
ค ำถำมทีเ่กี่ยวกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)  
 

  
1.  CG Code มีผลใช้ตั้งแตเ่มื่อไหร่ 
 

 

         CG Code ออกใช้ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2560 ดังนั้น บริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) สามารถศึกษาและ     
        น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ บจ. ได้เลย 

  

      CG Code จะถูกน าไปอ้างอิงในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 ที่จะต้องส่งให้ส านักงานในปี 2561  
    เป็นต้นไป โดยส านักงานอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ 56-1 

  

  
2.  กำรเปิดเผยข้อมูลตำมแบบ 56-1 ข้อ 9 กำรก ำกับดูแลกิจกำร จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร 

 

 
 

ปัจจุบัน 
 

ใหม่ 
1. ใหบ้ริษัทอธิบายการด าเนินการหรือการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยอ้างอิงกับ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

 

1. แก้ไขการอ้างอิงไปที่ CG Code ที่ออกโดย
ส านักงาน 
 
   

2. ให้บริษัทอธิบายการด าเนินการ /การปฏิบัติ 
อย่างน้อย 6 เรื่องดังต่อไปนี้ และให้ระบุเรื่องที่ไม่
สามารถปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบด้วย  
(1) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
(2) คณะกรรมการชุดย่อย 
(3) การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหาร 
      ระดับสูงสุด 
(4) การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย    
      และบริษัทร่วม    
(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
(6) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี                 

 

2.  เหมือนเดิม  



 

 

ปัจจุบัน 
 

ใหม่ 
3. ให้อธิบายเพิ่มเติมการปฏิบัติตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 2.  
และระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติ พร้อมแสดงเหตุผล
ประกอบ ทั้งนี้ สามารถอ้างอิงไปยังค าอธิบายที่
เกี่ยวข้องในหัวข้ออ่ืน หรือรายงานอ่ืนที่เปิดเผย
ทาง website บริษัทก็ได้  

3. ให้อธิบายว่า คณะกรรมกำรเข้ำใจบทบำท
หน้ำที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของ  
CG Code ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำร
อย่ำงยั่งยืน มำกน้อยเพียงใด และได้
ประเมินกำรน ำไปปรับใช้ อย่ำงน้อยปีละ 
1 ครั้ง แล้วหรือไม่ ด้วยวิธีกำรใด  
(ดูระดับควำมเข้ำใจ และกำรประเมินจำก
ตำรำงแนบ) 

 
ค ำอธิบำย 
1. บริษัทอาจเปิดเผยการปฏิบัติตาม CG Code 

ในเรื่องอื่นไว้ด้วยก็ได้ เช่น เรื่องที่มี 
การประเมินตาม CGR หรือ ASEAN CG 
Scorecard โดยอาจเปิดเผยไว้ในข้อ 9.7 น้ี
ด้วย หรือจะเปิดเผยแยกตามเนื้อหาที่มี 
การอธิบายไว้แล้วก็ได้ เช่น ข้อ 8 โครงสร้าง
การจัดการ ข้อ 11 การควบคุมภายในและ
การบริหารจดัการความเสี่ยง เป็นต้น 

 
2. หากบริษัทยังไม่ได้น าหลักปฏิบัติ CG Code 

ในเรื่องใดไปปรับใช้ตามระดับที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจ ให้คณะกรรมการบันทึกค าอธิบายและ
เหตุผลไว้ในการประเมินเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งนั้นด้วย 
โดยจะไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาของ 
มติคณะกรรมการนั้นไว้ในแบบ 56 -1 ก็ได้ 
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ตัวอย่ำงค ำอธิบำย 

  
 

ขั้นต้น ขั้นพัฒนำ ขั้นพัฒนำต่อเนื่อง 
คณะกรรมการรับทรำบหลัก
ปฏิบัติตาม CG Code และ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะผู้น า (governing body) 
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน และได้ประเมินกำร
ปฏิบัติตำม CG Code ใน
ภำพรวมแล้ว โดยพิจารณาจาก
ผลประเมินที่ได้มอบหมายให้ ... 
(เช่น คณะกรรมการชุดย่อย 
เลขานุการบริษัท หรือฝ่าย
จัดการ) เป็นผู้ประเมินและ
อธิบายเบื้องต้น  

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ในฐานะผู้น าขององค์กร 
และมีกรรมกำร ... คนที่ได้ศึกษา
หรือได้รับฟังค าบรรยายหลัก
ปฏิบัติตาม CG Code จนเข้ำใจ
ประโยชน์และหลักปฏิบัติใน
การน าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว 
รวมทั้งได้ประเมินกำรปฏิบัติ
ตามหลักปฏิบัติใน CG Code  
แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ำ  
มกีระบวนกำรที่ได้ปรับใช้ หรือ
มีแผนพัฒนำให้เหมำะสมกับ
ธุรกิจแล้ว 

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ในฐานะผู้น า (governing 
body) ขององค์กร และมี
คณะกรรมกำรเกินกว่ำกึ่งหนึ่ง
ที่ได้ศึกษาหรือได้รับฟังค าบรรยาย
หลักปฏิบัติตาม CG Code จน
เข้ำใจประโยชน์และหลัก
ปฏิบัติในการน าไปใช้สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่าง
ดีแล้ว รวมทั้งได้ประเมินผลกำร
ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG 
Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
ผลกำรปฏิบัติ (outcome) มี
ควำมเหมำะสม หรือมี
แผนพัฒนำให้เหมำะสมกับ
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องแล้ว 

 
 

 
 
3.  นโยบำยธรรมำภิบำลของ บจ. ต้องแก้ไขรูปแบบเป็น 8 ข้อตำม CG Code หรือไม่  
 

 

ส านักงานไม่ได้ก าหนดรูปแบบของนโยบายธรรมาภิบาล ดังนั้น บจ.สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม 
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4. เนื้อหำของ CG Code ต่ำงจำกหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ปี 2555 ของ ตลท. อย่ำงไร 
 

 

เนื้อหาส่วนใหญ่ของ CG Code น ามาจากหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของ ตลท. เพียงแต่ปรับล าดับ 
วิธีการน าเสนอให้เป็นไปตามบริบทการท าหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง 
ได้เพิ่มประเด็นใหม่ ๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้  
   
หลักปฏิบัติ 1 
 

• เพิ่มความชัดเจนบทบาทความเป็นผู้น าของคณะกรรมการเรื่องการก ากับดูแลกิจการ  
• การแบ่งบทบาทระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1) เรื่องที่คณะกรรมการควรดูแลให้มีการด าเนินการ 2) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาร่วมกับ 
ฝ่ายจัดการ โดยติดตามให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้ไปด าเนินการตามที่ได้พิจารณาร่วมกันไว้ และ  
3) เรื่องที่คณะกรรมการควรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ 

   
 

หลักปฏิบัติ 2  
 

• เพิ่มความชัดเจนของบทบาทคณะกรรมการในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 
และบูรณาการหลักความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจเข้าไปในชั้นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ดังกล่าว เพื่อให้การสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืนแทรกเป็นเนื้อเดียวกับการประกอบธุรกิจ  

• เพิ่มให้คณะกรรมการดูแลให้การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจนั้น ผ่านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ และ 
ผู้มีส่วนได้เสีย การท าความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

• คณะกรรมการควรดูแลให้มีการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรที่สะท้อนการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิด
การปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

• ขยายความหน้าที่ของคณะกรรมการในการก ากับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 
ของกิจการ โดยสนับสนุนการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ 
 

  

หลักปฏิบัติ 3 

 

• เพิ่มบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ   
• ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้มีการแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 

คณะกรรมการอาจแต่งต้ังกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างความถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
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หลักปฏิบัติ 4  
 

• เรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจมีผลกระทบต่ออ านาจการควบคุมหรือ 
การบริหารจัดการกิจการ 

• การดูแลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

  
 

 

หลักปฏิบัติ 5  
 

• การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงผลกระทบของการน าทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ 
• การน านวัตกรรมมาใช้ในการประกอบธุรกิจ 

• การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 

หลักปฏิบัติ 6  
 

• เพิ่มค าอธิบายหน้าที่ของคณะกรรมการในการก ากับดูแลให้กิจการมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล  
การจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) 

 
  

หลักปฏิบัติ 7 
 

• เพิ่มหน้าที่ของคณะกรรมการในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ
ในการช าระหนี้  และกลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการด าเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหา
ทางการเงิน 
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