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จริยธรรมของกรรมการและผูบ้ ริหาร
สิ่งที่ผ้ถู ือหุ้นต้องการ
มกราคม 2559

ช่วงสิน้ ปี ทผ่ี า่ นมีประเด็นร้อนสะเทือนวงการตลาดหุน้ ไทย กรณีกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั หนึ่งถูกสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับโดยอาศัยข้อมูลภายในทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อประชาชนซึง่ ได้ล่วงรูม้ าในฐานะที่
เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหาร หรือกล่าวได้ว่าเป็ นบุคคลภายในนันเอง
่
การดาเนินคดีกบั ผูใ้ ช้ขอ้ มูลภายในซือ้ ขายหลักทรัพย์ เป็ นภาระหน้าทีข่ องสานักงาน ก.ล.ต. ทีจ่ ะต้องติดตามนา
ผูก้ ระทาผิดมาลงโทษตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา
241 และ 296 กาหนดระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็ น 2 เท่าของผลประโยชน์แต่ไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท
หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ อย่างไรก็ตามในมาตรา 317 หากผูก้ ระทาความผิดได้ชาระค่าปรับตามคาเปรียบเทียบของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบทีร่ ฐั มนตรีแต่งตัง้ ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเปรียบเทียบกาหนดแล้ว ให้คดีเป็ นอัน
เลิกกัน ทัง้ นี้ ก็เพื่อทีจ่ ะลงโทษผูก้ ระทาผิดได้โดยเร็ว ซึง่ ในกรณีหลังจะไม่มกี ารดาเนินคดีทางศาล
ในต่างประเทศบทกาหนดโทษฐานความผิดการใช้ขอ้ มูลภายในจะมีความหนักเบาทีแ่ ตกต่างกัน เช่นในสหรัฐอเมริกา
และเกาหลีใต้ระวางโทษจาคุกของการใช้ขอ้ มูลภายในซือ้ ขายหลักทรัพย์จะสูงถึง 20 ปี ขณะทีป่ ระเทศฝรังเศษระวาง
่
โทษจาคุก 2 ปี เช่นเดียวกับของไทย ส่วนประเทศอื่นๆ ก็เช่นทีแ่ สดงตามตารางด้านล่างนี้

นอกจากนี้ การเอาผิดกับผูใ้ ช้ขอ้ มูลภายในซือ้ ขายหุน้ หรือ “Insider” ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ไม่ได้จากัด
เฉพาะ “คนใน” เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงคนนอกบริษทั ทีล่ ่วงรูข้ อ้ มูลภายใน และนาข้อมูลนัน้ มาใช้หาประโยชน์ ดังเช่นกรณี
คดีของ พิธกี รหญิง Martha Stewart ทีร่ ขู้ อ้ มูลทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะล่วงหน้าว่าหลักทรัพย์ Imclone ทีด่ าเนิน
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ธุรกิจผลิตและวิจยั ยาทีต่ นถืออยูน่ นั ้ มีแนวโน้มจะไม่ได้รบั อนุญาตผลิตภัณฑ์ยาจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐ
(US Food and Drug Administration: FDA) ทาให้เธอขายหุน้ ออกมาก่อนข้อมูลจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะ แม้ว่า Martha
Steward จะไม่ได้เกีย่ วข้องเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั Imclone แต่เธอได้รบั คาบอกใบ้จาก broker รายหนึ่งที่
ให้ขอ้ มูลว่า ผูบ้ ริหารของ Imclone ได้ขายหุน้ ของตนออกมาค่อนข้างมาก ทาให้เธอตัดสินใจขายตาม และถึงแม้สดั ส่วน
หุน้ ที่ Martha Steward ขายจะมีมลู ค่าเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Net worth จากอาณาจักรธุรกิจของ Martha แต่นนก็
ั่
ไม่สามารถทาให้เธอพ้นผิดได้ และต้องจาคุก 5 เดือนและ กักบริเวณในบ้านอีก 5 เดือน ส่วนผูบ้ ริหารของ Imclone ที่
เป็ นคนในและขายหุน้ ก่อนข้อมูลจะเปิ ดเผยนัน้ ต้องติดคุกเป็ นเวลากว่า 7 ปี
ในเรื่องของจริยธรรมนัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักแก่บริษทั จดทะเบียนมาโดยตลอด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริษทั ต้องมีนโยบายเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึง่ การนาข้อมูล
ภายในไปใช้ในการซือ้ ขายหุน้ เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนก็ถอื ว่าเป็ นการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผิด
จรรยาบรรณแล้ว ดังนัน้ เมื่อเกิดกรณีฝ่าฝืนขึน้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะต้องไม่เพิกเฉย ควรใช้สทิ ธิของตนตามทีก่ ฎหมาย
ให้อานาจไว้ผ่านการประชุมสามัญประจาปี หรือวิสามัญ หรือแม้แต่ฟ้องเรียกค่าเสียหายให้กบั บริษทั เมื่อบริษทั ไม่
ดาเนินการต่อผูก้ ระทาผิด และหากผูก้ ระทาผิดเป็ นกรรมการ ผูถ้ อื หุ้นยังสามารถใช้สิทธิ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพิ ก
ถอนกรรมการได้ ซึ่งทัง้ หมดนี้ ถือเป็ นบทบาทของผูถ้ ือหุ้นที่แสดงออกถึงการทาหน้ าที่อย่างมีคณ
ุ ภาพ และ
สามารถยกระดับตลาดทุนไทยให้ก้าวข้าวไปสู่ตลาดทุนที่พฒ
ั นาแล้ว (Developed market) ได้
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