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บร�ษ�ท ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด (ธพส.)  ม�ฐานะเป�นร�ฐว�สาหก�จ จ�ดต��งข��นโดย   
กระทรวงการคล�ง กรมธนาร�กษ� ตามคณะร�ฐมนตร�เม��อว�นท�� 25 พฤษภาคม 2547 ท�าหน�าท��ลงท�น ก�อสร�างอาคาร 
และบร�หารโครงการศ�นย�ราชการเฉล�มพระเก�ยรต� ๘๐ พรรษา ๕ ธ�นวาคม ๒๕๕๐ และบร�หารจ�ดการทร�พย�ส�นอ��น
ของร�ฐตามนโยบายร�ฐบาล 
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ป�จจ�ยย��งย�น 
ธพส. 
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ส�วนท�� 2  การก�าก�บด�แลก�จการท��ด�ของ ธพส. 
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ประกาศบร�ษ�ท ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด 
เร��อง นโยบายการก�าก�บด�แลก�จการท��ด� 

 
บร�ษ�ท ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด (ธพส.) ตระหน�กถ�งความส�าค�ญของการก�าก�บด�แลก�จการท��ด� โดยให�

ความส�าค�ญต�อการย�ดถ�อตามหล�กการและแนวทางการก�าก�บด�แลท��ด�ในร�ฐว�สาหก�จ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏ�บ�ต� ตลอดจน
หล�กการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�ของส�าน�กงานคณะกรรมการนโยบายร�ฐว�สาหก�จ และตลาดหล�กทร�พย�ฯ ท��เป�นแนวทางของประเทศ  
เพ��อการสร�างค�ณค�าให�ก�จการอย�างย��งย�น ภายใต�ระบบบร�หารจ�ดการท��ม�ประส�ทธ�ภาพ โปร�งใส   เป�นธรรม ค�าน�งถ�งผ��ม�ส�วนได�เส�ย
ท�กภาคส�วน 
 

คณะกรรมการ ธพส. ก�าหนดนโยบายการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�ของ ธพส.เพ��อให�กรรมการ ���บร�หาร และพน�กงาน 

ย�ด��อเป�นแนวทางในการป��บ�ต�งาน ด�งน�� 

1. คณะกรรมการ ธพส. ก�าก�บด�แลก�จการให�น�าไปส��ผล (Governance Outcome) อย�างน�อย ด�งน�� 
(1) สามารถแข�งข�นได�และม�ผลประกอบการท��ด�โดยค�าน�งถ�งผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and 

performance with long-term perspective)  
(2) ประกอบธ�รก�จอย�างม�จร�ยธรรม เคารพส�ทธ�และม�ความร�บผ�ดชอบต�อผ��ถ�อห��นและผ��ม�ส�วนได�เส�ย (Ethical 

and responsible business) 
(3) เป�นประโยชน�ต�อส�งคม และพ�ฒนาหร�อลดผลกระทบด�านลบต�อส��งแวดล�อม )Good corporate 

citizenship)  
(4) สามารถปร�บต�วได�ภายใต�ป�จจ�ยการเปล��ยนแปลง )Corporate resilience) 

2. คณะกรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงาน น�าหล�กส�าค�ญในการก�าก�บด�แลก�จการท��ด� 7 ประการ มาใช�ในการ
ปฏ�บ�ต�งาน ได�แก� )1( ร�บผ�ดชอบต�อผลการปฏ�บ�ต�หน�าท��  )2( ส�าน�กในหน�าท��ด�วยการพ�ฒนาศ�กยภาพ 
เพ��อตอบสนองความต�องการขององค�กร )3( ปฏ�บ�ต�ต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ยด�วยความเป�นธรรม )4( โปร�งใสในการด�าเน�นงานท��ม�การ
เป�ดเผยข�อม�ลอย�างครบถ�วนและตรวจสอบได� )5( สร�างม�ลค�าเพ��มและค�ณค�าแก�ก�จการท��งในระยะส��นและระยะยาว )6( พ�ฒนาการ
ก�าก�บด�แล ท��งค��ม�อ กระบวนการ และแนวปฏ�บ�ต�ท��ด� )7( งา�รส การม�ส�วนร�วมในการด�าเน�นงานก�บผ��ม�ส�วนได�เส�ยท�กภาคส�วน 

3. คณะกรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงานให�ความส�าค�ญต�อการปฏ�บ�ต�งานให�เป�นไปตามระเบ�ยบและกฎหมายท��
เก��ยวข�องอย�างเคร�งคร�ด 

4. คณะกรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงาน ประพฤต�ปฏ�บ�ต�ตามนโยบายการก�าก�บด�แลก�จการท��ด� จร�ยธรรมทางธ�รก�จ
ของ ธพส . ณรรบายรรจ  ตลอดจนแนวปฏ�บ�ต�ท��ด�ท��ค��ม�อการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�ก�าหนดไว� 

5. คณะกรรมการ ธพส. ให�ความส�าค�ญต�อการก�าหนดว�ส�ยท�ศน� พ�นธก�จ ค�าน�ยม กลย�ทธ� และแผนงานระยะส��นและ
ระยะยาว  โดยผ��บร�หารและพน�กงาน ม��งม��นปฏ�บ�ต�งานให�บรรล�ผลส�มฤทธ��ท��ก�าหนดไว� 

6. คณะกรรมการ ธพส. ก�าก�บให�ม�ระบบบร�หารจ�ดการท��ด�ใน ธพส. โดยแต�งต��งคณะกรรมการช�ดย�อยในระบบงานท��
ส�าค�ญ ได�แก� การควบค�มภายใน การตรวจสอบภายใน การบร�หารความเส��ยง การบร�หารจ�ดการสารสนเทศ และการบร�หาร
ทร�พยากรบ�คคล เพ��อก�าก�บท�ศทางการด�าเน�นงาน พ�จารณากล��นกรอง และให�ข�อเสนอแนะในการด�าเน�นงาน  โดยผ��บร�หารและ
พน�กงาน ปฏ�บ�ต�งานให�เป�นไปตามระบบและกระบวนงาน 

7. คณะกรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงาน ร�วมต�อต�านคอร�ร�ปช��นและป�องก�นการต�ดส�นใจหร�อกระท�าใดๆ ท��ม�ความ
ข�ดแย�งทางผลประโยชน� 

8. คณะกรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงาน บร�หารจ�ดการด�วยความเป�นธรรม ค�าน�งถ�งผลกระทบต�อกล��มผ��ม�ส�วนได�
เส�ยท��ส�าค�ญของ ธพส. ท��งในแง�ส�งคม ส��งแวดล�อม ตลอดจนส�ทธ�มน�ษยชนและการใช�แรงงานอย�างเป�นธรรม 

 

จ�งประกาศให�ทราบโดยท��วก�น และขอให�ถ�อเป�นแนวทางในการปฏ�บ�ต�ต�อไป 
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โครงสร�างการก�าก�บด�แลก�จการท��ด� 
 

 
  

 
 

คณะก ร รมก า ร

บร���ท 

คณะกรรมการ ธพส. 

คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค�าตอบแทน คณะกรรมการความเส��ยง 

คณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและ
ความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม 

 

คณะกรรมการบร�หารจ�ดการ
สารสนเทศและการส��อสาร 

 
 
 

คณะกรรมการประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานและ
พ�จารณาค�าตอบแทนของกรรมการผ��จ�ดการ 

 
 
 

คณะกรรมการ
ก�จการส�มพ�นธ� 
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ว�ส�ยท�ศน� กลย�ทธ� และแนวทางด�าเน�นงาน ด�านการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�ของ ธพส. 

 
ว�ส�ยท�ศน�ด�านการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�   

 “ร�กษาระด�บธรรมาภ�บาลให�ได�มาตรฐาน  ขยายผลส��การปฏ�บ�ต�จนเก�ดเป�นว�ฒนธรรมองค�กร” 
 

กลย�ทธ�หล�กด�านธรรมาภ�บาล  ม� 3 กลย�ทธ� ค�อ 

กลย�ทธ�ท�� 1   ยกระด�บธรรมาภ�บาลให�ได�มาตรฐาน 

กลย�ทธ�ท�� 2   สร�างว�ฒนธรรมธรรมาภ�บาล  

กลย�ทธ�ท�� 3   พ�ฒนากระบวนการธรรมาภ�บาล 
 

แนวทางด�าเน�นงาน 

(1) ทบทวนมาตรฐานการก�าก�บด�แลก�จการท��ด� เสร�มสร�างให� ธพส. ม�โครงสร�างและองค�ประกอบ
ด�านการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�เท�ยบเค�ยงมาตรฐานสากล หล�กการของ สคร. และแนวทางของ 
ส�าน�กงาน ป.ป.ช. ก�าหนด 

(2) พ�ฒนากระบวนการด�านธรรมาภ�บาลให�ได�ตามมาตรฐาน 

(3) สร�างการเร�ยนร��ตามหล�กธรรมาภ�บาลของ ธพส. ให�แก�ผ��บร�หารและพน�กงาน 

(4) ประเม�นมาตรฐานและความเพ�ยงพอของระบบการก�าก�บด�แลก�จการท��ด� 
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;หมวดท�� 1 การด�าเน�นการของภาคร�ฐในฐานะเจ�าของ 
 

บร�ษ�ท ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด (ธพส.) ได�ร�บมอบแนวนโยบายและท�ศทางในการด�าเน�นงาน
ท��ม�ต�อร�ฐว�สาหก�จจากกระทรวงการคล�ง  ซ��งส�าน�กงานคณะกรรมการนโยบายร�ฐว�สาหก�จ (สคร.) ในฐานะ
หน�วยงานก�าก�บด�แลและก�าหนดนโยบายให� ธพส.  

 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

1.1 กระทรวงการคล�งผ��ถ�อห��นในฐานะเจ�าของท�าการแทนประชาชน แต�งต��ง คณะกรรมการ ธพส. ซ��งได�ร�บ
มอบอ�านาจเป�นต�วแทนกระทรวงการคล�งในการด�าเน�นงานในการก�าหนด พ�นธก�จ ย�ทธศาสตร�และ
ค�าน�ยมเพ��อให�เก�ดการด�าเน�นงานท��ม�ท�ศทาง ม�ระบบ ม�เป�าหมายและต�วช��ว�ดความส�าเร�จท��ช�ดเจน 

คณะกรรมการ ธพส. ได�ร�บมอบอ�านาจจากเจ�าของให�ก�าก�บด�แลก�จการด�าเน�นธ�รก�จเป�นไปอย�างถ�กต�องตาม
กฎหมาย กฎระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บต�างๆ ในขณะเด�ยวก�น คณะกรรมการ ธพส. ย�งต�องสร�างผลก�าไร ด�แล
ผลประโยชน�ให�ก�บเจ�าของค�อกระทรวงการคล�ง และแก�เจ�าของท��แท�จร�งค�อประชาชน ให�ได�ร�บ
ประโยชน�อย�างส�งส�ด  ท�าให� ธพส. ม�การด�าเน�นงานอย�างม�ประส�ทธ�ภาพ สร�างม�ลค�าเพ��มให�แก� ธพส. 
เพ��อความเจร�ญเต�บโตก�าวหน�าอย�างย��งย�น 

คณะกรรมการ ธพส. น�านโยบายและท�ศทางจากภาคร�ฐมาก�าหนดเป�นแนวทางในการจ�ดท�า พ�นธก�จ 
และย�ทธศาสตร�น�าพาให� ธพส. เด�นทางไปส��จ�ดม��งหมายและเป�าหมายท��ก�าหนดไว� พร�อมเฝ�าระว�ง 
ความเส��ยงท��อาจเก�ดข��น ต�ดตามด�แลการปฏ�บ�ต�การของฝ�ายบร�หารด�แลผ��ม�ส�วนได�เส�ยให�ได�ร�บความเป�น
ธรรมและม�รายงานผลการด�าเน�นงานแก�ผ��ม�ส�วนได�เส�ยร�บทราบประจ�าป�  

1.2 ผ��ถ�อห��นได�ให�อ�สระในการด�าเน�นงานแก�คณะกรรมการ ธพส. และไม�เข�าไปแทรกแซงการบร�หารงาน
ประจ�าของร�ฐว�สาหก�จ โดยให�ร�ฐว�สาหก�จม�อ�านาจและอ�สระในการบร�หารงาน   

1.3 ผ��ถ�อห��นเข�าร�วมประช�มในท��ประช�มใหญ�ผ��ถ�อห��น และท�าหน�าท��โดยชอบผ�านการออกเส�ยงลงมต�ใน 
ท��ประช�มใหญ�ผ��ถ�อห��น  

1.4 ผ��ถ�อห��นม�โอกาสหาร�อก�บคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผ��ตรวจสอบภายนอก ผ��ตรวจสอบ
ของร�ฐ เพ��อประเม�นประส�ทธ�ผลและประส�ทธ�ภาพของระบบการบร�หารงานควบค�ม และส�งเสร�มให�การ
ด�าเน�นงานบรรล�ว�ตถ�ประสงค�และเป�าหมายท��ก�าหนดไว�  

1.5 ผ��ถ�อห��นม�หน�าท��ก�าก�บด�แล ธพส. โดยการเล�อกกรรมการเพ��อท�าหน�าท��แทน 

1.6 ผ��ถ�อห��นม�ส�ทธ�ส�งส�ดในการต�ดส�นเร��องการปร�บเปล��ยนท��ส�าค�ญของ ธพส. เพ��อปกป�องร�กษาผลประโยชน�
ของ ธพส. 

1.7 ผ��ถ�อห��นสามารถใช�อ�านาจและส�ทธ�ตามกฎหมายท��เก��ยวข�อง 
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;หมวดท�� 2 ส�ทธ�และความเท�าเท�ยมก�นของผ��ถ�อห��น 
 

2.1 ส�ทธ�ของผ��ถ�อห��น 

ธพส. ตระหน�กและให�ความส�าค�ญในเร��องส�ทธ�ของผ��ถ�อห��น ไม�กระท�าการใดๆ ท��เป�นการละเม�ด
หร�อร�ดรอนส�ทธ�ของผ��ถ�อห��น โดยม�การก�าหนดกฎเกณ��การเป�ดเผยข�อม�ลท��เก��ยวข�อง รวมท��งว�ธ�การในการเข�า
ร�วมประช�มใหญ�สาม�ญผ��ถ�อห��นประจ�าป� โดยผ��ถ�อห��นม�ส�ทธ�ออกเส�ยงลงคะแนน  พร�อมท��งเป�ดโอกาสให�ซ�กถาม
หร�อส�งค�าถามล�วงหน�าได�  

ผ��ถ�อห��นควรได�ร�บทราบกฎเกณ��และว�ธ�การในการเข�าร�วมประช�ม  โดยได�ร�บข�อม�ลและม�เวลา
อย�างเพ�ยงพอในการพ�จารณาเอกสารประกอบการประช�มในแต�ละวาระก�อนการประช�มใหญ�สาม�ญผ��ถ�อห��น
ประจ�าป� 

 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

การจ�ดประช�มผ����อห��น 

2.1.1 คณะกรรมการควรจ�ดประช�มผ��ถ�อห��น และด�แลให�เร��องส�าค�ญท��งประเด�นท��ก�าหนดในกฎหมายและ 
ประเด�นท��อาจม�ผลกระทบต�อท�ศทางการด�าเน�นงานของร�ฐว�สาหก�จได�ผ�านการพ�จารณาของผ��ถ�อห��น 

2.1.2 คณะกรรมการ ธพส. ควรก�าหนดว�น เวลา และสถานท��ประช�ม โดยค�าน�งถ�งความสะดวกในการเข�าร�วม
ประช�มของผ��ถ�อห��นและการใช�ส�ทธ�ออกเส�ยง  

2.1.3 คณะกรรมการ ธพส. ควรด�แลให�ม�การจ�ดส�งหน�งส�อน�ดประช�มผ��ถ�อห��นท��ม�ข�อม�ลท��ถ�กต�อง ครบถ�วน 
และเพ�ยงพอต�อการใช�ส�ทธ�ของผ��ถ�อห��นล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 7 ว�นก�อนว�นประช�ม พร�อมเอกสาร
ประกอบด�วย จดหมายเช�ญระบ� ว�น เวลา สถานท��ประช�ม วาระการประช�ม กฎเกณ��ต�างๆ ท��ใช�ในการ
ประช�มและข��นตอนออกเส�ยงลงมต�  โดยให�ม�การเผยแพร�บนเว�บไซต�ของบร�ษ�ทอย�างน�อย 28 ว�นก�อน
ว�นประช�ม  

2.1.4 คณะกรรมการ ธพส. ควรด�แลให�ม�การอ�านวยความสะดวกแก�ผ��ถ�อห��นได�ใช�ส�ทธ�อย�างเท�าเท�ยมก�น โดย
การก�าหนดหล�กเกณ��ให�ผ��ถ�อห��นสามารถเสนอเพ��มวาระหร�อเป�ดโอกาสให�ส�งค�าถามล�วงหน�าก�อน     
ว�นประช�ม และเป�ดเผยหล�กเกณ��ด�งกล�าวแนบไปพร�อมก�บหน�งส�อเช�ญประช�มผ��ถ�อห��น  

2.1.5 คณะกรรมการ ธพส. ควรก�าหนดหล�กเกณ��การให�ผ��ถ�อห��นเสนอช��อบ�คคลเพ��อเข�าด�ารงต�าแหน�ง
กรรมการ และเป�ดเผยหล�กเกณ��ด�งกล�าวให�ผ��ถ�อห��นทราบล�วงหน�าด�วยว�ธ�ท��ผ��ถ�อห��นเข�าถ�งได�อย�าง
สะดวก   
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การด�าเน�นการในว�นประช�มผ����อห��น 

2.1.6 ประธานกรรมการเป�นประธานในท��ประช�มผ��ถ�อห��น ม�หน�าท��ด�แลให�ท��ประช�มเป�นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบ�ยบท��เก��ยวข�อง รวมถ�งข�อบ�งค�บของบร�ษ�ทและด�แลให�การประช�มผ��ถ�อห��นม�ประส�ทธ�ภาพและ
โปร�งใส  

2.1.7 กรรมการท�กคน ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการช�ดย�อยต�างๆ ผ��บร�หารส�งส�ด และผ��บร�หาร
ระด�บส�งควรร�วมเข�าประช�มก�บผ��ถ�อห��นเพ��อให�ผ��ถ�อห��นสามารถซ�กถามในประเด�นต�างๆ  

2.1.8 คณะกรรมการ ธพส. เป�ดโอกาสให�ผ��ถ�อห��นม�โอกาสแสดงความค�ดเห�นและต��งค�าถาม ต�อท��ประช�ม
ตามวาระการประช�มผ��ถ�อห��นและเร��องท��เสนอ โดยประธานในท��ประช�มควรจ�ดสรรเวลาไว�อย�าง
เหมาะสม  

2.1.9 คณะกรรมการ ธพส. ไม�ควรสน�บสน�นการเพ��มวาระการประช�มท��ไม�ได�แจ�งเป�นการล�วงหน�าโดยไม�
จ�าเป�น โดยเฉพาะวาระการประช�มส�าค�ญท��ผ��ถ�อห��นต�องใช�เวลาในการศ�กษาข�อม�ล เพ��อต�ดส�นใจ  

2.1.10 ประธานในท��ประช�มผ��ถ�อห��นควรจ�ดให�ม�การลงมต�แยกในแต�ละห�วข�อ โดยแยกตามแต�ละระเบ�ยบวาระท��
เสนอแนบใบลงคะแนนเส�ยงและใบมอบฉ�นทะ  

2.1.11 คณะกรรมการ ธพส. ส�งเสร�มให�น�าเทคโนโลย�มาใช�ก�บการประช�มผ��ถ�อห��น เพ��อให�การด�าเน�นการประช�ม
สามารถกระท�าได�รวดเร�ว ถ�กต�อง แม�นย�า และตรวจสอบได�  

2.1.12 คณะกรรมการ ธพส. สน�บสน�นให�ม�บ�คคลท��เป�นอ�สระเป�นผ��ตรวจน�บหร�อตรวจสอบคะแนนเส�ยงใน
การประช�ม และเป�ดเผยผลการลงคะแนนท��เห�นด�วย ไม�เห�นด�วย และงดออกเส�ยง ในแต�ละวาระการ
ประช�มให�ท��ประช�มผ��ถ�อห��นทราบ  พร�อมท��งบ�นท�กไว�ในรายงานการประช�ม  

การจ�ดท�ารายงานการประช�มและเป�ดเผยม��การประช�มผ����อห��น 

2.1.13 คณะกรรมการ ธพส. ควรก�าก�บด�แลให� ธพส. เป�ดเผยมต�ท��ประช�มผ��ถ�อห��นพร�อมผลการลงคะแนน
เส�ยงภายในว�นท�าการไปด�วยว�ธ�ท��ผ��ถ�อห��นเข�าถ�งได�อย�างสะดวก 

2.1.14 คณะกรรมการ ธพส. ควรด�แลให�รายงานการประช�มผ��ถ�อห��นม�ความถ�กต�องครบถ�วน และม�การ
เป�ดเผยด�วยว�ธ�ท��ผ��ถ�อห��นเข�าถ�งได�อย�างท��วถ�ง 
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2.2 ส�ทธ�ของผ��ถ�อห��นในการแต�งต��งและเล�อกต��งกรรมการ 

การแต�งต��งกรรมการใหม� เป�นไปตามหล�กเกณ�� ตามนโยบายการค�ดสรรและแต�งต�� ง
คณะกรรมการท��โปร�งใสและไม�ม�ล�กษณะต�องห�าม ตามพระราชบ�ญญ�ต�ค�ณสมบ�ต�มาตรฐานส�าหร�บกรรมการ 
และพน�กงานร�ฐว�สาหก�จ พ.ศ. 2518 มต�คณะร�ฐมนตร�เม��อว�นท�� 18 กรกฎาคม 2560  เร��องแนวทางการแต�งต��ง
คณะกรรมการร�ฐว�สาหก�จ และไม�ม�ผลประโยชน�ท�บซ�อน หร�อส�วนได�เส�ยก�บก�จการของ ธพส. 

 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

2.2.1 ม�วาระเร��องกระบวนการสรรหากรรมการร�ฐว�สาหก�จ โดยเป�ดเผยเกณ��ให�ท��ประช�มผ��ถ�อห��นร�บทราบ 

2.2.2 เป�ดเผยประว�ต�กรรมการท�กคน รวมถ�งการรายงานความข�ดแย�งทางผลประโยชน� การม�ส�วนได�ส�วนเส�ย 
(Conflict of Interest) และแสดงรายการท��เก��ยวโยงก�น (Connected Transaction) โดยได�
เผยแพร�ในรายงานประจ�าป� และเว�บไซต�ของ ธพส. พร�อมท��งม�การปร�บปร�งข�อม�ลให�เป�นป�จจ�บ�น 
ท�กคร��งท��ม�การเปล��ยนแปลง 

2.2.3 ม�การสรรหากรรมการจากบ�ญช�รายช��อกรรมการท��กระทรวงการคล�งจ�ดท�าข��น 
 

2.3 บทบาทของผ��ถ�อห��นในการก�าหนดค�ณล�กษณะของกรรมการ 

การเสนอช��อและแต�งต��งกรรมการใหม� ควรม�การก�าหนดให�ม�ความหลากหลายในด�าน ความร��
ความสามารถ ท�กษะ ความช�านาญ รวมท��งความหลากหลายเร��องเพศและอาย�  ค�ณสมบ�ต�ด�งกล�าวควรถ�ก
ก�าหนดในนโยบายการสรรหาและแต�งต��งกรรมการ ซ��งสอดคล�องเหมาะสมก�บท�ศทางของกลย�ทธ�ท�� ธพส. 
ก�าหนดไว� ซ��งจะช�วยสามารถเพ��มค�ณค�าให� ธพส. 

 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

2.3.1 ม�การก�าหนดนโยบายการสรรหาและแต�งต��งกรรมการ เพ��อให�คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค�าตอบแทน น�าไปปฏ�บ�ต�และน�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพ��อให�ท��ประช�มผ��ถ�อห��นอน�ม�ต� เช�น จ�านวน
การด�ารงต�าแหน�งกรรมการ ไม�ควรเก�น 3 แห�ง การแต�งต��งอด�ตผ��บร�หารส�งส�ดของ ธพส. ให�กล�บมา
เป�นกรรมการ ธพส. ควรม�ระยะเวลาเว�นว�าง จากต�าแหน�งผ��บร�หารอย�างน�อย 2 ป� หร�อ กรรมการใน
ร�ฐว�สาหก�จไม�ควรด�ารงต�าแหน�งเป�นผ��ก�าก�บด�แลหร�อ Regulator ของร�ฐว�สาหก�จสาขาน��นๆ และ
กรรมการท�กคนม�หน�าท��เข�าประช�มท�กคร��ง 

2.3.2 ม�การเป�ดเผยประว�ต�กรรมการท�กคนและท�กคร��งท��ม�การเปล��ยนแปลงกรรมการผ�านเว�บไซต� พร�อม
แสดงว�นท�� เด�อน ป� ท��ได�ร�บแต�งต��งเป�นกรรมการ 

2.3.3 สน�บสน�นให�ม�การสรรหากรรมการใหม�จากบ�ญช�รายช��อกรรมการท��กระทรวงการคล�งจ�ดท�าข��น และ
เป�นกรรมการม�ออาช�พ กล�าวค�อ เข�าใจบทบาทของการท�าหน�าท��กรรมการท��แตกต�างจากการเป�น
ผ��บร�หาร ม�ความท��มเทและสามารถอ�ท�ศเวลา เพ��อเข�าร�วมประช�มและก�จกรรมของ ธพส. ได� และม�การ
พ�ฒนาความร��ให�ตนเองอย�างต�อเน��อง เพ��อสามารถท�าหน�าท��กรรมการได�อย�างสมบ�รณ� 
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2.4 ความเท�าเท�ยมก�นของผ��ถ�อห��น 

โดยหล�กการในกรณ�ท��ผ��ถ�อห��นม�มากกว�าหน��ง หร�อม�ผ��ถ�อห��นรายใหญ�และรายย�อย คณะกรรมการ
ต�องสร�างความม��นใจให�ผ��ถ�อห��นม�ความม��นใจท�กราย ว�าได�ร�บการปฏ�บ�ต�และได�ร�บการปกป�องส�ทธ�ข��นพ��นฐาน
อย�างเท�าเท�ยมก�น เช�น การเสนอช��อบ�คคลเพ��อเข�าด�ารงต�าแหน�งกรรมการ การเป�ดโอกาสให�ผ��ถ�อห��นท��ไม�
สามารถเข�าประช�มด�วยตนเองสามารถใช�ส�ทธ�โดยมอบฉ�นทะให�ผ��อ��นมาประช�มและออกเส�ยงลงมต�แทน 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

2.4.1 คณะกรรมการ ธพส. ก�าหนดให�กรรมการและผ��บร�หาร 4 ระด�บ รวมถ�งกรรมการผ��จ�ดการ เป�ดเผย
ข�อม�ลเก��ยวก�บส�วนได�ส�วนเส�ยของตน เพ��อให�ผ��ถ�อห��นพ�จารณาธ�รกรรมท��อาจม�ความข�ดแย�งของ
ผลประโยชน�และสามารถต�ดส�นใจเพ��อไม�ให�กรรมการและผ��บร�หารม�ส�วนได�ส�วนเส�ยก�บธ�รกรรมของ 
ธพส. 

2.4.2 ประธานในท��ประช�มจ�ดสรรเวลาให�ผ��ถ�อห��น เพ��อต��งค�าถามใด ๆ ตามระเบ�ยบวาระการประช�มและ 
เร��องท��เสนอ 

2.4.3 ประธานกรรมการและเลขาน�การคณะกรรมการ ม�การก�าหนดการไม�เพ��มวาระการประช�มท��ไม�ได�แจ�ง
ไว�ในหน�งส�อเช�ญประช�ม 

 
 

 



 

16 

;หมวดท�� 3 ความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการ 
 

กรรมการท�กคนม�บทบาทหน�าท��ความร�บผ�ดชอบในฐานะกรรมการเท�าเท�ยมก�น ม�หน�าท�� ควบค�ม
ต�ดตามด�แลและต�ดส�นใจเร��องนโยบายให�บรรล�ตามเป�าหมายท��ก�าหนดไว� และปฏ�บ�ต�หน�าท��ด�วยความระม�ดระว�ง 
(Duty of Care) และด�วยความซ��อส�ตย�ส�จร�ต (Duty of Loyalty)  

คณะกรรมการ ม�หน�าท��ท��งทางด�านการปฏ�บ�ต�ให�ถ�กต�องตามกฎระเบ�ยบ กฎเกณ�� กฎหมาย 
(Comformance Role) ท�าให�บร�ษ�ทท��ด�ารงต�าแหน�งเป�นกรรมการม�ม�ลค�าเพ��ม ม�ก�าไรกล�บไปย�งผ��ถ�อห��น 
(Performance Role)  วางแผนกลย�ทธ�ร�วมก�บผ��บร�หารและก�าหนดนโยบายส�าหร�บกรรมการเพ��อเป�น
แนวทางในการปฏ�บ�ต�งานร�วมก�น ในขณะเด�ยวก�นคณะกรรมการ ธพส. ย�งต�องม�นโยบายให�ผ��บร�หาร โดย
จ�ดท�าเป�นนโยบาย และมอบอ�านาจ เพ��อให�ผ��บร�หารสามารถน�านโยบายไปปฏ�บ�ต�เพ��อให�เก�ดผลส�าเร�จ ในการ
บร�หารควบค�ม ด�แลการด�าเน�นงานประจ�า ซ��งเป�นงานบร�หารประจ�า (Day to Day Management) ม�อ�านาจ
ต�ดส�นใจภายในอ�านาจท��คณะกรรมการมอบให� และม�หน�าท��รายงานผลปฏ�บ�ต�งานให�แก�คณะกรรมการ  

คณะกรรมการ ม�หน�าท��ก�าก�บด�แลก�จการเพ��อประโยชน�ส�งส�ดของ ธพส. งานของกรรมการ ค�อ  
การประช�ม ม�ลค�าเพ��มของกรรมการ ค�อ ความค�ดเห�น การให�ม�มมอง การว�พากษ�ว�จารณ� และพ�จารณาอน�ม�ต�แต�ละ 
วาระการประช�มด�วยความรอบคอบระม�ดระว�ง  จ�งจ�าเป�นอย�างย��งท��กรรมการท�กคนต�องอ�ท�ศเวลาอย�างเพ�ยงพอ  
ในการเตร�ยมต�วก�อนเข�าประช�ม ม�การต��งค�าถาม และให�ความค�ดเห�นอย�างสร�างสรรค� รวมท��งให�กรรมการร�วมก�น 
เพ��มประส�ทธ�ภาพของคณะกรรมการ ซ��งเป�นการแสดงถ�งการปฏ�บ�ต�หน�าท��ของกรรมการได�อย�างสมบ�รณ� 

องค�ประกอบท��เอ��ออ�านวยให�คณะกรรมการ สามารถปฏ�บ�ต�หน�าท��ได�อย�างสมบ�รณ�ค�อ 
 

3.1 โครงสร�างคณะกรรมการ ธพส. 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

3.1.1 คณะกรรมการ ธพส. ม�กรรมการจ�านวนท��งส��น 11 คน ประกอบด�วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอ��นอ�กไม�เก�น 10 คน รวมท��งกรรมการผ��จ�ดการ ซ��งเป�นกรรมการและเลขาน�การ คณะกรรมการ
ควรม�การพ�จารณาทบทวนจ�านวนของกรรมการในคณะกรรมการให�ม�ความเหมาะสมก�บการ
ด�าเน�นงาน ท��งน�� การพ�จารณาเพ��มหร�อลดจ�านวนกรรมการท�าได�โดยผ�านการอน�ม�ต�จากท��ประช�ม 
ผ��ถ�อห��น  โดยให�ด�าเน�นการตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบท��เก��ยวข�อง  

3.1.2 คณะกรรมการ ธพส. พ�จารณาก�าหนดโครงสร�างคณะกรรมการให�ม�กรรมการท��เป�นอ�สระอย�างน�อย
จ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท��งหมด  

3.1.3 คณะกรรมการ ธพส. ก�าหนดโครงสร�างของคณะกรรมการให�ประกอบด�วย กรรมการท��ม�ค�ณล�กษณะ
เฉพาะด�านท��ม�ความจ�าเป�นต�อการด�าเน�นธ�รก�จและจ�าเป�นต�อการบรรล�เป�าหมายหล�กและพ�นธก�จ
ของ ธพส. และม�ค�ณสมบ�ต�หลากหลายด�าน ท��งในด�านความร�� ประสบการณ� ท�กษะ ความสามารถ 
ตลอดจนความหลากหลายทางด�านอาย�และเพศ  
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3.1.4 กรรมการ ธพส. ควรด�ารงต�าแหน�งกรรมการร�ฐว�สาหก�จอ��นได�ไม�เก�น 3 แห�ง และถ�าม�การด�ารง
ต�าแหน�งกรรมการในบร�ษ�ทและหร�อหน�วยงานของร�ฐเพ��มเต�มจะต�องไม�เป�นอ�ปสรรคต�อการปฏ�บ�ต�
หน�าท��ท��กรรมการของร�ฐว�สาหก�จ โดยพ�จารณาถ�งประส�ทธ�ภาพการท�างานของกรรมการท��ด�ารง
ต�าแหน�งหลายบร�ษ�ท เพ��อให�ม��นใจว�ากรรมการสามารถอ�ท�ศเวลาในการปฏ�บ�ต�หน�าท��ให�แก�บร�ษ�ทได�
อย�างเพ�ยงพอ การด�ารงต�าแหน�งของกรรมการท�กแห�งต�องม�การเป�ดเผยไว�บนเว�บไซต�และในรายงาน
ประจ�าป�   

3.1.5 กรรมการไม�ควรประกอบก�จการหร�อด�ารงต�าแหน�งกรรมการ ผ��บร�หาร หร�อพน�กงานในก�จการอ�น
เป�นการแข�งข�นก�บร�ฐว�สาหก�จ  

3.1.6 ให�คณะกรรมการเล�อกต��งกรรมการคนหน��งเป�นประธานกรรมการ และหากเห�นสมควรจะเล�อกต��ง
กรรมการอ�กคนหน��งหร�อหลายคนเป�นรองประธานกรรมการก�ได� 

3.1.7 ประธานกรรมการควรเป�นกรรมการอ�สระ เว�นแต�กรณ�ท��ม�กฎหมายและกฎระเบ�ยบท��เก��ยวข�อง
ก�าหนดไว�เป�นอย�างอ��น โดยในกรณ�ท��ประธานกรรมการไม�ได�เป�นกรรมการท��เป�นอ�สระ คณะกรรมการ
ควรจ�ดให�ม�กระบวนการท��ท�าให�เก�ดการถ�วงด�ลอ�านาจในการท�างานของประธานกรรมการ และท�าให�
เก�ดการท�างานท��เป�นอ�สระ  

3.1.8 คณะกรรมการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน�งของกรรมการไว�คราวละ 3 ป� ในกรณ�ท��จะแต�งต��ง
กรรมการน��นให�ด�ารงต�าแหน�งต�อไป คณะกรรมการจะพ�จารณาถ�งความจ�าเป�นและน�าเสนอต�อ 
ผ��ถ�อห��นเพ��ออน�ม�ต� 

3.1.9 กรรมการหร�อผ��บร�หารระด�บส�งของ ธพส. ไม�เคยเป�นพน�กงานหร�อห��นส�วนของบร�ษ�ทสอบบ�ญช�
ภายนอกท�� ธพส. ใช�มาในช�วงเวลา 2 ป� ก�อนได�ร�บแต�งต��งเป�นกรรมการของร�ฐว�สาหก�จน��น  

3.1.10 คณะกรรมการควรม�กรรมการท��ไม�เป�นผ��บร�หารอย�างน�อย 1 คนท��ม�ประสบการณ�การท�างานเก��ยวข�อง
ก�บธ�รก�จของ ธพส. 

3.1.11 คณะกรรมการควรพ�จารณาแต�งต��งคณะอน�กรรมการตามความจ�าเป�นเพ��อพ�จารณาประเด�นเฉพาะ
เร��อง กล��นกรองข�อม�ลและเสนอแนวทางการพ�จารณาก�อนให�คณะกรรมการเห�นชอบต�อไป  
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3.2 การสรรหากรรมการ 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

3.2.1 คณะกรรมการควรจ�ดต��งคณะอน�กรรมการสรรหา ซ��งอน�กรรมการสรรหาส�วนใหญ�และประธาน
คณะอน�กรรมการสรรหาควรเป�นกรรมการท��เป�นอ�สระ โดยคณะกรรมการสรรหาควรจ�ดให�ม�การ
ประช�มเพ��อพ�จารณาหล�กเกณ��และว�ธ�การสรรหาบ�คคล เพ��อให�ได�กรรมการท��ม�ค�ณสมบ�ต�ท��จะท�าให�
คณะกรรมการม�องค�ประกอบความร��ความช�านาญท��เหมาะสม รวมท��งม�การพ�จารณาประว�ต�ของ
บ�คคลด�งกล�าว และเสนอความเห�นต�อคณะกรรมการ ก�อนจะน�าเสนอท��ประช�มผ��ถ�อห��นหร�อ
คณะกรรมการ ธพส. ให�เป�นผ��แต�งต��งกรรมการ   โดยต�องเสนอข�อม�ลอย�างเพ�ยงพอเก��ยวก�บบ�คคลท��
ได�ร�บเสนอช��อ เพ��อประกอบการต�ดส�นใจ  

3.2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ ควรจ�ดให�ม�การประช�มเพ��อพ�จารณาหล�กเกณ��และว�ธ�การสรรหากรรมการท��
ไม�ใช�กรรมการโดยต�าแหน�งให�เป�นไปอย�างเหมาะสม เว�นแต�ม�กฎหมายก�าหนดหล�กเกณ��และว�ธ�การ
สรรหากรรมการท��ไม�ใช�กรรมการโดยต�าแหน�งเป�นการเฉพาะ ให�ด�าเน�นการตามกฎหมายน��น  

3.2.3 คณะกรรมการสรรหาฯ ควรทบทวนหล�กเกณ��และว�ธ�การสรรหากรรมการอย�างสม��าเสมอ เพ��อเสนอแนะ
ต�อคณะกรรมการ ก�อนท��จะม�การสรรหากรรมการแทนกรรมการท��ครบวาระ  

3.2.4 ม�ค�ณสมบ�ต�ของกรรมการร�ฐว�สาหก�จตามพระราชบ�ญญ�ต�ค�ณสมบ�ต�มาตรฐานส�าหร�บกรรมการและ
พน�กงานร�ฐว�สาหก�จ พ.ศ. 2518 และท��แก�ไขเพ��มเต�มตาม มาตรา 5 กรรมการของร�ฐว�สาหก�จ 
นอกจากต�องม�ค�ณสมบ�ต�และไม�ม�ล�กษณะต�องห�ามตามท��ก�าหนดไว�ส�าหร�บร�ฐว�สาหก�จน��นๆ แล�วย�ง
ต�องม�ค�ณสมบ�ต�และ ไม�ม�ล�กษณะต�องห�ามด�งต�อไปน�� 
(1) ม�ส�ญชาต�ไทย (ม�ให�ใช�บ�งค�บแก�กรรมการชาวต�างประเทศ ท��ร�ฐว�สาหก�จจ�าเป�นต�องแต�งต��งตามข�อ

ผ�กพ�นหร�อตามล�กษณะของก�จการ) 
(2) ม�อาย�ไม�เก�นหกส�บห�าป�บร�บ�รณ� 
(3) ม�ค�ณว�ฒ�และประสบการณ�เหมาะสมก�บก�จการของร�ฐว�สาหก�จน��นๆ  
(4) ไม�เป�นหร�อเคยเป�นบ�คคลล�มละลาย  
(5) ไม�เคยได�ร�บโทษจ�าค�กโดยค�าพ�พากษาถ�งท��ส�ด เว�นแต�เป�นโทษส�าหร�บความผ�ดท��ได�กระท�าโดย

ประมาท หร�อความผ�ดลห�โทษ  
(5/1) ไม�เป�นบ�คคลว�กลจร�ตหร�อจ�ตฟ��นเฟ�อนไม�สมประกอบ 
(5/2) ไม�เคยต�องค�าพ�พากษาหร�อค�าส��งของศาลให�ทร�พย�ส�นตกเป�นของแผ�นด�นเพราะร��ารวย

ผ�ดปกต�หร�อม�ทร�พย�ส�นเพ��มข��นผ�ดปกต� 
(5/3) ไม�เป�นสมาช�กสภาผ��แทนราษฎร สมาช�กว�ฒ�สภา สมาช�กสภาท�องถ��นหร�อผ��บร�หารท�องถ��น 

(6) ไม�เป�นข�าราชการการเม�อง เว�นแต�เป�นการด�ารงต�าแหน�งกรรมการตามบทบ�ญญ�ต�แห�งกฎหมาย 
(7) ไม�เป�นกรรมการพรรคการเม�องหร�อเจ�าหน�าท��ในพรรคการเม�อง 
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(8) ไม�เป�นผ��ถ�อห��นของร�ฐว�สาหก�จน��นหร�อผ��ถ�อห��นของน�ต�บ�คคลท��ร�ฐว�สาหก�จน��นถ�อห��นอย��  
(ม�ให�ใช�บ�งค�บแก�กรรมการท��ไม�เป�นข�าราชการ พน�กงาน หร�อล�กจ�างท��ม�ต�าแหน�งหร�อ
เง�นเด�อนประจ�าต�าแหน�งของราชการส�วนกลาง ส�วนภ�ม�ภาค ส�วนท�องถ��น หร�อหน�วยงานอ��น
ของร�ฐ และกรรมการน��นถ�อห��นไม�เก�นร�อยละศ�นย�จ�ดห�าของท�นช�าระแล�วของร�ฐว�สาหก�จซ��ง
ตนเป�นกรรมการถ�อห��นอย��) 

(9) ไม�เป�นผ��ด�ารงต�าแหน�งใดในน�ต�บ�คคลท��ร�ฐว�สาหก�จน��นเป�นผ��ถ�อห��น เว�นแต�คณะกรรมการของ
ร�ฐว�สาหก�จน��นมอบหมายให�ด�ารงต�าแหน�งกรรมการหร�อด�ารงต�าแหน�งอ��น ในน�ต�บ�คคลท��
ร�ฐว�สาหก�จน��นเป�นผ��ถ�อห��น 

(10) ไม�เป�นกรรมการหร�อผ��บร�หารหร�อผ��ม�อ�านาจในการจ�ดการหร�อม�ส�วนได�เส�ยในน�ต�บ�คคล  
ซ��งเป�นผ��ร�บส�มปทานผ��ร�วมท�นหร�อม�ประโยชน�ได�เส�ยเก��ยวข�องก�บก�จการของร�ฐว�สาหก�จน��น  
เว�นแต�เป�นประธานกรรมการ กรรมการ หร�อผ��บร�หาร โดยการมอบหมายของร�ฐว�สาหก�จน��น 

3.2.5 แนวทางการแต�งต��งกรรมการรร�ฐว�สาหก�จ เพ��อให�การสรรหาและแต�งต��งกรรมการในคณะกรรมการ
ร�ฐว�สาหก�จด�าเน�นการอย�างม�หล�กเกณ��และโปร�งใส ให�เป�นไปตามหล�กการก�าก�บด�แลก�จการท��ด� 
คณะกรรมการนโยบายร�ฐว�สาหก�จ จ�งได�ก�าหนดแนวทางปฏ�บ�ต�ในการพ�จารณาบ�คคลท��สมควรได�ร�บ
การเสนอช��อเพ��อแต�งต��งเป�นกรรมการในคณะกรรมการร�ฐว�สาหก�จ ด�งน�� 

(1) ให�น�าสมรรถนะหล�กและความร��ท��จ�าเป�น (Skill Matrix) มาใช�ในการพ�จารณาสรรหา และแต�งต��ง
กรรมการร�ฐว�สาหก�จ เพ��อให�ร�ฐว�สาหก�จได�กรรมการตรงก�บความต�องการท��แท�จร�งในการ
ข�บเคล��อนและพ�ฒนาร�ฐว�สาหก�จ ท��งน�� กฎหมายจ�ดต��งของร�ฐว�สาหก�จได�ก�าหนดความเช��ยวชาญ
ไว�เป�นการเฉพาะ การก�าหนด Skill Matrix ต�องเป�นไปตามความเช��ยวชาญด�งกล�าวด�วย 

(2) ในการแต�งต��งกรรมการอ��นท��ม�ใช�กรรมการโดยต�าแหน�งในร�ฐว�สาหก�จแห�งใด ให�ผ��ม�อ�านาจ
พ�จารณาเสนอช��อจากผ��ทรงค�ณว�ฒ�ท��ม�ประสบการณ�การท�างานในภาคธ�รก�จไม�น�อยกว�า 1 ใน 3 
ของจ�านวนกรรมการอ��นของร�ฐว�สาหก�จน��น  ท��งน�� เพ��อให�ร�ฐว�สาหก�จม�กรรมการท��ม�ความร�� 
ความสามารถ จากภาคธ�รก�จต�างๆ มากย��งข��น 

(3) ห�ามม�ให�ม�การแต�งต��งผ��บร�หารส�งส�ดหร�อพน�กงานร�ฐว�สาหก�จแห�งหน��งแห�งใดเป�นกรรมการใน
คณะกรรมการร�ฐว�สาหก�จอ��น เว�นแต�กรณ�ท��ม�กฎหมายก�าหนดหร�อกรณ�การแต�งต��งเป�นกรรมการ
ในคณะกรรมการของบร�ษ�ทท��ร�ฐว�สาหก�จน��นถ�อห��นอย�� ท��งน�� เพ��อให�เป�นไปตามพระราชบ�ญญ�ต�
ค�ณสมบ�ต�มาตรฐานส�าหร�บกรรมการและพน�กงานร�ฐว�สาหก�จ พ.ศ. 2518  และท��แก�ไขเพ��มเต�ม
ในเร��องของการปฏ�บ�ต�งานของผ��บร�หารส�งส�ดและพน�กงานร�ฐว�สาหก�จ 

(4) ไม�แต�งต��งสมาช�กสภาน�ต�บ�ญญ�ต�แห�งชาต� ข�าราชการการเม�องและผ��ด�ารงต�าแหน�งทางการเม�อง
เป�นกรรมการในคณะกรรมการร�ฐว�สาหก�จเพ��มเต�ม ท��งน��  เพ��อให�เป�นไปตามเจตนารมณ�
ร�ฐธรรมน�ญแห�งราชอาณาจ�กรไทย พ.ศ. 2560 

(5) ให�ม�ผ��แทนกระทรวงการคล�งท��เป�นข�าราชการประจ�าในกระทรวงการคล�ง เป�นกรรมการใน
คณะกรรมการร�ฐว�สาหก�จ เพ��อร�กษาผลประโยชน�ของทางราชการในฐานะผ��ถ�อห��นของร�ฐว�สาหก�จ 
และเพ��อให�เป�นไปตามระเบ�ยบส�าน�กนายกร�ฐมนตร�ว�าด�วยการก�าหนดนโยบายและก�าก�บด�แล
ร�ฐว�สาหก�จ พ.ศ.2557 และท��แก�ไขเพ��มเต�ม 
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(6) ให�ม�ผ��แทนกระทรวงเจ�าส�งก�ดของร�ฐว�สาหก�จท��เป�นข�าราชการประจ�าในกระทรวงเจ�าส�งก�ด ซ��งไม�
อย��ในหน�วยงานท��ท�าหน�าท��ก�าก�บด�แลการประกอบก�จการของร�ฐว�สาหก�จน��น (Regulator) 
จ�านวน 1 คน เป�นกรรมการในคณะกรรมการร�ฐว�สาหก�จ เพ��อท�าหน�าท��เช��อมโยงนโยบายจาก
กระทรวงเจ�าส�งก�ดของร�ฐว�สาหก�จ  ท��งน�� กรณ�ม�เหต�จ�าเป�นอาจแต�งต��งเพ��มเต�มได�อ�กไม�เก�น 1 คน 

(7) ในกรณ�ท��กฎหมายจ�ดต��งของร�ฐว�สาหก�จก�าหนดให�ม�ผ��ด�ารงต�าแหน�งใดในส�วนราชการหร�อ
หน�วยงานอ��นเป�นกรรมการ และผ��ด�ารงต�าแหน�งน��นจะมอบหมายให�ผ��อ��นปฏ�บ�ต�หน�าท��แทนใน
ต�าแหน�งกรรมการร�ฐว�สาหก�จ ให�ผ��ด�ารงต�าแหน�งน��นพ�จารณามอบหมายผ��ด�ารงต�าแหน�งอ��นใน
หน�วยงานในส�งก�ดท��ม�ความร��ความเช��ยวชาญ ม�เวลา และเหมาะสมก�บความต�องการในการ
พ�ฒนาหร�อแก�ไขป�ญหาของแต�ละร�ฐว�สาหก�จน��น โดยท�าเป�นค�าส��งมอบอ�านาจเพ��อให�เก�ดความ
ร�บผ�ดชอบและต�อเน��องในการปฏ�บ�ต�หน�าท�� 

(8) กรณ�กฎหมายจ�ดต��งของร�ฐว�สาหก�จก�าหนดให�ม�ผ��แทนหน�วยงานต�างๆเป�นกรรมการในคณะกรรมการ
ร�ฐว�สาหก�จ ให�หน�วยงานน��นแต�งต��งจากบ�คคลท��อย��ในหน�วยงานน��น 

(9) ในกรณ�ท��ส�วนราชการแต�งต��งข�าราชการประจ�าไปเป�นกรรมการในร�ฐว�สาหก�จ หากข�าราชการ 
ผ��น��นเกษ�ยณอาย�หร�อพ�นจากการเป�นข�าราชการประจ�า ให�ส�วนราชการน��นแต�งต��งข�าราชการ 
คนใหม�ไปแทน เน��องจากข�าราชการผ��พ�นจากต�าแหน�งแล�วไม�อย��ในข�ายต�องได�ร�บโทษตามน�ย 
พระราชบ�ญญ�ต�ว�าด�วยความผ�ดทางว�น�ยของข�าราชการซ��งไปปฏ�บ�ต�หน�าท��ในหน�วยงานท��ม�ใช� 
ส�วนราชการ พ.ศ.2534 และเพ��อให�การก�าก�บด�แลการด�าเน�นงานของร�ฐว�สาหก�จเป�นไปตามนโย
บายของส�วนราชการน��น เว�นแต�ข�าราชการผ��ท��เกษ�ยณอาย�หร�อพ�นจากการเป�นข�าราชการประจ�า
และส�วนราชการพ�จารณาแล�ว เห�นว�าเป�นผ��ท��ม�ความร��ความสามารถเช��ยวชาญในก�จการ  ซ��งจะ
เป�นประโยชน�ต�อร�ฐว�สาหก�จน��นๆ ส�วนราชการน��นจะพ�จารณาให�บ�คคลด�งกล�าวย�งคงเป�น
กรรมการในร�ฐว�สาก�จต�อไปจนครบวาระท��ย�งเหล�ออย��ก�ได�  ท��งน��ให�ค�าน�งถ�งบทบ�ญญ�ต�ของ
กฎหมายร�ฐว�สาหก�จน��นท��ให�อ�านาจการแต�งต��งหร�อถอดถอนประกอบด�วย เพ��อเป�นไปตามมต�
คณะร�ฐมนตร� เม��อว�นท�� 29 ม�นาคม 2537 เร��อง หล�กเกณ��การแต�งต��งและการพ�นจากต�าแหน�ง
กรรมการร�ฐว�สาหก�จ และบทก�าก�บข�าราชการท��ได�ร�บแต�งต��งให�เป�นกรรมการร�ฐว�สาหก�จ 
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3.3 หน�าท��และความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการ ธพส. 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

3.3.1 การแบ�งแยกบทบาทหน�าท��ระหว�างคณะกรรมการ ธพส. ก�บฝ�ายจ�ดการ  

ธพส. ได�แบ�งแยกบทบาทหน�าท��ความร�บผ�ดชอบระหว�างคณะกรรมการบร�ษ�ทก�บกรรมการผ��จ�ดการ
อย�างช�ดเจน ด�งน�� 

· คณะกรรมการ ม�หน�าท��ก�าก�บด�แลการด�าเน�นงานของ ธพส. ให�เป�นไปตามกฎหมาย ว�ตถ�ประสงค� 
และข�อบ�งค�บของ ธพส. อน�ม�ต�มต�ท��ประช�มและจ�ดท�านโยบายก�าก�บด�แลก�จการของ ธพส. ซ��ง
กรรมการต�องใช�การต�ดส�นใจด�วยความระม�ดระว�งและด�วยความซ��อส�ตย�ส�จร�ต เพ��อประโยชน�
ส�งส�ดต�อผ��ถ�อห��น 

· กรรมการผ��จ�ดการ ม�หน�าท��ปฏ�บ�ต�งานประจ�าร�บนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏ�บ�ต�ให�บรรล�
เป�าหมายและกลย�ทธ�ท��วางไว� 

· คณะกรรมการ ควรจ�ดท�ากฎบ�ตรหร�อนโยบายการก�าก�บด�แลก�จการของคณะกรรมการ (Board 
Chater) ท��ระบ�หน�าท��และความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการเพ��อใช�อ�างอ�งในการปฏ�บ�ต�หน�าท��
ของกรรมการท�กคน และควรม�การทบทวนกฎบ�ตรด�งกล�าวเป�นประจ�าอย�างน�อยป�ละ 1 คร��ง 
รวมท��งควรทบทวนการแบ�งแยกบทบาทหน�าท��ความร�บผ�ดชอบระหว�างคณะกรรมการ บร�ษ�ทก�บ
กรรมการผ��จ�ดการอย�างสม��าเสมอเพ��อให�สอดคล�องก�บท�ศทางขององค�กร 

3.3.2 ก�าหนดว�ส�ยท�ศน�/ ภารก�จและกลย�ทธ�ของ ธพส. ให�สอดคล�องก�บแนวนโยบายของผ��ถ�อห��นท��สน�บสน�น
การเจร�ญเต�บโตอย�างย��งย�น ท��งด�านเศรษฐก�จส�งคมเเละส��งเเวดล�อมให�ความส�าค�ญในการแสวงหา
ข�อม�ลท��เป�นประโยชน�ต�อการก�าหนดท�ศทางการเต�บโตด�งกล�าว รวมถ�งม�การพ�จารณาประเด�น 
ความเส��ยงท��อาจจะเก�ดข��น ท�าให�ม��นใจว�าผ��บร�หารจะสามารถน�าว�ส�ยท�ศน� ท�ศทางการเต�บโตและ 
กลย�ทธ�ท��ถ�กก�าหนดข��น ไปปฏ�บ�ต�ให�เก�ดผลได�อย�างม�ประส�ทธ�ภาพ  

3.3.3 ทบทวนและให�ความเห�นชอบก�บกลย�ทธ�และนโยบายท��ส�าค�ญอย�างน�อยท�กป� รวมถ�งว�ตถ�ประสงค� 
เป�าหมายทางการเง�น และแผนงานต�างๆ ของ ธพส. พร�อมท��งต�ดตามด�แลผ��บร�หารให�ม�การปฏ�บ�ต�
ตามแผนงานท��ก�าหนดไว�ตามท�ศทางและกลย�ทธ�ขององค�กรอย�างสม��าเสมอ  

3.3.4 คณะกรรมการควรก�าก�บด�แลให� ธพส. ด�าเน�นงานตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบท��เก��ยวข�อง มต�ท��
ประช�มผผ��ถ�อห��น ตลอดจนนโยบายการด�าเน�นงานท��ได�ก�าหนดไว�   

3.3.5 คณะกรรมการควรส�งเสร�มให�ม�การสร�างว�ฒนธรรมองค�กรท��ม��งเน�นการปฏ�บ�ต�งานท��เอ��อให�บรรล� พ�นธก�จ 
ว�ตถ�ประสงค� หร�อเป�าหมาย แผนย�ทธศาสตร� และนโยบายการด�าเน�นงานของ ธพส.  

3.3.6 คณะกรรมการควรปฏ�บ�ต�หน�าท��โดยย�ดถ�อประโยชน�ส�งส�ดของ ธพส. เป�นท��ต��ง และกรรมการไม�ควร
กระท�าการใดๆ อ�นอาจท�าให�เก�ดความข�ดแย�งของผลประโยชน�ต�อ ธพส.  
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3.3.7 คณะกรรมการควรก�าก�บด�แลให� ธพส. ม�นโยบายและว�ธ�ปฏ�บ�ต�เพ��อให�การท�ารายการท��อาจม�ความ
ของผลประโยชน�เป�นไปตามข��นตอนการด�าเน�นงาน และเป�นไปเพ��อผลประโยชน�ของ ธพส.  โดยผ��ท��
อาจม�ความข�ดแย�งของผลประโยชน�น��นไม�ควรม�ส�วนร�วมในการต�ดส�นใจการเข�าท�ารายการด�งกล�าว 
รวมท��งให�ม�การเป�ดเผยข�อม�ลตามท��กฎหมายและกฎระเบ�ยบท��เก��ยวข�องก�าหนด  

3.3.8 คณะกรรมการควรก�าหนดบทบาทและอ�านาจหน�าท��ของประธานกรรมการให�ช�ดเจน และสน�บสน�น
ให�ประธานกรรมการสามารถปฏ�บ�ต�หน�าท��ได�อย�างสมบ�รณ�และเหมาะสม  

3.3.9 ก�าหนดนโยบายบร�หารความเส��ยง จ�ดให�ม�การประเม�นถ�งป�จจ�ยเส��ยงส�าค�ญท��อาจเก�ดข��น และก�าหนด
แนวทางการบร�หารจ�ดการความเส��ยงด�งกล�าวอย�างครอบคล�ม ด�แลให�ผ��บร�หารม�ระบบหร�อกระบวนการ
ท��ม�ประส�ทธ�ภาพในการบร�หารจ�ดการความเส��ยง 

3.3.10 จ�ดให�ม�ระบบบ�ญช�การรายงานทางการเง�นและการสอบบ�ญช�ท��ม�ความน�าเช��อถ�อรวมท��งด�แลให�ม�
กระบวนการในการประเม�นความเหมาะสมของการควบค�มภายในและการตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนระบบบร�หารความเส��ยงท��ม�ประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผล โดยม�การเป�ดเผยไว�ในรายงาน
ประจ�าป�  

3.3.11 จ�ดให�ม�หน�วยงานก�าก�บด�แลการปฏ�บ�ต�งาน (Compliance Unit) เพ��อคอยด�แลให�บร�ษ�ทปฏ�บ�ต�ตาม
กฎเกณ�� กฎระเบ�ยบ ท��งภายนอกและภายใน ธพส. 

3.3.12 จ�ดต��งหน�วยงานตรวจสอบภายในข��นเป�นหน�วยงานหน��งภายใน ธพส. เพ��อแสดงว�า ธพส. ม�ระบบ
ควบค�มภายในท��ม��นคง ฝ�ายตรวจสอบภายในทราบจ�ดอ�อนจ�ดแข�งของ ธพส. เป�นอย�างด�  จ�งท�าให� 
การตรวจสอบภายในเป�นไปอย�างม�ประส�ทธ�ภาพ 

3.3.13 จ�ดให�ม�การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานตนเองประจ�าป�ของคณะกรรมการ กรรมการรายบ�คคล 
ประธานกรรมการ คณะกรรมการช�ดย�อย 

3.3.14 จ�ดท�าแผนพ�ฒนากรรมการประจ�าป� 

3.3.15 น�าเสนอค�าตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการรายบ�คคล ประธานกรรมการ คณะกรรมการช�ดย�อย 
ต�อผ��ถ�อห��น อน�ม�ต�ประจ�าป�และเป�ดเผยในรายงานประจ�าป� 

3.3.16 ประเม�นผลงานของกรรมการผ��จ�ดการเป�นประจ�าท�กป� เพ��อใช�เป�นเกณ��ในการก�าหนดค�าตอบแทน
กรรมการผ��จ�ดการให�สอดคล�องก�บผลการปฏ�บ�ต�งาน 

3.3.17 เป�ดเผยนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนกรรมการผ��จ�ดการท��ม�ความเหมาะสม เพ��อก�อให�เก�ดแรงจ�งใจท��ง
ในระยะส��นและระยะยาว 

3.3.18 จ�ดให�ม�การจ�ดท�าแผนส�บทอดต�าแหน�งกรรมการผ��จ�ดการและผ��บร�หารระด�บส�ง  

3.3.19 จ�ดให�ม�ช�องทางในการส��อสารก�บผ��ถ�อห��นและผ��ม�ส�วนได�เส�ยแต�ละกล��มอย�างเหมาะสม และม�การ
ประเม�นผลในด�านการเป�ดเผยข�อม�ล ท�าให�ม��นใจว�าม�ความถ�กต�อง ช�ดเจน โปร�งใส น�าเช��อถ�อและม�
มาตรฐานส�ง 

3.3.20 เป�นผ��น�าและเป�นแบบอย�างในการปฏ�บ�ต�งานท��ด� สอดคล�องก�บแนวทางการก�าก�บด�แลก�จการท��ด� และ
แนวทางความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมของ ธพส. 
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3.3.21 ไม�เป�นกรรมการในการจ�ดซ��อจ�ดจ�างของ ธพส. 

3.3.22 คณะกรรมการตรวจสอบของ ธพส. ไม�ด�ารงต�าแหน�งกรรมการตรวจสอบของบร�ษ�ทย�อย 

3.3.23 กรรมการท��เป�นผ��บร�หารสามารถไปด�ารงต�าแหน�งกรรมการในร�ฐว�สาหก�จและบร�ษ�ทอ��นท��งท��จด
ทะเบ�ยนในตลาดหล�กทร�พย�และบร�ษ�ทจ�าก�ดไม�เก�น 2 แห�ง โดยต�องได�ร�บอน�ม�ต�จากคณะกรรมการ 
ธพส. 

3.3.24 สน�บสน�นให� ธพส. ม�การด�าเน�นงานเพ��อต�อต�านการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นท�กร�ปแบบ เพ��อให�เก�ดประโยชน�
ส�งส�ดต�อธ�รก�จของ ธพส. ตลอดจนผ��ม�ส�วนได�เส�ย  

3.3.25 ส�งเสร�มให�เก�ดการปฏ�บ�ต�ตามจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จน��แก�กรรมการ ผ��บร�หาร และ
บ�คคลภายนอก โดยการ 

(1) แจกค��ม�อจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จให� กรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงานท�กคนลงนาม
ร�บทราบเพ��อปฏ�บ�ต� 

(2) ประกาศค��ม�อจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จอย��ในระบบ Intranet ท��ท�กคนท��ม�ส�วนเก��ยวข�อง
สามารถเข�าถ�งข�อม�ลได� 

(3) ประกาศไว�บนเว�บไซต�ของ ธพส. 
 

3.4 ความเป�นอ�สระของกรรมการ 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

3.4.1 คณะกรรมการควรจ�ดให�ม�ระบบการรายงานความเป�นอ�สระของกรรมการท��เป�นอ�สระ โดยเม��อได�ร�บ
การแต�งต��งให�กรรมการท��เป�นอ�สระเป�ดเผยความส�มพ�นธ�ก�บ ธพส. และความเก��ยวข�องก�บฝ�าย
จ�ดการ ผ��ถ�อห��นรายใหญ� กล��มผ��ถ�อห��นรายใหญ�หน�วยงานของร�ฐ หร�อบ�คคลใดก�ตามท��จะท�าให�เก�ด
การต�ดส�นใจท��ไม�เป�นอ�สระและควรจ�ดท�าท�กป�ในระยะเวลาท��ด�ารงต�าแหน�ง  ท��งน�� ในกรณ�ท��
กรรมการอ�สระเปล��ยนแปลงสถานะระหว�างด�ารงต�าแหน�งจนขาดค�ณสมบ�ต�ในการเป�นกรรมการ 
เพ��อพ�จารสถานะการด�ารงต�าแหน�งของกรรมการโดยท�นท�  

3.4.2 กรรมการท��เป�นอ�สระจากภายนอกท�ารายงานร�บรองความเป�นอ�สระเม��อได�ร�บการแต�งต��งประจ�าป� 

3.4.3 กรรมการท��เป�นอ�สระจากภายนอกม�การประช�มก�นเอง อย�างน�อย 2 คร��งต�อป� ซ��งไม�ม�กรรมการ 
โดยต�าแหน�งหร�อกรรมการท��เป�นข�าราชการเข�าร�วมประช�มด�วยความเป�นอ�สระเป�นป�จจ�ยส�าค�ญ 
ในการเสร�มสร�างความร�บผ�ดชอบต�อการปฏ�บ�ต� งานตามหน�าท�� ของกรรมการ ส�าน�กงาน
คณะกรรมการนโยบายร�ฐว�สาหก�จ ให� ธพส.ก�าหนดค�ณสมบ�ต�ของ “กรรมการอ�สระ” อ�างอ�งตาม
ประกาศของคณะกรรมการตลาดท�น เร��องค�ณสมบ�ต�ของ กรรมการตรวจสอบ ด�งน��  
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(1) ไม�เป�นหร�อเคยเป�นกรรมการท��ม�ส�วนร�วมบร�หารงาน ล�กจ�าง พน�กงาน ท��ปร�กษาท��ได�เง�นเด�อนประจ�า
หร�อผ��ม�อ�านาจควบค�มของบร�ษ�ท ผ��ถ�อห��นรายใหญ�หร�อผ��ม�อ�านาจควบค�ม บร�ษ�ท เว�นแต�จะได�พ�น
จากการม�ล�กษณะด�งกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป� ท��งน�� ล�กษณะต�องห�ามด�งกล�าวไม�รวมถ�งกรณ�ท��
กรรมการอ�สระเคยเป�นข�าราชการ หร�อท��ปร�กษาของส�วนราชการซ��งเป�นผ��ถ�อห��นรายใหญ� หร�อผ��
ม�อ�านาจควบค�มของบร�ษ�ท 

(2) ไม�เป�นบ�คคลท��ม�ความส�มพ�นธ�ทางสายโลห�ต หร�อโดยการจดทะเบ�ยนตามกฎหมายในล�กษณะท��เป�น 
บ�ดามารดา ค��สมรส พ��น�อง และบ�ตร รวมท��งค��สมรสของบ�ตรของผ��บร�หาร ผ��ถ�อห��นรายใหญ� ผ��ม�
อ�านาจควบค�ม หร�อบ�คคลท��จะได�ร�บการเสนอให�เป�นผ��บร�หาร หร�อผ��ม�อ�านาจควบค�มของบร�ษ�ท 

(3) ไม�ม�หร�อเคยม�ความส�มพ�นธ�ทางธ�รก�จก�บ ธพส. ผ��ถ�อห��นรายใหญ� หร�อผ��ม�อ�านาจ ควบค�มของ ธพส. 
ในล�กษณะท��อาจเป�นการข�ดขวางการใช�ว�จารณญาณอย�างอ�สระของตน รวมท��งไม�เป�น หร�อเคยเป�นผ��
ถ�อห��นท��ม�น�ย หร�อผ��ม�อ�านาจควบค�มของผ��ท��ม�ความส�มพ�นธ�ทางธ�รก�จก�บ ธพส. ผ��ถ�อห��นใหญ� หร�อผ��ม�
อ�านาจควบค�มของ ธพส. เว�นแต�จะได�พ�นจากการม�ล�กษณะด�งกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป� 

(4) ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผ��สอบบ�ญช�ของบร�ษ�ทผ��ถ�อห��นใหญ� หร�อผ��ม�อ�านาจควบค�มของ ธพส. และ 
ไม�เป�นผ��ถ�อห��นรายใหญ� ผ��ม�อ�านาจควบค�ม หร�อห��นส�วนของส�าน�กงานสอบบ�ญช� ซ��งม�ผ��สอบบ�ญช�ของ 
ธพส. ผ��ถ�อห��นรายใหญ� หร�อผ��ม�อ�านาจควบค�มของ ธพส. ส�งก�ดอย��  เว�นแต�จะได�พ�นจากการม�
ล�กษณะด�งกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป�  

(5) ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผ��ให�บร�การทางว�ชาช�พใดๆ ซ��งรวมถ�งการให�บร�การเป�นท��ปร�กษากฎหมายหร�อท��
ปร�กษาทางการเง�นซ��งได�ร�บค�าบร�การเก�นกว�า 2 ล�านบาทต�อป� จาก ธพส. ผ��ถ�อห��นรายใหญ� หร�อผ��ม�
อ�านาจควบค�มของ ธพส. และไม�เป�นผ��ถ�อห��นท��ม�น�ย  ผ��ม�อ�านาจควบค�ม หร�อห��นส�วนของผ��ให�บร�การ
ว�ชาช�พน��นด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการม�ล�กษณะด�งกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป�  

(6) ไม�เป�นกรรมการท��ได�ร�บการแต�งต��งข��นเพ��อเป�นต�วแทนของกรรมการของ ธพส. ผ��ถ�อห��นรายใหญ� หร�อ
ผ��ถ�อห��นซ��งเป�นผ��ท��เก��ยวข�องก�บผ��ถ�อห��นรายใหญ�ของ ธพส. 

(7) ไม�ประกอบก�จการท��ม�สภาพอย�างเด�ยวก�น และเป�นการแข�งข�นท��ม�น�ยก�บก�จการของ ธพส. หร�อไม�
เป�นห��นส�วนท��ม�น�ยในห�างห��นส�วน หร�อเป�นกรรมการท��ม�ส�วนร�วมบร�หารงาน ล�กจ�าง พน�กงาน ท��
ปร�กษาท��ร�บเง�นเด�อนประจ�า หร�อถ�อห��นเก�นร�อยละ 1 ของจ�านวนห��นท��ม�ส�ทธ�ออกเส�ยงท��งหมดของ
บร�ษ�ทอ��น ซ��งประกอบก�จการท��ม�สภาพอย�างเด�ยวก�นและเป�นการแข�งข�นท��ม�น�ยก�บก�จการของ ธพส. 

(8) ไม�ม�ล�กษณะอ��นใดท��ท�าให�ไม�สามารถให�ความเห�นอย�างเป�นอ�สระเก��ยวก�บการด�าเน�นงานของ ธพส. 
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3.5 การถ�วงด�ลอ�านาจของคณะกรรมการความเป�นอ�สระของกรรมการ 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

3.5.1 การแต�งต��งกรรมการจากบ�คคลในบ�ญช�รายช��อกรรมการร�ฐว�สาหก�จ (Directors’ Pool) ไม�น�อยกว�า 
1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการอ��นท��ไม�ใช�กรรมการโดยต�าแหน�ง 

3.5.2 รายช��อกรรมการอ�สระจากภายนอกต�องระบ�ไว�ในรายงานประจ�าป� 
 

3.6 บทบาทของกรรมการท��เป�นอ�สระจากภายนอก 

ว�ตถ�ประสงค�ของการแต�งต��งกรรมการท��เป�นอ�สระจากภายนอกให�ด�ารงต�าแหน�งกรรมการ ธพส. เพ��อ
แบ�งป�นประสบการณ�ท��แตกต�างไปจากร�ฐว�สาหก�จและภาคร�ฐ พร�อมก�บน�าประสบการณ�มาใช�ภายใต�บร�บท
ของ ธพส. ตลอดจนอ�ท�ศเวลา ศ�กษาเร�ยนร��ในก�จการของ ธพส. ให�ความร�วมม�อในภารก�จด�านต�างๆ ท��ได�ร�บ
มอบหมาย อ�นเป�นการสร�างม�ลค�าเพ��มให�แก� ธพส. อย�างแท�จร�ง 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

3.6.1 ใช�ประสบการณ�และท�กษะเฉพาะเป�นด�ลยพ�น�จในการร�วมอภ�ปราย พ�จารณา ต�ดส�นใจในเร��องกลย�ทธ�
อย�างเป�นอ�สระ  

3.6.2 ด�แลร�กษาผลประโยชน�ของผ��ถ�อห��นอย�างเต�มท��  

3.6.3 ม�หน�าท��ในการก�าหนดค�าตอบแทนของผ��บร�หารส�งส�ดและก�าก�บด�แลผลปฏ�บ�ต�งานของฝ�ายจ�ดการ  
 

3.7 ความม�ประส�ทธ�ภาพและการจ�ดต��งคณะกรรมการช�ดย�อย 

เพ��อให�ม�การพ�จารณากล��นกรองการด�าเน�นงานท��ส�าค�ญอย�างรอบคอบม�ประส�ทธ�ภาพ  คณะกรรมการ 
ธพส. ควรจ�ดให�ม�การแต�งต��งคณะกรรมการช�ดย�อยให�เหมาะสมตามความจ�าเป�น ท��งน�� ควรประกอบด�วย อย�าง
น�อย 4 คณะ ด�งต�อไปน�� 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

3.7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต�งต��งจากกรรมการ ธพส. อย�างน�อย 3 คน และต�องเป�นกรรมการอ�สระ
ท��งหมด คณะกรรมการตรวจสอบต�องม�ค�ณสมบ�ต�เก��ยวก�บความเป�นอ�สระอ�างอ�งค�ณสมบ�ต�ตามประกาศ 
ของคณะกรรมการก�าก�บตลาดท�น เร��องค�ณสมบ�ต� และขอบเขตการด�าเน�นงานของคณะกรรมการ-
ตรวจสอบ เพ��อท�าหน�าท��สอบทาน/ ก�าก�บด�แลการด�าเน�นงานของ ธพส. ด�แลรายงานทางการเง�น 
ระบบควบค�มภายใน การค�ดเล�อก ผ��ตรวจสอบบ�ญช� การพ�จารณาการท�ารายการท��เก��ยวโยงก�น ข�อข�ดแย�ง- 
ทางผลประโยชน� รวมถ�งความพอเพ�ยงของการบร�หารความเส��ยงองค�กรโดยเฉพาะความเส��ยง
ทางด�านท�จร�ตและคอร�ร�ปช��น ท��งน�� ต�องม�กรรมการอย�างน�อย 1 คน ท��ม�ความร�� ความเข�าใจ หร�อม�
ประสบการณ�ด�าน การบ�ญช�หร�อการเง�นอย�างเพ�ยงพอ ท��จะท�าหน�าท��สอบทานความน�าเช��อถ�อของ 
งบการเง�นและม�ประสบการณ�ความร��ด�านการบ�ญช�หร�อการเง�นอย�างต�อเน��อง สามารถท�าหน�าท��ในการ
สอบทานความน�าเช��อถ�อของงบการเง�น (รายละเอ�ยดกฎบ�ตรคณะกรรมการตรวจสอบ–ส�วนกฎบ�ตร)  
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3.7.2 คณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม โดยแต�งต��งจากกรรมการ ธพส. อย�าง
น�อย 3 คน และอย�างน�อย 1 คน ต�องเป�นกรรมการอ�สระเพ��อท�าหน�าท��พ�จารณาวางนโยบายท��เก��ยวข�อง
ก�บการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�และการส�งเสร�มความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม ต�ดตามด�แลท�าให�เก�ดการปฏ�บ�ต�
ตามแนวปฏ�บ�ต�ท��ด�ตามหล�กการก�าก�บด�แลก�จการท��ด� ต�อคณะกรรมการ ธพส. และก�าก�บด�แลการ
ด�าเน�นงานด�านก�าก�บด�แลก�จการท��ด�ของ ธพส. และความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม เพ��อให�สอดคล�องก�บ
แนวทางท��คณะกรรมการ ธพส. ก�าหนด  (รายละเอ�ยดกฎบ�ตรคณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและ
ความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม–ส�วนกฎบ�ตร)  

3.7.3 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทน โดยแต�งต��งจาก กรรมการ ธพส. อย�างน�อย 3 คน และ
ต�องเป�นกรรมการอ�สระ โดยเฉพาะอย�างย��งประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทน 
เพ��อค�ดเล�อกบ�คคลท��สมควรได�ร�บการเสนอช��อเป�นกรรมการ ธพส. โดยม�หน�าท��ก�าหนดว�ธ�การสรรหา
อย�างม�หล�กเกณ�� โปร�งใสและเหมาะสมก�บกลย�ทธ�ระยะส��นและระยะยาวของ ธพส. ประเม�นคณะกรรมการ  
โดยน�าผลการประเม�นมาจ�ดท�าเป�นแผนพ�ฒนาคณะกรรมการและเพ��อท�าหน�าท��พ�จารณาแนวทาง 
การก�าหนดค�าตอบแทนท��เท�ยงเค�ยงก�บภาคธ�รก�จเด�ยวก�นและไม�ข�ดต�อกฏเกณ��ของ ธพส. ได�แก� 
ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการช�ดย�อย กรรมการช�ดย�อย เพ��อเสนอคณะกรรมการ ธพส. 
พ�จารณาน�าเสนอให�ผ��ถ�อห��นอน�ม�ต� (รายละเอ�ยดกฎบ�ตร คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทน-
ส�วนกฎบ�ตร) 

3.7.4 คณะกรรมการความเส��ยง โดยแต�งต��งจากกรรมการ ธพส. อย�างน�อย 3 คน ซ��งควรเป�นผ��เช��ยวชาญ 
ในธ�รก�จ โดยม�อ�านาจและหน�าท��ในการก�าหนดนโยบายการบร�หารความเส��ยง แผนการจ�ดการความ
เส��ยงและกระบวนการบร�หารความเส��ยงท��วท��งองค�กร รวมท��งก�าหนดระด�บความเส��ยงท��ยอมร�บได�ให�
สอดคล�องก�บแผนธ�รก�จ (รายละเอ�ยดกฎบ�ตรคณะกรรมการความเส��ยงและคณะอน�กรรมการบร�หาร
ความเส��ยง - ส�วนกฎบ�ตร) 

 

3.8 การประเม�นผลคณะกรรมการ 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

3.8.1 คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการช�ดย�อยควรประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานตนเองอย�างน�อยป�ละ  
1 คร��ง เพ��อให�คณะกรรมการร�วมก�นพ�จารณาผลงานและป�ญหาเพ��อการปร�บปร�งแก�ไขต�อไป โดยควร
ก�าหนดบรรท�ดฐานท��จะใช�เปร�ยบเท�ยบก�บผลปฏ�บ�ต�งานอย�างม�หล�กเกณ��  

3.8.2 การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการ ควรประเม�นท��งคณะและรายบ�คคล รวมท��งเป�ดเผย
หล�กเกณ�� ข��นตอน และผลการประเม�นในภาพรวมไว�ในรายงานประจ�าป�  

3.8.3 ธพส. ควรจ�ดให�ม�ท��ปร�กษาภายนอก เพ��อช�วยในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะ ประเด�นในการ
ประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการ อย�างน�อยท�กๆ 3 ป� และเป�ดเผยการด�าเน�นการและ
แผนพ�ฒนาไว�ในรายงานประจ�าป�  
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3.9 การด�าเน�นการประช�ม 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

3.9.1 คณะกรรมการควรจ�ดให�ม�ก�าหนดการประช�มและวาระการประช�มล�วงหน�าอย�างช�ดเจนเป�นประจ�า
ท�กป� และในกรณ�ท��ม�การเสนอวาระการประช�มเพ��มเต�ม ควรให�คณะกรรมการม�มต�เห�นชอบในการ
เพ��มวาระการประช�มด�งกล�าวก�อนการประช�ม  

3.9.2 กรรมการ ธพส. ต�องเข�าร�วมประช�มคณะกรรมการอย�างสม��าเสมอ เพ��อร�บทราบและร�วมก�นต�ดส�นใจ 
ในการด�าเน�นธ�รก�จของ ธพส. โดยในแต�ละป�จะม�การจ�ดประช�มอย�างน�อย 12 คร��ง อาจม�การประช�ม
คร��งพ�เศษเพ��มเต�ม เพ��อพ�จารณาเร��องท��ม�ความส�าค�ญเร�งด�วน 

3.9.3 คณะกรรมการท��ไม�เป�นผ��บร�หารม�การประช�มระหว�างก�น โดยไม�ม�ผ��บร�หารเข�าร�วมเพ��ออภ�ปราย
ป�ญหาต�างๆ ท��อย��ในความสนใจโดยไม�ม�ฝ�ายจ�ดการร�วมด�วยและรายงานให�กรรมการผ��จ�ดการทราบ
ถ�งผลการประช�มอย�างน�อยป�ละ 1 คร��ง  

3.9.4 คณะกรรมการม�หน�าท��เข�าร�วมประช�มคณะกรรมการและให�ความส�าค�ญก�บการเข�าร�วมประช�ม
คณะกรรมการและคณะอน�กรรมการต�างๆ อย�างสม��าเสมออย�างน�อยร�อยละ 90 ของจ�านวนคร��งของ
การประช�มคณะกรรมการและคณะอน�กรรมการต�างๆ ท��งหมด และควรม�กรรมการเข�าประช�ม 
ร�อยละ 80 ข��นไปของจ�านวนกรรมการท��งหมด 

3.9.5 ในการประช�มคณะกรรมการ ธพส. สามารถจะลงมต�ได�เม��อม�จ�านวนกรรมการข��นต��าอย��ไม�น�อยกว�า  
2 ใน 3 จ�งถ�อว�าครบองค�ประช�ม 

3.9.6 ในการประช�มคณะกรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ กรรมการผ��จ�ดการ เป�นผ��ร�วมก�นก�าหนดวาระ
การประช�มประจ�าป�และพ�จารณาเร��องเข�าวาระการประช�มคณะกรรมการ ธพส. โดยเป�ดโอกาสให�
กรรมการแต�ละคน สามารถเสนอเร��องต�างๆ เพ��อเข�าร�บการพ�จารณาเป�นวาระการประช�มได� 

3.9.7 เอกสารประกอบวาระประช�มจะส�งออกล�วงหน�าเพ��อให�กรรมการ ธพส. ม�เวลาท��จะศ�กษาข�อม�ล 
ในวาระต�างๆ ไม�น�อยกว�า 7 ว�นก�อนว�นประช�มคณะกรรมการ (โดยให�น�บรวมว�นหย�ดท�าการ เช�น 
ประช�มว�นท�� 8 ควรม�การจ�ดส�งเอกสารให�ก�บกรรมการ ภายในว�นท�� 1)  

3.9.8 ในการพ�จารณาเร��องต�างๆ ประธานกรรมการ ธพส. ซ��งท�าหน�าท��ประธานในท��ประช�มเป�ดโอกาสให�
กรรมการแสดงความค�ดเห�นได�อย�างอ�สระ ท��งน�� ในการลงมต�ให�ถ�อตามเส�ยงข�างมาก โดยให�กรรมการ
คนหน��งม�เส�ยงหน��งเส�ยงและกรรมการท��ม�ส�วนได�เส�ยจะไม�เข�าร�วมประช�มและ/หร�อไม�ใช�ส�ทธ�ออก
เส�ยงลงคะแนนในเร��องน��น ถ�าคะแนนเส�ยงเท�าก�น ประธานในท��ประช�มจะออกเส�ยงเพ��มข��นอ�ก 
หน��งเส�ยงเพ��อเป�นเส�ยงช��ขาด 

3.9.9 ผ��บร�หารระด�บส�งได�เข�าร�วมประช�มคณะกรรมการ ธพส. เพ��อให�ข�อม�ลท��เป�นประโยชน�แก�คณะกรรมการ
และร�บทราบนโยบายโดยตรง เพ��อสามารถน�านโยบายน��นไปปฏ�บ�ต�อย�างม�ประส�ทธ�ภาพ เว�นแต� 
ในบางวาระท��ประช�มเฉพาะคณะกรรมการ ธพส. หร�อเฉพาะกรรมการท��ไม�เป�นผ��บร�หาร ท��งน��  
เพ��อความเป�นอ�สระในการพ�จารณาเร��องต�างๆ ของคณะกรรมการ ธพส. 
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3.9.10 เม��อส��นส�ดการประช�ม เลขาน�การคณะกรรมการเป�นผ��ท��ม�หน�าท��จ�ดท�ารายงานการประช�ม และจ�ดส�ง 
ให�ประธานกรรมการ ธพส. พ�จารณาลงลายม�อช��อร�บรองความถ�กต�อง โดยเสนอให�ท��ประช�มร�บรอง 
ในวาระแรกของการประช�มคร��งถ�ดไป ท��งน��กรรมการ ธพส. สามารถแสดงความค�ดเห�นขอแก�ไข
เพ��มเต�มรายงานการประช�มให�ม�ความละเอ�ยดถ�กต�องมากท��ส�ดได�ภายใน 3 ว�นท�าการ 

3.9.11 เม��อท��ประช�มร�บรองรายงานการประช�มแล�วรายงานน��นจะถ�กจ�ดเก�บอย�างเป�นระบบในร�ปแบบของ
เอกสารช��นความล�บของ ธพส.ณ ฝ�ายอ�านวยการ ธพส. และ/หร�อจ�ดเก�บในร�ปแบบเอกสาร
อ�เล�กทรอน�กส� พร�อมก�บเอกสารแนบประกอบวาระการประช�มต�างๆ เพ��อสะดวกในการส�บค�นอ�างอ�ง 

 

3.10 การเข�าถ�งข�อม�ลของคณะกรรมการ 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

คณะกรรมการ ธพส. จ�ดท�านโยบายการเข�าถ�งข�อม�ลของกรรมการ เพ��อใช�เป�นแนวทางปฏ�บ�ต�ให�กรรมการ 
ได�ร�บข�อม�ลท��ถ�กต�องและตรงเวลา เพ��อให�กรรมการม�เวลาพ�จารณาข�อม�ลก�อนการเข�าประช�ม โดยนโยบายการ
เข�าถ�งข�อม�ลอย��ในส�วนท�� 3 นโยบายเก��ยวก�บการก�าก�บด�แลก�จการท��ด� ของค��ม�อฉบ�บน�� 
 

3.11 ค�าตอบแทนกรรมการ 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

3.11.1 คณะกรรมการพ�จารณานโยบายและหล�กเกณ��ในการก�าหนดโครงสร�างค�าตอบแทนของกรรมการ เพ��อ
ขออน�ม�ต�จากผ��ถ�อห��น  

3.11.2 คณะกรรมการควรจ�ดให�ม�คณะกรรมการช�ดย�อยพ�จารณาค�าตอบแทน ซ��งประธานคณะกรรมการและ
สมาช�กของช�ดด�งกล�าว ควรเป�นกรรมการท��เป�นอ�สระเป�นส�วนใหญ� เพ��อพ�จารณาหล�กเกณ��ในการ
ก�าหนดโครงสร�างค�าตอบแทนให�เป�นไปอย�างเหมาะสม โปร�งใส และเป�นธรรม โดยนโยบายและ
หล�กเกณ��การก�าหนดค�าตอบแทนควรม�ความสอดคล�องก�บพ�นธก�จ ว�ตถ�ประสงค� เป�าหมาย และ
ย�ทธศาสตร�ของร�ฐว�สาหก�จ  

3.11.3 คณะกรรมการควรเป�ดเผยนโยบายหล�กเกณ��ในการก�าหนดโครงสร�างค�าตอบแทนของกรรมการใน
รายงานประจ�าป�ของร�ฐว�สาหก�จ และค�าตอบแทนของกรรมการ โดยให�รวมถ�งค�าตอบแทนจากการ
เป�นอน�กรรมการต�างๆ และกรรมการในบร�ษ�ทย�อยด�วย  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 

3.12 อ�านาจอน�ม�ต�ของคณะกรรมการ ธพส. 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

คณะกรรมการ ธพส. ม�อ�านาจอน�ม�ต�เร��องต�างๆ ของ ธพส. ตามขอบเขตหน�าท��ท��ก�าหนดโดยกฎหมาย
ข�อบ�งค�บของ ธพส. กฎบ�ตรคณะกรรมการ ธพส. และมต�ท��ประช�มผ��ถ�อห��นและอน�ม�ต�ในการด�าเน�นงาน แผนหล�ก
ในการด�าเน�นงาน นโยบายในการบร�หารความเส��ยง แผนงบประมาณ และแผนการด�าเน�นงานธ�รก�จประจ�าป� 
การก�าหนดเป�าหมายท��ต�องการของผลการด�าเน�นงาน การต�ดตาม และประเม�นผลการด�าเน�นงาน ให�เป�นไป
ตามแผนท��ก�าหนดไว� 

เพ��อให�การปฏ�บ�ต�งานของฝ�ายบร�หารคล�องต�วย��งข��น คณะกรรมการ ธพส. จ�งจ�ดท�านโยบายอ�านาจ 
ท��สงวนไว�ส�าหร�บคณะกรรมการ ธพส. โดยท�าให�เป�นท��เข�าใจท��งคณะกรรมการ และฝ�ายบร�หารว�าเร��องใดบ�าง 
ท��เป�นอ�านาจของคณะกรรมการ และเร��องใดบ�างเป�นเร��องท��คณะกรรมการได�มอบหมายอ�านาจให�ฝ�ายบร�หาร 
ม�อ�านาจอน�ม�ต� สามารถท�าเป�นนโยบายบร�หารเพ��อพน�กงานท��อย��ในระด�บรองลงไปไว�ถ�อปฏ�บ�ต� 

 

3.13 การปฐมน�เทศกรรมการใหม� 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

ในการปฏ�บ�ต�หน�าท��ในฐานะคณะกรรมการ ธพส. กรรมการควรจะต�องทราบถ�งล�กษณะการด�าเน�น
ธ�รก�จของ ธพส. ในกรณ�ท��ม�การเปล��ยนแปลงหร�อม�กรรมการเข�าร�บต�าแหน�งใหม� ธพส. จะม�การปฐมน�เทศ
กรรมการใหม� เพ��อแนะน�าให�ร�บทราบล�กษณะและแนวทางการด�าเน�นงานในภาพรวมของ ธพส. รวมท��งให�
ข�อม�ลสารสนเทศท��ส�าค�ญและจ�าเป�นต�อการปฏ�บ�ต� หน�าท��ของกรรมการและแนวทางการปฏ�บ�ต�เก��ยวก�บ 
การก�าก�บด�แลก�จการท��ด�ซ��งรวมถ�ง 

(1) โครงสร�างของคณะกรรมการ นโยบายและข��นตอนกระบวนการท�างาน 
(2) กลย�ทธ� แผนประจ�าป� KPIs และงบประมาณ 
(3) โครงสร�างของ ธพส. และฝ�ายจ�ดการ 
(4) นโยบายในระด�บปฏ�บ�ต�การท��คณะกรรมการ ธพส. ได�อน�ม�ต�ไปแล�ว 
(5) ล�กษณะงานของฝ�ายปฏ�บ�ต�การ 
กรรมการใหม�ควรได�ร�บ 

(1) ค��ม�อกรรมการ 
(2) พบก�บคณะกรรมการอย�างไม�เป�นทางการเพ��อพ�ดค�ย/ ถามถ�งเร��องท��เป�นประเด�นส�าค�ญ 
(3) พบก�บกรรมการผ��จ�ดการ เพ��อพ�ดค�ยเร��องท�ศทางอนาคตของ ธพส. เร��องท��วไปท��งภายนอกและ

ภายใน ท��อาจม�ผลกระทบต�อ ธพส. ได�  
(4) พบก�บผ��อ�านวยฝ�ายการเง�น ท�าความเข�าใจเร��องการเง�น ป�ญหา หร�อม�ค�าถามอ��น 
(5) พบก�บผ��อ�านวยการฝ�ายอ�านวยการ พ�ดค�ยเก��ยวก�บเร��องการก�าก�บด�แลก�จการ 
(6) พบก�บผ��บร�หารระด�บส�ง พ�ดค�ยเร��องงานท��ฝ�ายน��นๆ ร�บผ�ดชอบและม�ป�ญหาอะไรบ�าง 

ท��งน�� เลขาน�การคณะกรรมการ หร�อผ��ท��เลขาน�การคณะกรรมการมอบหมายให�เป�นผ��ร�บผ�ดชอบ
จ�ดการปฐมน�เทศ ต�วอย�างเช�น ผ��อ�านวยการฝ�ายอ�านวยการ เป�นต�น 
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3.14 การพ�ฒนาคณะกรรมการ 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

เพ��อเพ��มประส�ทธ�ภาพในการปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการช�ดต�างๆ ธพส. ม�นโยบายสน�บสน�นให�
คณะกรรมการ ธพส. และผ��บร�หารระด�บส�งเข�าร�วมส�มมนาหล�กส�ตรท��เป�นประโยชน�ต�อการปฏ�บ�ต�หน�าท�� ท��ง
หล�กส�ตรท��จ�ดโดยหน�วยงานท��ด�แลการฝ�กอบรมพน�กงานของ ธพส. และหล�กส�ตรท��จ�ดโดยหน�วยงานก�าก�บด�แล
ของร�ฐ หร�อองค�กรอ�สระ เช�น หล�กส�ตรกรรมการบร�ษ�ทของสมาคมส�งเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย  
สถาบ�นกรรมการร�ฐว�สาหก�จ รวมท��งม�การพบปะแลกเปล��ยนความค�ดเห�นก�บคณะกรรมการ ธพส. และผ��บร�หาร
ระด�บส�งต�างๆ ของ ธพส. อย��เสมอ  ท��งน�� เพ��อน�าความร��และประสบการณ�มาใช�และปร�บปร�งการพ�ฒนา ธพส. ต�อไป 
 

3.15 การประเม�นผลคณะกรรมการ 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

3.15.1 คณะกรรมการและคณะอน�กรรมการควรก�าหนดหล�กเกณ��และว�ธ�การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานท��งแบบ
รายคณะและรายบ�คคลอย�างน�อยป�ละ 1 คร��ง และให�น�าผลการปฏ�บ�ต�งานและสภาพป�ญหามาใช�ในการ
ก�าหนดแนวทางในการปร�บปร�งแก�ไขต�อไป  

3.15.2 คณะกรรมการอาจพ�จารณาจ�ดให�ม�ท��ปร�กษาภายนอกมาช�วยในการทบทวน ก�าหนดแนวทาง และเสนอ
ประเด�นในการประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการอย�างน�อยท�กๆ 3 ป� และเป�ดเผยการ
ด�าเน�นการด�งกล�าวให�สาธารณชนได�ร�บทราบ  

3.15.3 คณะกรรมการควรน�าผลการประเม�นคณะกรรมการไปใช�ในการประกอบการพ�จารณาความเหมาะสมของ
องค�ประกอบคณะกรรมการและการด�ารงต�าแหน�งของกรรมการในวาระถ�ดไป  

 

3.16 การด�าเน�นงานเก��ยวก�บผ��บร�หารส�งส�ด ผ��บร�หารระด�บส�งและพน�กงาน 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

3.16.1 คณะกรรมการควรจ�ดต��งคณะกรรมการช�ดย�อยสรรหาผ��บร�หารส�งส�ดเพ��อพ�จารณาหล�กเกณ��และว�ธ�การ
สรรหาบ�คคลท��ม�ค�ณสมบ�ต�เหมาะสมเพ��อด�ารงต�าแหน�งผ��บร�หารส�งส�ด  

3.16.2 คณะกรรมการควรก�าก�บด�แลให�ผ��บร�หารส�งส�ดจ�ดให�ม�โครงสร�างผ��บร�หารระด�บส�ง ขอบเขตงานและ
ค�ณสมบ�ต�ผ��ด�ารงต�าแหน�งผ��บร�หารระด�บส�งท��เหมาะสม  

3.16.3 คณะกรรมการควรก�าก�บด�แลให�ม�แผนส�บทอดต�าแหน�ง (Succession Plan) ส�าหร�บต�าแหน�งผ��บร�หาร
ส�งส�ด ผ��บร�หารระด�บส�ง และต�าแหน�งส�าค�ญ (Key Positions) ของร�ฐว�สาหก�จ  

3.16.4 คณะกรรมการควรส�งเสร�มและสน�บสน�นให�ฝ�ายจ�ดการและพน�กงานได�ร�บการอบรมและพ�ฒนาเพ��อเพ��มพ�น
ความร��และประสบการณ�ท��เป�นประโยชน�ต�อการปฏ�บ�ต�งาน  
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3.16.5 คณะกรรมการควรก�าหนดหล�กเกณ��และป�จจ�ยในการประเม�นผลงานของผ��บร�หารส�งส�ด และต�ดตามให�
ผ��บร�หารส�งส�ดประเม�นผ��บร�หารระด�บส�งอ��นๆ ให�สอดคล�องก�บหล�กเกณ��และป�จจ�ยการประเม�นด�งกล�าว  

3.16.6 คณะกรรมการควรก�าก�บด�แลให�ผ��บร�หารส�งส�ดม�การบร�หารทร�พยากรบ�คคลท��สอดคล�องก�บพ�นธก�จและ
ว�ตถ�ประสงค�ของ ธพส. รวมถ�งการร�กษาพน�กงานท��ม�ความสามารถของร�ฐว�สาหก�จไว�  

3.16.7 คณะกรรมการควรให�คณะอน�กรรมการพ�จารณาค�าตอบแทนพ�จารณาโครงสร�างค�าตอบแทนของฝ�าย
จ�ดการและพน�กงาน และควรม�การทบทวนความเหมาะสมอย�างต�อเน��อง  

 

3.17 การด�แลเร��องการใช�ข�อม�ลภายใน 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

 คณะกรรมการ ธพส. ให�ความส�าค�ญในเร��องการจ�ดการเก��ยวก�บความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ของ
ผ��เก��ยวข�องอย�างรอบคอบ เป�นธรรม และโปร�งใส หากม�รายการท��เก��ยวโยงก�นจะต�องพ�จารณาอย�างรอบคอบ 
เป�ดเผยข�อม�ลด�งกล�าวอย�างช�ดเจนและท�นเวลา เพ��อผลประโยชน�ของ ธพส. โดยรวมเป�นส�าค�ญ 

ธพส. จะปกป�องความล�บของล�กค�าและผ��ถ�อห��น ร�กษาความเช��อถ�อของล�กค�า โดยให�ความม��นใจว�าจะ
ร�กษาความล�บทางธ�รก�จของล�กค�า ยกเว�นจะได�ร�บความย�นยอมให�เป�ดเผยข�อม�ลได� ธพส. ได�น�าเอาระบบอ�เล�คทรอน�กส�
มาใช�ในการส��อสารภายใน เพ��อเพ��มประส�ทธ�ภาพในการส��อสารและการท�างาน ได�ม�การก�าหนดมาตรการและ
กฎ ระเบ�ยบต�างๆ  เพ��อหล�กเล��ยงการใช�ข�อม�ลและเอกสารอย�างไม�ถ�กต�อง การใช�ข�อม�ลอย�างผ�ดกฎหมาย ไม�
เหมาะสม และผ�ดจร�ยธรรม หร�อใช�ไม�ถ�กต�องตามอ�านาจหน�าท�� จะม�ผลให�ถ�กลงโทษตามกฎระเบ�ยบของ 
ธพส.  
 

3.18 เลขาน�การคณะกรรมการ 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

กรรมการผ��จ�ดการเป�นเลขาน�การคณะกรรมการ ธพส. โดยต�าแหน�ง โดยม�ผ��อ�านวยการฝ�ายอ�านวยการ
เป�นผ��ช�วย  เพ��อท�าหน�าท��ให�การสน�บสน�นการจ�ดเตร�ยมระเบ�ยบวาระการประช�ม ท�าหน�งส�อเช�ญประช�ม ด�แลและ
จ�ดการประช�ม คณะกรรมการ ธพส. คณะอน�กรรมการช�ดต�างๆ และการประช�มผ��ถ�อห��น รวมท��งจ�ดท�ารายงาน
การประช�มคณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการช�ดย�อยต�างๆ รายงานการประช�มผ��ถ�อห��น รายงานประจ�าป� 
ตลอดจนจ�ดเก�บเอกสารตามท��กฎหมายก�าหนด และให�ค�าปร�กษาแก�คณะกรรมการให�เป�นไปตามกฎหมาย
ข�อบ�งค�บและระเบ�ยบต�างๆ ท��เก��ยวข�อง รวมท��งประสานงานและต�ดตามให�ม�การปฏ�บ�ต�ตามมต�ท��ประช�มโดย
รายงานให�แก�คณะกรรมการร�บทราบ 
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;หมวดท�� 4 บทบาทต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ย 
คณะกรรมการ ธพส. ได�ให�ความส�าค�ญในการด�แลและค�าน�งถ�งผ��ม�ส�วนได�เส�ยท�กกล��ม  ท��งภายใน

และภายนอก ธพส. โดยก�าหนดกล��มผ��ม�ส�วนได�เส�ยท��ส�าค�ญของ ธพส. ประกอบด�วย 

· ล�กค�า ผ��เช�าหน�วยงานของร�ฐ เอกชน และผ��ใช�บร�การ 

· ผ��ถ�อห��น ร�ฐบาล และหน�วยงานก�าก�บ กระทรวงการคล�ง กรมธนาร�กษ�  
ส�าน�กงานคณะกรรมการนโยบายร�ฐว�สาหก�จ  
ส�าน�กงบประมาณ ส�าน�กงานสภาพ�ฒนาการ
เศรษฐก�จและส�งคมแห�งชาต� และ 
คณะกรรมการ ธพส. 

· พน�กงาน  

· ค��ค�า  

· ช�มชน ส�งคม และส��งแวดล�อม  

เพ��อความเป�นอย��ท��ด�และการเต�บโตในระยะยาวของ ธพส. จ�งได�ก�าหนดแนวทางในการปฏ�บ�ต�ต�อ
ผ��ม�ส�วนได�เส�ยไว� ด�งน�� 
 

4.1 บทบาทของคณะกรรมการต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ย 

 ผ��ม�ส�วนได�เส�ยท�กกล��มม�ความส�าค�ญในการด�าเน�นงานของ ธพส. ให�เป�นไปอย�างย��งย�น ด�งน��น 
คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบายให�ม�การปฏ�บ�ต�ต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ยแต�ละกล��ม โดยค�าน�งถ�งส�ทธ�ของผ��ม�ส�วนได�
เส�ยด�งกล�าวตามกฎหมาย หร�อตามข�อตกลงท��ม�ก�บผ��ม�ส�วนได�เส�ย และก�าก�บด�แลให�ม�กลไกลและการปฏ�บ�ต�ท��
เหมาะสมแก�ผ��ม�ส�วนได�เส�ย รวมถ�งส�งเสร�มให�เก�ดการม�ส�วนร�วมของผ��ม�ส�วนได�เส�ยการพ�ฒนาการด�าเน�นงาน
และไม�ควรกระท�าการใดๆ ท��เป�นการละเม�ดส�ทธ�ของผ��ม�ส�วนได�เส�ยเหล�าน��น 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

4.1.1 คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบายต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ยให�ช�ดเจน 
4.1.2 คณะกรรมการควรระบ�ความส�าค�ญของผ��ม�ส�วนได�เส�ย เพ��อก�าก�บด�แลให�ร�ฐว�สาหก�จปฏ�บ�ต�ต�อผ��ม�ส�วน

ได�เส�ยกล��มต�างๆ ได�อย�างเหมาะสมและเป�นธรรม และควรก�าก�บด�แลให�ม�การพ�ฒนากลไกการม�ส�วน
ร�วมของผ��ม�ส�วนได�เส�ยในการส�งเสร�มการด�าเน�นงานของ ธพส. 

4.1.3 คณะกรรมการควรก�าก�บด�แลให�ม�การเป�ดเผยนโยบายการปฏ�บ�ต�ต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ย กลไกการม�ส�วน
ร�วมของผ��ม�ส�วนได�เส�ย และก�จกรรมต�างๆ ท��แสดงให�เห�นถ�งการด�าเน�นการตามนโยบายการปฏ�บ�ต�ต�อ
ผ��ม�ส�วนได�เส�ยไว�ในรายงานประจ�าป� 
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4.2 บทบาทของ ธพส. ต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ย 
 
ธพส. ได�ก�าหนดแนวปฏ�บ�ต�ท��ด�ต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ยท�กกล��มไว�ด�งน�� 
 

แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

4.2.1 ล�กค�า  

ธพส. ม��งม��นในการสร�างความพ�งพอใจและความม��นใจให�ก�บล�กค�า เพ��อให�ได�ร�บผล�ตภ�ณ�� และ 
การบร�การท��ด�ม�ค�ณภาพ ในระด�บราคาท��เหมาะสม นอกจากน�� ธพส. ย�งม��งม��นเพ��มบร�การต�างๆ ให�
ครบวงจร เพ��อเป�นออฟฟ�ศท��สมบ�รณ�แบบ 

ธพส. แสดงความร�บผ�ดชอบต�อล�กค�า ด�วยการปฏ�บ�ต�ให�เป�นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน 
ท��เก��ยวข�อง ค�าน�งถ�งส�ขภาพความปลอดภ�ย ความเป�นธรรม การเก�บร�กษาข�อม�ลล�กค�า การบร�การ
หล�งการขายตลอดช�วงอาย�บร�การ การต�ดตามว�ดผลความพ�งพอใจของล�กค�าเพ��อปร�บปร�งบร�การ  
รวมท��งการโฆษณาประชาส�มพ�นธ�และส�งเสร�มการขาย ต�องกระท�าอย�างม�ความร�บผ�ดชอบ ไม�ท�าให�
เก�ดความเข�าใจผดหร�อใช�ประโยชน�จากความเข�าใจผ�ดของล�กค�า  

4.2.2 ค��ค�า 

ธพส. สร�างความส�มพ�นธ�ท��ด�และเอ��อประโยชน�ร�วมก�น และปฏ�บ�ต�ตามเง��อนไขต�างๆ ท��ม�ต�อค��ค�าอย�าง
เคร�งคร�ด รวมท��งปฏ�บ�ต�ต�อค��ค�าอย�างเสมอภาค บนพ��นฐานของการแข�งข�นท��เป�นธรรม 

ธพส. แสดงความร�บผ�ดชอบต�อล�กค�าด�วยการม�กระบวนการจ�ดซ��อจ�ดจ�างและเง��อนไขส�ญญาหร�อ
ข�อตกลงท��เป�นธรรม การช�วยให�ความร�� พ�ฒนาศ�กยภาพและยกระด�บความสามารถในการผล�ตและ
ให�บร�การให�ได�มาตรฐาน  ซ��งจะแจ�งให�ล�กค�าเคารพต�อส�งคมและส��งแวดล�อม รวมถ�งต�ดตาม
ตรวจสอบและประเม�นผลค��ค�าเพ��อพ�ฒนาการประกอบธ�รก�จระหว�างก�นอย�างย��งย�น  

4.2.3 ผ��ถ�อห��น ร�ฐบาล และหน�วยงานก�าก�บ : 

ธพส. ม��งม��นเป�นต�วแทนท��ด�ของผ��ถ�อห��นในการด�าเน�นธ�รก�จอย�างโปร�งใสโดยค�าน�งถ�งการเจร�ญเต�บโต
ของม�ลค�า ธพส. ในระยะยาวม�ผลตอบแทนท��ด� และให�ข�อม�ลข�าวสารแก�ท�กฝ�ายอย�างเท�าเท�ยมก�น 

ธพส. ต�องด�าเน�นการให�สอดคล�องก�บนโยบายร�ฐบาล กระทรวงการคล�ง และกรมธนาร�กษ� เพ��อ
เสร�มสร�างความเข�มแข�งในการบร�หารจ�ดการทร�พย�ส�นของร�ฐและส�นทร�พย�อ��นๆ ให�สามารถน�ามา
พ�ฒนาในเช�งเศรษฐก�จและส�งคม ม�การบร�หารจ�ดการส�นทร�พย�สม�ยใหม� ตลอดจนเทคน�คว�ธ�การใน
การแปลงส�นทร�พย�ให�เป�นหล�กทร�พย� 
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4.2.4 พน�กงานและล�กจ�าง 

ธพส. ถ�อว�าพน�กงานและล�กจ�างเป�นหน��งในป�จจ�ยความส�าเร�จ และจะสน�บสน�นพ�ฒนาความสามารถ
ในการท�างานให�เป�นระด�บม�ออาช�พอย�างต�อเน��อง ให�ความม��นใจในค�ณภาพช�ว�ตการท�างานอย�างเท�า
เท�ยม ไม�ค�าน�งถ�ง เพศ ส�ญชาต� เช��อชาต� ศาสนา หร�อความเช��อ ม�สถานท��ท�างานท��ปลอดภ�ยและม�
ส�ขอนาม�ยท��ด� พน�กงานและล�กจ�างได�ร�บผลตอบแทนท��เหมาะสมเป�นธรรม ไม�ม�การละเม�ดส�ทธ�
มน�ษยชน 

ธพส. แสดงความร�บผ�ดชอบต�อพน�กงานและล�กจ�าง โดยปฏ�บ�ต�ให�เป�นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ท��เก��ยวข�องและปฏ�บ�ต�ต�อพน�กงานและล�กจ�างอย�างเป�นธรรมและเคารพส�ทธ�มน�ษยชน ได�แก� การ
ก�าหนดค�าตอบแทนและค�าผลประโยชน�อ��นๆ ท��เป�นธรรม การจ�ดสว�สด�การท��ไม�น�อยกว�าท��กฎหมาย
ก�าหนดหร�อมากกว�าตามความเหมาะสม การด�แลส�ขภาพอนาม�ยและความปลอดภ�ยในการท�างาน 
การอบรมให�ความร�� พ�ฒนาศ�กยภาพและส�งเสร�มความก�าวหน�า รวมถ�ง เป�ดโอกาสให�พน�กงานม�
โอกาสพ�ฒนาท�กษะการท�างานในด�านอ��นๆ 

4.2.5 ช�มชน ส�งคม และส��งแวดล�อม 

ธพส. ตระหน�กและห�วงใยถ�งความปลอดภ�ยของส�งคม ส��งแวดล�อมและค�ณภาพ ส�งคมช�ว�ตของช�มชน 
รวมท��งให�ความส�าค�ญต�อก�จกรรมของช�มชนและส�งคมอย�างสม��าเสมอ  โดยปฏ�บ�ต�ตามเจตนารมณ�ของ
กฎหมายและกฎระเบ�ยบต�อช�มชนและส�งคมอย�างเคร�งคร�ด 

ธพส. ด�าเน�นธ�รก�จพ�ฒนาท��ด�น เพ��อสร�างและบร�หารจ�ดการศ�นย�ราชการฯ ให�บร�การเช�าพ��นท��
ส�าน�กงานให�แก�หน�วยราชการต�างๆ และพ��นท��พาณ�ชย�แก�ผ��ประกอบการ  ในอาคารท��ออกแบบโดย
ค�าน�งถ�งการใช�ทร�พยากรและพล�งงานอย�างม�ประส�ทธ�ภาพ ป�องก�น ลด จ�ดการและด�แลให�ม��นใจว�า
บร�ษ�ทจะไม�สร�างหร�อก�อให�เก�ดผลกระทบในทางส�งผลกระทบต�อส��งแวดล�อมของช�มชนน�อยท��ส�ด 
และม�การร�กษาสภาพแวดล�อม โดย ธพส. ม�เจตจ�านงท��จะด�าเน�นการต�างๆ ภายใต�ความม��งม��น ด�งน�� 

(1) ธพส. จะปฏ�บ�ต�ตามข�อกฎหมายและกฎระเบ�ยบด�านส��งแวดล�อมอย�างเคร�งคร�ด 

(2) ธพส. ม��งเน�นท��จะป�องก�นป�ญหาก�อนเก�ดเหต� หร�อ ณ จ�ดเก�ดเหต� ม�ให�กระทบต�อสภาพแวดล�อม 

(3) ธพส. จะพ�ฒนาประส�ทธ�ภาพของระบบบ�าบ�ดน��าเส�ย ระบบการจ�ดการขยะม�ลฝอย ขยะท��วไป 
ให�ด�ข��นอย��เสมอ 

(4) ปล�กจ�ตส�าน�กของพน�กงานท�กคน ให�ช�วยก�นอน�ร�กษ�สภาพแวดล�อม 

(5) ประชาส�มพ�นธ�นโยบายส��งแวดล�อมส��พน�กงานท�กคน หร�อบ�คคลอ��นท��ปฏ�บ�ต�งานให�ก�บ ธพส. และ
เป�ดเผยต�อสาธารณชน 
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;หมวดท�� 5 การเป�ดเผยข�อม�ลสารสนเทศและความโปร�งใส 
 

ธพส. ม�การเป�ดเผยข�อม�ลท��ส�าค�ญอย�างครบถ�วน ถ�กต�อง แม�นย�า และไม�บ�ดเบ�อนข�อเท�จจร�ง  
การเป�ดเผยข�อม�ลประกอบด�วย ข�อม�ลสารสนเทศทางการเง�น และท��ไม�ใช�ข�อม�ลทางการเง�นซ��งเป�นต�วช��ว�ด
ความโปร�งใสในการด�าเน�นงาน และเป�นการสร�างความน�าเช��อถ�อ ให�ก�บ ธพส. ต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ย 
 

หล�กการส�าค�ญในการเป�ดเผยข�อม�ล 

(1) ผ��ม�ส�วนได�เส�ย สามารถเข�าถ�งข�อม�ลท��ไม�ใช�ด�านการเง�นท��แสดงให�เห�นถ�งความร�บผ�ดชอบของ ธพส. ท��ม�
ต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ย ต�วอย�างเช�น การประกอบก�จการด�วยความเป�นธรรม การต�อต�านการท�จร�ต การเคารพ
ส�ทธ�มน�ษยชน การปฏ�บ�ต�ต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม ความร�บผ�ดชอบต�อผ��บร�โภค การร�วมพ�ฒนาช�มชน และ
ส�งคม การจ�ดการส��งแวดล�อม และการเผยแพร�ก�จกรรมความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม 

(2) ผ��ม�ส�วนได�เส�ยร�บทราบข�อม�ลข�าวสารอย�างเท�าเท�ยมก�นในเร��อง 

· โครงสร�างและการจ�ดองค�กรในการด�าเน�นงาน  

· สร�ปอ�านาจหน�าท��ท��ส�าค�ญและว�ธ�การด�าเน�นงาน  

· สถานท��ต�ดต�อเพ��อขอร�บข�อม�ลข�าวสาร หร�อค�าแนะน�าในการต�ดต�อก�บหน�วยงานของร�ฐ  

· กฎเกณ�� มต�คณะร�ฐมนตร� ข�อบ�งค�บ ค�าส��ง หน�งส�อเว�ยน ระเบ�ยบ แบบแผน นโยบาย หร�อ 
การต�ความ เพ��อให�ม�ผลเป�นการท��วไปต�อเอกชนท��เก��ยวข�อง  

· ข�อม�ลข�าวสารอ��นตามท��คณะกรรมการก�าหนด 

(3) เป�ดเผยและช��แจงนโยบายท��ส�าค�ญ รวมท��งนโยบายท��เก��ยวข�องก�บความเส��ยงในการด�าเน�นงานและ
การเง�นในรายงานประจ�าป�บนเว�บไซต� 

(4) ม�หน�วยงานส��อสารองค�กร ม�หน�าท��ประชาส�มพ�นธ�และกล��นกรองข�อม�ลสารสนเทศให�ม�ความถ�กต�อง 
ช�ดเจน ใช�ภาษาท��เข�าใจง�าย ก�อนเป�ดเผยข�อม�ลสารสนเทศด�วยความเป�นธรรมค�อให�ท��งด�านบวกและ
ด�านลบ 

(5) ม�การรายงานผลการปฏ�บ�ต�งาน ตามนโยบายท��ก�าหนดข��นไว�ในรายงานประจ�าป� 

(6) ท�าให�ม��นใจว�าข�อม�ลท��เป�ดเผยท��งด�านการเง�นและด�านท��ไม�ใช�การเง�นน��นม�ความถ�กต�องครบถ�วน  
เช��อถ�อได� สม��าเสมอ และท�นเวลา 

(7) สน�บสน�นให�ม�การพ�ฒนาท�กษะการส��อสารก�บบ�คคลภายนอกอย�างต�อเน��อง 

(8) ม�การรายงานการปฏ�บ�ต�หน�าท��ของคณะกรรมการ คณะกรรมการช�ดย�อย ตามกฎบ�ตร รวมท��งการ
เป�ดเผยจ�านวนคร��งของการเข�าร�วมประช�ม การประช�มประจ�าป� การม�ส�วนร�วมให�ความค�ดเห�นในท��
ประช�ม เกณ�� ร�ปแบบ การจ�ายค�าตอบแทนเป�นรายบ�คคล 
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5.1 การรายงานทางการเง�นและรายงานทางการบร�หาร 
 

คณะกรรมการ ธพส. ต�องปฏ�บ�ต�ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นระหว�างประเทศท��สภาว�ชาช�พ-
บ�ญช�ไทยประกาศใช� โดยจ�ดท�ารายงานประจ�าป�และงบการเง�นส�งให�ส�าน�กงาน  การตรวจเง�นแผ�นด�น จ�ดให�ม�
การรายงานการบร�หารในร�ปแบบต�างๆ ตามความต�องการของผ��ใช�งาน 

 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

5.1.1 ม�การสร�ปประเม�นสถานะ และแนวโน�มการด�าเน�นงานของ ธพส. ในล�กษณะท��เข�าใจง�าย และเป�น
มาตรฐานในรายงานประจ�าป� 

5.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการ ในการจ�ดท�ารายงานทางการเง�น 
ควบค��ก�บรายงานของผ��สอบบ�ญช�ภายนอกไว�ในรายงานประจ�าป� ตามแนวปฏ�บ�ต�ท��ด�ของกระทรวงการคล�ง 

5.1.3 จ�ดท�ารายงานในร�ปแบบต�างๆ เพ��อใช�ในการบร�หารและการว�เคราะห�  

5.1.4 บ�นท�กข�อม�ลท��เก��ยวก�บรายงานทางการเง�น และรายงานทางการบร�หารท��ถ�กต�องในระบบ GFMIS-
SOE ตามระยะเวลาท��ก�าหนด 

 

5.2 การควบค�มและการตรวจสอบภายใน 

การม�ระบบการควบค�มภายในท��ด� จะช�วยป�องก�นความเส�ยหายท��อาจเก�ดข��นก�บ ธพส. สามารถ
ค�นพบข�อผ�ดพลาดท��เก�ดข��นได�ภายในระยะเวลาท��เหมาะสม ลดความเส��ยงทางธ�รก�จ และความเส��ยงในการ
ปฏ�บ�ต�หน�าท��ของกรรมการ ช�วยให�รายงานทางการเง�นของ ธพส. ถ�กต�อง เช��อถ�อได� รวมท��งช�วยปกป�องค��มครอง
เง�นลงท�นของผ��ถ�อห��นด�วยการตรวจสอบภายใน ซ��งถ�อเป�นมาตรการอ�กอย�างหน��ง ท��ท�าให�เก�ดความม��นใจว�า 
กระบวนการท�างานท��จ�ดท�าไว�เป�นไปโดยปกต� ถ�กต�องตามกฎเกณ�� กฎระเบ�ยบ ม�การระม�ดระว�งในเร��อง
ความเส��ยงท��อาจเก�ดข��นท��อาจส�งผลเส�ยหายให�ก�บ ธพส.  

หน�วยตรวจสอบภายในม�หน�าท��ด�งน�� 
(1) ตรวจสอบประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผลของกระบวนการควบค�มภายใน กระบวนการ 

ก�าก�บด�แลท��ด�และกระบวนการบร�หารความเส��ยง  
(2) ตรวจสอบความถ�กต�องและความเช��อถ�อได�ของข�อม�ลทางการเง�น การปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย 

ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บ ว�ธ�ปฏ�บ�ต�งาน มต�คณะร�ฐมนตร� ประกาศ และค�าส��งท��เก��ยวข�องก�บการด�าเน�นงานของ ธพส. 
(3) ตรวจสอบรายการท��อาจม�ความข�ดแย�งทางผลประโยชน� โอกาสเก�ดการท�จร�ตและประส�ทธ�ภาพ

ขององค�กรในการบร�หารความเส��ยงจากการท�จร�ตภายในองค�กร  
(4) จ�ดท�ารายงานผลการตรวจสอบภายในตาม (1) ถ�ง (3) รวมท��งม�ข�อเสนอแนะว�ธ�และมาตรการ

ในการปร�บปร�งแก�ไขหน�าท��ตาม (1) ถ�ง (3) 
(5) ประสานงานก�บผ��สอบบ�ญช�เพ��อให�สามารถเข�าใจแผนงานและก�าหนดขอบเขตการ

ตรวจสอบภายในท��เป�นประโยชน�ร�วมก�นต�อ ธพส. 
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(6) พ�ฒนาและอบรมความร�� ท�กษะ และความสามารถของผ��ตรวจสอบภายในอย�างต�อเน��อง 
เพ��อให�การปฏ�บ�ต�หน�าท��เป�นไปเพ��อประโยชน�ส�งส�ดของ ธพส. 

(7) ปฏ�บ�ต�งานอ��นท��ผ��บร�หารส�งส�ดมอบหมาย โดยความเห�นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท��งน�� ต�องไม�กระทบต�อประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผลของการปฏ�บ�ต�งานตรวจสอบภายใน 
 

หน�วยตรวจสอบภายใน  ต�องปฏ�บ�ต�งานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ�าป�ท��ได�ร�บอน�ม�ต�จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณ�ท��หน�วยตรวจสอบภายในพบหร�อม�ข�อสงส�ยว�าม�การฝ�าฝ�นกฎหมายระเบ�ยบ 
ข�อบ�งค�บ ว�ธ�การปฏ�บ�ต�งาน มต�คณะร�ฐมนตร� ประกาศ และค�าส��งท��เก��ยวข�องก�บการด�าเน�นงานของ ธพส. ให�
รายงานพร�อมความเห�นต�อคณะกรรมการตรวจสอบทราบเพ��อแจ�งต�อผ��บร�หารส�งส�ดต�อไป ในกรณ�ท��หน�วย
ตรวจสอบภายใน พบหร�อม�ข�อสงส�ยว�าม�รายการหร�อการกระท�าท��อาจก�อให�เก�ดความเส�ยหายต�อผลการด�าเน�นงาน
ของ ธพส. อย�างร�ายแรง การข�ดแย�งทางผลประโยชน� การท�จร�ต หร�อม�รายการผ�ดปกต�หร�อความบกพร�องท��ส�าค�ญ
ในระบบการควบค�มภายใน ให�รายงานพร�อมความเห�นต�อคณะกรรมการตรวจสอบและผ��บร�หารส�งส�ดท�นท� เพ��อ
พ�จารณาเสนอคณะกรรมการ ธพส. ต�อไป หน�วยงานท��ร�บผ�ดชอบในการปฏ�บ�ต�งานของ ธพส. ม�หน�าท��ด�งต�อไปน��  

(1) อ�านวยความสะดวกและให�ความร�วมม�อแก�ผ��ตรวจสอบภายใน  
(2) จ�ดเตร�ยมเอกสารหล�กฐานเก��ยวก�บการด�าเน�นงาน รวมถ�งข�อม�ลอ��นท��เก��ยวข�องให�ครบถ�วน

สมบ�รณ� พร�อมท��จะตรวจสอบได�  
(3) ช��แจงและตอบข�อซ�กถามต�างๆ พร�อมท��งหาข�อม�ลเพ��มเต�มให�ผ��ตรวจสอบภายใน  

 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

ฝ�ายตรวจสอบภายใน ภายใต�การก�าก�บด�แลของคณะกรรมการตรวจสอบ และท�างานร�วมก�บผ��ตรวจ
สอบภายนอกวางแผนการตรวจสอบประจ�าป�  ซ��งควบค�มได�ท�กเร��องต��งแต�เร��องการเง�น การปฏ�บ�ต�งาน การควบค�ม
การปฏ�บ�ต�งาน การจ�ดการก�บความเส��ยงด�านต�างๆ  เม��อได�ผลของการตรวจสอบภายใน อาจต�องม�กระบวนการ
ของการปร�บปร�งการควบค�มภายในให�ม�ประส�ทธ�ผลข��น ซ��งจะเป�นการเสร�มความน�าเช��อถ�อให�ก�บงบการเง�น 
 

5.3 คณะกรรมการตรวจสอบและผ��สอบบ�ญช� 

คณะกรรมการตรวจสอบม�หน�าท��ท�าให�งบการเง�น รายงานทางการเง�นประจ�าป�ท��ต�องรายงานให�ก�บ 
ผ��ถ�อห��นม�ความถ�กต�อง ตรวจสอบได� โปร�งใส และท�นเวลา  

ผ��สอบบ�ญช�ภายนอกม�หน�าท��ร�บผ�ดชอบ สอบทานรายงานทางการเง�น สอบทานความเหมาะสมของ
ระบบควบค�มภายใน และการตรวจสอบภายใน ทบทวนก�าก�บการปฏ�บ�ต�ตามระเบ�ยบและข�อก�าหนด และ
รายงานให�แก�ผ��ถ�อห��นทราบ 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

แต�งต��งคณะกรรมการตรวจสอบ ม�ค�ณสมบ�ต�ค�อท�กคนต�องเป�นกรรมการอ�สระ ประกอบด�วย สมาช�ก
อย�างน�อย 3 คน และอย�างน�อยหน��งในสามต�องม�ความร��ด�านการเง�น คณะกรรมการตรวจสอบ จะม�ส�วนช�วยให�
คณะกรรมการ ธพส. เพ��มความระม�ดระว�งในการปฏ�บ�ต�หน�าท��มากข��นโดยเฉพาะหน�าท�� ด�งต�อไปน�� 
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5.3.1 การก�าก�บด�แลการด�าเน�นก�จการให�สอดคล�องก�บกลย�ทธ�และนโยบายทางธ�รก�จ 

5.3.2 การปฏ�บ�ต�ตามข�อก�าหนดและกฎหมายท��เก��ยวข�อง 

5.3.3 การจ�ดการและการควบค�มความเส��ยงทางธ�รก�จ  

5.3.4 การจ�ดท�ารายงานทางการเง�นและการเล�อกใช�นโยบายบ�ญช�ท��เหมาะสม  

5.3.5 การควบค�มภายในและการตรวจสอบภายใน 

5.3.6 การท�ารายการระหว�างก�นก�บผ��ท��เก��ยวข�อง เป�ดเผยค�าธรรมเน�ยมสอบบ�ญช�และค�าธรรมเน�ยมอ��นท��จ�ายแก�
ผ��สอบบ�ญช�ภายนอกแยกก�นในงบการเง�น ปร�บเปล��ยนผ��สอบบ�ญช�ท�ก 3 ป� เพ��อย�นย�นความเป�นอ�สระ 

 

5.4 การทบทวนรายงานการเง�น 

เน��องจากข�อม�ลทางการเง�นเป�นข�อม�ลท��ม�ความส�าค�ญอย�างมาก ด�งน��นกฎหมายจ�งก�าหนดให�ต�องม�
ผ��สอบบ�ญช�เป�นผ��ให�ความเห�นและร�บรองงบการเง�น กรรมการตรวจสอบ จ�งม�หน�าท��สอบทานรายงานทางการเง�น
ให�ถ�กต�อง เพ�ยงพอ เช��อถ�อได�เน��องจากกรรมการตรวจสอบ ไม�ได�ม�อาช�พเป�นผ��สอบบ�ญช� หร�อผ��เช��ยวชาญ 
ด�านมาตรฐานบ�ญช�เป�นการเฉพาะ แต�ควรม�ความร��ทางบ�ญช�และการเง�นเพ�ยงพอท��จะเข�าใจเห�นประเด�นท�� 
น�าสงส�ย และสามารถให�ค�าแนะน�าได�อย�างถ�กต�อง นอกจากน�� เพ��อเป�นต�วช�วยส�าค�ญในการสอบทาน  
ความถ�กต�องของรายงานทางการเง�น กรรมการตรวจสอบ ควรประสานงานก�บหน�วยงานตรวจสอบภายใน 
และผ��สอบบ�ญช�อย�างใกล�ช�ดด�วย 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

คณะกรรมการตรวจสอบ ม�หน�าท��ร�บผ�ดชอบในการทบทวนรายงานทางการเง�น หน�าท��การสอบ
ทานงบการเง�นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.4.1 สอบทานนโยบายบ�ญช�ท��ส�าค�ญของ ธพส. โดยพ�จารณาวาระในการเล�อกนโยบายด�งกล�าว ได�ค�าน�งถ�ง
ผลต�างท��เก�ดข��นระหว�างแต�ละทางเล�อก ประโยชน�ท��ผ��ใช�งบการเง�นได�ร�บเหต�ผลของฝ�ายจ�ดการและ
การปฏ�บ�ต�ตามมาตรฐานการบ�ญช�ท��ร�บรองโดยท��วไป  

5.4.2 สอบทานการเปล��ยนแปลงนโยบายบ�ญช�ท��ส�าค�ญของ ธพส. ในรอบป�ท��ผ�านมา (ถ�าม�)  โดยพ�จารณา
ความสมเหต�สมผลของการเปล��ยนแปลง ข�อส�งเกตของผ��ตรวจสอบภายใน ผ��สอบบ�ญช�และผลกระทบ
ในป�จจ�บ�นและอนาคตท��จะเก�ดข��น  

5.4.3 สอบทานรายการท��ไม�ใช�รายการปกต� ซ��งม�น�ยส�าค�ญท��เก�ดข��นในรอบป�ท��ผ�านมา (ถ�าม�) โดยพ�จารณา 
ความสมเหต�สมผลของการท�ารายการด�งกล�าว ผลกระทบต�อฐานะการเง�น และผลการด�าเน�นงาน 
และความถ�กต�องครบถ�วนของการเป�ดเผยข�อม�ล  

5.4.4 สอบทานความสมเหต�สมผลของรายการในรายงานทางการเง�นท��ควรให�ความส�าค�ญเป�นพ�เศษ เช�น 
รายการเช�าหร�อรายการก��ย�มท��ม�ระยะเวลายาวกว�าการท�าส�ญญาท��วไป รายได�ท��ร�บร��ก�อนเวลาอ�นควร 
รายจ�ายท��ประว�งเวลาการร�บร�� รายการนอกงบด�ลหร�องบแสดงฐานะการเง�น (Off Balance Sheet) 
ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย และการต��งส�ารองต�างๆ รวมท��งการต��งค�าเผ��อการด�อยค�าของส�นทร�พย�  
(Impairment of Assets) เป�นต�น  
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5.4.5 สอบทานข�อม�ลอ��นๆ ท��เก��ยวข�องก�บรายงานทางการเง�น เช�น รายงานของผ��ตรวจสอบภายใน รายงาน
การบร�หารความเส��ยง เป�นต�น  

5.4.6 รายงานประเด�นท��พบจากการสอบทานรายงานทางการเง�นต�อคณะกรรมการ ธพส. และต�ดตามให�ม�
การแก�ไขปร�บปร�งประเด�นด�งกล�าว ภายในเวลาท��ก�าหนด  

5.4.7 สอบทานประมาณการท��จ�ดท�าโดยฝ�ายจ�ดการ (ถ�าม�) โดยพ�จารณาความสมเหต�สมผลของ สมมต�ฐาน
ท��ใช�ผลกระทบท��จะม�ต�องบการเง�น และความถ�กต�องครบถ�วนของการเป�ดเผยข�อม�ล หน�วยงานท��ควร
ร�บผ�ดชอบหล�กในการก�าก�บด�แลค�ณภาพของรายงานทางการเง�น และท�างานก�บคณะกรรมการ
ตรวจสอบค�อหน�วยงานตรวจสอบภายในและหน�วยงานควบค�มภายใน 

 

5.5 การบร�หารความเส��ยง 

ความเส��ยง ค�อ เหต�การณ�ท��อาจเก�ดข��นในอนาคตและอาจม�ผลกระทบ (ด�านลบ) ต�อการบรรล�
ว�ตถ�ประสงค� ขององค�กรท��งในทางกลย�ทธ� การปฏ�บ�ต�งาน และการเง�น ธพส. ก�าหนดแนวทาง ว�ธ�การบร�หาร
จ�ดการท��เป�นไป เพ��อการคาดการณ� และลดผลเส�ยของความไม�แน�นอนท��จะเก�ดข��นก�บ ธพส.   ท��งน�� เพ��อให�
องค�กรสามารถบรรล�ว�ตถ�ประสงค�ได�โดยม�ประส�ทธ�ภาพมากข��น 

 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

5.5.1 จ�ดต��งหน�วยงานท��ม�หน�าท��ด�แลเร��องความเส��ยงโดยตรง 

5.5.2 หน�วยงานบร�หารความเส��ยง เป�นหน�วยงานท��ท�าการว�เคราะห� และประเม�นความเส��ยงท��อาจเก�ดข��น
แต�ไม�ใช�กระบวนการท��สร�างข��นและอย��โดยล�าพ�งได� แต�จะเป�นกระบวนการท��สร�างข��นโดยม�ข��นตอนท��
ช�วยเสร�มการท�างานร�วมก�บโครงการหร�อภาระงานอ��นใดท��ปฏ�บ�ต�อย��ให�เป�นการป�องก�นโอกาสท��จะ
เก�ดความเส��ยงหร�อป�ญหา 

5.5.3 หน�วยงานบร�หารความเส��ยง ม�หน�าท��จ�ดท�ารายงานประเม�นผลความเส��ยงเสนอให�ก�บคณะกรรมการ
บร�หารความเส��ยง เพ��อเสนอต�อคณะกรรมการ ธพส.  

นอกจากพ�งย�ดถ�อและปฏ�บ�ต�ตามระเบ�ยบข�อบ�งค�บของร�ฐว�สาหก�จว�าด�วยจรรยาบรรณแล�ว ย�งพ�งต�อง
ย�ดถ�อปฏ�บ�ต�ตามมต�คณะร�ฐมนตร�เม��อ ว�นท�� 24 ก�มภาพ�นธ� 452 1 ด�งน�� 

1. ปฏ�บ�ต�หน�าท��ให�เป�นไปตามกฎหมาย ว�ตถ�ประสงค� ข�อบ�งค�บองค�กร และมต�ท��ประช�มผ��ถ�อห��น 
2. บร�หารงานเพ��อผลประโยชน�ของร�ฐ องค�กร และพน�กงานรวมท��งร�กษาภาพล�กษณ�ขององค�กร 
3. บร�หารงานด�วยความซ��อส�ตย�ส�จร�ตวางต�วเป�นกลาง  
4. ต�องไม�ม�ส�วนได�เส�ยในก�จการท��กระท�าก�บ ธพส. หร�อในก�จการท��ม�ล�กษณะเป�นการแข�งข�นก�บ 

ธพส. ซ��งตนเป�นกรรมการอย��  
5. หล�กเล��ยงความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ส�วนบ�คคลต�อผลประโยชน�ของ ธพส. รวมถ�ง 

 5.1 ไม�แสวงหาผลประโยชน�ส�วนต�ว 
 5.2 ไม�ใช�ความล�บขององค�กรในทางท��ผ�ด  
 5.3 ไม�เป�นกรรมการในบร�ษ�ทท��เป�นค��แข�งข�นขององค�กร 
 5. 4 ไม�ม�ผลประโยชน�ในการท�าส�ญญาขององค�กร  
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6. ต�องบร�หารงานด�วยความระม�ดระว�ง ไม�สร�างข�อผ�กม�ดท��อาจข�ดแย�งก�บหน�าท��ของตนในภายหล�ง 
7. ไม�แสวงหาผลประโยชน�อ�นม�ชอบจากการท�างาน  
8. ปฏ�บ�ต�หน�าท��ของตนอย�างเต�มความสามารถ  
9. ไม�เป�นผ��ประกอบการ หร�อเป�นผ��ถ�อห��นส�าค�ญ หร�อม�บ�คคลในครอบคร�วเป�นกรรมการ หร�อเป�นผ��

ถ�อห��นในก�จการ หร�อธ�รก�จการค�าใดอ�นม�สภาพอย�างเด�ยวก�น และเป�นการแข�งข�น หร�อท�าธ�รก�จ
ก�บ ธพส. ท��ตนเองเป�นกรรมการอย��  

10. ต�องไม�กระท�าการใดๆ ในล�กษณะท��ม�ผลบ��นทอนผลประโยชน�ของ ธพส. ท��ตนเป�นกรรมการอย�� 
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;หมวดท�� 6 จร�ยธรรมทางธ�รก�จและจรรยาบรรณ 
 

ความหมายของจร�ยธรรมทางธ�รก�จและจรรยาบรรณ 

จร�ยธรรมทางธ�รก�จ  หมายถ�ง  ธรรมท��เป�นข�อประพฤต�ปฏ�บ�ต� ศ�ลธรรม กฎศ�ลธรรม  

จรรยาบรรณ  หมายถ�ง  ประมวลความประพฤต�ท��ผ��ประกอบอาช�การงานแต�ละอย�างก�าหนดข��น 
เพ��อร�กษาและส�งเสร�มเก�ยรต�ค�ณช��อเส�ยงและฐานะของสมาช�ก อาจเข�ยนเป�นลายล�กษณ�อ�กษรหร�อไม�ก�ได� 

 
ธพส. จ�ดให�ม�แนวทางปฏ�บ�ต�เก��ยวก�บจร�ยธรรม เป�นการกรอบในการด�าเน�นธ�รก�จของ ธพส. และ

ม�จรรยาบรรณเป�นเคร��องม�อท��จะช�วยให� กรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงาน ม�หล�กการและแนวทางท��ถ�กต�อง
เหมาะสม อ�นจะน�ามาซ��งประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผลในการปฏ�บ�ต�งานรวมท��งความเล��อมใสศร�ทธาและ
ความเช��อม��นจากผ��ท��เก��ยวข�อง 
 

หล�กการส�าค�ญของจร�ยธรรมทางธ�รก�จและจรรยาบรรณ ธพส.  

1. ม�ความประพฤต�ท��ด� ปฏ�บ�ต�ต�อตนเอง ต�อผ��อ��น และต�อส�งคมเพ��อให�เก�ดความถ�กต�องและ 
ความเจร�ญร��งเร�องในส�งคม ใช�ค��ม�อการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�เป�นแนวทางให�กรรมการ 
ผ��บร�หาร พน�กงาน ด�าเน�นธ�รก�จถ�อปฎ�บ�ต�ด�วยความถ�กต�อง 

2. ด�าเน�นธ�รก�จของ ธพส. ได�ร�บการยอมร�บและยกย�องจากส�งคม 

3. ร�กษาไว�ซ��งช��อเส�ยงของ ธพส. 
 

6.1 จร�ยธรรมทางธ�รก�จ 

ธพส. ส�งเสร�มการสร�างความย��งย�นแก�ธ�รก�จและร�กษาประโยชน�ของผ��ม�ส�วนได�เส�ยและส�งคม  
เป�ดโอกาสให�ผ��ม�ส�วนได�เส�ยแสดงความค�ดเห�นเก��ยวก�บการด�าเน�นก�จการเพ��อเป�นกลไกและกระบวนการท��จะ
ด�แลให�ม�การด�าเน�นการอย�างจร�งจ�ง น�าไปส��การเป�นองค�กรท��ม�การก�าก�บด�แลก�จการท��แท�จร�ง โดยม�ข��นตอน
ด�งน�� 

(1) ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย ข�อบ�งค�บและกฎระเบ�ยบท��เก��ยวข�องอย�างเคร�งคร�ด  

(2) ปฏ�บ�ต�ตามนโยบาย “การก�าก�บด�แลก�จการ” และ “จรรยาบรรณทางธ�รก�จ” ของ ธพส. 

(3) ม��งม��นท��จะประกอบธ�รก�จด�วยความโปร�งใส ซ��อส�ตย�ส�จร�ตและเป�นธรรม 

(4) ย�ดม��นในการปฏ�บ�ต�ตนเป�นพลเม�องด�และปล�กฝ�งให�พน�กงานม�จ�ตส�าน�กท��ด�  

(5) ค�าน�งถ�งผลประโยชน�และผลกระทบจากการด�าเน�นงานขององค�กร ด�วยความเสมอภาคและ
เป�นธรรมในด�านส�งคมต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ยของ ธพส. 

(6) ด�าเน�นธ�รก�จด�วยความร�บผ�ดชอบและร�กษาประโยชน�ของผ��ม�ส�วนได�เส�ยและส�งคม  

(7) สร�างระบบงานท��เข�มแข�งเพ��อป�องก�นการท�จร�ตผ�านระบบการตรวจสอบภายใน  
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(8) ก�าหนดให�กรรมการ ผ��บร�หารและพน�กงานท�กคน ม�ส�วนร�วมในการต�อต�านการท�จร�ต รายงาน
ความข�ดแย�งทางผลประโยชน� ม�การส��อสารอย�างม�ประส�ทธ�ผล  

(9) เป�ดโอกาสให�ผ��ม�ส�วนได�เส�ยม�ช�องทางการร�องเร�ยนและร�บฟ�งความค�ดเห�นและม�มาตรการ
ค��มครองผ��ร�องเร�ยนหร�อผ��แจ�งเบาะแส 

(10) ค�าน�งถ�งผลกระทบต�างๆ จากการด�าเน�นธ�รก�จท��งทางตรงและทางอ�อมท��อาจส�งผลกระทบ
ต�อการละเม�ดต�อส�ทธ�มน�ษยชน ในศ�กด��ศร�ความเป�นมน�ษย� ส�ทธ�และเสร�ภาพข��นพ��นฐานท��ม�
มาแต�ก�าหนด ตลอดจนความเสมอภาคท��จะไม�ถ�กเล�อกปฏ�บ�ต�ด�วยเหต�ผลทางเช��อชาต� 
ศาสนา เพศ ส�ผ�ว ภาษา เผ�าพ�นธ�� หร�อสถานะอ��นใด 

 

6.2 จร�ยธรรมต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ย 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

6.2.1 การปฏ�บ�ต�ต�อช�มชน ส�งคม และส��งแวดล�อม 

ธพส. เป�นส�วนหน��งของส�งคมจ�งม�ภารก�จร�บผ�ดชอบการพ�ฒนาช�มชน และส�งคมโดยรวม   ธพส. ม�
นโยบายในการให�ความส�าค�ญก�บค�ณภาพ ความปลอดภ�ย อาช�วอนาม�ย และส��งแวดล�อมของช�มชนและส�งคม
โดยม��งเน�นให�เก�ดการพ�ฒนาส�งคมช�มชน ส��งแวดล�อม ท�าน�บ�าร�งศาสนา สร�างสรรค�และอน�ร�กษ�ทร�พยากรธรรมชาต� 
รวมท��งสน�บสน�นการศ�กษาแก�เยาวชน และสน�บสน�น ก�จกรรมสาธารณประโยชน�แก�ช�มชน  เพ��อให�ช�มชนเข�มแข�ง 
ส�งคมด� และม�ส��งแวดล�อมท��สะอาด เพ��อให� ธพส. เจร�ญเต�บโตอย�างย��งย�นพร�อมก�บการพ�ฒนาของส�งคม 

(1) ธพส. ม��งม��นท��จะม�ส�วนร�วมในการร�บผ�ดชอบต�อส�งคมเร��องค�ณภาพ ความปลอดภ�ยอาช�วอนาม�ย 
และส��งแวดล�อมอย�างจร�งจ�งและต�อเน��องรวมท��งการใช�ทร�พยากรธรรมชาต�ให�เก�ดประโยชน�ส�งส�ด 
โดยตระหน�กถ�งความส�าค�ญของส��งแวดล�อมและความปลอดภ�ย ของผ��ม�ส�วนได�เส�ยท��เก��ยวข�อง 
ตลอดจนส�งเสร�มก�จกรรมทางส�งคมในการร�กษาส��งแวดล�อม และพ�ฒนาค�ณภาพช�ว�ตของคนใน
ช�มชนตามหล�กการพ�ฒนาอย�างย��งย�น 

(2) ธพส. ปล�กฝ�งจ�ตส�าน�กเก��ยวก�บความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม และส��งแวดล�อมแก�บ�คลากรของ ธพส. 
ท�กระด�บอย�างต�อเน��อง  

(3) ธพส. ต�องการม�ส�วนสร�างสรรค�ส�งคมและส��งแวดล�อมอย�างสม��าเสมอโดยต�องเป�นก�จกรรมท��
เหมาะสม และสร�างประโยชน�แก�ช�มชน ส�งคม และส��งแวดล�อมได�จร�ง หากเล�อกใช�ว�ธ�การบร�จาค
จะต�องตรวจสอบข�อม�ลผ��ร�บบร�จาค เพ��อให�แน�ใจว�าน�าไปใช�เพ��อการก�ศลอย�างม�ประส�ทธ�ภาพและ
ประส�ทธ�ผล ก�อประโยชน�อย�างแท�จร�ง 

 
 
 
 
 
 



 

43 

6.2.2 การปฏ�บ�ต�ด�านความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม 

ธพส. ตระหน�กด�ว�า “ส�งคม” เป�นกลไกส�าค�ญท��จะช�วยส�งเสร�มผล�กด�นให�ก�จการของ ธพส. คงอย��และ
เต�บโตอย�างม��นคงโดยเร��มจากส�งคมเล�กๆ ในองค�กรได�แก�พน�กงานซ��งเป�นห�วใจส�าค�ญท��เสร�มศ�กยภาพและ
ความสามารถในการแข�งข�นไปส��ส�งคมระด�บช�มชนและระด�บประเทศ  โดยม�ก�จกรรมท��เป�นเป�าหมายในการ
ด�าเน�นการในระด�บส�งคมต�างๆ ด�งน�� 

ระด�บองค�กร 
(1) พ�ฒนาท�กษะของพน�กงานท�กระด�บและสร�างองค�ความร��ภายในองค�กรส��การบร�หาร

ความสามารถ 
(2) ส�งเสร�มพน�กงานให�ม�ส�วนร�วมในการแสดงออกถ�งความค�ดเห�นต�อองค�กร 
(3) ส�งเสร�มพน�กงานให�ม�ส�วนร�วมในการพ�ฒนาช�มชน 

ระด�บช�มชน 
(4) อน�ร�กษ�ทร�พยากรและส��งแวดล�อม 
(5) ส�งเสร�มและพ�ฒนาค�ณภาพช�ว�ต 
(6) ส�งเสร�มการศ�กษาและพ�ฒนาการเร�ยนร��ของเยาวชนในช�มชน 
(7) ส�งเสร�มการเร�ยนร��การใส�ใจในว�ฒนธรรมค�ณธรรมและธรรมะเพ��อเป�นรากฐานของการพ�ฒนา

ค�ณภาพช�ว�ตของเยาวชน 

ระด�บประเทศ 
(8) สน�บสน�นก�จกรรมด�านการอน�ร�กษ�ส��งแวดล�อม 
(9) สน�บสน�นพ�ฒนาการเร�ยนร��และการสร�างจ�ตส�าน�กและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมของเยาวชน 

 
6.2.3 การปฏ�บ�ต�ตามหล�กส�ทธ�มน�ษยชน 

เจตนารมณ�ของบร�ษ�ท ในด�านส�ทธ�มน�ษยชน 

1) ให�ความส�าค�ญและเคารพหล�กส�ทธ�มน�ษยชน โดยหล�กเล��ยงการละเม�ดส�ทธ�มน�ษยชนของบ�คคล
อ��น และพ�งด�แลผลกระทบทางลบจากการด�าเน�นการขององค�กร 

2) เคารพกฎหมาย กฎ ข�อบ�งค�บ และข�อตกลงท��เก��ยวก�บส�ทธ�มน�ษยชน ท��งในระด�บประเทศและ
ระหว�างประเทศ 

3) ก�าหนดกระบวนการหร�อแนวทางท��เหมาะสมก�บขนาดและสภาพแวดล�อมของธ�รก�จในการค��มครอง 
(Protect) เคารพ (Respect) และเย�ยวยา (Remedy) ตามหล�กการส�ทธ�มน�ษยชนสากล 

ธพส. ในฐานะร�ฐว�สาหก�จ เห�นประโยชน� และตระหน�กถ�งความส�าค�ญในการด�าเน�นธ�รก�จท��เคารพต�อ
หล�กการส�ทธ�มน�ษยชนส�าหร�บธ�รก�จ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP
) จ�งก�าหนดให�กรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงาน ต�องปฏ�บ�ต�ตามแนวทางต�อไปน�� 

(1) ปล�กฝ�งในเร��องของความร�บผ�ดชอบองค�กรธ�รก�จในการเคารพส�ทธ�มน�ษยชน ด�วยการสร�างความร��
ความเข�าใจเก��ยวก�บหล�กส�ทธ�มน�ษยชนแก�ผ��บร�หารและพน�กงาน 

(2) ไม�เล�อกปฏ�บ�ต�ในอาช�พและการจ�างงานบนพ��นฐานจากเร��องส�วนต�วท��ไม�เก��ยวก�บงานเช��อชาต�  
ส�ผ�ว เพศ ศาสนา ความเห�นทางการเม�อง เป�นต�น 
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(3) จ�ดหาสถานท��ท�างานท��ปลอดภ�ย และป�องก�นไม�ให�เก�ดอ�บ�ต�เหต�ในการท�างานให�แก�ผ��ปฏ�บ�ต�งาน
ของบร�ษ�ท 

(4) จ�ดให�ม�มาตรการป�องก�นและควบค�มก�จกรรมของบร�ษ�ทท��ส�งผลต�อช�มชนในม�ต�ของส�ขภาพและ
ความปลอดภ�ย ท��ม�กระบวนการชดเชยและเย�ยวยาผ��ได�ร�บผลกระทบ 

(5) บร�ษ�ทส�งเสร�มมาตรฐานส�ทธ�มน�ษยชนและแรงงานระหว�างประเทศในการปฏ�ส�มพ�นธ�ก�บจ�ดหา
ว�ตถ�ด�บและค��ค�า โดยสน�บสน�นผ��จ�ดหาว�ตถ�ด�บและผ��ร�บช�วงส�ญญาท��จ�ดหาสถานท��ท�างานท��
ปลอดภ�ยและม�ส�ขภาพด�ลดความเส��ยงทางอ�บ�ต�เหต�การบาดเจ�บ และผลกระทบทางส�ขภาพ ให�
น�อยท��ส�ด โดยเป�นไปตามกฎหมายและข�อบ�งค�บต�างๆ แก�แรงงาน 

 
6.2.4 การปฏ�บ�ต�ต�อผ��ถ�อห��น 

ธพส. ตระหน�กด�ว�าผ��ถ�อห��นค�อเจ�าของก�จการ ธพส. ม�หน�าท��สร�างม�ลค�าเพ��มให�แก�ผ��ถ�อห��น  
ในระยะยาวจ�งก�าหนดให�กรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงาน ต�องปฏ�บ�ต�ตามแนวทางต�อไปน�� 

(1) ปฏ�บ�ต�หน�าท��ด�วยความร�บผ�ดชอบ ระม�ดระว�ง และซ��อส�ตย�ส�จร�ต ภายใต�การต�ดส�นใจ
อย�างสมเหต�สมผล บนพ��นฐานข�อม�ลท��เช��อว�าเพ�ยงพอถ�กต�องไม�ม�ส�วนได�เส�ยท��งทางตรง
ทางอ�อมและท�าโดยส�จร�ตเพ��อประโยชน�ส�งส�ดของ ธพส. รวมท��งม�จ�ดม��งหมายโดยชอบ
และเหมาะสมไม�กระท�าการโดยม�ความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ก�บ ธพส. 

(2) ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายว�ตถ�ประสงค�ข�อบ�งค�บของ ธพส. มต�กรรมการ มต�ท��ประช�มผ��ถ�อห��น 
ด�าเน�นการตามแนวปฏ�บ�ต�ท��ด�ของหล�กการก�าก�บด�แลก�จการและจรรยาบรรณในการ
ด�าเน�นธ�ก�จเพ��อประโยชน�ส�งส�ดของผ��ถ�อห��น 

(3) จ�ดการด�แลม�ให�ส�นทร�พย�ของ ธพส. เส��อมค�าหร�อส�ญหายโดยม�ชอบ โดยจ�ดให�ม�ระบบ
ควบค�มภายในและระบบบร�หารความเส��ยงท��ม�ประส�ทธ�ผล 

(4) เป�ดโอกาสให�ผ��ถ�อห��นเข�ามาม�ส�วนในการด�แลก�จการและให�ความเห�นเก��ยวก�บการด�าเน�น
ก�จการ 

(5) รายงานสถานภาพของ ธพส. อย�างสม��าเสมอครบถ�วนตามความเป�นจร�งและท�นต�อ
สถานการณ� 

(6) แจ�งข�อม�ลข�าวสารและสารสนเทศของ ธพส. ท��ถ�กต�องตามข�อเท�จจร�งและเพ�ยงพอต�อ
การต�ดส�นใจแก�ผ��ถ�อห��นท�กรายอย�างเท�าเท�ยมก�นและในเวลาท��เหมาะ 

(7) ห�ามม�ให�กรรมการผ��บร�หารและพน�กงานแสวงหาผลประโยชน�ให�ตนเองและผ��ท��เก��ยวข�อง
โดยให�ข�อม�ลใดๆ ของ ธพส. ซ��งย�งไม�ได�เป�ดเผยต�อสาธารณะเป�ดเผยข�อม�ลล�บของ ธพส. 
ต�อบ�คคลภายนอกและ/ หร�อด�าเน�นการใดๆ ในล�กษณะท��อาจก�อให�เก�ดความข�ดแย�ง
ทางผลประโยชน�ก�บ ธพส. 

(8) ม�ช�องทางส�าหร�บการแจ�งเบาะแสการกระท�าท��ไม�ส�จร�ต หร�อข�อร�องเร�ยนต�างๆครอบคล�ม
ถ�งเว�บไซต� ไปรษณ�ย� โทรคมนาคมและม�กระบวนการตอบสนองข�อร�องเร�ยนการค��มครอง
ผ��ร�องเร�ยนรวมถ�งแจ�งผลการด�าเน�นการต�อผ��ร�องเร�ยนอย�างเป�นระบบและย�ต�ธรรม 
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6.2.5 การปฏ�บ�ต�ต�อร�ฐบาลและหน�วยงานก�าก�บ 

ร�ฐบาล ในฐานะผ��ก�าหนดนโยบายภาพรวมของประเทศ ถ�ายทอดลงมาส��หน�วยงานก�าก�บ เพ��อ
ก�าหนดท�ศทางการด�าเน�นงานของ ธพส. ให�สอดคล�องก�บแนวทางการพ�ฒนาประเทศ อ�นจะเป�นส�วนหน��งใน
การผล�กด�นให�ประเทศข�บเคล��อนได�อย�างบรรล�ว�ตถ�ประสงค�ในภาพรวม  จ�งก�าหนดให�กรรมการ ผ��บร�หาร 
และพน�กงาน ต�องปฏ�บ�ต�ตามแนวทางต�อไปน�� 

(1) ให�ความส�าค�ญและตอบสนองต�อการด�าเน�นการตามนโยบายส�าค�ญต�างๆ ตลอดจนปฏ�บ�ต�ตาม
ข�อก�าหนดและกฎเกณ��ท��เก��ยวข�องอย�างเคร�งคร�ด 

(2) รายงานผลการด�าเน�นงานต�อร�ฐบาลและหน�วยงานก�าก�บอย�างถ�กต�องรวดเร�วท�นตามก�าหนดเวลา 

(3) ด�าเน�นการอย�างถ�กต�องตรงไปตรงมาในการต�ดต�อท�าธ�รกรรมต�างๆ  

(4) การท�าความร��จ�กหร�อสร�างความส�มพ�นธ�อ�นด�ก�บร�ฐบาลและหน�วยงานก�าก�บอย��ในขอบเขต 
ท��โปร�งใสเหมาะสม ไม�ม�พฤต�กรรมท��ม�น�ยยะส�าค�ญอ�นจะแสดงถ�งการเอ��อประโยชน�และ
ความข�ดแย�งก�นทางผลประโยชน� 
 

6.2.6 การปฏ�บ�ต�ต�อพน�กงานและล�กจ�าง 

พน�กงานและล�กจ�างของ ธพส. ท�กคนเป�นห�วใจส�าค�ญท��ส�ดในการด�าเน�นธ�รก�จ ธพส. ต�องให�
ความส�าค�ญก�บพน�กงานท�กคนโดยไม�ม�การเล�อกปฏ�บ�ต� ส�งเสร�มให�พน�กงานม�ความสาม�คค� ปฏ�บ�ต�ต�อก�นอย�าง
ส�ภาพและเคารพในศ�กด��ศร�ความเป�นมน�ษย� สร�างสภาพแวดล�อมในการ ท�างานท��ด�และปลอดภ�ย จ�าย
ค�าตอบแทนท��เหมาะสมม�สว�สด�การท��ด�ให�แก�พน�กงาน และจ�ดหาเทคโนโลย�มาสน�บสน�นการท�างาน เพ��อให�
พน�กงานสามารถด�าเน�นงานได�อย�างม�ประส�ทธ�ภาพอย�างส�งส�ด  

(1) ปฏ�บ�ต�ต�อพน�กงานและล�กจ�างท�กคนโดยเสมอภาคก�น ไม�เล�อกปฏ�บ�ต� ไม�แบ�งแยกถ��นก�าเน�ด 
เช��อชาต� เพศ อาย� ส�ผ�ว ศาสนา ความพ�การ ฐานะ ชาต�ตระก�ล สถานศ�กษา หร�อสถานะอ��น
ใดท��ม�ได�เก��ยวข�องโดยตรงก�บการปฏ�บ�ต�งาน 

(2) ให�โอกาสพน�กงานและล�กจ�างท�กคนแสดงความสามารถอย�างเต�มท�� โดยจ�ายผลตอบแทนท��
เหมาะสมก�บความร��ความสามารถ และสร�างแรงกระต��นในการท�างานท��งในร�ปของเง�นเด�อน 
โบน�ส และค�าใช�จ�ายในการด�าเน�นงานท��เหมาะสมตามระเบ�ยบของ ธพส.  

(3) พน�กงานและล�กจ�าง ธพส. ต�องปฏ�บ�ต�หน�าท��ในความร�บผ�ดชอบอย�างส�ดความสามารถม�
จ�ตส�าน�กท��ด� ซ��อส�ตย�ส�จร�ต ย�ดม��นในค�ณธรรมและจร�ยธรรมและม�ความร�บผ�ดชอบ 

(4) พน�กงานและล�กจ�าง ธพส. ต�องปฏ�บ�ต�งานตามสายบ�งค�บบ�ญชาร�บค�าส��งและร�บผ�ดชอบ
โดยตรงต�อผ��บ�งค�บบ�ญชาของตน 

(5) พน�กงานและล�กจ�าง ธพส. สามารถใช�ทร�พยากร แรงงาน สถานท�� และส��งอ�านวยความสะดวก
ของ ธพส. ในหน�าท��อย�างเต�มท��ในการท�างาน แต�ห�ามใช�ทร�พยากร แรงงาน สถานท��และ 
ส��งอ�านวยความสะดวกไปในการอ��น นอกจากการปฏ�บ�ต�หน�าท��หร�อสว�สด�การท��ตนม�ส�ทธ� 
โดยชอบ 
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(6) พน�กงานของ ธพส. ต�องม�ก�ร�ยามารยาทส�ภาพ แต�งกายเหมาะสมต�อกาลเทศะและประพฤต�
ตนเหมาะสมก�บหน�าท��การงานไม�สร�างความเส��อมเส�ยต�อภาพล�กษณ� ธพส. 

(7) พน�กงานของ ธพส. ควรให�ความร�วมม�อในก�จกรรมท��ธพส.จ�ดข��นเพ��อสร�างความสาม�คค� รวมท��ง
ก�จกรรมเพ��อส�งคมท�� ธพส. จ�ดข��น 

(8) ธพส. ส�งเสร�มการใช�ส�ทธ�ของล�กจ�างตามกฎหมายว�าด�วยแรงงานร�ฐว�สาหก�จส�มพ�นธ� ธพส. จะ
ไม�กระท�าการอ�นใดท��เป�นการข�ดขวางก�จกรรมของสหภาพคณะกรรมการก�จการส�มพ�นธ� เว�น
แต�ก�จกรรมน��นจะเป�นการกระท�าอ�นข�ดต�อกฎหมาย  

 
6.2.7 การปฏ�บ�ต�ต�อล�กค�า 

ธพส. ม��งเน�นในค�ณภาพและความซ��อส�ตย�ของการด�าเน�นธ�รก�จเพ��อความพ�งพอใจของล�กค�า ธพส. 
โดยม�การด�าเน�นธ�รก�จอย�างม�จร�ยธรรมม�การให�บร�การท��เข�าถ�งได�สะดวกเคารพต�อเก�ยรต�และความเป�น 
ส�วนบ�คคลของล�กค�าแต�ละราย 

(1) จะปฏ�บ�ต�ต�อล�กค�าท�กคนอย�างเสมอภาคและเท�าเท�ยมก�นบนพ��นฐานของผลตอบแทนท��
ย�ต�ธรรมต�อท��งสองฝ�าย 

(2) ให�ข�อม�ลข�าวสารและค�าแนะน�าท��ถ�กต�อง เพ�ยงพอ และท�นเหต�การณ� ต�อล�กค�าเพ��อให�ทราบ
เก��ยวก�บส�นค�าและบร�การ 

(3) ปฏ�บ�ต�ตามเง��อนไขต�างๆ ท��ม�ต�อล�กค�าอย�างเคร�งคร�ด กรณ�ท��ไม�สามารถปฏ�บ�ต�ตามเง��อนไขข�อ
ใดได� ต�องร�บแจ�งให�ล�กค�าทราบเพ��อร�วมก�นพ�จารณาหาแนวทาง แก�ไขป�ญหา 

(4) ปฏ�บ�ต�ก�บล�กค�าด�วยความส�ภาพและเป�นท��วางใจของล�กค�า 

(5) เคารพต�อส�ทธ�ส�วนบ�คคลของล�กค�า โดยจะร�กษาข�อม�ลของล�กค�า และไม�เป�ดเผยข�อม�ล
ด�งกล�าวแก�บ�คคลภายนอก 

(6) ให�ม�ระบบ/กระบวนการท��ให�ล�กค�าร�องเร�ยนเก��ยวก�บค�ณภาพและการให�บร�การในการตอบสนอง
การส�งมอบ และการด�าเน�นการอย�างถ�งท��ส�ดเพ��อให�ล�กค�าได�ร�บการตอบสนองอย�างรวดเร�ว 

(7) ให�การสน�บสน�นให�ม�ก�จกรรมเพ��อเสร�มสร�างและร�กษาความส�มพ�นธ�อ�นด�ระหว�างล�กค�าและ 
ธพส. 
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6.2.8 การปฏ�บ�ต�ต�อเจ�าหน�� 

ธพส. ให�ความส�าค�ญต�อการย�ดม��นและร�บผ�ดชอบต�อพ�นธะส�ญญาหร�อข�อตกลงใดๆ ท��ให�ไว�  
อ�นเป�นการสร�างความน�าเช��อถ�อและภาพล�กษณ�ท��ด�ขององค�กร โดยม�แนวปฏ�บ�ต�ต�อเจ�าหน�� ด�งน�� 

(1) ปฏ�บ�ต�ตามพ�นธะส�ญญาหร�อเง��อนไขต�าง ๆ ท��ตกลงก�นไว�และกฎหมายท��เก��ยวข�องอย�าง
เคร�งคร�ด รวมถ�งภาระผ�กพ�นและหน��ส�นท��อาจเก�ดข��น และหากไม�สามารถปฏ�บ�ต�ตามเง��อนไขในส�ญญา จะแจ�งให�
เจ�าหน��ทราบล�วงหน�าโดยไม�ปกป�ดข�อเท�จจร�ง เพ��อร�วมก�นหาแนวทางแก�ไข 

(2) บร�หารจ�ดการเง�นท�นให�ม�โครงสร�างท��เหมาะสมเพ��อสน�บสน�นการด�าเน�นธ�รก�จ และร�กษา
ความเช��อม��นต�อเจ�าหน�� 

(3) เป�ดเผยข�อม�ลสารสนเทศท��ถ�กต�องและครบถ�วนอย�างสม��าเสมอ 

(4) ม��งม��นในการร�กษาส�มพ�นธภาพท��ย��งย�นก�บเจ�าหน��และให�ความเช��อถ�อซ��งก�นและก�น 
 

6.2.9 การปฏ�บ�ต�ต�อการจ�ดหาพ�สด�และการปฏ�บ�ต�ต�อค��ค�า 

การจ�ดหาพ�สด� เป�นกระบวนการส�าค�ญท��สน�บสน�นการด�าเน�นก�จการให�เก�ดการก�าก�บด�แลก�จการ
ท��ด�ม�การตรวจสอบอย�างร�ดก�ม ธพส. ให�ความส�าค�ญก�บผ��ค�า โดยปฏ�บ�ต�ต�อค��ค�าอย�างเสมอภาคบนพ��นฐานของ
การแข�งข�นท��เป�นธรรมโปร�งใสและเท�าเท�ยมก�น เพ��อการเป�นพ�นธม�ตรท��สน�บสน�นการด�าเน�นธ�รก�จระหว�างก�นใน
ระยะยาว ธพส. เพ��อให�ค��ค�าของ ธพส. ม�การด�าเน�นงานอย�างม�จร�ยธรรม เคารพส�ทธ� มน�ษยชนม�การด�แลอาช�
วอนาม�ยและความปลอดภ�ยของ ล�กจ�าง รวมถ�งการให�ความส�าค�ญต�อการบร�หารจ�ดการส��งแวดล�อมต�างๆ ท��
เก��ยวข�องอย�างย��งย�น โดยม�นโยบายด�งต�อไปน�� 

(1) จ�ดหาพ�สด�ให�ม�ผลด�ต�อบร�ษ�ทมากท��ส�ด และตรงตามความต�องการท��งค�ณภาพ ราคา จ�านวน 
เวลาการให�บร�การ ความรวดเร�ว และค�าน�งถ�งนโยบายด�านค�ณภาพ ความปลอดภ�ย-อาช�วอนาม�ย
และส��งแวดล�อมด�วย 

(2) พน�กงานผ��ด�าเน�นการจ�ดหา จะต�องม�การวางแผนจ�ดหาพ�สด�ล�วงหน�าท��ด� เพ��อหล�กเล��ยงการ
จ�ดหาพ�สด�อย�างเร�งด�วนโดยไม�ม�เหต�ผลอ�นสมควร 

(3) ธพส. จะไม�เอาเปร�ยบค��ค�า โดยจะต�องค�าน�งถ�งประโยชน�และความเส�ยหายท��อาจเก�ดข��นใน 
ด�านช��อเส�ยงและภาพพจน�ของ ธพส. ต�อสายตาของบ�คคลภายนอกด�วย 

(4) พน�กงาน ธพส. จะต�องให�ข�อม�ลท��ถ�กต�อง ช�ดเจน ครบถ�วน แก�ค��ค�าด�วยว�ธ�การท��เป�ดเผยและ
ให�โอกาสแก�ค��ค�าอย�างเท�าเท�ยมก�น 

(5) พน�กงาน ธพส. ควรร�บฟ�งความค�ดเห�นข�อเสนอแนะใดๆ ท��ค��ค�าร�องเร�ยนหร�อแนะน�า เพ��อ
ปร�บปร�งแก�ไขป�ญหาท��เก�ดข��นในการปฏ�บ�ต�งาน 

(6) พน�กงาน ธพส. ต�องร�กษาข�อม�ลต�างๆ ท��ได�ร�บจากผ��เสนอราคา หร�อผ��เข�าร�วมประกวดราคา
แต�ละรายไว�เป�นความล�บ ไม�เป�ดเผยให�รายอ��นทราบ 

(7) การเช�ญค��ค�าเพ��อเสนอราคาจะต�องให�เก�ดการแข�งข�นท��เป�นธรรมก�บค��ค�าท�กราย 
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(8) เจรจาต�อรองบนพ��นฐานของความส�มพ�นธ�เช�งธ�รก�จ เป�นธรรมท��งสองฝ�ายเป�ดเผยและม�
หล�กฐาน 

(9) ร�กษาความส�มพ�นธ�ก�บค��ค�าในเช�งธ�รก�จด�วยความเสมอภาคไม�เร�ยกร�องร�บทร�พย�ส�น หร�อ 
ผลประโยชน�อ��นใดท��งโดยตรงและโดยอ�อมจากค��ค�า 

(10) ผ��บร�หารตามอ�านาจการจ�ดหาต�องใช�ด�ลพ�น�จในการให�ค�าปร�กษา ค�าแนะน�า และร�บฟ�ง
ความค�ดเห�นของผ��ปฏ�บ�ต�งาน 

(11) ผ��บร�หารตามอ�านาจการจ�ดหาจะควบค�ม ตรวจสอบ ด�แลให�ม�การปฏ�บ�ต�ตามจรรยาบรรณ 
อย�างเคร�งคร�ดหากพบว�าม�การปฏ�บ�ต�ผ�ดจรรยาบรรณต�องด�าเน�นการสอบสวนและ
พ�จารณาโทษทางว�น�ยตามข��นตอน 

(12) สน�บสน�นให�ม�การจ�ดหาพ�สด�และบร�การจากผ��ประกอบการท��เป�นคนไทย 

(13) จ�ดหาพ�สด�อย�างม�ระบบ ถ�กต�องตามหล�กว�ชาการโดยม�การควบค�มท��ร�ดก�มและปร�บเปล��ยน
ว�ธ�การให�สอดคล�องก�บการเปล��ยนแปลงทางธ�รก�จการค�าตลอดเวลา 

 
6.2.10 การปฏ�บ�ต�ต�อค��แข�งทางการค�า 

ธพส. ปฏ�บ�ต�ต�อค��แข�งทางการค�าภายใต�กรอบแห�งจร�ยธรรม ประกอบก�บ พระราชบ�ญญ�ต�แข�งข�น
ทางการค�า พ.ศ. 2542 กรอบแห�งกฎหมายเก��ยวก�บหล�กปฏ�บ�ต�การแข�งข�นทางการค�า ไม�ละเม�ดความล�บ หร�อ
ล�วงร��ความล�บทางการค�าของค��แข�งทางการค�าด�วยว�ธ�ฉ�อฉลโดยม�นโยบายด�งต�อไปน�� 

(1) ประพฤต�ปฏ�บ�ต�ภายใต�กรอบกต�กาของการแข�งข�นท��ด� ส�งเสร�มการค�าเสร� และไม�ใช�ว�ธ�ท��มตลาด  

(2) ไม�แสวงหาข�อม�ลท��เป�นความล�บของค��แข�งทางการค�า ด�วยว�ธ�การท��ไม�ส�จร�ตหร�อไม�เหมาะสม 
เช�น การให�ส�นบน หร�อว�าจ�างพน�กงานของบร�ษ�ทค��แข�งเพ��อให�ได�มาซ��งข�อม�ลท��เป�นความล�บ
ของบร�ษ�ทค��แข�ง 

(3) ไม�ท�าลายช��อเส�ยงของค��แข�งทางการค�าด�วยการกล�าวหาในทางร�าย 

(4) ไม�สน�บสน�นให�ม�การปฏ�บ�ต�ร�วมก�นเพ��อกระท�าการหร�อสมยอมในการเสนอราคาท�� 
ไม�เป�นธรรมต�อล�กค�า 

(5) ไม�ละเม�ดและปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายว�าด�วยทร�พย�ส�นทางป�ญญาอย�างเคร�งคร�ด
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6.3 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ธพส. 

เพ��อแสดงถ�งเจตนารมณ�ในการด�าเน�นธ�รก�จของ ธพส. อย�างโปร�งใส ม�ค�ณธรรม ม�ความร�บผ�ดชอบ
ต�อผ��ม�ส�วนได�ส�วนเส�ย (Stakeholders) และม�ความเป�นม�ออาช�พ   ธพส. จ�งก�าหนดแนวปฏ�บ�ต�ท��ด�ของ
คณะกรรมการ ธพส. ซ��งถ�อเป�นจรรยาบรรณในการปฏ�บ�ต�หน�าท�� ด�งน�� 

(1) ปฏ�บ�ต�หน�าท��ให�เป�นไปตามกฎหมาย กฎระเบ�ยบท��เก��ยวข�อง ข�อบ�งค�บของ ธพส. และมต� 
ท��ประช�มผ��ถ�อห��น 

(2) บร�หารงานด�วยความซ��อส�ตย�ส�จร�ตโดยไม�ฝ�กใฝ�การเม�อง และวางต�วเป�นกลางอย�าง
เคร�งคร�ดม�การต�ดส�นใจและการกระท�าเป�นอ�สระ 

(3) ให�อ�านาจผ��บร�หารในการด�าเน�นงานประจ�าว�นของ ธพส. อย�างเต�มท��โดยไม�เข�าไปช��น�า 
การด�าเน�นงานด�งกล�าวโดยไม�ม�เหต�ผลสมควร 

(4) ไม�ม�ส�วนได�ส�วนเส�ยในก�จการท��เป�นธ�รก�จเก��ยวข�องก�บ ธพส. หร�อในก�จการท��ม�ล�กษณะเป�น
การแข�งข�นก�บ ธพส. ไม�ว�าโดยทางตรงหร�อทางอ�อม 

(5) หล�กเล��ยงความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ส�วนตนต�อผลประโยชน�ของ ธพส. เพ��อให�การ
บร�หารงานเป�นไปอย�างเต�มท��และม�ประส�ทธ�ภาพ 

(6) บร�หารงานด�วยความระม�ดระว�งและไม�สร�างข�อผ�กม�ดท��อาจข�ดแย�งก�บหน�าท��ของตนใน
ภายหล�ง 

(7) ไม�แสวงหาผลประโยชน�อ�นม�ชอบจากการท�างานไม�ว�าทางตรงหร�อทางอ�อม 

(8) ปฏ�บ�ต�หน�าท��อย�างเต�มความสามารถ เพ��อให�เก�ดประโยชน�ส�งส�ดต�อ ธพส. 

(9) ไม�กระท�าการใดๆ ท��อาจม�ผลให�เก�ดการบ��นทอนผลประโยชน�ของ ธพส.  หร�อเป�นการ 
เอ��อประโยชน�ให�บ�คคลหร�อน�ต�บ�คคลอ��น 

(10) ม��งม��นท��จะป�องก�นและขจ�ดการกระท�าท��ส�อไปในทางท�จร�ตโดยถ�อเป�นเร��องท��ต�องด�าเน�นการ
อย�างรวดเร�วและเด�ดขาด เพ��อสร�างค�าน�ยมและภาพล�กษณ�ท��ด�ของ ธพส. 
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6.4 จรรยาบรรณของผ��บร�หารและพน�กงาน ธพส. 

ธพส. ด�าเน�นธ�รก�จเก��ยวก�บการพ�ฒนาทร�พย�ส�นของภาคร�ฐให�เก�ดประโยชน�ส�งส�ดเพ��อประโยชน�
ต�อผ��ถ�อห��นและเศรษฐก�จของประเทศ จ�งจ�าเป�นต�องธ�ารงไว�ซ��งความเป�นม�ออาช�พความคล�องต�ว และความ
เป�นอ�สระ ด�งน��นเพ��อให� ธพส. ม�ค�ณล�กษณะด�งกล�าอย�างม��นคงส�บต�อไป   จ�งก�าหนดแนวปฏ�บ�ต�ท��ด�ของ
ผ��บร�หารและของพน�กงานซ��งถ�อเป�นจรรยาบรรณในการปฏ�บ�ต�หน�าท��ด�งต�อไปน�� 
 
แนวปฏ�บ�ต�ท��ด� 

6.4.1 การปฏ�บ�ต�ต�อตนเอง 

(1) ปฏ�บ�ต�หน�าท��ด�วยความร�บผ�ดชอบ ซ��อส�ตย�ส�จร�ต ม��งม��น ท��มเท ปฏ�บ�ต�ตามกฎระเบ�ยบ และนโยบาย
ของ ธพส. และว�ฒนธรรมองค�กร โดยถ�อประโยชน�ของ ธพส. เป�นส�าค�ญ 

(2) เคารพและปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายกฎระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บของ ธพส. อย�างเคร�งคร�ด 

(3) ปฏ�บ�ต�งานด�วยความระม�ดระว�ง ซ��อส�ตย� ส�จร�ต และไม�ใช�ต�าแหน�งหน�าท��หาผลประโยชน�ในทางม�ชอบ 

(4) ม�ความม��งม��นท��จะเป�นคนด� คนเก�งโดยการพ�ฒนาตนเองไปในทางท��เป�นประโยชน�ต�อตนเองและ 
ธพส. อย��เสมอ 

(5) ศ�กษาหาความร��และประสบการณ�เพ��อเสร�มสร�างความสามารถในการปฏ�บ�ต�งาน 
 
6.4.2 การปฏ�บ�ต�ต�อล�กค�า ผ��เก��ยวข�องและส�งคม 

(1) ร�กษาความล�บของล�กค�า ค��ค�า และ ธพส. อย�างเคร�งคร�ด โดยด�แลและระม�ดระว�งม�
ให�เอกสารหร�อข�าวสารอ�นเป�นความล�บของ ธพส. ร��วไหลหร�อตกไปถ�งผ��ท��ไม�เก��ยวข�อง 

(2) ปฏ�บ�ต�ตามกฎระเบ�ยบด�านความปลอดภ�ยตลอดจนด�แลและร�กษาสภาพแวดล�อมให�
ปลอดภ�ย 

(3) ผล�ตงานท��ม�ค�ณภาพและส�งมอบให�ตรงเวลาตามท��ล�กค�าต�องการ 

(4) จ�ดช�องทางการร�บฟ�งความค�ดเห�นและข�อเสนอแนะจากล�กค�า เพ��อประโยชน�ในการ
ปร�บปร�งการด�าเน�นงานของ ธพส. 

(5) หล�กเล��ยงการให�หร�อร�บส��งของ การเล��ยงร�บรอง หร�อประโยชน�ใดๆ จากล�กค�า หร�อ
ผ��ม�ส�วนเก��ยวข�องก�บธ�รก�จของ ธพส. เว�นแต�เพ��อประโยชน�ในการด�าเน�นธ�รก�จปกต� 
หร�อในเทศกาลหร�อประเพณ�น�ยมในม�ลค�าท��เหมาะสม หากของขว�ญท��ได�ร�บอย��ในร�ป
ของเง�นหร�อส��งของท��ม�ม�ลค�าส�ง ให�ร�บแจ�งผ��บ�งค�บบ�ญชาตามล�าด�บช��นทราบและ
ส�งค�นโดยเร�ว 
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6.4.3 การปฏ�บ�ต�ระหว�างพน�กงาน 

(1) เคารพในส�ทธ�ส�วนบ�คคลของพน�กงานหล�กเล��ยงการน�าเอาข�อม�ลหร�อเร��องราวของ
พน�กงานอ��นท��งเร��องท��เก��ยวก�บการปฏ�บ�ต�งานและเร��องส�วนต�วไปเป�ดเผย หร�อ
ว�พากษ�ว�จารณ�ในล�กษณะท��จะก�อให�เก�ดความเส�ยหายแก�พน�กงาน หร�อภาพพจน�
โดยรวมของ ธพส. 

(2) ไม�กล�าวร�ายหร�อกระท�าการใดๆ อ�นจะน�าไปส��ความแตกแยก หร�อความเส�ยหาย
ภายใน ธพส. หร�อต�อบ�คคลท��เก��ยวข�องก�บ ธพส. 

(3) ร�กษาและร�วมสร�างสรรค�ให�เก�ดความสาม�คค�เป�นน��าหน��งใจเด�ยวก�นในหม��พน�กงาน
ช�วย เหล�อเก��อก�ลซ��งก�นและก�นในทางท��ชอบเพ��อประโยชน�ต�อ ธพส. โดยรวม 

(4) พ�งปฏ�บ�ต�ต�อผ��ร�วมงานด�วยความส�ภาพ ม�น��าใจ ม�มน�ษย�ส�มพ�นธ�อ�นด�ไม�ป�ดบ�งข�อม�ลท�� 
จ�าเป�นในการปฏ�บ�ต�งานของผ��ร�วมงาน และปร�บตนให�สามารถท�างานร�วมก�บบ�คคล
อ��นได�รวมท��งให�เก�ยรต�ผ��อ��น โดยไม�น�าผลงานของผ��อ��นมาแอบอ�างเป�นผลงานของตน 

(5) ย�ดม��นในค�ณธรรม ม�จร�ยธรรม ละเว�นจากอบายม�ขท��งปวง โดยไม�ประพฤต�ตนในทาง
ท��อาจท�าให�เส��อมเส�ยช��อเส�ยงของตนเองและ ธพส. 

(6) แจ�งผ��บ�งค�บบ�ญชาตามล�าด�บช��น หร�อแจ�งคณะกรรมการตรวจสอบหากพบเห�นการ
กระท�าใดๆ ท��ส�อว�าเป�นการท�จร�ต หร�อประพฤต�ม�ชอบภายใน ธพส. 

(7) ช�วยด�าเน�นการใดๆ ท��จะร�กษาสภาพแวดล�อมและบรรยากาศในการท�างานรวมท��ง
การพ�ฒนาองค�กรไปส��ความเป�นเล�ศ 

 
6.4.4 การปฏ�บ�ต�ต�อองค�กร 

(1) แนวป��บ�����อรายการทางการบ�ญช�และการเง�น 

ความถ�กต�องของการบ�นท�กรายการ 
1. การบ�นท�กรายการทางธ�รก�จท�กอย�างของ ธพส. จะต�องถ�กต�อง ครบถ�วน และสามารถ

ตรวจสอบได�โดยไม�ม�ข�อจ�าก�ดหร�อข�อยกเว�นในล�กษณะใด  
2. การลงรายการบ�ญช�และการบ�นท�กทางธ�รก�จจะต�องเป�นไปตามความเป�นจร�งไม�ม�การ

บ�ดเบ�อน หร�อสร�างรายการเท�จไม�ว�าจะด�วยว�ตถ�ประสงค�ใดๆ ก�ตาม  
3. บ�คลากรท�กระด�บต�องด�าเน�นรายการทางธ�รก�จให�สอดคล�อง และเป�นไปตามระเบ�ยบ และ

ข�อก�าหนดต�างๆ ของ ธพส. รวมท��งม�เอกสารหล�กฐานประกอบการลงรายการทาง ธ�รก�จท��ครบถ�วน ให�ข�อม�ลท��
เป�นประโยชน�อย�างเพ�ยงพอ และท�นเวลา เพ��อให�ผ��ท��ม�หน�าท��เก��ยวข�องก�บการบ�นท�ก การจ�ดท�า และการ
ประเม�นรายงานทางการบ�ญช�และการเง�น สามารถบ�นท�กและจ�ดท�ารายการทางการบ�ญช�และการเง�นท�ก
ประเภทของ ธพส. ลงในระบบบ�ญช�ของ ธพส. โดยม�รายละเอ�ยดท��ถ�กต�องและครบถ�วน 
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การรายงานทางการบ�ญช�และการเง�น 
4. พน�กงานท�กคนต�องไม�กระท�าการบ�ดเบ�อนข�อม�ลหร�อสร�างรายการเท�จ ไม�ว�าจะเป�น ข�อม�ล

รายการทางธ�รก�จท��เก��ยวข�องก�บการบ�ญช�และการเง�น หร�อข�อม�ลรายการทางด�านปฏ�บ�ต�การ  
5. พน�กงานท�กคนควรตระหน�กว�าความถ�กต�องของรายงานทางการบ�ญช�และการเง�นเป�นความ

ร�บผ�ดชอบร�วมก�นของคณะกรรมการ ธพส. ผ��บร�หารและพน�กงานท��ม�หน�าท��ร�บผ�ดชอบ  
6. พน�กงานท�กคนม�หน�าท��ร�บผ�ดชอบในการด�าเน�นการจ�ดเตร�ยม และ/หร�อให�ข�อม�ล รายการ

ทางธ�รก�จ 

การปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย 
7. บ�คลากรท�กระด�บจะต�องปฏ�บ�ต�ตามระเบ�ยบและข�อก�าหนดตามกฎหมายท��เก��ยวข�องท��งใน

ประเทศ และ/หร�อในต�างประเทศ เพ��อให�การจ�ดท�าบ�ญช�และบ�นท�กทางการเง�นของ ธพส. เป�นไปอย�างถ�กต�อง
และสมบ�รณ� 

8. บ�คลากรท�กระด�บจะต�องย�ดหล�ก ความซ��อส�ตย� ปราศจากอคต� และซ��อตรงในการจ�ดเก�บ
บ�นท�กข�อม�ล รวมถ�งการไม�ย��งเก��ยวก�บก�จกรรมท��ผ�ดกฎหมายหร�อผ�ดจร�ยธรรมด�วย 

(2) แนวป��บ�����อการบร�หารความเส��ยง 

ธพส. ได�ให�ความส�าค�ญในการบร�หารความเส��ยงเช�งบ�รณาการ เพ��อให� ธพส. ม�พ�ฒนาการและ
ก�าวหน�าอย�างม��นคง ลดความเส�ยหายจากสภาวะแวดล�อมและภ�ยค�กคามต�างๆ ท��อาจเก�ดข��น อ�นจะส�งผล
กระทบต�อบ�คลากร ทร�พย�ส�น การด�าเน�นธ�รก�จ รวมท��งภาพล�กษณ�ขององค�กร  

ธพส. จ�งให�ผ��บร�หารและพน�กงานต�องตระหน�กถ�งความเส��ยง การให�ความร�วมม�อ และส�งเสร�ม
การพ�ฒนาระบบบร�หารความเส��ยง ให�เป�นมาตรฐานเด�ยวก�นท��วท��งองค�กร ม�การก�าหนดกระบวนการบร�หาร
ความเส��ยงอย�างช�ดเจน รวมถ�งระด�บความเส��ยง ท��องค�กรยอมร�บได� และก�าหนดให�เป�นส�วนหน��งของการจ�ดท�า
แผนกลย�ทธ� แผนปฏ�บ�ต�งาน และการด�าเน�นก�จกรรมโดยปกต�ของท�กหน�วยงาน ม�มาตรการต�ดตาม
ประเม�นผลการบร�หาร ความเส��ยง ทบทวน ปร�บปร�ง และพ�ฒนากระบวนการบร�หารความเส��ยงอย�างต�อเน��อง 
รวมท��งให�ม�การสอบทานนโยบายการ บร�หารความเส��ยงเป�นประจ�าท�กป� เพ��อให�ม��นใจว�ากระบวนการ และ
นโยบายด�งกล�าวม�ความเหมาะสมและสามารถตอบสนองก�บการเปล��ยนแปลงของสภาพแวดล�อม ในการ
ด�าเน�นธ�รก�จท��อาจจะเก�ดข��นได�ตลอดเวลา นอกจากน�� ธพส. ม�การแต�งต��งคณะท�างาน บร�หารความเส��ยงข��นมา 
เพ��อท�าหน�าท��ด�แลร�บผ�ดชอบการบร�หารความเส��ยงท��วท��งองค�กร โดยม�การรายงานต�อคณะกรรมการความ
เส��ยงเป�นประจ�าท�กไตรมาส 

(3) แนวป��บ�����อแนวการควบค�มภายใน 

การควบค�มภายในและการตรวจสอบภายในท��ม�ประส�ทธ�ภาพ ถ�กต�องและเช��อถ�อได� เป�น
ส��งจ�าเป�นส�าหร�บภาพล�กษณ�ของ ธพส. โดย ธพส. ม�การก�าหนดนโยบายก�าก�บด�แลให�ม�ระบบการควบค�ม
ภายในท��ด� ม�การบร�หารความเส��ยง ในระด�บท��เหมาะสม และม�การต�ดตาม ประเม�นผลอย�างสม��าเสมอ ธพส. 
ม��งม��นเป�นบร�ษ�ทท��ม�การตรวจสอบภายในท��ด�เย��ยม ม�คณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส�องด�แล ม�ฝ�าย
ตรวจสอบภายในท��ม�ประส�ทธ�ภาพ ม�ฝ�ายบร�หาร และพน�กงานท��ให�ความส�าค�ญก�บการควบค�มภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 
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1. คณะกรรมการ ธพส. ก�าหนดนโยบายและก�าก�บด�แลให�ม�ระบบการควบค�มภายในท��ด�ม�การ
บร�หารความเส��ยงให�อย��ในระด�บท��เหมาะสมไม�ส�งผลกระทบต�อการบรรล�ว�ตถ�ประสงค�ของธพส. และม�การ
ต�ดตามประเม�นผลอย�างสม��าเสมอ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานระบบการควบค�มภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ให�คณะกรรมการ ธพส. และผ��ถ�อห��นทราบ 

 

3. ผ��บร�หารน�านโยบายท��ก�าหนดโดยคณะกรรมการ ธพส. ไปปฏ�บ�ต�ให�ส�มฤทธ��ผลโดย 

- ผ��บร�หารระด�บส�ง จ�ดระบบควบค�มภายในของ ธพส. และปล�กฝ�งให�พน�กงานม�ว�น�ยม�
ท�ศนคต�ท��ด�ในเร��องการควบค�มภายใน  

- ผ��บร�หารระด�บกลาง จ�ดระบบการควบค�มภายในในงานท��ร�บผ�ดชอบ ม�การประเม�นผล 
ปร�บปร�ง สอบทานการปฏ�บ�ต�ว�าเป�นไปตามระบบท��วางไว� 

4. พน�กงานท�กระด�บ ปฏ�บ�ต�ตามกฎ ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บ ค�าส��ง มาตรการ และระบบการควบค�ม
ภายในต�างๆ 

5. ฝ�ายตรวจสอบภายในร�บผ�ดชอบโดยตรงในเร��องการประเม�นผลการควบค�มภายใน และ
ตรวจสอบการปฏ�บ�ต�ตามระบบ พร�อมท��งเสนอแนะมาตรการควบค�มต�อหน�วยงานต�างๆ ท��เหมาะสมก�บ
สถานการณ�ส��งแวดล�อม และป�จจ�ยความเส��ยงท��เปล��ยนแปลงไป 

 

องค�ประกอบของระบบการควบค�มภายในท��ส�าค�ญท��ง 5 ประการ ด�งน��  

1) ม�สภาพแวดล�อมของการควบค�มท��ด� (Control Environment) เพ��อให�พน�กงานม�
ท�ศนคต�ท��ด�ต�อการควบค�มภายใน 

2) ม�กระบวนการประเม�นความเส��ยงท��เหมาะสม (Risk Assessment) เพ��อประเม�น 
ความเส��ยง ท��ส�าค�ญในการด�าเน�นงานขององค�กรท��อาจม�ผลกระทบต�อว�ตถ�ประสงค� 
เป�าหมาย หร�อผลส�าเร�จของงาน 

3) ม�ก�จกรรมการควบค�มท��ด� (Control Activities) ในท�กหน�าท��และท�กระด�บอย�าง
เหมาะสม ตามระด�บความเส��ยงท��สามารถยอมร�บได�  

4) ม�ระบบสารสนเทศและส��อสารข�อม�ลท��ด� (Information and Communication ) 
อย�างเพ�ยงพอ เช��อถ�อได� ท�นเวลา และส��อสารอย�างเหมาะสมท��งภายใน และ
ภายนอกองค�กร  

5) ม�ระบบการต�ดตามและการประเม�นผลท��ด� ( Monitoring and Evaluation ) 
เพ��อให�ม��นใจว�าระบบการควบค�มภายใน ม�ความเหมาะสมม�การปฏ�บ�ต�จร�ง รวมท��ง
ได�ร�บการปร�บปร�งแก�ไขท�นเวลาและสอดคล�องก�บสถานการณ�ท��เปล��ยนแปลงไป 
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(4) แนวป��บ�����อการใช�เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร 

ธพส. สน�บสน�นให�บ�คลากรของ ธพส. ใช�เทคโนโลย�สารสนเทศในการท�างาน และการส��อสารภายใน 
ตลอดจนในการเสร�มสร�างความเข�าใจต�อบ�คคลภายนอก เพ��อประโยชน�ของ ธพส. โดยต�องม�ความรอบคอบ 
ระม�ดระว�ง ในการใช�งาน ต�องเคารพล�ขส�ทธ��ของเจ�าของทร�พย�ส�นทางป�ญญา 

1. ธพส. ก�าหนดให�เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสาร เป�นป�จจ�ยส�าค�ญท��ช�วยส�งเสร�ม การ
ด�าเน�นธ�รก�จและเพ��มประส�ทธ�ภาพการท�างาน ฉะน��นจ�งเป�นความร�บผ�ดชอบร�วมก�นของพน�กงานท�กคนท��
จะต�องใช�เทคโนโลย�สารสนเทศและการส��อสารภายใต�ข�อบ�งค�บของกฎหมาย ค�าส��งบร�ษ�ทและตามมาตรฐานท�� 
ธพส. ก�าหนด  

2. ธพส. ได�จ�ดให�ม�การบร�หารความปลอดภ�ยของระบบสารสนเทศซ�� งหมายถ�งระบบ 
คอมพ�วเตอร�และข�อม�ลคอมพ�วเตอร� ตามมาตรฐานสากล  

3. พน�กงานท�กคนม�หน�าท��และข�อปฏ�บ�ต�ด�งต�อไปน��  

· ม�หน�าท��ร�บผ�ดชอบในการป�องก�นและด�แลให�ระบบสารสนเทศของ ธพส. ท��อย��ในความ
ครอบครองหร�อหน�าท��ร�บผ�ดชอบของตนไม�ให�ถ�กบ�คคลท��ไม�ได�ร�บอน�ญาตเข�าถ�งโดยม�ชอบและไม�เป�ดเผย
ข�อม�ลท��ม�ความส�าค�ญทางธ�รก�จต�อผ��ไม�เก��ยวข�อง  

· ม�ว�น�ยในการใช�ระบบสารสนเทศและอ�ปกรณ�ส��อสารของ ธพส. ไม�ให�ส�งผลกระทบในแง�
ลบต�อ ธพส. และผ��อ��นอาท�เช�น ใช�เป�นเคร��องม�อในการเข�าถ�งระบบสารสนเทศ โดยม�ชอบสร�างความเส�ยหาย
ต�อช��อเส�ยงและทร�พย�ส�นรบกวนหร�อก�อความร�าคาญต�อการท�างานของระบบสารสนเทศด�กข�อม�ล ล�กลอบ
ถอดรห�สผ�านปลอมแปลง ใช�ข�อม�ลคอมพ�วเตอร� เผยแพร�ภาพ ข�อความ หร�อเส�ยงท��ไม�เหมาะสม รวมท��งไม�ใช�
ในเช�งธ�รก�จส�วนต�วหร�อการกระท�าท��ผ�ดกฎหมาย 

4. ต�องไม�ละเม�ดล�ขส�ทธ��ซอฟต�แวร�หร�อทร�พย�ส�นทางป�ญญาของผ��อ��น  
5. ต�องเข�ารห�สข�อม�ลในกรณ�ท��ต�องการส�งข�อม�ลท��ส�าค�ญต�อธ�รก�จ ทางธ�รก�จผ�าน เคร�อข�าย

อ�นเตอร�เน�ต รวมท��งไม�แลกเปล��ยนข�อม�ลท��ส�าค�ญทางธ�รก�จก�บ Website ท��ไม�ม�การป�องก�นความปลอดภ�ยของ
ข�อม�ล 

6. กรณ�ท��พน�กงานขออน�ญาตให�ผ��ปฏ�บ�ต�งานสมทบ พน�กงานของผ��ร�บจ�างบร�ษ�ทใช�ระบบ
สารสนเทศของ ธพส. พน�กงานผ��ขอน��น ต�องควบค�มการใช�งานของผ��ปฏ�บ�ต�งานสมทบและหากม�ความเส�ยหาย
ใดๆ เก�ดข��นพน�กงานของผ��ร�บจ�าง ธพส. และต�องร�บผ�ดชอบต�อความเส�ยหายท��เก�ดก�บ ธพส. 

7. ธพส.สามารถเข�าตรวจสอบ ค�นหา ต�ดตาม สอบสวน และควบค�มการใช�ระบบสารสนเทศ
ของพน�กงาน หากพบข�อสงส�ยว�าพน�กงานใช�งานในทางท��ไม�เหมาะสมหร�อม� เหต�อ�นควร ท��งน��เพ��อป�องก�น
ความปลอดภ�ยของระบบสารสนเทศของ ธพส. 

8. หาก ธพส. พบว�าพน�กงานม�การละเม�ด และม�ผลการสอบสวนออกมาปรากฏว�าเป�นจร�ง
พน�กงานผ��น��น จะได�ร�บการพ�จารณาลงโทษทางว�น�ย และ/หร�อกฎหมายตามความเหมาะสมแล�วแต�กรณ� 
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(5) แนวการป��บ�����อการร�กษาความล�บ 

ข�อม�ลท��เป�นความล�บเป�นข�อม�ลท��ม�ใช�ข�อม�ลสาธารณะ รวมท��งข�อม�ลท�กประเภทท��ค��ค�าและล�กค�า
ได�มอบให�แก� ธพส. ด�วยความเช��อใจ ธพส. ย�อมม�หน�าท��ปกป�ดข�อม�ลด�งกล�าว ไว�เป�นความล�บโดยให�ร�บร��เฉพาะ
ผ��ท��จ�าเป�น จ�งเป�นหน�าท��ของผ��ท��ด�แลหร�อครอบครองข�อม�ลในการด�แลร�กษาความปลอดภ�ยโดยเคร�งคร�ด 

การร�กษาความล�บของ ธพส. 
1. คณะกรรมการ ธพส. ผ��บร�หาร พน�กงาน ล�กจ�าง และผ��ร�บจ�างของ ธพส. จะต�องร�กษา

ความล�บของข�อม�ลและเอกสารท��ไม�สามารถเป�ดเผย และ/หร�อเป�นความล�บทางการค�า การประด�ษฐ�ค�ดค�น
ต�างๆ ซ��งถ�อเป�นส�ทธ�ของธพส. 

2. ผ��ท��ด�ารงต�าแหน�งกรรมการ ธพส. ผ��บร�หาร พน�กงาน ล�กจ�าง หร�อพน�กงานของ ผ��ร�บจ�างของ 
ธพส. จะต�องไม�เป�ดเผยข�อม�ลและเอกสารท��เป�นความล�บหร�อความล�บทางการค�าน��นๆ  

3. ผ��บร�หารและพน�กงาน ธพส. ต�องทราบถ�งข��นตอน ว�ธ�การร�กษาความปลอดภ�ยของข�อม�ล 
และปฏ�บ�ต�ตาม เพ��อป�องก�นไม�ให�ข�อม�ลอ�นเป�นความล�บถ�กเป�ดเผยโดยไม�เจตนา 

การก�าหนดช��นความล�บของข�อม�ล  
4. ข�อม�ลล�บทางการค�าของ ธพส. ต�องได�ร�บการปกป�ดม�ให�ร��วไหล โดยก�าหนดตามความส�าค�ญ

ของข�อม�ล เช�น ข�อม�ลท��เป�ดเผยได� ข�อม�ลปกป�ด ข�อม�ลล�บ ข�อม�ลล�บมาก เป�นต�น 
5. การใช�ข�อม�ลภายในร�วมก�นต�องอย��ในกรอบของหน�าท��และความร�บผ�ดชอบท��ได�ร�บมอบหมาย

เท�าน��น 

การให�ข�อม�ลข�าวสารแก�บ�คคลภายนอก  
6. กรรมการผ��จ�ดการ หร�อผ��ท��ได�ร�บมอบหมายจากกรรมการผ��จ�ดการ จะเป�นผ��ให�ความเห�นชอบ

ข�อม�ลท��ออกส��สาธารณชน  
7. หน�วยงานท��ก�าหนดให�เป�นผ��ให�ข�อม�ลแก�สาธารณชน ได�แก� ฝ�ายอ�านวยการ ฝ�ายส��อสาร

องค�กร โดยให�หน�วยงานเจ�าของข�อม�ลเป�นผ��จ�ดท�ารายละเอ�ยดให� 

การแสดงความเห�นแก�บ�คคลภายนอก  
8. ต�องไม�เป�ดเผยหร�อแสดงความเห�นแก�บ�คคลอ��นใดภายนอก ธพส. 
9. ขอให�ถามตนเองก�อนว�าม�หน�าท��ในการตอบค�าถามเหล�าน��นหร�อไม�หากไม�ม� ขอให�ปฏ�เสธการ

แสดงความเห�นต�างๆ ด�วยความส�ภาพ และแนะน�าให�สอบถามจากหน�วยงานท��ก�าหนดข�างต�นโดยตรงต�อไป 
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6.5 การด�แลให�ม�การปฏ�บ�ต�ตามและการทบทวน 

ธพส. ก�าหนดให�เป�นหน�าท��และความร�บผ�ดชอบของกรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงานท�กคนท��
จะต�องร�บทราบท�าความเข�าใจปฏ�บ�ต�ตามนโยบายท��ก�าหนดไว�ใน ค��ม�ออย�างเคร�งคร�ด ผ��บร�หารท�กระด�บใน
องค�กรจะต�องด�แลร�บผ�ดชอบ และถ�อเป�นเร��องส�าค�ญท��จะด�าเน�นการให�พน�กงานภายใต�สายบ�งค�บบ�ญชาของ
ตนเข�าใจและปฏ�บ�ต�ตามค��ม�อฯ อย�างจร�งจ�ง  ธพส. ไม�พ�งปรารถนาท��จะให�การกระท�าใดๆ ท��ผ�ดกฎหมายข�ด
ก�บหล�กจร�ยธรรมท��ด�หากกรรมการ ผ��บร�หารและพน�กงานผ��ใด กระท�าผ�ดจร�ยธรรม ท��ก�าหนดไว�จะได�ร�บโทษ
ทางว�น�ย และหากม�การกระท�าท��เช��อได�ว�าผ�ดกฎหมาย กฎเกณ�� ระเบ�ยบและข�อบ�งค�บของภาคร�ฐ ธพส. จะ
ส�งเร��องให�เจ�าหน�าท��ภาคร�ฐด�าเน�นการ 

คณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและส�งเสร�มความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม จะท�าการทบทวนค��ม�อฯ
ในการด�าเน�นธ�รก�จและแนวปฏ�บ�ต�เป�นประจ�าท�กป� 
 

6.6 แนวทางการส�งเสร�มให�เก�ดการปฏ�บ�ต�ตามจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จ 

ธพส. จะท�าการส��อสารจรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จน��แก�กรรมการ ผ��บร�หาร พน�กงานท�กคน
และบ�คคลภายนอกโดยการ 

1. แจกค��ม�อฉบ�บน��ให�ท�กคนร�บทราบเพ��อปฏ�บ�ต� 

2. ประกาศในระบบ Intranet ท��ท�กคนท��ม�ส�วนเก��ยวข�องสามารถเข�าถ�งข�อม�ลได� 

3. ประกาศไว�บนเว�บไซต�ของ ธพส. 
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;หมวดท�� 7 การก�าก�บด�แลการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ
ของผ��ปฏ�บ�ต�งาน 

 

ส�วนท�� 1 น�ยามของการก�าก�บด�แลการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ 

1. ธพส. หมายถ�ง บร�ษ�ทธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด 

2. หน�วยงานก�าก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร (Compliance Unit) หมายถ�ง คณะท�างาน
หร�อบ�คคลผ��ได�ร�บมอบหมายตามค�าส��งให�ปฏ�บ�ต�งานด�านการก�าก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบ
องค�กร 

3. หน�วยประสานงานในการก�าก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร (Coordinate Compliance) 
หมายถ�ง คณะท�างานหร�อผ��ได�ร�บมอบหมายตามค�าส��งให�ปฏ�บ�ต�งานท��เก��ยวข�องก�บการก�าก�บ
กฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร 

4. คณะกรรมการ ธพส. หมายถ�ง กรรมการท��ได�ร�บการแต�งต��งจากผ��ถ�อห��น 

5. คณะกรรมการช�ดย�อย หมายถ�ง กรรมการท��ได�ร�บการแต�งต��งโดยคณะกรรมการ ธพส. 
ให�ม�หน�าท��ร�บผ�ดชอบในบางเร��องเฉพาะด�าน 

6. บ�คลากร หมายถ�ง ผ��บร�หารท�กระด�บ พน�กงานและล�กจ�าง ของ ธพส. 

7. การก�าก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร หมายถ�ง กระบวนการในการก�าก�บให�ม�การปฏ�บ�ต�
ตามกฎหมายกฎระเบ�ยบขององค�กร ซ��งครอบคล�มถ�งการก�าหนดนโยบาย บทบาทหน�าท��ความ
ร�บผ�ดชอบของบ�คลากรและหน�วยงานภายใน ธพส. ท��เก��ยวข�องก�บการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและ
ระเบ�ยบขององค�กร ตลอดจนกระบวนการในการรวบรวมและต�ดตามกฎหมาย การสร�าง
ความร��ความเข�าใจเก��ยวก�บกฎหมายและระเบ�ยบขององค�กร การให�ค�าปร�กษา การตรวจสอบและ
ป�องก�น การรายงาน การต�ดตามและส�งเสร�มให�ม�การปฏ�บ�ต�งานตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ
ขององค�กร ลดผลกระทบท��อาจเก�ดข��นจากการปฏ�บ�ต�ท��ไม�เป�นไปตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ
องค�กร ซ��งอาจท�าให�องค�กรได�ร�บโทษตามกฎหมายส�ญเส�ยผลประโยชน�ทางเศรษฐก�จหร�อ
ช��อเส�ยง 

8. กฎหมาย หมายถ�ง กฎหมาย กฎเกณ�� มต�คณะร�ฐมนตร�ท��เก��ยวข�องและใช�บ�งค�บก�บ ธพส. 
ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บและประกาศต�าง ๆ ท��บ�ญญ�ต�โดยองค�กรภายนอกซ��ง ธพส. ต�องปฏ�บ�ต�ตาม 

9. กฎระเบ�ยบองค�กร หมายถ�ง ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บต�าง ๆ ค�าส��ง ประกาศ นโยบาย ค��ม�อและแนว
ปฏ�บ�ต� ท��ออกโดยคณะกรรมการหร�อกรรมการผ��จ�ดการ ซ��งได�ร�บความเห�นชอบจากประธาน
กรรมการ ธพส. และอย��ภายใต�กฎหมายเพ��อให�บ�คลากร ธพส. ปฏ�บ�ต�ตาม 
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ส�วนท�� 2 องค�ประกอบของแนวทางการก�าก�บด�แลการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและ 
กฎระเบ�ยบองค�กร 

 
ประกอบด�วย 7 องค�ประกอบหล�กด�งต�อไปน�� 
1. การก�าหนดนโยบายเพ��อการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร 
2. การก�าหนดโครงสร�างหน�วยงานเพ��อการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร 
3. การก�าหนดบทบาทหน�าท��ในการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร 
4. ก�าหนดโครงสร�างภายในและบทบาทหน�าท��หน�วยงานก�าก�บการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและ

กฎระเบ�ยบองค�กร 
5. กระบวนการก�าก�บ ต�ดตาม สอบทานและรายงานผลการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ

องค�กร โดยระบบเทคโนโลย�สารสนเทศ 
6. การว�เคราะห�และประเม�นความเส��ยงด�านการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร 
7. การจ�ดการและพ�ฒนาบ�คลากรเพ��อสร�างความร��ความเข�าใจ 

 
1. การก�าหนดนโยบายเพ��อการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร 

ธพส. ได�ก�าหนดนโยบายการก�าก�บด�แลการปฏ�บ�ต�งานให�เป�นไปตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ 
(Compliance Policy) เพ��อสร�างค�าน�ยม ว�ฒนธรรม และก�าหนดบทบาทหน�าท��ของการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย
และกฎระเบ�ยบองค�กร ให�แก�คณะกรรมการ ธพส. คณะกรรมการช�ดย�อย และบ�คลากร ธพส. พ�งย�ดถ�อใน
การปฏ�บ�ต�หน�าท�� เพ��อให�ความม��นใจว�า ธพส. จะด�าเน�นธ�รก�จโดยชอบด�วยกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร 
และพ�งตระหน�กเสมอถ�งความเส�ยหายท��อาจเก�ดข��นจากการไม�ปฏ�บ�ต� ซ��งครอบคล�มเน��อหา 7 ข�อ ด�งน�� 

(1) ต�องท�าความเข�าใจในงานของตนว�าเก��ยวข�องหร�อต�องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ
องค�กร หร�อข�อส��งการจากหน�วยงานก�าก�บหร�อหน�วยงานท��เก��ยวข�องใดบ�าง  

(2) ต�องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กรมต�คณะร�ฐมนตร�ท��เก��ยวข�อง ซ��งใช�บ�งค�บก�บ 
ธพส. ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บและประกาศต�าง ๆ ท��บ�ญญ�ต�โดยหน�วยงานก�าก�บหร�อภายนอกซ��ง
ต�องปฏ�บ�ต�ตาม 

(3) ต�องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายท��เก��ยวก�บการแข�งข�นทางการค�า และประพฤต�ปฏ�บ�ต�ภายใต�กรอบ
กต�กาของการแข�งข�นท��ด� ส�งเสร�มการค�าเสร�  

(4) ต�องปฏ�บ�ต�ตามหล�กกฎหมายเร��องแรงงานและส�ทธ�มน�ษยชน และเคารพส�ทธ�แรงงาน 
รวมถ�งเสร�ภาพและความเสมอภาคของบ�คคล  

(5) ป�องก�นองค�กรไม�ให�ตกเป�นเคร��องม�อของกระบวนการฟอกเง�น  
(6) ให�ความส�าค�ญอย�างย��งต�อการร�กษาความล�บของข�อม�ลท��อย��ในความครอบครองของ ธพส. 

โดยย�ดหล�กกฎหมายและจร�ยธรรมทางธ�รก�จ และจะไม�น�าข�อม�ลด�งกล�าวไปเป�ดเผยหร�อใช�
เพ��อแสวงหาประโยชน�  

(7) ผ��บร�หารและพน�กงาน ธพส. ม��งม��นท��จะปฏ�บ�ต�ตามนโยบายต�าง ๆ ของ ธพส. อ�นถ�กต�อง
ตามกฎหมายต�อก�น อ�นจะท�าให�เก�ดความเส�ยหายต�อบ�คคล ไม�ว�าจะเป�นนโยบายป�จจ�บ�น 
หร�อท��จะก�าหนดข��นอนาคต 
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นโยบายการก�าก�บด�แลการปฏ�บ�ต�งานให�เป�นไปตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ เป�นการ
ประกาศเจตนารมณ�จากคณะกรรมการและผ��บร�หารส�งส�ดเพ��อผล�กด�นให�เก�ดการตระหน�กถ�งการปฏ�บ�ต�ตาม
กฎหมาย และกฎระเบ�ยบท��วท��งองค�กรและสอดคล�องก�บมาตรฐานการก�าก�บด�แลการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย
สากลโดยม��งหว�งให�นโยบายด�งกล�าวเป�นเคร��องม�อในการป�องก�นการท�จร�ตและประพฤต�ม�ชอบ รวมถ�งเป�นการ
ส�งเสร�มให�การด�าเน�นธ�รก�จของ ธพส. เป�นไปตามมาตรฐานส�งส�ดของการปฏ�บ�ต�โดยชอบด�วยกฎหมาย  

 
2. การก�าหนดโครงสร�างหน�วยงานเพ��อการก�าก�บการปฏ�บ�ต�กฎหมายและกฎระเบ�ยบ 

ธพส. ก�าหนดโครงสร�างหน�วยงานก�าก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร (Compliance Unit) 
ข��นเพ��อก�าก�บด�แลการปฏ�บ�ต�งานให�เป�นไปตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบของ ธพส. และก�าหนดบทบาทหน�าท�� 
และความร�บผ�ดชอบท��เก��ยวข�องก�บการก�าก�บการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ อย�างไรก�ตาม การ
ก�าก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบ ไม�ใช�เป�นเพ�ยงหน�าท��ของ Compliance Unit เท�าน��น แต�เป�นหน�าท��ของ
ผ��บร�หารและพน�กงานผ��ปฏ�บ�ต�งานท�กคนท��ต�องร�วมก�น ด�งน��น Compliance Unit ได�พ�จารณาร�ปแบบและ
กลไกการก�าก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบแบบผสม (Hybrid) กล�าวค�อ ก�าหนดให�ม�หน�วยงานประสานงานการ
ก�าก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร (Coordinate Compliance) ร�วมด�าเน�นงานก�บหน�วยงานก�าก�บ
กฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร (Compliance Unit)  

 
3. การก�าหนดบทบาทหน�าท��ในการก�าก�บการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ 

 ธพส. ก�าหนดบทบาทหน�าท��รวมถ�งการรายงานการก�าก�บการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและ
กฎระเบ�ยบ ท��งในระด�บคณะกรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงาน ท��ช�ดเจนสอดคล�องก�บโครงสร�างท��ก�าหนด 
เพ��อผล�กด�นการก�าก�บการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ ให�ม�ประส�ทธ�ภาพ ลดความส�บสนในการ
ปฏ�บ�ต�งาน หล�กเล��ยงความเส�ยหายอ�นอาจเก�ดข��นจากการไม�ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ แบ�ง
ออกเป�น 3 กล��ม (Three Lines of Defense) ด�งน�� 

(1) ฝ�ายก�าก�บตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบช��นท��หน��ง (1st Line Defense) หมายถ�ง ล�กจ�าง
และพน�กงาน ในฐานะผ��ปฏ�บ�ต�งานและเจ�าของกระบวนงาน ซ��งม�หน�าท��ปฏ�บ�ต�งานและ
ก�าก�บด�แลงานของตนให�เป�นไปตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ รวมถ�งข��นตอนกระบวนงาน
ท��ก�าหนดไว� โดยท�าการควบค�มภายในและบร�หารจ�ดการความเส��ยงอย�างเหมาะสม 

(2) ฝ�ายก�าก�บตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบช��นท��สอง (2nd Line Defense) หมายถ�ง ผ��บร�หาร
ระด�บสายงาน และหน�วยงานก�าก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบ (Compliance Unit) ม�
หน�าท��ก�าหนดนโยบาย กฎเกณ�� และมาตรฐานการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ 
ตลอดจนด�แลก�าก�บการปฏ�บ�ต�งานตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบของหน�วยงานในความ
ร�บผ�ดชอบของตน (1st Line Defense) และให�ค�าปร�กษาให�ความร�� และส��อความถ�ง
นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบ�ยบตามท��ได�ก�าหนดข��น 

(3) ฝ�ายก�าก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบช��นท��สาม (3rd Line Defense) หมายถ�ง ฝ�ายตรวจสอบ
ภายใน ของ ธพส. ม�หน�าท��ตรวจสอบกระบวนการท�างานของฝ�ายก�าก�บ 1st Line 
Defense, 2nd Line Defense โดยรายงานผลการตรวจสอบต�อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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แผนภาพของ Three Lines of Defense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ก�าหนดโครงสร�างภายในและบทบาทหน�าท��หน�วยงานก�าก�บการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและ
กฎระเบ�ยบองค�กร 

 หน�วยงานก�าก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร ธพส. ได�ก�าหนดบทบาทหน�าท��ครอบคล�มถ�ง
การก�าหนดนโยบายด�าน Compliance การสน�บสน�นและให�ค�าปร�กษาด�านกฎหมายในประเด�น 
Compliance การสอบทานและป�องก�น ตลอดจนการต�ดตามรายงานผลการด�าเน�นงานของหน�วยงานต�าง ๆ 
ท��ต�องปร�บปร�งโดยได�ก�าหนดบทบาทหน�าท��อย�างช�ดเจนปรากฏตามกฎบ�ตรหน�วยงานก�าก�บกฎหมายและ
กฎระเบ�ยบองค�กร (Compliance Charter) 
 

5. กระบวนการก�าก�บ ต�ดตาม สอบทานและรายงานผลการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและ
กฎระเบ�ยบองค�กร 

 หน�วยงานก�าก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร (Compliance Unit) ม�ข��นตอนการปฏ�บ�ต�งาน
ของหน�วยงานเพ��อให�ม��นใจว�า ธพส. จะบรรล�นโยบายการก�าก�บด�แลการปฏ�บ�ต�งานให�เป�นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบ�ยบ ตลอดจนม�กระบวนการด�าเน�นงานด�าน Compliance ท��สอดคล�องก�บมาตรฐานสากล โดยใช�
ระบบเทคโนโลย�และสารสนเทศเป�นเคร��องม�อในการก�าก�บ ต�ดตาม ตรวจสอบและรายงานผล ซ��งก�าหนด
ประกอบด�วย 3 กระบวนการหล�ก ด�งต�อไปน�� 

(1) รวบรวมกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร ท��เก��ยวข�องก�บการด�าเน�นธ�รก�จของ ธพส. โดย
จ�ดท�าฐานข�อม�ลในระบบเทคโนโลย�และสารสนเทศท��ง�ายต�อการเข�าถ�งและการใช�งาน 
เหมาะสมก�บล�กษณะและปร�มาณของข�อม�ล ซ��งจะถ�กควบค�มให�ม�ความร�ดก�ม ถ�กต�อง 
ครบถ�วน เช�น 

 
 

1st Line Defense 

- �����านวยการ��าย 

- �����ดการ��าย 

- พน�กงาน 

- ��ก��าง 

 

3rd Line Defense 
ฝ�ายตรวจสอบภายใน 

2nd Line Defense 
- รองกรรมการผ��จ�ดการ 
- ผ��ช�วยกรรมการ 
- หน�วยงานก�าก�บกฎหมาย 
  และกฎระเบ�ยบ  

กรรมการ���จ�ดการ 

หน�วยงาน
ภายนอก 

ท��ก�าก�บด�แล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผ��สอบ
บ�ญช� 

คณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บ��ดชอบต�อส�งคม 

คณะกรรมการ ธพส. 

หน�วยงานประสานงานการก�าก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร 
(Coordinate Compliance) - ผ��ได�ร�บมอบหมายให�ปฏ�บ�ต�หน�าท�� 

คณะกรรมการความเส��ยง 

ส�วนงานพ�ฒนาบ�คลากร 

ก�าก�บ  

รายงาน 

ก�าหนดนโยบาย 

��ายความเส��ยง 
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- ม�กระบวนการก�าหนดส�ทธ�ในการเข�าถ�งฐานข�อม�ล โดยแยกเป�นฐานข�อม�ลท��ให�เฉพาะ 
ผ��ท��เก��ยวข�องเท�าน��นท��สามารถเข�าถ�งข�อม�ลได� และฐานข�อม�ลบ�คคลท��วไปสามารถเข�าถ�งได� 

- ม�การสอบทานความถ�กต�อง ม�การปร�บปร�ง เพ��ม เปล��ยนแปลง ข�อม�ลในฐานข�อม�ลท��เป�น
ระบบสารสนเทศอย�างเป�นป�จจ�บ�น ตลอดจนม�การส�ารองข�อม�ลต�าง ๆ อย�างเป�นประจ�า 

(2) ก�าก�บ ต�ดตาม และสอบทานการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร ร�วมก�บ
หน�วยงานประสานงานการก�าก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร (Coordinate 
Compliance) โดยใช�ระบบเทคโนโลย�และสารสนเทศเป�นเคร��องม�อในการบ�นท�กข�อม�ล 
แผนงาน/โครงการ ข��นตอนการด�าเน�นงานพร�อมท��งกฎหมายและกฎระเบ�ยบท��เก��ยวข�องก�บ
ข��นตอนหร�อกระบวนงานน��น ๆ 
- ม�การก�าก�บ และต�ดตามข��นตอนการด�าเน�นงานตามแผนงาน/โครงการ จากข�อม�ล 

ท��บ�นท�กในระบบ ซ��งผ��ปฏ�บ�ต�งานรายงานผลการด�าเน�นงานในระบบเทคโนโลย�
สารสนเทศ ประจ�าเด�อนหร�อรายไตรมาส 

- ม�การสอบทานความถ�กต�องของการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร  
โดย Compliance Unit สอบทานจากข�อม�ลในระบบเทคโนโลย�และสารสนเทศ 
(Compliance Unit ก�าหนดแบบฟอร�มรายงาน หร�อ Check list เพ��อใช�เป�นเคร��องม�อ
การสอบทาน) และรายงานท��ได�ร�บจาก Coordinate Compliance  

(3) จ�ดท�ารายงานผลการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร โดยน�าข�อม�ลจากระบบ
เทคโนโลย�และสารสนเทศ ว�เคราะห� สร�ปผล เสนอต�อผ��บร�หารและคณะกรรมการท��
เก��ยวข�อง 
- จ�ดท�ารายงานประเม�นผลการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร สร�ปเน��อหา

เสนอต�อผ��บร�หารแต�ละสายงาน ผ��บร�หารส�งส�ด รวมถ�งเสนอแผนงานการปร�บปร�ง
กระบวนการปฏ�บ�ต�งานให�ม�ความสอดคล�องก�บกฎหมาย กฎระเบ�ยบขององค�กร 

- จ�ดท�ารายงานสร�ปผลการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร เสนอต�อ
คณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม รายไตรมาส 
คณะกรรมการ ธพส. ประจ�าป� หร�อตามท��คณะกรรมการ ธพส. ก�าหนด 

 
6. การว�เคราะห�และประเม�นความเส��ยงด�านการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร 

จ�ดท�าร�วมก�บฝ�ายความเส��ยงในการประเม�นความเส��ยงด�านการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและ
กฎระเบ�ยบองค�กร และก�าหนดล�าด�บความส�าค�ญของหน�วยงานท��จ�าเป�นต�องปร�บปร�งการปฏ�บ�ต�งานให�
สอดคล�องก�บกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร พร�อมท��งเสนอต�อคณะกรรมการความเส��ยงเพ��อก�าหนดแผน
ความเส��ยงด�านการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบองค�กร 

7. การจ�ดการและพ�ฒนาบ�คลากรเพ��อสร�างความร��ความเข�าใจ 

จ�ดท�าแบบประเม�นความร��ความเข�าใจของบ�คลากรด�านการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบ
ท��เก��ยวข�องก�บการปฏ�บ�ต�งานของแต�ละฝ�าย และจ�ดท�ารายงานสร�ปผลการประเม�น เพ��อเป�นข�อม�ลในการ
ก�าหนดแผนพ�ฒนาบ�คลากร รวมถ�งการจ�ดฝ�กอบรมเพ��อสร�างความร��ความเข�าใจด�านกฎหมายและกฎระเบ�ยบ
องค�กรแต�ละด�านท��เก��ยวก�บฝ�ายงานหร�อส�วนงานน��น ๆ เป�นระยะเพ��อช�วยส�งเสร�มและสร�างความตระหน�กถ�ง
ความส�าค�ญของการปฏ�บ�ต�งานตามกฎหมายและกฎระเบ�ยบท��เก��ยวข�อง 
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ส�วนท�� 3 นโยบายเก��ยวก�บ 
 การก�าก�บด�แลก�จการท��ด� 
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;นโยบายอ�านาจท��สงวนไว�ส�าหร�บคณะกรรมการ 
 

นโยบายน��ม�ไว�เพ��อแบ�งสรรอย�างช�ดเจนว�าอ�านาจใดเป�นอ�านาจท��สงวนไว�ส�าหร�บคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการเท�าน��นท��ม�ส�ทธ�อน�ม�ต�ได�  

การต�ดส�นใจ 

รายการด�านล�างน��เป�นอ�านาจสงวนไว�ให�แก�คณะกรรมการ ธพส. ซ��งผ��บร�หารม�หน�าท��ต�องเตร�ยม
เอกสารประกอบการประช�ม เพ��อเสนอให�คณะกรรมการ ธพส.พ�จารณาอน�ม�ต�  

ส�าหร�บรายการใดท��ไม�ได�กล�าวถ�งในท��น��หมายความว�าคณะกรรมการ ธพส. อาจมอบหมายให�เป�น
อ�านาจของกรรมการผ��จ�ดการ แต�อย�างไรก�ตามกรรมการผ��จ�ดการควรสร�ปรายงานเร��องท��คณะกรรมการ
มอบหมายได�อน�ม�ต�ไปด�งกล�าวให�คณะกรรมการ ธพส. ร�บทราบเม��อม�การประช�มคณะกรรมการในโอกาส
ต�อไปท�นท�  

รายการท��สงวนไว�ส�าหร�บคณะกรรมการ 

แผนเช�งกลย�ทธ�และปฏ�บ�ต�การ 

1. พ�นธก�จของบร�ษ�ท 
2. ว�ส�ยท�ศน� 
3. แผนกลย�ทธ� 
4. แผนปฏ�บ�ต�การ/แผนธ�รก�จ/แผนประจ�าป� 
5. แผนความต�อเน��องของธ�รก�จ 
6. การเร��มธ�รก�จใหม� 
7. การหย�ดการด�าเน�นธ�รก�จป�จจ�บ�น 
8. ธ�รกรรมท��นอกเหน�อไปจากธ�รกรรมปกต�ของธ�รก�จ 

เร��องเก��ยวก�บการเง�น 
9. งบประมาณการด�าเน�นงาน 
10. งบประมาณการลงท�น 
11. ค�าใช�จ�ายในการด�าเน�นงานเปร�ยบเท�ยบก�บงบประมาณท��งหมด 
12. ค�าใช�จ�ายในการลงท�นภายในงบประมาณ  
13. ค�าใช�จ�ายในการลงท�นเก�นงบประมาณ 
14. ขายส�นทร�พย� 
15. โครงการความร�บผ�ดท��ม�เง��อนไขซ��งม�ผลกระทบต�องบแสดงฐานะการเง�นหร�องบก�าไรขาดท�น

เบ�ดเสร�จท��ม�จ�านวน 10% หร�อมากกว�า 
16. ขอก��เง�น 
17. ให�ก��เง�น 
18. ออกหล�กทร�พย� 
19. งบการเง�นประจ�าป�และการรายงานของกรรมการผ��จ�ดการและผ��ช�วยสายบ�ญช�การเง�น 
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การควบรวมบร�ษ�ทและการร�วมลงท�น 
20. การควบรวมบร�ษ�ท 
21. การครอบง�าก�จการ 
22. การจ�ดต��งหร�อการขายบร�ษ�ทล�ก 
23. การร�วมลงท�นก�บเอกชน 

ส�ญญาต�างๆ 
24. การครอบง�าก�จการ การขาย หร�อ ใบอน�ญาตทร�พย�ส�นทางป�ญญา 
25. รายการท��เก��ยวโยงก�น 
26. การแต�งต��งท��ปร�กษากฎหมายเอกชน 
27. การประก�นภ�ย 
28. เง��อนไขส�ญญาท��ม�ผลกระทบต�อการด�าเน�นงานของ ธพส.อย�างม�น�ยส�าค�ญ 

ประเด�นทางกฏหมาย 
29. การกระท�าท��ม�ประเด�นความเส��ยงท��อาจจะฝ�าฝ�นกฎหมาย 

ส�ญล�กษณ� 
30. ส�ญล�กษณ�ของบร�ษ�ท 

โครงสร�างขององค�กร 
31. โครงสร�างการก�าก�บด�แลก�จการ 
32. โครงสร�างองค�กรรวม 

บ�คลากรและว�ฒนธรรมองค�กร 
33. ค�าน�ยมของบร�ษ�ท 
34. การสรรหาแต�งต��ง ให�ค�าตอบแทน บร�หารผลงาน และการเล�กจ�างกรรมการผ��จ�ดการ 
35. การแต�งต��งเลขาน�การบร�ษ�ท และให�ความเห�นในการบร�หารผลงาน 

เร��องท��เก��ยวก�บคณะกรรมการ 
36. แต�งต��งประธานคณะกรรมการ 
37. แต�งต��งก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน�งและก�าหนดเกณ��การสรรหากรรมการ 
38. แต�งต��งและย�บคณะกรรมการช�ดย�อยภายใต�กฎบ�ตร ให�ค�าจ�าก�ดความบทบาท องค�ประกอบ 

การมอบอ�านาจและการรายงานต�อคณะกรรมการ 
39. ประเม�นผลงานของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการช�ด

ย�อย 

นโยบาย 
40. นโยบายต�อไปน�� 

· นโยบายบร�หารความเส��ยงและควบค�มภายใน (Risk Management and Internal 
Control Policy) 

· นโยบายบ�ญช�และการเง�น ( Accounting and financial policies)  
· นโยบายทร�พยากรบ�คคล (Human resources policies) 
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เร��องท��เก��ยวก�บการประช�มผ��ถ�อห��น 
41. รายงานการประช�ม 
42. การแต�งต��งผ��ตรวจสอบบ�ญช�ภายนอก 
43. การเปล��ยนแปลงข�อบ�งค�บบร�ษ�ท 
44. ค�าตอบแทนคณะกรรมการ 
45. เกณ��และข��นตอนในการสรรหากรรมการ 

อ��นๆ 
46. ย�ายท��ท�าการใหม� 
47. มอบหร�อยกเล�กอ�านาจในการกระท�าแทนผ��อ��นตามกฎหมาย (เอกสารมอบฉ�นทะ) 
48. มอบอ�านาจให�ลงนามในหน�งส�อในฐานะต�วแทนบร�ษ�ท 
49. เร��องท��ม�ผลกระทบต�อช��อเส�ยงของบร�ษ�ท 

การทบทวน 

คณะกรรมการจะทบทวนนโยบาย อ�านาจท��สงวนไว�ส�าหร�บคณะกรรมการเป�นประจ�าท�กป�และ
ปร�บปร�งเม��อเห�นควร 
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;นโยบายการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนกรรมการ 
 

กรรมการผ��ซ��งม�หน�าท��ความร�บผ�ดชอบในการก�าหนดว�ส�ยท�ศน� สร�างม�ลค�าเพ��มให�แก�บร�ษ�ท โดย
การสร�างความเจร�ญเต�บโตในระยะยาวก�บบร�ษ�ท นโยบายการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนกรรมการจะ
เป�นแนวทางให�คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทน สรรหาบ�คลากรท��ม�ข�ดความสามารถ ท��ม�
ค�ณสมบ�ต� ม�ช��อเส�ยง ม�ค�ณธรรม เหมาะสมก�บธ�รก�จของบร�ษ�ท ในขณะเด�ยวก�นจะสร�างแรงจ�งใจให�ผลตอบแทน
ท��เป�นธรรม ด�งด�ดและร�กษากรรมการและกรรมการผ��จ�ดการตลอดจนผ��บร�หารระด�บส�ง เพ��อท�าให�บร�ษ�ทม�
ส�นทร�พย�ท��เป�นบ�คคลท��เป�นข�อได�เปร�ยบได�ในการแข�งข�นธ�รก�จ 

การสรรหากรรมการ ธพส. 

1. การสรรหาค�ดเล�อกและแต�งต��งกรรมการท��ไม�เป�นผ��บร�หารและกรรมการอ�สระ คณะกรรมการช�ด
ย�อย ควรม�ค�ณสมบ�ต�สอดคล�องก�บกลย�ทธ�ระยะส��น และระยะยาวสน�บสน�นการด�าเน�นธ�รก�จ
ของ ธพส. รวมถ�งค�ณสมบ�ต� ข�ดความสามารถ ค�ณล�กษณะต�างๆ และความเป�นอ�สระ  โดย
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทน เป�นผ��จ�ดท�าเป�น Board Skill Matrix (ตารางแนบ) 

2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทนม�หน�าท��จ�ดท�า Board Skill Gap เพ��อสรรหา
กรรมการใหม� ในโอกาสท��ต�าแหน�งกรรมการว�างลง 

3. โครงสร�างของกรรมการต�องม�ความความหลากหลายของค�ณสมบ�ต�ของกรรมการตาม
นโยบายความหลากหลายในค�ณสมบ�ต�ของคณะกรรมการ 

4. ใช�ท��ปร�กษา (Professional Search Firm) และ/หร�อฐานข�อม�ลกรรมการ (Director Pool) 
ในการสรรหากรรมการใหม� 

5. กรรมการใหม�ท��ได�ร�บแต�งต��งจะต�องผ�านการอน�ม�ต�จากคณะกรรมการ ธพส. และผ�าน
กระบวนการเข�าร�บการปฐมน�เทศก�อนการเข�าประช�มคณะกรรมการ ธพส. 

6. กรรมการท�กคนต�องม�การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานตนเองตามนโยบายการประเม�นการท�างาน
ของประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการช�ดย�อย พร�อมท��งต�องม�
การเป�ดเผยแผนการเพ��มพ�นความร��ให�แก�คณะกรรมการ ธพส. 

ค�าตอบแทนกรรมการ ธพส. 

   ค�าตอบแทนของกรรมการควรจ�ดให�อย��ในล�กษณะเปร�ยบเท�ยบก�นได�ก�บระด�บท��ปฏ�บ�ต�อย��ใน
อ�ตสาหกรรม ประสบการณ� ภาระหน�าท��ขอบเขตของบทบาทและความร�บผ�ดชอบ รวมถ�งประโยชน�ท��คาดว�าจะ
ได�ร�บจากกรรมการแต�ละคน กรรมการท��ได�ร�บมอบหมาย และความร�บผ�ดชอบเพ��มข��น เช�น เป�นสมาช�กของ
คณะกรรมการช�ดย�อยควรได�ร�บค�าตอบแทนท��เหมาะสม 

การทบทวน 

คณะกรรมการ ธพส. จะม�การทบทวนนโยบายสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนของคณะกรรมการ 
เป�นประจ�าท�กป�และจะปร�บปร�งเม��อเห�นสมควร  
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;นโยบายความหลากหลายในองค�ประกอบของคณะกรรมการ 
 

การค�ดเล�อกกรรมการท��ม�ค�ณสมบ�ต�ท��หลากหลายในองค�ประกอบของคณะกรรมการ เป�นการ
เพ��มม�มมองให�คณะกรรมการ ธพส. ความหลากหลายน��แตกต�างจากค�ณสมบ�ต�ท��วไปท��ก�าหนดถ�งพ��นฐาน
การศ�กษา ประสบการณ� ค�ณล�กษณะอ��นๆ  

ประเภทของความหลากหลาย 
ความหลากหลายควรประกอบด�วย 

· เพศ 

· อาย� 

ส�าหร�บในเร��องของความร��ประสบการณ�และค�ณล�กษณะอ��นๆ น��นจะอย��ในนโยบายการสรรหา
กรรมการ (Board Skill Matrix)  

การสน�บสน�น 
คณะกรรมการ ธพส. สน�บสน�นให�ม�ความหลากหลายในองค�ประกอบของคณะกรรมการ  

การทบทวน 
คณะกรรมการ ธพส. จะม�การทบทวนนโยบายความหลากหลายในองค�ประกอบเป�นประจ�าท�กป�และ

จะพ�จารณาปร�บปร�งหากเห�นสมควร 
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;นโยบายการประเม�นผลงานตนเองของประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการช�ดย�อย 

 
การประเม�นการท�างานคณะกรรมการและการประเม�นการท�างานของประธานกรรมการ 

กรรมการแต�ละคน และคณะกรรมการช�ดย�อย เป�นแนวปฏ�บ�ต�ท��ด�ของการก�าก�บด�แลก�จการของคณะกรรมการ 
ธพส. มอบหมายให�คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทน เป�นผ��ร�บผ�ดชอบการประเม�นผลงานตนเอง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการช�ดย�อย 

ความถ��ของการประเม�น 

การประเม�นตนเองการท�างานของประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการ
ช�ดย�อยท�าก�นเป�นประจ�าท�กป�  

การประเม�นควรม�ท��งการประเม�นตนเอง ซ��งจ�ดท�าเป�นการภายในโดยคณะกรรมการสรรหาและ
เลขาน�การบร�ษ�ทเป�นผ��ร�บผ�ดชอบ แต�ท�กป�ท�� 3 ควรจ�ดหาผ��เช��ยวชาญทางด�านบรรษ�ทภ�บาลหร�อท��ปร�กษา
ทางด�านบรรษ�ทภ�บาล ท�าหน�าท��ช�วยให�การประเม�นตนเองของ คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ 
และคณะกรรมการช�ดย�อย น�าผลประเม�น เปร�ยบเท�ยบก�บแนวปฏ�บ�ต�ท��ด�ตามมาตรฐานสากล 

เป�าหมายของการประเม�น 

ผลของการประเม�นจะท�าให�เห�นถ�งส��งท��สามารถพ�ฒนาให�ด�ข��นได�ท��งในเร��องของระบบการก�าก�บ
ด�แลก�จการ หร�อในเร��องของความเหมาะสมของกรรมการในคณะกรรมการช�ดย�อย  ผลท��ได�ร�บจะใช�เป�นข�อม�ล
เพ��อจ�ดท�าแผนพ�ฒนาระบบข��นตอนการท�างานและกรรมการท��งรายคณะและรายบ�คคล การน�าผลของการ
ประเม�นไปปฏ�บ�ต�ถ�อเป�นการเพ��มประส�ทธ�ภาพของ คณะกรรมการ      

การประเม�น  

ประเม�นผลงานจากกฎบ�ตรและการบรรยายล�กษณะงานของประธานกรรมการ กรรมการ
รายบ�คคล และคณะกรรมการช�ดย�อย เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�  

แผนปฏ�บ�ต�การปร�บปร�งจะได�มาจากผลของการส�ารวจ 

นโยบายการประเม�นการท�างาน ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการช�ดย�อยจะ
ม�การทบทวนประจ�าป�โดยคณะกรรมการ ธพส. และจะปร�บปร�งให�ท�นสม�ยหากม�ความจ�าเป�น 
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;นโยบายการพ�ฒนากรรมการ 
 

เพ��อส�งเสร�มความร��ความสามารถของคณะกรรมการ ให�กรรมการน�าประโยชน�จากความร��ท��ได�ร�บ
มาประย�กต�ใช�ในการก�าก�บด�แล ธพส. เพ��มความเป�นม�ออาช�พให�กรรมการ สามารถสร�างม�ลค�าเพ��ม และ
สามารถผล�กด�นให�องค�กรเข�าส��มาตรฐานสากล  

การพ�ฒนาคณะกรรมการ 

การส�งเสร�มความร��ความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. สามารถส�งเสร�มได�ในหลายร�ปแบบ ด�งน�� 

1. การจ�ดให�ม�การสร�างความร��ความเข�าใจส�าหร�บกรรมการใหม�หร�อกรรมการท��ได�ร�บการแต�งต��ง
ระหว�างป�บ�ญช� โดยก�จกรรมประกอบด�วย 
 1.1 การแจกค��ม�อกรรมการ 
 1.2 การช��แจงหร�อการบรรยายโดยผ��บร�หารระด�บส�งของ ธพส. 
 1.3 การเย��ยมชมการปฏ�บ�ต�งานจร�งของ ธพส. 

2. การเข�าร�วมก�จกรรมต�างๆ ท��เป�นการส�งเสร�ม ความร��ความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. ท��ง
ทางด�านเทคโนโลย�นว�ตกรรมใหม�ๆ ท�� ธพส. จะน�ามาปร�บใช�พ�ฒนา ธพส. รวมถ�งส�งเสร�มให� ธพส. ม�การก�าก�บ
ด�แลก�จการท��ด� และม�ความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม โดยคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนเป�นผ��แนะน�า
ร�ปแบบของก�จกรรมส�งเสร�มความร�� ความสามารถ เช�น การอบรมการด�งานการเข�าร�วมส�มมนาและการเย��ยมชม
การปฏ�บ�ต�งาน ภายในหร�อหน�วยงานภายนอก ก�จกรรมส�งเสร�มความร��ความสามารถควรพ�จารณาจาก 
 2.1 ความสอดคล�องของเน��อหาสาระของก�จกรรมก�บภารก�จหล�กของ ธพส.  
 2.2 ระยะเวลาท��ใช�ในแต�ละก�จกรรม 
 2.3 การม�ส�วนร�วมของคณะกรรมการหร�อจ�านวนกรรมการท��เข�าร�วมในแต�ละก�จกรรม 
 2.4 การน�ามาประย�กต�ใช�ก�บธ�รกรรมของ ธพส. เช�น การต�อยอดธ�รก�จ การน�ามา 

ประย�กต�ใช�ก�บกลย�ทธ�ของ ธพส. เป�นต�น 

3. กรรมการท�กท�านม�การพ�ฒนาตนเองอย�างน�อย 6 ช��วโมงต�อป� 

งบประมาณ 
ม�การจ�ดต��งงบประมาณประจ�าป�ส�าหร�บการพ�ฒนาคณะกรรมการอย�างต�อเน��อง 

การทบทวน 
คณะกรรมการ ธพส. ม�การทบทวนนโยบายการพ�ฒนากรรมการอย�างต�อเน��องเป�นประจ�าท�กป� 

และม�การปร�บปร�งหากเห�นควร 
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;นโยบายการสรรหา ประเม�นผลงานและพ�จารณาค�าตอบแทน
กรรมการผ��จ�ดการและผ��บร�หารระด�บส�ง 

 
การสรรหากรรมการผ��จ�ดการ 

คณะกรรมการ ธพส. จะแต�งต��งคณะกรรมการคณะเฉพาะกาลข��นมา เพ��อท�าหน�าท��สรรหา
กรรมการ-ผ��จ�ดการ การสรรหาและค�ดเล�อกกรรมการผ��จ�ดการควรเป�นผ��ม�ว�ส�ยท�ศน� ม�ภาวะผ��น�า ม�ค�ณสมบ�ต�ท��
สอดคล�องก�บแผนทดแทนและส�บทอดต�าแหน�งโดยเป�นไปตามกระบวนการสรรหาท��ม�การพ�จารณาบ�คคล ท��ง
จากภายในและภายนอก และย�งต�องม�ค�ณธรรม 

การประเม�นผลงานกรรมการผ��จ�ดการ 

คณะกรรมการ ธพส. ม�ความร�บผ�ดชอบในผลการปฏ�บ�ต�งานของกรรมการผ��จ�ดการ คณะกรรมการ 
ธพส. อาจมอบอ�านาจให�คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนเป�นผ��จ�ดการเร��อง ต�วช��ว�ด และ ห�วข�อ
ประเม�น เสนอต�อคณะกรรมการ ธพส. พ�จารณาอน�ม�ต� และร�วมประเม�น และให�ม�ประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของ
ผ��บร�หารและพน�กงานของ ธพส. ให�เป�นไปในล�กษณะเด�ยวก�นก�บการประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของกรรมการ
ผ��จ�ดการ 

ค�าตอบแทนกรรมการผ��จ�ดการ และผ��บร�หารระด�บส�ง 

ค�าตอบแทนของกรรมการผ��จ�ดการและผ��บร�หารระด�บส�ง ควรเป�นไปตามผลการท�างานนโยบาย
การพ�จารณาค�าตอบแทน ส�าหร�บพน�กงานบร�หารระด�บส�งท��คณะกรรมการก�าหนดตาม ท��ได�ร�บอน�ม�ต�จากท��
ประช�มผ��ถ�อห��น และเพ��อประโยชน�ส�งส�ดของบร�ษ�ท ระด�บของค�าตอบแทน ท��งท��เป�นเง�นเด�อน โบน�ส และ
ผลตอบแทน ในร�ปแบบอ��นๆ ควรม�ความจ�งใจและสอดคล�องก�บผลงานของผ��บร�หารแต�ละคนประกอบก�บผลการ
ด�าเน�นงานของบร�ษ�ทและต�องค�าน�งถ�งผลประโยชน�ท��ผ��ถ�อห��นได�ร�บ  

คณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน ควรเป�นผ��ประเม�นผลงานกรรมการผ��จ�ดการประจ�าป� ตาม
นโยบายการบร�หารผลการท�างานของกรรมการผ��จ�ดการ เพ��อน�าไปใช�ในการพ�จารณา ค�าตอบแทน ตามเกณ��
ท��เป�นร�ปธรรม รวมถ�งผลปฏ�บ�ต�งานทางการเง�นผลปฏ�บ�ต�งานตามกลย�ทธ�การพ�ฒนาผ��บร�หาร ผลการประเม�น
ควรเสนอให�คณะกรรมการเห�นชอบ โดยประธานกรรมการเป�นผ��ส��อสารผลการพ�จารณาให�แก�กรรมการ
ผ��จ�ดการ   

การทบทวน 

คณะกรรมการ ธพส. จะทบทวนนโยบายการสรรหาประเม�นผลงานและพ�จารณาค�าตอบแทน
กรรมการผ��จ�ดการและผ��บร�หารระด�บส�งเป�นประจ�าท�กป� และจะปร�บปร�งหากพ�จารณาเห�นควร 
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;นโยบายตารางและวาระการประช�มคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการและคณะกรรมการช�ดย�อยก�าหนดแผนการประช�มและวาระการประช�มประจ�าป�
ล�วงหน�า เพ��อให�ม��นใจว�าแผนงานท��วางไว�จะน�าเสนอให�คณะกรรมการ ธพส. พ�จารณาน��นครบถ�วน และเป�น
การท�าให�ผ��บร�หารม�การวางแผนการเตร�ยมเอกสารการประช�มล�วงหน�า 

การน�ดหมาย 

คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการช�ดย�อยม�การตกลงก�นท��จะม�การประช�มตาม ตารางน�ดหมาย
ประจ�าป�ตามแบบฟอร�มแนบ ซ��งม�รายละเอ�ยดของวาระการประช�มในการประช�มแต�ละคร��ง 

มาตรฐานของห�วข�อวาระการประช�มในตารางน�ดหมายด�งรายการต�อไปน�� 
1. แผนกลย�ทธ�: (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
2. แผนงานประจ�าป�: (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
3. งบประมาณ: รายจ�ายการด�าเน�นงานและรายจ�ายลงท�น : (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
4. งบการเง�นประจ�าป� (หล�งการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) : (เพ��อพ�จารณา) 
5. รายงานการสอบทาน (เสนอโดยจากคณะกรรมการตรวจสอบ) : (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
6. รายงานประจ�าป� : (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
7. นโยบายการก�าก�บด�แลก�จการ: (เสนอโดยคณะกรรมการช�ดย�อยท��ร�บผ�ดชอบ) : (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
8. คณะกรรมการให�การร�บรองนโยบาย : (เสนอโดยคณะกรรมการช�ดย�อยท��ร�บผ�ดชอบ) : (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
9. เร��องอ��นๆ ท��ต�องการ การอน�ม�ต�หร�อความเห�นจากคณะกรรมการในการร�บรองนโยบาย (เสนอโดย MD) : 

(เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
10. ว�เคราะห�หาช�องว�างของท�กษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและค�ณล�กษณะของกรรมการ

เพ��อจ�ดท�าการสรรหาและการค�ดเล�อกกรรมการ (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา) : (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
11. ทบทวนองค�ประกอบของคณะกรรมการช�ดย�อย : (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
12. การประเม�นผลการด�าเน�นงานเปร�ยบเท�ยบก�บแผนการก�าก�บด�แลในช�วงเวลา 12 เด�อนท��ผ�านมา : 

(เพ��อพ�จารณา) 
13. ว�ธ�การและเวลาในการท�าการประเม�นการท�างานของคณะกรรมการ (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา) : 

(เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
14. รายงานผลการประเม�นการท�างานของคณะกรรมการและสร�ปแผนท�าการก�าก�บด�แลก�จการส�าหร�บอ�ก 

12 เด�อนข�างหน�า : (เพ��อพ�จารณา) 
15. แผนส�บทอดต�าแหน�งส�าหร�บประธานกรรมการและกรรมการ เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา : (เพ��อ

พ�จารณาอน�ม�ต�) 
16. แผนส�บทอดต�าแหน�งส�าหร�บกรรมการผ��จ�ดการและระด�บผ��บร�หารระด�บส�งท��รายงานตรงต�อ

กรรมการผ��จ�ดการ (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาเฉพาะกาล) : (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
17. กระบวนการของกรรมการใหม�เข�าร�บต�าแหน�ง เสนอโดยจากคณะกรรมการสรรหา : (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
18. ว�ตถ�ประสงค�ของการท�าประเม�นผลการท�างานกรรมการผ��จ�ดการ การจ�ายโบน�สและการข��นเง�นเด�อน 

เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา: (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
19. ประช�มใหญ�สาม�ญประจ�าป�: เข�าร�วม 
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ส�าหร�บการประช�มคณะกรรมการตรวจสอบ 
20. แผนการสอบทาน: (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
21. รายงานการตรวจสอบ: เสนอให�คณะกรรมการ ธพส. (เพ��อทราบ) 
22. ผ��บร�หารปฏ�บ�ต�ตามค�าแนะน�าของรายงานการตรวจสอบ: ทบทวน 
23. พบก�บผ��ตรวจสอบภายนอก: ซ�กถาม 
24. งบการเง�นประจ�าป�: อน�ม�ต�และร�บรองต�อคณะกรรมการ ธพส. (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
25. คณะกรรมการร�บรองนโยบายการเง�น: ทบทวนและร�บรองการเปล��ยนแปลงต�อคณะกรรมการ ธพส. 

(เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 

ส�าหร�บการประช�มคณะกรรมการสรรหา 
26. ว�เคราะห�หาช�องว�างของท�กษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและค�ณล�กษณะของ

กรรมการ เพ��อจ�ดท�าการสรรหาและการค�ดเล�อกกรรมการ: พ�จารณาและน�าเสนอต�อคณะกรรมการ 
ธพส. (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 

27. ว�ธ�การและเวลาในการท�าการประเม�นการท�างานของคณะกรรมการ ร�บรองและน�าเสนอต�อ
คณะกรรมการ ธพส. (เพ��อทราบ) 

28. แผนส�บทอดต�าแหน�งส�าหร�บประธานกรรมการและกรรมการ: ร�บรองและน�าเสนอต�อคณะกรรมการ 
ธพส. (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 

29. ข��นตอนการจ�ดท�าแผนส�บทอดต�าแหน�ง: ทบทวน ให�ค�าแนะน�า และเสนอต�อคณะกรรมการ ธพส. 
(เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 

ส�าหร�บการประช�มคณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน 
30. ว�ตถ�ประสงค�ของการท�าประเม�นผลการท�างานกรรมการผ��จ�ดการ การจ�ายโบน�สและการข��นเง�นเด�อน 

: พ�จารณาและน�าเสนอต�อคณะกรรมการ ธพส. (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
31. ค�าตอบแทนและนโยบายการบร�หารการท�างานผ��บร�หารระด�บส�ง: ทบทวน พ�จารณาและน�าเสนอต�อ

คณะกรรมการ ธพส. (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
32. ค�าตอบแทนและส�ทธ�ประโยชน�ของกรรมการตามต�าแหน�งประเภท: ทบทวน พ�จารณาและเสนอต�อ

คณะกรรมการ ธพส. (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 

ส�าหร�บการประช�มคณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม 
33. นโยบายการก�าก�บด�แลก�จการ: ทบทวนและเสนอต�อคณะกรรมการ ธพส. (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
34. นโยบายท��เก��ยวก�บการก�าก�บด�แลก�จการ : ทบทวนและน�าเสนอต�อคณะกรรมการ ธพส. (เพ��อพ�จารณา

อน�ม�ต�) 
35. นโยบายการต�อต�านท�จร�ตคอร�ร�ปช��นและนโยบายแจ�งเบาะแส: ทบทวนและน�าเสนอต�อ

คณะกรรมการ ธพส. (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
36. กฎบ�ตรของคณะกรรมการช�ดย�อย: ทบทวนและน�าเสนอต�อคณะกรรมการ ธพส. (เพ��อพ�จารณา

อน�ม�ต�) 
37. แผนการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�: พ�จารณาและน�าเสนอต�อคณะกรรมการธพส. (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
38. แผนความร�บผ�ดชอบทางส�งคม: พ�จารณาและน�าเสนอต�อคณะกรรมการธพส. (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
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ส�าหร�บการประช�มคณะกรรมการความเส��ยง 
39. นโยบายการบร�หารความเส��ยงและแนวทางการบร�หารความเส��ยง: ทบทวนและน�าเสนอต�อ

คณะกรรมการ ธพส. (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
40. กฎบ�ตรคณะกรรมการความเส��ยงและขอบเขตงานคณะท�างานการบร�หารความเส��ยง: พ�จารณาและ

น�าเสนอต�อคณะกรรมการธพส (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
41. แผนการบร�หารความต�อเน��องทางธ�รก�จ: ทบทวนและให�ค�าแนะน�า น�าเสนอต�อคณะกรรมการ ธพส. 

(เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
42. ระบ�ความเส��ยงท��ยอมร�บได�และความเบ��ยงเบนของแต�ละความเส��ยงน�าไปปฏ�บ�ต�: พ�จารณาและน�าเสนอ

ต�อคณะกรรมการ ธพส. (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 
43. ต�ดตามผลรายงานด�านความเส��ยงอย�างต�อเน��อง: น�าเสนอต�อคณะกรรมการ ธพส. (เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�) 

ทบทวน 

คณะกรรมการพ�จารณาเร��องต�างๆ ท��เห�นควรเพ��มเต�มเข�ามาอย��ในตารางการประช�มคณะกรรมการประจ�าป� 
และม�การทบทวนแก�ไข เพ��อให�ตารางการประช�มคณะกรรมการม�ความท�นต�อเหต�การณ� 
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;นโยบายเตร�ยมวาระการประช�มคณะกรรมการ 
 

เพ��อให�เป�นท��เข�าใจตรงก�นถ�งว�ธ�การเตร�ยมวาระการประช�มคณะกรรมการ รวมท��งร�ปแบบการจ�ด
ข�อม�ลท��ส�งเสร�มให�ข�อม�ลน�าศ�กษา น�าอ�าน เป�นการอ�านวยความสะดวกให�คณะกรรมการได�ใช�เวลาในการ
พ�จารณาเร��องเช�งกลย�ทธ�ของบร�ษ�ทอย�างเพ�ยงพอ 

การเตร�ยมวาระประช�มคณะกรรมการ 

วาระการประช�มของคณะกรรมการน��นถ�กก�าหนดข��นโดยประธานกรรมการโดยปร�กษาก�บ
กรรมการท�านอ��นๆ และกรรมการผ��จ�ดการ  

วาระการประช�มคณะกรรมการของการประช�มพ�เศษ ต�องม�การบ�นท�กอย��ในตารางการประช�ม
ประจ�าป�ของคณะกรรมการ เพ��อให�เป�นระบบและคณะกรรมการจะทราบ ไม�พลาดการพ�จารณาอน�ม�ต�เร��อง
ส�าค�ญๆ ประจ�าป� 

มาตรฐานร�ปแบบวาระการประช�ม 

วาระการประช�มควรจ�ดเร��องส�าค�ญท��ส�ดเป�นวาระแรกและเร��องส�าค�ญรองเป�นวาระต�อไปตามล�าด�บ 

1. วาระแลกเปล��ยนข�อค�ดเห�นเช�งกลย�ทธ� (เป�นเร��องท��เก�ดข��นซ��งอาจม�ผลกระทบต�อกลย�ทธ�ของ ธพส.) 

2. วาระเพ��ออน�ม�ต� 

3. วาระเพ��อทราบ 

การประช�มโดยไม�ม�ผ��บร�หาร 

จ�ดให�ม�การประช�มพ�เศษก�อนการประช�มปกต�ส�าหร�บกรรมการท��ไม�เป�นผ��บร�หารโดยไม�ม�วาระ
การประช�มและไม�ม�ผ��บร�หารหร�อพน�กงานเข�าร�วมประช�ม จะเป�นประเด�นท��คณะกรรมการม�ความเป�นห�วงหร�อ
เป�นเร��องท��กรรมการเกรงใจท��จะค�ยก�นต�อหน�าผ��บร�หาร โดยเฉพาะกรรมการผ��จ�ดการหล�งจากการประช�ม 
ประธานกรรมการจะเช�ญกรรมการผ��จ�ดการมาแจ�งให�ทราบถ�งผล ของการประช�ม  

วาระแลกเปล��ยนข�อค�ดเห�นเช�งกลย�ทธ� 

ห�วข�อของการพ�ดค�ยแลกเปล��ยนข�อค�ดเห�นจะไม�ถ�กก�าหนด เป�นการเป�ดโอกาสให�กรรมการยกเร��อง
ส�าค�ญท��เก�ดข��นและอาจม�ผลกระทบต�อกลย�ทธ�ของ ธพส. โดยม�ว�ธ�การด�งน�� 

คณะกรรมการจะตกลงก�นว�าห�วข�อเช�งกลย�ทธ�ใด ท��อาจส�งผลกระทบบร�ษ�ทก�อนการประช�มพ�เศษ
โดยต�ดส�นใจว�าควรม�การเตร�ยมข�อม�ลให�กรรมการก�อนหร�อไม� และใครควรเป�นผ��ร�บผ�ดชอบ บางคร��ง
คณะกรรมการอาจเช�ญผ��เช��ยวชาญภายนอกมาบรรยายห�วข�อใดห�วข�อหน��ง เพ��อให�เก�ดการอภ�ปรายแลกเปล��ยน
ความค�ดเห�นก�น 

วาระเพ��อพ�จารณาอน�ม�ต� 

วาระท��ให�คณะกรรมการอน�ม�ต� ต�องเป�นเร��องท��อย��ในอ�านาจของคณะกรรมการตามนโยบาย
อ�านาจท��มอบให�คณะกรรมการเป�นผ��พ�จารณาอน�ม�ต� เอกสารท��จะเสนอเพ��อให�คณะกรรมการพ�จารณาอน�ม�ต� 
จะม�รายละเอ�ยดเฉพาะเร��องรวมท��งข�อแนะน�า 
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วาระเพ��อทราบ 

ในวาระส�ดท�ายของการประช�มคณะกรรมการ ควรเป�นเร��องของรายงานการปฏ�บ�ต�การจากมต�ท��
ประช�มคร��งท��ผ�านมา เช�น รายงานจากกรรมการผ��จ�ดการ รายงานทางการเง�นและรายงานการประช�มจาก
คณะอน�กรรมการ หร�อ รายงานด�วยวาจาโดยประธานคณะอน�กรรมการ ในกรณ�ท��คณะอน�กรรมการเพ��งจะม�การ
ประช�มก�อนการประช�มคณะกรรมการ 

วาระน��อาจรวมถ�งการน�าเสนอเร��องระบบการปฏ�บ�ต�งานเพ��อเป�นการเพ��มพ�นความร��ให�แก�คณะกรรมการ
โดยผ��บร�หารท��ร�บผ�ดชอบ 

รายงานท��เข�ยนเป�นรายงานท��ถ�อว�าเป�นข�อม�ลท��ถ�กต�องแล�ว ไม�สามารถแก�ไขได�ในห�องประช�ม 
คณะกรรมการสามารถถามค�าถามใดๆ จากรายงานน��ได� 

วาระการประช�มมาตรฐาน 
1. เป�ดการประช�ม 
2. เหต�ผลของกรรมการท��ไม�เข�าร�วมประช�ม 
3. การข�ดแย�งก�บค�าแถลงการณ�การของบร�ษ�ท (หากม�) 
4. การประช�มโดยไม�ม�ผ��บร�หาร (หากม�การก�าหนด) 
5. รายงานการประช�มคณะกรรมการคร��งก�อน 
6. วาระแลกเปล��ยนข�อค�ดเห�นเช�งกลย�ทธ� (ต�วอย�างเช�น ห�วข�อเร��อง เทคโนโลย�ในอนาคตน�าเสนอโดย

ผ��เช��ยวชาญภายนอก) 
7. วาระเพ��อพ�จารณา 

7.1 การเสนอให�คณะกรรมการพ�จารณา (เช�น การควบรวม XYZ)    
7.2 การเสนอให�คณะกรรมการพ�จารณา (เช�น ย��ห�อใหม�) 
7.3 การเสนอให�คณะกรรมการพ�จารณา (การเปล��ยนนโยบายการอน�ม�ต�โดยคณะกรรมการ) 

8. วาระเพ��อทราบ 
8.1 น�าเสนอโดยผ��บร�หาร เช�น ผ��จ�ดการฝ�ายการตลาด 
8.2 เร��องท��ตกค�างจากการประช�มคร��งก�อน 
8.3 รายงานของกรรมการผ��จ�ดการ 
8.4 รายงานทางการเง�น 
8.5 รายงานการประช�มคณะอน�กรรมการ 

9. การประช�มคร��งต�อไป 

การทบทวน 

คณะกรรมการ ธพส. ม�หน�าท��ทบทวนนโยบายวาระประช�มคณะกรรมการเป�นประจ�าท�กป�และจะ
ปร�บปร�งเม��อเห�นควร 
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;นโยบายเอกสารประกอบการประช�มของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการช�ดย�อย 

 
เพ��อก�าหนดร�ปแบบและว�ธ�การจ�ดท�าเอกสารประช�ม ตลอดจนเวลาท��ต�องส�งเอกสาร ให�แก�

คณะกรรมการและคณะกรรมการช�ดย�อย 

ความร�บผ�ดชอบ 

· ประธานคณะกรรมการและกรรมการผ��จ�ดการม�ความร�บผ�ดชอบในการวางแผนวาระท��ควรน�าเข�าเสนอ
คณะกรรมการ โดยใช�ข�อม�ลจากฝ�ายอ�านวยการ และอ�างอ�งถ�งตารางการประช�มคณะกรรมการประจ�าป� 

· ประธานคณะกรรมการช�ดย�อย ผ��บร�หารท��ร�บผ�ดชอบและเลขาน�การคณะกรรมการช�ดย�อยม�ความ
ร�บผ�ดชอบ ในวาระการประช�มของคณะกรรมการช�ดย�อย 

· กรรมการผ��จ�ดการม�ความร�บผ�ดชอบในเร��องของเอกสารประช�มคณะกรรมการเป�นไปตามส��งท��ได�กล�าวไปใน
นโยบายฉบ�บน�� และในนโยบายเอกสารประกอบการประช�มเพ��อพ�จารณา 

· ผ��บร�หารของแต�ละคณะกรรมการช�ดย�อยม�ความร�บผ�ดชอบเช�นเด�ยวก�นในเร��องของเอกสารประกอบ 
การประช�ม 

· กรรมการผ��จ�ดการ (ผ��บร�หารท��ร�บผ�ดชอบ) และประธานกรรมการพ�จารณาอน�ม�ต�เอกสารการประช�ม
ส�าหร�บวาระเพ��อพ�จารณาก�อนเว�ยนให�คณะกรรมการ (คณะกรรมการช�ดย�อย) ท�านอ��นทราบ 

· ฝ�ายอ�านวยการ ม�ความร�บผ�ดชอบในการเก�บร�กษาและรวบรวมเอกสารประกอบการประช�ม รายงานการ
ประช�มของคณะกรรมการ และของคณะกรรมการช�ดย�อย  ซ��งกรรมการสามารถขอด�เอกสารเหล�าน��ได� 

· ฝ�ายอ�านวยการ ม�ความร�บผ�ดชอบในการล�าด�บเร�ยงหน�า ปร�บให�อ�านง�าย ต�ดตามง�ายและใช�อ�างถ�งได�ง�าย 
เช�น การใช�เลขหน�าเฉพาะในช�ดเอกสารแต�ละช�ด เพราะฉะน��นเม��ออ�างถ�งเอกสารช�ด ก หน�า 3 ก�จะ
เข�าใจโดยท�นท� หร�อโดยใช�ป�ายท��ม�ส�หร�อต�วเลขท��เหม�อนก�นแต�ละวาระการประช�ม (ในกรณ�ของ
คณะกรรมการช�ดย�อยเป�นหน�าท��ของเลขาน�การคณะกรรมการช�ดย�อย) 

การส�งเอกสารประกอบการประช�มก�อนการประช�ม 

เอกสารประกอบการประช�มของคณะกรรมการและคณะกรรมการช�ดย�อย ควรส�งออกให�ถ�งคณะกรรมการและ
คณะกรรมการช�ดย�อยอย�างน�อย 7 ว�นล�วงหน�าก�อนการประช�ม 

ว�ธ�ส�งออกเอกสารประกอบการประช�ม 

คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการช�ดย�อยสามารถเล�อกว�ธ�การร�บเอกสารประกอบ การประช�ม 
โดยอ�เมล�แนบไปในร�ปของเอกสารท��ไม�สามารถแก�ไขได� (PDF File) หร�อโดยน�าส�งเป�นเอกสารหร�อให�
กรรมการเล�อก 

เวลาในการจ�ดเตร�ยมเอกสาร 

ข��นอย��ก�บความยาวของการประช�ม แต�ไม�ว�าจะเป�นการประช�มของคณะกรรมการ ธพส. หร�อ
คณะกรรมการช�ดย�อยใช�เวลาเท�าก�น 
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การแจกเอกสารประกอบการประช�มในท��ประช�ม 

ตามกฎโดยท��วไปเอกสารประกอบการประช�มไม�ให�ม�การแจกในท��ประช�ม เน��องจากเป�นการไม�ให�เวลา
คณะกรรมการในการเตร�ยมต�ว ยกเว�นในสถานการณ�ท��จ�าเป�น  ท��ประธานกรรมการอาจอน�ญาตเป�นกรณ�ไป 

แบบฟอร�มของเอกสารประกอบการประช�ม 

แบบฟอร�มของเอกสารประกอบการประช�ม ควรแบ�งประเภทให�ช�ดเจน เช�น เอกสารประกอบการประช�มเพ��อ
ทราบ เอกสารประกอบการประช�มเพ��อพ�จารณา เพ��อความสะดวกง�ายต�อความเข�าใจ 

เร��องการอภ�ปรายเช�งกลย�ทธ� 

เอกสารท��เตร�ยมส�าหร�บการอภ�ปรายเร��องเช�งกลย�ทธ�ต�องเป�นเอกสารท��ประกอบด�วย ข�อม�ลท��เป�น
ประโยชน�ต�อคณะกรรมการ ให�เข�ามาม�ส�วนร�วมเก�ดความค�ดเห�นอย�างสร�างสรรค�  ข�อม�ลจะม�ความยาว
เท�าใดก�ได� หากตราบใดเป�นข�อม�ลท��เก��ยวข�องและเป�นประโยชน� แต�ควรจ�ดให�เป�นเอกสารแนบเป�นแต�ละ
ห�วข�อ เพ��อความสะดวกต�อความเข�าใจ 

เร��องข�อม�ล/บ�นท�ก 

ม�การรายงานข�อม�ลแก�คณะกรรมการ 2 แบบ ค�อรายงานของกรรมการผ��จ�ดการและรายงานทางการเง�น 

รายงานของกรรมการผ��จ�ดการ 

กรรมการผ��จ�ดการครอบคล�ม 

1) เร��องเช�งกลย�ทธ� 

2) สร�ปผลการด�าเน�นงานทางการเง�น 

3) สร�ปผลการปฏ�บ�ต�งานในแต�ละฝ�ายงาน 

4) ต�วช��ว�ดท��ไม�ใช�ทางด�านต�วเง�น 

5) เร��องอ��นๆ เช�น รายงานทางการตลาด รายงานด�านบ�คลากร รายงานการให�บร�การ 

รายงานทางการเง�น 

รายงานทางการเง�นประกอบไปด�วย 
6) งบแสดงฐานะการเง�น 
7) งบก�าไรขาดท�นเบ�ดเสร�จ 
8) งบกระแสเง�นสด 
9) งบแสดงการเปล��ยนแปลงในส�วนของเจ�าของ 

การรายงานจะครอบคล�มผลการด�าเน�นงานประจ�าเด�อนและป�เปร�ยบเท�ยบก�บ งบประมาณ และประมาณการ
ผลงานประจ�าป� และรวมถ�งส�ดส�วนทางการเง�น ตลอดจนค�าอธ�บายของสาเหต�ท��ไม�เป�นไปตามเป�าหมาย
และงบประมาณท��ประมาณการไว� 
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ร�ปแบบของเอกสาร 

การใช�กราฟ แผนภ�ม�แท�ง และว�ธ�การท��แสดงโดยร�ปภาพจะท�าให�คณะกรรมการ เข�าใจผลการด�าเน�นงานได�
ง�ายข��น ด�กว�าการใช�การอธ�บายด�วยต�วอ�กษรอย�างเด�ยว 

ทบทวน 

คณะกรรมการม�การทบทวนนโยบาย เอกสารการประช�มคณะกรรมการและ คณะกรรมการช�ดย�อยเป�นประจ�า
ท�กป�และม�การปร�บปร�งหากเห�นควร 
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;นโยบายการบร�หารความเส��ยง 
 

นโยบายการบร�หารความเส��ยงก�าหนดกรอบการปฏ�บ�ต�งานในกระบวนการบร�หารความเส��ยงของ 
ธพส. ให�ม�ร�ปแบบเด�ยวก�นสามารถน�าไปปฏ�บ�ต�ท��งบร�ษ�ท นโยบายย�งได�ก�าหนดหน�าท��ความร�บผ�ดชอบของ
เจ�าของความเส��ยง (Risk Owner) ในการควบค�มความเส��ยงด�งน�� 

1) ธพส. ด�าเน�นธ�รก�จภายใต�ความเส��ยงท��ยอมร�บได� เพ��อให�บรรล�ว�ตถ�ประสงค�ของ ธพส. และ
ตอบสนองต�อความหว�งของผ��ม�ส�วนได�เส�ย โดยก�าหนดให�การบร�หารความเส��ยงเป�นส�วนหน��งของ
การจ�ดท�าแผนประจ�าป� การบร�หารงานการต�ดส�นใจ ประจ�าว�นและกระบวนการบร�หาร
โครงการต�างๆ 

2) ผ��บร�หารและพน�กงานท�กคนของ ธพส. เป�นเจ�าของความเส��ยง ม�หน�าท��และความร�บผ�ดชอบ 
ในการระบ�และการประเม�นความเส��ยงของหน�วยงานท��ตนร�บผ�ดชอบ รวมท��งก�าหนด
มาตรการท��เหมาะสมเพ��อจ�ดการความเส��ยง 

3) ความเส��ยงท��ม�ผลกระทบต�อการบรรล�ว�ตถ�ประสงค�ของ ธพส. ท��งหมดต�องด�าเน�นการ ด�งน�� 

· ระบ�ความเส��ยงอย�างท�นเวลา ประเม�นโอกาสของการเก�ดความเส��ยงและผลกระทบหากเก�ด
เหต�การณ�  

· จ�ดการความเส��ยงให�สอดคล�องก�บหล�กเกณ��การบร�หารความเส��ยงท��ก�าหนด โดยค�าน�งถ�ง
ค�าใช�จ�ายท��เก��ยวข�องและผลประโยชน�ท��จะได�ร�บ จากการจ�ดการความเส��ยง 

· ต�ดตามด�แลเพ��อให�ม��นใจว�าความเส��ยงของ ธพส. ได�ร�บการจ�ดการอย�างเหมาะสม 

การรายงาน 

ความเส��ยงท��อาจม�ผลกระทบต�อแผนประจ�าป�และกลย�ทธ�ของ ธพส. ซ��งม�ความเส��ยงอย��ในระด�บส�ง
และส�งมากท��งหมด ต�องรายงานให�คณะกรรมการความเส��ยงและคณะกรรมการ ธพส. ร�บทราบ
อย�างสม��าเสมอ 

การทบทวน 

คณะกรรมการความเส��ยง ก�าหนดให�ม�การทบทวนนโยบายการบร�หารความเส��ยงเป�นประจ�าท�กป�
และจะม�การปร�บปร�งเปล��ยนแปลงเม��อเห�นควร 
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;นโยบายการเข�าถ�งข�อม�ลบร�ษ�ท ค�าชดเชยและค�าค��มครองประก�น
ความร�บผ�ดของกรรมการ 

 

ว�ตถ�ประสงค�ของนโยบายน��ค�อการให�รายละเอ�ยดส�ทธ�กรรมการ 
§ ส�ทธ�ในการเข�าถ�งข�อม�ลของบร�ษ�ท 
§ ส�ทธ�ในการได�ร�บชดใช�ค�าเส�ยหายกรณ�ถ�กฟ�องร�อง  
§ ส�ทธ�ได�ร�บความค��มครองประก�น ส�าหร�บความร�บผ�ดของกรรมการและผ��บร�หาร (Directors’ 

and Officers’ Liability Insurance) 

หน�งส�อส�ทธ�การเข�าถ�งข�อม�ลบร�ษ�ท ค�าชดเชยและค�าค��มครองประก�นความร�บผ�ดของกรรมการ 

ท�กคร��งเม��อกรรมการเร��มต�นการด�ารงวาระกรรมการใหม� กรรมการใหม�ต�องลงนามร�บทราบหน�งส�อ
ส�ทธ�การเข�าถ�งข�อม�ลบร�ษ�ท ค�าชดเชยและค�าค��มครองประก�นความร�บผ�ดของกรรมการท��ให�ส�ทธ�กรรมการตามท��
กล�าวในนโยบายฉบ�บน�� 

การเข�าถ�งข�อม�ล 

กรรมการม�ส�ทธ�ทางกฎหมายท��จะได�ข�อม�ลและส�าเนาข�อม�ลท��เก��ยวข�องก�บการท�าหน�าท��กรรมการ  
ท��งในขณะท��ย�งด�ารงต�าแหน�งเป�นกรรมการอย��และหล�งจากหมดวาระ 

เลขาน�การคณะกรรมการเป�นผ��ร�กษาเอกสารการประช�มท��งหมด กรรมการสามารถขอเอกสาร
เหล�าน��นได�ถ�งแม�จะหมดวาระแล�ว 

เอกสารท��เก��ยวข�องก�บข�อแนะน�าทางกฎหมายส�าหร�บบร�ษ�ทและกรรมการแต�ละท�าน 

การขอข�อม�ลควรด�าเน�นการขอโดยผ�าน 
§ ประธานเจ�าหน�าท��บร�หาร หร�อ 
§ ประธานกรรมการ หร�อ 
§ คณะกรรมการโดยมต�ท��ประช�ม 

ค�าชดเชย 

ธพส. จะจ�ายค�าชดเชยให�แก�กรรมการและผ��บร�หารโดยครอบคล�มถ�งค�าใช�จ�ายท��สร�างความส�ญเส�ย 
ความเส�ยหาย หร�อค�าใช�จ�ายใดๆ ท��เก�ดข��นในระหว�างท��กรรมการและผ��บร�หารปฏ�บ�ต�หน�าท�� ยกเว�นหากการ
กระท�าหร�อการปฏ�บ�ต�หน�าท��น��นเก�ดจากความไม�ซ��อส�ตย�หร�อม�เจตนาละเลยต�อหน�าท�� 

การประก�น 

ธพส. จะต�องร�กษานโยบายการประก�นความร�บผ�ดทางกฎหมายของกรรมการและผ��บร�หาร (D&O) ซ��ง
จะครอบคล�มค�าเส�ยหาย/ ค�าธรรมเน�ยมฟ�องร�องจาก 

§ ความส�าเร�จในการต�อส��คด�จากการด�าเน�นการตามกฎหมาย 
§ ความร�บผ�ดส�วนต�วจากการฟ�องร�องคด� 
§ ค�าชดเชยท��บร�ษ�ทจ�ายให�แก�กรรมการ 
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นโยบายน��ไม�รวมถ�งค�าเส�ยหาย/ ค�าธรรมเน�ยมศาลท��เก�ดจากการถ�กฟ�องร�องเป�นคด�ฉ�อโกง และ/
หร�อ คด�ท��เก��ยวก�บความไม�ซ��อส�ตย�อ�นเป�นความเส��ยงท��ได�ร�บความค��มครองจากนโยบายอ��นๆ (เช�น การ
ประก�นภ�ยความร�บผ�ดต�อทร�พย�ส�นและการบาดเจ�บทางร�างกาย) 

รายละเอ�ยดเก��ยวก�บนโยบาย (ความครอบคล�มท��ม� ความจ�าก�ดของความร�บผ�ดชอบ ล�กษณะของ
ความร�บผ�ด ค�าเบ��ยประก�น) ไม�สามารถเป�ดเผยต�อผ��ใดได� เว�นแต�ได�ร�บความย�นยอมจากผ��ร�บประก�น หร�อกรณ�
ใดๆ ตามท��กฎหมายก�าหนดไว� 

การรายงานต�อคณะกรรมการ 

รายงานเร��องนโยบายการประก�นความร�บผ�ดทางกฎหมายของกรรมการและผ��บร�หาร (D&O) ต�อ
คณะกรรมการ ธพส. เป�นประจ�าท�กป� 

การทบทวน 

นโยบายการเข�าถ�งข�อม�ลบร�ษ�ท ค�าชดเชย และค�าค��มครองประก�นภ�ยความร�บผ�ดของกรรมการจะ
ได�ร�บการพ�จารณาจากคณะกรรมการเพ��อให�นโยบายน��นตรงตามหน�งส�อส�ทธ�การเข�าถ�งข�อม�ลบร�ษ�ท ค�าชดเชย
และค�าค��มครองประก�นความร�บผ�ดของกรรมการฉบ�บล�าส�ด
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;นโยบายต�อต�านการท�จร�ตคอร�ร�ปช��น 
 

การต�อต�านท�จร�ตคอร�ร�ปช��นม�จ�ดม��งหมายในการพ�ฒนาข�ดความสามารถทางการแข�งข�น และการ
ยกระด�บการพ�ฒนาองค�กร โดยลดการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นท��เก�ดข��น ซ��งต�องอาศ�ยการสร�างสภาพแวดล�อมทางการ
แข�งข�นอย�างเป�นธรรม และการด�าเน�นธ�รก�จอย�างส�จร�ต ซ��งเป�นหน�าท�� ความร�บผ�ดชอบของกรรมบร�ษ�ทในการ
เป�นผ��น�าต�วอย�างในการต�อต�านการท�จร�ตคอร�ร�ปช��น การประกอบธ�รก�จ ตามหล�กค�ณธรรม จร�ยรรม และ
ด�าเน�นธ�รก�จด�วยหล�กการในการต�อต�านการท�จร�ตท�กร�ปแบบ 

กรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงานของ ธพส. ต�องไม�ยอมร�บหร�อให�เก�ดการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นในท�ก
ร�ปแบบท��งทางตรงหร�อทางอ�อม โดยครอบคล�มถ�งท�กหน�วยงานท��เก��ยวข�อง และให�ม�การสอบทานการปฏ�บ�ต�
ตามนโยบายต�อต�านการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นน��อย�างสม��าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏ�บ�ต� และข�อก�าหนด
ในการด�าเน�นการ เพ��อให�สอดคล�องก�บการเปล��ยนแปลง ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บ และข�อก�าหนดของบร�ษ�ท 

ธพส. ได�ก�าหนดนโยบายต�อต�านคอร�ร�ปช��นด�งต�อไปน��  

1. คณะกรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงานร�วมก�นต�อต�านการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นท�กร�ปแบบ ท��ง
ทางตรงและทางอ�อม ไม�ว�าจะอย��ในร�ปแบบใด เช�น การให�ค�าม��นส�ญญา การขอ การเร�ยกร�อง การให�หร�อร�บส�นบน 
การกระท�าหร�อพฤต�กรรมท��ส�อไปในทางท�จร�ตคอร�ร�ปช��นในท�กสถานท��ท�� ธพส.ด�าเน�นก�จการอย��  

2. ธพส. ท�าการส��อสารประชาส�มพ�นธ�ท��งภายในและภายนอกองค�กรเพ��อเสร�มสร�างให�เก�ดความร��
ความเข�าใจและความร�วมม�อท��จะย�บย��งผ��ท��ต�องการกระท�าท�จร�ตคอร�ร�ปช��นต�อ ธพส. 

3. ธพส. จ�ดท�ากระบวนงานและว�ธ�ปฏ�บ�ต�อย�างช�ดเจน ม�การประเม�นความเส��ยงด�านการท�จร�ต
คอร�ร�ปช��น รวมท��งม�กระบวนการต�ดตามและสอบทานอย�างสม��าเสมอ เพ��อให�สอดคล�องก�บการเปล��ยนแปลงของ
ธ�รก�จและกฎหมายท��เก��ยวข�อง  

4. ธพส. ให�ความเป�นธรรมและค��มครองพน�กงานท��ปฏ�เสธการกระท�าท�จร�ตคอร�ร�ปช��นและ/หร�อให�
ความร�วมม�อโดยแจ�งเร��องท�จร�ตคอร�ร�ปช��นท��เก��ยวข�องก�บ ธพส. ผ�านช�องทางท��ก�าหนด   ในกรณ�พน�กงานคนใด
เป�นผ��กระท�าการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นจะต�องได�ร�บการพ�จารณาโทษทางว�น�ยตามระเบ�ยบท��ก�าหนดไว�  

หน�าท��ความร�บผ�ดชอบ 

เพ��อสร�างให�เก�ดการบร�หารงานท��โปร�งใสไม�ม�ช�องว�างให�ก�บการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นและให�ม�การ
บร�หารงานท��เช��อมโยงสอดคล�องก�น ธพส. จ�งได�แบ�งแยกหน�าท��ความร�บผ�ดชอบด�งน�� 

1. คณะกรรมการ ธพส. ม�หน�าท��และร�บผ�ดชอบในการก�าหนดนโยบายและก�าก�บด�แลให�ม�
ระบบท��สน�บสน�นการต�อต�านการท�ร�ตคอร�ร�ปช��นท��ม�ประส�ทธ�ภาพ ท�าให�เก�ดความม��นใจว�า
ฝ�ายบร�หาร ได�ตระหน�กและให�ความส�าค�ญก�บการต�อต�านการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นและม�การ
ปล�กฝ�งการไม�ท�จร�ตคอร�ร�ปช��นให�เป�นว�ฒนธรรมองค�กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  ม�หน�าท��และร�บผ�ดชอบในการสอบทานระบบรายงานทาง
การเง�นและบ�ญช� ระบบควบค�มภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบร�หารความเส��ยง
องค�กร รวมท��งความเส��ยงด�านการท�จร�ตคอร�ร�ปช��น เพ��อม��นใจว�านโยบายการต�อต�านการท�จร�ต
คอร�ร�ปช��นม�การน�าไปปฏ�บ�ต� ม�ความร�ดก�ม เหมาะสม ท�นสม�ย และม�ประส�ทธ�ภาพ เป�นไป
ตามมาตรฐานสากล  
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3. กรรมการผ��จ�ดการและผ��บร�หาร  ม�หน�าท��และร�บผ�ดชอบในการจ�ดท�าระบบและให�การส�งเสร�ม
และสน�บสน�นนโยบายต�อต�านคอร�ร�ปช��นให�เป�นร�ปธรรม ม�การส��อสารไปย�งพน�กงาน และ
ผ��เก��ยวข�องท�กฝ�าย รวมท��งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต�างๆ เพ��อให�สอดคล�อง 
ก�บกฎหมาย และ การระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บและข�อก�าหนดของ ธพส.  

4. ผ��อ�านวยการ��ายตรวจสอบภายใน  ม�หน�าท��และร�บผ�ดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏ�บ�ต�งานให�เป�นไปอย�าง ถ�กต�องตรงตามนโยบาย แนวปฏ�บ�ต� อ�านาจ ระเบ�ยบปฏ�บ�ต� ข�อก�าหนด
และกฎหมาย เพ��อให�ม��นใจว�า ธพส. ม�ระบบควบค�มท��ม�ความเหมาะสมและเพ�ยงพอต�อท��งด�าน
การเง�น ด�านการจ�ดซ��อจ�ดจ�าง ด�านความเส��ยงองค�กร ตลอดจนด�านความเส��ยงทางท�จร�ต
คอร�ร�ปช��น และม�การรายงานต�อคณะกรรมการตรวจสอบให�ร�บทราบ 

ข�อก�าหนดในการด�าเน�นการ 

1. นโยบายต�อต�านการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นน��ให�ครอบคล�มไปถ�งกระบวนการบร�หารงานบ�คคล ต��งแต�
การสรรหาหร�อการค�ดเล�อกบ�คคลากร การเล��อนต�าแหน�ง การฝ�กอบรม การประเม�นผลการ
ปฏ�บ�ต�งานและการให�ผลตอบแทนแก�พน�กงาน โดยก�าหนดให� ผ��บ�งค�บบ�ญชาท�กระด�บส��อสารท�า
ความเข�าใจก�บพน�กงาน เพ��อควบค�มด�แลการปฏ�บ�ต�ให�เป�นไปอย�างม�ประส�ทธ�ภาพ 

2. ด�าเน�นการใดๆ ตามนโยบายต�อต�านการท�จร�ตและคอร�ร�ปช�นโดยให�ใช�แนวปฏ�บ�ต�ตามท��ก�าหนดไว� 

3. เพ��อความช�ดเจนในการด�าเน�นการในเร��องท��ม�ความเส��ยงส�งก�บการเก�ดการท�จร�ตคอร�ร�ปช��น 
กรรมการผ��บร�หารและพน�กงานต�องปฏ�บ�ต�ด�วยความระม�ดระว�งในเร��องด�งต�อไปน�� 

3.1 การให� หร�อร�บของก�าน�ล การเล��ยงร�บรอง 

3.2 เง�นบร�จาคเพ��อการก�ศล หร�อเง�นสน�บสน�นการให�หร�อร�บเง�นบร�จาคหร�อเง�นสน�บสน�น ต�อง
เป�นไปอย�างโปร�งใสและถ�กต�องตามกฎหมายโดยต�องม��นใจว�าเง�นบร�จาค หร�อเง�นสน�บสน�น
ไม�ได�ถ�กน�าไปใช�เพ��อเป�นข�ออ�างในการต�ดส�นบน 

3.3 ความส�มพ�นธ�ทางธ�รก�จและการจ�ดซ��อจ�ดจ�าง ห�ามให�หร�อร�บส�นบนในการด�าเน�นธ�รก�จท�กชน�ด  
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;นโยบายว�าด�วยความข�ดแย�งทางผลประโยชน� 
 

บร�ษ�ท ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด (ธพส.) ในฐานะร�ฐว�สาหก�จ ส�งก�ดกระทรวงการคล�ง ท��
ม�ภารก�จหล�กในการพ�ฒนาและบร�หารทร�พย�ส�นของร�ฐให�เก�ดประโยชน�ส�งส�ด ธพส. จ�งม�เจตนารมณ�ในการ
ด�าเน�นธ�รก�จอย�างม�ออาช�พ โดยปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย ระเบ�ยบ และข�อบ�งค�บของบร�ษ�ทด�วยความโปร�งใส ม�
ค�ณธรรม และตรวจสอบได� ตามหล�กการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�ท��วางไว�  ธพส.จ�งก�าหนดให�ถ�อเป�นหน�าท��ของ
บ�คลากร ธพส. ท�กระด�บ ในการหล�กเล��ยงการเข�าไปม�ส�วนได�เส�ยหร�อม�ส�วนเก��ยวข�องก�บการด�าเน�นงานและ
ก�จกรรมใด ๆ ในล�กษณะท��เป�นการข�ดแย�งทางผลประโยชน�ก�บ ธพส. อ�นจะส�งผลให�ธพส. เส�ยประโยชน� หร�อ
ท�าให�การปฏ�บ�ต�งานม�ประส�ทธ�ภาพลดลง ด�วยเหต�น��เพ��อให�เก�ดความโปร�งใสและเป�นธรรมต�อผ��ม�ส�วนได�เส�ย
ท�กรายโดยเท�าเท�ยมก�น ธพส. จ�งได�ก�าหนดหล�กปฏ�บ�ต�เก��ยวก�บความข�ดแย�งทางผลประโยชน� ด�งน�� 

1. กรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงาน ธพส. ต�องม�จ�ตส�าน�กในการท��จะปฏ�บ�ต�หน�าท��อ�นเป�นการ
ร�กษาผลประโยชน�ส�วนรวม มากกว�าผลประโยชน�ส�วนตนอย��เสมอ  

2. กรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงาน ธพส. ต�องเป�ดเผยและน�าส�งข�อม�ลส�วนได�เส�ยของตนและ
ผ��ท��เก��ยวข�องต�อคณะกรรมการบร�ษ�ทให�ทราบถ�งความส�มพ�นธ�และการท�าธ�รก�จใดๆนอกบร�ษ�ท ในล�กษณะท��
อาจก�อให�เก�ดความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ท�นท�ท��ม�การท�ารายการหร�อเม��อได�ร�บการแต�งต��งให�ท�าหน�าท��ใดๆ 
พร�อมท��งต�องด�าเน�นการตรวจสอบตนเอง (Declare) ตามแบบรายงานความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ท�� ธพส. 
ก�าหนด เพ��อเป�นการสร�างความเช��อม��นให�แก�สาธารณะชนว�า ธพส. ม�การก�าก�บด�แลก�จการท��ด�และตรวจสอบ
เร��องด�งกล�าวอย�างสม��าเสมอ จ�งได�ก�าหนดให�ท�กฝ�ายท��เก��ยวข�องม�หน�าท��ส�ารวจรายการท��ม�ส�วนได�เส�ย 
เป�นประจ�าท�กส��นป� ท��งกรรมการผ��จ�ดการ ผ��บร�หาร และ/หร�อผ��ท��เก��ยวข�อง รวมถ�งพน�กงานท��ม�ส�วนเก��ยวข�อง 
และน�าเสนอข�อม�ลด�งกล�าวให�คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�ษ�ท 
ร�บทราบอย�างน�อยป�ละคร��ง 

ท��งน�� ในกรณ�ท��กรรมการ ผ��บร�หาร หร�อพน�กงานคนหน��งคนใดม�ส�วนได�ส�วนเส�ยหร�ออาจม�
ส�วนได�ส�วนเส�ยก�บผลประโยชน�ในเร��องท��ก�าล�งม�การพ�จารณาหร�ออน�ม�ต� บ�คคลด�งกล�าวต�องไม�เข�าร�วม
พ�จารณาหร�องดออกเส�ยง ในวาระท��ท��ม�ความเก��ยวข�องหร�อม�ส�วนได�เส�ย  

3. หล�กเล��ยงการท�ารายการเก��ยวโยงก�บตนเอง และ/หร�อผ��ท��เก��ยวข�อง ท��อาจก�อให�เก�ดความ
ข�ดแย�งทางผลประโยชน�ก�บ ธพส. และไม�กระท�าการในล�กษณะใดๆ อ�นเป�นการข�ดต�อผลประโยชน�ของ ธพส. 
หร�อแสวงหาผลประโยชน�ส�วนตน และ/หร�อผ��ท��เก��ยวข�อง 

4. กรรมการผ��จ�ดการและผ��บร�หาร จะอน�ม�ต�การเข�าท�ารายการใดๆ  ต�องพ�จารณาด�วยความ
โปร�งใส เป�นธรรม เหมาะสม และรอบคอบ โดยค�าน�งถ�งผลประโยชน�ส�งส�ดของธพส. เสม�อนการท�ารายการ
ก�บบ�คคลภายนอก รวมท��งต�องปฏ�บ�ต�ตามกฎ ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บ และ ข�อก�าหนดของบร�ษ�ทได�อย�างครบถ�วน
ถ�กต�อง 

 

 



 

86 

5. การกระท�าด�งต�อไปน��ซ��งเป�นผลให�กรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงาน ธพส. ได�ร�บประโยชน�
ทางการเง�นอ��นนอกเหน�อจากท��พ�งได�ตามปกต� หร�อเป�นเหต�ให� ธพส. ได�ร�บความเส�ยหาย ให�ส�นน�ษฐานว�าเป�น
การกระท�าท��ข�ดแย�งก�บผลประโยชน�ของธพส. อย�างม�น�ยส�าค�ญ ด�งน�� 

5.1 การท�าธ�รกรรมระหว�างบ�คคลท��เก��ยวโยง ก�บ กรรมการธพส. ผ��บร�หาร หร�อผ��ท��เก��ยวข�อง 
โดยม�ได�เป�นไปตามหล�กเกณ��ของการท�ารายการท��เก��ยวโยงก�น 

5.2 การใช�ข�อม�ลของ ธพส. ท��ล�วงร��มา เว�นแต�เป�นข�อม�ลท��สามารถเป�ดเผยต�อสาธารณชนแล�ว 
5.3 การใช�ส�นทร�พย� หร�อบร�การอ��น หร�อโอกาสทางธ�รก�จของธพส.  

รายการท��เก��ยวโยงก�น  หมายถ�ง การท�ารายการระหว�าง ธพส. ก�บบ�คคลท��เก��ยวโยงก�นของ ธพส.  

บ�คคลท��เก��ยวโยงก�น  หมายถ�ง  บ�คคลท��อาจท�าให�กรรมการหร�อผ��บร�หารของ ธพส. ม�ความ
ข�ดแย�งทางผลประโยชน�ในการต�ดส�นใจด�าเน�นงานว�าค�าน�งถ�งประโยชน�ของบ�คคลน��นหร�อ
ประโยชน�ส�งส�ดของ ธพส. เป�นส�าค�ญ ได�แก� 

1) กรรมการ ผ��บร�หาร ผ��ถ�อห��นรายใหญ� ผ��ม�อ�านาจควบค�มของ ธพส. ผ��ท��จะได�ร�บการเสนอให�
เป�นกรรมการ หร�อผ��บร�หาร หร�อผ��ม�อ�านาจควบค�ม รวมท��งผ��เก��ยวข�องและญาต�สน�ทของ
บ�คคลด�งกล�าว 

2) น�ต�บ�คคลใดๆ ท��ม�ผ��ถ�อห��นรายใหญ�หร�อผ��ม�อ�านาจควบค�มเป�นบ�คคลตาม 1) 

3) บ�คคลใดๆ ท��พฤต�การณ�บ�งช��ได�ว�าเป�นผ��กระท�าการแทน หร�ออย��ภายใต�อ�ทธ�พลของ 1) และ 2) 

4) กรรมการของน�ต�บ�คคลท��ม�อ�านาจควบค�มก�จการบร�ษ�ท 

5) ค��สมรส บ�ตร หร�อ บ�ตรบ�ญธรรม ท��ย�งไม�บรรล�น�ต�ภาวะของกรรมการตาม 4) 

6) น�ต�บ�คคลท��บ�คคลตาม 4) หร�อ 5) ม�อ�านาจควบค�มก�จการ 

7) บ�คคลใดท��กระท�าการด�วยความเข�าใจ หร�อความตกลงว�าหาก ธพส. ท�าธ�รกรรมท��ให�
ประโยชน�ทางการเง�นแก�บ�คคลด�งกล�าว บ�คคลด�งต�อไปน��จะได�ร�บประโยชน�ทางการเง�น  

7.1) กรรมการของ ธพส.  

7.2) ผ��บร�หารของ ธพส.  

7.3) บ�คคลท��ม�อ�านาจควบค�มก�จการ ธพส.  

7.4) กรรมการของบ�คคลท��ม�อ�านาจควบค�มก�จการ ธพส.  

7.5) ค��สมรส บ�ตร หร�อบ�ตรบ�ญธรรมท��ย�งไม�บรรล�น�ต�ภาวะของบ�คคลตาม 7.1 ถ�ง 7.4 
 

ผ��บร�หาร  หมายถ�ง  กรรมการผ��จ�ดการ หร�อผ��ด�ารงต�าแหน�งระด�บบร�หาร 4 รายแรกต�อจาก
กรรมการผ��จ�ดการลงมาและผ��ม�ต�าแหน�งเท�ยบเท�ารายท�� 4 ท�กราย รวมถ�งต�าแหน�งในสายงานบ�ญช�
หร�อการเง�น ท��เป�นระด�บผ��จ�ดการฝ�ายข��นไปหร�อเท�ยบเท�า 

 

ผ��ถ�อห��นรายใหญ�  หมายถ�ง  ผ��ถ�อห��นท��งทางตรงหร�อทางอ�อมในน�ต�บ�คคลใดเก�นกว�าร�อยละ 10 
ของจ�านวนห��นท��ม�ส�ทธ�ออกเส�ยงของน�ต�บ�คคลน��น  
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รายการท��เก��ยวโยงก�น  แบ�งเป�น 4 ประเภท ค�อ 
1. รายการค�าท��เป�นธ�รก�จปกต� ค�อ รายการธ�รกรรมการค�าเก��ยวก�บส�นทร�พย�/ บร�การอ�นเป�น

ธ�รก�จปกต�ของ ธพส. ท��ท�าเป�นประจ�า และเป�นไปตามเง��อนไขการค�าท��วไป เช�น การซ��อขาย
ผล�ตภ�ณ�� การซ��อว�ตถ�ด�บ การให�บร�การ เป�นต�น 

2. รายการเก��ยวก�บส�นทร�พย�หร�อบร�การอ��น 
3. รายการความช�วยเหล�อทางการเง�นก�บ ธพส. เช�น เง�นท�นหม�นเว�ยนในร�ปเง�นก�� การให�ก��ย�มค��า

ประก�น เป�นต�นซ��ง ธพส. จะต�องได�ร�บผลตอบแทน เช�น ดอกเบ��ยตามอ�ตราตลาด 
4. รายการท��เก��ยวโยงก�นอ��นนอกจากรายการตาม 1 ถ�ง 3 

แนวทางในการด�าเน�นการ 
ในการท�างานอาจเก�ดสถานการณ�ความข�ดแย�งระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนของกรรมการ ผ��บร�หาร 

หร�อพน�กงาน ก�บผลประโยชน�ของ ธพส. จ�งม�การก�าหนดแนวทางท��พ�งปฏ�บ�ต� ด�งน�� 

1. การร�บเง�นหร�อประโยชน�ตอบแทน 

กรรมการ ผ��บร�หารและพน�กงานต�องไม�ร�บเง�นหร�อประโยชน�ตอบแทนใดๆ เป�นการส�วนต�วจาก
ล�กค�าของ ธพส.  หร�อจากบ�คคลใดอ�นเน��องจากการท�างานในนาม ธพส.  

2. การประกอบธ�รก�จอ��นนอกบร�ษ�ท 

การท�าธ�รก�จส�วนต�วใดๆ ของกรรมการ ผ��บร�หารและพน�กงานต�องไม�กระทบต�อหน�าท�� การ
ปฏ�บ�ต�หน�าท��และเวลาท�างานของ ธพส. และห�ามประกอบธ�รก�จหร�อม�ส�วนร�วมในธ�รก�จใด  อ�นเป�นการแข�งข�น
ก�บ ธพส. ไม�ว�ากรรมการ ผ��บร�หาร หร�อพน�กงานไม�ว�าจะได�ร�บผลประโยชน�โดยตรงหร�อโดยทางอ�อมก�ตาม 

3. การท�าธ�รก�จใดๆ ก�บ ธพส.  

ห�ามกรรมการ ผ��บร�หารและพน�กงานท��ม�ส�วนได�เส�ยท�าธ�รก�จใดๆ ก�บ ธพส. ท��งในนาม
ครอบคร�วหร�อน�ต�บ�คคล เพ��อป�องก�นความข�ดแย�งทางผลประโยชน� 

4. การร�บของขว�ญและการเล��ยงร�บรองทางธ�รก�จ 

กรรมการ ผ��บร�หารและพน�กงาน พ�งหล�กเล��ยงการร�บของขว�ญท��งท��เป�นต�วเง�นและม�ใช�ต�วเง�น
จากค��ค�าหร�อผ��เก��ยวข�องก�บธ�รก�จของ ธพส. เว�นแต�ในเทศกาลหร�อประเพณ�น�ยมแต�ต�องม�ม�ลค�าไม�เก�น 3,000 
บาท ในกรณ�ท�� ไม�สามารถปฏ�เสธและต�องร�บของขว�ญ ซ��งม�ม�ลค�าเก�นกว�า 3,000 บาท ต�องแจ�งให�
ผ��บ�งค�บบ�ญชาหร�อเลขาน�การคณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม เพ��อน�าไปเป�นของ
รางว�ลแก�พน�กงาน  
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หน�าท��ความร�บผ�ดชอบ 

คณะกรรมการ ธพส.  ต�องพ�จารณาความข�ดแย�งทางผลประโยชน� เก��ยวก�บรายการท��เก��ยวโยง
ก�นระหว�างบร�ษ�ทก�บบร�ษ�ทอย�างรอบคอบ ด�วยความซ��อส�ตย�ส�จร�ตอย�างม�เหต�ผลและเป�นอ�สระภายใต�กรอบ
จร�ยธรรมท��ด� โดยค�าน�งถ�งประโยชน�ส�งส�ดของ ธพส.  โดยก�าหนดให�ม�นโยบายและแนวทางป�องก�นความ
ข�ดแย�งทางผลประโยชน� และแสดงรายการบ�ญช�ทร�พย�ส�นและหน��ส�นตามแบบพ�มพ�ของคณะกรรมการป�องก�น
และปราบปรามการท�จร�ตแห�งชาต� (ปปช.) 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ม�หน�าท��สอบทานรายการท��เก��ยวโยงก�นหร�อรายการระหว�างก�นท��ม�
น�ยส�าค�ญระหว�างบร�ษ�ทก�บบร�ษ�ทพ�จารณาการเป�ดเผยสารสนเทศของ ธพส. ในกรณ�ท��เก�ดรายการท��เก��ยวโยงก�น
หร�อรายการท��อาจม�ความข�ดแย�งทางผลประโยชน� ให�ม�ความถ�กต�องและครบถ�วน 

กรรมการผ��จ�ดการ  ม�หน�าท��ก�าก�บให�ม�การรายงานท�นท�ท��เก�ดความช�ดแย�งทางผลประโยชน�และ
ในกรณ�ท��ไม�ม�ความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ให�ม�การรายงานเป�นประจ�าท�กส��นป� 

พน�กงานท�กระด�บ  จะต�องจ�ดท�ารายงานการเป�ดเผยรายการท��สงส�ยว�าจะเป�นผลประโยชน�ท��
ข�ดก�นก�บผลประโยชน�ของ ธพส.  โดยแจ�งต�อผ��บ�งค�บบ�ญชาตามล�าด�บช��นและน�าส�งฝ�ายอ�านวยการ  

หร�อ เม��อได�ร�บการแต�งต��งให�ท�าหน�าท��ในกระบวนการจ�ดซ��อจ�ดจ�าง ด�าเน�นการตรวจสอบตนเอง 
(Declare) ตามแบบรายงานความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ตามล�กษณะงานจ�ดซ��อจ�ดจ�าง 
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;แนวปฏ�บ�ต�ต�อการร�บ การให�ของขว�ญ ทร�พย�ส�น หร�อประโยชน�อ��นใด 
 

การร�บและการให�ตามประเพณ�และศ�ลธรรมจรรยาเป�นเร��องปกต�ท��บ�คลากรของ ธพส. พ�งปฏ�บ�ต�
เพ��อแสดงออกถ�งความกต�ญ��กตเวท� หร�อแสดงความค�ดถ�งห�วงใย อย�างไรก�ด� การให� และการร�บของขว�ญ
ทร�พย�ส�น หร�อ ประโยชน�อ��นใดท��ไม�เหมาะสม อาจม�ผลกระทบต�อการต�ดส�นใจในการปฏ�บ�ต�หน�าท��และอาจท�า
ให� ธพส. เส�ยประโยชนในท��ส�ด ท��งน�� ธพส. ไม�สน�บสน�นการให�ส�นบนอย�างเด�ดขาด โดยให�เป�นไปตามแนว
ปฏ�บ�ต�ต�อไปน�� 

1. บ�คลากรของ ธพส. ร�บทร�พย�ส�นหร�อประโยชน�อ��นใดจากบ�คคลใดๆ ได�ด�งน��  

· ทร�พย�ส�นหร�อประโยชน�อ�นควรได�ตามกฎหมายหร�อกฎข�อบ�งค�บท��ออกโดยอาศ�ยอ�านาจ
ตามบทบ�ญญ�ต�แห�งกฎหมาย 

· ทร�พย�ส�นหร�อประโยชน�อ��นใดโดยธรรมจรรยา ได�แก�  
- ร�บจากญาต�ท��ให�โดยเสน�หา 
- ร�บจากการให�ในล�กษณะเป�นการให�ก�บบ�คคลโดยท��วไป 

2. ธพส. ได�ก�าหนดแนวทางปฏ�บ�ต�เพ��มเต�มในเร��องของขว�ญ ทร�พย�ส�นหร�อประโยชน�อ��นใด ด�งน�� 

· ห�ามบ�คลากรท�กระด�บ และ/หร�อครอบคร�ว เร�ยกร�องหร�อร�บของขว�ญทร�พย�ส�น หร�อประโยชน�
อ��นใดจากผ��ร�บเหมา ผ��ร�บเหมาช�วง ล�กค�า ค��ค�า/ผ��ขาย ผ��ร�วมท�น หร�อผ��ท��ม�ส�วนเก��ยวข�องก�บธ�รก�จของ ธพส. ไม�ว�า
ในกรณ�ใด ซ��งอาจม�ผลต�อการ ต�ดส�นใจในการปฏ�บ�ต�งานด�วยความล�าเอ�ยง หร�อล�าบากใจ หร�อเป�นผลประโยชน�
ท��ข�ดก�นได� 

· ธพส. จะได�แจ�งเต�อนให�ม�การรายงานเก��ยวก�บการร�บของขว�ญทร�พย�ส�น หร�อประโยชน�อ��นใด
อย�างสม��าเสมอ และจะแจ�งให�ผ��ร�บเหมา ผ��ร�บเหมาช�วง ล�กค�า ค��ค�า/ผ��ขาย ผ��ร�วมท�น หร�อผ��ท��ม�ส�วนเก��ยวข�อง
ก�บธ�รก�จของ ธพส. ทราบเก��ยวก�บนโยบายน��ด�วย 
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;แนวปฏ�บ�ต�ต�อการม�ส�วนได�เส�ยและผลประโยชน�ข�ดก�น 
 

พน�กงานของ ธพส. ต�องปฏ�บ�ต�งานโดยค�าน�งถ�งประโยชน�ของ ธพส. เหน�อกว�าประโยชน�ส�วนตน
และไม�ม�ผลประโยชน�ท�บซ�อน โดยปราศจากความต�องการส�วนต�ว และอ�ทธ�พลจากผ��ใกล�ช�ด ด�งน��น พน�กงาน
ท�กคนพ�งปฏ�บ�ต�ตามมาตรการป�องก�นการม�ส�วนได�เส�ยและการเป�ดเผยส�วนได�เส�ยท�� ธพส. ก�าหนดอย�างเคร�งคร�ด 

1. ไม�เข�าเป�นห��นส�วนหร�อผ��ถ�อห��นท��ม�อ�านาจต�ดส�นใจหร�อผ��บร�หารในธ�รก�จท��เป�นการแข�งข�น
หร�อม�ล�กษณะเด�ยวก�นก�บ ธพส. 

2. ในกรณ�ท��ม�พน�กงานเข�าไปเก��ยวข�องก�บธ�รก�จหร�อเหต�การณ�ท��อาจท�าให�เก�ดความข�ดแย�งทาง
ผลประโยชน�ให�รายงานต�อผ��บ�งค�บบ�ญชาท�นท� 

3. ไม�แสวงหาผลประโยชน�จากข�อม�ลหร�อส��งใดๆ ท��ตนร�บทราบมาเน��องจากต�าแหน�งหน�าท�� 

4. หล�กเล��ยงการเข�าไปเก��ยวข�องก�บก�จกรรมท��อาจก�อให�เก�ดความข�ดแย�งทางผลประโยชน� หร�อ
ก�อภาระผ�กพ�นทางการเง�นในร�ปแบบใดก�บผ��เก��ยวข�องทางธ�รก�จก�บ ธพส. 

5. หล�กเล��ยงการท�างานอ��นนอกเหน�อจากการท�างานให�ก�บ ธพส. ซ��งอาจม�ผลกระทบต�องานใน
ความร�บผ�ดชอบของตนตลอดจนส�งเสร�มก�จกรรมทางส�งคมในการร�กษาส��งแวดล�อมและพ�ฒนาค�ณภาพช�ว�ต
ของคนในช�มชนตามหล�กการพ�ฒนาอย�างย��งย�น 

6. ธพส. ปล�กฝ�งจ�ตส�าน�กเก��ยวก�บความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม และส��งแวดล�อมแก�บ�คลากรของ 
ธพส. ท�กระด�บอย�างต�อเน��อง  

7. ธพส. ต�องการม�ส�วนสร�างสรรค�ส�งคมและส��งแวดล�อมอย�างสม��าเสมอโดยต�องเป�นก�จกรรมท��
เหมาะสมและสร�างประโยชน�แก�ช�มชนส�งคม และส��งแวดล�อมได�จร�งหากเล�อกใช�ว�ธ�การบร�จาคจะต�อง
ตรวจสอบข�อม�ลผ��ร�บบร�จาค เพ��อให�แน�ใจว�าน�าไปใช�เพ��อการก�ศลอย�างม�ประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผลก�อ
ประโยชน�อย�างแท�จร�ง 
 



 

91 
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แบบรายงานการร�บของขว�ญ ทร�พย�ส�น หร�อผลประโยชน�อ��นใดของพน�กงาน  

 

 

 ว�นท�� ................................................... 

เร�ยน ............................... (ผ��บ�งค�บบ�ญชา) 

 

ด�วยเม��อว�นท�� ................... . ข�าพเจ�า  ( นาย / นาง / นางสาว ) ......................................................... 

ต�าแหน�ง .................................................... หน�วยงาน ...................................................................................... 

สาย ........................................................... ได�ร�บของขว�ญ ทร�พย�ส�น หร�อผลประโยชน�อ��นใด ท��ม�ม�ลค�าเก�นกว�า 
3,000 บาท ด�งน�� 

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

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

จ�งเร�ยนมาเพ��อโปรดพ�จารณา 

 

 ท��งน�� ทร�พย�ส�นหร�อผลประโยชน�ออ��นใดด�งกล�าวน��นข�าพเจ�าได� 

£  ใช�ไปแล�ว 

£  เก�บร�กษาอย��ท�� ............................................................................................................................. 

 

 

 ลงช��อ ผ��รายงาน 

  ( ) 
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ส�วนท�� 5  การร�บข�อร�องเร�ยนหร�อแจ�งเบาะแส 
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;นโยบายการแจ�งเบาะแส 
 

เพ��อเป�นการเป�ดโอกาสให�พน�กงาน ล�กค�า หร�อบ�คคลภายนอกสามารถร�องเร�ยนการกระท�าผ�ด
กฎหมาย ระเบ�ยบข�อบ�งค�บ และจรรยาบรรณการด�าเน�นธ�รก�จของบร�ษ�ท อ�นน�ามาซ��งความเส��อมเส�ยใน
ทร�พย�ส�นและช��อเส�ยงของ ธพส. 

ขอบเขตของการแจ�งเบาะแส 

1) พฤต�กรรมท��เก��ยวก�บการกระท�าใดๆ เพ��อแสวงหาประโยชน�ท��ม�ควรได�โดยชอบด�วย กฎหมาย
ซ��งรวมถ�งการย�กยอกทร�พย� การท�จร�ต การคอร�ร�ปช��น และการให�และการร�บ ส�นบน 
พฤต�กรรมท��เก��ยวก�บการฉ�อโกง หร�อการตกแต�งงบการเง�น ซ��งเป�นการต��งใจ หลอกลวงผ��อ��น
ด�วยการแสดงข�อความเท�จหร�อปกป�ดข�อความจร�งซ��งควรบอก 

2) พฤต�กรรมท��เก��ยวก�บการด�าเน�นธ�รกรรมท��ฝ�าฝ�นกฎหมาย กฎระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บ ธพส. 
จรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จ  

ช�องทางการแจ�งเบาะแส 

พน�กงาน ล�กค�า หร�อ บ�คคลภายนอกสามารถย��นเร��องแจ�งเบาะแสพร�อมแนบข�อม�ลท��น�าเช��อถ�อ 
เพ��อให�สามารถด�าเน�นการตรวจสอบได� โดยสามารถส�งไปย�งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

� ประธานคณะท�างานศ�นย�ปฏ�บ�ต�การต�อต�านการท�จร�ต บร�ษ�ทธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด 
 โทรศ�พท� : 0-2142-2222 , 0-2142-2207 

 โทรสาร : 02-143-8889 
 ไปรษณ�ย� : เร�ยน ประธานคณะท�างานศ�นย�ปฏ�บ�ต�การต�อต�านการท�จร�ต  
    บร�ษ�ท  ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด 

เลขท�� 120 ถนนแจ�งว�ฒนะ อาคารธนพ�พ�ฒน� ช��น 1 
ศ�นย�ราชการเฉล�มพระเก�ยรต� 80 พรรษา 5 ธ�นวาคม 2550 

แขวงท��งสองห�อง เขตหล�กส�� กร�งเทพมหานคร 10210 
� เว�บไซต�ศ�นย�ราชการฯ   
 http://governmentcomplex.com/Contact-Us/Complain 
� เว�บไซต� ธพส.   
 http://www.dad.co.th/Contact-Us/Complain 
� กล�องร�บความค�ดเห�น   
 Information Counter 

ท��งน�� การร�องเร�ยนจะถ�อเป�นความล�บท��ส�ด และผ��ร�องเร�ยนสามารถร�องเร�ยนได�มากกว�า หน��ง
ช�องทางและไม�จ�าเป�นต�องเป�ดเผยต�วตนผ��ร�องเร�ยน  แต�หากเป�ดเผยตนเองจะท�าให� ธพส. โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบสามารถแจ�งผลการด�าเน�นการหร�อรายละเอ�ยดเพ��มเต�มในเร��องท��ร�องเร�ยนให�ทราบได� 
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กระบวนการด�าเน�นการเม��อได�ร�บแจ�งเบาะแสหร�อข�อร�องเร�ยน 

คณะกรรมการได�ก�าหนดให�ม�กระบวนการด�าเน�นการ เม��อได�ร�บเร��องร�องเร�ยนด�งน�� 
1) คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให�กรรมการผ��จ�ดการเป�นผ��แต�งต��งผ��ท��เหมาะสมเข�าร�วม

เป�นกรรมการตรวจสอบข�อเท�จจร�งเพ��อหาข�อสร�ป ท��งน��คณะกรรมการตรวจสอบข�อเท�จจร�ง ต�องไม�ม�ส�วนได�
เส�ยก�บเร��องร�องเร�ยน 

2) ในกรณ�ท��ผ��บร�หารระด�บฝ�ายงานข��นไปถ�งกรรมการผ��จ�ดการหร�อกรรมการของ ธพส. เป�น  
ผ��ถ�กร�องเร�ยนคณะกรรมการ ธพส. จะเป�นผ��แต�งต��งคณะกรรมการตรวจสอบข�อเท�จจร�งเพ��อท�าหน�าท��ตาม
ความเหมาะสม 

3) ในกรณ�ท��คณะกรรมการตรวจสอบข�อเท�จจร�งเห�นว�าเร��องท��ร�องเร�ยนหร�อแจ�งเบาะแสม�ม�ลให�
เสนอกรรมการผ��จ�ดการหร�อคณะกรรมการ ธพส. แล�วแต�กรณ�เพ��อแต�งต��งคณะกรรมการสอบสวน (ว�น�ย) ต�อไป 

4) การรายงานผลให�ผ��ร�องเร�ยนทราบ  คณะกรรมการตรวจสอบข�อเท�จจร�งม�หน�าท��รายงานผล 
สร�ปเร��องร�องเร�ยนให�แก�ผ��แจ�งเร��องร�องเร�ยนทราบ 

การค��มครองปกป�องผ��ท��แจ�งข�อม�ลหร�อให�เบาะแส 
1) ผ��ร�องเร�ยนหร�อผ��แจ�งเบาะแส สามารถเล�อกท��จะไม�เป�ดเผยตนเองได�หากเห�นว�าการเป�ดเผย 

อาจท�าให�เก�ดความเส�ยหายก�บตนเอง แต�ต�องระบ�รายละเอ�ยดข�อเท�จจร�งหร�อหล�กฐานท��ช�ดเจนเพ�ยงพอท��
แสดงให�เห�นว�าม�เหต�อ�นควรเช��อว�าม�การกระท�าท��เป�นการฝ�าฝ�นกฎหมาย กฎระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บ ธพส. 
จรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จ รวมถ�งการท�จร�ตคอร�ร�ปช��นในร�ปแบบต�างๆ เก�ดข��น อย�างไรก�ตาม หากเล�อกท��
จะเป�ดเผยก�จะท�าให�ผ��ร�บข�อร�องเร�ยนสามารถด�าเน�นการได�อย�างรวดเร�วย��งข��น 

2) ข�อม�ลท��เก��ยวข�อง ธพส. ถ�อเป�นความล�บและจะเป�ดเผยเท�าท��จ�าเป�น โดยค�าน�งความ
ปลอดภ�ย และความเส�ยหายของผ��ร�องเร�ยน ผ��แจ�งเบาะแส แหล�งท��มาของข�อม�ลหร�อบ�คคลท��เก��ยวข�อง ท��งน�� 
ผ��ร�บผ�ดชอบในท�กข��นตอน จะต�องเก�บร�กษาข�อม�ลท��ได�ร�บร��ไว�เป�นความล�บและไม�เป�ดเผยต�อบ�คคลอ��น หากฝ�า
ฝ�นถ�อเป�นการกระท�าความผ�ดว�น�ยจะได�ร�บการพ�จารณาโทษตามระเบ�ยบของ ธพส. 

3) กรณ�ท��ผ��ร�องเร�ยนหร�อผ��แจ�งเบาะแสเห�นว�าตนอาจได�ร�บความไม�ปลอดภ�ย หร�ออาจเก�ดความ
เด�อดร�อนเส�ยหาย ผ��ร�องเร�ยนหร�อผ��แจ�งเบาะแสสามารถร�องขอให� ธพส. ก�าหนดมาตรการค��มครองท��
เหมาะสมก�ได� หร�อ ธพส. อาจก�าหนดมาตรการค��มครองโดยผ��ร�องเร�ยนหร�อผ��แจ�งเบาะแสไม�ต�องร�องขอก�ได� 
หากเห�นว�าเป�นเร��องท��ม�แนวโน�มท��จะเก�ดความเส�ยหายหร�อความไม�ปลอดภ�ย 

4) ธพส. จะด�าเน�นการอย�างย�ต�ธรรมต�อผ��แจ�งเบาะแสหร�อผ��แจ�งข�อร�องเร�ยน หากเป�น พน�กงาน 
ธพส. จะไม�ม�การปร�บเปล��ยนต�าแหน�งหน�าท��ความร�บผ�ดชอบสถานท��ท�างาน พ�กงาน ข�มข�� ค�กคาม เล�กจ�างหร�อ
กระท�าการอ��นใดท��เป�นการไม�ย�ต�ธรรมต�อผ��แจ�งเบาะแสหร�อผ��แจ�งข�อร�องเร�ยนและหากเป�นบ�คคลภายนอก 
ธพส. จะพ�จารณาและสอบสวนด�วยความโปร�งใส โดยปฏ�บ�ต�ต�อบ�คคลท��เก��ยวข�องก�บการด�าเน�นธ�รก�จอย�างเท�า
เท�ยม และเสมอภาค เพ��อให�ผ��แจ�งเบาะแสไว�วางใจและเช��อม��นในกระบวนการตรวจสอบท��เป�นธรรม 

5) ผ��ร�องเร�ยนหร�อผ��แจ�งเบาะแสท��ไม�ได�ม�เจตนาส�จร�ตในการรายงาน และ/หร�อ ต�อมาพ�ส�จน�ได�
ว�าเป�นการกระท�าท��ต��งใจให�เก�ดความเส�ยหาย หร�อรายงานไม�ถ�กต�อง หากเป�นพน�กงานจะต�องร�บโทษทางว�น�ย
ตามข�อบ�งค�บเก��ยวก�บการท�างานของ ธพส. หากเป�นบ�คคลภายนอกซ��งท�าให� ธพส. ได�ร�บความเส�ยหาย ธพส. 
จะพ�จารณาด�าเน�นคด�ตามกฎหมาย 

 



 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาคผนวก 
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กฎบ�ตร 
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;กฎบ�ตรคณะกรรมการบร�หาร 

 
กฎบ�ตรน��จ�ดท�าข��นเพ��อก�าหนดขอบเขตหน�าท�� ความร�บผ�ดชอบ และแนวทางในการปฏ�บ�ต� เพ��อใช�

เป�นมาตรฐานในการปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการบร�หาร และสามารถปฏ�บ�ต�หน�าท��ได�บรรล�ตามว�ตถ�ประสงค�  
โดยให�ม�การสอบทานกฎบ�ตรอย�างน�อยป�ละ 1 คร��ง ตามแนวทางการก�าก�บด�แลก�จการท��ด� 

 
1. ว�ตถ�ประสงค� 
 คณะกรรมการบร�หาร แต�งต��งโดยคณะกรรมการ ธพส. ตามข�อบ�งค�บบร�ษ�ท ข�อ 16 เพ��อสน�บสน�น
การปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการ ธพส. ในการกล��นกรองงาน ก�าหนดหล�กเกณ�� และแนวทางปฏ�บ�ต�ด�าน 
ต�าง ๆ ของบร�ษ�ทให�เป�นไปตามกฎหมายและระเบ�ยบท��เก��ยวข�อง  พ�จารณาอน�ม�ต�ด�าเน�นการเร��องต�าง ๆ      
ตามอ�านาจหน�าท��  รวมท��งต�ดตามงานตามท��คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย  
 
2. องค�ประกอบ 
 คณะกรรมการ ธพส. เป�นผ��แต�งต��งประธานและกรรมการบร�หาร โดยพ�จารณาจากกรรมการ ธพส. 
อย�างน�อย 3 คน แต�ไม�เก�น 5 คน โดยกรรมการผ��จ�ดการเป�นกรรมการและเลขาน�การคณะกรรมการบร�หาร 
โดยต�าแหน�ง 
 
3. ค�ณสมบ�ต� 
 เป�นผ��ม�ว�ส�ยท�ศน�  ม�ความร��  ความสามารถ  ประสบการณ� ตลอดจนม�ความเข�าใจในบทบาทหน�าท�� 
ความร�บผ�ดชอบในฐานะกรรมการบร�หาร รวมท��งสามารถอ�ท�ศเวลาและเสนอความค�ดเห�นอย�างเพ�ยงพอในการ 
ปฏ�บ�ต�หน�าท��ให�แก� ธพส. ได� 
 
4. หน�าท��และความร�บผ�ดชอบ 

4.1  พ�จารณา กล��นกรอง ทบทวนย�ทธศาสตร� ก�าหนดนโยบาย กลย�ทธ� เป�าหมาย แผนว�สาหก�จ
แผนการด�าเน�นงาน และงบประมาณประจ�าป�ให�ครบถ�วน ก�อนน�าเสนอให�คณะกรรมการ ธพส. 
เห�นชอบ 

4.2 พ�จารณาอน�ม�ต�การจ�ดซ��อ จ�ดจ�าง ส�นค�าหร�อบร�การใดๆ ท��ม�วงเง�นเก�น 10 ล�านบาท แต�ไม�เก�น                
50 ล�านบาท   

4.3 พ�จารณากล��นกรองเพ��อน�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. พ�จารณา   

1) จ�ดท�า/แก�ไข ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บต�าง ๆ  
2) แผนธ�รก�จ รายงานการศ�กษาความเป�นไปได�ของโครงการลงท�น 

3) เสนอแนะนโยบายด�านการพ�ฒนาธ�รก�จและการลงท�นในโครงการต�างๆ  
4) การด�าเน�นการลงท�น การท�าธ�รกรรมทางการเง�น เพ��อการเป�ดบ�ญช� ก��ย�ม จ�าน�า จ�านอง      

ค��าประก�น และการอ��นใด 

5) การจ�ดซ��อ จ�ดจ�าง ส�นค�าหร�อบร�การใดๆ ท��ม�วงเง�นเก�น 50 ล�านบาทข��นไป 

6) การน�าทร�พย�ส�นของ ธพส. ออกจ�ดหาประโยชน� 
4.4 ปฏ�บ�ต�งานอ��นใดตามท��คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย 
4.5 น�าเสนอความเห�นและรายงานการปฏ�บ�ต�งานต�อคณะกรรมการ ธพส. เพ��อทราบหร�อพ�จารณา 
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5. วาระการด�ารงต�าแหน�งและการพ�นจากต�าแหน�ง 
5.1 ประธานและกรรมการบร�หาร ม�วาระการด�ารงต�าแหน�งตามวาระของการเป�นกรรมการ ธพส.  

กรรมการท��พ�นจากต�าแหน�งตามวาระอาจได�ร�บการแต�งต��งใหม�อ�ก  
5.2 นอกจากการพ�นจากต�าแหน�งตามวาระ ประธานและกรรมการบร�หารจะพ�นจากต�าแหน�งเม��อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการ ธพส. ม�มต�ให�พ�นจากต�าแหน�ง 

5.3 กรณ�ประธาน และ/หร�อ กรรมการบร�หาร พ�นจากต�าแหน�งก�อนครบวาระให�คณะกรรมการ ธพส. 
แต�งต��งกรรมการ ธพส. ท��ม�ค�ณสมบ�ต�ครบถ�วนเป�นประธาน และ/หร�อกรรมการบร�หารแทน โดยอย��ในต�าแหน�ง
เพ�ยงเท�าวาระของตนท��ด�ารงต�าแหน�งกรรมการ ธพส. 

 
6. การประช�ม 
 6.1 คณะกรรมการบร�หารจะต�องจ�ดให�ม�การประช�มท�กเด�อน อย�างน�อยเด�อนละ 1 คร��ง และกรรมการ-
บร�หารม�หน�าท��ท��จะต�องเข�าร�วมประช�มอย�างสม��าเสมอ 
 6.2 ในการประช�มแต�ละคร��งจะต�องม�กรรมการเข�าร�วมประช�มไม�น�อยกว�าก��งหน��งของจ�านวนกรรมการ 
ท��งหมด จ�งจะครบองค�ประช�ม 
 6.3 ในกรณ�ท��ประธานกรรมการบร�หารไม�อย��ในท��ประช�ม หร�อไม�สามารถปฏ�บ�ต�หน�าท��ได�ให�กรรมการ 
ท��มาประช�มเล�อกกรรมการคนหน��งเป�นประธานในท��ประช�ม 
 6.4 การว�น�จฉ�ยช��ขาดของท��ประช�มให�ถ�อเส�ยงข�างมาก ถ�าคะแนนเส�ยงเท�าก�นให�ประธานในท��ประช�ม 
ออกเส�ยงเพ��มอ�กหน��งเส�ยงเป�นเส�ยงช��ขาด 
 6.5 ประธาน และ/หร�อกรรมการบร�หาร เป�นผ��ม�ส�วนได�เส�ยในเร��องใด ต�องขอไม�เข�าร�วมประช�มและ
งดออกเส�ยงลงมต�ในเร��องน��น 
 6.6 วาระการประช�มต�องก�าหนดเป�นลายล�กษณ�อ�กษรไว�ล�วงหน�า และจ�ดส�งเอกสารประกอบการ
ประช�มล�วงหน�าอย�างน�อย 7 ว�น เว�นแต�ม�การเร�ยกประช�มเป�นวาระเร�งด�วน จะจ�ดส�งเอกสารประกอบล�วงหน�า 
น�อยกว�าน��นก�ได�  
 
7. การรายงาน 
 คณะกรรมการบร�หารฯ จะต�องรายงานผลการปฏ�บ�ต�งานต�อคณะกรรมการ ธพส. ไตรมาสละ 1 คร��ง 
รวมท��งให�ข�อเสนอแนะในเร��องต�าง ๆ ตามความเหมาะสม 
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;กฎบ�ตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1.  ว�ตถ�ประสงค� 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  จ�ดต��งข��นโดยคณะกรรมการ ธพส. เพ��อสน�บสน�นการปฏ�บ�ต�หน�าท��ก�าก�บ 
ด�แลความถ�กต�องและเช��อถ�อได�ของรายงานทางการเง�น ระบบการควบค�มภายใน การตรวจสอบภายใน  
การบร�หารความเส��ยง และต�ดตามด�แลให�ม�การปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บ ค�าส��ง และนโยบายต�างๆ  
ท��เก��ยวข�อง รวมท��งจร�ยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเน�นงานของ ธพส. เพ��อให�ม�การปฏ�บ�ต�งานเป�นไปอย�าง 
ม�ประส�ทธ�ภาพ ประส�ทธ�ผล ม�ความย�ต�ธรรม โปร�งใส และม�การก�าก�บด�แลท��ด�ตามหล�กบรรษ�ทภ�บาล  
 
2.  องค�ประกอบ 
 2.1  คณะกรรมการ ธพส. พ�จารณาแต�งต��งกรรมการ ธพส. เป�นคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วย  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ 2 คน  ซ��งต�องเป�นกรรมการอ�สระท�กคน และ
อย�างน�อย 1 คน ต�องม�ความร��ความเข�าใจและม�ประสบการณ�ด�านการบ�ญช�หร�อการเง�น สามารถสอบทาน
ความน�าเช��อถ�อของงบการเง�นได� 
 2.2  ผ��บร�หารระด�บส�งส�ดของสายงานตรวจสอบภายในเป�นเลขาน�การของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยต�าแหน�ง 
 
3.  ค�ณสมบ�ต� 
 3.1  ม�ความเป�นอ�สระ  สามารถใช�ด�ลยพ�น�จในการปฏ�บ�ต�หน�าท��ตามท��ได�ร�บมอบหมายด�วยความเป�น
อ�สระและเท��ยงธรรม 

3.2  ม�ความร��เก��ยวก�บธ�รก�จของบร�ษ�ทฯเป�นอย�างด� 
3.3  ม�ความสามารถปฏ�บ�ต�หน�าท��  และแสดงความค�ดเห�นหร�อรายงานผลการปฏ�บ�ต�งานตามหน�าท��   

ท��ได�ร�บมอบหมายโดยไม�อย��ภายใต�การควบค�มของคณะกรรมการบร�ษ�ทหร�อผ��บร�หารของบร�ษ�ทฯ 
 3.4  ม�ความค�ดร�เร��มสร�างสรรค�  ม�ว�จารณญาณและท�กษะในการต�ดส�นใจ  แสดงความค�ดเห�นอย�าง
เต�มท��ในการหาร�อและร�บฟ�งความค�ดเห�นของผ��อ��น 
 3.5  ม�ความซ��อส�ตย�ส�จร�ต เป�นผ��ท��ได�ร�บความเช��อถ�อ ไว�วางใจ และเป�นท��ยอมร�บโดยท��วไป 
 3.6  เป�นผ��ท��สามารถอ�ท�ศเวลาอย�างเพ�ยงพอในการปฏ�บ�ต�งานในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
 3.7  ไม�เป�นข�าราชการประจ�าท��ด�ารงต�าแหน�งในกระทรวงเจ�าส�งก�ดของร�ฐว�สาหก�จ 
 3.8  ไม�เป�นกรรมการท��ได�ร�บมอบหมายให�เป�นผ��ก�าหนดนโยบายหร�อระเบ�ยบปฏ�บ�ต� หร�อม�อ�านาจใน
การต�ดส�นใจด�านการบร�หาร รวมท��งไม�เป�นพน�กงาน  ล�กจ�าง  หร�อท��ปร�กษาท��ได�ร�บเง�นเด�อนหร�อค�าตอบแทน
ประจ�าจากบร�ษ�ทฯ  ผ��ท��เก��ยวข�องหร�อบร�ษ�ทย�อย บร�ษ�ทร�วม หร�อผ��ถ�อห��นรายใหญ�  ท��งน��  ไม�ว�าในขณะด�ารง
ต�าแหน�งประธานกรรมการตรวจสอบหร�อกรรมการตรวจสอบ หร�อภายในระยะเวลา 2 ป� ก�อนว�นท��ได�ร�บการ
แต�งต��งเป�นประธานกรรมการตรวจสอบหร�อกรรมการตรวจสอบ 

3.9  ไม�เป�นผ��ม�ความข�ดแย�งทางผลประโยชน�ก�บบร�ษ�ทฯ  ท��งน��  ไม�ว�าในขณะด�ารงต�าแหน�งประธาน
กรรมการตรวจสอบหร�อกรรมการตรวจสอบ  หร�อภายในระยะเวลา  1  ป�ก�อนว�นท��ได�ร�บแต�งต��งเป�นประธาน
กรรมการตรวจสอบหร�อกรรมการตรวจสอบ 
 3.10 ไม�เป�นบ�พการ�  ผ��ส�บส�นดาน  หร�อค��สมรสของกรรมการบร�ษ�ทฯ  ผ��บร�หารส�งส�ดฝ�ายจ�ดการ    
ผ��บร�หารระด�บส�งส�ดสายงานตรวจสอบภายในหร�อผ��ตรวจสอบภายในของบร�ษ�ทฯ  
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4.  วาระการด�ารงต�าแหน�งและการพ�นจากต�าแหน�ง 
 4.1  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท��เป�นกรรมการบร�ษ�ท  ม�วาระการด�ารง
ต�าแหน�งตามวาระของการเป�นกรรมการบร�ษ�ท  กรรมการตรวจสอบท��พ�นจากต�าแหน�งตามวาระอาจได�ร�บ
การแต�งต��งใหม�ได�อ�ก  แต�ไม�ควรได�ร�บการต�อวาระโดยอ�ตโนม�ต� 
 4.2  นอกจากการพ�นจากต�าแหน�งตาม 4.1 แล�ว ให�ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ 
พ�นจากต�าแหน�งเม��อ 

(1) ครบก�าหนดตามวาระ 
(2) ขาดค�ณสมบ�ต�ของการเป�นกรรมการตรวจสอบ 
(3) ตาย 
(4) ลาออก 
(5) ถ�กถอดถอนโดยมต�คณะกรรมการบร�ษ�ท 
(6) ต�องโทษจ�าค�กตามค�าพ�พากษาถ�งท��ส�ด หร�อค�าส��งท��ชอบด�วยกฎหมายให�จ�าค�ก เว�นแต�ใน

ความผ�ดท��กระท�าโดยประมาทหร�อความผ�ดลห�โทษ 
(7) เป�นคนไร�ความสามารถหร�อเสม�อนไร�ความสามารถ 
(8) เป�นบ�คคลล�มละลาย 

4.3  กรณ�กรรมการตรวจสอบประสงค�จะลาออกก�อนครบวาระการด�ารงต�าแหน�ง กรรมการตรวจสอบ 
ควรแจ�งต�อคณะกรรมการ ธพส. ล�วงหน�า 1 เด�อน พร�อมเหต�ผลเพ��อให�คณะกรรมการ ธพส. ได�พ�จารณาแต�งต��ง 
บ�คคลอ��นท��ม�ค�ณสมบ�ต�ครบถ�วนทดแทนกรรมการตรวจสอบท��ลาออก 
 4.4  เม��อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด�ารงต�าแหน�งหร�อม�เหต�ใดท��ไม�สามารถปฏ�บ�ต�หน�าท��ได�จน
ครบก�าหนดวาระ ม�ผลให�จ�านวนกรรมการน�อยกว�าจ�านวนท��ก�าหนด ให�คณะกรรมการ ธพส. แต�งต��งกรรมการ- 
ตรวจสอบใหม�ให�ครบถ�วนในท�นท�หร�ออย�างช�าภายใน 3 เด�อน น�บต��งแต�ว�นท��จ�านวนกรรมการไม�ครบถ�วน  เพ��อ 
ให�เก�ดความต�อเน��องในการด�าเน�นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4.5  กรณ�ม�กรรมการตรวจสอบพ�นจากต�าแหน�งก�อนครบวาระ ให�คณะกรรมการ ธพส. แต�งต��งบ�คคล 
ท��ม�ค�ณสมบ�ต�ครบถ�วนเป�นกรรมการตรวจสอบแทน  เพ��อให�คณะกรรมการตรวจสอบม�จ�านวนครบตามท��คณะ 
กรรมการ ธพส. ก�าหนด โดยบ�คคลท��เข�าเป�นกรรมการตรวจสอบแทนอย��ในต�าแหน�งเท�าก�บวาระท��เหล�ออย��ของ 
ผ��ท��ตนแทน 
 
5.  หน�าท��และความร�บผ�ดชอบ 
 5.1  สอบทานรายงานทางการเง�นของ ธพส. เพ��อให�ม��นใจว�ารายงานทางการเง�นน��นได�จ�ดท�าอย�าง
ครบถ�วนถ�กต�อง  เป�นไปตามหล�กการบ�ญช�ท��ร�บรองท��วไป  และม�การเป�ดเผยข�อม�ลอย�างเพ�ยงพอครบถ�วน
เช��อถ�อได� 
 5.2  สอบทานประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผลของกระบวนการควบค�มภายใน กระบวนการก�าก�บด�แลท��ด� 
และกระบวนการบร�หารความเส��ยง   
 5.3  สอบทานการด�าเน�นงานของ ธพส. ให�ถ�กต�องตามกฎหมาย  ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บ ว�ธ�ปฏ�บ�ต�   
มต�คณะร�ฐมนตร� ประกาศ หร�อค�าส��งท��เก��ยวข�องก�บการด�าเน�นงานของ ธพส.  
 5.4  สอบทานให�ม�ระบบการตรวจสอบภายในท��ด� และความเป�นอ�สระของสายงานตรวจสอบภายใน 
ก�าก�บด�แลการพ�ฒนาบ�คลากรสายงานตรวจสอบภายใน รวมท��งพ�จารณาความเพ�ยงพอของจ�านวนและท�กษะ
ของผ��ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม 
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 5.5  สอบทานและอน�ม�ต�กฎบ�ตรสายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจ�าป� งบประมาณ  
แผนบร�หารและพ�ฒนาทร�พยากร และค��ม�อการปฏ�บ�ต�งานของสายงานตรวจสอบภายใน 
 5.6  ประสานงานเก��ยวก�บผลการตรวจสอบก�บผ��สอบบ�ญช� และอาจเสนอแนะให�สอบทานหร�อ
ตรวจสอบ รายการใดท��เห�นว�าจ�าเป�น รวมถ�งพ�จารณาให�ความเห�นชอบค�าตอบแทนของผ��สอบบ�ญช�ต�อ
คณะกรรมการ ธพส. 
 5.7  พ�จารณาแต�งต��ง โยกย�าย เล��อนข��น เล��อนต�าแหน�ง และประเม�นผลงานของผ��บร�หารระด�บส�งส�ด
ของสายงานตรวจสอบภายใน   
 5.8  พ�จารณารายการท��เก��ยวโยงก�นหร�อรายการท��อาจม�ความข�ดแย�งทางผลประโยชน�หร�อม�โอกาส
เก�ดการท�จร�ตท��อาจม�ผลกระทบต�อการปฏ�บ�ต�งานของบร�ษ�ทฯ 
 5.9  รายงานผลการด�าเน�นงานประจ�าป�ของคณะกรรมการตรวจสอบและค�าตอบแทนของผ��สอบ
บ�ญช� ในรายงานประจ�าป�ของบร�ษ�ทฯ 
 5.10 ปฏ�บ�ต�งานอ��นใดตามท��กฎหมายก�าหนด หร�อคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย  ซ��งอย��ภายใต�
ความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
6.  การประช�มและวาระการประช�ม 
 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบต�องประช�มร�วมก�นอย�างน�อยไตรมาสละหน��งคร��ง ในกรณ�จ�าเป�นอาจเช�ญ 
ผ��บร�หารส�งส�ด ฝ�ายจ�ดการ หร�อบ�คคลอ��นเข�าร�วมประช�ม ท��งน�� คณะกรรมการตรวจสอบต�องม�การประช�ม
ร�วมก�บผ��สอบบ�ญช�  โดยไม�ม�ผ��บร�หารส�งส�ด  ฝ�ายจ�ดการ หร�อบ�คคลอ��นเข�าร�วมด�วยอย�างน�อยป�ละหน��งคร��ง 
 6.2 การประช�มคณะกรรมการตรวจสอบต�องม�กรรมการตรวจสอบมาประช�มไม�น�อยกว�า 2 ใน 3  
ของจ�านวนกรรมการตรวจสอบท��งหมด จ�งจะเป�นองค�ประช�ม  หากประธานกรรมการตรวจสอบไม�มาประช�ม
ให�กรรมการตรวจสอบท��มาประช�มเล�อกกรรมการตรวจสอบคนหน��งเป�นประธานในท��ประช�ม 
 6.3 วาระการประช�มควรก�าหนดเป�นลายล�กษณ�อ�กษรไว�ล�วงหน�า และจ�ดให�ม�การส�งเอกสารประกอบ 
การประช�มไปย�งคณะกรรมการตรวจสอบล�วงหน�าก�อนการประช�มเป�นเวลาอย�างน�อย 5 ว�น และให�เลขาน�การ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป�นผ��บ�นท�กรายงานการประช�ม 
 6.4 การว�น�จฉ�ยช��ขาดของท��ประช�มให�ถ�อเส�ยงข�างมาก ถ�าคะแนนเส�ยงเท�าก�นให�ประธานในท��ประช�ม 
ออกเส�ยงเพ��มข��นอ�กหน��งเส�ยงเป�นเส�ยงช��ขาด ท��งน��  เลขาน�การของคณะกรรมการตรวจสอบไม�ม�ส�ทธ�ออกเส�ยง
ลงคะแนน  และกรรมการตรวจสอบผ��ท��ม�ส�วนได�เส�ยใด ๆ ในเร��องท��พ�จารณาจะต�องไม�เข�าร�วมประช�ม รวมท��ง
ห�ามม�ให�แสดงความเห�นและออกเส�ยงลงคะแนนในเร��องน��น ๆ 
 
7.  ค�าตอบแทน 
 ให�กรรมการตรวจสอบได�ร�บค�าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอ�กทางหน��ง นอกเหน�อจาก
ค�าตอบแทนในฐานะกรรมการ ธพส. โดยเหมาจ�ายเป�นรายเด�อนเท�าก�บเบ��ยประช�มกรรมการ ธพส.  โดยให�
ประธานกรรมการตรวจสอบได�ร�บค�าตอบแทนเพ��มข��นในอ�ตราร�อยละ 25 ของค�าตอบแทนด�งกล�าว และให�
เลขาน�การได�ร�บค�าตอบแทนในล�กษณะเหมาจ�ายเป�นรายเด�อนเท�าก�บก��งหน��งของค�าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ 
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8.  การรายงาน 
 8.1 เม��อคณะกรรมการตรวจสอบได�ร�บรายงานผลการตรวจสอบภายในท��พบว�าม�การปฏ�บ�ต�ท��ฝ�าฝ�น 
กฎหมาย ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บ ว�ธ�ปฏ�บ�ต�งาน มต�คณะร�ฐมนตร� ประกาศ และค�าส��งท��เก��ยวข�องก�บการด�าเน�นงาน 
ของ ธพส. ให�แจ�งต�อผ��บร�หารส�งส�ด เพ��อพ�จารณาส��งให�หน�วยงานท��ร�บผ�ดชอบในการปฏ�บ�ต�งานด�าเน�นการแก�ไข 
เพ��อให�เป�นไปตามกฎหมาย ระเบ�ยบ ข�อบ�งค�บ ว�ธ�ปฏ�บ�ต�งาน มต�คณะร�ฐมนตร� ประกาศ และค�าส��งท��เก��ยวข�อง
ก�บการด�าเน�นงานของ ธพส. 

8.2 เม��อคณะกรรมการตรวจสอบได�ร�บรายงานผลการตรวจสอบภายในท��ม�ข�อสงส�ยว�าม�รายการ หร�อ 
การกระท�าท��อาจก�อให�เก�ดความเส�ยหายต�อผลการด�าเน�นงานของ ธพส. อย�างร�ายแรง  การข�ดแย�งทางผล 
ประโยชน� การท�จร�ต หร�อม�รายการผ�ดปกต�หร�อความบกพร�องท��ส�าค�ญในระบบการควบค�มภายใน ให�รายงาน 
ต�อคณะกรรมการ ธพส. ท�นท� เพ��อด�าเน�นการปร�บปร�งแก�ไขโดยไม�ช�กช�า 

8.3 รายงานผลการด�าเน�นงานเก��ยวก�บการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต�อคณะ 
กรรมการ ธพส.อย�างน�อยไตรมาสละหน��งคร��ง ภายใน 60 ว�น น�บต��งแต�ว�นส��นส�ดในแต�ละไตรมาส ยกเว�นรายงาน 
ผลการด�าเน�นงานในไตรมาสท��ส�� ให�จ�ดท�าเป�นรายงานผลการด�าเน�นประจ�าป� พร�อมท��งส�งรายงานด�งกล�าวให�
กระทรวงการคล�งเพ��อทราบภายใน 90 ว�น น�บแต�ว�นส��นป�บ�ญช�การเง�นของ ธพส.  

8.4  เป�ดเผยรายงานผลการด�าเน�นงานประจ�าป�ของคณะกรรมการตรวจสอบและค�าตอบแทนของ
ผ��สอบบ�ญช�ในรายงานประจ�าป�ของ ธพส. 

 
9.  ท��ปร�กษา 

9.1  ในกรณ�ท��การด�าเน�นงานตรวจสอบภายในเร��องใดของคณะกรรมการตรวจสอบม�ความจ�าเป�นต�อง 
อาศ�ยความร��ความสามารถจากผ��เช��ยวชาญเฉพาะเร��อง ให�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต�อคณะกรรมการ ธพส. 
เพ��อพ�จารณาให�ม�การด�าเน�นการว�าจ�างผ��เช��ยวชาญเฉพาะเร��องด�วยค�าใช�จ�ายของ ธพส. ได� ท��งน�� การด�าเน�นการ 
ว�าจ�างให�เป�นไปตามระเบ�ยบข�อบ�งค�บของ ธพส. 

9.2  ผ��เช��ยวชาญอ�สระหร�อท��ปร�กษาท��แต�งต��งมาจากคนภายนอกต�องไม�เป�นผ��ท��ม�ความข�ดแย�งทางผล- 
ประโยชน�ก�บ ธพส. และไม�เป�นบ�พการ� ผ��ส�บส�นดาน หร�อค��สมรส ของกรรมการ ธพส.  ผ��บร�หารส�งส�ด  ฝ�าย
จ�ดการ  ผ��บร�หารระด�บส�งส�ดของสายงานตรวจสอบภายใน  ผ��ตรวจสอบภายในของบร�ษ�ท 
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;กฎบ�ตรคณะกรรมการความเส��ยง 
 
 คณะกรรมการบร�ษ�ท  ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย�  จ�าก�ด  ได�แต�งต��งคณะกรรมการความเส��ยงเพ��อ
สน�บสน�นการด�าเน�นงานของ ธพส. ในการก�าก�บด�แลและสอบทานกระบวนการบร�หารความเส��ยง ประกอบด�วย  
การประเม�นความเส��ยง การจ�ดการความเส��ยง และการต�ดตามประเม�นผลการจ�ดการความเส��ยง ตลอดจนการ
พ�ฒนาระบบการบร�หารความเส��ยง เพ��อให�การบร�หารความเส��ยงของ ธพส. อย��ในระด�บท��ยอมร�บได� พร�อมท��ง
การใช�ทร�พยากรอย�างค��มค�าและเก�ดประส�ทธ�ภาพมากท��ส�ด ซ��งจะช�วยสร�างม�ลค�าให�แก� ธพส. ท��งน��  
คณะกรรมการความเส��ยงได�จ�ดท�ากฎบ�ตรท��ระบ�ถ�งว�ตถ�ประสงค� องค�ประกอบ หน�าท��ความร�บผ�ดชอบ และ
แนวทางปฏ�บ�ต� เพ��อใช�เป�นมาตรฐานในการปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการความเส��ยง 
 
1. ว�ตถ�ประสงค�   
 คณะกรรมการความเส��ยง ม��งสน�บสน�นให�กระบวนการบร�หารความเส��ยงของ ธพส. เป�นไปอย�างม�
ประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผล และอย��ในระด�บความเส��ยงท��ยอมร�บได� รวมท��งปฏ�บ�ต�หน�าท��ในการก�าก�บด�แล 
ตามแนวทางท��คณะกรรมการ ธพส. ก�าหนด โดยการร�บทราบและสอบทานความเส��ยง พร�อมให�ความเห�น
หร�อข�อเสนอแนะ และให�การสน�บสน�นอ�นเป�นประโยชน�ต�อการบร�หารความเส��ยงในภาพรวมของ ธพส. 
 
2. องค�ประกอบ 
 2.1 คณะกรรมการ ธพส. เป�นผ��แต�งต��งคณะกรรมการความเส��ยง  ม�จ�านวนไม�น�อยกว�า 3 คน   
ซ��งแต�งต��งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผ��จ�ดการ ธพส. และ/หร�อผ��ทรงค�ณว�ฒ�ภายนอก  
 2.2 ประธานกรรมการความเส��ยง  แต�งต��งจากกรรมการ ธพส.  ส�าหร�บกรรมการท��เหล�อแต�งต��งจาก
กรรมการ ธพส. หร�อผ��ทรงค�ณว�ฒ�ภายนอกก�ได� 
 
3. ค�ณสมบ�ต� 
 เป�นผ��ม�ว�ส�ยท�ศน� ม�ความร�� ความช�านาญ และสามารถอ�ท�ศเวลาในการด�าเน�นงานด�านความเส��ยงของ 
ธพส. เป�นอย�างด� 
 
4. หน�าท��และความร�บผ�ดชอบ  
 4.1 ว�เคราะห�และประเม�นสถานการณ�ต�างๆ ท��คาดว�าจะเก�ดความเส��ยง และอาจกระทบต�อการ
ปฏ�บ�ต�ภารก�จของ ธพส. ในท�ก ๆ ด�าน และก�าหนดนโยบายการบร�หารความเส��ยงโดยรวม เพ��อป�องก�น ควบค�ม 
และลดความเส��ยงท��อาจเก�ดข��นท��งหมด น�าเสนอต�อคณะกรรมการ ธพส. เห�นชอบ เพ��อให�ฝ�ายบร�หาร และ
พน�กงานน�าไปปฏ�บ�ต� 
 4.2 ก�าหนดกลย�ทธ�การบร�หารความเส��ยงให�สอดคล�องก�บนโยบายการบร�หารความเส��ยง และก�าก�บ
ด�แลระบบบร�หารความเส��ยงให�เป�นไปอย�างเหมาะสม เพ�ยงพอ และม�ประส�ทธ�ภาพ เพ��อให�ม��นใจว�า ธพส. ม�
การระบ� ว�เคราะห� ประเม�นและจ�ดการความเส��ยงให�อย��ในระด�บท��เหมาะสมและยอมร�บได� และเช��อมโยงก�บ
ระบบควบค�มภายใน รวมท��งม�การต�ดตามประเม�นผลการควบค�ม และการจ�ดการความเส��ยงอย�างต�อเน��อง 
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 4.3 ทบทวนความเพ�ยงพอ และความม�ประส�ทธ�ภาพของระบบบร�หารความเส��ยง และนโยบายการ
บร�หารความเส��ยงโดยรวม รวมถ�งความม�ประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผลของการปฏ�บ�ต�ตามนโยบายท��ก�าหนด 
ตลอดจนให�ข�อเสนอแนะในการปร�บปร�งแก�ไข เพ��อเสร�มสร�างสมรรถนะการบร�หารความเส��ยง เพ��อสร�างสรรค�
ค�ณค�าให�แก� ธพส. รวมท��งสอบทานกฎบ�ตรให�ท�นสม�ยเป�นประจ�าท�กป� 
 4.4 ก�าก�บด�แลการจ�ดท�าค��ม�อและแผนบร�หารความเส��ยง และการทบทวนแผน รวมท��งด�แลต�ดตาม 
ประเม�นผลการบร�หารความเส��ยง ตลอดจนให�ข�อเสนอแนะในการปร�บปร�งแก�ไข เพ��อให�แผนการจ�ดการความ
เส��ยงสอดคล�องก�บนโยบายและกลย�ทธ�ท��ก�าหนด 
 4.5 ส�งเสร�มให�ม�การส��อสารเก��ยวก�บการบร�หารความเส��ยงท��วท��งองค�กร เพ��อสร�างความตระหน�กและ
การร�วมร�บผ�ดชอบบร�หารความเส��ยงอย�างม�ประส�ทธ�ภาพและค��มค�า ซ��งจะส�งผลให�การบร�หารความเส��ยงเป�น
ส�วนหน��งของว�ฒนธรรมองค�กรและก�จกรรมประจ�าว�นของท�กส�วนงาน 
 4.6 ก�าก�บด�แล และเสนอแนะผ��บร�หารความเส��ยง (Risk owner) ในการด�าเน�นงาน เพ��อให�การ
บร�หารความเส��ยงประสบความส�าเร�จในระด�บองค�กร ตลอดจนระด�บโครงการ และเป�นรากฐานในการ
ส�งเสร�มให�องค�กรม�การก�าก�บด�แลก�จการท��ด�ตามหล�กธรรมาภ�บาล 
 4.7 รายงานการด�าเน�นงานด�านบร�หารความเส��ยงต�อคณะกรรมการ ธพส. อย�างน�อยเป�นรายไตรมาส 
ในกรณ�ท��ม�เร��องส�าค�ญซ��งกระทบต�อ ธพส. อย�างม�น�ยส�าค�ญต�องรายงานต�อคณะกรรมการ ธพส. เพ��อพ�จารณา 
โดยเร�วท��ส�ด รวมท��งรายงานผลการด�าเน�นงานฯ ในรายงานประจ�าป�ของ ธพส. 
 4.8 ปฏ�บ�ต�งานอ��นใดท��คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย 
 
5. วาระการด�ารงต�าแหน�งและการพ�นจากต�าแหน�ง 
 5.1 คณะกรรมการความเส��ยงม�วาระการด�ารงต�าแหน�งคราวละ 2 ป� น�บแต�ว�นท��ได�ร�บแต�งต��ง 
กรรมการท��พ�นจากต�าแหน�งตามวาระอาจได�ร�บการแต�งต��งใหม�ได�อ�ก 
 5.2 นอกจากพ�นจากต�าแหน�งตามวาระ กรรมการพ�นจากต�าแหน�งเม��อ 
  1) พ�นจากการเป�นกรรมการ ธพส.   
  2) ลาออก 
  3) ตาย      
  4) คณะกรรมการ ธพส. ม�มต�ให�พ�นจากต�าแหน�ง 
 5.3 ในกรณ�ท��กรรมการพ�นจากต�าแหน�งก�อนครบวาระ ให�คณะกรรมการ ธพส. แต�งต��งกรรมการแทน
ภายใน 3 เด�อน  น�บจากว�นท��ต�าแหน�งว�างลง โดยให�กรรมการท��เข�ามาแทนม�วาระการด�ารงต�าแหน�งเท�าก�บ
ระยะเวลาท��เหล�ออย��ของผ��ท��ตนด�ารงต�าแหน�งแทน เว�นแต�ในกรณ�ท��กรรมการท��พ�นจากต�าแหน�งม�วาระการ
ด�ารงต�าแหน�งเหล�อไม�ถ�ง 3 เด�อน จะไม�ต��งกรรมการแทนก�ได� 
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6. การประช�ม 
 6.1 คณะกรรมการความเส��ยงจะต�องจ�ดให�ม�การประช�ม อย�างน�อยไตรมาสละ 1 คร��ง 
 6.2 ในการประช�มแต�ละคร��งจะต�องม�กรรมการเข�าร�วมประช�มไม�น�อยกว�าก��งหน��งของจ�านวน
กรรมการท��งหมด จ�งจะครบองค�ประช�ม 
 6.3 ในกรณ�ท��ประธานกรรมการไม�อย��ในท��ประช�มหร�อไม�สามารถปฏ�บ�ต�หน�าท��ได� ให�กรรมการท��มา
ประช�มเล�อกกรรมการคนหน��งเป�นประธานในท��ประช�ม 
 6.4 การว�น�จฉ�ยช��ขาดของท��ประช�มให�ถ�อเส�ยงข�างมาก ถ�าคะแนนเส�ยงเท�าก�นให�ประธานในท��ประช�ม 
ออกเส�ยงเพ��มอ�กหน��งเส�ยงเป�นเส�ยงช��ขาด 
 6.5 วาระการประช�มต�องก�าหนดเป�นลายล�กษณ�อ�กษรไว�ล�วงหน�า และจ�ดส�งเอกสารประกอบการ
ประช�มล�วงหน�าอย�างน�อย 5 ว�น เว�นแต�ม�การเร�ยกประช�มเป�นวาระเร�งด�วน จะจ�ดส�งเอกสารประกอบล�วงหน�า
น�อยกว�าน��นก�ได� 
 
7. การรายงาน 
 7.1 คณะกรรมการความเส��ยง ต�องรายงานผลการปฏ�บ�ต�งานต�อคณะกรรมการ ธพส. อย�างน�อย 
ไตรมาสละ 1 คร��ง 
 7.2 คณะกรรมการความเส��ยง ต�องรายงานผลการปฏ�บ�ต�งานต�อผ��ถ�อห��นในรายงานประจ�าป� 
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;กฎบ�ตรคณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม 

 กฎบ�ตรน��จ�ดท�าข��นเพ��อเป�นแนวทางปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและ 
ความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม และเป�นการสน�บสน�นการปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการ ธพส. ในการก�าหนด
หล�กเกณ�� และแนวทางปฏ�บ�ต�ท��ด�ในก�จการด�านต�างๆ ของ ธพส. ให�เป�นไปตามหล�กการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�
และความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม ท��งในระยะส��นและระยะยาว เพ��อน�าพา ธพส. ไปส��ความส�าเร�จท��ย��งย�น โดยให�ม�
การสอบทานกฎบ�ตรอย�างน�อยป�ละ 1 คร��ง ตามแนวทางการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�   
 
1. ว�ตถ�ประสงค�  
 คณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม ม�ว�ตถ�ประสงค�ในการปฏ�บ�ต�หน�าท�� ด�งน��  
 1.1 เพ��อวางนโยบายและแนวทางปฏ�บ�ต�ด�านก�าก�บด�แลก�จการท��ด�และความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมให�ม�
แบบแผนและมาตรฐานสากลอย�างเป�นร�ปธรรม 
 1.2 เพ��อเสร�มสร�างความร��ความเข�าใจ หล�กการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�และความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม 
ให�แก� คณะกรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงาน ของธพส. เพ��อสร�างให�เก�ดจ�ตส�าน�กและตระหน�กถ�งความส�าค�ญ
ในการน�าหล�กการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�และความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมไปส��การปฏ�บ�ต�  
 1.3 เพ��อเสร�มสร�างให� ธพส. ม�การด�าเน�นงานท��ม�ประส�ทธ�ภาพ ภายใต�หล�กความโปร�งใส น�าเช��อถ�อ 
ตรวจสอบได� และม�ค�ณธรรม  
 1.4 เพ��อก�าก�บด�แลให� คณะกรรมการ ผ��บร�หาร และพน�กงาน ธพส. ปฏ�บ�ต�ตามหล�กการก�าก�บด�แล
ก�จการท��ด�และความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมอย�างถ�กต�อง เพ��อสร�างความม��นใจให�แก�ผ��ถ�อห��นและผ��ม�ส�วนได�เส�ย  
 
2. องค�ประกอบ  
 2.1 คณะกรรมการ ธพส. เป�นผ��แต�งต��งคณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม 
ม�จ�านวนไม�น�อยกว�า 3 คน แต�ไม�เก�น 6 คน ซ��งแต�งต��งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผ��จ�ดการ ธพส. และ/หร�อ
ผ��ทรงค�ณว�ฒ�ภายนอก   
 2.2 ประธานกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมแต�งต��งจากกรรมการ ธพส. 
ส�าหร�บ กรรมการท��เหล�อให�แต�งต��งจากกรรมการ ธพส. หร�อผ��ทรงค�ณว�ฒ�ภายนอกก�ได� 
 
3. ค�ณสมบ�ต� 
 เป�นผ��ม�ว�ส�ยท�ศน� ม�ความร�� ความช�านาญ และสามารถอ�ท�ศเวลาในการด�าเน�นงานด�านการก�าก�บด�แล
ก�จการ ท��ด�และความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมของ ธพส. เป�นอย�างด� 
 
4. หน�าท��และความร�บผ�ดชอบ  
 4.1 ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏ�บ�ต�ด�านการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�และความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม 
น�าเสนอต�อคณะกรรมการ ธพส. อน�ม�ต� 
 4.2 พ�จารณากล��นกรอง ทบทวนเก��ยวก�บนโยบาย แผนแม�บทและแผนปฏ�บ�ต�การด�านการก�าก�บด�แล
ก�จการท��ด�และความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมของ ธพส. รวมท��งสอบทานกฎบ�ตรให�ท�นสม�ยเป�นประจ�าท�กป� 
 4.3 ส�งเสร�มเผยแพร�ว�ฒนธรรมในการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�และความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมเพ��อการ
พ�ฒนา ท��ย��งย�นให�เป�นท��เข�าใจท��วท�กระด�บ และม�ผลในทางปฏ�บ�ต� 



 

 

108 

 4.4 เสนอแนะข�อก�าหนดเก��ยวก�บจรรยาบรรณ จร�ยธรรม และข�อพ�งปฏ�บ�ต�ของผ��บร�หารและพน�กงาน
ของ ธพส. เพ��อให�การด�าเน�นก�จการของ ธพส. บรรล�ผลส�าเร�จตามเป�าหมาย 
 4.5 ก�าหนดให�ม�ผ��ร�บผ�ดชอบในการก�าก�บด�แลและก�าก�บการปฏ�บ�ต�งานขององค�กรให�เป�นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบ�ยบ นโยบาย และกระบวนการปฏ�บ�ต�ท��ได�วางเอาไว� (Compliance Unit) 
 4.6 ต�ดตามการด�าเน�นงานด�านการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมอย�างสม��าเสมอ 
และรายงานต�อคณะกรรมการ ธพส.อย�างน�อยเป�นรายไตรมาส 
 4.7 ก�าก�บด�แลหร�อเสนอแนะให�การด�าเน�นก�จการของ ธพส.  และการปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการ 
ผ��บร�หาร และพน�กงาน เป�นไปตามนโยบายด�านการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม 
 4.8 รายงานผลการด�าเน�นงานด�านการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมในรายงาน
ประจ�าป� ของ ธพส. 
 4.9 ปฏ�บ�ต�งานอ��นใดตามท��คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย 
5. วาระการด�ารงต�าแหน�งและการพ�นจากต�าแหน�ง 
 5.1 คณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม ม�วาระการด�ารงต�าแหน�งคราวละ 
2 ป� น�บแต�ว�นท��ได�ร�บแต�งต��ง กรรมการท��พ�นจากต�าแหน�งตามวาระ อาจได�ร�บการแต�งต��งใหม�ได�อ�ก  
 5.2 นอกจากพ�นจากต�าแหน�งตามวาระ กรรมการพ�นจากต�าแหน�งเม��อ 
  1) พ�นจากการเป�นกรรมการ ธพส.   
  2) ลาออก 
  3) ตาย      
  4) คณะกรรมการ ธพส. ม�มต�ให�พ�นจากต�าแหน�ง 
 5.3 ในกรณ�ท��กรรมการพ�นจากต�าแหน�งก�อนครบวาระ  ให�คณะกรรมการ ธพส.  แต�งต��งกรรมการ
แทนโดยเร�ว น�บจากว�นท��ต�าแหน�งว�างลงเพ��อให�ประช�มได�ในแต�ละไตรมาสตาม 6.1 โดยให�กรรมการท��เข�ามา
แทนม�วาระ การด�ารงต�าแหน�งเท�าก�บเวลาท��เหล�ออย��ของผ��ท��ตนด�ารงต�าแหน�งแทน เว�นแต�ในกรณ�ท��กรรมการท��
พ�นจากต�าแหน�ง ม�วาระการด�ารงต�าแหน�งเหล�อไม�ถ�ง 3 เด�อน จะไม�ต��งกรรมการแทนก�ได� 
 
6. การประช�ม  
 6.1 คณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม จะต�องจ�ดให�ม�การประช�มอย�าง
น�อยไตรมาสละ 1 คร��ง 
 6.2 ในการประช�มแต�ละคร��ง จะต�องม�กรรมการเข�าร�วมประช�มไม�น�อยกว�าก��งหน��งของจ�านวน
กรรมการท��งหมด จ�งจะครบองค�ประช�ม 
 6.3 ในกรณ�ท��ประธานกรรมการไม�อย��ในท��ประช�มหร�อไม�สามารถปฏ�บ�ต�หน�าท��ได�ให�กรรมการท��มา
ประช�มเล�อกกรรมการคนหน��งเพ��อท�าหน�าท��เป�นประธานในท��ประช�ม 
 6.4 การว�น�จฉ�ยช��ขาดของท��ประช�มให�ถ�อเส�ยงข�างมาก ถ�าคะแนนเส�ยงเท�าก�นให�ประธานในท��ประช�ม
ออกเส�ยงเพ��มอ�กหน��งเส�ยงเป�นเส�ยงช��ขาด 
 6.5 วาระการประช�มต�องก�าหนดเป�นลายล�กษณ�อ�กษรไว�ล�วงหน�า และจ�ดส�งเอกสารประกอบการ
ประช�ม ล�วงหน�าอย�างน�อย 5 ว�น เว�นแต�ม�การเร�ยกประช�มเป�นวาระเร�งด�วน จะจ�ดส�งเอกสารประกอบล�วงหน�า
น�อยกว�าน��น ก�ได� 
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7. การรายงาน  
 7.1 คณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม ต�องรายงานผลการปฏ�บ�ต�งานต�อ
คณะกรรมการ ธพส. อย�างน�อยไตรมาสละ 1 คร��ง   
 7.2 คณะกรรมการก�าก�บด�แลก�จการและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม ต�องรายงานผลการปฏ�บ�ต�งานต�อ    
ผ��ถ�อห��นในรายงานประจ�าป� (Annual Report) 
 

 



 

110 

;กฎบ�ตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทน 

 
กฎบ�ตรน��จ�ดท�าข��นเพ��อเป�นแนวทางปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทน

อ�นจะเป�นการส�งเสร�มให�องค�กรม�การก�าก�บด�แลก�จการท��ด�ตามแนวทางท��คณะกรรมการร�ฐว�สาหก�จก�าหนด 
โดยก�าหนดให�ม�การสอบทานกฎบ�ตรอย�างน�อยป�ละ 1 คร��ง ตามแนวทางการก�าก�บด�แลก�จการท��ด� 

 
1. ว�ตถ�ประสงค� 
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทนแต�งต��งโดยมต�ท��ประช�มคณะกรรมการ ธพส. เพ��อ
สน�บสน�นการปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการ ธพส. ในการสรรหาและกล��นกรองค�ณสมบ�ต�ของคณะกรรมการ
และผ��บร�หารระด�บส�ง พ�จารณากล��นกรองและเสนอแนะโครงสร�างค�าตอบแทนของคณะกรรมการและผ��บร�หาร 
ระด�บส�ง รวมถ�งนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนและผลประโยชน�อ��น ๆ ของบร�ษ�ทโดยรวม อ�กท��งพ�จารณา
กล��นกรองแนวทางการประเม�นผลงานของคณะกรรมการและผ��บร�หารระด�บส�ง และด�าเน�นการอ��นตามท��
คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย 
 
2. องค�ประกอบ 
 1) คณะกรรมการ ธพส. เป�นผ��แต�งต��งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทน ม�จ�านวนไม�น�อยกว�า 
3 คน แต�ไม�เก�น 5 คน ซ��งแต�งต��งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผ��จ�ดการ และ/หร�อผ��ทรงค�ณว�ฒ�ภายนอก 
 2) ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทน แต�งต��งจากกรรมการ ธพส. ส�าหร�บกรรมการท��
เหล�อแต�งต��งจากกรรมการ ธพส. หร�อผ��ทรงค�ณว�ฒ�ภายนอกก�ได� 
 
3. ค�ณสมบ�ต� 
 เป�นผ��ม�ว�ส�ยท�ศน� ม�ความร�� ความช�านาญ และสามารถอ�ท�ศเวลาในการด�าเน�นงานด�านการบร�หาร
ทร�พยากรบ�คคล ของ ธพส. เป�นอย�างด� 
 
4. หน�าท��และความร�บผ�ดชอบ  
 4.1 กล��นกรองบ�คคลท��สมควรได�ร�บการเสนอช��อเป�นกรรมการใหม� เพ��อเสนอต�อคณะกรรมการ ธพส./  
ท��ประช�มผ��ถ�อห��นของ ธพส. เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�แต�งต��งบ�คคลด�งกล�าว  
 4.2 พ�จารณาการก�าหนดค�าตอบแทนของกรรมการ เพ��อเสนอต�อคณะกรรมการ ธพส. และท��ประช�ม  
ผ��ถ�อห��นของ ธพส. เพ��อพ�จารณาอน�ม�ต�การก�าหนดค�าตอบแทนกรรมการ 
 4.3 สรรหาและค�ดเล�อกบ�คคลท��ม�ค�ณสมบ�ต�เหมาะสม เพ��อเข�าด�ารงต�าแหน�งผ��บร�หารระด�บรอง-
กรรมการผ��จ�ดการ และผ��ช�วยกรรมการผ��จ�ดการ น�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให�ความเห�นชอบ 
 4.4 พ�จารณา กล��นกรอง/ทบทวน เพ��อน�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. พ�จารณา 
  1) แนวทางการประเม�นตนเองของคณะกรรมการ ธพส. 
  2) โครงสร�างองค�กรของ ธพส.  
  3) โครงสร�างเง�นเด�อนของพน�กงาน 
  4) การปร�บข��นเง�นเด�อนประจ�าป� รวมท��งค�าตอบแทนสว�สด�การของพน�กงานและล�กจ�าง   
 4.5 ให�ข�อเสนอแนะเก��ยวก�บหล�กเกณ��การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของพน�กงานและล�กจ�าง
ประจ�าป� ของ ธพส.   
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 4.6 ทบทวนเก��ยวก�บนโยบาย/แผนแม�บทและแผนปฏ�บ�ต�การด�านการบร�หารทร�พยากรบ�คคลของ 
ธพส. รวมท��งสอบทานกฎบ�ตรให�ท�นสม�ยเป�นประจ�าท�กป� 
 4.7 ต�ดตามการด�าเน�นงานด�านทร�พยากรบ�คคลอย�างสม��าเสมอ และรายงานต�อคณะกรรมการ ธพส. 
อย�างน�อยเป�นรายไตรมาส 
 4.8 ปฏ�บ�ต�งานอ��นใดท��คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย 
 
5. วาระการด�ารงต�าแหน�งและพ�นจากต�าแหน�ง 
 5.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทนม�วาระการด�ารงต�าแหน�งคราวละ 2 ป� น�บแต�ว�นท��
ได�ร�บแต�งต��ง โดยกรรมการท��พ�นจากต�าแหน�งตามวาระอาจได�ร�บการแต�งต��งใหม�ได�อ�ก 
 5.2 นอกจากพ�นจากต�าแหน�งตามวาระ กรรมการพ�นจากต�าแหน�งเม��อ 
  1) ตาย 
  2) ลาออก 
  3) พ�นจากการเป�นกรรมการ ธพส.  
  4) คณะกรรมการ ธพส. ม�มต�ให�พ�นจากต�าแหน�ง 
 5.3 ในกรณ�ท��กรรมการพ�นจากต�าแหน�งก�อนครบวาระ ให�คณะกรรมการ ธพส. แต�งต��งกรรมการแทน 
ภายใน 3 เด�อน น�บจากว�นท��ต�าแหน�งว�างลง โดยให�กรรมการท��เข�ามาแทนม�วาระการด�ารงต�าแหน�งเท�าก�บ
เวลาท��เหล�ออย��ของผ��ท��ตนด�ารงต�าแหน�งแทน เว�นแต�ในกรณ�ท��กรรมการท��พ�นจากต�าแหน�งม�วาระการด�ารง
ต�าแหน�งเหล�อไม�ถ�ง 3 เด�อน จะไม�ต��งกรรมการแทนก�ได� 
 
6. การประช�ม  
 6.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทนจะต�องจ�ดให�ม�การประช�มอย�างน�อยไตรมาสละ  
1 คร��ง 
 6.2 ในการประช�มแต�ละคร��งจะต�องม�กรรมการเข�าร�วมประช�มไม�น�อยกว�าก��งหน��งของจ�านวนกรรมการ 
ท��งหมด จ�งจะครบองค�ประช�ม 
 6.3 ในกรณ�ท��ประธานกรรมการไม�อย��ในท��ประช�ม หร�อไม�สามารถปฏ�บ�ต�หน�าท��ได� ให�กรรมการท��มา
ประช�มเล�อกกรรมการคนหน��งเป�นประธานในท��ประช�ม 
 6.4 การว�น�จฉ�ยช��ขาดของท��ประช�มให�ถ�อเส�ยงข�างมาก ถ�าคะแนนเส�ยงเท�าก�นให�ประธานในท��ประช�ม 
ออกเส�ยงเพ��มอ�กหน��งเส�ยงเป�นเส�ยงช��ขาด 
 6.5 วาระการประช�มต�องก�าหนดเป�นลายล�กษณ�อ�กษรไว�ล�วงหน�า และจ�ดส�งเอกสารประกอบการ
ประช�มล�วงหน�าอย�างน�อย 5 ว�น เว�นแต�ม�การเร�ยกประช�มเป�นวาระเร�งด�วนจะจ�ดส�งเอกสารประกอบล�วงหน�า 
น�อยกว�าน��นก�ได� 

 
7. การรายงาน 
 7.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทน ต�องรายงานผลการปฏ�บ�ต�งานต�อคณะกรรมการ 
ธพส. อย�างน�อยไตรมาสละ 1 คร��ง 
 7.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค�าตอบแทน ต�องรายงานผลการปฏ�บ�ต�งานต�อผ��ถ�อห��นใน
รายงานประจ�าป� 
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1. ค�าบรรยายล�กษณะงานของประธานคณะกรรมการ 

บทบาทในฐานะประธานคณะกรรมการ 

1. เป�นผ��น�าคณะกรรมการ ธพส. 

2. ร�บผ�ดชอบในประส�ทธ�ภาพการท�างานของคณะกรรมการ  

3. ร�บผ�ดชอบในความส�าเร�จของแผนกลย�ทธ�ของ ธพส. และเป�าหมายทางการเง�น 

4. ให�การส�งเสร�มสน�บสน�นและให�ค�าปร�กษาในเร��องงานแก�กรรมการและกรรมการผ��จ�ดการ 

5. เป�นประธานในการประช�มคณะกรรมการและการประช�มผ��ถ�อห��น 

ความร�บผ�ดชอบของประธานคณะกรรมการ 

6. เป�นผ��น�าท��ได�ร�บการยอมร�บในท�กภาคส�วน ท��งหน�วยงานร�ฐ ร�ฐว�สาหก�จ และภาคธ�รก�จเอกชน 

7. น�าประสบการณ� มาปร�บใช�เพ��อผลประโยชน�ท��ด�ท��ส�ดของ ธพส. 

8. จ�ดให�ม�ว�ส�ยท�ศน�และม�มมองในระด�บนโยบาย 

9. ท�าให�คณะกรรมการม�การปฏ�บ�ต�หน�าท��อย�างม�ประส�ทธ�ผลและม�ปฏ�ส�มพ�นธ�ท��ด�ก�บฝ�ายบร�หาร 

10. สร�างความส�มพ�นธ�ของการท�างานท��ด�ระหว�างกรรมการเพ��อให�เก�ดท�มงานท��ร�วมม�อก�นและ 
จ�ดประกายให�เก�ดการแลกเปล��ยนความค�ดเห�นจนได�ผล หร�อมต�ท��ประช�มท��ด�ท��ส�ด  

11. ให�ค�าปร�กษาเม��อฝ�ายบร�หารหร�อกรรมการต�องการ 

12. ขอความเห�นจากกรรมการแต�ละท�านถ�งการเพ��มประส�ทธ�ผลของการท�างานของคณะกรรมการ 

13. ให�ม�ประเม�นผลงานคณะกรรมการประจ�าป� 

14. ให�ม�ประเม�นผลงานกรรมการแต�ละท�านประจ�าป� 

15. ให�ม�ประเม�นผลงานคณะกรรมการช�ดย�อยประจ�าป� 

16. จ�ดการให�กรรมการได�ร�บข�อม�ลเพ�ยงพอท��จะท�าหน�าท��กรรมการได�อย�างสมบ�รณ� 

17. ม�ส�วนร�วมในการบร�หารผลงานของกรรมการผ��จ�ดการและผ��บร�หารระด�บส�ง 

18. ต�ดตามด�แลงบประมาณและผลการด�าเน�นงานทางการเง�น 

19. ลงนามในเอกสาร เช�น รายงานการประช�ม รายงานการเง�น และรายงานประจ�าป� 

20. เป�นต�วแทนของ ธพส. ท�าหน�าท��สร�างความเข�าใจท��ด�เม��อต�องส��อสารก�บสาธารณชน 

21. คอยสอดส�องด�แลสถานการณ�ภายนอกแทน ธพส.  
 
 ประธานคณะกรรมการม�หน�าท��ในการด�แลเร��องการปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการ ท�าหน�าท��อย�างม�
ความร�บผ�ดชอบและม�ประส�ทธ�ภาพ ในการสร�างม�ลค�าและผลประโยชน�ระยะยาวให�ผ��ถ�อห��นและผ��ม�ส�วนได�เส�ย 
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บทบาทและความร�บผ�ดชอบของประธานคณะกรรมการม�ด�งต�อไปน�� 

1. เป�นประธานในการประช�มคณะกรรมการและการประช�มผ��ถ�อห��น รวมท��งการประช�มท��ไม�ม�ผ��บร�หาร 

2. ก�าหนดวาระการประช�มคณะกรรมการประจ�าป� ร�วมก�บกรรมการผ��จ�ดการ  

3. ให�กรรมการได�ร�บเอกสารประกอบการประช�มล�วงหน�า อย�างน�อย 7 ว�น เพ��อม�เวลาเพ�ยงพอท��จะ
อ�านเอกสารและเตร�ยมต�วเข�าประช�มเพ��อแสดงความค�ดเห�นด�วยความเป�นอ�สระ 

4. ในระหว�างการประช�มเป�นผ��น�าการประช�ม กระต��นให�กรรมการม�การซ�กถาม อภ�ปราย แลกเปล��ยน
ความค�ดเห�นอย�างท��วถ�งและอย��ในประเด�นของวาระท��ก�าล�งประช�ม ก�อนม�การต�ดส�นใจและ 
ม�มต�ท��ประช�ม 

5. ประธานกรรมการไม�ช��น�าการต�ดส�นใจ ควรให�กรรมการท�านอ��นเป�นผ��ให�ความเห�นและผ��ออกเส�ยงก�อน 

6. ต�ดตามมต�ท��ประช�มท��ได�ร�บการอน�ม�ต� ถ�งการได�น�าไปปฏ�บ�ต�และม�การรายงานถ�งผลส�าเร�จของงาน 

7. ตรวจสอบด�ว�าม�การมอบหมายอ�านาจท��สมควรให�แก�ฝ�ายบร�หาร 
 

2. ค�าบรรยายล�กษณะงานของกรรมการท��ไม�ได�เป�นผ��บร�หาร 

กรรมการท��ไม�เป�นผ��บร�หารม�หน�าท��ก�าก�บด�แลบร�ษ�ท เป�นต�วแทนของผ��ถ�อห��นในการร�กษา
ผลประโยชน�ให�ก�บบร�ษ�ท และต�องม�ความเข�าใจความแตกต�างระหว�าง การก�าก�บด�แลและการบร�หาร เพ��อจะ
หล�กเล��ยงประเด�นป�ญหาการเข�าไปเก��ยวข�อง การปฏ�บ�ต�งานซ��งเป�นหน�าท��ของฝ�ายบร�หาร  

กรรมการท��ไม�เป�นผ��บร�หารม�หน�าท��ต�ดตามด�แลการปฏ�บ�ต�หน�าท��ของฝ�ายบร�หาร และงานของ ธพส. 
เพ��อท�าให�แน�ใจว�าผลประโยชน�ของ ธพส. เป�นเร��องท��ส�าค�ญท��ส�ด 

นอกจากน��นความร�บผ�ดชอบของกรรมการท��ไม�เป�นผ��บร�หารย�งรวมถ�ง 

1. การใช�ความสามารถและประสบการณ�อย�างเต�มท�� 

2. ออกความค�ดเห�นอย�างม�ว�ส�ยท�ศน�ในเร��องของกลย�ทธ� 

3. ร��จ�กผล�ตภ�ณ�� บร�การ และกระบวนการด�าเน�นงานของ ธพส. 

4. ม�ความร��ความเข�าใจการบ�ญช�ของ ธพส. ในระด�บท�างานได� 

5. ร��จ�กผ��บร�หารและพน�กงานท��ม�หน�าท��สน�บสน�นงานของคณะกรรมการ 

6. ร��จ�กเคร��องม�ออ�านวยความสะดวก (Facilities) ของ ธพส. 

7. ตระหน�กถ�งความต�องการของผ��ม�ส�วนได�เส�ย ส�งคมและช�มชน   

8. ม�ความเข�าใจประเด�นความท�าทายป�จจ�บ�นของภาคธ�รก�จของ ธพส. 

9. ม�ความเข�าใจในสภาพแวดล�อมของกฎหมายและข�อบ�งค�บท�� ธพส. ต�องปฏ�บ�ต�ตาม 

10. เป�นส�วนหน��งของท�มคณะกรรมการท�างานอย�างสร�างสรรค� 

11. ร�กษาความล�บของ ธพส. 

12. ปฏ�บ�ต�ตนเป�นทร�พยากรบ�คคลท��ม�ค�ณค�า ให�ความร��แก�คณะกรรมการและผ��บร�หาร 
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13. ม�การต�ดส�นใจอย�างเป�นอ�สระ 

14. ปร�กษาประธานกรรมการ หร�อกรรมการผ��จ�ดการนอกห�องประช�ม เม��อเก�ดเร��องท��ไม�ถ�กต�อง 
เพ��อหาทางออก 

15. ปร�กษาประธานกรรมการล�วงหน�าก�อนการประช�ม หากต�องการให�ข�อม�ลหร�อเอกสารเพ��มในท��ประช�ม 

16. หากต�องการเป�นต�วแทนของ ธพส. ให�ขออน�ม�ต�อ�านาจในการเป�นต�วแทนของ ธพส. จากประธาน
กรรมการ หร�อคณะกรรมการก�อน 

17. ท�าหน�าท��เป�นต�วแทนท��ด�ของ ธพส. 

18. แจ�งประธานกรรมการท�นท�หากไม�สามารถท�าหน�าท��กรรมการได� 

ส�ทธ��ของกรรมการ 

1. สามารถเข�าถ�งข�อม�ลท��เพ�ยงพอ ท��จะท�าให�ได�ข�อม�ลเพ�ยงพอท��จะท�าหน�าท��กรรมการได�  ม�ส�ทธ�จ�าง
ผ��เช��ยวชาญภายนอกมาให�ค�าปร�กษาหาร�อ ในเร��องท��กรรมการไม�ส�นท�ด โดยต�องได�ร�บอน�ม�ต�จาก
ประธานกรรมการและ ธพส. เป�นผ��ร�บผ�ดชอบค�าใช�จ�าย 

2. ได�ร�บการค��มครองตามนโยบายการประก�นภ�ยความร�บผ�ดของกรรมการและเจ�าหน�าท�� (Company’s 
Directors’ and Officers’ Liability insurance policy) 

3. เข�าร�วมในข�อตกลงการเข�าถ�งข�อม�ลการชดเชยและการประก�นของ ธพส. 

ความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการ 

ในฐานะท��กรรมการท��ไม�เป�นผ��บร�หารอย��ในคณะกรรมการ 

1. อ�านเอกสารประกอบการประช�มพร�อมเตร�ยมค�าถามก�อนเข�าประช�ม 

2. หากข�อม�ลจากเอกสารประกอบการประช�มท��ได�ร�บย�งไม�เพ�ยงพอท��จะท�าให�ต�ดส�นใจได� 

3. สามารถขอข�อม�ลเพ��มเต�มได�จากเลขาน�การคณะกรรมการ 

4. ม�ส�วนร�วมในการออกความค�ดเห�นอย�างเต�มท��และตรงไปตรงมา 

5. ในระหว�างม�การอภ�ปรายในห�องประช�ม สามารถยอมร�บในกรณ�ท��เพ��อนกรรมการออกความเห�น
ท��ข�ดแย�งก�น  

6. เข�าร�วมประช�มคณะกรรมการอย�างสม��าเสมอ เพ��อร�วมออกความค�ดเห�นในท�กวาระจนจบการประช�ม 

ความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการช�ดย�อย 

กรรมการท��ไม�เป�นผ��บร�หารและด�ารงต�าแหน�งคณะกรรมการช�ดย�อย 

1. เข�าร�วมประช�มคณะกรรมการช�ดย�อยอย�างสม��าเสมอ เพ��อร�วมออกความค�ดเห�นในท�กวาระจนจบ
การประช�ม 

2. เข�าใจกฎบ�ตรของคณะกรรมการช�ดย�อย เช�น เป�าหมาย ว�ตถ�ประสงค� และหน�าท�� 

3. เข�าใจบทบาทของฝ�ายบร�หารในการสน�บสน�นงานของคณะกรรมการช�ดย�อย 

4. จะต�องอ�านเอกสารประกอบการประช�มพร�อมเตร�ยมค�าถาม และความค�ดเห�นก�อนเข�าประช�ม 
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3. ค�าบรรยายล�กษณะงานของกรรมการผ��จ�ดการ 

 กรรมการผ��จ�ดการเป�นผ��น�าในการบร�หารงานประจ�า โดยได�ร�บมอบหมายอ�านาจหน�าท��จากคณะกรรมการ
ซ��งเป�นต�วแทนผ��ถ�อห��น กรรมการผ��จ�ดการม�หน�าท��บร�หาร ธพส. คณะกรรมการ ธพส. ม�หน�าท��ก�าก�บด�แล ธพส. 
โดยผ�านกรรมการผ��จ�ดการ กรรมการผ��จ�ดการ   ม�หน�าท��น�ากลย�ทธ�ไปปฏ�บ�ต�และคอยต�ดตามด�แล เป�าหมาย 
ย�ทธว�ธ� แผนงานและนโยบายให�เป�นไปตามท�ศทางกลย�ทธ�ท��ก�าหนดไว� 

หน�าท��เฉพาะอย�าง 

1. เล�อกใช�ว�ส�ยท�ศน� ภารก�จ และค�าน�ยม ท��จะสร�างผลประโยชน�ส�งส�ดให�แก�ผ��ถ�อห��น 

2. ข�บเคล��อน ธพส. ให�บรรล�เป�าหมายท��งทางด�านการเง�นและท��ไม�ใช�การเง�น 

3. เป�นต�วแทนของ ธพส. ให�ผ��ถ�อห��น ล�กค�า ค��ค�า ภาคร�ฐ หน�วยงานก�าก�บด�แลผ��ม�ส�วนได�เส�ยและ
ช�มชน เห�นถ�งค�าน�ยมและพ�นธก�จ ธพส. 

4. สร�างแรงบ�นดาลใจให�ก�บท�มผ��บร�หาร พน�กงานท��ม�ผลงานด� โดยการด�งด�ดร�กษาให�ท�างานก�บ ธพส. 

5. ท�าให� ธพส. ม�ว�ฒนธรรมองค�กรท��ด� 

บทบาทของเลขาน�การคณะกรรมการ  

1. จ�ดการประช�มผ��ถ�อห��น การประช�มคณะกรรมการ ธพส. การประช�มคณะกรรมการช�ดย�อย โดยม�
การเช�ญประช�มและการจ�ดการประช�มอย�างถ�กต�องตามระเบ�ยบ 

2. บร�หารจ�ดการเอกสารประกอบการประช�มและข��นตอนการประช�ม 

3. บ�นท�กรายงานการประช�ม 

4. สน�บสน�นการท�างานของคณะกรรมการในเร��องนโยบาย ข��นตอนและการปฏ�บ�ต� ตามหล�กการ
ก�าก�บด�แลก�จการท��ด�และส�งเสร�มความร�บผ�ดชอบทางส�งคม 

แผนกลย�ทธ� 

5. พ�ฒนาแผนกลย�ทธ�เพ��อสร�างม�ลค�าส�งส�ดให�แก�ผ��ถ�อห��น และน�าเสนอคณะกรรมการ เพ��อขอ
ค�าแนะน�า ทบทวนและอน�ม�ต� 

6. น�าแผนกลย�ทธ�ไปปฏ�บ�ต�ให�บรรล�เป�าหมายและรายงานความก�าวหน�าของงานเท�ยบก�บแผน
ให�แก�คณะกรรมการ 

การบร�หารการปฏ�บ�ต�งาน 

7. จ�ดท�าแผนการปฏ�บ�ต�งานประจ�าป�และน�าเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพ��อพ�จารณา และอน�ม�ต� 

8. น�าแผนการปฏ�บ�ต�งานประจ�าป�ไปปฏ�บ�ต�และรายงานความก�าวหน�าของงานเท�ยบก�บแผนให�แก�
คณะกรรมการ ธพส. 

9. จ�ดท�านโยบายการควบค�มด�แลงานประจ�า น�าเสนอให�คณะกรรมการ ธพส.ผ��อน�ม�ต� 
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การบร�หารความเส��ยง 

10. สร�างระบบการระบ�และบร�หารความเส��ยงในขอบเขตของนโยบายบร�หารความเส��ยงท��
คณะกรรมการ ธพส. ได�อน�ม�ต� 

11. รายงานการบร�หารความเส��ยงต�อคณะกรรมการ ธพส. ตามนโยบายบร�หารความเส��ยง 

12. ก�าก�บด�แลการเป�ดเผยงบการเง�นของ ธพส. ให�ม�ความถ�กต�องสมบ�รณ�  ซ��อตรงเป�นไปตามนโยบาย
กระบวนการข��นตอนและการควบค�มภายใน 

13. ต�ดตามด�แลให� ธพส. ปฏ�บ�ต�ตามกฎเกณ��และกฎหมาย 

14. ม�นโยบายการปฏ�บ�ต�งานและข��นตอนงานท�างาน ซ��งน�าไปปฏ�บ�ต�จร�งและคอยปร�บปร�งให�ท�นต�อ
เหต�การณ� 

ประส�ทธ�ผลของ ธพส. 

15. พ�ฒนาบร�ษ�ทให�ม�ความแข�งแกร�งด�วยการจ�ดสรรบ�คคลให�ถ�กท��เหมาะสมก�บงาน 

16. ม��นใจว�าว�ฒนธรรมองค�กรสอดคล�องก�บค�าน�ยม 

17. ให�ค�าแนะน�าเม��อคณะกรรมการแต�งต��งผ��บร�หารบางต�าแหน�งท��คณะกรรมการสงวนอ�านาจไว�
แต�งต��งต�าแหน�งน��นเอง 

18. น�าระบบการบร�หารผลงานใช�ท��วท��ง ธพส. 

19. ร�บผ�ดชอบการบร�หารผลงานของผ��บร�หารระด�บส�ง 

20. ม��นใจว�ากลย�ทธ�เก��ยวก�บบ�คลากรและระบบผลตอบแทนน��นเหมาะสม เพ�ยงพอท��จะด�งด�ดร�กษา
บ�คลากรท��ม�ความสามารถและเหมาะก�บ ธพส. เพ��อน�ากลย�ทธ�และแผนการปฏ�บ�ต�งานไปปฏ�บ�ต�
ให�เก�ดผลส�าเร�จร�วมก�น 

การก�าก�บด�แล 

21. ส��อสารก�บคณะกรรมการให�ท�นเวลาเม��อม�เร��องร�ายแรงท��ส�งผลกระทบบร�ษ�ท 

22. ส��อสารก�บประธานกรรมการและกรรมการท�านอ��นๆ เป�นประจ�า เพ��อให�คณะกรรมการได�ร�บ
ข�อม�ลท��จ�าเป�นในการท�างานได�อย�างถ�กต�องตามหน�าท��และความร�บผ�ดชอบตามกฎหมาย 

23. ช�วยคณะกรรมการช�ดย�อยในการท�างานตามกฎบ�ตร 

24. จ�ดหาเวลาให�คณะกรรมการได�ม�โอกาสพบปะก�บผ��บร�หารระด�บส�ง 

25. ปร�กษาก�บคณะกรรมการเร��องการจ�ดให�ม�แผนการส�บทอดต�าแหน�งอย�างจร�งจ�งส�าหร�บต�าแหน�ง
กรรมการผ��จ�ดการและผ��บร�หารระด�บส�ง 

ผลการปฏ�บ�ต�งานของกรรมการผ��จ�ดการ 

26. ม�การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของกรรมการผ��จ�ดการ โดยคณะกรรมการหร�อคณะกรรมการ 
ช�ดย�อยท��ม�หน�าท�� 

27. ม�ส�วนร�วมในการพ�ฒนาว�ตถ�ประสงค�และต�วช��ว�ดความส�าเร�จของกรรมการผ��จ�ดการท��งประจ�าป�
และระยะยาว ให�สอดคล�องก�บกลย�ทธ�และแผนปฏ�บ�ต�งาน   ตลอดจนค�าน�ยมขององค�กร 



 

 

118 

ส�งคม ส��งแวดล�อมและจร�ยธรรม 

28. ปล�กฝ�งเอาใจใส�การต�ดส�นใจของผ��บร�หารให�ม�ความร�บผ�ดชอบและจร�ยธรรม 

29. ก�าหนดให�พน�กงานเข�าใจถ�งจร�ยธรรมของ ธพส. 

30. น�า ธพส. ให�ม�ความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม 

31. เป�นผ��น�าของช�มชนและ ธพส. ม�ส�วนร�วมในการท�าให�ช�มชนท�� ธพส. ต��งท�าการม�ความเป�นอย��ท��ด�ข��น 

32. เป�นกระบอกเส�ยงให� ธพส. และบร�หารจ�ดการให�ม�ความส�มพ�นธ�ท��ด�ก�บผ��ม�ส�วนได�เส�ย 

33. ร�บผ�ดชอบในการส��อ ว�ส�ยท�ศน� ภารก�จ ค�าน�ยม กลย�ทธ� แผนการปฏ�บ�ต�งานให�แก�ผ��ม�ส�วนได�เส�ย 

อ��นๆ 

34. ปฏ�บ�ต�ตามค�าส��งอ��นๆ จากคณะกรรมการ 

การทบทวน 

 คณะกรรมการ ธพส. ทบทวนค�าบรรยายล�กษณะงานของกรรมการผ��จ�ดการเป�นประจ�าท�กป�และ
ปร�บปร�งเม��อเห�นสมควร 
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อ�างอ�ง 
 
1. พระราชบ�ญญ�ต�ค�ณสมบ�ต�มาตรฐานส�าหร�บกรรมการและพน�กงานร�ฐว�สาหก�จพ.ศ. 2518 และแก�ไขเพ��มเต�ม 

2. หล�กการและแนวทางการก�าก�บด�แลท��ด�ในร�ฐว�สาหก�จ ป� 2552, กระทรวงการคล�ง (ส�าน�กงานคณะกรรมการ 
นโยบายร�ฐว�สาหก�จ (สคร.)), ก�นยายน 2552 

3. หล�กการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�ส�าหร�บบร�ษ�ทจดทะเบ�ยน ป The Principles offor Listed 
Companies 2012, ส�าน�กงานคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย� 

4. หล�กการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�ส�าหร�บบร�ษ�ทจดทะเบ�ยน ป� 2560, Corporate Governance Code for 
listed companies 2017, ส�าน�กงานคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย� 

5. หล�กการและแนวทางการก�าก�บด�แลก�จการท��ด�ในร�ฐว�สาหก�จ พ.ศ. 2562 และแนวปฏ�บ�ต� ส�าน�กงาน
คณะกรรมการนโยบายร�ฐว�สาหก�จ (สคร.)), กระทรวงการคล�ง  

6. วารสารว�ชาการ ม.หอการค�าไทย ป�ท�� 25 ฉบ�บ 3 เด�อนก.ย.-ธ.ค.48 จร�ยธรรมทางธ�รก�จเพ��อการเต�บโต
ขององค�กรอย�างย��งย�น 

7. ข�อบ�งค�บของบร�ษ�ท ธนาร�กษ�พ�ฒนาส�นทร�พย� จ�าก�ด 

 
 


