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ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมมือกับองคกร

ในตลาดทุนที่เก่ียวของในการออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป พ.ศ. 2560 ทดแทน

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป พ.ศ. 2555 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหมจะเปน

แนวทางใหคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในฐานะผูนําและผูรับผิดชอบสูงสุดขององคกรในการกํากับดูแลกิจการ

เพื่อสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน บริษัทจดทะเบียนตองเปดเผยขอมูลการนําหลักการกํากับดูแลกิจการฉบับใหม

มาปฏิบัติในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่ตองจัดสงในป พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

บทความฉบับน้ีอธิบายแนวคิด วัตถุประสงคและเน้ือหาของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับใหม นําเสนอประเด็น

ความแตกตางสําคัญระหวางหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับใหมและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัท

จดทะเบียน ป พ.ศ. 2555 และกลาวถึงการเตรียมความพรอมของบริษัทจดทะเบียนสําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีฉบับใหม

คําสําคัญ: การกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
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In March 2017, the Securities and Exchange Commission together with relevant capital market 

organizations issued Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 to supersede the Principles 

of Good Governance for Listed Companies 2012. Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 

offers the boards of directors of listed companies, as the leader and governing body of companies, guidelines 

for good corporate governance to ensure companies’ long-term sustainable value creation. Listed companies 

need to disclose their compliance with the new Corporate Governance Code through their annual reports 

and annual registration statements (Form 56-1) to be submitted in year 2019 onwards. This article explains 

concept, objective, and content of the new Corporate Governance Code, presents main differences between 

the new Corporate Governance Code and the Principles of Good Governance for Listed Companies 2012, 

and states arrangement of listed companies for the new Corporate Governance Code.
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หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป� พ.ศ. 2560

บทนํา
การเสริมสรางความเช่ือม่ันใหแกผู ถือหุน นักลงทุน

และผูมีสวนไดเสียของบริษัทผานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ของคณะกรรมการ (Board of Directors) มีความสําคัญ
อยางมากสําหรับบริษัท โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดทุน เน่ืองจากบริษัทไดระดมทุนจากประชาชนหรือ
บุคคลภายนอกกิจการ เมื่อเจาของเงินเหลานี้กลายเปน
ผู ถือหุ นแลวจะไมสามารถเขารวมบริหารจัดการบริษัทได
โดยตรงหาก แตจะตองแตงตั้งกรรมการเปนผู แทน เพื่อ
บริหารบริษัทในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ
จะทําการแตงตั้งผู บริหาร (ฝายจัดการ) อีกทอดหน่ึงเพ่ือ
บริหารจัดการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในฐานะ
ผู แทนของผู ถือหุ นมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่สําคัญในการกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารจัดการให
เปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม 
(The Securities and Exchange Commission, 2004)

การกํากับดูแลกิจการ1 (Corporate Governance) 
ตามความหมายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย2

หมายถึง ระบบท่ีจัดใหมีโครงสรางและกระบวนการของ
ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ฝายจัดการ และ
ผูถือหุน เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน นําไปสูความ
เจริญเติบโตและเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดย
คํานึงถึงผู มีสวนไดเสีย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(ตลท.) ไดรณรงคและสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนมีกลไก
ในการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาอยางตอเนื่อง เริ่มตนใน
ป พ.ศ. 2545 โดยไดเสนอหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
15 ขอ เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติเร่ิมแรกของบริษัทจดทะเบียน 
ตอมาในป พ.ศ. 2549 ปรับปรุงหลักการของป พ.ศ. 2545 

โดยเทียบเคียงจาก OECD Principles of Corporate 
Governance (ป ค.ศ. 2004) ของ The Organization 
for Economic Co-Operation and Development
และขอเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเขารวมโครงการ 
Corporate Governance – Reports on the Observance 
of Standards and Codes (CG-ROSC)

ในป พ.ศ. 2555 ตลท. ไดออกหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป พ.ศ. 2555 (The 
Principles of Good Corporate Governance for 

Listed Companies 2012) ซึ่งเปนหลักการท่ีปรับปรุงขึ้น
จากหลักการเดิม เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับหลักเกณฑ
การประเมินการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของอาเซียน (ASEAN 
Corporate Governance Scorecard) โดย ตลท. มุงหวัง
ใหคณะกรรมการและฝายจัดการของบริษัทจดทะเบียน
นําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติบนหลัก ‘Comply 
or Explain’ ซึ่งหมายถึง บริษัทควรนําหลักการกํากับดูแล
กิจการไปปฏิบัติใหไดมากที่สุด (Comply) แตสามารถ
ปรับใชตามสภาพการณของแตละกิจการ หรือถามีเหตุ
ขัดของไมสามารถปฏิบัติตามหลักการไดก็ใหชี้แจงเหตุผล 
(Explain) หรืออธิบายมาตรการทดแทนที่กิจการนํามาใช 
ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนตองเปดเผยขอมูลผลของการนํา
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ปฏิบัติตอผูถือหุน นักลงทุน 
ผูมีสวนไดเสียและผูเก่ียวของในรายงานประจําปและแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)3 ที่ตองจัดสงใน
ป พ.ศ. 2557 เปนตนไป

ตลท. มุงหวังวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับ
บริษัทจดทะเบียน ป พ.ศ. 2555 จะชวยเสริมสรางความ
เชื่อมั่นแกผูถือหุน นักลงทุนและผูมีสวนไดเสีย โดยเนื้อหา

1 เรียกในช่ืออื่น เชน ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล เปนตน
2 ที่มา: The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2012, page 1.
3 รายงานตามแบบ 56-1 จะเปดเผยขอมูลสําคัญ 3 สวน คือ (1) การประกอบธุรกิจ ใหขอมูลลักษณะของกิจการ (รวมถึงกลุมกิจการ) ที่

ดําเนินงานอยู (2) การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ ใหขอมูลโครงสรางกรรมการและผูบริหารรวมถึงคาตอบแทน นโยบายการ

กํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม รายการเก่ียวโยงระหวางกิจการกับกิจการอ่ืนในกลุมกิจการ และ (3) สวนวิเคราะหและ

คําอธิบายฐานะการเงินของกิจการ
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แบงออกเปน 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 
หมวดที ่ 2 การปฏบิตัติอผูถอืหุนอยางเทาเทยีมกนั หมวดที ่ 3 
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูล
และความโปรงใส และหมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ซึ่งแตละหมวดแบงเปน 2 สวน คือ (1) สวน
ของหลักการ ระบุประเด็นสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ี
บริษัทจดทะเบียนควรปฎิบัติ และ (2) สวนของแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี ใหรายละเอียดหรือวิธีการดําเนินการเพ่ิมเติม
เพื่อทําใหบริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติตามหลักการใน
สวนแรก

หลักการในแตละหมวดสําหรับหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ป พ.ศ. 2555 มีดังนี้ หมวดท่ี 1 สิทธิของ
ผู ถือหุ น ‘ผู ถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุม
บริษัทผานการแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่แทนตน
และมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ
บริษัท บริษัทจึงควรสงเสริมใหผู ถือหุนไดใชสิทธิของตน’ 
คณะกรรมการบริษัทตองตระหนักและใหความสําคัญถึง
สิทธิของผูถือหุน ไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผูถือหุน ซึ่งสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก 
การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ 
การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ และ
การเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อใชสิทธิออกเสียงในประเด็น
ตางๆ เชน การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้ง
ผู สอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพ่ิมทุน 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต อผู ถือหุ นอยางเทาเทียมกัน
‘ผู ถือหุ นทุกราย ทั้งผู ถือหุ นที่เปนผู บริหารและผูถือหุ น
ที่ไมเปนผูบริหารรวมท้ังผูถือหุนตางชาติควรไดรับการปฏิบัติ
ที่เทาเทียมกันและเปนธรรม ผูถือหุนสวนนอยที่ถูกละเมิด
สิทธิควรมีโอกาสไดรับการชดเชย’ คณะกรรมการบริษัท
ควรกํากับดูแลใหผู ถือหุนไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียม เพื่อสรางความมั่นใจในการลงทุน
ใหกับผู ถือหุ นว าคณะกรรมการและฝายจัดการจะดูแล
ให การใช จ ายเ งินของผู ถือหุ นเป นไปอย างเหมาะสม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู มีสวนไดเสีย ‘ผูมีสวนไดเสีย
ควรไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ คณะกรรมการควรพิจารณาใหมีกระบวนการ
สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย
ในการสรางความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความ
ยั่งยืนของกิจการ’ คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายใหมี
การปฏิบัติตอผู มีสวนไดเสียแตละกลุม (ลูกคา พนักงาน
คูคา เจาหนี้ ผูถือหุ น นักลงทุน ชุมชนและสังคม) โดย
คํานึงถึงสิทธิของผู มีส วนได เสียตามกฎหมายหรือตาม
ขอตกลงท่ีมีกับบริษัท อีกทั้งพัฒนากลไกการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดเสียในการเสริมสรางผลการดําเนินงานของบริษัท 
อันจะสงผลท่ีดีตอการสรางความม่ันคงอยางยั่งยืนแกบริษัท

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
‘คณะกรรมการควรดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญที่
เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใช
ขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส
ผานชองทางท่ีเขาถึงขอมูลไดง าย มีความเทาเทียมกัน
และนาเช่ือถือ’ ขอมูลสําคัญของบริษัทที่คณะกรรมการ
ควรดูแลใหมีการเปดเผยรวมถึงรายงานทางการเงินและ
ขอมูลท่ีมิใช ข อมูลทางการเงิน เช น การทําหนาที่ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและ
สังคม และหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
‘คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ
ตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผู ถือหุ นและเปนอิสระจากฝาย
จัดการ’ คณะกรรมการควรมีภาวะผู นํา วิสัยทัศนและมี
ความเปนอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท
และผูถือหุนโดยรวม อีกทั้งควรจัดใหมีระบบในการแบงแยก
หนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและ
ฝายจัดการที่ชัดเจน และควรดูแลใหบริษัทมีระบบงาน
ที่เชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทไดดําเนินการไปใน
ลักษณะท่ีถูกต องตามกฏหมายและมีจริยธรรม  ทั้ งนี้ 
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กรรมการทุกคนควรมีความเขาใจอันดีในบทบาทหนาที่ของ
ตนและลักษณะของการดําเนินธุรกิจ และพรอมที่จะแสดง
ความคิดเห็นอยางเปนอิสระและปรับปรุงตนเองใหทันสมัย
อยูตลอดเวลา

ในชวงเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560 สาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.) รวมมือกับองคกรในตลาดทุนที่เกี่ยวของ (อันไดแก 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
และสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย) ในการ
ออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน 
ป พ.ศ. 2560 ทดแทนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับ
บริษัทจดทะเบียน ป พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ
ที่จะสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนใหมีการ
เสริมสรางหรือพัฒนากลไกกํากับดูแลกิจการที่ดี บนหลักการ 
‘Apply or Explain’ อันจะสงผลใหเกิดการสรางคุณคาแก
กิจการอยางย่ังยืน โดยบริษัทจดทะเบียนตองเปดเผยผล
ของการนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไปปรับใชตามบริบท
ของธุรกิจ (Apply) หรืออธิบายเหตุผลของการที่บริษัท
ไมสามารถนําหลักการไปปรับใชหรืออธิบายการมีมาตรการ
อื่นที่บริษัทนํามาใชทดแทน (Explain) ในรายงานประจําป
และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่ตอง
จัดสงในป พ.ศ. 2562 เปนตนไป

1. หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป� พ.ศ. 2560

1.1 แนวคิดและวัตถุประสงค
ความหมายของการกํากับดูแลกิจการที่ปรากฏใน

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน
ป พ.ศ. 2560 (Corporate Governance Code for 
Listed Companies 2017) (นับจากนี้ ขอเรียกวา ‘CG 
Code’) คือ ‘ความสัมพันธในเชิงการกํากับดูแล รวมท้ัง
กลไกมาตรการที่ใช กํากับการตัดสินใจของคนในองคกร
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ซึ่งรวมถึง (1) การกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก (2) การกําหนดกลยุทธ 
นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
และ (3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการ
ดําเนินงาน’4

ในการออก CG Code สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และองคกรในตลาดทุนท่ีเกี่ยวของไดตระหนักถึง
ความทาทายที่บริษัทจดทะเบียนตองเผชิญ ไมวาจะเปน
การสรางผลประกอบการท่ีดี ความรับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย ทามกลางการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมของกิจการ และถึงแมวา
บริษัทจดทะเบียนสวนใหญไดใหความสําคัญกับการกํากับ
ดูแลกิจการมาอยางตอเนื่อง5 โดยไดนําหลักการมาปฏิบัติ
ควบคูกับการประกอบธุรกิจ แตบริษัทบางสวนพิจารณา
วาการกํากับดูแลกิจการเปนตนทุนสวนเพ่ิมของกิจการ
และไดพิจารณาแยกสวนออกจากการดําเนินธุรกิจ ซึ่งในการ

4 ที่มา: Corporate Governance Code for Listed Companies 2017, page 4.
5 องคกรภายในประเทศ เชน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ไดดําเนินโครงการสํารวจ

และติดตามพัฒนาการดานการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report: CGR) เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ป พ.ศ. 2555 (ตามเกณฑ 5 หมวด) เพื่อชวยกระตุนใหเกิดพัฒนาการดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 

ขอมูลในรายงานผลการประเมินแสดงใหเห็นวาบริษัทจดทะเบียนมีแนวโนมใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการมาอยางตอเนื่อง และ

โดยสวนใหญแลวบริษัทไดรับคะแนนผลการประเมินอยูในระดับที่ดี จากขอมูลรายงานผลการสํารวจของ IOD ประจําป พ.ศ. 2558 (จํานวน 

588 บริษัท) และประจําป พ.ศ. 2559 (จํานวน 601 บริษัท) คะแนนการประเมินโดยเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนสําหรับการกํากับดูแลกิจการ

อยูที่ประมาณ 75% และ 78% (จากคะแนนเต็ม 100%) ตามลําดับ (ที่มา: www.thai-iod.com/imgUpload/Press%20Release%20

-CGR2017-TH.pdf)
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บทความวิชาการ

ปฏิบัติเชนนั้นอาจไมสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูถือหุน
และผู มีสวนไดเสียของกิจการ (CG Thailand, 2017; 
Srimachand, 2017)

CG Code ถูกพัฒนาขึ้นเปนแนวทางในการกํากับดูแล
กิจการใหกับคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกร โดย
หลักการกํากับดูแลกิจการถูกนําไปบูรณาการในกระบวนการ
ดาํเนนิธุรกจิ ดงัน้ัน ภายใตกรอบของ CG Code คณะกรรมการ
ควรมีบทบาทหนาที่ครอบคลุมตั้งแต (ก) การกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมายของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือสรางคุณคา
ใหกิจการอยางยั่งยืน (ข) การดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 
ดวยการมีคณะกรรมการท่ีเอื้อให บรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนด ดูแลและพัฒนาผูบริหาร (ฝายจัดการ) และพนักงาน
ในองคกรใหมีความสามารถ สงเสริมนวัตกรรมและการ
ประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบ และ (ค) การติดตามและ
เปดเผยขอมูล โดยดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม การรักษาความนาเชื่อถือ
ทางการเงินและการเปดเผยขอมูล ตลอดจนการมีสวนรวม
ของผูถือหุนและการสื่อสารกับผูถือหุน ทั้งนี้ การปฏิบัติตาม

หลักการกํากับดูแลภายใตกรอบ CG Code มุงหวังใหบรรลุ
ไปสูผล (Governance Outcome) อยางนอย 4 ประการ 
คือ (1) สามารถแขงขันไดและมีผลประกอบการที่ดี โดย
คํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (2) ประกอบธุรกิจอยางมี
จริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผู ถือหุ น
และผูมีสวนไดเสีย (3) เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนา
หรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม และ (4) สามารถ
ปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง

1.2 รายละเอียดเนื้อหาของ CG Code
CG Code ประกอบไปดวยเนื้อหาสําคัญ 2 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 หลักปฏิบัติและหลักปฏิบัติยอย โดยหลักปฏิบัติมี
จํานวนท้ังสิ้น 8 ขอ และสวนท่ี 2 แนวปฏิบัติและคําอธิบาย
ในการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติในสวนที่ 1 ซึ่ง
หลักปฏิบัติ 8 ขอ ดังปรากฏในรูปที่ 1 ดังนี้ (1) ตระหนัก
ถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ
ผูนําองคกรท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน (Establish 
Clear Leadership Role and Responsibilities of the 

รูปที่ 1 หลักปฏิบัติ 8 ขอภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป พ.ศ. 2560

ที่มา: The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2012, page 5
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Board) (2) กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ
กิจการที่เปนไปเพื่อความย่ังยืน (Define Objectives that 
Promote Sustainable Value Creation) (3) เสริมสราง
คณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board 
Effectiveness) (4) สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and 
People Management) (5) สงเสริมนวัตกรรมและ
ประกอบธรุกจิอยางมคีวามรบัผดิชอบ (Nurture Innovation 
and Responsible Business) (6) ดูแลใหมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and 
Internal Control) (7) รักษาความนาเช่ือถือทางการเงิน
และการเปดเผยขอมลู (Ensure Disclosure and Financial 
Integrity) และ (8) สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสาร
กบัผูถอืหุน (Ensure Engagement and Communication 
with Shareholders)

หลักปฏิบัติ 8 ขอภายใต CG Code ที่คณะกรรมการ
บริษัทสามารถนําไปปรับใชในการกํากับดูแลกิจการไดถูก
บูรณาการเขาไปในกระบวนการดําเนินธุรกิจของกิจการ

เริ่มตั้งแต (1) กําหนดวัตถุประสงค (2) ดําเนินการตาม
วัตถุประสงค และ (3) ติดตามผลการดําเนินการและ
เปดเผยขอมูล ตารางท่ี 1 นําเสนอกระบวนการดําเนินธุรกิจ
กับหลักปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ 8 ขอ ขอมูลจาก
ตารางแสดงใหเห็นวา CG Code สงเสริมใหคณะกรรมการ
นําหลักปฏิบัติที่ 1–2 ไปปรับใช เพื่อชวยในการกําหนด
วัตถุประสงคหรือเปาหมายหลักของกิจการอันมุ งหวังให
เกิดการเสริมสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน (Long-term 
Sustainable Value Creation) สําหรับหลักปฏิบัติที่
3–5 นั้น คณะกรรมการสามารถนําไปปรับใชเพื่อเปน
แนวทางสนับสนุนใหการดําเนินงานของกิจการสามารถบรรลุ
ถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีคณะกรรมการไดกําหนดไว 
และคณะกรรมการควรนําหลักปฏิบัติที่ 6–8 มาปรับใช
เพื่ อ เป นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเ นินงานของฝ ายจัดการ  และการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานใหแกผู มีส วนเกี่ยวของไดรับทราบวากิจการ
ไดบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม 
อยางไร

ตารางท่ี 1 กระบวนการดําเนินธุรกิจกับหลักปฏิบัติ 8 ขอภายใตกรอบ CG Code

กระบวนการดําเนินธุรกิจ หลักปฏิบัติ 8 ข�อ

1. กําหนดวัตถุประสงค หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ

ผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพื่อความยั่งยืน

2. ดําเนินการตามวัตถุประสงค

ที่กําหนด

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติที่ 5 สงเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

3. ติดตาม ประเมินผลการ

ดําเนินการและเปดเผยขอมูล

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน
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เนื้อหาของหลักปฏิบัติ 8 ขอและหลักปฏิบัติย อย 
ประกอบกับแนวปฏิบัติโดยสังเขปของการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป พ.ศ. 2560 มีดังตอไปนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรที่สราง
คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน

หลักปฏิบัติยอยภายใตหลักปฏิบัติที่ 1 จํานวน 4 ขอ 
ดังนี้

หลักปฏิบัติยอย 1.1 คณะกรรมการควรเขาใจบทบาท
และตระหนักถึ งความรับผิดชอบในฐานะผู นํ าที่ ต อง
กํากับดูแลใหองคกรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 
(ก) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย (ข) การกําหนด
กลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
และ (ค) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

หลักปฏิบัติยอย 1.2 ในการสรางคุณคาใหแกกิจการ
อยางย่ังยืน คณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการใหนําไปสู
ผลอยางนอย 4 ประการ คือ (1) สามารถแขงขันได
และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(2) ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมี
ความรับผิดชอบตอผู ถือหุ นและผูมีสวนไดเสีย (3) เปน
ประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบ
ตอสิ่งแวดลอม และ (4) สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัย
การเปล่ียนแปลง

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 1.2 ดังน้ี
(1.2.1) ในการกําหนดความสําเร็จของการดําเนินการ 

คณะกรรมการควรคํานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการ
ทางการเงิน (1.2.2) คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการ
สรางและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นในจริยธรรม 
โดยควรประพฤติตนเปนแบบอยางในฐานะผูนําในการกํากับ
ดูแลกิจการ (1.2.3) คณะกรรมการควรจัดใหมีนโยบาย

สํ าหรับกรรมการ  ผู บริหารและพนักงาน ท่ีแสดงถึ ง
หลักการและแนวทางในการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร 
เชน นโยบายบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และ 
(1.2.4) คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการสื่อสารเพ่ือให
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนเขาใจ และมีกลไกท่ี
เอื้อใหมีการปฏิบัติจริงตามนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติ 
และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเปนประจํา

หลักปฏิบัติย อย 1.3 คณะกรรมการมีหนาที่ดูแล
ใหกรรมการทุกคนและผู บริหารปฏิบัติหนาที่ด วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวังและซ่ือสัตยสุจริตตอองคกร และ
ดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับและ
มติที่ประชุมผูถือหุน

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 1.3 ดังนี้
(1.3.1) การพิจารณาวากรรมการและผู บริหารได

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย
สุจริตหรือไมนั้น อยางนอยตองพิจารณาตามกฎหมาย
กฎเกณฑและขอบังคับท่ีเก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ (1.3.2) 
คณะกรรมการตองดูแลใหบริษัทมีระบบหรือกลไกอยาง
เพียงพอที่จะมั่นใจไดวาการดําเนินงานของบริษัทเปนไป
ตามกฎหมาย กฎเกณฑและขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน
ตลอดจนนโยบายท่ีไดกําหนดไวและมีกระบวนการอนุมัติ
การดําเนินงานท่ีสําคัญเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนด

หลักปฏิบัติย อย 1.4 คณะกรรมการควรเข าใจ
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
กําหนดขอบเขตการมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ
ใหกรรมการผู จัดการใหญและฝายจัดการอยางชัดเจน
ตลอดจนติดตามดูแลผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 1.4 ดังนี้
(1.4.1) คณะกรรมการควรจัดทํากฎบัตรหรือนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ระบุหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และควรมีการทบทวนกฎบัตรเปนประจํา
อยางนอยปละครั้ง และ (1.4.2) คณะกรรมการควรเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตน และมอบหมายอํานาจในการจัดการ
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ใหแกฝายจัดการโดยมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร และ
ควรติดตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขอบเขตหนาท่ีของ
คณะกรรมการและฝายจัดการ ควรแบงออกเปน (ก) เรื่อง
ที่คณะกรรมการควรดูแลใหมีการดําเนินการ (ข) เรื่องที่
คณะกรรมการควรดําเนินการรวมกับฝายจัดการ และ
(ค) เร่ืองที่คณะกรรมการไมควรดําเนินการ

หลักปฏิบัติที่ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
หลักของกิจการท่ีเปนไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติยอยภายใตหลักปฏิบัติที่ 2 จํานวน 2 ขอ 
ดังนี้

หลักปฏิบัติยอย 2.1 คณะกรรมการควรกําหนดหรือ
ดูแลใหวัตถุประสงคหลักของกิจการเปนไปเพื่อความยั่งยืน 
โดยเปนวัตถุประสงคที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหแก
กิจการ ลูกคา ผูมีสวนไดเสียและสังคมโดยรวม

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 2.1 ดังน้ี
(2.1.1) คณะกรรมการควรรับผิดชอบดูแลใหกิจการมี

วัตถุประสงคที่ชัดเจน สามารถใชเปนแนวคิดในการกําหนด
รูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารใหทุกคน
ในองคกรขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน (2.1.2) ในการ
บรรลุวัตถุประสงคหลัก คณะกรรมการควรกําหนดรูปแบบ
ธุรกิจที่สามารถสรางคุณคาใหแกกิจการ ผูมีสวนไดเสียและ
สังคม โดยพิจารณาถึง (ก) สภาพแวดลอม รวมท้ังการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม (ข) ความ
ตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย และ (ค) ความพรอม 
ความชํานาญ ความสามารถในการแขงขันของกิจการ 
(2.1.3) คานิยมขององคกรควรสะทอนคุณลักษณะของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เชน ความรับผิดชอบในผลการกระทํา 
(Accountability) ความเท่ียงธรรม (Integrity) ความ
โปรงใส (Transparency) และ (2.1.4) คณะกรรมการ
ควรสงเสริมการสื่อสารและเสริมสรางใหวัตถุประสงคหลัก
ขององคกรสะทอนอยูในการตัดสินใจ และการดําเนินงาน
ของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร

หลักปฏิบัติยอย 2.2 คณะกรรมการควรกํากับดูแล
ใหมั่นใจว าวัตถุประสงคตลอดจนกลยุทธในระยะเวลา
ปานกลาง และ/หรือประจําปของกิจการสอดคลองกับการ
บรรลุวัตถุประสงคหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ปลอดภัย

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 2.2 ดังนี้
(2.2.1) คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการจัดทํา

กลยุทธและแผนงานประจําปสอดคลองกับวัตถุประสงคหลัก
ของกิจการ (2.2.2) ในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน
ประจําป   คณะกรรมการควรดูแลให มีการวิ เคราะห 
สภาพแวดล อม ปจจัยและความเส่ียงต างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบตอผู มีสวนไดเสียที่เก่ียวของตลอดสายหวงโซ
คุณคา (Value Chain) รวมถึงมีกลไกที่ทําใหเขาใจความ
ตองการของผูมีสวนไดเสีย เชน ระบุวิธีการและชองทาง
การส่ือสารระหวางผูมีสวนไดเสียกับกิจการ ระบุประเด็น
และความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย (2.2.3) ในการกําหนด
กลยุทธ คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการสงเสริม
การสรางนวัตกรรมและนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช
ในการสรางความสามารถในการแขงขันและตอบสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดเสีย และ (2.2.4) คณะกรรมการ
ควรกํากับดูแลใหมีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการ
ดําเนินงานท่ีเหมาะสมและติดตามการดําเนินการตามกลยุทธ
และแผนงานประจําป โดยอาจจัดใหมีผูทําหนาที่รับผิดชอบ
ดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน

หลักปฏิบัติที่  3 เสริมสร างคณะกรรมการที่มี
ประสิทธิผล

หลักปฏิบัติยอยภายใตหลักปฏิบัติที่ 3 จํานวน 9 ขอ 
ดังนี้

หลักปฏิบัติยอย 3.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบ
ในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้ง
ในเร่ืองขนาด องคประกอบ สัดสวนกรรมการท่ีเปนอิสระ
ที่เหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงค
หลักที่กําหนดไว
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แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 3.1 ดังน้ี
(3.1.1) คณะกรรมการควรดูแลใหมีองคประกอบ

ของกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ 
ประสบการณ ความสามารถ ตลอดจนเพศและอายุที่
จําเปนตอการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกร (3.1.2) 
คณะกรรมการควรพิจารณาจํานวนกรรมการที่เหมาะสมที่
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมี
จํานวนกรรมการไมนอยกวา 5 คนและไมควรเกิน 12 คน 
และ (3.1.3) คณะกรรมการควรมีสัดสวนระหวางกรรมการ
ที่เปนผูบริหารและไมเปนผูบริหาร โดยสวนใหญควรเปน
กรรมการที่ไมผู บริหารที่สามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการ
ทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ และคณะกรรมการ
ควรมีจํ านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลท.

หลักปฏิบัติยอย 3.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหมั่นใจวา
องคประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือตอ
การใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 3.2 ดังน้ี
(3.2.1) ประธานกรรมการควรเปนกรรมการอิสระ 

(3.2.2) ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญมี
หนาที่ความรับผิดชอบตางกัน และควรมีการกําหนดอํานาจ
หนาที่ไวอยางชัดเจน ทั้งน้ี บุคคลที่ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญควรเปนคนละบุคคล 
(3.2.3) ประธานกรรมการมบีทบาทเปนผูนาํของคณะกรรมการ 
โดยมีหนาที่ (ก) กํากับ ติดตามและดูแลใหมั่นใจวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงคหลักขององคกร (ข) ดูแลให
มั่นใจวากรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรท่ีมีจริยธรรม (ค) จัดสรรเวลาอยางพอเพียง
ที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น
สําคัญกันอยางรอบคอบ (3.2.4) ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญเปนบุคคล

คนเดียวกัน หรือประธานกรรมการมิไดเปนกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการควรส งเสริมให  เกิดการถ วงดุลอํานาจ
ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ เชน คณะกรรมการ
ควรประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวาก่ึงหนึ่ง กรรมการ
อิสระหนึ่งรายควรรวมพิจารณากําหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการ (3.2.5) คณะกรรมการควรกําหนดนโยบาย
ใหกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป 
นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
ครั้งแรก และ (3.2.6) คณะกรรมการควรพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดยอยเพื่อพิจารณาเรื่องสําคัญในรายละเอียด
อยางรอบคอบ

หลักปฏิบัติยอย 3.3 คณะกรรมการควรดูแลใหการ
สรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปรงใสและ
ชัดเจน เพื่อใหไดคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับ
องคประกอบท่ีกําหนดไว

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 3.3 ดังนี้
(3.3.1) คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา 

ซึ่งสมาชิกสวนใหญและประธานควรเปนกรรมการอิสระ 
(3.3.2) คณะกรรมการสรรหาควรจัดใหมีการประชุมเพื่อ
พิจารณาหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให ได 
กรรมการทีม่คีณุสมบัตทิีจ่ะทาํใหคณะกรรมการมอีงคประกอบ
ความรู ความชาํนาญทีเ่หมาะสม และ (3.3.3) คณะกรรมการ
สรรหาควรทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 
เพื่อเสนอแนะตอคณะกรรมการกอนท่ีจะมีการสรรหา
กรรมการท่ีครบวาระ

หลกัปฏบิตัยิอย 3.4 ในการเสนอคาตอบแทนกรรมการ
ใหผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาใหโครงสราง
และอัตราคาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และจูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรใหดําเนินงานตาม
เปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 3.4 ดังนี้
(3.4.1) คณะกรรมการควรจัดตั้ งคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน ซึ่งสมาชิกสวนใหญและประธานควร
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เปนกรรมการอิสระ เพื่อทําหนาท่ีพิจารณานโยบายและ
หลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน (3.4.2) คาตอบแทน
ของกรรมการควรสอดคลองกับกลยุทธ และเป าหมาย
ระยะยาวของบริษัท ประสบการณ ภาระหนาที่ บทบาท
และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
กรรมการแตละราย และ (3.4.3) ผูถือหุนตองเปนผูอนุมัติ
โครงสรางและอัตราคาตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบท่ีเปน
ตัวเงินและไมใชตัวเงิน

หลักปฏิบัติยอย 3.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแล
ใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และจัดสรรเวลาอยางพอเพียง

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 3.5 ดังน้ี
(3.5.1) คณะกรรมการควรดูแลใหมั่นใจวามีกลไก

สนับสนุนใหกรรมการเขาใจบทบาทหนาท่ีของตน (3.5.2) 
คณะกรรมการควรกําหนดหลักเกณฑในการดํารงตําแหนง
ในบริษัทอื่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
การทํางานของกรรมการท่ีดํารงตําแหนงหลายบริษัท และ
ควรกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแตละคนจะ
ไปดํารงตําแหนงให เหมาะสม แตรวมแลวไม ควรเกิน
5 บริษัท และ (3.5.3) กรรมการแตละรายควรเขาประชุม
ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
ทั้งหมดที่จัดใหมีขึ้นในรอบป

หลักปฏิบัติยอย 3.6 คณะกรรมการควรกํากับดูแล
ใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน
อยางมีนัยสําคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแตละแหง 
รวมท้ังบริษัทยอยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนมีความ
เขาใจถูกตองตรงกัน

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 3.6 ดังน้ี
(3.6.1) คณะกรรมการควรพิจารณากําหนดนโยบาย

การกํากับดูแลบริษัทยอย ซึ่งรวมถึง (ก) การแตงตั้งบุคคล
ไปเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท
ยอยโดยใหกําหนดเปนลายลักษณอักษร (ข) ขอบเขตหนาที่

และความรับผิดชอบของบุคคลที่เปนตัวแทนของบริษัท
ตามขอ (ก) และใหตัวแทนของบริษัทดูแลใหการปฏิบัติ
เปนไปตามนโยบายของบริษัทยอย (ค) ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทยอยท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และ
การทํารายการตางๆ เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ และ (ง) การเปดเผยขอมูลฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการกับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การ
เพิ่มทุนลดทุน การเลิกบริษัทยอย และ (3.6.2) ในการ
เขารวมลงทุนในกิจการอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ เชน ถือหุนที่มี
สิทธิออกเสียงระหวางรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50
คณะกรรมการควรดูแลใหมีการจัดทํา Shareholders’ 
Agreement เพื่อใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับอํานาจในการ
บริหารจัดการ

หลักปฏิบัติยอย 3.7 คณะกรรมการควรจัดใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีประจําปของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอยและกรรมการรายบุคคล โดยผล
ประเมินควรถูกนําไปใชสําหรับการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่
ตอไป

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 3.7 ดังนี้
(3.7.1) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย

ควรประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละคร้ัง (3.7.2) 
การประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินทั้งแบบคณะ
และรายบุคคล โดยอยางนอยตองเปนวิธีประเมินดวย
ตนเอง (Self-Evaluation) และ (3.7.3) คณะกรรมการ
อาจพิจารณาจัดให มีที่ปรึกษาภายนอกมาช วยในการ
กําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุกๆ 3 ป และ
เปดเผยการดําเนินการดังกลาวไวในรายงานประจําป

หลักปฏิบัติยอย 3.8 คณะกรรมการควรกํากับดูแล
ใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
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สนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับการเสริมสรางทักษะและ
ความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 3.8 ดังน้ี
(3.8.1) คณะกรรมการควรดูแลใหมั่นใจวาบุคคลที่

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการใหมจะไดรับการแนะนําและ
มีขอมูลที่ เป นประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งรวมถึง
ความเขาใจในวัตถุประสงคหลัก คานิยมองคกร ตลอดจน
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจ และ (3.8.2) 
คณะกรรมการควรดูแลใหกรรมการไดรับการอบรมและ
พัฒนาความรูที่จําเปนอยางตอเนื่อง และควรเปดเผยขอมูล
การฝกอบรมและพัฒนาความรูในรายงานประจําป

หลักปฏิบัติย อย 3.9 คณะกรรมการควรดูแลให
มั่นใจว าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป นไปดวย
ความเรียบร อย สามารถเข าถึงข อมูลที่จําเป น และมี
เลขานุการบริษัทที่มีความรูและประสบการณที่จําเปนและ
เหมาะสมตอการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 3.9 ดังน้ี
(3.9.1) คณะกรรมการควรจัดใหมีกําหนดการประชุม

และวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาเพ่ือให
กรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได (3.9.2) 
จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณา
ให  เหมาะสมกับภาระหน าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจ แตไมควร
นอยกวา 6 ครั้งตอป (3.9.3) เอกสารประกอบการประชุม
ควรสงใหแกกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 5 วัน
ทําการกอนวันประชุม (3.9.4) คณะกรรมการควรสนับสนุน
ใหกรรมการผูจัดการใหญเชิญผู บริหารระดับสูงเขารวม
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือให สารสนเทศรายละเอียด
เพ่ิมเติมในฐานะท่ีเกี่ยวของกับปญหาโดยตรง และ (3.9.5) 
คณะกรรมการควรกําหนดคุณสมบัติและประสบการณ
ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหคําแนะนําเก่ียวกับดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่
คณะกรรมการตองทราบ

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติยอยภายใตหลักปฏิบัติที่ 4 จํานวน 4 ขอ 
ดังนี้

หลักปฏิบัติยอย 4.1 คณะกรรมการควรดําเนินการ
ใหมั่นใจวามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจัดการใหญ
และผูบริหารระดับสูงใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และ
คุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 4.1 ดังนี้
(4.1.1) คณะกรรมการควรมอบหมายใหคณะกรรมการ

สรรหาพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ 
(4.1.2) คณะกรรมการควรติดตามใหกรรมการผูจัดการใหญ
ดูแลให มีผู บริหารระดับสูงที่ เหมาะสม และ (4.1.3)
คณะกรรมการควรส งเสริมและสนับสนุนให กรรมการ
ผู จัดการใหญและผู บริหารระดับสูงไดรับการอบรมและ
พัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติยอย 4.2 คณะกรรมการควรกํากับดูแล
ใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผล
ที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 4.2 ดังนี้
(4 .2 .1 )  คณะกรรมการควรกํ าหนดโครงสร  าง

คาตอบแทนที่เปนเครื่องจูงใจใหกรรมการผูจัดใหญ ผูบริหาร
ระดับสูงและบุคลากรอ่ืนทุกระดับปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหลักขององคกรและสอดคลองกับผลประโยชน
ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง การพิจารณาความ
เหมาะสมของสัดสวนคาตอบแทนท่ีเปนเงินเดือน ผลการ
ดําเนินงานระยะสั้นและระยะยาว การกําหนดนโยบาย
เก่ียวกับการจายคาตอบแทนควรคํานึงถึงระดับการจาย
ของอุตสาหกรรม (4.2.2) คณะกรรมการท่ีไมรวมกรรมการ
ที่เปนผู บริหารควรมีบทบาทเกี่ยวกับคาตอบแทนและการ
ประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ และ (4.2.3) 
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คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑและปจจัยในการ
ประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสรางคาตอบแทนของ
ผูบริหารระดับสูง

หลักปฏิบัติย อย 4.3 คณะกรรมการควรเข าใจ
โครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนท่ีอาจมีผลกระทบ
ตอการบริหารและการดําเนินงานของกิจการ

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 4.3 ดังน้ี
(4.3.1) คณะกรรมการควรเข าใจโครงสร างและ

ความสัมพันธของผูถือหุน ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของขอตกลง
ภายในกิจการครอบครัวไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือไม 
และ (4.3.2) คณะกรรมการควรดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล
ตามขอตกลงตางๆ ที่มีผลกระทบตอการควบคุมกิจการ

หลักปฏิบัติยอย 4.4 คณะกรรมการควรติดตามดูแล
การบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวน ความรู ทักษะ 
ประสบการณและแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 4.4 ดังน้ี
(4.4.1) คณะกรรมการควรดูแลให มีการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับทิศทางและกลยุทธของ
องคกร พนักงานในทุกระดับมีความรู ความสามารถแรงจูงใจ
ที่เหมาะสมและไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และ (4.4.2) 
คณะกรรมการควรดูแลใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
หรือกลไกอื่น เพื่อดูแลใหพนักงานมีการออมอยางเพียงพอ
สําหรับรองรับการเกษียณ

หลักปฏิบัติที่ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบ
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติยอยภายใตหลักปฏิบัติที่ 5 จํานวน 4 ขอ 
ดังนี้

หลักปฏิบัติยอย 5.1 คณะกรรมการควรใหความสําคัญ
และสนับสนุนการสรางนวัตกรรม6 ที่กอใหเกิดมูลคาแก
ธุรกิจควบคูไปกับการสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผู ที่
เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 5.1 ดังนี้
(5.1.1) คณะกรรมการควรใหความสําคัญกับการสราง

วัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและดูแลให
ฝายจัดการนําไปเปนสวนหน่ึงในการทบทวนกลยุทธ การ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตาม
ผลการดําเนินงาน และ (5.1.2) คณะกรรมการควรสงเสริม
การสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณคาใหกิจการตามสภาพ
ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการ
กําหนดรูปแบบธุรกิจ วิธีคิด มุมมองในการออกแบบและ
พัฒนาสินคาและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและกระบวนการทํางาน รวมท้ังการรวมมือกับคูคา

หลักปฏิบัติยอย 5.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแล
ใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม และสะทอนอยูในแผนดําเนินงาน เพ่ือให
มั่นใจไดวาทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับ
วัตถุประสงค หลักและแผนกลยุทธของกิจการ

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 5.2 ไดแก
คณะกรรมการควรดูแลใหมีกลไกที่ทําใหมั่นใจวากิจการ

ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม ไมละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย เพื่อเปน
แนวทางใหทุกสวนในองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคหลัก

6 นวัตกรรมควรมีลักษณะเปนไปเพื่อการสรางประโยชนรวมกันทั้งแกกิจการ ลูกคา คูคา สังคมและสิ่งแวดลอม และเปนนวัตกรรมที่

ไมสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม (ที่มา: Corporate Governance Code for Listed 

Companies 2017, page 44)
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บทความวิชาการ

ที่ เป นไปเพื่อความยั่ งยืน โดยอาจจัดทํานโยบายหรือ
แนวปฏิบัติครอบคลุมในเรื่องตางๆ เชน ความรับผิดชอบ
ตอพนักงานลูกจาง ลูกคา คูคา ชุมชน และส่ิงแวดลอม
การแขงขันอยางเปนธรรม และการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่น

หลักปฏิบัติยอย 5.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแล
ใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากร7 ใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบ
และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายของหวงโซคุณคา (Value 
Chain) เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคหลักของกิจการ
ไดอยางยั่งยืน

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 5.3 ดังน้ี
(5.3.1) คณะกรรมการควรตระหนัก (ก) ถึงความ

จําเปนของทรัพยากรที่ต องใชและผลกระทบของการใช
ทรัพยากรแตละประเภท (ข) วารูปแบบธุรกิจที่ตางกันทําให
เกิดผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน ในการ
เลือกรูปแบบธุรกิจจึงควรคํานึงถึงผลกระทบและความ
คุมคาที่จะเกิดขึ้นตอทรัพยากร และ (5.3.2) คณะกรรมการ
ควรดูแลให ฝ ายจัดการมีการทบทวนและดูแลการใช 
ทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคํานึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและภายนอก
อยูเสมอ

หลักปฏิบัติย อย 5.4 คณะกรรมการควรจัดใหมี
กรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองคกรที่สอดคลองกับความตองการของ
กิจการ รวมท้ังดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การ

บริหารความเส่ียงเพ่ือใหกิจการสามารถบรรลวัตถุประสงค
หลักของกิจการ

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 5.4 ดังนี้
(5.4.1) คณะกรรมการควรจัดใหมีนโยบายในเร่ือง

การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ
ตอการดําเนินธุรกิจและการกําหนดแนวทางเพื่อรองรับใน
กรณีที่ไมสามารถจัดสรรทรัพยากรไดเพียงพอตามท่ีกําหนด 
(5.4.2) คณะกรรมการควรดูแลใหการบริหารความเสี่ยง
ขององคกรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเส่ียง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (5.4.3) คณะกรรมการ
ควรจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

หลักปฏิบัติยอยภายใตหลักปฏิบัติที่ 6 จํานวน 5 ขอ 
ดังนี้

หลักปฏิบัติยอย 6.1 คณะกรรมการควรกํากับดูแล
ให มั่นใจว  าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ ยงและ
การควบคุมภายในที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 6.1 ดังนี้
(6.1.1) คณะกรรมการควรเขาใจความเส่ียง8 ที่สําคัญ

ของกิจการ อนุมติความเสี่ยงที่ยอมรับไดและควรพิจารณา
อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง ท่ีสอดคล องกับ

7 ทรัพยากร 6 ประเภทท่ีกิจการควรคํานึงถึง ไดแก การเงิน (Financial Capital) การผลิต (Manuafacutred Capital) ภูมิปญญา

(Intellectual Capital) ดานบุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ (Social and Relationship Capital) และ

ธรรมชาติ (Natural Capital) (ที่มา: Corporate Governance Code for Listed Companies 2017, page 47)
8 ความเส่ียงหลักที่คณะกรรมการควรใหความสําคัญ แบงออกเปน ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ควมเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 

(Operational Risk) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) และความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ (Compliance

Risk) (ที่มา: Corporate Governance Code for Listed Companies 2017, page 50)



ป�ที่ 14 ฉบับที่ 41 มีนาคม 2561 วารสารวิชาชีพบัญชี 87

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป� พ.ศ. 2560

วัตถุประสงคหลักและความเส่ียงท่ียอมรับไดของกิจการ 
(6.1.2) คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงหรือนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงก อนเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา และ
(6.1.3) คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจ
ให  เป นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ ยวข องทั้ ง
ในประเทศและระดับสากล

หลักปฏิบัติย อย 6.2 คณะกรรมการต องจัดตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอิสระ

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 6.2 ดังน้ี
(6.2.1) คณะกรรมการตองจัดใหมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน ซึ่ง
ทุกรายตองเปนกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติและหนาที่
ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
ตลท .  (6.2.2) คณะกรรมการควรกําหนดหนาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งควร
ครอบคลุมหนาที่ เชน สอบทานใหกิจการมีการรายงาน
ทางการเงินอยางถูกตองครบถวน สอบทานใหกิจการมี
ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสม สอบทานใหกิจการมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และมาตรฐานท่ีเก่ียวของ พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคล
ซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่ผู สอบบัญชีและพิจารณา
เสนอคาตอบแทนของผู สอบบัญชี อีกทั้งประชุมรวมกับ
ผู สอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอย
ปละคร้ัง พิจารณารายการท่ีเ ก่ียวโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เปนตน (6.2.3)
คณะกรรมการควรดูแลให กิ จการมีกลไกที่ จะทํ า ให 
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย (6.2.4) คณะกรรมการ
ควรจัดให มีบุคคลหรือหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีมี
ความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ในการพัฒนาและสอบทาน
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารความ เสี่ ย งและ

การควบคุมภายใน และ (6.2.5) คณะกรรมการตรวจสอบ
ตองใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในและเปดเผยไวในรายงาน
ประจําป

หลักปฏิบัติยอย 6.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแล
และจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
ระหวางกิจการกับฝายจัดการ คณะกรรมการหรือผูถือหุน 
รวมถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในสินทรัพย 
ขอมูลและโอกาสของกิจการและการทําธุรกรรมกับผูที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวโยงกับกิจการในลักษณะที่ไมสมควร

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 6.3 ดังนี้
(6.3.1) คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหมีระบบการ

รักษาความปลอดภัยของขอมูล รวมถึงการกําหนดนโยบาย
และวิธีในการรักษาความลับ การรักษาความนาเช่ือถือและ
ความพรอมใชของขอมูล และ (6.3.2) คณะกรรมการควรมี
ขอกําหนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอย
กอนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึก
ไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติยอย 6.4 คณะกรรมการควรกํากับดูแล
ใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด านการตอตาน
คอรรัปช่ันท่ีชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององคกรและ
ตอคนนอกเพ่ือใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 6.4 คือ
คณะกรรมการควรจัดใหมีโครงการหรือแนวทางใน

การตอตานการทุจริต การคอรรัปช่ันท่ีชัดเจน รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกผังใหพนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ

หลักปฏิบัติยอย 6.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให
กิจการมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการ
กรณีมีการช้ีเบาะแส

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 6.5 ดังนี้
(6.5.1) คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีกลไกและ

กระบวนการจัดการขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย และ 
(6.5.2) คณะกรรมการควรดูแลใหมีนโยบายและแนวทาง
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บทความวิชาการ

ที่ชัดเจนในกรณีที่มีการช้ีเบาะแส อีกทั้งมีมาตรการคุมครอง
ที่เหมาะสมแกผูแจงเบาะแสท่ีแจงดวยเจตนาสุจริต

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความนาเช่ือถือทางการเงิน
และการเปดเผยขอมูล

หลักปฏิบัติยอยภายใตหลักปฏิบัติที่ 7 จํานวน 6 ขอ 
ดังนี้

หลักปฏิบัติยอย 7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ
ในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการ
เปดเผยขอมูลตางๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตาม
กฎเกณฑ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 7.1 ดังน้ี
(7.1.1) คณะกรรมการควรดูแลใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

กับการจัดทําและเปดเผยขอมูล มีความรู  ทักษะและ
ประสบการณที่เหมาะสมกับหนาที่ ความรับผิดชอบและ
มีจํานวนท่ีเพียงพอ (7.1.2) ในการใหความเห็นชอบการ
เปดเผยขอมูล คณะกรรมการควรคํานึงถึงปจจัย เช น
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ความเห็นของผู สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบ 
เปนตน และ (7.1.3) คณะกรรมการควรดูแลใหการเปดเผย
ข อมูลในส วนของงบการเงิน รายงานประจําป  และ
แบบ 56-1 สามารถสะทอนฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานอยางเพียงพอ และคณะกรรมการควรสนับสนุน
ใหบริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส

หลักปฏิบัติยอย 7.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแล
ความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถ
ในการชําระหนี้

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 7.2 ดังน้ี
(7.2.1) คณะกรรมการควรดูแลใหฝายจัดการมีการ

ติดตามและประเมินฐานะการเงินของกิจการและมีการ
รายงานตอคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ และ (7.2.2)
ในการอนุมัติการทํารายการใดๆ หรือ การเสนอความเห็น

ใหที่ประชุมผู ถือหุ นอนุมัติ คณะกรรมการควรมั่นใจวา
การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเนื่องในการ
ดําเนินกิจการ สภาพคลองทางการเงิน หรือความสามารถ
ในการชําระหนี้

หลักปฏิบัติยอย 7.3 ในภาวะท่ีกิจการประสบปญหา
ทางดานการเงนิหรอืมแีนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการ
ควรม่ันใจไดวากิจการมีแผนในการแกปญหาหรือมีกลไกอ่ืน
ที่จะสามารถแกไขปญหา ทั้งนี้ ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสีย

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 7.3 ดังนี้
(7.3.1) ในกรณีที่กิจการมีแนวโนมมีปญหาทางการเงิน 

คณะกรรมการควรติดตามอยางใกลชิดและดูแลใหกิจการ
ประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวัง และ (7.3.2) คณะกรรมการ
ควรดูแลใหกิจการกําหนดแผนการแกไขปญหาทางการเงิน 
โดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย

หลักปฏิบัติยอย 7.4 คณะกรรมการควรพิจารณา
จัดทํารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 7.4 ไดแก
คณะกรรมการควรดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลในเร่ือง

ที่สําคัญและสะทอนการปฏิบัติที่จะนําไปสูการสรางคุณคา
แกกิจการอยางยั่งยืน เชน การเปดเผยขอมูลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายการตอตานคอรรัปชั่น 
การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย

หลักปฏิบัติยอย 7.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให
ฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุน
สัมพันธที่ทําหนาที่ในการส่ือสารกับผู ถือหุ นและผูมีสวน
ไดเสียใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกันและทันเวลา

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 7.5 ไดแก
คณะกรรมการควรจัดใหมีนโยบายการสื่อสารและ

การเปดเผยขอมูลเพื่อใหมั่นใจวาการสื่อสารและการเปดเผย
ขอมูลตอบุคคลภายนอกเปนไปอยางเหมาะสม ทันเวลา
ใชชองทางท่ีเหมาะสม ปกปองขอมูลลับและขอมูลที่มีผลตอ
ราคาหลักทรัพย อีกทั้งมีการกําหนดผูที่รับผิดชอบในการ
ใหขอมูลกับบุคคลภายนอก
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หลักปฏิบัติยอย 7.6 คณะกรรมการควรสงเสริมใหมี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 7.6 ไดแก
คณะกรรมการควรพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูล

ทั้งภาษาไทยและอังกฤษผานชองทางอื่นที่นอกเหนือจาก
ชองทางของ ตลท. เชน ผานทางเว็ปไซดของกิจการ

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการ
สื่อสารกับผูถือหุน

หลักปฏิบัติยอยภายใตหลักปฏิบัติที่ 8 จํานวน 3 ขอ 
ดังนี้

หลักปฏิบัติย อย 8.1 คณะกรรมการควรดูแลให
มั่นใจวาผู ถือหุ นมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ
ของบริษัท

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 8.1 ดังน้ี
(8.1.1) คณะกรรมการควรดูแลใหเร่ืองสําคัญผานการ

พจิารณา และ/หรอือนมุตัขิองผูถอืหุน (8.1.2) คณะกรรมการ
ควรสนับสนุนการมีสวนรวมของผูถือหุน เชน การกําหนด
หลักเกณฑใหผู ถือหุนสวนนอยเสนอเพ่ิมวาระการประชุม
ลวงหนากอนวันประชุมและเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ และ (8.1.3) คณะกรรมการควรดูแล
ใหมีการสงหนังสือนัดประชุมผู ถือหุ น พรอมเอกสารที่
เกี่ยวของและเผยแพรบนเว็ปไซดของกิจการอยางนอย
28 วันกอนวันประชุม

หลักปฏิบัติยอย 8.2 คณะกรรมการควรดูแลใหการ
ดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย 
โปรงใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิ
ของตน

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 8.2 ดังน้ี
(8.2.1) คณะกรรมการควรกําหนดวัน เวลา และ

สถานที่ประชุมโดยคํานึงถึงความสะดวกในการเขาร วม
ประชุมของผู ถือหุ น และควรดูแลไม ให  เกิดการจํากัด
โอกาสการเขาประชุมหรือสรางภาระใหแกผูถือหุน (8.2.2) 
คณะกรรมการควรสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชกับการ

ประชุมผูถือหุน ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและการ
แสดงผล (8.2.3) กรรมการทุกคนและผูบริหารท่ีเก่ียวของ
ควรเขารวมการประชุม เพื่อผู ถือหุ นสามารถซักถามใน
ประเด็นตางๆ และ (8.2.4) กอนการเร่ิมประชุม ผูถือหุน
ควรทราบจํานวนและสัดสวนของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม
ดวยตนเองและของผูถือหุ นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม
การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

หลักปฏิบัติย อย 8.3 คณะกรรมการควรดูแลให
การเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุม
ผูถือหุนเปนไปอยางถูกตองและครบถวน

แนวปฏิบัติสําหรับหลักปฏิบัติยอย 8.3 ดังนี้
(8.3.1) คณะกรรมการควรดูแลใหบริษัทเปดเผย

มติที่ประชุมพรอมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทําการ
ถัดไปผานระบบขาวของตลท.และบนเว็ปไซดของกิจการ 
(8.3.2) คณะกรรมการควรดูแลใหการจัดสงสําเนารายงาน
การประชุมผูถือหุนใหตลท. ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม 
และ (8.3.3) คณะกรรมการควรดูแลใหมีรายงานการประชุม
ผูถือหุนไดบันทึกขอมูลตางๆ เชน รายช่ือกรรมการ ผูบริหาร
ที่เขาประชุม สัดสวนกรรมการท่ีเขารวมประชุม วิธีการ
ลงคะแนนเสียง และประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุม 
เปนตน

2. ประเด็นความแตกต�างสําคัญระหว�างหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน
ป� พ.ศ. 2560 และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป� พ.ศ. 2555

หลักปฏิบัติภายใต หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป พ.ศ. 2560 (Corporate 
Governance Code for Listed Companies 2017:
CG Code) สวนหนึ่งถูกนํามาจากหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป พ.ศ. 2555 (The 
Principles of Good Corporate Governance for 
Listed Companies 2012) (ขอเรียกวา ‘CG Principles’) 
โดยนํามาปรับเปล่ียนวิธีการนําเสนอใหเปนไปตามบริบท
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การทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในแตละกระบวนการ
ประกอบธุรกิจ นอกจากน้ี หลักปฏิบัติภายใต CG Code 
อีกส วนหน่ึงได ถูกกําหนดไว  เพิ่มเติม เพื่อให หลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมถึงแนวคิดหรือปจจัยตางๆ 
อันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม
สิ่งแวดลอม สภาพแวดลอมและเทคโนโลยี (CG Thailand, 
2017; Srimachand, 2017)

ตารางท่ี 2 นําเสนอการเปรียบเทียบหลักปฏิบัติ 8 ขอ
ภายใต CG Code กับหลักการ 5 หมวดภายใต CG 
Principles ขอมูลในตารางแสดงใหเห็นวาหลักปฏิบัติ
ภายใต CG Code ที่ถูกนํามาจาก CG Principles ไดแก 
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายในที่ เหมาะสม  หลักปฏิบัติที่  7
รักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
และหลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส วนร วมและการ
สื่อสารกับผูถือหุน ทั้งนี้ CG Code ไดเพิ่มบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการและกําหนดหลักปฏิบัติย อยเพิ่มเติม
สําหรับหลักปฏิบัติที่ 3, 6 และ 7 ดังนี้ หลักปฏิบัติที่ 3 
(หลักปฏิบัติยอย 3.2) ไดเพิ่มความชัดเจนในสวนบทบาท
หนาท่ีของประธานกรรมการในฐานะผูนําของคณะกรรมการ
บริษัท และในกรณีที่ประธานกรรมการและผูจัดการใหญ
ไมไดแยกจากกันอยางชัดเจน เชน เปนบุคคลเดียวกัน 
ประธานกรรมการมใิชกรรมการอิสระ เปนตน คณะกรรมการ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบหลักปฏิบัติภายใต CG Code กับหลักการภายใต CG Principles

หลักปฎิบัติภายใต� CG Code ความเหมือนหรือความแตกต�างจาก CG Principles

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแก

กิจการอยางยั่งยืน

ไมกลาวถึงใน CG Principles

หลักปฏิบัติที่ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก

ของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน

ไมกลาวถึงใน CG Principles

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล เนื้อหาสวนใหญนํามาจากหมวดท่ี 5 ของ CG Principles 

(ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ)

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง

และการบริหารบุคลากร

ไมกลาวถึงใน CG Principles

หลักปฏิบัติที่ 5 สงเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจ

อยางมีความรับผิดชอบ

เนื้อหาในสวนประกอบธุรกิจนํามาจากหมวดท่ี 3 ของ

CG Principles (บทบาทของผูมีสวนไดเสีย) 

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

เนื้อหาสวนใหญนํามาจากหมวดท่ี 4 ของ CG Principles 

(การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส) 

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน

และการเปดเผยขอมูล

เนื้อหาสวนใหญนํามาจากหมวดท่ี 4 ของ CG Principles 

(การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส)

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสาร

กับผูถือหุน

เนื้อหาสวนใหญนํามาจากหมวดท่ี 1 ของ CG Principles 

(สิทธิของผูถือหุน) และหมวดท่ี 2 (การปฏิบัติตอผูถือหุน

อยางเทาเทียม)
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ควรสงเสริมใหมีการถวงดุลอํานาจระหวางคณะกรรมการ
และฝายจัดการ โดยกําหนดองคประกอบคณะกรรมการให
มีกรรมการอิสระมากกวากึ่งหน่ึงและตองมีกรรมการอิสระ
รายหนึ่งเขาไปรวมกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 
หลักปฏิบัติที่ 6 (หลักปฏิบัติยอย 6.3) คณะกรรมการมี
หนาที่รักษาความปลอดภัยของขอมูลของกิจการเพ่ือไมให
เกิดการรั่วไหล รวมถึงขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพย (Market Sensitive Information) และ
หลักปฏิบัติที่ 7 (หลักปฏิบัติยอย 7.2 และ 7.3) ไดเพิ่ม
หนาที่ของคณะกรรมการในการดูแลความเพียงพอของ
สภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี 
นอกจากน้ี กําหนดใหคณะกรรมการมีกลไกรองรับการแกไข
วิกฤตทางดานการเงินของกิจการ

สําหรับหลักปฏิบัติภายใต CG Code ที่ถูกกําหนด
ขึ้นมาใหม (จากเดิมที่ไมเคยถูกกําหนดใน CG Principles) 
ไดแก หลักปฏิบัติที่ 1, 2, 4 และ 5 (ในสวนสงเสริม
นวัตกรรม) หลักปฏิบัติที่ 1 (ตระหนักถึงบทบาทและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู นําองคกรที่
สรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน) กําหนดข้ึนเพ่ือให
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรตระหนักถึงบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของตนในการสงเสริมใหมีกลไก
ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันจะสงผลใหกิจการสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน นอกจากน้ี มีการแบงแยกบทบาท
หนาที่ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจน 
โดยแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ (1) เร่ืองท่ีคณะกรรมการ
ควรดูแลใหมีการดําเนินการ เชน การกําหนดเปาหมายหลัก
ในการประกอบธุรกิจ การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่น
ในจริยธรรม (2) เร่ืองที่คณะกรรมการและฝายจัดการ
ควรดําเนินการรวมกัน เชน การกําหนดและทบทวนกลยุทธ 
เปาหมายและแผนงานประจําป การดูแลความเหมาะสม
เพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เปนตน และ
(3) เร่ืองที่คณะกรรมการไมควรดําเนินการ เชน การจัดการ

ใหเปนไปตามกลยุทธ นโยบายและแผนงานท่ีคณะกรรมการ
อนุมัติแลว เรื่องท่ีขอกําหนดหามไว (เชน การอนุมัติรายการ
ที่กรรมการมีสวนไดเสีย) เปนตน

หลักปฏิบัติที่ 2 (กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
หลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน) กําหนดข้ึนเพ่ือ
เพิ่มความชัดเจนของบทบาทคณะกรรมการในการกําหนด
เปาหมายหลักของกิจการ เพื่อทําใหเปาหมายหลักในการ
ประกอบธุรกิจสอดคลองกับการสรางคุณคาใหแกกิจการ
อยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการควรกําหนดเปาหมายของ
ธุรกิจผานการวิเคราะหสภาพแวดลอมและการเปล่ียนแปลง
ปจจยัตางๆ เชน นวตักรรมและเทคโนโลยีทีอ่าจสงผลกระทบ
ตอธุรกิจและผูมีสวนไดเสีย การทําความเขาใจความตองการ
ของลูกคาและผู มีสวนไดเสีย นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ควรปลูกฝงใหเกิดคานิยมขององคกรที่สะทอนการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีใหเกิดการปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมองคกร 
หลักปฏิบัติที่ 4 (สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและ
การบริหารบุคลากร) กาํหนดข้ึนเพ่ือใหมัน่ใจวาคณะกรรมการ
มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจัดการใหญและผูบริหาร
ระดับสูงใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการ
ดําเนินการใหองคกรมุงสูเปาหมายหลักในการสรางคุณคา
ขององคกรอยางยั่งยืน นอกจากน้ี คณะกําหนดควรดูแล
ใหมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับทิศทาง
และกลยุทธของกิจการ และสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจในการบริหารการเงินและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
และหลักปฏิบัติที่ 5 (สงเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบ) กําหนดขึ้นเพื่อขยายความหนาที่
ของคณะกรรมการในการกํากับดูแลกลยุทธ  นโยบาย
แผนงานและงบประมาณของกิจการโดยสนับสนุนการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ
และกําหนดใหคณะกรรมการควรดําเนินการใหมีนโยบาย
และมาตรการในการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองคกร
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บทสรุปและการเตรียมความพร�อมของบริษัท
จดทะเบียนสําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ป� พ.ศ. 2560

ในชวงเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560 สาํนกังานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและองคกรที่เกี่ยวของ
ในตลาดทุนไดออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับ
บริษัทจดทะเบียน ป พ.ศ. 2560 เพื่อเปนแนวทางใหแก
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรไปปรับใชในการ
กํากับดูแลกิจการ โดยมุ งหวังใหเกิดการสรางคุณคาแก
กิจการอยางย่ังยืน การออกหลักการกํากับดูแลกิจการ
ฉบับใหมเน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. เล็งเห็น
วาหลักการกํากับดูแลกิจการฉบับเดิม (ป พ.ศ. 2555)
ที่มุ งเนนใหคณะกรรมการสรางความเช่ือม่ันแกผู ถือหุ น
นักลงทุนและผูมีส วนไดเสียนั้นไมนาจะเพียงพอตอการ
รับมือกับ (ก) กระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่บริษัทเผชิญอยู  และ
(ข) ความตองการของผูถือหุ น นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย
และชุมชนหรือ สังคมที่ เกี่ ยวข องที่มุ  งหวั ง ให บ ริษัทมี
ผลประกอบการที่ดี เพิ่มคุณคากิจการอยางยั่งยืนภายใต
การประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับใหมจึงถูกกําหนดข้ึน
เพื่อมุ งไปสู ผล (Governance Outcome) อยางนอย
4 ประการ ไดแก (1) สามารถแขงขนัไดและมผีลประกอบการ
ที่ดี โดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (2) ประกอบธุรกิจ
อยางมีจริยธรรม เคารพและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสีย (3) เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนา
หรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม และ (4) สามารถ
ปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง บทความฉบับนี้
อธิบายแนวคิด วัตถุประสงคและเนื้อหาของหลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีฉบับใหม และนําเสนอประเด็นความแตกตาง
สําคัญระหว างหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม 
และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน 
ป พ.ศ. 2555

การเตรียมความพรอมของบริษัทจดทะเบียนในการ
นําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับใหมไปปรับใชนั้น
ใหบริษัทจดทะเบียนดําเนินการภายใตหลัก ‘Apply or 
Explain’ ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัทสามารถนํา
หลักปฏิบัติ (รวมทั้งหลักปฏิบัติยอยและแนวปฏิบัติ) ไป
ปรับใชตามความเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ (Apply)
โดยคณะกรรมการควรทบทวนความเหมาะสมของการ
ปรับใชหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติอยางนอยปละครั้ง ทั้งนี้ 
ใหบันทึกผลของการพิจารณาทบทวนไวเปนสวนหนึ่งของ
มติคณะกรรมการ และใหจัดทําการเปดเผยขอมูลผลของ
การปรับใช หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไว ในรายงาน
ประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
โดยเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย (ก) นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการชุดยอย (ข) การสรรหา
และแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด (ค) การกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม (ง) การ
ดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน และ (จ) คาตอบแทนของ
ผู สอบบัญชี โดยใหเร่ิมนําสงรายงานการเปดเผยขอมูล
ที่อางอิงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหมสําหรับขอมูล
ที่ต องจัดสงในป พ.ศ. 2562 เปนตนไป อยางไรก็ตาม
หากคณะกรรมการไมได นําหลักปฏิบัติข อใดขอหน่ึงไป
ปรับใชอันเน่ืองมาจากพิจารณาถึงความไมเหมาะสมกับ
บริบทของธุรกิจหรือเห็นควรวาไมสามารถดําเนินการได
ใหคณะกรรมการอธิบายถึงเหตุผลประกอบความจําเปน
หรืออธิบายการนํามาตรการอ่ืนท่ีบริษัทมาใช ทดแทน 
(Explain)
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