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บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.)  มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นโดย   
กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ ตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ทําหนาที่ลงทุน กอสรางอาคาร 
และบริหารโครงการศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และบริหารจัดการทรัพยสินอ่ืน
ของรัฐตามนโยบายรัฐบาล 
    

 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“องคกรสมัยใหมในการพัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกิดมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและสังคม อยางมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล” 

คานิยม C : Customer Relation )ความสัมพันธที่ดีกบัลูกคาและผูมีสวนไดเสีย(  
U : Unity )ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว(  
P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงานและนวัตกรรม) 
I : Integrity (ความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น) 
D : Dedication  )ความรับผิดชอบตอคํามั่นสัญญา(  

กลุมผูมี 
สวนไดเสีย 

 

1. ผูถือหุน รัฐบาล และหนวยงานกํากับ เชน กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ 
สํานักงานนโยบายคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาํนักงบประมาณ  
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและคณะกรรมการ ธพส. 

2. พนักงาน 
3. คูคา 
4. ชุมชน สังคม และสิง่แวดลอม 

1. พัฒนาศูนยราชการใหทันสมัย และบริหารจัดการใหเกิดความสมดุล 
2. พัฒนาทรัพยสินของรัฐ ใหเกิดมูลคาเพ่ิมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
3. พัฒนาธุรกิจใหม เพื่อเพิ่มชองทางการหารายไดที่หลากหลาย และ 

สรางประโยชนแกรัฐ   
4. พัฒนาองคกรดวยการบริหารจัดการสมัยใหม  

วิสัยทัศน 
VISION 

พันธกิจ 
MISSION 

Core Values 

ShareHolder 
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สวนที่ 2  การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. 

ส่วนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของ ธพส.
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ประกาศบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
เร่ือง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยใหความสําคัญ
ตอการยึดถือตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และตลาดหลักทรัพยฯ ที่เปนแนวทางของประเทศ  เพ่ือการสราง
คุณคาใหกิจการอยางย่ังยืน ภายใตระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส   เปนธรรม คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

คณะกรรมการ ธพส. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส.เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการ ธพส. กํากับดูแลกิจการใหนําไปสูผล (Governance Outcome) อยางนอย ดังนี้ 
(1) สามารถแขงขนัไดและมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

(Competitiveness and performance with long-term perspective)  
(2) ประกอบธุรกิจอยางมจีริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย  

(Ethical and responsible business) 
(3) เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม (Good corporate citizenship) 
(4) สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) 

2. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน นําหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ มาใชในการปฏิบัติงาน 
ไดแก (1) รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ (2) สํานกึในหนาที่ดวยการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ขององคกร (3) ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียดวยความเปนธรรม (4) โปรงใสในการดําเนินงานที่มีการเปดเผยขอมูลอยาง
ครบถวนและตรวจสอบได (5) สรางมูลคาเพ่ิมและคุณคาแกกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (6) พัฒนาการกํากับ-
ดูแล ทั้งคูมือ กระบวนการ และแนวปฏิบัติท่ีดี (7) สรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานกับผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

3. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
อยางเครงครัด 

4. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ประพฤติปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจของ 
ธพส . ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีที่คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีกําหนดไว 

5. คณะกรรมการ ธพส. ใหความสําคัญตอการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธ และแผนงานระยะสั้นและ
ระยะยาว  โดยผูบริหารและพนักงาน มุงมั่นปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว 

6. คณะกรรมการ ธพส. กํากับใหมีระบบบริหารจัดการที่ดีใน ธพส. โดยแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยในระบบงานที่
สําคัญ ไดแก การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือกํากับทิศทางการดําเนินงาน พิจารณากลั่นกรอง และใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  
โดยผูบริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระบบและกระบวนงาน 

7. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมตอตานคอรรัปชันและปองกันการตัดสินใจหรือกระทําใดๆ ที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

8. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน บริหารจัดการดวยความเปนธรรม คํานึงถึงผลกระทบตอกลุมผูมีสวนไดเสียที่
สําคัญของ ธพส. ทั้งในแงสังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและการใชแรงงานอยางเปนธรรม 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน และขอใหถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป 
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โครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการ ธพส. 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

คณะกรรมการความเสี่ยง 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบตอสังคม 

คณะกรรมการบริหารจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
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วิสัยทัศน กลยุทธ และแนวทางดําเนินงาน ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. 

 
วิสัยทัศนดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี   

 “รักษาระดับธรรมาภิบาลใหไดมาตรฐาน  ขยายผลสูการปฏิบัติจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร” 
 

กลยุทธหลักดานธรรมาภิบาล  มี 3 กลยุทธ คือ 
กลยุทธที่ 1   ยกระดับธรรมาภิบาลใหไดมาตรฐาน 
กลยุทธที่ 2   สรางวัฒนธรรมธรรมาภิบาล  
กลยุทธที่ 3   พัฒนากระบวนการธรรมาภิบาล 

 
แนวทางดําเนินงาน 
(1) พัฒนากระบวนการธรรมาภิบาลใหไดตามมาตรฐาน 
(2) ประเมินมาตรฐานและความเพียงพอของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
(3) สรางการเรียนรูตามหลักธรรมาภิบาลของ ธพส.  ใหแกผูบริหารและพนักงาน  
(4) ทบทวนมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เสริมสรางให ธพส.  ะกอบดานการมีโครงสรางและองคปร

กํากับดูแลกิจการที่ดีเทียบเคียงมาตรฐานสากล หลักการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) กําหนด 
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หมวดที่ 1 การดําเนินการของภาครัฐในฐานะเจาของ 
 

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ไดรับมอบแนวนโยบายและทิศทางในการดําเนินงานที่มีตอ
รัฐวิสาหกิจจากกระทรวงการคลัง  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะหนวยงานกํากับ
ดูแลและกําหนดนโยบายให ธพส.  

 
แนวปฏิบัติที่ดี 

1.1 กระทรวงการคลังผูถือหุนในฐานะเจาของทําการแทนประชาชน แตงตั้ง คณะกรรมการ ธพส. ซึ่งไดรับมอบอํานาจ
เปนตัวแทนกระทรวงการคลังในการดําเนินงานในการกําหนด พันธกิจ ยุทธศาสตรและคานิยมเพ่ือใหเกิดการ
ดําเนินงานที่มีทิศทาง มีระบบ มีเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน 
คณะกรรมการ ธพส. ไดรับมอบอํานาจจากเจาของใหกํากับดูแลกิจการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางถูกตองตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ ธพส. ยังตองสรางผลกําไร ดูแลผลประโยชน
ใหกับเจาของคือกระทรวงการคลัง และแกเจาของที่แทจริงคือประชาชน ใหไดรับประโยชนอยางสูงสุด  ทําให 
ธพส. มีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ สรางมูลคาเพ่ิมใหแก ธพส. เพ่ือความเจริญเติบโตกาวหนาอยางยั่งยืน 
คณะกรรมการ ธพส. นํานโยบายและทิศทางจากภาครัฐมากําหนดเปนแนวทางในการจัดทํา พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรนําพาให ธพส. เดินทางไปสูจุดมุงหมายและเปาหมายที่กําหนดไว พรอมเฝาระวัง ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น ติดตามดูแลการปฏิบัติการของฝายบริหารดูแลผูมีสวนไดเสียใหไดรับความเปนธรรมและมี
รายงานผลการดําเนินงานแกผูมีสวนไดเสียรับทราบประจําป  

1.2 ผูถือหุนไดใหอิสระในการดําเนินงานแกคณะกรรมการ ธพส. และไมเขาไปแทรกแซงการบริหารงานประจํา
ของรัฐวิสาหกิจ โดยใหรัฐวิสาหกิจมีอํานาจและอิสระในการบริหารงาน   

1.3 ผูถือหุนเขารวมประชุมในที่ประชุมใหญผูถือหุน และทําหนาที่โดยชอบผานการออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ 
ผูถือหุน  

1.4 ผูถือหุนมีโอกาสหารือกับคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายนอก ผูตรวจสอบของรัฐ 
เพ่ือประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานควบคุม และสงเสริมใหการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  

1.5 ผูถือหุนมีหนาที่กํากับดูแล ธพส. โดยการเลือกกรรมการเพื่อทําหนาที่แทน 

1.6 ผูถือหุนมีสิทธิสูงสุดในการตัดสินเรื่องการปรับเปลี่ยนที่สําคัญของ ธพส. เพ่ือปกปองรักษาผลประโยชนของ ธพส. 

1.7 ผูถือหุนสามารถใชอํานาจและสิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
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หมวดที่ 2 สิทธแิละความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
 

2.1 สิทธิของผูถือหุน 
ธพส. ตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องสิทธิของผูถือหุน ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือ

ริดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยมีการกําหนดกฎเกณฑการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งวิธีการในการเขารวม
ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  พรอมทั้งเปดโอกาสใหซักถามหรือ 
สงคําถามลวงหนาได  

ผูถือหุนควรไดรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม โดยไดรับขอมูลและมีเวลาอยางเพียงพอ
ในการพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมในแตละวาระกอนการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 

แนวปฏิบัติที่ดี 

การจัดประชุมผูถือหุน 
2.1.1 คณะกรรมการควรจัดประชุมผูถือหุน และดูแลใหเรื่องสําคัญทั้งประเด็นที่กําหนดในกฎหมายและประเด็น 

ที่อาจมีผลกระทบตอทิศทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไดผานการพิจารณาของผูถือหุน 

2.1.2 คณะกรรมการ ธพส. ควรกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุม
ของผูถือหุนและการใชสิทธิออกเสียง  

2.1.3 คณะกรรมการ ธพส. ควรดูแลใหมีการจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนที่มีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และ
เพียงพอตอการใชสิทธิของผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม พรอมเอกสารประกอบดวย 
จดหมายเชิญระบุ วัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุมและขั้นตอน
ออกเสียงลงมติ  โดยใหมีการเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทอยางนอย 28 วันกอนวันประชุม  

2.1.4 คณะกรรมการ ธพส. ควรดูแลใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนไดใชสิทธิอยางเทาเทียมกัน โดยการ
กําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสามารถเสนอเพ่ิมวาระหรือเปดโอกาสใหสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม และ
เปดเผยหลักเกณฑดังกลาวแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน  

2.1.5 คณะกรรมการ ธพส. ควรกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และ
เปดเผยหลักเกณฑดังกลาวใหผูถือหุนทราบลวงหนาดวยวิธีที่ผูถือหุนเขาถึงไดอยางสะดวก   

การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน 
2.1.6 ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ดูแลใหที่ประชุมเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวของ รวมถึงขอบังคับของบริษัทและดูแลใหการประชุมผูถือหุนมีประสิทธิภาพและโปรงใส  

2.1.7 กรรมการทุกคน ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ผูบริหารสูงสุด และผูบริหารระดับสูง
ควรรวมเขาประชุมกับผูถือหุนเพ่ือใหผูถือหุนสามารถซักถามในประเด็นตางๆ  

2.1.8 คณะกรรมการ ธพส. เปดโอกาสใหผูถือหุนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถาม ตอที่ประชุมตามวาระ
การประชุมผูถือหุนและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาไวอยางเหมาะสม  

2.1.9 คณะกรรมการ ธพส. ไมควรสนับสนุนการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน 
โดยเฉพาะวาระการประชุมสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูล เพ่ือตัดสินใจ  
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2.1.10 ประธานในที่ประชุมผูถือหุนควรจัดใหมีการลงมติแยกในแตละหัวขอ โดยแยกตามแตละระเบียบวาระที่
เสนอแนบใบลงคะแนนเสียงและใบมอบฉันทะ  

2.1.11 คณะกรรมการ ธพส. สงเสริมใหนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน เพ่ือใหการดําเนินการประชุม
สามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และตรวจสอบได  

2.1.12 คณะกรรมการ ธพส. สนับสนุนใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม 
และเปดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ในแตละวาระการประชุมใหที่ประชุม
ผูถือหุนทราบ  พรอมทั้งบันทึกไวในรายงานการประชุม  

การจัดทํารายงานการประชุมและเปดเผยมติการประชุมผูถือหุน 
2.1.13 คณะกรรมการ ธพส. ควรกํากับดูแลให ธพส. เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียง

ภายในวันทําการไปดวยวิธีที่ผูถือหุนเขาถึงไดอยางสะดวก 

2.1.14 คณะกรรมการ ธพส. ควรดูแลใหรายงานการประชุมผูถือหุนมีความถูกตองครบถวน และมีการเปดเผยดวย
วิธีที่ผูถือหุนเขาถึงไดอยางทั่วถึง 

 
2.2 สิทธิของผูถือหุนในการแตงตั้งและเลือกตั้งกรรมการ 

การแตงตั้งกรรมการใหม เปนไปตามหลักเกณฑ ตามนโยบายการคัดสรรและแตงตั้งคณะกรรมการที่
โปรงใสและไมมีลักษณะตองหาม ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  เรื่องแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ 
ไมมีผลประโยชนทับซอน หรือสวนไดเสียกับกิจการของ ธพส. 

แนวปฏิบัติที่ดี 

2.2.1 มีวาระเรื่องกระบวนการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเปดเผยเกณฑใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ 

2.2.2 เปดเผยประวัติกรรมการทุกคน รวมถึงการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน การมีสวนไดสวนเสีย 
(Conflict of Interest) และแสดงรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) โดยไดเผยแพรใน
รายงานประจําป และเว็บไซตของ ธพส. พรอมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

2.2.3 มีการสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทําข้ึน 
 

2.3 บทบาทของผูถือหุนในการกําหนดคุณลักษณะของกรรมการ 
การเสนอชื่อและแตงตั้งกรรมการใหม ควรมีการกําหนดใหมีความหลากหลายในดาน ความรูความสามารถ 

ทักษะ ความชํานาญ รวมทัง้ความหลากหลายเรื่องเพศและอายุ คุณสมบัติดังกลาวควรถูกกําหนดในนโยบายการสรรหา
และแตงตั้งกรรมการ ซึ่งสอดคลองเหมาะสมกับทิศทางของกลยุทธที่ ธพส. กําหนดไว ซึ่งจะชวยสามารถเพ่ิมคุณคา
ให ธพส. 
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แนวปฏิบัติที่ดี 

2.3.1 มีการกําหนดนโยบายการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล นําไปปฏิบัติ
และนําเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ เชน จํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการ 
ไมควรเกิน 3 แหง การแตงตั้งอดีตผูบริหารสูงสุดของ ธพส. ใหกลับมาเปนกรรมการ ธพส. ควรมีระยะเวลา 
เวนวาง จากตําแหนงผูบริหารอยางนอย 2 ป หรือ กรรมการในรัฐวิสาหกิจไมควรดํารงตําแหนงเปน 
ผูกํากับดูแลหรือ Regulator ของรัฐวิสาหกิจสาขานั้นๆ และกรรมการทุกคนมีหนาที่เขาประชุมทุกครั้ง 

2.3.2 มีการเปดเผยประวัติกรรมการทุกคนและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผานเว็บไซต  พรอมแสดง
วันที่ เดือน ป ที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ 

2.3.3 สนับสนุนใหมีการสรรหากรรมการใหมจากบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น  และเปน
กรรมการมืออาชีพ กลาวคือ เขาใจบทบาทของการทําหนาที่กรรมการที่แตกตางจากการเปนผูบริหาร  
มีความทุมเทและสามารถอุทิศเวลา เพ่ือเขารวมประชุมและกิจกรรมของ ธพส. ได และมีการพัฒนาความรูให
ตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือสามารถทําหนาที่กรรมการไดอยางสมบูรณ 

 
2.4 ความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

โดยหลักการในกรณีที่ผูถือหุนมีมากกวาหนึ่ง หรือมีผูถือหุนรายใหญและรายยอย คณะกรรมการตอง
สรางความมั่นใจใหผูถือหุนมีความมั่นใจทุกราย วาไดรับการปฏิบัติและไดรับการปกปองสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยาง 
เทาเทียมกัน เชน การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ การเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถ 
เขาประชุมดวยตนเองสามารถใชสิทธิโดยมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน 

แนวปฏิบัติที่ดี 

2.4.1 คณะกรรมการ ธพส. กําหนดใหกรรมการและผูบริหาร 4 ระดับ รวมถึงกรรมการผูจัดการ เปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของตน เพ่ือใหผูถือหุนพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนและ
สามารถตัดสินใจเพ่ือไมใหกรรมการและผูบริหารมีสวนไดสวนเสียกับธุรกรรมของ ธพส. 

2.4.2 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาใหผูถือหุน เพ่ือตั้งคําถามใด ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ 

2.4.3 ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ มีการกําหนดการไมเพ่ิมวาระการประชุมที่ไมไดแจงไวใน
หนังสือเชิญประชุม 
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หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

กรรมการทุกคนมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเทาเทียมกัน มีหนาที่ ควบคุม
ติดตามดูแลและตัดสินใจเรื่องนโยบายใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว และปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง  
(Duty of Care) และดวยความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty)  

คณะกรรมการ มีหนาที่ทั้งทางดานการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ กฎหมาย 
(Comformance Role) ทําใหบริษัทที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการมีมูลคาเพ่ิม มีกําไรกลับไปยัง ผูถือหุน 
(Performance Role)  วางแผนกลยุทธรวมกับผูบริหารและกําหนดนโยบายสําหรับกรรมการเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานรวมกัน ในขณะเดียวกันคณะกรรมการ ธพส. ยังตองมีนโยบายใหผูบริหาร โดยจัดทําเปนนโยบาย 
และมอบอํานาจ เพ่ือใหผูบริหารสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จ ในการบริหารควบคุม ดูแลการ
ดําเนินงานประจํา ซึ่งเปนงานบริหารประจํา (Day to Day Management) มีอํานาจตัดสินใจภายในอํานาจที่
คณะกรรมการมอบให และมีหนาที่รายงานผลปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการ  

คณะกรรมการ มีหนาที่กํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสูงสุดของ ธพส. งานของกรรมการ คือ การประชุม 
มูลคาเพ่ิมของกรรมการ คือ ความคิดเห็น การใหมุมมอง การวิพากษวิจารณ และพิจารณาอนุมัติแตละวาระการประชุม
ดวยความรอบคอบระมัดระวัง  จึงจําเปนอยางยิ่งที่กรรมการทุกคนตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอ ในการเตรียมตัว
กอนเขาประชุม มีการตั้งคําถาม และใหความคิดเห็นอยางสรางสรรค รวมทั้งใหกรรมการรวมกันเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการ ซึ่งเปนการแสดงถึงการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดอยางสมบูรณ 

องคประกอบที่เอ้ืออํานวยใหคณะกรรมการ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณคือ 
 

3.1 โครงสรางคณะกรรมการ ธพส. 
แนวปฏิบัติที่ดี 

3.1.1 คณะกรรมการ ธพส. มีกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอ่ืน
อีกไมเกิน 10 คน รวมทั้งกรรมการผูจัดการ ซึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการควรมีการพิจารณา
ทบทวนจํานวนของกรรมการในคณะกรรมการใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินงาน ทั้งนี้ การพิจารณา
เพ่ิมหรือลดจํานวนกรรมการทําไดโดยผานการอนุมัติจากทีป่ระชุมผูถือหุน  โดยใหดําเนินการตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวของ  

3.1.2 คณะกรรมการ ธพส. พิจารณากําหนดโครงสรางคณะกรรมการใหมีกรรมการที่เปนอิสระอยางนอยจํานวน 
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  

3.1.3 คณะกรรมการ ธพส. กําหนดโครงสรางของคณะกรรมการใหประกอบดวย กรรมการที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ดานที่มีความจําเปนตอการดําเนินธุรกิจและจําเปนตอการบรรลุเปาหมายหลักและพันธกิจของ ธพส. และมี
คุณสมบัติหลากหลายดาน ทั้งในดานความรู ประสบการณ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนความหลากหลาย
ทางดานอายุและเพศ  

3.1.4 กรรมการ ธพส. ควรดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจอ่ืนไดไมเกิน 3 แหง และถามีการดํารงตําแหนง
กรรมการในบริษัทและหรือหนวยงานของรัฐเพ่ิมเติมจะตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ที่กรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษัท เพื่อให
มั่นใจวากรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทไดอยางเพียงพอ การดํารงตําแหนงของ
กรรมการทุกแหงตองมีการเปดเผยไวบนเว็บไซตและในรายงานประจําป   
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3.1.5 กรรมการไมควรประกอบกิจการหรือดํารงตําแหนงกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานในกิจการอันเปน 
การแขงขันกับรัฐวิสาหกิจ  

3.1.6 ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการ
อีกคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได 

3.1.7 ประธานกรรมการควรเปนกรรมการอิสระ เวนแตกรณีที่มีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดไวเปน
อยางอ่ืน โดยในกรณีที่ประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการที่เปนอิสระ คณะกรรมการควรจัดใหมีกระบวนการ
ที่ทําใหเกิดการถวงดุลอํานาจในการทํางานของประธานกรรมการ และทําใหเกิดการทํางานที่เปนอิสระ  

3.1.8 คณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวคราวละ 3 ป ในกรณีที่จะแตงตั้งกรรมการ
นั้นใหดํารงตําแหนงตอไป คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความจําเปนและนําเสนอตอผูถือหุนเพื่ออนุมัติ 

3.1.9 กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของ ธพส. ไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ 
ธพส. ใชมาในชวงเวลา 2 ป กอนไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น  

3.1.10 คณะกรรมการควรมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอย 1 คนที่มีประสบการณการทํางานเกี่ยวของกับ
ธุรกิจของ ธพส. 

3.1.11 คณะกรรมการควรพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตามความจําเปนเพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง 
กลั่นกรองขอมูลและเสนอแนวทางการพิจารณากอนใหคณะกรรมการเห็นชอบตอไป  

 
3.2 การสรรหากรรมการ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

3.2.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยสรรหา ซึ่งอนุกรรมการสรรหาสวนใหญและประธาน
คณะกรรมการชุดยอยสรรหาควรเปนกรรมการที่เปนอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาควรจัดใหมีการประชุม
เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคล เพ่ือใหไดกรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทําใหคณะกรรมการ
มีองคประกอบความรูความชํานาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกลาว และเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการ กอนจะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ ธพส. ใหเปนผูแตงตั้ง
กรรมการ โดยตองเสนอขอมูลอยางเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ไดรับเสนอชื่อ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  

3.2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ ควรจัดใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการที่ไมใช
กรรมการโดยตําแหนงใหเปนไปอยางเหมาะสม เวนแต มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการที่ไมใชกรรมการโดยตําแหนงเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการตามกฎหมายนั้น  

3.2.3 คณะกรรมการสรรหาฯ ควรทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเสนอแนะตอ
คณะกรรมการ กอนที่จะมีการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ  

3.2.4 มีคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพ่ิมเติมตาม มาตรา 5 กรรมการของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลวยังตองมีคุณสมบัติและ ไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ 
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(1) มีสัญชาติไทย (มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศ ที่รัฐวิสาหกิจจําเปนตองแตงตั้งตามขอผูกพัน
หรือตามลักษณะของกิจการ) 

(2) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(3) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ  
(4) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย  
(5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ  
(5/1) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(5/2) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
(5/3) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

(6) ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
(7) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(8) ไมเปนผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผูถือหุนของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุนอยู (มิใหใชบังคับแก

กรรมการที่ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําตําแหนงของราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุนไมเกินรอยละ
ศูนยจุดหาของทุนชําระแลวของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปนกรรมการถือหุนอยู) 

(9) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในนิตบิุคคลที่รัฐวสิาหกิจนั้นเปนผูถือหุน เวนแตคณะกรรมการของรฐัวิสาหกิจนั้น
มอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือดํารงตําแหนงอ่ืน ในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน 

(10) ไมเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคล ซึ่งเปนผูรับ
สัมปทานผูรวมทุนหรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เวนแตเปนประธานกรรมการ 
กรรมการ หรือผูบริหาร โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น 

3.2.5 แนวทางการแตงตั้งกรรมการรรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหการสรรหาและแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการอยางมีหลักเกณฑและโปรงใส ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการนโยบาย-
รัฐวิสาหกิจ จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปน
กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
(1) ใหนําสมรรถนะหลักและความรูที่จําเปน (Skill Matrix) มาใชในการพิจารณาสรรหา และแตงตั้งกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจไดกรรมการตรงกับความตองการที่แทจริงในการขับเคลื่อนและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจไดกําหนดความเชี่ยวชาญไวเปนการเฉพาะ การกําหนด 
Skill Matrix ตองเปนไปตามความเชี่ยวชาญดังกลาวดวย 

(2) ในการแตงตั้งกรรมการอ่ืนที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงในรัฐวิสาหกิจแหงใด ใหผูมีอํานาจพิจารณาเสนอชื่อ
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณการทํางานในภาคธุรกิจไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการอ่ืน
ของรัฐวิสาหกิจนั้น  ทั้งนี้ เพื่อใหรัฐวิสาหกิจมีกรรมการที่มีความรู ความสามารถ จากภาคธุรกิจตางๆ 
มากยิ่งขึ้น 

(3) หามมิใหมีการแตงตั้งผูบริหารสูงสุดหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งแหงใดเปนกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอ่ืน เวนแตกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือกรณีการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการของ
บริษัทที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุนอยู ทั้งนี้ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมในเรื่องของการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุด
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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(4) ไมแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขาราชการการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปน
กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ิมเติม ทั้งนี้ เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

(5) ใหมีผูแทนกระทรวงการคลังที่เปนขาราชการประจําในกระทรวงการคลัง เปนกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือรักษาผลประโยชนของทางราชการในฐานะผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจ และเพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 และ 
ที่แกไขเพ่ิมเติม 

(6) ใหมีผูแทนกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เปนขาราชการประจําในกระทรวงเจาสังกัด ซึ่งไมอยูใน
หนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) จํานวน 1 คน 
เปนกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือทําหนาที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจาสังกัดของ
รัฐวิสาหกิจ  ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจําเปนอาจแตงตั้งเพ่ิมเติมไดอีกไมเกิน 1 คน 

(7) ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจกําหนดใหมีผูดํารงตําแหนงใดในสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน
เปนกรรมการ และผูดํารงตําแหนงนั้นจะมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติหนาที่แทนในตําแหนงกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ใหผูดํารงตําแหนงนั้นพิจารณามอบหมายผูดํารงตําแหนงอ่ืนในหนวยงานในสังกัดที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญ มีเวลา และเหมาะสมกับความตองการในการพัฒนาหรือแกไขปญหาของแตละ
รัฐวิสาหกิจนั้น โดยทําเปนคําสั่งมอบอํานาจเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบและตอเนื่องในการปฏิบัติหนาที่ 

(8) กรณีกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจกําหนดใหมีผูแทนหนวยงานตางๆเปนกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ใหหนวยงานนั้นแตงตั้งจากบุคคลที่อยูในหนวยงานนั้น 

(9) ในกรณีที่สวนราชการแตงตั้งขาราชการประจําไปเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หากขาราชการผูนั้น
เกษียณอายุหรือพนจากการเปนขาราชการประจํา ใหสวนราชการนั้นแตงตั้งขาราชการคนใหมไปแทน 
เนื่องจากขาราชการผูพนจากตําแหนงแลวไมอยูในขายตองไดรับโทษตามนัย พระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดทางวินัยของขาราชการซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานที่มิใชสวนราชการ พ.ศ.2534 และเพ่ือให
การกํากับดูแลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเปนไปตามนโยบายของสวนราชการนั้น เวนแตขาราชการ 
ผูที่เกษียณอายุหรือพนจากการเปนขาราชการประจําและสวนราชการพิจารณาแลว เห็นวาเปนผูที่มี
ความรูความสามารถเชี่ยวชาญในกิจการ  ซึ่งจะเปนประโยชนตอรัฐวิสาหกิจนั้นๆ สวนราชการนั้นจะ
พิจารณาใหบุคคลดังกลาวยังคงเปนกรรมการในรัฐวิสากิจตอไปจนครบวาระที่ยังเหลืออยูก็ได  ทั้งนี้ให
คํานึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายรัฐวิสาหกิจนั้นที่ใหอํานาจการแตงตั้งหรือถอดถอนประกอบดวย เพื่อ
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 เรื่อง หลักเกณฑการแตงตั้งและการพนจาก
ตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจ และบทกํากับขาราชการที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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3.3 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ธพส. 
แนวปฏิบัติที่ดี 

3.3.1 การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการ ธพส. กับฝายจัดการ ธพส. ไดแบงแยกบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน ดังนี้ 
 คณะกรรมการ มีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของ ธพส. ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ

ขอบังคับของ ธพส. อนุมัติมติที่ประชุมและจัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการของ ธพส. ซึ่งกรรมการตอง
ใชการตัดสินใจดวยความระมัดระวังและดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

 กรรมการผูจัดการ มีหนาที่ปฏิบัติงานประจํารับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายและ
กลยุทธที่วางไว 

 คณะกรรมการ ควรจัดทํากฎบัตรหรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (Board Chater) ที่
ระบุหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพ่ือใชอางอิงในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการทุกคน 
และควรมีการทบทวนกฎบัตรดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งควรทบทวนการแบงแยก
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ บริษัทกับกรรมการผูจัดการอยางสม่ําเสมอ 
เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางขององคกร 

3.3.2 กําหนดวิสัยทัศน/ ภารกิจและกลยุทธของ ธพส. ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของผูถือหุนที่สนับสนุนการ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมเเละสิ่งเเวดลอมใหความสําคัญในการแสวงหาขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการกําหนดทิศทางการเติบโตดังกลาว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
ทําใหมั่นใจวาผูบริหารจะสามารถนําวิสัยทัศน ทิศทางการเติบโตและกลยุทธที่ถูกกําหนดขึ้นไปปฏิบัติให
เกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.3.3 ทบทวนและใหความเห็นชอบกับกลยุทธและนโยบายที่สําคัญอยางนอยทุกป รวมถึงวัตถุประสงค เปาหมาย-
ทางการเงิน และแผนงานตางๆ ของ ธพส. พรอมทั้งติดตามดูแลผูบริหารใหมีการปฏิบัติตามแผนงาน  
ที่กําหนดไวตามทิศทางและกลยุทธขององคกรอยางสม่ําเสมอ  

3.3.4 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให ธพส. ดําเนินงานตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ มติที่ประชุม  
ผูถือหุน ตลอดจนนโยบายการดําเนินงานที่ไดกําหนดไว   

3.3.5 คณะกรรมการควรสงเสริมใหมีการสรางวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนการปฏิบัติงานที่เอ้ือใหบรรลุ พันธกิจ 
วัตถุประสงค หรือเปาหมาย แผนยุทธศาสตร และนโยบายการดําเนินงานของ ธพส.  

3.3.6 คณะกรรมการควรปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของ ธพส. เปนที่ตั้ง และกรรมการไมควรกระทํา
การใดๆ อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชนตอ ธพส.  

3.3.7 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให ธพส. มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือใหการทํารายการที่อาจมีความของ
ผลประโยชนเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินงาน และเปนไปเพ่ือผลประโยชนของ ธพส.  โดยผูที่อาจมีความ
ขัดแยงของผลประโยชนนั้นไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจการเขาทํารายการดังกลาว รวมทั้งใหมีการ
เปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของกําหนด  

3.3.8 คณะกรรมการควรกําหนดบทบาทและอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการใหชัดเจน และสนับสนุนให
ประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณและเหมาะสม  
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3.3.9 กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง จัดใหมีการประเมินถึงปจจัยเสี่ยงสําคัญที่อาจเกิดขึ้น และกําหนด 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวอยางครอบคลุม ดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3.3.10 จัดใหมีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือรวมทั้งดูแลใหมี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการเปดเผยไวในรายงานประจําป  

3.3.11 จัดใหมีหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพ่ือคอยดูแลใหบริษัทปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ กฎระเบียบ ทั้งภายนอกและภายใน ธพส. 

3.3.12 จัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งภายใน ธพส. เพ่ือแสดงวา ธพส. มีระบบควบคุมภายในที่
ม่ันคง ฝายตรวจสอบภายในทราบจุดออนจุดแข็งของ ธพส. เปนอยางดี  จึงทําใหการตรวจสอบภายใน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3.13 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองประจําปของคณะกรรมการ กรรมการรายบุคคล ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอย 

3.3.14 จัดทําแผนพัฒนากรรมการประจําป 

3.3.15 นําเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการรายบุคคล ประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยตอผูถือหุน 
อนุมัติประจําปและเปดเผยในรายงานประจําป 

3.3.16 ประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เพ่ือใชเปนเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการผูจัดการใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน 

3.3.17 เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการผูจัดการที่มีความเหมาะสม เพ่ือกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

3.3.18 จัดใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง  

3.3.19 จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียแตละกลุมอยางเหมาะสม และมีการประเมินผล
ในดานการเปดเผยขอมูล ทําใหมั่นใจวามีความถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง 

3.3.20 เปนผูนําและเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทาง
ความรับผิดชอบตอสังคมของ ธพส. 

3.3.21 ไมเปนกรรมการในการจัดซื้อจัดจางของ ธพส. 

3.3.22 คณะกรรมการตรวจสอบของ ธพส. ไมดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัทยอย 

3.3.23 กรรมการที่เปนผูบริหารสามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอ่ืนทั้งที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยและบริษัทจํากัดไมเกิน 2 แหง โดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ ธพส. 

3.3.24 สนับสนุนให ธพส. มีการดําเนินงานเพ่ือตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอธุรกิจของ ธพส. ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  
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3.3.25 สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจนี้แกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดยการ 
(1) แจกคูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนลงนาม

รับทราบเพ่ือปฏิบัติ 
(2) ประกาศคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจอยูใน Website ที่ทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของสามารถเขาถึง

ขอมูลได 
(3) ประกาศไวบนเว็บไซตของ ธพส. 

 
3.4 ความเปนอิสระของกรรมการ 
แนวปฏิบัติที่ดี 

3.4.1 คณะกรรมการควรจัดใหมีระบบการรายงานความเปนอิสระของกรรมการที่เปนอิสระ โดยเมื่อไดรับการแตงตั้ง
ใหกรรมการที่เปนอิสระเปดเผยความสัมพันธกับ ธพส. และความเกี่ยวของกับฝายจัดการ ผูถือหุนรายใหญ 
กลุมผูถือหุนรายใหญหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลใดก็ตามที่จะทําใหเกิดการตัดสินใจที่ไมเปนอิสระและควร
จัดทําทุกปในระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกรรมการอิสระเปลี่ยนแปลงสถานะระหวางดํารง
ตําแหนงจนขาดคุณสมบัติในการเปนกรรมการ เพื่อพิจารสถานะการดํารงตําแหนงของกรรมการโดยทันที  

3.4.2 กรรมการที่เปนอิสระจากภายนอกทํารายงานรับรองความเปนอิสระเมื่อไดรับการแตงตั้งประจําป 

3.4.3 กรรมการที่เปนอิสระจากภายนอกมีการประชุมกันเอง อยางนอย 2 ครั้งตอป ซึ่งไมมีกรรมการโดยตําแหนง
หรือกรรมการที่เปนขาราชการเขารวมประชุมดวยความเปนอิสระเปนปจจัยสําคัญในการเสริมสรางความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตามหนาที่ของกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให ธพส.
กําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อางอิงตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน เร่ืองคุณสมบัติ
ของ กรรมการตรวจสอบ ดังนี้  
(1) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือ 

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

(2) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

(3) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ ธพส. ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ ควบคุมของ ธพส.  
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุน
ที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ ธพส. ผูถือหุนใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของ ธพส. เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(4) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทผูถือหุนใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ธพส. และไมเปน  
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ ธพส.  
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ธพส. สังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป  
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(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จาก ธพส. ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของ ธพส. และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการวิชาชีพนั้นดวย เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

(6) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของ ธพส. ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ ธพส. 

(7) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ธพส. หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ธพส. 

(8) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ ธพส. 
 
3.5 การถวงดุลอํานาจของคณะกรรมการ 
แนวปฏิบัติที่ดี 

3.5.1 การแตงตั้งกรรมการจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการอื่นที่ไมใชกรรมการโดยตําแหนง 

3.5.2 รายชื่อกรรมการอิสระจากภายนอกตองระบุไวในรายงานประจําป 
 
3.6 บทบาทของกรรมการที่เปนอิสระจากภายนอก 

วัตถุประสงคของการแตงตั้งกรรมการที่เปนอิสระจากภายนอกใหดํารงตําแหนงกรรมการ ธพส. เพ่ือแบงปน
ประสบการณที่แตกตางไปจากรัฐวิสาหกิจและภาครัฐ พรอมกับนําประสบการณมาใชภายใตบริบทของ ธพส. 
ตลอดจนอุทิศเวลา ศึกษาเรียนรูในกิจการของ ธพส. ใหความรวมมือในภารกิจดานตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย อันเปน
การสรางมูลคาเพ่ิมใหแก ธพส. อยางแทจริง 
แนวปฏิบัติที่ดี 

3.6.1 ใชประสบการณและทักษะเฉพาะเปนดุลยพินิจในการรวมอภิปราย พิจารณา ตัดสินใจในเรื่องกลยุทธอยาง
เปนอิสระ  

3.6.2 ดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนอยางเต็มที่  

3.6.3 มีหนาที่ในการกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุดและกํากับดูแลผลปฏิบัติงานของฝายจัดการ  
 
3.7 ความมีประสิทธิภาพและการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย 

เพ่ือใหมีการพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานที่สําคัญอยางรอบคอบมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ ธพส. 
ควรจัดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยใหเหมาะสมตามความจําเปน ทั้งนี้  ในการแตงตั้งใหนํา Skill Matrix  
มาใชพิจารณารวมดวย  โดยคณะกรรมการชุดยอยควรประกอบดวย อยางนอย 4 คณะ ดังตอไปนี้ 
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แนวปฏิบัติที่ดี 

3.7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. อยางนอย 3 คน และตองเปนกรรมการอิสระทั้งหมด 
คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระอางอิงคุณสมบัติตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือทําหนาที่สอบทาน/กํากับดูแลการดําเนินงานของ ธพส. ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน 
การคัดเลือก ผูตรวจสอบบัญชี การพิจารณาการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ขอขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง
ความพอเพียงของการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยเฉพาะความเสี่ยงทางดานทุจริตและคอรรัปชัน ทั้งนี้ 
ตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน ที่มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดาน การบัญชีหรือการเงิน
อยางเพียงพอ ที่จะทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินและมีประสบการณความรูดานการ
บัญชีหรือการเงินอยางตอเนื่อง สามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน  

3.7.2 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม โดยแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. อยางนอย 3 คน 
และอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระเพ่ือทําหนาที่พิจารณาวางนโยบายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม ติดตามดูแลทําใหเกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการ ธพส. และกํากับดูแลการดําเนินงานดานกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของ ธพส. และความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางท่ีคณะกรรมการ ธพส. กําหนด   

3.7.3 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. อยางนอย 3 คน และตองเปน
กรรมการอิสระ โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือคัดเลือกบุคคลที่
สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ ธพส. โดยมีหนาที่กําหนดวิธีการสรรหาอยางมีหลักเกณฑ โปรงใส
และเหมาะสมกับกลยุทธระยะสั้นและระยะยาวของ ธพส. ประเมินคณะกรรมการ โดยนําผลการประเมิน
มาจัดทําเปนแผนพัฒนาคณะกรรมการและเพ่ือทําหนาที่พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนที่
เทียบเคียงกับภาคธุรกิจเดียวกันและไมขัดตอกฏเกณฑของ ธพส. ไดแก ประธานกรรมการ กรรมการ 
ประธานกรรมการชุดยอย กรรมการชุดยอย เพ่ือเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณานําเสนอใหผูถือหุนอนุมัติ  

3.7.4 คณะกรรมการความเส่ียง โดยแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. อยางนอย 3 คน ซึ่งควรเปนผูเชี่ยวชาญในธุรกิจ 
โดยมีอํานาจและหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร รวมทั้งกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ  
 

3.8 การประเมินผลคณะกรรมการ 
แนวปฏิบัติที่ดี 

3.8.1 คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดยอยควรประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอยางนอยปละ  
1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป โดยควร
กําหนดบรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ  

3.8.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ควรประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปดเผย
หลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวในรายงานประจําป  

3.8.3 จัดใหมีที่ปรึกษาภายนอก เพ่ือชวยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะ ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ อยางนอยทุกๆ 3 ป และเปดเผยการดําเนินการและแผนพัฒนาไวในรายงานประจําป  

 



 

22 

3.9 การดําเนินการประชุม 
แนวปฏิบัติที่ดี 

3.9.1 คณะกรรมการควรจัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมลวงหนาอยางชัดเจนเปนประจําทุกป 
และในกรณีที่มีการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม ควรใหคณะกรรมการมีมติเห็นชอบในการเพ่ิมวาระการ
ประชุมดังกลาวกอนการประชุม  

3.9.2 กรรมการ ธพส. ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือรับทราบและรวมกันตัดสินใจในการ
ดําเนินธุรกิจของ ธพส. โดยในแตละปจะมีการจัดประชุมอยางนอย  12 คร้ัง อาจมีการประชุมครั้งพิเศษ
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีมีความสําคัญเรงดวน 

3.9.3 คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมระหวางกัน โดยไมมีผูบริหารเขารวมเพ่ืออภิปรายปญหาตางๆ  
ที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยและรายงานใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม
อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

3.9.4 คณะกรรมการมีหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการและใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ อยางสม่ําเสมออยางนอยรอยละ 90 ของจํานวนคร้ังของการประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ทั้งหมด และควรมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ขึ้นไปของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด 

3.9.5 ในการประชุมคณะกรรมการ ธพส. สามารถจะลงมติไดเมื่อมีจํานวนกรรมการขั้นต่ําอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 
จึงถอืวาครบองคประชุม 

3.9.6 ในการประชุมคณะกรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ เปนผูรวมกันกําหนดวาระการ
ประชุมประจําปและพิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ ธพส. โดยเปดโอกาสใหกรรมการ  
แตละคน สามารถเสนอเรื่องตางๆ เพ่ือเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได 

3.9.7 เอกสารประกอบวาระประชุมจะสงออกลวงหนาเพ่ือใหกรรมการ ธพส. มีเวลาที่จะศึกษาขอมูลในวาระตางๆ ไม
นอยกวา 7 วันกอนวันประชุมคณะกรรมการ (โดยใหนับรวมวันหยุดทําการ เชน ประชุมวันที่ 8 ควรมีการ
จัดสงเอกสารใหกับกรรมการ ภายในวันที่ 1)  

3.9.8 ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ธพส. ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมเปดโอกาสใหกรรมการ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติใหถือตามเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียงและกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ/หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเพ่ือเปนเสียงชี้ขาด 

3.9.9 ผูบริหารระดับสูงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือใหขอมูลที่เปนประโยชนแกคณะกรรมการและ
รับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือสามารถนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เวนแตในบางวาระ 
ที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ ธพส. หรือเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ทั้งนี้ เพ่ือความเปนอิสระใน
การพิจารณาเรื่องตางๆ ของคณะกรรมการ ธพส. 

3.9.10 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเปนผูที่มีหนาที่จัดทํารายงานการประชุม และจัดสง ให
ประธานกรรมการ ธพส. พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระ
แรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการ ธพส. สามารถแสดงความคิดเห็นขอแกไขเพ่ิมเติมรายงานการ
ประชุมใหมีความละเอียดถูกตองมากท่ีสุดไดภายใน 3 วันทําการ 
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3.9.11 เมื่อที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมแลวรายงานนั้นจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบในรูปแบบของเอกสาร
ชั้นความลับของ ธพส.ณ ฝายอํานวยการ ธพส. และ/หรือจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส พรอมกับ
เอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตางๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคนอางอิง 

 
3.10 การเขาถึงขอมูลของคณะกรรมการ 
แนวปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการ ธพส. จัดทํานโยบายการเขาถึงขอมูลของกรรมการ เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหกรรมการ 
ไดรับขอมูลที่ถูกตองและตรงเวลา เพ่ือใหกรรมการมีเวลาพิจารณาขอมูลกอนการเขาประชุม โดยนโยบายการเขาถึง
ขอมูลอยูในสวนที่ 3 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของคูมือฉบับนี้ 
 
3.11 คาตอบแทนกรรมการ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

3.11.1 คณะกรรมการพิจารณานโยบายและหลักเกณฑในการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนของกรรมการ เพ่ือขออนุมัติ
จากผูถือหุน  

3.11.2 คณะกรรมการควรจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประธานคณะกรรมการและสมาชิก
ของชุดดังกลาว ควรเปนกรรมการที่เปนอิสระเปนสวนใหญ เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑในการกําหนดโครงสราง
คาตอบแทนใหเปนไปอยางเหมาะสม โปรงใส และเปนธรรม โดยนโยบายและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน
ควรมีความสอดคลองกับพันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจ  

3.11.3 คณะกรรมการควรเปดเผยนโยบายหลักเกณฑในการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนของกรรมการในรายงาน
ประจําปของรัฐวิสาหกิจ และคาตอบแทนของกรรมการ โดยใหรวมถึงคาตอบแทนจากการเปนอนุกรรมการ
ตางๆ และกรรมการในบริษัทยอยดวย  

 
3.12 อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ ธพส. 
แนวปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการ ธพส. มีอํานาจอนุมัติเรื่องตางๆ ของ ธพส. ตามขอบเขตหนาที่ที่กําหนดโดยกฎหมายขอบังคับ
ของ ธพส. กฎบัตรคณะกรรมการ ธพส. และมติที่ประชุมผูถือหุนและอนุมัติในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน 
นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําป การกําหนดเปาหมายที่
ตองการของผลการดําเนินงาน การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของฝายบริหารคลองตัวยิ่งขึ้น คณะกรรมการ ธพส. จึงจัดทํานโยบายอํานาจที่สงวน
ไวสําหรับคณะกรรมการ ธพส. โดยทําใหเปนที่เขาใจทั้งคณะกรรมการ และฝายบริหารวาเรื่องใดบางที่เปนอํานาจ
ของคณะกรรมการ และเรื่องใดบางเปนเรื่องที่คณะกรรมการไดมอบหมายอํานาจใหฝายบริหารมีอํานาจอนุมัติ 
สามารถทําเปนนโยบายบริหารเพื่อพนักงานที่อยูในระดับรองลงไปไวถือปฏิบัติ 
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3.13 การปฐมนิเทศกรรมการใหม 
แนวปฏิบัติที่ดี 

ในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะคณะกรรมการ ธพส. กรรมการควรจะตองทราบถึงลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ของ ธพส. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเขารับตําแหนงใหม ธพส. จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม 
เพ่ือแนะนําใหรับทราบลักษณะและแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของ ธพส. รวมทั้งใหขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ
และจําเปนตอการปฏิบัติ หนาที่ของกรรมการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมถึง 

(1) โครงสรางของคณะกรรมการ นโยบายและขั้นตอนกระบวนการทํางาน 
(2) กลยุทธ แผนประจําป KPIs และงบประมาณ 
(3) โครงสรางของ ธพส. และฝายจัดการ 
(4) นโยบายในระดับปฏิบัติการที่คณะกรรมการ ธพส. ไดอนุมัติไปแลว 
(5) ลักษณะงานของฝายปฏิบัติการ 
กรรมการใหมควรไดรับ 
(1) คูมือกรรมการ 
(2) พบกับคณะกรรมการอยางไมเปนทางการเพ่ือพูดคุย/ ถามถึงเรื่องที่เปนประเด็นสําคัญ 
(3) พบกับกรรมการผูจัดการ เพ่ือพูดคุยเรื่องทิศทางอนาคตของ ธพส. เรื่องท่ัวไปทั้งภายนอกและภายใน ที่

อาจมีผลกระทบตอ ธพส. ได  
(4) พบกับผูอํานวยฝายการเงิน ทําความเขาใจเรื่องการเงิน ปญหา หรือมีคําถามอ่ืน 
(5) พบกับผูอํานวยการฝายอํานวยการ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการกํากับดูแลกิจการ 
(6) พบกับผูบริหารระดับสูง พูดคุยเรื่องงานที่ฝายนั้นๆ รับผิดชอบและมีปญหาอะไรบาง 
ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการ หรือผูที่เลขานุการคณะกรรมการมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบจัดการปฐมนิเทศ 

ตัวอยางเชน ผูอํานวยการฝายอํานวยการ เปนตน 
 

3.14 การพัฒนาคณะกรรมการ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ   ธพส. ไดมีนโยบายสนับสนุนให
คณะกรรมการ ธพส. และผูบริหารระดับสูงเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ ทั้งหลักสูตร 
ที่จัดโดยหนวยงานที่ดูแลการฝกอบรมพนักงานของ ธพส. และหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงานกํากับดูแลของรัฐ หรือ
องคกรอิสระ เชน หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สถาบันกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
รวมทั้งมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ ธพส. และผูบริหารระดับสูงตางๆ ของ ธพส. อยูเสมอ 
โดยนํา Skill Matrix มาใชในการพิจารณา  ทั้งนี้ เพ่ือนําความรูและประสบการณมาใชและปรับปรุงการพัฒนา ธพส. 
ตอไป 
 
3.15 การประเมินผลคณะกรรมการ 
แนวปฏิบัติที่ดี 

3.15.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 
แบบรายคณะและรายบุคคลอยางนอยปละ 1 ครั้ง และใหนําผลการปฏิบัติงานและสภาพปญหามาใช  
ในการกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไขตอไป  
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3.15.2 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหมีที่ปรึกษาภายนอกมาชวยในการทบทวน กําหนดแนวทาง และเสนอ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุกๆ 3 ป และเปดเผยการดําเนินการ
ดังกลาวใหสาธารณชนไดรับทราบ  

3.15.3 คณะกรรมการควรนําผลการประเมินคณะกรรมการไปใชในการประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
องคประกอบคณะกรรมการและการดํารงตําแหนงของกรรมการในวาระถัดไป  

 
3.16 การดําเนินงานเกี่ยวกับผูบริหารสูงสุด ผูบริหารระดับสูงและพนักงาน 

แนวปฏิบัติที่ดี 

3.16.1 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยสรรหาผูบริหารสูงสุดเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุด  

3.16.2 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหผูบริหารสูงสุดจัดใหมีโครงสรางผูบริหารระดับสูง ขอบเขตงานและคุณสมบัต ิ
ผูดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม  

3.16.3 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงผูบริหารสูงสุด 
ผูบริหารระดับสูง และตําแหนงสําคัญ (Key Positions) ของรัฐวิสาหกิจ  

3.16.4 คณะกรรมการควรสงเสริมและสนับสนุนใหฝายจัดการและพนักงานไดรับการอบรมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน  

3.16.5 คณะกรรมการควรกําหนดหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด และติดตามให
ผูบริหารสูงสุดประเมินผูบริหารระดับสูงอื่นๆ ใหสอดคลองกับหลักเกณฑและปจจัยการประเมินดังกลาว  

3.16.6 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหผูบริหารสูงสุดมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับพันธกิจและ
วัตถุประสงคของ ธพส. รวมถึงการรักษาพนักงานที่มีความสามารถของรัฐวิสาหกิจไว  

3.16.7 คณะกรรมการควรใหคณะกรรมการชุดยอยพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาโครงสรางคาตอบแทนของ 
ฝายจัดการและพนักงาน และควรมีการทบทวนความเหมาะสมอยางตอเนื่อง  

 
3.17 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

แนวปฏิบัติที่ดี 
 คณะกรรมการ ธพส. ใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของผูเกี่ยวของ
อยางรอบคอบ เปนธรรม และโปรงใส หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ เปดเผยขอมูลดังกลาว
อยางชัดเจนและทันเวลา เพ่ือผลประโยชนของ ธพส. โดยรวมเปนสําคัญ 

ธพส. จะปกปองความลับของลูกคาและผูถือหุน รักษาความเชื่อถือของลูกคา โดยใหความมั่นใจวาจะรักษา
ความลับทางธุรกิจของลูกคา ยกเวนจะไดรับความยินยอมใหเปดเผยขอมูลได ธพส. ไดนําเอาระบบอิเล็คทรอนิกสมาใชในการ
สื่อสารภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทํางาน ไดมีการกําหนดมาตรการและกฎ ระเบียบตางๆ  
เพ่ือหลีกเลี่ยงการใชขอมูลและเอกสารอยางไมถูกตอง การใชขอมูลอยางผิดกฎหมาย ไมเหมาะสม และผิดจริยธรรม 
หรือใชไมถูกตองตามอํานาจหนาที่ จะมีผลใหถูกลงโทษตามกฎระเบียบของ ธพส.  
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3.18 เลขานุการคณะกรรมการ 

แนวปฏิบัติที่ดี 
กรรมการผูจัดการเปนเลขานุการคณะกรรมการ ธพส. โดยตําแหนง โดยมีผูอํานวยการฝายอํานวยการเปนผูชวย  

เพ่ือทําหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม 
คณะกรรมการ ธพส. คณะกรรมการชุดยอยชุดตางๆ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รายงานการประชุมผูถือหุน รายงานประจําป ตลอดจนจัดเก็บ
เอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด และใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมายขอบังคับและระเบียบตางๆ  
ที่เก่ียวของ รวมทั้งประสานงานและติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมโดยรายงานใหแกคณะกรรมการรับทราบ 
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หมวดที่ 4 บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 
คณะกรรมการ ธพส. ไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ทั้งภายในและ

ภายนอก ธพส. โดยกําหนดกลุมผูมีสวนไดเสียที่สําคัญของ ธพส. ประกอบดวย 

 ลูกคา ผูเชาหนวยงานของรัฐ เอกชน และผูใชบริการ 
 ผูถือหุน รัฐบาล และหนวยงานกํากับ กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
สํานักงบประมาณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการ ธพส. 

 พนักงานและลูกจาง  
 คูคา  
 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม  

เพ่ือความเปนอยูท่ีดีและการเติบโตในระยะยาวของ ธพส. จึงไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตอผูมี
สวนไดเสียไว ดังนี้ 
 
4.1 บทบาทของคณะกรรมการตอผูมีสวนไดเสีย 
 ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีความสําคัญในการดําเนินงานของ ธพส. ใหเปนไปอยางยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการ
ควรกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวตาม
กฎหมาย หรือตามขอตกลงที่มีกับผูมีสวนไดเสีย และกํากับดูแลใหมีกลไกลและการปฏิบัติที่เหมาะสมแกผูมีสวนได
เสีย รวมถึงสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียการพัฒนาการดําเนินงานและไมควรกระทําการใดๆ  
ทีเ่ปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น 

แนวปฏิบัติที่ดี 
4.1.1 คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายตอผูมีสวนไดเสียใหชัดเจน 
4.1.2 คณะกรรมการควรระบุความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย เพ่ือกํากับดูแลใหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย

กลุมตางๆ ไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม และควรกํากับดูแลใหมีการพัฒนากลไกการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดเสียในการสงเสริมการดําเนินงานของ ธพส. 

4.1.3 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการเปดเผยนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย กลไกการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดเสีย และกิจกรรมตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามนโยบายการปฏบัติตอผูมีสวนไดเสีย
ไวในรายงานประจําป 
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4.2 บทบาทของ ธพส. ตอผูมีสวนไดเสีย 
ธพส. ไดกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไวดังนี้ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

4.2.1 ลูกคา  

ธพส. มุงม่ันในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา เพ่ือใหไดรับผลิตภัณฑ และการบริการที่
ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมุงม่ันเพิ่มบริการตางๆ ใหครบวงจร เพ่ือเปนสํานักงาน
ที่สมบูรณแบบ 

ธพส. แสดงความรับผิดชอบตอลูกคา ดวยการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
คํานึงถึงสุขภาพความปลอดภัย ความเปนธรรม การเก็บรักษาขอมูลลูกคา การบริการหลังการขายตลอด
ชวงอายุบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคาเพ่ือปรับปรุงบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ
และสงเสริมการขาย ตองกระทําอยางมีความรับผิดชอบ ไมทําให เกิดความเขาใจผิดหรือใชประโยชนจาก
ความเขาใจผิดของลูกคา  

4.2.2 คูคา 

ธพส. สรางความสัมพันธที่ดีและเอ้ือประโยชนรวมกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาอยางเครงครัด 
รวมทั้งปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค บนพ้ืนฐานของการแขงขันที่เปนธรรม 

ธพส. แสดงความรับผิดชอบตอลูกคาดวยการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจางและเงื่อนไขสัญญาหรือขอตกลง 
ที่เปนธรรม การชวยใหความรู พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและใหบริการใหได
มาตรฐาน ซึ่งจะแจงใหลูกคาเคารพตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคูคา
เพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหวางกันอยางยั่งยืน  

4.2.3 ผูถือหุน รัฐบาล และหนวยงานกํากับ  

ธพส. มุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสโดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของ 
มูลคา ธพส. ในระยะยาวมีผลตอบแทนที่ดี และใหขอมูลขาวสารแกทุกฝายอยางเทาเทียมกัน 

ธพส. ตองดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ เพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐและสินทรัพยอ่ืนๆ ใหสามารถนํามาพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม มีการบริหารจัดการสินทรัพยสมัยใหม ตลอดจนเทคนิควิธีการในการแปลงสินทรัพยใหเปนหลักทรัพย 

4.2.4 พนักงานและลูกจาง 

ธพส. ถือวาพนักงานและลูกจางเปนหนึ่งในปจจัยความสําเร็จ และจะสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการ
ทํางานใหเปนระดับมืออาชีพอยางตอเนื่อง ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอยางเทาเทียม ไมคํานึงถึง 
เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ มีสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี พนักงานและ
ลูกจางไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมเปนธรรม ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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ธพส. แสดงความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวของและปฏิบัติตอพนักงานและลูกจางอยางเปนธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ไดแก การกําหนด
คาตอบแทนและคาผลประโยชนอ่ืนๆ ที่เปนธรรม การจัดสวัสดิการที่ไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนดหรือ
มากกวาตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การอบรมใหความรู 
พัฒนาศักยภาพและสงเสริมความกาวหนา รวมถึงเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางาน
ในดานอ่ืนๆ 

4.2.5 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

ธพส. ตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดลอมและคุณภาพ สังคมชีวิตของชุมชน 
รวมทั้งใหความสําคัญตอกิจกรรมของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ  โดยปฏิบัติตามเจตนารมณของ
กฎหมายและกฎระเบียบตอชุมชนและสังคมอยางเครงครัด 

ธพส. ดําเนินธุรกิจพัฒนาที่ดิน เพ่ือสรางและบริหารจัดการศูนยราชการฯ ใหบริการเชาพ้ืนที่สํานักงานใหแก
หนวยราชการตางๆ และพ้ืนที่พาณิชยแกผูประกอบการ ตลอดจนพัฒนาทรัพยสินอ่ืนของรัฐ ในอาคารที่
ออกแบบโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ปองกัน ลด จัดการและดูแลให
ม่ันใจวาบริษัทจะไมสรางหรือกอใหเกิดผลกระทบในทางสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชน โดยรอบ
นอยที่สุด และมีการรักษาสภาพแวดลอม โดย ธพส. มีเจตจํานงที่จะดําเนินการตางๆ ภายใตความมุงมั่น ดังนี้ 
(1) ธพส. จะปฏิบัติตามขอกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 
(2) ธพส. มุงเนนที่จะปองกันปญหากอนเกิดเหตุ หรือ ณ จุดเกิดเหตุ มิใหกระทบตอสภาพแวดลอม 
(3) ธพส. จะพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ขยะทั่วไปใหดีขึ้น 
(4) ปลุกจิตสํานึกของพนักงานทุกคน ใหชวยกันอนุรักษสภาพแวดลอม 
(5) ประชาสัมพันธนโยบายสิ่งแวดลอมสูพนักงานทุกคน หรือบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงานใหกับ ธพส. และเปดเผย

ตอสาธารณชน 
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หมวดที่ 5 การเปดเผยขอมูลสารสนเทศและความโปรงใส 
 

ธพส. มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางครบถวน ถูกตอง แมนยํา และไมบิดเบือนขอเท็จจริง การเปดเผย
ขอมูลประกอบดวย ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน และที่ไมใชขอมูลทางการเงินซึ่งเปนตัวชี้วัดความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน และเปนการสรางความนาเชื่อถือ ใหกับ ธพส. ตอผูมีสวนไดเสีย 
 
หลักการสําคัญในการเปดเผยขอมูล 
(1) ผูมีสวนไดเสีย สามารถเขาถึงขอมูลที่ไมใชดานการเงินที่แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของ ธพส. ที่มีตอผูมี

สวนไดเสีย ตัวอยางเชน การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริต การเคารพสิทธิมนุษยชน 
การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การรวมพัฒนาชุมชน และสังคม การจัดการ
สิ่งแวดลอม และการเผยแพรกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

(2) ผูมีสวนไดเสียรับทราบขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกันในเรื่อง 
 โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน  
 สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน  
 สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ  
 กฎเกณฑ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ เพ่ือให

มีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
 ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(3) เปดเผยและชี้แจงนโยบายที่สําคัญ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงในการดําเนินงานและการเงิน ใน
รายงานประจําปบนเว็บไซต 

(4) มีหนวยงานสื่อสารองคกร มีหนาที่ประชาสัมพันธและกลั่นกรองขอมูลสารสนเทศใหมีความถูกตอง ชัดเจน  
ใชภาษาท่ีเขาใจงาย กอนเปดเผยขอมูลสารสนเทศดวยความเปนธรรมคือใหทั้งดานบวกและดานลบ 

(5) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่กําหนดขึ้นไวในรายงานประจําป 

(6) ทําใหมั่นใจวาขอมูลที่เปดเผยทั้งดานการเงินและดานที่ไมใชการเงินนั้นมีความถูกตองครบถวน เชื่อถือได  
สม่ําเสมอ และทันเวลา 

(7) สนับสนุนใหมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารกับบุคคลภายนอกอยางตอเนื่อง 

(8) มีการรายงานการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ตามกฎบัตร รวมทั้งการเปดเผย
จํานวนครั้งของการเขารวมประชุม การประชุมประจําป การมีสวนรวมใหความคิดเห็นในที่ประชุม  เกณฑ 
รูปแบบ การจายคาตอบแทนเปนรายบุคคล 

 
 
 
 
 



 

31 

5.1 การรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร 
คณะกรรมการ ธพส. ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศที่สภาวิชาชีพ

บัญชีไทยประกาศใช โดยจัดทํารายงานประจําปและงบการเงินสงใหสํานักงาน  การตรวจเงินแผนดิน จัดใหมีการ
รายงานการบริหารในรูปแบบตางๆ ตามความตองการของผูใชงาน 

แนวปฏิบัติที่ดี 

5.1.1 มีการสรุปประเมินสถานะ และแนวโนมการดําเนินงานของ ธพส. ในลักษณะที่เขาใจงาย และเปนมาตรฐาน
ในรายงานประจําป 

5.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทํารายงานทางการเงิน ควบคู
กับรายงานของผูสอบบัญชีภายนอกไวในรายงานประจําป ตามแนวปฏิบัติที่ดีของกระทรวงการคลัง 

5.1.3 จัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ เพ่ือใชในการบริหารและการวิเคราะห  

5.1.4 บันทึกขอมูลที่เก่ียวกับรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหารที่ถูกตองในระบบ GFMIS-SOE ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

 
5.2 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะชวยปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ ธพส. สามารถคนพบ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการ ชวยใหรายงานทางการเงินของ ธพส. ถูกตอง เชื่อถือได รวมทั้งชวยปกปองคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน
ดวยการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือเปนมาตรการอีกอยางหนึ่ง ที่ทําใหเกิดความมั่นใจวา กระบวนการทํางานที่จัดทําไว
เปนไปโดยปกติ ถูกตองตามกฎเกณฑ กฎระเบียบ มีการระมัดระวังในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนที่อาจสงผลเสียหาย
ใหกับ ธพส.  

หนวยตรวจสอบภายในมีหนาที่ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ กํากับดูแลที่ดี

และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
(2) ตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ธพส. 
(3) ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพของ

องคกรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองคกร  
(4) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในตาม (1) ถึง (3) รวมทั้งมีขอเสนอแนะวิธีและมาตรการในการ

ปรับปรุงแกไขหนาที่ตาม (1) ถึง (3) 
(5) ประสานงานกับผูสอบบัญชีเพ่ือใหสามารถเขาใจแผนงานและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน 

ที่เปนประโยชนรวมกันตอ ธพส. 
(6) พัฒนาและอบรมความรู ทักษะ และความสามารถของผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือให

การปฏิบัติหนาที่เปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของ ธพส. 
(7) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ผูบริหารสูงสุดมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ 

ตองไมกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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หนวยตรวจสอบภายใน  ตองปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีหนวยตรวจสอบภายในพบหรือมีขอสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
วิธีการปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ธพส . ใหรายงานพรอม
ความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเพ่ือแจงตอผูบริหารสูงสุดตอไป ในกรณีที่หนวยตรวจสอบภายใน พบหรือ
มีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอผลการดําเนินงานของ ธพส. อยางรายแรง การ
ขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน ให
รายงานพรอมความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารสูงสุดทันที เพ่ือพิจารณาเสนอคณะกรรมการ ธพส. 
ตอไป หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ธพส. มีหนาที่ดังตอไปนี้  

(1) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน  
(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมถึงขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของใหครบถวนสมบูรณ  

พรอมที่จะตรวจสอบได  
(3) ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหผูตรวจสอบภายใน  

แนวปฏิบัติที่ดี 

ฝายตรวจสอบภายใน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และทํางานรวมกับผูตรวจสอบ
ภายนอกวางแผนการตรวจสอบประจําป  ซึ่งควบคุมไดทุกเรื่องตั้งแตเรื่องการเงิน การปฏิบัติงาน การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน การจัดการกับความเสี่ยงดานตางๆ  เมื่อไดผลของการตรวจสอบภายใน อาจตองมีกระบวนการของการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลขึ้น ซึ่งจะเปนการเสริมความนาเชื่อถือใหกับงบการเงิน 
 
5.3 คณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ทําใหงบการเงิน รายงานทางการเงินประจําปที่ตองรายงานใหกับผูถือหุน
มีความถูกตอง ตรวจสอบได โปรงใส และทันเวลา  

ผูสอบบัญชีภายนอกมีหนาที่รับผิดชอบ สอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ทบทวนกํากับการปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนด และรายงานใหแก 
ผูถือหุนทราบ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติคือทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ ประกอบดวย สมาชิกอยางนอย 
3 คน และอยางนอยหนึ่งในสามตองมีความรูดานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีสวนชวยใหคณะกรรมการ ธพส. 
เพ่ิมความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่มากข้ึนโดยเฉพาะหนาที่ ดังตอไปนี้ 

5.3.1 การกํากับดูแลการดําเนินกิจการใหสอดคลองกับกลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ 

5.3.2 การปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวของ 

5.3.3 การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ  

5.3.4 การจัดทํารายงานทางการเงินและการเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม  

5.3.5 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

5.3.6 การทํารายการระหวางกันกับผูที่เกี่ยวของ เปดเผยคาธรรมเนียมสอบบัญชีและคาธรรมเนียมอ่ืนที่จายแกผูสอบ
บัญชีภายนอกแยกกันในงบการเงิน ปรับเปลี่ยนผูสอบบัญชีทุก 3 ป เพ่ือยืนยันความเปนอิสระ 

 



 

33 

5.4 การทบทวนรายงานการเงิน 
เนื่องจากขอมูลทางการเงินเปนขอมูลที่มีความสําคัญอยางมาก ดังนั้นกฎหมายจึงกําหนดใหตองมี ผูสอบ

บัญชีเปนผูใหความเห็นและรับรองงบการเงิน กรรมการตรวจสอบ จึงมีหนาที่สอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตอง 
เพียงพอ เชื่อถือไดเนื่องจากกรรมการตรวจสอบ ไมไดมีอาชีพเปนผูสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานบัญชี
เปนการเฉพาะ แตควรมีความรูทางบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะเขาใจเห็นประเด็นที่นาสงสัย และสามารถให
คําแนะนําไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ เพ่ือเปนตัวชวยสําคัญในการสอบทาน ความถูกตองของรายงานทางการเงิน 
กรรมการตรวจสอบ ควรประสานงานกับหนวยงานตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีอยางใกลชิดดวย 

แนวปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่รับผิดชอบในการทบทวนรายงานทางการเงิน หนาที่การสอบทานงบ
การเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.4.1 สอบทานนโยบายบัญชีที่สําคัญของ ธพส. โดยพิจารณาวาระในการเลือกนโยบายดังกลาว ไดคํานึงถึง

ผลตางที่เกิดขึ้นระหวางแตละทางเลือก ประโยชนที่ผูใชงบการเงินไดรับเหตุผลของฝายจัดการและการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  

5.4.2 สอบทานการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สําคัญของ ธพส. ในรอบปที่ผานมา (ถามี)  โดยพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของการเปล่ียนแปลง ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีและผลกระทบในปจจุบัน
และอนาคตที่จะเกิดข้ึน  

5.4.3 สอบทานรายการที่ไมใชรายการปกติ ซึ่งมีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา (ถามี) โดยพิจารณา  
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาว ผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน และ
ความถูกตองครบถวนของการเปดเผยขอมูล  

5.4.4 สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินที่ควรใหความสําคัญเปนพิเศษ เชน รายการเชา
หรือรายการกูยืมที่มีระยะเวลายาวกวาการทําสัญญาทั่วไป รายไดที่รับรูกอนเวลาอันควร รายจายที่ประวิง
เวลาการรับรู รายการนอกงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน (Off Balance Sheet) คาใชจายคางจายและ
การตั้งสํารองตางๆ รวมทั้งการตั้งคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (Impairment of Assets) เปนตน  

5.4.5 สอบทานขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงิน เชน รายงานของผูตรวจสอบภายในรายงานการ
บริหารความเสี่ยง เปนตน  

5.4.6 รายงานประเด็นที่พบจากการสอบทานรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการ ธพส. และติดตามใหมีการแกไข
ปรับปรุงประเด็นดังกลาว ภายในเวลาที่กําหนด  

5.4.7 สอบทานประมาณการที่จัดทําโดยฝายจัดการ (ถามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของ สมมติฐานที่ใช
ผลกระทบที่จะมีตองบการเงิน และความถูกตองครบถวนของการเปดเผยขอมูล หนวยงานที่ควรรับผิดชอบ
หลักในการกํากับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน และทํางานกับคณะกรรมการตรวจสอบคือหนวยงาน
ตรวจสอบภายในและหนวยงานควบคุมภายใน 
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5.5 การบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง คือ เหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตและอาจมีผลกระทบ (ดานลบ) ตอการบรรลุวัตถุประสงค 

ขององคกรทั้งในทางกลยุทธ การปฏิบัติงาน และการเงิน ธพส. กําหนดแนวทาง วิธีการบริหารจัดการที่เปนไป เพ่ือ
การคาดการณ และลดผลเสียของความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นกับ ธพส. ทั้งนี้ เพ่ือใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ไดโดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
แนวปฏิบัติที่ดี 

5.5.1 จัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลเรื่องความเสี่ยงโดยตรง 
5.5.2 หนวยงานบริหารความเสี่ยง เปนหนวยงานที่ทําการวิเคราะห และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแตไมใช

กระบวนการที่สรางขึ้นและอยูโดยลําพังได แตจะเปนกระบวนการที่สรางขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ชวยเสริมการ
ทํางานรวมกับโครงการหรือภาระงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติอยูใหเปนการปองกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือปญหา 

5.5.3 หนวยงานบริหารความเสี่ยง มีหนาที่จัดทํารายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอใหกับคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ ธพส.  

 นอกจากพึงยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของรัฐวิสาหกิจวาดวยจรรยาบรรณแลว ยังพึงตองยึดถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับองคกร และมติที่ประชุมผูถือหุน 
2. บริหารงานเพื่อผลประโยชนของรัฐ องคกร และพนักงานรวมทั้งรักษาภาพลักษณขององคกร 
3. บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตวางตัวเปนกลาง  
4. ตองไมมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับ ธพส. หรือในกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับ ธพส. ซึ่ง

ตนเปนกรรมการอยู  
5. หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนบุคคลตอผลประโยชนของ ธพส. รวมถึง 

 5.1 ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว 
 5.2 ไมใชความลับขององคกรในทางท่ีผิด  
 5.3 ไมเปนกรรมการในบริษัทที่เปนคูแขงขันขององคกร 
 5. 4 ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาขององคกร  

6. ตองบริหารงานดวยความระมัดระวัง ไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง 
7. ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางาน  
8. ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ  
9. ไมเปนผูประกอบการ หรือเปนผูถือหุนสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเปนกรรมการ หรือเปนผูถือหุน

ในกิจการ หรือธุรกิจการคาใดอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน หรือทําธุรกิจกับ ธพส. ที่
ตนเองเปนกรรมการอยู  

10. ตองไมกระทําการใดๆ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชนของ ธพส. ที่ตนเปนกรรมการอยู 
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หมวดที่ 6 การกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
ผูปฏิบัติงาน 

 

สวนที่ 1 นิยามของการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
1. ธพส. หมายถึง บริษัทธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
2. หนวยงานกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร (Compliance Unit) หมายถึง คณะทํางานหรือ

บุคคลผูไดรับมอบหมายตามคําสั่งใหปฏิบัติงานดานการกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร 
3. หนวยประสานงานในการกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร (Coordinate Compliance) 

หมายถึง คณะทํางานหรือผูไดรับมอบหมายตามคําสั่งใหปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการกํากับกฎหมาย
และกฎระเบียบองคกร 

4. คณะกรรมการ ธพส. หมายถึง กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน 
5. คณะกรรมการชุดยอย หมายถึง กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ธพส. ใหมีหนาที่

รับผิดชอบในบางเรื่องเฉพาะดาน 
6. บุคลากร หมายถึง ผูบริหารทุกระดับ พนักงานและลูกจาง ของ ธพส. 
7. การกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร หมายถึง กระบวนการในการกํากับใหมีการปฏิบัติตาม

กฎหมายกฎระเบียบขององคกร ซึ่งครอบคลุมถึงการกําหนดนโยบาย บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรและหนวยงานภายใน ธพส. ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของ
องคกร ตลอดจนกระบวนการในการรวบรวมและติดตามกฎหมาย การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบขององคกร การใหคําปรึกษา การตรวจสอบและปองกัน การรายงาน การติดตาม
และสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบขององคกร ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร ซึ่งอาจทําใหองคกรไดรับโทษตาม
กฎหมายสูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจหรือชื่อเสียง 

8. กฎหมาย หมายถึง กฎหมาย กฎเกณฑ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของและใชบังคับกับ ธพส. ระเบียบ 
ขอบังคับและประกาศตาง ๆ ที่บัญญัติโดยองคกรภายนอกซึ่ง ธพส. ตองปฏิบัติตาม 

9. กฎระเบียบองคกร หมายถึง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ คําสั่ง ประกาศ นโยบาย คูมือและแนวปฏิบัติ 
ที่ออกโดยคณะกรรมการ ธพส. หรือกรรมการผูจัดการ ซึ่ และอยูภายใตกฎหมายเพ่ือใหบุคลากร ธพส. 
ปฏิบัติตาม 
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สวนที่ 2 องคประกอบของแนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร 
ประกอบดวย 7 องคประกอบหลักดังตอไปนี้ 
1. การกําหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร 
2. การกําหนดโครงสรางหนวยงานเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร 
3. การกําหนดบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร 
4. กําหนดโครงสรางภายในและบทบาทหนาที่หนวยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร 
5. กระบวนการกํากับ ติดตาม สอบทานและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร 

โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร 
7. การจัดการและพัฒนาบุคลากรเพ่ือสรางความรูความเขาใจ 

 
1. การกําหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร 

ธพส. ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Policy) เพ่ือสรางคานิยม วัฒนธรรม และกําหนดบทบาทหนาที่ของการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบองคกร ใหแกคณะกรรมการ ธพส. คณะกรรมการชุดยอย และบุคลากร ธพส. พึงยึดถือในการปฏิบัติหนาที่ 
เพ่ือใหความมั่นใจวา ธพส. จะดําเนินธุรกิจโดยชอบดวยกฎหมายและกฎระเบียบองคกร และพึงตระหนักเสมอถึง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 7 ขอ ดังนี้ 

(1) ตองทําความเขาใจในงานของตนวาเกี่ยวของหรือตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร 
หรือขอสั่งการจากหนวยงานกํากับหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใดบาง  

(2) ตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกรมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ซึ่งใชบังคับกับ ธพส. 
ระเบียบ ขอบังคับและประกาศตาง ๆ ที่บัญญัติโดยหนวยงานกํากับหรือภายนอกซึ่งตองปฏิบัติตาม 

(3) ตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการแขงขันทางการคา และประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกา
ของการแขงขันที่ดี สงเสริมการคาเสรี  

(4) ตองปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องแรงงานและสิทธิมนุษยชน และเคารพสิทธิแรงงาน รวมถึง
เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล  

(5) ปองกันองคกรไมใหตกเปนเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน  
(6) ใหความสําคัญอยางยิ่งตอการรักษาความลับของขอมูลที่อยูในความครอบครองของ ธพส. โดยยึด

หลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และจะไมนําขอมูลดังกลาวไปเปดเผยหรือใชเพ่ือแสวงหา
ประโยชน  

(7) ผูบริหารและพนักงาน ธพส. มุงมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายตาง ๆ ของ ธพส. อันถูกตองตาม
กฎหมายตอกัน อันจะทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคล ไมวาจะเปนนโยบายปจจุบัน หรือที่จะ
กําหนดขึ้นอนาคต 

นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ เปนการประกาศเจตนารมณ
จากคณะกรรมการและผูบริหารสูงสุดเพ่ือผลักดันใหเกิดการตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ 
ทั่วทั้งองคกรและสอดคลองกับมาตรฐานการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายสากลโดยมุงหวังใหนโยบายดังกลาว
เปนเครื่องมือในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงเปนการสงเสริมใหการดําเนินธุรกิจของ ธพส. เปนไป
ตามมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย  

 
 



 

37 

2. การกําหนดโครงสรางหนวยงานเพื่อการกํากับการปฏิบัติกฎหมายและกฎระเบียบ 
ธพส. กําหนดโครงสรางหนวยงานกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร (Compliance Unit) ขึ้น

เพ่ือกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของ ธพส. และกําหนดบทบาทหนาที่ และ
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ อยางไรก็ตาม การกํากับกฎหมาย
และกฎระเบียบ ไมใชเปนเพียงหนาที่ของ Compliance Unit เทานั้น แตเปนหนาที่ของผูบริหารและพนักงาน
ผูปฏิบัติงานทุกคนที่ตองรวมกัน ดังนั้น Compliance Unit ไดพิจารณารูปแบบและกลไกการกํากับกฎหมายและ
กฎระเบียบแบบผสม (Hybrid) กลาวคือ กําหนดใหมีหนวยงานประสานงานการกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร 
(Coordinate Compliance) รวมดําเนินงานกับหนวยงานกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร (Compliance Unit)  

 
3. การกําหนดบทบาทหนาที่ในการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

 ธพส. กําหนดบทบาทหนาที่รวมถึงการรายงานการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ทั้งใน
ระดับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่ชัดเจนสอดคลองกับโครงสรางที่กําหนด เพ่ือผลักดันการกํากับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ใหมีประสิทธิภาพ ลดความสับสนในการปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงความเสียหายอัน
อาจเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ แบงออกเปน 3 กลุม (Three Lines of Defense) ดังนี้ 

(1) ฝายกํากับตามกฎหมายและกฎระเบียบชั้นที่หนึ่ง (1st Line Defense) หมายถึง ลูกจางและ
พนักงาน ในฐานะผูปฏิบัติงานและเจาของกระบวนงาน ซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติงานและกํากับดูแลงานของตนใหเปนไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงข้ันตอนกระบวนงานที่กําหนดไว โดยทําการควบคุมภายในและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม 

(2) ฝายกํากับตามกฎหมายและกฎระเบียบชั้นที่สอง (2nd Line Defense) หมายถึง ผูบริหารระดับ
สายงาน และหนวยงานกํากับกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Unit) มีหนาที่กําหนดนโยบาย กฎเกณฑ และ
มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ตลอดจนดูแลกํากับการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของหนวยงานในความรับผิดชอบของตน (1st Line Defense) และใหคําปรึกษาใหความรู และสื่อความถึงนโยบาย 
กฎหมาย กฎ ระเบียบตามท่ีไดกําหนดขึ้น 

(3) ฝายกํากับกฎหมายและกฎระเบียบชั้นที่สาม (3rd Line Defense) หมายถึง ฝายตรวจสอบภายใน 
ของ ธพส. มีหนาที่ตรวจสอบกระบวนการทํางานของฝายกํากับ 1st Line Defense, 2nd Line Defense โดยรายงาน 
ผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

แผนภาพของ Three Lines of Defense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1st Line Defense 
- ผูอํานวยการฝาย 
- ผูจัดการฝาย 
- พนกังาน 
- ลูกจาง 

 

3rd Line Defense 
ฝายตรวจสอบภายใน 

2nd Line Defense 
- รองกรรมการผูจัดการ 
- ผูชวยกรรมการ 
- หนวยงานกํากับกฎหมาย 
  และกฎระเบียบ  

กรรมการผูจัดการ 

หนวยงาน
ภายนอก 

ท่ีกํากับดูแล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูสอบ
บัญช ี

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม 

คณะกรรมการ ธพส. 

หนวยงานประสานงานการกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร 
(Coordinate Compliance) - ผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี 

คณะกรรมการความเสี่ยง 

สวนงานพัฒนาบุคลากร 

กํากับ  
รายงาน 
กําหนดนโยบาย 

ฝายความเสี่ยง 
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4. กําหนดโครงสรางภายในและบทบาทหนาที่หนวยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบองคกร 

 หนวยงานกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร ธพส. ไดกําหนดบทบาทหนาที่ครอบคลุมถึงการกําหนด
นโยบายดาน Compliance การสนับสนุนและใหคําปรึกษาดานกฎหมายในประเด็น Compliance การสอบทานและ
ปองกัน ตลอดจนการติดตามรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ที่ตองปรับปรุงโดยไดกําหนดบทบาท
หนาที่อยางชัดเจนปรากฏตามกฎบัตรหนวยงานกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร (Compliance Charter) 

5. กระบวนการกํากับ ติดตาม สอบทานและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร 

 หนวยงานกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร (Compliance Unit) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานเพ่ือใหมั่นใจวา ธพส. จะบรรลุนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ตลอดจนมีกระบวนการดําเนินงานดาน Compliance ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยใชระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล ซึ่งกําหนดประกอบดวย 3 กระบวนการหลัก 
ดังตอไปนี้ 

(1) รวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบองคกร ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ ธพส. โดยจัดทํา
ฐานขอมูลในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่งายตอการเขาถึงและการใชงาน เหมาะสมกับ
ลักษณะและปริมาณของขอมูล ซึ่งจะถูกควบคุมใหมีความรัดกุม ถูกตอง ครบถวน เชน 
- มีกระบวนการกําหนดสิทธิในการเขาถึงฐานขอมูล โดยแยกเปนฐานขอมูลที่ใหเฉพาะผูที่

เกี่ยวของเทานั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลได และฐานขอมูลบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงได 
- มีการสอบทานความถูกตอง มีการปรับปรุง เพ่ิม เปลี่ยนแปลง ขอมูลในฐานขอมูลที่เปนระบบ

สารสนเทศอยางเปนปจจุบัน ตลอดจนมีการสํารองขอมูลตาง ๆ อยางเปนประจํา 
(2) กํากับ ติดตาม และสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร รวมกับหนวยงาน

ประสานงานการกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองคกร (Coordinate Compliance) โดยใช
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเปนเครื่องมือในการบันทึกขอมูล แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการ
ดําเนินงานพรอมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับข้ันตอนหรือกระบวนงานนั้น ๆ 
- มีการกํากับ และติดตามขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จากขอมูลท่ีบันทึกใน

ระบบ ซึ่งผูปฏิบัติงานรายงานผลการดําเนินงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําเดือน
หรือรายไตรมาส 

- มีการสอบทานความถูกตองของการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร โดย Compliance 
Unit สอบทานจากขอมูลในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Compliance Unit กําหนด
แบบฟอรมรายงาน หรือ Check list เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือการสอบทาน) และรายงานที่ไดรับ
จาก Coordinate Compliance  

(3) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร โดยนําขอมูลจากระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ วิเคราะห สรุปผล เสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการที่เก่ียวของ 
- จัดทํารายงานประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร สรุปเนื้อหาเสนอตอ

ผูบริหารแตละสายงาน ผูบริหารสูงสุด รวมถึงเสนอแผนงานการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ใหมีความสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบขององคกร 

- จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร เสนอตอคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม รายไตรมาส คณะกรรมการ ธพส. ประจําป 
หรือตามท่ีคณะกรรมการ ธพส. กําหนด 
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6. การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองคกร 

จัดทํารวมกับฝายความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
องคกร และกําหนดลําดับความสําคัญของหนวยงานที่จําเปนตองปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎหมาย
และกฎระเบียบองคกร พรอมทั้งเสนอตอคณะกรรมการความเสี่ยงเพ่ือกําหนดแผนความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบองคกร 

7. การจัดการและพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางความรูความเขาใจ 

จัดทําแบบประเมินความรูความเขาใจของบุคลากรดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแตละฝาย และจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนด
แผนพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดฝกอบรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายและกฎระเบียบองคกรแตละ
ดานที่เก่ียวกับฝายงานหรือสวนงานนั้น ๆ เปนระยะเพ่ือชวยสงเสริมและสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 
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สวนที่ 3 นโยบายเกี่ยวกับ 
 การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

ส่วนที่ 3
นโยบายเกี่ยวกับ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
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นโยบายอํานาจที่สงวนไวสําหรับคณะกรรมการ 
นโยบายนี้มีไวเพ่ือแบงสรรอยางชัดเจนวาอํานาจใดเปนอํานาจที่สงวนไวสําหรับคณะกรรมการ  และ

คณะกรรมการเทานั้นที่มีสิทธิอนุมัติได  

การตัดสินใจ 

รายการดานลางนี้เปนอํานาจสงวนไวใหแกคณะกรรมการ ธพส. ซึ่งผูบริหารมีหนาที่ตองเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการ ธพส.พิจารณาอนุมัติ  

สําหรับรายการใดที่ไมไดกลาวถึงในที่นี้หมายความวาคณะกรรมการ ธพส. อาจมอบหมายใหเปนอํานาจของ
กรรมการผูจัดการ แตอยางไรก็ตามกรรมการผูจัดการควรสรุปรายงานเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายไดอนุมัติไป
ดังกลาวใหคณะกรรมการ ธพส. รับทราบเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในโอกาสตอไปทันที  

รายการที่สงวนไวสําหรับคณะกรรมการ 

แผนเชิงกลยุทธและปฏิบัติการ 
1. พันธกิจของบริษัท 
2. วิสัยทัศน 
3. แผนกลยุทธ 
4. แผนปฏิบัติการ/แผนธุรกิจ/แผนประจําป 
5. แผนความตอเนื่องของธุรกิจ 
6. การเริ่มธุรกิจใหม 
7. การหยุดการดําเนินธุรกิจปจจุบัน 
8. ธุรกรรมที่นอกเหนือไปจากธุรกรรมปกติของธุรกิจ 

เรื่องเกี่ยวกับการเงิน 
9. งบประมาณการดําเนินงาน 
10. งบประมาณการลงทุน 
11. คาใชจายในการดําเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณท้ังหมด 
12. คาใชจายในการลงทุนภายในงบประมาณ  
13. คาใชจายในการลงทุนเกินงบประมาณ 
14. ขายสินทรัพย 
15. โครงการความรับผิดที่มีเงื่อนไขซึ่งมีผลกระทบตองบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จที่มีจํานวน 10% หรือมากกวา 
16. ขอกูเงิน 
17. ใหกูเงิน 
18. ออกหลักทรัพย 
19. งบการเงินประจําปและการรายงานของกรรมการผูจัดการและผูชวยสายบัญชีการเงิน 
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การควบรวมบริษัทและการรวมลงทุน 
20. การควบรวมบริษัท 
21. การครอบงํากิจการ 
22. การจัดตั้งหรือการขายบริษัทลูก 
23. การรวมลงทุนกับเอกชน 

สัญญาตางๆ 
24. การครอบงํากิจการ การขาย หรือ ใบอนุญาตทรัพยสินทางปญญา 
25. รายการที่เก่ียวโยงกัน 
26. การแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายเอกชน 
27. การประกันภัย 
28. เงื่อนไขสัญญาที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ ธพส.อยางมีนัยสําคัญ 

ประเด็นทางกฏหมาย 
29. การกระทําที่มีประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะฝาฝนกฎหมาย 

สัญลักษณ 
30. สัญลักษณของบริษัท 

โครงสรางขององคกร 
31. โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 
32. โครงสรางองคกรรวม 

บุคลากรและวัฒนธรรมองคกร 
33. คํานิยมของบริษัท 
34. การสรรหาแตงตั้ง ใหคาตอบแทน บริหารผลงาน และการเลิกจางกรรมการผูจัดการ 
35. การแตงตั้งเลขานุการบริษัท และใหความเห็นในการบริหารผลงาน 

เรื่องท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
36. แตงตั้งประธานคณะกรรมการ 
37. แตงตั้งกําหนดวาระการดํารงตําแหนงและกําหนดเกณฑการสรรหากรรมการ 
38. แตงตั้งและยุบคณะกรรมการชุดยอยภายใตกฎบัตร ใหคําจํากัดความบทบาท องคประกอบ  

การมอบอํานาจและการรายงานตอคณะกรรมการ 
39. ประเมินผลงานของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย 

นโยบาย 
40. นโยบายตอไปนี้ 

 นโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control 
Policy) 

 นโยบายบัญชีและการเงิน ( Accounting and financial policies)  
 นโยบายทรัพยากรบุคคล (Human resources policies) 
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เรื่องท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
41. รายงานการประชุม 
42. การแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีภายนอก 
43. การเปลี่ยนแปลงขอบังคับบริษัท 
44. คาตอบแทนคณะกรรมการ 
45. เกณฑและข้ันตอนในการสรรหากรรมการ 

อ่ืนๆ 
46. ยายที่ทําการใหม 
47. มอบหรือยกเลิกอํานาจในการกระทําแทนผูอื่นตามกฎหมาย (เอกสารมอบฉันทะ) 
48. มอบอํานาจใหลงนามในหนังสือในฐานะตัวแทนบริษัท 
49. เรื่องท่ีมีผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัท 

การทบทวน 

คณะกรรมการจะทบทวนนโยบาย อํานาจที่สงวนไวสําหรับคณะกรรมการเปนประจําทุกปและปรับปรุง
เมื่อเห็นควร 
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นโยบายการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ 
กรรมการผูซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดวิสัยทัศน สรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริษัท โดยการ

สรางความเจริญเติบโตในระยะยาวกับบริษัท นโยบายการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจะเปนแนวทาง
ใหคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถ ที่มีคุณสมบัติ มีชื่อเสียง มีคุณธรรม 
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ในขณะเดียวกันจะสรางแรงจูงใจใหผลตอบแทนที่เปนธรรม ดึงดูดและรักษากรรมการ
และกรรมการผูจัดการตลอดจนผูบริหารระดับสูง เพ่ือทําใหบริษัทมีสินทรัพยที่เปนบุคคลที่เปนขอไดเปรียบไดในการ
แขงขันธุรกิจ 

การสรรหากรรมการ ธพส. 
1. การสรรหาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการอิสระ คณะกรรมการชุดยอย 

ควรมีคุณสมบัติสอดคลองกับกลยุทธระยะสั้น และระยะยาวสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ธพส. 
รวมถึงคุณสมบัติ ขีดความสามารถ คุณลักษณะตางๆ และความเปนอิสระ  โดยคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เปนผูพิจารณา Board Skill Matrix  

2. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมีหนาที่พิจารณา Board Skill Gap เพ่ือสรรหากรรมการใหม 
ในโอกาสที่ตําแหนงกรรมการวางลง 

3. โครงสรางของกรรมการตองมีความความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการตามนโยบายความ
หลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

4. ใชที่ปรึกษา (Professional Search Firm) และ/หรือฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ในการ
สรรหากรรมการใหม 

5. กรรมการใหมที่ไดรับแตงตั้งจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ ธพส. และผานกระบวนการเขารับ
การปฐมนิเทศกอนการเขาประชุมคณะกรรมการ ธพส. 

6. กรรมการทุกคนตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองตามนโยบายการประเมินการทํางานของ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย พรอมทั้งตองมีการเปดเผย
แผนการเพิ่มพูนความรูใหแกคณะกรรมการ ธพส. 

คาตอบแทนกรรมการ ธพส. 
   คาตอบแทนของกรรมการควรจัดใหอยูในลักษณะเปรียบเทียบกันไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม 
ประสบการณ ภาระหนาทีข่อบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละ
คน กรรมการที่ไดรับมอบหมาย และความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น เชน เปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยควรไดรับ
คาตอบแทนที่เหมาะสม 

การทบทวน 
คณะกรรมการ ธพส. จะมีการทบทวนนโยบายสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ 

เปนประจําทุกปและจะปรับปรุงเมื่อเห็นสมควร  
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นโยบายความหลากหลายในองคประกอบของคณะกรรมการ 
การคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายในองคประกอบของคณะกรรมการ เปนการเพ่ิมมุมมอง

ใหคณะกรรมการ ธพส. ความหลากหลายนี้แตกตางจากคุณสมบัติทั่วไปที่กําหนดถึงพ้ืนฐานการศึกษา ประสบการณ 
คุณลักษณะอ่ืนๆ  

ประเภทของความหลากหลาย 
ความหลากหลายควรประกอบดวย 
 เพศ 
 อายุ 

สําหรับในเรื่องของความรูประสบการณและคุณลักษณะอ่ืนๆ นั้นจะอยูในนโยบายการสรรหากรรมการ 
(Board Skill Matrix)  

การสนับสนุน 
คณะกรรมการ ธพส. สนับสนุนใหมีความหลากหลายในองคประกอบของคณะกรรมการ  

การทบทวน 
คณะกรรมการ ธพส. จะมีการทบทวนนโยบายความหลากหลายในองคประกอบเปนประจําทุกปและจะ

พิจารณาปรับปรุงหากเห็นสมควร 
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นโยบายการประเมินผลงานตนเองของประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย 

การประเมินการทํางานคณะกรรมการและการประเมินการทํางานของประธานกรรมการ กรรมการแตละคน 
และคณะกรรมการชุดยอย เปนแนวปฏิบัติที่ดีของการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ธพส. มอบหมายให
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนผูรับผิดชอบการประเมินผลงานตนเองประธานกรรมการ คณะกรรมการ 
กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย 

ความถี่ของการประเมิน 

การประเมินตนเองการทํางานของประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
ทํากันเปนประจําทุกป  

การประเมินควรมีทั้งการประเมินตนเอง ซึ่งจัดทําเปนการภายในโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลและเลขานุการบริษัทเปนผูรับผิดชอบ แตทุกปที่ 3 ควรจัดหาผูเชี่ยวชาญทางดานบรรษัทภิบาลหรือที่ปรึกษา
ทางดานบรรษัทภิบาล ทําหนาที่ชวยใหการประเมินตนเองของ คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอย นําผลประเมิน เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล 

เปาหมายของการประเมิน 

ผลของการประเมินจะทําใหเห็นถึงสิ่งที่สามารถพัฒนาใหดีขึ้นไดทั้งในเรื่องของระบบการกํากับดูแล
กิจการ หรือในเรื่องของความเหมาะสมของกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย  ผลที่ไดรับจะใชเปนขอมูลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาระบบข้ันตอนการทํางานและกรรมการทั้งรายคณะและรายบุคคล การนําผลของการประเมินไปปฏิบัติ
ถือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของ คณะกรรมการ      

การประเมิน  

ประเมินผลงานจากกฎบัตรและการบรรยายลักษณะงานของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล และ
คณะกรรมการชุดยอย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

แผนปฏิบัติการปรับปรุงจะไดมาจากผลของการสํารวจ 

นโยบายการประเมินการทํางาน ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการชุดยอยจะมีการ
ทบทวนประจําปโดยคณะกรรมการ ธพส. และจะปรับปรุงใหทันสมัยหากมีความจําเปน 
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นโยบายการพัฒนากรรมการ 
เพ่ือสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการ ใหกรรมการนําประโยชนจากความรูที่ไดรับมา

ประยุกตใชในการกํากับดูแล ธพส. เพ่ิมความเปนมืออาชีพใหกรรมการ สามารถสรางมูลคาเพ่ิม และสามารถผลักดัน
ใหองคกรเขาสูมาตรฐานสากล  

การพัฒนาคณะกรรมการ 
การสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. สามารถสงเสริมไดในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. การจัดใหมีการสรางความรูความเขาใจสําหรับกรรมการใหมหรือกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ระหวางปบัญชี โดยกิจกรรมประกอบดวย 
 1.1 การแจกคูมือกรรมการ 
 1.2 การชี้แจงหรือการบรรยายโดยผูบริหารระดับสูงของ ธพส. 
 1.3 การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของ ธพส. 

2. การเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. ทั้ง
ทางดานเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมๆ ที่ ธพส. จะนํามาปรับใชพัฒนา ธพส. รวมถึงสงเสริมให ธพส. มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูแนะนํารูปแบบ
ของกิจกรรมสงเสริมความรู ความสามารถ เชน การอบรม การดูงาน การเขารวมสัมมนา และการเยี่ยมชม 
การปฏิบัติงาน ภายในหรือหนวยงานภายนอก กิจกรรมสงเสริมความรูความสามารถควรพิจารณาจาก 
 2.1 ความสอดคลองของเนื้อหาสาระของกิจกรรมกับภารกิจหลักของ ธพส.  
 2.2 ระยะเวลาที่ใชในแตละกิจกรรม 
 2.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการหรือจํานวนกรรมการที่เขารวมในแตละกิจกรรม 
 2.4 การนํามาประยุกตใชกับธุรกรรมของ ธพส. เชน การตอยอดธุรกิจ การนํามา ประยุกตใชกับ

กลยุทธของ ธพส. เปนตน 
 2.5 Skill Matrix ของกรรมการ 

3. กรรมการทุกทานมีการพัฒนาตนเองอยางนอย 6 ชั่วโมงตอป 

งบประมาณ 
มีการจัดตั้งงบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนาคณะกรรมการอยางตอเนื่อง 

การทบทวน 
คณะกรรมการ ธพส. มีการทบทวนนโยบายการพัฒนากรรมการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

และมีการปรับปรุงหากเห็นควร 
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นโยบายการสรรหา ประเมินผลงานและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการผูจัดการ 
คณะกรรมการ ธพส. จะแตงตั้งคณะกรรมการคณะเฉพาะกาลขึ้นมา เพ่ือทําหนาที่สรรหากรรมการผูจัดการ 

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผูจัดการควรเปนผูมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีคุณสมบัติที่สอดคลองกับแผนทดแทน
และสืบทอดตําแหนงโดยเปนไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคล ทั้งจากภายในและภายนอก และ  
ยังตองมีคุณธรรม 

การประเมินผลงานกรรมการผูจัดการ 
คณะกรรมการ ธพส. มีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการ ธพส. 

อาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูจัดการเรื่อง ตัวชี้วัด และ หัวขอประเมิน เสนอ
ตอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอนุมัติ และรวมประเมิน และใหมีประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร และ
พนักงานของ ธพส. ใหเปนไปในลักษณะเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ 

คาตอบแทนกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง 
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง ควรเปนไปตามผลการทํางานนโยบายการพิจารณา

คาตอบแทน สําหรับพนักงานบริหารระดับสูงที่คณะกรรมการกําหนดตาม ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และ
เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับของคาตอบแทน ทั้งที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน ในรูปแบบอ่ืนๆ  
ควรมีความจูงใจและสอดคลองกับผลงานของผูบริหารแตละคนประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัทและตองคํานึงถึง
ผลประโยชนทีผู่ถือหุนไดรับ  

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ควรเปนผูประเมินผลงานกรรมการผูจัดการประจําป ตามนโยบาย
การบริหารผลการทํางานของกรรมการผูจัดการ เพ่ือนําไปใชในการพิจารณา คาตอบแทน ตามเกณฑที่เปนรูปธรรม 
รวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลปฏิบัติงานตามกลยุทธการพัฒนาผูบริหาร ผลการประเมินควรเสนอให
คณะกรรมการเห็นชอบ โดยประธานกรรมการเปนผูสื่อสารผลการพิจารณาใหแกกรรมการผูจัดการ   

การทบทวน 
คณะกรรมการ ธพส. จะทบทวนนโยบายการสรรหาประเมินผลงานและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

ผูจัดการและผูบริหารระดับสูงเปนประจําทุกป และจะปรับปรุงหากพิจารณาเห็นควร 
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นโยบายตารางและวาระการประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยกําหนดแผนการประชุมและวาระการประชุมประจําปลวงหนา 

เพ่ือใหมั่นใจวาแผนงานที่วางไวจะนําเสนอใหคณะกรรมการ ธพส. พิจารณานั้นครบถวน และเปนการทําใหผูบริหาร
มีการวางแผนการเตรียมเอกสารการประชุมลวงหนา 

การนัดหมาย 

คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดยอยมีการตกลงกันที่จะมีการประชุมตาม ตารางนัดหมายประจําป
ตามแบบฟอรมแนบ ซึ่งมีรายละเอียดของวาระการประชุมในการประชุมแตละครั้ง 

มาตรฐานของหัวขอวาระการประชุมในตารางนัดหมายดังรายการตอไปนี้ 
1. แผนกลยุทธ: (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
2. แผนงานประจําป: (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
3. งบประมาณ: รายจายการดําเนินงานและรายจายลงทุน : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
4. งบการเงินประจําป (หลังการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) : (เพ่ือพิจารณา) 
5. รายงานการสอบทาน (เสนอโดยจากคณะกรรมการตรวจสอบ) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
6. รายงานประจําป : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
7. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ: (เสนอโดยคณะกรรมการชุดยอยที่รับผิดชอบ) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
8. คณะกรรมการใหการรับรองนโยบาย : (เสนอโดยคณะกรรมการชุดยอยที่รับผิดชอบ) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
9. เรื่องอ่ืนๆ ที่ตองการ การอนุมัติหรือความเห็นจากคณะกรรมการในการรับรองนโยบาย (เสนอโดย MD) :  

(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
10. วิเคราะหหาชองวางของทักษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและคุณลักษณะของกรรมการเพ่ือจัดทํา

การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการ (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา) : (เพ่ือพิจารณาอนมัุติ) 
11. ทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการชุดยอย : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
12. การประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการกํากับดูแลในชวงเวลา 12 เดือนที่ผานมา :  

(เพ่ือพิจารณา) 
13. วิธีการและเวลาในการทําการประเมินการทํางานของคณะกรรมการ (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา) :  

(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
14. รายงานผลการประเมินการทํางานของคณะกรรมการและสรุปแผนทําการกํากับดูแลกิจการสําหรับอีก  

12 เดือนขางหนา : (เพ่ือพิจารณา) 
15. แผนสืบทอดตําแหนงสําหรับประธานกรรมการและกรรมการ เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา :  

(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
16. แผนสืบทอดตําแหนงสําหรับกรรมการผูจัดการและระดับผูบริหารระดับสูงที่รายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ 

(เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาเฉพาะกาล) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
17. กระบวนการของกรรมการใหมเขารับตําแหนง เสนอโดยจากคณะกรรมการสรรหา : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
18. วัตถุประสงคของการทําประเมินผลการทํางานกรรมการผูจัดการ การจายโบนัสและการขึ้นเงินเดือน เสนอ

โดยคณะกรรมการสรรหา: (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
19. ประชุมใหญสามัญประจําป: เขารวม 
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สําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
20. แผนการสอบทาน: (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
21. รายงานการตรวจสอบ: เสนอใหคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือทราบ) 
22. ผูบริหารปฏิบัติตามคําแนะนําของรายงานการตรวจสอบ: ทบทวน 
23. พบกับผูตรวจสอบภายนอก: ซักถาม 
24. งบการเงินประจําป: อนุมัติและรับรองตอคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
25. คณะกรรมการรับรองนโยบายการเงิน: ทบทวนและรับรองการเปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการ ธพส.  

(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 

สําหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหา 
26. วิเคราะหหาชองวางของทักษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและคุณลักษณะของกรรมการ  

เพ่ือจัดทําการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการ : พิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส.  
(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 

27. วิธีการและเวลาในการทําการประเมินการทํางานของคณะกรรมการ รับรองและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. 
(เพ่ือทราบ) 

28. แผนสืบทอดตําแหนงสําหรับประธานกรรมการและกรรมการ: รับรองและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. 
(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 

29. ขั้นตอนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง: ทบทวน ใหคําแนะนํา และเสนอตอคณะกรรมการ ธพส.  
(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 

สําหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
30. วัตถุประสงคของการทําประเมินผลการทํางานกรรมการผูจัดการ การจายโบนัสและการขึ้นเงินเดือน : 

พิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
31. คาตอบแทนและนโยบายการบริหารการทํางานผูบริหารระดับสูง: ทบทวน พิจารณาและนําเสนอตอ

คณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
32. คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของกรรมการตามตําแหนงประเภท: ทบทวน พิจารณาและเสนอตอ

คณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 

สําหรับการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม 
33. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ: ทบทวนและเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
34. นโยบายที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ : ทบทวนและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
35. นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชันและนโยบายแจงเบาะแส: ทบทวนและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. 

(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
36. กฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย: ทบทวนและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
37. แผนการกํากับดูแลกิจการที่ดี: พิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
38. แผนความรับผิดชอบทางสังคม: พิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
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สําหรับการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 
39. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง: ทบทวนและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. 

(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
40. กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยงและขอบเขตงานคณะทํางานการบริหารความเสี่ยง: พิจารณาและนําเสนอตอ

คณะกรรมการธพส (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
41. แผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ: ทบทวนและใหคําแนะนํา นําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส.  

(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
42. ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับไดและความเบี่ยงเบนของแตละความเสี่ยงนําไปปฏิบัติ: พิจารณาและนําเสนอตอ

คณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 
43. ติดตามผลรายงานดานความเสี่ยงอยางตอเนื่อง: นําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ) 

ทบทวน 

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องตางๆ ที่เห็นควรเพ่ิมเติมเขามาอยูในตารางการประชุมคณะกรรมการประจําป และมี
การทบทวนแกไข เพ่ือใหตารางการประชุมคณะกรรมการมีความทันตอเหตุการณ 
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นโยบายเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือใหเปนที่เขาใจตรงกันถึงวิธีการเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรูปแบบการจัดขอมูล

ที่สงเสริมใหขอมูลนาศึกษา นาอาน เปนการอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการไดใชเวลาในการพิจารณาเรื่อง
เชิงกลยุทธของบริษัทอยางเพียงพอ 

การเตรียมวาระประชุมคณะกรรมการ 
วาระการประชุมของคณะกรรมการนั้นถูกกําหนดขึ้นโดยประธานกรรมการโดยปรึกษากับกรรมการ

ทานอ่ืนๆ และกรรมการผูจัดการ  
วาระการประชุมคณะกรรมการของการประชุมพิเศษ ตองมีการบันทึกอยูในตารางการประชุมประจําป

ของคณะกรรมการ เพ่ือใหเปนระบบและคณะกรรมการจะทราบ ไมพลาดการพิจารณาอนุมัติเรื่องสําคัญๆ ประจําป 

มาตรฐานรูปแบบวาระการประชุม 
วาระการประชุมควรจัดเรื่องสําคัญที่สุดเปนวาระแรกและเรื่องสําคัญรองเปนวาระตอไปตามลําดับ 
1. วาระแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเชิงกลยุทธ (เปนเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบตอกลยุทธของ ธพส.) 
2. วาระเพ่ืออนุมัติ 
3. วาระเพ่ือทราบ 

การประชุมโดยไมมีผูบริหาร 

จัดใหมีการประชุมพิเศษกอนการประชุมปกติสําหรับกรรมการที่ไมเปนผูบริหารโดยไมมีวาระการ
ประชุมและไมมีผูบริหารหรือพนักงานเขารวมประชุม จะเปนประเด็นที่คณะกรรมการมีความเปนหวงหรือเปนเรื่องที่
กรรมการเกรงใจที่จะคุยกันตอหนาผูบริหาร โดยเฉพาะกรรมการผูจัดการหลังจากการประชุม ประธานกรรมการจะ
เชิญกรรมการผูจัดการมาแจงใหทราบถึงผล ของการประชุม  

วาระแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเชิงกลยุทธ 

หัวขอของการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นจะไมถูกกําหนด เปนการเปดโอกาสใหกรรมการยกเรื่องสําคัญที่
เกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบตอกลยุทธของ ธพส. โดยมีวิธีการดังนี้ 

คณะกรรมการจะตกลงกันวาหัวขอเชิงกลยุทธใด ที่อาจสงผลกระทบบริษัทกอนการประชุมพิเศษ 
โดยตัดสินใจวาควรมีการเตรียมขอมูลใหกรรมการกอนหรือไม และใครควรเปนผูรับผิดชอบ บางครั้งคณะกรรมการ 
อาจเชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกมาบรรยายหัวขอใดหัวขอหนึ่ง เพ่ือใหเกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

วาระที่ใหคณะกรรมการอนุมัติ ตองเปนเรื่องที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการตามนโยบายอํานาจ 
ที่มอบใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ เอกสารที่จะเสนอเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จะมี
รายละเอียดเฉพาะเรื่องรวมทั้งขอแนะนํา 
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วาระเพื่อทราบ 
ในวาระสุดทายของการประชุมคณะกรรมการ ควรเปนเรื่องของรายงานการปฏิบัติการจากมติที่ประชุม

ครั้งที่ผานมา เชน รายงานจากกรรมการผูจัดการ รายงานทางการเงินและรายงานการประชุมจากคณะกรรมการชุดยอย 
หรือ รายงานดวยวาจาโดยประธานคณะกรรมการชุดยอย ในกรณีท่ีคณะกรรมการชุดยอยเพ่ิงจะมีการประชุมกอนการ
ประชุมคณะกรรมการ 

วาระนี้อาจรวมถึงการนําเสนอเรื่องระบบการปฏิบัติงานเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูใหแกคณะกรรมการโดย
ผูบริหารที่รับผิดชอบ 

รายงานที่เขียนเปนรายงานที่ถือวาเปนขอมูลที่ถูกตองแลว ไมสามารถแกไขไดในหองประชุม 
คณะกรรมการสามารถถามคําถามใดๆ จากรายงานนี้ได 
วาระการประชุมมาตรฐาน 

1. เปดการประชุม 
2. เหตุผลของกรรมการที่ไมเขารวมประชุม 
3. การขัดแยงกับคําแถลงการณการของบริษัท (หากมี) 
4. การประชุมโดยไมมีผูบริหาร (หากมีการกําหนด) 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งกอน 
6. วาระแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเชิงกลยุทธ (ตัวอยางเชน หัวขอเรื่อง เทคโนโลยีในอนาคตนําเสนอ 

โดยผูเชี่ยวชาญภายนอก) 
7. วาระเพ่ือพิจารณา 

7.1 การเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา (เชน การควบรวม)    
7.2 การเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา (เชน ยี่หอใหม) 
7.3 การเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา (การเปลี่ยนนโยบายการอนุมัติโดยคณะกรรมการ) 

8. วาระเพ่ือทราบ 
8.1 นําเสนอโดยผูบริหาร เชน ผูจัดการฝายการตลาด 
8.2 เรื่องท่ีตกคางจากการประชุมครั้งกอน 
8.3 รายงานของกรรมการผูจัดการ 
8.4 รายงานทางการเงิน 
8.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดยอย 

9. การประชุมครั้งตอไป 
การทบทวน 

คณะกรรมการ ธพส. มีหนาที่ทบทวนนโยบายวาระประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกปและจะ
ปรับปรุงเมื่อเห็นควร  
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นโยบายเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอย 

เพ่ือกําหนดรูปแบบและวิธีการจัดทําเอกสารประชุม ตลอดจนเวลาที่ตองสงเอกสาร ใหแกคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอย 

ความรับผิดชอบ 
 ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการมีความรับผิดชอบในการวางแผนวาระที่ควรนําเขาเสนอ

คณะกรรมการ โดยใชขอมูลจากฝายอํานวยการ และอางอิงถึงตารางการประชุมคณะกรรมการประจําป 
 ประธานคณะกรรมการชุดยอย ผูบริหารที่รับผิดชอบและเลขานุการคณะกรรมการชุดยอยมีความรับผิดชอบ ใน

วาระการประชุมของคณะกรรมการชุดยอย 
 กรรมการผูจัดการมีความรับผิดชอบในเรื่องของเอกสารประชุมคณะกรรมการเปนไปตามสิ่งที่ไดกลาวไปใน

นโยบายฉบับนี้ และในนโยบายเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ผูบริหารของแตละคณะกรรมการชุดยอยมีความรับผิดชอบเชนเดียวกันในเรื่องของเอกสารประกอบการประชุม 
 กรรมการผูจัดการ (ผูบริหารที่รับผิดชอบ) และประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติเอกสารการประชุมสําหรับ

วาระเพ่ือพิจารณากอนเวียนใหคณะกรรมการ (คณะกรรมการชุดยอย) ทานอ่ืนทราบ 
 ฝายอํานวยการ มีความรับผิดชอบในการเก็บรักษาและรวบรวมเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม

ของคณะกรรมการ และของคณะกรรมการชุดยอย  ซึ่งกรรมการสามารถขอดูเอกสารเหลานี้ได 
 ฝายอํานวยการ มีความรับผิดชอบในการลําดับเรียงหนา ปรับใหอานงาย ติดตามงายและใชอางถึงไดงาย เชน 

การใชเลขหนาเฉพาะในชุดเอกสารแตละชุด เพราะฉะนั้นเมื่ออางถึงเอกสารชุด ก หนา 3 ก็จะเขาใจโดยทันที 
หรือโดยใชปายที่มีสีหรือตัวเลขที่เหมือนกันแตละวาระการประชุม (ในกรณีของคณะกรรมการชุดยอยเปน
หนาที่ของเลขานุการคณะกรรมการชุดยอย) 

การสงเอกสารประกอบการประชุมกอนการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ควรสงออกใหถึงคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอยอยางนอย 7 วันลวงหนากอนการประชุม 

วิธีสงออกเอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดยอยสามารถเลือกวิธีการรับเอกสารประกอบ การประชุมโดยอีเมลแนบ
ไปในรูปของเอกสารที่ไมสามารถแกไขได (PDF File) หรือโดยนําสงเปนเอกสารหรือใหกรรมการเลือก 

เวลาในการจัดเตรียมเอกสาร 

ขึ้นอยูกับความยาวของการประชุม แตไมวาจะเปนการประชุมของคณะกรรมการ ธพส. หรือคณะกรรมการชุดยอย
ใชเวลาเทากัน 

การแจกเอกสารประกอบการประชุมในที่ประชุม 

ตามกฎโดยทั่วไปเอกสารประกอบการประชุมไมใหมีการแจกในที่ประชุม เนื่องจากเปนการไมใหเวลาคณะกรรมการ
ในการเตรียมตัว ยกเวนในสถานการณท่ีจําเปน  ที่ประธานกรรมการอาจอนุญาตเปนกรณีไป 
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แบบฟอรมของเอกสารประกอบการประชุม 

แบบฟอรมของเอกสารประกอบการประชุม ควรแบงประเภทใหชัดเจน เชน เอกสารประกอบการประชุมเพ่ือทราบ 
เอกสารประกอบการประชุมเพ่ือพิจารณา เพ่ือความสะดวกงายตอความเขาใจ 

เรื่องการอภิปรายเชิงกลยุทธ 
เอกสารที่เตรียมสําหรับการอภิปรายเรื่องเชิงกลยุทธตองเปนเอกสารที่ประกอบดวย ขอมูลที่เปนประโยชนตอ
คณะกรรมการ ใหเขามามีสวนรวมเกิดความคิดเห็นอยางสรางสรรค  ขอมูลจะมีความยาวเทาใดก็ได หากตราบ
ใดเปนขอมูลที่เกี่ยวของและเปนประโยชน แตควรจัดใหเปนเอกสารแนบเปนแตละหัวขอ เพ่ือความสะดวกตอ
ความเขาใจ 

เรื่องขอมูล/บันทึก 
มีการรายงานขอมูลแกคณะกรรมการ 2 แบบ คือรายงานของกรรมการผูจัดการและรายงานทางการเงิน 

รายงานของกรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการครอบคลุม 
1) เรื่องเชิงกลยุทธ 
2) สรุปผลการดําเนินงานทางการเงิน 
3) สรุปผลการปฏิบัติงานในแตละฝายงาน 
4) ตัวชี้วัดที่ไมใชทางดานตัวเงิน 
5) เรื่องอ่ืนๆ เชน รายงานทางการตลาด รายงานดานบุคลากร รายงานการใหบริการ 

รายงานทางการเงิน 
รายงานทางการเงินประกอบไปดวย 
6) งบแสดงฐานะการเงิน 
7) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
8) งบกระแสเงินสด 
9) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ 

การรายงานจะครอบคลุมผลการดําเนินงานประจําเดือนและปเปรียบเทียบกับ งบประมาณ และประมาณการ
ผลงานประจําป และรวมถึงสัดสวนทางการเงิน ตลอดจนคําอธิบายของสาเหตุที่ไมเปนไปตามเปาหมายและ
งบประมาณท่ีประมาณการไว 

รูปแบบของเอกสาร 

การใชกราฟ แผนภูมิแทง และวิธีการที่แสดงโดยรูปภาพจะทําใหคณะกรรมการ เขาใจผลการดําเนินงานไดงายขึ้น 
ดีกวาการใชการอธิบายดวยตัวอักษรอยางเดียว 

ทบทวน 

คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบาย เอกสารการประชุมคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดยอยเปนประจําทุกป
และมีการปรับปรุงหากเห็นควร 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงกําหนดกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ธพส.  

ใหมีรูปแบบเดียวกันสามารถนําไปปฏิบัติทั้งบริษัท นโยบายยังไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาของ 
ความเสี่ยง (Risk Owner) ในการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

1) ธพส. ดําเนินธุรกิจภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ ธพส. และตอบสนอง
ตอความหวังของผูมีสวนไดเสีย โดยกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการจัดทําแผน
ประจําป การบริหารงานการตัดสินใจ ประจําวันและกระบวนการบริหารโครงการตางๆ 

2) ผูบริหารและพนักงานทุกคนของ ธพส. เปนเจาของความเสี่ยง มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ระบุและการประเมินความเสี่ยงของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งกําหนดมาตรการที่เหมาะสม
เพ่ือจัดการความเสี่ยง 

3) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ ธพส. ทั้งหมดตองดําเนินการ ดังนี้ 

 ระบุความเสี่ยงอยางทันเวลา ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ  
 จัดการความเสี่ยงใหสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงที่กําหนด โดยคํานึงถึงคาใชจายที่

เกี่ยวของและผลประโยชนที่จะไดรับ จากการจัดการความเสี่ยง 
 ติดตามดูแลเพ่ือใหมั่นใจวาความเสี่ยงของ ธพส. ไดรับการจัดการอยางเหมาะสม 

การรายงาน 

ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอแผนประจําปและกลยุทธของ ธพส. ซึ่งมีความเสี่ยงอยูในระดับสูงและสูง
มากทั้งหมด ตองรายงานใหคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการ ธพส. รับทราบอยางสม่ําเสมอ 

การทบทวน 

คณะกรรมการความเสี่ยง กําหนดใหมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกปและจะ
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นควร 
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นโยบายการเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชยและคาคุมครองประกนัความ
รับผิดของกรรมการ 

วัตถุประสงคของนโยบายนี้คือการใหรายละเอียดสิทธิกรรมการ 
 สิทธิในการเขาถึงขอมูลของบริษัท 
 สิทธิในการไดรับชดใชคาเสียหายกรณีถูกฟองรอง  
 สิทธิไดรับความคุมครองประกัน สําหรับความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร (Directors’ and 

Officers’ Liability Insurance) 

หนังสือสิทธิการเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชยและคาคุมครองประกันความรับผิดของกรรมการ 

ทุกครั้งเมื่อกรรมการเริ่มตนการดํารงวาระกรรมการใหม กรรมการใหมตองลงนามรับทราบหนังสือสิทธิ
การเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชยและคาคุมครองประกันความรับผิดของกรรมการที่ใหสิทธิกรรมการตามท่ีกลาวใน
นโยบายฉบับนี้ 

การเขาถึงขอมูล 

กรรมการมีสิทธิทางกฎหมายที่จะไดขอมูลและสําเนาขอมูลที่เกี่ยวของกับการทําหนาที่กรรมการ  
ทั้งในขณะที่ยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการอยูและหลังจากหมดวาระ 

เลขานุการคณะกรรมการเปนผูรักษาเอกสารการประชุมทั้งหมด กรรมการสามารถขอเอกสารเหลานั้นได
ถึงแมจะหมดวาระแลว 

เอกสารที่เกี่ยวของกับขอแนะนําทางกฎหมายสําหรับบริษัทและกรรมการแตละทาน 

การขอขอมูลควรดําเนินการขอโดยผาน 
 ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ 
 ประธานกรรมการ หรือ 
 คณะกรรมการโดยมติที่ประชุม 

คาชดเชย 

ธพส. จะจายคาชดเชยใหแกกรรมการและผูบริหารโดยครอบคลุมถึงคาใชจายที่สรางความสูญเสีย ความ
เสียหาย หรือคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางที่กรรมการและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ ยกเวนหากการกระทําหรือการ
ปฏิบัติหนาที่นั้นเกิดจากความไมซื่อสัตยหรือมีเจตนาละเลยตอหนาที่ 

การประกัน 

ธพส. จะตองรักษานโยบายการประกันความรับผิดทางกฎหมายของกรรมการและผูบริหาร (D&O) ซึ่งจะ
ครอบคลุมคาเสียหาย/ คาธรรมเนียมฟองรองจาก 

 ความสําเร็จในการตอสูคดีจากการดําเนินการตามกฎหมาย 
 ความรับผิดสวนตัวจากการฟองรองคดี 
 คาชดเชยที่บริษัทจายใหแกกรรมการ 
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นโยบายนี้ไมรวมถึงคาเสียหาย/ คาธรรมเนียมศาลที่เกิดจากการถูกฟองรองเปนคดีฉอโกง และ/หรือ 
คดีท่ีเกี่ยวกับความไมซื่อสัตยอันเปนความเสี่ยงที่ไดรับความคุมครองจากนโยบายอ่ืนๆ (เชน การประกันภัยความรับ
ผิดตอทรัพยสินและการบาดเจ็บทางรางกาย) 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย (ความครอบคลุมที่มี ความจํากัดของความรับผิดชอบ ลักษณะของความ
รับผิด คาเบี้ยประกัน) ไมสามารถเปดเผยตอผูใดได เวนแตไดรับความยินยอมจากผูรับประกัน หรือกรณีใดๆ ตามที่
กฎหมายกําหนดไว 

การรายงานตอคณะกรรมการ 

รายงานเรื่องนโยบายการประกันความรับผิดทางกฎหมายของกรรมการและผูบริหาร (D&O) ตอ
คณะกรรมการ ธพส. เปนประจําทุกป 

การทบทวน 

นโยบายการเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชย และคาคุมครองประกันภัยความรับผิดของกรรมการ 
จะไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการเพ่ือใหนโยบายนั้นตรงตามหนังสือสิทธิการเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชย
และคาคุมครองประกันความรับผิดของกรรมการฉบับลาสุด
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สวนที่ 4  การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

ส่วนที่ 4
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
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นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 
การตอตานทุจริตคอรรัปชันมีจุดมุงหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน และการยกระดับ

การพัฒนาองคกร โดยลดการทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึ้น ซึ่งตองอาศัยการสรางสภาพแวดลอมทางการแขงขันอยาง
เปนธรรม และการดําเนินธุรกิจอยางสุจริต ซ่ึงเปนหนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมบริษัทในการเปนผูนําตัวอยางใน
การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การประกอบธุรกิจ ตามหลักคุณธรรม จริยรรม และดําเนินธุรกิจดวยหลักการใน
การตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ ธพส. ตองไมยอมรับหรือใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
ตอตานการทุจริตคอรรัปชันนี้อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการ 
เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของบริษัท 

ธพส. ไดกําหนดนโยบายตอตานคอรรัปชันดังตอไปนี้  
1. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรวมกันตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ

ทางออม ไมวาจะอยูในรูปแบบใด เชน การใหคํามั่นสัญญา การขอ การเรียกรอง การใหหรือรับสินบน การกระทําหรือ
พฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริตคอรรัปชันในทุกสถานที่ที่ ธพส.ดําเนินกิจการอยู  

2. ธพส. ทําการสื่อสารประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกองคกรเพ่ือเสริมสรางใหเกิดความรูความ
เขาใจและความรวมมือที่จะยับยั้งผูที่ตองการกระทําทุจริตคอรรัปชันตอ ธพส. 

3. ธพส. จัดทํากระบวนงานและวิธีปฏิบัติอยางชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชัน 
รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและสอบทานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎหมายที่
เกี่ยวของ  

4. ธพส. ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธการกระทําทุจริตคอรรัปชันและ/หรือใหความ
รวมมือโดยแจงเรื่องทุจริตคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับ ธพส. ผานชองทางที่กําหนด   ในกรณีพนักงานคนใดเปนผูกระทํา
การทุจริตคอรรัปชันจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่กําหนดไว  

หนาที่ความรับผิดชอบ 

เพ่ือสรางใหเกิดการบริหารงานที่โปรงใสไมมีชองวางใหกับการทุจริตคอรรัปชันและใหมีการบริหารงานที่
เชื่อมโยงสอดคลองกัน ธพส. จึงไดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1. คณะกรรมการ ธพส. มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบ 
ที่สนับสนุนการตอตานการทุริตคอรรัปชันที่มีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความมั่นใจวาฝายบริหาร ไดตระหนักและให
ความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและมีการปลูกฝงการไมทุจริตคอรรัปชันใหเปนวัฒนธรรมองคกร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ
บัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงองคกร รวมทั้งความเสี่ยงดานการทุจริต
คอรรัปชัน เพ่ือมั่นใจวานโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชันมีการนําไปปฏิบัติ มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานสากล  
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3. กรรมการผูจัดการและผูบริหาร  มีหนาที่และรับผิดชอบในการจัดทําระบบและใหการสงเสริมและ
สนับสนุนนโยบายตอตานคอรรัปชันใหเปนรูปธรรม มีการสื่อสารไปยังพนักงาน และผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้ง
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพ่ือใหสอดคลอง กับกฎหมาย และ การระเบียบ ขอบังคับ
และขอกําหนดของ ธพส.  

4. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน  มีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปอยาง ถูกตองตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจ ระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนดและกฎหมาย 
เพ่ือใหมั่นใจวา ธพส. มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอทั้งดานการเงิน ดานการจัดซื้อจัดจาง  
ดานความเสี่ยงองคกร ตลอดจนดานความเสี่ยงทางทุจริตคอรรัปชัน และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหรับทราบ 

ขอกําหนดในการดําเนินการ 

1. นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันนี้ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการ
สรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให
ผลตอบแทนแกพนักงาน โดยกําหนดให ผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงาน เพ่ือควบคุมดูแล
การปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชันโดยใหใชแนวปฏิบัติตามที่กําหนดไว 

3. เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริต คอรรัปชัน 
กรรมการผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปนี้ 

3.1 การให หรือรับของกํานัล การเลี้ยงรับรอง 
3.2 เงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุนการใหหรื อรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน  

ตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตามกฎหมายโดยตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน
ไมไดถูกนําไปใชเพ่ือเปนขออางในการติดสินบน 

3.3 ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจาง หามใหหรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด  
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นโยบายเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและ 
การเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน 

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด  เจตนารมณในการดําเนินธุรกิจอยางมืออาชีพ โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับดวยความโปรงใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่
วางไว  โดยใหถือเปนหนาที่ของบุคลากร ธพส.  ทุกระดับในการหลีกเลี่ยงการเขาไปมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานและกิจกรรมใด ๆ ในลักษณะที่เปนการขัดแยงทางผลประโยชนกับ ธพส. อันจะสงผลให ธพส. 
เสียประโยชน หรือทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง ดวยเหตุนี้เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูมี
สวนไดเสียทุกภาคสวนอยางเทาเทียมกัน คณะกรรมการ ธพส.  จึงไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและการเกิดรายการเก่ียวโยงกัน มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. หลักปฏิบัติในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  
1.1 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ธพส.  มีจิตสํานึกในการที่จะปฏิบัติหนาที่อันเปนการรักษา

ผลประโยชนสวนรวม มากกวาผลประโยชนสวนตนอยูเสมอ 
1.2 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ธพส.ตองเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของ 

เพ่ือใหทราบถึงความสัมพันธและการทําธุรกิจใด ๆ นอกบริษัท ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนทันทีที่มีการทํารายการหรือเมื่อไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ใดๆ พรอมทั้งตองดําเนินการตรวจสอบ
ตนเอง (Declare) ตามแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนที่ ธพส.กําหนดอันเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแก
สาธารณชนวา ธพส. มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ โดยกําหนดใหจัดทํา
รายงานความขัดแยง 
ทางผลประโยชนและการเกิดรายการเกี่ยวโยงกันตอคณะกรรมการ ธพส. รับทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีสวนไดเสีย
กับผลประโยชนในเรื่องที่กําลังมีการพิจารณาหรืออนุมัติ บุคคลดังกลาวตองไมเขารวมพิจารณาหรืองดออกเสียง  
ในวาระท่ีที่มีความเก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย  

1.3 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ธพส. ตองหลีกเลี่ยงการทํารายการเกี่ยวโยงกับตนเอง และ/
หรือผูที่เกี่ยวของ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ธพส. และไมกระทําการในลักษณะใด ๆ อันเปน
การขัดตอผลประโยชนของ ธพส. หรือแสวงหาผลประโยชนสวนตน และ/หรือผูที่เก่ียวของ 

1.4 การที่กรรมการผูจัดการและผูบริหาร จะอนุมัติการเขาทํารายการใดๆ  ตองพิจารณาดวย
ความโปรงใส เปนธรรม เหมาะสม และรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ ธพส.  เสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก รวมทั้งตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของ ธพส. ไดอยางครบถวน 

1.5 การกระทําดังตอไปนี้ซึ่งเปนผลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ธพส. ไดรับประโยชนทาง
การเงินอ่ืนนอกเหนือจากที่พึงไดตามปกติ หรือเปนเหตุให ธพส. ไดรับความเสียหาย ใหสันนิษฐานวาเปนการกระทํา
ที่ขัดแยงกับผลประโยชนของ ธพส อยางมีนัยสําคัญ ดังนี้ 
 

1.5.1 การทําธุรกรรมระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ธพส.ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ โดย
มิไดเปนไปตามหลักเกณฑของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

1.5.2 การใชขอมูลของ ธพส. ที่ลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลที่สามารถเปดเผยตอสาธารณชนแลว 
1.5.3 การใชสินทรัพย หรือบริการอ่ืน หรือโอกาสทางธุรกิจของ ธพส. 

 



 

63 

 
2. หลักปฏิบัติในการปองกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน  หมายถึง  การทํารายการระหวาง ธพส. กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ ธพส. 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน   หมายถึง  บุคคลที่อาจทําใหกรรมการหรือผูบริหารของ ธพส. มีความขัดแยง

ทางผลประโยชนในการตัดสินใจดําเนินงานวาคํานึงถึงประโยชนของบุคคลนั้น หรือ ประโยชนสูงสุดของ ธพส. เปน
สําคัญ ไดแก 

2.1 กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของ ธพส ผูที่จะไดรับการเสนอใหเปน
กรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม รวมทั้งผูเกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

2.2 นิติบุคคลใดๆ ที่มีผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมเปนบุคคลตาม 2.1 
2.3 บุคคลใดๆ ที่พฤติการณบงชี้ไดวาเปนผูกระทําการแทน หรืออยูภายใตอิทธิพลของ 2.1 และ 2.2 
2.4 กรรมการของนิติบุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัท 
2.5 คูสมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรม ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม 2.4 
2.6 นิติบุคคลที่บุคคลตาม 2.4 หรือ 2.5 มีอํานาจควบคุมกิจการ  
2.7 บุคคลใดที่กระทําการดวยความเขาใจ หรือความตกลงวา หาก ธพส. ทําธุรกรรมที่ใหประโยชน

ทางการเงินแกบุคคลดังกลาว บุคคลดังตอไปนี้จะไดรับประโยชนทางการเงิน 
2.7.1 กรรมการของ ธพส . 
2.7.2 ผูบริหารของ ธพส . 
2.7.3 บุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการ ธพส . 
2.7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการ ธพส . 
2.7.5 คูสมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 2.7.1 ถึง 2.7.4 
ผูบริหาร  หมายถึงกรรมการผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร  4 รายแรก ตอจาก

กรรมการผูจัดการลงมาและผูมีตําแหนงเทียบเทารายที่ 4 ทุกราย  
ผูถือหุนรายใหญ หมายถึง ผูถือหุนทั้งทางตรงหรือทางออมในนิติบุคคลใดเกินกวารอยละ 10 

ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น  
รายการที่เกี่ยวโยงกัน  แบงเปน 4 ประเภท คือ 
(1) รายการคาที่เปนธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการคาเกี่ยวกับสินทรัพย/ บริการอันเปน

ธุรกิจปกติของ ธพส. ที่ทําเปนประจํา และเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป เชน การซื้อขายผลิตภัณฑ การซื้อวัตถุดิบ 
การใหบริการ เปนตน 

(2) รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการอ่ืน 
(3) รายการความชวยเหลือทางการเงินกับ ธพส. เชน เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู การใหกูยืมค้ํา

ประกัน เปนตน ซึ่ง ธพส. จะตองไดรับผลตอบแทน เชน ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด  
(4) รายการที่เก่ียวโยงกันอ่ืนนอกจากรายการตาม (1) ถึง (3) 

3. แนวทางในการดําเนินการ 
ในการทํางานอาจเกิดสถานการณความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนของกรรมการ ผูบริหาร หรอื

พนักงาน กับผลประโยชนของ ธพส. จึงมีการกําหนดแนวทางท่ีพึงปฏิบัติ ดังนี้ 
3.1 การรับเงินหรือประโยชนตอบแทน 

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองไมรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆ เปนการสวนตัวจาก
ลูกคาของ ธพส. หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทํางานในนาม ธพส. 
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3.2 การประกอบธุรกิจอ่ืนนอกบริษัท 

การทําธุรกิจสวนตัวใดๆ ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมกระทบตอหนาที่ การ
ปฏิบัติหนาที่และเวลาทํางานของ ธพส. และหามประกอบธุรกิจหรือมีสวนรวมในธุรกิจใดอันเปนการแขงขันกับ ไม
วากรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ไมวาจะไดรับผลประโยชนโดยตรงหรือโดยทางออมก็ตาม 

3.3 การทําธุรกิจใดๆ กับ ธพส . 
หามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่มีสวนไดเสียทําธุรกิจใดๆ กับ ธพส.  ทั้งในนามครอบครัว

หรือนิติบุคคล เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
3.4 การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ 

กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน
จากคูคาหรือผูเกี่ยวของกับธุรกิจของ ธพส.เวนแตในเทศกาลหรือประเพณีนิยมแตตองมีมูลคาไมเกิน  3,000 บาท 
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิเสธและตองรับของขวัญ ซึ่งมีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือ
เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือนําไปเปนของรางวัลแกพนักงาน 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
4.1 คณะกรรมการ ธพส. ตองพิจารณาความขัดแยงทางผลประโยชน เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโ ยง

กันระหวางบริษัทอยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางมีเหตุผลและเปนอิสระภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี โดย
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ ธพส. กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และ
แสดงรายการบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามแบบที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด 

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาที่สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกันที่มี
กําหนดนัยสําคัญระหวางบริษัท พิจารณาการเปดเผยสารสนเทศของ ธพส.  ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวน 

4.3 กรรมการผูจัดการ  มีหนาที่กํากับใหมีการรายงานทันทีที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และ
ในกรณีท่ีไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีการรายงานเปนประจําทุกสิ้นป 

4.4 พนักงานทุกระดับ  จะตองจัดทํารายงานการเปดเผยรายการที่สงสัยวาจะเปนผลประโยชนที่
ขัดกันกับผลประโยชนของ ธพส.  โดยแจงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและนําสงฝายกฎหมาย หรือ เมื่อไดรับการ
แตงตั้งใหทําหนาที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ดําเนินการตรวจสอบตนเอง Declare ตามแบบรายงานความขัดแยง
ทางผลประโยชนตามลักษณะงานจัดซื้อจัดจาง 

4.5 ฝายกฎหมาย มีหนาที่ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว หากพบการ
กระทําที่มีลักษณะขัดตอนโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการเกิดรายการ
เกี่ยวโยงกัน หรืออาจสอวามีความขัดแยงทางผลประโยชนและการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน สงผลกระทบในทางลบ
ตอผูมีสวนไดเสียและการดําเนินงานของ ธพส. ใหรายงานตอกรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการ ธพส. ในทันที 
เมื่อสิ้นปใหรายงานรายการที่ไมปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนและการเกิด
รายการเกี่ยวโยงกัน การรายงานใหยึดหลักปฏิบัติ “apply or explain” เปนสําคัญ 

5. ระบบสงเสริมการดําเนินงาน  กําหนดใหบรรจุนโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชนและการเกิดรายการเกี่ยวโยงกันไวเปนสวนหนึ่งของคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส.  และ
เผยแพรใหแกผูมีสวนไดเสียทราบโดยทั่วถึง  

6. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ  กําหนดใหติดตามประเมินนโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชนและการเกิดรายการเก่ียวโยงกันเปนประจําทุกสิ้นป  
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7. ระบบการรายงานผลการดําเนินงาน กําหนดใหคณะทํางานดานการกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกร 
พิจารณาทบทวนความครบถวนของการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน นําเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ตอสังคม เพ่ือรับทราบ ตลอดจนมอบขอสังเกตหรือใหขอเสนอแนะในการรายงาน และเสนอคณะกรรมการ ธพส.  
เพ่ือทราบ พรอมติดตามผลสําเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตอไป 
  นโยบายฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส  .ครั้งที่ 5 /2563 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2563 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี ้เปนตนไป  
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แนวปฏิบัติตอการรับ การใหของขวญั ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด 
การรับและการใหตามประเพณีและศีลธรรมจรรยาเปนเรื่องปกติที่บุคลากรของ ธพส. พึงปฏิบัติ  

เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที หรือแสดงความคิดถึงหวงใย อยางไรก็ดี การให และการรับของขวัญทรัพยสิน 
หรือ ประโยชนอ่ืนใดที่ไมเหมาะสม อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่และอาจทําให ธพส.  
เสียประโยชนในที่สุด ทั้งนี้ ธพส. ไมสนับสนุนการใหสินบนอยางเด็ดขาด โดยใหเปนไปตามแนวปฏิบัติตอไปนี้ 

1. บุคลากรของ ธพส. รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลใดๆ ไดดังนี้  

 ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ไดแก  
- รับจากญาติที่ใหโดยเสนหา 
- รับจากการใหในลักษณะเปนการใหกับบุคคลโดยทั่วไป 

2. ธพส. ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ดังนี้ 
 หามบุคลากรทุกระดับและ/หรือครอบครัว เรียกรองหรือรับของขวัญทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด

จากผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง ลูกคา คูคา/ผูขาย ผูรวมทุน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของ ธพส. ไมวาในกรณีใด ซึ่ง
อาจมีผลตอการ ตัดสินใจในการปฏิบัติงานดวยความลําเอียง หรือลําบากใจ หรือเปนผลประโยชนที่ขัดกันได 

 ธพส. จะไดแจงเตือนใหมีการรายงานเกี่ยวกับการรับของขวัญทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดอยาง
สม่ําเสมอ และจะแจงใหผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง ลูกคา คูคา/ผูขาย ผูรวมทุน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของ 
ธพส. ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ดวย 
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แนวปฏิบัติตอการมีสวนไดเสียและผลประโยชนขัดกัน 
พนักงานของ ธพส. ตองปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของ ธพส. เหนือกวาประโยชนสวนตนและไม

มีผลประโยชนทับซอน โดยปราศจากความตองการสวนตัว และอิทธิพลจากผูใกลชิด ดังนั้น พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันการมีสวนไดเสียและการเปดเผยสวนไดเสียที่ ธพส. กําหนดอยางเครงครัด 

1. ไมเขาเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่มีอํานาจตัดสินใจหรือผูบริหารในธุรกิจที่เปนการแขงขันหรือ  
มีลักษณะเดียวกันกับ ธพส. 

2. ในกรณีที่มีพนักงานเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจหรือเหตุการณที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทันที 

3. ไมแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลหรือสิ่งใดๆ ที่ตนรับทราบมาเนื่องจากตําแหนงหนาที่ 
4. หลีกเลี่ยงการเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ 

กอภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดกับผูเกี่ยวของทางธุรกิจกับ ธพส. 
5. หลีกเลี่ยงการทํางานอ่ืนนอกเหนือจากการทํางานใหกับ ธพส. ซึ่งอาจมีผลกระทบตองาน  

ในความรับผิดชอบของตนตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

6. ธพส. ปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมแกบุคลากรของ ธพส. ทุก
ระดับอยางตอเนื่อง  

7. ธพส. ตองการมีสวนสรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอโดยตองเปนกิจกรรมที่เหมาะสม
และสรางประโยชนแกชุมชนสังคม และสิ่งแวดลอมไดจริงหากเลือกใชวิธีการบริจาคจะตองตรวจสอบขอมูลผูรับบริจาค 
เพ่ือใหแนใจวานําไปใชเพ่ือการกุศลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกอประโยชนอยางแทจริง 
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 วันที่ ................................................... 

เรียน ............................... (ผูบังคับบัญชา) 

 

ดวยเมื่อวันที่ ................... . ขาพเจา  ( นาย / นาง / นางสาว ) ...................................................... ... 

ตําแหนง .................................................... หนวยงาน ................. ..................................................................... 

สาย ........................................................... ไดรับของขวญั ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด ที่มีมูลคาเกินกวา 3,000 
บาท ดังนี้ 

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 ทั้งนี้ ทรัพยสินหรือผลประโยชนออ่ืนใดดังกลาวนั้นขาพเจาได 

  ใชไปแลว 

  เก็บรักษาอยูที่ ...................................................................................... ....................................... 

 

 

 ลงช่ือ ผูรายงาน 

  ( ) 
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สวนที่ 5  การรับขอรองเรียนหรือแจงเบาะแส 

ส่วนที่ 5
การรับข้อร้องเรียน

หรือแจ้งเบาะแส
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นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการขอรองเรยีน 
 
วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.)  มีกรอบแนวทางดําเนินการ
ในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ทั้งที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากผลิตภัณฑ หรือ
บริการ ตลอดจนผลการดําเนินงานจากกระบวนการหวงโซอุปทานของ ธพส. จึงเห็นสมควรกําหนด นโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการขอรองเรียนและนโยบายความเปนสวนตัวของผูรองเรียน สําหรับเปนแนวปฏิบัติของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดแสดงความคิดเห็น สะทอนการ
ปฏิบัติงานของ ธพส. ดังนี้ 

1. นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการขอรองเรียน 
1.1 ผูแจงขอรองเรียน/แจงเบาะแสและขอบเขต 

ผูบริหารหรือพนักงาน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ของบริษัทสามารถแจงเรื่องรองเรียนได เมื่อ
พบเห็น หรือทราบ หรือมีเหตุอันควรเชื่อวา  

1) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทําใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย กฎหมาย
ซึ่งรวมถึงการยักยอกทรัพย การทุจริต การคอรรัปชัน และการใหและการรับ สินบน พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉอโกง 
หรือการตกแตงงบการเงิน ซึ่งเปนการตั้งใจ หลอกลวงผูอื่นดวยการแสดงขอความเท็จหรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอก 

2) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมที่ฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ธพส. 
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  

1.2 การใหความคุมครองปกปองผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแส  
บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยผูปฏิบัติหนาที่

เกี่ยวกับขอรองเรียนมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับ รวมทั้งผูรองเรียนจะไดรับความคุมครองตาม
แนวปฏิบัติคุมครองปกปองผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแส ดังนี้ 

1) ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส สามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผย
อาจทําใหเกิดความเสียหายกับตนเอง แตตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให
เห็นวามีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําท่ีเปนการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ธพส .จรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการทุจริตคอรรัปชันในรูปแบบตางๆ เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปดเผยก็จะทําใหผูรับ
ขอรองเรียนสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2) ขอมูลที่เกี่ยวของ ธพส. ถือเปนความลับและจะเปดเผยเทาท่ีจําเปน โดยคํานึงความปลอดภัย 
และความเสียหายของผูรองเรียน ผูแจงเบาะแส แหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ผูรับผิดชอบในทุก
ขั้นตอน จะตองเก็บรักษาขอมูลที่ไดรับรูไวเปนความลับและไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน หากฝาฝนถือเปนการกระทํา
ความผิดวินัยจะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของ ธพส. 

3) กรณีท่ีผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดความ
เดือดรอนเสียหาย ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสสามารถรองขอให ธพส. กําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมก็ได 
หรือ ธพส. อาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสไมตองรองขอก็ได หากเห็นวาเปนเรื่องที่มี
แนวโนมที่จะเกิดความเสียหายหรือความไมปลอดภัย 
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4) ธพส. จะดําเนินการอยางยุติธรรมตอผูแจงเบาะแสหรือผูแจงขอรองเรียน หากเปน พนักงาน 
จะไมมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบสถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู คุกคาม พนักงาน ธพส. เลิกจาง
หรือกระทําการอ่ืนใดที่เปนการไมยุติธรรมตอผูแจงเบาะแสหรือผูแจงขอรองเรียนและหากเปนบุคคลภายนอก ธพส.  
จะพิจารณาและสอบสวนดวยความโปรงใส โดยปฏิบัติตอบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอยางเทาเทียม และ
เสมอภาค เพ่ือใหผูแจงเบาะแสไววางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เปนธรรม 

5) ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสที่ไมไดมีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือ ตอมาพิสูจนไดวา
เปนการกระทําที่ตั้งใจใหเกิดความเสียหาย หรือรายงานไมถูกตอง หากเปนพนักงานจะตองดําเนินการตามขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของ ธพส. หากเปนบุคคลภายนอกซึ่งทําให ธพส. ไดรับความเสียหาย ธพส. จะพิจารณาดําเนินคดี
ตามกฎหมาย 

1.3 ชองทางแจงเรื่องรองเรียน   
กําหนดชองทางที่ผูมีสวนไดเสียทุกลุมสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก ทั้งชองทางออฟไลนและ

ออนไลน ไวใน 10 ชองทาง ไดแก 
ชองทางออนไลน 
1.3.1 เว็บไซต ธพส. www.dad.co.th 
1.3.2 เว็บไซตศูนยราชการฯ www.governmentcomplex.com 
1.3.3 FB : Government Complex ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ    
1.3.4 FB : Government Complex Zone C   
1.3.5 QR CODE แจงเรื่องรองเรียน Information Counter 
1.3.6 หนวยงานภาครัฐ (1111) 
ชองทางออฟไลน 
1.3.7 Call  Center  ศูนยราชการฯ 0 2142 2233 
1.3.8 Call  Center  ธพส  .0 2142 2222  ,0 2142 22  
1.3.9 Information Counter 
1.3.10 หนังสือ 

1.4 ประเภทของเรื่องรองเรียน  ธพส. ไดจัดแบงเรื่องรองเรียนเปน 3 ประเภท 
1.4.1 เรื่องรองเรียนจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ธพส . 
1.4.2 เรื่องรองเรียนจากทุจริตคอรรัปชัน 
1.4.3 เรื่องรองเรียนกลุมลูกคา 

1.5 ผูเกี่ยวของในกระบวนการรับเรื่องรองเรียน ไดแก 
1.5.1 ผูแจงรองเรียน : ผูบริหารหรือพนักงาน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ของบริษัททั้งภายใน

และภายนอกองคกร ที่ไดแจงเรื่องรองเรียน 
1.5.2 ผูประสานงาน : ฝายสื่อสารองคกรและศูนยปฎิบัติการตอตานทุจริต ธพส. ซึ่งเปนผูทํา

หนาที่รับเรื่อง และเก็บขอมูลเบื้องตน รวมทั้งเก็บผลสรุปของการดําเนินงาน กรณีมีการแจงขอรองเ รียนตอ
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ใหสงสําเนาเรื่องรองเรียนใหผูประสานงานทุกครั้ง 

1.5.3 ผูดูแลเรื่องรองเรียน : ผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูที่ถูกรองเรียน 
1.5.4 ผูดูแลเรื่องระเบียบวินัย : ไดแก ฝายทรัพยากรบุคคล 
1.5.5 ผูบังคับบัญชาสูงสุด : กรรมการผูจัดการ  
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1.6 การกําหนดระยะเวลาการแกไขเรื่องรองเรียน   จําแนกตามกลุมเรื่องรองเรียน ดังนี้ 
1.6.1 กลุมเรื่องรองเรียนที่อยูนอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของ ธพส. จะตองพิจารณาและ

ดําเนินการตอบกลับหรือชี้แจงทําความเขาใจกับผูรองเรียน ภายในเวลา 1 วันทําการ นับจากวันที่ ธพส. ไดรับเรื่อง
รองเรียน หากตอบกลับหรือชี้แจงเกินกวาระยะเวลาที่กําหนด จะไมนับเปนผลสําเร็จ 

1.6.2 กลุมเรื่องรองเรียนที่สามารถแกไขได ภายใน 15 วันทําการ  ธพส. จะตองดําเนินการ แกไข
ปญหาใหไดแลวเสร็จ และแจงกลับผูรองเรียน ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ ธพส.  นไดรับเรื่องรองเรีย  หาก
แกไขเกินกวา 15 วันทําการ จะไมนับเปนผลสําเร็จ 

1.6.3 กลุมเรื่องรองเรียนที่ไมสามารถแกไขไดภายใน 15 วันทําการ ธพส. จะนับผลสําเร็จ  
ก็ตอเมื่อไดแจงแนวทางการแกไขปญหา พรอมระบุระยะเวลาที่ชัดเจนในการแกไขปญหาตอผูรองเรียน ภายใน  
15 วันทําการ นับจากวันที่ ธพส.  ไดรับเรื่องรองเรียน และสามารถดําเนินการแกไขปญหาตามระยะเวลาที่แจงตอ  
ผูรองเรียน  

1.7 กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
คณะกรรมการ ธพส .กําหนดใหมีกระบวนการดําเนินการ เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนดังนี้ 
1.7.1 การรับขอรองเรียน และการตอบรับแกผูรองเรียน 

เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกเมื่อไดรับแจงขอรองเรียนผูประสานงานเรื่องรองเรียน
ตองลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนโดยระบุชื่อผูรองเรียน วันที่ บุคคลและเหตุการที่รองเรียน และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
พรอมทั้งกําหนดวันเพื่อที่จะแจงความคืบหนาใหแกผูแจงเรื่องรองเรียนทราบ  

จากนั้นใหดําเนินการสรุปรายละเอียดขอรองเรียนไปยังกรรมการผูจัดการ โดยไมลาชา 
ในกรณีที่ผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปถึงกรรมการผูจัดการหรือกรรมการของ ธพส. เปนผูถูกรองเรียน 
ใหนําเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ ธพส . 

ทั้งนี้ หากเรื่องดังกลาวมีผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทอยางรายแรงใหผูเกี่ยวของ
ดําเนินการอยางเรงดวน  

1.7.2 การตรวจสอบขอเท็จจริงและการแกไข 
มอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูแตงตั้งผูที่เหมาะสมเขารวมเปนกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเพื่อหาขอสรุป ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ตองไมมีสวนไดเสียกับเรื่องรองเรียน 
กรณีที่ผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปถึงกรรมการผูจัดการหรือกรรมการ

ของ ธพส. เปนผูถูกรองเรียนคณะกรรมการ ธพส. จะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง เพ่ือทําหนาที่
ตามความเหมาะสม 

1.7.3 การตอบกลับและการรายงานสรุปผลขอรองเรียน 
กรณีท่ีตรวจสอบแลวพบวาเรื่องที่รองเรียนหรือแจงเบาะแสมีมูลใหคณะกรรมการสอบสวน

ขอเท็จจริงรายงานตอกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการ ธพส .ตามแตกรณี เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายและ
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของตอไป 

กรณทีี่ตรวจสอบแลวไมพบวาเรื่องที่รองเรียนมีการกระทําที่เปนความผิดตามขอรองเรียน
ใหปดเรื่องรองเรียนดังกลาว โดยใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง รายงานตอกรรมการผูจัดการ เพ่ือขอปดเรื่อง
รองเรียนและสงสําเนาเรื่องใหผูประสานงานเรื่องรองเรียนทราบตอไป 

ใหผูประสานงานเรื่องรองเรียนแจงผลดําเนินการใหกับผูรองเรียนทราบ และบันทึก
รายละเอียดดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน โดยสรุปเปนรายงานขอรองเรียน เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารสูงสุด และ 
คณะกรรมการ ธพส . เปนรายไตรมาสรวมทั้งสรุปไวในรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
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1.7.4 การรองเรียนโดยไมสุจริต 
การแจงเรื่องรองเรียน หรือใหขอมูลใดๆ ที่ไมเปนความจริง เมื่อพิสูจนไดวาเปนการ

กระทําโดยไมสุจริต มีการจงใจใหขอมูลเพ่ือใสราย หรือบิดเบือนขอมูลเพ่ือใหมีการดําเนินการใดๆ ที่เปนผลรายตอ
บุคคลอ่ืน หากเปนผูบริหารหรือพนักงานของบริษัท บุคคลนั้นจะไดรับโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัท แตหากเปน
บุคคลภายนอกบริษัทอาจพิจารณาดําเนินคดีใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

1.7.5 การรายงานผลใหผูรองเรียนทราบ คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงมีหนาที่รายงาน
ผลสรุปเรื่องรองเรียนใหแกผูแจงเรื่องรองเรียนทราบ 

1.8 การละเลยไมปฏิบัติตามนโยบาย 
ในกรณีที่ผูเกี่ยวของในกระบวนการรับเร่ืองรองเรียน ละเลยหรือไมปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะ

ไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย 
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นโยบายความเปนสวนตัวของผูรองเรียน 
1. การเปดเผยตนเองผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส สามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวา

การเปดเผย อาจทําใหเกิดความเสียหายกับตนเอง แตตองระบุรายละเอียดขอมูลชื่อที่อยู ขอเท็จจริงหรือหลักฐานที่
ชัดเจนเพียงพอท่ีแสดงใหเห็นวามีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
ธพส.  นธุรกิจ รวมถึงการทุจริตจรรยาบรรณในการดําเนิ คอรรัปชันในรูปแบบตางๆ เกิดข้ึน อยางไรก็ตาม หากเลือก
ที่จะเปดเผยก็จะทําใหผูรับขอรองเรียนสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. ขอมูลของผูรองเรียน ธพส.  จะถือเปนความลับและจะเปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงความ
ยหายของผูรองเรียน ผูแจงเบาะแส แหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ปลอดภัย และความเสี 

ผูรับผิดชอบในทุกขั้นตอน จะตองเก็บรักษาขอมูลที่ไดรับรูไวเปนความลับและไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน หากฝาฝนถือ
เปนการกระทําความผิดวินัยจะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของ ธพส. 

3. กรณีที่ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอน
เสียหาย ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสสามารถรองขอให ธพส. กําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมก็ได หรือ ธพส. 
อาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสไมตองรองขอก็ได หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่
จะเกิดความเสียหายหรือความไมปลอดภัย 

4. ธพส. จะดําเนินการอยางยุติธรรมตอผูแจงเบาะแสหรือผูแจงขอรองเรียน หากเปน พนักงาน ธพส.  
จะไมมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบสถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู คุกคาม เลิกจางหรือกระทําการ
อ่ืนใดที่เปนการไมยุติธรรมตอผูแจงเบาะแสหรือผูแจงขอรองเรียนและหากเปนบุคคลภายนอก ธพส. จะพิจารณาและ
สอบสวนดวยความโปรงใส โดยปฏิบัติตอบุคคลที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจอยางเทาเทียม และเสมอภาค เพ่ือให
ผูแจงเบาะแสไววางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เปนธรรม 

5. ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสที่ไมไดมีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ /หรือ ตอมาพิสูจนไดวาเปน
ตามขอบังคับบโทษทางวินัยการกระทําที่ตั้งใจใหเกิดความเสียหาย หรือรายงานไมถูกตอง หากเปนพนักงานจะตองรั  

6. ธพส ไดรับความเสียหาย.หากเปนบุคคลภายนอกซึ่งทําให ธพสนของ ธพส. เกี่ยวกับการทํางา .
พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย 

เปาหมาย : ระยะเวลาการตอบสนองเรื่องรองเรียนเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และสรางความพึง
พอใจของลูกคาและผูใชบริการที่มีตอผลิตภัณฑและบริการ  
บทบาทหนาที่และความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการ : 
1. พิจารณาทบทวน ประเด็นสําคัญดานขอมูลและการตรวจสอบ 
2. สนับสนุนใหมีการดําเนินธุรกิจของ ธพส. เปนไปตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการขอ

รองเรียน 
ผูบริหาร :  
1. สนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีกลยุทธ เปาหมาย แผนงาน รวมถึงโครงสราง

ผูรับผิดชอบ เพ่ือเปนผูแทนผูบริหารในการดําเนินงานดานการจัดการขอรองเรียน เชน คณะกรรมการ คณะทํางาน 
หนวยงานรับผิดชอบ เปนตน  

2. สื่อสาร ถายทอดและเผยแพรนโยบายอยางทั่วถึง เพ่ือสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในนําไป
ปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

3. สงเสริมสนับสนุนความรู ปลูกจิตสํานึกและสรางวัฒนธรรมดานขอมูลและการตรวจสอบ รวมถึง
ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางแกพนักงาน  
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4. ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานดานการจัดการ
ขอรองเรียน กอนนําเสนอคณะกรรมการ 

พนักงาน :  
1. ศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย และเปาหมาย ดานการจัดการขอรองเรียน 
2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการ

จัดการขอรองเรียน 
หนวยงานบุคคลรับผิดชอบ : ฝายสื่อสารองคกร  
1. สื่อสาร ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําเอกสารสนับสนุน คูมือ แนวปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการขอรองเรียน 
2. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย สอบทานความถูกตอง ประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานการจัดการขอ
รองเรียน ตอผูบริหาร และคณะกรรมการ ธพส. อยางสม่ําเสมออยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการขอรองเรียน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
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นโยบายขององคกร 

1. นโยบายการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีแกผูถือหุนภาครัฐ 
2. นโยบายการแขงขันทางการตลาดที่เปนธรรม 
3. นโยบายการบริหารสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
4. นโยบายที่บูรณาการการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ (Corporate Governance Risk Management Compliance: GRC) 
5. นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
6. นโยบายสงเสริมการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน 
7. นโยบายขอมูลและการตรวจสอบ 
8. นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
9. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
10. นโยบายการบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ 
11. นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. นโยบายลดการใชกระดาษ 
13. นโยบายดานการบริหารจัดการการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสิ่งแวดลอม 
14. นโยบายมาตรฐานดานการใหบริการ 
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นโยบายการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีแก 
ผูถือหุนภาครัฐ 

 

วัตถุประสงค 
 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด มีเปาหมายในการพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงความสําคัญตอหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ตองดําเนินงานให
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ .ศ . 2562 และแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือพัฒนาระบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียเปนสําคัญ อันเปนการสรางคุณคาใหแกกิจการที่
ยั่งยืนตอไป จึงกําหนดใหมีนโยบายการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีแกผูถือหุนภาครัฐ เพ่ือ
เปนแนวปฏิบัติแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ดังนี้ 
ระบบบริหารจัดการของการรายงานผล  

1. การรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและไมใชการเงิน กําหนดใหมีการรายงานตอผูถือหุนใน
การประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง  ดังนี้ 

 ดานการเงิน อาท ิฐานะทางการเงิน ผลกําไรขาดทุน สภาพคลอง ความสามารถในการชําระหนี้ และ
อ่ืนๆ 

 ดานไมใชการเงิน อาทิ ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก การดําเนินตามแผนงานโครงการที่
สําคัญและอ่ืนๆ  

2. การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส.ตามมาตราฐานสากล
กําหนดใหมีรายงานกานปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และ
แนวทางปฏิบัติของ ธพส. ตลอดจนเทียบเคียงแนวทางตามมาตราฐานสากล อยางนอยปละ 1 ครั้ง ที่มีมาตราฐาน
การรายงานประกอบดวย 

(1) สิทธิของผูถือหุน 
(2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
(3) บทบาทเก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย 
(4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(5) การสื่อสารและติดตามการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ 
(6) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
(7) การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
(8) การทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยเปดเผยขอมูลเปนสวนหนึ่งของการรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ CG Report 
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับกิจการ กําหนดใหมีการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําสั่งของบริษัทอยางเครงครัดและสอดคลองตามแนวปฏิบัติ และเปดเผย
ขอมูลเปนสวนหนึ่งของการรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ CG Report รายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

4. การสงเสริมการดําเนินงานตามนโยบาย กําหนดใหสื่อสารเผยแพรนโยบายและรวบรวมแนวปฏิบัติไวใน
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. ไปยังผูมีสวนไดเสีย เพ่ือทราบและถือปฏิบัติอยางทั่วถึง 
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หนาที่รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ   :  
1. พิจารณาทบทวน ประเด็นสําคัญนโยบายดานการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีแกผูถือหุนภาครัฐ 
2. ใหความเห็นชอบผลการดําเนินงานดานการเงินและไมใชการเงินและผลการปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกจิการที่ดกีอนเสนอตอผูถือหุนภาครัฐ 
ผูบริหาร   :  
1. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและไมใชการเงินและผลการปฏิบัติตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ด ี
2. จัดใหมีการสอบทานขอมูลความถูกตองครบถวนของรายงานผลการดําเนินงานตามโครงสรางหนา

ความรับผิดชอบ 
3. กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย 
4. สื่อสาร ถายทอดและเผยแพรนโยบายอยางทั่วถึง เพ่ือสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย  

ในการนําไปปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  
พนักงาน   :  
1. ศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายนโยบายดานการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีแกผูถือหุนภาครัฐ 
หนวยงานรับผิดชอบ :  : ฝายอํานวยการ  

1. รวบรวมและนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ ธพส  .เพ่ือใหความเห็นชอบ กอน
นําเสนอผูถือหุน 

2. สื่อสารทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานเพ่ือจัดทํารายงานไดอยางถูกตองครบถวนตามแนวปฏิบัติ  
ที่ไดกําหนดไว 

3. ติดตามและประเมินผล เพ่ือสอบทานความถูกตอง ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล พิจารณาวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ และ
คณะกรรมการ ธพส. เปนประจําทุกป 
การทบทวนนโยบาย :  ใหมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  นโยบายฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. คร้ังที่ 5/2563 เม่ือวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2563 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป  
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นโยบายการแขงขันทางการตลาดที่เปนธรรม 
วัตถุประสงค 

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด มีเปาหมายในการพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืนบนพื้นฐาน
ภายใตหลักธรรมาภิบาลและกรอบจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจที่ไดกําหนดไว  เพ่ือสรางสมดุลใหเกิดการแขงขันทาง
การตลาดที่เปนธรรม ในการสงเสริมความสามารถในการแขงขันทางการตลาดของผูประกอบการในประเทศ นําไปสูผลิต
ภาพที่เพ่ิมสูงขึ้น การขยายตัวและเติบโตทางธุรกิจในวงกวาง ซึ่งจะชวยใหเกิดกระจายรายไดสอดคลองกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตามยุทธศาสตรชาติและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล จึงกําหนดใหมีนโยบายการแขงขันทาง
การตลาดที่เปนธรรม เพ่ือเปนแนวปฏิบัติแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ดังนี้ 

ระบบบริหารจัดการตามนโยบายการแขงขันทางการตลาดที่เปนธรรม ประกอบดวย  
1. แนวปฏิบัติในการรับผิดชอบตอคูแขง   

ธพส. ปฏิบัติตอคูแขงทางการคาภายใตกรอบแหงจริยธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติการแขงขัน
ทางการคา พ.ศ. 2560 กรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับ หรือลวงรู
ความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล ดังตอไปนี้ 

1.1 ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี สงเสริมการคาเสรี และไมใชวิธีทุมตลาด 
1.2 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา ดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม เชน 

การใหสินบน หรือวาจางพนักงานของบริษัทคูแขงเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนความลับของบริษัทคูแขง 
1.3 ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 
1.4 ไมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติรวมกันเพ่ือกระทําการหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไมเปนธรรม

ตอลูกคา 
1.5 ไมละเมิดและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาอยางเครงครัด 

2. แนวปฏิบัติในการรับผิดชอบตอเจาหนี้ 
ธพส. ใหความสําคัญตอการยึดมั่นและรับผิดชอบตอพันธะสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ที่ใหไว อันเปน

การสรางความนาเชื่อถือและภาพลักษณท่ีดีขององคกร โดยมีแนวปฏิบัติตอเจาหนี้ ดังนี้ 
2.1 ปฏิบัติตามพันธะสัญญาหรือเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงกันไวและกฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และหากไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา จะแจงใหเจาหนี้ท ราบ
ลวงหนาโดยไมปกปดขอเท็จจริง เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไข  

2.2 บริหารจัดการเงินทุนใหมีโครงสรางที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ และรักษาความ
เชื่อมั่นตอเจาหนี้  

2.3 เปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองและครบถวนอยางสม่ําเสมอ  
2.4 มุงม่ันในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจาหนี้และใหความเชื่อถือซึ่งกันและกัน  

3. แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการทางการเงินตามเงื่อนไขตลาด ประกอบดวย 
3.1 เขาถึงและจัดหาเงินทุนอยางโปรงใสและเปนธรรม การจัดหาเงินทุนและการขอรับการสนับสนุน

ทางการเงินจากสถาบันการเงิน หนวยงานภาครัฐ และผูถือหุน เพ่ือนํามาใชในการลงทุนโครงการใหม การขยายธุรกิจ 
การปรับปรุงการดําเนินงาน หรือกรณีที่บริษัทประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยพิจารณาถึงความจําเปนในการจัดหาเงินทุนใหสอดคลองกับความตองการใชเงิน และตองจัดหาแหลงเงินทุนที่
เหมาะสม สอดคลองกับสภาพธุรกิจ สภาวะตลาดเงินตลาดทุน และเปนไปตามนโยบาย ธพส.   ทั้งนี้ การจัดหาเงินทุน
ระยะยาวตองดําเนินการเทาที่จําเปนสําหรับการลงทุนระยะยาวเทานั้น สวนความตองการเงินทุนระยะสั้นใหจัดหา
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จากแหลงเงินทุนระยะสั้น โดยคํานึงถึงตนทุนทางการเงินและความเสี่ยงของการจัดหาเงินทุนดังกลาวเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ เปนสําคัญ  

ในกรณีการเพ่ิมทุนและการจัดหาเงินกูจากผูถือหุน รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
จากผูถือหุน ใหเสนอตอผูถือหุนผานคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือดําเนินการพิจารณาและอนุมัติดังกลาว สําหรับการจัดหา
เงินกูจากสถาบันการเงินหรือแหลงอ่ืนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพส. กอนดําเนินการ ทั้งนี้ ตอง
รายงานใหคณะกรรมการ ธพส. รับทราบยอดคงเหลือและภาระผูกพันคงหลือของเงินเพ่ิมทุน เงินกูจากผูถือหุน เงินกู
จากแหลงภายนอก การสนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ 
อยางนอยเปนรายไตรมาส 

3.2 จัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพ่ือใหบริษัทมีแนวปฏิบัติดานบัญชี ตลอดจน
ระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของอยางถูกตองครบถวน สามารถจัดทําขอมูลทางบัญชีและการเงินที่ทันตอเวลาและ
เชื่อถือได โดย 

3.2.1 ปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (TFRS) 
3.2.2 จัดทําและนําสงรายงานทางการเงินใหแกหนวยงานภายในและภายนอกอยางถูกตอง 

ครบถวน ตามเวลาที่กําหนดรายไตรมาส รายป  ซึ่งประกอบดวย รายงานทางการเงิน บทวิเคราะหทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานทางการเงิน การคัดเลือกผูสอบบัญชี และรายงานผูสอบบัญชี 

3.2.3 จัดใหมีระบบบัญชีเปนไปตามมาตรฐานสากล เหมาะสมแกกิจการ มีความคลองตัว 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

3.2.4 กําหนดระเบียบวาดวยการบัญชีใหครอบคลุมเรื่องสําคัญอยางนอยดังตอไปนี้ รอบระยะเวลา-
บัญชี นโยบายการบัญชี การเก็บรักษาเอกสาร ระบบบัญชี การจัดสรรกําไรสุทธิ การจัดทํารายงานทางการเงิน  

3.3 จัดใหมีระบบบัญชีซึ่งแสดงถึงการแยกรายไดและคาใชจายของการใหบริการเชิงพาณิชยและ
บริการสาธารณะ  )เชิงสังคม ( และตนทุนการใหบริการสาธารณะ  )สังคมเชิง ( ตามวิธีปฏิบัติทางบัญชี 

4. แนวปฏิบัติในการรับขอรองเรียนและการชดเชย  
กรณีคูแขงและเจาหนี้ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทตองจัดใหมีชองทางในการรายงาน หากพบเห็น

การฝาฝนหรือพบเห็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคูแขงและเจาหนี้ ตามชองทางที่บริษัทจัดไว 10 ชองทาง  
ไดแก 1) Call Center ศูนยราชการฯ 0 2142 2233  2) Call Center ธพส. 0 2142 2222  3) เว็บไซต ธพส. 
www.dad.co.th  4) เว็บไซต ศูนยราชการฯ www.governmentcomplex.com  5) Information Counter  6) 
หนังสือ  7) หนวยงานภาครัฐ  8) Facebook GovernmentComplex ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ  9) Facebook 
GovernmentComplex Zone C  10) QR CODE แจงเรื่องรองเรียน รวมทั้งจัดใหมีมาตรการคุมครองและบรรเทา
ความเสียหายใหกับผูรายงานหรือผูรองเรียน 

5. แนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตและรับสินบนที่จะนําไปสูการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทาง
การตลาด โดย 

5.1 หลีกเลี่ยงการดําเนินธุรกิจหรือเกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจที่มีพฤติการณขัดขวางการแขงขัน
ทางการตลาด 

5.2 หลีกเลี่ยงการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจหรือรวมดําเนินธุรกิจกับคูคาที่มีพฤติการณปฏิบัติไมเปน
ธรรมทางการคา 

5.3 ไมกระทําการตกลงรวมกับคูคา หรือมีพฤติการณรับสินบน ที่กอใหเกิดขอจํากัดหรือขัดขวาง
ดานการแขงขันทางการตลาด ทําใหเกิดผลกระทบเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ 
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6. แนวปฏิบัติตอการจัดซื้อจัดจางที่เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติกับกลุมลูกคาและผูสงมอบ   
การจัดหาพัสดุ เปนกระบวนการสําคัญท่ีสนับสนุนการดําเนินกิจการใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี

มีการตรวจสอบอยางรัดกุม ธพส  .ใหความส ำคัญกับผูคา โดยปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคบนพ้ืนฐานของ 
การแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส และเทาเทียมกัน เพ่ือการเปนพันธมิตรที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจระหวางกัน 
ในระยะยาว เพ่ือใหคูคาของ ธพส  .มีการด ำเนินงานอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของลูกจาง รวมถึงการใหความสําคัญตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
อยางยั่งยืน โดย 

6.1 ดําเนินการจัดหาพัสดุใหมีผลดีตอบริษัทมากที่สุด และตรงตามความตองการทั้งคุณภาพ ราคา 
จํานวน เวลาการใหบริการ ความรวดเร็ว ตามนโยบายดานความยั่งยืน  

6.2 จัดใหมีการวางแผนจัดหาพัสดุลวงหนาที่ดี เพ่ือหลีกเลี่ยงการจัดหาพัสดุอยางเรงดวนโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร 

6.3 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอนอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนและความเสียหาย 
ที่อาจเกิดข้ึนในดานชื่อเสียงและภาพพจนของ ธพส. ตอสายตาของบุคคลภายนอก 

6.4 ใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน แกคูคาดวยวิธีการที่เปดเผยและใหโอกาสแกคูคา 
อยางเทาเทียมกัน 

6.5 รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะใดๆ ที่คูคารองเรียนหรือแนะนํา ผานชองทางที่กําหนดไว เพ่ือ
ปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  

6.6 รักษาขอมูลตางๆ ที่ ไดรับจากผู เสนอราคา หรือผู เขารวมประกวดราคาแตละรายไว  
เปนความลับ ไมเปดเผยใหรายอื่นทราบ 

6.7 เชิญคูคาเพ่ือเสนอราคาตองเกิดการแขงขันที่เปนธรรมกับคูคาทุกราย  
7. สงเสริมการดําเนินงานตามนโยบาย กําหนดใหสื่อสารเผยแพรนโยบายและรวบรวมแนวปฏิบัติไวใน

คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. ไปยังผูมีสวนไดเสีย เพ่ือรับทราบและถือปฏิบัติอยางทั่วถึง 
หนวยงานรับผิดชอบ : ฝายกฎหมาย 

รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย เสนอตอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม 
และ คณะกรรมการ ธพส. รับทราบเปนประจําทุกป ทั้งนี้ การรายงานใหยึดหลักปฏิบัติ “apply or explain” เปนสําคัญ 
การทบทวนนโยบาย  ใหมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 นโยบายฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป  
 
 
  



 
 

84 

นโยบายการบริหารสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
วัตถุประสงค 

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ตระหนักดีวาผูถือหุนคือเจาของกิจการ สิทธิของผูถือหุนพึงไดรับ
การดูแลมิใหมีการกระทําใด ๆ ที่เปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ์ โดยยึดตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ .ศ . 2562 และแนวทางปฏิบัติเปนสําคัญ ธพส.  มีหนาที่ในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือ

รรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้หุนในระยะยาว  จึงกําหนดใหก  
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเขามามีสวนในการดูแลกิจการและใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ  
2. รายงานสถานภาพของ ธพส.  อยางสม่ําเสมอครบถวนตามความเปนจริงและทันตอสถานการณ  
3. กํากับใหมีการแจงขอมูลขาวสารและสารสนเทศของ ธพส.  ที่ถูกตองตามขอเท็จจริงและเพียงพอ  

ตอการตัดสินใจแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและในเวลาที่เหมาะ 
4. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต ภายใตการตัดสินใจอยาง

สมเหตุสมผล บนพ้ืนฐานขอมูลที่เชื่อวาเพียงพอ ถูกตอง ไมมีสวนไดเสียทั้งทางตรงทางออมและโดยสุจริต 
รวมทั้งมีจุดมุงหมายโดยชอบและเหมาะสมไมกระทําการโดยมีความขัดแยงทางธพส. เพ่ือประโยชนสูงสุดของ 

ผลประโยชนกับ ธพส.  
5. ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ ธพส. มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน 

ามแนวปฏิบัติที่ดีของดําเนินการต หลักการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพ่ือประโยชนสูงสุด
ของผูถือหุน  

6. จัดการดูแลมิใหสินทรัพยของ ธพส  .เสื่อมคาหรือสูญหายโดยม  ิชอบ โดยกํากับใหมีระบบควบคุม
ภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 

7. 7. ดูแลมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวของ โดยให
ขอมูลใด ๆ ของ ธพส. ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ เปดเผยขอมูลลับของ ธพส. ตอบุคคลภายนอกและ/หรือ
ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ธพส. 

8. จัดชองทางสําหรับการแจงเบาะแสการกระทําที่ไมสุจริต หรือขอรองเรียนตางๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต 
ไปรษณีย โทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองขอรองเรียน การคุมครองผูรองเรียนรวมถึงแจงผลการดําเนินการ
ตอผูรองเรียนอยางเปนระบบและยุติธรรม 

9. มอบหมายคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม ทําหนาที่พิจารณา 
ทบทวนใหมีแนวปฏิบัติที่ดีสอดคลองตามนโยบายการบริหารสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ติดตามการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ แตงตั้งคณะทํางานกํากับการดําเนินงานดานกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 
)Enablers) ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกอบดวยผูบริหารจากทุกสายงาน ติดตาม ศึกษา 
พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงระบบบริหารจัดการของการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว 

10. จัดใหมีระบบบริหารจัดการในการบริหารสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยกําหนดแนว
ปฏิบัติไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวย 

10.1 แนวปฏิบัติและวิธีการในการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป โดยผูถือหุนตองมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน พรอมทั้งเปดโอกาสใหซักถามหรือสงคําถามลวงหนาได รวมทั้ง ไดรับทราบกฎเกณฑและ
วิธีการในการเขารวมประชุม โดยไดรับขอมูลและมีเวลาอยางเพียงพอในการพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมใน
แตละวาระกอนการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 
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10.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนในการแตงตั้งกรรมการเปนไปตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แกไขเพ่ิมเติม มติคณะรัฐมนตรี 
ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ และไมมีผลประโยชนทับซอน หรือสวนไดเสียกับกิจการของ ธพส. 

10.3 แนวปฏิบัติในการสรางความมั่นใจใหผูถือหุนทุกราย วาไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน 

11. สงเสริมการดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันการใชขอมูลภายใน โดยบรรจุ
นโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวไวเปนสวนหนึ่งของคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. และเผยแพรใหแกผูมี
สวนไดเสียทราบโดยทั่วถึง 

12. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน กําหนดใหมีการติดตาม ประเมิน และรายงาน
ผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม และคณะกรรมการ ธพส. เพื่อ
ทบทวนนโยบาย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

หนาที่รับผิดชอบ :  

คณะกรรมการ ธพส. ในฐานะตัวแทนผูถือหุนมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลบริหารสิทธิและความเทา
เทียมกันของผูถือหุน 

ผูบริหาร  
5. สื่อสาร ถายทอด และเผยแพรนโยบายและรวบรวมแนวปฏิบัติไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ ธพส  .ไปยังผูมีสวน ไดเสีย เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอยางทั่วถึง 
6. กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมถึงติดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน  
7. พิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานดานบริหารสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน กอน

นําเสนอคณะกรรมการ 
พนักงาน 
3. ศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย และเปาหมาย ดานบริหารสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
4. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

การทบทวนนโยบาย :  ใหมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
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นโยบายที่บูรณาการการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง 
และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Corporate Governance Risk 
Management Compliance: GRC) 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) บรรลุวัตถุประสงคตาม

วิสัยทัศน พันธกิจ และบูรณาการการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
(Corporate Governance Risk Management Compliance: GRC) ทั้งในระดับคณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร และ
พนักงาน จึงกําหนดนโยบายที่บูรณาการการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Corporate Governance Risk Management Compliance: GRC) สําหรับเปนแนวปฏิบัติ
ของ กรรมการ ธพส. กรรมการชุดยอย ผูบริหาร และพนักงานของ ธพส. ดังนี้ 

การบูรณาการการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
(Corporate Governance Risk Management Compliance: GRC) 
1. กําหนดใหมีการบูรณาการการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง  และการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ (GRC) ในทุกระดับขององคกร ทั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือใหผล
การดําเนินงานขององคกรขับเคลื่อนตามหลักจริยธรรม (An Integrity-driven Performance Approach) ทั้งในดาน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate Governance: G) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management: R) และ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance: C) โดยการปฏิบัติงานตองคํานึงถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางมีประสิทธิภาพและการสรางคุณคาใหกับองคกร (Value)   

2. กําหนดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการตามหลักการ GRC และมีหนวยงาน
รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดาน GRC ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

3. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดีตามหลักการ GRC  
เปาหมาย : สงเสริมการบูรณาการการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Corporate Governance Risk Management Compliance: GRC) เพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับองคกร  
หนาที่รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ :  
1. พิจารณาทบทวน ประเด็นสําคัญดาน GRC 
2. กําหนดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการตามหลัก GRC 
3.  สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจของ ธพส. เปนไปตามนโยบายดาน GRC 
ผูบริหาร :  
1. สนับสนุน ผลักดันการดําเนินงานตามนโยบาย GRC เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย โดยจัดใหมีกลยุทธ 

แนวทางบริหารงาน ตัวชี้วัด และแผนงาน รวมถึงโครงสรางผูรับผิดชอบ เพ่ือเปนผูแทนผูบริหารในการดําเนินงาน
ดาน GRC เชน คณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานรับผิดชอบ เปนตน  

2. สื่อสาร ถายทอดและเผยแพรนโยบายอยางทั่วถึง เพ่ือสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการ
นําไปปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

3. สงเสริมสนับสนุนความรู ปลูกจิตสานึกและสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดีตามหลัก GRC โดยเนนหลัก
คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึงปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางแกพนักงาน  
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4. ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานดาน GRC กอน
นําเสนอคณะกรรมการ ธพส. 

พนักงาน :  
1. ศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและเปาหมายดาน GRC 
2. รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งชวยสนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตของ

กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่บังคับใชในการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผล 
หนวยงานรับผิดชอบ : ฝายกฎหมาย, ฝายแผนและบริหารความเสี่ยง และ Compliance Unit รวมดําเนินงาน ดังนี้ 

1. สื่อสาร ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําเอกสารสนับสนุน คูมือ แนวปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามนโยบายดาน GRC 

2. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย สอบทานความถูกตอง ประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดาน GRC ตอผูบริหาร 
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการ ธพส. เปนประจําทุกป 

3. พัฒนากระบวนการบูรณาการการดําเนินงานดาน GRC  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงาน 
การทบทวนนโยบาย :  ใหมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 นโยบายฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2563 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี ้เปนตนไป 
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นโยบายการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
วัตถุประสงค 

ธพส. เปนองคกรที่มุงเนนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคา 
และเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ จากแผนยุทธศาสตร  ธพส. 5 ป และประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนา
บุคลากรใหเปนมืออาชีพ” ธพส. จึงไดใสใจพนักงาน ตั้งแตการดูแลความจําเปนพื้นฐาน การสรางโอกาสในการพัฒนา
ความกาวหนาในสายอาชีพ การสงเสริมทักษะ ความรู และความคิดสรางสรรค ควบคูกับการสงเสริมใหพนักงานเปน
คนเกงและคนดี เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปรงใส มีความสามารถสอดคลองกับการขับเคลื่อนภารกิจ
ขององคกร ตลอดจนบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว จึงไดทบทวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในดานตางๆ ดังนี้ 

1. นโยบายดานการบริหารจัดการอัตรากําลัง และการสรรหา คัดเลือกพนักงาน 
ธพส. มีนโยบายดานการบริหารจัดการอัตรากําลัง และการสรรหา คัดเลือกพนักงาน โดยมีการ

กําหนดโครงสรางงานและกลุมของงาน (Job family) และโครงสรางอัตรากําลัง (Workforce landscape) ที่มี
ความสอดคลองกับโครงสรางธุรกิจ มีการจัดทําแผนอัตรากําลังระยะสั้นและระยะยาว จากการวิเคราะหอัตรากําลังมี
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ที่เปนระบบทั้งการสรรหาบุคลากรระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร โดย
เปดโอกาสใหพนักงานจากภายใน และบุคคลจากภายนอกไดแสดงศักยภาพ และกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลในตําแหนงตาง ๆ ผานกระบวนการสัมภาษณตามสมรรถนะ การสอบขอเขียน การสอบ Psychometric 
Test และการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงาน 

เปาหมาย : เพ่ือการสรรหาและการคัดเลือกพนักงานของ ธพส. มีความโปรงใส เปนธรรม และไดมา
ซึ่งบุคคลที่มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงานตามภารกิจของ ธพส. ใหบรรลุเปาหมาย และใชอัตรากําลังใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดความสอดคลองกับโครงสรางธุรกิจ  

2. นโยบายดานการจายคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการ 
ธพส. มีนโยบายและหลักเกณฑในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนพนักงาน ลูกจาง โดยมีการ

เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) และมีการเปรียบเทียบโครงสรางผลตอบแทนกับ
ตลาดที่ครอบคลุมเงินเดือน (Salary) ผลตอบแทนจูงใจ (Incentive Pay) และผลประโยชนเกื้อกูลอ่ืน (Fringe 
Benefits) มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม มีกลไกหรือกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับระเบียบปฏิบัติขององคกร รวมถึงมีการนําความเห็นและ
ความตองการของพนักงานมาใชประโยชนในการออกแบบแนวทางการพัฒนาการจายคาตอบแทน และสิทธิประโยชน
ทั้งในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน ที่พนักงานพึงไดรับจากบริษัท ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานความ
มั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แนนอนในการดําเนินชีวิต ดานความปลอดภัย ดานการศึกษา ดานนันทนาการ หรือ
ไดรับประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจากเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูเปนประจําที่บริษัทจัดใหแกพนักงาน ลูกจาง  
เพ่ือเปนการชวยเหลือและอํานวยความสะดวก โดยจัดสรรอยูในรูปสิ่งของ บริการ หรือกิจกรรมตาง ๆ  

เปาหมาย : เพ่ือตอบสนองความตองการของพนักงาน ลูกจาง ใหไดรับความสะดวกสบายในการ
ทํางาน มีความมั่นคง และเปนสิ่งจูงใจใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจที่ดี เพ่ือจะไดใชกําลังกาย กําลังใจ และ
สติปญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ ไมตองวิตกกังวลกับปญหาทั้งในทางสวนตัวและครอบครัว 
ทําใหมีความพอใจในงาน มีความตั้งใจทํางานใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายของบริษัท 
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3. นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ธพส. มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอยางเปนธรรม รวมทั้งเปนไปตามนโยบายของ

องคกร โดยนําระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเปาหมายขององคกรลงสูระดับ หนวยงานและบุคคล 
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถตาง ๆ (Corporate Competency) โดยจะ
ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานเปนประจําทุกป เพ่ือใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงานขององคกร ตลอดจนโครงสราง และยังมีการใชระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานระบบออนไลน โดยไมมีการใชกระดาษ (PMS online & paperless) อีกดวย 

เปาหมาย : เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ธพส. มีระบบการประเมินที่เปนธรรม สอดคลอง
กับตัวชี้วัด (KPIs) และสามารถนํามาเชื่อมโยงกับการปรับเลื่อนตําแหนง (Promotion) และการใหผลตอบแทน หรือ 
ยกยอง ชมเชย และพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. นโยบายดานการเรียนรูและการพัฒนา 
ธพส. ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ โดยมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา

ของแตละกลุมบุคลากรที่แตกตางกันอยางเหมาะสม มีการสงเสริมใหความรู และพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวการณแขงขัน (New-Skill/Up-skill/Re-Skill) รวมถึงการปรับรูปแบบ
ของการพัฒนาบุคลากรที่มุงเนนการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง (Action learning) และการพัฒนาบุคลากร
และผูนําที่มีศักยภาพและมีเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่เปนรูปธรรมอีกดวย 

เปาหมาย : เพ่ือใหพนักงานของ ธพส. ไดมีการเรียนรูและพัฒนาอยางเปนระบบ สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

5. นโยบายดานการพัฒนาความรูความสามารถดานดิจิทัลของบุคลากร 
เพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ธพส. ไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน ดวยการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ ธพส. จึงสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ 
(Competency) ของบุคลากรใหมีทักษะดานดิจิทัล (Digital) ที่เหมาะสมในการดําเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับทิศทางและการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ยกระดับ 
ขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสรางสรรคนวัตกรรม
การทํางานและการใหบริการ เพ่ือยกระดับงานใหเปนงานที่มีคุณคาสูงขึ้น (High Value Job) สรางบรรทัดฐานหรือ
แนวปฏิบัติในการทํางานรวมกันของบุคลากรของ ธพส. ใหมีความพรอมรับปรับเปลี่ยน (Adaptability) การเปดรับ
ความคิด ทาทายสิ่งใหม แสวงหาโอกาสอยางเหมาะสม (Explorers Mind) เกิดการทํางานแบบบูรณาการและสราง
ความรวมมือ แลกเปลี่ยนแบงปน (Collaborative) แบงอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน (Empowerment 
and Shared Responsibility) ใหอิสระกับกรอบความคิดแบบพัฒนาได (Growth Mindset) พัฒนาทักษะและ
ความสามารถ (Skill and Abilities) เพ่ือปฏิบัติงานตามบทบาทและลักษณะงานที่คาดหวังในบริบทของการ
ปรับเปลี่ยนเปนการทํางานรูปแบบดิจิทัล 

เปาหมาย : 
1. เพ่ือให ธพส. มีบุคลากรที่มีทักษะดานดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญในการ

ปรับเปลี่ยนการทํางานในรูปแบบดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อให ธพส. ขับเคลื่อนการดําเนินงานไปสูความยั่งยืน 
2. บุคลากรของ ธพส. สามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพรอมที่

จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทการปรับเปลี่ยนการทํางานในรูปแบบดิจิทัล และ
สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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6. นโยบายดานการสืบทอดตําแหนง การบริหารจัดการคนเกง และการจัดการสายอาชีพ 
ธพส. พรอมเปดโอกาสใหผูที่มีศักยภาพและตองการความกาวหนามารวมเปนกําลังสําคัญในการ

สรางสรรคและพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางมั่นคงยั่งยืน โดยเล็งเห็นความสําคัญของความกาวหนาในสายอาชีพมีการ
จัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Successors plan) และแผนพัฒนา เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขารับตําแหนงและ
ติดตามประเมินผลหลังเขารับตําแหนง มีการบริหารจัดการคนเกง (Talent management) เพ่ือใหสามารถใชประโยชน
จากคนเกงในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันหรือพัฒนาองคกร มีการจัดการความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 
management & planning) และกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) โดยมีหลักเกณฑการ
เคลื่อนยายและหมุนเวียนที่ชัดเจนเพ่ือใหบุคลากรมองเห็นเสนทางเจริญเติบโตของตําแหนงงานภายในองคกร 

เปาหมาย : เพ่ือใหบุคลากรของ ธพส. ไดพัฒนาความรู ความสามารถ และเพ่ิมพูนประสบการณให
ตรงตามคุณลักษณะ เหมาะสมกับตําแหนงงาน ตามโครงสรางความกาวหนาในสายอาชีพ และมุงเนนใหพนักงานผูมี
ความสามารถสูง ไดสืบทอดตําแหนงในกลุมผูบริหารระดับสูง 

7. นโยบายดานการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน  
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) สําหรับพนักงาน ธพส. เปนสวนหนึ่งในหลักเกณฑและคุณสมบัติ

ในการพิจารณาผูสืบทอดตําแหนง (Successors) และผูมีศักยภาพสูง (Talents) ของ ธพส. หมายถึงการสับเปลี่ยนให
บุคคลไปปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืนที่แตกตางไปจากเดิม โดยผูปฏิบัติงานจะไดรับการเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมายใหมไป
พรอมๆ กับการปฏิบัติงาน (On the Job Training) เปนการเพ่ิมพูนความรูความสามารถใหกับบุคคล โดยประโยชน
ตอผูปฏิบัติงานและองคกร ชวยลดความเบื่อหนายหรือความตึงเครียดเมื่อไดสัมผัสกับงานใหมที่อาจตรงตามความรู
ความสามารถความชอบมากขึ้น อีกทั้งเปนการใหโอกาสผูปฏิบัติงานไดแสดงความรู  ความสามารถ ความชํานาญ
เฉพาะตัวใหเหมาะสม 

เปาหมาย : เพ่ือเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาพนักงาน และสรางพนักงานใหมีทักษะ 
ที่กวางข้ึน เพ่ือเตรียมพรอมที่จะเติบโตไปในระดับที่สูงขึ้นเปนผูสืบทอดตําแหนง (Successors) และผูมีศักยภาพสูง 
(Talents) ในอนาคต 

8. นโยบายดานการสรางความผูกพันองคกร คานิยม และวัฒนธรรมองคกร 
ธพส. ใหความสําคัญอยางมากกับการสรางความผูกพันองคกร คานิยม และวัฒนธรรมองคกร โดยมี

การสรางความผูกพันองคกร (Employee engagement) เปนประจําทุกป เพ่ือทราบถึงระดับความผูกพันและ
ปจจัยดานความผูกพันของบุคลากร และเสริมสรางเพ่ือยกระดับความผูกพันองคกร ตลอดจนการตอยอดสู 
การสรางประสบการณที่ดีใหแกบุคลากร (Employee experience) นอกจากนี้ ธพส. ยังมีการเสริมสรางคานิยม
องคกร (Core value) ผานการกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยนําคานิยมองคกรของ ธพส. (CUPID) มาทํา
กิจกรรมตาง ๆ เชน การประกวดบุคคลตนแบบ CUPID Model Awards การสงเสริมการประยุกตใชและประกวด
คําขวัญ CUPID ซ่ึงแสดงถึง ความรับผิดชอบปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน 
ความเปนมืออาชีพ มีคุณธรรม ความมุงม่ันใสใจทําตามความตองการของลูกคา เปนตน 

เปาหมาย : เพ่ือเสริมสรางความผูกพันองคกร คานิยมใหบุคลากรทุกระดับไดตระหนักและปฏิบัติจน
เกิดเปนวัฒนธรรมองคกร (Corporate culture)  

9. นโยบายการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 

ธพส. ใหความสําคัญกับการสงเสริมจริยธรรมของพนักงาน โดยมีหนวยงานที่กํากับดูแลกิจกรรม
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และมีคณะทํางานที่มีการประชุมในทุกเดือน เพ่ือสงเสริมให 
ธพส. เกิดการบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพ่ือ
กอใหเกิดการเติบโตอยางยั่งยืน โดยจัดใหมีกิจกรรม CG day เปนประจําในทุกป เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
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และลูกจางของบริษัท เปนไปดวยความโปรงใส ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางตามท่ีสํานักงาน-คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจกําหนด โดยใหพนักงานและลูกจางจัดทํารายงานและเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชน ตามแนว
ปฏิบัติในการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือเปนการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ในการทํางาน 
ธพส. คํานึงถึงวินัยเปนกฎกติกาของการอยูรวมกัน ซึ่งกําหนดขึ้นมาโดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนเครื่องมือที่จะทําใหการ
อยูรวมกันในสังคมนั้นเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย 

เปาหมาย : เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลและปฏิบัติงาน และใชในการควบคุมความ
ประพฤติและควบคุมการทํางานของพนักงานและลูกจาง ใหสามารถทํางานใหแก ธพส. ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนกติกาที่จะทําใหพนักงานและลูกจางจะตองปฏิบัติตามเพ่ือใหการทํางานและอยูรวมกันเปนไปไดอยางราบรื่น 
หนาที่รับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. พิจารณาทบทวน ประเด็นสําคัญดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. สนับสนุนใหมีการดําเนินธุรกิจของ ธพส. เปนไปตามนโยบายดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ผูบริหาร 
1. สนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีกลยุทธ เปาหมาย แผนงาน รวมถึงโครงสราง

ผูรับผิดชอบ เพ่ือเปนผูแทนผูบริหารในการดําเนินงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชน คณะกรรมการ 
คณะทํางาน หนวยงานรับผิดชอบ เปนตน  

2. สื่อสาร ถายทอดและเผยแพรนโยบายอยางทั่วถึง เพ่ือสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในนําไป
ปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

3. สงเสริมสนับสนุนความรู ปลูกจิตสานึกและสรางวัฒนธรรมดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รวมถึงปฏิบัติตนเปนใหแบบอยางแกพนักงาน  

4. ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานดานการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กอนนําเสนอคณะกรรมการ 

พนักงาน 
1. ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย และเปาหมาย ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หนวยงานรับผิดชอบ : ฝายทรัพยากรบุคคล 
1. สื่อสาร ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําเอกสารสนับสนุน คูมือ แนวปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามนโยบายดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย สอบทานความถูกตอง ประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
การทบทวนนโยบาย :  ใหมกีารทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 นโยบายฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่  6/2563 เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2563 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี ้เปนตนไป 
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นโยบายสงเสรมิการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน 
วัตถุประสงค 

 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ไดตระหนักถึงความตองการของผูมีสวนไดเสียและ
สภาพแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป มีสวนทําใหองคกรตองพัฒนาอยูเสมอ โดยปจจัยสําคัญอันดับตนๆ ไดแก 
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ ตลาด และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานการผลิตและการบริการ ที่
ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว หากองคกรไมตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงการหาโอกาสทาง
ธุรกิจใหมซึ่งเปนหนึ่งในภารกิจขององคกร ก็อาจทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการไมสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาได จึงมีความจําเปนที่ ธพส. ตองพัฒนาองคกรและบุคลากรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเปนองคกรที่
สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและแขงขันได   ธพส. จึงควรใหความสําคัญกับสรางความรวมมือจากทุกภาค
สวนทั้งภายในและภายนอกองคกร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดวยการสงเสริมการดําเนินงานรวมกันระหวาง
หนวยงาน เพ่ือแสวงหาโอกาสหรือแนวทางความรวมมือในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ รวมถึงการพัฒนา
กระบวนการทํางาน หรือเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน โดยเนนตามความรู ความเชี่ยวชาญ และจุดเดนของแตละองคกร  
ดังนั้น ธพส. จึงกําหนดนโยบายสงเสริมการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน เพ่ือเปนแนวปฏิบัติสําหรับ
คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ ธพส. ดังนี้ 

การสงเสริมการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน   
1. สนับสนุนและเปดโอกาสใหมีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงาน ทั้งภายใน และภายนอก

องคกร ทั้งภาครัฐ รัฐวิสหากิจ และเอกชน  
2. ใหวิเคราะหภารกิจและกระบวนการทํางาน กําหนดขอมูล สารสนเทศในระดับองคกรและระดับ

หนวยงานที่สามารถเปดเผยและแลกเปลี่ยนได เพ่ือนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ 
รวมถึงการพัฒนากระบวนการทํางาน หรือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน  

3. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงาน หาโอกาส หรือพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงาน ทั้งภายใน
และภายนอกองคกร เพ่ือใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑหรือบริการ รวมถึงการพัฒนากระบวนการ
ทํางาน หรือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน ใหมีความทันสมัย มีความคลองตัว มีความคุมคา และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

เปาหมาย : มีคูความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เพ่ือพัฒนาธุรกิจใหม 
ปรับปรุงผลิตภัณฑหรือบริการ รวมถึงการพัฒนากระบวนการทํางาน หรือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานใหมีความ
ทันสมัย มีความคลองตวั มีความคุมคา และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
หนาที่รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ   :  
1. พิจารณาทบทวน ประเด็นสําคัญดานการสงเสริมการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน  
2. สนับสนุนทรัพยากร ใหขอเสนอแนะและสงเสริมเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน  
ผูบริหาร   :  
1. สนับสนุน ผลักดันการดําเนินงานตามนโยบายเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย โดยจัดใหมีกลยุทธ แนวทาง

บริหารงาน ตัวชี้วัด แผนงานโครงการ และมอบหมายหนวยงานหรือคณะทํางาน เพ่ือเปนผูแทนผูบริหารผลักดันการ
ดําเนินงานตามนโยบาย  

2. สื่อสาร ถายทอดและเผยแพรนโยบายอยางทั่วถึงท้ังองคกร เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ  
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3. สงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหเกิดพัฒนาความรวมมือ
การดําเนินงาน หรือการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน  

4. ทบทวนกระบวนการทํางานที่มีความซ้ําซอน เพ่ือวางแผนบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร  

5. ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
สงเสริมการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน กอนนําเสนอคณะกรรมการ 

พนักงาน   :  
1. ศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและเปาหมายการสงเสริมการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน   
2. รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย เพ่ือชวยสนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายภายใต

ขอบเขตของกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่บังคับใชในการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผล 
หนวยงานรับผิดชอบ  : 
1. สื่อสาร ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําเอกสารสนับสนุนหรือแนวปฏิบัติ เพ่ือใหผูเกี่ยวของสามารถนําไป

ปฏิบัติและสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายสงเสริมการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน 
2. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย สอบทานความถูกตอง ประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายสงเสริมการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน ตอผูบริหาร และคณะกรรมการ ธพส  .เปนประจําทุกป  

3. พัฒนากระบวนการบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูลการดําเนินงานรวมกันระหวางหรือ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
การทบทวนนโยบาย   ใหมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

นโยบายฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส.  ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดย
ใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
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นโยบายขอมูลและการตรวจสอบ 
วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) มีกรอบแนวทางดําเนินการ 
สําหรับการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและการปกปองขอมูลสารสนเทศ  อันสะทอนใหเห็นถึงการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทุกประเด็น สอดคลองตามจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณที่
กําหนดไว จึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายดานขอมูลและการตรวจสอบ เพ่ือเปนแนวปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของ ธพส. ดังนี้ 

ขอมูลและการตรวจสอบขอมูล 
1. ใหจัดทําทะเบียนและบันทึกขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับงานของตน อาทิ ขอมูลทางการเงิน ขอมูล

ในการดําเนินธุรกิจ ขอมูลรายชื่อบุคคล คูคา ลูกคา หนวยงานสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนขอมูล
เกี่ยวกับพนักงาน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยใหมีหนวยงานรับผิดชอบจัดทําขอมูลสอบทาน เพ่ือความถูกตอง 
ครบถวน และทันเวลา โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีบริษัทหรือกฎหมายกําหนดไว 

2. ใหจัดทํารายงานขอมูลอยางถูกตอง ตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง โดยไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล  
ที่แทจริง 

3. จัดใหมีมาตรการในการเก็บรักษาขอมูลที่สําคัญทางธุรกิจ ขอมูลความลับเกี่ยวกับบริษัท ตลอดจนผูมี
สวนไดเสียของบริษัท และปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกบริษัท  
แมจะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทํางานกับบริษัทแลวก็ตาม เวนแตเปนไปตามขอบังคับโดยกฎหมายหรือ
มติของคณะกรรมการบริษัท 

4. บุคลากรของบริษัทตองไมนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชแสวงหา
ผลประโยชนแกตนเองและผูอ่ืนในทางมิชอบ 

5. บุคคลภายนอกซึ่งจําเปนตองเขามาเก่ียวของหรือรับรูขอมูลภายในที่สําคัญของบริษัทตองลงนามใน
ขอตกลงการรักษาความลับขอมูล (Confidentiality Agreement) เพ่ือใหมั่นใจวาขอมูลภายในของบริษัทจะถูกรักษา
เปนความลับอยางรัดกุมและใชในกิจการของบริษัทเทานั้น 

6. การเปดเผยขอมูลที่สําคัญทางธุรกิจจะทําไดจนกวาจะไดรับการอนุมัติใหเปดเผย โดยผูบริหารสูงสุด
หรือผูไดรับมอบอํานาจเทานั้น หากตองตอบคําถามชี้แจงขอมูลที่สําคัญทางธุรกิจ โดยที่ตนไมมีหนาที่ในการเปดเผย
ขอมูล ใหแจงเรื่องไปยังผูมีหนาที่ เพ่ือดําเนินการเปดเผยขอมูลตามข้ันตอนตอไป 

7. ใหสํารองขอมูลสําคัญของบริษัทไวในระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่บริษัทจัดไว โดยจัดใหมีการ
กําหนดสิทธิ์ผูใชงานและการเขาถึงขอมูล 

8. ใหมีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบตรวจสอบขอมูลสําคัญของบริษัท อยางสม่ําเสมอ โดยใหกําหนด
ระยะเวลาทั้งการตรวจสอบขอมูลและการทําลายขอมูลแตละประเภทที่ชัดเจน 

เปาหมาย : มีการกํากับดูแลรักษาขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญขององคกรและขอมูลสารสนเทศมีความ
พรอมใชงานถูกตอง ทันกาล และเปนปจจุบัน  
หนาที่รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ :  
1. พิจารณาทบทวน ประเด็นสําคัญดานขอมูลและการตรวจสอบ 
2. สนับสนุนใหมีการดําเนินธุรกิจของ ธพส. เปนไปตามนโยบายดานขอมูลและการตรวจสอบ 
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ผูบริหาร :  
1. สนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีกลยุทธ เปาหมาย แผนงาน รวมถึงโครงสราง

ผูรับผิดชอบ เพ่ือเปนผูแทนผูบริหารในการดําเนินงานดานขอมูลและการตรวจสอบ เชน คณะกรรมการ คณะทํางาน 
หนวยงานรับผิดชอบ เปนตน  

2. สื่อสาร ถายทอดและเผยแพรนโยบายอยางทั่วถึง เพ่ือสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการ
นําไปปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

3. สงเสริมสนับสนุนความรู ปลูกจิตสํานึกและสรางวัฒนธรรมดานขอมูลและการตรวจสอบ รวมถึง
ปฏิบัติตนเปนใหแบบอยางแกพนักงาน  

4. ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานดานขอมูลและ
การตรวจสอบกอนนําเสนอคณะกรรมการ 

พนักงาน :  
1. ศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและนโยบายขอมูลและการตรวจสอบ 
2. รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งชวยสนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติงานภายใตขอบเขต 

ของกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่บังคับใชในการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผล 
หนวยงานบุคคลรับผิดชอบ :  
1. สื่อสาร ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําเอกสารสนับสนุน คูมือ แนวปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามนโยบายดานขอมูลและการตรวจสอบ 
2. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย สอบทานความถูกตอง ประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานขอมูลและ 
การตรวจสอบตอผูบริหารเปนประจําทุกป 

3. พัฒนากระบวนการกํากับดูแลขอมูลและการบริหารจัดการขอมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
การทบทวนนโยบาย :  ใหมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 นโยบายฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่  
24 มิถุนายน 2563 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
วัตถุประสงค  

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) และการบริหารความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Risk Management) เพ่ือใหมีการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดรับกับกลยุทธการดําเนินธุรกิจของ ธพส. และมีความรูเทาทัน
ความเสี่ยงและพัฒนาการดานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปองกันปญหาและภัยคุกคามตาง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น 
จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงดานม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  เพ่ือสื่อสารและเผยแพรใหกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของ ธพส. รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

การบริหารความเสี่ยงดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
1. กําหนดใหมีโครงสรางและบทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลการดําเนินงานและ 

การบริหารความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่เหมาะสม 
2. จัดใหมีหลักเกณฑ ระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงดานความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวย  
2.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)  

2.1.1 การระบุความเสี่ยง (Risk identification)  จัดใหมีการระบุเหตุการณความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจจะเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอรและชองโหวตางๆ ที่สงผล
กระทบตอการดําเนินธุรกิจ 

2.1.2 การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk analysis) จัดใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

2.1.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk evaluation) ประเมินถึงโอกาสที่ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศจะเกิดขึ้นและผลกระทบตอการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจ เพ่ือจัดลําดับในการบริหารความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) จัดใหมีแนวทางในการจัดการ ควบคุม และปองกันความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให
ความเสี่ยงที่เหลืออยู (Residual risk) อยูในระดับความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได (IT risk appetite) 

2.3 การติดตามและทบทวนความเสี่ยง (Risk monitoring and review) กําหนดผูรับผิดชอบและ
จัดใหมีกระบวนการในการติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT key risk indicators) ตามที่
กําหนดและทบทวนความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหอยูภายใตระดับความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ยอมรับได (IT risk appetite) 

2.4 การรายงานความเสี่ยง (Risk reporting) จัดใหกระบวนการนําเสนอผลการบริหารความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมทั้งรายงานผลการประเมินและการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เชื่อมโยงกับความเสี่ยงในระดับองคกร รวมทั้งรายงานแนวโนมความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจจะเกิดขึ้น 
ตอคณะกรรมการของ ธพส. อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3. จัดใหมีการทบทวนหลักเกณฑ ระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 
เปาหมาย  :  เพ่ือปองกันความเสียหายและลดความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
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หนาที่รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ :  
1. พิจารณาทบทวน ประเด็นสําคัญของการบริหารความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
2. สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจของ ธพส. เปนไปตามนโยบาย 
ผูบริหาร :  
1. สนับสนุน ผลักดันการดําเนินงานตามนโยบาย เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย โดยจัดใหมีกลยุทธ 

แนวทางบริหารงาน ตัวชี้วัด และแผนงาน รวมถึงโครงสรางผูรับผิดชอบ เพ่ือเปนผูแทนผูบริหารในการดําเนินงาน 
เชน คณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานรับผิดชอบ เปนตน  

2. สื่อสาร ถายทอดและเผยแพรนโยบายอยางทั่วถึง สรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการนําไป
ปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

3. สงเสริมสนับสนุนความรู เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับและทุกฝายใหความตระหนักและมีแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหมีการปองกัน ติดตาม และรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  

4. ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานการบริหาร 
ความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกอนนําเสนอคณะกรรมการ 

พนักงาน :  
1. ศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย และเปาหมาย  
2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ตามนโยบาย สนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติตาม

นโยบาย ภายใตขอบเขตของกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่บังคับใชในการปฏิบัติงาน 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
1. สื่อสาร ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําเอกสารสนับสนุน คูมือ แนวปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามนโยบาย 
2. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย สอบทานความถูกตอง ประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  ตอผูบริหาร 
คณะอนุกรรมการ  และคณะกรรมการ ธพส. เปนประจําทุกป 

3. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและเครื่องมือ  
การทบทวนนโยบาย :  ใหมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 นโยบายฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 
โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี ้เปนตนไป  
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นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 
 
วัตถุประสงค  
 เพ่ือปองกันมิใหขอมูลของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ถูกบุกรุก โจรกรรม ทําลาย 
แทรกแซงการทํางาน หรือจารกรรมในรูปแบบตาง ๆ ที่อาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินธุรกิจของ ธพส. และ
เปนไปตามแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล จึงกําหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
สารสนเทศ เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม ดังนี้ 

1. ขอบเขตของนโยบาย 
นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมการปองกันและรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลทั้งที่อยูในระบบและ

นอกระบบคอมพิวเตอรของ ธพส. ที่อยูภายในและภายนอกสถานที่ปฏิบัติงานของ ธพส. รวมทั้งคลาวดที่ ธพส. ใช
จัดเก็บขอมูลดวย ซึ่งครอบคลุมถึงบุคคลดังตอไปนี้ 

1.1 พนักงานและหนวยงานภายในทั้งหมดของ ธพส. 
1.2 บุคคลภายนอกที่ไดรับสิทธิเขาถึงทรัพยสินและหรือที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรและขอมูล

สารสนเทศของ ธพส. 
2. หลักการปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล ดังนี้ 

2.1 ปกปองความลับของขอมูล โดยปองกันการเขาถึงและการเปดเผยขอมูลจากผูที่ไมไดรับอนุญาต 
รวมไปถึงขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลที่กรรมสิทธิ์ของ ธพส. 

2.2 สรางความม่ันใจวาขอมูลของ ธพส. ตองไมมีการแกไข ดัดแปลง หรือ โดนทําลายโดย  ผูที่ไมได
รับอนุญาต 

2.3 สรางความม่ันใจวาผูใชงานที่ไดรับอนุญาตสามารถเขาถึงขอมูล และบริการไดอยางรวดเร็วและ
เชื่อถือได 

2.4 ระบุหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานตอขอมูลที่อยูในความดูแล 
2.5 สรางความมั่นใจวาสิทธิ์การเขาถึงขอมูลทั้งที่อยูในระบบและนอกระบบคอมพิวเตอร มี

กระบวนการพิสูจนตัวตนที่นาเชื่อถือ 
2.6 สรางความมั่นใจวาการใหสิทธิ์เขาใชขอมูลทั้งที่อยูในระบบและนอกระบบคอมพิวเตอรมีการ

กําหนดสิทธิ์และมีขั้นตอนอนุมัติใหเขาถึงตามระดับชั้นความสําคัญขอมูล 
2.7 สรางความมั่นใจวาผูมีสวนรวมที่เกี่ยวของในการทําธุรกรรมไมสามารถปฏิเสธไดวาไมมี 

สวนเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมที่เกิดขึ้น 
2.8 รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เปนไปดวยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จําเปนตองมีขอตกลง

รวมกันและไดรับความรวมมือจากทั้งผูบริหารและพนักงาน ประกอบไปดวย 
2.8.1 รักษาความปลอดภัยถือวาเปนหนาที่ของผูบริหารและพนักงานทุกคน รวมถึง

บุคคลภายนอกผูไดรับสิทธิการเขาถึงขอมูลของ ธพส. ทั้งที่อยูในระบบและนอกระบบคอมพิวเตอร 
2.8.2 บริหารและการปฏิบัติในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเปนกระบวนการที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
2.9 สรางจิตสํานึก รูจักหนาที่ รับผิดชอบ และดําเนินการตามขอปฏิบัติที่กําหนดไวในนโยบาย  

มาตรฐาน กรอบการดําเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คําแนะนํา และกระบวนการตาง ๆ ถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดใน
กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การอธิบายใหผูบริหาร พนักงานและบุคคลภายนอกทราบ อยางชัดเจน
เพ่ือใหมีความเขาใจในหนาที่และความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยที่ตนเองรับผิดชอบเปนสิ่งที่จะทําให
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล 
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3. คําจํากัดความ 
3.1 ธพส. หมายถึง บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
3.2 ผูปฏิบัติงาน หมายถึง พนักงาน พนักงานทดลองงาน ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และ

ผูบริหารของ ธพส. 
3.3 ผูบริหาร หมายถึง กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ

พนักงานที่มีตําแหนงตั้งแตผูจัดการสวน หรือผูชํานาญการข้ึนไป  
3.4 ผูใชงาน หมายถึง ผูปฏิบัติงาน รวมไปถึงบุคคลภายนอกท่ีไดรับอนุญาตจาก ธพส. ใหมีรหัสเขา

ใชงานบัญชีรายชื่อผูสามารถเขาใชงาน และ/หรือ มีรหัสผานเพ่ือเขาใชงานอุปกรณท่ีเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรซึ่ง
สามารถเขาถึงขอมูลของ ธพส. 

3.5 ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องมือ หรืออุปกรณคอมพิวเตอรทุกชนิดทั้ง Hardware และ 
Software ทุกขนาด อุปกรณเครือขายเชื่อมโยงขอมูลทั้งชนิดมีสายและไรสาย วัสดุ อุปกรณการเก็บรักษา และการ
ถายโอนขอมูลชนิดตางๆ ระบบ Internet และระบบ Intranet รวมถึง อุปกรณไฟฟาและสื่อสารโทรคมนาคมตาง ๆ 
ที่สามารถทํางาน หรือใชงานไดในลักษณะเชนเดียวกัน หรือคลายคลึงกับคอมพิวเตอร ที่เปนทรัพยสินของ ธพส .
และหนวยงานอ่ืนที่อยูระหวางการติดตั้งและยังไมไดสงมอบ หรือของผูปฏิบัติงานที่นําเขามาติดตั้งหรือใชงานใน
สถานประกอบการของ ธพส. 

3.6 ขอมูล หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ขาวสาร บันทึก ประวัติ ขอความใน
เอกสาร รูปภาพ เสียง เครื่องหมาย และสัญลักษณตาง ๆ ไมวาจะเก็บไวในรูปแบบที่สามารถสื่อความหมายใหบุคคล
สามารถเขาใจไดโดยตรง หรือผานเครื่องมือ หรือ อุปกรณใด ๆ 

3.7 ขอมูลสําคัญ หรือ ขอมูลความลับ หมายถึง ขอมูลสารสนเทศที่มีความสําคัญตอการดําเนิน
ธุรกิจของ ธพส. หรือท่ีมีพันธะผูกพันตามขอกําหนดของกฎหมายจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หรือที่ ธพส. ไม
อาจนําไปเปดเผยตอบุคคลอ่ืน หรือนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน นอกเหนือจากวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจของ 
ธพส. การรั่วไหลของขอมูลสําคัญหรือขอมูลที่เปนความลับดังกลาว อาจเปนเหตุใหการดําเนินธุรกิจของ ธพส. ตอง
หยุดชะงัก ขาดประสิทธิภาพ หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 

3.8 ระบบที่มีความสําคัญ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรที่ ธพส. ใชประโยชน หรือใชในการบริการ
ทางธุรกิจ ที่กอใหเกิดรายไดโดยตรง และใหหมายรวมถึงระบบที่สนับสนุนใหเกิดรายได ระบบอิเล็กทรอนิกสอ่ืนใด ที่
ชวยใหการดําเนินธุรกิจของ ธพส. ทั้งนี้ หากระบบที่มีความสําคัญดังกลาวหยุดการทํางาน หรือมีประสิทธิภาพ ในการ
ทํางานลดลงจะทําใหการดําเนินธุรกิจของ ธพส. ตองหยุดชะงัก หรือดอยประสิทธิภาพ 

3.9 ผูดูแลระบบ หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลระบบ
คอมพิวเตอร และเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถเขาถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือขอมูลอ่ืน เพ่ือการจัดการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรได เชน บัญชีผูใชระบบคอมพิวเตอร (User Account) หรือบัญชีไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Email 
Account) เปนตน 

3.10 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง มาตรการและหรือกระบวนการที่กําหนดขึ้น เพ่ือปองกัน
ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบที่มีความสําคัญ และขอมูลสําคัญตอการดําเนินธรุกิจของ ธพส. 

3.11 บุคคลภายนอก หมายถึง บุคลากร องคกรหรือหนวยงานภายนอกที่ ธพส. อนุญาตใหมีสิทธิ์ใน
การเขาถึงและใช งานขอมูลหรือทรัพยสินตาง ๆ ของ ธพส. โดยจะไดรับสิทธิ์ในการใชระบบตามอํานาจหนาที่และ
ตองรับผิดชอบในการรักษาความลับของขอมูล เชน ผูรับจาง (Outsource) ผูพัฒนาระบบหรือจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ 
(Supplier) ที่ปรึกษา (Consultant) 
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4. หนาทีค่วามรับผิดชอบ 
4.1 หนาที่ของผูบริหาร 

4.1.1 ชี้แจงใหผูปฏิบัติงานทราบถึงนโยบาย มาตรฐาน กรอบการดําเนินงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน วิธีการ ปฏิบัติคําแนะนําและกระบวนการตาง ๆ ของ ธพส  .ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  

4.1.2 ดูแล แนะนํา และตักเตือน กรณีท่ีพบเห็นการปฏิบัติที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม 
4.1.3 พิจารณาลงโทษทางวินัยแกผูกระทําผิดอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

4.2 หนาที่ของผูปฏิบัติงาน 
4.2.1 ผูปฏิบัติงานทุกคน ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) ตองเรียนรู ทําความเขาใจและปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน กรอบการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติคําแนะนําและกระบวนการตาง ๆ  ของ ธพส .ที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรโดยเครงครัด 

(2) ใหความรวมมือในการปองกันระบบคอมพิวเตอรและขอมูลของ ธพส. 
(3) แจงใหผูบังคับบัญชาทราบทันที เมื่อพบเห็นการปฏิบัติที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม 

หรือพบเห็นการบุกรุก โจรกรรม ทําลาย แทรกแซงการทํางาน หรือจารกรรมที่อาจสรางความเสียหายใหแก ธพส. 
4.2.2 ผูปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหใชงานเครื่องคอมพิวเตอรตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) ตองออกจากกระบบ (Log-out, Log-off) ทุกระบบเมื่อไมไดใชงานเปนเวลานาน 
และปดเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงอ่ืนทันทีหลังเลิกงาน 

(2) ตองล็อคหนาจอ (Lock Screen) แบบกําหนดรหัสผาน (Password) หากไมใชงาน
หรือไปทํากิจกรรมอยางอ่ืนเปนระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือปองกันไมใหบุคคลอื่นลักลอบเขาไปใชงาน 

(3) ตองตรวจสอบขอมูลที่นํามาลงในเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองทุกครั้ง โดยใช
โปรแกรมปองกันไวรัส (Anti-virus) ที่มีขอมูลไวรัสที่ทันสมัย 

(4) ตองเก็บรักษารหัสผาน (Password) เพ่ือใชในการเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ขอมูล
สําคัญ หรือขอมูลที่เปนความลับ หรือขอมูลสวนบุคคลของคณะกรรมการ ธพส. และผูปฏิบัติงาน ธพส. ซึ่งจะตองเก็บ
รักษาไวมิใหผูอ่ืนลวงรู และหามใชรวมกันกับบุคคลอื่น ทั้งนี้ผูปฏิบัติงานตองเปลี่ยนรหัสผานเมื่อรหัสกําหนดอายุตาม
ระยะเวลาที่กําหนด โดยอางอิงมาตรฐานการตั้งรหัสผานอยางปลอดภัยตาม IT Security Standard 

(5) ผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก ตองจัดใหมีการควบคุมดูแล
บุคคลภายนอกใหปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
 ทั้งนี้ เพ่ือใหการปองกันระบบคอมพิวเตอรและขอมูลของ ธพส. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ธพส. ตองจัดใหมีมาตรการและการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้ 

5. การบริหารจัดการระบบ เพ่ือใหมีมาตรการในการปองกันทรัพยสินของ ธพส. อยางเหมาะสม 
5.1 กําหนดใหมีบัญชีทรัพยสิน 
5.2 กําหนดใหมีชั้นความลับและการควบคุม 
5.3 กําหนดใหมีการบริหารจัดการซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 

6. การบริหารจัดการหนวยงานและบุคลากร เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่ทําสัญญากับ 
ธพส . เขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

6.1 กอนการจาง 
6.2 ระหวางการจางงาน 
6.3 การสิ้นสุดหรือการรเปลี่ยนการจางงาน 
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7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสถานที่และอุปกรณ เพ่ือปองกันการเขาถึงสถานที่และอุปกรณ โดย
ไมไดรับอนุญาต ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายและการแทรกแซงการทํางานตอระบบคอมพิวเตอรและขอมูลของ ธพส. 

7.1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสถานที่ 
7.2 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยอุปกรณ 

8. การบริหารจัดการการสื่อสารและการดําเนินงาน เพ่ือสรางความมั่นใจวาการดําเนินงานบนระบบ
คอมพิวเตอรมีความมั่นคงปลอดภัยจากการลมเหลวของระบบคอมพิวเตอร  

8.1 กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและหนาที่ความรับผิดชอบ 
8.2 กําหนดใหมีการบริหารจัดการการสงมอบขอมูลแกบุคคลภายนอก 
8.3 กําหนดใหมีการสํารองและการกูคืนขอมูล 
8.4 กําหนดใหมีการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของเครือขาย 
8.5 กําหนดใหมีการจัดการขอมูลแบบคลาวด และบริหารจัดการแพทช 

9. การบริหารจัดการการควบคุมการเขาถึง เพ่ือควบคุมการเขาถึงขอมูลและระบบคอมพิวเตอร
เฉพาะผูที่ไดรับอนุญาต และปองกันการเขาถึงระบบและบริการโดยไมไดรับอนุญาต  

9.1 การบริหารจัดการในการเขาถึงระบบของผูใชงาน 
9.2 การบริหารจัดการรหัสผาน 
9.3 การควบคุมการเขาถึงระบบ 
9.4 การควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรเครื่องมือสื่อสารและการปฏิบัติงานจากภายนอก ธพส. 

10. การจัดหา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ เพ่ือใหการจัดหา การพัฒนาและการบํารุงรักษา
ระบบ คํานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยเปนสําคัญ  

10.1 ขอกําหนดรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับระบบ 
10.2 การประมวลผลบนแอปพลิเคชั่น 
10.3 การควบคุมการเขารหัส 
10.4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
10.5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการพัฒนา และกระบวนการสนับสนุน 

11. การบริหารจัดการเหตุการณความม่ันคงปลอดภัย กําหนดใหมีการประเมินและบริหารจัดการ  
เพ่ือลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และทําใหมั่นใจวาเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัย รวมถึง
จุดออนที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอร ไดรับการสื่อสารและสามารถดําเนินการแกไขไดทันเวลา 

12. การจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ กําหนดใหมีการปองกันระบบคอมพิวเตอรและขอมูลที่สําคัญ
ตอกระบวนในการดําเนินธุรกิจของ ธพส. 

13. กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ กําหนดใหมีการกํากับการปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวของ อาทิ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร  
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนตน รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งใชบังคับอยู
แลวในขณะนี้และที่จะไดออกใชบังคับตอไปในภายหนา 
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หนวยงานรับผิดชอบ : ฝายสื่อสารองคกร และ ฝายดิจิทัล ทําหนาที่ 
1. สื่อสาร ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําเอกสารสนับสนุน คูมือ แนวปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามนโยบายดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล 
2. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย สอบทานความถูกตอง ประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล ตอผูบริหาร และคณะกรรมการ ธพส  .เปนประจําทุกป  

3. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจของ ธพส. 
การทบทวนนโยบาย ใหมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 นโยบายฉบับนี้  ไดรับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. คร้ังที่  6/2563 เมื่อวันที่   
24 มิถุนายน 2563 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
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นโยบายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) เปนไปอยางตอเนื่องไม เกิด
การหยุดชะงัก  โดยใหความสําคัญตอความเสี่ยงและภาวะวิกฤตตางๆ ที่อาจคุกคามความตอเนื่องในการดําเนิน
ธุรกิจ ดวยการกําหนดใหมีระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 
และการจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองและบรรเทาผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการสรางความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสียอีกทางหนึ่ง  จึงเห็นควรกําหนดเปนนโยบายการ
บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ  สําหรับเปนแนวปฏิบัติแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน  ดังนี้ 

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
1. กําหนดใหมีคณะทํางานหรือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management Committee : BCM Committee) เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลการบริหาร
ความตอเนื่องทางธุรกิจในภาพรวมของ ธพส. โดยมุงเนนการพัฒนาระบบความตอเนื่องทางธุรกิจตามกรอบ
มาตรฐานสากล รวมถึงจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกหนวยงานปฏิบัติตามระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ใหมีการ
ฝกซอมการปฏิบัติตามแผนและทบทวนปรับปรุงแผนอยางตอเนื่องจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร  

2. ใหมีการจัดการความเส่ียงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจที่กระทบตอการใหบริการแกผูมีสวนไดสวน
เสีย ที่บริษัทเผชิญอยูในปจจุบันและอนาคต  

3. ใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ และภาพรวมโครงสรางการกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งวัฒนธรรมความเสี่ยงของบริษัท 

4. ใหมีการพิจารณาความสัมพันธระหวางการใหบริการที่ตองกอบกูตามกรอบการบริหารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจสอดคลองและรักษาคุณคาของกิจการตามพันธกิจ และตามนโยบายของรัฐ 

5. ใหมีระบบการรายงานความเสี่ยงที่กระทบตอการทําธุรกิจ และหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ  
6. ใหมีการทดสอบภาวะวิกฤตท่ีระบุถึงความถี่และสาระสําคัญของการทดสอบ เพ่ือประเมินประสิทธิผล

ของแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ทั้งกรณีที่ทําเปนประจําและตามสถานการณที่นําไปสูการทดสอบแบบ
เฉพาะกิจ 

7. ใหกําหนดชวงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได (Disruption risk tolerance) สําหรับความเสี่ยงของงาน
บริการหลักท่ีสําคัญของแตละใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Corporate Risk appetite)  

8. ใหใชชวงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับไดในกระบวนการติดตาม วัด ประเมินประสิทธิผลของแผนการ
บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

9. ใหมีการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจแบบองครวม (Enterprise Continuity Management : 
ECM ) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคง เพ่ือลดผลกระทบจากความผันผวนที่มีตอความตอเนื่องของการ
ดําเนินธุรกิจใหอยูในระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได รวมถึงเชื่อมโยงระหวางความเสี่ยง กลยุทธ และความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีสถานะการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจที่มั่นคง สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

10. ใหรายงานขอมูลการบริหารภัยดานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจและสถานะความเสี่ยงจาก
ภัยตามประเภทของภัย โดยใหคํานึงถึงกรอบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ในภาพรวมของบริษัท ซึ่งตองจัดใหมีเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรที่พรอมใหตรวจสอบไดตลอดเวลา  
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11. ใหแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจแตละแผนกําหนดโครงสรางการกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีการแบงแยกบทบาทหนาที่และการควบคุมดูแลความเสี่ยง เพ่ือใหการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
แบบองครวมของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกํากับใหบริษัทปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ ตามนโยบายฉบับนี้  

12. ใหมีวัฒนธรรมการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจที่สอดคลองกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท โดยนําไปปฏิบัติใชกับการดําเนินภารกิจของบริษัท และมีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุน
การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ และเปนสวนหนึ่งของการทํางานของพนักงานทุกคนในองคกร รวมทั้งจัดใหมี
การอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทใหมีความรูความเขาใจ สรางความระมัดระวัง และตระหนั กถึงความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอฝายงาน ตอองคกร และตอผูเกี่ยวของ รวมทั้งสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร ตลอดจนมีการบูรณาการการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจเขากับการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ การกํากับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในของบริษัท 

เปาหมาย  :  เพ่ือลดผลกระทบหรือปองกันการหยุดชะงักของระบบและภารกิจหลักอันเปนผลมาจาก
สภาวะฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติตาง ๆ ไดภายในระยะเวลาที่ยอมรับได  
หนาที่รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ :  
1. พิจารณาทบทวน นโยบายดานบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ  
2. กํากับใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามนโยบายบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ  
ผูบริหาร :   
1. สนับสนุน ผลักดันการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามนโยบาย โดยจัดใหมีกลยุทธ แนวทาง

บริหารงาน ตัวชี้วัด และแผนงาน รวมถึงโครงสรางผูรับผิดชอบ เชน คณะกรรมการ คณะทํางาน เปนตน  
2. สื่อสาร ถายทอดและเผยแพรนโยบายอยางทั่วถึง เพ่ือสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการ

นําไปปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
3. สงเสริมสนับสนุนความรู ความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปดวยความตอเนื่อง 
4. ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

กอนนําเสนอคณะกรรมการ 
พนักงาน :  
1. ศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย และเปาหมาย   
2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เพ่ือให ธพส. บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด   
หนวยงานรับผิดชอบ : คณะทํางานบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
1. สื่อสาร ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําเอกสารสนับสนุน คูมือ แนวปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตาม

นโยบาย  
2. จัดทําแผนบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ โดยตองมีการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของระบบ แลวกําหนดเปาหมายการกูระบบและภารกิจหลัก
ใหกลับคืนมาไดภายในระยะเวลาที่ยอมรับได  

3. กําหนดใหมีการสื่อสาร อบรมเพ่ือสรางรูความระมัดระวัง และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
และมีผลกระทบตอฝายงานและตอองคกร ใหแกผูบริหาร พนักงานและผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของอยางครบถวน และ
ใหมีการทดสอบซักซอม การปรับปรุงและการสอบทานแผนการบริหารความตอเนื่องของธุรกิจเปนประจําอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจหรือทรัพยากรหรือโครงสรางระบบ IT  
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4. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย สอบทานความถูกตอง ประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารความ
ตอเนื่องของธุรกิจตอผูบริหาร คณะอนุกรรมการ  และคณะกรรมการ ธพส. เปนประจําทุกป 

5. พัฒนาระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน  
การทบทวนนโยบาย :  ใหมีการทบทวนนโยบายอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 นโยบายฉบับนี้ ไดรับความเหน็ชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 
โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
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นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค 

               เพ่ือใหบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ใชเปนนโยบายและแนวปฏิบัติในการกําหนด
กระบวนการจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคดนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ในการเตรียมรองรับเหตุการณและลด
ผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการฟนฟูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธพส. ใหกลับคืนสูสภาพปกติได 
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องหรือไดรับผลกระทบนอยที่สุด ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือทําให ธพส.จาก
เหตุการณหยุดชะงัก อันเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาและผูมีสวนไดเสีย ในการใหบริการของ ธพส. 

แผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนสวนหนึ่งของแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
(Business Continuity Plan) ซึ่งเปนแผนงานในการทําใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง และกลับคืนสูสภาพที่
สามารถดําเนินตอไปไดในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดที่ครอบคลุมปจจัยการดําเนินธุรกิจของ 
ธพส. เชน สถานที่ อุปกรณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขายสื่อสาร และบุคลากร เปนตน 

การจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีการจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนลายลักษณอักษร ที่ไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการ ธพส. โดยจัดใหมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
2. จัดใหมีคณะทํางานหรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศไว

อยางเปนลายลักษณอักษร โดยมีผูบริหารและพนักงานของฝายงานตางๆ ที่เกี่ยวของเขารวมดวย เชน ฝายดิจิทัล 
ฝายแผนและบริหารความเสี่ยง ฝายสื่อสารองคกร ฝายการตลาด ฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายวิศวกรรมและบริหารโครงการ 
เปนตน 

3. การจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรคํานึงถึงลักษณะการดําเนินธุรกิจ ปริมาณงาน 
ความซับซอนของเทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุการณความเสียหายตางๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ
ของ ธพส. 

4. กระบวนการจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรครอบคลุมการดําเนินการดังนี้ 
4.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis) เพ่ือให ธพส. สามารถระบุเหตุการณความเสี่ยงซึ่ง

สงผลกระทบตอการหยุดชะงักของกระบวนการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีแนวทางดําเนินการอยาง
เหมาะสมเพียงพอ 

4.2 การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) เพ่ือใหทราบถึงความสําคัญ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจของ ธพส. รวมถึงผลกระทบจากการหยุดชะงักและความ
เชื่อมโยงของการดําเนินธุรกิจกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการหยุดชะงักของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคํานึงถึงเปาหมายระยะเวลาสูงสุดที่ยอมใหธุรกิจหยุดชะงัก 

4.3 หยุดชะงัก (Maximum Tolerance Period of Disruption : MTPD) และกํ าหนดเป าหมาย
ระยะเวลาในการกูคืนระบบ (Recovery Time Objective :RTO) และเปาหมายระยะเวลาสูงสุดที่ยอมใหขอมูลเสียหาย 
(Recovery Point Objective :RPO) 

4.4 แผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการระบุกระบวนการและขั้นตอนสนับสนุนการปฏิบัติที่
ชัดเจน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วและงายตอการปฏิบัติ รวมทั้งมีความยืดหยุนในการตอบสนองตอ
เหตุการณตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน ใหครอบคลุม 
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4.4.1 ชื่อแผน วัตถุประสงค ขอบเขต และความสัมพันธกับแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
4.4.2 ผังโครงสรางของการบังคับบัญชาในการดําเนินงานตามแผน ผูปฏิบัติหนาที่และความ

รับผิดชอบ รวมถึงผูปฏิบัติที่ทําหนาที่แทนในกรณีที่ผูปฏิบัติหนาที่ไมสามารถปฏิบัติงานได รวมถึงการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงของแผน 

4.4.3 รายละเอียดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน โครงสรางสถาปตยกรรม แผนภาพ
ระบบเครือขายสื่อสาร เปนตน 

4.4.4 ข้ันตอนในการประกาศใชแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การตอบสนองตอ
เหตุการณฉุกเฉินและแผนการสื่อสารใหฝายงานที่เก่ียวของรับทราบ 

4.4.5 ขั้นตอนในการดําเนินการกูคืนระบบ ควรระบุรายละเอียดอยางชัดเจนและเพียงพอ 
เพ่ือใหสามารถใชเปน checklist ควบคุมไมใหมีการขามหรือละเลยขั้นตอนที่กําหนดไว 

4.4.6 ขั้นตอนในการกลับคืนสูภาวะปกติ (Return To Normal) และการประกาศยกเลิกแผน
ฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.4.7 แผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมเอกสารประกอบการทํางานภายใตแผน
ฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดเก็บไวในสถานที่ปลอดภัยและมีความพรอมใชในสถานที่ปฏิบัติงานหลัก
และสํารอง 

4.5 การสื่อสารและการฝกอบรมแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองจัดใหมีการสื่อสารแผน
ฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดใหมีการฝกอบรมแกผูมีสวนเกี่ยวของ 

4.5.1 ในการสื่อสารแผนฯ ตองมีการระบุแนวทางการสื่อสารที่ชัดเจนใหผูบริหารและพนักงาน
ทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของไดรับทราบถึงรายละเอียดในการจัดทําแผน ขั้นตอนการดําเนินงานตามแผน 

4.5.2 จัดใหมีการฝกอบรมแกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามแผนอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 
โดยครอบคลุม วัตถุประสงคของแผน ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน การประสานงานและการสื่อสารกันระหวางกลุม 
ขั้นตอนในการรายงาน และความรับผิดชอบของแตละบุคคล เปนตน 

4.6 การทดสอบ การปรับปรุงและการสอบทานแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.6.1 จัดใหมีแผนงานเพ่ือทดสอบแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําป โดยมี

รายละเอียดอยางนอยครอบคลุมสถานการณจําลอง รูปแบบการทดสอบ วัน เวลา  สถานที่ในการทดสอบ และ
บทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ  

4.6.2 จัดใหมีการรายงานผลการทดสอบตอคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดอยางนอย
ครอบคลุม วัตถุประสงค ขอบเขตการทดสอบ สถานการณจําลอง ระยะเวลาที่ใชในการกูคืนระบบเทียบกับ
เปาหมายที่กําหนด ขอผิดพลาดและปญหาหรืออุปสรรคที่พบ พรอมแนวทางปรับปรุงแกไข 

4.6.3 จัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอยปละ 1 
ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ เชน การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินงานตามแผน การเปลี่ยนสภาพแวดลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน เพ่ือใหแผนฉุกเฉินดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจุบัน 

เปาหมาย :  เพ่ือให ธพส. มีแนวทางรองรับเหตุการณผิดปกติที่ระบบเกิดหยุดชะงักหรือเกิดความ
เสียหาย โดยที่ธุรกิจดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่อง และสามารถกูคืนระบบใหกลับคืนสูสภาพปกติภายใน
ระยะเวลาที่ยอมรับได 
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หนาที่รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ   :  
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปนลายลักษณ

อักษร และกําหนดใหมีคณะทํางานที่รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให
เปนไปตามนโยบายและแนวทางที่ไดกําหนดไว เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอนุมัติใชเปนแผนในการ
ดําเนินการ 

2. ติดตามดูแลใหพนักงานและผูที่เก่ียวของปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยาง
เหมาะสม และจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพของนโยบายและแนวทางในการจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางนอยปละ  1 ครั้ง รวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ 

ผูบริหาร :  
1. สนับสนุน ผลักดันการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามนโยบาย โดยจัดใหมีกลยุทธ แนวทาง

บริหารงาน ตัวชี้วัด และแผนงาน รวมถึงโครงสรางผูรับผิดชอบ เพ่ือเปนผูแทนผูบริหารในการดําเนินงานจัดทําแผน
ฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานรับผิดชอบ เปนตน  

2. สื่อสาร ถายทอดและเผยแพรนโยบายอยางทั่วถึง เพ่ือสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการ
นําไปปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

3. สงเสริม สนับสนุนความรู ความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน  
4. ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

กอนนําเสนอคณะกรรมการ 
พนักงาน :  
1. ศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและเปาหมายในการจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เพ่ือให ธพส. บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด  และ

นโยบายในการจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หนวยงานรับผิดชอบ   : คณะทํางานบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ  
1. สื่อสาร ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําเอกสารสนับสนุน คูมือ แนวปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามนโยบาย  
2. จัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสานสนเทศ โดยตองมีการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกําหนดเปาหมายการกู
ระบบและภารกิจหลักใหกลับคืนมาไดภายในระยะเวลาที่ยอมรับได เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นกับผูมีสวนไดเสียตอการ
ดําเนินธุรกิจของ ธพส. 

3. กําหนดใหมีการสื่อสาร อบรมแกผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของอยางครบถวน และใหมีการทดสอบ  
การปรับปรุงและการสอบทานแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจหรือทรัพยากรหรือโครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย สอบทานความถูกตอง ประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะวิกฤต ตอคณะกรรมการ ธพส. เปนประจําทุกป 

การทบทวนนโยบาย :  ใหมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 นโยบายฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 6 /2563 เมื่อวันที่  24 
มิถุนายน 2563  โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี ้เปนตนไป  
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นโยบายลดการใชกระดาษ 
วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) เปนองคกรที่มีการดําเนินธุรกิจที่ตระหนักถึง
ผลกระทบจากการดําเนินงานหรือกิจกรรมขององคกรมิใหสงผลกระทบทางลบตอสภาวะแวดลอม และมีความเปน
มิตรที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอม  จึงสงเสริมการดําเนินธุรกิจและการบริหารจัดการทรัพยากรใหถูกใชอยางคุมคา 
ควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล อม จึง
เห็นสมควรกําหนดนโยบายลดการใชกระดาษ เพ่ือสื่อสารและเปนแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของ ธพส. ดังนี้ 

1. ลดปริมาณการใชกระดาษ (Reduce) โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานภายในบริษัท   

2. นํากระดาษกลับมาใชซ้ํา (Reuse) โดยผานกระบวนการคัดแยกและจัดการอยางเปนระบบ  
3. แปรสภาพและหมุนเวียนกระดาษกลับมาใชใหม (Recycle) โดยคํานึงถึงความคุมคาเปนสําคัญ 
4. สรางจิตสํานึก (Conscious)  การใชทรัพยากร โดยคํานึงประโยชนสูงสุด  
เปาหมาย : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา  

หนาที่รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ :  
1. พิจารณาทบทวน ประเด็นสําคัญดานการลดใชกระดาษ 
2. สนับสนุนใหมีการดําเนินธุรกิจของ ธพส. เปนไปตามนโยบายลดการใชกระดาษ 
ผูบริหาร :  
1. สนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีกลยุทธ เปาหมาย แผนงาน รวมถึงโครงสราง

ผูรับผิดชอบ เพ่ือเปนผูแทนผูบริหารในการดําเนินงานดานการลดใชกระดาษ เชน คณะกรรมการ คณะทํางาน 
หนวยงานรับผิดชอบ เปนตน 

2. สื่อสาร ถายทอดและเผยแพรนโยบายอยางทั่วถึง เพ่ือสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในนําไป
ปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

3. สงเสริมสนับสนุนความรู ปลูกจิตสํานึกและสรางวัฒนธรรมดานลดการใชกระดาษ รวมถึงปฏิบัติตน
ใหเปนแบบอยางแกพนักงาน  

4. ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานดานลดการใช
กระดาษกอนนําเสนอคณะกรรมการ 

พนักงาน :  
1. ศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย และเปาหมาย ดานลดการใชกระดาษ 
2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายลดการใชกระดาษ 
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หนวยงานรับผิดชอบ :  
1. สื่อสาร ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําเอกสารสนับสนุน คูมือ แนวปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามนโยบายลดการใชกระดาษ 
2. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย สอบทานความถูกตอง ประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานลดการใชกระดาษตอ
ผูบริหาร 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
การทบทวนนโยบาย :  ใหมีการทบทวนนโยบายอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 นโยบายฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่  6/2563 เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2563 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี ้เปนตนไป 
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นโยบายดานการบริหารจัดการการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสิ่งแวดลอม 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) มุงสูความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ 
ดวยความเปนมิตรที่ดีตอสังคม ชุมชม บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
ตระหนักถึงผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมขององคกรที่อาจสงผลกระทบทางลบตอสภาวะแวดลอมของชุมชน 
ประเทศ หรือโลก  โดยการนําเทคโนโลยีควบคูกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน โดยยึดหลัก 3 ประการ 
ประกอบดวย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic viability)  การรับผิดชอบตอสังคม (Social responsibility)  
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impact) จึงไดกําหนดนโยบายดานเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอมของ ธพส.  
ดังนี้ 

1. บริหารจัดการเลือกใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการ
ใชพลังงาน ลดการใชพลังงาน ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ลดการสรางขยะรวมถึงการนําขยะอิเล็กทรอนิกสมา 
รีไซเคิลใหม 

2. สรางกระบวนการบริหารจัดการการเลือกใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและแนวปฏิบัติ  
ที่กําหนดอยางครบถวนและเปนระบบ ซึ่งประกอบดวย 

 วัฎจักรของอุปกรณ (Equipment Lifecycle) ประกอบดวย การจัดซื้อ (Procurement) การรีไซเคิล
และการนํากลับมาใชซ้ํา (Recycle & Reuse) การกําจัด (Disposal) 

 การใชไอทีของผูใชงาน (End User Computing) ประกอบดวย คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal 
Computing) คอมพิวเตอรในแตละหนวยงาน (Department Computing) การพิมพและวัสดุสิ้นเปลือง (Printing 
and Consumables) 

 ระบบประมวลผลขอมูลขนาดใหญใน ธพส. (Enterprise Computing)  
 การนํา ICT มาใชในการลดการปลอยคารบอน (ICT as a Low – Carbon Enabler) 

3. กําหนดการวัด ติดตาม วิเคราะห ประเมิน ตัววัดผลลัพธ (Outcome) ของกระบวนการบริหาร
จัดการเพ่ือเลือกใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และนําผลลัพธที่สําคัญของกระบวนการ เขาสูกระบวนการ
ทบทวน กํากับดูแลดานการบริหารจัดการดิจิทัล และจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององคกร 

4. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหการใชเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอมเปน
สวนหนึ่งของการดําเนินงานของบริษัทฯ ผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับมีหนาที่ใหความรวมมือดําเนินการให
บรรลุเปาหมายตามขอกําหนดและมาตรการเกี่ยวของกับการเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอมที่ ธพส. กําหนดไว 

5. สื่อสารนโยบายหรือมาตรการดานการบริหารจัดการเลือกใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(Green IT) และประชาสัมพันธแผนการดําเนินการ รวมถึงเปาหมายดานเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอมใหบุคลากรของ 
ธพส. รับทราบ เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

6. สนับสนุนทรัพยากร ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ และการฝกอบรม เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป  

เปาหมาย : "Maximum Megabytes for Minimum Kilowatts" อุปกรณอิเล็คทรอนิคสหรือขยะ
อิเล็กทรอนิคสตองถูกนํากลับมาใชใหมได ไมมีสวนประกอบที่ทําจากสารพิษ อุปกรณ และใชพลังงานนอยลง แตมี
ความสามารถในการทํางานมากข้ึน  
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แนวทางปฏิบัติในการนําเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอมมาใช (Green IT) 
1. นําแนวทางการใชระบบประมวลผลรักษสิ่งแวดลอม (Green Computing) เพ่ือใหมีการใชงาน

ทรัพยากรของระบบประมวลผล ใหไดประสิทธิภาพอยางคุมคาที่สุด เมื่อเทียบกับพลังงานไฟฟา และวัสดุตางๆ  
ที่ตองใชงาน 

2. เลือกใชผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบที่ไมมีมีอันตรายตอสิ่งแวดลอมสูงอยางตะกั่ว รวมไปถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพจากการใชพลังงานใหสูงมากขึ้น กับการนําวัตถุดิบกลับมาใชงานใหม (Recyclability) ของผลิตภัณฑ
และสิ่งที่ปลอยออกมาจากโรงงานจากกระบวนการสรางผลิตภัณฑนั้นๆ 

3. เลือกใชอุปกรณที่ผานการรับรองจาก EPEAT (Electronics Products Environment Assessment 
Tool) หรืออุปกรณท่ีผานมาตรฐานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ มาใชกับระบบงานที่สามารถทําได 

4. เลือกใช เทคโนโลยี Virtualization เพ่ือมาทดแทน แบงเบา และกระจายโหลดการทํางานของ
เครื่อง Server ในระบบงานที่สามารถทําได 

5. เลือกใชการจัดการพลังงาน (Power Management) ในการประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟฟา และ
ลดการเกิดความรอนที่เกิดจากการใชเทคโนโลยี 

6. นําแนวคิดการใชเทคโนโลยี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการประหยัดการใชงาน
กระดาษใหสอดคลองกับนโยบายการลดการใชกระดาษของ ธพส. 

7. เลือกใชระบบเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม หรือการเลือกใชอุปกรณท่ีไดมาตรฐาน
สิ่งแวดลอม ปลอดภัยตอการใชงาน  
หนาที่รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ :   
1. พิจารณาทบทวน ประเด็นสําคัญดานเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม 
2. สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจของ ธพส. เปนไปตามนโยบายดานเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม 
ผูบริหาร :   
1. สนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีกลยุทธ เปาหมาย แผนงาน รวมถึงโครงสราง

ผูรับผิดชอบ เพ่ือเปนผูแทนผูบริหารในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม เชน คณะกรรมการ คณะทํางาน 
หนวยงานรับผิดชอบ เปนตน  

2. สื่อสาร ถายทอดและเผยแพรนโยบายอยางทั่วถึง เพ่ือสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในนําไป
ปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

3. สงเสริมสนับสนุนความรู ปลูกจิตสํานึกและสรางวัฒนธรรมดานเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม รวมถึง
ปฏิบัติตนเปนใหแบบอยางแกพนักงาน  

4. ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
เพ่ือสิ่งแวดลอมกอนนําเสนอคณะกรรมการ 

พนักงาน :  
1. ศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย และเปาหมาย ดานเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม 
2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายดานเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ : คณะทํางานดานเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม 
1. สื่อสาร ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําเอกสารสนับสนุน คูมือ และแนวปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามนโยบายดานเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม 
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2. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย สอบทานความถูกตอง ประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีเพ่ือ
สิ่งแวดลอม 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใชเปนเคร่ืองมือเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
การทบทวนนโยบาย :  ใหมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 นโยบายฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2563 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
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นโยบายมาตรฐานดานการใหบริการ 
วัตถุประสงค  

บริษัทธนารักษพัฒนาสินทรัพยจํากัด (ธพส.) มุงเนนในการสงเสริมมาตรการใหบริการกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอลูกคา โดยคํานิยาม “ลูกคา” หมายความวา บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งใชผลิตภัณฑและ
บริการอยูในปจจุบันและใหหมายความรวมถึงผูติดตอสอบถามขอมูลผลิตภัณฑและบริการ ผูใชบริการอาคาร ผูเชา
พ้ืนที่อาคาร ผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทฯ ทุกกลุม ผูที่รับทราบผลิตภัณฑและผูใชบริการผานระบบสารสนเทศตางๆ 
ของบริษัทฯ และผูที่ไดรับการเสนอหรือแนะนําจากบริษัทฯ เพ่ือใหซื้อผลิตภัณฑและบริการ “ผลิตภัณฑและบริการ” 
หมายความวา ผลิตภัณฑและ/หรือบริการทางการทุกประเภทที่บริษัท ฯ เปนผูบอก ผูแนะนํา หรือผูขาย ซึ่งรวมถึง
ผลิตภัณฑและบริการที่อยูภายใตการกํากับของฝายงานตางๆ โดยกําหนดมาตรฐานการใหบริการ ดังตอไปนี้  

1. บริษัทฯ ใหเกียรติลูกคาและมุงมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑและบริการที่เปนธรรม และเทาเทียมใหแก
ลูกคา  

2. บริษัทฯ จะทําใหมั่นใจไดวาลูกคาไดรับขอเสนอแนะ และคําแนะนํา เกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ
ที่จําเปนโดยไมรบกวนลูกคา รวมถึงไดรับขอมูลที่ชัดเจนและเพียงพอ ไมเกินจริงและไมบิดเบือนทั้งกอน ระหวาง 
และหลังการขาย เพ่ือใหตัดสินใจเลือกสินคาและบริการดวยความเขาใจที่ถูกตอง 

3. บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความเปนสวนตัวและการรักษาความลับของขอมูลลูกคา และมีหนาที่
รับผิดชอบในการใชและรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของลูกคาอยางถูกตองตามกฎหมายรวมทั้งคุมครองความปลอดภัย
และความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบคุคล 

4. บริษัทฯ เล็งเห็นวาขอรองรียนและปญหาการใหบริการเปนโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการของบริษัทฯ และจะจัดการปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการที่ไดรับแจงจากลูกคาอยางเปนธรรมเทาเทียม 
และมีความเปนมืออาชีพ 

5. ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาที่สรางความมั่นใจไดวาบริษัทฯ จะสรางและรักษาความไววางใจจาก
ลูกคาในเรื่องการใหบริการอยางเปนธรรม 

6. บริษัทฯ มุงสรางการบริการที่มีคุณภาพ ดวยเครื่องมือที่ทันสมัยและเจาหนาที่ที่มีคุณภาพเทานั้น 

7. บริษัทฯ มุงสรางการบริการที่ดีโดยการวางแผนการบริการในเชิงรุกเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน
ของการใหบริการ 

8. บริษัทฯ มุงสรางการบริการที่รวดเร็วดวยการวางแผนที่ดีมีความพรอมของเครื่องมือและความ
ชํานาญของเจาหนาที่ 

9. บริษัทฯ มุงสรางการบริการดวยความเขาใจเพื่อความพึงพอใจของลูกคามากที่สุด 

เปาหมาย  :  
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการใหมีมาตรฐาน   
2. เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติดานการใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว ครบถวนและถูกตอง   

ตามมาตรฐานสากล  
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หนาที่รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ :  
1. พิจารณาทบทวน ประเด็นสําคัญดานมาตรฐานดานการบริการ 
2. สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจของ ธพส. เปนไปตามนโยบายมาตรฐานดานการบริการ 
ผูบริหาร :   
1. สนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการ โดยจัดใหมีกลยุทธ เปาหมาย แผนงาน รวมถึงโครงสราง

ผูรับผิดชอบ เพ่ือเปนผูแทนผูบริหารในการดําเนินงานดานบริการ เชน คณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงาน
รับผิดชอบ เปนตน  

2. สื่อสาร ถายทอดและเผยแพรนโยบายอยางทั่วถึง เพ่ือสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ในการ
นําไปปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

3. สงเสริมสนับสนุนความรู ปลูกจิตสํานึกและสรางวัฒนธรรมดานการใหบริการที่ดี รวมถึงปฏิบัติตน
เปนใหแบบอยางแกพนักงาน  

4. ติดตามและทบทวนผลการดําเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การบริการ  

พนักงาน  ผูใหบริการภายนอก : 
1. ศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย และเปาหมาย ดานมาตรฐานดานการบริการ  
2. รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายดานมาตรฐานดานการใหบริการ ผลักดันการปฏิบัติตาม

นโยบาย ภายใตขอบเขตของกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่บังคับใชในการปฏิบัติงาน 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
1. สื่อสาร ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําเอกสารสนับสนุน คูมือ แนวปฏิบัติ มาตรการ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามนโยบายมาตรฐานดานการบริการ 
2. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย สอบทานความถูกตอง ประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานมาตรฐานดานการ
บริการตอผูบริหาร คณะอนุกรรมการ  และคณะกรรมการ ธพส. เปนประจําทุกป 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
 

การทบทวนนโยบาย :  จัดใหมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 นโยบายฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่  6/2563 เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2563 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี ้เปนตนไป 
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อางอิง 
 
1. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจพ.ศ. 2518 และแกไขเพ่ิมเติม 
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