
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.) 
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ภาพรวมของหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกจิการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562  
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ความหมายของการก ากับดูแลกิจการ 

“การก ากับดูแลกิจการ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ เจ้าของ  
และผู้มีส่วนได้เสียอื่น และการก ากับดูแลกิจการช่วยให้เกิดโครงสร้างที่ส าคัญ ซึ่งเป็นกลไก 
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจการและการก าหนดวิธีที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น 

รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของกิจการ”   

 
องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 

Cooperation and Development: OECD)  
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กรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562  

Principles of Corporate Governance 
(Organization for Economic  
Co-operation and Development 
(OECD)) 

Corporate Governance of  
State-Owned Enterprises 
(World Bank Group) 

หลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2560 
(ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)) 

หลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีส าหรับ 
บริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2555  
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.)) 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสากล 

คณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการ 
นโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม 
เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 62 ได้มีมติ
เห็นชอบหลักการและแนวทาง 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562  

และมอบหมายให้ สคร. ก าหนด
แนวทางปฏิบัติส าหรับหลักการ 

และแนวทางการก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
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กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

บทบาทของภาครัฐ 
 

สิทธิและความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
 

บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ความยั่งยืน 
และนวัตกรรม 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
จรรยาบรรณ 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 
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การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (1/2)   

 คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่ อวันที่  26 มีนาคม 62 ได้มีมติ เห็นชอบหลักการและแนวทาง 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (หลักการและแนวทางฯ) โดยก าหนดให้รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึง
รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับ
รัฐวิสาหกิจเป็นการทั่วไป น าหลักการและแนวทางฯ ไปปฏิบัติ และน าไปใช้กับบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจด้วย 

 

 

 

 

 

 

 การพิจารณาด าเนินการตามหลักการและแนวทางฯ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ (คณะกรรมการ) 
สามารถพิจารณาตามหลัก “Apply or Explain” คือ การให้คณะกรรมการน าหลักการและแนวทางฯ ไปปรับใช้
ตามที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการและกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง  
โดยหากมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจมีบทบัญญัติหรือข้อก าหนดในเรื่องเดียวกันกับ
หลักการและแนวทางฯ ฉบับนี้ ให้คณะกรรมการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่มีความเข้มงวดกว่า 

  

Apply Explain or 
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การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (2/2)   

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การก ากับดูแลกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีในปัจจุบัน หรือกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง หรือบริบทของรัฐวิสาหกิจ ยังไม่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางฯ ให้ด าเนินการดังน้ี 

1. คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีในปัจจุบันให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางฯ 

2. ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการและแนวทางฯ ในเรื่องใดได้  
ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดให้มีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติทดแทนที่ เหมาะสม พร้อมจัดท าบันทึกเหตุผล 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการและแนวทางฯ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางฯ 

3. ในกรณีที่บริบทของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน ท าให้ยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการและแนวทางฯ ในเรื่องใดได้  
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดให้มีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติทดแทนที่เหมาะสม พร้อมจัดท าบันทึกเหตุผลที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางฯ และก าหนดระยะเวลาให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักการ  
และแนวทางที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได ้

ทั้งนี้ คณะกรรมการควรพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกการพิจารณา
ทบทวนข้างต้นไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปีและน าส่งให้กระทรวงการคลัง
โดย สคร. ทราบต่อไป 
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สรุปสาระส าคัญของหลักการและแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ 



10 

หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

บทบาทของภาครัฐ 
 

สิทธิและความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
 

บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ความยั่งยืน 
และนวัตกรรม 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
จรรยาบรรณ 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 
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บทบาทของภาครัฐ 

ภาครัฐควรมีการก าหนดหลักการและแนวทางของหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ โดยภาครัฐควรมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ไว้ 
อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลที่ดีในการก ากับดูแล รวมถึงภาครัฐควรมีส่วนในการก าหนดนโยบายและ ทิศทาง 
ในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารงานประจ า แต่ยังควรมีการติดตามและก ากับให้
รัฐวิสาหกิจด าเนินตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

หลักการ 
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บทบาทของภาครัฐ 

แนวทางที่ส าคัญ (1/2) 

ภาครัฐควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการแยกบทบาทหน้าท่ีของภาครัฐในการก าหนดนโยบาย (Policy Maker) การก ากับดูแล 
(Regulator) ผู้ด าเนินการ (Operator) และเจ้าของ (Owner) ออกจากกันให้ชัดเจน  
แนวทางปฏิบัติ 
การแยกบทบาทหน้าท่ีของภาครัฐมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพื่อป้องกันการขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interests)  
2) เพื่อป้องกันการแทรกแซงการบริหารงานประจ าของรัฐวิสาหกิจ (Day-to-Day Management) 
3) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการแทรกแซงกลไกตลาด  

ภาครัฐควรก าหนดนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และในกรณีท่ีภาครัฐมีการก าหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจด าเนิน
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ภาครัฐควรมีการก าหนดมาตรการและ/หรือแนวทางท่ีชัดเจนในการรับภาระการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการ
สูญเสียรายได้จากการด าเนินงานนั้น 
แนวทางปฏิบัติ 
ภาครัฐสามารถอ้างอิงได้จากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 28 ท่ีก าหนดว่า การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการโดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการด าเนินการนั้น ให้กระท าได้  
เฉพาะกรณีท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น เพื่อฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ  
จากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม 

ภาครัฐควรมีหน้าท่ีก ากับดูแลและติดตามให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ควรเข้าไปแทรกแซง 
การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ และให้รัฐวิสาหกิจมีอ านาจและอิสระในการบริหารงาน 

12 
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บทบาทของภาครัฐ 

แนวทางที่ส าคัญ (2/2) 

ภาครัฐในฐานะเจ้าของควร 
1) ร่วมประชุมในท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและท าหน้าท่ีโดยชอบผ่านการออกเสียงลงมติในท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
2) หารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายนอก และผู้ตรวจสอบของรัฐอย่างสม่ าเสมอ เพื่อประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของระบบการบริหารงาน การควบคุม และส่งเสริมให้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
3) จัดการให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

บทบาทของภาครัฐ 
 

สิทธิและความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
 

บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ความยั่งยืน 
และนวัตกรรม 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
จรรยาบรรณ 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 
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สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นทุกรายถือเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
แต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญโดยการออกเสียงคะแนนในที่ ประชุม 
ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจึงควรมีสิทธิได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาต่อการตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการต้องให้
ความส าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิด สิทธิ 
ของผู้ถือหุ้น* 

หลักการ 

*ส าหรับรัฐวิสาหกิจท่ีมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป  
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สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

แนวทางที่ส าคัญ (1/3) 

คณะกรรมการควรจัดประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้เรื่องส าคัญท้ังประเด็นท่ีก าหนดในกฎหมาย และประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทาง  
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้ผ่านการพิจารณาของผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการควรก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้ น 
ควรได้รับข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลาท่ีเพียงพอท่ีจะท าให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นได้  
แนวทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (หลักการ CG ของ กลต.) ท่ีก าหนดว่า  
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นควรมีข้อมูล ดังนี้ 
1) วัน เวลา และสถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมท้ังแบ่งเป็นเร่ืองๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระท่ีเกี่ยวกับกรรมการ 
3) วัตถุประสงค์และเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมท่ีเสนอ 
4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

คณะกรรมการควรก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม  เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
และส่งค าถามล่วงหน้า รวมท้ังเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าด้วยวิธีท่ีผู้ถือหุ้นเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
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สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

แนวทางที่ส าคัญ (2/3) 

ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าท่ีดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึ ง
ข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจ และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

กรรมการทุกคน ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง และประธานคณะอนุกรรมการต่างๆ ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามาร ถ
ซักถามในประเด็นต่างๆ ได้ 

คณะกรรมการควรอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งค าถามใดๆ ต่อท่ีประชุมตามวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  
และเรื่องท่ีเสนอ โดยประธานในท่ีประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

คณะกรรมการไม่ควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระการประชุมส าคัญท่ีผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 
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สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

แนวทางที่ส าคัญ (3/3) 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท าการถัดไปด้วยวิธีท่ีผู้ถือหุ้ น
เข้าถึงได้อย่างสะดวก  

คณะกรรมการควรดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีความถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยด้วยวิธีท่ีผู้ถือหุ้นเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
แนวทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงหลักการ CG ของ กลต. ท่ีก าหนดว่า คณะกรรมการควรดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูล 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม 
2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ 
3) ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชุม รวมท้ังชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ 
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บทบาทของภาครัฐ 
 

สิทธิและความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
 

บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ความยั่งยืน 
และนวัตกรรม 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
จรรยาบรรณ 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
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คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์  
และนโยบายของภาครัฐ คณะกรรมการควรปฏิบัติงานตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) และดูแลให้กรรมการ  
ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์ต่อองค์กร  
(Duty of Loyalty) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคณะกรรมการควรมีองค์ประกอบทางความรู้ความสามารถที่เหมาะสม 
และควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ 

หลักการ 
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แนวทางที่ส าคัญ (1/12) 

คณะกรรมการควรพิจารณาและทบทวนจ านวนของกรรมการในคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  
และก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีกรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างน้อยจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 
แนวทางปฏิบัติ 
คณะกรรมการควรให้มีการพิจารณาและน าเสนอการปรับปรุง (เพิ่ม/ลด) จ านวนของกรรมการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจ  
โดยให้ด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะด้านท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจและจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก
และพันธกิจของรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถ ตลอดจน  
ความหลากหลายทางด้านอายุและเพศ  
แนวทางการปฏิบัติ 
การสรรหาคณะกรรมการจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

กรรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจไม่เกิน 3 แห่ง ในเวลาเดียวกัน และถ้ามีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทและ/หรือ
หน่วยงานของรัฐเพิ่มเติม จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของรัฐวิสาหกิจ  
แนวทางการปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงหลักการ CG ของ กลต. ท่ีก าหนดว่า คณะกรรมการควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 
ของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถ  
ทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ควรก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง  
ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทแต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน  

คณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหา

กรรมการ 
การด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการ 
การประเมินผลคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการ 

แนวทางที่ส าคัญ (2/12) 

กรรมการไม่ควรประกอบกิจการหรือด ารงต าแหนง่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในกิจการอันเป็นการแขง่ขันกับรัฐวิสาหกิจ  
แนวทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงได้จากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัด  
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

กรรมการในรัฐวิสาหกิจไม่ควรด ารงต าแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลการประกอบกิจการ (Regulator)  
ของรัฐวิสาหกิจนั้น  
แนวทางปฏิบัติ 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ก าหนดว่า ให้มีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด
ของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นข้าราชการประจ าในกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งไม่อยู่ในหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น 
(Regulator) จ านวน 1 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อท าหน้าท่ีเชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ 

โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหา
กรรมการ 

การด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

การประเมินผลคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการ 

แนวทางที่ส าคัญ (3/12) 

ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ เว้นแต่กรณีท่ีมีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยในกรณีท่ีประธาน
กรรมการไม่ได้เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการท่ีท าให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจในการท างานของประธานกรรมการ 
และท าให้เกิดการท างานท่ีเป็นอิสระ 
แนวทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงหลักการ CG ของ กลต. ท่ีก าหนดว่า ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้แยกจากกัน 
อย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะท างาน  
หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการ  
และฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา 
1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 
2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 
ท้ังนี้ ประธานกรรมการไม่ควรร่วมเป็นคณะอนุกรรมการใดๆ  

โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหา
กรรมการ 

การด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

การประเมินผลคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการ 

แนวทางที่ส าคัญ (4/12) 

อดีตผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจควรพ้นจากต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจแล้วอย่างน้อย 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจนั้น 

คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ซึ่งอนุกรรมการสรรหาส่วนใหญ่และประธานคณะอนุกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการ  
ท่ีเป็นอิสระ  

คณะอนุกรรมการสรรหาควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่งให้เป็นไป  
อย่างเหมาะสม เว้นแต่มีกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่งเป็นการเฉพาะ ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายนั้น 
แนวทางปฏิบัติ 
คณะอนุกรรมการสรรหาควรน าผลการประเมินผลงานของกรรมการในปีท่ีผ่านมามาร่วมใช้ในการพิจารณาทบทวนคัดเลือกกรรมการ 

คณะอนุกรรมการสรรหาควรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอย่างสม่ าเสมอเพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนท่ีจะมี  
การสรรหากรรมการทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ 

โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหา
กรรมการ 

การด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ 

การประเมินผลคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการ 

แนวทางที่ส าคัญ (5/12) 

คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบในฐานะผู้น าให้รัฐวิสาหกิจบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์ และท าหน้าท่ีก ากับ
ดูแลให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานท่ีดี รวมถึงเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน  
แนวทางปฏิบัติ 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการรัฐวิสาหกิจควรครอบคลุมอย่างน้อย ดังนี้ 
1) การจัดท าวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และค่านิยมร่วมขององค์กรท่ีมีความสอดคล้องกับ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของรัฐ 
2) การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ นโยบายการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานประจ าปี ตลอดจนทรัพยากรส าคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

และเป้าหมายท้ังในระยะสั้น ระยะปานกลาง และตามระยะเวลาซึ่งคาดหมายได้ตามสมควร 
3) การก ากับดูแลให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ 
4) การติดตาม ประเมินผล และการดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการควรจัดท ากฎบัตรหรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการท่ีระบุหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในการปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงหลักการ CG ของ กลต. ท่ีก าหนดว่า คณะกรรมการควรจัดท ากฎบัตรหรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการ (Board Charter) ท่ีระบุหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการทุกคน 
และควรมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครั้ง รวมท้ังควรทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหา
กรรมการ 

การด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ การประเมินผลคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการ 

แนวทางที่ส าคัญ (6/12) 

คณะกรรมการควรก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนและฝ่ายจัดการให้ชัดเจน และก ากับดูแลฝ่ายจัดการด าเนินการให้บรรลุ
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการบริหารงานตามกรอบนโยบายท่ีวางไว้ โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจและการบริหารงาน 
แนวทางปฏิบัติ 
การไม่แทรกแซงการตัดสินใจและการบริหารงาน ให้หมายถึง การก ากับดูแลของคณะกรรมการไม่ควรแทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ  
และการบริหารงานของฝ่ายจัดการ (Day-to-Day Management)  

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย  
การด าเนินงานท่ีได้ก าหนดไว้  

คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติงานท่ีเอื้อให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ 
และนโยบายการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจมีนโยบายในการก ากับดูแลบริษัทย่อยให้ชัดเจน  
แนวทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงหลักการ CG ของ กลต. ท่ีก าหนดว่า คณะกรรมการควรพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อยดังนี้ 
1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 
2) ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ 1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไป

ตามนโยบายของบริษัทย่อย  
3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท ารายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  

การท ารายการอื่นท่ีส าคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 

โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหา
กรรมการ 

การด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ การประเมินผลคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการ 

แนวทางที่ส าคัญ (7/12) 

คณะกรรมการควรปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นท่ีตั้ง และกรรมการไม่ควรกระท าการใดๆ อันอาจท าให้เกิด  
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจ  
แนวทางปฏิบัติ 
 รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงได้จากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/11 ท่ีก าหนดว่า การกระท า 

ท่ีเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากท่ีพึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุ
ให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าท่ีเกิดความขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

 รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงค าจ ากัดความของ “บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน” จากเว็บไซต์ ตลท. ท่ีก าหนดว่า บุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกัน 
หมายถึง บุคคลท่ีอาจท าให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจด าเนินงาน  
ว่าจะค านึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้นหรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ  

โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหา
กรรมการ 

การด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ การประเมินผลคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการ 

แนวทางที่ส าคัญ (8/12) 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) 
ความพร้อมใช้ (Availability) ของข้อมูลรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของรัฐวิสาหกิจและมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ 
ฝ่ายจัดการ และผู้ใดก็ตามท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูล น าข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ 
แนวทางปฏิบัติ 
การรักษาความลับ (Confidentiality) มีความจ าเป็นเนื่องจากข้อมูลบางอย่างมีความส าคัญจ าเป็นต้องเก็บเป็นความลับ หากถูกเปิดเผยอาจมี
ผลเสียหรือเป็นอันตราย การรักษาความลับเป็นการรับประกันว่าผู้มีสิทธิและได้รับอนุญาตเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ องค์กรต้อง มี
มาตรการป้องกันการเข้าถึงสารสนเทศท่ีเป็นความลับ เช่น การจัดประเภทของสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยให้กับแหล่งจัดเก็บข้อมูล 
การก าหนดนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีการน าไปใช ้

คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบรายงานความเป็นอิสระของกรรมการท่ีเป็นอิสระ โดยเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการท่ีเป็นอิสระเปิดเผย
ความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้อง และควรจัดท าทุกปีในระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกรรมการท่ีเป็นอิสระเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่า ง 
ด ารงต าแหน่งจนขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ต้องรายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสถานะการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
โดยทันที 

คณะกรรมการควรก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการให้ชัดเจน และสนับสนุนให้ประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
ได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสม 

คณะกรรมการควรจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และในกรณีท่ีมีการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม  
ควรให้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบในการเพิ่มวาระการประชุมดังกล่าวก่อนการประชุม 

คณะกรรมการควรประชุมทุกเดือนและเพิ่มเตมิตามความจ าเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างต่อเนื่องทันการณ์ 

โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหา
กรรมการ 

การด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ การประเมินผลคณะกรรมการ 

28 
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คณะกรรมการ 

แนวทางที่ส าคัญ (9/12) 

คณะกรรมการควรได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนวันประชุม 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กรรมการท่ีมีความขัดแย้งของผลประโยชน์กับรัฐวิสาหกิจ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
และออกเสียงลงมติ หรือออกจากท่ีประชุมในวาระการประชุมนั้น 

กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการท้ังหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

คณะกรรมการควรดูแลให้มีระบบการบันทึกรายงานการประชุมให้รายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน ส าหรับการประชุมคณะกรรมการ  
การประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ และการประชุมต่างๆ ภายในคณะกรรมการ 

คณะกรรมการควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้รับค าแนะน า และมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหนา้ท่ี 

โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหา
กรรมการ 

การด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ การประเมินผลคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการ 

แนวทางที่ส าคัญ (10/12) 

คณะกรรมการควรพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น  
และคณะกรรมการควรจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการและสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการ  
ท่ีเป็นอิสระเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยนโยบาย  
และหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนควรมีความสอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ  
แนวทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงหลักการ CG ของ กลต. ท่ีก าหนดว่า  ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการ 
ควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตาม
เป้าหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว  

คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการในรายงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ  
และค่าตอบแทนของกรรมการ โดยให้รวมถึงค่าตอบแทนจากการเป็นอนุกรรมการต่างๆ และกรรมการในบริษัทย่อยด้วย 

คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  
เพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด 
แนวทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ผู้บริหารสูงสุดจัดให้มีโครงสร้างผู้บริหารระดับสูง ขอบเขตงาน และคุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ท่ีเหมาะสม 

โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหา
กรรมการ 

การด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ การประเมินผลคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการ 

แนวทางที่ส าคัญ (11/12) 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง และต าแหน่งส าคัญ 
(Key Positions) ของรัฐวิสาหกิจ 

คณะกรรมการควรก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด และติดตามให้ผู้บริหารสูงสุดประเมิน  
ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และปัจจัยการประเมินดังกล่าว 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ผู้บริหารสูงสุดมีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ  
รวมถึงการรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถของรัฐวิสาหกิจไว้  

คณะกรรมการควรให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการและพนักงาน และควรมี  
การทบทวนความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหา
กรรมการ 

การด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ การประเมินผลคณะกรรมการ 



32 

คณะกรรมการ 

แนวทางที่ส าคัญ (12/12) 

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังแบบรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง และให้น าผลการปฏิบัติงานและสภาพปัญหามาใช้ในการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

คณะกรรมการควรน าผลการประเมินคณะกรรมการไปใช้ในการประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ  
และการด ารงต าแหน่งของกรรมการในวาระถัดไป 

โครงสร้างคณะกรรมการและการสรรหา
กรรมการ 

การด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการ การประเมินผลคณะกรรมการ 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562  

บทบาทของภาครัฐ 
 

สิทธิและความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
 

บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ความยั่งยืนและ
นวัตกรรม 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
จรรยาบรรณ 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความส าคัญในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการควรก าหนด
นโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง
ที่มีกับผู้มีส่วนได้เสีย และก ากับดูแลให้มีกลไกและการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาการด าเนินงาน และไม่ควรกระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น 

หลักการ 
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวทางที่ส าคัญ 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจน 
แนวทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงหลักการ CG ของ กลต. ท่ีก าหนดว่า คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกท่ีท าให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามาร ถ
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักท่ีเป็นไปด้วยความยั่งยืนโดยอาจจัดท านโยบายหรือแนวปฏิบัติ ซึ่งอย่างน้อยควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 
1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง  
2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  
3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 
4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน  
5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการควรระบุความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
และเป็นธรรม และควรก ากับดูแลให้มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการส่งเสริมการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการเปิด เผยนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่ วนได้ เสีย กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ เสีย  
และกิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานประจ าปี 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562  

บทบาทของภาครัฐ 
 

สิทธิและความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
 

บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ความยั่งยืน 
และนวัตกรรม 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
จรรยาบรรณ 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 
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ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานขององค์กรที่ค านึงถึงการด าเนินงาน
อย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
การให้บริการ และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

หลักการ 
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ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

แนวทางที่ส าคัญ (1/2) 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีค านึงถึงการด าเนินงานอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางปฏิบัติ 
 รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 

(United Nations: UN) ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 ประการ  
 รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงหลักการ CG ของ กลต. ท่ีก าหนดว่า คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากร

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างย่ังยืน 
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ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

แนวทางที่ส าคัญ (2/2) 

คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท างาน การให้บริการ  
และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดงบประมาณในเรื่องของนวัตกรรมไว้ในแผนการด าเนินงาน 
(Operational Plan) อย่างชัดเจน  
แนวทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงหลักการ CG ของ กลต. ท่ีก าหนดว่า  
1) คณะกรรมการควรให้ความส าคัญและสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า

หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
2) คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ  

ของกิจการ รวมท้ังดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 

คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดท ารายงานความยั่งยืน โดยค านึงถึงกรอบรายงานท่ีได้รับการยอมรับในประเทศ  
หรือในระดับสากล 
แนวทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงหลักการ CG ของ กลต. ท่ีก าหนดว่า  คณะกรรมการควรพิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสมดังนี้ 
1) คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบาย  

การต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน  
รวมท้ังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานท่ีได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล  
ท้ังนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี หรืออาจจัดท าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ 

2) คณะกรรมการควรดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องท่ีส าคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน 39 



40 

หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562  

บทบาทของภาครัฐ 
 

สิทธิและความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
 

บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ความยั่งยืน 
และนวัตกรรม 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
จรรยาบรรณ 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 
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การเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างถูกต้อง 
เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้สาธารณะชน 
และผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และคณะกรรมการควรดูแลช่องทางการเปิดเผย ข้อมูล 
ให้สาธารณะชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

หลักการ 
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การเปิดเผยข้อมูล 

แนวทางที่ส าคัญ (1/2) 

คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีกระบวนการการจัดท าข้อมูลท่ีส าคัญของรัฐวิสาหกิจท้ังข้อมูลด้านการเงินและด้านท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
แนวทางปฏิบัติ 
การจัดท าข้อมูลส าคัญของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นประโยชน์กับรัฐวิสาหกิจและภาครัฐในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ด าเนินการตามแนวทาง  
การเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท่ี กค 0805.1/ว123 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2556  
เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ สม่ าเสมอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย  
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
แนวทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงหลักการ CG ของ กลต. ท่ีก าหนดว่า ตัวอย่างข้อมูลขั้นต่ าท่ีควรเปิดเผยบนเว็บไซต์ เช่น 
1)  วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท 
2)  ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
3)  รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
4)  งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท้ังฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า 
5)  แบบ 56-1 และรายงานประจ าปีท่ีสามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
6)  ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือส่ือต่างๆ 
7)  โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
8)  โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special Purpose Enterprises/Vehicles (SPEs/SPVs) เป็นต้น 
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การเปิดเผยข้อมูล 

แนวทางที่ส าคัญ (2/2) 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางช่องทางต่างๆ ด้วยวิธีท่ีสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียของรัฐวิสาหกิจสามารถ  
เข้าถึงได้อย่างสะดวก และเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้บุคลากรมีความพร้อมและเพียงพอในการจัดท าข้อมูลและสื่อสารข้อมูลส าคัญข้างต้นต่อสาธารณชน  
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
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บทบาทของภาครัฐ 
 

สิทธิและความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
 

บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ความยั่งยืนและ
นวัตกรรม 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
จรรยาบรรณ 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562  
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่อาจท าให้แผนงานหรือการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม่บรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ โดยก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสม 
จะสามารถป้องกันหรือลดโอกาสที่เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

หลักการ 
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

แนวทางที่ส าคัญ (1/4) 

คณะกรรมการควรมีความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงท่ีส าคัญของรัฐวิสาหกิจและการบริหารความเสี่ยง 
แนวทางปฏิบัติ 
ความเสี่ยงท่ีส าคัญ หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์  
หรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ท้ังในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร  

คณะกรรมการควรพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ และความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังก ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจสามารถอ้างอิงหลักการ CG ของ กลต. ท่ีก าหนดว่า คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของกิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้ คณะกรรมการควรให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแล  
ให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า เช่น ปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการควรจัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีประเมินและก ากับดูแลความเสี่ยง เพื่อให้สามารถ
คาดการณ์ถึงความเสี่ยงและผลกระทบท่ีรัฐวิสาหกิจอาจจะได้รับ 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

แนวทางที่ส าคัญ (2/4) 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพ  
ของระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมท้ังเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี 
แนวทางปฏิบัติ 
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นอิสระ หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หน่ วยงาน
ของรัฐ หรือบุคคลใดก็ตามท่ีจะท าให้เกิดการตัดสินใจท่ีไม่เป็นอิสระ  

คณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง  

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

แนวทางที่ส าคัญ (3/4) 

คณะกรรมการควรมีความรู้ ความเข้าใจถึงความส าคัญของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมท้ังมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างครบถ้วน 

คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ควรเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ  
แนวทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน  
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ผู้สอบบัญชีได้รับข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆ  
ท่ีคณะกรรมการออกควบคู่กับรายงานทางการเงินท่ีตนได้ตรวจสอบแล้ว และมีสิทธิท่ีจะแสดงความเห็นหากรายงานอื่นไม่สอดคล้องกับ  
งบการเงินท่ีได้ตรวจสอบแล้ว 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

แนวทางที่ส าคัญ (4/4) 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทาน
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน พร้อมท้ังเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี 
แนวทางปฏิบัติ 
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นอิสระ หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายให ญ่ 
หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดก็ตามท่ีจะท าให้เกิดการตัดสินใจท่ีไม่เป็นอิสระ 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันท่ีชัดเจน และสื่อสารให้บุคลากร
ทุกระดับในรัฐวิสาหกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับทราบ และสนับสนุนให้มีการปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติ  
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562  

บทบาทของภาครัฐ 
 

สิทธิและความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
 

บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ความยั่งยืนและ
นวัตกรรม 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
จรรยาบรรณ 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 
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จรรยาบรรณ 

คณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและก ากับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือ และปฏิบัติให้สอดคล้องและอยู่ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
เมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัต ิ

หลักการ 
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จรรยาบรรณ 

แนวทางที่ส าคัญ 

คณะกรรมการควรก าหนดแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหลักความซื่อสัตย์สุจริต  
ความมีคุณธรรมและศีลธรรมอันดี ความบริสุทธิ์ใจ ความถูกต้อง และธรรมเนียมท่ีดี รวมถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
แนวทางปฏิบัติ 
มาตรฐานเรื่องจรรยาบรรณควรจัดท าให้ครอบคลุมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยอย่างน้อยควรมีแนวทางปฏิบัติเรื่องจรรยาบรรณ  
ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน  

คณะกรรมการควรดูแลให้เรื่องจรรยาบรรณเป็นเรื่องท่ีกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้อง  
และอยู่ในทิศทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด  

คณะกรรมการควรก าหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติ ท่ีผิดจรรยาบรรณหรือไม่เป็นไปตาม  
แนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการตรวจสอบและคุ้มครองผู้ท่ีร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

บทบาทของภาครัฐ 
 

สิทธิและความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
 

บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ความยั่งยืนและ
นวัตกรรม 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
จรรยาบรรณ 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 



54 

การติดตามผลการด าเนินงาน 

ภาครัฐในฐานะเจ้าของควรหารือกับคณะกรรมการเพื่อก าหนดข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานที่ สอดคล้อง 
กับเป้าหมายและขอบเขตการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และควรจัดให้มีผู้ประเมินผลการด าเนินงานที่มีความ เชี่ยวชาญ 
และมีความเข้าใจในเป้าหมายและขอบเขตการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งติดตามให้รัฐวิสาหกิจน าผลการประเมินไปใช ้
ในการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ในข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน 

หลักการ 
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การติดตามผลการด าเนินงาน 

แนวทางที่ส าคัญ 

คณะกรรมการควรหารือร่วมกับภาครัฐในฐานะเจ้าของในการจัดท าข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน (Performance Agreement)  
เป็นลายลักษณ์อักษรท่ีชัดเจน  

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานให้บรรลุผลตามข้อตกลงการประเมินผลงานท่ีได้ตกลงร่วมกันกับภาครัฐ  
ในฐานะเจ้าของ 

คณะกรรมการควรเผยแพร่ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายตามข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  
ได้รับทราบ  

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
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Q & A 


