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ค ำถำมเกี่ยวกับหลักกำรบริหำรกิจกำรท่ีดี  
 

1.  ท ำไมส ำนักงำนถึงออกหลกักำรบริหำรกิจกำรทีด่ี  

ตลาดทุนไทยมีพัฒนาการ CG ที่ดีที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนในผลการประเมินต่าง ๆ 

ต่อมา สภาวการณ์และปจัจัยทางสังคมและส่ิงแวดล้อมส่งผลใหบ้ริษัทจดทะเบียนค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

และการสร้างคุณคา่อยา่งยัง่ยืนมากขึ้น อยา่งไรกต็าม บางบริษัทจดทะเบยีนยังคงมองว่า CG/ESG แยกส่วนจากการ

ประกอบธุรกิจ และเป็นต้นทุนเพิม่ ดังนั้น ส านักงานจึงเห็นความส าคัญที่จะออก “หลักการบริหารกจิการท่ีดี” หรือ 

Corporate Governance Code: CG Code เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

(Self-Discipline) ในการสร้างกลไกก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 

2.  มีที่มำของแนวคิดในกำรออกหลักกำรบริหำรกิจกำรทีด่ี อยำ่งไร 

หลักการบริหารกจิการท่ีดีอยู่บนพื้นฐานหลักก ากับดแูลกิจการของ Organisation for Economic Co-operation and 

Development  ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับที่หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ปี 2555 ใช้อ้างอิง แนวทางความรับผิดชอบต่อ

สังคมของกิจการ ตลอดจนแนวคดิหรือมาตรฐานสากลท่ีเกีย่วข้องกับบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

อาทิ Boards that Lead โดย Charan et al. (2014), The U.K. Corporate Governance Code (2014), Malaysian 

Code on Corporate Governance (2012), King Code of Governance for South Africa (2009) และ Integrating 

Governance for Sustainable Success ของ International Federation of Accountants (2012) เป็นต้น โดยเรียบ

เรียงให้เป็นหมวดหมูข่ั้นตอนท่ีสอดคล้องกับกระบวนการธุรกจิ ตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย การด าเนินธุรกิจ ตลอดจน

การติดตาม และการเปิดเผยผลด าเนินการ 

 

3.  หลักกำรบริหำรกิจกำรทีด่ีใชก้บัใคร 

หลักการบริหารกจิการท่ีดีเป็นหลักปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการ ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถอืหุ้นให้มาดูแล 

การด าเนินงานของบริษัท โดยการดูแลดังกล่าวหมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการควรมีบทบาทเต็มตัวหรือดูแลให้ 

ฝ่ายจัดการน าเสนอเพื่อให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ 2) เรื่องที่ด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ และ  

3) เรือ่งที่ฝ่ายจดัการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ 

 

4.  เป้ำประสงค์ของกำรปฏิบตัิตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรทีด่ี 

บริษัทจดทะเบียนสามารถประกอบธุรกิจ โดยค านึงถงึการสร้างคณุค่าใหก้ิจการอยา่งยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึง  

การมีผลประกอบการท่ีดี การประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์หรือลด 

การสร้างผลกระทบดา้นลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ ภายใต้ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 

 



2 

 

5.  ท ำไมถึงใช้ค ำว่ำ “กำรบริหำรกจิกำร” แทน “กำรก ำกับดูแลกจิกำร” หมำยถึงอะไร 

ค าวา่ “การก ากับดูแลกจิการ”  และ “การบริหารกจิการ” ล้วนแต่ส่ือความหมายถงึค าวา่ “Corporate Governance” 
ในภาษาอังกฤษด้วยกันท้ังคู่  แตโ่ดยที่ corporate governance ครอบคลุมตั้งแต่ (1) ก าหนด วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
ทางธุรกิจ (2) ก าหนดกลยุทธ์ โครงสร้างการด าเนินงานให้เอื้อต่อการบรรลุ เป้าหมาย ตลอดจน (3) ติดตาม ประเมินผล 
รายงานการด าเนินงานตามเป้าหมายกลยุทธ์นั้น  การใชค้ าว่า “ก ากับดูแล” ในภาษาไทย จงึอาจสื่อถึงการก ากับ  
การ monitor ให้มีการปฏิบัติ  ซึ่งเป็นการเน้นบทบาทบอร์ดในการก ากับดูแล (monitor) ดังนั้น การน าค าว่า “การ
บริหารกิจการ”มาใช้ น่าจะสามารถสะท้อน corporate governance ได้ดียิ่งขึ้น รวมทัง้สอดคล้องกบันิยามของ OECD 
(2015) : ’Corporate governance involves a set of relationships between a company's management, its 
board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through 
which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring 
performance are determined’)   นอกจากนี้ ภาครัฐมกีารใช้ค าว่า “การบริหารบ้านเมืองที่ดี”  ส านักงานจงึเห็นว่า 
“การบริหารกิจการ”  สามารถน ามาใช้กับบริษัทจดทะเบียนได้ดว้ยเช่นกัน     
 

อย่างไรกด็ี  การใช้ค าวา่ “การบริหารกิจการ”  ไม่ได้ต้องการส่ือว่าคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการ

บริหารงาน day to day  แต่อยา่งใด  เพราะการบริหารงาน day to day ยังคงเป็นหน้าที่ของฝ่ายจดัการ แต่หลักการ

บริหารกิจการ จะให้ความส าคัญกับการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการท่ี

ชัดเจน  โดยแบ่งออกเป็น 1) เรื่องที่คณะกรรมการควรมีบทบาทเต็มตวัหรือดูแลให้ฝ่ายจดัการน าเสนอเพื่อให้

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ 2) เรื่องที่ด าเนินการร่วมกบัฝ่ายจัดการ และ 3) เรือ่งที่ฝ่ายจัดการเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ  

  

6.  หนว่ยงำนอืน่ได้มีสว่นร่วมในกำรร่ำงหลักกำรบริหำรกิจกำรที่ดหีรือไม ่

ส านักงานได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบรษิัทจดทะเบียน โดยมีคุณชนินท์ ว่องกศุลกิจเป็น

ประธาน และผู้แทนจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อยกร่างหลักการ

บริหารกิจการท่ีดีและพิจารณาแนวทางการน าหลักการบริหารกิจการท่ีดีไปใช้ นอกจากนี้ ส านักงานได้ประชุมหารือกับ

ผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 

7.  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงหลกักำรบริหำรกิจกำรทีด่ีและหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี ปี 2555 

เนื้อหาส่วนใหญ่ได้น ามาจากหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 อยู่แล้ว แต่น าเสนอในบริบทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายของกจิการ การก าหนดกลยุทธ์ 

แผนการด าเนินงาน การประกอบธุรกิจ การดูแลและพัฒนาคน การบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
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ตลอดจนการรายงาน รวมทั้งบูรณาการประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดล้อมเข้าไปอยูใ่นกระบวนการทางธุรกจิ ทั้งนี ้

หลักการบริหารกจิการท่ีดียงัคงค านึงถงึหลักการก ากับดูแลกจิการของ OECD 

 

8.  หลักกำรบริหำรกิจกำรทีด่ีจะเร่ิมใช้เมื่อไหร่ 

คาดว่าจะสามารถเผยแพรป่ระมาณต้นปี 2560  หลักการบริหารกจิการท่ีดีนีจ้ะท าให้คณะกรรมการเห็นภาพของการ

ท างานได้อย่างครบวงจร และคณะกรรมการสามารถเริ่มน าไปปฏิบัติโดยน าไปปรับใชใ้ห้เขา้กับบริบทของบริษัท และ                   

ควรดูแลให้มีการปฏิบัติในแต่ละเรื่อง ส่วนจะสามารถปฏิบัติได้อยา่งมคีุณภาพหรือด าเนินการในเชงิลึกได้เพียงใดนั้น                   

เป็นส่ิงที่ต้องใชเ้วลาในการด าเนนิการ และท าอยา่งต่อเนื่อง     

 

9. หลักกำรบริหำรกิจกำรทีด่ีจะใช้อย่ำงไร ต่ำงจำกวธิีเดิมอย่ำงไร 

วิธีการใช้ Comply or Explain ในปัจจุบัน ส่ือถึงการท าเพื่อใหเ้ปน็ไปตามข้อบังคับมากกว่า หรือการก าหนดให้บริษัท

จดทะเบยีนปฏิบัติตามแนวทางทีก่ าหนดและเป็น Form เป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่ หลักปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการท่ีดี

เป็นเพียงหลักการและแนวทางให้กับคณะกรรมการในการพิจารณาน าไปประยุกต์ใหเ้ข้ากับบริบทและความจ าเป็นของ

ธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน โดยบางส่วนของหลักการบริหารกจิการท่ีดีสามารถน าไปปฏิบัติได้โดยตรง แต่บางส่วน

อาจต้องน าไปปรับใช้ใหเ้ข้ากับบริบทหรือขนาดของบริษัทจดทะเบียนตามความเหมาะสม  ดังนั้น จึงได้มกีารเปล่ียน

จาก Comply or Explain เป็น Apply or Explain คือหากคณะกรรมการเห็นว่าหลักปฏิบัตใิดไมเ่หมาะสม ก็สามารถ

พิจารณามาตรการอื่นเพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์ดียวกันได้ ถา้ไม่ปรับใช้ อยา่งน้อยต้องอธิบายกับตัวเองได้ (conscious 

decision) หรืออธิบายได้ เมื่อถูกสงสัยว่า ท าผิดกฎหมาย 

  

10. ประเด็นที่เพิ่มขึน้จำกหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี ปี 2555 

1.  เน้นบทบาทของผู้น าที่ต้องรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมกีารแบ่งบทบาทระหวา่งคณะกรรมการและ 

ฝ่ายจัดการอยา่งชัดเจน 

2.  เพิ่มมิตเิชงิคุณภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ เปา้หมายหลัก โดยผ่านการวิเคราะห์ระบบนิเวศ (Ecosystem) 

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Engagement) ตลอดจนคา่นิยมขององค์กรท่ีควรสะท้อนการ

บริหารกิจการท่ีด ี

3.  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

4.  ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้มีการแยกออกจากกันอยา่งชัดเจน คณะกรรมการอาจ

แต่งตัง้กรรมการอิสระคนหนึ่งรว่มพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการก็ได้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใน

การสร้างความถว่งดุลระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ  

5.  ในกรณีเป็นกจิการเป็นของครอบครัว คณะกรรมการควรเข้าใจถงึ Family Governance ที่อาจมีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ   
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6.  เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการในการสนับสนุนเรื่องตา่งๆ ได้แก่ การสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มคุณคา่ให้แก่กิจการ   

การก ากับดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการจัดการข้อมลูลับเพื่อไม่ให้เกดิข้อมูลรั่วไหล การรักษา

ความลับของข้อมูลลับและข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ การดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทาง

การเงินและความสามารถในการช าระหนี้ กลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการด าเนินงานไดใ้นกรณกีิจการประสบ

ปัญหาทางการเงิน และกลไกหรอืการด าเนินการท่ีจะดูแลให้พนักงานมคีวามรู้ความเขา้ใจในการบริหารจัดการเงิน 

เป็นต้น 

 

11. ภำยหลังจำกกำรออกหลกักำรบริหำรกิจกำรที่ดี บริษทัจะตอ้งปรับกำรรำยงำน หรือไม ่

 ปัจจุบัน  บริษัทจดทะเบียนได้มกีารอธิบายหรือเปิดเผยการปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี กระจายอยูใ่น

หลาย ๆ ช่องทาง เช่น  แบบ 56-1 รายงานประจ าปี  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ถือหุ้น รายงาน

ความยัง่ยืน  รวมทัง้ website เป็นต้น ดังนั้น รูปแบบการรายงานแบบเดิมยังคงสามารถใช้ได้ เนื่องจากเนื้อหา 

ส่วนใหญ่ของหลักการบริหารกิจการท่ีดียงัคงเป็นไปตามหลักการเดิม  ส าหรับส่วนท่ีเห็นว่าหากน าไปใช้แล้วอาจจะ 

ไม่เหมาะสมกับบริบทของบรษิัท ซึ่งใช้การ explain นั้น การ explain ดังกลา่วไม่ได้หมายถึงว่าจะตอ้ง explain ต่อ

บุคคลภายนอกเท่านั้น แต่รวมถงึการ explain กับตนเองไดว้่าเพราะเหตใุดจึงไม่น าไปปฏิบัติ  รวมทั้งต้องสามารถ

อธิบายได้เมื่อมเีหตุกระท าผิดหนา้ที่ท่ีกฎหมายก าหนด        

 

12. เกณฑก์ำรประเมิน Corporate Governance Report (CGR) จะมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่  

ปัจจุบัน ประมาณร้อยละ 70 ของหลักปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการท่ีดีได้ครอบคลุมอยู่ในเกณฑ์ CGR อยู่แล้ว  

บริษัทจดทะเบียนจะยังคงถกูประเมินดว้ยเกณฑ์ CGR ตามเดิม ทั้งนี้ หากมกีารเปล่ียนแปลง จะเป็นดุลยพินิจของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้เกณฑ์การประเมินสะท้อนพัฒนาการตามความเหมาะสม 

 

13. ภำยหลังจำกกำรออกหลักกำรบริหำรกิจกำรทีด่ีแล้ว ส ำนักงำนจะมีเคร่ืองมือสนับสนนุเพิ่มเติมหรือไม ่

คู่มือและแนวปฏิบัติทีใ่นปัจจุบันที่ออกโดยส านักงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ยังมีความเหมาะสมและสามารถใช้ใน

การท าความเข้าใจในเนื้อหาของหลักการบริหารกจิการท่ีดี นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไดม้ี

การจดัท าหลักสูตรเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลักการบริหารกจิการท่ีดี และส าหรับในส่วนของการ

ออกคู่มือเพิ่มเติม ส านักงานและหน่วยงานตา่ง ๆ จะพจิารณาต่อไป โดยส านักงานจะดแูลไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนหรือ

สร้างความสับสนให้แก่บริษัทจดทะเบียน   


