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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.)  มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในก ากับ 
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดย   กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ ตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2547 ท าหน้าที่ลงทุน ก่อสร้างอาคาร และบริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล 
    

 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ 
ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” 

ค่านิยม C : Customer Relation (นได้เสียความสัมพันธ์ที่ดีกบัลูกคา้และผู้มีส่ว)  
U : Unity (ความเป็นน  าหนึ่งใจเดียว)  
P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงานและนวัตกรรม( 
I : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น( 
D : Dedication  (ความรับผิดชอบต่อค ามั่นสัญญา)  

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่ส าคัญของ ธพส. 

ShareHolder 

วิสัยทัศน ์
VISION 

1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล 
2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั งในเชิงเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้าง

ประโยชน์แก่รัฐ   
4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

 

พันธกิจ 
MISSION 

Core Values 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก  
    1.1 ผู้เช่าภาครัฐ 
    1.2 ผู้เชา่ภาคเอกชน 
    1.3 ผู้ใช้บริการ 
    1.4 พนักงาน ธพส. 
    1.5 คู่ค้า 
    1.6 ชุมชน/สังคม 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง  
    2.1 ผู้บริหาร ธพส. 
    2.2 หน่วยงานก ากับดูแล 
    2.3 คณะกรรมการ ธพส. 
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ส่วนที่ 2  การก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. 
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ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
เร่ือง นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด )ธพส.( ตระหนกัถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้
ความส าคัญต่อการยึดถือตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจน
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่เป็นแนวทางของ
ประเทศ  เพ่ือการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ค านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

คณะกรรมการ ธพส. ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส.เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการ ธพส. ก ากับดูแลกิจการให้น าไปสู่ผล )Governance Outcome( อย่างน้อย ดังนี  
(1) สามารถแข่งขนัได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

)Competitiveness and performance with long-term perspective(  
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมจีริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  

)Ethical and responsible business( 
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม )Good corporate citizenship) 
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง )Corporate resilience) 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน น าหลักส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก ่)1( รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ )2( ส านกึในหน้าที่ด้วยการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการขององค์กร )3( ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม )4( โปร่งใสในการ
ด าเนินงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรวจสอบได้ )5( สร้างมูลค่าเพ่ิมและคุณค่าแก่กิจการทั งใน
ระยะสั นและระยะยาว )6( พัฒนาการก ากับ-ดูแล ทั งคู่มือ กระบวนการ และแนวปฏิบัติท่ีดี )7( สรา้งการมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินงานกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

4. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จริยธรรมทาง
ธุรกิจของ ธพส . ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีที่คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีก าหนดไว้ 

5. คณะกรรมการ ธพส. ให้ความส าคัญต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และแผนงานระยะสั น
และระยะยาว  โดยผู้บริหารและพนักงาน มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนดไว้ 

6. คณะกรรมการ ธพส. ก ากับให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีใน ธพส. โดยแต่งตั งคณะกรรมการชุดย่อยในระบบงาน
ที่ส าคัญ ได้แก่ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ 
และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือก ากับทิศทางการด าเนินงาน พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะใน
การด าเนินงาน  โดยผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบและกระบวนงาน 
นอกจากนี  ยังให้ความส าคัญต่อกฎหมาย หลักการ และแนวทางที่ส าคัญในการด าเนินงานของ ธพส. โดยแต่งตั ง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ดูแลในเร่ือง การก ากับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม แรงงาน
สัมพันธ์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

7. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันและป้องกันการตัดสินใจหรือกระท าใดๆ ที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

8. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญของ ธพส. ทั งในแง่สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานอย่างเป็น
ธรรม 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน และขอให้ถือเปน็แนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
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โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการ ธพส. 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

คณะกรรมการความเสี่ยง 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการบริหารจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
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วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแนวทางด าเนินงาน ดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. 

 
วิสัยทัศน์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี   

 “รักษาระดับธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐาน  ขยายผลสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร” 
 

กลยุทธ์หลักด้านธรรมาภิบาล  มี 3 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1   ยกระดับธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 2   สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนากระบวนการธรรมาภิบาล 
 

แนวทางด าเนินงาน 
(1) พัฒนากระบวนการธรรมาภิบาลให้ได้ตามมาตรฐาน 
(2) ประเมินมาตรฐานและความเพียงพอของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
(3) สร้างการเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของ ธพส.  ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน  
(4) ทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้ ธพส.  โครงสร้างและองค์ประกอบด้านการมี

ก ากับดูแลกิจการที่ดีเทียบเคียงมาตรฐานสากล หลักการของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ก าหนด 
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หมวดที่ 1 การด าเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้รับมอบแนวนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจจากกระทรวงการคลัง  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะหน่วยงานก ากับ
ดูแลและก าหนดนโยบายให้ ธพส.  

 
แนวปฏิบัติที่ดี 

1.1 กระทรวงการคลังผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของท าการแทนประชาชน แต่งตั้ง คณะกรรมการ ธพส. ซึ่งได้รับมอบอ านาจ
เป็นตัวแทนกระทรวงการคลังในการด าเนินงานในการก าหนด พันธกิจ ยุทธศาสตร์และค่านิยมเพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินงานที่มีทิศทาง มีระบบ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

คณะกรรมการ ธพส. ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าของให้ก ากับดูแลกิจการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ ธพส. ยังต้องสร้างผลก าไร ดูแลผลประโยชน์
ให้กับเจ้าของคือกระทรวงการคลัง และแก่เจ้าของที่แท้จริงคือประชาชน ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด  ท าให้ 
ธพส. มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ ธพส. เพ่ือความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการ ธพส. น านโยบายและทิศทางจากภาครัฐมาก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท า พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์น าพาให้ ธพส. เดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมเฝ้าระวัง ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น ติดตามดูแลการปฏิบัติการของฝ่ายบริหารดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับความเป็นธรรมและมี
รายงานผลการด าเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบประจ าปี  

1.2 ผู้ถือหุ้นได้ให้อิสระในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการ ธพส. และไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารงานประจ า
ของรัฐวิสาหกิจ โดยให้รัฐวิสาหกิจมีอ านาจและอิสระในการบริหารงาน   

1.3 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และท าหน้าที่โดยชอบผ่านการออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ 
ผู้ถือหุ้น  

1.4 ผู้ถือหุ้นมีโอกาสหารือกับคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้ตรวจสอบของรัฐ 
เพ่ือประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานควบคุม และส่งเสริมให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

1.5 ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ก ากับดูแล ธพส. โดยการเลือกกรรมการเพื่อท าหน้าที่แทน 

1.6 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสูงสุดในการตัดสินเรื่องการปรับเปลี่ยนที่ส าคัญของ ธพส. เพ่ือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของ ธพส. 

1.7 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้อ านาจและสิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 



 

10 

หมวดที่ 2 สิทธแิละความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุน้ 
 

2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ธพส. ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการก าหนดกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิธีการในการเข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามหรือ 
ส่งค าถามล่วงหน้าได ้ 

ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม โดยได้รับข้อมูลและมีเวลาอย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

แนวปฏิบัติที่ดี 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1.1 คณะกรรมการควรจัดประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้เรื่องส าคัญทั้งประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็น 
ที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้ผ่านการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

2.1.2 คณะกรรมการ ธพส. ควรก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้นและการใช้สิทธิออกเสียง  

2.1.3 คณะกรรมการ ธพส. ควรดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบด้วย 
จดหมายเชิญระบุ วัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอน
ออกเสียงลงมติ  โดยให้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม  

2.1.4 คณะกรรมการ ธพส. ควรดูแลให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน โดยการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระหรือเปิดโอกาสให้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และ
เปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  

2.1.5 คณะกรรมการ ธพส. ควรก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และ
เปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าด้วยวิธีที่ผู้ถือหุ้นเข้าถึงได้อย่างสะดวก   

การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1.6 ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้ที่ประชุมเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

2.1.7 กรรมการทุกคน ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง
ควรร่วมเข้าประชุมกับผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ  

2.1.8 คณะกรรมการ ธพส. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งค าถาม ต่อที่ประชุมตามวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาไว้อย่างเหมาะสม  

2.1.9 คณะกรรมการ ธพส. ไม่ควรสนับสนุนการเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระการประชุมส าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล เพ่ือตัดสินใจ  
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2.1.10 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละหัวข้อ โดยแยกตามแต่ละระเบียบวาระที่
เสนอแนบใบลงคะแนนเสียงและใบมอบฉันทะ  

2.1.11 คณะกรรมการ ธพส. ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้การด าเนินการประชุม
สามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า และตรวจสอบได้  

2.1.12 คณะกรรมการ ธพส. สนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม 
และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบ  พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม  

การจัดท ารายงานการประชุมและเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1.13 คณะกรรมการ ธพส. ควรก ากับดูแลให้ ธพส. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง
ภายในวันท าการไปด้วยวิธีที่ผู้ถือหุ้นเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

2.1.14 คณะกรรมการ ธพส. ควรดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีความถูกต้องครบถ้วน และมีการเปิดเผยด้วย
วิธีที่ผู้ถือหุ้นเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง 

 
2.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั งและเลือกตั งกรรมการ 

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามนโยบายการคัดสรรและแต่งตั้งคณะกรรมการที่
โปร่งใสและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  เรื่องแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการของ ธพส. 

แนวปฏิบัติที่ดี 

2.2.1 มีวาระเรื่องกระบวนการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเปิดเผยเกณฑ์ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 

2.2.2 เปิดเผยประวัติกรรมการทุกคน รวมถึงการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การมีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Conflict of Interest) และแสดงรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) โดยได้เผยแพร่ใน
รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของ ธพส. พร้อมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

2.2.3 มีการสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท าข้ึน 
 

2.3 บทบาทของผู้ถือหุ้นในการก าหนดคุณลักษณะของกรรมการ 

การเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ควรมีการก าหนดให้มีความหลากหลายในด้าน ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ ความช านาญ รวมทัง้ความหลากหลายเรื่องเพศและอายุ คุณสมบัติดังกล่าวควรถูกก าหนดในนโยบายการสรรหา
และแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งสอดคล้องเหมาะสมกับทิศทางของกลยุทธ์ที่ ธพส. ก าหนดไว้ ซึ่งจะช่วยสามารถเพ่ิมคุณค่า
ให้ ธพส. 
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แนวปฏิบัติที่ดี 

2.3.1 มีการก าหนดนโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล น าไปปฏิบัติ
และน าเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เช่น จ านวนการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ไม่ควรเกิน 3 แห่ง การแต่งตั้งอดีตผู้บริหารสูงสุดของ ธพส. ให้กลับมาเป็นกรรมการ ธพส. ควรมีระยะเวลา 
เว้นว่าง จากต าแหน่งผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี หรือ กรรมการในรัฐวิสาหกิจไม่ควรด ารงต าแหน่งเป็น 
ผู้ก ากับดูแลหรือ Regulator ของรัฐวิสาหกิจสาขานั้นๆ และกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าประชุมทุกครั้ง 

2.3.2 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการทุกคนและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผ่านเว็บไซต์  พร้อมแสดง
วันที่ เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

2.3.3 สนับสนุนให้มีการสรรหากรรมการใหม่จากบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท าขึ้น  และเป็น
กรรมการมืออาชีพ กล่าวคือ เข้าใจบทบาทของการท าหน้าที่กรรมการที่แตกต่างจากการเป็นผู้บริหาร  
มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลา เพ่ือเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของ ธพส. ได้ และมีการพัฒนาความรู้ให้
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถท าหน้าที่กรรมการได้อย่างสมบูรณ์ 

 
2.4 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

โดยหลักการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมากกว่าหนึ่ง หรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย คณะกรรมการต้อง
สร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจทุกราย ว่าได้รับการปฏิบัติและได้รับการปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่าง 
เท่าเทียมกัน เช่น การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ 
เข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน 

แนวปฏิบัติที่ดี 

2.4.1 คณะกรรมการ ธพส. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 ระดับ รวมถึงกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และ
สามารถตัดสินใจเพ่ือไม่ให้กรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมของ ธพส. 

2.4.2 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้น เพ่ือตั้งค าถามใด ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ 

2.4.3 ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ มีการก าหนดการไม่เพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม 

  



 

13 

หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

กรรมการทุกคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน มีหน้าที่ ควบคุม
ติดตามดูแลและตัดสินใจเรื่องนโยบายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง  
(Duty of Care) และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)  

คณะกรรมการ มีหน้าที่ทั้งทางด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย 
(Comformance Role) ท าให้บริษัทที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการมีมูลค่าเพ่ิม มีก าไรกลับไปยังผู้ถือหุ้น 
(Performance Role)  วางแผนกลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหารและก าหนดนโยบายส าหรับกรรมการเพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน ในขณะเดียวกันคณะกรรมการ ธพส. ยังต้องมีนโยบายให้ผู้บริหาร โดยจัดท าเป็นนโยบาย 
และมอบอ านาจ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ ในการบริหารควบคุม ดูแลการ
ด าเนินงานประจ า ซึ่งเป็นงานบริหารประจ า (Day to Day Management) มีอ านาจตัดสินใจภายในอ านาจที่
คณะกรรมการมอบให้ และมีหน้าที่รายงานผลปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการ  

คณะกรรมการ มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ ธพส. งานของกรรมการ คือ การประชุม 
มูลค่าเพ่ิมของกรรมการ คือ ความคิดเห็น การให้มุมมอง การวิพากษ์วิจารณ์ และพิจารณาอนุมัติแต่ละวาระการประชุม
ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรรมการทุกคนต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ ในการเตรียมตัว
ก่อนเข้าประชุม มีการตั้งค าถาม และให้ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งให้กรรมการร่วมกันเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้อย่างสมบูรณ์ 

องค์ประกอบทีเ่อ้ืออ านวยให้คณะกรรมการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์คือ 
 

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ธพส. 

แนวปฏิบัติที่ดี 

3.1.1 คณะกรรมการ ธพส. มีกรรมการจ านวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอ่ืน
อีกไม่เกิน 10 คน รวมทั้งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการควรมีการพิจารณา
ทบทวนจ านวนของกรรมการในคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงาน ทั้งนี้ การพิจารณา
เพ่ิมหรือลดจ านวนกรรมการท าได้โดยผ่านการอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  โดยให้ด าเนินการตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

3.1.2 คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยจ านวน 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

3.1.3 คณะกรรมการ ธพส. ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ด้านที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจและจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายหลักและพันธกิจของ ธพส. และมี
คุณสมบัติหลากหลายด้าน ทั้งในด้านความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนความหลากหลาย
ทางด้านอายุและเพศ  

3.1.4 กรรมการ ธพส. ควรด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจอ่ืนได้ไม่เกิน 3 แห่ง และถ้ามีการด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทและหรือหน่วยงานของรัฐเพ่ิมเติมจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งหลายบริษัท เพื่อให้
มั่นใจว่ากรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ การด ารงต าแหน่งของ
กรรมการทุกแห่งต้องมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์และในรายงานประจ าปี   
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3.1.5 กรรมการไม่ควรประกอบกิจการหรือด ารงต าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในกิจการอันเป็น  
การแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจ  

3.1.6 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการ
อีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 

3.1.7 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน โดยในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ คณะกรรมการควรจัดให้มีกระบวนการ
ที่ท าให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจในการท างานของประธานกรรมการ และท าให้เกิดการท างานที่เป็นอิสระ  

3.1.8 คณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้คราวละ 3 ปี ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการ
นั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความจ าเป็นและน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 

3.1.9 กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของ ธพส. ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ 
ธพส. ใช้มาในช่วงเวลา 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น  

3.1.10 คณะกรรมการควรมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของ ธพส. 

3.1.11 คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความจ าเป็นเพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง 
กลั่นกรองข้อมูลและเสนอแนวทางการพิจารณาก่อนให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป  

 
3.2 การสรรหากรรมการ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

3.2.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือสรรหากรรมการ ที่ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งคณะกรรมการที่ด าเนินการการสรรหาเป็น 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรจัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคล เพ่ือให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะท าให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความช านาญที่
เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ธพส. 
ก่อนจะน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ ธพส. ให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยต้องเสนอข้อมูล
อย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

3.2.2 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  ควรจัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการที่ไม่ใช้กรรมการโดยต าแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เว้นแต่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่งเป็นการเฉพาะ ให้ด าเนินการตามกฎหมายนั้น  

3.2.3 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  ควรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอย่างสม่ าเสมอ  
เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ  

3.2.4 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตาม มาตรา 5 
กรรมการของรัฐวิสาหกิจ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ส าหรับ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ แล้วยังต้องมีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
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(1) มีสัญชาติไทย (มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศ ที่รัฐวิสาหกิจจ าเป็นต้องแต่งตั้งตามข้อผูกพัน
หรือตามลักษณะของกิจการ) 

(2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ  
(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย  
(5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ  
(5/1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(5/2) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
(5/3) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
(7) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(8) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่ (มิให้ใช้บังคับแก่

กรรมการที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าต าแหน่งของราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุ้นไม่เกินร้อยละ
ศูนย์จุดห้าของทุนช าระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่) 

(9) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในนิตบิุคคลที่รัฐวสิาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรฐัวิสาหกิจนั้น
มอบหมายให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือด ารงต าแหน่งอ่ืน ในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น 

(10) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการจัดการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็น
ผู้รับสัมปทานผู้ร่วมทุนหรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น 

3.2.5 แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ด าเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการนโยบาย-
รัฐวิสาหกิจ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
(1) ให้น าสมรรถนะหลักและความรู้ที่จ าเป็น (Skill Matrix) มาใช้ในการพิจารณาสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจได้กรรมการตรงกับความต้องการที่แท้จริงในการขับเคลื่อนและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจได้ก าหนดความเชี่ยวชาญไว้เป็นการเฉพาะ การก าหนด 
Skill Matrix ต้องเป็นไปตามความเชี่ยวชาญดังกล่าวด้วย 

(2) ในการแต่งตั้งกรรมการอ่ืนที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาเสนอชื่อ
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การท างานในภาคธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการอ่ืน
ของรัฐวิสาหกิจนั้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ จากภาคธุรกิจต่างๆ 
มากยิ่งขึ้น 

(3) ห้ามมิให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอ่ืน เว้นแต่กรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือกรณีการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของ
บริษัทที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องของการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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(4) ไม่แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็น
กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ิมเติม ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

(5) ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจ าในกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ และเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(6) ให้มีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการประจ าในกระทรวงเจ้าสังกัด ซึ่งไม่อยู่ใน
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) จ านวน 1 คน 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือท าหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัดของ
รัฐวิสาหกิจ  ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจ าเป็นอาจแต่งตั้งเพ่ิมเติมได้อีกไม่เกิน 1 คน 

(7) ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจก าหนดให้มีผู้ด ารงต าแหน่งใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน
เป็นกรรมการ และผู้ด ารงต าแหน่งนั้นจะมอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นพิจารณามอบหมายผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในหน่วยงานในสังกัดที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีเวลา และเหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของแต่ละ
รัฐวิสาหกิจนั้น โดยท าเป็นค าสั่งมอบอ านาจเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ 

(8) กรณีกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจก าหนดให้มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ให้หน่วยงานนั้นแต่งตั้งจากบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานนั้น 

(9) ในกรณีที่ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการประจ าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หากข้าราชการผู้นั้น
เกษียณอายุหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประจ า ให้ส่วนราชการนั้นแต่งตั้งข้าราชการคนใหม่ไปแทน 
เนื่องจากข้าราชการผู้พ้นจากต าแหน่งแล้วไม่อยู่ในข่ายต้องได้รับโทษตามนัย พระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ.2534 และเพ่ือให้
การก ากับดูแลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามนโยบายของส่วนราชการนั้น เว้นแต่ข้าราชการ 
ผู้ที่เกษียณอายุหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประจ าและส่วนราชการพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในกิจการ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ส่วนราชการนั้นจะ
พิจารณาให้บุคคลดังกล่าวยังคงเป็นกรรมการในรัฐวิสากิจต่อไปจนครบวาระท่ียังเหลืออยู่ก็ได้  ทั้งนี้ให้
ค านึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายรัฐวิสาหกิจนั้นที่ให้อ านาจการแต่งตั้งหรือถอดถอนประกอบด้วย เพื่อ
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการพ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และบทก ากับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ธพส. 

แนวปฏิบัติที่ดี 

3.3.1 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ ธพส. กับฝ่ายจัดการ ธพส. ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน ดังนี้ 
• คณะกรรมการ มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของ ธพส. ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ

ข้อบังคับของ ธพส. อนุมัติตามมติที่ประชุมและจัดท านโยบายก ากับดูแลกิจการของ ธพส. ซึ่งกรรมการ
ต้องใช้การตัดสินใจด้วยความระมัดระวังและด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

• กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจ ารับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและ
กลยุทธ์ที่วางไว้ 

• คณะกรรมการ ควรจัดท ากฎบัตรหรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (Board Chater) ที่
ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน 
และควรมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งควรทบทวนการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ บริษัทกับกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

3.3.2 ก าหนดวิสัยทัศน์/ ภารกิจและกลยุทธ์ของ ธพส. ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมเเละสิ่งเเวดล้อมให้ความส าคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางการเติบโตดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
ท าให้มั่นใจว่าผู้บริหารจะสามารถน าวิสัยทัศน์ ทิศทางการเติบโตและกลยุทธ์ที่ถูกก าหนดขึ้นไปปฏิบัติให้
เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.3.3 ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่ส าคัญอย่างน้อยทุกปี รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย-
ทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของ ธพส. พร้อมทั้งติดตามดูแลผู้บริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน  
ที่ก าหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ  

3.3.4 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ ธพส. ด าเนินงานตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้   

3.3.5 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ เอ้ือให้บรรลุ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการด าเนินงานของ ธพส.  

3.3.6 คณะกรรมการควรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ ธพส. เป็นที่ตั้ง และกรรมการไม่ควรกระท า
การใดๆ อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ต่อ ธพส.  

3.3.7 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ ธพส. มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้การท ารายการที่อาจมีความของ
ผลประโยชน์เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงาน และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของ ธพส.  โดยผู้ที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์นั้นไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการเข้าท ารายการดังกล่าว รวมทั้งให้มีกา ร
เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด  

3.3.8 คณะกรรมการควรก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการให้ชัดเจน และสนับสนุนให้
ประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสม  
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3.3.9 ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประเมินถึงปัจจัยเสี่ย งส าคัญที่อาจเกิดขึ้น และก าหนด 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3.3.10 จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือรวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  

3.3.11 จัดให้มีหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพ่ือคอยดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ทั้งภายนอกและภายใน ธพส. 

3.3.12 จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใน ธพส. เพ่ือแสดงว่า ธพส. มีระบบควบคุมภายในที่
มั่นคง ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบจุดอ่อนจุดแข็งของ ธพส. เป็นอย่างดี  จึงท าให้การตรวจสอบภายใน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3.13 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองประจ าปีของคณะกรรมการ กรรมการรายบุคคล ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย 

3.3.14 จัดท าแผนพัฒนากรรมการประจ าปี 

3.3.15 น าเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการรายบุคคล ประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่อผู้ถือหุ้น 
อนุมัติประจ าปีและเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

3.3.16 ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 

3.3.17 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการที่มีความเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

3.3.18 จัดให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง  

3.3.19 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีการ
ประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล ท าให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมี
มาตรฐานสูง 

3.3.20 เป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. 

3.3.21 ไม่เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของ ธพส. 

3.3.22 คณะกรรมการตรวจสอบของ ธพส. ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อย 

3.3.23 กรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอ่ืนทั้งที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจ ากัดไม่เกิน 2 แห่ง โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ธพส. 

3.3.24 สนับสนุนให้ ธพส. มีการด าเนินงานเพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อธุรกิจของ ธพส. ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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3.3.25 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจนี้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยการ 
(1) แจ้งเวียนคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

รับทราบเพ่ือปฏิบัติตาม 
(2) ประกาศคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจอยู่ใน Website ที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได ้
(3) ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ ธพส. 

 
3.4 ความเป็นอิสระของกรรมการ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

3.4.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบการรายงานความเป็นอิสระของกรรมการที่เป็นอิสระ โดยเมื่อได้รับการแต่งตั้ง
ให้กรรมการที่เป็นอิสระเปิดเผยความสัมพันธ์กับ ธพส. และความเก่ียวข้องกับฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดก็ตามที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่ เป็นอิสระและ 
ควรจัดท าทุกปีในระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่าง
ด ารงต าแหน่งจนขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการ เพ่ือพิจารสถานะการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  
โดยทันที  

3.4.2 กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกท ารายงานรับรองความเป็นอิสระเมื่อได้รับการแต่งตั้งประจ าปี 

3.4.3 กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกมีการประชุมกันเอง อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ซึ่งไม่มีกรรมการโดยต าแหน่ง
หรือกรรมการที่เป็นข้าราชการเข้าร่วมประชุมด้วยความเป็นอิสระเป็นปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกรรมการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้ ธพส.
ก าหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน เรื่องคุณสมบัติ
ของ กรรมการตรวจสอบ ดังนี้  
(1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือ 

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

(2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

(3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ธพส. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ ควบคุมของ ธพส.  
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ธพส. ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของ ธพส. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ ธพส. และไม่เป็น  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ธพส.  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ ธพส. สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 



 

20 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก ธพส. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของ ธพส. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

(6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของ ธพส. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ธพส. 

(7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ธพส. หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ธพส. 

(8) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ ธพส. 
 
3.5 การถ่วงดุลอ านาจของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

3.5.1 การแต่งตั้งกรรมการจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการโดยต าแหน่ง 

3.5.2 รายชื่อกรรมการอิสระจากภายนอกต้องระบุไว้ในรายงานประจ าปี 
 
3.6 บทบาทของกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก 

วัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ธพส. เพ่ือแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากรัฐวิสาหกิจและภาครัฐ พร้อมกับน าประสบการณ์มาใช้ภายใต้บริบทของ ธพส. 
ตลอดจนอุทิศเวลา ศึกษาเรียนรู้ในกิจการของ ธพส. ให้ความร่วมมือในภารกิจด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย อันเป็น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ ธพส. อย่างแท้จริง 

แนวปฏิบัติที่ดี 

3.6.1 ใช้ประสบการณ์และทักษะเฉพาะเป็นดุลยพินิจในการร่วมอภิปราย พิจารณา ตัดสินใจในเรื่องกลยุทธ์อย่าง
เป็นอิสระ  

3.6.2 ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่  

3.6.3 มีหน้าที่ในการก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและก ากับดูแลผลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ  
 
3.7 ความมีประสิทธิภาพและการจัดตั งคณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือให้มีการพิจารณากลั่นกรองการด าเนินงานที่ส าคัญอย่างรอบคอบมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ ธพส. 
ควรจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมตามความจ าเป็น ทั้งนี้  ในการแต่งตั้งให้น า Skill Matrix  
มาใช้พิจารณาร่วมด้วย  โดยคณะกรรมการชุดย่อยควรประกอบด้วย อย่างน้อย 4 คณะ ดังต่อไปนี้ 
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แนวปฏิบัติที่ดี 

3.7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในรัฐวิสาหกิจ ปรับปรุง ปี 2555  เพ่ือท าหน้าที่สอบทาน/ก ากับดูแลการด าเนินงานของ ธพส. ดูแลรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือก ผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงความพอเพียงของการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยเฉพาะความเสี่ยง
ทางด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมี
ประสบการณ์ด้าน การบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอ ที่จะท าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินและมีประสบการณ์ความรู้ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างต่อเนื่อง สามารถท าหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  

3.7.2 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. อย่างน้อย 3 คน 
และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามดูแลท าให้เกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการ ธพส. และก ากับดูแลการด าเนินงานด้านก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของ ธพส. และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการ ธพส. ก าหนด   

3.7.3 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็น
กรรมการอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือคัดเลือกบุคคลที่
สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ธพส. โดยมีหน้าที่ก าหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส
และเหมาะสมกับกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของ ธพส. ประเมินคณะกรรมการ โดยน าผลการประเมิน
มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคณะกรรมการและเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนที่
เทียบเคียงกับภาคธุรกิจเดียวกันและไม่ขัดต่อกฏเกณฑ์ของ ธพส. ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ 
ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ  

3.7.4 คณะกรรมการความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. อย่างน้อย 3 คน ซึ่งควรเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ 
โดยมีอ านาจและหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ  
 

3.8 การด าเนินการประชุม 

แนวปฏิบัติที่ดี 

3.8.1 คณะกรรมการควรจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจนเป็นประจ าทุกปี 
และในกรณีที่มีการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม ควรให้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบในการเพ่ิมวาระการ
ประชุมดังกล่าวก่อนการประชุม  

3.8.2 กรรมการ ธพส. ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการ
ด าเนินธุรกิจของ ธพส. โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 12 ครั้ง อาจมีการประชุมครั้งพิเศษ
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีมีความส าคัญเร่งด่วน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี 



 

22 

3.8.3 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ  
ที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและรายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

3.8.4 คณะกรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยร้อยละ 90 ของจ านวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งหมด และควรมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 

3.8.5 ในการประชุมคณะกรรมการ ธพส. สามารถจะลงมติได้เมื่อมีจ านวนกรรมการขั้นต่ าอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
จึงถือว่าครบองค์ประชุม 

3.8.6 ในการประชุมคณะกรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันก าหนดวาระการ
ประชุมประจ าปีและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ธพส. โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ  
แต่ละคน สามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ 

3.8.7 เอกสารประกอบวาระประชุมจะส่งออกล่วงหน้าเพ่ือให้กรรมการ ธพส. มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในวาระต่างๆ ไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ (โดยให้นับรวมวันหยุดท าการ เช่น ประชุมวันที่ 8 ควรมีการ
จัดส่งเอกสารให้กับกรรมการ ภายในวันที่ 1)  

3.8.8 ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ธพส. ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติให้ถือตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็นเสียงชี้ขาด 

3.8.9 ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการและ
รับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือสามารถน านโยบายนั้นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระ  
ที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ ธพส. หรือเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นอิสระใน
การพิจารณาเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ ธพส. 

3.8.10 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดท ารายงานการประชุม และจัดส่งให้
ประธานกรรมการ ธพส. พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระ
แรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการ ธพส. สามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการ
ประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากท่ีสุดได้ภายใน 3 วันท าการ 

3.8.11 เมื่อที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้วรายงานนั้นจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร
ชั้นความลับของ ธพส.ณ ฝ่ายอ านวยการ ธพส. และ/หรือจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับ
เอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 
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3.9 การเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการ ธพส. จัดท านโยบายการเข้าถึงข้อมูลของกรรมการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ 
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงเวลา เพ่ือให้กรรมการมีเวลาพิจารณาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม โดยนโยบายการเข้าถึง
ข้อมูลอยู่ในส่วนที่ 3 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ของคู่มือฉบับนี้ 
 
3.10 ค่าตอบแทนกรรมการ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

3.10.1 คณะกรรมการพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ เพ่ือขออนุมัติ
จากผู้ถือหุ้น  

3.10.2 คณะกรรมการควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประธานคณะกรรมการและสมาชิก
ของชุดดังกล่าว ควรเป็นกรรมการที่เป็นอิสระเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน
ควรมีความสอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ  

3.10.3 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายหลักเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการในรายงาน
ประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ และค่าตอบแทนของกรรมการ โดยให้รวมถึงค่าตอบแทนจากการเป็นอนุกรรมการ
ต่างๆ และกรรมการในบริษัทย่อยด้วย  

 
3.11 อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ ธพส. 

แนวปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการ ธพส. มีอ านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของ ธพส. ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมายข้อบังคับ
ของ ธพส. กฎบัตรคณะกรรมการ ธพส. และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอนุมัติในการด าเนินงาน แผนหลักในการด าเนินงาน 
นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการด าเนินงานธุรกิจประจ าปี การก าหนดเป้าหมายที่
ต้องการของผลการด าเนินงาน การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารคล่องตัวยิ่งขึ้น คณะกรรมการ ธพส. จึงจัดท านโยบายอ านาจที่สงวน
ไว้ส าหรับคณะกรรมการ ธพส. โดยท าให้เป็นที่เข้าใจทั้งคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารว่าเรื่องใดบ้างที่เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการ และเรื่องใดบ้างเป็นเรื่องที่คณะกรรมการได้มอบหมายอ านาจให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจอนุมัติ 
สามารถท าเป็นนโยบายบริหารเพื่อพนักงานที่อยู่ในระดับรองลงไปไว้ถือปฏิบัติ 
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3.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการ ธพส. กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะการด าเนินธุรกิจ
ของ ธพส. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเข้ารับต าแหน่งใหม่ ธพส. จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
เพ่ือแนะน าให้รับทราบลักษณะและแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมของ ธพส. รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ
และจ าเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมถึง 

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ นโยบายและขั้นตอนกระบวนการท างาน 
(2) กลยุทธ์ แผนประจ าปี KPIs และงบประมาณ 
(3) โครงสร้างของ ธพส. และฝ่ายจัดการ 
(4) นโยบายในระดับปฏิบัติการที่คณะกรรมการ ธพส. ได้อนุมัติไปแล้ว 
(5) ลักษณะงานของฝ่ายปฏิบัติการ 
กรรมการใหม่ควรได้รับ 
(1) คู่มือกรรมการ 
(2) พบกับคณะกรรมการอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือพูดคุย/ ถามถึงเรื่องที่เป็นประเด็นส าคัญ 
(3) พบกับกรรมการผู้จัดการ เพ่ือพูดคุยเรื่องทิศทางอนาคตของ ธพส. เรื่องท่ัวไปทั้งภายนอกและภายใน ที่

อาจมีผลกระทบต่อ ธพส. ได้  
(4) พบกับผู้อ านวยฝ่ายการเงิน ท าความเข้าใจเรื่องการเงิน ปัญหา หรือมีค าถามอ่ืน 
(5) พบกับผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการก ากับดูแลกิจการ 
(6) พบกับผู้บริหารระดับสูง พูดคุยเรื่องงานที่ฝ่ายนั้นๆ รับผิดชอบและมีปัญหาอะไรบ้าง 

ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการ หรือผู้ที่เลขานุการคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการปฐมนิเทศ 
ตัวอย่างเช่น ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ เป็นต้น 

 
3.13 การพัฒนาคณะกรรมการ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ   ธพส. ได้มีนโยบายสนับสนุนให้
คณะกรรมการ ธพส. และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตร 
ที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของ ธพส. และหลักสูตรที่ จัดโดยหน่วยงานก ากับดูแลของรัฐ หรือ
องค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สถาบันกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
รวมทั้งมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ ธพส. และผู้บริหารระดับสูงต่างๆ ของ ธพส. อยู่เสมอ 
โดยน า Skill Matrix มาใช้ในการพิจารณา  ทั้งนี้ เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาใช้และปรับปรุงการพัฒนา ธพส. 
ต่อไป  
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3.14 การประเมินผลคณะกรรมการ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

3.14.1 คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควร
ก าหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์  

3.14.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ควรประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผย
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี  

3.14.3 จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก เพ่ือช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะ ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการและแผนพัฒนาไว้ในรายงานประจ าปี  

 
3.15 การด าเนินงานเกี่ยวกับผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน 

แนวปฏิบัติที่ดี 

3.15.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยสรรหาผู้บริหารสูงสุดเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด  

3.15.2 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ผู้บริหารสูงสุดจัดให้มีโครงสร้างผู้บริหารระดับสูง ขอบเขตงานและคุณสมบัติ 
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม  

3.15.3 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด 
ผู้บริหารระดับสูง และต าแหน่งส าคัญ (Key Positions) ของรัฐวิสาหกิจ  

3.15.4 คณะกรรมการควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการและพนักงานได้รับการอบรมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  

3.15.5 คณะกรรมการควรก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด และติดตามให้
ผู้บริหารสูงสุดประเมินผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และปัจจัยการประเมินดังกล่าว  

3.15.6 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ผู้บริหารสูงสุดมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของ ธพส. รวมถึงการรักษาพนักงานที่มีความสามารถของรัฐวิสาหกิจไว้  

3.15.7 คณะกรรมการควรให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของ 
ฝ่ายจัดการและพนักงาน และควรมีการทบทวนความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง  

3.15.8 คณะกรรมการควรก ากับให้ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ยึดถือประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 



 

26 

3.16 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

แนวปฏิบัติที่ดี 

 คณะกรรมการ ธพส. ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง
อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
อย่างชัดเจนและทันเวลา เพ่ือผลประโยชน์ของ ธพส. โดยรวมเป็นส าคัญ 

ธพส. จะปกป้องความลับของลูกค้าและผู้ถือหุ้น รักษาความเชื่อถือของลูกค้า โดยให้ความมั่นใจว่าจะรักษา
ความลับทางธุรกิจของลูกค้า ยกเว้นจะได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้ ธพส. ได้น าเอาระบบอิเล็คทรอนิกส์มาใช้ 
ในการสื่อสารภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและการท างาน ได้มีการก าหนดมาตรการและกฎ ระเบียบ
ต่างๆ  เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลและเอกสารอย่างไม่ถูกต้อง การใช้ข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม และผิด
จริยธรรม หรือใช้ไม่ถูกต้องตามอ านาจหน้าที่ จะมีผลให้ถูกลงโทษตามกฎระเบียบของ ธพส.  
 
3.18 เลขานุการคณะกรรมการ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

กรรมการผู้จัดการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ธพส. โดยต าแหน่ง โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการเป็นผู้ช่วย  
เพ่ือท าหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ท าหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม 
คณะกรรมการ ธพส. คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปี ตลอดจนจัดเก็บ
เอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด และให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมโดยรายงานให้แก่คณะกรรมการรับทราบ 
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หมวดที่ 4 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
คณะกรรมการ ธพส. ได้ให้ความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  ทั้งภายใน

และภายนอก ธพส. โดยก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของ ธพส. ประกอบด้วย 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก  
1.1 ผู้เช่าภาครัฐ 1.4 พนักงาน ธพส. 
1.2 ผู้เช่าภาคเอกชน 1.5 คู่ค้า 
1.3 ผู้ใช้บริการ 1.6 ชุมชน/สังคม 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง  
    2.1 ผู้บริหาร ธพส. 
    2.2 หน่วยงานก ากับดูแล 
    2.3 คณะกรรมการ ธพส. 

เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีและการเติบโตในระยะยาวของ ธพส. จึงได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไว้ ดังนี้ 
 
4.1 บทบาทของคณะกรรมการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความส าคัญในการด าเนินงานของ ธพส. ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ดังนั้น 
คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก ากับดูแลให้มีกลไกลและการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการพัฒนาการ
ด าเนินงานและไม่ควรกระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น 

แนวปฏิบัติที่ดี 
4.1.1 คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน 
4.1.2 คณะกรรมการควรระบุความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และควรก ากับดูแลให้มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมการด าเนินงานของ ธพส. 

4.1.3 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามนโยบายการปฏฺบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไว้ในรายงานประจ าปี 
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4.2 บทบาทของ ธพส. ต่อผูม้สี่วนได้ส่วนเสีย 

ธพส. ไดก้ าหนดแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไว้ดังนี้ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

4.2.1 ผู้เช่าภาครัฐ ผู้เช่าภาคเอกชน และผู้ใช้บริการ    

ธพส. มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้เช่าภาครัฐ ผู้เช่าภาคเอกชน และผู้ใช้บริการ 
ซึ่งเป็นลูกค้าของ ธพส. เพ่ือให้ได้รับผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ ยังมุ่งม่ันเพิ่มบริการต่างๆ ให้ครบวงจร เพ่ือเป็นส านักงานท่ีสมบูรณ์แบบ 

ธพส. แสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
ค านึงถึงสุขภาพความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอด
ช่วงอายุบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือปรับปรุงบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการขาย ต้องกระท าอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้ เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จาก
ความเข้าใจผิดของลูกค้า  

4.2.2 ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 

ธพส. ถือว่าผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเป็นหนึ่งในปัจจัยความส าเร็จ และจะสนับสนุนพัฒนาความสามารถ
ในการท างานให้เป็นระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความม่ันใจในคุณภาพชีวิตการท างานอย่างเท่าเทียม  
ไม่ค านึงถึง เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ มีสถานที่ท างานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี 
พนักงานและลูกจ้างได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4.2.3 คู่ค้า 

ธพส. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอ้ือประโยชน์ร่วมกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค บนพ้ืนฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม 

ธพส. แสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลง  
ที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริ การให้ได้
มาตรฐาน ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าเคารพต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า
เพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน  

4.2.4 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ธพส. ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ สังคมชีวิตของชุมชน 
รวมทั้งให้ความส าคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ าเสมอ  โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบต่อชุมชนและสังคมอย่างเคร่งครัด 

ธพส. ด าเนินธุรกิจพัฒนาที่ดิน เพ่ือสร้างและบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ให้บริการเช่าพ้ืนที่ส านักงานให้แก่
หน่วยราชการต่างๆ และพ้ืนที่พาณิชย์แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาทรัพย์สินอ่ืนของรัฐในอาคาร 
ที่ออกแบบโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้
มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยรอบ
น้อยที่สุด และมีการรักษาสภาพแวดล้อม โดย ธพส. มีเจตจ านงที่จะด าเนินการต่างๆ ภายใต้ความมุ่งมั่น ดังนี้ 
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(1) ธพส. จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

(2) ธพส. มุ่งเน้นที่จะป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุ หรือ ณ จุดเกิดเหตุ มิให้กระทบต่อสภาพแวดล้อม 

(3) ธพส. จะพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ขยะทั่วไปให้ดีขึ้น 

(4) ปลุกจิตส านึกของพนักงานทุกคน ให้ช่วยกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

(5) ประชาสัมพันธ์นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่พนักงานทุกคน หรือบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงานให้กับ ธพส. และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน 

 

4.2.5 หน่วยงานก ากับ  

ธพส. ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์  ในฐานะ
หน่วยงานก ากับ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐและสินทรัพย์อ่ืนๆ ให้
สามารถน ามาพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม มีการบริหารจัดการสินทรัพย์สมัยใหม่ ตลอดจนเทคนิควิธีการใน
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ 

ธพส. แสดงความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การก าหนด
ค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือ
มากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้ความรู้ 
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท างาน
ในด้านอ่ืนๆ 

4.2.6 คณะกรรมการ ธพส. 

ธพส. มุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและมติของคณะกรรมการ ธพส. ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นภาครัฐ
ได้มอบให้ไว้  โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตและการสร้างมูลค่าเพิ่มของ ธพส. ในระยะยาว 
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หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส 
 

ธพส. มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นย า และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การเปิดเผย
ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นตัวชี้วัดความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับ ธพส. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
หลักการส าคัญในการเปิดเผยข้อมูล 

(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของ ธพส. ที่มีต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างเช่น การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต การเคารพสิทธิ
มนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และการเผยแพร่กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันในเรื่อง 
• โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน  
• สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน  
• สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
• กฎเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ เพ่ือให้

มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
• ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(3) เปิดเผยและชี้แจงนโยบายที่ส าคัญ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการด าเนินงานและการเงิน ใน
รายงานประจ าปีบนเว็บไซต์ 

(4) มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ชัดเจน  
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ก่อนเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศด้วยความเป็นธรรมคือให้ทั้งด้านบวกและด้านลบ 

(5) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ก าหนดขึ้นไว้ในรายงานประจ าปี 

(6) ท าให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เปิดเผยทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงินนั้นมีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ 
สม่ าเสมอ และทันเวลา 

(7) สนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

(8) มีการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ตามกฎบัตร รวมทั้งการเปิดเผย
จ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม การประชุมประจ าปี การมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นในที่ประชุม เกณฑ์ 
รูปแบบ การจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล 
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5.1 การรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร 

คณะกรรมการ ธพส. ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่สภาวิชาชีพ
บัญชีไทยประกาศใช้ โดยจัดท ารายงานประจ าปีและงบการเงินส่งให้ส านักงาน  การตรวจเงินแผ่นดิน จัดให้มีการ
รายงานการบริหารในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

แนวปฏิบัติที่ดี 

5.1.1 มีการสรุปประเมินสถานะ และแนวโน้มการด าเนินงานของ ธพส. ในลักษณะที่เข้าใจง่าย และเป็นมาตรฐาน
ในรายงานประจ าปี 

5.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดท ารายงานทางการเงิน ควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชีภายนอกไว้ในรายงานประจ าปี ตามแนวปฏิบัติที่ดีของกระทรวงการคลัง 

5.1.3 จัดท ารายงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้ในการบริหารและการวิเคราะห์  

5.1.4 บันทึกข้อมูลที่เก่ียวกับรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหารที่ถูกต้องในระบบ GFMIS-SOE ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
5.2 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ ธพส. สามารถค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ ช่วยให้รายงานทางการเงินของ ธพส. ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
ด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือเป็นมาตรการอีกอย่างหนึ่ง ที่ท าให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการท างานที่จัดท าไว้
เป็นไปโดยปกติ ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ มีการระมัดระวังในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนที่อาจส่งผลเสียหาย
ให้กับ ธพส.  

หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ ก ากับดูแลที่ดี

และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
(2) ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ ธพส. 
(3) ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพของ

องค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร  
(4) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในตาม (1) ถึง (3) รวมทั้งมีข้อเสนอแนะวิธีและมาตรการในการ

ปรับปรุงแก้ไขหน้าที่ตาม (1) ถึง (3) 
(5) ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพ่ือให้สามารถเข้าใจแผนงานและก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน 

ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อ ธพส. 
(6) พัฒนาและอบรมความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้

การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ ธพส. 
(7) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ 

ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน  ต้องปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีหน่วยตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
วิธีการปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ ธพส. ให้รายงานพร้อม
ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบเพ่ือแจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดต่อไป ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายใน พบหรือ
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด าเนินงานของ ธพส. อย่างร้ายแรง การ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน ให้
รายงานพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที เพ่ือพิจารณาเสนอคณะกรรมการ ธพส. 
ต่อไป หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ธพส. มีหน้าที่ดังตอ่ไปนี้  

(1) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

พร้อมที่จะตรวจสอบได้  
(3) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ตรวจสอบภายใน  

แนวปฏิบัติที่ดี 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และท างานร่วมกับผู้ตรวจสอบ
ภายนอกวางแผนการตรวจสอบประจ าปี  ซึ่งควบคุมได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องการเงิน การปฏิบัติงาน การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน การจัดการกับความเสี่ยงด้านต่างๆ  เมื่อได้ผลของการตรวจสอบภายใน อาจต้องมีกระบวนการของการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลขึ้น ซึ่งจะเป็นการเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน 
 
5.3 คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ท าให้งบการเงิน รายงานทางการเงินประจ าปีที่ต้องรายงานให้กับผู้ถือหุ้น
มีความถูกตอ้ง ตรวจสอบได้ โปร่งใส และทันเวลา  

ผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่รับผิดชอบ สอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ทบทวนก ากับการปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนด และรายงานให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นทราบ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติคือทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย สมาชิกอย่างน้อย 
3 คน และอย่างน้อยหนึ่งในสามต้องมีความรู้ด้านการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีส่วนช่วยให้คณะกรรมการ ธพส. 
เพ่ิมความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่มากข้ึนโดยเฉพาะหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

5.3.1 การก ากบัดูแลการด าเนินกิจการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ 

5.3.2 การปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.3.3 การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ  

5.3.4 การจัดท ารายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม  

5.3.5 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

5.3.6 การท ารายการระหว่างกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอ่ืนที่จ่ายแก่ผู้สอบ
บัญชีภายนอกแยกกันในงบการเงิน ปรับเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก 3 ปี เพ่ือยืนยันความเป็นอิสระ 
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5.4 การทบทวนรายงานการเงิน 

เนื่องจากข้อมูลทางการเงินเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญอย่างมาก ดังนั้นกฎหมายจึงก าหนดให้ต้องมีผู้สอบ
บัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นและรับรองงบการเงิน กรรมการตรวจสอบ จึงมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง 
เพียงพอ เชื่อถือได้เนื่องจากกรรมการตรวจสอบ ไม่ได้มีอาชีพเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานบัญชี
เป็นการเฉพาะ แต่ควรมีความรู้ทางบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะเข้าใจเห็นประเด็นที่น่าสงสัย และสามารถให้
ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ เพ่ือเป็นตัวช่วยส าคัญในการสอบทาน ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 
กรรมการตรวจสอบ ควรประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอย่างใกล้ชิดด้วย 

แนวปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนรายงานทางการเงิน หน้าที่การสอบทานงบ
การเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.4.1 สอบทานนโยบายบัญชีที่ส าคัญของ ธพส. โดยพิจารณาวาระในการเลือกนโยบายดังกล่าว ได้ค านึงถึง
ผลต่างที่เกิดขึ้นระหว่างแต่ละทางเลือก ประโยชน์ที่ผู้ใช้งบการเงินได้รับเหตุผลของฝ่ายจัดการและการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  

5.4.2 สอบทานการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส าคัญของ ธพส. ในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)  โดยพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลง ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและผลกระทบในปัจจุบัน
และอนาคตที่จะเกิดข้ึน  

5.4.3 สอบทานรายการที่ไม่ใช่รายการปกติ ซึ่งมีนัยส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณา  
ความสมเหตุสมผลของการท ารายการดังกล่าว ผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน และ
ความถูกต้องครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล  

5.4.4 สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เช่น รายการเช่า
หรือรายการกู้ยืมที่มีระยะเวลายาวกว่าการท าสัญญาทั่วไป รายได้ที่รับรู้ก่อนเวลาอันควร รายจ่ายที่ประวิง
เวลาการรับรู้ รายการนอกงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน (Off Balance Sheet) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและ
การตั้งส ารองต่างๆ รวมทั้งการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impairment of Assets) เป็นต้น  

5.4.5 สอบทานข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน เช่น รายงานของผู้ตรวจสอบภายในรายงานการ
บริหารความเสี่ยง เป็นต้น  

5.4.6 รายงานประเด็นที่พบจากการสอบทานรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ ธพส. และติดตามให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงประเด็นดังกล่าว ภายในเวลาที่ก าหนด  

5.4.7 สอบทานประมาณการที่จัดท าโดยฝ่ายจัดการ (ถ้ามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของ สมมติฐานที่ใช้
ผลกระทบที่จะมีต่องบการเงิน และความถูกต้องครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานที่ควรรับผิดชอบ
หลักในการก ากับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน และท างานกับคณะกรรมการตรวจสอบคือหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหน่วยงานควบคุมภายใน 
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5.5 การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตและอาจมีผลกระทบ (ด้านลบ) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ขององค์กรทั้งในทางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการเงิน ธพส. ก าหนดแนวทาง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไป เพ่ือ
การคาดการณ์ และลดผลเสียของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับ ธพส. ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้โดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
แนวปฏิบัติที่ดี 

5.5.1 จัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความเสี่ยงโดยตรง 

5.5.2 หน่วยงานบริหารความเสี่ยง เป็นหน่วยงานที่ท าการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่
กระบวนการที่สร้างขึ้นและอยู่โดยล าพังได้ แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการ
ท างานร่วมกับโครงการหรือภาระงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติอยู่ให้เป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือปัญหา 

5.5.3 หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่จัดท ารายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอให้กับคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.  

 นอกจากพึงยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจว่าด้วยจรรยาบรรณแล้ว ยังพึงต้องยึดถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับองค์กร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร และพนักงานรวมทั้งรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร 
3. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตวางตัวเป็นกลาง  
4. ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระท ากับ ธพส. หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ ธพส. 

ซึ่งตนเป็นกรรมการอยู่  
5. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคลต่อผลประโยชน์ของ ธพส. รวมถึง 

 5.1 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
 5.2 ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางท่ีผิด  
 5.3 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันขององค์กร 
 5. 4 ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาขององค์กร  

6. ต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง ไม่สร้างข้อผูกมัดท่ีอาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง 
7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท างาน  
8. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ  
9. ไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นส าคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้น

ในกิจการ หรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน หรือท าธุรกิจกับ ธพส. ที่
ตนเองเป็นกรรมการอยู่  

10. ต้องไม่กระท าการใดๆ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของ ธพส. ที่ตนเป็นกรรมการอยู่ 
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5.6 การบริหารจัดการและการจ ากัดการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ให้ความส าคัญต่อการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของ ธพส. 
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนตัวหรือเอ้ือต่อผู้ อ่ืน  อันก่อให้เกิดความไม่ธรรม  
ในการด าเนินธุรกิจและกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในขึ้น ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับไม่ใช้ข้อมูลภายในของ ธพส. ที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนิน
ธุรกิจเปิดเผยต่อสาธารณชนที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อม แล ะ 
ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. จัดให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลภายใน ประกอบด้วย 
2.1 กรณีท่ีอาจชะลอการเปิดเผยข้อมูล ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง ต้อง

ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ ธพส.  โดยทันทีที่สามารถสรุปผลได้หรือ 
มีความแน่นอนแล้ว อาทิ 

- เรื่องท่ีอยู่ระหว่างการเจรจาหรือการเปิดเผยอาจกระทบต่อผลการเจรจา   
- เรื่องท่ีต้องได้รับอนุมัติจากองค์กรหรือบุคคลอ่ืน และการเปิดเผยในระหว่างการขออนุมัติ  

อาจส่งผลกระทบในลักษณะที่ท าให้ผู้ลงทุนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
2.2 การรักษาความลับของข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย ในระหว่างที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้

เปิดเผยข้อมูลภายใน ธพส. มีหน้าที่ดูแลจัดการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ใดน าไปแสวงหา
ประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ  

2.3 การเปิดเผยข้อมูลที่จะเกิดการรั่วไหลก่อนที่จะสามารถยืนยันข้อเท็จจริงและผลกระทบ 
ที่เกี่ยวข้องได้ ธพส. ควรด าเนินการ เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับสถานการณ์นั้น โดยมีข้อมูลดังนี้  

 (1) รายละเอียดของเรื่องเท่าท่ีจะสามารถระบุได้  
 (2) อธิบายเหตุผลที่ยังไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน  
 (3) แสดงความผูกพันของบริษัทจดทะเบียนที่จะเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลในโอกาสที่กระท าได้ 
2.4 กรณีจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทต่อการด าเนินการ  

ที่จ าเป็นแก่ ธพส. อาทิ หน่วยงานก ากับ หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) เป็นต้น โดยที่ยังมิได้
เปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ ธพส. ต้องด าเนินการให้มั่นใจว่า ผู้รับข้อมูลทราบถึงหน้าที่ในการรักษาความลับ
ของข้อมูล เพ่ือป้องกันการน าข้อมูลนั้นไปใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 

2.5 จัดให้มีกระบวนการรับมือกับกรณีที่เกิดข่าวลือ การรั่วไหลของข้อมูล  และการเปิดเผยข้อมูล
โดยมิได้ตั้งใจ หากข่าวลือหรือข้อมูลที่มีการรั่วไหลหรือถูกเปิดเผยไปโดยมิได้ตั้งใจ ทั้งที่เป็นข้อมูลภายในและ
ภายนอก ต้องชี้แจงหรือเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างทั่วถึง 

2.6 การรักษาข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นความลับของลูกค้าหรือคู่ค้า โดย ธพส. จะไม่น าข้อมูลดังกล่าว
มาใช้เพ่ือประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
ก าหนด 

2.7 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุมและป้องกันการเข้าถึง
ข้อมูลของ ธพส. จากบุคคลภายนอก และก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของ ธพส. ด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดวิธีปฏิบัติ
ในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลภายใน ดังนี้   
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วิธีปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลภายใน 
 

1. ขอบเขต 
ข้อมูลภายใน หมายถึง  ข้อเท็จจริง เอกสาร หลักฐาน หรือสารสนเทศที่มีสาระส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ

และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นการทั่วไป   ซ่ึงเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนเพียงพอจะเป็นประโยชน์แก่การเข้ามา
เป็นคู่ค้า ผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ยื่นเสนอราคา อันเป็นเหตุให้เกิดการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม   ทั้งนี้ ข้อมูล
ภายในที่ต้องพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท   
(2) ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับนโยบายจากหน่วยงานก ากับท่ีมอบหมายให้ด าเนินการ   
(3) ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื อจัดจ้าง   

 

2. ประเภทชั นความลับ  แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ 
(1) ลับที่สุด (TOP SECRET) หมายถึง ขอมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางสวนจะกอให

เกิดความเสียหายแกประโยชนแก่ ธพส. อย่างร้ายแรงที่สุด 
(2) ลับมาก (SECRET) หมายถึง ขอมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางสวน จะกอใหเกิด

ความเสียหายแกประโยชนแก่ ธพส. อย่างร้ายแรง 
(3) ลับ (CONFIDENTIAL) หมายถึง ขอมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางสวนจะก่อให

เกิดความเสียหายแก่ ธพส. 
องค์ประกอบในการก าหนดชั้นความลับ ประกอบด้วย 1) ความส าคัญของเนื้อหา  2) แหล่งที่มาของข้อมูล  

3) วิธีการน าไปใช้ประโยชน์  4) จ านวนบุคคลที่รับทราบ  5) ผลกระทบหากมีการเปิดเผย  6) หน่วยงานของรัฐ 
ที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติในการก าหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร 
 โดย ผู้มีอ านาจในการก าหนดชั้นความลับ ประกอบด้วย  
 (1) กรรมการผู้จัดการ ก าหนดชั้นความลับ พร้อมให้เหตุผลประกอบการก าหนดชั้นความลับของข้อมูล
ภายใน  ทั้งนี้ อาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความจ าเป็นให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 (2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ผู้บริหารหรือพนักงาน ธพส. ที่เกี่ยวข้องมีอ านาจก าหนดชั้นความลับ
เป็นการชั่วคราวได้และให้รับเสนอต่อผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ เพ่ือสั่งการเกี่ยวกับการก าหนดชั้นความลับ
ต่อไปในทันท ี
อ้างอิงตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
3. การบริหารจัดการและการจ ากัดการใช้ข้อมูลภายใน 

3.1 ก าหนดขอบเขตการใช้ข้อมูลภายในเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้ข้อมูลที่ล่วงรู้ว่า
จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่มีการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและไม่มีการน าไปเปิดเผย ส่งต่อ 
หรอืน าข้อมูลไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

3.2 ก าหนดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในในแต่ละด้าน (Access Person) และควบคุม/ตรวจสอบ
การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของ Access Person ให้ใกล้ชิดมากกว่าบุคคลทั่วไป โดย
ก าหนดระบุตัวบุคคลและอ านาจหน้าที่ (Authentication & Authorization)  เพ่ือควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน  
ให้ผู้มีอ านาจก าหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบข้อมูลภายในจากการปฏิบัติงานตามประเภทของข้อมูล ดังนี้ 

• ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย ข้อม ูลระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  เอกสารประกอบการประชุม   



 

37 

บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทมิให้ถูกเปิดเผย 
ประกอบด้วย  กรรมการ ธพส.   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ธพส.  และฝ่ายจัดการ ซึ่งเป็นหน่วยงานใน ธพส.  
ที่น าเสนอระเบียบวาระการประชุม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ธพส. ประกอบด้วย ผู้ที่ลงนามในระเบียบวาระ  
การประชุม พนักงาน ธพส. ที่จัดท าระเบียบวาระการประชุม  

• ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับนโยบายจากหน่วยงานก ากับที่มอบหมายให้ด าเนินการ  
ประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  เอกสารประกอบต่างๆ  

บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับนโยบายจากหน่วยงานก ากับที่มอบหมายให้
ด าเนินการ ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารตามสายงานที่ได้รับมอบหมาย  และพนักงาน ธพส. ที่เกี่ยวข้อง 

• ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื อจัดจ้าง  ประกอบด้วย ข้อมูลการพิจารณาคุณสมบัติของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอ ผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อนผู้มีอ านาจอนุมัติลงนาม  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอ่ืนที่ยังไม่ได้รับ
อนุมัติให้ด าเนินการเปิดเผย 

บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ฝ่ายจัดซื้อ  เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบ  กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์  กรรมการพิจารณา
ผลการสอบราคา  กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3.3 เก็บรักษาข้อมูลภายในทั้งข้อมูลที่เป็นเอกสารและข้อมูลเอกสารและข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันมิให้ส่่วนงานและ/หรือบุคลากรอ่ืนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับรู้หรือเข้าถึงข้อมูลในความ
รับผิดชอบของกันและกันได้โดย 
 (1) กรณีข้อมูลเป็นเอกสาร  

จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลในสถานที่ที่สามารถควบคุมและแสดงการขอใช้เอกสารนั้นได้อย่างเข้มงวด 
รวมถึงการควบคุมมิให้มีการรั่วไหลของข้อมูลเมื่อมีการท าส าเนาเอกสารหรือเรียกพิมพ์ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ 
และการท าลายส าเนาเอกสารข้อมูลภายในที่ไม่ใช้งานแล้ว 
 (2) กรณีข้อมูลเป็นเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จัดให้มีรหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือป้องกันบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปใช้งานได้มีระบบการบันทึก
และจัดเก็บหลักฐานการเข้าใช้งาน ซึ่งรวมถึงการเรียกดูและการแก้ไขข้อมูล โดยแนวทางการจัดเก็บ logs ตามหลักการ
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ของ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

 
4. การกำก ับดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องก ันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน   

4.1 ก ากับดูแลให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน นโยบาย
เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน   นอกจากนี้  ให้มีขั้นตอนในการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีตรวจพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า อาจมีการใช้ข้อมูลภายใน โดยหากพบว่ามีการใช้
ข้อมูลภายในจริง ให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

4.2 มีการสื่อสารนโยบาย จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือให้
พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

4.3 จัดให้พนักงานใหม่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ และหลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

4.4 สื่อสารช่องทางที่พนักงานสามารถแจ้งพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายนโยบาย 
จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  

4.5 ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการจ ากัดการใช้ข้อมูลภายใน เป็นระยะๆ 
และมีการรายงานข้อบกพร่องที่พบให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
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5.7 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ให้ความส าคัญต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ เมื่อมีความจ าเป็นต้องขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ก็เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบ
ไปถึงการรักษาความลับ (Confidentiality)  ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) 
ของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ก่อให้เกิดแนวโน้มให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือความเสียหายในระดับบุคคลหรือองค์กร   
โดยด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เสรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563  จึงได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. จัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่ส าคัญในกระบวนการด าเนินธุรกิจของ ธพส. ดังนี้ 
1.1 การได้รับความยินยอม (Consent) จากเจ้าของข้องมูล ในการเก็บรวบรวม การใช้ และ 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้เก็บรวบรวมหรือผู้ใช้ข้อมูลแจ้งไว้ตั้งแต่แรกเท่านั้น กล่าวคือ ต้อง
ได้รับการขออนุมัติจากเจ้าของข้อมูล  

1.2 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคล โดยควบคุมและป้องกันการเข้าถึง
ข้อมูลของ ธพส. หรือถูกเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและหน้าที่ความ
รับผิดชอบบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล 

1.3 การก าหนดช่องทางให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ถอนความยินยอม ขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลเมื่อใด
ก็ได้ หากเป็นความประสงค์ของเจ้าของข้อมูล 

2. จัดให้มีกระบวนการจัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 

3. ก ากับให้มีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Data Protection Officer : DPO) เพ่ือตรวจสอบ
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 

4. ก ากับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือน าไปจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและด าเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรการหรือแนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลที่ก าหนดไว้ 

5. กรรมการและผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายหรือประกาศอ่ืนที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งในปัจจุบันและที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างเคร่งครัด 
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หมวดที่ 6 การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

ส่วนที่ 1 นิยามการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
1. ธพส. หมายถึง บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
2. Compliance Unit หมายถึง หน่วยงานก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ตามค าสั่งให้ปฏิบัติงานด้านการก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
3. คณะกรรมการ ธพส. หมายถึง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 
4. คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ธพส. โดยให้มีหน้าที่

หรือรับผิดชอบในบางเรื่อง ซึ่งเก่ียวกับการก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
5. ผู้ปฏิบัติงาน ธพส. หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับ พนักงานและลูกจ้าง ของ ธพส. 
6. การก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร หมายถึง กระบวนการก ากับการปฏิบัติ งานให้เป็นตาม 

ที่กฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรก าหนด ตลอดจนกระบวนการในการรวบรวมและติดตามกฎหมาย การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขององค์กร การให้ค าปรึกษา การตรวจสอบและป้องกันการรายงาน 
การติดตามและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร ลดผลกระทบและความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ซึ่งอาจส่งผลกระทบท าให้องค์กรได้รับ
โทษตามกฎหมายสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือชื่อเสียง 

7. กฎหมาย หมายถึง กฎหมาย กฎเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับกับ ธพส. ระเบียบ 
ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรภายนอกซึ่ง ธพส. ต้องปฏิบัติตาม 

8. กฎระเบียบองค์กร หมายถึง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ค าสั่ง ประกาศ นโยบาย คู่มือและแนวปฏิบัติ 
ที่ออกโดยคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ ธพส. และอยู่ภายใต้
กฎหมายเพื่อให้บุคลากร ธพส. ปฏิบัติตาม 
 
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของแนวทางการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้ 
1. การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
2. การก าหนดโครงสร้างภายในหน่วยงาน 
3. การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ธพส.  
4. การก าหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
5. กระบวนการก ากับ ติดตาม สอบทาน และรายงาน 
6. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
7. การจัดการและพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 

 
2.1 การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ธพส. ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับการบริหารและด าเนินงานด้วยมาตรฐานสูงสุด ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้บทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความยั่งยืนและเติบโตในธุรกิจ ครอบคลุม
เนื้อหา 5 ข้อ ดังนี้ 
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1. ธพส. ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักรู้ และผลักดันให้เกิดเป็นค่านิยม
ร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง  

2. ธพส. มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรภายใน ธพส.  และพัฒนาไปสู่
การเป็นองค์กรต้นแบบ 

3. ธพส. มีหน้าที่ที่ต้องท าความเข้าใจในงานของตนว่าเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และพึงตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับที  ่
กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 

4. ธพส. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงข้อสั่งการของหน่วยงานก ากับและมติคณะรัฐมนตรี 
ที่บังคับแก่ ธพส. หรือที่ ธพส. ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงพึงปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ ธพส. 

5. ธพส. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและ 
การประพฤติมิชอบ รวมถึงการให้หรือรับสินบนกับทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของภาคเอกชน และบุคคลอื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 

2.2 การก าหนดโครงสร้างภายในหน่วยงานเพื่อการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ 

ธพส. ก าหนดโครงสร้างหน่วยงานก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Unit) เพ่ือ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของ ธพส. พร้อมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม การก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ไม่ใช่เป็น
เพียงหน้าที่ของ Compliance Unit แต่เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ต้องร่วมกัน จึงน ารูปแบบและกลไก 
การก ากับตามทฤษฎี Three Lines of Defense โดยมีคณะกรรมการ ธพส. คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร และฝ่ายงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 

 
 2.3 การก าหนดบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ธพส. ก าหนดบทบาทหน้าที่รวมถึงสายการรายงานการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ ทั้งคณะกรรมการ ธพส. คณะกรรมการชุดย่อย และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่ชัดเจน
สอดคล้องกับโครงสร้างที่ก าหนดเพ่ือผลักดันการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ ดังนี้ 

1. ฝ่ายก ากับชั้นที่หนึ่ง (1st Line Defense) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานระดับส่วน/ฝ่าย ในฐานะผู้ด าเนินงาน
และเจ้าของกระบวนงาน มีหน้าที่ปฏิบัติงานและก ากับดูแลงานของตนให้เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบก าหนด 
รวมถึงขั้นตอนกระบวนงานที่ก าหนดไว้ โดยท าการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

2. ฝ่ายก ากับชั้นที่สอง (2nd Line Defense) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงาน ระดับสายงาน และหน่วยงาน
ก ากับกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Unit) มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ ตลอดจนดูแลก ากับการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานใน
ความรับผิดชอบของตน (1st Line Defense) และให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ และสื่อความถึงกฎหมายและกฎระเบียบ
องค์กรที่ได้ก าหนดขึ้น 
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3. ฝ่ายก ากับชั้นที่สาม (3rd Line Defense) หมายถึง ฝ่ายตรวจสอบภายใน ของ ธพส. มีหน้าที่
ตรวจสอบกระบวนการท างานของฝ่ายก ากับ 1st Line Defense, 2nd Line Defense โดยรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
แผนภาพของ Three Lines of Defense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
2.4 ก าหนดบทบาทหน้าที่ Compliance Unit 

Compliance Unit ก าหนดบทบาทหน้าที่ครอบคลุมถึงการก าหนดนโยบายด้าน Compliance 
การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายในประเด็น Compliance การสอบทานและป้องกัน ตลอดจนการติดตาม
รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องปรับปรุง 

 
2.5 กระบวนการก ากับ ติดตาม สอบทานและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 

Compliance Unit ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือให้มั่นใจว่า ธพส. จะบรรลุนโยบาย
การก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ ตลอดจนมีกระบวนการด าเนินงาน  
ด้าน Compliance ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล ซึ่งก าหนดประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก ดังต่อไปนี้ 

1. รวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ ธพส. จัดท าฐานข้อมูล 
ในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการใช้งาน เหมาะสมกับลักษณะปริมาณของข้อมูล ถูกต้อง 
และครบถ้วน โดยมีการปรับปรุง เพ่ิม เปลี่ยนแปลง ข้อมูลในฐานข้อมูลที่เป็นระบบสารสนเทศอย่างเป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนมีการส ารองข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นประจ า 

2. ก ากับ ติดตาม และสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร โดยจัดท ารายงาน
ความเห็นเสนอกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูล 
แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการด าเนินงานพร้อมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนหรือกระบวนงานนั้น ๆ 

1st Line Defense 
- ผู้อ านวยการฝ่าย 
- ผู้จัดการฝ่าย 
- พนักงาน 
- ลูกจ้าง 

 

3rd Line Defense 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

2nd Line Defense 
- รองกรรมการผู้จัดการ 
- ผู้ช่วยกรรมการ 
- Compliance Unit  
 

กรรมการผู้จัดการ 

ผู้สอบบัญชี/ 
หน่วยงาน
ภายนอก 

ที่ก ากับดูแล 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการ ธพส. 

ก ากับ  
รายงาน 
ก าหนดนโยบาย 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการกฎหมาย 
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- มีก ากับ และติดตามขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จากรายงานความเห็นที่เสนอ
ต่อกรรมการผู้จัดการ และข้อมูลที่บันทึกในระบบ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าเดือนหรือรายไตรมาส 

- มีการสอบทานความถูกต้องของการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร โดย Compliance 
Unit สอบทานจากข้อมูลในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ Compliance Unit ก าหนดแบบฟอร์มรายงาน หรือ 
Check list เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการสอบทาน 

3. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร เสนอต่อคณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รายไตรมาตร คณะกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ ราย 6 เดือน 
และคณะกรรมการ ธพส. เป็นรายปี 
 
 2.6 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
 ร่วมกับฝ่ายความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และ
ก าหนดล าดับความส าคัญของหน่วยงานที่จ าเป็นต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ
องค์กร พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยงเพ่ือก าหนดแผนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบองค์กร 
 
 2.7 การจัดการและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
  จัดท าแบบประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในความรู้ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และจัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
แต่ละด้านที่เกี่ยวกับฝ่ายงานหรือส่วนงานนั้น ๆ เป็นระยะเพ่ือช่วยส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 3 นโยบายเกี่ยวกับ 
 การก ากับดูแลกิจการที่ด ี
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นโยบายอ านาจที่สงวนไว้ส าหรับคณะกรรมการ 
นโยบายนี้มีไว้เพ่ือแบ่งสรรอย่างชัดเจนว่าอ านาจใดเป็นอ านาจที่สงวนไว้ส าหรับคณะกรรมการ  และ

คณะกรรมการเท่านั้นที่มีสิทธิอนุมัติได้  

การตัดสินใจ 

รายการด้านล่างนี้เป็นอ านาจสงวนไว้ให้แก่คณะกรรมการ ธพส. ซึ่งผู้บริหารมีหน้าที่ต้องเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ ธพส.พิจารณาอนุมัติ  

ส าหรับรายการใดที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้หมายความว่าคณะกรรมการ ธพส. อาจมอบหมายให้เป็นอ านาจของ
กรรมการผู้จัดการ แต่อย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการควรสรุปรายงานเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายได้อนุมัติไป
ดังกล่าวให้คณะกรรมการ ธพส. รับทราบเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในโอกาสต่อไปทันที  

รายการที่สงวนไว้ส าหรับคณะกรรมการ 

แผนเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติการ 
1. พันธกิจของบริษัท 
2. วิสัยทัศน ์
3. แผนกลยุทธ์ 
4. แผนปฏิบัติการ/แผนธุรกิจ/แผนประจ าปี 
5. แผนความต่อเนื่องของธุรกิจ 
6. การเริ่มธุรกิจใหม่ 
7. การหยุดการด าเนินธุรกิจปัจจุบัน 
8. ธุรกรรมที่นอกเหนือไปจากธุรกรรมปกติของธุรกิจ 

เรื่องเกี่ยวกับการเงิน 
9. งบประมาณการด าเนินงาน 
10. งบประมาณการลงทุน 
11. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด 
12. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนภายในงบประมาณ  
13. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกินงบประมาณ 
14. ขายสินทรัพย ์
15. โครงการความรับผิดที่มีเงื่อนไขซึ่งมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จที่มีจ านวน 10% หรือมากกว่า 
16. ขอกู้เงิน 
17. ให้กู้เงิน 
18. ออกหลักทรัพย์ 
19. งบการเงินประจ าปีและการรายงานของกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยสายบัญชีการเงิน 
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การควบรวมบริษัทและการร่วมลงทุน 
20. การควบรวมบริษัท 
21. การครอบง ากิจการ 
22. การจัดตั้งหรือการขายบริษัทลูก 
23. การร่วมลงทุนกับเอกชน 

สัญญาต่างๆ 
24. การครอบง ากิจการ การขาย หรือ ใบอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญา 
25. รายการที่เก่ียวโยงกัน 
26. การแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเอกชน 
27. การประกันภัย 
28. เงื่อนไขสัญญาที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ ธพส.อย่างมีนัยส าคัญ 

ประเด็นทางกฏหมาย 
29. การกระท าที่มีประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะฝ่าฝืนกฎหมาย 

สัญลักษณ์ 
30. สัญลักษณ์ของบริษัท 

โครงสร้างขององค์กร 
31. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
32. โครงสร้างองค์กรรวม 

บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร 
33. ค านิยมของบริษัท 
34. การสรรหาแต่งตั้ง ให้ค่าตอบแทน บริหารผลงาน และการเลิกจ้างกรรมการผู้จัดการ 
35. การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และให้ความเห็นในการบริหารผลงาน 

เรื่องท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
36. แต่งตัง้ประธานคณะกรรมการ 
37. แต่งตั้งก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งและก าหนดเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
38. แต่งตั้งและยุบคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้กฎบัตร ให้ค าจ ากัดความบทบาท องค์ประกอบ  

การมอบอ านาจและการรายงานต่อคณะกรรมการ 
39. ประเมินผลงานของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

นโยบาย 
40. นโยบายต่อไปนี้ 

• นโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control 
Policy) 

• นโยบายบัญชีและการเงิน ( Accounting and financial policies)  
• นโยบายทรัพยากรบุคคล (Human resources policies) 
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เรื่องท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
41. รายงานการประชุม 
42. การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 
43. การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท 
44. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
45. เกณฑ์และข้ันตอนในการสรรหากรรมการ 

อ่ืนๆ 
46. ย้ายที่ท าการใหม่ 
47. มอบหรือยกเลิกอ านาจในการกระท าแทนผู้อื่นตามกฎหมาย (เอกสารมอบฉันทะ) 
48. มอบอ านาจให้ลงนามในหนังสือในฐานะตัวแทนบริษัท 
49. เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท 

การทบทวน 

คณะกรรมการจะทบทวนนโยบาย อ านาจที่สงวนไว้ส าหรับคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปีและปรับปรุง
เมื่อเห็นควร 
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นโยบายการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
ผู้ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดวิสัยทัศน์ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษัท โดยการสร้างความ

เจริญเติบโตในระยะยาวกับบริษัท นโยบายการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นแนวทางให้
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถ ที่มีคุณสมบัติ มีชื่อเสียง มีคุณธรรม 
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ในขณะเดียวกันจะสร้างแรงจูงใจให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดึงดูดและรักษากรรมการ
และกรรมการผู้จัดการตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เพ่ือท าให้บริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เป็นข้อได้เปรียบได้ในการ
แข่งขันธุรกิจ 

การสรรหากรรมการ ธพส. 
1. การสรรหาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ คณะกรรมการชุดย่อย 

ควรมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของ ธพส. 
รวมถึงคุณสมบัติ ขีดความสามารถ คุณลักษณะต่างๆ และความเป็นอิสระ  โดยคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นผู้พิจารณา Board Skill Matrix  

2. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่พิจารณา Board Skill Gap เพ่ือสรรหากรรมการใหม่ 
ในโอกาสที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง 

3. โครงสร้างของกรรมการต้องมีความความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการตามนโยบายความ
หลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

4. ใช้ที่ปรึกษา (Professional Search Firm) และ/หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการ
สรรหากรรมการใหม่ 

5. กรรมการใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ธพส. และผ่านกระบวนการเข้ารับ
การปฐมนิเทศก่อนการเข้าประชุมคณะกรรมการ ธพส. 

6. กรรมการทุกคนต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองตามนโยบายการประเมินการท างานของ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งต้องมีการเปิดเผย
แผนการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คณะกรรมการ ธพส. 

ค่าตอบแทนกรรมการ ธพส. 
   ค่าตอบแทนของกรรมการควรจัดให้อยู่ในลักษณะเปรียบเทียบกันได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละ
คน กรรมการที่ได้รับมอบหมาย และความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

การทบทวน 

คณะกรรมการ ธพส. จะมีการทบทวนนโยบายสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
เป็นประจ าทุกปีและจะปรับปรุงเมื่อเห็นสมควร  
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นโยบายความหลากหลายในองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
การคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ เป็นการเพ่ิมมุมมอง

ให้คณะกรรมการ ธพส. ความหลากหลายนี้แตกต่างจากคุณสมบัติทั่วไปที่ก าหนดถึงพ้ืนฐานการศึกษา ประสบการณ์ 
คุณลักษณะอ่ืนๆ  

ประเภทของความหลากหลาย 
ความหลากหลายควรประกอบด้วย 
• เพศ 
• อายุ 

ส าหรับในเรื่องของความรู้ประสบการณ์และคุณลักษณะอ่ืนๆ นั้นจะอยู่ในนโยบายการสรรหากรรมการ 
(Board Skill Matrix)  

การสนับสนุน 
คณะกรรมการ ธพส. สนับสนุนให้มีความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการ  

การทบทวน 
คณะกรรมการ ธพส. จะมีการทบทวนนโยบายความหลากหลายในองค์ประกอบเป็นประจ าทุกปีและจะ

พิจารณาปรับปรุงหากเห็นสมควร 
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นโยบายการประเมินผลงานตนเองของประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

การประเมินการท างานคณะกรรมการและการประเมินการท างานของประธานกรรมการ กรรมการแต่ละคน 
และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ธพส. มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลงานตนเองประธานกรรมการ คณะกรรมการ 
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

ความถี่ของการประเมิน 

การประเมินตนเองการท างานของประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ท ากันเป็นประจ าทุกปี  

การประเมินควรมีทั้งการประเมินตนเอง ซึ่งจัดท าเป็นการภายในโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลและเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ทุกปีที่ 3 ควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านบรรษัทภิบาลหรือที่ปรึกษา
ทางด้านบรรษัทภิบาล ท าหน้าที่ช่วยให้การประเมินตนเองของ คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย น าผลประเมิน เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล 

เป้าหมายของการประเมิน 

ผลของการประเมินจะท าให้เห็นถึงสิ่งที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ทั้งในเรื่องของระบบการก ากับดูแล
กิจการ หรือในเรื่องของความเหมาะสมของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  ผลที่ได้รับจะใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาระบบขั้นตอนการท างานและกรรมการทั้งรายคณะและรายบุคคล การน าผลของการประเมินไปปฏิบัติ
ถือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของ คณะกรรมการ      

การประเมิน  

ประเมินผลงานจากกฎบัตรและการบรรยายลักษณะงานของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล และ
คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

แผนปฏิบัติการปรับปรุงจะได้มาจากผลของการส ารวจ 

นโยบายการประเมินการท างาน ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยจะมีการ
ทบทวนประจ าปีโดยคณะกรรมการ ธพส. และจะปรับปรุงให้ทันสมัยหากมีความจ าเป็น 
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นโยบายการพัฒนากรรมการ 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ ให้กรรมการน าประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับมา

ประยุกต์ใช้ในการก ากับดูแล ธพส. เพ่ิมความเป็นมืออาชีพให้กรรมการ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และสามารถผลักดัน
ให้องค์กรเข้าสู่มาตรฐานสากล  

การพัฒนาคณะกรรมการ 

การส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. สามารถส่งเสริมได้ในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. การจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจส าหรับกรรมการใหม่หรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ระหว่างปีบัญชี โดยกิจกรรมประกอบด้วย 
 1.1 การแจกคู่มือกรรมการ 
 1.2 การชี้แจงหรือการบรรยายโดยผู้บริหารระดับสูงของ ธพส. 
 1.3 การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของ ธพส. 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. 
ทั้งทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ ธพส. จะน ามาปรับใช้พัฒนา ธพส. รวมถึงส่งเสริมให้ ธพส. มีการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้แนะน ารูปแบบของ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ เช่น การอบรม การดูงาน การเข้าร่วมสัมมนา และการเยี่ยมชม 
การปฏิบัติงาน ภายในหรือหน่วยงานภายนอก กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถควรพิจารณาจาก 
 2.1 ความสอดคล้องของเนื้อหาสาระของกิจกรรมกับภารกิจหลักของ ธพส.  
 2.2 ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 
 2.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหรือจ านวนกรรมการที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม 
 2.4 การน ามาประยุกต์ใช้กับธุรกรรมของ ธพส. เช่น การต่อยอดธุรกิจ การน ามา ประยุกต์ใช้กับ

กลยุทธ์ของ ธพส. เป็นต้น 
 2.5 Skill Matrix ของกรรมการ 

3. กรรมการทุกท่านมีการพฒันาตนเองอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อปี 

งบประมาณ 
มีการจัดตั้งงบประมาณประจ าปีส าหรับการพัฒนาคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง 

การทบทวน 
คณะกรรมการ ธพส. มีการทบทวนนโยบายการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

และมีการปรับปรุงหากเห็นควร 
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นโยบายการสรรหา ประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการ ธพส. จะแต่งตั้งคณะกรรมการคณะเฉพาะกาลขึ้นมา เพ่ือท าหน้าที่สรรหากรรมการผู้จัดการ 
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้จัดการควรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับแผนทดแทน
และสืบทอดต าแหน่งโดยเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคล ทั้งจากภายในและภายนอก และ  
ยังต้องมีคุณธรรม 

การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการ ธพส. มีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ ธพส. 
อาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดการเรื่อง ตัวชี้วัด และ 
หัวข้อประเมิน เสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอนุมัติ และร่วมประเมิน และให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและพนักงานของ ธพส. ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการ 

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง 

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ควรเป็นไปตามผลการท างานนโยบายการพิจารณา
ค่าตอบแทน ส าหรับพนักงานบริหารระดับสูงที่คณะกรรมการก าหนดตาม ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับของค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน ในรูปแบบอ่ืนๆ  
ควรมีความจูงใจและสอดคล้องกับผลงานของผู้บริหารแต่ละคนประกอบกับผลการด าเนินงานของบริษัทและต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ทีผู่้ถือหุ้นได้รับ  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรเป็นผู้ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการประจ าปี ตามนโยบาย
การบริหารผลการท างานของกรรมการผู้จัดการ เพ่ือน าไปใช้ในการพิจารณา ค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม 
รวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลปฏิบัติงานตามกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหาร ผลการประเมินควรเสนอให้
คณะกรรมการเห็นชอบ โดยประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้แก่กรรมการผู้จัดการ   

การทบทวน 
คณะกรรมการ ธพส. จะทบทวนนโยบายการสรรหา ประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ าทุกปี และจะปรับปรุงหากพิจารณาเห็นควร 
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นโยบายตารางและวาระการประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยก าหนดแผนการประชุมและวาระการประชุมประจ าปีล่วงหน้า 

เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนงานที่วางไว้จะน าเสนอให้คณะกรรมการ ธพส. พิจารณานั้นครบถ้วน และเป็นการท าให้ผู้บริหาร
มีการวางแผนการเตรียมเอกสารการประชุมล่วงหน้า 

การนัดหมาย 

คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดย่อยมีการตกลงกันที่จะมีการประชุมตาม ตารางนัดหมายประจ าปี
ตามแบบฟอร์มแนบ ซึ่งมีรายละเอียดของวาระการประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง 

มาตรฐานของหัวข้อวาระการประชุมในตารางนัดหมายดังรายการต่อไปนี้ 
1. แผนกลยุทธ์: (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
2. แผนงานประจ าปี: (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
3. งบประมาณ: รายจ่ายการด าเนินงานและรายจ่ายลงทุน : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
4. งบการเงินประจ าปี (หลังการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) : (เพ่ือพิจารณา) 
5. รายงานการสอบทาน (เสนอโดยจากคณะกรรมการตรวจสอบ) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
6. รายงานประจ าปี : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
7. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ: (เสนอโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบ) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
8. คณะกรรมการให้การรับรองนโยบาย : (เสนอโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบ) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
9. เรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องการ การอนุมัติหรือความเห็นจากคณะกรรมการในการรับรองนโยบาย (เสนอโดย MD) :  

(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
10. วิเคราะห์หาช่องว่างของทักษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและคุณลักษณะของกรรมการเพ่ือจัดท า

การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการ (เสนอโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
11. ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
12. การประเมินผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการก ากับดูแลในช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา :  

(เพ่ือพิจารณา) 
13. วิธีการและเวลาในการท าการประเมินการท างานของคณะกรรมการ (เสนอโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากร

บุคคล) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
14. รายงานผลการประเมินการท างานของคณะกรรมการและสรุปแผนท าการก ากับดูแลกิจการส าหรับอีก  

12 เดือนข้างหน้า : (เพ่ือพิจารณา) 
15. แผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับประธานกรรมการและกรรมการ เสนอโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากร

บุคคล : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
16. แผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับกรรมการผู้จัดการและระดับผู้บริหารระดับสูงที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ 

(เสนอโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะกาล) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
17. กระบวนการของกรรมการใหม่เข้ารับต าแหน่ง เสนอโดยจากคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล : (เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ) 
18. วัตถุประสงค์ของการท าประเมินผลการท างานกรรมการผู้จัดการ การจ่ายโบนัสและการขึ้นเงินเดือน เสนอ

โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดค่าตอบแทน : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
19. ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี: เข้าร่วม 
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ส าหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
20. แผนการสอบทาน: (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
21. รายงานการตรวจสอบ: เสนอให้คณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือทราบ) 
22. ผู้บริหารปฏิบัติตามค าแนะน าของรายงานการตรวจสอบ: ทบทวน 
23. พบกับผู้ตรวจสอบภายนอก: ซักถาม 
24. งบการเงินประจ าปี: อนุมัติและรับรองต่อคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
25. คณะกรรมการรับรองนโยบายการเงิน: ทบทวนและรับรองการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการ ธพส.  

(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 

ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
26. วิเคราะห์หาช่องว่างของทักษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและคุณลักษณะของกรรมการ  

เพ่ือจัดท าการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการ : พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.  
(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 

27. วิธีการและเวลาในการท าการประเมินการท างานของคณะกรรมการ รับรองและน าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. 
(เพ่ือทราบ) 

28. แผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับประธานกรรมการและกรรมการ: รับรองและน าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. 
(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 

29. ขั้นตอนการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง: ทบทวน ให้ค าแนะน า และเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.  
(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 

ส าหรับการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดค่าตอบแทน 
30. วัตถุประสงค์ของการท าประเมินผลการท างานกรรมการผู้จัดการ การจ่ายโบนัสและการขึ้นเงินเดือน : 

พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
31. ค่าตอบแทนและนโยบายการบริหารการท างานผู้บริหารระดับสูง: ทบทวน พิจารณาและน าเสนอต่อ

คณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
32. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการตามต าแหน่งประเภท: ทบทวน พิจารณาและเสนอต่อ

คณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 

ส าหรับการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
33. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ: ทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
34. นโยบายที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ : ทบทวนและน าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
35. นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายแจ้งเบาะแส: ทบทวนและน าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. 

(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
36. กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย: ทบทวนและน าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
37. แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี: พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
38. แผนความรับผิดชอบทางสังคม: พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
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ส าหรับการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 
39. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง: ทบทวนและน าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. 

(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
40. กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยงและขอบเขตงานคณะท างานการบริหารความเสี่ยง: พิจารณาและน าเสนอต่อ

คณะกรรมการธพส (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
41. แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ: ทบทวนและให้ค าแนะน า น าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.  

(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
42. ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความเบี่ยงเบนของแต่ละความเสี่ยงน าไปปฏิบัติ: พิจารณาและน าเสนอต่อ

คณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
43. ติดตามผลรายงานด้านความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง: น าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 

ทบทวน 

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เห็นควรเพ่ิมเติมเข้ามาอยู่ในตารางการประชุมคณะกรรมการประจ าป ีและมี
การทบทวนแก้ไข เพ่ือให้ตารางการประชุมคณะกรรมการมีความทันต่อเหตุการณ์ 
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นโยบายเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจตรงกันถึงวิธีการเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรูปแบบการจัดข้อมูล

ที่ส่งเสริมให้ข้อมูลน่าศึกษา น่าอ่าน เป็นการอ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการได้ใช้เวลาในการพิจารณาเรื่อง
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทอย่างเพียงพอ 

การเตรียมวาระประชุมคณะกรรมการ 

วาระการประชุมของคณะกรรมการนั้นถูกก าหนดขึ้นโดยประธานกรรมการโดยปรึกษากับกรรมการ
ท่านอ่ืนๆ และกรรมการผู้จัดการ  

วาระการประชุมคณะกรรมการของการประชุมพิเศษ ต้องมีการบันทึกอยู่ในตารางการประชุมประจ าปี
ของคณะกรรมการ เพ่ือให้เป็นระบบและคณะกรรมการจะทราบ ไม่พลาดการพิจารณาอนุมัติเรื่องส าคัญๆ ประจ าปี 

มาตรฐานรูปแบบวาระการประชุม 

วาระการประชุมควรจัดเรื่องส าคัญที่สุดเป็นวาระแรกและเรื่องส าคัญรองเป็นวาระต่อไปตามล าดับ 
1. วาระแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงกลยุทธ์ (เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์ของ ธพส.) 
2. วาระเพ่ืออนุมัติ 
3. วาระเพ่ือทราบ 

การประชุมโดยไม่มีผู้บริหาร 

จัดให้มีการประชุมพิเศษก่อนการประชุมปกติส าหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีวาระการ
ประชุมและไม่มีผู้บริหารหรือพนักงานเข้าร่วมประชุม จะเป็นประเด็นที่คณะกรรมการมีความเป็นห่วงหรือเป็นเรื่องที่
กรรมการเกรงใจที่จะคุยกันต่อหน้าผู้บริหาร โดยเฉพาะกรรมการผู้จัดการหลังจากการประชุม ประธานกรรมการจะ
เชิญกรรมการผู้จัดการมาแจ้งให้ทราบถึงผลของการประชุม  

วาระแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นเชิงกลยุทธ์ 

หัวข้อของการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจะไม่ถูกก าหนด เป็นการเปิดโอกาสให้กรรมการยกเรื่องส าคัญที่
เกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์ของ ธพส. โดยมีวิธีการดังนี้ 

คณะกรรมการจะตกลงกันว่าหัวข้อเชิงกลยุทธ์ใด ที่อาจส่งผลกระทบบริษัทก่อนการประชุม พิเศษ 
โดยตัดสินใจว่าควรมีการเตรียมข้อมูลให้กรรมการก่อนหรือไม่ และใครควรเป็นผู้รับผิดชอบ บางครั้งคณะกรรมการ 
อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาบรรยายหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

วาระที่ให้คณะกรรมการอนุมัติ ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการตามนโยบายอ านาจ 
ที่มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เอกสารที่จะเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จะมี
รายละเอียดเฉพาะเรื่องรวมทั้งข้อแนะน า 

 

 

 



 

56 

วาระเพื่อทราบ 

ในวาระสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการ ควรเป็นเรื่องของรายงานการปฏิบัติการจากมติที่ประชุม
ครั้งที่ผ่านมา เช่น รายงานจากกรรมการผู้จัดการ รายงานทางการเงินและรายงานการประชุมจากคณะกรรมการชุดย่อย 
หรือ รายงานด้วยวาจาโดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ในกรณีท่ีคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ิงจะมีการประชุมก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการ 

วาระนี้อาจรวมถึงการน าเสนอเรื่องระบบการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่คณะกรรมการโดย
ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 

รายงานที่เขียนเป็นรายงานที่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ในห้องประชุม 
คณะกรรมการสามารถถามค าถามใดๆ จากรายงานนี้ได้ 

วาระการประชุมมาตรฐาน 
1. เปิดการประชุม 
2. เหตุผลของกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
3. การขัดแย้งกับค าแถลงการณ์การของบริษัท (หากมี) 
4. การประชุมโดยไม่มีผู้บริหาร (หากมีการก าหนด) 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งก่อน 
6. วาระแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงกลยุทธ์ (ตัวอย่างเช่น หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีในอนาคตน าเสนอ 

โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก) 
7. วาระเพ่ือพิจารณา 

7.1 การเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา (เช่น การควบรวม)    
7.2 การเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา (เช่น ยี่ห้อใหม่) 
7.3 การเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา (การเปลี่ยนนโยบายการอนุมัติโดยคณะกรรมการ) 

8. วาระเพ่ือทราบ 
8.1 น าเสนอโดยผู้บริหาร เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
8.2 เรื่องท่ีตกค้างจากการประชุมครั้งก่อน 
8.3 รายงานของกรรมการผู้จัดการ 
8.4 รายงานทางการเงิน 
8.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

9. การประชุมครั้งต่อไป 

การทบทวน 

คณะกรรมการ ธพส. มีหน้าที่ทบทวนนโยบายวาระประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปีและจะ
ปรับปรุงเมื่อเห็นควร  
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นโยบายเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือก าหนดรูปแบบและวิธีการจัดท าเอกสารประชุม ตลอดจนเวลาที่ต้องส่งเอกสาร ให้แก่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย 

ความรับผิดชอบ 
• ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีความรับผิดชอบในการวางแผนวาระที่ควรน าเข้าเสนอ

คณะกรรมการ โดยใช้ข้อมูลจากฝ่ายอ านวยการ และอ้างอิงถึงตารางการประชุมคณะกรรมการประจ าปี 
• ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารที่รับผิดชอบและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยมีความรับผิดชอบ ใน

วาระการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 
• กรรมการผู้จัดการมีความรับผิดชอบในเรื่องของเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามสิ่งที่ได้กล่าวไปใน

นโยบายฉบับนี้ และในนโยบายเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือพิจารณา 
• ผู้บริหารของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในเรื่องของเอกสารประกอบการประชุม 
• กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ) และประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติเอกสารการประชุมส าหรับ

วาระเพ่ือพิจารณาก่อนเวียนให้คณะกรรมการ (คณะกรรมการชุดย่อย) ท่านอ่ืนทราบ 
• ฝ่ายอ านวยการ มีความรับผิดชอบในการเก็บรักษาและรวบรวมเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม

ของคณะกรรมการ และของคณะกรรมการชุดย่อย  ซึ่งกรรมการสามารถขอดูเอกสารเหล่านี้ได้ 
• ฝ่ายอ านวยการ มีความรับผิดชอบในการล าดับเรียงหน้า ปรับให้อ่านง่าย ติดตามง่ายและใช้อ้างถึงได้ง่าย เช่น 

การใช้เลขหน้าเฉพาะในชุดเอกสารแต่ละชุด เพราะฉะนั้นเมื่ออ้างถึงเอกสารชุด ก หน้า 3 ก็จะเข้าใจโดยทันที 
หรือโดยใช้ป้ายที่มีสีหรือตัวเลขที่เหมือนกันแต่ละวาระการประชุม (ในกรณีของคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
หน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย) 

การส่งเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ควรส่งออกให้ถึงคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม 

วิธีส่งออกเอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดย่อยสามารถเลือกวิธีการรับเอกสารประกอบ การประชุมโดยอีเมล์แนบ
ไปในรูปของเอกสารที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (PDF File) หรือโดยน าส่งเป็นเอกสารหรือให้กรรมการเลือก 

เวลาในการจัดเตรียมเอกสาร 

ขึ้นอยู่กับความยาวของการประชุม แต่ไม่ว่าจะเป็นการประชุมของคณะกรรมการ ธพส. หรือคณะกรรมการชุดย่อย
ใช้เวลาเท่ากัน 

การแจกเอกสารประกอบการประชุมในที่ประชุม 

ตามกฎโดยทั่วไปเอกสารประกอบการประชุมไม่ให้มีการแจกในที่ประชุม เนื่องจากเป็นการไม่ให้เวลาคณะกรรมการ
ในการเตรียมตัว ยกเว้นในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น  ที่ประธานกรรมการอาจอนุญาตเป็นกรณีไป 
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แบบฟอร์มของเอกสารประกอบการประชุม 

แบบฟอร์มของเอกสารประกอบการประชุม ควรแบ่งประเภทให้ชัดเจน เช่น เอกสารประกอบการประชุมเพ่ือทราบ 
เอกสารประกอบการประชุมเพ่ือพิจารณา เพ่ือความสะดวกง่ายต่อความเข้าใจ 

เรื่องการอภิปรายเชิงกลยุทธ์ 

เอกสารที่เตรียมส าหรับการอภิปรายเรื่องเชิงกลยุทธ์ต้องเป็นเอกสารที่ประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
คณะกรรมการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมเกิดความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  ข้อมูลจะมีความยาวเท่าใดก็ได้ หากตราบ
ใดเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ แต่ควรจัดให้เป็นเอกสารแนบเป็นแต่ละหัวข้อ เพ่ือความสะดวกต่อ
ความเข้าใจ 

เรื่องข้อมูล/บันทึก 

มีการรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมการ 2 แบบ คือรายงานของกรรมการผู้จัดการและรายงานทางการเงิน 

รายงานของกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการครอบคลุม 
1) เรื่องเชิงกลยุทธ์ 
2) สรุปผลการด าเนินงานทางการเงิน 
3) สรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงาน 
4) ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางด้านตัวเงิน 
5) เรื่องอ่ืนๆ เช่น รายงานทางการตลาด รายงานด้านบุคลากร รายงานการให้บริการ 

รายงานทางการเงิน 
รายงานทางการเงินประกอบไปด้วย 
6) งบแสดงฐานะการเงิน 
7) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
8) งบกระแสเงินสด 
9) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 

การรายงานจะครอบคลุมผลการด าเนินงานประจ าเดือนและปีเปรียบเทียบกับ งบประมาณ และประมาณการ
ผลงานประจ าปี และรวมถึงสัดส่วนทางการเงิน ตลอดจนค าอธิบายของสาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ
งบประมาณท่ีประมาณการไว้ 

รูปแบบของเอกสาร 

การใช้กราฟ แผนภูมิแท่ง และวิธีการที่แสดงโดยรูปภาพจะท าให้คณะกรรมการ เข้าใจผลการด าเนินงานได้ง่ายขึ้น 
ดีกว่าการใช้การอธิบายด้วยตัวอักษรอย่างเดียว 

ทบทวน 

คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบาย เอกสารการประชุมคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี
และมีการปรับปรุงหากเห็นควร 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงก าหนดกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ธพส.  

ให้มีรูปแบบเดียวกันสามารถน าไปปฏิบัติทั้งบริษัท นโยบายยังได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้า ของ 
ความเสี่ยง (Risk Owner) ในการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

1) ธพส. ด าเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ธพส. และตอบสนอง
ต่อความหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า
แผนประจ าปี การบริหารงานการตัดสินใจ ประจ าวันและกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ 

2) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ ธพส. เป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ระบุและการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งก าหนดมาตรการที่เหมาะสม
เพ่ือจัดการความเสี่ยง 

3) ความเสี่ยงที่มผีลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ ธพส. ทั้งหมดต้องด าเนินการ ดังนี้ 

• ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์  
• จัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับ จากการจัดการความเสี่ยง 
• ติดตามดูแลเพ่ือให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของ ธพส. ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

การรายงาน 

ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนประจ าปีและกลยุทธ์ของ ธพส. ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและ 
สูงมากท้ังหมด ต้องรายงานให้คณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการ ธพส. รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

การทบทวน 

คณะกรรมการความเสี่ยง ก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปีและ 
จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นควร 
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นโยบายการเข้าถึงข้อมูลบริษัท คา่ชดเชยและค่าคุ้มครองประกนั 
ความรับผิดของกรรมการ 

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี คือการให้รายละเอียดสิทธิกรรมการ 
▪ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท 
▪ สิทธิในการได้รับชดใช้ค่าเสียหายกรณีถูกฟ้องร้อง  
▪ สิทธิได้รับความคุ้มครองประกัน ส าหรับความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (Directors’ and 

Officers’ Liability Insurance) 

การเข้าถึงข้อมูล 

กรรมการมีสิทธิทางกฎหมายที่จะได้ข้อมูลและส าเนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่กรรมการ  
ทั้งในขณะที่ยังด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอยู่และหลังจากหมดวาระ 

เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้รักษาเอกสารการประชุมทั้งหมด กรรมการสามารถขอเอกสารเหล่านั้นได้
ถึงแม้จะหมดวาระแล้ว 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อแนะน าทางกฎหมายส าหรับบริษัทและกรรมการแต่ละท่าน 

การขอข้อมูลควรด าเนินการขอโดยผ่าน 
▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ 
▪ ประธานกรรมการ หรือ 
▪ คณะกรรมการโดยมติที่ประชุม 

ค่าชดเชย 

ธพส. จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่กรรมการและผู้บริหารโดยครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่สร้างความสูญเสีย ความ
เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นหากการกระท าหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์หรือมีเจตนาละเลยต่อหน้าที่ 

การประกัน 

ธพส. จะต้องรักษานโยบายการประกันความรับผิดทางกฎหมายของกรรมการและผู้บริหาร (D&O) ซึ่งจะ
ครอบคลุมค่าเสียหาย/ ค่าธรรมเนียมฟ้องร้องจาก 

▪ ความส าเร็จในการต่อสู้คดีจากการด าเนินการตามกฎหมาย 
▪ ความรับผิดส่วนตัวจากการฟ้องร้องคดี 
▪ ค่าชดเชยที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการ 

นโยบายนี้ไม่รวมถึงค่าเสียหาย/ ค่าธรรมเนียมศาลที่เกิดจากการถูกฟ้องร้องเป็นคดีฉ้อโกง และ/หรือ 
คดีท่ีเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์อันเป็นความเสี่ยงที่ได้รับความคุ้มครองจากนโยบายอ่ืนๆ (เช่น การประกันภัยความรับ
ผิดต่อทรัพย์สินและการบาดเจ็บทางร่างกาย) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย (ความครอบคลุมที่มี ความจ ากัดของความรับผิดชอบ ลักษณะของความ
รับผิด ค่าเบี้ยประกัน) ไม่สามารถเปิดเผยต่อผู้ใดได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้รับประกัน หรือกรณีใดๆ ตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

การรายงานต่อคณะกรรมการ 

รายงานเรื่องนโยบายการประกันความรับผิดทางกฎหมายของกรรมการและผู้บริหาร (D&O) ต่อ
คณะกรรมการ ธพส. เป็นประจ าทุกปี 

การทบทวน 

นโยบายการเข้าถึงข้อมูลบริษัท ค่าชดเชย และค่าคุ้มครองประกันภัยความรับผิดของกรรมการ 
จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเพ่ือให้นโยบายนั้นตรงตามหนังสือสิทธิการเข้าถึงข้อมูลบริษัท ค่าชดเชย
และค่าคุ้มครองประกันความรับผิดของกรรมการฉบับล่าสุด
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ส่วนที่ 4  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการยกระดับ

การพัฒนาองค์กร โดยลดการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการสร้างสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม และการด าเนินธุรกิจอย่างสุจริต ซ่ึงเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมบริษัทในการเป็นผู้น าตัวอย่างใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การประกอบธุรกิจ ตามหลักคุณธรรม จริยรรม และด าเนินธุรกิจด้วยหลักการใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ธพส. ต้องไม่ยอมรับหรือให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติ ตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของบริษัท 

ธพส. ได้ก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันดังต่อไปนี้  
1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น การให้ค ามั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การกระท าหรือ
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันในทุกสถานที่ที่ ธพส.ด าเนินกิจการอยู่  

2. ธพส. ท าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและความร่วมมือที่จะยับยั้งผู้ที่ต้องการกระท าทุจริตคอร์รัปชันต่อ ธพส. 

3. ธพส. จัดท ากระบวนงานและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและสอบทานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

4. ธพส. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการกระท าทุจริตคอร์รัปชันและ/หรือให้ความ
ร่วมมือโดยแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. ผ่านช่องทางที่ก าหนด   ในกรณีพนักงานคนใดเป็นผู้กระท า
การทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ก าหนดไว้  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เพ่ือสร้างให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสไม่มีช่องว่างให้กับการทุจริตคอร์รัปชันและให้มีการบริหารงานที่
เชื่อมโยงสอดคล้องกัน ธพส. จึงได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1. คณะกรรมการ ธพส. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบ 
ที่สนับสนุนการต่อต้านการทุริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ายบริหาร ได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมีการปลูกฝังการไม่ทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ
บัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชัน เพ่ือมั่นใจว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีการน าไปปฏิบัติ มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

 

 



 

64 

3. กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร  มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดท าระบบและให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นรูปธรรม มีการสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้อง กับกฎหมาย และ การระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อก าหนดของ ธพส.  

4. ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจ ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนดและกฎหมาย 
เพ่ือให้มั่นใจว่า ธพส. มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อทั้งด้านการเงิน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้านความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนด้านความเสี่ยงทางทุจริตคอร์รัปชัน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้รับทราบ 

ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ
สรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้
ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงาน เพ่ือควบคุมดูแล
การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน 
กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้ 

3.1 การให้ หรือรับของก านัล การเลี้ยงรับรอง 
3.2 เงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน  

ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน
ไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิด  
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นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ 
การเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  เจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่
วางไว้  โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากร ธพส.  ทุกระดับในการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมี ส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและกิจกรรมใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ธพส. อันจะส่งผลให้ 
ธพส. เสียประโยชน์ หรือท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง ด้วยเหตุนี้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ ธพส.  จึงได้ก าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. หลักปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส.  มีจิตส านึกในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนอยู่เสมอ 
1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส.ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการท าธุรกิจใด ๆ นอกบริษัท ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทันทีที่มีการท ารายการหรือเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ใดๆ พร้อมทั้งต้องด าเนินการตรวจสอบ
ตนเอง (Declare) ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ ธพส.ก าหนดอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
สาธารณชนว่า ธพส. มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ โดยก าหนดให้จัดท า
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการ ธพส. รับทราบอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีส่วนได้ส่วน
เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก าลังมีการพิจารณาหรืออนุมัติ บุคคลดังกล่าวต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียง  
ในวาระท่ีที่มีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย  

1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ต้องหลีกเลี่ยงการท ารายการเก่ียวโยงกับตนเอง และ/
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ธพส. และไม่กระท าการในลักษณะใด ๆ อันเป็น
การขัดต่อผลประโยชน์ของ ธพส. หรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

1.4 การที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร จะอนุมัติการเข้าท ารายการใดๆ  ต้องพิจารณาด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม และรอบคอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ ธพส.  เสมือนการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของ ธพส. ได้อย่างครบถ้วน 

1.5 การกระท าดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ได้รับประโยชน์ทาง
การเงินอ่ืนนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้ ธพส. ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท า
ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ ธพส อย่างมีนัยส าคัญ ดังนี้ 

1.5.1 การท าธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ธพส.ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย
มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

1.5.2 การใช้ข้อมูลของ ธพส. ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 
1.5.3 การใช้สินทรัพย์ หรือบริการอ่ืน หรือโอกาสทางธุรกิจของ ธพส. 
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2. หลักปฏิบัติในการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน  หมายถึง  การท ารายการระหว่าง ธพส. กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ ธพส. 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน   หมายถึง  บุคคลที่อาจท าให้กรรมการหรือผู้บริหารของ ธพส. มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจด าเนินงานว่าค านึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือ ประโยชน์สูงสุดของ ธพส. เป็น
ส าคัญ ได้แก่ 

2.1 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมของ ธพส ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

2.2 นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมเป็นบุคคลตาม 2.1 
2.3 บุคคลใดๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระท าการแทน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ 2.1 และ 2.2 
2.4 กรรมการของนิติบุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการบริษัท 
2.5 คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม 2.4 
2.6 นิติบุคคลที่บุคคลตาม 2.4 หรือ 2.5 มีอ านาจควบคุมกิจการ  
2.7 บุคคลใดที่กระท าการด้วยความเข้าใจ หรือความตกลงว่า หาก ธพส. ท าธุรกรรมที่ให้ประโยชน์

ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงิน 
2.7.1 กรรมการของ ธพส . 
2.7.2 ผู้บริหารของ ธพส . 
2.7.3 บุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการ ธพส . 
2.7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการ ธพส . 
2.7.5 คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 2.7.1 ถึง 2.7.4 
ผู้บริหาร  หมายถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร  4 รายแรก ต่อจาก

กรรมการผู้จัดการลงมาและผู้มีต าแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 

ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น  
รายการที่เกี่ยวโยงกัน  แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
(1) รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/ บริการอันเป็น

ธุรกิจปกติของ ธพส. ที่ท าเป็นประจ า และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายผลิตภัณฑ์ การซื้อวัตถุดิบ 
การให้บริการ เป็นต้น 

(2) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอ่ืน 
(3) รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับ ธพส. เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค้ า

ประกัน เป็นต้น ซึ่ง ธพส. จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  
(4) รายการที่เก่ียวโยงกันอ่ืนนอกจากรายการตาม (1) ถึง (3) 

3. แนวทางในการด าเนินการ 
ในการท างานอาจเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรอื

พนักงาน กับผลประโยชน์ของ ธพส. จึงมีการก าหนดแนวทางท่ีพึงปฏิบัติ ดังนี้ 
3.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจาก
ลูกค้าของ ธพส. หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการท างานในนาม ธพส. 
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3.2 การประกอบธุรกิจอ่ืนนอกบริษัท 

การท าธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่กระทบต่อหน้าที่ การ
ปฏิบัติหน้าที่และเวลาท างานของ ธพส. และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับ ไม่
ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม 

3.3 การท าธุรกิจใดๆ กับ ธพส . 
ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียท าธุรกิจใดๆ กับ ธพส.  ทั้งในนาม

ครอบครัวหรือนิติบุคคล เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
3.4 การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
จากคู่ค้าหรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส.เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยมแต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน  3,000 บาท 
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและต้องรับของขวัญ ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือน าไปเป็นของรางวัลแก่พนักงาน 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.1 คณะกรรมการ ธพส. ต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง

กันระหว่างบริษัทอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ธพส. ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และ
แสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าที่สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกันที่มี
ก าหนดนัยส าคัญระหว่างบริษัท พิจารณาการเปิดเผยสารสนเทศของ ธพส.  ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

4.3 กรรมการผู้จัดการ  มีหน้าที่ก ากับให้มีการรายงานทันทีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ในกรณีท่ีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการรายงานเป็นประจ าทุกสิ้นปี 

4.4 พนักงานทุกระดับ  จะต้องจัดท ารายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่
ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ธพส.  โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นและน าส่งฝ่ายกฎหมาย หรือ เมื่อได้รับการ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการตรวจสอบตนเอง Declare ตามแบบรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ตามลักษณะงานจัดซื้อจัดจ้าง 

4.5 ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ หากพบการ
กระท าที่มีลักษณะขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการ
เกี่ยวโยงกัน หรืออาจส่อว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน ส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการด าเนินงานของ ธพส. ให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ ธพส. 
ในทันที เมื่อสิ้นปีให้รายงานรายการที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
การเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน การรายงานให้ยึดหลักปฏิบัติ “apply or explain” เป็นส าคัญ 

5. ระบบส่งเสริมการด าเนินงาน  ก าหนดให้บรรจุนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกันไว้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส.  และ
เผยแพร่ให้แก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ทราบโดยทั่วถึง  

6. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ  ก าหนดให้ติดตามประเมินนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเก่ียวโยงกันเป็นประจ าทุกสิ้นปี  
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7. ระบบการรายงานผลการด าเนินงาน ก าหนดให้คณะท างานด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 
พิจารณาทบทวนความครบถ้วนของการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน น าเสนอคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพ่ือรับทราบ ตลอดจนมอบข้อสังเกตหรือให้ข้อเสนอแนะในการรายงาน และเสนอคณะกรรมการ ธพส.  
เพ่ือทราบ พร้อมติดตามผลส าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อไป 
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แนวปฏิบัติต่อการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
การรับและการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยาเป็นเรื่องปกติที่บุคลากรของ ธพส. พึงปฏิบัติ 

เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือแสดงความคิดถึงห่วงใย อย่างไรก็ดี การให้ และการรับของขวัญทรัพย์สิน 
หรือ ประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่และอาจท าให้ ธพส.  
เสียประโยชน์ในที่สุด ทั้งนี้ ธพส. ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติต่อไปนี้ 

1. บุคลากรของ ธพส. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดๆ ได้ดังนี้  

• ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

• ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้แก่  
- รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หา 
- รับจากการให้ในลักษณะเป็นการให้กับบุคคลโดยทั่วไป 

2. ธพส. ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้ 

• ห้ามบุคลากรทุกระดับและ/หรือครอบครัว เรียกร้องหรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
จากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส. ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่ง
อาจมีผลต่อการ ตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได ้

• ธพส. จะได้แจ้งเตือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับการรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอย่าง
สม่ าเสมอ และจะแจ้งให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
ธพส. ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ด้วย 
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แนวปฏิบัติตอ่การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน 
พนักงานของ ธพส. ต้องปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ ธพส. เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่

มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยปราศจากความต้องการส่วนตัว และอิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด ดังนั้น พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการมสี่วนได้ส่วนเสียและการเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียที่ ธพส. ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

1. ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจตัดสินใจหรือผู้บริหารในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันหรือ  
มีลักษณะเดียวกันกับ ธพส. 

2. ในกรณีที่มีพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเหตุการณ์ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที 

3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่ตนรับทราบมาเนื่องจากต าแหน่งหน้าที่ 

4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ  
ก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ ธพส. 

5. หลีกเลี่ยงการท างานอ่ืนนอกเหนือจากการท างานให้กับ ธพส. ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องาน  
ในความรับผิดชอบของตนตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

6. ธพส. ปลูกฝังจิตส านึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของ ธพส. ทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง  

7. ธพส. ต้องการมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอโดยต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม
และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริงหากเลือกใช้วิธีการบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค 
เพ่ือให้แน่ใจว่าน าไปใช้เพ่ือการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อประโยชน์อย่างแท้จริง 
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 วันที่ ................................................... 

เรียน ............................... (ผูบ้ังคับบัญชา) 

 

ด้วยเมื่อวันที่ ................... . ข้าพเจ้า  ( นาย / นาง / นางสาว ) ...................................................... ... 

ต าแหน่ง .................................................... หนว่ยงาน ....................................................... ............................... 

สาย ........................................................... ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 
บาท ดังนี้ 

1. ............................................................................. ..........................................................................................  

2. .......................................................................................................................... ............................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 ทั้งนี้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ออ่ืนใดดังกล่าวนั้นข้าพเจ้าได้ 

  ใช้ไปแล้ว 

  เก็บรักษาอยู่ที่ ............................................................................................................ ................. 

 

 

 ลงช่ือ ผู้รายงาน 

  ) ( 
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ส่วนที่ 5  การรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
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นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรยีน 
 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.)  มีกรอบแนวทางด าเนินการ

ในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  ทั้งท่ีได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการ ตลอดจนผลการด าเนินงานจากกระบวนการห่วงโซ่อุปทานของ ธพส. จึงเห็นสมควรก าหนด นโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน ส าหรับเป็นแนวปฏิบัติของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น สะท้อนการ
ปฏิบัติงานของ ธพส. ดังนี้ 

1. นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน 
1.1 ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสและขอบเขต 

ผู้บริหารหรือพนักงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ของบริษัทสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือ
แจ้งเบาะแสได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า  

1) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระท าใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมาย
ซึ่งรวมถึงการยักยอกทรัพย์ การทุจริต การคอร์รัปชัน และการให้และการรับ สินบน พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง 
หรือการตกแต่งงบการเงิน ซึ่งเป็นการตั้งใจ หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอก 

2) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ธพส. 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  

1.2 การให้ความคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส  
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับข้อร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมทั้งผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองตาม
แนวปฏิบัติคุม้ครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส ดังนี้ 

1) ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผย
อาจท าให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้
เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ธพส .จรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยก็จะท าให้ผู้รับ
ข้อร้องเรียนสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ธพส. ถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงความปลอดภัย 
และความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุก
ขั้นตอน จะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระท า
ความผิดวินัยจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของ ธพส. 

3) กรณีท่ีผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องขอให้ ธพส. ก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ 
หรือ ธพส. อาจก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มี
แนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย 
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4) ธพส. จะด าเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หากเป็นพนักงาน 
จะไม่มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบสถานที่ท างาน พักงาน ข่มขู่ คุกคาม พนักงาน ธพส. เลิกจ้าง
หรือกระท าการอ่ืนใดที่เป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียนและหากเป็นบุคคลภายนอก ธพส.  
จะพิจารณาและสอบสวนด้วยความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจอย่างเท่าเทียม และ
เสมอภาค เพ่ือให้ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม 

5) ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือ ต่อมาพิสูจน์ได้ว่า
เป็นการกระท าที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องด าเนินการตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างานของ ธพส. หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งท าให้ ธพส. ได้รับความเสียหาย ธพส. จะพิจารณาด าเนินคดี
ตามกฎหมาย 

1.3 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือรับแจ้งเบาะแส )Whistle Blowing) 
ก าหนดช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ทั้งช่องทางออฟไลน์

และออนไลน์ ไว้ใน 10 ช่องทาง ได้แก่ 
ช่องทางออนไลน์ 
1.3.1 เว็บไซต์ ธพส. www.dad.co.th 
1.3.2 เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ www.governmentcomplex.com 
1.3.3 FB : Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ    
1.3.4 FB : Government Complex Zone C   
1.3.5 QR CODE แจ้งเรื่องร้องเรียน Information Counter 
1.3.6 หน่วยงานภาครัฐ (1111) 
ช่องทางออฟไลน์ 
1.3.7 Call  Center  ศูนย์ราชการฯ 0 2142 2233 
1.3.8 Call  Center  ธพส  .0 2142 2222  ,0 2142 22  
1.3.9 Information Counter 
1.3.10 หนังสือเรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานคณะท างานศูนย์ปฎิบัติการต่อต้าน

ทุจริต ธพส. 
1.4 ประเภทของเรื่องร้องเรียน  ธพส. ได้จัดแบ่งเรื่องร้องเรียนเป็น 3 ประเภท 

1.4.1 เรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ธพส . 
1.4.2 เรื่องร้องเรียนจากทุจริตคอร์รัปชัน 
1.4.3 เรื่องร้องเรียนกลุ่มลูกค้า 

1.5 ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ 
1.5.1 ผู้แจ้งร้องเรียน : ผู้บริหารหรือพนักงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ของบริษัททั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร ที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียน 
1.5.2 ผู้ประสานงาน : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต ธพส. ซึ่งเป็นผู้ท า

หน้าที่รับเรื่อง และเก็บข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งเก็บผลสรุปของการด าเนินงาน กรณีมีการแจ้งข้อร้องเรียนต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ให้ส่งส าเนาเรื่องร้องเรียนให้ผู้ประสานงานทุกครั้ง 

1.5.3 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน : ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่ถูกร้องเรียน 
1.5.4 ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย : ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
1.5.5 ผู้บังคับบัญชาสูงสุด : กรรมการผู้จัดการ  
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1.6 การก าหนดระยะเวลาการแก้ไขเรื่องร้องเรียน   จ าแนกตามกลุ่มเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 
1.6.1 กลุ่มเรื่องร้องเรียนที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของ ธพส. จะต้องพิจารณาและ

เนินการตอบกลับหรือชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน ภายในเวลาด า  1 วันท าการ นับจากวันที่ ธพส. ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน หากตอบกลับหรือชี้แจงเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด จะไม่นับเป็นผลส าเร็จ 

1.6.2 กลุ่มเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขได้ ภายใน 15 วันท าการ  ธพส. จะต้องด าเนินการ แก้ไข
ปัญหาให้ได้แล้วเสร็จ และแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่ ธพส.  ได้รับเรื่องร้องเรียน  หาก
แก้ไขเกินกว่า 15 วันท าการ จะไม่นับเป็นผลส าเร็จ 

1.6.3 กลุ่มเรื่องร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 15 วันท าการ ธพส. จะนับผลส าเร็จ  
ก็ต่อเมื่อได้แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมระบุระยะเวลาที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาต่อผู้ร้องเรียน ภายใน  
15 วันท าการ นับจากวันที่ ธพส.  ได้รับเรื่องร้องเรียน และสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาตามระยะเวลาที่แจ้งต่อ  
ผู้ร้องเรียน  

1.7 กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการ ธพส .ก าหนดให้มีกระบวนการด าเนินการ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนดังนี้ 
1.7.1 การรับข้อร้องเรียน และการตอบรับแก่ผู้ร้องเรียน 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกเมื่อได้รับแจ้งข้อร้องเรียนผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน
ต้องลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนโดยระบุชื่อผู้ร้องเรียน วันที่ บุคคลและเหตุการที่ร้องเรียน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งก าหนดวันเพื่อที่จะแจ้งความคืบหน้าให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนทราบ  

จากนั้นให้ด าเนินการสรุปรายละเอียดข้อร้องเรียนไปยังกรรมการผู้จัดการ โดยไม่ล่าช้า 
ในกรณีที่ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปถึงกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการของ ธพส. เป็นผู้ถูกร้องเรียน 
ให้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ธพส . 

ทั้งนี้ หากเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรงให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการอย่างเร่งด่วน  

1.7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไข 
มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อสรุป ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีที่ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปถึงกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการ

ของ ธพส. เป็นผู้ถูกร้องเรียนคณะกรรมการ ธพส. จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือท าหน้าที่
ตามความเหมาะสม 

1.7.3 การตอบกลับและการรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน 
กรณีท่ีตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมีมูลให้คณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริงรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการ ธพส .ตามแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

กรณีท่ีตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีการกระท าที่เป็นความผิดตามข้อร้องเรียน
ให้ปิดเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง รายงานต่อกรรมการผู้จัดการ เพ่ือขอปิดเรื่อง
ร้องเรียนและส่งส าเนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบต่อไป 

ให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนแจ้งผลด าเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึก
รายละเอียดด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โดยสรุปเป็นรายงานข้อร้องเรียน เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด และ 
คณะกรรมการ ธพส . เป็นรายไตรมาสรวมทั้งสรุปไว้ในรายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
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1.7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริต 
การแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นความจริง เมื่อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการ

กระท าโดยไม่สุจริต มีการจงใจให้ข้อมูลเพ่ือใส่ร้าย หรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือให้มีการด าเนินการใดๆ ที่เป็นผลร้ายต่อ
บุคคลอ่ืน หากเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัท แต่หากเป็น
บุคคลภายนอกบริษัทอาจพิจารณาด าเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

1.7.5 การรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีหน้าที่รายงาน
ผลสรุปเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนทราบ 

1.8 การละเลยไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 
ในกรณีที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะ

ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย 
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นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้รอ้งเรียน 
1. การเปิดเผยตนเองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่า

การเปิดเผย อาจท าให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อมูลชื่อที่อยู่ ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่
ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ธพส.  จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการทุจริต คอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ เกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม หากเลือก
ที่จะเปิดเผยก็จะท าให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. ข้อมูลของผู้ร้องเรียน ธพส.  จะถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงความ
ปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอน จะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน หากฝ่าฝืนถือ
เป็นการกระท าความผิดวินัยจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของ ธพส. 

3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อน
เสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องขอให้ ธพส. ก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือ ธพส. 
อาจก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่
จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย 

4. ธพส. จะด าเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียน หากเป็น พนักงาน ธพส.  
จะไม่มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบสถานที่ท างาน พักงาน ข่มขู่ คุกคาม เลิกจ้างหรือกระท าการ
อ่ืนใดที่เป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียนและหากเป็นบุคคลภายนอก ธพส. จะพิจารณาและ
สอบสวนด้วยความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อบุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค เพ่ือให้
ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม 

5. ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ /หรือ ต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็น
ตามข้อบังคับบโทษทางวินัยกระท าท่ีตั้งใจให้เกิดความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องรัการ  

เกี่ยวกับการท างานของ ธพส. หากเป็นบุคคลภายนอกซ่ึงท าให้ ธพส.ได้รับความเสียหาย ธพส. พิจารณาด าเนินคดี
ตามกฎหมาย 

เป้าหมาย : ระยะเวลาการตอบสนองเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสร้างความพึง
พอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ  

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการ : 
1. พิจารณาทบทวน ประเด็นส าคัญด้านข้อมูลและการตรวจสอบ 
2. สนับสนุนให้มีการด าเนินธุรกิจของ ธพส. เป็นไปตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการ 

ข้อร้องเรียน 
ผู้บริหาร :  
1. สนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยจัดให้มีกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน รวมถึงโครงสร้าง

ผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นผู้แทนผู้บริหารในการด าเนินงานด้านการจัดการข้อร้องเรียน เช่น คณะกรรมการ คณะท างาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ เป็นต้น  

2. สื่อสาร ถ่ายทอดและเผยแพร่นโยบายอย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
น าไปปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

3. ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างวัฒนธรรมด้านข้อมูลและการตรวจสอบ รวมถึง
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่พนักงาน  
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4. ติดตามและทบทวนผลการด าเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการ
ข้อร้องเรียน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ 

พนักงาน :  
1. ศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และเป้าหมาย ด้านการจัดการข้อร้องเรียน 
2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการ

จัดการข้อร้องเรียน 
หน่วยงานบุคคลรับผิดชอบ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
1. สื่อสาร ให้ค าปรึกษา แนะน า จัดท าเอกสารสนับสนุน คู่มือ แนวปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน 
2. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย สอบทานความถูกต้อง ประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการข้อ
ร้องเรียน ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ ธพส. อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
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