
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจ



วิสัยทัศนองคกร
องคกรสมัยใหมในการพัฒนาและบริหารทรัพยสินของรัฐใหเกิดมูลคาเพ่ิมเพ่ือการเติบโต

อยางยั่งยืน

พันธกิจ
(1) พัฒนาศูนยราชการใหทันสมัย และบริหารจัดการใหเกิดความสมดุล
(2) พัฒนาและบริหารทรัพยสินของรัฐ ใหเกิดมูลคาเพิ่มท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

ดวยหลักธรรมาภิบาล
(3) พัฒนาธุรกิจใหม เพื่อเพิ่มชองทางการหารายไดที่หลากหลายและสรางประโยชนแกรัฐ
(4) พัฒนาองคกรดวยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม

คานิยมองคกร CUPID
C: Customer Relation ความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย
U: Unity ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว
P: Professionalism & Innovation ความเชี่ยวชาญในงานและนวัตกรรม
I: Integrity ความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น
D: Dedication ความรับผิดชอบตอคํามั่นสัญญา



คํานํา

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และสงเสริมให ธพส. 
เปนรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ มีการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เปนเลิศ
มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ โปรงใสและตรวจสอบได  ซึ่งตามหลักเกณฑการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
และการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ป 2563 ขอ 2.1 การกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกร (Corporate 
Governance & Leadership : CG & Leadership) หลักเกณฑการประเมิน ขอ 8 จรรยาบรรณ ขอยอยที่
8.1 การจัดใหมีและเสริมสรางพฤติกรรมตามคูมือจริยธรรมจรรยาบรรณในรัฐวิสาหกิจ กําหนดให
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกํากับใหรัฐวิสาหกิจจัดทําคูมือจริยธรรมจรรณยาบรรณที่ครบถวนตามมาตรฐานที่
เปนที่ยอมรับ

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดการเสริมสรางวัฒนธรรมและยกระดับธรรมาภิบาล มุงเนนการปฏิบัติให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรมใน ธพส. ดียิ่งขึ้น สอดคลองตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใน
รัฐวิสาหกิจ พ .ศ. 2562 สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล OECD Guidelines on Corporate 
Governance of State Owned Enterprises 2015 อีกท้ัง เพ่ือเปนการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมในฐานะ
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณผูบริหารและพนักงาน
คณะกรรมการ ธพส. เห็นสมควรใหมี คูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ธพส. เพ่ือใชเปน
แนวทางใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ของ ธพส. นํามาใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน จนนําไปสูการ
สรางวัฒนธรรมองคกรที่ไดรับความเชื่อม่ัน และไดรับความไววางใจจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ซึ่งจะนําไปสู
การเติบโตอยางยั่งยืนของ ธพส. ตอไป
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ธพส.

คํานิยาม
ธพส. หมายถึง บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
กรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการ และกรรมการ ธพส.
ผูบริหาร หมายถึง กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการ และผูจัดการสวน
พนักงาน หมายถึง พนักงานและลูกจาง ธพส.
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง  1. ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก

                                                                    1.1 ผูเชาภาครัฐ
                                                                    1.2 ผูเชาภาคเอกชน
                                                                    1.3 ผูใชบริการ       
                                                                    1.4 พนักงาน ธพส.
                                                                   1.5 คูคา
                                                                    1.6 ชุมชน สังคม 

                 2. ผูมีสวนไดสวนเสียรอง
                                                                     2.1 ผูบริหาร ธพส.
                                                                    2.2 หนวยงานกํากับดูแล
                                                                    2.3 คณะกรรมการ ธพส.
                     จริยธรรม หมายถึง หลักเกณฑขอประพฤติปฏิบัติที่มีคุณธรรมของบุคลากร ธพส. 

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ธพส. พึงยึดมั่นและถือปฏิบัติเพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติ
คุณชื่อเสียงของ ธพส.

คูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณฉบับนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเครื่องมือกํากับ
การปฏิบัติงานใหมีมาตราฐานและสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเปนคานิยมใหถือประพฤติปฏิบัติควบคูไป
กับกฎระเบียบ คําสั่ง และประกาศของ ธพส. จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นอันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน ความเลื่อมใสศรัทธาและความเชื่อมั่นจากผูที่เกี่ยวของอันจะนําไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนของ 
ธพส. ตอไป

หลักการสําคัญของคูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ธพส. 
1. เปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจของ ธพส. ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
2. เปนแนวทางใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือในการปฏิบัติงาน
3. เปนหลักการกํากับการปฏิบัติที่ดี ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอชุมชนและสังคมเพ่ือใหเกิด

ความถูกตองและความเจริญรุงเรืองในสังคม
4. เปนเครื่องมือในการสรางการยอมรับและไดรับการยกยองจากสังคม สรางความยั่งยืน 

และรักษาไวซึ่งชื่อเสียงของ ธพส. 
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มาตรฐานจริยธรรม และ จรรยาบรรณในการดําเนินทางธุรกิจของ ธพส.
ธพส. สงเสริมการสรางความยั่งยืนแกธุรกิจและรักษาประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย และ

สังคมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการเพ่ือเปนกลไกและ
กระบวนการที่จะดูแลใหมีการดําเนินการอยางจริงจัง นําไปสูการเปนองคกรที่มีการกํากับดูแลกิจการที่แทจริง 
โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และกฎระเบียบที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
(2) ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และ

ประมวลจริยธรรมของผูบริหารและพนักงาน ธพส. 
(3) มุงม่ันที่จะประกอบธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรม
(4) ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีและปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสํานึกท่ีดี
(5) คํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร ดวยความเสมอภาค

และเปนธรรมในดานสังคมตอผูมีสวนไดสวนเสียของ ธพส.
(6) ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและรักษาประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียและสังคม 
(7) สรางระบบงานที่เขมแข็งเพ่ือปองกันการทุจริตผานระบบการตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีสวนรวมในการปองกันและตอตาน

การทุจริตและจัดใหมีการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
(9) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีชองทางการรองเรียนและมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน

หรือผูแจงเบาะแส และรับฟงความคิดเห็น
(10) คํานึงถึงผลกระทบตาง ๆ จากการดําเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางออมที่อาจสงผล

กระทบตอการละเมิดตอสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่มีมาแตกํา เนิด
ตลอดจนความเสมอภาคที่จะไมถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผาพันธุ หรือ
สถานะอ่ืนใด

1. มาตรฐานจริยธรรมของ ธพส.
1.1 จริยธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสีย

1.1.1 การปฏิบัติตอผูเชาภาครัฐ  ผูเชาภาคเอกชน และผูใชบริการ (“ลูกคา”)
ธพส. มุงเนนในคุณภาพและความซื่อสัตยของการดําเนินธุรกิจเพ่ือความพึงพอใจของลูกคา

โดยการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม การใหบริการที่เขาถึงได สะดวก เคารพตอเกียรติและความเปนสวนบุคคล
ของลูกคา ดังนี้

(1) ปฏิบัติตอลูกคาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันบนพ้ืนฐานของผลตอบแทนที่ยุติธรรม
(2) ใหขอมูลขาวสาร คําแนะนําที่ถูกตอง เพียงพอ และทันเหตุการณตอลูกคา
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข

ขอใดได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบเพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทาง แกไขปญหา
(4) ปฏิบัติตอลูกคาดวยความสุภาพและเปนที่วางใจของลูกคา
(5) ใหความเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของลูกคา โดยจะรักษาขอมูลของลูกคา และไมเปดเผย

ขอมูลดังกลาวแกบุคคลภายนอก
(6) ใหมีระบบ/กกคาสามารถรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริการ และดําเนินการเพ่ือ
     ตอบสนองใหลูกคาไดรับการบริการอยางรวดเร็ว
(7) ใหการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือรักษาความสัมพันธอันดีระหวางลูกคาและ ธพส.
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                    1.1.2 การปฏิบัติตอผูบริหารและพนักงาน
                     ผูบริหารและพนักงานของ ธพส. ทุกคนเปนหัวใจสําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ ธพส. จึงตองให
ความสําคัญกับทุกคนโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานมีความสามัคคี ปฏิบัติตอกันอยาง
สุภาพและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีและปลอดภัย จายคาตอบแทนที่
เหมาะสมมีสวัสดิการที่ดีใหแกผูบริหารและพนักงานและจัดหาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทํางาน เพ่ือใหผูบริหาร
และพนักงานสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด 
                     (1) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่ เกี่ยวของกับผูบริหารและพนักงานและหลักการ   
                         เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ และไมแบงแยกถ่ิน  
                         กําเนิดเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษาหรือ
                         สถานะอ่ืนใดที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
                     (2) สนับสนุนทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูบริหารและ
                       พนักงานธพส. สามารใชในการทํางานไดอยางเต็มที่ แตหามใชทรัพยากร แรงงาน     
                       สถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกไปในการอ่ืน นอกจากการปฏิบัติหนาที่ หรือ
                      สวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
                      (3) สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความปลอดภัยและมี
                          อาชีวอนามัยที่ดี ดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและ
                          ทรัพยสินของผูบริหารและพนักงานอยูเสมอ 
                      (4) สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและใหโอกาสผูบริหารและพนักงานทุกคนอยาง
                           เทาเทียม ในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง
                      (5) สนับสนุนและใหโอกาสผูบริหารและพนักงานทุกคนไดแสดงความสามารถ และให    
                          ผลตอบแทนที่เปนธรรมเหมาะสมกับความรูความสามารถ รวมทั้งสรางแรงกระตุนในการ
                          ทํางานทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และคาใชจายในการดําเนินงานที่เหมาะสมตาม
                          ระเบียบของ ธพส. 
                       (6) สงเสริมและสนับสนุนการใชสิทธิของลูกจาง ธพส. ตามกฎหมายวาดวยแรงงาน    
                           รัฐวิสาหกิจสัมพันธ โดยจะไมกระทําการอันใดที่เปนการขัดขวางกิจกรรมของสหภาพ  
                           คณะกรรมการกิจการสัมพันธ เวนแตกิจกรรมนั้นจะเปนการกระทําอันขัดตอกฎหมาย
                       (7) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูบริหารและพนักงานทุกระดับ อยางเทาเทียม       
                            และเสมอภาคมีชองทางใหผูบริหารและพนักงานแจงเรื่องที่สอไปในทางท่ีผิดตอบังคับ
                            การทํางาน ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง ประกาศหรือกฎหมายได
                        (8) ผูบริหารและพนักงาน ธพส. ตองปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบอยางสุดความสามารถ
                            มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
                        (9) ผูบริหารและพนักงาน ธพส. ตองปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชารับคําสั่งและ
                            รับผิดชอบโดยตรงตอผูบังคับบัญชาของตน
                        (10) ผูบริหารและพนักงาน ธพส. ตองมีกิริยามารยาทสุภาพ แตงกายเหมาะสมตอกาละเทศะ
                              และประพฤติตนเหมาะสมกับหนาที่การงานไมสรางความเสื่อมเสียตอภาพลักษณ ธพส.  
                        (11) ผูบริหารและพนักงาน ธพส. ควรใหความรวมมือในกิจกรรมที่ธพส.จัดขึ้นเพ่ือสราง
                              ความสามัคคี รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมท่ี ธพส. จัดขึ้น
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1.1.3 การปฏิบัติตอคูคา
                    ธพส. ใหความสําคัญกับคูคา โดยปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค บนพื้นฐานของการแขงขัน
ที่เปนธรรมโปรงใส และเทาเทียม เพ่ือสรางพันธมิตรที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว และ ธพส. 
ยังใหความสําคัญตอการจัดหาพัสดุ ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญที่สนับสนุนการดําเนินกิจการและธุรกิจของ
ธพส. ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึงการตรวจสอบอยาง
รัดกุม ในฐานะหนวยภาคของรัฐ เพ่ือใหคูคาของ ธพส. มีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน
ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจาง รวมถึงการใหความสําคัญตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ ที่เก่ียวของอยางยั่งยืน ธพส. จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติอยางยั่งยืนตอคูคา ดังนี้
                          (1) ผูจัดหาพัสดุ ธพส. ตองวางแผนจัดหาพัสดุลวงหนาที่ดีเพ่ือหลีกเลี่ยงการจัดหาพัสดุ   
                             อยางเรงดวนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

(2) พนักงาน ตองไมเรียกรับประโยชนจากการจัดหาพัสดุ ตองวางตัวเปนกลางไมใกลชิด   
          กับคูคาจนทําใหคูคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ
          จรรยาบรรณเพ่ือปองกันการมีสวนไดสวนเสียและผลประโยชนขัดกันอยางเครงครัด

(3) ผูจัดหาพัสดุ ธพส. ตองจัดหาพัสดุที่มีผลดีตอ ธพส. มากที่สุด ตรงตามเวลาและ    
                    ความตองการ โดยตองคํานึงถึงความคุมคาดานราคา คุณภาพของสินคาและบริการ
                    รวมถึงนโยบายดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมดวย ทั้งนี้
                    กระบวนการจัดหาพัสดุ ตองดําเนินการอยางโปรงใสบนพ้ืนฐานการแขงขันท่ี
                    เปนธรรม ตามท่ีระเบียบและกฎหมายกําหนดไว

                         (4) พนักงาน ตองรักษาขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวด
                                ราคาแตละรายไวเปนความลับ ไมเปดเผยใหรายอื่นทราบ

(5) พนักงาน ตองเจรจาตอรองบนพื้นฐานความสัมพันธเชิงธุรกิจเปนธรรมทั้งสองฝาย
(6) พนักงาน จะตองใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน แกคูคาดวยวิธีการที่เปดเผย

                               และใหโอกาสแกคูคาอยางเทาเทียมกัน
(7) พนักงาน ควรรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะใด ๆ ที่คูคารองเรียนหรือแนะนําเพ่ือ

                               ปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
(8) พนักงาน ตองปฏิบัติตามขอสัญญาอยางเครงครัด หากพบวามีเหตุอันใดท่ีทําใหไม  

                     สามารถปฏิบัติตามสัญญาได ใหยุติการดําเนินการทันที และรายงานผูบริหารตาม
                     อํานาจการจัดหาพัสดุทราบในทันทีเพื่อหาแนวทางแกไขตอไป

(9) ผูบริหารตามอํานาจการจัดหาพัสดุ ตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายตามอํานาจ
                                หนาที่ในการใหคําปรึกษา และคําแนะนํา และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน

(10) ผูบริหารตามอํานาจการจัดหาพัสดุ ตองกํากับควบคุม และตรวจสอบการ
                                 ดําเนินงานของผูปฏิบัติงานอยางเครงครัด หากพบวามีการปฏิบัติผิดจริยธรรม
                                 จรรยาบรรณ หรือกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับ ตองดําเนิน การสอบสวนและ
                                 พิจารณาโทษทางวินัยตามขั้นตอน

(11) สนับสนุนการปฏิบัติของคูคาอยางเสมอภาค เทาเทียม และไมเอาเปรียบคูคา โดย
                                ตองคํานึงถึงประโยชนและความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในดานชื่อเสียงและภาพพจน    
                                ของ ธพส.

(12) สนับสนุนใหมีการจัดหาพัสดุและบริการจากผูประกอบการที่เปนคนไทย
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1.1.4 การปฏิบัติตอชุมชน สังคม 
ธพส. ดําเนินธุรกิจดวยความตระหนักถึงและรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

ทั้งในดานความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การอนุรักษพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม ธพส. จึงมุงเนนใหเกิด
การพัฒนาและคืนกําไรสูชุมชน สังคม ทํานุบํารุงศาสนา สนับสนุนการศึกษาแกเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนแกชุมชน เพ่ือใหชุมชนเขมแข็ง สังคมดี และมีสิ่งแวดลอมที่สะอาด เพ่ือให ธพส. เจริญเติบโต
อยางยั่งยืนพรอมกับการพัฒนาของชุมชนและสังคม ดังนี้

(1) ธพส. ตองรับฟงความคิดเห็นและความตองการของชุมชนเพ่ือใหการตอบสนองและการ
พัฒนาแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และอํานวยประโยชน
ตอสังคมทุกระดับ

(2) ธพส. ตองใหขอมูลที่ถูกตอง สรางความเขาใจ รับฟงปญหาและผลกระทบอันอาจ
เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพ่ือจัดการแกไขไดอยางทันทวงที ลดปญหาความขัดแยง
อันจะเปนรากฐานของการอยูรวมกันระหวาง ธพส. และชุมชน

(3) ธพส . มุงมั่นในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง และตอเนื่อง รวมทั้งการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน

(4) ธพส. จะดําเนินงานโดยปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
แกบุคลากรของ ธพส. ทุกระดับอยางตอเนื่อง 

(5) ธพส. ตองการมีสวนสรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอโดยตองเปนกิจกรรม
ที่เหมาะสม และสรางประโยชนแกชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมไดจริง หากเลือกใชวิธีการ
บริจาคจะตองตรวจสอบขอมูลผูรับบริจาค เพ่ือใหแนใจวานําไปใชเพ่ือการกุศลอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอประโยชนอยางแทจริง

1.1.5  การปฏิบัติตอหนวยงานกํากับดูแล
ธพส. ตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบที่มีตอหนวยงานกํากับดูแลเพ่ือกําหนดทิศ

ทางการดําเนินงานของ ธพส. ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ อันจะเปนสวนหนึ่งในการผลักดันให
ประเทศขับเคลื่อนไดอยางบรรลุวัตถุประสงคในภาพรวมจึงกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติ
ตามแนวทางตอไปนี้

(1) ใหความสําคัญและตอบสนองตอการดําเนินการตามนโยบายสําคัญตาง ๆ ตลอดจน
ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด
(2) รายงานผลการดําเนินงานตอหนวยงานกํากับดูแลอยางถูกตองตรงตามกําหนดเวลา
(3) ปฏิบัติอยางถูกตองตรงไปตรงมาในการติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาที่หรือหนวยงาน
ของรัฐ
(4) การทําความรูจักหรือสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานกํากับดูแล ในขอบเขตที่
เหมาะสม และไมมีพฤติกรรมที่มีนัยยะสําคัญอันจะแสดงถึงการเอ้ือประโยชน อาทิ การ
แสดงความยินดีในวาระโอกาสเทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ
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1.1.6 การปฏิบัติตอคณะกรรมการ ธพส.
ธพส. มุงม่ันที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและมติของคณะกรรมการ ธพส. ในฐานะตัวแทนผูถือหุน
ภาครัฐไดมอบใหไว โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตและการสรางมูลคาเพ่ิมของ ธพส. ในระยะยาว

1.2 การปฏิบัติตามหลักดานสิทธิมนุษยชน
เจตนารมณของ ธพส. ดานสิทธิมนุษยชน มีดังตอไปนี้
(1) ใหความสําคัญและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
    บุคคลอื่น และพึงดูแลผลกระทบทางลบจากการดําเนินการขององคกร
(2) เคารพกฎหมาย กฎ ขอบังคับ อนุสัญญา ขอตกลงและแนวทางปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
    สิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ
(3)กําหนดกระบวนการหรือแนวทางที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพแวดลอมของธุรกิจใน
    การคุมครอง (Protect) เคารพ (Respect) และเยียวยา (Remedy) ตามหลักการสิทธิ    
    มนุษยชนสากล

ธพส. เห็นประโยชน และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจที่เคารพตอหลักการสิทธิ
มนุษยชนสําหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) จึงกําหนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติตามแนวทางตอไปนี้

(1) ปลูกฝงในเรื่องของความรับผิดชอบองคกรธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน ดวยการสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนแกคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

(2) ไมเลือกปฏิบัติในอาชีพและการจางงานบนพ้ืนฐานจากเรื่องสวนตัวที่ไมเกี่ยวกับงานเชื้อ
ชาติสีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง เปนตน

(3) จัดหาสถานที่ทํางานที่ปลอดภัย และปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางานใหแกพนักงาน
(4) จัดใหมีมาตรการปองกันและควบคุมกิจกรรมที่สงผลตอชุมชนในมิติของสุขภาพและ

ความปลอดภัย ที่มีกระบวนการชดเชยและเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
(5) ธพส. สงเสริมมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและแรงงานระหวางประเทศในการปฏิสัมพันธกับ

ผูจัดหาวัตถุดิบและคูคา โดยสนับสนุนผูจัดหาวัตถุดิบและคูคาที่จัดหาสถานที่ทํางาน
ที่ปลอดภัย อันจะชวยลดความเสี่ยงทางอุบัติเหตุการบาดเจ็บ และผลกระทบทางสุขภาพ
ใหนอยที่สุด โดยมีการดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ดานแรงงาน

          1.3 การปฏิบัติตอเจาหนี้
ธพส. ใหความสําคัญตอการยึดมั่นและรับผิดชอบตอพันธะสัญญาหรือขอตกลงใด ๆ ที่ใหไว

อันเปนการสรางความนาเชื่อถือและภาพลักษณที่ดีขององคกร โดยมีแนวปฏิบัติตอเจาหนี้ ดังนี้
(1) รักษาและปฏิบัติตามพันธะสัญญาและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงกันไว และที่กฎหมายกําหนด

อยางเครงครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และหากไมสามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญาจะแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาโดยไมปกปดขอเท็จจริง เพ่ือรวมกัน
หาแนวทางแกไข

(2) บริหารจัดการเงินทุนใหมีโครงสรางที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ และรักษา
ความเชื่อมั่นตอเจาหนี้

(3) เปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองและครบถวนอยางสม่ําเสมอ
(4) มุงม่ันในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจาหนี้และใหความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
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1.4 การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
ธพส. ปฏิบัติตอคูแขงทางการคาภายใตกรอบจริยธรรมแหงพระราชบัญญัติแขงขันทางการคา 

พ.ศ. 2542 และกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา โดยไมละเมิดความลับ หรือ
ลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล โดยมีนโยบายดังตอไปนี้

(1) ปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี สงเสริมการคาเสรี และไมใชวิธีทุมตลาด 
(2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา ดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม

เหมาะสม เชน การใหสินบน หรือวาจางพนักงานของบริษัทคูแขงเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่
เปนความลับของบริษัทคูแขง

(3) ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย
(4) ไมสนับสนุนการรวมกันเพ่ือกระทําการหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไมเปนธรรมตอลูกคา
(5) ไมละเมิดและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาอยางเครงครัด

2. มาตรฐานจรรยาบรรณของ ธพส.
2.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ธพส.

เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของ ธพส . อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) และมีความเปนมืออาชีพ ธพส. จึงกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีของ
คณะกรรมการ ธพส. ซึ่งถือเปนจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้

(1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ขอบังคับของ ธพส. และมติ
ที่ประชุมผูถือหุน

(2) บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตโดยไมฝกใฝการเมือง และวางตัวเปนกลางอยาง
เครงครัดมีการตัดสินใจและการกระทําเปนอิสระ

(3) ใหอํานาจผูบริหารในการดําเนินงานประจําวันของ ธพส . อยางเต็มที่โดยไมเขาไปชี้นํา
การดําเนินงานดังกลาวโดยไมมีเหตุผลสมควร

(4) ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่เปนธุรกิจเกี่ยวของกับ ธพส. หรือในกิจการที่มีลักษณะ
เปนการแขงขันกับ ธพส. ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

(5) หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของ ธพส. เพ่ือใหการ
บริหารงานเปนไปอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ

(6) บริหารงานดวยความระมัดระวังและไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนใน
ภายหลัง

(7) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือทางออม
(8) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ ธพส.
(9) ไมกระทําการใด ๆ ที่อาจมีผลใหเกิดการบั่นทอนผลประโยชนของ ธพส. หรือเปนการ

เอ้ือประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน
(10) มุงมั่นที่จะปองกันและขจัดการกระทําที่สอไปในทางทุจริตโดยถือเปนเรื่องที่ตอง

ดําเนินการอยางรวดเร็วและเด็ดขาด เพ่ือสรางคานิยมและภาพลักษณท่ีดีของ ธพส.
                     2.2 จรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงาน ธพส.

ธพส. ดําเนินธุรกิจเ พ่ือพัฒนาทรัพยสินของรัฐให เกิดมูลคาเ พ่ิมทางเศรษฐกิจและ
เกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและประเทศ จึงจําเปนตองธํารงไวซึ่งความเปนมืออาชีพ ความคลองตัวและ
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ความเปนอิสระ ดังนั้นเพ่ือให ธพส. มีคุณลักษณะดังกลาวอยางมั่นคงสืบตอไป จึงกําหนดแนวปฏิบัติที่ดี
ของผูบริหารและของพนักงานซึ่งถือเปนจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้

               2.2.1 การปฏิบัติตอตนเอง
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงม่ัน ทุมเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

นโยบายของ ธพส. และวัฒนธรรมองคกร โดยยึดถือประโยชนของ ธพส. เปนสําคัญ
(2) เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ขอบังคับของ ธพส. อยางเครงครัด
(3) ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และไมใชตําแหนงหนาที่หาผลประโยชนในทางมิชอบ
(4) มีความมุงมั่นที่จะเปนคนดี คนเกงโดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เปนประโยชนตอ

ตนเองและ ธพส. อยูเสมอ
(5) ศึกษาหาความรูและประสบการณเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.2.2 การปฏิบัติตอลูกคา 
(1) รักษาความลับของลูกคา คูคา และ ธพส. อยางเครงครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให

เอกสารหรือขาวสารอันเปนความลับของ ธพส. รั่วไหลหรือตกไปถึงผูที่ไมเกี่ยวของ
(2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยตลอดจนดูแลและรักษาสภาพแวดลอม

ใหปลอดภัย
(3) อํานวยความสะดวกและปฏิบัติตอลูกคาดวยความสุภาพ ใหบริการลูกคาดวยการยิ้มแยม

แจมใส
(4) แนะนํา ใหขอมูลและเปดเผยขอมูลขาวสารอยางถูกตอง ครบถวน เพ่ือใหลูกคาเกิด

ประโยชนและเขาใจเงื่อนไขของการบริการ
(5) จัดชองทางการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากลูกคา เพ่ือประโยชนในการ

ปรับปรุงการดําเนินงานของ ธพส.
(6) หลีกเลี่ยงการใหหรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชนใด ๆ จากลูกคา หรือผูมี

สวนเกี่ยวของกับธุรกิจของ ธพส. เวนแตเพ่ือประโยชนในการดําเนินธุรกิจปกติ หรือใน
เทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลคาที่เหมาะสมแตตองไมเกินสามพันบาท หากของขวัญที่
ไดรับอยูในรูปของเงินหรือสิ่งของที่มีมูลคาสูง ใหรีบแจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ
และสงคืนโดยเร็ว

2.2.3 การปฏิบัติระหวางพนักงาน
(1) เคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงานหลีกเลี่ยงการนําเอาขอมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน

อ่ืนทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัวไปเปดเผย หรือวิพากษวิจารณใน
ลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน หรือภาพพจนโดยรวมของ ธพส.

(2) ไมกลาวรายหรือกระทําการใด ๆ อันจะนําไปสูความแตกแยก หรือความเสียหายภายใน
ธพส. หรือตอบุคคลที่เกี่ยวของกับ ธพส.

(3) รักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน 
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบเพื่อประโยชนตอ ธพส. โดยรวม

(4) พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดีไมปดบังขอมูลที่
จําเปนในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และปรับตนใหสามารถทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนได 
รวมทั้งใหเกียรติผูอื่น โดยไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
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(5) ยึดมั่นในคุณธรรม มีจริยธรรม ละเวนจากอบายมุขท้ังปวง โดยไมประพฤติตนในทางที่อาจ
ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและ ธพส.

(6) แจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หรือแจงคณะกรรมการตรวจสอบหากพบเห็นการกระทํา
ใด ๆ ที่สอวาเปนการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายใน ธพส.

(7) ชวยดําเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานรวมทั้งการ
พัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ

2.2.4 การปฏิบัติตอองคกร
2.2.4 (1) แนวปฏิบัติตอรายการทางการบัญชีและการเงิน
ความถูกตองของการบันทึกรายการ
(1) การบันทึกรายการทางธุรกิจของ ธพส. จะตองมีความถูกตอง ครบถวนและสามารถ

ตรวจสอบได โดยไมมีขอจํากัดหรือขอยกเวนในลักษณะใด
(2) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะตองเปนไปตามความเปนจริงไมมีการ

บิดเบือน หรือสรางรายการเท็จไมวาจะดวยวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม
(3) บุคลากรทุกระดับตองดําเนินรายการทางธุรกิจใหสอดคลอง และเปนไปตามระเบียบและ

ขอกําหนดตาง ๆ ของ ธพส. รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจ
ที่ครบถวน ใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางเพียงพอ และทันเวลา เพ่ือใหผูที่มีหนาที่
เกี่ยวของกับการบันทึก การจัดทํา และการประเมินรายงานทางการบัญชีและการเงิน 
สามารถบันทึกและจัดทํารายการทางการบัญชีและการเงินทุกประเภทของ ธพส. ลงใน
ระบบบัญชีของ ธพส.โดยมีรายละเอียดที่ถูกตองและครบถวน

การรายงานทางการบัญชีและการเงิน
(4) พนักงานทุกคนตองไมกระทําการบิดเบือนขอมูลหรือสรางรายการเท็จ ไมวาจะเปนขอมูล

รายการทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบัญชีและการเงิน หรือขอมูลรายการทางดาน
ปฏิบัติการ

(5) พนักงานทุกคนควรตระหนักวาความถูกตองของรายงานทางการบัญชีและการเงินเปน
ความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการ ธพส. ผูบริหารและพนักงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบ

(6) พนักงานทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการจัดเตรียม และ/หรือใหขอมูลรายการ
ทางธุรกิจ

(7) บุคลากรทุกระดับจะตองยึดหลักความซื่อสัตยปราศจากอคติ และซื่อตรงในการจัดเก็บ
บันทึกขอมูล รวมถึงการไมยุงเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมดวย

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(8) พนักงาน ตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการขอบังคับที่ใชบังคับ

แก ธพส. อยางเครงครัด
(9) หากพนักงานพบวาระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานใดสมควรปรับปรุงใหเหมาะสมและ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสภาพการณในปจจุบัน ใหเสนอผูบังคับบัญชาโดยไมชักชา
(10) พัฒนาและปรับปรุง ระเบียบ ขอบังคับ หรือวิธีการปฏิบัติงานที่จะทําใหการปฏิบัติงาน

ตาง ๆ มีความเหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
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2.2.4 (2) แนวปฏิบัติตอการบริหารความเสี่ยง
ธพส. ใหความสําคัญการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ เพ่ือให ธพส . มีพัฒนาการและ

กาวหนาอยางมั่นคง ลดความเสียหายจากสภาวะแวดลอมและภัยคุกคามตาง ๆ ที่อาจจะสงผลกระทบตอ
บุคลากร ทรัพยสิน การดําเนินธุรกิจ รวมทั้งภาพลักษณขององคกร

ธพส. จึงใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความเสี่ยง การใหความรวมมือ และสงเสริม
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองคกร มีการกําหนดกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอยางชัดเจน รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได และกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการจัดทํา
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน และการดําเนินกิจกรรมโดยปกติของทุกหนวยงาน มีมาตรการติดตามประเมินผล
การบริหาร ความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหมี
การสอบทานนโยบายการ บริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกป เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการ และนโยบายดังกลาว
มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ในการดําเนินธุรกิจที่อาจจะ
เกิดข้ึนไดตลอดเวลา นอกจากนี้ ธพส. มีการแตงตั้งคณะทํางาน บริหารความเสี่ยงขึ้นมา เพ่ือทําหนาที่ดูแล
รับผิดชอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกร โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการความเสี่ยงเปนประจํา
ทุกไตรมาส

2.2.4 (3) แนวปฏิบัติตอแนวการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกตองและเชื่อถือได เปน

สิ่งจําเปนสําหรับภาพลักษณของ ธพส. โดย ธพส. มีการกําหนดนโยบายกํากับดูแลใหมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี มีการบริหารความเส่ียง ในระดับท่ีเหมาะสม และมีการติดตาม ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ ธพส . 
มุ งมั่น เปนบริษัทที่มีการตรวจสอบภายในที่ดี เยี่ยม มีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดสองดูแล
มีฝายตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพมีฝายบริหาร และพนักงานที่ใหความสําคัญกับการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

(1) คณะกรรมการ ธพส. กําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
มีการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมไมสงผลกระทบตอการดําเนินการของ 
ธพส. และมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบใหคณะกรรมการ ธพส. ทราบตามกําหนดเวลา

(3) ผูบริหารนํานโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการ ธพส. ไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผลโดย
- ผูบริหารตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป จัดระบบควบคุมภายในของ ธพส.

เพ่ือปลูกฝงใหพนักงานมีวินัยและทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน
- ผูบริหารระดับตั้งแตผูอํานวยการฝายลงมา จัดระบบการควบคุมภายในในงาน

ที่รับผิดชอบ มีการประเมินผล ปรับปรุง สอบทานการปฏิบัติวาเปนไปตามระบบ
ที่วางไว

(4) พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มาตรการ และระบบการ
ควบคุมภายในตาง ๆ

(5) ฝายตรวจสอบภายในรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการประเมินผลการควบคุมภายใน และ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมตอหนวยงานตาง ๆ
ที่เหมาะสมกับสถานการณสิ่งแวดลอม และปจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
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2.2.4 (4) แนวปฏิบัติตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธพส. สนับสนุนใหพนักงาน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน และการสื่อสารภายใน

ตลอดจนในการเสริมสรางความเขาใจตอบุคคลภายนอก เพ่ือประโยชนของ ธพส . โดยตองมีความรอบคอบ 
ระมัดระวัง ในการใชงาน ตองเคารพลิขสิทธิ์ของเจาของทรัพยสินทางปญญา ดังนี้

(1) ธพส. กําหนดใหเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริม
การดําเนินธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ฉะนั้นจึงเปนความรับผิดชอบรวมกัน
ของพนักงานทุกคนที่จะตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตขอบังคับ
ของกฎหมาย คําสั่งบริษัทและตามมาตรฐานที่ ธพส. กําหนด

(2) ธพส. ตองจัดใหมีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศซึ่งหมายถึงระบบ
คอมพิวเตอรและขอมูลคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานสากล

(3) พนักงานทุกคนมีหนาที่และขอปฏิบัติดังตอไปนี้
- มีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันและดูแลใหระบบสารสนเทศของ ธพส. ที่อยูใน

ความครอบครองหรือหนาที่รับผิดชอบของตนไมใหถูกบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต
เขาถึงโดยมิชอบและไมเปดเผยขอมูลที่มีความสําคัญทางธุรกิจตอผูไมเก่ียวของ

- มีวินัยในการใชระบบสารสนเทศและอุปกรณสื่อสารของ ธพส. ไมใหสงผลกระทบ
ในแงลบตอ ธพส. และผูอื่น อาทิเชน ใชเปนเครื่องมือในการเขาถึงระบบสารสนเทศ 
โดยมิชอบ สรางความเสียหายตอชื่อเสียงและทรัพยสิน รบกวน หรือกอความ
รําคาญตอการทํางานของระบบสารสนเทศดักขอมูล ลักลอบถอดรหัสผาน ปลอม
แปลงใชขอมูลคอมพิวเตอร เผยแพรภาพ ขอความ หรือเสียงที่ไมเหมาะสม รวมทั้ง
ไมใชในเชิงธุรกิจสวนตัวหรือการกระทําท่ีผิดกฎหมาย

(4) ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรหรือทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน
(5) ตองเขารหัสขอมูลในกรณีที่ตองการสงขอมูลที่สําคัญตอธุรกิจ ทางธุรกิจผาน เครือขาย

อินเตอรเน็ต รวมทั้งไมแลกเปลี่ยนขอมูลที่สําคัญทางธุรกิจกับเว็บไซตที่ไมมีการปองกัน
ความปลอดภัยของขอมูล

(6) กรณีที่พนักงานไดรับอนุญาต ใหผูปฏิบัติงานสมทบและพนักงานของผูรับจางที่ ธพส. 
วาจาง ใชระบบสารสนเทศของ ธพส. พนักงานผูขอตองควบคุมการใชงานของบุคคล
ดังกลาว มิใหมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึน

(7) ธพส.สามารถเขาตรวจสอบ คนหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศ
ของพนักงานได หากพบหรือสงสัยวาพนักงานใชงานระบบสารสนเทศในทางที่ไมเหมาะสม
หรือมีเหตุอันควร ทั้งนี้เพ่ือปองกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ ธพส.

(8) หาก ธพส. พบวาพนักงานไมปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย ตามท่ีระเบียบ
หรือกฎหมายกําหนด และมีผลการสอบสวนออกมาปรากฏวาเปนจริงพนักงานผูนั้น
จะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
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          2.2.4 (5) แนวทางปฏิบัติตอการรักษาความลับ
ขอมูลที่เปนความลับเปนขอมูลที่มิใชขอมูลสาธารณะ รวมทั้งขอมูลทุกประเภทที่คูคาและ

ลูกคาไดมอบใหแก ธพส. ดวยความเชื่อใจ ธพส. ยอมมีหนาที่ปกปดขอมูลดังกลาว ไวเปนความลับโดยใหรับรู
เฉพาะผูที่จําเปน จึงเปนหนาที่ของผูที่ดูแลหรือครอบครองขอมูลในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเครงครัด

การรักษาความลับของ ธพส.
(1) คณะกรรมการ ธพส. ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และผูรับจางของ ธพส . จะตองรักษา

ความลับของขอมูลและเอกสารที่ไมสามารถเปดเผย และ/หรือเปนความลับทางการคาการ
ประดิษฐคิดคนตาง ๆ ซึ่งถือเปนสิทธิของ ธพส.

(2) ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ธพส. ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือพนักงานของ ผูรับจาง
ของ ธพส. จะตองไมเปดเผยขอมูลและเอกสารที่เปนความลับหรือความลับทางการคานั้น ๆ

(3) ผูบริหารและพนักงาน ตองทราบถึงขั้นตอน วิธีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล และ
ปฏิบัติตาม เพ่ือปองกันไมใหขอมูลอันเปนความลับถูกเปดเผยโดยไมเจตนา

การกําหนดชั้นความลับของขอมูล
(4) ขอมูลลับทางการคาของ ธพส. ตองไดรับการปกปดมิใหรั่วไหล โดยกําหนดชั้นความลับตาม

ความสําคัญของขอมูล เชน ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก เปนตน
(5) การใชขอมูลตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเทานั้น
การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก
(6) กรรมการผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการผูจัดการ จะเปนผูใหความ

เห็นชอบขอมูลที่ออกสูสาธารณชน
(7) หนวยงานที่กําหนดใหเปนผูใหขอมูลแกสาธารณชน ไดแก ฝายอํานวยการ ฝายสื่อสาร

องคกร โดยใหหนวยงานเจาของขอมูลเปนผูจัดทํารายละเอียด
การแสดงความเห็นแกบุคคลภายนอก
(8) ตองไมเปดเผยหรือแสดงความเห็นแกบุคคลอื่นใดภายนอก ธพส.
(9) ขอใหพนักงานพิจารณาตนเองกอนวามีหนาที่ในการตอบคําถามเหลานั้นหรือไม หากไมมี 

ขอใหปฏิเสธการแสดงความเห็นตาง ๆ ดวยความสุภาพ และแนะนําใหสอบถาม
จากหนวยงานที่กําหนดขางตนโดยตรงตอไป

                     2.2.4 (6) แนวทางปฏิบัติตอการรักษาขอมูลสวนบุคคล
                    ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ทั้งทางตรง
หรือทางออม แตจะไมนับรวมขอมูลของผูที่เสียชีวิตไปแลว  อาทิ ชื่อ -นามสกุล หรือชื่อเลน / เลขประจําตัว
ประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม, เลขใบอนุญาตขับขี่, เลขประจําตัวผูเสียภาษ,ี เลขบัญชี
ธนาคาร, เลขบัตรเครดิต (การเก็บเปนภาพสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรอ่ืนๆที่มีขอมูลสวนบุคคลที่
กลาวมายอมสามารถใชระบุตัวบุคคลไดโดยตัวมันเอง จึงถือเปนขอมูลสวนบุคคล) / ที่อยู , จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส, เลขโทรศัพท / ขอมูลอุปกรณหรือเครื่องมือ เชน IP address, MAC address, Cookie ID / 
ขอมูลทางชีวมิติ (Biometric) เชน รูปภาพใบหนา, ลายนิ้วมือ, ฟลมเอกซเรย, ขอมูลสแกนมานตา, ขอมูลอัต
ลักษณเสียง, ขอมูลพันธุกรรม / ขอมูลระบุทรัพยสินของบุคคล เชน ทะเบียนรถยนต , โฉนดที่ดิน / ขอมูลที่
สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลขางตนได เชน วันเกิดและสถานที่เกิด, เชื้อชาติ,สัญชาติ, น้ําหนัก, สวนสูง, ขอมูล
ตําแหนงที่อยู (location), ขอมูลการแพทย, ขอมูลการศึกษา, ขอมูลทางการเงิน, ขอมูลการจางงาน / ขอมูล
หมายเลขอางอิงที่เก็บไวในไมโครฟลม แมไมสามารถระบุไปถึงตัวบุคคลได แตหากใชรวมกับระบบดัชนีขอมูล
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อีกระบบหนึ่งก็จะสามารถระบุไปถึงตัวบุคคลได / ขอมูลการประเมินผลการทํางานหรือความเห็นของนายจาง
ตอการทํางานของลูกจาง / ขอมูลบันทึกตาง ๆ ที่ใชติดตามตรวจสอบกิจกรรมตาง ๆ ของบุคคล เชน log file 
/ ขอมูลที่สามารถใชในการคนหาขอมูลสวนบุคคลอ่ืนในอินเทอรเน็ต

นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน ไดแก ขอมูล เชื้อชาติ , 
เผาพันธุ, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา , พฤติกรรมทางเพศ, ประวัติ
อาชญากรรม, ขอมูลสุขภาพ ความพิการ หรือขอมูลสุขภาพจิต , ขอมูลสหภาพแรงงาน, ขอมูลพันธุกรรม, 
ขอมูลชีวภาพ, ขอมูลอื่นใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูลในทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

          ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางความไววางใจและความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลสวน
บุคคลที่ผูมีสวนไดสวนเสียมอบไวใหแก ธพส. สําหรับการดําเนินธุรกรรมจะไดรับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ที่ไดมอบไวใหมีความปลอดภัยและปกปองจากการถูกละเมิดสิทธิอยางมีประสิทธิภาพ   จึงไดกําหนด
แนวทางไวดังนี้
          (1.) คณะกรรมการ ธพส. ผูบริหาร พนักงาน และผูรับจางของ ธพส. ตองรับทราบและปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลอยางระมัดระวังใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
รวมถึงกฎหมายหรือประกาศอ่ืนที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกลาว ทั้งในปจจุบันและที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางเครงครัด

(2.) คณะกรรมการ ธพส. ผูบริหาร พนักงาน และผูรับจางของ ธพส. ตองดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรการหรือแนวทางที่สําคัญในกระบวนการดําเนินธุรกิจของ ธพส. ที่ไดกําหนดไว โดยให ความสําคัญใน
ประเด็นที่สําคัญ ประกอบดวย
                       2.1 การไดรับความยินยอม (Consent) จากเจาของของมูล ในการเก็บรวบรวม การใช
                            และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคท่ีผูเก็บรวบรวมหรือผูใชขอมูลแจง
                            ไวตั้งแตแรกเทานั้น 

             2.2 การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
             2.3 การกําหนดชองทางใหเจาของขอมูลมีสิทธิถอนความยินยอม ขอใหลบหรือทําลาย

                           ขอมูลเมื่อใดก็ได หากเปนความประสงคของเจาของขอมูล
            (3.) คณะกรรมการ ธพส. ผู บริหาร พนักงาน และผู รับจางของ ธพส. ตองทราบถ ึงขั้นตอน
กระบวนการจัดทําและเก็บรักษาบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหสามารถ
ตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลได และดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการดังกลาว
          (4.) คณะกรรมการ ธพส. ผูบริหาร พนักงาน และผูรับจางของ ธพส. รับทราบและดําเนินการ  ใหเปนไป
ตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางตางที่เกี่ยวของกับการรักษาขอมูลสวนบุคคลอยางเครงครัด โดยคํานึงถึง
สิทธิที่ผูเปนเจาของขอมูลตองไดรับการปกปองมิใหถูกละเมิดตามเจตนาของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562

3. การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน
ธพส. กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

ที่จะตองรับทราบทําความเขาใจปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานในฐานะเจาหนาที่ของรัฐอยางเครงครัด โดยผูบริหารทุกระดับ
ในองคกรจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับบัญชาของ
ตนเขาใจ และปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอยางจริงจัง ธพส. ไมพึงปรารถนาที่จะใหการกระทําใด ๆ ที่ผิดกฎหมายขัดกับหลักจริยธรรมที่ดีหาก
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กรรมการ ผูบริหารและพนักงานผูใด กระทําผิดจริยธรรมที่กําหนดไวจะไดรับโทษทางวินัย และหากมีการ
กระทําท่ีเชื่อไดวาผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับของภาครัฐ ธพส. จะสงเรื่องใหเจาหนาที่ภาครัฐ
ดําเนินการ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม จะทําการทบทวนคูมือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเปนประจําทุกป

4. แนวทางการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ธพส. จะทําการสื่อสารจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจนี้แกคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและ

บุคคลภายนอกโดยการ
(1) แจกคูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจฉบับนี้ใหทุกคนลงนามรับทราบเพ่ือปฏิบัติ
(2) ประกาศคูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจในระบบอินเตอรเน็ตที่ทุกคนที่มีสวน
เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลได
(3) ประกาศไวบนเว็บไซตของ ธพส.
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