
สรุปสาระส าคัญของหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง 
โครงการการปรับปรุงหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
12 ตุลาคม 2561 
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ภาพรวมของหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการทีด่ี
ในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง 
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ความหมายของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

“ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม นั่นคือ เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น ผู้ซื้อสินค้า ผู้ขายสินค้า พนักงานลูกจ้าง เจ้าหนี้ 

รัฐบาล และสังคมโดยรวม ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม (Fairness) และเสมอภาค 
นอกจากนี้ การก ากับดูแลกิจการ ยังหมายความรวมถึงระบบบริหารและควบคุมการด าเนินงาน
ภายในองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ในระยะยาว”   

 
องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for economic 

cooperation and development: OECD)  
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ที่มาของหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง 

หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ทาง สคร.  
ใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงระเบียบ หลักการและ

แนวทางการก ากับที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง 

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.)) 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นสากล 

ตัวอย่างหลักเกณฑ์/แนวปฏบิัติอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบนัที่ทาง สคร. ใช้ 

• แผนยุทธศาสตร์รัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 

• ร่างพระราชบัญญัติการพฒันาการก ากับดูแลบริหารรฐัวสิาหกิจปี พ.ศ. .... 

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

• กฎหมายจัดตั้งรัฐวสิาหกิจแตล่ะแห่ง 

• พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 

• พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

• ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน
ของบริษัทที่ออกหลักทรพัย์ 

 

สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกจิการ/ผู้ถอืหุ้น 

• พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกิจ พ.ศ. 
2518 

• มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องแนวทางการแต่งตัง้
กรรมการรฐัวิสาหกิจ 

 

กรอบการด าเนินงานตามกฎหมาย 

• มีการพิจารณาให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรฐัวสิาหกิจเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงาน 

• พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 

 

…………………………… 
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ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ 
คู่แข่ง 

เจ้าหนี้ 

ประชาชนทั่วไปใน 
ฐานะลูกค้า 

สิ่งแวดล้อม    

ชุมชน 

คู่ค้า 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ในฐานะผู้ก ากับควบคุม 
(Regulator) 

ในฐานะเจ้าของ 
(Owner) 

ในฐานะผู้จัดท านโยบาย 
(Policy maker) 

รัฐบาล 
เจ้าของ/ 
ผู้ถือหุ้น 

รัฐวิสาหกิจ 
(Operator) 

ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder) 

พนักงาน 

กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 

กลุ่มบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
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สรุปโครงสร้างหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง 

การด าเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ 

สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส 

จรรยาบรรณ 

หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ปี พ.ศ. 2552 

* ส าหรับหมวดที่มีการคงเดิมตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดี 
ในรัฐวิสาหกิจปี พ.ศ. 2552 ที่ปรึกษาฯ จะท าการปรับปรุงหลักการและ 
แนวทางปฏิบัติที่ดีเพิ่มเติมจากการศึกษาจากหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เปน็
สากล รวมถึงแนวปฏิบตัิอื่นที่มอียูใ่นปัจจุบนัที่ทาง สคร. ใชเ้ป็นเครื่องมือใน 
การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

หมวดที่มีการเพ่ิมในฉบับปรับปรุง 

หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ฉบับปรับปรุง 

หลังมีการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฯ 

บทบาทของภาครัฐ 

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

จรรยาบรรณ 

การเปิดเผยข้อมูล 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

การติดตามผลการด าเนินงาน 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี ฉบับปรับปรุง 

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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การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง   

Apply Explain or 

การน าหลัก Apply or Explain ไปใช้นั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาน าหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจไปปรับใช้ (Apply) ตาม
ความเหมาะสมกับการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยถ้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแล
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากข้อก าหนดของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อจ ากัดอื่น ๆ 
ที่จ าเป็น จะต้องมีการอธิบาย พร้อมทั้งก าหนดมาตรการทดแทน รวมทั้งเปิดเผยให้ชัดเจน 
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คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ 

ในหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจฉบับปรับปรุงนี้ 
คณะกรรมการเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดการก ากับดูแลที่ดีตามหลักการ
และแนวทางดังกล่าว อย่างไรก็ตามการก ากับดูแลที่ดีจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
จากพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคน จึงจะสามารถท าให้เกิดผลส าเร็จได้ 

โดยหมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ จะมุ่งเน้น อยู่ที่ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการเป็นหลัก 
และหมวดที่ 2 ถึงหมวดที่ 9 จะมุ่งเน้นบทบาทของคณะกรรมการเป็นหลัก 
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สรุปสาระส าคัญของหลักการและแนวทาง 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีในรฐัวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี ฉบับปรับปรุง  

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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บทบาทของภาครัฐ 

ภาครัฐควรมีการก าหนดหลักการและแนวทางของหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ โดยภาครัฐควรมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่าง
ชัดเจนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลที่ดีในการก ากับดูแล รวมถึงภาครัฐควรมีส่วนในการก าหนดนโยบายและทิศทางในการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ โดยไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารงานประจ าแต่ยังควรมีการติดตามและก ากับให้รัฐวิสาหกิจให้ด าเนินตาม
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของค์กร 

หลักการ 
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บทบาทของภาครัฐ 

ภาครัฐควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการแยกบทบาทหน้าที่ของภาครัฐในการก าหนด
นโยบาย (Policy Maker) การก ากับดูแล (Regulator) ผู้ด าเนินการ (Operator) และ
เจ้าของ (Owner) ออกจากกันให้ชัดเจน *  

ภาครัฐควรก าหนดนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานของให้รัฐวิสาหกิจ รวมถึงก ากับ
ดูแลและติดตามให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ โดย
ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ และให้รัฐวิสาหกิจมีอ านาจและอิสระ
ในการบริหารงาน 

ภาครัฐในฐานะเจ้าของ * 
- ควรร่วมประชุมในท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและท าหน้าท่ีโดยชอบผ่านการออกเสียงลงมติในท่ี
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  
- ควรหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายนอก และผู้ตรวจสอบของรัฐอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของระบบการบริหารงาน การควบคุม 
- ควรจัดการให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

* แนวทางท่ีได้ปรับปรุง หรือก าหนดเพิ่มเติม 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี ฉบับปรับปรุง 

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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สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นทุกรายถือเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ควบคุมรัฐวิสาหกิจผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญโดยการออก
เสียงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ดังน้ันผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิได้รับข้อมูลอยา่งถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาต่อการตัดสินใจ และ
คณะกรรมการควรตระหนักถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันของผูถ้ือหุ้น และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นตัวแทนในการ
ก ากับดูแลซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถอืหุน้ 

หลักการ 
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สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

การจัดการประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
การรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

ควรจัดประชุมผู้ถือหุ้น และดูแล
ให้วาระการประชุมครอบคลุม
เรื่องส าคัญ * 

วัน เวลา สถานท่ีท่ีสะดวก
ส าหรับผู้ถือหุ้น * 

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้มี
ข้อมูลเพียงพอ 

ผู้ถือหุ้นสามารถด าเนินการ 
• เสนอวาระการประชุมได้ * 
• เสนอชื่อกรรมการได้ * 
• ส่งค าถามล่วงหน้าได้ 

ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ี
ประชุมและควบคุมการประชุมให้
เป็นไปตามกฎหมาย * 

ลงมติแยกในแต่ละหัวขอ้ในกรณีท่ี
วาระใดมีหลายหัวข้อ 

กรรมการทุกคน และฝ่ายจัดการ 
ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

ใช้เทคโนโลยีในการประชุมท้ังการ
ลงทะเบียน และการลงคะแนน * 

บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุม * 

เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในช่องทางท่ี
ผู้ถือหุ้นเข้าถึงได้อย่างสะดวก * 

ดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน * 

* แนวทางท่ีได้ปรับปรุง หรือก าหนดเพิ่มเติม 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี ฉบับปรับปรุง  

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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คณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ และ
นโยบายของภาครัฐ คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้กรรมการปฏิบัติงานตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary duty) และดูแล
ให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ ตลอดจนบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์ต่อ
องค์กร (Duty of loyalty) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคณะกรรมการควรมีองค์ประกอบทางความรู้ความสามารถที่
เหมาะสม และควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ รวมถึงก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่
ให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ 

หลักการ 
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เรื่องคณะกรรมการ 

โครงสร้าง+การสรรหา 
• โครงสร้างคณะกรรมการ 

• การสรรหากรรมการ 

1 
การด าเนินงานของ
กรรมการ 

• บทบาท หน้าที่ ในภาพรวม 

• การประชุมคณะกรรมการ 

• การก ากับดูแลเกี่ยวกับ
บุคลากร 

การประเมินผลคณะกรรมการ 
• การประเมินผลคณะกรรมการ 

2 3 

หมวดว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการแบ่งแนวปฏิบัติเป็น 3 กลุ่ม และในแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งแนวปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อยได้ ดังนี้ 
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คณะกรรมการ 

สัดส่วนและจ านวนกรรมการ 
• จ านวนมีความเหมาะสม 
• 1 ใน 3 เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คุณสมบัติของกรรมการ 
• มีคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ และมี

คุณสมบัติหลากหลายในด้านทักษะ และความรู ้
• อดีต CEO ควรพ้นวาระแล้วอย่างน้อย 2 ปี * 
• ไม่เป็นผู้บริหารหรือประกอบกิจการท่ีแข่งกับ

รัฐวิสาหกิจ * 

โครงสร้างภายในคณะกรรมการ 
• ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการท่ีเป็น

อิสระ * 
• ควรมีคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและ

พิจารณาเรื่องส าคัญตามความจ าเป็น * 

การสรรหาคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการสรรหา 
• ประธานคณะอนุกรรมการ และสมาชิก

คณะอนุกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการท่ีมี
ความเป็นอิสระ 

การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา 
• พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

ท่ีเป็นกรรมการรายใหม่ * 
• ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา * 

* แนวทางท่ีได้ปรับปรุง หรือก าหนดเพิ่มเติม 
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คณะกรรมการ 

บทบาท หน้าที่ ในภาพรวม การประชุมคณะกรรมการ การก ากับดูแลเกี่ยวกับบุคลากร 
• การก าหนดบทบาทและหน้าที ่

- บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบใน
การท าให้รัฐวิสาหกิจบรรลุพันธกิจ 

- จัดท ากฎบัตรท่ีระบุหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการ * 

- ดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการตามกรอบ
นโยบายโดยไม่แทรกแซง * 

- ก ากับดูแลให้มีการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรท่ีเอื้อให้บรรลุพันธกิจ * 

• ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
- ไม่กระท าการอันอาจเกิดความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ * 
- จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

รักษาความลับ ความน่าเชื่อถือ และ
ความพร้อมใช้ของข้อมูล * 

• การจัดการประชุม 
- ควรมีการก าหนดการประชุมและวาระการ

ประชุมเป็นการล่วงหน้า 
- จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 

ครั้งและเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 
- ควรมีกลไกให้กรรมการและฝ่ายจัดการ

เสนอวาระการประชุมได้ * 
- ควรได้รับเอกสาร 5 วันท าการล่วงหน้า * 
- ควรสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นได้ 

• การประชุมคณะกรรมการ 
- ควรเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 * 
- กรรมการท่ีเป็นอิสระควรมีการประชุม

ระหว่างกันเพ่ืออภิปรายได้อย่างอิสระ 
- มีการบนัทึกรายงานการประชุมต่าง ๆ 

ของคณะกรรมการ * 

• การบริหารภายในคณะกรรมการ 
- สนับสนุนให้กรรมการใหม่ได้รับข้อมูล

ท่ีเป็นประโยชน์ 
- สนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนา

กรรมการอย่างต่อเนื่อง * 
- มีการพิจารณานโยบายและ

หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน
เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

• การบริหารบุคลากร 
- มีโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงท่ี

เหมาะสม * 
- มีแผนสืบทอดต าแหน่งท้ัง CEO และ

ต าแหน่งส าคัญ * 
- มีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี

สะท้อนพันธกิจและวัตถุประสงค์ 

* แนวทางท่ีได้ปรับปรุง หรือก าหนดเพิ่มเติม 
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คณะกรรมการ 

การประเมินผลคณะกรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
• คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการควรก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน และจัดให้มีการ
ประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

• อาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการ
ทบทวนอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี * 
 

การใช้ผลการประเมิน 
• น าผลประเมินมาพิจารณาและก าหนดแนวทางใน

การปรับปรุงแก้ไขต่อไป * 
• ควรน าผลประเมินไปใช้ในการประกอบการ

พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
คณะกรรมการ * 

* แนวทางท่ีได้ปรับปรุง หรือก าหนดเพิ่มเติม 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี ฉบับปรับปรุง 

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 



© 2018 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.  24 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความส าคญัในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างยัง่ยืน ดังน้ันคณะกรรมการควรก าหนด
นโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง
ที่มีกับบริษัท ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ควรกระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียเหล่านั้น 

หลักการ 
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดนโยบายการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 เช่น นโยบายการปฏิบัติต่อ
ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และ

ชุมชน เป็นต้น 

ระบุความส าคัญของผูม้ีส่วน
ได้เสียเพื่อก ากับดูแลให้

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรม 

และดูแลให้พัฒนากลไกการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผย
นโยบายการปฏิบัติ กลไก 

การมีส่วนร่วม และกิจกรรม 
ที่แสดงถึงการด าเนินการตาม

นโยบายไว้ในรายงาน
ประจ าป ี* 

* แนวทางท่ีได้ปรับปรุง หรือก าหนดเพิ่มเติม 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี ฉบับปรับปรุง 

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 



© 2018 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.  27 

ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

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

หลักการ 



© 2018 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.  28 

ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจที่ค านึงถึงการด าเนินงานอย่างยัง่ยืน 

พิจารณาการจัดท ารายงานความยัง่ยืนของรัฐวิสาหกิจตามความเหมาะสม 

ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท างาน การ
ให้บริการและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี ฉบับปรับปรุง 

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 



© 2018 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.  30 

การเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจและผูม้ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถใช้ใน
การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และคณะกรรมการควรดูแลช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มสี่วนได้เสียสามารถเขา้ถึงได้
โดยสะดวก  

หลักการ 
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การเปิดเผยข้อมูล 

• ดูแลให้รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการ
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและ
ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
 

• ดูแลให้บุคลากรมีความพร้อม
และเพียงพอในการจัดท าข้อมูล
และสื่อสารข้อมูล * 

• ควรเปิดเผยข้อมูลส าคัญได้อย่าง
ถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ 
สม่ าเสมอ ทันเวลา * 

 
• ข้อมูลส าคัญ คือข้อมูลใด ๆ ท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

การเตรียมข้อมูล ข้อมูล 

• ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ทางช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้มีส่วนได้
เสียของรัฐวิสาหกิจเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก * 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

* แนวทางท่ีได้ปรับปรุง หรือก าหนดเพิ่มเติม 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี ฉบับปรับปรุง 

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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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง คือ โอกาส หรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ท าให้แผนงานหรือการด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด  โดยการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมจะสามารถป้องกันหรือลดโอกาสที่เกิดผลเสียหายจากความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้น
เพราะนั้นคณะกรรมการจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 

หลักการ 
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
การบริหารความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน 

• เข้าใจความเสี่ยงท่ีส าคัญและการบริหาร
ความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ * 

• ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

• ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง * 

• จัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีประเมินและก ากับ
ดูแลความเสี่ยง  

• ควรมีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน * 

• จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

• ก าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร * 

• มีกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีท าให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีอิสระ * 

• นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน * 

* แนวทางท่ีได้ปรับปรุง หรือก าหนดเพิ่มเติม 



© 2018 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.  35 

หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี ฉบับปรับปรุง 

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
รัฐวิสาหกิจทุกคนพึงยึดถือ และปฏิบัติให้สอดคล้องและอยู่ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อ
พบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่เป็นไปตามแนวปฏบิัติ 

หลักการ 
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จรรยาบรรณ 

ก าหนดนโยบายการด าเนนิ
ธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

และธรรมเนียมที่ดี  

ก าหนดให้เรื่องจรรยาบรรณ
เป็นเรื่องที่พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ทุกคนพึงยึดถือและปฏิบัติให้
สอดคล้องและอยูใ่นทิศทาง
เดียวกันอย่างเคร่งครดั * 

ก าหนดให้มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การประพฤติปฏิบัติทีผ่ิด

จรรยาบรรณหรือไม่เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติ * 

* แนวทางท่ีได้ปรับปรุง หรือก าหนดเพิ่มเติม 
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หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี ฉบับปรับปรุง 

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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การติดตามผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการควรหารือกับภาครัฐในฐานะเจ้าของเพื่อก าหนดข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และวัตถุประสงค์การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจบรรลุเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ในข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามให้รัฐวิสาหกิจน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

หลักการ 



© 2018 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.  40 

การติดตามผลการด าเนินงาน 

1) จัดท าข้อตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

(Performance Agreement)  

2) ก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานให้
บรรลุผลตามข้อตกลง 

3) เผยแพร่ผลการด าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมายตาม Performance Agreement 

ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ได้รับทราบ  

4) น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน 
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Q & A 


