ประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะน าชื่อของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอ 

หากมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น จากทัง้ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการมาใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมติ 

เสนอชือ่บคุคลทีเ่หมาะสมด้วยซึง่ พรอ้มกนัไปในวาระแต่งตัง้กรรมการใหม ่โดยในส่วนของการ 

มีการเสนอชือ่ทีแ่ตกต่างจากทีค่ณะ แต่งตัง้กรรมการนี้ขอ้บงัคบัของบรษิทัจะก าหนดวธิกีารลง  

กรรมการน าเสนอในทีป่ระชมุ คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ไวอ้ยา่งชดัเจน (โปรดดสู่วนที ่1 ขอ้ 3.1  

ผูถื้อหุ้น กระบวนการลงมติใน ใครเป็นผูม้อี านาจแต่งตัง้กรรมการ) 

เรือ่งน้ีจะเป็นเช่นไร 
 

3.8 บคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่เพือ่ (1) กรณกีารประชุมผูถ้อืหุน้ กรณนีี้ไมถ่อืเป็นเรือ่งทีบุ่คคล 

พิจารณาเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการ  ดงักล่าวมสี่วนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ขดัแยง้ใดๆ จงึขึน้อยู ่

ใหม่นัน้จะอยู่ในทีป่ระชุมซึง่จะท า  กบัดุลพนิิจของทุกฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้งว่า สมควรใหเ้ขา้มาใน 

การลงมติได้หรือไม่  ที่ประชุมซึ่งจะท าการลงมติหรือไม่ แต่การเข้ามาอยู่ใน 

ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้นัน้กจ็ะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการแสดงตน

ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืสงัเกตการณ์เท่านัน้  

  ทัง้นี้ บางบรษิทัมนีโยบายใหบุ้คคลที่จะได้รบัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราวในระหว่าง

วาระแต่งตัง้กรรมการ เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและ

ลงคะแนนเสยีงไดอ้ยา่งเป็นอสิระมากขึน้ 

  อยา่งไรกด็ ีผูถ้อืหุน้ทีถู่กเสนอชื่อเป็นกรรมการสามารถออก

เสยีงเลอืกตัง้กรรมการได ้จงึน่าจะอยู่ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได ้

และควรจะมกีารแนะน าผูท้ีถู่กเสนอชื่อเป็นกรรมการใหผู้ถ้อื

หุน้รูจ้กัดว้ย 

  (2) กรณีการประชุมคณะกรรมการ กรณีนี้ถอืได้ว่าบุคคลที่ได้รบั

การเสนอชื่ อ เพื่ อพิจารณาแต่ งตั ้งมีส่ วนได้ เสียหรือ

ผลประโยชน์ขัดแย้งในเรื่องดังกล่าว ดังนั ้น เพื่อให้การ

ลงคะแนนแต่งตัง้มคีวามโปร่งใสและเป็นการป้องกันความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บุคคลดงักล่าวควรงดออกเสยีงและ

ออกจากทีป่ระชุมคณะกรรมการในวาระทีม่กีารแต่งตัง้บุคคล

ดงักล่าวเป็นกรรมการใหม ่
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3.9 ในการแต่งตัง้กรรมการกลบัเข้า บรษิทัตอ้งรายงานสารสนเทศในเรือ่งการเปลีย่นแปลงกรรมการ 

ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่นัน้ บริษทั ผ่านระบบ SET Electronic Portal (SEP) ภายใน 3 วนัท าการ 

จะต้องแจ้งตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือไม่ นบัแต่วนัทีบ่รษิทัมกีารเปลีย่นแปลงกรรมการหรอืบุคคลผูม้ ี

อย่างไร อ านาจในการจดัการของบรษิทัจดทะเบยีนโดยไมต่อ้งด าเนินการ 

  อื่นๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.4 ขา้งตน้ (โปรดดสู่วนที ่1 ขอ้  

  3.4 เมือ่บรษิทัแต่งตัง้กรรมการใหมแ่ลว้ บรษิทัตอ้งท าอยา่งไรบา้ง)  

ขัน้ตอนการแต่งตัง้กรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สจ. 23/2553 เรื่อง แบบและวธิกีารแจง้หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลู

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
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4. การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 

4.1 กรรมการมีวาระการด ารง กฎหมายก าหนดเรือ่งวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้ 

ต าแหน่งอย่างไร   เป็น 2 แบบ 31 

(1) ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบรษิัทก าหนดวธิกีารอื่นซึ่งไม่ใช่วิธ ี

Cumulative Voting ไว ้การลงคะแนนเสยีงแบบปกตสิ าหรบั

การลงมติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้กรรมการ  

(โปรดดสู่วนที ่1 ขอ้ 3.1 ใครเป็นผูม้อี านาจแต่งตัง้กรรมการ) 

กรรมการแต่ละคนจะมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3  

วาระ โดยต้องมกีรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน

สามในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้และถ้า

จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้

ออกจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม ส าหรบักรรมการที่

จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจด

ทะเบยีนนัน้ ถ้าข้อบงัคบัมไิด้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้จบั

สลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน

ต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซึง่กรณีนี้จะใช้

กบับรษิทัส่วนใหญ่ 

(2) ในกรณทีีข่อ้บงัคบัของบรษิทัไม่ไดก้ าหนดใหใ้ชว้ธิกีารอื่นใน

การเลือกตัง้กรรมการไว้ บริษัทต้องใช้วิธี Cumulative 

Voting (โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 3.1 ใครเป็นผู้มอี านาจแต่งตัง้

กรรมการ) ซึ่งในกรณีนี้กรรมการแต่ละคนจะมวีาระการด ารง

ต าแหน่ง 1 ปี กล่าวคือ กฎหมายก าหนดให้ในการประชุม 

ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั ้งจะต้ องมีการเลือกตั ้ง

คณะกรรมการทัง้ชุดพร้อมกนัในคราวเดียว ซึ่งในระหว่างที่

คณะกรรมการชุดใหมย่งัมไิดเ้ขา้รบัหน้าที ่คณะกรรมการชุด

เดมิจะต้องท าหน้าทีร่กัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกจิการ

ของบรษิทัต่อไปพลางก่อนเท่าทีจ่ าเป็น   
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4.2 นอกจากกรณีครบวาระแล้ว กรรมการจะพน้จากต าแหน่งนอกจากกรณคีรบวาระเมือ่ 32 

กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งใน (1) ตาย 

กรณีใดได้อีก  (2) ลาออก 

  (3) ขาดคุณสมบตัิ หรอืมลีักษณะต้องห้าม หรอืมลีักษณะขาด

ความน่าไว้วางใจ (โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 2.2 บุคคลที่จะเป็น

กรรมการไดต้้องมอีายุเท่าไร ขอ้ 2.3 บุคคลทีจ่ะเป็นกรรมการ

ไดต้อ้งมคีุณสมบตัโิดยทัว่ไปอยา่งไร 33)  

  (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ซึ่งจะต้องใช้คะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธิ

ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(มขีอ้สงัเกตว่าการลงคะแนนเสยีงในกรณีนี้แตกต่างจากกรณี

อื่นๆ คือ ต้องนับจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมประกอบ 

ดว้ย ไมไ่ดน้บัเฉพาะคะแนนเสยีงแต่เพยีงอยา่งเดยีว) 

  (5) ศาลมคี าสัง่ให้ออก เนื่องจากมผีูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคน

ซึง่ถอืหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้าของหุ้นที่จ าหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดฟ้องคดต่ีอศาลขอใหศ้าลสัง่ใหก้รรมการออกจาก

ต าแหน่งเนื่องจากไดก้ระท าการหรอืละเวน้กระท าการอนัถอื

เป็นการผดิหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นเหตุให้บรษิทัได้รบั

ความเสยีหายหรอือาจท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย  

 

4.3 กรรมการทีป่ระสงคจ์ะลาออก กรรมการทีป่ระสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งจะตอ้งยืน่หนังสอื 

ต้องด าเนินการอย่างไร ลาออกต่อบริษัท โดยจะก าหนดวันที่ที่ประสงค์จะลาออกไว้

ล่วงหน้าในหนังสือลาออกด้วยหรอืไม่ก็ได้ ในกรณีที่ไม่มกีาร

ก าหนดวนัทีท่ีป่ระสงคจ์ะลาออกไวก้ารลาออกของกรรมการจะมี

ผลนับแต่วนัที่หนังสือลาออกไปถึงบรษิัท ในทางปฏิบตัิจะใช้

วธิกีารยื่นหนังสอืลาออกต่อประธานกรรมการ (ในฐานะตวัแทน

ของบริษัท) ส่วนในกรณีที่ประธานกรรมการเป็นผู้ประสงค ์

ที่จะลาออกจะใช้วธิีการยื่นหนังสอืลาออกต่อเลขานุการบรษิัท 
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ทัง้นี้ กรรมการที่ลาออกจะแจง้ให้นายทะเบยีน คอื กรมพฒันา

ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิยท์ราบดว้ยกไ็ด ้34 
 

 (ส าหรบัการลาออกของกรรมการตรวจสอบ โปรดดูส่วนที ่1 ขอ้ 

6.12 กรรมการตรวจสอบทีป่ระสงคจ์ะลาออกจะต้องด าเนินการ

อยา่งไร) 

4.4 เมือ่มีกรรมการลาออกจาก บรษิทัตอ้งจดทะเบยีนแจง้การเปลีย่นแปลงกรรมการต่อ 

ต าแหน่ง บริษทัจะต้องด าเนินการ นายทะเบยีนกระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนันับจากวนัทีบ่รษิทั 

อย่างไร ได้ร ับหนังสือลาออก35 และต้องรายงานสารสนเทศเรื่องการ

ลาออกจากต าแหน่งบนระบบ SET Electronic Portal (SEP)  ซึง่

ควรจะกระท าโดยเรว็ที่สุดแต่ต้องไม่ช้ากว่า 3 วนัท าการนับแต่

วนัที่เกดิเหตุการณ์ 36 รวมทัง้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ

ขอ้มูลกรรมการและผู้บรหิารต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงขอ้มูลด้วย 

(ส าหรบักรณีของกรรมการตรวจสอบ โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 6.13 

เมื่อมีกรรมการตรวจสอบลาออกจากต าแหน่ง บริษัทจะต้อง

ด าเนินการอยา่งไร) 
 

4.5 เมือ่ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติเปลีย่น หากบรษิทัไมใ่ชว้ธิกีารเลอืกตัง้กรรมการแบบ Cumulative 

แปลงจ านวนกรรมการ บริษทัจะต้อง Voting บรษิทัตอ้งนบัวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการที่ 

นับวาระการด ารงต าแหน่งอย่างไร เหลืออยู่ต่อเนื่อง แม้กรรมการที่ต้องออกจากวาระการด ารง

ต าแหน่งไม่ครบหนึ่ งในสามในแต่ละปี เนื่ องจากกฎหมาย

ก าหนดให้กรรมการจบัฉลากออกจากต าแหน่งในปีที่ 1 และ 2 

เท่านัน้ หลงัจากนัน้ก าหนดให้กรรมการที่อยู่ในวาระการด ารง

ต าแหน่งนานทีสุ่ดออกจากต าแหน่ง  
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  ตวัอยา่ง 

ปีที ่
กรรมการคนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 จบัฉลากออก 

จบัฉลากออก 
กรรมการ 
อยู่ในวาระ

นานทีส่ดุออก 
2 กรรมการ 

อยู่ในวาระนาน
ทีส่ดุออก 

3 กรรมการ 
อยู่ใน

วาระนาน
ทีส่ดุออก 

ลาออก 
4 

แต่งตัง้
ใหม ่

กรรมการ 
อยู่ในวาระ

นานทีส่ดุออก 
5 

กรรมการ 
อยู่ในวาระนาน

ทีส่ดุออก 

6 
กรรมการ 

อยู่ในวาระนานทีส่ดุ
ออก 

7 
กรรมการ 
อยู่ในวาระ

นานทีส่ดุออก 
 

 ส าหรบับรษิทัทีใ่ชว้ธิกีารเลอืกตัง้กรรมการแบบ Cumulative 

Voting กรรมการครบวาระเป็นประจ าทุกปี 

 

4.6 เมือ่มีกรรมการคนใดคนหนึง่ บรษิทัตอ้งจดทะเบยีนแจง้การเปลีย่นแปลงกรรมการต่อ 

ต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  นายทะเบยีนกระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนันบัจากวนัทีม่กีาร 

บริษทัจะต้องด าเนินการอย่างไร เปลี่ยนแปลง 37 และต้องรายงานสารสนเทศเรื่องเหตุที่กรรมการ

ต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระบนระบบ SEP ซึ่งควรจะ

กระท าโดยเรว็ที่สุดแต่ต้องไม่ช้ากว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่เกดิ

เหตุการณ์ 38 รวมทัง้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบข้อมูล

กรรมการและผูบ้รหิารต่อส านักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 

7 วนัท าการนบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูดว้ย 

 

4.7 หากกรรมการต้องพ้นจาก ในกรณทีีก่รรมการพน้จากต าแหน่งทัง้คณะนัน้ คณะกรรมการ 

ต าแหน่งทัง้คณะ การบริหารงาน ทีพ่น้จากต าแหน่งจะตอ้งด าเนินการต่างๆ ต่อไปนี้ 39 

ของบริษทัภายหลงัจากนัน้จะเป็น (1) ตอ้งอยูร่กัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทั 

เช่นไร  ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้รบัหน้าที ่แต่จะท า

การต่างๆ ไดเ้พยีงเท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ เวน้แต่ศาลจะสัง่เป็น

อยา่งอื่น ในกรณีทีเ่ป็นการพน้จากต าแหน่งตามค าสัง่ของศาล 
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  (2) ต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมการ

ชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วนัพ้นจากต าแหน่ง โดยส่ง

หนังสอืนัดประชุมใหผู้้ถอืหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อน

วนัประชุม  
 

  อนึ่ง บรษิทัจะตอ้งจดทะเบยีนแจง้การเปลีย่นแปลงกรรมการ

ต่อนายทะเบยีนกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วนันับจาก

วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 40 และต้องรายงานสารสนเทศเรื่อง

เหตุทีก่รรมการต้องพน้จากต าแหน่งทัง้คณะบนระบบ SEP 

ซึง่จะตอ้งกระท าโดยเรว็ทีสุ่ดในวนัทีม่เีหตุการณ์เกดิขึน้ โดย

รายงานก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 

ชัว่โมง หรอืหลงัเวลาการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 41  
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5. ค่าตอบแทนกรรมการ 

5.1 กรรมการรบัค่าตอบแทน กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนเมือ่ขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดให้ 

อะไรได้บ้าง ค่าตอบแทนอย่างชดัเจน นอกจากค่าตอบแทนในการท าหน้าที่

กรรมการแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่

กรรมการไมไ่ด ้42 
 

 ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดอัตราค่าตอบแทน

กรรมการไว้ ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการจะเป็นเช่นไรนัน้ให้

เป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 43 ซึง่โดยทัว่ไปค่าตอบแทน

ส าหรบักรรมการจะอยู่ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ซึ่งจะจ่ายเป็น

รายครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืนหรอืรายปี โบนัส

ประจ าปี หลกัทรพัยอ์ื่นของบรษิทัและสทิธปิระโยชน์อื่น 
 

5.2 คณะกรรมการจะต้องด าเนินการ การจา่ยค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการนัน้จะตอ้งด าเนินการให้ 

อย่างไรจึงจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ถูกตอ้งตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอืตามมต ิ

กรรมการได้ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ส าหรบักรณีที่ข้อบงัคบัของบรษิัทมไิด้

ก าหนดเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้) (โปรดดูส่วนที่ 1 

ขอ้ 5.1 กรรมการรบัค่าตอบแทนอะไรได้บ้าง) ซึ่งในกรณีที่ต้อง

ใช้มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นนัน้ ในทางปฏบิตั ิคณะกรรมการจะ

ท าการขอมตปีิต่อปีในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ 

โดยมตขิองที่ประชุมผู้ถอืหุ้นในกรณีนี้จะต้องได้รบัคะแนนเสยีง

สนับสนุนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 44  
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5.3 คณะกรรมการควรใช้หลกัการ คณะกรรมการควรมอบหมายใหก้ารพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน 

อะไรในการพิจารณาก าหนด ส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ พจิารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) โดยให้

หลกัการในการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้เป็นไป

ตามที่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเหน็สมควร (โปรดดู

ส่ วนที่  2 ข้อ  2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน 

(Remuneration Committee) มหีน้าที่อะไรบ้าง) ทัง้นี้ อตัรา

ค่าตอบแทนคณะกรรมการควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม ควร

พจิารณาโครงสร้างค่าตอบแทนที่ส่งเสรมิประสทิธภิาพการท า

หน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนด

ค่าตอบแทนทีเ่ชื่อมโยงกบัผลประกอบการ และสรา้งแรงจงูใจใน

การท าหน้าทีก่รรมการในอตัราทีส่ามารถแขง่ขนักบับรษิทัอื่นได้ 
 

นอกจากนี้ ASEAN CG SCORECARD แนะน าว่า กรรมการอสิระไม่ควรได้รบัค่าตอบแทนที่มอีตัรา 

แปรผนัตามผลประกอบการ อาท ิหุน้ สทิธใินการซือ้หุน้หรอืโบนสั 45 
 

5.4 บริษทัต้องเปิดเผยข้อมูลเรือ่ง บรษิทัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งค่าตอบแทนของกรรมการทัง้ 

ค่าตอบแทนกรรมการในรายงาน ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ค่าตอบแทนอื่นๆ และค่าตอบแทน 

ประจ าปีหรือไม่ ของกรรมการอสิระที่ได้รบัจากการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ

ในบริษัทแม่หรือบริษัทย่อยอีกด้วย (ถ้ามี) ในปีที่ผ่านมาเป็น

รายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนก าหนด 46 
 

 SET-CG PRINCIPLE แนะน าให้บรษิทัควรเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ

ผู้บรหิารระดบัสูงที่สะท้อนถึงภาระ หน้าที่ของแต่ละบุคคลรวมทัง้นโยบาย รูปแบบและลกัษณะของ

ค่าตอบแทนด้วย ทัง้นี้จ านวนเงนิค่าตอบแทนที่เปิดเผยควรรวมค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่าน

ไดร้บัจากบรษิทัยอ่ยดว้ย 

 AGM Checklist ก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูค่าตอบแทนทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาใน

หนังสอืเชญิประชุมโดยเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมากบัค่าตอบแทนที่น าเสนอใหม่เพื่อให้ผู้

ถอืหุน้สามารถตรวจสอบความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน 
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6. โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ 

6.1 บริษทัต้องจดัให้มีคณะกรรมการ คณะกรรมการตอ้งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit  

ชุดย่อยกีชุ่ด อะไรบ้าง Committee) ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 47  

 

 SET-CG PRINCIPLE แนะน าใหบ้รษิทัแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน (Compensation 

Committee) และคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ดว้ย  

 IOD-CGR แนะน าใหบ้รษิทัแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(Risk Management Committee) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ (CG Committee) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบั

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของแต่ละบรษิทั โดยพจิารณาจากสภาพและขนาดของธุรกจิ  

 

6.2 สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ ผูท้ีจ่ะเป็นกรรมการ 

นัน้จะจ ากดัเฉพาะผูที้ด่  ารงต าแหน่ง ตรวจสอบไดต้อ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัทีม่คีุณสมบตัิ 

เป็นกรรมการของบริษทัเท่านัน้ ครบถว้นตามทีก่ าหนดไว ้และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

หรือไม่ 1 คนจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินที่

เพยีงพอในการตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ (โปรดดู

ส่วนที ่1 ขอ้ 6.7 กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีุณสมบตัอิยา่งไร) 

 

 เพื่อความชดัเจนของโครงสรา้งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 

คณะกรรมการควรจดัใหม้กีฎบตัรส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย

แต่ละชุด โดยก าหนดอ านาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบทีส่ าคญั

ไวซ้ึง่รวมถงึโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย 
 

 ASEAN CG SCORECARD แนะน าใหก้รรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนเป็นผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ

ดา้นบญัชกีารเงนิ  

 SET-CG PRINCIPLE และ ASEAN CG SCORECARD แนะน าให้คณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน (Compensation Committee) ควรจะประกอบดว้ยกรรมการของบรษิทัซึง่เป็นกรรมการ

อสิระเป็นส่วนใหญ่ และคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ควรประกอบด้วยกรรมการ

อสิระทัง้คณะ (โปรดดสู่วนที ่1 ขอ้ 1.3 กรรมการแบ่งออกไดเ้ป็นกีป่ระเภท อะไรบา้ง)  
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 SET-CG PRINCIPLE แนะน าใหค้ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่มี

อ านาจพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงด้วย ส่วนคณะกรรมการ 

สรรหาเป็นคณะกรรมการชุดย่อยทีม่อี านาจพจิารณาเสนอบุคคลที่เหมาะสมเขา้มาเป็นกรรมการของ

บรษิทัซึง่จะมบีทบาทในการก าหนดทศิทางและตดิตามดแูลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารดว้ย (ส่วนที ่

2 ข้อ 1.9 ในบทบาทด้านการก าหนดทศิทางและติดตามดูแลนัน้ คณะกรรมการมบีทบาทส าคญั

อะไรบ้าง) ส าหรบัคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Committee) อาจ

ประกอบด้วยกรรมการและ/หรอืผู้บรหิารก็ได้ (โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 1.3 กรรมการแบ่งออกได้เป็นกี่

ประเภท อะไรบา้ง) 
 

6.3  สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่จะตอ้งมกีรรมการตรวจสอบ 

แต่ละชุดนัน้ควรก าหนดไว้เป็น ไมน้่อยกว่าสามคน 48 แลว้ ไมม่หีลกัเกณฑบ์งัคบัเกีย่วกบั 

จ านวนเท่าไร จ านวนสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดังนั ้น จึงควร

ก าหนดจ านวนให้เหมาะสมกับขอบเขตของความรับผิดชอบ

เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างาน ซึง่โดยทัว่ไปจ านวนสมาชกิ

ในคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุดจะอยูร่ะหว่าง 3 ถงึ 5 คน 
 

6.4 ต้องจดัให้มีประธาน นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่จะตอ้งมปีระธานกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อยด้วยหรือไม่ ตรวจสอบแลว้นัน้ 49 ไมม่หีลกัเกณฑบ์งัคบัเกีย่วกบัประธาน 

และใครเป็นผูมี้อ านาจแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ แต่ควรจดัให้มไีว้เพื่อเป็นหวัหน้า

คณะท างานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ซึง่ประธานจะมี

บทบาทและหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ

ชุดย่อยแต่ละชุด ส าหรบัการแต่งตัง้ประธานของคณะกรรมการ

ชุดย่อยแต่ละชุดนัน้ควรใช้มตขิองคณะกรรมการบรษิทั หรอืใช้

เสยีงขา้งมากของสมาชกิในคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด  
 

6.5 ควรก าหนดวาระการด ารง ไมม่กีฎหมายก าหนดไว ้โดยทัว่ไป จะก าหนดใหส้อดคลอ้งกบั 

ต าแหน่งของสมาชิกใน วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการของสมาชกิทีด่ ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้ กรรมการของบรษิทัอยูด่ว้ย 

อย่างไร แมไ้ม่มกีฎหมายก าหนดวาระของกรรมการตรวจสอบไว ้แต่
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดจ้ดัใหม้แีนวทางปฏบิตัทิีด่ ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ (บจ/ร 25-00) กล่าวคอื ควร
ก าหนดวาระของคณะกรรมการตรวจสอบใหม้คีวามแน่นอนและ
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มรีะยะเวลาพอสมควรระหว่าง 2 – 5 ปี เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่อง
ในการปฏบิตังิานของกรรมการตรวจสอบ 

 

6.6 การแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะกรรมการตอ้งแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน50 

ตรวจสอบ หากไมแ่ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบใหค้รบตามจ านวนทีก่ าหนด

ภายใน 3 เดอืนนับตัง้แต่จ านวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่า 3 

คน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  51  

 (1) ขึน้เครื่องหมาย NP (Notice Pending) ในระหว่าง 3 เดอืน
แรกนับจากวนัที่บรษิัทครบก าหนดต้องแต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบให้ครบถ้วน (โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 6.13 เมื่อมี
กรรมการตรวจสอบลาออกจากต าแหน่ง บริษัทจะต้อง
ด าเนินการอยา่งไร)  

 (2) หากขึ้นเครื่องหมาย NP ครบ 3 เดอืนแล้ว บรษิัทยงัไม่
สามารถแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วน ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะขึ้น เครื่ อ งหมาย SP 
(Suspension) หา้มการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

 (3) หากขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือนแล้ว บริษัทยงัไม่
สามารถแต่งตั ้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกาศให้หลักทรัพย์ของ
บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรพัย์จด
ทะเบยีน พร้อมทัง้ขึน้เครื่องหมาย NC (Non-Compliance) 
เพื่อเตือนให้ผู้ลงทุนทราบว่า หลกัทรพัย์ของบรษิัทอาจถูก
เพกิถอน 

 

 

 

 

 

 

 

ให้เวลา NP 
SP 

NC, SP 

วนัท่ี AC < 3 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1 ปี 

เพิกถอน 

เข้าข่ายเพิกถอน 

บริษัทสามารถขอผ่อนผันการแต่งตัง้ AC ได้ โดยแจ้งล่วงหน้า ≥ 7 วัน ก่อนครบก าหนด 

แนวทางการด าเนินการกรณีบริษทัมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบ 3 คน 
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 อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะยื่นขออนุญาตออก

หลกัทรพัยใ์หมต่ามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด ก็อาจไม่ได้รบัการอนุญาต เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเรือ่งการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี52  
 

6.7 กรรมการตรวจสอบต้องมี กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะ 

คณุสมบติัอย่างไร สามารถท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยตอ้งมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมคีวามรูแ้ละประการณ์เพยีง

พอทีจ่ะสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของ

งบการเงนิได ้ 
 

 นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอสิระทีไ่ม่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการ

ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยล าดบั

เดยีวกนั  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั

และต้องไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยหรอืบรษิทั

ยอ่ยล าดบัเดยีวกนั หากบรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 53 
 

6.8 กรรมการตรวจสอบจะเป็น กรรมการตรวจสอบจะไปเป็นกรรมการหรอืกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ ในบรษิทัอื่นๆ (ไมว่่าจะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนหรอืไม่) ไดภ้ายใต ้

ในบริษทัอืน่ได้หรือไม่    ขอ้จ ากดั ดงัต่อไปนี้  

  (1) บรษิัทอื่นๆ นัน้ต้องไม่ใช่บรษิัทจดทะเบยีนที่มสีถานะเป็น

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ของ

บรษิัทที่ตนเป็นกรรมการอยู่เดิม (ซึ่งหมายความว่า หาก

บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกันนัน้ 

ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน กรรมการตรวจสอบสามารถไปเป็น

กรรมการได้ รวมทัง้จะไปเป็นกรรมการหรือกรรมการ

ตรวจสอบในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นทีไ่ม่ใช่บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันของบริษัทที่ตนเป็น

กรรมการอยู่เดมิก็ได้) (โปรดดูส่วนที่ 1 ขอ้ 6.7 กรรมการ

ตรวจสอบตอ้งมคีุณสมบตัอิยา่งไร) 
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  (2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะไม่สามารถ

ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั

ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วม

บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า 

หรอืถอืหุ้นเกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอื

บรษิัทย่อยของบรษิัท แม้ว่าจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทราบก่อนการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวกต็าม 54  
 

 อนึ่ง คณะกรรมการควรจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ ของบุคคลที่เสนอให้

พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาก่อนการแต่งตัง้ 

และให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการใน

บรษิทัอื่นๆ ของกรรมการบรษิทัทุกคนในแบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ดว้ย  
 

6.9 ใครเป็นผูมี้อ านาจแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบและสมาชิกของ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กไ็ด ้55 

คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ๆ   

 ส าหรับการแต่งตัง้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ควรใช้มติของคณะ 

กรรมการบรษิทั เนื่องจากคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เหล่านัน้จะ

มบีทบาทหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท

ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด 
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6.10 หากวาระการเป็นกรรมการ อาจเกดิผลประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ คอื  

ตรวจสอบทีก่ าหนดไว้ในกฎบตัรของ  

บริษทัไม่สอดคล้องกบัวาระการเป็น (1) หากวาระการเป็นกรรมการยงัไมส่ิน้สุด แต่วาระการเป็น 

กรรมการ ผลจะเป็นเช่นไร  กรรมการตรวจสอบสิน้สุดไปแลว้ กรรมการตรวจสอบคน 

   ดังกล่าวจะท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบต่อไปไม่ได้ แต่

ยงัคงท าหน้าทีก่รรมการของบรษิทัต่อไปได ้

  ทัง้นี้ บรษิัทควรจดัให้มกีารแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจจะเป็น

กรรมการคนเดมิหรอืกรรมการคนอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วน

ก็ได้  (โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 6.9 ใครเป็นผู้มอี านาจแต่งตัง้

กรรมการตรวจสอบและสมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อย

อื่นๆ และขอ้ 6.11 กรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากต าแหน่ง

จะมสีทิธไิด้รบัแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีได้หรอืไม่ /  

กีว่าระ / ตอ้งมชี่วงเวน้วาระหรอืไม)่ 56  

  (2) หากวาระการเป็นกรรมการสิ้นสุดไปแล้ว แต่วาระการเป็น

กรรมการตรวจสอบยังไม่สิ้นสุด กรรมการตรวจสอบคน

ดงักล่าวจะท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการของ

บริษัทต่อไปไม่ได้  เนื่ องจากบุคคลที่จะเป็นกรรมการ

ตรวจสอบไดน้ัน้จะตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการดว้ย 
 

6.11 กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจาก กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งมสีทิธไิดร้บัแต่งตัง้กลบั 

ต าแหน่งจะมีสิทธิได้รบัแต่งตัง้กลบั เขา้ด ารงต าแหน่งอกีได ้เช่นเดยีวกบักรณขีองกรรมการบรษิทั 

เข้าด ารงต าแหน่งอีกได้หรือไม่ / กี ่ (โปรดดสู่วนที ่1 ขอ้ 2.9 กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งจะมสีทิธ ิ

วาระ / ต้องมีช่วงเว้นวาระหรือไม่  ไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีไดห้รอืไม่ / กี่วาระ / ต้อง

มชี่วงเวน้วาระหรอืไม่) แต่การกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งนัน้ควรมา

จากการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(แล้วแต่กรณี) เป็นครัง้คราวไป ไม่ควรได้เป็นการต่อวาระโดย

อตัโนมตั ิ(โปรดดูส่วนที่ 1 ขอ้ 6.10 หากวาระการเป็นกรรมการ

ตรวจสอบทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรของบรษิทัไม่สอดคลอ้งกบัวาระ

การเป็นกรรมการ ผลจะเป็นเช่นไร)  
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 ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบตัขิอง

กรรมการตรวจสอบ (โปรดดสู่วนที ่1 ขอ้ 6.7 กรรมการตรวจสอบ

ต้องมคีุณสมบตัอิย่างไร) โดยเฉพาะการขาดคุณสมบตัิการเป็น

กรรมการอิสระ (โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 2.10 กรรมการซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งจะมีสิทธิได้ร ับเลือกตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกได้

หรอืไม ่/ กีว่าระ / ตอ้งมชี่วงเวน้วาระหรอืไม่) 
 

6.12 กรรมการตรวจสอบทีป่ระสงค ์ กรรมการตรวจสอบทีป่ระสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งจะตอ้งยืน่ 

จะลาออกจะต้องด าเนินการอย่างไร หนังสอืลาออกต่อบรษิัท (ในทางปฏบิตัจิะใช้วธิกีารยื่นหนังสอื

ลาออกต่อประธานกรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัท) ซึ่ง

หนังสอืลาออกจะต้องระบุให้ชดัเจนว่าประสงค์จะลาออกเฉพาะ

จากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ หรือทัง้ต าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบและต าแหน่งกรรมการของบรษิัท พร้อมทัง้อธิบาย

เหตุผลในการลาออกไวด้ว้ยตามสมควร และควรจะก าหนดวนัที่

ที่ประสงค์จะลาออกไว้ล่วงหน้าด้วยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 

เดือน 57 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการสรรหา

บุคคลที่เหมาะสมมาท าหน้าที่แทน  (ส าหรบัการลาออกของ

กรรมการ โปรดดูส่วนที ่1 ขอ้ 4.3 กรรมการทีป่ระสงคจ์ะลาออก

ตอ้งด าเนินการอยา่งไร )  ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบควรมหีนังสอื

แจง้เหตุผลของการลาออกดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. ดว้ย 
 

6.13 เมือ่มีกรรมการตรวจสอบ เมือ่บรษิทัไดร้บัหนังสอืลาออกแลว้ บรษิทัจะตอ้งแจง้การลาออก 

ลาออกจากต าแหน่ง บริษทัจะต้อง พรอ้มทัง้ส่งส าเนาหนงัสอืลาออกบนระบบ SEP ภายใน 3 วนั 

ด าเนินการอย่างไร ท าการ 58 รวมทัง้แจง้เปลีย่นแปลงขอ้มลูในระบบขอ้มลูกรรมการ

และผูบ้รหิารต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท า

การนบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูดว้ย  
 

  หากเป็นกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกจากทัง้ต าแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและต าแหน่งกรรมการของบรษิทั บรษิทัต้อง

ด าเนินการเช่นเดียวกันกบักรณีที่กรรมการของบรษิัทลาออก 
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(โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 4.4 เมื่อมกีรรมการลาออกจากต าแหน่ง 

บรษิทัจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร)  
 

  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบลาออกทัง้คณะ บรษิัทควร

ด าเนินการแจง้การลาออกโดยทนัท ีพรอ้มเหตุผลประกอบ 
 

  ทัง้นี้ คณะกรรมการจะต้องด าเนินการให้มกีารแต่งตัง้กรรมการ

ตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ากว่า 3 เดอืนนับแต่

วันที่จ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน (โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 1.5 

คณะกรรมการต้องมกีรรมการอสิระร่วมอยู่ดว้ยจ านวนกี่คน และ

ขอ้ 6.8 ใครเป็นผูม้อี านาจแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบและสมาชกิ

ของคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ) 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

                                                           
1 มาตรา 67 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
2 มาตรา 31 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
3  โครงสรา้งของคณะกรรมการจะมอียู่ 2 แบบ คอื One-tier or Unitary Board (ซึง่เป็นแนวคดิของ
ประเทศในระบบ Common Law ส่วนใหญ่ เช่น สหรฐัอเมรกิา องักฤษ และประเทศในเครอืสหราช
อาณาจกัร) และ Two-tier or Dual Board (ซึง่เป็นแนวคดิของประเทศในระบบ Civil Law ส่วนใหญ่ เช่น 
ฝรัง่เศส เยอรมนั) ส าหรบั Two-tier or Dual Board นัน้ แต่ละบรษิทัจะมคีณะกรรมการ 2 ชุด คอื  
Management Board ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารรบัผดิชอบ Day-to-day management และ 
Supervisory Board ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร ท าหน้าที่ก ากบัดูแลและรบัผดิชอบ
ตดัสนิใจเฉพาะในเรื่องทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยทัง้สอง Board จะท าหน้าที่
แตกต่างกนัอยา่งชดัเจนและกรรมการในแต่ละ Board จะมบีุคคลซ ้าซอ้นกนัมไิด ้

4  คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระนัน้มกีารก าหนดไวข้อ้ 16(2) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นออกใหม่ (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไข
เพิม่เตมิโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 4/2552 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ฉบบัที ่2))  

5  ขอ้ 16(1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ไดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 4/2552 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ฉบบัที ่2))  

6 ขอ้ 3 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่ บจ/ร 01-07 เรื่อง การด ารงสถานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ .ศ. 2544 และข้อ 11(2) ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ออก
ใหม ่(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

7 หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการ ขอ้ 1.3 

8 หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการ ขอ้ 1.3 

9 มาตรา 68 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
10 มาตรา 68 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
11 มาตรา 68 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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12 มาตรา 89/3 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 8/2553  เรือ่ง  การก าหนด
ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

13 มาตรา 67 พระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
14 มาตรา 69 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่บญัญตัิ
หา้มบรษิทัก าหนดขอ้จ ากดัใด ๆ อนัมลีกัษณะเป็นการกดีกนัมใิหผู้ถ้อืหุน้เป็นกรรมการ 

15 ขอ้ 16(2)(ก) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนที ่ทจ. 4/2552 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ฉบบัที ่2))  

16 หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการ ขอ้ 1.1 

17 ขอ้ 16(1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 4/2552 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ฉบบัที ่2))  

18 มาตรา 86 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
19 ขอ้ 16(2)(ซ) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ที ่ทจ. 4/2552 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ฉบบัที ่2)) 

20 หนงัสอืเวยีนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที ่บจ.(ว) 50/2549 เรือ่ง จ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละ
คนจะด ารงต าแหน่ง (โดยศูนยพ์ฒันาการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน)  

21 มาตรา 70 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
22 มาตรา 75 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
23 มาตรา 40 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
24 ขอ้ 2 ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 23/2553 เรือ่ง 
แบบและวธิกีารแจง้หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั และดตูวัอยา่งแบบ 35-E1 
ไดท้ี ่www.sec.or.th  

25 ขอ้ 4(1) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 23/2553  เรือ่ง 
แบบและวธิกีารแจง้หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั และดตูวัอยา่งแบบ 35-E2  
ไดท้ี ่www.sec.or.th  
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26 ขอ้ 4(2) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 23/2553 เรือ่ง 
แบบและวธิกีารแจง้หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั และดตูวัอยา่งแบบ 35-E3 
ไดท้ี ่www.sec.or.th 

27 ขอ้ 4(1) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 12/2552 เรือ่ง 
การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีและดตูวัอยา่ง
แบบ 59-1 ไดท้ี ่www.sec.or.th 

28 ขอ้ 4(2) ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 12/2552 เรือ่ง 
การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชแีละดตูวัอยา่ง
แบบ 59-2 ไดท้ี ่www.sec.or.th 

29 ขอ้ 6 ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที ่บจ/ร 01-04 เรือ่ง คุณสมบตัแิละขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

30 ขอ้ 5 ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที ่บจ/ร 01-04 เรือ่ง คุณสมบตัแิละขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบ F24 – 2 (หนงัสอืรบัรองและประวตัขิองกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ) 

31 มาตรา 71 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
32 มาตรา 72 ประกอบมาตรา 68 มาตรา 76 และมาตรา 85 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535  (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และมาตรา 89/4 ประกอบมาตรา 89/3 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 8/2553  เรือ่ง  การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของ
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

33 มาตรา 5 พระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2518 
34 มาตรา 73 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
35 มาตรา 40 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
36 ขอ้ 6(1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที ่บจ/ป 11-00 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตักิารใดๆ ของบรษิทัจดทะเบยีน     

37 มาตรา 40 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
38 ขอ้ 6(1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที ่บจ/ป 11-00 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตักิารใดๆ ของบรษิทัจดทะเบยีน    

39 มาตรา 74 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
40 มาตรา 40 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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41 ขอ้ 3(25) และขอ้ 4 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที ่บจ/ป 11-00 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตักิารใดๆ ของบรษิทัจดทะเบยีน  

42 มาตรา 90 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
43 มาตรา 90 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
44 มาตรา 90 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
45 THE ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD: E.18.4 Do Independent non-

executive director /commissioners receive options, performance shares or bonuses? 
46 ขอ้ 4 (3) และ (4) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.11/2552 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์
ประกอบ รายการที ่8 ในส่วนที ่1 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของบรษิทัที่ออกหลกัทรพัย ์(แบบ 
56-1) และรายการที่ 5 ของรายงานประจ าปีของบรษิทัที่ออกหลกัทรพัย ์(แบบ 56-2) [จะมกีารยกเลกิ
ประกาศ ทจ. 11/2552 แบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยจะมกีารออกประกาศและแบบฉบบัใหม่]       

47 ขอ้ 16(3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 4/2552 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ฉบบัที ่2))   

48 ขอ้ 16(3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 4/2552 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ฉบบัที ่2))   

49 ขอ้ 3(6) 6.2 แนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการตรวจสอบ ที ่บจ/ร 25-00 (โดยฝา่ยบรษิทัจดทะเบยีน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

50  ขอ้ 16(3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 4/2552 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ฉบบัที ่2))    

51 ขอ้ 3 นโยบายส่งเสรมิการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ ที ่บจ/พ 14-00 โดยฝา่ยก ากบับรษิทัจดทะเบยีน 
และฝา่ยพฒันาบรษิทัจดทะเบยีน         

52 ขอ้ 3 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที ่บจ/ร 01-07 เรื่อง การด ารงสถานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ .ศ. 2544 และข้อ 11(2) ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ออก
ใหม ่(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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53 ขอ้ 16(3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 4/2552 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (ฉบบัที ่2))  

54 ขอ้ 16(2)(ซ) ประกาศประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ออกใหม ่(ตามทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 

55 ขอ้ 16(3)(ก) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ออกใหม ่(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

56 ขอ้ 3(8) 8.2 แนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการตรวจสอบ ที ่บจ/ร 25-00 
57 ขอ้ 3(7) 7.2 แนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการตรวจสอบ ที ่บจ/ร 25-00 
58 ขอ้ 6(1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที ่บจ/ป 11-00 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิตักิารใดๆ ของบรษิทัจดทะเบยีน 
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ส่วนท่ี 2. อ ำนำจ หน้ำท่ี และบทบำทของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุย่อย  

 

1. อ ำนำจ หน้ำท่ีและบทบำทของคณะกรรมกำร 

1.1 อ ำนำจและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรมอีะไรบำ้ง 

1.2 ในกำรใช้อ ำนำจและในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรนัน้ คณะกรรมกำรมีบทบำท
อยำ่งไร 

1.3 คณะกรรมกำรใชอ้ ำนำจของตนอย่ำงไร 

1.4 เรื่องที่จะต้องได้รบัมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรซึ่งเป็นบทบำทด้ำนกำรตัดสินใจนัน้มี
อะไรบำ้ง 

1.5 เรือ่งทีค่ณะกรรมกำรจะตอ้งไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนด ำเนินกำรมอีะไรบำ้ง 

1.6 คณะกรรมกำรจะเสนอเรื่องที่ไม่ได้ถูกก ำหนดให้ต้องได้รบัมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหค้วำมเหน็ชอบไดห้รอืไม่ 

1.7 กำรบรหิำรจดักำรงำนรำยวนั (day-to-day management) เป็นหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรดว้ย
หรอืไม ่

1.8 ฝ่ำยบรหิำรจะเสนอเรื่องที่ไม่ได้ถูกก ำหนดให้ต้องได้รบัมตขิองที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรลงมตใิหค้วำมเหน็ชอบไดห้รอืไม่ 

1.9 ในบทบำทด้ำนกำรก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำยและนโยบำยและกำรติดตำมดูแลนั ้น 
คณะกรรมกำรมบีทบำทส ำคญัอะไรบำ้ง 
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2. อ ำนำจ หน้ำท่ีและบทบำทของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

2.1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) มหีน้ำทีอ่ะไรบำ้ง 

2.2. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำงในกรณีที่พบสิง่ที่มหีรอือำจมผีลกระทบ
อยำ่งมนียัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั  

2.3. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำงในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีีแ่จง้ใหท้รำบว่ำพบ
พฤตกิำรณ์อนัควรสงสยัว่ำฝำ่ยบรหิำร (กรรมกำร ผูจ้ดักำรหรอืบุคคลใดๆ) ไดก้ระท ำผดิหน้ำที่
อนัเป็นควำมผดิอำญำ   

2.4. คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน (Compensation Committee) มหีน้ำทีอ่ะไรบำ้ง 

2.5. หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่จะก ำหนดไว้ในนโยบำยในกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนควรเป็นเช่นไร 

2.6. ขอ้มูลทีจ่ะน ำเสนอต่อผูถ้อืหุ้นเพื่อขออนุมตัจิ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรตำมที่เสนอแนะ
โดยคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนควรมรีำยละเอยีดเพยีงใด 

2.7. คณะกรรมกำรสรรหำ (Nomination Committee) มหีน้ำทีอ่ะไรบำ้ง   

2.8. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management Committee) มหีน้ำทีอ่ะไรบำ้ง 

2.9. คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร (Corporate Governance Committee) มหีน้ำทีอ่ะไรบำ้ง  
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1. อ ำนำจ หน้ำท่ี และบทบำทของคณะกรรมกำร 
 
1.1 อ ำนำจและหน้ำทีข่องคณะ แมว้่ำผูถ้อืหุน้จะเป็นเจำ้ของบรษิทั แต่กำรบรหิำรจดักำร 
กรรมกำรมีอะไรบ้ำง กจิกำรของบรษิทันัน้กฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจและหน้ำที่

ของคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรมีอ ำนำจ หน้ำที่และ
ควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทต่อผู้ถือหุ้น ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์และข้อบังคับของบรษิัท 
ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น 1 โดยกรรมกำรทุกคนในฐำนะที่
เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมกำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อหน้ำที่นี้
อย่ำงเท่ำเทียมกัน ซึ่งกำรแบ่งแยกอ ำนำจระหว่ำงผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรและฝ่ำยบรหิำรนัน้ สรปุไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 กฎหมำยได้แยก “ควำมเป็นเจำ้ของ” ออกจำก “อ ำนำจและ
หน้ำที่ในกำรบรหิำรจดักำรกิจกำร” โดยวำงหลกัให้ผู้ถือหุ้น 
(ซึ่งจะใช้อ ำนำจผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น) แต่งตัง้บุคคลเข้ำมำ
บรหิำรจดักำรกิจกำรแทนตนเองในฐำนะที่เป็น “กรรมกำร” 
แ ต่ห ำก เป็ น เรื่อ งที่ คณ ะกรรมกำรห รือฝ่ ำยบ ริห ำรมี
ผลประโยชน์ขดัแยง้ (Conflict of Interest) หรอืเป็นเรื่องกำร
ตัดสินใจให้บริษัทด ำเนินกำรบำงเรื่องที่อำจก่อให้เกิด
ผลกระทบหรอืกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัต่อบรษิทัถอืเป็นเรื่อง
ทีไ่มอ่ยูใ่นอ ำนำจของคณะกรรมกำรและจะต้องไดร้บัมตขิองที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเท่ำนั ้น (โปรดดูส่วนที่  2 ข้อ 1.5 เรื่องที่
คณะกรรมกำรจะต้องได้รบัมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ด ำเนินกำรมีอะไรบ้ำง) ซึ่งหำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็น
เช่นใดแล้ว คณะกรรมกำรก็จะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมนัน้  

 

 ส ำหรบัคณะกรรมกำรนัน้ กฎหมำยบญัญัติให้เป็นผู้มอี ำนำจ
และหน้ำที่ในกำรบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิัท  ซึ่งโดยปกติ
คณะกรรมกำรจะใชอ้ ำนำจผ่ำนทีป่ระชุมคณะกรรมกำร (โปรดดู
ส่วนที่ 2  ขอ้ 1.3 คณะกรรมกำรใช้อ ำนำจของตนอย่ำงไร และ
ส่วนที่ 4 ข้อ 1.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องจดัปีละกี่ครัง้) 
บทบำทส ำคัญของคณะกรรมกำรจึงเป็นบทบำทด้ำนกำร
ตัดสินใจ (Decision Role) และกำรก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำย
และนโยบำยและกำรตดิตำมดูแล (Oversight or Supervisory 
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Role) กำรบริหำรจดักำรกิจกำรของฝ่ำยบริหำร ส่วนกำร
บรหิำรจดักำรงำนรำยวนั (day-to-day management) นัน้จะ
เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยบรหิำรและเจำ้หน้ำที่สนับสนุนอื่นๆ ของ
บรษิัทซึ่งท ำงำนประจ ำเต็มเวลำ (โปรดดูส่วนที่ 2 ข้อ 1.7 
กำรบริหำรจัดกำรงำนรำยวัน (day-to-day management) 
เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด้วยหรือไม่ ) ทั ้งนี้  คณะ 
กรรมกำรอำจมอบหมำยหน้ำทีใ่หค้ณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ 
ไปด ำเนินกำรก็ได้ (โปรดดูส่วนที่ 1 ขอ้ 6.1 บรษิทัต้องจดัให้
มคีณะกรรมกำรชุดยอ่ยกีชุ่ด อะไรบำ้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ควบคมุกำรเปล่ียนแปลง 

ท่ีมีนัยส ำคญั 

บริหำรจดักำรกิจกำร 

ทัง้นี้ เอกสำรทีจ่ะมผีลผกูพนับรษิทัไดต้ำมกฎหมำยนัน้จะตอ้งลงนำมโดยกรรมกำร 

ผูม้อี ำนำจหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจของบรษิทั 
 

 เรื่องที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทก ำหนดให้ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่ง
ล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคญัต่อบริษัท - 
ไม่ใช่เรื่องบรหิำรจดักำรกจิกำร)  

 เรื่องอื่น (นอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด) ที่คณะกรรมกำรเสนอ
และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีต ิ

*หำกคณะกรรมกำรหรอืฝ่ำยบรหิำรด ำเนินกำรไป โดยไม่ไดร้บัมตจิะไม่
ผกูพนับรษิทั 

อ ำนำจของผูถ้ือหุ้น 

 ด ำเนินกำรได้ทุกเรื่องเว้นแต่เป็นเรื่องที่มีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรอืมมีตขิองผูถ้อืหุน้ก ำหนดไวเ้ป็นประกำรอื่น 

 เรื่องที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัท
ก ำหนดใหต้้องใชม้ติของทีป่ระชุมคณะกรรมกำร (ซึ่งคณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ฝ่ำย
บรหิำรด ำเนินกำรต่อไป) 

 * หำกคณะกรรมกำรหรอืฝำ่ยบรหิำรด ำเนินกำรไปโดยไม่ไดร้บัมตจิะไม่ผกูพนับรษิทั 

อ ำนำจของคณะกรรมกำร 

 บรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทัภำยใตข้อบเขตอ ำนำจที่
ไดร้บักำรมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

อ ำนำจของฝ่ำยบริหำร 
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1.2 ในกำรใช้อ ำนำจและในกำร โครงสรำ้งของคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยไทยเป็นแบบทีเ่รยีก 
ปฏิบติัหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรนัน้  กนัว่ำ “One-tier Board” หรอื “Unitary Board” ซึง่คณะ- 
คณะกรรมกำรมีบทบำทอย่ำงไร กรรมกำรจะใช้อ ำนำจและปฏบิตัิหน้ำที่บรหิำรจดักำรกจิกำร

ของบริษัทใน 2 บทบำท คือ บทบำทด้ำนกำรตัดสินใจ 
(Decisional Role) และบทบำทด้ำนกำรก ำหนดทิศทำง
เป้ำหมำยและนโยบำยและกำรติดตำมดูแล (Oversight or 
Supervisory Role) 

 

(1) บทบาทดา้นการตดัสนิใจ  กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัหรอืขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งจะก ำหนด 
(Decisional Role)  เรื่องที่จะต้องใช้มติของที่ประชุมคณะกรรมกำรไว้ (โปรดดู

ส่ วนที่  2 ข้อ  1.4 เรื่อ งที่ จะต้องได้ร ับมติของที่ประชุม
คณะกรรมกำรซึง่เป็นบทบำทดำ้นกำรตดัสนิใจนัน้มอีะไรบำ้ง) 
ซึง่ในเรื่องที่จะต้องใชม้ตขิองที่ประชุมคณะกรรมกำรนัน้ หำก
ฝ่ำยบรหิำรด ำเนินกำรไปโดยไม่ได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรก่อน สิง่ที่ด ำเนินกำรไปนัน้อำจไม่มผีลผูกพนั
บรษิัทตำม พ.ร.บ.บรษิัทมหำชน พ.ศ. 2535 อย่ำงไรก็ตำม 
บรษิัทกับบุคคลภำยนอกยงัอำจจะมผีลผูกพนัโดยหลกักำร
ตัวแทน  เว้นแต่กรณีได้รบัสัตยำบันโดยมติของที่ประชุม
คณะกรรมกำรในเวลำต่อมำ2  โดยกรรมกำรและผูบ้รหิำรต้อง
ไม่กระท ำไปโดยทุจรติ หรอืประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรง จน
เป็นเหตุใหบ้รษิทัเสยีหำย หรอืเสยีประโยชน์ทีค่วรได้ 3 

 
(2) บทบาทดา้นการก าหนดทศิทาง  คณะกรรมกำรมบีทบำทเป็นผูน้ ำในกำรบรหิำรจดักำรบรษิทั 
เป้าหมายและนโยบายและการตดิตาม ซึง่ควำมส ำเรจ็ของบรษิทัจะขึน้อยูก่บักำรผนึกศกัยภำพ  
ดแูล (Oversight or Supervisory Role) ควำมคดิควำมสรำ้งสรรค ์รวมทัง้ควำมสำมำรถของกรรมกำร

และฝ่ำยบรหิำรในบรษิทัเขำ้ดว้ยกนั เพื่อวำงกลยุทธห์รอืแผน
ธุรกจิ และเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว รวมทัง้ก ำหนด
นโยบำยและแนวทำงปฏบิตั ิ(ภำยใต้กรอบกฎหมำย) ในกำร
น ำแผนกลยุทธ์หรอืแผนธุรกิจทัง้ระยะสัน้และระยะยำวไป
ด ำเนินกำร ภำยใต้กำรแนะน ำและก ำกับดูแลของคณะ 
กรรมกำรเพื่ อให้กำรจัดกำรงำนของฝ่ำยบริหำรนั ้นเกิด
ประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทั (โปรดดูส่วนที ่2 ขอ้ 1.9 ในบทบำท
ด้ำนกำรก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำยและนโยบำยและกำร
ตดิตำมดแูลนัน้ คณะกรรมกำรจะมบีทบำทส ำคญัอะไรบำ้ง) 
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 ในกำรใช้อ ำนำจและในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในทัง้ 2 บทบำท

ข้ำงต้นนี้  คณะกรรมกำรจะต้องยดึถือหลักเกณฑ์ส ำคัญ 2 
ป ระก ำร  คือ  ก ำรสร้ำงป ระโยช น์ สู งสุ ด ให้ แ ก่ บ ริษั ท 
(Performance) และกำรอยู่ภำยใต้กรอบกติกำของกฎหมำย
และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง (Conformance) ภำยใต้หลักกำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี(Good Corporate Governance) (โปรดด ู
ส่วนที่ 3 ข้อ 1.9 แนวทำงปฏิบัติส ำหรบักรรมกำรซึ่งจะถือ
เป็นกำรท ำหน้ำที่ในที่ประชุมคณะกรรมกำรตำมเจตนำรมณ์
ของกฎหมำยและไมก่่อใหเ้กดิควำมรบัผดิควรเป็นอย่ำงไร) 

 
 ในทำงปฏบิตัอิำจเกดิกรณีต่อไปนี้ คอื กรรมกำรบำงท่ำนอำจ

ท ำหน้ำที่เป็นทัง้กรรมกำรและด ำรงต ำแหน่งด้ำนบรหิำรของ
บริษัท  (ห รือที่ เรียกกันว่ ำ “กรรมกำรที่ เป็ นผู้ บ ริห ำร 
(Executive Director)”) และผู้ถอืหุ้นบำงคนอำจท ำหน้ำที่เป็น
กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร (Non-Executive Director) 
หรือ  เป็นกรรมกำรที่ เป็นผู้บริหำร (Executive Director)  
(โปรดดู ส่วนที ่1 ขอ้ 1.3 กรรมกำรแบ่งออกไดเ้ป็นกี่ประเภท 
อะไรบ้ำง) ซึ่งมไิด้เป็นสิง่ที่ผดิ แต่ในกรณีดงักล่ำว กฎเกณฑ์
หรอืกรอบปฏบิตัภิำยใต้กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัแก่กรรมกำรหรอื

บทบำทด้ำนกำรตดัสินใจ 

(Decisional Role) 

คณะกรรมกำรจะลงมต ิ(อนุมตัหิรอืไมอ่นุมตั)ิ  
ในเรือ่งต่ำงๆ ต่อไปนี้ คอื 
 เรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับก ำหนดให้

ต้องได้ร ับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำร 

 เรื่องที่ฝ่ ำยบริหำรเสนอให้ลงมติแม้ว่ำ
กฎหมำยหรอืข้อบังคับจะมิได้ก ำหนดให้
ต้องได้ร ับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรกต็ำม 

 เรือ่งอื่นๆ ตำมทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีต ิ

บทบำทด้ำนกำรก ำหนดทิศทำง 

เป้ำหมำยและนโยบำยและกำร

ติดตำมดแูล (Oversight Role) 

คณ ะกรรมกำรจะท ำห น้ ำที่ ก ำหนด 

กลยุทธ์และนโยบำยร่วมกบัฝ่ำยบรหิำร 

และติดตำมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรจัดกำร

บรษิทัอย่ำงมปีระสทิธผิลภำยใตน้โยบำย 

/กฎหมำย/วัตถุประสงค์/ข้อบังคับ/มติ

คณะกรรมกำร/มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 



 8 

ฝ่ำยบรหิำรท่ำนอื่นๆ นัน้ย่อมจะใช้บังคบักับกรรมกำรหรอื 
ผูถ้อืหุน้ท่ำนดงักล่ำวดว้ยโดยเท่ำเทยีมกนั   

 
1.3 คณะกรรมกำรใช้อ ำนำจของ คณะกรรมกำรใชอ้ ำนำจผ่ำนทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ซึง่จะจดั 
ตนอย่ำงไร มำกครัง้เพยีงใดกไ็ด ้แต่ตอ้งไมน้่อยกว่ำ 1 ครัง้ในทุกๆ รอบ 

3 เดอืน ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดไว ้(กล่ำวคอื ไตรมำสละ 1 
ครัง้) 

 
อนึ่ง ASEAN CG SCORECARD และเกณฑ ์CGR ระบุว่ำคณะกรรมกำรควรมกีำรประชุมอยำ่งน้อย 6 
ครัง้ต่อปี 
 
1.4 เรือ่งทีจ่ะต้องได้รบัมติของที ่ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของบรษิทัยอ่มตอ้งเป็นไปตำมมตขิอง 
ประชุมคณะกรรมกำรซึง่เป็น คณะกรรมกำรในฐำนะทีเ่ป็นตวัแทนทีผู่ถ้อืหุน้เลอืกใหท้ ำหน้ำที่ 
บทบำทด้ำนกำรตดัสินใจนัน้ บรหิำรจดักำรกจิกำรแทน อยำ่งไรกด็ ีคณะกรรมกำรอำจ 
มีอะไรบ้ำง มอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่ง หรอืบุคคลใดบุคคลใด

บุคคลหนึ่งปฏบิตักิำรแทนกไ็ด ้ 
   
  ในบทบำทดำ้นกำรตดัสนิใจ (Decisional Role) ของ 

คณะกรรมกำรนัน้ กฎหมำย4 ไดก้ ำหนดเรือ่งทีจ่ะตอ้งไดร้บั
มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมกำรไว ้โดยมหีลกัเกณฑใ์นกำร
ลงคะแนนเสยีงเพื่อใหไ้ดม้ตทิีแ่ตกต่ำงกนั อำท ิ
(1) กำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ออกก่อนครบ

วำระ ซึ่งจะต้องใช้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จ ำนวนกรรมกำรที่ยงัเหลอือยู่ (โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 3.1 
ใครเป็นผูม้อี ำนำจแต่งตัง้กรรมกำร)   

(2) ส่วน พระรำชบัญญัติหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย ์ 
พ.ศ. 2535 (ตำมที่ไดม้กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ) นัน้บญัญตัใิห้
กำรแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิัทเป็นอ ำนำจและหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร 5 ซึ่งจะต้องใช้คะแนนเสยีงข้ำงมำกตำม
หลักทัว่ ไป  (โปรดดูส่ วนที่  4 ข้อ  2.6 มติของคณ ะ 
กรรมกำรมีหลกัเกณฑ์ในกำรออกเสียงและนับคะแนน
เสยีงอยำ่งไร)  
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(3) นอกจำกนี้ ขอ้บงัคบัหรอืขอ้ก ำหนดของแต่ละบรษิทัอำจจะ
ก ำหนดเรื่องที่จะต้องใช้มติของที่ประชุมคณะกรรมกำร
เพิม่เตมิจำกทีก่ฎหมำยก ำหนดกไ็ด ้ทัง้นี้ ในทำงปฏบิตัถิอื
กนัว่ำ กำรแต่งตัง้/ถอดถอนผู้บรหิำรสูงสุดเป็นอ ำนำจของ
คณะกรรมกำร ดงันัน้ จงึควรก ำหนดอ ำนำจในส่วนน้ีไวใ้ห้
ชดัแจง้ในขอ้บงัคบัของบรษิัทหรอืกฎบตัรที่เกี่ยวขอ้งด้วย 
(โปรดดูส่ วนที่  1 ข้อ 6.9 ใครเป็นผู้มีอ ำนำจแต่ งตั ้ง
กรรมกำรตรวจสอบและสมำชกิของคณะกรรมกำรชุดย่อย
อื่นๆ)  

 
นอกจำกนี้  ยงัมีกรณีอื่นๆ อีกที่จะต้องใช้มติของที่ประชุม
คณะกรรมกำรซึง่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน 
และประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  กำรท ำหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรในบทบำทดำ้นกำรตดัสนิใจนัน้จะเป็นกำร
เข้ำร่วมประชุมและใช้อ ำนำจผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
(โปรดด ูขอ้ 1.3 คณะ กรรมกำรใชอ้ ำนำจของตนอยำ่งไร และ
ส่วนที ่4 ขอ้ 1.6 กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องจดัปีละกี่ครัง้) 
ซึง่หมำยควำมว่ำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละกำรใชอ้ ำนำจในกำร
บรหิำรจดักำรกิจกำรของบรษิัทโดยคณะกรรมกำรตำมที่
กฎหมำยก ำหนดไวน้ัน้ กฎหมำยคำดหวงัใหก้รรมกำรต้องให้
ควำมส ำคัญกับ เรื่อ งบทบำทด้ำนกำรก ำหนดทิศทำง 
เป้ำหมำยและนโยบำยและกำรติดตำมดูแล (Oversight or 
Supervisory Role) เป็นอย่ำงยิ่งด้วย (โปรดดูข้อ 1.9 ใน
บทบำทด้ำนกำรก ำหนดทศิทำง เป้ำหมำยและนโยบำยและ
กำรตดิตำมดแูลนัน้ คณะกรรมกำรมบีทบำทส ำคญัอะไรบำ้ง)  

 
1.5 เรือ่งทีค่ณะกรรมกำรจะต้อง เรือ่งทีไ่มอ่ยูใ่นอ ำนำจของคณะกรรมกำร คอื เรือ่งต่ำงๆ ทีม่ ี
ได้รบัมติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัหรอืขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนดไวว้่ำ 
ก่อนด ำเนินกำรมีอะไรบ้ำง  จะต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งกำรใช้อ ำนำจของ 

ผู้ถือหุ้นนัน้จะใช้ผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นคล้ำยกันกับกำรใช้
อ ำนำจของคณะกรรมกำรที่ต้องมกีำรลงมตใินที่ประชุมคณะ 
กรรมกำร)  
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  ตำมกฎหมำยไดก้ ำหนดเรือ่งส ำคญัทีต่อ้งอำศยัมตทิีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้ในกำรพจิำรณำ โดยมตยิดึหลกักำรออกเสยีงที่
แตกต่ำงกนัไป อำทเิช่น 

 
(1) เรือ่งทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งไดม้ตอินุมตั ิ (ก) กำรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั6 
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ (ข) กำรออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขำยต่อประชำชน7 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม (ค) กำรเพิม่ทุน หรอืกำรลดทุน8 
และมสีทิธอิอกเสยีง (ง) กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญั

ใหแ้ก่บุคคลอื่น 9 
  (จ) กำรซือ้หรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมำเป็น

ของบรษิทั 10 
  (ฉ) กำรท ำ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรใหเ้ช่ำกจิกำรของบรษิทั

ทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญั กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้
จดักำรธุรกจิของบรษิทั หรอืกำรรวมกจิกำรกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทนุกนั 11 

  (ช) กำรถอดถอนกรรมกำร โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอำจลงมติใหก้รรมกำร
คนใดออกจำกต ำแหน่งก่องถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถ้ือหุ้นที่มำประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่
ถอืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง12 

  
(2) เรือ่งทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งไดม้ตอินุมตั ิ (ก) กำรแต่งตัง้กรรมกำร ซึง่ปกตใิชเ้กณฑเ์สยีงขำ้งมำก 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่า  เวน้แต่ขอ้บงัคบัของบรษิทัจะก ำหนดวธิกีำรลงคะแนนเสยีงของ 
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน13  ผูถ้อืหุน้ไว ้โดยใชว้ธิ ีCumulative Voting ซึง่มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะ

ใหผู้ถ้อืหุน้เสยีงขำ้งน้อยสำมำรถรวมตวักนัสนบัสนุนใหบุ้คคลที่
ตนเสนอไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรไดบ้ำ้ง (โปรดดสูว่นที ่1 
ขอ้ 3.1 ใครเป็นผูม้อี ำนำจแต่งตัง้กรรมกำร) 

  (ข) กำรจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 
  (ค) กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกำรอนุมตังิบดุลและบญัชกี ำไรขำดทุน 
  (ง) กำรจ่ำยเงนิปนัผล 
 
(3) เรือ่งทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งไดม้ตอินุมตั ิ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร14 หำ้มมใิหบ้รษิทัจ่ำยเงนิหรอืทรพัยส์นิ 
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของ อื่นใดใหแ้ก่กรรมกำรเวน้แต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมขอ้บงัคบัของ 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม บรษิทั ในกรณีขอ้บงัคบัของบรษิทัมไิดก้ ำหนดไว ้กำรจ่ำยคำ่ตอบแทน

ตอ้งเป็นไปตำมมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
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(4) นอกจากเกณฑต์ามทีก่ฎหมายก าหนด (ก) กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย15 
ขา้งตน้แลว้ การด าเนินการต่างๆ ต่อไปนี้ (ข) กำรโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ รวมถงึกำรสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ต่ีอ 

หากเขา้เกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบั  ผูท้ีก่่อควำมเสยีหำยแก่บรษิทั ไม่ว่ำสทิธปิระโยชน์นัน้จะ 
ตลาดทุนประกาศก าหนด โดยการ  เกีย่วเน่ืองกบัทรพัยส์นิของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย16 
ด าเนินการตามขอ้ 1.5(4)(ก) – (ค) นัน้จะ (ค) ธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยฝำ่ยหน่ึงกบักรรมกำร  
ตอ้งใชม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัดิว้ย  ผูบ้รหิำรหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอกีฝำ่ยหน่ึง เวน้แต่จะเขำ้ 
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ  ขอ้ยกเวน้ตำมทีก่ฎหมำยบญัญตั ิทัง้นี้ ขึน้กบัขนำดรำยกำรทีม่ ี
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า  นยัส ำคญัในระดบัต่ำงๆ ซึง่ก ำหนดอ ำนำจในกำรอนุมตัริำยกำรที่ 
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  แตกต่ำงไปในแต่ละระดบั17 (ศกึษำเพิม่เตมิจำกคูม่อืบรษิทั 

จดทะเบยีน โดยตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในสว่นของเกณฑก์ำรเปิดเผย
ขอ้มลู) 

   
(5) นอกจากนี้ ยงัมบีางเรือ่งทีก่ฎหมาย (1) กำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ในรำคำต ่ำใหเ้ฉพำะบุคคลที่ก ำหนด 
ก าหนดใหม้ตทิีป่ระชุมบางเรือ่งจะตอ้ง  ซึง่จะต้องไม่มผีูถ้อืหุน้รวมกนั ตัง้แต่รอ้ยละสบิของจ ำนวนเสยีง 
ไม่มเีสยีงคดัคา้น (Veto Right) เกนิกว่า  ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมออกเสยีงคดัคำ้น18 
ทีก่ าหนดในกรณีดงัต่อไปนี้ (2) เสนอขำยหลกัทรพัยต่์อกรรมกำรหรอืพนกังำน  
   (ก) กรณีเป็นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในรำคำต ่ ำ 

จะต้องไม่มผีู้ถือหุ้นรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละสบิของจ ำนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมออกเสยีงคดัคำ้น19 

   (ข) กรณีเป็นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์เกินกว่ำร้อยละห้ำของ
จ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดและเข้ำข่ำยเป็นกำร
เสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในรำคำต ่ ำ จะต้องไม่มี 
ผู้ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละห้ำของจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงออกเสียง
คดัคำ้น20 

   (3) กำรขอผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของกจิกำร 
โดยอำศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (ในกรณีที่จ ำนวน
หลกัทรพัยท์ีผู่ข้อผ่อนผนัประสงคจ์ะไดม้ำ จะเป็นผลใหบุ้คคลนัน้
เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงจนถงึหรอืขำ้มรอ้ยละหำ้สบิของสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของกจิกำร) จะต้องไม่มผีู้ถือหุ้นซึ่งมีสทิธอิอก
เสยีงรวมกนัตัง้แต่ร้อยละห้ำของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของผู้ถือ
หุน้ทีม่ำประชุมคดัคำ้น 21 

   (4)  กำรเพิกถอนหุ้นสำมญัและหุ้นบุรมิสทิธขิองบรษิัทจำกกำรเป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ จะต้องไม่มผีูถ้ือหุ้น
คัดค้ำนกำรเพิกถอนหุ้ น เกินร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิทั 22 
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 อย่ำงไรก็ดี โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่งตัง้กรรมกำรให้เข้ำมำบรหิำร
จดักำรบรษิัทแทนตน ดงันัน้คณะกรรมกำรจงึควรใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถตดัสนิใจต่ำงๆ แทนผู้ถอืหุ้น เวน้แต่เป็นเรื่องที่
คณะกรรมกำรเห็นว่ำอำจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงมี
นยัส ำคญัจงึควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำ 

 

 ในกำรเสนอเรื่องต่ำงๆ  ขำ้งต้นให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิำรณำ
อนุมัตินั ้น ด้วยมติที่ต้องใช้คะแนนเสียงในกำรอนุมัติที่
แตกต่ำงกนั กฎหมำยก ำหนดให้คณะกรรมกำรมหีน้ำที่ต้อง
เสนอควำมเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย23 โดยควำมเห็น
คณะกรรมกำรดงักล่ำว ควรจะสรปุควำมคดิเหน็ของกรรมกำร
ที่มีต่อข้อเสนอนั ้น ซึ่งเป็นมติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร 
น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตัิและรวมถึง
กำรแสดงให้เหน็กรณีที่มคีวำมเหน็ต่ำงในเสยีงของกรรมกำร
ในเรื่องนัน้ๆ ซึ่งหำกที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมมีติเป็นเช่นใด ไม่ว่ำ
จะตรงกันหรอืขัดแย้งกันกับควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรกจ็ะตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนัน้ 24 

  
 ในเรื่องที่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัหรอืขอ้ก ำหนดใดก ำหนดให้

ใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ หำกคณะกรรมกำรหรอืฝ่ำย
บรหิำรด ำเนินกำรไปโดยยงัไม่ได้รบัควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมผูถ้อืหุ้น สิง่ที่ด ำเนินกำรไปนัน้จะไม่มผีลผูกพนับรษิทั 
เว้นแต่จะได้รบักำรให้สตัยำบนัโดยมติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้น
ในเวลำต่อมำ 25 ทัง้นี้ ในกรณีที่กรรมกำรหรอืผู้บรหิำรมกีำร
ขอมตผิูถ้อืหุน้โดยแสดงขอ้ควำมทีเ่ป็นเทจ็ในสำระส ำคญัหรอื
ปกปิดขอ้ควำมจรงิที่ควรบอกใหแ้จง้ในสำระส ำคญัโดยทุจรติ
หรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง จนเป็นเหตุให้บริษัท
เสยีหำยหรอืเสยีประโยชน์ที่ควรได้ จะยกเหตุที่ได้รบัอนุมตัิ
หรอืให้สตัยำบนัโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรอืคณะกรรมกำรมำ
ท ำใหต้นหลุดพน้จำกควำมรบัผดิมไิด ้26 

 
ASEAN CG SCORECARD และ IOD-CGR แนะน ำว่ำในแต่ละวำระทีเ่สนอในหนังสอืนดัประชุม ควร
แสดงควำมเหน็ของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระไวใ้หช้ดัเจน 
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1.6 คณะกรรมกำรจะเสนอเรือ่งที ่ คณะกรรมกำรสำมำรถเสนอเรือ่งทีต่นเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุม 
ไม่ได้ถกูก ำหนดให้ต้องได้รบัมติของ ผูถ้อืหุน้ลงมตใิหค้วำมเหน็ชอบไดเ้สมอ แมว้่ำกฎหมำยหรอื 
ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นให้ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น ขอ้บงัคบัหรอืขอ้ก ำหนดทีเ่กี่ยวขอ้งจะมไิดก้ ำหนดใหเ้รือ่งดงักล่ำว 
ลงมติให้ควำมเหน็ชอบได้หรือไม่ ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กต็ำม ซึง่หำกที่

ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเช่นใดแลว้ คณะกรรมกำรกจ็ะต้อง
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนัน้ 27 

 
1.7 กำรบริหำรจดักำรงำนรำยวนั แมว้่ำคณะกรรมกำรเป็นผูม้อี ำนำจเตม็ทีใ่นกำรบรหิำรจดักำร 
 (day-to-day management) เป็น กจิกำรของบรษิทั ยกเวน้แต่เพยีงบำงเรือ่งทีจ่ะตอ้งใชม้ตขิอง 
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรด้วยหรือไม่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยหรอืข้อบงัคบั

หรอืข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องก ำหนดเท่ำนัน้ (โปรดดูส่วนที่ 2 
ขอ้ 1.5 เรื่องที่คณะกรรมกำรจะต้องได้รบัมตขิองที่ประชุมผู้
ถอืหุน้ก่อนกำรด ำเนินกำรมอีะไรบำ้ง)   

 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรที่กฎหมำยก ำหนดให้คณะกรรมกำรใช้

อ ำนำจผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรซึ่งแม้จะจัดมำกครัง้
เพียงใดก็ได้นัน้ ก็คงไม่ได้จดัขึ้นเป็นประจ ำทุกวันหรอืทุก
สัปดำห์  (กฎหมำยก ำหนดให้ต้องจัดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรทุกๆ 3 เดอืนเป็นอย่ำงน้อย) (โปรดดูส่วนที่ 2 
ขอ้ 1.3 คณะกรรมกำรใช้อ ำนำจของตนอย่ำงไร และส่วนที่ 4 
ขอ้ 1.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องจดัปีละกี่ครัง้) นัน้ ย่อม
เป็นที่เข้ำใจได้ว่ำกฎหมำยมุ่งหมำยให้กำรบรหิำรจดักำรงำน
รำยวนั (day-to-day management) เป็นหน้ำทีข่องฝ่ำยบรหิำร
และเจ้ำหน้ำที่สนับสนุนอื่นๆ ซึ่งเป็นลูกจ้ำงของบรษิัทที่ต้อง
ท ำงำนเต็มเวลำและมีขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบ
เกี่ยวกบังำนรำยวนัเหล่ำน้ีแลว้อย่ำงชดัเจน นัน่คอืฝ่ำยบรหิำร
แต่ละคนสำมำรถด ำเนินกำรไปได้ด้วยตนเองภำยใต้ขอบ
อ ำนำจของตนที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร โดยไม่
จ ำตอ้งขอมตเิหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน  

 
 กำรบรหิำรจดักำรงำนรำยวนั (day-to-day management) จงึ

เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยบรหิำร แต่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำร เนื่องจำกหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแบ่งได้เป็น 
2 บทบำท คือ บทบำทด้ำนกำรตัดสินใจ (Decisional Role) 
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และบทบำทด้ำนกำรก ำหนดทิศทำงและติดตำมดู แล 
(Oversight or Supervisory Role) (โปรดดสู่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ใน
กำรใช้อ ำนำจและปฏบิตัหิน้ำทีใ่นบรษิทัของคณะกรรมกำรนัน้ 
คณะกรรมกำรมบีทบำทอย่ำงไร) โดยในส่วนของบทบำทใน
กำรก ำหนดทศิทำง เป้ำหมำยและนโยบำยและกำรตดิตำมดแูล 
(Oversight or Supervisory Role) ของคณะกรรมกำรนัน้ก็คอื
กำรใช้เวลำส่วนหนึ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่
ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบรหิำรซึ่งเป็นผู้ท ำหน้ำที่
บรหิำรจดักำรงำนรำยวนั (โปรดดูส่วนที ่2 ขอ้ 1.9 ในบทบำท
ดำ้นกำรก ำหนดทศิทำง เป้ำหมำยและนโยบำยและกำรตดิตำม
ดแูลนัน้ คณะกรรมกำรจะมบีทบำทส ำคญัอะไรบำ้ง) 

 
 อย่ำงไรกด็ ีคณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ฝ่ำยบรหิำรคนใด

คนหน่ึงด ำเนินกำรต่ำงๆ แทนคณะกรรมกำรได้  โดยฝ่ำย
บรหิำรแต่ละคนจะสำมำรถด ำเนินกำรไปไดด้ว้ยตนเองภำยใต้
ขอบอ ำนำจของตน ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร  
ทัง้นี้ ในบำงกรณีทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ว่ำ มงีำนดำ้นกำร
บริหำรจัดกำรงำนรำยวัน (day-to-day management) และ
งำนด้ำนปฏบิตัิกำรอื่นๆ ตลอดจนงำนก ำหนดนโยบำยบำง
เรื่องที่มีควำมส ำคัญ ต่อบริษัทในระดับที่จะต้องใช้กำร
พจิำรณำและตดัสนิใจอย่ำงรอบคอบร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ไม่
ควรให้เป็นหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บรหิำรคนใดคนหนึ่งนัน้ คณะกรรมกำรบรษิัทมอี ำนำจที่จะ
จดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร (Executive Committee) ขึน้เพื่อ
ท ำหน้ำที่พจิำรณำ ตดัสนิใจและรบัผดิชอบด ำเนินกำรในเรื่อง
ต่ำงๆ เหล่ำนัน้ ซึ่งขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรหิำรนี้
ควรก ำหนดไว้ให้ชดัแจ้งในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรหิำร 
เพื่อมใิหเ้กดิปญัหำเกี่ยวกบักำรทบัซ้อนกนัของกำรใชอ้ ำนำจ
ขึน้ (โปรดดสู่วนที ่1 ขอ้ 6.1 บรษิทัตอ้งจดัใหม้คีณะกรรมกำร
ชุดย่อยกี่ชุด อะไรบ้ำง ข้อ 6.2 สมำชกิในคณะกรรมกำรชุด
ย่อยนัน้จะจ ำกัดเฉพำะผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ
บรษิัทเท่ำนัน้หรอืไม่ และข้อ 6.9 ใครเป็นผู้มอี ำนำจแต่งตัง้
กรรมกำรตรวจสอบและสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อย
อื่นๆ)   
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1.8 ฝ่ำยบริหำรจะเสนอเรือ่งทีไ่ม่ได้ ฝำ่ยบรหิำรสำมำรถเสนอเรื่องทีต่นเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุม 
ถกูก ำหนดให้ต้องได้รบัมติของ คณะกรรมกำรลงมตใิหค้วำมเหน็ชอบไดเ้สมอ แมว้่ำกฎหมำย 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรให้ทีป่ระชุม หรอืขอ้บงัคบัหรอืขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งจะมไิดก้ ำหนดใหเ้รือ่ง 
คณะกรรมกำรลงมติให้ควำม ดงักล่ำวตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำร 
เหน็ชอบได้หรือไม่ ก็ตำม ซึ่งหำกที่ประชุมคณะกรรมกำรมมีติเป็นเช่นใดแล้ว 

ฝ่ำยบรหิำรก็จะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้28 ยกเว้น
เรื่องที่จะต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมที่ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยหรอืข้อบังคบัหรอืข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง (โปรดดู
ส่วนที่ 2 ข้อ 1.5 เรื่องที่คณะกรรมกำรจะต้องได้รบัมตขิองที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนด ำเนินกำรมเีรือ่งอะไรบำ้ง) 

 
1.9 ในบทบำทด้ำนกำรก ำหนดทิศทำง ในบทบำทดำ้นกำรก ำหนดทศิทำงและตดิตำมดูแล (Oversight  
และติดตำมดแูลนัน้ คณะกรรมกำร or Supervisory Role) นัน้ คณะกรรมกำรจะมบีทบำทส ำคญั 
มีบทบำทส ำคญัอะไรบ้ำง ต่ำงๆ ดงัต่อไปนี้  
 
(1) จดัใหม้นีโยบายการก ากบัดแูล คณะกรรมกำรควรด ำเนินกำรใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดแูล 
กจิการทีเ่หมาะสม กจิกำรทีก่ ำหนดหลกักำรและแนวปฏบิตัสิ ำหรบัคณะกรรมกำรและฝำ่ย

บริหำรเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมทัง้กำรเคำรพสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ (นอกเหนือจำกเรื่องที่กฎหมำย
ก ำหนดให้ปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้ว) ไว้อย่ำงเหมำะสมเป็นลำยลักษณ์
อกัษรโดยมุ่งสรำ้งส ำนึกควำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละสรำ้ง
ควำมโปร่งใสให้เป็นที่เขำ้ใจถูกต้องตรงกนัและยดึถือปฏบิตัิตำมโดย
เคร่งครดั ซึ่งนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีเ่หมำะสมและกำรยดึถือ
ปฏบิตัติำมโดยเคร่งครดันัน้จะเป็นเครื่องมอืส ำคญัประกำรหนึ่งในกำร
สรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ   

 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่นีัน้ควร 1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 
เป็นไปตาม “หลกับรรษทัภบิาลทีด่”ี หรอื 2. กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเทำ่เทยีมกนั (Equitable Treatment of  
 “หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good   Shareholders) 
Corporate Governance) ซึง่มหีลกักำร 3. กำรค ำนึงถงึบทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Roles of Stakeholders) 
ส ำคญั 5 หมวด  4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส (Disclosure and 

Transparency) 
 5. บทบำท หน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board 

Responsibilities) ต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัควรด ำเนินกำรจดั
ใหม้ ีอำท ิ  
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(1.1) จดัใหม้กีารประเมนิผูบ้รหิารสงูสดุ คณะกรรมกำรควรก ำหนดเกณฑใ์นกำรประเมนิผลผูบ้รหิำรสงูสดุโดย 
 ตลอดจนการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่ง  กระบวนกำรประเมนิผลนัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัอำจจะประเมนิผลเอง 
(Succession Plan) หรอืมอบหมำยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนประเมินก็ได ้

รวมถึงควรก ำหนดให้มีกำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่ง เพื่อเตรยีม
ควำมพรอ้มเมื่อเกดิกรณีทีผู่บ้รหิำรไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่และใหเ้กดิ
ควำมมัน่ใจในกำรเตบิโตทีย่ ัง่ยนืขององคก์ร 

 
(1.2) จดัใหม้รีะบบ หรอืช่องทางการแจง้ คณะกรรมกำรควรจดัใหม้รีะบบหรอืช่องทำงกำรแจง้เบำะแสรบั 
เบาะแสรบัขอ้รอ้งเรยีน (Whistle Blower) ขอ้รอ้งเรยีนต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนทุกระดบัทีท่รำบ

ควำมผดิปกต ิหรอืกำรกระท ำผดิภำยในองคก์ร แจง้ขอ้มูลดงักล่ำวไป
ยงัหน่วยงำนที่สำมำรถจะด ำเนินกำรแก้ไข เช่นแจ้งคณะกรรมกำร
บริษัทผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบ เป็นต้น โดยที่
คณะกรรมกำรบรษิทัควรจดัใหม้มีำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส เช่น 
กำรเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสเป็นควำมลับ ไม่กลัน่แกล้งผู้แจ้ง
เบำะแส เป็นตน้ เพื่อใหม้ชี่องทำงในกำรแจง้ต่อผูท้ีบ่รษิทัมอบหมำย 

 
(1.3) จดัใหม้นีโยบายจรยิธรรมธุรกจิและ/ จดัใหม้นีโยบำยจรยิธรรมธุรกจิและ/หรอืคู่มอืจรรยำบรรณส ำหรบั 
หรอืคู่มอืจรรยาบรรณส าหรบักรรมการ  กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิทั ตลอดจนก ำหนดให ้
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั พนักงำนและผู้บรหิำรปฏิบตัิตำม โดยได้เปิดเผยนโยบำยหรอืคู่มือ

ดงักล่ำว พรอ้มทัง้แนวทำง กำรสง่เสรมิใหเ้กดิกำรปฏบิตัติำมนโยบำย
จรยิธรรมนัน้ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

 
(1.4) จดัใหม้กีารก าหนดนโยบายเกีย่วกบั จดัใหม้กีำรก ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรต่อตำ้นทุจรติและหำ้มจำ่ย 
การต่อตา้นทจุรติ และหา้มจ่ายสนิบนเพือ่ สนิบนเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกจิของบรษิทั โดยก ำหนดกระบวนกำรใน 
ผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั กำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติและแนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบักำร

ก ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำก
ทุจรตินัน้ 

 
(1.5) จดัใหม้กีารก ากบัดแูลบรษิทัย่อย กรณีบรษิทัมโีครงสรำ้งแบบกลุ่มธุรกจิทีม่กีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัใน 

หรอืบรษิทัร่วม ลักษณะที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยพิจำรณำจำก
โครงสร้ำงกำรถือหุ้น และระดับของกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันภำยใน
กลุ่มว่ำมีมำกน้อยเพียงใด โดยเทียบกับรำยได้รวม และรำยจ่ำยรวม 
ทัง้นี้  จะพิจำรณำระดับของกำรท ำรำยกำรไม่ว่ำจะเป็นรำยได้ หรือ
รำยจ่ำย ทีไ่ม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ทัง้นี้ ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นกำรท ำรำยกำร
ตำมปกตแิละกรณีทีเ่ป็นกำรท ำธุรกรรมกบับรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วมที่
ไม่มผีูเ้กีย่วโยงทีถ่อืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 
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นอกจำกนี้  SET-CG PRINCIPLE และ ASEAN CG SCORECARD ยังก ำหนดว่ำคณะกรรมกำรควร
ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูกจิกำรของบรษิทั และกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำ อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครัง้ โดยแนะให้มกีำรเปิดเผยนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิัทไว้ในรำยงำนประจ ำปีว่ำได้มี
กำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่หีรอืไม่ อยำ่งไร ในกรณทีีย่งัไมไ่ดป้ฏบิตันิัน้ เป็นเพรำะเหตุใด 
 
(2) ก าหนดกลยุทธ ์ คณะกรรมกำรจะร่วมกบัฝำ่ยบรหิำรพจิำรณำก ำหนดกลยุทธ ์ตลอดจน 
 แผนธุรกจิทัง้ระยะยำวและระยะสัน้ และงบประมำณประจ ำปี ดงันัน้ใน

กำรประชุมคณะกรรมกำรควรมวีำระเรื่องกำรพจิำรณำเรื่องนี้ดว้ยอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

 
(3) ตดิตามดแูลการด าเนินงานของ คณะกรรมกำรจะเป็นผูต้ดิตำมดแูลผลกำรด ำเนินงำนของฝำ่ยบรหิำร 
ฝา่ยบรหิาร ตำมกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจ โดยให้ฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในช่วงที่ผ่ำนมำและทิศทำงในอนำคตว่ำ 
ผลลพัธม์หีรอืจะมกีำรเบีย่งเบนไปจำกกลยุทธห์รอืแผนธุรกจิทีก่ ำหนด
กนัไว้หรือไม่ ตลอดจนอุปสรรคต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คำดหมำย 
พรอ้มทัง้บทวเิครำะหใ์นประเดน็ต่ำงๆ ทีส่ ำคญัอย่ำงเพยีงพอ เพื่อให้
คณะกรรมกำรสำมำรถท ำหน้ำทีแ่นะน ำ ตรวจสอบและถ่วงดุลไดต้ำมที่
คณะกรรมกำรเหน็สมควร ซึง่อำจรวมทัง้กำรปรบัปรุงกลยุทธห์รอืแผน
ธุรกจิใหเ้หมำะสมดว้ย ซึง่คณะกรรมกำรจะท ำหน้ำทีเ่สมอืนเป็นเพยีง
ตรำยำงประทบัใหแ้ก่ฝำ่ยบรหิำรเท่ำนัน้มไิด ้ 

 

 ทัง้น้ี เมื่อกรรมกำรมขีอ้สงัเกต สำมำรถขอใหฝ้ำ่ยบรหิำรรำยงำนขอ้มลู
ที่ต้องกำร หรอืเมื่อได้รบัทรำบหรอืมขี้อมูลใดๆ ที่เห็นว่ำได้เกิดหรอื
คำดหมำยว่ำ อำจจะเกดิควำมเสยีหำยหรอืเหตุกำรณ์ในทำงลบอย่ำงมี
นัยส ำคัญกบับริษัท ก็จะต้องขอให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรโดย
เร่งด่วนด้วย (โปรดดู ส่วนที่ 3 ขอ้ 1.4 กำรปฏบิตัิหน้ำที่ด้วย “ควำม
ระมัดระวัง” (Duty of Care) หมำยควำมว่ำอย่ำงไร และข้อ 1.5 
กรรมกำรตอ้งใช ้“ควำมระมดัระวงั” ระดบัใด)   

 

 นอกจำกนี้ แม้กฎหมำยจะมไิด้ก ำหนดไว้ ในทำงปฏิบตัิถือกนัว่ำกำร
แต่งตัง้/ถอดถอนผู้บรหิำรสูงสุดเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำร ดงันัน้ 
คณะกรรมกำรจงึควรก ำหนดอ ำนำจในสว่นนี้ไวใ้หช้ดัแจง้ในกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรสรรหำ (Nomination Committee) (โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 
6.9 ใครเป็นผู้มีอ ำนำจแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบและสมำชิกของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ) ซึ่งในกำรพิจำรณำแต่งตัง้หัวหน้ำคณะ
ผู้บริหำรนัน้จะต้องพิจำรณำคุณสมบัติให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย กฎ 
และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดดว้ย (โปรดดูส่วนที่ 1 ขอ้ 2.3 บุคคลที่
จะเป็นกรรมกำรไดต้อ้งมคีุณสมบตัโิดยทัว่ไปอย่ำงไร)  
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(4) ด าเนินการใหม้นีโยบายดา้นการบรหิาร คณะกรรมกำรมหีน้ำทีต่อ้งดแูลใหบ้รษิทัมนีโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำม 
ความเสีย่งและระบบควบคุมภายในที ่ เสีย่ง (Risk Management Policy) และระบบควบคุมภำยในทีไ่ด ้
เหมาะสม มำตรฐำน เพื่อป้องกนัหรอืจดักำรกบัควำมเสีย่งต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น 

ทัง้ดำ้นกำรเงนิ ดำ้นปฏบิตักิำรและดำ้นกฎหมำย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสทิธภิำพ ประสทิธิผลและเป็นไปตำม
นโยบำยข้อบังคับ หรือแผนงำนของบริษัท ตลอดจนกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง โดยแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยใน ซึ่งเปิดเผยในแบบแสดงข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1)  มี
ข้อควำมก ำหนดว่ำ แบบประเมินนี้จ ัดท ำโดยคณะกรรมกำรบริษัท  
ดงันัน้กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัจงึควรมวีำระทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 
(5) ควบคุมดแูลการเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมกำรตอ้งควบคุมดแูลใหม้กีำรจดัท ำบญัชทีีถู่กตอ้งและมกีำร

เปิดเผยขอ้มลู ทีโ่ปร่งใสและทนัเหตุกำรณ์ รวมทัง้ถูกตอ้งและครบถว้น
ตำมขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้ง   

 
 ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีบรษิทัควรมนีโยบำยทีเ่กีย่วกบักำร

เปิดเผยข้อมูล ที่นอกจำกควบคุมให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนและภำยในเวลำแล้ว ยงัควรมวีธิปีฏบิตัิที่ป้องกนักำรกระท ำ
อันเกี่ยวเนื่ องจำกกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 
(Insider Trading) เช่น กำรห้ำมซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทใน
ช่วงเวลำที่รู้ข้อมูลภำยใน จนกระทัง่ข้อมูลดังกล่ำวมีกำรเผยแพร่สู่
สำธำรณชนแล้ว (Blackout Period) (โปรดดู ส่วนที่ 4 ข้อ 1.7 กำร
ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรควรมหีลกักำรอย่ำงไร)  

 
 
 
 
  



 19 

2. อ ำนำจ หน้ำท่ี และบทบำทของคณะกรรมกำรชดุย่อย 

2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดใหค้ณะกรรมกำร 
Committee) มีหน้ำทีอ่ะไรบ้ำง บรษิทัแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบขึน้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ

คณะกรรมกำรสำมำรถตรวจสอบและก ำกบัดแูลกจิกำรอยำ่ง
เป็นอสิระ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีด่งัต่อไปนี้  

  (1) สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรรำยกำรทำงกำรเงนิอยำ่งถูกตอ้ง
และเพยีงพอ 

  (2) สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal 
Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 
ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็น
อสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำม
เหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้ง 
หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใด
ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

  (3) สอบทำนใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

  (4) พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็น
อสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้รว่มประชุมกบั
ผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝี่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชุมดว้ยอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

  (5) พจิำรณำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมคีวำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิทั 

  (6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั ซึง่รำยงำนดงักล่ำวตอ้ง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้ง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งน้อยดงัต่อไปนี้ 
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(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่
เชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 

(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุม
ภำยในของบรษิทั 

(ค) ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทั 

(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยงำนทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำร

เขำ้รว่มประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำร

ตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัร  
(ซ) รำยกำรอื่นทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควร

ทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

 7( ) ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัมอบหมำย
ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ซึ่ง
หมำยควำมว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเห็นชอบ
ดว้ยว่ำเป็นสิง่ทีส่มควรด ำเนินกำร)29 

 
 คณะกรรมกำรบรษิัทควรก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมี

อ ำนำจในกำรสอบสวนเรื่องรำวที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบ โดย
ได้รบัขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอและได้รบักำรสนับสนุนจำกบุคลำกร
ทัง้หมดของบรษิัท รวมทัง้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถ
ขอค ำแนะน ำจำกทีป่รกึษำภำยนอกได้ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิทั 
ตลอดจนเชญิบุคคลภำยนอกทีม่ปีระสบกำรณ์เหมำะสมเขำ้ร่วม
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบไดด้ว้ย 

 

 อนึ่ง บรษิัทต้องจดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรำยชื่อของสมำชิกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
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รวมทัง้ต้องเปิดเผยด้วยว่ำกรรมกำรตรวจสอบรำยใดเป็นผู้มี
ควำมรูด้ำ้นงบกำรเงนิและบญัช ีรวมทัง้ต้องระบุประสบกำรณ์
ของกรรมกำรตรวจสอบรำยดงักล่ำวไวใ้นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
ดว้ย 30 

 
อนึ่ง ASEAN CG SCORECARD และ IOD-CGR ระบุว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบควรมกีำรประชุม
อย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ ทัง้นี้  คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกคู่มือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่จดัท ำโดยส ำนกังำน กลต. 
 
2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อง คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งรำยงำนสิง่ทีพ่บต่อคณะกรรมกำร 
ด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำงในกรณีทีพ่บ บรษิทัและปรกึษำหำรอืรว่มกนักบักรรมกำรบรษิทัและ 
สิง่ทีมี่หรืออำจมีผลกระทบอย่ำงมี ผูบ้รหิำรเพื่อใหไ้ดข้อ้สรปุว่ำจะตอ้งด ำเนินกำรปรบัปรงุแกไ้ข 
นัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและ อยำ่งไรหรอืไม่ภำยในระยะเวลำเท่ำไรหำกไดข้อ้สรุปว่ำ 
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั  จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรแลว้ แต่มกีำรเพกิเฉยไม่ด ำเนินกำร

ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ร่วมกันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร คณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืกรรมกำร
ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ งควรรำยงำนสิ่งที่พบดังกล่ำวต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย31  

 
2.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อง เมือ่ไดร้บัแจง้แลว้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำงในกรณีที ่ ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ 
ผูส้อบบญัชีแจ้งให้ทรำบว่ำพบ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชทีรำบภำยใน  
พฤติกำรณ์อนัควรสงสยัว่ำฝ่ำยบริหำร 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัช ีหำกคณะกรรมกำร 
(กรรมกำรผู้จดักำร หรือบุคคลซึง่ ตรวจสอบไมด่ ำเนินกำรตรวจสอบหรอืไม่รำยงำนผล
รบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ กำรตรวจสอบภำยในเวลำทีก่ ำหนด กฎหมำยก ำหนดให้
บริษทั) ได้กระท ำผิดหน้ำทีอ่นัเป็น ผูส้อบบญัชตีอ้งแจง้ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 32 
 ควำมผิดอำญำ     
  อนึ่ง ควรทรำบดว้ยว่ำกำรทีผู่ส้อบบญัชแีจง้เรือ่งพบ

พฤตกิำรณ์อนัควรสงสยัว่ำฝ่ำยบรหิำร (กรรมกำร ผูจ้ดักำร 
หรอืบุคคลใดๆ) ไดก้ระท ำผดิหน้ำทีอ่นัเป็นควำมผดิอำญำให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบนัน้เป็นหน้ำทีท่ีก่ ำหนดไว้
ส ำหรบัผูส้อบบญัช ี33 
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2.4 คณะกรรมกำรพิจำรณำ คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนมหีน้ำทีจ่ดัท ำนโยบำยใน 
ค่ำตอบแทน (Compensation กำรก ำหนดค่ำตอบแทน และพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนที่ 
Committee) มีหน้ำทีอ่ะไรบ้ำง เหมำะสม (ทัง้ในส่วนของรปูแบบและมลูค่ำ) ส ำหรบักรรมกำร 

และหวัหน้ำคณะผูบ้รหิำร รวมทัง้ผูบ้รหิำรระดบัสงูในต ำแหน่ง
ส ำคญัอื่นๆ หำกมกีำรก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน (โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 6.9 ใครเป็นผู้มี
อ ำนำจแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบและสมำชิกของคณะ 
กรรมกำรชุดยอ่ยอื่นๆ)  

 

 นโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนนัน้จะต้องก ำหนดเรื่อง
ต่ำงๆ  เช่น หลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและ
ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน ฯลฯ ไว้อย่ำง
ชดัเจน  

 

 คณะกรรมกำรบรษิทัจะต้องน ำค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอแนะเข้ำรบักำร
อนุมตัติำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัหรอืตำมมตขิอง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 5.2 คณะกรรมกำร
จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรจึงจะจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่
กรรมกำรได้) ส่วนค่ำตอบแทนส ำหรับหัวหน้ำผู้บริหำร
ระดับสูง (รวมทัง้ผู้บริหำรระดับสูงในต ำแหน่งส ำคัญอื่นๆ 
หำกมกีำรก ำหนดไวใ้นกฎบตัร) นัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัเป็น
ผูม้อี ำนำจอนุมตั ิ

 

 อนึ่ ง บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรำยชื่อสมำชิกคณะ 
กรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน กำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนในรอบปีที่ผ่ำนมำในแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)34 

 

 นอกจำกนี้  บรษิัทควรเผยแพร่กฎบัตรของคณะกรรมกำร
พจิำรณำค่ำตอบแทน และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
ไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัดว้ย เนื่องจำกเป็นเรื่องทีอ่ยู่ในควำม
สนใจของผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนโดยทัว่ไป 

 

ASEAN CG SCORECARD, IOD-CGR และ SET-CG PRINCIPLE ระบุว่ำคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนควรมกีำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 
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2.5 หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในกำร หลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทนทีค่วรก ำหนดไวใ้น 
ก ำหนดค่ำตอบแทนทีจ่ะก ำหนดไว้ใน นโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนทัง้ในส่วนของกรรมกำรและ 
นโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ฝำ่ยบรหิำร35 คอื 
ควรเป็นเช่นไร (1) ค่ำตอบแทนของกรรมกำรควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่

เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม 
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที ่ขอบเขตของบทบำทและควำม
รบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ร ับจำกกรรมกำรแต่ละคน 
กรรมกำรที่ได้รบัมอบหมำยหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบ
เพิม่เตมิ เช่น เป็นสมำชกิของคณะกรรมกำรชุดย่อยควร
ไดร้บัค่ำตอบแทนเพิม่ทีเ่หมำะสมดว้ย 

  (2) ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จดักำรและผู้บรหิำรระดบัสูง
ควรเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดภำยในกรอบที่ได้รบัอนุมตัจิำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั ระดบัค่ำตอบแทนเป็น
เงนิเดือน โบนัสและผลตอบแทนจูงใจในระยะยำวควร
สอดคลอ้งกบัผลงำนของบรษิทัและผลกำรปฏบิตังิำนของ
ผูบ้รหิำรแต่ละคน 

  (3) ค่ำตอบแทนทีก่ ำหนดนัน้ควรค ำนึงถงึสถำนะทำงกำรเงนิ
ของบรษิทั เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ 

 
2.6 ข้อมลูทีจ่ะน ำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในกรณทีีจ่ะตอ้งมกีำรขออนุมตัจิำ่ยค่ำตอบแทนส ำหรบั 
เพือ่ขออนุมติัจ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรบั กรรมกำรตำมทีเ่สนอแนะโดยคณะกรรมกำรพจิำรณำ 
กรรมกำรตำมทีเ่สนอแนะโดยคณะ ค่ำตอบแทนจำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ คณะกรรมกำรควร  
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน น ำเสนอขอ้มลูต่ำงๆ ต่อไปนี้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม  
ควรมีรำยละเอียดเพียงใด (1) จ ำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำร โดยแยกเป็น

คำ่ตอบแทนของกรรมกำรและค่ำตอบแทนของกรรมกำร
ชุดยอ่ยต่ำงๆ (เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะ 
กรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนและ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เป็นตน้)  

  (2) หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในกำรพจิำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทน  

  (3) ขอ้มลูเปรยีบเทยีบกบัค่ำตอบแทนในปีทีผ่่ำนมำ 
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 ทัง้นี้  ควรระบุด้วยว่ำกำรก ำหนดค่ำตอบแทนนี้ เป็นกำร
พจิำรณำและเสนอแนะโดยคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน
หรอืไม่ ซึ่งหำกเป็นกรณีที่บรษิทัไม่มีคณะกรรมกำรพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน หรอืม ีแต่กำรก ำหนดค่ำตอบแทนนี้มไิดเ้ป็นกำร
เสนอแนะโดยคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน ก็ให้ระบุ
ด้วยว่ำ “ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน”36 ซึ่งหำกเป็นกรณีที่บริษัทมีคณะกรรมกำร
พจิำรณำค่ำตอบแทน แต่ค่ำตอบแทนทีข่ออนุมตัมิไิดเ้ป็นกำร
เสนอแนะโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ก็ควร
แสดงเหตุผลตำมสมควรว่ำเหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้  

 

2.7 คณะกรรมกำรสรรหำ  คณะกรรมกำรสรรหำมหีน้ำทีค่ดัเลอืกผูท้ีเ่หมำะสมเพื่อเสนอ 
(Nomination Committee) มีหน้ำที ่ ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำใหค้วำมเหน็และเสนอต่อที่ 
อะไรบ้ำง   ประชุมผู้ถือหุ้นพจิำรณำเลอืกตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

และรวมถึงคัดเลือกผู้ที่ เหมำะสมเพื่ อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรแต่งตัง้เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บรหิำรสูงสุด และ
ผูบ้รหิำรระดบัสูง (รวมทัง้ผู้บรหิำรระดบัสูงในต ำแหน่งส ำคญั
อื่นๆ หำกมกีำรก ำหนดไวใ้นกฎบตัร)  

 

 ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิัทควรมอบหมำยให้คณะกรรมกำร 
สรรหำจดัท ำนโยบำยในกำรสบืทอดต ำแหน่งส ำหรบัผู้บรหิำร
ระดับสูงไว้ด้วยก็ได้  เพื่อให้มีบุคลำกรทดแทนในต ำแหน่ง
ส ำคญัๆ ทีอ่ำจลำออกหรอืเกษยีณอำยุ ซึง่ขอบเขตอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรสรรหำนี้จะต้องก ำหนดไว้ให้ชดัแจ้งในกฎบตัร
ของคณะกรรมกำรสรรหำ (โปรดดูส่วนที ่1 ขอ้ 6.1 บรษิทัต้อง
จดัให้มคีณะกรรมกำรชุดย่อยกี่ชุด อะไรบ้ำง ข้อ 6.2 สมำชกิ
ในคณะกรรมกำรชุดย่อยนัน้จะจ ำกดัเฉพำะผู้ที่ด ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรของบรษิทัเท่ำนัน้หรอืไม่ และขอ้ 6.9 ใครเป็นผูม้ ี
อ ำนำจแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบและสมำชกิคณะกรรมกำร
ชุดยอ่ยอื่นๆ)  
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2.8 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมหีน้ำทีก่ ำหนดกรอบ 
 (Risk Management Committee)  นโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวมของ 
มีหน้ำทีอ่ะไรบ้ำง บรษิัทซึ่งจะครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ ที่ส ำคญั 

เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติ ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
ควำมเสี่ยงจำกสภำวะผันผวนของตลำด ควำมเสี่ยงด้ำน
สภำพคล่อง ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรและควำมเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำร เป็นต้น ขึ้นอยู่กับฐำนะ
ทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท พร้อมทัง้
ก ำหนดให้ฝ่ำยบรหิำรมีมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและจ ำกัด
ควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ซึ่งคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง
จะตอ้งตดิตำม ประเมนิและก ำกบัดแูลกระบวนกำรกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมและ
เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้ก ำหนดไว้ ซึ่งขอบเขตอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งนี้จะต้องก ำหนดไวใ้ห้ชดัแจง้
ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง (โปรดดูส่วน
ที่ 1 ข้อ 6.1 บรษิัทต้องจดัให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อยกี่ชุด 
อะไรบ้ำง ข้อ 6.2 สมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยนั ้นจะ
จ ำกดัเฉพำะผูท้ีด่ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบรษิทัเท่ำนัน้
หรือไม่ และข้อ 6.9 ใครเป็นผู้มีอ ำนำจแต่งตัง้กรรมกำร
ตรวจสอบและสมำชกิคณะ กรรมกำรชุดยอ่ยอื่นๆ)  

 
2.9 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรมหีน้ำทีศ่กึษำและก ำหนด 
 (Corporate Governance  หลกักำรและขอ้พงึปฏบิตัทิีส่ ำคญัของกระบวนกำรก ำกบัดแูล 
Committee) มีหน้ำทีอ่ะไรบ้ำง  กิจกำรให้เหมำะสมกับธุรกิจ กำรจดัท ำจรรยำบรรณในกำร

ด ำเนินธุรกจิ (Code of Business Conduct) และจรรยำบรรณ
ของพนักงำน(Code of Conduct) และจดัพิมพ์เผยแพร่หรอื
สื่อสำรต่อผู้ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏบิตัแิละเพื่อให้
เป็นที่ทรำบโดยทัว่กนั รวมถึงกำรทบทวนข้อควำมประกำศ
เกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี และดูแลให้หลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดีที่ก ำหนดขึ้นมีผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็น
รปูธรรม ทัง้นี้หำกไม่แยกคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรเป็น
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงหำก อำจรวมอยู่ในคณะกรรมกำร
สรรหำกไ็ด ้
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ค ำอธบิำยเพิม่เตมิ 

 

                                                           
1  มำตรำ 77 พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และมำตรำ 89/7 พระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2  มำตรำ 823 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย ์
3 มำตรำ 89/21 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
4 มำตรำ 89/21 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

5  มำตรำ 89/15 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ข
เพิม่เตมิ) 

6  มำตรำ  31 พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
7  มำตรำ 145 พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
8 มำตรำ 136 และ มำตรำ 139 พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ข
เพิม่เตมิ) 

9 มำตรำ 107(2)(ก) พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
10 มำตรำ 107(2)(ข)  พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
11 มำตรำ 107(2)(ค)  พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
12  มำตรำ 76 พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
13 มำตรำ 107(1) พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
14  มำตรำ 90 พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535  
15  มำตรำ 89/29 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ข  

เพิม่เตมิ) ประกอบประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นกำร
ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง กำร
เปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์
พ.ศ. 2547 

16  มำตรำ 89/29 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ข  

เพิม่เตมิ) ประกอบประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นกำร
ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง กำร
เปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์
พ.ศ. 2547 
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17  มำตรำ 89/12 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ข  

เพิม่เตมิ) ประกอบประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นกำร
ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง กำร
เปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในกำรในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 

18  ขอ้ 19(5)(ง) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม(่ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

19  ขอ้ 5 วรรค 2 (4) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 32/2551 เรือ่ง กำรเสนอขำย
หลกัทรพัยอ์อกใหมต่่อกรรมกำรหรอืพนกังำน 

20   ขอ้ 10 (2) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 32/2551 เรือ่ง กำรเสนอขำยหลกัทรพัย์
ออกใหมต่่อกรรมกำรหรอืพนกังำน 

21  ขอ้ 3 วรรค 2 (1)(ข) ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี ่สจ.
36/2546 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นกำรผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกจิกำร โดยอำศยั
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกจิกำร 

22  ขอ้ 5 (บจ/พ 01-00) ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง กำรเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 
2542 (ฉบบัปรบัปรงุวนัที ่6 พ.ย. 2555) 

23  มำตรำ 101 พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
24   มำตรำ 85 พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) และ 

มำตรำ 89/7 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ข
เพิม่เตมิ) 

25  มำตรำ 823 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย ์มำตรำ 95 และมำตรำ 97 พระรำชบญัญตับิรษิทั
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

26  มำตรำ 89/21 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ข
เพิม่เตมิ) 

27  มำตรำ 85 พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) และ   
มำตรำ 89/7 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ข
เพิม่เตมิ) 

28  มำตรำ 89/7 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ข
เพิม่เตมิ) 

29  ขอ้ 7 ประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที ่บจ/ร 01-04 เรือ่ง คุณสมบตั ิและขอบเขตกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ พ.ศ. 2551 

30  ขอ้ 4(3) และ (4) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ.11/2552 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัทีอ่อก
หลกัทรพัย ์(ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ประกอบ ขอ้ 9 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีของ
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บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(แบบ 56-1) และขอ้ 5 รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(แบบ 
56-2)     

31   ขอ้ 8 แนวทำงปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที ่บจ/ร 25-00 (โดยฝำ่ยบรษิทัจดทะเบยีน 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

32   มำตรำ 89/25 และ 281/8 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้ี
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิ)     

33   มำตรำ 89/25 และ 281/8 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (ตำมทีไ่ดม้ี
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

34  ขอ้ 4(3) และ (4) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ.11/2552 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัทีอ่อก
หลกัทรพัย ์(ตำมทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ประกอบขอ้ 9 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีของ
บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(แบบ 56-1) และขอ้ 5 รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(แบบ 
56-2) 

35  แนวปฏบิตัเิพิม่เตมิเรือ่งคณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน ศูนยพ์ฒันำกำรก ำกบัดแูลกจิกำร
บรษิทัจดทะเบยีน ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (เมษำยน 2551)  

36  คู่มอื AGM Checklist และค ำอธบิำย คู่มอื AGM Checklist โดยสมำคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สมำคม
บรษิทัจดทะเบยีนไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 



1 
 

ส่วนท่ี 3. ความรบัผิดของกรรมการ 

 

1.  หลกัเกณฑข์องกฎหมายเก่ียวกบัความรบัผิดทางแพ่งของกรรมการ 

1.1. กรณทีีก่รรมการจะตอ้งรบัผดิต่อผูถ้อืหุน้หรอืบุคคลอื่นนัน้มอีะไรบา้ง 

1.2. กรณทีีก่รรมการตอ้งรบัผดิต่อบรษิทัมอีะไรบา้ง 

1.3. การปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะเป็นผูท้ีไ่ดร้บัความไวว้างใจ (Fiduciary Duties) มคีวามหมายอยา่งไร 

1.4. การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย “ความระมดัระวงั” (Duty of Care) หมายความว่าอยา่งไร 

1.5. กรรมการตอ้งใช ้“ความระมดัระวงั” ในระดบัใด 

1.6. การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย “ความซื่อสตัยส์ุจรติ” (Duty of Loyalty”) หมายความว่าอยา่งไร 

1.7. นอกจากการกระท าอนัเป็นการขดัหรอืแย้งกบัประโยชน์ของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญัแล้ว ยงัมี

กรณทีีถ่อืไดว้่ากรรมการมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นๆ อกีหรอืไม ่

1.8. ขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะช่วยใหก้รรมการไม่ต้องรบัผดิตาม “หลกัความระมดัระวงั” และ “หลกัความความ

ซื่อสตัยส์ุจรติ” มอีะไรบา้ง 

1.9. แนวทางปฏิบัติส าหรบักรรมการซึ่งจะถือเป็นการท าหน้าที่ในที่ประชุมคณะกรรมการตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายและไมก่่อใหเ้กดิความรบัผดิควรเป็นอย่างไร 

1.10. กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมคณะกรรมการจะต้องรบัผดิชอบร่วมกบักรรมการคนอื่นๆ ในมติ

ของคณะกรรมการซึ่งถอืว่าไม่ถูกต้องตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายและก่อความเสยีหายให้แก่

บรษิทัหรอืไม่ 

1.11. การงดออกเสยีงของกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมมผีลอย่างไร 
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2.  หลกัเกณฑข์องกฎหมายเก่ียวกบัความรบัผิดทางอาญาของกรรมการ 

2.1. กรรมการทีไ่มป่ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความความระมดัระวงัและดว้ยความความซื่อสตัยส์ุจรติจะมคีวาม
รบัผดิทางอาญาดว้ยหรอืไม่ 

2.2. กรรมการทีไ่มป่ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความความรบัผดิชอบจะมคีวามรบัผดิทางอาญาดว้ยหรอืไม่ 
2.3. ในกรณีไม่ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ด้วยความความระมดัระวงัและด้วยความซื่อสตัย์

สุจรตินัน้ ความรบัผดิทางอาญาเป็นความรบัผดิร่วมกนัของกรรมการทัง้คณะเช่นเดยีวกบักรณี
ความรบัผดิทางแพ่งหรอืไม ่

2.4. มีโทษอาญาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการในกรณีอื่นๆ นอกจากกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รบัผดิชอบ ดว้ยความความระมดัระวงั และดว้ยความความซื่อสตัยส์ุจรติหรอืไม่ 

2.5. การที่บรษิัทต้องรบัผดิทางอาญาภายใต้กฎหมายที่มบีทลงโทษจ าคุกนัน้ กรรมการจะได้รบัผล
อยา่งไร 
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1. หลกัเกณฑข์องกฎหมายเก่ียวกบัความรบัผิดทางแพ่งของกรรมการ 

1.1 กรณีทีก่รรมการจะต้องรบัผิดต่อ หากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้หรอืบุคคลอื่นซึง่เกีย่วขอ้ง 
ผูถ้ือหุ้นหรือบคุคลอืน่นัน้มีอะไรบ้าง กบับรษิทัหรอืบุคคลทีซ่ือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในกรณต่ีาง ๆ 
 ต่อไปนี้  กรรมการจะต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนัน้

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้หรอืบุคคลอื่นซึง่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัหรอืบุคคลทีซ่ือ้
ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั (แลว้แต่กรณ)ี   

 
(1) ความเสยีหายทีเ่กดิขึ้นแก่ผูถ้อืหุน้ กรรมการตอ้งรว่มกนัรบัผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ 
และบุคคลอืน่ซึง่เกีย่วขอ้งกบับรษิทั และบุคคลอื่นซึง่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัในกรณใีดกรณหีนึ่งต่อไปนี้ 1 
  (ก) การแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จ หรอืปกปิดข้อความอนัควรต้อง

แจง้เกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัใน
การเสนอขายหุน้ หุน้กู ้หรอืตราสารการเงนิของบรษิทั 

  (ข) การแสดงข้อความหรือลงรายการในเอกสารที่ยื่นต่อนาย
ทะเบยีนโดยขอ้ความหรอืรายการนัน้เป็นเท็จ หรอืไม่ตรงกบั
บญัช ีทะเบยีน หรอืเอกสารของบรษิทั 

  (ค) การจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน รายงานการประชุม 
ผูถ้อืหุน้ หรอืรายงานประชุมคณะกรรมการอนัเป็นเทจ็ 

 
(2) ความเสยีหายทีเ่กดิขึ้นแก่บุคคลที ่ กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งร่วมกนัรบัผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
ซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั แก่บุคคลทีซ่ือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในกรณใีดกรณีหนึ่ง 
  ต่อไปนี้ 2 
  (ก) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมี

ข้อความที่เป็นเท็จในสาระส าคญัหรอืปกปิดข้อความจรงิที่
ควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญั 

  (ข) การที่งบการเงนิและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผล
การด าเนินงานของบรษิัทหรอืรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผย
ตามกฎหมายมขีอ้ความที่เป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรอืปกปิด
ขอ้ความจรงิทีค่วรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญั 

  (ค) การที่ความเห็นของกิจการเมื่อมีผู้ท าค าเสนอซื้อหุ้นของ
บริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทัว่ไปมีข้อความที่เป็นเท็จใน
สาระส าคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งใน
สาระส าคญั 
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  (ง) การใหข้อ้มลูหรอืรายงานอื่นใดเกี่ยวกบักจิการทีบ่รษิทัจดัท า
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนเป็นการทัว่ไป 
ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดมี
ข้อความที่เป็นเท็จในสาระส าคญัหรอืปกปิดข้อความจรงิที่
ควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญั  

 
 ในกรณีทีเ่กดิขอ้เทจ็จรงิตามกรณีขอ้ (1) นัน้กรรมการจะต่อสูใ้ห้

ไม่ต้องรบัผดิได้ก็ต่อเมื่อพสิูจน์ได้ว่าตนมไิด้มสี่วนในการกระท า
ความผดินัน้ด้วย 3 ส่วนในกรณีของข้อ (2) กรรมการจะต้อง
พสิจูน์ใหไ้ดว้่าโดยต าแหน่งหน้าทีต่นไม่อาจล่วงรูถ้งึความแทจ้รงิ
ของขอ้มลูหรอืการขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้นัน้4   

1.2  กรณีทีก่รรมการต้องรบัผิด หากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้แก่บรษิทัในกรณใีดกรณหีนึ่งต่อไปนี้ 
ต่อบริษทัมีอะไรบ้าง   กรรมการจะตอ้งรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 5  
    (1) กรรมการไม่ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
   (2) กรรมการไมป่ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั  
   (3) กรรมการไมป่ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 
 การปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการนัน้เป็นการปฏบิตัหิน้าที่ใน

ฐานะเป็นผู้ทีไ่ดร้บัความไวว้างใจ (Fiduciary Duties) (โปรดด ู
ข้อ 1.3 การปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ที่ได้รบัความไว้วางใจ 
(Fiduciary Duties) มคีวามหมายอย่างไร) กฎหมายจงึต้องวาง
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการไว้ให้พอเหมาะ
พอควร ซึ่งก็ได้แก่หลักการทัง้ 3 ประการที่กล่าวข้างต้น คือ 
กรรมการต้องปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความระมดัระวงั และด้วยความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ 

 
 อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ที่ได้ร ับความ

ไว้วางใจ (Fiduciary Duties) นัน้ก็มไิด้หมายความว่ากรรมการ
จะเป็นผู้ร ับประกันให้แ ก่ผู้ถือหุ้นว่าบริษัทจะต้องประสบ
ความส าเรจ็อยา่งแน่นอนโดยจะไม่มคีวามผดิพลาดใด ๆ เกดิขึน้ 
ดงันัน้ แมบ้รษิทัจะไมป่ระสบความส าเรจ็หรอืไดร้บัความเสยีหาย
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของคณะกรรมการ กฎหมายกจ็ะไม่เอา
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ผดิกบักรรมการ หากกรรมการไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์
สุจรติและดว้ยความระมดัระวงัในระดบัทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ 6 

 
 ในทางกฎหมายกรรมการทุกๆ คนไม่ว่าจะเป็น กรรมการที่เป็น

ผู้บรหิาร (Executive Director) และกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผูบ้รหิาร (Non-Executive Director) ซึง่บางส่วนเป็นกรรมการ
อิสระ (Independent Director) (โปรดดูส่วนที่ 1 ข้อ 1.3 
กรรมการแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง) หากไม่ปฏิบตัิ
หน้าทีต่ามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนดไวก้จ็ะมคีวามรบัผดิอย่าง
เดียวกันและกรรมการไม่อาจยกเอาการที่ตนมไิด้มหีน้าที่เป็น
ผู้บริหารขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้พ้นจากความรับผิดส าหรับความ
เสยีหายที่เกิดขึน้แก่บรษิัทจากการไม่ปฏบิตัิหน้าที่ของตนตาม
กฎหมาย  

 
 มีข้อ น่าสัง เกตว่ า  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) นัน้ไดม้ี
การก าหนดใหก้รรมการต้องปฏบิตัหิน้าที ่“ดว้ยความรบัผดิชอบ” 
เพิม่ขึน้อกีประการหนึ่งด้วย (นอกเหนือจากการที่จะต้องปฏบิตัิ
หน้าที ่“ดว้ยความระมดัระวงั” และ “ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ”) 7  

 
 อยา่งไรกต็าม ความรบัผดิทางแพ่ง (คอืการทีก่รรมการจะต้องรบั

ผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่บรษิัทในกรณีไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้ถูกต้อง) นัน้เป็นบทลงโทษที่ก าหนดไว้แต่เฉพาะใน 
พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (คอื การไม่ปฏบิตัหิน้าที ่
“ดว้ยความระมดัระวงั” และ “ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ”)  

 
 ส่วนกรณีไม่ปฏบิตัิหน้าที่ให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ด้มกีาร
แก้ไขเพิม่เติม) นัน้มบีทลงโทษเป็นความรบัผดิทางอาญา (คอื 
โทษปรบั หรอืจ าคุก หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั โปรดดู ขอ้ 2.1 กรรมการ
ที่ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัและด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตจะมีความรับผิดทางอาญาด้วยหรือไม่ และข้อ 2.2 
กรรมการที่ไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบจะมคีวามรบัผดิ
ทางอาญาดว้ยหรอืไม)่ 8  
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 ดงันัน้ หากกรรมการคนใดถูกถอืว่าไม่ปฏบิตัหิน้าที่ “ด้วยความ
ระมดั ระวงั” หรอืไมป่ฏบิตัหิน้าที ่“ดว้ยความความซื่อสตัยส์ุจรติ” 
กรรมการท่านนัน้ก็จะมทีัง้ความรบัผดิทางแพ่งภายใต้ พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และความรับผิดทางอาญา
ภายใต้ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  พ .ศ. 2535 
(ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

 
 ส่วนในกรณีที่กรรมการคนใดถูกถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ “ด้วย

ความรบัผดิชอบ” โดยที่ไม่ถือเป็นกรณีที่ไม่ระมดัระวงัด้วยนัน้ 
กรรมการคนนัน้ก็จะมเีฉพาะความรบัผดิทางอาญาตาม พ.ร.บ.
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ด้มกีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) เท่านัน้ 

 
  นอกจากความรบัผดิทัง้หลายดงักล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นอาจ

รวมตัวกันฟ้องร้องเรียกให้กรรมการรบัผิดชอบในการส่งคืน
ประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัไดต้ามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)9 

 
  นอกจากนี้ กรรมการทีไ่ม่ปฏบิตักิารตามทีก่ฎหมายก าหนดไวใ้น

ข้ออื่นๆ นอกเหนือจากการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ระมดัระวงัและด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติตามที่กล่าวขา้งต้น) โดย
จงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ อาจต้องรบัผดิชดใช้ความเสยีหายที่
เกิดขึ้นให้แก่บรษิัทด้วย แม้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนัน้จะไม่มกีาร
ก าหนดความรบัผดิไวก้ต็าม เนื่องจากความรบัผดิในกรณีนี้จะอยู่
ภายใตห้ลกักฎหมายทัว่ไปเรื่องละเมดิ10 

 
1.3 การปฏิบติัหน้าทีใ่นฐานะเป็น การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการนัน้เป็นการปฏบิตัหิน้าทีใ่น 
ผูที้ไ่ด้รบัความไว้วางใจ (Fiduciary ฐานะเป็นผูท้ีไ่ดร้บัความไวว้างใจ (Fiduciary Duties) อนัเน่ืองมา 
Duties) มีความหมายอย่างไร จากการที่กฎหมายหรือข้อก าหนดที่ เกี่ยวข้องวางหลักให้

คณะกรรมการมอี านาจอย่างเต็มที่ในการบรหิารจดัการกิจการ
ของบรษิทั ส าหรบัขอ้ยกเวน้ทีก่ าหนดใหบ้างเรื่องไม่อยู่ในอ านาจ
ของคณะกรรมการแต่จะต้องไดร้บัมตขิองที่ประชุมผู้ถอืหุ้นนั ้นก็
จ ากัดอยู่แต่เพียงเรื่องที่คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารอาจมี
ผลประโยชน์ขดัแยง้ (Conflict of Interest) หรอืเป็นเรื่องการ
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ตดัสนิใจให้บรษิัทด าเนินการเรื่องส าคญับางเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ
การบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั อาท ิการเพิม่ทุน การลดทุน 
หรือการซื้อทรัพย์สิน เป็นต้น หรือเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบหรอืการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัต่อบรษิทั (โปรดดู ส่วนที ่
2 ขอ้ 1.1 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมอีะไรบ้าง) จงึ
เท่ากับว่าคณะกรรมการนัน้คือผู้ที่ได้ร ับความไว้วางใจจาก 
ผู้ถือหุ้นให้เข้ามาบริหารจัดการบริษัทอันเป็นทรัพย์สินของ 
ผูถ้อืหุน้ เมือ่เป็นเช่นนี้กฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งจงึต้อง
วางหลักเกณฑ์ไว้ตามสมควรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติและเป็น
เครื่องมอืควบคุมให้กรรมการปฏบิตัิหน้าที่ให้เหมาะสมกบัการ
เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความไวว้างใจจากผูถ้อืหุน้ 

 
1.4 การปฏิบติัหน้าทีด้่วย  ในบทบาทดา้นการตดัสนิใจ (Decisional Role) (โปรดดู ส่วนที ่2 
“ความระมดัระวงั” (Duty of Care) ขอ้ 1.2 ในการใชอ้ านาจและปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัของคณะ 
หมายความว่าอย่างไร กรรมการนัน้ คณะกรรมการมบีทบาทอยา่งไร) นัน้ คณะกรรมการ

ในฐานะผูน้ าของบรษิทัจะต้องด าเนินการดว้ยความระมดัระวงั
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และโดยไมม่ผีลประโยชน์
ขดัแยง้กบับรษิทั 

 
 ในบทบาทดา้นการก าหนดทศิทางและตดิตามดูแล (Oversight or 

Supervisory Role) นัน้ (โปรดดู ส่วนที ่2 ขอ้ 1.9 ในบทบาทดา้น
การก าหนดทศิทาง เป้าหมายและนโยบายและการตดิตามดูแลนัน้ 
คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญอะไรบ้าง) นัน้ คณะกรรมการมี
หน้าที่ก ากับดูแลการจัดการงานของฝ่ายบริหารด้วยความ
ระมดัระวงั เพื่อใหก้ารจดัการงานของฝ่ายบรหิารนัน้เกดิประโยชน์
สูงสุดแก่บรษิัท นอกจากนัน้ คณะกรรมการยงัมหีน้าที่ที่จะต้อง
สอดส่องดูแลความเป็นไปต่างๆ ในกิจการของบริษัทอยู่เสมอ 
เพื่อให้ทราบถึงสญัญาณใดๆ ที่บ่งบอกถึงความไม่สุจรติ การไร้
ความสามารถ หรอืข้อผดิพลาดใดๆ ในการด าเนินการของฝ่าย
บรหิารไดอ้ย่างทนัเหตุการณ์ และสัง่การหรอืด าเนินการให้มกีาร
แก้ไขเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการที่ไม่สุจรติ การไร้
ความสามารถ หรอืขอ้ผดิพลาดใดๆ ต่อไป 
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1.5  กรรมการต้องใช้ “ความระมดั หากพจิารณาจาก พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
ระวงั” ในระดบัใด  2535 กรรมการตอ้งใชห้ลกัความระมดัระวงัในการปฏบิตัหิน้าที ่

ดงัต่อไปนี้ 
 
(1)  บทบาทดา้นการตดัสนิใจ ส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบทบาทดา้นการตดัสนิใจนี้ กฎหมาย  
(Decisional Role) ใช ้“หลกัระมดัระวงัในการตดัสนิใจ” (Business Judgment Rule) 
  “หลกัระมดัระวงัในการตดัสนิใจ” หมายถงึ การทีก่รรมการจะไม่

ตอ้งรบัผดิ หากพสิูจน์ไดว้่า  ณ  เวลาทีพ่จิารณาเรื่องทีเ่ป็นปญัหา
นัน้ การตดัสนิใจมลีกัษณะครบถว้นดงัต่อไปนี้ 11 
(ก) การตดัสนิใจไดก้ระท าไปดว้ยความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุ  

สมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็นส าคญั 
(ข) การตัดสินใจได้กระท าบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจรติว่า

เพยีงพอและการตดัสนิใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มสี่วนไดเ้สยี
ไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในเรือ่งทีต่ดัสนิใจนัน้  

 
  มขีอ้น่าสงัเกตว่า “หลกัระมดัระวงัในการตดัสนิใจ”  ทัง้   3  ประการ

ข้างต้นนี้มเีนื้อหาสาระเช่นเดยีวกนักบั  Business Judgment 
Rule  หลกักฎหมายในการตดัสินคดีเกี่ยวกับการตดัสินใจทาง
ธุรกจิที่ใช้กนัอยู่ในสหรฐัอเมรกิาและอกีหลายประเทศ  ซึ่งถอืว่า
แมก้ารตดัสนิใจของคณะกรรมการจะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่
บริษัท  คณะ กรรมการก็ไม่ต้องรับผิดหากพิสูจ น์ได้ว่า  การ
ตัดสินใจนั ้นได้กระท าไปบนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ทัง้สาม
ประการดงักล่าวอนัถอืเป็นเครื่องมอืชีว้ดัว่าคณะกรรมการไดใ้ช้ 
“ความระมดัระวงั” ตามสมควรในการตดัสนิใจนัน้แลว้ 

 
  โดยหลกั “ความระมดัระวงัในการตดัสนิใจ” มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
การตดัสินใจได้กระท าไปด้วย ศาลในสหรฐัอเมรกิาเคยวนิิจฉยัว่าประเดน็ส าคญัจะอยู่ตรงทีว่่า 
ความเชือ่โดยสจุริตและสมเหตสุมผล การตดัสนิใจทีก่รรมการอา้งว่า “เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของ 
ว่าเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของ บรษิทัเป็นส าคญั” นัน้อยูบ่น “ความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผล” 
บริษทัเป็นส าคญั หรือไม่12  ซึ่งหมายความว่า จะต้องเป็นความเชื่อที่ “มาจาก

ความประพฤตชิอบ” ไม่มวีตัถุประสงค์อื่นแอบแฝง และต้องเป็น
ความเชื่อทีไ่ม่เขา้ลกัษณะปิดหูปิดตาตนเอง (Not Blind) อนัจะ
ถอืไดว้่าเป็นความเชื่อโดยประมาทเลนิเล่อ 
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การตดัสินใจได้กระท าบนพ้ืนฐาน หลกัการในขอ้นี้มปีระเดน็ส าคญัอยูต่รงทีก่ารตดัสนิใจทีก่รรมการ 
ข้อมลูทีเ่ชือ่โดยสจุริตว่าเพียงพอ อ้างว่า “เชื่อว่ามขีอ้มูลเพยีงพอ” แล้วนัน้ถือเป็น “ความเชื่อโดย

สุจรติ” หรอืไม่ (เช่นเดยีวกนักบัการวนิิจฉัยกรณี “การตดัสนิใจ
ได้กระท าไปด้วยความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคญั ” ซึ่งได้กล่าวไว้แล้ว
ขา้งตน้) กล่าวคอื จะต้องเป็นความเชื่อที ่“มาจากความประพฤติ
ชอบ” ไม่เขา้ลกัษณะปิดหูปิดตาตนเอง (not blind) อนัจะถอืได้
ว่าเป็นความเชื่อโดยประมาทเลนิเล่อ 

 
การตดัสินใจได้กระท าไปโดยตนไม่มี กรรมการคนใดมสี่วนไดเ้สยีโดยทางตรง (คอื ตนเป็นผูม้สี่วนได ้
ส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย เสยีเอง) หรอืมสี่วนไดเ้สยีโดยทางออ้ม (คอื บุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
อ้อมในเรือ่งทีต่ดัสินใจ กบัตน เช่น พี่น้อง ญาติ หรอืบรษิทัที่ตนเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ เป็น 

ผูม้สี่วนไดเ้สยี) ในเรือ่งทีจ่ะพจิารณาในวาระใดๆ ของการประชุม
คณะ กรรมการ กรรมการคนนัน้จะต้องงดออกเสยีงหรอืไม่เข้า
ร่วมการประชุมเฉพาะในวาระนัน้ ส าหรบักรรมการคนใดที่ไม่
แน่ใจว่าตนถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อมในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ ก็ควรถือปฏิบัติเช่น 
เดยีวกนั  

 
 ในการปฏิบตัิหน้าที่นัน้ คณะกรรมการจะต้องอาศัยข้อมูลและ

ความเหน็ทีไ่ดร้บัจากฝา่ยบรหิาร เจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง ทีป่รกึษา 
หรอืผูส้อบบญัชอีสิระ ดงันัน้ หากกรรมการไดพ้จิารณาขอ้มลูและ
ความเห็นดังกล่าวแล้วและเห็นว่า ผู้ที่น าเสนอนั ้นมีความ
น่าเชื่อถอืรวมทัง้มคีวามรูแ้ละความสามารถเกี่ยวกบัขอ้มูลหรอื
ความเห็นที่ให้ ไม่มพีฤติกรรมเป็นที่น่าสงสยัหรอืไม่มสีญัญาณ
เตือนภัยต่าง ๆ ซึ่งสมควรสังเกตเห็นได้ คณะกรรมการย่อม
สามารถใชข้อ้มลูทีไ่ดร้บัมาเพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจได้ 

 
 อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิาร (Non-Executive 

Director) และกรรมการอสิระ (Independent Director) ควรมี
ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัธุรกจิของบรษิทัในระดบัทีจ่ะสามารถ
ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อ
โต้แยง้ได้อย่างมคีุณภาพเมื่อมเีหตุอนัสมควร และต้องด ารงตน
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เป็นอสิระไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของฝ่ายบรหิารหรอืกรรมการ
ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

(2) บทบาทดา้นการก าหนดทศิทาง การปฏบิตัหิน้าทีเ่ช่นใดจะเขา้ขา่ยเป็นการไมใ่ช้ “ความ 
และตดิตามดแูล (Oversight of  ระมดัระวงั” นัน้จะตอ้งวนิิจฉัยจากขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ที ่
Supervisory Role) เป็นอยู่ในขณะทีค่ณะกรรมการก าลงัท าการพจิารณาตดัสนิใจใน

เรื่องที่เป็นปญัหา ซึง่กส็อดคลอ้งกบัหลกัการในประเทศอื่น เช่น 
ในสหรฐัอเมรกิาซึง่ศาลเคยมคี าพพิากษาเป็นบรรทดัฐานไวว้่า “a 
wisdom developed after an event, and having it and its 
consequences as a source, is a standard no man should 
be judged by.”13 (สิง่ทีไ่ดเ้หน็หรอืเรยีนรูเ้ป็นทีแ่น่ชดัภายหลงัที่
เหตุการณ์เกดิขึน้แลว้รวมทัง้การใชส้ิง่ทีไ่ดเ้หน็หรอืเรยีนรูแ้ลว้นัน้
หรอืผลของมนัเป็นแนวทางนัน้ ไม่อาจน ามาใช้เป็นมาตรฐานใน
การตดัสนิความส าหรบับุคคลหนึ่งบุคคลใด) 

 
  ส าหรบัการปฏบิตัิหน้าที่ในบทบาทด้านการก าหนดทศิทางและ

ตดิตามดูแลนี้ หากมกีารตดัสนิใจใด ๆ เขา้มาเกี่ยวข้องก็จะใช ้
“หลกัระมดัระวงัในการตดัสนิใจ” (Business Judgment Rule) 
แต่ในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนัน้ระดับของความ
รบัผดิชอบจะเป็นไปตาม “หลกัระมดัระวงัเยีย่งวญิญชูน”  

 
  “หลกัระมดัระวงัเยีย่งวญิญูชน” หมายถงึ การที่กรรมการต้อง

ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย “ความระมดัระวงั” เยีย่ง “วญิญูชน” ผูป้ระกอบ
ธุรกจิเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใตส้ถานการณ์อย่างเดยีวกนั14    

 
  “วญิญชูนผูป้ระกอบธุรกจิเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใต้สถานการณ์

อย่างเดยีวกนั” นัน้หมายถงึ การน าการกระท าของกรรมการที่
เป็นปญัหาไปพิจารณาเปรียบเทียบกับการกระท าของบุคคล
โดยทัว่ไปทีอ่ยูใ่นสภาวะรูผ้ดิรูช้อบตามปกติ15 

  (1) หาก...ประกอบธุรกิจเช่นเดยีวกนั (พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ 
มาตรา 89/8) 

  (2) หาก...มคีุณสมบตั ิ ความรู ้ ความสามารถ  และประสบการณ์
เช่นเดยีวกนั (พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์มาตรา 89/9) 

 (3) หากอยู่ในต าแหน่ง และมขีอบเขตความรบัผดิชอบ (ตามที่
ก าหนดโดยกฎหมายหรอืตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะ 
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กรรมการ รวมทัง้ตามวัต ถุประสงค์ของการแต่งตั ้ง ) 
เช่นเดยีวกนัในบรษิทั และ (พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์มาตรา 89/9) 

  (4) หาก...อยู่ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน16 (พ.ร.บ. 
หลกัทรพัย ์มาตรา 89/8) 

 
  โดยปกตใินการปฏบิตัหิน้าทีก่ ากบัดแูลนัน้ กรรมการไม่จ าเป็นต้อง

ทราบรายละเอียดของทุกเรื่อง และกรรมการสามารถให้ความ
ไว้วางใจได้ว่าฝ่ายบรหิารจะปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ 
เวน้แต่มพีฤตกิรรมเป็นทีน่่าสงสยัซึง่สมควรสงัเกตเหน็ได ้ 

 
  ดังนัน้ การที่ฝ่ายบริหารได้ด าเนินกิจการของบริษัทไปจนเกิด

ความเสียหายแก่บรษิัทโดยผิดกฎหมายนัน้ กรรมการซึ่งมไิด้มี
ส่วนร่วมด้วยอาจยกข้อต่อสู้ได้ว่า ในการปฏบิตัิหน้าที่ของตนใน
ฐานะกรรมการของบรษิทัตนมไิดท้ราบและไม่ควรจะไดท้ราบถงึสิง่
ทีฝ่่ายบรหิารได้ด าเนินการไปนัน้ (โดยใชค้วามระมดัระวงัในระดบั
ของวญิญูชนในสภาวการณ์เช่น เดยีวกนั) ซึ่งต้องหมายความว่า 
กรรมการมขี้อมูลที่ทนัต่อเหตุการณ์เกี่ยวกบัสถานะทางการเงนิ
และผลประกอบการของบริษัทอยู่ตลอดเวลาและได้จดัให้ฝ่าย
บรหิารรายงานสถานะทางการเงนิและผลประกอบการของบรษิัท 
รวมทัง้ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ เป็นประจ า ขณะเดียวกันก็ได้ใช้
ประสบการณ์ในการสงัเกตพฤตกิรรมทีน่่าสงสยัและสญัญาณเตอืน
ภยัอื่น ๆ และต้องซกัถามฝ่ายบรหิารจนได้ความชดัแจง้เป็นที่ยุต ิ
หากปรากฏว่ามกีารด าเนินการที่ขดัแย้งต่อนโยบายของบรษิัท 
กฎหมาย หรอืกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง (โปรดดู ส่วนที่ 4 ข้อ 1.7 
การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการควรมหีลกัการอย่างไร 

 
  แมว้่ากรรมการจะไมต่อ้งเขา้ไปเกี่ยวกบัการจดัการงานประจ าวนั

ของบรษิัท แต่กรรมการก็ยงัมหีน้าที่ที่จะต้องก ากบัดูแลความ
เป็นไปต่างๆ ในกิจการของบริษัทให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
กรรมการจ าเป็นต้องมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัธุรกจิของ
บรษิทัเพื่อให้สามารถปฏบิตัหิน้าที่ก ากบัดูแลการจดัการกจิการ
ของบริษัทของฝ่ายบริหารในระดับที่ถือได้ว่ าได้ใช้ความ
ระมดัระวงัตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ซึ่งในกรณีที่เป็นปญัหา
จนถึงขัน้ฟ้องร้องและน าคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลนั ้น 
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กรรมการไม่สามารถอ้างเอาความที่ตนไม่มคีวามรู้หรอืความ
เขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัมาเป็นขอ้ต่อสูใ้หพ้น้ผดิตามกฎหมายได้ 

 
  เมื่อใดก็ตามที่กรรมการ “ได้รบัรู”้ หรอื ”ควรจะได้รบัรู้” ถงึการ

ด าเนินการที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว (โดยใช้ความ
ระมดัระวงัในระดบัของวญิญชูนในสภาวการณ์เช่นเดยีวกนั) แลว้ 
กรรมการจะต้องด าเนินการตามสมควร (โดยใชค้วามระมดัระวงั
ในระดบัของวญิญูชนในสภาวการณ์เช่นเดยีวกนั) เพื่อป้องกัน
ไม่ใหเ้กดิความเสยีหายเพิม่ขึน้ หรอืเพื่อบรรเทาความเสยีหายที่
เกดิขึน้แลว้  

 
  ดงันัน้ ในกรณีทีก่รรมการท่านใดไดร้บัทราบหรอืมขีอ้มลูใด ๆ ที่

เห็นว่าได้เกิดหรือคาดหมายว่าอาจจะเกิดความเสียหายหรือ
เหตุการณ์ในทางลบอย่างมนีัยส าคญักับบรษิัท กรรมการท่าน
ดงักล่าวก็จะต้องขอให้มกีารประชุมคณะกรรมการโดยเร่งด่วน
เพื่อพจิารณาด าเนินการตามความเหมาะสมดว้ย (โปรดดูส่วนที ่
4. ขอ้ 1.2 ใครเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ) 

 
  ในประเทศไทยยงัไม่มคี าพิพากษาศาลฎีกาในประเด็นการใช ้

“ความระมดัระวงั” ในบทบาทดา้นการก าหนดทศิทางและตดิตาม
ดูแลนี้โดยตรง แต่ก็มคี าพพิากษาฎกีาตามหลกัการเรื่อง “ความ
ระมดัระวงั” ของกรรมการบรษิัทเอกชนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยซ์ึ่งพอจะใช้เทยีบเคยีงเพื่อประโยชน์ในการท า
ความเขา้ใจได ้ 

 
  ในการทีจ่ะปฏบิตักิารตาม “หลกัระมดัระวงัในการตดัสนิใจ” หรอื 

“หลักระมดัระวังเยี่ยงวิญญูชน ” ได้นัน้ กรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผูบ้รหิาร (Non-Executive Director) (โปรดดูส่วนที่ 1 ขอ้ 1.3 
กรรมการแบ่งออกไดเ้ป็นกี่ประเภท อะไรบา้ง) นัน้จะต้องมคีวาม
เข้าใจธุรกิจของบรษิัทพอสมควร โดยเฉพาะความเสี่ยงต่างๆ 
และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ โดยได้ศึกษาขอ้มูลที่
ได้รบัก่อนเข้าประชุมแล้วเป็นอย่างดี ซึ่งเทคนิคในการศึกษา
ขอ้มลูคอืการพยายามสงัเกตหาสิง่ที่มลีกัษณะไม่ปกต ิ(Look for 
“Red Flags”) เพื่อตัง้ค าถามในที่ประชุมคณะกรรมการให้ไดร้บั
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ค าตอบที่ชดัเจนและโปร่งใส นอกจากนี้ ยงัจะต้องขอให้มกีาร
ประชุมคณะกรรมการโดยเร่งด่วนทุกครัง้ที่มีหรือคาดว่าจะมี
เหตุการณ์ในทางลบอยา่งมนียัส าคญัเกดิขึน้กบับรษิทั 

 
  หากกรรมการไดป้ฏบิตักิารตาม “หลกัระมดัระวงัในการตดัสนิใจ” 

หรอื “หลกัระมดัระวงัเยีย่งวญิญูชน” (แล้วแต่กรณี) แล้ว แต่ก็ยงั
เกิดความเสียหายแก่บรษิัท กรรมการจะไม่ต้องรบัผดิในความ
เสียหายดังกล่าวในส่วนของ “ความระมัดระวัง” แต่จะต้องไป
พจิารณาเรื่อง “ซื่อสตัยส์ุจรติ” หรอืไม่ต่อไป (โปรดดู ขอ้ 1.6 การ
ปฏบิตัิหน้าที่ด้วย “ความซื่อสตัย์สุจรติ” (Duty of Loyalty”) 
หมายความว่าอยา่งไร)  

 
1.6 การปฏิบติัหน้าทีด้่วย  หากพจิารณาจาก พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.  
“ความซือ่สตัยส์ุจริต”  2535 ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ซึง่ควรจะน ามาใชเ้ป็น 
(Duty of Loyalty”) หมายความว่า แนวทางไดโ้ดยอนุโลม เนื่องจาก พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535) ตามทีไ่ดม้ ี
อย่างไร พ.ศ. 2535 ตามที่ไดม้กีารแก้ไขเพิม่เติม ( อนัเป็นกฎหมายที่

ออกมาก่อนนัน้มไิด้ให้นิยามค าว่า “ความซื่อสตัยส์ุจรติ” ไว้) จะ
สรุปได้ว่า การที่กรรมการต้องปฏบิตัหิน้าที่ด้วย "ความซื่อสตัย์
สุจรติ” นัน้หมายความว่า กรรมการตอ้ง 

  (1) กระท าการโดยสุจรติเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็นส าคญั 
  (2) กระท าการทีม่จีดุมุง่หมายโดยชอบและเหมาะสม และ 
  (3) ไมก่ระท าการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ของ

บรษิทัอยา่งมนียัส าคญั17 
 
“หลกัสุจรติ”  (Duty to Act in Good Faith) อ านาจในการบรหิารจดัการบรษิทั

ที่คณะกรรมการและกรรมการได้ร ับมาตามกฎหมายนั ้นมี
วัต ถุประสงค์ เพื่ อ ให้ก รรมการและคณะกรรมการดู แล
ผลประโยชน์ของบริษัทอันเป็นทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นทัง้ปวง 
(ไม่ใช่รายใดรายหนึ่ง) กรรมการจงึต้องใช้อ านาจนี้โดยสุจรติ18 
เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ของบริษัทตามวัตถุประสงค์แห่ง
อ านาจของตน ซึ่งหมายความว่า ในการปฏิบัติหน้าที่นั ้น 
กรรมการจะต้องถามตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าประโยชน์สูงสุดของ
บรษิทัในกรณีที่เกี่ยวขอ้งนัน้คอือะไร และการกระท าที่กรรมการ
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เหน็ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั (คอื ผูถ้อืหุน้ทัง้ปวง
ไม่ใช่รายใดรายหนึ่ง) เป็นส าคญันัน้กจ็ะต้องเป็นความเหน็ “โดย
สุจรติ” ไมม่วีตัถุประสงคอ์ื่นแอบแฝง   

 
“หลกัจดุมุง่หมายชอบและเหมาะสม” (Duty to Act for Proper Purposes) การใชอ้ านาจในการบรหิาร

จดัการบรษิัทในแต่ละกรณีนัน้จะต้องเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหรอืกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง (ศาลใน
สหรฐัอเมรกิาเคยตดัสินว่า การที่คณะกรรมการเสนอให้มกีาร
เพิ่มทุนซึ่งมวีตัถุประสงค์แอบแฝงในการเพิ่มสิทธิในการออก
เสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นบางรายนัน้เป็นการกระท าที่ขดักับ “หลัก
จุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม” เพราะการเพิม่ทุนนัน้ต้องมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหม้เีงนิทุนไปใชใ้นกจิการของบรษิทัเพิม่เตมิ) 

 
“หลกัไมม่ผีลประโยชน์ขดัแยง้”  การกระท าต่อไปนี้หากเป็นเหตุใหบ้รษิทัเสยีหายหรอืกรรมการ 
(No-Conflict Rule)  ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์ทางการเงนิเกนิ

ปกตจิะถูก “สนันิษฐานว่า” เป็นการขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ของ
บรษิทัอยา่งมนียัส าคญั   

  (1) การท าธุรกรรมระหว่างบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยกบักรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยไม่ท าการ
เ ปิดเผยข้อมูลและ/หรือไม่ ได้ร ับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่
กฎหมายบญัญตัิ หรอืตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ก าหนด  

  (2) การใชข้อ้มลูของบรษิทัทีล่่วงรูม้าเวน้แต่เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผย
ต่อสาธารณชนแลว้ 

  (3) การใชท้รพัยส์นิหรอืโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัโดยฝา่ฝืน
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด19 

 
  การทีก่ฎหมายใชค้ าว่า “สนันิษฐานว่า” นัน้ หมายความว่าฝ่ายที่

ถูกตัง้ขอ้สนันิษฐานจะต้องเป็นฝ่ายพสิูจน์ว่าเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
นัน้มไิด้เป็นไปตามข้อสนันิษฐาน เช่น ในกรณีนี้กรรมการจะมี
ภาระการพสิูจน์ว่า แมต้นจะได้กระท าการตามขอ้ (1) หรอื (2) 
หรอื (3) อนัเป็นเหตุให้บรษิทัเสยีหาย หรอืกรรมการ ผู้บรหิาร 
หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งได้รบัประโยชน์ทางการเงนิเกนิปกต ิแต่ก็
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ไม่ใช่กรณีที่ตนมีผลประโยชน์ขัดหรือแย้งกับบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั 

 
  ทัง้นี้ กรณีทีจ่ะถอืว่าเป็น “การกระท าอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบั

ประโยชน์ของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั” มไิดจ้ ากดัอยู่เฉพาะสาม
กรณีทีก่ฎหมายก าหนดเป็นขอ้สนันิษฐานขา้งตน้เท่านัน้ อาจมี
กรณอีื่น ๆ ไดอ้กีซึง่เป็นเรือ่งทีจ่ะตอ้งพจิารณาและวเิคราะห์
ขอ้เทจ็จรงิเป็นกรณีๆ ไป 

 
  การทีก่ฎหมายบญัญตัถิงึ “หลกัสุจรติ” “หลกัจดุมุง่หมายชอบและ

เหมาะสม” และ “หลกัไมม่ผีลประโยชน์ขดัแยง้” ไวโ้ดยชดัแจง้
นัน้20  เป็นการสรา้งความชดัเจนว่า “ความซื่อสตัยส์ุจรติ” มไิด้
หมายถงึการไมค่ดโกงหรอืไมทุ่จรติเท่านัน้  

 
  เนื่องจากกฎหมายในส่วนนี้เป็นกฎหมายใหมท่ีเ่พิง่ออกมาเมือ่ปี 

พ.ศ. 2551 ยงัไม่มคีดตีวัอยา่งในประเทศไทย จงึจ าตอ้งใชห้ลกั
วนิิจฉยัจากคดขีองต่างประเทศทีใ่ชห้ลกักฎหมายใกลเ้คยีงกนัมา
อธบิายเพื่อสรา้งความเขา้ใจ  

 
  หากกรรมการได้ปฏบิตักิารด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติซึ่งประกอบ 

ดว้ย “หลกัสุจรติ” “หลกัจุดมุ่งหมายชอบและเหมาะสม” และ 
“หลกัไม่มผีลประโยชน์ขดัแยง้” แลว้ แต่ก็ยงัเกดิความเสยีหาย
แก่บรษิทั กรรมการจะไม่ต้องรบัผดิในความเสยีหายดงักล่าวใน
ส่วนของ “ความซื่อสตัย์สุจรติ” แต่จะต้องไปพิจารณาเรื่อง 
“ระมดัระวงั” หรอืไม่ต่อไป (โปรดดู ขอ้ 1.4 การปฏบิตัิหน้าที่
ดว้ย “ความระมดัระวงั” (Duty of Care) หมายความว่าอยา่งไร) 

 
1.7 นอกจากการกระท าอนัเป็น กฎหมายหา้มกรรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนั 
การขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของ กบักจิการของบรษิทัทีต่นเป็นกรรมการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนใน 
บริษทัอย่างมีนัยส าคญัแล้ว ยงัมีกรณี หา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้ง 
ทีถื่อได้ว่ากรรมการมีความขดัแย้ง หุน้ส่วนจ ากดัหรอืไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการในบรษิทัใดๆ 
ทางผลประโยชน์อืน่ๆ อีกหรือไม่ ซึ่งประกอบธุรกิจอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั “และ” แข่งขนักบั

กิจการของบรษิัทอีกด้วย ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรอืผูอ้ื่น เว้นแต่ไดม้กีารบอกกล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ
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ก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ21  มฉิะนัน้จะต้องรบัผดิใน
ความเสียหายที่บริษัทได้ร ับ ทัง้น้ี ในกรณีที่กรรมการฝ่าฝืน
ข้อบัญญัติดังกล่าว บริษัทสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนในการทีบ่รษิทัไดร้บัความเสยีหายไดภ้ายใน 1 ปี นับแต่
วนัทีท่ราบถงึการฝา่ฝืนและไมเ่กนิสองปีนบัแต่วนัฝา่ฝืน 

 
  นอกจากนี้ กรรมการจะกระท าธุรกรรมกบับรษิทัหรอืบริษทัย่อย

มไิด้ เว้นแต่ในกรณีที่ธุรกรรมนัน้ได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ของบรษิทัแลว้ หรอืเป็นธุรกรรมทีเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีบ่ญัญตัิ
ไวใ้นกฎหมาย22  ทัง้นี้ รวมถงึบุคคล ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง โดยการ
พจิารณาขึน้อยูก่บัขนาดของรายการ 23 

 
  หากเป็นกรณีของกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ จะถูก

ห้ามมใิห้ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยของบรษิัท 
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืน
ประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีิทธิออก
เสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มสีภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บรษิทัย่อยของบรษิทั แมว้่าจะได้แจง้ให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นทราบ
ก่อนการแต่งตัง้แลว้กต็าม 24 

 
1.8 ข้อเทจ็จริงทีจ่ะช่วยให้กรรมการ ขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะช่วยใหก้รรมการไมต่อ้งรบัผดิตาม “หลกัความ 
ไม่ต้องรบัผิดตาม “หลกัความระมดั ระมดัระวงั” และ “หลกัความความซื่อสตัยส์ุจรติ” มดีงัต่อไปนี้ 
ระวงั” และ “หลกัความความซือ่สตัย ์
สจุริต” มีอะไรบ้าง 
 
(1) ไดร้บัอนุมตัหิรอืสตัยาบนัจาก ในกรณทีีก่ารทีก่ระท าไปนัน้เป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้  ผูถ้อืหุ้นแล้ว หรอืได้รบัสตัยาบนัในภายหลงัจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น

แลว้ กรรมการหรอืคณะกรรมการซึง่เป็นผูก้ระท าการจะไม่ต้องรบั
ผิดในความเสียหายที่เกิดจากการกระท านัน้ต่อบรษิัท ผู้ถือหุ้น 
หรอืเจา้หนี้ของบรษิทั แมต่้อมาจะมกีารเพกิถอนมตนิัน้กต็าม  
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  อยา่งไรกต็าม กรรมการหรอืคณะกรรมการจะยกเหตุทีไ่ดร้บั
อนุมตัหิรอืใหส้ตัยาบนัโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นมาท าใหต้นหลุดพน้
จากความรบัผดิมไิด ้หากการกระท าของกรรมการหรอืคณะ 
กรรมการเป็นเหตุใหบ้รษิทัเสยีหายหรอืเสยีประโยชน์ทีค่วรได้ 

  (ก) การขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้มกีารแสดงขอ้ความทีเ่ป็นเทจ็
ในสาระส าคญัหรอืปกปิดขอ้ความจรงิทีค่วรบอกใหแ้จง้ใน
สาระส าคญั 

  (ข) การที่กรรมการกระท าไปนัน้เกี่ยวข้องกับการเบียดบงัเอา
ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ของบรษิทั  

  (ค) การที่กรรมการกระท าไปนั ้นเกี่ยวข้องกับการแสวงหา
ประโยชน์จากทรพัยส์นิของบรษิทั หรอื 

  (ง) การทีก่รรมการกระท าไปนัน้ถอืเป็นกรณกีระท าการหรอืละ
เวน้กระท าการโดยทุจรติหรอืประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง
ในประการอื่นใด 25 

 
  ในทางกฎหมายนัน้ ค าว่า “ทุจรติ” หมายถงึ การแสวงหาประโยชน์

อนัมคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 26 
 
(2) ไม่มสี่วนรว่ม หากการกระท าทีเ่ป็นปญัหานัน้เป็นการกระท าของกรรมการ 

เพยีงบางคน กรรมการทีพ่สิูจน์ไดว้่าตนมไิดร้ว่มในการด าเนินการ
นัน้ๆ หรอืการด าเนินการดงักล่าวไดก้ระท าไปโดยมไิดร้บัมตขิอง 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการกจ็ะไมต่อ้งรว่มรบัผดิกบับรรดากรรมการ 
ทีเ่ป็นผูก้ระท าการนัน้ 27   

 
(3) ไดค้ดัคา้นแลว้  ส าหรบักรณทีีก่ารกระท าซึง่เป็นปญัหาเป็นการกระท าไปตามมติ

ของทีป่ระชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งรบัผดิรว่มกนั
ทัง้คณะ 28   

 
  กรณทีีก่รรมการจะไม่ต้องรบัผดิร่วมกนักบักรรมการคนอื่นๆ นัน้

จะมีเฉพาะกรรมการที่ได้ออกเสียงคัดค้านไว้ในการประชุม
คณะกรรมการโดยได้มกีารบนัทกึการคดัค้านนัน้ไว้ในรายงาน
การประชุมแล้ว หรอืได้ยื่นหนังสอืคดัค้านต่อประธานที่ประชุม
ภายใน 3 วนันบัจากวนัประชุมคณะกรรมการ 29  
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1.9  แนวทางปฏิบติัส าหรบักรรมการ ในการประชุมแต่ละวาระนัน้ กรรมการควรปฏบิตัหิน้าทีข่องตน 
ซึง่จะถือเป็นการท าหน้าทีใ่นทีป่ระชุม โดยยดึหลกัการส าคญั 2 ประการต่อไปนี้  
คณะกรรมการตามเจตนารมณ์ของ (1) สรา้งประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่บรษิทั (Performance) โดยยดึ 
กฎหมายและไม่ก่อให้เกิด  “หลกัสุจรติ” / “หลกัจดุมุง่หมายโดยชอบและเหมาะสม” / และ 
ความรบัผิดควรเป็นอย่างไร  “หลกัไมม่ผีลประโยชน์ขดัแยง้” (โปรดด ูขอ้ 1.6 การปฏบิตัิ

หน้าทีด่ว้ย “ความซื่อสตัยส์ุจรติ” (Duty of Loyalty) 
หมายความว่าอยา่งไร)  

 (2) การอยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้นโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัท 
(Conformance) โดยยดึ “หลกัระมดัระวงัเยีย่งวญิญูชน” และ 
“หลกัระมดัระวงัในการตดัสนิใจ” (โปรดดู ขอ้ 1.5 กรรมการ
ตอ้งใช ้“ความระมดัระวงั” ในระดบัใด)  

  

บทบาทและหน้าท่ีในการก าหนดทิศทางและติดตามดแูล (Oversight Setting) 

ในเรื่องทีก่รรมการไดท้ราบหรอืควรจะไดท้ราบ (จากพฤตกิารณ์ทัว่ไป) หรอืมกีารเสนอใหค้ณะกรรมการ
รบัทราบในทีป่ระชุมนัน้ 

 หากเรื่องนัน้ไม่ไดท้ าใหก้รรมการ “ควรจะไดร้บัรู้” ว่ามคีวามเสยีหายเกดิขึน้แก่บรษิทัแลว้ หรอื
อาจจะเกดิความเสยีหายหากไม่ด าเนินการ  

 ป้องกนัใหท้นัท่วงท ีโดยพจิารณาตามหลกัวญิญูชนในสภาวการณ์เช่นเดยีวกนั กรรมการกไ็ม่
จ าตอ้งด าเนินการใดๆ 

 หากเรื่องนัน้ท าใหก้รรมการ “ควรจะไดร้บัรู”้ กรรมการกจ็ะตอ้งด าเนินการ หรอืก าหนดมาตรการ
ในการตรวจสอบ, ป้องกนั, หรอืแกไ้ขโดยพจิารณาตามหลกัวญิญชูนในสภาวการณ์เช่นเดยีวกนั 

 

บทบาทและหน้าท่ีในการตดัสินใจ (Decisional Setting) 

ในเรื่องทีค่ณะกรรมการจะลงมต ิ(อนุมตัหิรอืไม่อนุมตั)ิ นัน้  
 กรรมการซึง่ร่วมประชุมและลงมตจิะต้องไม่มสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดย

ออ้ม โดยยดึถือ “หลกัสุจรติ” “หลกัจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม” และ 
“หลกัไม่มผีลประโยชน์ขดัแยง้”  

 กรรมการตอ้งมขีอ้มลูเพยีงพอในการตดัสนิใจเมื่อพจิารณาตามหลกัสจุรติ  
 กรรมการนัน้ตอ้งสามารถอธบิายการตดัสนิใจของตนไดต้ามหลกัเหตุและผล

และหลกัสจุรติว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 
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1.10 กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม กฎหมายก าหนดใหก้ารคดัคา้นสามารถท าได ้2 แบบ คอื 
คณะกรรมการจะต้องรบัผิดชอบร่วม (1) คดัคา้นไวใ้นการประชุมคณะกรรมการซึง่จะตอ้งมกีารบนัทกึ 
กบักรรมการคนอืน่ๆ ในมติของ  การคดัคา้นนัน้ไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย หรอื 
คณะกรรมการซึง่ถือว่าไม่ถกูต้อง (2) ยืน่หนงัสอืคดัคา้นต่อประธานทีป่ระชุมภายใน 3 วนันบัจาก 
ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายและ  วนัประชุมคณะกรรมการ 30   
ก่อความเสียหายให้แก่บริษทัหรือไม่  ดังนั ้น จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าแม้กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วม

ประชุมก็ยงัต้องมายื่นหนังสอืคดัค้านหากไม่ต้องการร่วมรบัผดิ
จากมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการซึง่ตนมไิดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย
นัน้ (โปรดดู ขอ้ 1.8 ขอ้เทจ็จรงิที่จะช่วยให้กรรมการไม่ต้องรบั
ผดิตาม “หลกัความระมดัระวงั” และ “หลกัความซื่อสตัยส์ุจรติ” มี
อะไรบา้ง) 

 

  ส าหรบัเหตุผลสนับสนุนการตีความเช่นนี้มาจากหลกัการที่ว่า
การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการนัน้ต้องกระท าผ่านการประชุม
คณะกรรมการ ดงันัน้ กรรมการทุกคนจงึมหีน้าที่ที่จะต้องเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ การขาดประชุมนัน้ แม้มี
โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ไดก้จ็ะไม่ถอืเป็นขอ้ยกเวน้ใหก้รรมการไม่ต้อง
ตดิตามสอดส่องว่ามเีหตุการณ์ใดเกดิขึน้ในทีป่ระชุมบา้ง และจะ
ไม่ถอืเป็นเหตุให้ไม่ต้องรบัผดิร่วมกนักบักรรมการคนอื่นๆ เว้น
แต่จะเขา้ขอ้ยกเว้นตามกฎหมาย คอื ไดค้ดัค้านแลว้ตามแบบที่
กฎหมายก าหนด 

 

  เนื่องจากในทางปฏบิตั ิบรษิัทโดยทัว่ๆ ไปจะใช้เวลาเกนิกว่า 3 
วันในการที่จะส่งรายงานการประชุมให้แก่กรรมการ ซึ่งหาก
กรรมการรอจนได้รบัรายงานการประชุมแล้ว จงึค่อยท าหนังสอื
คดัค้านก็จะไม่ทนัก าหนดเวลาตามที่กฎหมายก าหนด ดงันัน้ 
กรรมการจะต้องพจิารณาวาระการประชุมเสยีก่อนล่วงหน้า และ
ตดัสนิใจว่าจะคดัคา้นในเรือ่งใดๆ ทีอ่ยู่ในวาระการประชุมหรอืไม ่
เพื่อใหส้ามารถแสดงความเหน็คดัคา้นหรอืยื่นหนังสอืคดัคา้นต่อ
ประธานที่ประชุมได้ทนัภายใน 3 วนันับจากวนัประชุม ซึ่งหาก
ต้องการทราบว่าที่ประชุมมมีติในวาระต่างๆ อย่างไรก็สามารถ
สอบถามจากเลขานุการบรษิทัเมื่อใดกไ็ด ้ดงันัน้ ขณะยื่นหนังสอื
คดัคา้นนัน้ กรรมการอาจจะยงัไมไ่ดร้บัรายงานการประชุมในครัง้
นัน้กไ็ด ้

 

 อยา่งไรกต็าม ยงัไมม่คี าพพิากษาศาลฎกีาในประเดน็น้ี 
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1.11การงดออกเสียงของกรรมการ การงดออกเสยีงนัน้ไมถ่อืเป็นการออกเสยีงสนบัสนุน (โปรดดู 
ทีเ่ข้าร่วมประชุมมีผลอย่างไร ส่วนที ่4 ขอ้ 2.6 มตขิองคณะกรรมการมหีลกัเกณฑใ์นการออก

เสยีงและนับคะแนนเสยีงอย่างไร) แต่ก็ไม่ถอืเป็นการ “คดัค้าน” 
ทีจ่ะท าใหก้รรมการไม่ต้องรบัผดิ ซึง่กฎหมายก าหนดไวใ้หท้ าได ้
2 แบบ คอื (1) คดัค้านในการประชุมคณะกรรมการซึ่งจะต้องมี
การบนัทกึการคดัคา้นนัน้ไวใ้นรายงานการประชุมด้วย หรอื (2) 
ยื่นหนังสอืคดัค้านต่อประธานที่ประชุมภายใน 3 วนันับจากวนั
ประชุมคณะกรรมการ 31 

 
  ดงันัน้ ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่เหน็ดว้ยกบัเรื่องที่เสนอให้ลง

มติในที่ประชุมคณะกรรมการและเห็นว่าหากมมีติตามที่เสนอ
อาจก่อให้เกิดปญัหา กรรมการคนนั ้นก็จะต้องออกเสียง 
“คดัค้าน” เพราะหากเลอืก “งดออกเสยีง” กจ็ะมปีญัหาว่าอาจจะ
ยงัไมพ่น้ความรบัผดิ ซึง่ในกรณีทีก่รรมการท่านใดมคีวามเหน็ว่า
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัยงัไมเ่พยีงพอทีค่ณะกรรมการควรจะตดัสนิใจลงมต ิ
ก็ควรขอให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการลงมตอิอกไปก่อนมใิช่
เลอืก “งดออกเสยีง” และหากการร้องขอนี้ได้รบัการปฏเิสธจงึ
ออกเสยีง “คดัคา้น” 

 
  อย่างไรก็ด ีแม้การลงมตคิดัค้านจะช่วยให้กรรมการไม่ต้องร่วม

รบัผดิกบักรรมการที่ได้ลงมติสนับสนุนในมติที่ก่อให้เกิดความ
เสยีหายแก่บรษิัท การลงมติคดัค้านนัน้จะต้องใช้เฉพาะกรณีที่
ตนไมเ่หน็ดว้ยกบัเรื่องทีเ่สนอใหล้งมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการ
โดยสุจรติหลงัจากที่มขีอ้มูลเพยีงพอต่อการตดัสนิใจแล้วเท่านัน้ 
เพราะในการประชุมแต่ละวาระนัน้ กรรมการควรปฏบิตัิหน้าที่
ของตนเพื่อสรา้งประโยชน์สูงสุดให้แก่บรษิทั มใิช่มุ่งแต่จะลงมติ
คดัคา้นไปเสยีทุกเรื่องเพื่อประโยชน์ของตนเอง (โปรดดู ขอ้ 1.9 
แนวทางปฏบิตัิส าหรบักรรมการซึ่งจะถอืเป็นการท าหน้าที่ในที่
ประชุมคณะกรรมการตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และไม่
ก่อใหเ้กดิความรบัผดิควรเป็นอยา่งไร) 

 
  ในประเทศไทยยงัไมม่คี าพพิากษาศาลฎกีาในประเดน็นี้ 
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2. หลกัเกณฑข์องกฎหมายเก่ียวกบัความรบัผิดทางอาญาของกรรมการ 

2.1 กรรมการทีไ่ม่ปฏิบติัหน้าทีด้่วย กรรมการทีไ่มป่ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั (โปรดดู ขอ้ 1.4 
ความระมดัระวงัและด้วย การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย “ความระมดัระวงั” (Duty of Care)  
ความซือ่สตัยส์จุริตจะมีความรบัผิด หมายความว่าอยา่งไร และ ขอ้ 1.5 กรรมการตอ้งใช ้“ความ 
ทางอาญาด้วยหรือไม่ ระมดัระวงั” ในระดบัใด) และกรรมการที่ไม่ปฏบิตัิหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต (โปรดดู ข้อ 1.6 การปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
“ความซื่อสตัยส์ุจรติ” (Duty of Loyalty”) หมายความว่าอย่างไร) 
นัน้ นอกจากจะต้องรบัผดิทางแพ่ง (คอื ชดใช้ความเสียหายที่
เกดิขึน้ใหแ้ก่บรษิทั โปรดด ูขอ้ 1.2 กรณทีีก่รรมการจะต้องรบัผดิ
ต่อผู้ถือหุ้นหรอืบุคคลอื่นนัน้มอีะไรบ้าง) แล้ว อาจจะมคีวามรบั
ผดิทางอาญาดว้ยภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 32 

  (1) หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายของ
กรรมการนัน้เป็นเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหายหรอืท าให้
ตนเองหรอืผู้อื่นได้รบัประโยชน์ ความรบัผดิทางอาญา คอื 
“โทษปรบั” ต้องช าระเงนิใหแ้ก่ทางราชการ (ถอืเป็นค่าปรบั) 
เป็นเงนิจ านวนไม่เกินค่าเสยีหายที่เกิดขึ้นหรอืประโยชน์ที่
ไดร้บัแต่ตอ้งไมต่ ่ากว่าหา้แสนบาท   

  (2) หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายของ
กรรมการนัน้เป็นการกระท า “โดยทุจรติ” ความรบัผิดทาง
อาญา คอื “โทษจ าคุก” ไม่เกนิหา้ปี หรอื “โทษปรบั” เป็นเงนิ
จ านวนไมเ่กนิสองเท่าของค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืประโยชน์
ที่ได้รบัแต่ต้องไม่ต ่ากว่าหนึ่งล้านบาท หรอื “โทษทัง้จ าทัง้
ปรบั” 

  มขีอ้สงัเกตว่า การทีก่รรมการจะตอ้งระวาง “โทษจ าคุก” นัน้ ต้อง
เป็นกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
“โดยทุจรติ” เท่านัน้ ในทางกฎหมายนัน้ ค าว่า “ทุจรติ” หมายถงึ 
การแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 33 

 
2.2 กรรมการทีไ่ม่ปฏิบติัหน้าที ่ อ านาจมาพรอ้มกบัความรบัผดิชอบ  
ด้วยความรบัผิดชอบจะมีความรบัผิด  
ทางอาญาด้วยหรือไม่ การเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนนัน้ถอืเป็นต าแหน่งทีม่ ี

ความรบัผดิชอบสงู เนื่องจากคณะกรรมการมอี านาจอย่างเตม็ที่
ในการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั โดยมผีูถ้อืหุน้ซึง่บางส่วน
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เป็นประชาชนทัว่ไปเป็นผูแ้บกรบัผลแห่งความส าเรจ็หรอืความ
ลม้เหลวของการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน คณะกรรมการจงึตอ้ง
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นทัง้ 2 บทบาทของตน คอื บทบาทดา้นการ
ตดัสนิใจ (Decisional Role) และบทบาทดา้นการก าหนดทศิทาง
และตดิตามดแูล (Oversight or Supervisory Role) (โปรดด ู
ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ในการใชอ้ านาจและปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัของ
คณะกรรมการนัน้ คณะกรรมการมบีทบาทอย่างไร) ดว้ยความ
รบัผดิชอบ เช่น การเปิดเผยขอ้มลูใหถู้กตอ้งเหมาะสมและ
โปรง่ใส การจดัท ารายงานประจ าปีทีม่คีุณภาพ การจดัท างบดุล
และบญัชกี าไรขาดทุนทีไ่ดม้าตรฐานและโปรง่ใส รวมทัง้การเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในการประชุมผูถ้อืหุน้เกี่ยวกบัการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการอย่างเหมาะสมเพยีงพอ และการ
ชีแ้จงทีม่าและเหตุผลในสิง่ทีถู่กซกัถามโดยกระจ่าง เป็นตน้ 

 
 ระดบัของความรบัผดิชอบนัน้กฎหมายใช้ “หลกัรบัผดิชอบเยีย่ง

วญิญูชน” ซึ่งก าหนดให้กรรมการต้องปฏบิตัิหน้าที่ด้วย “ความ
รับผิดชอบ” เยี่ยง “วิญญูชน” ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพึง
กระท าภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดยีวกนั34  

 
 “วญิญชูนผูป้ระกอบธุรกจิเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใต้สถานการณ์

อย่างเดยีวกนั” นัน้หมายถึง  การน าการกระท าของกรรมการที่
เป็นปญัหาไปพิจารณาเปรียบเทียบกับการกระท าของบุคคล
โดยทัว่ไปทีอ่ยูใ่นสภาวะรูผ้ดิรูช้อบตามปกต ิ35  

 (1) หาก...ประกอบธุรกจิเช่นเดยีวกนั  
 (2) หาก...มคีุณสมบตั ิ ความรู ้ ความสามารถ  และประสบการณ์

เช่นเดยีวกนั  
 (3) หาก...อยู่ในต าแหน่ง และมขีอบเขตความรบัผดิชอบ (ตามที่

ก าหนดโดยกฎหมายหรือตามที่ได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ รวมทัง้ตามวัตถุประสงค์ของการแต่งตัง้) 
เช่นเดยีวกนัในบรษิทั และ 

 (4) หาก...อยูภ่ายใตส้ถานการณ์อยา่งเดยีวกนั36 
 
 กรรมการที่ไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบจะมคีวามรบัผดิ

ทางอาญาภายใต้หลกัเกณฑ์เดียวกันกับกรรมการที่ไม่ปฏิบตัิ
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หน้าที่ด้วยความระมดัระวงัและกรรมการที่ไม่ปฏบิตัหิน้าที่ด้วย
ความความซื่อสตัยส์ุจรติทุกประการ (โปรดดูขอ้ 2.1 กรรมการที่
ไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงัและดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ
จะมคีวามรบัผดิทางอาญาดว้ยหรอืไม)่ 

 
 อย่างไรก็ตาม หากกรรมการได้ปฏบิตักิารด้วยความรบัผดิชอบ

ในระดับไม่ต ่ ากว่าระดับเปรยีบเทียบภายใต้ “หลกัรบัผิดชอบ
เยีย่งวญิญชูน” ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ กรรมการกจ็ะไมต่อ้งรบัผดิ 

 
2.3 ในกรณีไม่ปฏิบติัหน้าทีด้่วย ความรบัผดิทางอาญานัน้เป็นเรือ่งของแต่ละบุคคล โดยดเูจตนา 
ความรบัผิดชอบ ด้วยความระมดัระวงั เป็นหลกั ไมใ่ชห้ลกัรว่มกนัรบัผดิทัง้คณะเช่นในกรณีทางแพ่ง  
และด้วยความซือ่สตัยส์ุจริตนัน้  
ความรบัผิดทางอาญาเป็นความรบัผิด 
ร่วมกนัของกรรมการทัง้คณะ 
เช่นเดียวกบักรณีความรบัผิดทางแพ่ง 
หรือไม่ 
 
2.4 มีโทษอาญาทีเ่กีย่วข้องกบั โทษอาญาทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการในกรณอีื่นๆ ไดแ้ก่ 
กรรมการ ในกรณีอืน่ๆ ทีส่ าคญั 
นอกจากกรณีไม่ปฏิบติัหน้าทีด้่วย 
ความรบัผิดชอบ ด้วยความระมดั 
ระวงั และด้วยความซือ่สตัยส์จุริต 
หรือไม่ 
 
(1) “Insider Trading”  “Insider Trading” หมายถงึ การทีก่รรมการน าขอ้เทจ็จรงิอนัจะมี

ผลอย่างส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ีย่งัมไิด้
เปิดเผยต่อประชาชนแต่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่ องจากการเป็น
กรรมการไปใช้ประโยชน์โดยน่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อ
บุคคลภายนอก ดงัต่อไปนี้ 

  (ก) ซือ้หรอืขายหรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคล
อื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรพัย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม ไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะกระท าเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่นหรอื 
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 (ข) เปิดเผยต่อผูอ้ื่นเพื่อใหก้ระท าการตามขอ้ (1.1) โดยตนไดร้บั

ประโยชน์ตอบแทน ความรับผิดทางอาญาส าหรับกรณ ี
“Insider Trading” คอื “โทษจ าคุก” ไม่เกนิสองปี หรอื “โทษ
ปรบั” เป็นเงนิจ านวนไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที่
กรรมการหรอืบุคคลอื่นนัน้ไดร้บัไวห้รอืพงึจะไดร้บัแต่ต้องไม่
ต ่ากว่าหา้แสนบาท หรอื “โทษทัง้จ าทัง้ปรบั” 37 

 
(2) ความรบัผดิกรณอีืน่ๆ  ความรบัผดิกรณอีื่นๆเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ เช่น 
 (ก) “การหลอกลวงท าให้เสยีทรพัย์“ หมายถงึ การที่กรรมการ

หลอกลวงบุคคลใด ๆ โดยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรอื
ปกปิดความจรงิซึง่ควรบอกใหแ้จง้ด้วยเจตนาทุจรติ และท า
ใหไ้ดท้รพัยส์นิไปจากบุคคลผูถู้กหลอกลวง หรอืท าใหบุ้คคล
ผู้ถูกหลอกลวงนัน้หรือบุคคลอื่นใดท า ถอน หรือท าลาย
เอกสารสทิธ ิ

  ความรบัผิดทางอาญาส าหรบักรณี “หลอกลวงท าให้เสีย
ทรพัย”์ คอื “โทษทัง้จ าทัง้ปรบั” โดยโทษจ าคุกก าหนดไว้
ตัง้แต่ห้าปีถึงสิบปี และโทษปรบัก าหนดไว้เป็นเงนิจ านวน
ตัง้แต่หา้แสนบาทถงึหนึ่งลา้นบาท38 

 (ข) “ท าให้ทรพัย์สินของบริษัทเสียหาย “ หมายถึง การที่
กรรมการซึ่งได้รบัมอบหมายให้จดัการทรพัย์สนิของบรษิัท 
หรือทรพัย์สินที่บริษัทเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย กระท าผิด
หน้าที่ของตนโดยทุจรติจนเกิดความเสียหายต่อทรพัย์สิน
ของบรษิทั 

  ความรับผิดทางอาญาส าหรับกรณี “ท าให้ทรัพย์สินของ
บรษิัทเสยีหาย” คอื “โทษทัง้จ าทัง้ปรบั” โดยโทษจ าคุก
ก าหนดไวต้ัง้แต่หา้ปีถงึสบิปี และโทษปรบัก าหนดไวเ้ป็นเงนิ
จ านวนตัง้แต่หา้แสนบาทถงึหนึ่งลา้นบาท39 

 (ค) “ยกัยอกทรพัย์ของบรษิัท“ หมายถึง การที่กรรมการซึ่ง
ครอบครองทรพัย์สนิของบรษิทั หรอืทรพัยส์นิที่บรษิทัเป็น
เจา้ของรวม เบยีดบงัเอาทรพัยน์ัน้เป็นของตนหรอืของบุคคล
อื่นโดยทุจรติ 

  ความรับผิดทางอาญาส าหรับกรณี “ยักยอกทรัพย์ของ
บรษิทั” คอื “โทษทัง้จ าทัง้ปรบั” โดยโทษจ าคุกก าหนดไว้
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ตัง้แต่ห้าปีถึงสิบปี และโทษปรบัก าหนดไว้เป็นเงนิจ านวน
ตัง้แต่หา้แสนบาทถงึหนึ่งลา้นบาท40 

 (ง)  “ท าลายทรพัย์สนิที่บรษิัทดูแลหรอือยู่ในความครอบครอง
ของบรษิทั“ หมายถงึ การทีก่รรมการท าลาย เอาทรพัยส์นิที่
บรษิัทดูแลหรอือยู่ในความครอบครองของบรษิัทไป หรือ
กระท าการในลักษณะอย่างเดียวกัน เพื่อให้เกิดความ
เสยีหายต่อผูอ้ื่น 

  ความรับผิดทางอาญาส าหรับกรณี “ยักยอกทรัพย์ของ
บรษิทั” คอื “โทษทัง้จ าทัง้ปรบั” โดยโทษจ าคุกก าหนดไวไ้ม่
เกินห้าปี และโทษปรบัก าหนดไว้เป็นเงนิจ านวนไม่เกินห้า
แสนบาท41 

 (จ) “ขดัขวางไม่ให้เจา้หนี้ของบรษิทัไดร้บัช าระหนี้ ” คอื กรณีที่
กรรมการยา้ย ซ่อน หรอืโอนทรพัยส์นิของบรษิทั หรอืแกล้ง
ให้บรษิทัเป็นหนี้ซึ่งไม่เป็นความจรงิ เมื่อได้รูว้่าเจ้าหนี้ของ
บรษิัทจะใช้สิทธทิางศาลเรยีกร้องให้บรษิัทช าระหนี้ ไม่ว่า
โดยฐานะเจ้าหนี้โดยตรงกบับรษิัท หรอืผ่านเจ้าหนี้รายอื่น
ของบรษิทั  

  ความรบัผดิทางอาญาส าหรบักรณ ี“ขดัขวางไม่ใหเ้จา้หนี้ของ
บรษิทัไดร้บัช าระหนี้” คอื “โทษทัง้จ าทัง้ปรบั” โดยโทษจ าคุก
ก าหนดไวต้ัง้แต่หา้ปีถงึสบิปี และโทษปรบัก าหนดไวเ้ป็นเงนิ
จ านวนตัง้แต่หา้แสนบาทถงึหนึ่งลา้นบาท 42 

 (ฉ) “การแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ” หมายถงึ การทีก่รรมการ
กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีจุด
มุ่งหวังเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่นและเป็นผลให้บริษัทได้ร ับ
ความเสยีหาย 

  ความรบัผดิทางอาญาส าหรบักรณี “แสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ” คอื “โทษทัง้จ าทัง้ปรบั” โดยโทษจ าคุกก าหนดไวต้ัง้แต่
หา้ปีถงึสบิปีและโทษปรบัก าหนดไวเ้ป็นเงนิจ านวนตัง้แต่ห้า
แสนบาทถงึหนึ่งลา้นบาท 43 

 (ช) “ความผดิเกี่ยวกบัเอกสารและบญัชขีองบรษิทั” คอื การที่
กรรมการกระท าหรือยอมให้ผู้อื่นท าให้เสียหาย ท าลาย 
เปลี่ยนแปลง ตัดทอนหรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือ
หลกัประกนัที่เกี่ยวขอ้งหรอืเป็นของบรษิทั หรอืลงขอ้ความ
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เทจ็ ไมล่งขอ้ความส าคญัในบญัชหีรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งหรอื
เป็นของบรษิทั หรอืท าบญัชไีม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
ปจัจบุนัหรอืไมต่รงต่อความเป็นจรงิ 

  ความรับผิดทางอาญาส าหรับกรณี “ความผิดเกี่ยวกับ
เอกสารและบญัชขีองบรษิทั” คอื “โทษทัง้จ าทัง้ปรบั” โดย
โทษจ าคุกก าหนดไวต้ัง้แต่หา้ปีถงึสบิปี และโทษปรบัก าหนด
ไวเ้ป็นเงนิจ านวนตัง้แต่หา้แสนบาทถงึหนึ่งลา้นบาท44 

 
2.5 การทีบ่ริษทัต้องรบัผิดทางอาญา เนื่องจากบรษิทัมใิช่บุคคลธรรมดาจงึถูกจ าคุกมไิด้ กฎหมายที ่
ภายใต้กฎหมายทีม่ีบทลงโทษจ าคกุ ก าหนดบทลงโทษจ าคุกจงึมกัจะก าหนดใหก้รรมการซึง่เป็น 
นัน้ กรรมการจะได้รบัผลอย่างไร ผูร้บัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัจะเป็นผูต้อ้งรบัโทษ

จ าคุก เวน้แต่จะพสิูจน์ไดว้่าตนมไิดม้สี่วนในการกระท าความผดิ
นัน้ หรอืมไิดรู้เ้หน็หรอืยนิยอมดว้ย45 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 
 

                                                           
1 มาตรา 94 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
2 มาตรา 89/20 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  
3 มาตรา 94 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
4 มาตรา 89/20 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
5 มาตรา 85 และ 91(3) พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
6 มาตรา 85 และ 91(3) พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
7 มาตรา 89/7 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  
8 มาตรา 281/2 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  
9 มาตรา 89/18 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
10 มาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บญัญตัไิวว้่า ผูใ้ดจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่อ ท าต่อบุคคลอื่นโดยผดิ
กฎหมายใหเ้ขาเสยีหายถงึแกช่วีติกด็ ีแก่ร่างกายกด็ ีอนามยักด็ ีเสรภีาพกด็ ีทรพัยส์นิหรอืสทิธอิย่างหนึ่งอย่างใดกด็ ีท่าน
ว่าผูน้ัน้ท าละเมดิจ าตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื่อการนัน้ 
11 มาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บญัญตัไิวว้่า ผูใ้ดจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่อ ท าต่อบุคคลอื่นโดยผดิ
กฎหมายใหเ้ขาเสยีหายถงึแกช่วีติกด็ ีแก่ร่างกายกด็ ีอนามยักด็ ีเสรภีาพกด็ ีทรพัยส์นิหรอืสทิธอิย่างหนึ่งอย่างใดกด็ ีท่าน
ว่าผูน้ัน้ท าละเมดิจ าตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื่อการนัน้ 
12 มาตรา 89/8 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
13 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามค าว่า ”สจุรติ” ไวว้่า หมายถงึ ความประพฤตชิอบ (สว่น “สจุรติ
ใจ” หมายถงึ บรสิทุธิใ์จ จรงิใจ) และนิยามค าว่า “สมเหตุสมผล” ไวว้่า หมายถงึ มเีหตุผลสมควร หรอืมเีหตุผลรบักนั 
14 Costello v Costello, 209 N.Y. 252, 262, 103 N.E. 148 
15 มาตรา 89/8 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
16  มาตรา 89/10 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
17  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามค าว่า “วญิญชูน” ไวว้่า หมายถงึ บุคคลผูรู้ผ้ดิรูช้อบตามปกต ิ
18  มาตรา 89/8 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
19 มาตรา 89/10 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
20 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามค าว่า “สจุรติ” ไวว้่า หมายถงึ ความประพฤตชิอบ 
21 มาตรา 86 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
22 มาตรา 89/12 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
23 มาตรา 89/21 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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24 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลู และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนใน รายการทีเ่กีย่วโยง
กนั พ.ศ. 2546 
25 มาตรา 89/21 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
26 มาตรา 1(1) ประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ตามค าอธบิายประมวลกฎหมายอาญา โดย สวุฒัน์ ศรพีงษ์สวุรรณ ฉบบัพมิพ์
ครัง้ที ่5 โดยส านกัพมิพน์ิตบิรรณการ หน้า 5 และหน้า 6 ไดอ้ธบิายความหมายของค าว่า ”ทุจรติ” ไวด้งันี้ “การทีจ่ะถอืว่า
เป็นการกระท าโดยทจุรติจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. เพื่อแสวงหาประโยชน์ 

1.1 แสวงหา หมายถงึ การกระท าใด ๆ อนัเพื่อใหไ้ดม้าแห่งตนหรอืผูอ้ื่นและจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูอ้ื่น
หรอืไม่ ไม่ตอ้งค านึงถงึ 

1.2 ประโยชน์ หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลตอ้งการ ซึง่แยกได ้2 ประการคอื  

1.2.1 ประโยชน์ทีไ่ม่เกีย่วกบัประโยชน์ในลกัษณะทีเ่ป็นทรพัยส์นิ หมายถงึ การกระท าใด ๆ อนัเพื่อใหไ้ดม้าใน
สิง่ทีบุ่คคลตอ้งการนัน้ไม่เกีย่วกบัประโยชน์ในลกัษณะทีเ่ป็นทรพัยส์นิหรอืเกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

1.2.2 ประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัประโยชน์ในลกัษณะทีเ่ป็นทรพัยส์นิ หมายถงึ การกระท าใด ๆ อนัเพื่อใหไ้ดม้าในสิง่
ทีบุ่คคลตอ้งการนัน้เป็นทรพัยส์นิ หรอืเกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

2. เป็นประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย หมายถงึ ประโยชน์ทีแ่สวงหามานัน้จะตอ้งเป็นประโยชน์ทีม่คิวรได้
โดยชอบดว้ยกฎหมาย คอืไม่มสีทิธหิรอือ านาจตามกฎหมายทีจ่ะเอาประโยชน์นัน้ได ้แต่การทีไ่ดป้ระโยชน์มาโดยถอื
วสิาสะไม่ถอืเป็นการไดป้ระโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

3. ประโยชน์นัน้ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น หมายถงึ ประโยชน์ทีไ่ดม้าโดยมชิอบนัน้ ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น” 
27 มาตรา 92/1 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
28 มาตรา 91(3) พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
29 มาตรา 92(2) พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
30 มาตรา 92(2) พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
31 มาตรา 92(2) พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
32 มาตรา 281/2 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
33 มาตรา 1(1) ประมวลกฎหมายอาญา 
34 มาตรา 89/8 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
35 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามค าว่า “วญิญชูน” ไวว้่า หมายถงึ บคุคลผูรู้ผ้ดิรูช้อบตามปกต ิ
36 มาตรา 89/8 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
37 มาตรา 241 และ 296 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
38 มาตรา 306 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)    
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39 มาตรา 307 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
40 มาตรา 308 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
41 มาตรา 309 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)    
42 มาตรา 310 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)   
43 มาตรา 311 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)    
44 มาตรา 312 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)    
45 มาตรา 59 ประมวลกฎหมายอาญา 
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  ส่วนท่ี 4. การประชมุคณะกรรมการ 
 

1.  การจดัการประชุมคณะกรรมการ 

1.1 การประชุมคณะกรรมการตอ้งจดัปีละกีค่ร ัง้  

1.2 ใครเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ  

1.3 การเรยีกประชุมคณะกรรมการมขีัน้ตอนอยา่งไร 

1.4 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการตอ้งมรีายละเอยีดอะไรบา้ง 

1.5 การประชุมคณะกรรมการตอ้งจดัทีส่ านกังานใหญ่ของบรษิทัเท่านัน้หรอืไม่ 

1.6 การประชุมคณะกรรมการโดย Teleconference และ Videoconference หรอืการขออนุมตัโิดย
ใชม้ตเิวยีน สามารถกระท าไดห้รอืไม่ 

1.7 การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการควรมหีลกัการอยา่งไร  

1.8 การจดัขอ้มลูเพื่อใชใ้นการประชุมคณะกรรมการควรมหีลกัการอย่างไร 

 

2.  การด าเนินการประชุมคณะกรรมการ 

2.1 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ต้องมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวนเท่าใดจงึจะครบ
เป็นองคป์ระชุม 

2.2 กรรมการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการแทนไดห้รอืไม่ 

2.3 บุคคลทีม่ใิช่กรรมการจะเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการไดห้รอืไม่ 

2.4 ใครท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

2.5 ประธานในทีป่ระชุมควรด าเนินการประชุมอย่างไร 

2.6 มตขิองคณะกรรมการมหีลกัเกณฑใ์นการออกเสยีงและนบัคะแนนเสยีงอยา่งไร 
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3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

3.1 วตัถุประสงคข์องการจดัใหม้รีายงานการประชุมคณะกรรมการ 

3.2 ปญัหาที่อาจเกิดจากรายงานการประชุมในส่วนของ “รายละเอียดมาตรฐานเกี่ยวกบัการ
ด าเนินการประชุม” มอีะไรบา้งและมทีางป้องกนัอยา่งไร  

3.3 ปญัหาทีอ่าจเกดิจากรายงานการประชุมในส่วนของ “เรือ่งทีไ่ดม้กีารรายงานใหค้ณะกรรมการ
ทราบ” มอีะไรบา้งและมทีางป้องกนัอยา่งไร  

3.4 ปญัหาที่อาจเกิดจากรายงานการประชุมในส่วนของ “เรื่องที่คณะกรรมการได้ลงมติ” มี
อะไรบา้งและมทีางป้องกนัอยา่งไร  

3.5 ปญัหาอื่นๆ ทีอ่าจเกดิจากบนัทกึรายงานการประชุมไมค่รบถว้นเพยีงพอ  

3.6 การจดรายงานการประชุมแบบ “จดข้อสรุปรวมทัง้เนื้อหาอนัเป็นที่มาของขอ้สรุปแบบจบั
ใจความ” (Anecdotal Minutes) นัน้มหีลกัการอยา่งไร  

3.7 โครงสรา้งของรายงานการประชุมควรประกอบดว้ยเนื้อหาใดบา้ง 

3.8 การรบัรองรายงานการประชุมและการขอแกไ้ขรายงานการประชุมมหีลกัการอยา่งไร  
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1. การจดัประชมุคณะกรรมการ 

1.1 การประชุมคณะกรรมการต้อง กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัการประชุมคณะกรรมการเป็น 
จดัปีละกีค่ร ัง้  ประจ าอย่างน้อยทุกๆ 3 เดอืน (ซึง่เท่ากบัไตรมาสละ 1 ครัง้) 1 

แต่หากเกดิความจ าเป็น จะมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการ
พเิศษนอกเหนือจากนี้กไ็ด ้(โปรดดูส่วนที ่4 ขอ้ 1.2 ใครเป็น
ผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ)  

 
 บรษิทัจะก าหนดให้ประชุมทุกๆ เดอืนหรอืทุกๆ 2 เดอืนก็ได้

ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเมื่อพจิารณาจากลกัษณะและขนาด
ธุรกจิของบรษิทั  ซึง่เท่ากบัว่า การทีก่ฎหมายบญัญตับิงัคบัให้
ต้องมกีารประชุมของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกๆ 3 เดอืน 
เป็นอย่างน้อยนั ้น กฎหมายมิได้มุ่งเรื่องบทบาทด้านการ
ตดัสนิใจ (Decisional Role) ของคณะกรรมการ  

 
 แต่กฎหมายต้องการให้กรรมการท าหน้าที่ในบทบาทดา้นการ

ก าหนดทศิทางและตดิตามดูแล (Oversight or Supervisory 
Role) ให้มปีระสทิธภิาพมากที่สุด จงึต้องจดัให้มกีารประชุม
คณะกรรมการเป็นประจ าในช่วงเวลาทีก่ าหนด เนื่องจากหาก
ไมม่กีารประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาพอสมควร การ
ท าหน้าที่ในบทบาทด้านการก าหนดทศิทางและติดตามดูแล 
(Oversight or Supervisory Role) ของคณะกรรมการกอ็าจ
บกพรอ่งไป และก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

 
SET-CG PRINCIPLE และ IOD-CGR แนะน าใหพ้จิารณาจ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัให้เหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทั แต่ไมค่วรน้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี   
 

1.2 ใครเป็นผูเ้รียกประชุม ประธานกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการทัง้การประชุม 
คณะกรรมการ  ประจ าและการประชุมพิเศษ ตามที่ประธานกรรมการเห็น 

สมควร หรอืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากกรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้
ไป ซึ่งในกรณีนี้ ประธานกรรมการจะต้องก าหนดวนัประชุม
คณะกรรมการภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ 2   
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 ส าหรบัการประชุมประจ านัน้ ประธานกรรมการควรร่วมกับ
กรรมการคนอื่นๆ ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการทัง้หมด
ส าหรบัปีนัน้ไวล้่วงหน้า เพื่อใหก้รรมการทุกคนไม่รบันัดหมาย
อื่นๆ และสามารถเขา้รว่มประชุมไดโ้ดยครบถว้น ซึง่วนัประชุม
นัน้ควรจะเป็นวนัที่ฝ่ายบรหิารสามารถจดัเตรยีมขอ้มลูที่จะใช้
ในวาระหลกัในการประชุมประจ าของคณะ กรรมการได้โดย
ครบถ้วนด้วย เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการเกดิประโยชน์
สูงสุด (โปรดดูส่วนที่ 4 ขอ้ 1.7 การก าหนดวาระการประชุม
คณะ กรรมการควรมหีลกัการอยา่งไร)  

 
1.3 การเรียกประชุมคณะกรรมการ การเรยีกประชุมคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 2 กรณ ี 
มีขัน้ตอนอย่างไร  
 
(1) ในกรณทีัว่ไป กรณทีัว่ไป จะตอ้งมกีารจดัส่งหนงัสอืนดัประชุมไปยงักรรมการ

ทุกคนล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ซึง่กฎหมาย
ก าหนดใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูส้่ง
หนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมการ แต่ในทางปฏบิตัเิลขานุการ
บรษิทัจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืนัดประชุมนี้ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากประธานกรรมการ 3 

 
(2) ในกรณมีคีวามจ าเป็นรบีด่วนเพือ่ ในกรณมีคีวามจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของ 
รกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั บรษิทัการเรยีกประชุมจะกระท าโดยวธิอีื่นนอกจากการจดัส่ง

หนงัสอืนดัประชุมตามขอ้ (1) กไ็ด ้และจะก าหนดวนัประชุมให้
เรว็กว่า 7 วนักไ็ด ้4 

 
1.4 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ โดยทัว่ไป หนงัสอืนดัประชุมควรมรีายละเอยีดต่างๆ ต่อไปนี้ 
ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง  เป็นอยา่งน้อย 5  
  (1) สถานทีป่ระชุม  
  (2) วนัและเวลาทีจ่ะมกีารจดัประชุม 
  (3) วาระการประชุม ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดตามสมควร 

รวมทัง้ต้องระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรอื
เสนอเพื่อขออนุมตั ิ 6  

  (4) เอกสารที่จะใช้ประกอบการประชุมที่ได้ส่งมาพร้อมกับ
หนงัสอืนดัประชุม ซึง่ควรระบุรายละเอยีดโดยสงัเขป (เช่น 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที.่..ประชุมเมื่อวนัที่
...หรอื บทวเิคราะหเ์รื่อง...จดัท าโดย...จ านวน...หน้า)  

 
  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการควรลงนามโดยประธาน

กรรมการ หรอืเลขานุการบรษิทัในกรณทีีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
1.5 การประชุมคณะกรรมการต้อง การประชุมคณะกรรมการต้องจดัทีส่ านกังานใหญ่ของบรษิทั 
จดัทีส่ านักงานใหญ่ของบริษทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 7 ทัง้นี้ เวน้แต่ขอ้บงัคบัของบรษิทัจะก าหนด 
เท่านัน้หรือไม่    ไวเ้ป็นอยา่งอื่น  
 
 หากบรษิัทมสีาขาหรอืโรงงานหรอืที่ท าการอื่นๆ นอกจาก ณ 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ การจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการ ณ 
สาขาหรือโรงงานหรือที่ท าการดังกล่าวบ้างเป็นครัง้คราว
ย่อมจะท าให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิาร (Non-Executive 
Director) มคีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัมากขึน้ ซึง่หากสาขา
หรอืโรงงานหรอืทีท่ าการของบรษิทัมไิดอ้ยู่ในจงัหวดัใกลเ้คยีง
กับที่ตัง้ส านักงานใหญ่ การที่จะจดัให้มกีารประชุมคณะ 
กรรมการ ณ สาขาหรอืโรงงานหรอืที่ท าการดงักล่าวได้ก็
จะตอ้งก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัใหช้ดัเจนดว้ย 

 
 
1.6 การประชุมคณะกรรมการโดย นายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัมคีวามเหน็ว่า การทีก่ฎหมาย 
 Teleconference และ  บญัญตัใินเรือ่งองคป์ระชุมไวว้่า “ในการประชุมคณะกรรมการ 
Videoconference หรือการขออนุมติั ตอ้งมกีรรมการมาประชุม...” 8   นัน้หมายความว่า กรรมการ 
โดยใช้มติเวียน สามารถกระท าได้ ตอ้งมาเขา้รว่มประชุมพรอ้มกนัในทีเ่ดยีวกนั ดงันัน้ การประชุม 
หรือไม่ คณะกรรมการโดย Teleconference หรอื Video-conference 

หรือโดยวิธีอื่นที่ไม่มีกรรมการมาร่วมประชุมพร้อมกันในที่
เดยีวกนัจงึกระท ามไิด ้ 

 
 การเสนอขออนุมตัโิดยไม่มกีารประชุม (มตเิวยีน) นายทะเบยีน

บรษิทัมหาชนไดม้หีนังสอืตอบขอ้หารอืว่าไม่สามารถด าเนินการ
ได ้
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1.7 การก าหนดวาระการประชุม กฎหมายมไิดก้ าหนดไวว้่าใครเป็นผูม้อี านาจก าหนดวาระการ 
คณะกรรมการควรมีหลกัการ  ประชุม แต่เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผูม้อี านาจในการ 
อย่างไร  เรยีกประชุมคณะกรรมการ (โปรดดูส่วนที ่4 ขอ้ 1.2 ใครเป็น

ผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ) จงึอาจสรปุไดว้่าประธาน
กรรมการเป็นผูท้ีจ่ะตอ้งดแูลรบัผดิชอบเรือ่งการก าหนดวาระ
การประชุมดว้ย  

 
 ทัง้นี้  เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่ องที่มี

ความส าคัญโดยมีข้อมูลประกอบอย่างครบถ้วน ประธาน
คณะกรรมการอาจหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารสูงสุด (Managing Director (MD) 
/ Chief Executive Officer (CEO)) เพื่อก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่คุ้นเคยและมขี้อมูลเกี่ยวกบั 
การบรหิารจดัการบรษิทัเป็นอย่างด ีแต่เพื่อใหใ้นการประชุมของ
คณะกรรมการประจ าทุกๆ 3 เดือน (ซึ่งเท่ากับไตรมาสละ 1 
ครัง้) เป็นอย่างน้อยนัน้ คณะกรรมการสามารถท าหน้าที่ใน
บทบาทดา้นการก าหนดทศิทางและตดิตามดูแล (Oversight or 
Supervisory Role) ไดแ้ก่  

 (1) ด าเนินการให้มรีะบบก ากับดูแลกิจการที่มปีระสิทธิภาพ 
(Ensuring Effective Governance Practices)  

 (2) ก าหนดกลยทุธ ์(Guiding Strategy)  
 (3) ก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝา่ยบรหิาร (Overseeing 

Management)  
 (4) ด าเนินการใหม้รีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสม (Ensuring 

Appropriate Controls) 
 (5) ก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูล (Overseeing Disclosures) 

โปรดดสู่วนที ่2 ขอ้ 1.9 ในบทบาทดา้นการก าหนดทศิทาง
และนโยบายและการติดตามดูแลนัน้ คณะกรรมการมี
บทบาทส าคญัอะไรบา้ง  

 
 การทีค่ณะกรรมการสามารถท าหน้าทีใ่นบทบาทดา้นการก าหนด

ทศิทางและตดิตามดูแลได้อย่างดทีีสุ่ดและไม่สรา้งปญัหานัน้ ใน
ส่วนความรบัผิดของคณะกรรมการ (โปรดดูส่วนที่ 3 ข้อ 1.4 
การปฏบิตัิหน้าที่ด้วย “ความระมดัระวงั” (Duty of Care) 
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หมายความว่าอย่างไร และข้อ 1.5 กรรมการต้องใช้ “ความ
ระมดัระวงั” ในระดบัใด)  

 ประธานกรรมการและกรรมการคนอื่นๆ ควรจะท าความเขา้ใจ
ร่วมกนัไดว้่าในการประชุมประจ าแต่ละครัง้นัน้ คณะกรรมการ
ควรจะร่วมกันพิจารณาเรื่องใดบ้าง แล้วก าหนดวาระการ
ประชุมขึ้นตามนัน้ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้วาระการประชุมหลกัใน
การประชุมประจ าแต่ละครัง้จงึควรจะประกอบดว้ย 

 (1) รบัรองรายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการครัง้
ทีเ่พิง่ผ่านไป 9 

 (2) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ที่เพิ่งผ่านไป (ถ้ามี) / 
รบัทราบรายงานความคืบหน้าของสิ่งที่คณะกรรมการ
มอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารไปด าเนินการ (ถา้ม)ี     

 (3) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   
 (4) รับทราบรายงานรายการระหว่างกันซึ่ งมีเงื่อนไขทาง

การคา้ปกตใินไตรมาส (หรอืรอบระยะเวลา 1 เดอืนหรอื 2 
เดอืน) ทีเ่พิง่ผ่านไป 10 

 (5) รบัทราบ/อนุมตัคิ่าใชจ้่ายหรอืการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นงบประมาณ (Unbudgeted Capital 
Expenditure)   

 (6) รบัทราบรายงานเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัใน
ไตรมาส (หรอืรอบระยะเวลา 1 เดอืนหรอื 2 เดอืน) ทีเ่พิง่
ผ่านไป 

 (7) รับทราบ/อนุมัติงบการเงินของบริษัทที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชแีล้วส าหรบัไตรมาสหรอืรอบปีที่
เพิ่งผ่านไป (หรือบัญชีที่จ ัดท าโดยฝ่ายบริหาร 
(Management Accounts) ส าหรบัรอบระยะเวลา 1 เดอืน
หรอื 2 เดอืนทีเ่พิง่ผ่านไป)  

  (8) รับทราบรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผูบ้รหิาร 
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 ส าหรบัวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระการประชุมหลกันัน้ 
ประธานกรรมการควรมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการและ
เลขานุการบรษิัทร่วมกันพิจารณาเสนอให้ประธานกรรมการ
พจิารณาและควรเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนเสนอเรื่องที่
เหน็สมควรเป็นวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระการประชุม
หลักด้วย ซึ่งการก าหนดเรื่องที่จะเข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการเพิม่เตมินัน้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกบับทบาทดา้นการ
ตดัสนิใจ (Decisional Role) ของคณะกรรมการ กล่าวคอื เป็น
เรือ่งทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหรอืขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด
ไว้ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องใชม้ตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ หรอื
เป็นเรื่องที่กรรมการหรือฝ่ายบริหารเห็นสมควรให้ที่ประชุม
คณะกรรมการลงมตใิหค้วามเหน็ชอบ 

 

 แม้ว่ากฎหมายหรอืข้อบงัคบัหรอืข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องจะมไิด้
ก าหนดให้เรื่องดงักล่าวต้องได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการก็ตาม (โปรดดูส่วนที่ 2 ขอ้ 1.4 เรื่องที่จะต้อง
ได้รบัมติของที่ประชุมคณะ กรรมการซึ่งเป็นบทบาทด้านการ
ตดัสนิใจนัน้มอีะไรบ้าง และขอ้ 1.8 ฝ่ายบรหิารจะเสนอเรื่องที่
ไมไ่ดถู้กก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการใหท้ี่
ประชุมคณะกรรมการลงมติให้ความเห็นชอบได้หรือไม่) แต่
อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆ กไ็ด ้เพราะกฎหมายมไิดบ้ญัญตัขิอ้หา้มไว ้

 

 ส่วนกรณีทีต่้องเรยีกประชุมคณะกรรมการเนื่องจากได้รบัการ
ร้องขอจากกรรมการด้วยกนัเองหรอืกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อ
รกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั (โปรดดูส่วนที่ 4 ขอ้ 1.2 
ใครเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ) ประธานกรรมการจะต้อง
ก าหนดวาระการประชุมให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการ
รอ้งขอใหเ้รยีกประชุมคณะกรรมการนัน้ดว้ย  

 

1.8 การจดัข้อมูลเพือ่ใช้ในการประชุม กฎหมายมไิดว้างหลกัในเรือ่งนี้ไว ้แต่การทีจ่ะใหก้รรมการ 
คณะกรรมการควรมีหลกัการอย่างไร แต่ละคนเขา้ใจหรอืตดัสนิใจในเรือ่งใดๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

นัน้ กรรมการจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง 
  (1) ไดร้บัขอ้มลูทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ กล่าวคอื เป็นขอ้มลูที่

กระชบั (เน้นสาระส าคญัและตรงประเดน็) และมุ่งใหเ้ขา้ใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นหรือได้ด าเนินการไปหรอืจะต้องด าเนินการ 
รวมทัง้เหตุและผลประกอบ  
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  (2) ได้รบัข้อมูลล่วงหน้าเพื่อให้มเีวลาพอเพยีงที่จะศึกษาท า
ความเขา้ใจก่อนเขา้ร่วมประชุม ดงันัน้ จงึควรมกีารจดัท า
ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าเป็น
หนงัสอืและจดัส่งใหแ้ก่กรรมการทุกคนไปพรอ้มกบัหนังสอื
นดัประชุมคณะกรรมการ (โปรดดูส่วนที ่4 ขอ้ 1.4 หนังสอื
นดัประชุมคณะกรรมการตอ้งมรีายละเอยีดอะไรบา้ง)   

 

SET-CG PRINCIPLE และ IOD-CGR แนะน าใหส้่งเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม  
 

  (3) ไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบทีเ่หมาะสม เช่น รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และขอ้มลูทีฝ่่ายบรหิารจะต้องจดัท าเพื่อใช้
ในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ า เช่น รายงาน
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส 
(หรอืรอบระยะเวลา 1 เดือนหรอื 2 เดือน) หรือบญัชีที่
จดัท าโดยฝ่ายบรหิาร (Management Accounts) ส าหรบั
รอบระยะเวลา 1 เดือนหรือ 2 เดือนที่เพิ่งผ่านนัน้ ควร
จดัท าขึ้นในรูปแบบที่คณะกรรมการเห็นว่าสามารถท า
ความเข้าใจได้โดยง่าย นอกจากนี้ ในกรณีที่เลขานุการ
บรษิัทเห็นควรจดัส่งเอกสาร ซึ่งมรีายละเอียดมาก (เช่น 
สญัญา ฯลฯ) ใหแ้ก่กรรมการดว้ยนัน้ เลขานุการบรษิทัควร
จดัให้มบีทสรุปสาระส าคญัส่งไปให้แก่กรรมการด้วย เพื่อ
ความสะดวกในการพิจารณาของกรรมการและเพื่อให้
กรรมการมุ่งวเิคราะห์หรอืใหค้วามสนใจเฉพาะในประเดน็
ทีเ่ป็นสาระส าคญั 

  (4) ในเรื่องที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับหรือข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการมสี่วนได้เสยีของกรรมการ 
ส าหรบัเรื่องที่จะประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง เลขานุการ
บรษิทัควรระบุขอ้มูลสรุปทีเ่กี่ยวขอ้งที่กรรมการแต่ละท่าน
ควรทราบหรอืใหค้วามสนใจล่วงหน้าก่อนการประชุมไว ้
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 อนึ่ง เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นไปไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ประธานกรรมการควรสัง่การให้ฝ่ายบรหิารจดัส่ง
รายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละเดือน
ใหแ้ก่กรรมการทุกคนเป็นประจ าทุกเดอืน ยกเวน้เฉพาะในเดอืน
ที่จะมีการประชุมคณะกรรมการซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องจัดส่ง
รายงานเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการทุก
คนอยูแ่ลว้ 
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2. การด าเนินการประชมุคณะกรรมการ 

2.1 ในการประชุมคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้จะตอ้งมกีรรมการเขา้ 
แต่ละครัง้ต้องมีกรรมการเข้าร่วม รว่มประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
ประชุมจ านวนเท่าใดจึงจะครบ จงึครบเป็นองคป์ระชุม 11 
เป็นองคป์ระชุม  
 

IOD-CGR แนะน าใหบ้รษิทัก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัจ านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการ
จะลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการว่า ต้องมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด  
 

2.2 กรรมการมอบฉันทะให้ กรรมการจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ 
บคุคลอืน่เข้าร่วมประชุม แทนมไิด ้เพราะการไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการนัน้ มาจากการ 
คณะกรรมการแทนได้หรือไม่ พิจารณาคุณสมบตัิและความสามารถเป็นการเฉพาะบุคคล 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการนัน้จงึถอืเป็นเรื่องเฉพาะตวั
ของกรรมการแต่ละคนซึ่งไม่สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่น
กระท าแทนได ้12 

 

2.3 บคุคลทีมิ่ใช่กรรมการจะเข้าร่วม คณะกรรมการอาจเชญิฝา่ยจดัการ รวมทัง้ใหพ้นกังานทีม่หีน้าที ่
ประชุมคณะกรรมการได้หรือไม่ เกี่ยวขอ้งหรอืบุคคลภายนอกที่สามารถชีแ้จงขอ้มูลที่เกี่ยวกบั

วาระต่างๆ ในการประชุมเข้าร่วมประชุมเฉพาะในวาระที่
เกีย่วขอ้ง  

 

2.4 ใครท าหน้าทีป่ระธานใน ประธานกรรมการจะท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม

หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่
มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 13 
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2.5 ประธานในทีป่ระชุมควร  ประธานในทีป่ระชุมควรควบคุมใหก้ารประชุมเป็นไปตาม 
ด าเนินการประชุมอย่างไร ระเบยีบวาระ และใชเ้วลาในแต่ละวาระอยา่งเหมาะสม โดยมี

การเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเหน็ตามความเหมาะสม
และไมค่วรใชเ้วลาของทีป่ระชุมไปกบัเรือ่งเกีย่วกบัการบรหิาร
จดัการบรษิทัทัว่ๆ ไป (Routine administrative matters) มาก
เกนิไป 

 

2.6 มติของคณะกรรมการมี กรรมการแต่ละคน (รวมทัง้ประธานในทีป่ระชุมดว้ย) จะมหีนึ่ง 
หลกัเกณฑใ์นการออกเสียงและ เสยีงเท่ากนัในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมของ 
นับคะแนนเสียงอย่างไร คณะกรรมการ แต่หากในเรื่องใดมกีรรมการคนใดมสี่วนไดเ้สยี 

กรรมการคนนัน้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 14 
ซึง่กรรมการแต่ละคนจะมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้3 แบบ 
คอื ออกเสยีงสนบัสนุน ออกเสยีงคดัคา้น หรอืงดออกเสยีง 
และมคีะแนนสยีงในการลงมต ิดงันี้  

  (1) ในกรณทีัว่ไป มตขิองคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมาก และถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ประธาน
ในทีป่ระชุมจะมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็น
เสยีงชีข้าด 15 

  (2) ในกรณเีลอืกกรรมการแทนต าแหน่งทีว่่างลง มตขิองคณะ 
กรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามใน
สีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่16 

 โดยหากขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดการลงมตใินเรื่องใด
เป็นการเฉพาะทีเ่ขม้งวดกว่าทีก่ฎหมายก าหนด จะตอ้ง
ปฏบิตัติามทีข่อ้บงัคบัก าหนดไว ้ 

 

 นอกจากนี้ มขีอ้น่าสงัเกตว่า กฎหมายบญัญตัไิวไ้มช่ดัเจน
ว่า “คะแนนเสยีงขา้งมาก” ส าหรบักรณมีตทิัว่ไปของ
คณะกรรมการนัน้หมายถงึอะไร เพราะอาจมคีวามหมาย
ไดถ้งึ 3 ประการ ดงัต่อไปนี้ คอื  

  (ก) “คะแนนเสยีงข้างมาก” ของ “กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ทัง้หมด” (กล่าวคอื นับรวมกรรมการทุกคนที่เข้าร่วม
ประชุม รวมทัง้กรรมการทีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแต่งด
ออกเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน)  
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  (ข) “คะแนนเสยีงข้างมาก” ของ “กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน” (กล่าวคอื ไม่รวมกรรมการที่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งดออกเสียงและไม่รวม
กรรมการที่มสี่วนได้เสียซึ่งไม่มสีิทธอิอกเสยีงลงคะแนน 
อันเป็นวิธีนับแบบเดียวกับ “มติทัว่ไป” ในการประชุม 
ผูถ้อืหุน้ ซึง่กฎหมายบญัญตัวิ่าใหถ้ือคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 17)  

  (ค) “คะแนนเสยีงข้างมาก” ของ “กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน” (กล่าวคอื รวมกรรมการที่
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแต่งดออกเสยีง แต่หกักรรมการ
ทีม่สี่วนไดเ้สยีซึ่งไม่มสีทิธอิอกเสียงลงคะแนนออกไป อนั
เป็นวธินีับแบบเดยีวกบั “มตพิเิศษ” ในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
ซึ่งกฎหมายบญัญตัิว่าให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม
ในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 18)   

 

  ในกรณทีีข่อ้บงัคบัของบรษิทัใชข้อ้ความตามกฎหมาย คือ การ
วนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก โดยไม่มคีวาม
ชดัเจนว่าเป็นเสียงข้างมากของ “กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน” หรอื “กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน” นัน้ ควรถอืหลกัปฏบิตัติามขอ้ (ค) 
เนื่องจากไมม่เีหตุผลใดๆ ทีค่วรจะตอ้งรวมกรรมการทีม่สี่วนได้
เสยีซึ่งไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเข้ามาเป็นฐานในการนับ
คะแนนเสียง (ในกรณีการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่า “มติทัว่ไป” 
หรอื “มตพิเิศษ” กไ็ม่มกีารนับรวมผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีซึง่ไม่มสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน) และการทีจ่ะไดม้ตขิองคณะกรรมการตาม
วิธีการนับในข้อ (ค) นั ้นจะต้องได้ร ับเสียงสนับสนุนของ
กรรมการมากกว่าวธิกีารนับในขอ้ (ข) เช่น ในวาระการประชุม
ทีพ่จิารณาลงมตกินันัน้ มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 9 คน 
กรรมการงดออกเสยีง 1 คน และกรรมการอกี 1 คนเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียซึ่งไม่มสีิทธิออกเสียงลงคะแนน หากนับคะแนน
เสยีงตามวธิกีารในขอ้ (ข) มตขิองคณะกรรมการจะต้องได้รบั
เสยีงสนับสนุนจากกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน (คอื เสยีงขา้ง
มากของกรรมการจ านวน 7 คน) ส่วนในกรณทีีน่บัคะแนนเสยีง
ตามวธิกีารในขอ้ (ค) มตขิองคณะกรรมการจะต้องได้รบัเสยีง
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สนับสนุนจากกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน (คอื เสยีงขา้งมาก
ของกรรมการจ านวน 8 คน) 

 

  ในประเทศไทยยังไม่มีค าพิพากษาศาลฎีกาในประเด็น
ค าแนะน าขา้งตน้จงึถอืหลกัอนุรกัษ์นิยม ซึง่หากคณะกรรมการ
ต้องการให้มคีวามชดัเจนเพื่อป้องกนัปญัหา ก็อาจจะขยาย
ความไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัใหช้ดัเจน โดยเลอืกเอาแบบใด
แบบหนึ่งดงัทีก่ล่าวไวน้ี้ 

 

  อนึ่ง ในกรณีที่มติในที่ประชุมคณะกรรมการก่อให้เกิดความ
เสยีหายแก่บรษิทัในลกัษณะทีก่รรมการจะต้องร่วมกนัรบัผดิตาม
กฎหมาย จากตวัอย่างขา้งต้น จะเหน็ได้ว่าการงดออกเสยีงของ
กรรมการนัน้ไม่ถอืเป็นการออกเสยีงสนับสนุน แต่กอ็าจจะไม่ถอื
เป็นการ “คดัค้าน” ที่จะท าให้กรรมการไม่ต้องรบัผิด (โปรดดู
ส่วนที่ 3 ข้อ 1.11 การงดออกเสียงของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมมผีลอย่างไร) 
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3. รายงานการประชมุคณะกรรมการ 

3.1 วตัถปุระสงคข์องการจดัให้มี (1) เพื่อเป็นหลกัฐานส าหรบั “รายละเอยีดมาตรฐานเกีย่วกบั 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ การด าเนินการประชุม” (เช่น วนั/เวลาของการประชุม 

สถานทีป่ระชุม องคป์ระชุม กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมและ
ทีข่าดประชุม และผูเ้ขา้รว่มประชุมอื่นๆ (ถา้ม)ี รวมทัง้
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการประชุม) 

  (2) เพื่อเป็นหลกัฐานส าหรบั “เรือ่งทีไ่ดม้กีารรายงานให้
คณะกรรมการทราบ” 

  (3) เพื่อเป็นหลกัฐานส าหรบั “เรือ่งทีค่ณะกรรมการไดล้งมต”ิ 
  (4) กฎหมายก าหนดให้ต้องจดัท ารายงานการประชุมคณะ 

กรรมการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม  
 
  ทัง้นี้ รายงานการประชุมคณะกรรมการทีด่นีัน้จะตอ้งใชเ้ป็น

เครือ่งมอืเพื่อพสิจูน์ไดว้่าการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการในที่
ประชุมนัน้ไดเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งครบถว้นตามหลกักฎหมายทุก
ประการแลว้ 

 
3.2 ปัญหาทีอ่าจเกิดจากรายงาน หากรายงานการประชุมในส่วนของ “รายละเอยีดมาตรฐาน 
การประชุมในส่วนของ “รายละเอียด เกีย่วกบัการด าเนินการประชุม” ขาดรายละเอยีดทีช่ดัเจน 
มาตรฐานเกีย่วกบัการด าเนินการ เกีย่วกบัเอกสารทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่กรรมการก่อนวนัประชุม อาจ 
ประชุม” มีอะไรบ้างและมีทาง เป็นเหตุใหก้รรมการไมส่ามารถใชร้ายงานการประชุมเป็น 
ป้องกนัอย่างไร  พยานหลักฐานสนับสนุนข้อต่อสู้ว่า ตนได้ตัดสินใจไปบน

เอกสารซึ่งมขี้อมูลที่เชื่อโดยสุจรติว่าเพยีงพอแล้วตาม “หลกั
ระมดัระวงัในการตดัสนิใจ” หรอืจากเอกสารทีไ่ดร้บันัน้ ตนมไิด้
ทราบและไม่ควรจะได้ทราบถึงสิ่งผดิปกติใดๆ โดยใช้ความ
ระมดัระวงัในระดบัของวิญญูชนในสภาวการณ์เช่นเดียวกัน
แลว้ตาม “หลกัระมดัระวงัเยีย่งวญิญูชน” (โปรดดูส่วนที่ 3 ขอ้ 
1.5 กรรมการตอ้งใช ้“ความระมดัระวงั” ในระดบัใด)  

 
 เพื่อป้องกนัปญัหาน้ี คณะกรรมการควรก าหนดให้เลขานุการ

บรษิัทสร้างแบบฟอร์มรายงานการประชุมขึ้นเพื่อใช้ประจ า 
โดยในช่วงตน้ของแบบฟอรม์รายงานการประชุมนัน้จะมกีารให้
รายละเอียดเกี่ยวกบัวนั/เวลาของการประชุม สถานที่ประชุม 
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องค์ประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมและที่ขาดประชุม 
ผู้เขา้ร่วมประชุมอื่นๆ (ถ้าม)ี และผู้บนัทกึรายงานการประชุม 
จากนัน้จะมกีารระบุรายละเอียดของเอกสารที่ได้จดัส่งให้แก่
กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารก่อนวนัประชุมและในวนัประชุม  

 

3.3 ปัญหาทีอ่าจเกิดจากรายงาน โดยหลกัทัว่ไปนัน้ การทีฝ่า่ยบรหิารไดด้ าเนินกจิการของ 
การประชุมในส่วนของ “เรือ่งทีไ่ด้มี บรษิทัไปจนเกดิความเสยีหายแก่บรษิทัโดยผดิกฎหมายนัน้ 
การรายงานให้คณะกรรมการทราบ”  กรรมการซึง่มไิดม้สี่วนรว่มดว้ยอาจยกขอ้ต่อสูไ้ด้ว่า ในการ 
มีอะไรบ้างและมีทางป้องกนัอย่างไร  ปฏบิตัหิน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบรษิทัโดยใช้ความ

ระมดัระวงัในระดบัของวิญญูชนในสภาวการณ์เช่นเดียวกัน 
ตาม “หลกัระมดัระวงัเยีย่งวญิญูชน” (โปรดดูส่วนที ่3 ขอ้ 1.5 
กรรมการต้องใช้ “ความระมดัระวงั” ในระดบัใด) ตนมไิดท้ราบ
และไม่ควรจะได้ทราบถงึสิง่ที่ฝ่ายบรหิารได้ด าเนินการไปนัน้ 
ซึ่งจะท าให้กรรมการไม่ต้องร่วมรบัผดิกบัฝ่ายบรหิารในกรณี
ดงักล่าว    

 
 การที่รายงานการประชุมในส่วนของ “เรื่องที่ได้มกีารรายงาน

ให้คณะกรรมการทราบ” ไม่มรีายละเอียดที่เพยีงพอนัน้ อาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้ออ้ างให้กรรมการต้องร่วมรับผิดด้วย 
เนื่องจาก “เรื่องที่ไดม้กีารรายงานให้คณะกรรมการทราบ” ใน
รายงานการประชุมนัน้สื่อไปในท านองทีว่่ากรรมการ “ได้รบัรู”้ 
หรือ “ควรจะได้ร ับรู้” ถึงการด าเนินการที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บรษิัทแล้ว หากใช้ความระมดัระวงัในระดบัของ
วญิญูชนในสภาวการณ์เช่นเดยีวกนันัน้ตาม “หลกัระมดัระวงั
เยีย่งวญิญชูน”   

 
 เพื่อป้องกนัปญัหาน้ี คณะกรรมการควรก าหนดให้เลขานุการ

บรษิัทจดรายงานการประชุมให้มขี้อสรุปแบบจบัใจความที่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ปรึกษาหารือกันหรือที่ได้กล่าวไว้ในที่
ประชุมโดยครบถ้วน รวมทัง้หลักการและเหตุผลของฝ่าย
บรหิารในการรายงานเพื่อทราบ และข้อสงัเกตของกรรมการ
(ถ้าม)ี ไว้ตามสมควร (โปรดดู ข้อ 3.6 การจดรายงานการ
ประชุมแบบ “จดขอ้สรุปรวมทัง้เนื้อหาอนัเป็นที่มาของขอ้สรุป
แบบจบัใจความ” (Anecdotal Minutes) นัน้มหีลกัการอยา่งไร) 
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3.4 ปัญหาทีอ่าจเกิดจากรายงาน การไมม่รีายละเอยีดทีเ่พยีงพอในส่วนของ “เรือ่งทีค่ณะกรรมการ 
การประชุมในส่วนของ “เรือ่งทีค่ณะ ไดล้งมต”ิ นัน้อาจเป็นเหตุให ้
กรรมการได้ลงมติ” มีอะไรบ้างและ 
มีทางป้องกนัอย่างไร  (1)  เกดิความสบัสนหรอืเขา้ใจไมต่รงกนัในระหว่างกรรมการ 

ฝา่ยบรหิาร และผูป้ฏบิตักิารในการปฏบิตัติามมตขิอง
คณะกรรมการ 

  (2) กรรมการไม่สามารถใช้รายงานการประชุมเป็นพยาน 
หลักฐานสนับสนุนว่า ตนได้ปฏิบัติหน้าที่  “ด้วยความ
ระมดัระวงั” ตาม “หลกัระมดัระวงัในการตัดสินใจ” แล้ว 
(โปรดดู ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5 กรรมการต้องใช้ “ความ
ระมดัระวงั” ในระดบัใด)  

 
 เพื่อป้องกนัปญัหาน้ี คณะกรรมการควรก าหนดให้เลขานุการ

บรษิัทจดรายงานการประชุมให้มขี้อสรุปแบบจบัใจความที่มี
ขอ้มลูเกีย่วกบัหลกัการและเหตุผลของการตดัสนิใจ และขอ้มลู
ทีใ่ช้ในการตดัสนิใจไว้ตามสมควร (โปรดดู ขอ้ 3.6 การจด
รายงานการประชุมแบบ “จดขอ้สรุปรวมทัง้เนื้อหาอนัเป็นทีม่า
ของข้อสรุปแบบจบัใจความ” (Anecdotal Minutes) นัน้มี
หลกัการอยา่งไร) 

3.5 ปัญหาอืน่ๆ ทีอ่าจเกิดจาก ลกัษณะของรายงานการประชุมทีอ่าจสรา้งปญัหา อาท ิ
บนัทึกรายงานการประชุม (1) มขีอ้ความทีผ่ดิในสาระส าคญั  
ไม่ครบถ้วนเพียงพอ (2) มขีอ้ความทีก่ ากวมในสาระส าคญั  
  (3) มขีอ้ความทีข่ดัหรอืแยง้กนัเองในสาระส าคญั  
  (4) อ่านแลว้ไมเ่ขา้ใจ  
 
  เพื่อป้องกนัปญัหาน้ี คณะกรรมการควรก าหนดใหบุ้คคลทีจ่ะ

รบัหน้าทีเ่ป็นเลขานุการบรษิทันัน้นอกจากจะตอ้งมคีวามรูแ้ละ
ความเขา้ใจเรือ่งบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิของกรรมการ
และผูบ้รหิารเป็นอยา่งดแีลว้ ยงัจะตอ้งมคีวามสามารถใน “การ
เขยีนหนงัสอืใหช้ดัเจน” ดว้ย กล่าวคอื สามารถเขยีนรายงาน
การประชุมใหผู้อ่้านท าความเขา้ใจไดแ้บบเป็นขัน้เป็นตอนและ
เป็นเหตุเป็นผลซึง่กนัและกนั ไมม่คีวามสบัสนหรอืมขีอ้สงสยั
เกีย่วกบัความหมายหรอืวตัถุประสงคข์องขอ้ความไมว่่าในส่วน
ใดๆ  
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3.6 การจดรายงานการประชุมแบบ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัจด 
“จดข้อสรปุรวมทัง้เน้ือหาอนัเป็นทีม่า รายงานการประชุมเป็นแบบ “จดขอ้สรปุรวมทัง้เนื้อหาอนัเป็น 
ของข้อสรปุแบบจบัใจความ” ทีม่าของขอ้สรปุแบบจบัใจความ” (Anecdotal Minutes) (โปรด 
 (Anecdotal Minutes) นัน้มี ดสู่วนที ่4 ขอ้ 3.6 การจดรายงานการประชุมแบบ “จดขอ้สรปุ 
หลกัการอย่างไร รวมทัง้เนื้อหาอนัเป็นทีม่าของขอ้สรปุแบบจบัใจความ” 

(Anecdotal Minutes) นัน้มหีลกัการอยา่งไร)  
 
 คณะกรรมการควรจดข้อสรุปรวมทัง้เนื้อหาอนัเป็นที่มาของ

ขอ้สรุปแบบจบัใจความ (Anecdotal Minutes) โดยการจด
รายงานการประชุมแบบนี้มุ่งหมายให้รายงานการประชุมมี
รายละเอียดของสิ่งที่ปรกึษาหารอืกันหรือที่ได้กล่าวไว้ในที่
ประชุมครบถ้วน รวมทัง้หลกัการและเหตุผลของการรายงาน
เพื่อทราบ และขอ้สงัเกตของกรรมการ (ถ้าม)ี ดว้ย แต่เป็น
แบบจบัใจความเพื่อใหเ้ขา้ใจไดถู้กตอ้งตรงกนัตามหวัใจของสิง่
ทีป่รกึษาหารอืกนั หรอืทีก่ล่าวไว้ โดยไม่มเีนื้อหาทีเ่กนิเลยจน
ก่อใหเ้กดิความสบัสน 

 
3.7 โครงสร้างของรายงาน  โครงสรา้งของรายงานการประชุมควรประกอบดว้ย  
การประชุมควรประกอบด้วย 
เน้ือหาใดบ้าง 
 
(1) ส่วนเริม่ตน้  ส่วนนี้จะเป็นบนัทกึรายละเอยีดเกี่ยวกบั วนั/เวลาของการ

ประชุม สถานทีป่ระชุม องคป์ระชุม กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม
และทีข่าดประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอื่นๆ (ถ้าม)ี และเอกสารที่
ได้จดัส่งให้แก่กรรมการก่อนวนัประชุมและในวนัประชุม ซึ่ง
ควรจดัรายละเอยีดต่างๆ เป็นหวัขอ้ยอ่ยแยกต่างหากจากกนั 

 
(2) ส่วนทีป่รกึษาหารอื  ส่วนนี้จะเป็นบนัทกึรายละเอียดเกี่ยวกบัหวัข้อประชุมในวาระ

ต่างๆ และรายละเอยีดของสิง่ทีป่รกึษาหารอืกนัและทีไ่ดก้ล่าวไว้
ในที่ประชุม ซึ่งควรจดัเนื้อหาทัง้หมดเป็นหัวข้อย่อยแยก
ต่างหากจากกันและจัดเรียงเนื้อหาให้เป็นล าดับก่อนหลังที่
เหมาะสม (คอืเป็นขัน้เป็นตอนและเป็นเหตุเป็นผลซึง่กนัและกนั) 
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  ในกรณตีดัสนิใจทางธุรกจินัน้ อาจแยกหวัขอ้เป็น:  
  (ก) หวัขอ้การไม่มสี่วนไดเ้สยีของกรรมการ หวัขอ้ประโยชน์ที่

บรษิทัจะไดร้บั (ซึง่ประธานในทีป่ระชุมควรขอใหก้รรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนยนืยนัว่าไม่ได้มสี่วนได้เสยีไม่ว่า
โดยทางตรงหรอืโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะพจิารณาในวาระ
นัน้ และหากมกีรรมการคนใดยอมรบัหรอืมขีอ้สงสยัว่าตน
อาจถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อม ประธานในที่ประชุมจะต้องขอให้กรรมการคน
ดงักล่าวงดออกเสยีงหรอืไม่เข้าร่วมการประชุมเฉพาะใน
วาระดงักล่าว  ซึง่รายงานการประชุมจะต้องปรากฏเนื้อหา
ในส่วนน้ีไวใ้หช้ดัเจน)  

  (ข) หวัขอ้แนวทางอื่นๆ ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ (ถา้ม)ี  
  (ค) หวัขอ้เอกสารหรอืข้อมูลที่ใช้ประกอบการพจิารณาที่เห็น

ว่าเพยีงพอ ฯลฯ  
 

  ส าหรบัเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอภิปรายของกรรมการและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งนัน้ควรแยกเป็นประเดน็ ๆ ไวเ้ช่นเดยีวกนั โดยรวม
เนื้อหาของแต่ละท่านในประเด็นเดยีวกนัทัง้หมดเข้าด้วยกัน
โดยไมร่ะบุชื่อหรอืระบุชื่อเป็นรายบุคคลไวก้ไ็ด้ แต่เป็นแบบจบั
ใจความ (ไมใ่ช่ค าต่อค า)  

 

  ทัง้นี้ ไม่จ าเป็นต้องเรยีงเนื้อหาตามล าดบัเหตุการณ์ที่เกดิขึน้
จรงิ แต่ควรเรยีงในลกัษณะที่จะท าให้ผูอ่้านสามารถท าความ
เขา้ใจรายงานการประชุมได้แบบเป็นขัน้เป็นตอนและเป็นเหตุ
เป็นผลซึง่กนัและกนั (ซึง่การจดัเรยีงล าดบัใหเ้หมาะสมนี้จะท า
ในช่วงตรวจทานหลงัการประชุมเสรจ็สิ้น เพื่อน าเสนอให้
คณะกรรมการพจิารณารบัรอง)  

 
(3) ส่วนมตหิรอืขอ้สรปุ ส่วนนี้จะเป็นรายละเอยีดเกี่ยวกบัมติหรอืขอ้สรุปที่ได้หลงัจาก

การอภปิรายกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
 
  ในกรณีที่มติหรือสิ่งที่ต้องด า เนินการหรือข้อสรุปนั ้นมี

รายละเอียดมาก ควรแยกเป็นประเด็นต่างหากจากกันไว ้
โดยรวมเนื้อหาในประเดน็เดยีวกนัทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั 
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3.8 การรบัรองรายงานการประชุม กฎหมายไมไ่ดบ้ญัญตัถิงึวธิกีารในการรบัรองและการขอแกไ้ข 
และการขอแก้ไขรายงานการประชุม รายงานการประชุมของคณะกรรมการไว ้แต่ในทางปฏบิตัทิุก 
หลกัการอย่างไร  บรษิทัจะด าเนินการใหม้กีารรบัรองรายงานการประชุมไวเ้สมอ 

โดยใช้การลงมติอนุมตัิของคณะกรรมการในการประชุมครัง้
ถดัไปเพื่อรบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีผ่่านมา ซึง่กรรมการ
ทัง้หลายจะได้รบัส าเนารายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมาเพื่อ
ประโยชน์ในการลงมตอินุมตัริบัรองรายงานการประชุมพรอ้ม
กบัหนงัสอืนดัประชุมส าหรบัการประชุมครัง้ถดัไป  

 
  ส่วนการขอแกไ้ขรายงานการประชุมของคณะกรรมการนัน้กจ็ะ

เปิดโอกาสให้กรรมการที่เหน็ว่ามขีอ้ความที่ผดิพลาด หรอืไม่
ครบถ้วนเสนอขอแก้ไขได้ โดยแจง้ต่อที่ประชุมในวาระการ
รบัรองรายงานการประชุม ก่อนที่คณะกรรมการจะลงมติ
รบัรองรายงานการประชุม 

 
  ในการประชุมคราวต่อไป ควรปฏบิตัดิงันี้  
  (1) ใหเ้ลขานุการบรษิทัจดัส่งรา่งรายงานการประชุมให้

กรรมการทุกท่านโดยเรว็หลงัจากการประชุมเสรจ็สิน้ (ไม่
ควรเกนิ 5 วนัท าการ) เพื่อใหก้รรมการแต่ละท่านพจิารณา
ใหค้วามเหน็ 

  (2) เนื่องจากการจดรายงานการประชุมเป็นแบบ “จดขอ้สรุป
รวมทัง้เนื้อหาอันเป็นที่มาของข้อสรุปแบบจับใจความ ” 
ดงันัน้ จงึต้องเสนอให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแก้ไข
ข้อความในส่วนที่เกี่ยวกับ “การปรกึษาหารอืหรอืการ
อภิปราย” เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของตนและผู้ที่
เกีย่วขอ้งไดอ้ยา่งเตม็ที ่และ  

  (3) เมื่อปรบัร่างรายงานการประชุมตามความเหน็ของกรรมการ
ทีเ่ขา้ร่วมประชุมทุกท่านแล้ว ใหน้ าเสนอเพื่อลงมตริบัรอง
อยา่งเป็นทางการในการประชุมครัง้ถดัไป และเสนอประธาน
กรรมการลงนามรบัรองรายงานการประชุมต่อไป  

 
 
 



 

 21 

ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

                                                           
1 มาตรา 79 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
2  มาตรา 81 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
3 มาตรา 82 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) บญัญตัวิ่า 

“...ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสอืนดัประชุมไปยงักรรมการ...”  
4 มาตรา 82 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
5 มาตรา 89/13 พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มกีารแก้ไข
เพิม่เตมิ) บญัญตัวิ่า “...คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมอี านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑใ์นเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมดงักล่าวต่อผู้ลงทุนเป็นการทัว่ไปหรอืในหนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการหรอืหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใชบ้งัคบักบัการท าธุรกรรมระหว่างบรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งได.้..” อย่างไรกต็าม ปจัจุบนั คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนยงัไมม่ปีระกาศก าหนดหลกัเกณฑใ์นเรือ่งดงักล่าว 

6 มาตรา 101 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
7 มาตรา 79 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
8  มาตรา 80 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และหนงัสอื
ตอบขอ้หารอืปญัหากฎหมายกบับรษิทัมหาชนจ ากดัของส านกังานบรกิารจดทะเบยีนธุรกจิ 8 ที ่พณ 
0613.14/227 ลงวนัที ่4 สงิหาคม 2542 

9 กฎหมายมไิด้บญัญัติบงัคบัให้คณะกรรมการต้องท าการรบัรองรายงานการประชุม แต่ก็เป็นสิ่งที่
สมควรกระท า เพื่อใหค้ณะกรรมการมหีลกัฐานเป็นหนังสอือนัเป็นทีย่อมรบัร่วมกนัในบรรดากรรมการ
ทัง้หลายว่าไดบ้นัทกึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และสิง่ทีไ่ดด้ าเนินการไปในทีป่ระชุมไวโ้ดยถูกตอ้งแลว้ 

10 หนังสือเวียนส านักงาน กลต. ที่ กลต. จ. (ว) 38/2551 เรื่อง ค าแนะน าในการปฏิบตัิตามมาตรา 
89/12(1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2552 ลงวนัที่ 16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

11 มาตรา 80 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
12 มาตรา 80 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
13 มาตรา 80 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
14 มาตรา 80 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
15 มาตรา 80 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
16 มาตรา 75 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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17 มาตรา 107(1) พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
18 มาตรา 107(2) พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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