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I. ท าไมตอ้งออก CG Code
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สภาพปจัจบุนั

 CG ส าคญัตอ่การสรา้งความเชือ่ม ัน่ใหแ้กผู่ล้งทนุ ทีผ่า่นมา กลไกหลกั
ทีใ่ชใ้นการเสรมิสรา้ง CG ในบรษิทัจดทะเบยีน (บจ.) จนประสบ
ความส าเร็จดว้ยด ีคอื

o ตลท. ออกหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยอำ้งองิ OECD Principles 

o ก.ล.ต. ใหเ้ปิดเผยกำรปฏบิตัติำมหลกั comply or explain 

o IOD ประเมนิกำรปฏบิตัติำมขอ้มลูทีเ่ปิดเผย และเปิดเผยกลุม่ 3-5 ดำว 

OECD Principles เดมิ*

- Respect SH Rights

- Equitable treatment

- Roles of Stakeholders

- Disclosure

- Board responsibilities

SET CG Principles

- เคำรพสทิธผิูถ้อืหุน้

- ปฏบิัตติอ่ ผถห. อยำ่ง                    

เป็นธรรม

- เคำรพสทิธ ิstakeholders

- โปรง่ใส เปิดเผยขอ้มลู

- คกก. รับผดิชอบตอ่หนำ้ที่

IOD CGR

- เคำรพสทิธผิูถ้อืหุน้

- ปฏบิัตติอ่ ผถห. อยำ่ง                 

เป็นธรรม

- เคำรพสทิธ ิstakeholders

- โปรง่ใส เปิดเผยขอ้มลู

- คกก. รับผดิชอบตอ่หนำ้ที่

* ปัจจบุันมเีรือ่ง กำรมโีครงสรำ้ง กม. และกำรบังคับใชท้ีไ่ดผ้ล และกำรสง่เสรมิบทบำทของ
ผูล้งทนุสถำบัน ตลำด และตัวกลำงดว้ย  
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ผลการประเมนิบรรษทัภบิาล (CG) ของไทยอยูใ่นเกณฑด์ี
เมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ในภมูภิาค
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ผลประเมนิ CG ROSC ไทย มคีะแนนทกุหมวด
สงูกวำ่คำ่เฉลีย่ของ ปท.ในเอเชยีทีเ่ขำ้ประเมนิ

CG ROSC 2012 (by World Bank)

ASEAN CG Scorecard 

ปี 2013-2014 บจ.ไทย มคีะแนนเฉลีย่สงูสดุใน
ASEAN (ประเมนิจำก Top100)

ปี 2015 บรษัิทไทยครอง 23 บรษัิทใน Top 50
สงูสดุใน ASEAN (ฟิลปิปินส ์11 บรษัิท สงิคโปร ์
8 บรษัิท มำเลเซยี 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. ออกแนวทำงควำมรับผดิชอบตอ่
สงัคม  อบรม บจ. ในกำรจัดท ำ SD report
จัดท ำ THSI

• บจ. จัดท ำ SD report และมคีณุภำพ
กำรเปิดเผยดทีีส่ดุในภมูภิำค (ASEAN 
CSR Network)



มองไปในอนาคต ...
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อยำกเห็นบรษัิทของทำ่น
เป็นอยำ่งไรใน 10 ปี

Sustainable 
competitiveness

DO

BE

“Governance” 
สิง่ที ่steer / govern กำรตดัสนิใจ

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

- เคำรพสทิธผิูถ้อืหุน้

- ปฏบิัตติอ่ ผถห. อยำ่งเป็นธรรม

- เคำรพสทิธ ิstakeholders

- โปรง่ใส เปิดเผยขอ้มลู

- คกก. รับผดิชอบตอ่หนำ้ที่

- Effective CG Framework

- Roles of exchange & II

• Principles for policy makers
• เนน้ควำมเป็นธรรม โปรง่ใส 
• เนน้ผูถ้อืหุน้

Sustainable 
competitiveness

“governance” เนน้ 
โครงสรำ้ง คกก. ซึง่
เป็นผูก้ ำกบัดแูล

กจิกำร

บทบำทบอรด์ เนน้
กำรก ำกบัดแูล 

(monitor)

เป้ำหมำย

คำ่ตอบแทน &
โครงสรำ้ง

Competency
ฯลฯ

กลยทุธ์

ส ิง่ที ่govern กำรตดัสนิใจของคนในองคก์ร

คกก.มี
หนำ้ทีด่แูลดว้ย

ทัง้ performance & ESG



เร ือ่งอะไรทีค่ณะกรรมการควรสนใจ
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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: เนน้บทบาทคณะกรรมการมากขึน้

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

วเิครำะหผ์ลกระทบ
ตอ่ stakeholders

วำงแผนกลยทุธ์

ด ำเนนิงำน
Structure, Process, People, Infrastructure

จัดท ำรำยงำน

Trends & Issues ซึง่รวมประเด็นกำรเปลีย่นแปลงดำ้น สงัคม สิง่แวดลอ้ม

เลอืกเรือ่งส ำคัญส ำหรับ 
stakeholders และเรำ
มำก ำหนดแผน เชน่ พัฒนำ
ผลติภัณฑ ์กระบวนกำรผลติ ฯลฯ

เลอืกระดับทีต่อ้งกำรพัฒนำใน
แตล่ะเรือ่ง เชน่ do no harm, 
do it better, differentiation 
และก ำหนดตัวชีว้ดั

CSR in-process: ค ำนงึถงึควำมเป็นธรรม และควำมรับผดิชอบในดำ้นตำ่งๆ

มหีลำยมำตรฐำน ทีใ่ชก้นัมำก
คอื GRI, Integrated Report
โดยควรเชือ่มโยงกลยทุธ ์กบั 
ESG และรำยงำนบนตัวชีว้ดั
ตำ่งๆ ซึง่มทัีง้ general &
specific industry

ดทูัง้ value chain
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ผลส ารวจความเห็นจาก บจ. 

ผลส ารวจ ปญัหาทีท่ าใหไ้มเ่กดิ CG in substance
● บจ. ใหญ:่ ขำดกระบวนกำรทีท่ ำใหเ้กดิ CG in substance 
● บจ. กลำง-เล็ก: ทรัพยำกรจ ำกดั ตอ้งใชใ้นเรือ่งจ ำเป็นกวำ่/ ขำดกระบวนกำร

ทีท่ ำใหเ้กดิ CG in substance

ผลส ารวจความคดิเห็นจากกรรมการ ผูถ้อืหุน้ และผูบ้รหิารใน บจ.จ านวน 417 ราย ณ ก.ค. 58

ปจัจยัภายใน

ปจัจยัภายนอก

บรษิทัขนาดใหญ่บรษิทัขนาดกลางและขนาดเล็ก
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สรปุท าไมตอ้งออกคูม่อืนี้

• เพิม่ WHY : ขยำยวัตถปุระสงค์

ควำมเชือ่มั่นผูล้งทนุ  sustainable competitiveness

• เพิม่ WILL : เห็นประโยชน์

ท ำเพือ่ comply  เชือ่มโยงกบัเป้ำหมำยทำงธรุกจิ

• เพิม่ CAN : ปรับใชง้ำ่ยขึน้

หลักกำร CG / CSR  หลักปฏบิตัใินธรุกจิ

13



II.  “CG Code” ใหมเ่ป็นอยา่งไร แตกตา่งจาก 

“หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่”ี ปจัจบุนัอยา่งไร
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แนวทางทีเ่สนอ: ออก CG Code ใหมท่ีเ่นน้บทบาท
หนา้ทีค่ณะกรรมการในการบรหิารกจิการทีด่ ี

Intended Outcome

1.  บจ. ประกอบธรุกจิโดยค ำนงึถงึกำรสรำ้งคณุคำ่ใหก้จิกำร 
ควบคูไ่ปกบัสงัคม สิง่แวดลอ้ม อยำ่งยัง่ยนื 

1.1 มผีลประกอบกำร/สรำ้งคณุคำ่กจิกำรทีด่ใีนระยะยำว 

1.2  มจีรยิธรรม มคีวำมรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี และเคำรพสทิธผิูถ้อืหุน้

1.3 เป็นประโยชนต์อ่สงัคม หรอืลดสรำ้งผลกระทบทำงลบตอ่สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม

1.4 สำมำรถปรับตวัได ้ภำยใตค้วำมเปลีย่นแปลงตำ่งๆ

2.  คณะกรรมกำรมแีนวปฏบิตัใินกำรท ำหนำ้ทีท่ีช่ดัเจน และ
สำมำรถน ำไปปรับใชใ้หเ้หมำะสมไดใ้นธรุกจิของตนเอง  
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แนวคดิในการออก CG Code 

น ำหลกั CG ควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม และกำรรำยงำนควำมยั่งยนื แทรกเขำ้

ไปในกำรท ำหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำรในกำรบรหิำรกจิกำร โดยศกึษำควบคูไ่ปกบั

แนวคดิเรือ่ง CG และแนวทำงกำรออก CG Code ในตำ่งประเทศ

เคำรพสทิธขิองผูถ้อืหุน้

คกก. รับผดิชอบ

เคำรพสทิธ ิStakeholders

โปรง่ใส เปิดเผย

รักษำสิง่แวดลอ้ม

Anti-corruption

สรำ้งคณุคำ่รว่มกนั
อยำ่งยั่งยนื

เป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้
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CG Code: หลกัการบรหิารกจิการทีด่สี าหรบัคณะกรรมการ บจ. 

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 ี
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โครงสรา้ง CG Code  

• อยูบ่นหลกั OECD Principles และหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีดมิ

• สอดคลอ้งกบันยิำม Corporate Governance ของ OECD

• แนวปฏบิตัยิอ่ยสว่นใหญม่ำจำก CG Code ทีอ่อกโดย ตลท. และเพิม่ดว้ย
ประเด็น  ESG / แนวทำง CG ใน ตปท.
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หลักปฏบิัต ิ
หลักปฏบิัต ิขอ้ 1
1.1
1.2
1.3

Appendix
หลักปฏบิัต ิขอ้ 1

ขอ้ 1.1
แนวปฏบิัติ
1.1.1
1.1.2

ควำมสมัพันธร์ะหวำ่ง คกก. ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมถงึโครงสรำ้งทีใ่ชใ้น 
(1) กำรก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธรุกจิ 
(2) กระบวนกำร และขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำน 
(3) กำรตดิตำม วดัผลกำรด ำเนนิงำน ใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว ้



การหารอืกบัภาคเอกชน 

 ตัง้คณะท ำงำน โดยมนีำยชนนิท ์วอ่งกศุลกจิ เป็นประธำน และมผีูแ้ทนจำก
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ ผูแ้ทน ตลท. สมำคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย IOD  
สมำคมกำรจัดกำรธรุกจิแหง่ประเทศไทย และหุน้สว่นบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส์

คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั ซึง่เป็นทีป่รกึษำในชว่งแรก

 คณะท ำงำนไดม้กีำรหำรอืกนัในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   แนวทำง : หลงัจำกพจิำรณำทำงเลอืกแลว้ เห็นควรออก CG Code ใหม ่ 

(2) พจิำรณำรำ่ง CG Code โดยละเอยีด และเห็นชอบรำ่ง CG Code เพือ่รับฟัง
ควำมคดิเห็น เมือ่วนัที ่15 ม.ิย. 2559

(3) พจิำรณำแนวทำงกำรน ำไปใช ้และบทบำทขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  
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หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนกัถงึบทบาทความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์ร

1.1 คณะกรรมกำรเขำ้ใจบทบำทผูน้ ำทีร่ับผดิชอบตอ่กำรบรหิำรกจิกำร

ซึง่รวมถงึ 

(1) กำรก ำหนดเป้ำหมำย วัตถปุระสงค ์ 

(2) กำรก ำหนดกลยทุธ ์มำตรกำรด ำเนนิกำร และ 

(3) กำรตดิตำมดแูล เปิดเผยขอ้มลู

1.2 กำรบรหิำรกจิกำรควรเป็นไปเพือ่กำรสรำ้งคณุคำ่ใหก้จิกำรอยำ่งยัง่ยนื 

(1) มผีลประกอบกำร/สรำ้งคณุคำ่กจิกำรทีด่ใีนระยะยำว 

(2) มจีรยิธรรม และมคีวำมรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(3) เป็นประโยชน ์/ลดกำรสรำ้งผลกระทบทำงลบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม

(4) สำมำรถปรับตัวได ้ภำยใตค้วำมเปลีย่นแปลงตำ่งๆ 

1.3 คณะกรรมกำรตอ้งดแูลใหม้ั่นใจวำ่ กรรมกำรและผูบ้รหิำรปฏบิตัหินำ้ที่

ดว้ยควำมระมัดระวัง (Duty of care) ซือ่สตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 
20
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เร ือ่งทีค่วรดแูลใหม้กีาร
ด าเนนิการ

เรือ่งทีด่ าเนนิการรว่มกบั
ฝ่ายจดัการ

เรือ่งทีค่วรปลอ่ยใหฝ่้ายจดัการ
รบัผดิชอบเอง

1. ก ำหนดเป้ำหมำยและแนวคดิ
หลักขององคก์ร (Build central 
ideas)

2. โครงสรำ้ง และกำรท ำหนำ้ทีข่อง 
คกก./กก.

3. กำรสรรหำ พัฒนำ คำ่ตอบแทน 
ประเมนิผล CEO

4. โครงสรำ้งคำ่ตอบแทนที่
เหมำะสม

5. กำรสรำ้งคำ่นยิม จรยิธรรมของ
องคก์ร และบคุลำกร

6. ระบบและกำรเปิดเผยขอ้มลูที่
น่ำเชือ่ถอื 

1.กำรก ำหนดกลยทุธ ์และมำตรกำร
ด ำเนนิกำร 

2. กำรก ำกบัดแูลและพัฒนำระบบ
บรหิำรควำมเสีย่ง

3. ก ำหนดวงเงนิทีเ่หมำะสมกบัควำม
รับผดิชอบของฝ่ำยจัดกำร 

4. แผนกำรจัดสรรทรัพยำกรและ
งบประมำณ

5. กำรก ำหนดนโยบำยและแผนกำร
จัดกำรบรหิำรบคุคล

6. กำรตดิตำมและประเมนิผลกำร
ด ำเนนิตำมนโยบำยและแผนที่
ก ำหนด

1. กำรบรหิำรงำนตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรก ำหนดไว ้

2. กำร execute

3. กำรรับบคุลำกรเขำ้ท ำงำน 

4. เรือ่งทีข่อ้ก ำหนดหำ้มไว ้ เชน่ 
กรรมกำรม ีconflict of interest

1.4  เขำ้ใจขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที ่และมอบหมำยอยำ่งเหมำะสม ชดัเจน เชน่

หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนกัถงึบทบาทความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์ร (ตอ่) 



หลกัปฏบิตั ิ2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทาง
ธรุกจิของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความย ัง่ยนื

แนวคดิหลกั:  ก ำหนดเป้ำหมำยธรุกจิทีเ่ป็นไปเพือ่ควำมยั่งยนื และก ำหนด
เป้ำหมำยระยะกลำง-สัน้ทีส่อดคลอ้งกนั

22

บนพืน้ฐำนควำมเขำ้ใจ

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

เป้ำหมำย
ระยะกลำง-

สัน้

What we want 
to achieve?

เป้ำหมำยทำงธรุกจิ

สภำพแวดลอ้ม
และสงัคม

ควำมตอ้งกำร
ของลกูคำ้ & 
Stakeholder 

ควำมถนัด
ควำมพรอ้ม
ของบรษัิท 

คณุคา่รว่ม



หลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีเ่อ ือ้ตอ่การ
บรรลผุล (Strengthen Board Effectiveness)
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 “คณะกรรมกำร” ทีเ่อือ้ตอ่กำรบรรลเุป้ำหมำย
• โครงสรำ้ง/ คณุสมบตั ิ/กำรสรรหำ

• กำรพัฒนำ กำรจัดกำร

• กำรประเมนิผลรำยคณะ/รำยคน

• บทบำทหนำ้ทีข่องประธำนกรรมกำร

• ดแูลใหค้ณะกรรมกำรปฏบิตัหินำ้ทีไ่ดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ

• กรรมกำรชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีด่ ีมจีรยิธรรม

• ก ำหนดวำระกำรประชมุรว่มกบั CEO ดแูลใหเ้รือ่งส ำคญัไดน้ ำเขำ้เป็นวำระ

• จัดสรรเวลำประชมุเพยีงพอใหก้รรมกำรอภปิรำย และพจิำรณำไดร้อบคอบ

• เสรมิสรำ้งควำมสมัพันธอ์นัดรีะหวำ่งคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร 

 ควำมอสิระของประธำนจำกฝ่ำยจัดกำร

 แยกประธำน – CEO

 ถำ้ไมแ่ยกชดัเจน ควรตัง้กรรมกำรอสิระคนหนึง่รว่มก ำหนดวำระ
กำรประชมุ หรอืมกีรรมกำรอสิระเกนิครึง่
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หลกัปฏบิตั ิ4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู 
และโครงสรา้งการบรหิารคน 

 ดแูลให ้CEO ท ำหนำ้ทีเ่หมำะสม ม ีsuccession plan  

 ดแูลโครงสรำ้งคำ่ตอบแทน (compensation architecture)

 ท ำควำมเขำ้ใจ family governance ทีก่ระทบตอ่อ ำนำจในกำร

บรหิำรจัดกำร และดแูลไมใ่หเ้ป็นอปุสรรคตอ่หลกักำรบรหิำร
กจิกำรทีด่ี

 ตดิตำมดแูลใหม้กีำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคลทีเ่หมำะสม ซึง่
ควรดแูลใหพ้นักงำนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรบรหิำร                 
จัดกำรเงนิดว้ย



หลกัปฏบิตั ิ5 สง่เสรมินวตักรรม 
และการประกอบธรุกจิอยา่งรบัผดิชอบ   

25

 Innovation ทีส่รำ้งคณุคำ่รว่ม 

 กำร cascade กลยทุธ ์ลงมำเป็นแผนด ำเนนิกำร ซึง่สำมำรถ

ตอบโจทยแ์ละสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยทำงธรุกจิ  รับผดิชอบ 
เป็นธรรมตอ่ผูเ้กีย่วขอ้ง

 กำรดแูลใหฝ่้ำยจัดกำรจัดสรร จัดกำร ทรัพยำกรใหส้อดคลอ้ง
สมัพันธก์นั ไปในทศิทำงทีจ่ะท ำใหอ้งคก์รบรรลเุป้ำหมำยได ้ 
โดยดแูบบ end-to-end ค ำนงึถงึปัจจัยทกุดำ้น (6 capital)

 IT Governance

 กำรน ำมำใชอ้ยำ่งเหมำะสม

 Cyber security



หลกัปฏบิตั ิ6 ดแูลใหม้รีะบบควบคมุภายใน
และการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม    

26

• กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และระบบควบคมุภำยใน ทีจ่ะท ำใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงค ์และเป็นไปตำมกฎหมำย

• ม ีAC ดแูลควำมเพยีงพอของระบบ  

• กำรจัดกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เชน่  กำรดแูลขอ้มลูลบั
เพือ่ไมใ่หเ้กดิขอ้มลูร่ัวไหล และมรีะบบในกำรรักษำควำมลับ 

• กำรตอ่ตำ้นคอรรั์ปชนั 

• กำรชีเ้บำะแส / กำรจัดกำรขอ้รอ้งเรยีน                    



หลกัปฏบิตั ิ7 รกัษาความนา่เชือ่ถอื
ทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู      
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 ดแูลใหร้ำยงำนทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มลูถกูตอ้ง เพยีงพอ

 มบีคุลำกรทีม่คีณุภำพเหมำะสม

 พจิำรณำปัจจัย ขอ้มลูตำ่งๆ กอ่นเห็นชอบ  

 ดแูลควำมเพยีงพอของสภำพคลอ่งทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนี ้

 กรณีกจิกำรประสบปัญหำทำงกำรเงนิ ดแูล แกไ้ขโดยค ำนงึถงึ
ควำมเป็นธรรมตอ่เจำ้หนีแ้ละผูถ้อืหุน้

 พจิำรณำจัดท ำรำยงำนควำมยัง่ยนืตำมควำมเหมำะสม 
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หลกัปฏบิตั ิ8 สนบัสนนุการมสีว่นรว่ม
และการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 

 ดแูลใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นรว่มในกำรตดัสนิใจในเรือ่งส ำคญั 

 ดแูลใหว้นัประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย                             

มปีระสทิธภิำพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธขิองตน 

 ดแูลใหก้ำรเปิดเผยมตทิีป่ระชมุ และกำรจัดท ำรำยงำน

กำรประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นไปอยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น  



III. จะน า CG Code ไปใชอ้ยา่งไร
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การปฏบิตัติาม CG Code

ปจัจบุนั
Comply or explain

• กำร Comply สือ่ถงึกำรท ำเพือ่ให ้
เป็นไปตำมขอ้บงัคบัมำกกวำ่ ซึง่
เหมำะกบับทบำทกำรก ำกบัดแูล

• ถำ้ไมท่ ำ ตอ้งอธบิำย เปิดเผยใน
เอกสำรตำ่งๆ ซึง่ใชเ้ป็นขอ้มลูใน
กำรท ำ CGR

ทีเ่สนอใหม่

Apply or explain

• CG Code เป็นหลกัปฏบิตั ิตอ้ง
น ำไปปรับใช ้(apply) ใหเ้ขำ้กบั
ควำมจ ำเป็นของแตล่ะบรษัิท

• ถำ้ไมป่รับใช ้อยำ่งนอ้ยตอ้งอธบิำย
กบัตวัเองได ้(เป็น conscious 
decision) 

• เปิดเผยเทำ่เดมิ CGR เหมอืนเดมิ
สว่นทีไ่มต่อ้งเปิดเผย อำจตอ้ง
อธบิำยถำ้ท ำผดิ กม.
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อธบิายกบัใคร อยา่งไร
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ปัจจบุนั 

แบบ 56-1 เชน่  
- วสิยัทัศน ์วตัถปุระสงค ์  
เป้ำหมำยหรอืกลยทุธ ์

- ลักษณะธรุกจิ 
- โครงสรำ้งกำรจัดกำร 
- กำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
- Social responsibility
- ฐำนะ ผลกำรด ำเนนิงำน  

รำยงำนประจ ำปี 

หนังสอืนัดประชมุ ผถห.

รำยงำนประชมุ ผถห.

Website  

รำยงำนควำมยั่งยนื 

อธบิำยตวัเองได ้

อธบิำย due care ได ้
เมือ่ถกูสงสยัวำ่ท ำผดิ กม.



การขบัเคลือ่นใหเ้กดิการปฏบิตั ิ
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- ปรับปรงุคูม่อืกำรเปิดเผยขอ้มลู
(ขอ้ก ำหนดสว่นมำกยังใชไ้ด)้
เพือ่เป็นขอ้แนะน ำเพิม่เตมิ

- ในสว่นทีเ่พิม่ ไมเ่นน้กำรประเมนิ ยังใช ้CGR 
ซึง่ครอบคลมุไดป้ระมำณ 70% IOD อำจ
ปรับปรงุตอ่ไปตำมควำมเหมำะสม  
- บจ. ใหญ ่ถกูประเมนิ ASEAN CG 

Scorecard ดว้ย (อยูร่ะหวำ่งปรับ)
- ทบทวนรำงวัล ไมใ่หซ้ ้ำซอ้น

- IOD ปรับปรงุหลกัสตูรอบรม กก.
- สมำคม บจ./ตลท./ ก.ล.ต. 
เสรมิกำรอบรมเลขำฯ IR และ
บคุลำกรอืน่
- พบ major SH เพือ่สรำ้ง buy in  
- Champion มำแชรป์ระสบกำรณ์
- ตอ้งตกลงกบั ตลท. เพิม่เตมิเรือ่ง
กำรออกคูม่อื และกำรให ้
ค ำแนะน ำเพิม่เตมิ 

ก.ล.ต. /ตลท. /IOD /สมาคม บจ.

การสรา้ง
ความเขา้ใจ / 
การสือ่สารกบั 

บจ. 

การ
เปิดเผย
ขอ้มลู 

การ
ประเมนิ/
รางวลั



การด าเนนิการตอ่ไป
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ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค

Launchก.ล.ต. เผยแพรร่ำ่ง 
CG Code บน 

website เพือ่รับฟัง
ควำมคดิเห็น 

รับฟังควำมเห็นภำษำไทย ก.ค.-ต.ค. 59
• สมัมนำวงกวำ้ง
• Focus group ชมรมเลขำนุกำร
• รับฟังในกลุม่ยอ่ยตำ่งๆ เชน่ mai
• สง่เอกสำรใหอ้งคก์ร หน่วยงำนเกีย่วขอ้ง

คณะท ำงำนประกอบดว้ย 
- คณุชนนิท ์(บำ้นป)ู เป็นประธำน 
- ก.ล.ต.   - ตลท.  - IOD    - สมำคม บจ.  / ชมรม CS / RM 
- บจ.ใหญ ่(SCG/BANPU/TOP) + บจ.เล็ก (PPS/ถริไทย)
- PWC     - สมำคมกำรจัดกำรธรุกจิแหง่ประเทศไทย     

รับฟังควำมเห็นภำษำอังกฤษ
ส.ค.-ต.ค. 59
• สง่เอกสำรใหอ้งคก์ร 

หน่วยงำนเกีย่วขอ้ง

- สรปุผล Hearing
- ปรับปรงุรำ่ง
- เสนอคณะท ำงำน 

- เสนอคณะกรรมกำร    
ก.ล.ต.   



ระยะเวลาการใชบ้งัคบั
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ตำมเอกสำรรับฟังควำมเห็น

อยูร่ะหวำ่งทบทวน
คำดวำ่จะไมต่อ้งปรับ
เกณฑเ์ปิดเผยขอ้มลู 
และเกณฑป์ระเมนิ 
CGR เพือ่รองรับกำร
ออก CG Code

2559  

รับฟังความเห็นร่าง CG Code  น าออกทดลองใช้ 
2560

สร้างความเข้าใจ ออกคู่มือเพิ่ม  ออกแบบการประเมิน
2561 

เริ่ม apply CG code  ทดลองเปิดเผย
2562 

เริ่มเปิดเผย (apply or explain) ทดลองประเมิน
2563

ประเมินด้วยเกณฑ์ใหม่



IV. หลกัธรรมาภบิาลการลงทนุส าหรบัผูล้งทนุสถาบนั 
(Investment Governance Code: I Code)
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IV. หลกัธรรมาภบิาลการลงทนุส าหรบัผูล้งทนุสถาบนั 
(Investment Governance Code: I Code)

วตัถปุระสงค์

– เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่ I-I (Institutional Investor: ผูล้งทนุสถำบนั) จะจัดกำรลงทนุ
อยำ่งรับผดิชอบ เพือ่ประโยชนข์องผูล้งทนุ

– เพือ่ให ้I-I เป็น market force ให ้บจ.ด ำเนนิธรุกจิอยำ่งมบีรรษัทภบิำล และ
ควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม

– เป็นไปตำมค ำแนะน ำ OECD 2015 และแนวทำงกำรออก Stewardship Code 
ในตำ่งประเทศ 

แนวทำงกำรใช ้

– Asset manager สว่นมำกเป็น บลจ. ภำยใตก้ ำกบัดแูล ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู 
comply or explain

– Asset owner ภำครัฐ: กบข. ประกนัสงัคม เชญิชวนมำรว่มและเปิดเผย 
ใน website ตนเอง

– Asset owner เอกชน: ชวน คปภ. และขอใหช้ว่ยดแูลเรือ่งเปิดเผยขอ้มลู

– Service provider เชน่ custodian นักวเิครำะห ์อำจรอเป็นระยะถัดไป
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การออก I Code

ปรับใชจ้ำก UK Stewardship Code ดงันี้

1. มนีโยบำยธรรมำภบิำลกำรลงทนุทีช่ดัเจน และแสดงถงึควำมรับผดิชอบในกำร
บรหิำรจัดกำรลงทนุเพือ่ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของลกูคำ้ 

2. มกีำรจัดกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ีอ่ำจเกดิขึน้อยำ่งเพยีงพอ
ใหม้ั่นใจวำ่ สำมำรถบรหิำรจัดกำรลงทนุเพือ่ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของลกูคำ้

3. ตดัสนิใจลงทนุและตดิตำมบรษัิททีล่งทนุอยำ่งรับผดิชอบและทันเหตกุำรณ ์
(Actively)

4. มแีนวทำงทีช่ดัเจนวำ่ เมือ่ใดตอ้งเพิม่ระดบักำรตดิตำมกำรลงทนุ และ
เพิม่อยำ่งไร

5. มนีโยบำยกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีช่ดัเจน และเปิดเผย
ขอ้มลูกำรใชส้ทิธิ

6. รว่มมอืกบัผูล้งทนุอืน่ตำมควำมเหมำะสม (Collective engagement)

7. เปิดเผยนโยบำย และกำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำยธรรมำภบิำลกำรลงทนุ
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ผลกระทบจากการออก I Code ทีเ่กีย่วขอ้งกบั บจ.

1. ผลกระทบตอ่กำรสรำ้ง CG ของ บจ.

I-I จะน ำปัจจัยดำ้น ESG และกำรป้องกนักำรทจุรติคอรรั์ปชนั มำประกอบกำร
พจิำรณำลงทนุมำกขึน้ ดงันัน้ จงึน่ำจะเป็นประโยชนต์อ่ บจ. ทีม่ ีESG ด ี
สว่น บจ. ทีไ่มท่ ำหรอืไมเ่ปิดเผยขอ้มลู อำจจะถกูเรยีกรอ้งจำก I-I  

2. ผลกระทบดำ้นกำรเปิดเผยขอ้มลูของ บจ.   

I-I ถกูคำดหวงัใหเ้พิม่ระดบักำรตดิตำม หำก บจ. มปีระเด็นปัญหำเกีย่วกบั 
CG/ESG 

หลกัปฏบิตั ิ4.2 เหตกุำรณ์ทีผู่ล้งทนุสถำบนัควรพจิำรณำเขำ้ไปด ำเนนิกำรกบั
บรษัิททีล่งทนุเพิม่เตมิ ควรรวมถงึกรณีทีม่ปีระเด็นเกีย่วกบั

4.2.1 กลยทุธ ์ผลประกอบกำร และกำรจัดกำรกบัควำมเสีย่ง

4.2.2 ควำมเชือ่ม่ันในกำรบรหิำรกจิกำรตำมหลกับรรษัทภบิำล

4.2.3 ควำมรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (UK 2012)
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หลกัการที ่4 เพิม่ระดบัในการตดิตามบรษิทัทีล่งทนุตาม
ความเหมาะสม (Escalating Investee companies)

หลกัปฏบิตั ิ4.4 ผูล้งทนุสถำบนัควรพจิำรณำเพิม่ควำมเขม้ขน้ของมำตรกำร เชน่

4.4.1 มหีนังสอืถงึคณะกรรมกำรบรษัิท เพือ่แจง้ประเด็น ขอ้สงัเกต/ขอ้กงัวล 

4.4.2 เขำ้พบกบัประธำนกรรมกำร หรอืกรรมกำรอืน่ รวมทัง้กรรมกำรอสิระ 

4.4.3 ออกขำ่วใหส้ำธำรณะทรำบ กอ่นกำรประชมุผูถ้อืหุน้

4.4.4 แจง้จดุยนืไปยังบรษัิททีล่งทนุ และเขำ้รว่มกำรประชมุผูถ้อืหุน้ 

4.4.5 ขอเพิม่วำระในกำรประชมุผูถ้อืหุน้

หลกัปฏบิตั ิ4.5  มมีำตรกำรรักษำควำมลบั ซึง่ควรรวมถงึ 

4.5.1 มนีโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรจัดกำรกับกำรลว่งรูข้อ้มลูภำยใน 

4.5.2 แสดงเจตนำทีช่ดัเจนกบับรษัิททีล่งทนุวำ่ประสงคจ์ะเป็นบคุคลวงใน หรอืไม่

- ในกรณีประสงค ์ก็ตอ้งไมม่กีำรซือ้ขำยในชว่งทีข่อ้มลูไมเ่ปิดเผย และปฏบิตัติำม
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรักษำขอ้มลูควำมลับ

4.5.3 ผลกัดนัใหบ้รษัิททีเ่ขำ้พบเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัตอ่สำธำรณะในเวลำทีเ่หมำะสม     

4.5.4 เก็บรักษำขอ้มลูกำรตดิตำมกำรด ำเนนิงำนเพิม่เตมิกบับรษัิททีล่งทนุไว ้
อยำ่งเหมำะสม
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ระยะเวลาด าเนนิการ

ปี 2559  รับฟังความคิดเห็น และออก I code

ปี 2560 ผู้ลงทุนสถาบันประกาศเจตนารมณ์ในการท าตาม 
I code & เริ่มปฏิบัติ / ก.ล.ต.ประกาศ Signatories lists

ปี 2561 ผู้ลงทุนสถาบันเริ่มเปิดเผยข้อมูล “comply or 
explain” ในรายงานประจ าปี/ เว็บไซต์

ปี 2562  จัดท า Template การเปิดเผยข้อมูลของ บลจ. 
เพื่อให้ asset owners ใช้ในการเลือก asset managers
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ท่านสามารถ download เอกสารนี้ได้ที่ 
www.cgthailand.org

ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพื่อให้คุณมั่นใจ
www.sec.or.th โทรศัพท์ 1207

http://www.cgthailand.org/
http://www.sec.or.th/

