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สภาพปจัจบุนั

 CG ส าคญัตอ่การสรา้งความเชือ่ม ัน่ใหแ้กผู่ล้งทนุ ทีผ่า่นมา กลไกหลกั
ทีใ่ชใ้นการเสรมิสรา้ง CG ใน บจ. จนประสบความส าเร็จดว้ยด ีคอื

o ตลท. ออกหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยอา้งองิ OECD Principles 

o กลต. ใหเ้ปิดเผยการปฏบิตัติามหลกั comply or explain 

o IOD ประเมนิการปฏบิตัติามขอ้มลูทีเ่ปิดเผย และเปิดเผยกลุม่ 3-5 ดาว 

OECD Principles เดมิ*

- Respect SH Rights

- Equitable treatment

- Roles of Stk holders

- Disclosure

- Board responsibilities

SET CG Principles

- เคารพสทิธผิูถ้อืหุน้

- ปฏบิัตติอ่ ผถห. เป็นธรรม

- เคารพสทิธ ิstakeholders

- โปรง่ใส เปิดเผยขอ้มลู

- คกก. รับผดิชอบตอ่หนา้ที่

IOD CGR

- เคารพสทิธผิูถ้อืหุน้

- ปฏบิัตติอ่ ผถห. เป็นธรรม

- เคารพสทิธ ิstakeholders

- โปรง่ใส เปิดเผยขอ้มลู

- คกก. รับผดิชอบตอ่หนา้ที่

* ปัจจบุันมเีรือ่ง การมโีครงสรา้ง กม. และการบังคับใชท้ีไ่ดผ้ล และการสง่เสรมิบทบาทของ
ผูล้งทนุสถาบัน ตลาด และตัวกลางดว้ย  
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ผลการประเมนิบรรษทัภบิาล (CG) ของไทยอยูใ่นเกณฑด์ี
เมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ในภมูภิาค

3/29

ผลประเมนิ CG ROSC ไทย มคีะแนนทกุหมวด
สงูกวา่คา่เฉลีย่ของ ปท.ในเอเชยีทีเ่ขา้ประเมนิ

CG ROSC 2012 (by World Bank)

ASEAN CG Scorecard 

ปี 2013-2014 บรษัิทจดทะเบยีนไทย มคีะแนน
เฉลีย่สงูสดุใน ASEAN (ประเมนิจาก Top100)

ปี 2015 บรษัิทไทยครอง 23 บรษัิทใน Top 50
สงูสดุใน ASEAN (ฟิลปิปินส ์11 บรษัิท สงิคโปร ์
8 บรษัิท มาเลเซยี 6 บรษัิท และอนิโดนเีซยี
2 บรษัิท)



ผลการประเมนิ CGR ภายในประเทศ พฒันาตอ่เนือ่ง 
การพฒันา CG ขยายไปถงึ ESG
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บจ. 69% ได ้CGR 3 ดาวขึน้ไป

Sustainability
• ตลท. ออกแนวทางความรับผดิชอบตอ่
สงัคม  อบรม บจ. ในการจัดท า SD report
จัดท า THSI

• บจ. จัดท า SD report และมคีณุภาพ
การเปิดเผยดทีีส่ดุในภมูภิาค (ASEAN 
CSR Network)



มองไปในอนาคต ...
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อยากเห็นบรษัิทของทา่น
เป็นอยา่งไรใน 10 ปี

Sustainable 
competitiveness

DO

BE

“Governance” 
สิง่ที ่steer / govern การตดัสนิใจ

Challenges



“Governance”
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G20/OECD CG Principles
key Objectives
To Create market confidence 
& business integrity, essential 
to access capital market

G20/OECD Principles

- เคารพสทิธผิูถ้อืหุน้

- ปฏบิัตติอ่ ผถห. อยา่งเป็นธรรม

- เคารพสทิธ ิstakeholders

- โปรง่ใส เปิดเผยขอ้มลู

- คกก. รับผดิชอบตอ่หนา้ที

- Effective CG Framework

- Roles of exchange & II

• Principles for policymakers
• เนน้ความเป็นธรรม โปรง่ใส 
• เนน้ผูถ้อืหุน้

Sustainable 
competitiveness

“governance” เนน้ 
โครงสรา้ง คกก. 
ซึง่เป็นผูก้ ากบัดแูล

กจิการ

บทบาทบอรด์ เนน้
การก ากบัดแูล 

(monitor)

เป้าหมาย

คา่ตอบแทน &
โครงสรา้ง

Competency
ฯลฯ

กลยทุธ์

ส ิง่ที ่govern การตดัสนิใจของคนในองคก์ร

บอรด์มี
หนา้ทีด่แูลดว้ย

ทัง้ performance & ESG



เร ือ่งอะไรทีบ่อรด์ควรสนใจ
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Governance topics required greatest attention 
by S&P 500 board of directors 2008-2012

Source: Spencer Stuart 2012

Source:  Governing for the 
long term, PWC, 2015

Please indicate if you believe 
your board should change the 
amount of time it spend on the 
following:
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• From ceremonial  Monitor  Leader role of the board

‘Governing boards should take more active leadership of the enterprise, 
not just monitor its management’ 

• From ‘Duty of Care’ and ‘Duty of Loyalty’ to include ‘Duty of Leadership’

• A new model of ‘collaborative leadership’ 

Charan et al. (2013) Boards that Lead

แนวคดิเกีย่วกบั CG: เนน้บทบาทบอรด์มากขึน้

When to Take Charge

• Building central ideas

• Selection of CEO

• Board competence, 
architecture, and 
modus operandi

• Ethics and integrity

• Compensation 
architecture

When to Partner with 
Management

• Strategy, capital 
allocation

• Financial goals, 
shareholder values, 
stakeholders balance

• Risk appetite

• Resource allocation

• Talent development

• Culture of decisiveness

When to Stay out of 
the Way

• Execution

• Operations

• Delegated executive 
authorities

• Nonstrategic decisions

• Excluded by board 
charter



การพฒันาความย ัง่ยนืตามแนวทางรายงานของ GRI

วเิคราะหผ์ลกระทบ
ตอ่ stakeholders

วางแผนกลยทุธ์

ด าเนนิงาน
Structure, Process, People, Infrastructure

จัดท ารายงาน

Trends & Issues ซึง่รวมประเด็นการเปลีย่นแปลงดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม

เลอืกเรือ่งส าคัญส าหรับ 
stakeholders และเรา
มาก าหนดแผน เชน่ พัฒนา
ผลติภัณฑ ์กระบวนการผลติ ฯลฯ

เลอืกระดับทีต่อ้งการพัฒนาใน
แตล่ะเรือ่ง เชน่ do no harm, 
do it better, differentiation 
และก าหนดตัวชีว้ดั

CSR in-process: ค านงึถงึความเป็นธรรม และความรับผดิชอบในดา้นตา่งๆ

มหีลายมาตรฐาน ทีใ่ชก้นัมาก
คอื GRI, Integrated Report
โดยควรเชือ่มโยงกลยทุธ ์กบั 
ESG และรายงานบนตัวชีว้ดั
ตา่งๆ ซึง่มทัีง้ general &
specific industry

ดทูัง้ value chain
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แนวทางทีเ่สนอ: ออก CG Code ใหมท่ีเ่นน้บทบาท
หนา้ทีค่ณะกรรมการในการบรหิารกจิการทีด่ ี

Intended Outcome

1.  บจ. ประกอบธรุกจิโดยค านงึถงึการสรา้งคณุคา่ใหก้จิการ 
ควบคูไ่ปกบัสงัคม สิง่แวดลอ้ม อยา่งยัง่ยนื 

1.1 มผีลประกอบการ/สรา้งคณุคา่กจิการทีด่ใีนระยะยาว 

1.2  มจีรยิธรรม มคีวามรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี และเคารพสทิธผิูถ้อืหุน้

1.3 เป็นประโยชนต์อ่สงัคม หรอืลดสรา้งผลกระทบทางลบตอ่สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม

1.4 สามารถปรับตวัได ้ภายใตค้วามเปลีย่นแปลงตา่งๆ

2.  คณะกรรมการมแีนวปฏบิตัใินการท าหนา้ทีท่ีช่ดัเจน และ
สามารถน าไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมไดใ้นธรุกจิของตนเอง  
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แนวคดิในการออก CG Code 

11/29

น าหลกั CG ความรับผดิชอบตอ่สงัคม และการรายงานความยั่งยนื แทรกเขา้

ไปในการท าหนา้ทีข่องคณะกรรมการในการบรหิารกจิการ โดยศกึษาควบคูไ่ปกบั

แนวคดิเรือ่ง CG และแนวทางการออก CG Code ในตา่งประเทศ

เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้

คกก. รับผดิชอบ

เคารพสทิธ ิStakeholders

โปรง่ใส เปิดเผย

รักษาสิง่แวดลอ้ม

Anti-corruption

สรา้งคณุคา่รว่มกนั
อยา่งยั่งยนื

เป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้





CG Code: หลกัการบรหิารกจิการทีด่สี าหรบัคณะกรรมการ บจ. 

12/29

หลกัการบรหิาร
กจิการทีด่ ี

1 
2

3

4
5

6

7

8
ก าหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย
หลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่
ความย ัง่ยนื 

เสรมิสรา้งคณะกรรมการ
ทีเ่อ ือ้ตอ่การบรรลุ
วตัถปุระสงค์

สรรหาและพฒันาผูบ้รหิาร
ระดบัสงู และดแูลโครงสรา้ง
การบรหิารบคุลากร

สง่เสรมินวตักรรม และการประกอบธรุกจิ
อยา่งรบัผดิชอบ

ดแูลใหม้รีะบบควบคมุภายใน
และการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม  

การรกัษาความ
นา่เชือ่ถอื
ทางการเงนิ และ
การเปิดเผยขอ้มลู 

การสนบัสนนุการมสีว่นรว่ม
และการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 

ตระหนกัถงึบทบาทในฐานะผูน้ าทีร่บัผดิชอบ
ตอ่การบรหิารกจิการทีด่ ี



หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนกัถงึบทบาทความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์ร

1.1 คกก. เขา้ใจบทบาทผูน้ าทีร่ับผดิชอบตอ่การบรหิารกจิการ ซึง่รวมถงึ 

(1) การก าหนดเป้าหมาย วัตถปุระสงค ์ 

(2) การก าหนดกลยทุธ ์มาตรการด าเนนิการ และ 

(3) การตดิตามดแูล เปิดเผยขอ้มลู

1.2 การบรหิารกจิการควรเป็นไปเพือ่การสรา้งคณุคา่ใหก้จิการอยา่งยั่งยนื 

(1) มผีลประกอบการ/สรา้งคณุคา่กจิการทีด่ใีนระยะยาว 

(2) มจีรยิธรรม และมคีวามรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(3) เป็นประโยชน ์/ลดการสรา้งผลกระทบทางลบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม

(4) สามารถปรับตัวได ้ภายใตค้วามเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

1.3 คณะกรรมการตอ้งดแูลใหม้ั่นใจวา่ กรรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัหินา้ที่

ดว้ยความระมัดระวัง (Duty of care) ซือ่สตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 
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เร ือ่งทีค่วรดแูลใหม้กีาร
ด าเนนิการ

เรือ่งทีด่ าเนนิการรว่มกบั
ฝ่ายจดัการ

เรือ่งทีค่วรปลอ่ยใหฝ่้ายจดัการ
รบัผดิชอบเอง

1. ก าหนดเป้าหมายและแนวคดิ
หลักขององคก์ร (Build central 
ideas)

2. โครงสรา้ง และการท าหนา้ทีข่อง 
คกก./กก.

3. การสรรหา พัฒนา คา่ตอบแทน 
ประเมนิผล CEO

4. โครงสรา้งคา่ตอนแทนที่
เหมาะสม

5. การสรา้งคา่นยิม จรยิธรรมของ
องคก์ร และบคุลากร

6. ระบบและการเปิดเผยขอ้มลูที ่ 
น่าเชือ่ถอื 

1.การก าหนดกลยทุธ ์และมาตรการ
ด าเนนิการ 

2. การก ากบัดแูลและพัฒนาระบบ
บรหิารความเสีย่ง

3. ก าหนดวงเงนิทีเ่หมาะสมกบัความ
รับผดิชอบของฝ่ายจัดการ 

4. แผนการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณ

5. การก าหนดนโยบายและแผนการ
จัดการบรหิารบคุคล

6. การตดิตามและประเมนิผลการ
ด าเนนิตามนโยบายและแผนที่
ก าหนด

1. การบรหิารงานตามนโยบาย
ทีค่ณะกรรมการก าหนดไว ้

2. การ execute

3. การรับบคุลากรเขา้ท างาน 

4. เรือ่งทีข่อ้ก าหนดหา้มไว ้ เชน่ 
กรรมการม ีconflict of interest

1.4  เขา้ใจขอบเขตอ านาจหนา้ที ่และมอบหมายอยา่งเหมาะสม ชดัเจน เชน่

หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนกัถงึบทบาทความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์ร (ตอ่) 



หลกัปฏบิตั ิ2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
ทางธรุกจิของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความย ัง่ยนื

แนวคดิหลกั:  ก าหนดเป้าหมายธรุกจิทีเ่ป็นไปเพือ่ความยั่งยนื และก าหนด
เป้าหมายระยะกลาง-สัน้ทีส่อดคลอ้งกนั

15/29

บนพืน้ฐานความเขา้ใจ

Vision / 
Purpose

Why we exist?

Who we want to serve?

How we compete and sustain?

Value / 
Principles

How we decide?
Accountability, Transparency, 
Integrity, Care & Share

เป้าหมาย
ระยะกลาง-

สัน้

What we want 
to achieve?

เป้าหมายทางธรุกจิ

สภาพแวดลอ้ม
และสงัคม

ความตอ้งการ
ของลกูคา้ & 
Stakeholder 

ความถนัด
ความพรอ้ม
ของบรษัิท 

คณุคา่รว่ม



หลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีเ่อ ือ้ตอ่
การบรรลผุล (Strengthen Board Effectiveness)

 “คณะกรรมการ” ทีเ่อือ้ตอ่การบรรลเุป้าหมาย
• โครงสรา้ง/ คณุสมบตั ิ/การสรรหา

• การพัฒนา การจัดการ

• การประเมนิผลรายคณะ/รายคน

• บทบาทหนา้ทีข่องประธานกรรมการ

• ดแูลใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

• กรรมการชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีด่ ีมจีรยิธรรม

• ก าหนดวาระการประชมุรว่มกบั CEO ดแูลใหเ้รือ่งส าคญัไดน้ าเขา้เป็นวาระ

• จัดสรรเวลาประชมุเพยีงพอใหก้รรมการอภปิราย และพจิารณาไดร้อบคอบ

• เสรมิสรา้งความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

 ความอสิระของประธานจากฝ่ายจัดการ

 แยกประธาน – CEO

 ถา้ไมแ่ยกชดัเจน ควรตัง้กรรมการอสิระคนหนึง่รว่มก าหนดวาระ
การประชมุ หรอืมกีรรมการอสิระเกนิครึง่

16/29



17/29

หลกัปฏบิตั ิ4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู 
และโครงสรา้งการบรหิารคน 

 ดแูลให ้CEO ท าหนา้ทีเ่หมาะสม ม ีsuccession plan  

 ดแูลโครงสรา้งคา่ตอบแทน (compensation architecture)

 ท าความเขา้ใจ family governance ทีก่ระทบตอ่อ านาจในการ

บรหิารจัดการ และดแูลไมใ่หเ้ป็นอปุสรรคตอ่หลกัการบรหิาร
กจิการทีด่ี

 ตดิตามดแูลใหม้กีารบรหิารทรัพยากรบคุคลทีเ่หมาะสม 
ซึง่ควรดแูลใหพ้นักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิาร
จัดการเงนิดว้ย



หลกัปฏบิตั ิ5 สง่เสรมินวตักรรม 
และการประกอบธรุกจิอยา่งรบัผดิชอบ   
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 Innovation ทีส่รา้งคณุคา่รว่ม 

 การ cascade กลยทุธ ์ลงมาเป็นแผนด าเนนิการ ซึง่สามารถ

ตอบโจทยแ์ละสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางธรุกจิ  รับผดิชอบ 
เป็นธรรมตอ่ผูเ้กีย่วขอ้ง

 การดแูลใหฝ่้ายจัดการจัดสรร จัดการ ทรัพยากรใหส้อดคลอ้ง

สมัพันธก์นั ไปในทศิทางทีจ่ะท าใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมายได ้
โดยดแูบบ end-to-end ค านงึถงึปัจจัยทกุดา้น (6 capital)

 IT Governance

 การน ามาใชอ้ยา่งเหมาะสม

 Cyber security



หลกัปฏบิตั ิ6 ดแูลใหม้รีะบบควบคมุภายใน
และการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม    
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• การบรหิารความเสีย่ง และระบบควบคมุภายใน ทีจ่ะท าใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงค ์และเป็นไปตามกฎหมาย

• ม ีAC ดแูลความเพยีงพอของระบบ  

• การจัดการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ การดแูลขอ้มลูลบั
เพือ่ไมใ่หเ้กดิขอ้มลูร่ัวไหล และมรีะบบในการรักษาความลบั 

• การตอ่ตา้นคอรรั์ปชนั 

• การชีเ้บาะแส / การจัดการขอ้รอ้งเรยีน                    



หลกัปฏบิตั ิ7 รกัษาความนา่เชือ่ถอื
ทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู      
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 ดแูลใหร้ายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูถกูตอ้ง เพยีงพอ

 มบีคุลากรทีม่คีณุภาพเหมาะสม

 พจิารณาปัจจัย ขอ้มลูตา่งๆ กอ่นเห็นชอบ  

 ดแูลความเพยีงพอของสภาพคลอ่งทางการเงนิและความสามารถ
ในการช าระหนี ้

 กรณีกจิการประสบปัญหาทางการเงนิ ดแูล แกไ้ขโดยค านงึถงึ
ความเป็นธรรมตอ่เจา้หนีแ้ละผูถ้อืหุน้

 พจิารณาจัดท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 
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หลกัปฏบิตั ิ8 สนบัสนนุการมสีว่นรว่ม
และการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 

 ดแูลใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งส าคญั 

ดแูลใหว้นัประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

มปีระสทิธภิาพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 

ดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชมุ และการจัดท ารายการ

การประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น  



รา่งพระราชบญัญตักิารพฒันาการก ากบัดแูล
และบรหิารรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ....
ทีส่อดคลอ้งกบัแนว CG ทีด่ ี

22/29



(

2

3

)

การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์

รัฐวิสาหกิจ 
ที่สอดคล้องกบั

แผนชาติ
และนโยบาย

รัฐบาล

การส่งผ่าน
แผนฯ

สู่การปฏิบัติ

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ของรัฐธรรมนูญฯ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ค าแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อรัฐสภา

นโยบายของ
กระทรวงเจ้าสังกัด

เป้าหมายการบริหารงาน
ของบรรษัทวิสาหกิจฯ

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เป้าหมายที่รัฐมีต่อรัฐวิสาหกิจ

“ ร่างแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ” (อายุของแผน 5 ปี)

รับฟังความคิดเห็น คณะรัฐมนตรี ประกาศราชกิจจานุเบกษา

SEPO Holding

SOEsSOES SOEs 12 SOES

จัดท าแผนวิสาหกิจ&แผนปฏิบัติการประจ าปี

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

จัดท าแผนวิสาหกิจ&แผนปฏิบัติการประจ าปี

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

ประเมินแผน ประเมินผลการด าเนินการตามแผน เพื่อ ๑) รายงานผลต่อคณะรฐัมนตรี ๒) เพื่อติดตามและเร่งรดัการด าเนินการของรฐัวิสาหกจิ
๓) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกจิฉบับถัดไป

แผนยทุธศาสตรร์ฐัวสิาหกจิ

ภารกิจ นโยบาย และทิศทางการพัฒนา บทบาทหน้าที่ที่รัฐคาดหวัง ความเชื่อมโยงของภารกิจ
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กระบวนการแตง่ต ัง้กรรมการรฐัวสิาหกจิ
หลักการ แยก “การสรรหา” ออกจาก “การแตง่ต ัง้”

คนร.

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

สคร. 

1/3 DP ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ

สรรหา แต่งตั้ง

เสนอรายชื่อบุคคลที่มี 
“สมรรถนะหลัก”ตรงกับ

รัฐวิสาหกิจ (ไม่น้อยกว่า 2 เท่า
ของต าแหน่งที่ว่าง

1 4

2 3

ให้ความ
เห็นชอบ

ก.เจ้าสังกัด / ครม.

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง

กรรมการรฐัวิสาหกิจ

เสนอรายชื่อไม่เกิน 2 เท่า
ของต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ที่ว่าง

ก าหนด “สมรรถนะหลัก” 
ที่เหมาะสมกับรัฐวสิาหกิจ
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รัฐวิสาหกิจ ที่มี กม.จัดตั้ง รัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัท

กม. ที่เกี่ยวข้อง กม. จัดตั้งของ รส. แต่ละแห่ง -ประมวลแพ่งและพาณิชย์
- พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

กระบวนการสรรหา ปรับปรุง ตามแนวทางท่ีก าหนดใน กม.

ผู้เสนอชื่อ ปรับปรุง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

การแต่งตั้ง กระทรวงเจ้าสังกัด (รมว./ครม.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ไม่มีการก าหนดกระบวนการชัดเจน
ไม่มีการเปิดเผย เปิดโอกาสให้

แทรกแซง  
ใช้ดุลยพินิจ
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การด าเนนิการตามนโยบายรฐั

รัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องถือปฏิบัติตาม “แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ”หลักการ

ดังนั้น ถ้ามีการก าหนดนโยบายเป็นรายกรณีต่อรัฐวิสาหกิจ ต้องผ่านความเห็นชอบจาก คนร. ก่อนที่รัฐวิสาหกิจจะด าเนินการได้ 
(โดย สคร. หรือ บรรษัทเป็นผู้เสนอ)

 ถ้าเป็นนโยบายท่ีมีผลกระทบต่อผลประกอบการหรือสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจอย่างมีนัยส าคัญ รัฐวิสาหกิจ
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อมีการหารือหรือท าข้อตกลงกับหน่วยงานภาครัฐท่ีก าหนดนโยบายนั้น โดยรัฐวิสาหกิจต้องจัดให้มี
การค านวณและก าหนดวงเงินที่จะใช้ชดเชย กลไกวิธีการในการชดเชย ตลอดจนจัดท าบัญชีรองรับไว้เฉพาะ แยกออกจาก
บัญชีปกติ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

กรณีเกิดเหตุจ าเป็นเร่งด่วนอันอาจกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ บริการสาธารณะต่อประชาชน หรือเกิดเหตุภัยพิบัติ
ต่อประชาชน รวมถึงการบรรเทาหรือแก้ไขปญัหาดังกล่าว ให้ส านักงานหรือบรรษัท แล้วแต่กรณีก ากับให้รัฐวิสาหกิจมีการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐไปพลางก่อน

ข้อยกเว้น

 ให้ คนร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจในการชะลอหรือยุติโครงการตามนโยบายของรัฐหรือโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจใดที่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจอย่างรุนแรง หรือกระทบต่อภาระทางการคลังของ
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญ
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การก ากบัดแูลทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ

Fiduciary 
duties

CG
การ

ประเมนิผล
เปิดเผย
รายงาน

คนร. ประกาศก าหนด
แนวทางการก ากบัดแูลทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ

ใหร้ฐัวสิาหกจิถอืปฏบิตั ิ

 Duty of Care
 Duty of Loyalty
 Duty of Obedience
 Duty of Disclosure

 ขอ้มลูการด าเนนิงานและโครงการ 
ท ัง้กอ่นและหลงัด าเนนิการ

 รายงานฐานะการเงนิ
 การบรหิารความเสีย่ง/การควบคมุภายใน/
การตรวจสอบภายใน
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บรรษทัวสิาหกจิแหง่ชาติ

การจัดตั้ง การท าหน้าที่ของบรรษัท

ความเชื่อมโยงกับ
นโยบาย

การก ากับดูแลและ
ติดตาม

บรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติ

 บรรษัทฯ เป็นหน่วยงานของรัฐทีไ่ม่ใช่ส่วนราชการ และกระทรวง
การคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบรรษัท (โดยมีข้อห้ามการจ าหน่ายหุ้น
ของกระทรวงการคลังไม่วา่กรณีใด)

 บรรษัทฯ ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ 12 แห่ง แทนกระทรวงการคลัง
 คนร. แต่งต้ัง Board บรรษัทฯ ไม่เกิน 10 คน (CEO บรรษัทฯ 

เป็นกรรมการและเลขาฯ)
 กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ประเมนิ

ประสิทธิภาพการท าหน้าที่
ของบรรษัทฯ

 บรรษัทฯ มีหน้าที่ส่งผ่านนโยบายของรัฐให้กับรัฐวสิาหกิจที่บรรษทั
ถือหุ้น (Policy Implementation) ก ากับดูแลการประกอบกิจการ
ของรัฐวสิาหกิจทีบ่รรษทัถือหุน้ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่รัฐ
ที่เหมาะสม (Active shareholder) และท าหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้น
ของรัฐวสิาหกิจทีบ่รรษทัถือหุน้ (Ownership role)

 บรรษัทฯ ก าหนดเป้าหมายในการท า
หน้าที่ของรัฐวสิาหกิจที่บรรษทั
ถือหุ้น

 บรรษัทฯ ก าหนดเป้าหมาย
การบริหารงานของรฐัวสิาหกิจ
ที่บรรษัทถือหุน้ และบรรษัทฯ ผูกพันที่จะต้องก ากับดูแลรัฐวสิาหกิจ
ให้มีการด าเนินการตาม “แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ”

 บรรษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณางบลงทุนของรัฐวสิาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น

 บรรษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูของรัฐวสิาหกิจ
ที่บรรษัทฯ ถือหุ้น

 ก าหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชทีี่ สตง. รับรอง เป็นผู้สอบบัญชีของ
บรรษัทฯ และรัฐวิสาหกิจที่บรรษัทถือหุ้น

 บรรษัทฯ เป็นผู้ก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลรัฐวสิาหกิจที่บรรษทัถือหุ้น
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ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพื่อให้คุณมั่นใจ
www.sec.or.th โทรศัพท์ 1207
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