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ยุทธ วรฉัตรธาร

ความสำ�คัญของการ

สรรหากรรมการ
ความเป็นอิสระและการคานอ�ำนาจ

เรือ่ ง

ของการคานอ�ำนาจจะเกีย่ วข้องกับกรรมการ
			
บุคคลภายนอก คือไม่ใช่ตวั แทนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
และกรรมการภายในซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นผู้
บริหาร ควรมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารน้อยกว่า 1 ใน 3 หาก
มีผู้บริหารในคณะกรรมการมาก การตัดสินใจจะถูกครอบง�ำ
โดยเสียงส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังเห็นว่า การตัดสินใจที่ใช้เงิน
ลงทุนสูง เช่น การลงทุนขยายกิจการหรือซื้อกิจการซึ่งมีความ
เสี่ยงสูง ฝ่ายบริหารอาจถูกความกดดันหรือความมุ่งมั่นจะ
ท�ำผลงานจนไม่พิจารณาความเสี่ยงให้ถี่ถ้วน การมีกรรมการ
คนนอกมากน่าจะช่วยให้การตัดสินใจได้รับการพิจารณาโดย
ละเอียดรอบคอบขึ้น
ความเป็นอิสระในอีกแง่มุมหนึ่งคือ ความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ซงึ่ เกีย่ วข้องกับความเกีย่ วโยงของผูท้ จี่ ะเป็นกรรมการ
เช่น การถือหุน้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ความสัมพันธ์
กับผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียนต่างๆ จึงมี
การก�ำหนดนโยบายโดยนิยามความเป็นอิสระอย่างน้อยตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ถือครองหุ้นของบริษัทไม่เกิน 1.0%
แต่บริษัทส่วนใหญ่จะก�ำหนดเกณฑ์เข้มกว่าคือ ต�ำ่ กว่า 1.0%
โดยเฉพาะบริษัทที่มีทุนขนาดใหญ่
ยังมีเรื่องของจ�ำนวนกรรมการอิสระที่ปัจจุบันในบ้านเรา
ก�ำหนดไม่ตำ�่ กว่า 1 ใน 3 ในประเทศตะวันตก ที่หุ้นของบริษัท
มหาชนกระจายกว้างขวาง มีการก�ำหนดสัดส่วนมากกว่า 50%
มีบางแนวคิดเห็นว่าน่าจะให้ถอื หุน้ มาก จะได้มจี ติ ส�ำนึกความ
เป็นเจ้าของ มุง่ มัน่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้มกี ำ� ไร ประเด็นนีม้ ผี ไู้ ม่เห็นด้วย
มากกว่า เพราะเห็นว่าจะเป็นการท�ำหน้าทีท่ คี่ ำ� นึงถึงเงินลงทุน
ของตนเอง ลืมความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม
ท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ
ผลส�ำรวจของกรรมการอิสระในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่า
มีการถือครองหุ้นน้อย กรรมการอิสระส่วนใหญ่จึงท�ำหน้าที่
ตามหลักการ ระมัดระวังการท�ำผิดกฎหมาย รักษาสถานภาพ
และชือ่ เสียง บ้านเราก็ถอื ครองหุน้ น้อย เพราะส่วนใหญ่ก�ำหนด
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เป็นนโยบายให้ถือครองหุ้นต�่ำกว่า 1.0% อย่างไรก็ตาม ความ
เป็นรูปธรรมของกรรมการอิสระอยูท่ กี่ ารท�ำหน้าทีท่ มี่ คี วามเป็น
อิสระโดยแท้จริง คือไม่ถูกครอบง�ำโดยอิทธิพลหรือโน้มน้าว
ด้วยผลประโยชน์ ค�ำนึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม
และผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก มีความเป็นผู้น�ำ กล้า
แสดงความเห็น คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรปฏิบัติ
ยั ง มี ป ระเด็ น ที่ น ่ า สนใจต้ อ งน� ำ มาพิ จ ารณาคื อ การ
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการเดิมและ CEO ทีห่ มดวาระ โดยทัว่ ไป
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการมีก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
ข้อแนะน�ำบอกว่าครบวาระแล้วต้องไม่ต่ออัตโนมัติ ต้องมี
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และพิจารณาสภาพแวดล้อม
ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กรรมการเดิมอาจมีคุณสมบัติที่
ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
ปัจจุบนั และอนาคต หรืออายุอาจจะมากเกินไป หรืออยูน่ านไป
อาจขาดความเป็นอิสระ ในบ้านเราจึงมีขอ้ แนะน�ำว่ากรรมการ
อิสระไม่ควรอยูเ่ กิน 9 ปี ถ้ายังอยูต่ อ่ ควรเป็นกรรมการทีไ่ ม่อสิ ระ
บางประเทศเคยมีข้อแนะน�ำนี้แล้วยกเลิกไป
ประเด็นแต่งตั้ง CEO เดิมเป็นกรรมการ ถ้าแต่งตั้งต้องไม่
เป็นกรรมการอิสระ หลายแห่งก�ำหนดเป็นนโยบายต้องพ้นจาก
ต�ำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี ข้อดีคือคนเก่ารู้เรื่องธุรกิจดี มีความ
ผูกพัน รู้ข้อมูลบริษัทดี ข้อเสียยังอาจผูกพันกับผู้บริหาร หรือ
อาจมีปัญหาต่อการท�ำงานของ CEO ใหม่ CEO ใหม่อาจมี
ความเกรงใจทั้งๆ ที่ตนเองต้องเป็นผู้น�ำสูงสุดและไม่ได้อยู่ใต้
บังคับบัญชาโดยตรง อาจมีปญ
ั หามากหาก CEO ใหม่ตอ้ งการ
เปลีย่ นแปลงองค์กรอย่างมีนยั ส�ำคัญ การแต่งตัง้ CEO เดิมเป็น
กรรมการอาจมีข้อดีในกรณีที่มีความจ�ำเป็น แต่ต้องพิจารณา
โดยละเอียดรอบคอบ
สรุปแล้วโครงสร้างกรรมการมีประเด็นที่ส� ำคัญและน่า
สนใจที่จ�ำเป็นต้องน�ำมาพิจารณาพื่อจะได้สรรหากรรมการที่
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับโครงสร้างที่เหมาะสม

กระบวนการคัดเลือก
กรรมการใหม่

ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ที่ ดี แ น ะ น�ำ ว ่ า ค ณ ะ
กรรมการควรแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
(Nomination Committee) เพื่อท�ำหน้าที่
สรรหากรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
เสนอให้กรรมการและผู้ถือหุ้นพิจารณา
คณะย่อยชุดนีต้ อ้ งมีอสิ ระในการท�ำหน้าที่
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และก�ำหนด
นโยบายและกระบวนการสรรหา หาก
ไม่ก�ำหนด อาจเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารสูงสุด (CEO) คัดเลือกคนของ
ตนเองเข้าไปนั่งเป็นกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำว่า คณะนี้ควรมี
CEO เป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วย เพื่อให้
CEO สามารถให้ความเห็นเรือ่ งคุณสมบัติ
ของกรรมการที่มีจุดแข็งแกร่งที่ไปเสริม
ทัพ หรือช่วยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการท�ำงานร่วมกัน
ทั้งกับฝ่ายบริหารและกรรมการท่านอื่นๆ
หลังจากทีก่ ำ� หนดโครงสร้างของคณะ
กรรมการที่ เ หมาะสมกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละ
ลักษณะธุรกิจ ต้องก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง
กรรมการที่ต้องการสรรหา ได้แก่ ก�ำหนด
ประสบการณ์ แ ละประเภทของความ
เชี่ยวชาญ ความช�ำนาญที่จ�ำเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ (Functional Expertise) เช่น
ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด
ด้านการจัดการ เป็นต้น

การเสาะหาและการคัดกรอง

การเสะหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจ�ำนวนหนึ่งเพื่อท�ำการคัดกรองกระท�ำได้หลาย
แนวทาง อาจใช้บริษัทที่มีอาชีพรับจ้างหาผู้บริหาร ส่วนใหญ่อาศัยกรรมการปัจจุบัน
ช่วยกันแนะน�ำ อาจขอค�ำแนะน�ำจากบุคคลทีร่ จู้ กั กับบริษทั เช่น ส�ำนักงานกฏหมาย หรือ
ส�ำนักงานบัญชี หรือธนาคารทีบ่ ริษทั มีธรุ กิจติดต่ออยู่ ถ้าเป็นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ต้องชีแ้ จง
ให้เข้าใจว่า เมือ่ ได้รบั คัดเลือกและแต่งตัง้ แล้ว ต้องท�ำหน้าทีเ่ พือ่ รักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เมือ่ ได้รายชือ่ แล้วควรจัดล�ำดับผู้ทมี่ คี วามเหมาะสมทีส่ ดุ (Best fit) และล�ำดับรองๆ
ลงไป หลังจากนั้นท�ำการตรวจสอบประวัติและชื่อเสียง ได้ข้อมูลแล้ว ประธานคณะ
กรรมการสรรหาหรือกรรมการสรรหาควรไปพบเป็นการส่วนตัว ต้องพยายามแสดงความ
น่าสนใจในการเข้ามาเป็นกรรมการของบริษทั หากแสดงความสนใจ ควรสอบถามเรือ่ ง
การมีเวลาเพียงพอในการท�ำหน้าที่ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ท�ำงาน
ให้กับบริษัทคู่แข่งหรือไม่ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ หรือมีความสัมพันธ์กับ
ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหารหรือไม่
เมื่อได้รับข้อมูลเพียงพอแล้ว ให้ทำ� การคัดกรองผู้ที่มีความเหมาะสมเสนอให้คณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาเพือ่ คัดสรรน�ำเสนอให้ผ้ถู อื หุ้นอนุมตั แิ ละแต่งตัง้ หากเป็นการ
พิจารณาคัดสรรเพือ่ แต่งตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการทีล่ าออกโดยยังไม่ครบวาระ คณะ
กรรมการมีอ�ำนาจพิจารณาแต่งตั้งโดยไม่ต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการที่ได้
รับการแต่งตัง้ ในกรณีนี้ จะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามระยะเวลาของวาระทีเ่ หลือของ
กรรมการที่ลาออก กรรมการใหม่มีผลเป็นทางการในวันที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งสองกรณี
หลังจากนั้นบริษัทควรมีหนังสือแจ้งเป็นทางการ ซึ่งควรลงนามโดยประธานกรรมการ
สรรหาและประธานกรรมการบริษัท

เมือ่ ได้รบั คัดเลือก
และแต่งตัง้ แล้ว
ต้องท�ำหน้าทีเ่ พือ่ รักษา
ผลประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
ไม่ใช่ผลประโยชน์ของ
กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่

การรักษาประสิทธิผล
ของคณะกรรมการในระยะยาว

การสรรหาต้ อ งมั่ น ใจว่ า กรรมการใหม่ มี
ความเข้าใจดี ว่าจะเข้าช่วยขับเคลื่อนให้บริษัท
สู่ความเป็นเลิศ คณะกรรมการที่แข็งแรงมัก
มีวิวัฒนาการจากวัฒนธรรมที่สร้างโดยคณะ
กรรมการดัง้ เดิม ซึง่ ประกอบด้วยความเป็นอิสระ
และความเข้มแข็งในการท�ำหน้าที่ บริษัทจึงควร
ให้กรรมการมีโอกาสพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความ
เข้าใจทันต่อการเปลีย่ นแปลง มิฉะนัน้ กรรมการที่
คุณสมบัติเหมาะสมในวันนี้ อาจไม่เหมาะสมใน
วันข้างหน้า ที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
ประเด็นสุดท้ายของโครงสร้างคณะกรรมการ
ที่ดีต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีความส�ำคัญ
ต่อผู้ถือหุ้น ต้องเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือ
หุ้นในระยะยาว และให้ความส�ำคัญกับความ
เข้มแข็งและความยัง่ ยืนของบริษทั มากกว่าราคา
หุ้นในระยะสั้น ต้องคัดเลือกผู้บริหารที่มีความ
สามารถพิเศษ และต้องยึดถือการจัดสรรทุนและ
การทบทวนผลการด�ำเนินงานเป็นประเด็นส�ำคัญ
ของการก�ำกับดูแลด้วย
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