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คํานิยาม

คณะกรรมการ ธพส. หมายถึง กรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน

คณะกรรมการชุดยอย หมายถึง กรรมการท่ีไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ธพส.
ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบในบางเรื่องเฉพาะดาน
เชน คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการท่ีดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ ธพส. และ
ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ ธพส. ดํารงตําแหนง
ในคณะกรรมการบริหาร

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร หมายถึง กรรมการท่ีไมมีตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัท
ท่ีดํารงตําแหนงเปนกรรมการอยูอาจเปนผูถือหุนหรือ
ตัวแทนผูถือหุนได

กรรมการโดยตําแหนง หมายถึง กรรมการท่ีดํารงตําแหนงของหนวยงานตามท่ีกฎหมาย
จัดตั้งตามระเบียบหรือขอบังคับของรัฐวสิาหกิจนั้นๆ กําหนด

กรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง หมายถึง กรรมการซึ่งเปนขาราชการประจําในสังกัด
กระทรวงการคลัง

กรรมการผูแทนหนวยราชการ หมายถึง กรรมการซึ่งเปนขาราชการประจําในสังกัด
หนวยราชการอ่ืนนอกเหนือจากกระทรวงการคลัง

กรรมการอ่ืนหรือ หมายถึง กรรมการท่ีไมใชกรรมการโดยตําแหนง หรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง หรือ

กรรมการผูแทนสวนราชการ
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กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีไมไดมีตําแหนงเปนผูบริหารของ
รัฐวิสาหกิจ ไมเปนกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันรัฐวิสาหกิจ และเปนอิสระจาก
ผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ โดยสามารถ
ทําหนาท่ีคุมครองผลประโยชนของรัฐหรือผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกันและสามารถชวยดูแลไมใหเกิดรายการ
ท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางรัฐวิสาหกิจกับ
บุคคลท่ีเก่ียวของกับตน

คณะทํางาน หมายถึง ผูบริหารท่ีไดัรับมอบหมายในการรับผิดชอบงานเปนคณะ
โดยมีกรรมการผูจัดการหรือรองกรรมการผูจัดการหรือ
ผูชวยกรรมการผูจัดการหรือผูท่ี กรรมการผูจัดการเปน
ผูแตงตั้งเปนประธาน
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ประกาศ
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

ธพส. ไดกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
ทุกคน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมให ธพส. เปนบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
มีการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส ตรวจสอบ
ได โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง
กําหนด หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมาตรฐานสากล

จากเจตนารมณดังกลาว ธพส. จึงไดจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับคณะกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของ ธพส. ทุกระดับ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานควบคูไปกับกฎระเบียบและขอบังคับ
ขององคกรอยางเครงครัด คูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับนี้ ประกอบดวย นโยบาย หลักการ จรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติท่ีดีแตละดาน ท้ังนี้ เพ่ือใหสรางความม่ันใจวา ธพส. จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดย
มุงเนนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ตลอดจนคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือเสริมสรางใหองคกรมีการพัฒนาเติบโตอยางยั่งยืน

ดังนั้น เพ่ือเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาท่ีจะรวมกันปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ของ ธพส. จึงขอใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานทุกระดับของ ธพส. ทําความเขาใจลงนาม
รับทราบและยึดถือคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับนี้ เปนหลักในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด เพ่ือดํารงไว
ซึ่งการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ธพส. ตอไป

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ประธานกรรมการ

นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ

และความรับผิดชอบตอสังคม
กรรมการผูจัดการ
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พันธกิจ

เพ่ือให บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด เปนองคกร
ชั้นนําในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวขางตน
ซ่ึงไดกําหนด พันธกิจ (Mission) รองรับไว 2 พันธกิจ ไดแก

1. สรางและบริหารศูนยราชการท่ีทันสมัยในมิติใหม
ของการอยูรวมกัน

2. พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐ

วิสัยทัศน

เปนองคกรชั้นนําในการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยสินของรัฐ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด

คานิยมองคกร

C: Commitment: ใหคํามั่นสัญญามีพันธะในงานท่ีรับผิดชอบ
U: Unity: ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี
P: Professional: ทํางานอยางมืออาชีพ
I: Integrity: มีความซ่ือสัตย
C: Customer Centric: ยึดความตองการของลูกคาเปนท่ีต้ัง

วัตถุประสงคองคกร

1. เพ่ือให ธพส. มีฐานะการเงินมั่นคง
2. เพ่ือพัฒนาโครงการลงทุนตามแนวนโยบายของ

ภาครัฐ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูเกี่ยวของ
3. เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจตอการ

ดําเนนิงานของ ธพส.
4. เพ่ือให ธพส. มีการบริหารจดัการอยางมืออาชีพ

โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล
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ผู้ถือหุ้น

โครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

สํานักกรรมการผูจัดการ

หนวยงานกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความเสีย่ง คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ
และความรับผดิชอบตอสังคม

คณะกรรมการ ธพส.

ฝายตรวจสอบภายใน
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บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
จึงยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย นํามาปฏิบัติโดยตลอด ทําใหมีการ
บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน สงผลใหมีการ
เจริญเติบโต อยางตอเนื่อง และอยูรวมกับสังคมไดอยางยั่งยืน

คณะกรรมการ ธพส. มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ธพส. เพ่ือใหกรรมการใชเปน
แนวทางในการกํากับดูแลในการสนับสนุนให ธพส. “เปนองคกรท่ีสงเสริมการพัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกิด
ประโยชน มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับถึงความมีประสิทธิภาพ ถึงการมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมุงเนน
การสรางคุณลักษณะท่ีสําคัญอันประกอบดวย ความซื่อสัตย ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ี ความเปนธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม”

นโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบดวย

1. นําหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 7 ประการมาใชในการกํากับดูแล ธพส. เพ่ือใหเกิด
ความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
1) ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ี
2) ความสํานึกในหนาท่ีดวยการมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ
3) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียโดยสุจริต และจะตองพิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน
4) มีความโปรงใสท้ังในลักษณะการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูล

อยางโปรงใส
5) การสรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการท้ังในระยะสั้น และในระยะยาว อันเนื่องมาจากการเพ่ิม

ความสามารถในทุกดานเพ่ือการแขงขัน
6) การสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ
7) การมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาสแกประชาชน ในการแสดงความ

คิดเห็นท่ีอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของ
ชุมชนหรือทองถ่ินใหดีข้ึน

2. กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ธพส. เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน
ลูกจาง ใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

นโยบายกาํกับดูแลกิจการที่ดี
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3. กําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธและแผนงาน โดยมีการพิจารณาความเสี่ยง
และวางแนวทางการบริหารจัดการกับความเสี่ยงอยางเหมาะสม มีความสอดคลองกับระบบ
ควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม่ันใจวามีการรายงานทางการเงินท่ีนาเชื่อถือ
โปรงใส ตรวจสอบไดและทันเวลา

4. สงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใสและรับผิดชอบตอหนาท่ี

5. สงเสริมใหการบริหารจัดการมีการคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงชุมชนสิ่งแวดลอม เจาหนี้
ผูรับบริการ องคกร และพนักงาน

6. ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและสงเสริม
ความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือชวยพิจารณากลั่นกรองงานกอนใหคณะกรรมการ ธพส.
พิจารณาอนุมัติ

7. ใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศของ ธพส. ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีไมใชการเงินแก
ผูท่ีเก่ียวของอยางเทาเทียมกัน โดยขอมูลนั้นตองมีความถูกตอง เชื่อถือได ครบถวน เพียงพอ
และสมํ่าเสมอ

8. คณะกรรมการ ธพส. และผูบริหาร ตองเปนผูนําท่ีดีท้ังดานจริยธรรมคุณธรรมและดานการ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความทุมเทรับผิดชอบ

9. มีระบบกระบวนการสรรหาและแตงตั้งบุคลากรดวยความโปรงใสและเปนธรรม

10. มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพ่ือใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง
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หมวดที่ 1 การดําเนินการของภาครัฐในฐานะเจาของ

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ไดรับมอบแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statement of
Direction: SOD) ท่ีมีตอรัฐวิสาหกิจจากกระทรวงการคลัง ซึ่ง สคร. ในฐานะหนวยงานกํากับดูแล ธพส.
กําหนดนโยบายให ธพส.

SOD ภาพรวม: “เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
บนพ้ืนฐานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล”

SOD รายสาขา: “ตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานและสงเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด”

SOD รายแหง: “พัฒนาองคกรใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยภาครัฐท่ีมีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพรวมท้ังไดรับการยอมรับดานบริหารจัดการ”

แนวปฏิบัติท่ีดี

1.1 กระทรวงการคลังผูถือหุนในฐานะเจาของทําการแทนประชาชน เปนผูแตงตั้ง คณะกรรมการ ธพส. ซึ่งไดรับ
มอบอํานาจเปนตัวแทนกระทรวงการคลังในการดําเนินงานในการกําหนด พันธกิจ ยุทธศาสตรและ
คานิยมเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานท่ีมีทิศทาง มีระบบ มีเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจน

คณะกรรมการ ธพส. ไดรับมอบอํานาจจากเจาของใหกํากับดูแลกิจการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ ธพส. ยังตองสรางผลกําไร
ดูแลผลประโยชนใหกับเจาของคือกระทรวงการคลัง และแกเจาของท่ีแทจริงคือประชาชน ใหไดรับ
ประโยชนอยางสูงสุด ทําให ธพส. มีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ สรางมูลคาเพ่ิมใหแก ธพส.
เพ่ือความเจริญเติบโตกาวหนาอยางยั่งยืน

จาก SOD ท้ัง 3 ขอ คือ SOD ภาพรวม: ซึ่งหมายถึงแนวนโยบายของผูถือหุนท่ีมีตอ รัฐวิสาหกิจท้ังหมด
SOD รายสาขา: หมายถึงแนวนโยบายของผู ถือหุนท่ีมีตอรัฐวิสาหกิจตามประเภทธุรกิจและ SOD
รายแหง: ซึ่งหมายถึงแนวนโยบายของผูถือหุนท่ีมีตอ ธพส. โดยเฉพาะคณะกรรมการ ธพส. ไดยึดถือ SOD
ท้ัง 3 ขอ เปนแนวทางในการกําหนด พันธกิจ และกําหนดยุทธศาสตรในการนําพาให ธพส. เดินทางไปสู
จุดมุงหมายและเปาหมายท่ีกําหนด พรอมคอยเฝาระวังความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน ติดตามดูแลการปฏิบัติการ
ของฝายบริหารดูแลผูมีสวนไดเสียใหไดรับความเปนธรรมและมีรายงานผลการดําเนินงานแกผูมีสวนไดเสีย
รับทราบประจําป

1.2 ผู ถือหุนไดใหอิสระในการดําเนินงานแกคณะกรรมการ ธพส. และไมเขามาแทรกแซงการบริหาร
งานประจํา
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1.3 ผูถือหุนมีหนาท่ีกํากับดูแล ธพส. โดยการเลือกกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีแทน

1.4 ผูถือหุนมีสิทธิสูงสุดในการตัดสินเรื่องการปรับเปลี่ยนท่ีสําคัญของ ธพส. เพ่ือปกปองรักษาผลประโยชน
ของ ธพส.

1.5 ผูถือหุนสามารถใชอํานาจและสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
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หมวดที่ 2 สิทธิและความเทาเทียมกันของเจาของกิจการ/ ผูถือหุน

2.1 สิทธิของผูถือหุน

ธพส. ตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องสิทธิของผูถือหุน ไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยมีการกําหนดกฎเกณฑการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ รวมท้ังวิธีการในการเขารวม
ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พรอมท้ังเปดโอกาสใหซักถามหรือ
สงคําถามลวงหนาได

ผูถือหุนมีสิทธิรวมในการเปนเจาของรับทราบกฎเกณฑและวิธีการเขารวมประชุม โดยไดรับขอมูล
และมีเวลาอยางเพียงพอในการพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมในแตละวาระกอนการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป

แนวปฏิบัติท่ีดี

2.1.1 กรรมการทุกคนโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เขาประชุม
กับผูถือหุนและพรอมท่ีจะตอบคําถามผูเขารวมประชุม

2.1.2 ผูถือหุนไดรับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันลวงหนากอนวันประชุมพรอมเอกสาร ซึ่ง
ประกอบดวยจดหมายเชิญระบุ วัน เวลา สถานท่ีประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการ
ประชุมและข้ันตอนออกเสียงลงมติ

2.1.3 คณะกรรมการ ธพส. อํานวยความสะดวกในการใหผูถือหุน เขารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียง

2.1.4 ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแยกตามแตละระเบียบวาระท่ีเสนอแนบใบลงคะแนนเสียงและ
ใบมอบฉันทะ

2.1.5 คณะกรรมการ ธพส. เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมโดยมีวิธีการคําแนะนํา
การสงคําถามลวงหนาแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน

2.1.6 คณะกรรมการ ธพส. เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในวันประชุมใหญสามัญ
ผูถือหุน โดยจัดพนักงานไวคอยอํานวยความสะดวก

2.1.7 ใหผูถือหุนมีสิทธิเขารวมการประชุม และสามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนมารวมการประชุมและออกเสียง
ลงมติแทนได

2.1.8 ธพส. สงและเผยแพรรายงานการประชุมใหญ ใหผูถือหุนไดรับทราบโดยท่ัวถึง
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2.2 สิทธิของผูถือหุนในการแตงตั้งและเลือกตั้งกรรมการ

การแตงตั้งกรรมการใหม มีเกณฑตามนโยบายการคัดสรรและแตงตั้งคณะกรรมการท่ีโปรงใสและไมมี
ลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
และไมมีผลประโยชนทับซอน หรือสวนไดเสียกับกิจการของ ธพส.

แนวปฏิบัติท่ีดี

2.2.1 มีวาระเรื่องกระบวนการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเปดเผยเกณฑใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบ

2.2.2 เปดเผยประวัติกรรมการทุกคน รวมถึงการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน การมีสวนไดสวนเสีย
(Conflict of Interest) และแสดงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected Transaction) โดยไดเผยแพร
ในรายงานประจําปและเว็บไซตของ ธพส. พรอมท้ังมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง

2.2.3 มีการสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจัดทําข้ึน

2.3 บทบาทของผูถือหุนในการกําหนดคุณลักษณะของกรรมการ

การเสนอชื่อและแตงตั้งกรรมการใหม ควรมีการกําหนดใหมีความหลากหลายในดาน ความรูความสามารถ
ทักษะ ความชํานาญ รวมท้ังความหลากหลายเรื่องเพศและอายุ คุณสมบัติดังกลาวควรถูกกําหนดในนโยบาย
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ ซึ่งสอดคลอง เหมาะสมกับทิศทางของกลยุทธท่ี ธพส. กําหนดไวสามารถเพ่ิม
คุณคาให ธพส.

แนวปฏิบัติท่ีดี

2.3.1 มีการกําหนดโยบายการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ เพ่ือใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน นําไปปฏิบัติและนําเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ เชน
จํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการ ไมควรเกิน 3 แหง การแตงตั้งอดีตผูบริหารสูงสุดของ ธพส. ให
กลับมาเปนกรรมการ ธพส. ควรมีระยะเวลาเวนวาง จากตําแหนงผูบริหารอยางนอย 2 ป หรือ
กรรมการในรัฐวิสาหกิจไมควรดํารงตําแหนงเปนผูกํากับดูแลหรือ Regulator ของรัฐวิสาหกิจสาขา
นั้นๆ และกรรมการทุกคนมีหนาท่ีเขาประชุมทุกครั้ง

2.3.2 มีการเปดเผยประวัติกรรมการทุกคนและทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผานเว็บไซต พรอมแสดง
วันท่ี เดือน ป ท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
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2.3.3 สนับสนุนใหมีการสรรหากรรมการใหมจากบัญชีรายชื่อกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจัดทําข้ึนและ
เปนกรรมการมืออาชีพกลาวคือ เขาใจบทบาทหนาท่ีของการทําหนาท่ีกรรมการท่ีแตกตางจากการ
เปนผูบริหาร มีความทุมเทและสามารถอุทิศเวลา เพ่ือเขารวมประชุมและกิจกรรมของ ธพส. ได
และมีการพัฒนาความรูใหตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือสามารถทําหนาท่ีกรรมการไดอยางสมบูรณ

2.4 ความเทาเทียมกันของผูถือหุน

โดยหลักการในกรณีท่ีผูถือหุนมีมากกวาหนึ่ง หรือมีผูถือหุนรายใหญและรายยอย คณะกรรมการตอง
สรางความม่ันใจใหผูถือหุนมีความม่ันใจทุกรายวาไดรับการปฏิบัติและไดรับการปกปองสิทธิข้ันพ้ืนฐานอยาง
เทาเทียมกัน เชน การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ การเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถ
เขาประชุมดวยตนเองสามารถใชสิทธิโดยมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน

แนวปฏิบัติท่ีดี

2.4.1 คณะกรรมการ ธพส. กําหนดใหกรรมการและผูบริหาร 4 ระดับรวมกรรมการผูจัดการ เปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
สวนไดเสียของตน เพ่ือใหผูถือหุนพิจารณาธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนและสามารถ
ตัดสินใจเพ่ือไมใหกรรมการและผูบริหารมีสวนไดเสียกับธุรกรรมของ ธพส.

2.4.2 ประธานในท่ีประชุมจัดสรรเวลาใหผูถือหุนเพ่ือตั้งคําถามใดๆ ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องท่ีเสนอ

2.4.3 ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการมีการกําหนดการไมเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไมไดแจงไว
ในหนังสือเชิญประชุม
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หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กรรมการทุกคนมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเทาเทียมกัน มีหนาท่ี ควบคุมติดตาม
ดูแลและตัดสินใจเรื่องนโยบายใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง
(Duty of Care) และดวยความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty)

คณะกรรมการมีหนาท่ี ท้ั งทางด านการปฏิบัติ ให ถูกตองตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ  กฎหมาย
(Comformance Role) ท้ังยังตองทําใหบริษัทท่ีดํารงตําแหนงเปนกรรมการมีมูลคาเพ่ิม มีกําไรกลับไปยังผูถือหุน
(Performance Role) คณะกรรมการมีหนาท่ีในการวางแผนกลยุทธรวมกับผูบริหารและกําหนดนโยบายสําหรับ
กรรมการเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน ในขณะเดียวกันคณะกรรมการ ธพส. ยังตองมีนโยบาย
ใหผูบริหารโดยจัดทําเปนนโยบายและ มอบอํานาจ เพ่ือใหผูบริหารสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
ผลสําเร็จ บริหารควบคุม ดูแลการดําเนินงานประจํา ซึ่งเปนงานบริหารประจํา (Day to Day Management)
มีอํานาจตดัสินใจภายในอํานาจท่ีคณะกรรมการมอบใหและมีหนาท่ีรายงานผลปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการ

คณะกรรมการ มีหนาท่ี กํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสูงสุดของ ธพส. งานของกรรมการ คือ การประชุม
มูลคาเพ่ิมของกรรมการ คือ ความคิดเห็น การใหมุมมอง การวิพากษวิจารณและพิจารณาอนุมัติแตวาระ
การประชุมดวยความรอบคอบระมัดระวัง จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีกรรมการทุกคนตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอ
ในการเตรียมตัวกอนเขาประชุม มีการตั้งคําถาม และใหความคิดเห็นอยางสรางสรรค รวมท้ังใหกรรมการรวมกัน
เพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ซึ่งเปนการแสดงถึงการ ปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการไดอยางสมบูรณ

องคประกอบท่ีเอ้ืออํานวยใหคณะกรรมการ สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางสมบูรณคือ

3.1 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ธพส.

แนวปฏิบัติท่ีดี

3.1.1 การแบงแยกบทบาทหนาท่ีระหวางคณะกรรมการ ธพส. กับฝายจัดการ
ธพส. ไดแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ บริษัทกับกรรมการผูจัดการ

อยางชัดเจน ดังนี้
 คณะกรรมการ ธพส. มีหนาท่ีกํากับดแูลการดําเนินงานของ ธพส. ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค

และขอบังคับของ ธพส. อนุมัติมติท่ีประชุมและจัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการของ ธพส. ซึ่งกรรมการ
ตองใชการตัดสินใจดวยความระมัดระวังและดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน

 กรรมการผูจัดการมีหนาท่ีปฏิบัติงานประจํารับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
และกลยุทธท่ีวางไว
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3.1.2 กําหนดวิสัยทัศน/ ภารกิจและกลยุทธของ ธพส. ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของผูถือหุนท่ีสนับสนุน
การเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ท้ังดานเศรษฐกิจสังคมเเละสิ่งเเวดลอมใหความสําคัญในการแสวงหา
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการกําหนดทิศทางการเติบโตดังกลาว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทําใหม่ันใจวาผูบริหารจะสามารถนําวิสัยทัศน ทิศทางการเติบโตและกลยุทธท่ีถูก
กําหนดข้ึน ไปปฏิบัติใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.1.3 ทบทวนและใหความเห็นชอบกับกลยุทธและนโยบายท่ีสําคัญอยางนอยทุก 5 ป รวมถึงวัตถุประสงค
เปาหมายทางการเงิน และแผนงานตางๆ ของ ธพส. พรอมท้ังติดตามดูแลผูบริหารใหมีการปฏิบัติตาม
แผนงานท่ีกําหนดไวตามทิศทางและกลยุทธขององคกรอยางสมํ่าเสมอ

3.1.4 กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง จัดใหมีการประเมินถึงปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีอาจเกิดข้ึน และกําหนด
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวอยางครอบคลุม ดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.1.5 จัดใหมีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีมีความนาเชื่อถือรวมท้ังดูแลใหมี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการเปดเผยไวในรายงานประจําป

3.1.6 สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ี
เก่ียวโยงกัน ใหความสําคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักท่ีมีความสําคัญ โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียโดยรวม โดยจัดทําเปนนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน

3.1.7 จัดใหมีหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพ่ือคอยดูแลใหบริษัทปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ กฎระเบียบ ท้ังภายนอกและภายใน ธพส.

3.1.8 จัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในข้ึนเปนหนวยงานหนึ่งภายใน ธพส. เพ่ือแสดงวา ธพส. มีระบบ
ควบคุมภายในท่ีม่ันคง ฝายตรวจสอบภายในทราบจุดออนจุดแข็งของ ธพส. เปนอยางดี จึงทําให
การตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3.1.9 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองประจําปของคณะกรรมการ กรรมการรายบุคคล
ประธาน-กรรมการ คณะกรรมการชุดยอย

3.1.10 จัดทําแผนพัฒนากรรมการประจําป

3.1.11 นําเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการรายบุคคล ประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย
ตอผูถือหุน อนุมัติประจําปและเปดเผยในรายงานประจําป

3.1.12 ประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เพ่ือใชเปนเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการผูจัดการใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน
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3.1.13 เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการผูจัดการท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือกอใหเกิดแรงจูงใจท้ัง
ในระยะสั้นและระยะยาว

3.1.14 จัดใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง

3.1.15 จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียแตละกลุมอยางเหมาะสม และมีการ
ประเมินผลในดานการเปดเผยขอมูล ทําใหม่ันใจวามีความถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมี
มาตรฐานสูง

3.1.16 เปนผูนําและเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานท่ีดี สอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของ ธพส.

3.1.17 ไมเปนกรรมการในการจัดซื้อจัดจางของ ธพส.

3.1.18 คณะกรรมการตรวจสอบของ ธพส. ไมดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัทยอย

3.1.19 กรรมการท่ีเปนผูบริหารสามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอ่ืนท้ังท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยและบริษัทจํากัดไมเกิน 2 แหง โดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ ธพส.

3.1.20 สนับสนุนให ธพส. มีการดําเนินงานเพ่ือตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอธุรกิจของ ธพส. ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

3.1.21 สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจนี้แกกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลภายนอก
โดยการ
(1) แจกคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ

เพ่ือปฏิบัติ
(2) ประกาศคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจอยูในระบบ Intranet ท่ีทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของ

สามารถเขาถึงขอมูลได
(3) ประกาศไวบนเว็บไซตของ ธพส.

3.2 ภาวะผูนําและคุณลักษณะของคณะกรรมการ

โครงสรางคณะกรรมการ ธพส.

แนวปฏิบัติท่ีดี

3.2.1 คณะกรรมการ ธพส. กําหนดโครงสรางของคณะกรรมการใหประกอบดวย กรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
หลากหลาย ท้ังในดานความรู ประสบการณ ทักษะ ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนกับ
ธพส. อยางเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีได
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3.2.2 คณะกรรมการ ธพส. มีกรรมการรวมท้ังสิ้นอยางนอยไมเกิน 11 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ
1 คน และกรรมการอ่ืนอีกไมเกิน 10 คน รวมท้ังกรรมการผูจัดการ ซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนงและ
เลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการสามารถพิจารณาเพ่ิมหรือลดจํานวนกรรมการไดโดยผานการ
อนุมัติจากประชุมผูถือหุน

3.2.3 ใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผู กําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ ธพส.
โดยจัดทําเปน Board Skill Matrix

3.2.4 ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรจะเลือกตั้ง
กรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได

3.2.5 ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ

3.2.6 คณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวคราวละ 3 ป ในกรณีท่ีจะแตงตั้ง
กรรมการนั้นใหดํารงตําแหนงตอไป คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความจําเปนและนําเสนอตอ
ผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ

3.2.7 คณะกรรมการ ธพส. ไดกําหนดหลักเกณฑในการใหกรรมการอิสระดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท/
รัฐวิสาหกิจอ่ืนไดไมเกิน 3 แหงโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการท่ีดํารงตําแหนง
หลายบริษัท เพ่ือใหม่ันใจวากรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีใหแกบริษัทไดอยางเพียงพอ
การดํารงตําแหนงของกรรมการทุกแหงตองมีการเปดเผยไวบนเว็บไซตและในรายงานประจําป

3.2.8 กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของ ธพส. ไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชี
ภายนอกท่ี ธพส. ใชมาในชวงเวลา 2 ป

3.2.9 คณะกรรมการของ ธพส. มีกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารอยางนอย 1 คนท่ีมีประสบการณการทํางาน
เก่ียวของกับธุรกิจของ ธพส.

3.2.10 มีคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตาม มาตรา 5 กรรมการของรัฐวิสาหกิจ
นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยัง
ตองมีคุณสมบัติและ ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย (มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศ ท่ีรัฐวิสาหกิจจําเปนตองแตงตั้ง
ตามขอผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการ)

(2) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
(3) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
(4) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
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(5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(5/1) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(5/2) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ
(5/3) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

(6) ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย
(7) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(8) ไมเปนผู ถือหุนของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผูถือหุนของนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุนอยู

(มิใหใชบังคับแกกรรมการท่ีไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางท่ีมีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจําตําแหนงของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ินหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุนไมเกินรอยละศูนยจุดหาของทุนชําระแลวของ
รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปนกรรมการถือหุนอยู)

(9) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน เวนแตคณะกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือดํารงตําแหนงอ่ืน ในนิติบุคคลท่ี
รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน

(10)ไมเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคล
ซึ่งเปนผูรับสัมปทานผูรวมทุนหรือมีประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น
เวนแตเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูบริหาร โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

3.3 ความเปนอิสระของกรรมการ

แนวปฏิบัติท่ีดี

3.3.1 กรรมการท่ีเปนอิสระจากภายนอกทํารายงานรับรองความเปนอิสระเม่ือไดรับการแตงตั้งประจําป

3.3.2 กรรมการท่ีเปนอิสระจากภายนอกมีการประชุมกันเอง อยางนอย 2 ครั้งตอป โดยไมมีกรรมการโดย
ตําแหนงหรือกรรมการท่ีเปนขาราชการเขารวมประชุมดวยความเปนอิสระเปนปจจัยสําคัญในการ
เสริมสรางความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ให ธพส.กําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อางอิงตามประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดทุน เรื่องคุณสมบัติของ กรรมการตรวจสอบ ดังนี้
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(1) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือน
ประจําหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุม บริษัท เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ท้ังนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ
เคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

(2) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ี
เปน บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

(3) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ ธพส. ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ ควบคุมของ ธพส.
ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมี
นัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ ธพส. ผูถือหุนใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
ธพส. เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

(4) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทผูถือหุนใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ธพส. และ
ไมเปนผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ ธพส.
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ธพส. สังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จาก ธพส. ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของ ธพส. และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการวิชาชีพนั้นดวย
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

(6) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของ ธพส. ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของ ธพส.

(7) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของ ธพส. หรือ
ไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของ ธพส.

(8) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ ธพส.

3.4 การถวงดุลอํานาจของคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติท่ีดี

3.4.1 การแตงตัง้กรรมการจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ไมนอยกวา 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการอ่ืนท่ีไมใชกรรมการโดยตําแหนง

3.4.2 รายชื่อกรรมการอิสระจากภายนอกตองระบุไวในรายงานประจําป
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3.5 บทบาทของกรรมการท่ีเปนอิสระจากภายนอก

วัตถุประสงคของการแตงตั้งกรรมการท่ีเปนอิสระจากภายนอกใหดํารงตําแหนงกรรมการ ธพส. เพ่ือ
แบงปนประสบการณท่ีแตกตางไปจากรัฐวิสาหกิจและภาครัฐ พรอมกับปรับประสบการณใหเขากับสภาวะ
ของ ธพส. อุทิศเวลา เรียนรูเก่ียวกับกิจการของ ธพส. ใหความรวมมือ จึงเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแก ธพส.
อยางแทจริง

แนวปฏิบัติท่ีดี

3.5.1 ใชประสบการณและทักษะเฉพาะเปนดุลยพินิจในการรวมอภิปราย พิจารณา ตัดสินใจในเรื่องกลยุทธ
อยางเปนอิสระ

3.5.2 ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเต็มท่ี

3.5.3 มีหนาท่ีในการกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุดและกํากับดูแลผลปฏิบัติงานของฝายจัดการ

3.6 ความมีประสิทธิภาพและการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย

เพ่ือใหมีการพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานท่ีสําคัญอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ธพส.
จึงใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย ข้ึนตามความจําเปน และเหมาะสม ปจจุบันมีคณะกรรมการชุดยอย
4 คณะ ดังตอไปนี้

แนวปฏิบัติท่ีดี
3.6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. อยางนอย 3 คน และตองเปนกรรมการอิสระ

ท้ังหมด คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระอางอิงคุณสมบัติตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ-
ตรวจสอบ เพ่ือทําหนาท่ีสอบทาน/ กํากับดูแลการดําเนินงานของ ธพส. ดูแลรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือก ผูตรวจสอบบัญชี การพิจารณาการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ขอขัดแยง
ทางผลประโยชน รวมถึงความพอเพียงของการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยเฉพาะความเสี่ยงทางดาน
ทุจริตและคอรรัปชั่น ท้ังนี้ ตองมีกรรมการอยางนอย 1 คนท่ีมีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณ
ดาน การบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอ ท่ีจะทําหนาท่ีสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินและ
มีประสบการณความรูดานการบัญชีหรือการเงินอยางตอเนื่อง สามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงิน (รายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ–สวนกฎบัตร)
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3.6.2 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม โดยแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. อยางนอย
3 คน และอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาวางนโยบายท่ีเก่ียวของกับ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม ติดตามดูแลทําใหเกิดการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติท่ีดีตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตอคณะกรรมการ ธพส. และกํากับดูแลการ
ดําเนินงานดานกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ธพส. และความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือใหสอดคลองกับ
แนวทางท่ีคณะกรรมการ ธพส. กําหนด (รายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบตอสังคม–สวนกฎบัตร)

3.6.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยแตงตั้งจาก กรรมการ ธพส. อยางนอย 3 คน และ
ตองเปน กรรมการอิสระ โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ ธพส. โดยมีหนาท่ีกําหนดวิธีการสรรหา
อยางมีหลักเกณฑ โปรงใสและเหมาะสมกับกลยุทธระยะสั้นและระยะยาวของ ธพส. ประเมินคณะกรรมการ
โดยนําผลการประเมินมาจัดทําเปนแผนพัฒนาคณะกรรมการและเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาแนวทางการ
กําหนดคาตอบแทนท่ีเทียงเคียงกับภาคธุรกิจเดียวกันและไมขัดตอกฏเกณฑของ ธพส. ไดแก ประธาน-
กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการชุดยอย กรรมการชดุยอย เพ่ือเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา
นําเสนอใหผูถือหุนอนุมัติ (รายละเอียดกฎบตัร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน-สวนกฎบัตร)

3.6.4 คณะกรรมการความเสี่ยง โดยแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. อยางนอย 3 คน ซึ่งควรเปนผูเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจ โดยมีอํานาจและหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร รวมท้ังกําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดใหสอดคลอง
กับแผนธุรกิจ (รายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง -
สวนกฎบัตร)

3.7 การประเมินผลคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติท่ีดี

3.7.1 คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดยอยควรประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอยางนอยปละ
1 ครั้ง เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป โดยควร
กําหนดบรรทัดฐานท่ีจะใชเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ

3.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ควรประเมินท้ังคณะและรายบุคคล รวมท้ังเปดเผย
หลักเกณฑ ข้ันตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวในรายงานประจําป

3.7.3 ธพส. ควรจัดใหมีท่ีปรึกษาภายนอก เพ่ือชวยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะ ประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อยางนอยทุกๆ 3 ป และเปดเผยการดําเนินการและ
แผนพัฒนาไวในรายงานประจําป
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3.8 การดําเนินการประชุม

แนวปฏิบัติท่ีดี

3.8.1 กรรมการ ธพส. ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือรับทราบและรวมกันตัดสินใจ
ในการดําเนินธุรกิจของ ธพส. โดยในแตละปจะมีการจัดประชุมอยางนอย 12 ครั้ง อาจมีการประชุม
ครั้งพิเศษเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีมีความสําคัญเรงดวน

3.8.2 ในแตละปจะมีการกําหนดตารางและวาระการประชุมลวงหนาไวอยางชัดเจน

3.8.3 คณะกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารมีการประชุมระหวางกัน โดยไมมีผูบริหารเขารวมเพ่ืออภิปรายปญหา
ตางๆ ท่ีอยูในความสนใจโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยและรายงานใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการ
ประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง

3.8.4 คณะกรรมการมีหนาท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการและใหความสําคัญกับการเขารวมประชุม
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ อยางสมํ่าเสมออยางนอยรอยละ 90 ของจํานวนครั้งของ
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ท้ังหมด และควรมีกรรมการเขาประชุมรอยละ
80 ข้ึนไปของจํานวนกรรมการท้ังหมด

3.8.5 ในการประชุมคณะกรรมการ ธพส. สามารถจะลงมติไดเม่ือมีจํานวนกรรมการข้ันต่ําอยูไมนอยกวา
2 ใน 3 จึงถือวาครบองคประชุม

3.8.8 ในการประชุมคณะกรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ เปนผูรวมกันกําหนดวาระ
การประชุมประจําปและพิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ ธพส. โดยเปดโอกาสให
กรรมการแตละคน สามารถเสนอเรื่องตางๆ เพ่ือเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได

3.8.9 เอกสารประกอบวาระประชุมจะสงออกลวงหนาเพ่ือใหกรรมการ ธพส. มีเวลาท่ีจะศึกษาขอมูล
ในวาระตางๆ ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมคณะกรรมการ (โดยใหนับรวมวันหยุดทําการ เชน
ประชุมวันท่ี 8 ควรมีการจัดสงเอกสารใหกับกรรมการ ภายในวันท่ี 1)

3.8.9 ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ธพส. ซึ่งทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมเปดโอกาสให
กรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ท้ังนี้ ในการลงมติใหถือตามเสียงขางมาก โดยใหกรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ/หรือไมใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเพ่ือ
เปนเสียงชี้ขาด

3.8.10 ผูบริหารระดับสูงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกคณะกรรมการ
และรับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือสามารถนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เวนแตในบาง
วาระท่ีประชุมเฉพาะคณะกรรมการ ธพส. หรือเฉพาะกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร ท้ังนี้ เพ่ือความเปน
อิสระในการพิจารณาเรื่องตางๆ ของคณะกรรมการ ธพส.
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3.8.11 เม่ือสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเปนผูท่ีมีหนาท่ีจัดทํารายงานการประชุม และจัดสง
ใหประธานกรรมการ ธพส. พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหท่ีประชุมรับรอง
ในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ท้ังนี้กรรมการ ธพส. สามารถแสดงความคิดเห็นขอแกไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมใหมีความละเอียดถูกตองมากท่ีสุดไดภายใน 3 วันทําการ

3.8.12 เม่ือท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมแลวรายงานนั้นจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบในรูปแบบของ
เอกสารชั้นความลับของ ธพส. ณ สํานักงานกรรมการผูจัดการ ธพส. และ/หรือจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส พรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตางๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคนอางอิง

3.9 การเขาถึงขอมูลของคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติท่ีดี

คณะกรรมการ ธพส. จัดทํานโยบายการเขาถึงขอมูลของกรรมการ เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติให
กรรมการไดรับขอมูลท่ีถูกตองและตรงเวลา เพ่ือใหกรรมการมีเวลาพิจารณาขอมูลกอนการเขาประชุม
โดยนโยบายการเขาถึงขอมูลอยูในสวนท่ี 2 ของคูมือฉบับนี้

3.10 คาตอบแทนกรรมการ

แนวปฏิบัติท่ีดี

คาตอบแทนกรรมการ ควรกําหนดใหอยูในลักษณะท่ีเปรียบเทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในธุรกิจเดียวกัน
และจากประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการท่ีไดรับมอบหมายและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน เชน เปนสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดยอยควรไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม แตอยางไรก็ตามตองเปนไปตามสิทธิประโยชนของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจท่ี สคร. อนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาตามนโยบาย
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือใหผูถือหุนอนุมัติ

3.11 อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ ธพส.

แนวปฏิบัติท่ีดี

คณะกรรมการ ธพส. มีอํานาจอนุมัติเรื่องตางๆ ของ ธพส. ตามขอบเขตหนาท่ีท่ีกําหนดโดยกฎหมาย
ขอบังคับของ ธพส. กฎบัตรคณะกรรมการ ธพส. และมติท่ีประชุมผูถือหุนและอนุมัติในการดําเนินงาน แผนหลัก
ในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําป
การกําหนดเปาหมายท่ีตองการของผลการดําเนินงาน การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ใหเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนดไว
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เพ่ือใหการปฏิบัติงานของฝายบริหารคลองตัวยิ่งข้ึน คณะกรรมการ ธพส. จึงจัดทํา นโยบายอํานาจ
ท่ีสงวนไวสําหรับคณะกรรมการ ธพส. โดยทําใหเปนท่ีเขาใจท้ังคณะกรรมการ และฝายบริหารวาเรื่องใดบาง
ท่ีเปนอํานาจของคณะกรรมการ และเรื่องใดบางเปนเรื่องท่ีคณะกรรมการไดมอบหมายอํานาจใหฝายบริหาร
มีอํานาจอนุมัติ สามารถทําเปนนโยบายบริหารเพ่ือพนักงานท่ีอยูในระดับรองลงไปไวถือปฏิบัติ

3.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม

แนวปฏิบัติท่ีดี
ในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะคณะกรรมการ ธพส. กรรมการควรจะตองทราบถึงลักษณะ การดําเนิน

ธุรกิจของ ธพส. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเขารับตําแหนงใหม ธพส. จะมีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม เพ่ือแนะนําใหรับทราบลักษณะและแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของ ธพส. รวมท้ังให
ขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติ หนาท่ีของกรรมการและแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีซึ่งรวมถึง

(1) โครงสรางของคณะกรรมการ นโยบายและข้ันตอนกระบวนการทํางาน
(2) กลยุทธ แผนประจําป KPIs และงบประมาณ
(3) โครงสรางของ ธพส. และฝายจัดการ
(4) นโยบายในระดับปฏิบัติการท่ีคณะกรรมการ ธพส. ไดอนุมัติไปแลว
(5) ลักษณะงานของฝายปฏิบัติการ

กรรมการใหมควรไดรับ
(1) คูมือกรรมการ
(2) พบกับคณะกรรมการอยางไมเปนทางการเพ่ือพูดคุย/ ถามถึงเรื่องท่ีเปนประเด็นสําคัญ
(3) พบกับกรรมการผูจัดการ เพ่ือพูดคุยเรื่องทิศทางอนาคตของ ธพส. เรื่องท่ัวไปท้ังภายนอกและ

ภายใน ท่ีอาจมีผลกระทบตอ ธพส. ได
(4) พบกับผูอํานวยฝายการเงิน ทําความเขาใจเรื่องการเงิน ปญหา หรือมีคําถามอ่ืน
(5) พบกับผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ พูดคุยเก่ียวกับเรื่องการกํากับดูแลกิจการ
(6) พบกับผูบริหารระดับสูง พูดคุยเรื่องงานท่ีฝายนั้นๆ รับผิดชอบและมีปญหาอะไรบาง
ท้ังนี้ เลขานุการคณะกรรมการ หรือผูท่ีเลขานุการคณะกรรมการมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบจัดการ
ปฐมนิเทศ ตัวอยางเชน ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ เปนตน
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3.13 การพัฒนากรรมการ

แนวปฏิบัติท่ีดี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดตางๆ ธพส. มีนโยบายสนับสนุนให

คณะกรรมการ ธพส. และผูบริหารระดับสูงเขารวมสัมมนาหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี ท้ัง
หลักสูตรท่ีจัดโดยหนวยงานท่ีดูแลการฝกอบรมพนักงานของ ธพส. และหลักสูตรท่ีจัดโดยหนวยงานกํากับดูแล
ของรัฐ หรือองคกรอิสระ เชน หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สถาบันกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ ธพส. และผูบริหาร
ระดับสูงตางๆ ของ ธพส. อยูเสมอ ท้ังนี้ เพ่ือนําความรูและประสบการณมาใชและปรับปรุงการพัฒนา ธพส. ตอไป

3.14 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ

แนวปฏิบัติท่ีดี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ธพส.

ในการพิจารณากําหนดเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของกรรมการผูจัดการ โดยเกณฑดังกลาว
จะตองสอดคลองกับเปาหมายของ ธพส. ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว

3.15 แผนการสืบทอดตําแหนง

แนวปฏิบัติท่ีดี
คณะกรรมการ ธพส. มีนโยบายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน วางแผนทดแทน

และสืบทอดตําแหนงผูท่ีจะเขามารับผิดชอบในตําแหนงงานบริหารท่ีสําคัญ  โดยเปนไปตามกระบวนการสรรหา
ท่ีมีการพิจารณาบุคคลท้ังจากภายในและภายนอก

3.16 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

แนวปฏิบัติท่ีดี
คณะกรรมการ ธพส. ใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของ

ผูเก่ียวของอยางรอบคอบ เปนธรรม และโปรงใส หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงกันจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ
เปดเผยขอมูลดังกลาวอยางชัดเจนและทันเวลา เพ่ือผลประโยชนของ ธพส. โดยรวมเปนสําคัญ
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ธพส. จะปกปองความลับของลูกคาและผูถือหุน รักษาความเชื่อถือของลูกคา โดยใหความม่ันใจวาจะ
รักษาความลับทางธุรกิจของลูกคา ยกเวนจะไดรับความยินยอมใหเปดเผยขอมูลได ธพส. ไดนําเอาระบบอิเล็คทรอนิกส
มาใชในการสื่อสารภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทํางาน ไดมีการกําหนดมาตรการและ
กฎ ระเบียบตางๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการใชขอมูลและเอกสารอยางไมถูกตอง การใชขอมูลอยางผิดกฎหมาย ไม
เหมาะสม และผิดจริยธรรม หรือใชไมถูกตองตามอํานาจหนาท่ี จะมีผลใหถูกลงโทษตามกฎระเบียบของ ธพส.

3.17 เลขานุการคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติท่ีดี
กรรมการผูจัดการดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการ ธพส. โดยตําแหนง โดยมีผูอํานวยการ

สํานักกรรมการผูจัดการเปนผูชวย เพ่ือทําหนาท่ีใหการสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
ทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม คณะกรรมการ ธพส. คณะอนุกรรมการชุดตางๆ และการ
ประชุมผูถือหุน รวมท้ังจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รายงานการ
ประชุมผูถือหุน รายงานประจําป ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด และใหคําปรึกษาแก
คณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมายขอบังคับและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังประสานงานและติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามมตท่ีิประชุมโดยรายงานใหแกคณะกรรมการรับทราบ
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หมวดที่ 4 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

คณะกรรมการ ธพส. ไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ท้ังภายในและ
ภายนอก ธพส. ซึ่งรวมถึงผูถือหุน พนักงาน คูคา คูแขง ลูกคา เจาหนี้ รวมท้ังความรับผิดชอบตอสังคม
สิ่งแวดลอม และชุมชนท่ีบริษัทตั้งอยูเพ่ือความเปนอยูท่ีดีและการเติบโตในระยะยาวของ ธพส. ดังนี้

ผูมีสวนไดเสีย

1. ผูถือหุน
ธพส. มีความมุงม่ันท่ีจะเปนตัวแทนท่ีดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสโดยคํานึงถึง
การเจริญเติบโตของมูลคา ธพส. ในระยะยาวมีผลตอบแทนท่ีดี และใหขอมูลขาวสารแกทุกฝาย
อยางเทาเทียมกัน

2. พนักงาน
ธพส. ถือวาพนักงานเปนหนึ่งในปจจัยความสําเร็จ และจะสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทํางาน
ใหเปนระดับมืออาชีพอยางตอเนื่อง ใหความม่ันใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอยางเทาเทียม ไมคํานึงถึง
เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ มีสถานท่ีทํางานท่ีปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดี พนักงาน
ไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเปนธรรม ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. คูคา
ธพส. สรางความสัมพันธท่ีดีและเอ้ือประโยชนรวมกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีมีตอคูคาอยาง
เครงครัด รวมท้ังปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค บนพ้ืนฐานของการแขงขันท่ีเปนธรรม

4. คูแขง
ธพส. จะแขงขันโดยเปนธรรม

5. เจาหนี้
ธพส. จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมีตอเจาหนี้อยางเครงครัด

6. ลูกคา
ธพส. มีความมุงม่ันในการสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับลูกคา เพ่ือใหไดรับ ผลิตภัณฑ และ
การบริการท่ีดีมีคุณภาพ ในระดับราคาท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ ธพส. ยังมุงม่ันเพ่ิมบริการตางๆ
ใหครบวงจรเพ่ือเปนออฟฟสท่ีสมบูรณแบบ

7. ชุมชนและสังคม
ธพส. ตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดลอมและคุณภาพ สังคมชีวิตของชุมชน
รวมท้ังใหความสําคัญตอกิจกรรมของชุมชนและสังคมอยางสมํ่าเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมณของ
กฎหมายและกฎระเบียบตอชุมชนและสังคมอยางเครงครัด
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8. สิ่งแวดลอม
ธพส. ดําเนินธุรกิจพัฒนาท่ีดินเพ่ือสรางและบริหารศูนยราชการ ใหบริการเชาสํานักงานใหแก
หนวยราชการตางๆ การออกแบบอาคารโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรท่ีประหยัดพลังงาน สงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชนนอยท่ีสุด และมีการรักษาสภาพแวดลอม โดย ธพส. มีเจตจํานงท่ีจะ
ดําเนินการตางๆ ภายใตความมุงม่ัน ดังนี้
(1) ธพส. จะปฏิบัติตามขอกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
(2) ธพส. มุงเนนท่ีจะปองกันปญหากอนเกิดเหตุ หรือ ณ จุดเกิดเหตุ มิใหกระทบตอสภาพแวดลอม
(3) ธพส. จะพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ขยะท่ัวไป

ใหดีข้ึนอยูเสมอ
(4) ปลุกจิตสํานึกของพนักงานทุกคน ใหชวยกันอนุรักษสภาพแวดลอม
(5) ประชาสัมพันธนโยบายสิ่งแวดลอมสูพนักงานทุกคน หรือบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบัติงานใหกับ ธพส. และ

เปดเผยตอสาธารณชน
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หมวดที่ 5 การเปดเผยขอมูลสารสนเทศและความโปรงใส

ธพส. มีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญอยางครบถวน ถูกตอง แมนยํา และไมบิดเบือนขอเท็จจริง การเปดเผย
ขอมูลประกอบดวย ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไมใชขอมูลทางการเงินซึ่งเปนตัวชี้วัดความโปรงใส
ในการดําเนินงาน และเปนการสรางความนาเชื่อถือ ใหกับ ธพส. ตอผูมีสวนไดเสีย

แนวปฏิบัติท่ีดี

5.1 ผูมีสวนไดเสีย สามารถเขาถึงขอมูลท่ีไมใชดานการเงินท่ีแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของ ธพส.
ท่ีมีตอผูมีสวนไดเสีย ตัวอยางเชน การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริต
การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การรวมพัฒนา
ชุมชน และสังคม การจัดการสิ่งแวดลอม และการเผยแพรกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

5.2 ผูมีสวนไดเสียรับทราบขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกันในเรื่อง
 โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
 สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน
 สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
 กฎเกณฑ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ

การตีความ เพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ีเก่ียวของ
 ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด

5.3 เปดเผยและชี้แจงนโยบายท่ีสําคัญ รวมท้ังนโยบายท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงในการดําเนินงานและ
การเงินในรายงานประจําปบนเว็บไซต

5.4 มีหนวยงานสื่อสารองคกร มีหนาท่ีประชาสัมพันธและกลั่นกรองขอมูลสารสนเทศใหมีความถูกตอง ชัดเจน
ใชภาษาท่ีเขาใจงาย กอนเปดเผยขอมูลสารสนเทศดวยความเปนธรรมคือใหท้ังดานบวกและดานลบ

5.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายท่ีกําหนดข้ึนไวในรายงานประจําป

5.6 ทําใหม่ันใจวาขอมูลท่ีเปดเผยท้ังดานการเงินและดานท่ีไมใชการเงินนั้นมีความถูกตองครบถวน
เชื่อถือได สมํ่าเสมอ และทันเวลา

5.7 สนับสนุนใหมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารกับบุคคลภายนอกอยางตอเนื่อง

5.8 มีการรายงานการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ตามกฎบัตร รวมท้ังการเปดเผย
จํานวนครั้งของการเขารวมประชุม การประชุมประจําป การมีสวนรวมใหความคิดเห็นในท่ีประชุม
เกณฑ รูปแบบ การจายคาตอบแทนเปนรายบุคคล
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5.1 การรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร

คณะกรรมการ ธพส. ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศท่ีสภาวิชาชีพ
บัญชีไทยประกาศใช โดยจัดทํารายงานประจําปและงบการเงินสงใหสํานักงาน การตรวจเงินแผนดิน จัดใหมี
การรายงานการบริหารในรูปแบบตางๆ ตามความตองการของผูใชงาน

แนวปฏิบัติท่ีดี

5.1.1 มีการสรุปประเมินสถานะ และแนวโนมการดําเนินงานของ ธพส. ในลักษณะท่ีเขาใจงาย และเปน
มาตรฐานในรายงานประจําป

5.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทํารายงานทางการเงิน
ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีภายนอกไวในรายงานประจําป ตามแนวปฏิบัติท่ีดีของกระทรวงการคลัง

5.1.3 จัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ เพ่ือใชในการบริหารและการวิเคราะห

5.1.4 บันทึกขอมูลท่ีเก่ียวกับรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหารท่ีถูกตองในระบบ GFMIS-SOE
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

5.2 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี จะชวยปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับ ธพส. สามารถคนพบ
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาท่ี
ของกรรมการ ชวยใหรายงานทางการเงินของ ธพส. ถูกตอง เชื่อถือได รวมท้ังชวยปกปองคุมครองเงินลงทุน
ของผูถือหุนดวยการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือเปนมาตรการอีกอยางหนึ่ง ท่ีทําใหเกิดความม่ันใจวา กระบวนการ
ทํางานท่ีจัดทําไวเปนไปโดยปกติ ถูกตองตามกฎเกณฑ กฎระเบียบ มีการระมัดระวังในเรื่องความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนท่ีอาจสงผลเสียหายใหกับ ธพส.
หนวยตรวจสอบภายในมีหนาท่ีดังนี้

(1) ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ กํากับดูแลท่ีดี
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

(2) ตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ ธพส.

(3) ตรวจสอบรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพของ
องคกรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองคกร

(4) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในตาม (1) ถึง (3) รวมท้ังมีขอเสนอแนะวิธีและ มาตรการในการ
ปรับปรุงแกไขหนาท่ีตาม (1) ถึง (3)
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(5) ประสานงานกับผูสอบบัญชีเพ่ือใหสามารถเขาใจแผนงานและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน
ท่ีเปนประโยชนรวมกันตอ ธพส.

(6) พัฒนาและอบรมความรู ทักษะ และความสามารถของผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการ
ปฏิบัติหนาท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของ ธพส.

(7) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีผูบริหารสูงสุดมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ ตองไม
กระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

หนวยตรวจสอบภายใน ตองปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีหนวยตรวจสอบภายในพบหรือมีขอสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ ธพส. ให
รายงานพรอมความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเพ่ือแจงตอผูบริหารสูงสุดตอไป ในกรณีท่ีหนวย
ตรวจสอบภายใน พบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอผลการดําเนินงาน
ของ ธพส. อยางรายแรง การขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพรองท่ีสําคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน ใหรายงานพรอมความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารสูงสุดทันที เพ่ือ
พิจารณาเสนอคณะกรรมการ ธพส. ตอไป หนวยงานท่ีรับผดิชอบในการปฏิบัติงานของ ธพส. มีหนาท่ีดังตอไปนี้

(1) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน
(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดําเนินงาน รวมถึงขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของใหครบถวนสมบูรณ

พรอมท่ีจะตรวจสอบได
(3) ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติมใหผูตรวจสอบภายใน

แนวปฏิบัติท่ีดี

ฝายตรวจสอบภายใน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และทํางานรวมกับผูตรวจ
สอบภายนอกวางแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งควบคุมไดทุกเรื่องตั้งแตเรื่องการเงิน การปฏิบัติงาน การควบคุม
การปฏิบัติงาน การจัดการกับความเสี่ยงดานตางๆ เม่ือไดผลของการตรวจสอบภายใน อาจตองมีกระบวนการ
ของการปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลข้ึน ซึ่งจะเปนการเสริมความนาเชื่อถือใหกับงบการเงิน

5.3 คณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีทําใหงบการเงิน รายงานทางการเงินประจําปท่ีตองรายงานใหกับ
ผูถือหุนมีความถูกตอง ตรวจสอบได โปรงใส และทันเวลา

ผูสอบบัญชีภายนอกมีหนาท่ีรับผิดชอบ สอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ทบทวนกํากับการปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนด และ
รายงานใหแกผูถือหุนทราบ
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แนวปฏิบัติท่ีดี

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติคือทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ ประกอบดวย สมาชิก
อยางนอย 3 คน และอยางนอยหนึ่งในสามตองมีความรูดานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีสวนชวยให
คณะกรรมการ ธพส. เพ่ิมความระมัดระวงัในการปฏิบัติหนาท่ีมากข้ึนโดยเฉพาะหนาท่ี ดังตอไปนี้

5.3.1 การกํากับดูแลการดําเนินกิจการใหสอดคลองกับกลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ

5.3.2 การปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของ

5.3.3 การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ

5.3.4 การจัดทํารายงานทางการเงินและการเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม

5.3.5 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

5.3.6 การทํารายการระหวางกันกับผูท่ีเก่ียวของ เปดเผยคาธรรมเนียมสอบบัญชีและคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีจาย
แกผูสอบบัญชีภายนอกแยกกันในงบการเงิน ปรับเปลี่ยนผูสอบบัญชีทุก 3 ป เพ่ือยืนยันความเปนอิสระ

5.4 การทบทวนรายงานการเงิน

เนื่องจากขอมูลทางการเงินเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญอยางมาก ดังนั้นกฎหมายจึงกําหนดใหตองมี
ผูสอบบัญชีเปนผูใหความเห็นและรับรองงบการเงิน กรรมการตรวจสอบ จึงมีหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน
ใหถูกตอง เพียงพอ เชื่อถือไดเนื่องจากกรรมการตรวจสอบ ไมไดมีอาชีพเปนผูสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญดาน
มาตรฐานบัญชีเปนการเฉพาะ แตควรมีความรูทางบัญชีและการเงินเพียงพอท่ีจะเขาใจเห็นประเด็นท่ีนาสงสัย
และสามารถใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ เพ่ือเปนตัวชวยสําคัญในการสอบทาน ความถูกตองของ
รายงานทางการเงิน กรรมการตรวจสอบ ควรประสานงานกับหนวยงานตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี
อยางใกลชิดดวย

แนวปฏิบัติท่ีดี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการทบทวนรายงานทางการเงิน หนาท่ีการสอบทาน
งบการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.4.1 สอบทานนโยบายบัญชีท่ีสําคัญของ ธพส. โดยพิจารณาวาระในการเลือกนโยบายดังกลาว ไดคํานึงถึง
ผลตางท่ีเกิดข้ึนระหวางแตละทางเลือก ประโยชนท่ีผูใชงบการเงินไดรับเหตุผลของฝายจัดการและ
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป

5.4.2 สอบทานการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีท่ีสําคัญของ ธพส. ในรอบปท่ีผานมา (ถามี) โดยพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลง ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีและผลกระทบใน
ปจจุบันและอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน
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5.4.3 สอบทานรายการท่ีไมใชรายการปกติ ซึ่งมีนัยสําคัญท่ีเกิดข้ึนในรอบปท่ีผานมา (ถามี) โดยพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาว ผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน และ
ความถูกตองครบถวนของการเปดเผยขอมูล

5.4.4 สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินท่ีควรใหความสําคัญเปนพิเศษ เชน
รายการเชาหรือรายการกูยืมท่ีมีระยะเวลายาวกวาการทําสัญญาท่ัวไป รายไดท่ีรับรูกอนเวลาอันควร
รายจายท่ีประวิงเวลาการรับรู รายการนอกงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน (Off Balance Sheet)
คาใชจายคางจาย และการตั้งสํารองตางๆ รวมท้ังการตั้งคาเผื่อการดอยของคาสินทรัพย (Impairment
of Assets) เปนตน

5.4.5 สอบทานขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับรายงานทางการเงิน เชน รายงานของผูตรวจสอบภายใน รายงาน
การบริหารความเสี่ยง เปนตน

5.4.6 รายงานประเด็นท่ีพบจากการสอบทานรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการ ธพส. และติดตามใหมี
การแกไขปรับปรุงประเด็นดังกลาว ภายในเวลาท่ีกําหนด

5.4.7 สอบทานประมาณการท่ีจัดทําโดยฝายจัดการ (ถามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของ สมมติฐาน
ท่ีใชผลกระทบท่ีจะมีตองบการเงิน และความถูกตองครบถวนของการเปดเผยขอมูล หนวยงานท่ีควร
รับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน และทํางานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
คือหนวยงานตรวจสอบภายในและหนวยงานควบคุมภายใน

5.5 การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง คือ เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตและอาจมีผลกระทบ (ดานลบ) ตอการบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกรท้ังในทางกลยุทธ การปฏิบัติงาน และการเงิน ธพส. กําหนดแนวทาง วิธีการบริหารจัดการท่ีเปนไป
เพ่ือการคาดการณ และลดผลเสียของความไมแนนอนท่ีจะเกิดข้ึนกับ ธพส. ท้ังนี้ เพ่ือใหองคกรสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคไดโดยมีประสิทธิภาพมากข้ึน

แนวปฏิบัติท่ีดี
5.5.1 จัดตั้งหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลเรื่องความเสี่ยงโดยตรง
5.5.2 หนวยงานบริหารความเสี่ยง เปนหนวยงานท่ีทําการวิเคราะห และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน

แตไมใชกระบวนการท่ีสรางข้ึนและอยูโดยลําพังได แตจะเปนกระบวนการท่ีสรางข้ึนโดยมีข้ันตอนท่ี
ชวยเสริมการทํางานรวมกับโครงการหรือภาระงานอ่ืนใดท่ีปฏิบัติอยูใหเปนการปองกันโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยงหรือปญหา

5.5.3 หนวยงานบริหารความเสี่ยง มีหนาท่ีจัดทํารายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอใหกับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ ธพส.
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นอกจากพึงยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของรัฐวิสาหกิจวาดวยจรรยาบรรณแลว ยังพึงตอง
ยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2541 ดังนี้

1. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับองคกร และมติท่ีประชุมผูถือหุน
2. บริหารงานเพ่ือผลประโยชนของรัฐ องคกร และพนักงานรวมท้ังรักษาภาพลักษณขององคกร
3. บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตวางตัวเปนกลาง
4. ตองไมมีสวนไดเสียในกิจการท่ีกระทํากับ ธพส. หรือในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับ

ธพส. ซึ่งตนเปนกรรมการอยู
5. หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนบุคคลตอผลประโยชนของ ธพส. รวมถึง

5.1 ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว
5.2 ไมใชความลับขององคกรในทางท่ีผิด
5.3 ไมเปนกรรมการในบริษัทท่ีเปนคูแขงขันขององคกร
.5 4 ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาขององคกร

6. ตองบริหารงานดวยความระมัดระวัง ไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาท่ีของตนในภายหลัง
7. ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางาน
8. ปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเต็มความสามารถ
9. ไมเปนผูประกอบการ หรือเปนผูถือหุนสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเปนกรรมการ หรือเปนผู

ถือหุนในกิจการ หรือธุรกิจการคาใดอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน หรือทําธุรกิจ
กับ ธพส. ท่ีตนเองเปนกรรมการอยู

10. ตองไมกระทําการใดๆ ในลักษณะท่ีมีผลบั่นทอนผลประโยชนของ ธพส. ท่ีตนเปนกรรมการอยู
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หมวดที่ 6 จรรยาบรรณ

คณะกรรมการ ธพส. จัดใหมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรม โดยไดจัดทํา “คูมือจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ” แยกเปนคูมืออีกฉบับหนึ่งเพ่ืองายตอการคนหาและปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของ ธพส.
มีจรรยาบรรณเปนเครื่องมือท่ีจะชวยให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีหลักการและแนวทางท่ีถูกตอง
เหมาะสม อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานรวมท้ังความเลื่อมใสศรัทธาและ
ความเชื่อม่ันจากผูท่ีเก่ียวของ

แนวปฏิบัติท่ีดี

6.1 มีความประพฤติท่ีดี ปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคมเพ่ือใหเกิดความถูกตองและความเจริญรุงเรือง
ในสังคม ใชคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเปนแนวทางใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ดําเนิน
ธุรกิจถือปฎิบัติดวยความถูกตอง

6.2 ดําเนินธุรกิจของ ธพส. ไดรับการยอมรับและยกยองจากสังคม

6.3 รักษาไวซึ่งชื่อเสียงของ ธพส.
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2.1 นโยบายอํานาจที่สงวนไวสําหรับคณะกรรมการ

นโยบายนี้มีไวเพ่ือแบงสรรอยางชัดเจนวาอํานาจใดเปนอํานาจท่ีสงวนไวสําหรับคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการเทานั้นท่ีมีสิทธิอนุมัติได

การตัดสินใจ
รายการดานลางนี้เปนอํานาจสงวนไวใหแกคณะกรรมการ ธพส. ซึ่งผูบริหารมีหนาท่ีตองเตรียมเอกสาร

ประกอบการประชุม เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการ ธพส.พิจารณาอนุมัติ
สําหรับรายการใดท่ีไมไดกลาวถึงในท่ีนี้หมายความวาคณะกรรมการ ธพส. อาจมอบหมายใหเปนอํานาจ

ของกรรมการผูจัดการ แตอยางไรก็ตามกรรมการผูจัดการควรสรุปรายงานเรื่องท่ีคณะกรรมการมอบหมายได
อนมัุติไปดังกลาวใหคณะกรรมการ ธพส. รับทราบเม่ือมีการประชุมคณะกรรมการในโอกาสตอไปทันที

รายการท่ีสงวนไวสําหรับคณะกรรมการ
แผนเชิงกลยุทธและปฏิบัติการ

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

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

เบ็ดเสร็จท่ีมีจํานวน 10% หรือมากกวา
16. ขอกูเงิน
17. ใหกูเงิน
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18. ออกหลักทรัพย
19. งบการเงินประจําปและการรายงานของกรรมการผูจัดการและผูชวยสายบัญชีการเงิน

การควบรวมบริษัทและการรวมลงทุน
20. การควบรวมบริษัท
21. การครอบงํากิจการ
22. การจัดตั้งหรือการขายบริษัทลูก
23. การรวมลงทุนกับเอกชน

สัญญาตางๆ
24. การครอบงํากิจการ การขาย หรือ ใบอนุญาตทรัพยสินทางปญญา
25. รายการท่ีเก่ียวโยงกัน
26. การแตงตั้งท่ีปรึกษากฎหมายเอกชน
27. การประกันภัย
28. เงื่อนไขสัญญาท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ ธพส.อยางมีนัยสําคัญ

ประเด็นทางกฏหมาย
29. การกระทําท่ีมีประเด็นความเสี่ยงท่ีอาจจะฝาฝนกฎหมาย

สัญลักษณ
30. สัญลักษณของบริษัท

โครงสรางขององคกร
31. โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
32. โครงสรางองคกรรวม

บุคลากรและวัฒนธรรมองคกร
33. คํานิยมของบริษัท
34. การสรรหาแตงตั้ง ใหคาตอบแทน บริหารผลงาน และการเลิกจางกรรมการผูจัดการ
35. การแตงตั้งเลขานุการบริษัท และใหความเห็นในการบริหารผลงาน
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เรื่องท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการ
36. แตงตั้งประธานคณะกรรมการ
37. แตงตั้งกําหนดวาระการดํารงตําแหนงและกําหนดเกณฑการสรรหากรรมการ
38. แตงตั้งและยุบคณะกรรมการชุดยอยภายใตกฎบัตร ใหคําจํากัดความบทบาท องคประกอบ

การมอบอํานาจและการรายงานตอคณะกรรมการ
39. ประเมินผลงานของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย

นโยบาย
40. นโยบายตอไปนี้

 นโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Policy)
 นโยบายบัญชีและการเงิน ( Accounting and financial policies)
 นโยบายทรัพยากรบุคคล (Human resources policies)

เรื่องท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
41. รายงานการประชุม
42. การแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีภายนอก
43. การเปลี่ยนแปลงขอบังคับบริษัท
44. คาตอบแทนคณะกรรมการ
45. เกณฑและข้ันตอนในการสรรหากรรมการ

อ่ืนๆ
46. ยายท่ีทําการใหม
47. มอบหรือยกเลิกอํานาจในการกระทําแทนผูอ่ืนตามกฎหมาย (เอกสารมอบฉันทะ)
48. มอบอํานาจใหลงนามในหนังสือในฐานะตัวแทนบริษัท
49. เรื่องท่ีมีผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัท

การทบทวน
คณะกรรมการจะทบทวนนโยบาย อํานาจท่ีสงวนไวสําหรับคณะกรรมการเปนประจําทุกปและ

ปรับปรุงเม่ือเห็นควร
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2.2 นโยบายการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

กรรมการผูซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกําหนดวิสัยทัศน สรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริษัท โดยการ
สรางความเจริญเติบโตในระยะยาวกับบริษัท นโยบายการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจะเปน
แนวทางใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน สรรหาบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถ ท่ีมีคุณสมบัติ
มีชื่อเสียง มีคุณธรรม เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ในขณะเดียวกันจะสรางแรงจูงใจใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรม
ดึงดูดและรักษากรรมการและกรรมการผูจัดการตลอดจนผูบริหารระดับสูง เพ่ือทําใหบริษัทมีสินทรัพยท่ีเปน
บุคคลท่ีเปนขอไดเปรียบไดในการแขงขันธุรกิจ

การสรรหากรรมการ ธพส.
1. การสรรหาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารและกรรมการอิสระ คณะกรรมการชุดยอย

ควรมีคุณสมบัติสอดคลองกับกลยุทธระยะสั้น และระยะยาวสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ธพส. รวมถึง
คุณสมบัติ ขีดความสามารถ คุณลักษณะตางๆ และความเปนอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เปนผูจัดทําเปน Board Skill Matrix (ตารางแนบ)

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาท่ีจัดทํา Board Skill Gap เพ่ือสรรหากรรมการใหม
ในโอกาสท่ีตําแหนงกรรมการวางลง

3. โครงสรางของกรรมการตองมีความความหลากหลายของคุณสมบัติของกรรมการตามนโยบายความ
หลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ

4. ใชท่ีปรึกษา (Professional Search Firm) และ/หรือฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหา
กรรมการใหม

5. กรรมการใหมท่ีไดรับแตงตั้งจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ ธพส. และผานกระบวนการเขารับการ
ปฐมนิเทศกอนการเขาประชุมคณะกรรมการ ธพส.

6. กรรมการทุกคนตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองตามนโยบายการประเมินการทํางานของ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย พรอมท้ังตองมีการเปดเผย
แผนการเพ่ิมพูนความรูใหแกคณะกรรมการ ธพส.

คาตอบแทนกรรมการ ธพส.
คาตอบแทนของกรรมการควรจัดใหอยูในลักษณะเปรียบเทียบกันไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม

ประสบการณ ภาระหนาท่ีขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการ
แตละคน กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย และความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน เชน เปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอย
ควรไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม

การทบทวน
คณะกรรมการ ธพส. จะมีการทบทวนนโยบายสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ

เปนประจําทุกปและจะปรับปรุงเม่ือเห็นสมควร
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Board Skills Matrix

ความรู ทักษะ ประสบการณ
มีความรู/ ความเขาใจ มีประสบการณมาก = 4,

มีความรู/ ความเขาใจพอสมควร = 3,

มีความรู/ ความเขาใจบาง = 2, มีความรู/ ความเขาใจนอย = 1, ไมมีเลย = 0

คณะกรรมการชุดยอย

ช่ือ

ความชํานาญ/ประสบการณ

คณะกรรมการ………….

กฎ
หม

าย

บัญ
ชี

กา
รเงิ

น

กา
รบ

ริห
าร

ธุร
กิจ

กา
รบ

ริห
าร

คว
าม

เสี่ย
ง

กล
ยุท

ธ

วิศ
วก

รร
ม

กา
รกํ

ากั
บด

ูแล

กา
รส

ื่อส
าร

สา
รส

นเท
ศ

Total Rating:

Date of Completion:



สวนที่ 2 นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

43

Board Skills Matrix

ความรู ทักษะ ประสบการณ
มีความรู/ ความเขาใจ มีประสบการณมาก = 4,

มีความรู/ ความเขาใจพอสมควร = 3,

มีความรู/ ความเขาใจบาง = 2, มีความรู/ ความเขาใจนอย = 1, ไมมีเลย = 0

คณะกรรมการชุดยอย

ช่ือ

ทักษะในการเปนผูนํา

คณะกรรมการ………….

วิเค
รา

ะห
แล

ะคิ
ดเช

ิงก
ลย

ุทธ


กา
รสื่

อส
าร

แล
ะก

าร
ให

เห
ตุผ

ลเป
นท

ี่เขา
ใจง

าย
แล

ะส
มเห

ตุส
มผ

ล

ได
รับ

คว
าม

ยอ
มรั

บแ
ละ

คว
าม

นับ
ถอื

จา
ก

ผูม
ีสว

นไ
ดเสี

ยแ
ละ

กร
รม

กา
รท

าน
อื่น

มีก
าร

ทํา
งาน

เป
นท

ีมช
วย

กัน
ออ

กค
วา

มเห
น็ร

วม
กัน

ตัด
สิน

ใจ
เพ

ื่อไ
ดม

ติก
าร

ปร
ะช

ุมท
ี่ผูบ

ริห
าร

สา
มา

รถ
นํา

ไป
ปฏ

ิบัติ
ใ

หบ
รร

ลุค
วา

มสํ
าเร็

จได


เป
นผู

ที่ไ
ดรั

บก
าร

ยอ
มรั

บใ
นด

าน
มีว

ุฒิภ
าว

ะใน
ดา

น
อา

รม
ณ 

มีคุ
ณธ

รร
มแ

ละ
เป

นผู
ที่ 

มีค
วา

มซื่
อต

รง

มีค
วา

มรู
ใน

เนื้อ
หา

แล
ะส

าร
ะใน

ธุร
กจิ

แล
ะเรื่

อง
ที่ถ

ูก
นํา

เสน
อเพ

ื่อใ
หพ

ิจา
รณ

าตั
ดสิ

นใ
จ

เป
นผู

ที่คิ
ดไ

ปข
างห

นา
ใน

อน
าค

ตแ
ละ

คอ
ยก

ระ
ตุน

ให


มีก
าร

ตื่น
ตัว

เตรี
ยม

พร
อม

สํา
หรั

บก
าร

เป
ลี่ย

นแ
ปล

ง

มีค
วา

มเข
าใจ

ใน
กา

รห
นา

ที่ข
อง

กร
รม

กา
รใน

กา
รท

ําให
กา

รป
ระ

ชุม
มีคุ

ณภ
าพ

มีก
าร

อภ
ิปร

าย
แล

ะพ
ิจา

รณ
าใน

วา
ระ

เพ
ื่อพ

ิจา
รณ

าก
อน

กา
รอ

นุม
ัติ

Total Rating:

Date of Completion:
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Board Skills Matrix

ความรู ทักษะ ประสบการณ

มีความรู/ ความเขาใจ มีประสบการณมาก = 4,

มีความรู/ ความเขาใจพอสมควร = 3,

มีความรู/ ความเขาใจบาง = 2,

มีความรู/ ความเขาใจนอย = 1, ไมมีเลย = 0

คณะกรรมการชุดยอย

ช่ือ

คุณลักษณะอ่ืน

คณะกรรมการ………….

มีค
วา

มสั
มพ

ันธ
ที่ดี

กับ
คูค

าแ
ละ

คูแ
ขง

ขอ
งธุร

กิจ

มีป
ระ

สบ
กา

รณ
ใน

ดา
นก

าร
ลง

ทุน
รว

มแ
ละ

/ห
รือ

กา
รค

วบ
รว

มก
ิจก

าร

มีป
ฏิภ

าณ
ใน

ดา
นก

าร
เงิน

มีป
ระ

สบ
กา

รณ
เกี่ย

วก
ับก

าร
เมือ

ง

มีค
วา

มรู
ทา

งด
าน

เท
คน

ิค

มีม
ีปร

ะส
บก

าร
ณด

าน
กา

รพ
ัฒน

าผ
ลิต

ภณั
ฑ

มีค
วา

มช
ําน

าญ
เรื่อ

งก
าร

ตล
าด

Total Rating:

Date of Completion:
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Board Skills Gap Matrix

ความรู ทักษะ ประสบการณ
มีความรู/ ความเขาใจ มีประสบการณมาก = 4,

มีความรู/ ความเขาใจพอสมควร = 3,
มีความรู/ ความเขาใจบาง = 2,

มีความรู/ ความเขาใจนอย = 1, ไมมีเลย = 0

ชื่อ

ความชํานาญ/ประสบการณ
กฎ

หม
าย

บัญ
ชี

กา
รเงิ

น

กา
รบ

ริห
าร

ธุร
กิจ

กา
รบ

ริห
าร

คว
าม

เสี่ย
ง

กล
ยุท

ธ

วิศ
วก

รร
ม

กา
รกํ

ากั
บด

ูแล

กา
รส

ื่อส
าร

สา
รส

นเท
ศ

Total Rating:

Date of Completion:
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Board Skills Gap Matrix

ความรู ทักษะ ประสบการณ
มีความรู/ ความเขาใจ มีประสบการณมาก = 4,

มีความรู/ ความเขาใจพอสมควร = 3,
มีความรู/ ความเขาใจบาง = 2,

มีความรู/ ความเขาใจนอย = 1, ไมมีเลย = 0

คณะกรรมการ

ทักษะในการเปนผูนํา
วิเค

รา
ะห

แล
ะคิ

ดเช
ิงก

ลย
ุทธ



กา
รสื่

อส
าร

แล
ะก

าร
ให

เห
ตุผ

ลข
อง

ระ
บบ

คว
าม

คิด
มีป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

ได
รับ

คว
าม

ยอ
มรั

บแ
ละ

คว
าม

นับ
ถอื

จา
กผู

มีส
วน

ได
เสีย

แล
ะก

รร
มก

าร
ทา

นอ
ื่น

ทํา
งาน

เป
นท

ีมม
ีกา

รช
วย

กัน
ออ

กค
วา

มเห
น็ร

วม
กัน

ตัด
สิน

ใจ
เพ

ื่อไ
ดม

ติก
าร

ปร
ะช

ุมท
ี่ผูบ

ริห
าร

สา
มา

รถ
นํา

ไป
ปฏ

ิบัติ
ให

บร
รลุ

คว
าม

สํา
เร็จ

ได


เป
นผู

ที่ไ
ดรั

บก
าร

ยอ
มรั

บใ
นด

าน
มีว

ุฒิภ
าว

ะใน
ดา

นอ
าร

มณ
 มีคุ

ณธ
รร

มแ
ละ

เป
น 

ผูท
ี่มี

คว
าม

ซื่อ
ตร

ง

มีค
วา

มรู
ใน

เนื้อ
หา

แล
ะส

าร
ะใน

ธุร
กจิ

แล
ะเรื่

อง
ที่ถ

ูกน
ําเส

นอ
เพ

ื่อใ
หพ

ิจา
รณ

าตั
ดสิ

นใ
จ

เป
นผู

ที่คิ
ดไ

ปข
างห

นา
ใน

อน
าค

ตแ
ละ
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Board Skills Gap Matrix

ความรู ทักษะ ประสบการณ
มีความรู/ ความเขาใจ มีประสบการณมาก = 4,

มีความรู/ ความเขาใจพอสมควร = 3,
มีความรู/ ความเขาใจบาง = 2,

มีความรู/ ความเขาใจนอย = 1, ไมมีเลย = 0

คณะกรรมการ

คุณลักษณะอื่น

มีค
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Total Rating:
Date of Completion:
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2.3 นโยบายความหลากหลายในองคประกอบของคณะกรรมการ

การคัดเลือกกรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีหลากหลายในองคประกอบของคณะกรรมการ เปนการเพ่ิม
มุมมองใหคณะกรรมการ ธพส. ความหลากหลายนี้แตกตางจากคุณสมบัติท่ัวไปท่ีกําหนดถึงพ้ืนฐานการศึกษา
ประสบการณ คุณลักษณะอ่ืนๆ

ประเภทของความหลากหลาย

ความหลากหลายควรประกอบดวย
 เพศ
 อายุ

สําหรับในเรื่องของความรูประสบการณและคุณลักษณะอ่ืนๆ นั้นจะอยูในนโยบายการสรรหา
กรรมการ (Board Skill Matrix)

การสนับสนุน

คณะกรรมการ ธพส. สนับสนุนใหมีความหลากหลายในองคประกอบของคณะกรรมการ

การทบทวน

คณะกรรมการ ธพส. จะมีการทบทวนนโยบายความหลากหลายในองคประกอบของ คณะกรรมการ
ธพส. เปนประจําทุกปและจะพิจารณาปรับปรุงหากเห็นสมควร

2.4 นโยบายการประเมินผลงานตนเองของประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอย

การประเมินการทํางานคณะกรรมการและการประเมินการทํางานของประธานกรรมการ กรรมการแต
ละคน และคณะกรรมการชุดยอย เปนแนวปฏิบัติท่ีดีของการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ธพส.
มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบการประเมินผลงานตนเองประธาน
กรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย

ความถี่ของการประเมิน

การประเมินตนเองการทํางานของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุด
ยอยทํากันเปนประจําทุกป
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การประเมินควรมีท้ังการประเมินตนเอง ซึ่งจัดทําเปนการภายในโดยคณะกรรมการสรรหาและ
เลขานุการบริษัทเปนผูรับผิดชอบ แตทุกปท่ี 3 ควรจัดหาผูเชี่ยวชาญทางดานบรรษัทภิบาลหรือท่ีปรึกษา
ทางดานบรรษัทภิบาล ทําหนาท่ีชวยใหการประเมินตนเองของ คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอย นําผลประเมิน เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติท่ีดตีามมาตรฐานสากล

เปาหมายของการประเมิน

ผลของการประเมินจะทําใหเห็นถึงสิ่งท่ีสามารถพัฒนาใหดีข้ึนไดท้ังในเรื่องของระบบการกํากับดูแล
กิจการ หรือในเรื่องของความเหมาะสมของกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย ผลท่ีไดรับจะใชเปนขอมูลเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาระบบข้ันตอนการทํางานและกรรมการท้ังรายคณะและรายบุคคล การนําผลของการประเมินไป
ปฏิบัติถือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของ คณะกรรมการ

การประเมิน

ประเมินผลงานจากกฎบัตรและการบรรยายลักษณะงานของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล
และคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติการปรับปรุงจะไดมาจากผลของการสํารวจ

นโยบายการประเมินการทํางานคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการชุดยอยจะมีการ
ทบทวนประจําปโดยคณะกรรมการ ธพส. และจะปรับปรุงใหทันสมัยหากมีความจําเปน

2.5 นโยบายการพัฒนากรรมการ

เพ่ือสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการ ใหกรรมการนําประโยชนจากความรูท่ีไดรับมา
ประยุกตใชในการกํากับดูแล ธพส. เพ่ิมความเปนมืออาชีพใหกรรมการ สามารถสรางมูลคาเพ่ิม และสามารถ
ผลักดันใหองคกรเขาสูมาตรฐานสากล

การพัฒนาคณะกรรมการ
การสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. สามารถสงเสริมไดในหลายรูปแบบ ดังนี้

1. การจัดใหมีการสรางความรูความเขาใจสําหรับกรรมการใหมหรือกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งระหวางปบัญชี
โดยกิจกรรมประกอบดวย

1.1 การแจกคูมือกรรมการ
1.2 การชี้แจงหรือการบรรยายโดยผูบริหารระดับสูงของ ธพส.
1.3 การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของ ธพส.
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2. การเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนการสงเสริม ความรูความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. ท้ังทางดาน
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหมๆ ท่ี ธพส. จะนํามาปรับใชพัฒนา ธพส. รวมถึงสงเสริมให ธพส. มีการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูแนะนํา
รูปแบบของกิจกรรมสงเสริมความรู ความสามารถ เชน การอบรมการดูงานการเขารวมสัมมนาและการเยี่ยม
ชมการปฏิบัติงาน ภายในหรือหนวยงานภายนอก กิจกรรมสงเสริมความรูความสามารถควรพิจารณาจาก

2.1 ความสอดคลองของเนื้อหาสาระของกิจกรรมกับภารกิจหลักของ ธพส.
2.2 ระยะเวลาท่ีใชในแตละกิจกรรม
2.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการหรือจํานวนกรรมการท่ีเขารวมในแตละกิจกรรม
2.4 การนํามาประยุกตใชกับธุรกรรมของ ธพส. เชน การตอยอดธุรกิจ การนํามา ประยุกตใชกับ

กลยุทธของ ธพส. เปนตน
3. กรรมการทุกทานมีการพัฒนาตนเองอยางนอย 6 ชั่วโมงตอป

งบประมาณ
มีการจัดตั้งงบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนาคณะกรรมการอยางตอเนื่อง

การทบทวน
คณะกรรมการ ธพส. มีการทบทวนนโยบายการพัฒนากรรมการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป

และมีการปรับปรุงหากเห็นควร

2.6 นโยบายการสรรหา ประเมินผลงานและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ
และผูบริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการ ธพส. จะแตงตั้งคณะกรรมการคณะเฉพาะกาลข้ึนมา เพ่ือทําหนาท่ีสรรหากรรมการ-

ผูจัดการ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผูจัดการควรเปนผูมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีคุณสมบัติท่ีสอดคลอง
กับแผนทดแทนและสืบทอดตําแหนงโดยเปนไปตามกระบวนการสรรหาท่ีมีการพิจารณาบุคคล ท้ังจากภายใน
และภายนอก และยังตองมีคุณธรรม

การประเมินผลงานกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการ ธพส. มีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการ ธพส.

อาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูจัดการเรื่อง ตัวชี้วัด และ หัวขอประเมิน
เสนอตอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอนุมัติ และรวมประเมิน และใหมีประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
และพนักงานของ ธพส. ใหเปนไปในลักษณะเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
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คาตอบแทนกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง ควรเปนไปตามผลการทํางานนโยบายการ

พิจารณาคาตอบแทน สําหรับพนักงานบริหารระดับสูงท่ีคณะกรรมการกําหนดตาม ท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
ผูถือหุน และเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับของคาตอบแทน ท้ังท่ีเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน
ในรูปแบบอ่ืนๆ ควรมีความจูงใจและสอดคลองกับผลงานของผูบริหารแตละคนประกอบกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทและตองคํานึงถึงผลประโยชนท่ีผูถือหุนไดรับ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ควรเปนผูประเมินผลงานกรรมการผูจัดการประจําป ตามนโยบาย
การบริหารผลการทํางานของกรรมการผูจัดการ เพ่ือนําไปใชในการพิจารณา คาตอบแทน ตามเกณฑท่ีเปน
รูปธรรม รวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลปฏิบัติงานตามกลยุทธการพัฒนาผูบริหาร ผลการประเมินควรเสนอ
ใหคณะกรรมการเห็นชอบ โดยประธานกรรมการเปนผูสื่อสารผลการพิจารณาใหแกกรรมการผูจัดการ

การทบทวน
คณะกรรมการ ธพส. จะทบทวนนโยบายการสรรหาประเมินผลงานและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

ผูจัดการและผูบริหารระดับสูงเปนประจําทุกป และจะปรับปรุงหากพิจารณาเห็นควร

2.7 นโยบายตารางและวาระการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยกําหนดแผนการประชุมและวาระการประชุมประจําปลวงหนา
เพ่ือใหม่ันใจวาแผนงานท่ีวางไวจะนําเสนอใหคณะกรรมการ ธพส. พิจารณานั้นครบถวน และเปนการทําให
ผูบริหารมีการวางแผนการเตรียมเอกสารการประชุมลวงหนา

การนัดหมาย

คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดยอยมีการตกลงกันท่ีจะมีการประชุมตาม ตารางนัดหมาย
ประจําปตามแบบฟอรมแนบ ซึ่งมีรายละเอียดของวาระการประชุมในการประชุมแตละครั้ง

มาตรฐานของหัวขอวาระการประชุมในตารางนัดหมายดังรายการตอไปนี้
1. แผนกลยุทธ: (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
2. แผนงานประจําป: (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
3. งบประมาณ: รายจายการดําเนินงานและรายจายลงทุน : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
4. งบการเงินประจําป (หลังการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) : (เพ่ือพิจารณา)
5. รายงานการสอบทาน (เสนอโดยจากคณะกรรมการตรวจสอบ) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
6. รายงานประจําป : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
7. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ: (เสนอโดยคณะกรรมการชดุยอยท่ีรับผิดชอบ) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
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8. คณะกรรมการใหการรับรองนโยบาย : (เสนอโดยคณะกรรมการชุดยอยท่ีรับผิดชอบ) :
(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)

9. เรื่องอ่ืนๆ ท่ีตองการ การอนุมัติหรือความเห็นจากคณะกรรมการในการรับรองนโยบาย
(เสนอโดย MD) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)

10. วิเคราะหหาชองวางของทักษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและคุณลักษณะของ
กรรมการเพ่ือจัดทําการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการ (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา) :
(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)

11. ทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการชุดยอย : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
12. การประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการกํากับดูแลในชวงเวลา 12 เดือนท่ีผานมา :

(เพ่ือพิจารณา)
13. วิธีการและเวลาในการทําการประเมินการทํางานของคณะกรรมการ (เสนอโดยคณะกรรมการ

สรรหา) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
14. รายงานผลการประเมินการทํางานของคณะกรรมการและสรุปแผนทําการกํากับดูแลกิจการ

สําหรับอีก 12 เดอืนขางหนา : (เพ่ือพิจารณา)
15. แผนสืบทอดตําแหนงสําหรับประธานกรรมการและกรรมการ เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา : (เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ)
16. แผนสืบทอดตําแหนงสําหรับกรรมการผูจัดการและระดับผูบริหารระดับสูงท่ีรายงานตรงตอ

กรรมการผูจัดการ (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาเฉพาะกาล) : (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
17. กระบวนการของกรรมการใหมเขารับตําแหนง เสนอโดยจากคณะกรรมการสรรหา :

(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
18. วัตถุประสงคของการทําประเมินผลการทํางานกรรมการผูจัดการ การจายโบนัสและการข้ึนเงินเดือน

เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา: (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
19. ประชุมใหญสามัญประจําป: เขารวม

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

ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
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สําหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหา
26. วิเคราะหหาชองวางของทักษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและคุณลักษณะของ

กรรมการ เพ่ือจัดทําการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการ: พิจารณาและนําเสนอตอ
คณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)

27. วิธีการและเวลาในการทําการประเมินการทํางานของคณะกรรมการ รับรองและนําเสนอตอ
คณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือทราบ)

28. แผนสืบทอดตําแหนงสําหรับประธานกรรมการและกรรมการ : รับรองและนําเสนอตอ
คณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)

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

สําหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
30. วัตถุประสงคของการทําประเมินผลการทํางานกรรมการผูจัดการ การจายโบนัสและการข้ึน

เงินเดือน : พิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
31. คาตอบแทนและนโยบายการบริหารการทํางานผูบริหารระดับสูง: ทบทวน พิจารณาและนําเสนอ

ตอคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
32. คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของกรรมการตามตําแหนงประเภท: ทบทวน พิจารณาและเสนอ

ตอคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)

สําหรับการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม
33. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ: ทบทวนและเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
34. นโยบายท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ : ทบทวนและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส.

(เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
35. นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและนโยบายแจงเบาะแส: ทบทวนและนําเสนอตอ

คณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
36. กฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย: ทบทวนและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณา

อนุมัติ)
37. แผนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี: พิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
38. แผนความรับผิดชอบทางสังคม: พิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการธพส. (เพ่ือพิจารณา

อนุมัติ)

สําหรับการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง
39. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง: ทบทวนและนําเสนอตอ

คณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)
40. กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยงและขอบเขตงานคณะทํางานการบริหารความเสี่ยง: พิจารณา

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

42. ระบุความเสี่ยงท่ียอมรับไดและความเบี่ยงเบนของแตละความเสี่ยงนําไปปฏิบัติ: พิจารณาและ
นําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณาอนุมัติ)

43. ติดตามผลรายงานดานความเสี่ยงอยางตอเนื่อง: นําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ)

ทบทวน
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องตางๆ ท่ีเห็นควรเพ่ิมเติมเขามาอยูในตารางการประชุม คณะกรรมการประจําป

และมีการทบทวนแกไข เพ่ือใหตารางการประชุมคณะกรรมการมีความ ทันตอเหตุการณ

ตารางการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอยประจําป

ป …................

วันท่ี ประชุม วาระการประชุมท่ีสามารถกําหนดไวลวงหนา
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2.8 นโยบายเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการ

เพ่ือใหเปนท่ีเขาใจตรงกันถึงวิธีการเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการ รวมท้ังรูปแบบการจัดขอมูลท่ี
สงเสริมใหขอมูลนาศึกษา นาอาน เปนการอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการไดใชเวลาในการพิจารณาเรื่อง
เชิงกลยุทธของบริษัทอยางเพียงพอ

การเตรียมวาระประชุมคณะกรรมการ

วาระการประชุมของคณะกรรมการนั้นถูกกําหนดข้ึนโดยประธานกรรมการโดยปรึกษากับกรรมการ
ทานอ่ืนๆ และกรรมการผูจัดการ

วาระการประชุมคณะกรรมการของการประชุมพิเศษ ตองมีการบันทึกอยูในตารางการประชุมประจําป
ของคณะกรรมการ เพ่ือใหเปนระบบและคณะกรรมการจะทราบ ไมพลาดการพิจารณาอนุมัติเรื่องสําคัญๆ
ประจําป

มาตรฐานรูปแบบวาระการประชุม

วาระการประชุมควรจัดเรื่องสําคัญท่ีสุดเปนวาระแรกและเรื่องสําคัญรองเปนวาระตอไปตามลําดับ
1. วาระแลกเปลีย่นขอคิดเห็นเชิงกลยุทธ (เปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนซึ่งอาจมีผลกระทบตอกลยุทธของ ธพส.)
2. วาระเพ่ืออนุมัติ
3. วาระเพ่ือทราบ

การประชุมโดยไมมีผูบริหาร

จัดใหมีการประชุมพิเศษกอนการประชุมปกติสําหรับกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารโดยไมมีวาระการ
ประชุมและไมมีผูบริหารหรือพนักงานเขารวมประชุม จะเปนประเด็นท่ีคณะกรรมการมีความเปนหวงหรือเปนเรื่อง
ท่ีกรรมการเกรงใจท่ีจะคุยกันตอหนาผูบริหาร โดยเฉพาะกรรมการผูจัดการหลังจากการประชุม ประธาน
กรรมการจะเชิญกรรมการผูจัดการมาแจงใหทราบถึงผล ของการประชุม

วาระแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเชิงกลยุทธ

หัวขอของการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นจะไมถูกกําหนด เปนการเปดโอกาสใหกรรมการยกเรื่อง
สําคัญท่ีเกิดข้ึนและอาจมีผลกระทบตอกลยุทธของ ธพส. โดยมีวิธีการดังนี้

คณะกรรมการจะตกลงกันวาหัวขอเชิงกลยุทธใด ท่ีอาจสงผลกระทบบริษัทกอนการประชุมพิเศษโดย
ตัดสินใจวาควรมีการเตรียมขอมูลใหกรรมการกอนหรือไมและใครควรเปนผูรับผิดชอบ บางครั้งคณะกรรมการ
อาจเชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกมาบรรยายหัวขอใดหัวขอหนึ่ง ใหเกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
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วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระท่ีใหคณะกรรมการอนุมัติ ตองเปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจของคณะกรรมการตามนโยบายอํานาจท่ี
มอบใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ เอกสารท่ีจะเสนอเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ จะมี
รายละเอียดเฉพาะเรื่องรวมท้ังขอแนะนํา

วาระเพื่อทราบ

ในวาระสุดทายของการประชุมคณะกรรมการ ควรเปนเรื่องของรายงานการปฏิบัติการจากมติท่ี
ประชุมครั้งท่ีผานมา เชน รายงานจากกรรมการผูจัดการ รายงานทางการเงินและรายงานการประชุมจาก
คณะอนุกรรมการ หรือ รายงานดวยวาจาโดยประธานคณะอนุกรรมการ ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการเพ่ิงจะมีการ
ประชุมกอนการประชุมคณะกรรมการ

วาระนี้อาจรวมถึงการนําเสนอเรื่องระบบการปฏิบัติงานเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูใหแกคณะกรรมการโดย
ผูบริหารท่ีรับผิดชอบ

รายงานท่ีเขียนเปนรายงานท่ี ถือวาเปนขอมูลท่ี ถูกตองแลว ไมสามารถแก ไขได ในหองประชุม
คณะกรรมการสามารถถามคําถามใดๆ จากรายงานนี้ได

วาระการประชุมมาตรฐาน
1. เปดการประชุม
2. เหตุผลของกรรมการท่ีไมเขารวมประชุม
3. การขัดแยงกับคําแถลงการณการของบริษัท (หากมี)
4. การประชุมโดยไมมีผูบริหาร (หากมีการกําหนด)
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งกอน
6. วาระแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเชิงกลยุทธ (ตัวอยางเชน หัวขอเรื่อง เทคโนโลยีในอนาคตนําเสนอโดย

ผูเชี่ยวชาญภายนอก)
7. วาระเพ่ือพิจารณา

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

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

9. การประชุมครั้งตอไป
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การทบทวน

คณะกรรมการ ธพส. มีหนาท่ีทบทวนนโยบายวาระประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกปและจะ
ปรับปรุงเม่ือเห็นควร

2.9 นโยบายเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
เพ่ือกําหนดรูปแบบและวิธีการจัดทําเอกสารประชุม ตลอดจนเวลาท่ีตองสงเอกสาร ใหแกคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดยอย

ความรับผิดชอบ

ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการมีความรับผิดชอบในการวางแผนวาระท่ีควรนําเขาเสนอ
คณะกรรมการ โดยใชขอมูลจากสํานักกรรมการผูจัดการ และอางอิงถึงตารางการประชุมคณะกรรมการประจําป

ประธานคณะกรรมการชุดยอย ผูบริหารท่ีรับผิดชอบและเลขานุการคณะกรรมการชุดยอยมีความ
รับผิดชอบ ในวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดยอย

กรรมการผูจัดการมีความรับผิดชอบในเรื่องของเอกสารประชุมคณะกรรมการเปนไปตามสิ่งท่ีไดกลาว
ไปในนโยบายฉบับนี้ และในนโยบายเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือพิจารณา

ผูบริหารของแตละคณะกรรมการชุดยอยมีความรับผิดชอบเชนเดียวกันในเรื่องของ เอกสาร
ประกอบการประชุม

กรรมการผูจัดการ (ผูบริหารท่ีรับผิดชอบ) และประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติเอกสารการประชุม
สําหรับวาระเพ่ือพิจารณากอนเวียนใหคณะกรรมการ (คณะกรรมการชุดยอย) ทานอ่ืนทราบ

สํานักกรรมการผูจัดการ มีความรับผิดชอบในการเก็บรักษาและรวบรวมเอกสารประกอบการประชุม
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และของคณะกรรมการชุดยอย ซึ่งกรรมการสามารถขอดูเอกสาร
เหลานี้ได

สํานักกรรมการผูจัดการ มีความรับผิดชอบในการลําดับเรียงหนา ปรับใหอานงาย ติดตามงายและใช
อางถึงไดงาย เชน การใชเลขหนาเฉพาะในชุดเอกสารแตละชุด เพราะฉะนั้นเม่ืออางถึงเอกสารชุด ก หนา 3 ก็
จะเขาใจโดยทันที หรือโดยใชปายท่ีมีสีหรือตัวเลขท่ีเหมือนกันแตละวาระการประชุม (ในกรณีของคณะกรรมการ
ชุดยอยเปนหนาท่ีของเลขานุการคณะกรรมการชุดยอย)
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การสงเอกสารประกอบการประชุมกอนการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ควรสงออกใหถึงคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอยอยางนอย 7 วันลวงหนากอนการประชุม

วิธีสงออกเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดยอยสามารถเลือกวิธีการรับเอกสารประกอบ การประชุม
โดยอีเมลแนบไปในรูปของเอกสารท่ีไมสามารถแกไขได (PDF File) หรือโดยนําสง เปนเอกสารหรือให
กรรมการเลือก

เวลาในการจัดเตรียมเอกสาร

ข้ึนอยูกับความยาวของการประชุม แตไมวาจะเปนการประชุมของคณะกรรมการ ธพส. หรือ
คณะกรรมการชุดยอยใชเวลาเทากัน

การแจกเอกสารประกอบการประชุมในท่ีประชุม

ตามกฎโดยท่ัวไปเอกสารประกอบการประชุมไมใหมีการแจกในท่ีประชุม เนื่องจากเปนการไมใหเวลา
คณะกรรมการในการเตรียมตวั ยกเวนในสถานการณท่ีจําเปน ท่ีประธานกรรมการอาจอนุญาตเปนกรณีไป

แบบฟอรมของเอกสารประกอบการประชุม

แบบฟอรมของเอกสารประกอบการประชุม ควรแบงประเภทใหชัดเจน เชน เอกสารประกอบ
การประชุมเพ่ือทราบ เอกสารประกอบการประชมุเพ่ือพิจารณา เพ่ือความสะดวกงายตอความเขาใจ

เรื่องการอภิปรายเชิงกลยุทธ

เอกสารท่ีเตรียมสําหรับการอภิปรายเรื่องเชิงกลยุทธตองเปนเอกสารท่ีประกอบดวย ขอมูล
ท่ีเปนประโยชนตอคณะกรรมการ ใหเขามามีสวนรวมเกิดความคิดเห็นอยางสรางสรรค ขอมูลจะมีความยาว
เทาใดก็ได หากตราบใดเปนขอมูลท่ีเก่ียวของและเปนประโยชน แตควรจัดใหเปนเอกสารแนบเปนแตละหัวขอ
เพ่ือความสะดวกตอความเขาใจ

เรื่องขอมูล/บันทึก

มีการรายงานขอมูลแกคณะกรรมการ 2 แบบคือรายงานของกรรมการผูจัดการและรายงานทางการเงิน
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รายงานของกรรมการผูจัดการ

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

รายงานทางการเงิน

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

การรายงานจะครอบคลุมผลการดําเนินงานประจําเดือนและปเปรียบเทียบกับ งบประมาณ และ
การประมาณการผลงานประจําป และรวมถึงสัดสวนทางการเงิน ตลอดจนคําอธิบายของสาเหตุท่ีไมเปนไปตาม
เปาหมายและงบประมาณท่ีประมาณการไว

รูปแบบของเอกสาร

การใชกราฟ แผนภูมิแทง และวิธีการท่ีแสดงโดยรูปภาพจะทําใหคณะกรรมการ เขาใจผล การดําเนินงาน
ไดงายข้ึน ดีกวาการใชการอธิบายดวยตัวอักษรอยางเดียว

ทบทวน
คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบาย เอกสารการประชุมคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดยอยเปน

ประจําทุกปและมีการปรับปรุงหากเห็นควร

2.10 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงกําหนดกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ธพส. ใหมี
รูปแบบเดียวกันสามารถนําไปปฏิบัติท้ังบริษัท นโยบายยังไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาของความเสี่ยง
(Risk Owner) ในการควบคุมความเสี่ยงดังนี้
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1) ธพส. ดําเนินธุรกิจภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับได เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ ธพส. และ
ตอบสนองตอความหวังของผูมีสวนไดเสีย โดยกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการ
จัดทําแผนประจําป การบริหารงานการตัดสินใจ ประจําวันและกระบวนการบริหารโครงการตางๆ

2) ผูบริหารและพนักงานทุกคนของ ธพส. เปนเจาของความเสี่ยง มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ในการระบุและการประเมินความเสี่ยงของหนวยงานท่ีตนรับผิดชอบ รวมท้ังกําหนดมาตรการท่ี
เหมาะสมเพ่ือจัดการความเสี่ยง

3) ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ ธพส. ท้ังหมดตองดําเนินการ ดังนี้

 ระบุความเสี่ยงอยางทันเวลา ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
หากเกิดเหตุการณ

 จัดการความเสี่ยงใหสอดคลองกับหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนด โดยคํานึงถึง
คาใชจายท่ีเก่ียวของและผลประโยชนท่ีจะไดรับ จากการจัดการความเสี่ยง

 ติดตามดูแลเพ่ือใหม่ันใจวาความเสี่ยงของ ธพส. ไดรับการจัดการอยางเหมาะสม

การรายงาน

ความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบแผนประจําปและกลยุทธของ ธพส. ซึ่งมีความเสี่ยงอยูในระดับสูงและสูง
มากท้ังหมด ตองรายงานใหคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการ ธพส. รับทราบอยางสมํ่าเสมอ

การทบทวน

คณะกรรมการความเสี่ยง กําหนดใหมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกปและ
จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือเห็นควร

2.11 นโยบายวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน

การเขาทํารายการของ ธพส. กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนั้น
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยเทาเทียมกัน ธพส. จึงควรทํารายการโดยยึด
หลักการดังนี้

1. เปนรายการท่ีผานกระบวนการอนุมัติท่ีโปรงใส โดยกรรมการและผูบริหารดวยความรับผิดชอบ
ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต โดยผูมีสวนไดเสียไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ

2. เปนรายการท่ีกระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ ธพส. เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก
3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบท่ีทําใหม่ันใจไดวา การทํารายการเปนไปตามข้ันตอนท่ีถูกตอง
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รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หมายถึง การทํารายการระหวาง ธพส. กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ ธพส.

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน หมายถึง บุคคลท่ีอาจทําใหกรรมการหรือผูบริหารของ ธพส. มีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการตัดสินใจดําเนินงานวาคํานึงถึงประโยชนของบุคคลนั้นหรือประโยชนสูงสุดของ ธพส. เปนสําคัญ ไดแก

1) กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของ ธพส. ผู ท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน
กรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม รวมท้ังผูเก่ียวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

2) นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมเปนบุคคลตาม 1)
3) บุคคลใดๆ ท่ีพฤติการณบงชี้ไดวาเปนผูกระทําการแทน หรืออยูภายใตอิทธิพลของ 1) และ 2)
4) กรรมการของนิติบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัท
5) คูสมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรม ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม 4)
6) นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม 4) หรือ 5) มีอํานาจควบคุมกิจการ
7) บุคคลใดท่ีกระทําการดวยความเขาใจ หรือความตกลงวาหาก ธพส. ทําธุรกรรมท่ีใหประโยชน

ทางการเงินแกบุคคลดังกลาว บุคคลดังตอไปนี้จะไดรับประโยชนทางการเงิน
7.1 กรรมการของ ธพส.
7.2 ผูบริหารของ ธพส.
7.3 บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการ ธพส.
7.4 กรรมการของบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการ ธพส.
7.5 คูสมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4

ผูบริหาร หมายถึง กรรมการผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการ
ลงมาและผู มี ตํ าแหน งเที ยบ เท าราย ท่ี 4 ทุ กราย รวมถึ งตํ าแหน งในสายงานบั ญ ชี ห รื อการ เงิน
ท่ีเปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา

ผูถือหุนรายใหญ หมายถึง ผูถือหุนท้ังทางตรงหรือทางออมในนิติบุคคลใดเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุน
ท่ีมีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตองพิจารณาความขัดแยงทางผลประโยชน เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันระหวาง
บริษัทกับบริษัทอยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางมีเหตุผลและเปนอิสระภายใตกรอบจริยธรรมท่ีดี
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ ธพส.
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รายการท่ีเก่ียวโยงกันแบงเปน 4 ประเภท คือ

1. รายการคาท่ีเปนธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการคาเก่ียวกับสินทรัพย/ บริการอันเปนธุรกิจปกติ
ของ ธพส. ท่ีทําเปนประจํา และเปนไปตามเงื่อนไขการคาท่ัวไป เชน การซื้อขายผลิตภัณฑ การซื้อ
วัตถุดิบ การใหบริการ เปนตน

2. รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการอ่ืน
3. รายการความชวยเหลือทางการเงินกับ ธพส. เชน เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู การใหกูยืมคํ้า

ประกัน เปนตนซึ่ง ธพส. จะตองไดรับผลตอบแทน เชน ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
4. รายการท่ีเก่ียวโยงกันอ่ืนนอกจากรายการตาม 1 ถึง 3

ความขัดแยงทางผลประโยชน

ในการทํางานอาจเกิดสถานการณความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนของกรรมการ ผูบริหาร
หรือพนักงาน กับผลประโยชนของ ธพส. จึงมีการกําหนดแนวทางท่ีพึงปฏิบัติ ดังนี้

1. การรับเงินหรือประโยชนตอบแทน

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองไมรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆ เปนการสวนตัวจาก
ลูกคาของ ธพส.  หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทํางานในนาม ธพส.

2. การประกอบธุรกิจอ่ืนนอกบริษัท

การทําธุรกิจสวนตัวใดๆ ของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองไมกระทบตอหนาท่ี การปฏิบัติ
หนาท่ีและเวลาทํางานของ ธพส. และหามประกอบธุรกิจหรือมีสวนรวมในธุรกิจใด อันเปนการแขงขันกับ
ธพส. ไมวากรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานไมวาจะไดรับผลประโยชนโดยตรงหรือโดยทางออมก็ตาม

3. การทําธุรกิจใดๆ กับ ธพส.

หามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานท่ีมีสวนไดเสียทําธุรกิจใดๆ กับ ธพส. ท้ังในนามครอบครัว
หรือนิติบุคคล เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

4. การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงินจาก
คูคาหรือผูเก่ียวของกับธุรกิจของ ธพส. เวนแตในเทศกาลหรือประเพณีนิยมแตตองมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท
ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิเสธและตองรับของขวัญ ซึ่งมีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือ
เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือนําไปเปนของรางวัลแกพนักงาน
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการระหวางกันท่ีมีนัยสําคัญระหวาง
บริษัทกับบริษัทพิจารณาการเปดเผยสารสนเทศของ ธพส. ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวน

พนักงานทุกระดับ จะตองจัดทํารายงานการเปดเผยรายการท่ีสงสัยวาจะเปนผลประโยชน ท่ีขัดกันกับ
ผลประโยชนของ ธพส.  โดยแจงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและนําสงสํานักกรรมการผูจัดการ

2.12 นโยบายการเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชยและคาคุมครองประกันความรับผิด
ของกรรมการ

วัตถุประสงคของนโยบายนี้คือการใหรายละเอียดสิทธิกรรมการ

 สิทธิในการเขาถึงขอมูลของบริษัท
 สิทธิในการไดรับชดใชคาเสียหายกรณีถูกฟองรอง
 สิทธิไดรับความคุมครองประกัน สําหรับความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร (Directors’ and

Officers’ Liability Insurance)

หนังสือสิทธิ์การเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชยและคาคุมครองประกัน ความรับผิดของกรรมการ

ทุกครั้งเม่ือกรรมการเริ่มตนการดํารงวาระกรรมการใหม กรรมการใหมตองลงนามรับทราบ หนังสือสิทธิ
การเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชยและคาคุมครองประภัยความรับผิดของกรรมการท่ีใหสิทธิกรรมการตามท่ี
กลาวในนโยบายฉบับนี้

การเขาถึงขอมูล

กรรมการมีสิทธิทางกฎหมายท่ีจะไดขอมูลและสําเนาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการทําหนาท่ีกรรมการ ท้ัง
ในขณะท่ียังดํารงตําแหนงเปนกรรมการอยูและหลังจากหมดวาระ

เลขานุการคณะกรรมการเปนผูรักษาเอกสารการประชุมท้ังหมด กรรมการสามารถขอเอกสารเหลานั้นได
ถึงแมจะหมดวาระแลว

เอกสารท่ีเก่ียวของกับขอแนะนําทางกฎหมายสําหรับบริษัทและกรรมการแตละทาน

การขอขอมูลควรดําเนินการขอโดยผาน

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ
 ประธานกรรมการ หรือ
 คณะกรรมการโดยมติท่ีประชุม
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คาชดเชย

ธพส. จะจายคาชดเชยใหแกกรรมการและผูบริหารโดยครอบคลุมถึงคาใชจายท่ีสรางความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางท่ีกรรมการและผูบริหารปฏิบัติหนาท่ี ยกเวนหากการ
กระทําหรือการปฏิบัติหนาท่ีนั้นเกิดจากความไมซื่อสัตยหรือมีเจตนาละเลยตอหนาท่ี

การประกัน

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

 ความสําเร็จในการตอสูคดีจากการดําเนินการตามกฎหมาย
 ความรับผิดสวนตัวจากการฟองรองคดี
 คาชดเชยท่ีบริษัทจายใหแกกรรมการ

นโยบายไมรวมถึงคาเสียหาย/ คาธรรมเนียมฟองรองท่ีเกิดข้ึนจากการฉอโกงความไมซื่อสัตยและความเสี่ยงท่ี
ครอบคลุมแลวในนโยบายอ่ืน (เชน การประกันภัยความรับผิดตอทรัพยสินและการบาดเจ็บทางรางกาย)

รายละเอียดเก่ียวกับนโยบาย (ความครอบคลุมท่ีมี ความจํากัดของความรับผิดชอบลักษณะของความรับ
ผิด คาเบี้ยประกัน) ไมสามารถเปดเผยตอผูใดไดยกเวนไดรับความยินยอมจากผูรับประกัน หรือกฎหมาย
กําหนดไว

การรายงานตอคณะกรรมการ

รายงานเรื่องนโยบายการประกันความรับผิดทางกฎหมายของกรรมการและผูบริหาร (D&O) ตอ
คณะกรรมการ ธพส. เปนประจําทุกป

การทบทวน

นโยบายการเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชย และคาคุมครองประกันภัยความรับผิดของกรรมการจะไดรับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการเพ่ือใหนโยบายนั้นตรงตามหนังสือสิทธิการเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชยและ
คาคุมครองประกันความรับผิดของกรรมการฉบับลาสุด
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3.1 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรนี้จัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดขอบเขตหนาท่ี ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือใชเปน
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดบรรลุตามวัตถุประสงค
โดยใหมีการสอบทานกฎบัตรอยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

1. วัตถุประสงค

คณะกรรมการบริหาร แตงตั้งโดยคณะกรรมการ ธพส. ตามขอบังคับบริษัท ขอ 16 เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธพส. ในการกลั่นกรองงาน กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติดานตาง ๆ
ของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ พิจารณาอนุมัติดําเนินการเรื่องตางๆ ตามอํานาจหนาท่ี
รวมท้ังติดตามงานตามท่ีคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

2. องคประกอบ

คณะกรรมการ ธพส. เปนผูแตงตั้งประธานและกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากกรรมการ ธพส. อยาง
นอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน โดยกรรมการผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยตําแหนง

3. คุณสมบัติ

เปนผู มีวิสัยทัศน มีความรู ความสามารถ ประสบการณ  ตลอดจนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ในฐานะกรรมการบริหาร รวมท้ังสามารถอุทิศเวลาและเสนอความคิดเห็นอยางเพียงพอในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหแก ธพส. ได

4. หนาท่ีและความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณากลั่นกรองเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา
1) การจัดทํา/แกไข ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
2) แผนธุรกิจ รายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุน
3) เสนอแนะนโยบายดานการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการตางๆ
4) การดําเนินการลงทุน การทําธุรกรรมทางการเงิน เพ่ือการเปดบัญชี กูยืม จํานํา จํานอง

คํ้าประกัน และการอ่ืนใด
5) แผนวิสาหกิจ และแผนดําเนินงานประจําป
6) การจัดซื้อ จัดจาง สินคาหรือบริการใดๆ ท่ีมีวงเงินเกิน 50 ลานบาทข้ึนไป
7) การนําทรัพยสินของ ธพส. ออกจัดหาประโยชน
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4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจางสินคาหรือบริการใดๆ ท่ีมีวงเงินเกิน 10 ลานบาท แตไมเกิน
50 ลานบาท

4.3 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
4.4 นําเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือทราบหรือพิจารณา
4.5 สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับผูชวยและ

รองกรรมการผูจัดการ และนําเสนอคณะกรรมการ ธพส. ใหความเห็นชอบ
4.6 พิจารณากลั่นกรองแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการ ผูบริหารระดับผูชวยและรอง

กรรมการผูจัดการ
4.7 พิจารณาโครงสรางคาตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผูบริหารระดับผูชวยและรอง

กรรมการผูจัดการ
4.8 พิจารณากลั่นกรองโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะนโยบาย

เก่ียวกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ ธพส.
4.9 พิจารณากลั่นกรองแผนแมบทและแผนการดําเนินงานประจําป ดานการบริหารทรัพยากร-บุคคล

นําเสนอคณะกรรมการ ธพส.พิจารณา
4.10 พิจารณาหลักเกณฑการประเมินผลการปรับข้ึนเงินเดือนประจําป รวมท้ังคาตอบแทนสวัสดิการ

ของพนักงานและลูกจาง
4.11 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
4.12 รายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือทราบหรือพิจารณา

5. วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง

5.1 ประธานและกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระของการเปนกรรมการ ธพส.
กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีก

5.2 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานและกรรมการบริหารจะพนจากตําแหนงเม่ือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการ ธพส. มีมติใหพนจากตําแหนง

5.3 กรณีประธาน และ/หรือ กรรมการบริหาร พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหคณะกรรมการ ธพส. แตงตั้ง
กรรมการ ธพส. ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปนประธาน และ/หรือกรรมการบริหารแทน โดยอยูใน
ตําแหนงเพียงเทาวาระของตนท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ ธพส.



สวนที่ 3 กฎบัตร

67

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการบริหารจะตองจัดใหมีการประชุมทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้งและ
กรรมการบริหารมีหนาท่ีท่ีจะตองเขารวมประชุมอยางสมํ่าเสมอ

6.2 ในการประชุมแตละครั้งจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม

6.3 ในกรณี ท่ีประธานกรรมการบริหารไมอยู ในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหน าท่ี ได
ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให ถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

6.5 ประธาน และ/หรือกรรมการบริหาร เปนผูมีสวนไดเสียในเรื่องใด ตองขอไมเขารวมประชุมและ
งดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

6.6 วาระการประชุมตองกําหนดเปนลายลักษณ อักษรไวลวงหนา และจัดสงเอกสารประกอบ
การประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เวนแตมีการเรียกประชุมเปนวาระเรงดวน จะจัดสงเอกสาร
ประกอบลวงหนานอยกวานั้น ก็ได

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารฯ จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ธพส. ไตรมาสละ 1 ครั้ง
รวมท้ังใหขอเสนอแนะในเรื่องตางๆ ตามความเหมาะสม
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3.2 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1. วัตถุประสงค

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้ งข้ึนโดยคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการ ธพส.
ในการปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลความถูกตองและเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบ ภายใน การบริหารความเสี่ยง และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
และนโยบาย ตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ ธพส. เพ่ือให ธพส. มีการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยุติธรรม โปรงใสและมีการกํากับดูแลท่ีดี ตามหลัก
บรรษัทภิบาล

2. องคประกอบ

2.1 คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการ ธพส. เปนคณะกรรมการ-ตรวจสอบ
ประกอบดวย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คนและกรรมการตรวจสอบ 2 คน ซึ่งตองเปน
กรรมการอิสระทุกคน และอยางนอย 1 คนตองมีความรูความเขาใจและมีประสบการณดาน
การบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได

2.2 ผูบริหารระดับสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตําแหนง

3. คุณสมบัติ

3.1 มีความเปนอิสระ สามารถใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความเปน
อิสระและเท่ียงธรรม

3.2 มีความรูเก่ียวกับธุรกิจของ ธพส. เปนอยางดี
3.3 มีความสามารถปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย โดยไมอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ ธพส. หรือผูบริหารของ ธพส.
3.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี

ในการหารือและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
3.5 มีความซือ่สัตยสุจริต เปนผูท่ีไดรับความเชื่อถือ ไววางใจ และเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป
3.6 เปนผูท่ีสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ
3.7 ไมเปนขาราชการประจําท่ีดํารงตําแหนงในกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ
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3.8 ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูกําหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือมีอํานาจ
ในการตัดสินใจดานการบริหาร รวมท้ังไมเปนพนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน
หรือคาตอบแทนประจําจาก ธพส. ผูท่ีเก่ียวของหรือบริษัทยอย บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ
ท้ังนี้ ไมวาในขณะดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือ
ภายในระยะเวลา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบ

3.9 ไมเปนผูมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ธพส. ท้ังนี้ ไมวาในขณะดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 1 ป กอนวันท่ีไดรับแตงตั้ง
เปนประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ

3.10 ไมเปนบุพการี ผูสืบสันดานหรือคูสมรสของกรรมการ ธพส. ผูบริหารสูงสุด ฝายจัดการ ผูบริหาร
ระดับสูงสุดสายงานตรวจสอบภายใน หรือผูตรวจสอบภายในของ ธพส.

4. วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง

4.1 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีเปนกรรมการ ธพส. มีวาระการดํารงตําแหนง
ตามวาระของการเปนกรรมการ ธพส. กรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจ
ไดรับการแตงตั้งใหมไดอีก แตไมควรไดรับการตอวาระโดยอัตโนมัติ

4.2 นอกจากการพนจากตําแหนงตาม .4 1 แลว ใหประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
พนจากตําแหนงเม่ือ

(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการตรวจสอบ
(3) ตาย
(4) ลาออก
(5) ถูกถอดถอนโดยมตคิณะกรรมการ ธพส.
(6) ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายให จําคุก เวนแตใน

ความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(8) เปนบุคคลลมละลาย

4.3 กรณีกรรมการตรวจสอบประสงคจะลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบ
ควรแจงตอคณะกรรมการ ธพส. ลวงหนา 1 เดือนพรอมเหตุผลเพ่ือใหคณะกรรมการ ธพส. ได
พิจารณาแตงตั้งบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนทดแทนกรรมการตรวจสอบท่ีลาออก
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4.4 เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดจนครบกําหนดวาระ มีผลใหจํานวนกรรมการนอยกวาจํานวนท่ีกําหนด ให
คณะกรรมการ ธพส. แตงตั้งกรรมการตรวจสอบใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3
เดือน นับตั้งแตวันท่ีจํานวนกรรมการไมครบถวน เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

4.5 กรณีมีกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการ ธพส. แตงตั้งบุคคลท่ี
มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบแทน เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบ
ตามท่ีคณะกรรมการ ธพส. กําหนดโดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระท่ีเหลืออยูของ ผูท่ีตนแทน

5. หนาท่ีและความรับผิดชอบ
5.1 สอบทานรายงานทางการเงินของ ธพส. เพ่ือใหม่ันใจวารายงานทางการเงินนั้นไดจัดทําอยางครบถวน

ถูกตองเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอครบถวน
เชื่อถือได

5.2 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแล
ท่ีดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

5.3 สอบทานการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติ
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ ธพส.

5.4 สอบทานใหมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี และความเปนอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน
กํากับดูแลการพัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน  รวมท้ังพิจารณาความเพียงพอของ
จํานวนและทักษะของผูตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม

5.5 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจําป งบประมาณ
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรและคูมือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน

5.6 ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีและอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวาจําเปน รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการ
ธพส.

5.7 พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง และประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงสุด
ของสายงานตรวจสอบภายใน

5.8 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีโอกาส
เกิดการทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

5.9 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปของบริษัทฯ
5.10 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย ซึ่งอยูภายใต

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบตองประชุมรวมกันอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ในกรณีจําเปนอาจ
เชิญผูบริหารสูงสุด ฝายจัดการ หรือบุคคลอ่ืนเขารวมประชุม ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ตองมีการประชุมรวมกับ ผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารสูงสุด ฝายจัดการ หรือบุคคลอ่ืนเขารวม
ดวยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

6.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตองมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3
ของจํานวนกรรมการตรวจสอบท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม หากประธานกรรมการ
ตรวจสอบไมมาประชุมใหกรรมการตรวจสอบท่ีมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปน
ประธานในท่ีประชุม

6.3 วาระการประชุมควรกําหนดเปนลายลักษณอักษรไวลวงหนา และจัดใหมีการสงเอกสาร
ประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการตรวจสอบลวงหนากอนการประชุมเปนเวลาอยางนอย
5 วัน และใหเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูบันทึกรายงานการประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให ถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานใน
ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ท้ังนี้ เลขานุการของคณะกรรมการ-
ตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และกรรมการตรวจสอบผูท่ีมีสวนไดเสียใดๆ ในเรื่อง
ท่ีพิจารณาจะตองไมเขารวมประชุม รวมท้ังหามมิใหแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น ๆ

7. คาตอบแทน

ใหกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ งนอกเหนือจาก
คาตอบแทน ในฐานะกรรมการ ธพส. โดยเหมาจายเปนรายเดือนเทากับเบี้ยประชุมกรรมการ ธพส. โดยใหประธาน
กรรมการ ตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 25 ของคาตอบแทนดังกลาว และใหเลขานุการไดรับ
คาตอบแทน ในลกัษณะเหมาจายเปนรายเดือนเทากับก่ึงหนึ่งของคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

8. การรายงาน

8.1 เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีพบวามีการปฏิบัติท่ีฝาฝน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินงานของ ธพส. ใหแจงตอผูบริหารสูงสุดเพ่ือพิจารณาสั่งใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานดําเนินการแกไขเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติ
คณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

8.2 เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีมีขอสงสัยวามีรายการหรือ
การกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอผลการดําเนินงานของ ธพส. อยางรายแรง การ
ขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพรองท่ีสําคัญในระบบ
การควบคุมภายใน ใหรายงานตอคณะกรรมการ ธพส. ทันที เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขโดย
ไมชักชา



สวนที่ 3 กฎบัตร

72

8.3 รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ
คณะกรรมการ บริษัทอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุดในแตละ
ไตรมาส ยกเวนรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ีสี่ ใหจัดทําเปนรายงานผลการดําเนิน
ประจําป พรอมท้ังสงรายงานดังกลาวใหกระทรวงการคลังเพ่ือทราบภายใน 90 วันนับแตวันสิ้น
ปบัญชีการเงินของบริษัทฯ

8.4 เปดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัทฯ

9. ท่ีปรึกษา

9.1 ในกรณีท่ีการดําเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความจําเปน
ตองอาศัยความรูความสามารถจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใหคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอตอ
คณะกรรมการ ธพส. เพ่ือพิจารณาใหมีการดําเนินการวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องดวยคาใชจาย
ของ ธพส. ได ท้ังนี้ การดําเนินการวาจางใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ

9.2 ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือท่ีปรึกษาท่ีแตงตั้งมาจากคนภายนอกตองไมเปนผูท่ีมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับ ธพส. และไมเปนบุพการี ผูสืบสันดาน หรือคูสมรสของกรรมการ ธพส.
ผูบริหารสูงสุด ฝายจัดการ ผูบริหารระดับสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบ
ภายในของ ธพส.
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3.3 กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง

คณะกรรมการ ธพส. ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ไดแตงตั้ งคณะกรรมการความเสี่ยง
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ ธพส. ในการกํากับดูแลและสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของ ธพส. อยูในระดับท่ียอมรับ
ได พรอมท้ังการใช ทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งจะชวยสรางมูลคาใหแก ธพส.
ท้ังนี้ คณะกรรมการความเสี่ยง จึงไดจัดทํากฎบัตรข้ึนโดยระบุถึงวัตถุประสงค องคประกอบ อํานาจหนาท่ี และ
แนวทางปฏิบัติ เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค

คณะกรรมการความเสี่ยง มุงสนับสนุนใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ธพส. เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอยูในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะ
ปฏิบัติหนาท่ีในการกํากับดูแลตามแนวทางท่ีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกําหนด โดยการรับทราบ และ
สอบทานความเสี่ยงพรอมใหความเห็นหรือขอเสนอแนะ และใหการสนับสนุนอันเปนประโยชนตอการบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมของ ธพส.

2. องคประกอบ

2.1 คณะกรรมการ ธพส. เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ซึ่งแตงตั้ง
จากกรรมการ ธพส. กรรมการผูจัดการ ธพส. และ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก

2.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงตั้งจากกรรมการ ธพส. สําหรับกรรมการท่ีเหลือ
แตงตั้งจากกรรมการ ธพส. หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได

3. คุณสมบัติ

เปนผูมีวิสัยทัศน มีความรู ความชํานาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดําเนินงานดานบริหารความ
เสี่ยง ของ ธพส. เปนอยางดี

4. หนาท่ีและความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณากําหนดนโยบายและกรอบความเสี่ยงของ ธพส. (Risk Management Framework) รวมถึง
ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการ ธพส. และฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร

4.2 กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จในระดับองคกร ตลอดจน
ระดับโครงการ
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4.3 พิจารณาความเสี่ยงท่ีสําคัญของ ธพส. เสนอแนะวิธีปองกันและวิธีลดระดับความเสี่ยง พรอมท้ัง
ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

4.4 สนับสนุนผูบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน การประเมินปจจัยความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ให
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ

4.5 รายงานการกํากับผลการประเมินความเสี่ยง และการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงตอ
คณะกรรมการ ธพส. เพ่ือทราบเปนประจํา ในกรณีท่ีมีเรื่องสําคัญซึ่งกระทบตอบริษัทฯ อยางมี
นัยสําคัญตองรายงานตอคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด

4.6 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
4.7 นําเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือทราบ

5. วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง

5.1 คณะกรรมการความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ ง
กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดอีก

5.2 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ
1) พนจากการเปนกรรมการ ธพส.
2) ลาออก
3) ตาย
4) คณะกรรมการ ธพส. มีมติใหพนจากตําแหนง

5.3 ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการ ธพส. แตงตั้งกรรมการ
แทนภายใน 3 เดือน นับจากวันท่ีตําแหนงวางลง โดยใหกรรมการท่ีเขามาแทนมีวาระการดํารง
ตําแหนงเทากับระยะเวลาท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนดํารงตําแหนงแทน เวนแตในกรณีท่ีกรรมการท่ี
พนจากตําแหนงมีวาระการดํารงตําแหนงเหลือไมถึง 3 เดือน จะไมตั้งกรรมการแทนก็ได

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการความเสี่ยงจะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6.2 ในการประชุมแตละครั้งจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม
6.3 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการท่ีมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม
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6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

6.5 วาระการประชุมตองกําหนดเปนลายลักษณอักษรไวลวงหนา และจัดสงเอกสารประกอบ การ
ประชุมลวงหนาอยางนอย 5 วัน เวนแตมีการเรียกประชุมเปนวาระเรงดวนจะจัดสงเอกสาร
ประกอบลวงหนานอยกวานั้นก็ได

7. การรายงาน

7.1 คณะกรรมการความเสี่ยง ตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ธพส. อยางนอย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

7.2 คณะกรรมการความเสี่ยง ตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูถือหุนในรายงานประจําป
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3.4 กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม

คณะกรรมการ ธพส. ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธพส. ในการกําหนด
หลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีในกิจการดานตางๆ ของ ธพส. ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและแสดงความรับผิดชอบตอสังคมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือนําพา ธพส. ไปสูความสําเร็จ
ท่ียั่งยืนท่ีมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียท้ังปวง

1. วัตถุประสงค
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม มีวัตถุประสงคในการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้
1.1 เพ่ือวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดานกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม

ใหมีแบบแผนและมาตรฐานสากลอยางเปนรูปธรรม
1.2 เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและแนวทางของความรับผิดชอบ

ทางสังคม ใหแก คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ของ ธพส. และเพ่ือสรางใหเกิดจิตสํานึก
และตระหนักถึงความสําคัญในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและนําแนวคิดของความ
รับผิดชอบทางสังคมไปสูการปฏิบัติ

1.3 เพ่ือเสริมสรางให ธพส. มีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักความโปรงใส นาเชื่อถือ
ตรวจสอบไดและมีคุณธรรม

1.4 เพ่ือกํากับดูแลให คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ธพส. ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีอยางถูกตอง เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย

2. องคประกอบ

2.1 คณะกรรมการ ธพส. เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม
มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ซึ่งแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผูจัดการ
ธพส. และ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก

2.2 ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมแตงตั้งจากกรรมการ ธพส.
สําหรับกรรมการท่ีเหลือใหแตงตั้ง จากกรรมการ ธพส. หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได

3. คุณสมบัติ

เปนผูมีวิสัยทัศน มีความรู ความชํานาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดําเนินงานดานการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมของ ธพส. เปนอยางดี
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4. หนาท่ีและความรับผิดชอบ

4.1 กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและดานการสงเสริมความ
รับผิดชอบตอสังคม เพ่ือใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืนและสามารถสรางคุณคาใหแกองคกร สังคม
และประเทศชาติ นําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. อนุมัติ

4.2 สงเสริมและกํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร และ
พนักงาน เปนไปตามนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายการสงเสริมความ
รับผิดชอบตอสังคม

4.3 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลและกํากับการปฏิบัติงานขององคกรใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติท่ีไดวางเอาไว (Compliance Unit)

4.4 สอบทานกฎบัตร ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบตอสังคมใหทันสมัยเปนประจําทุกป

4.5 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
4.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือทราบหรือพิจารณา
4.7 รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูถือหุนในรายงานประจําป (Annual Report) เพ่ือทราบ

5. วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง

5.1 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 2 ป นับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการ
แตงตั้งใหมไดอีก

5.2 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ
1) พนจากการเปนกรรมการ ธพส.
2) ลาออก
3) ตาย
4) คณะกรรมการ ธพส. มีมติใหพนจากตําแหนง

5.3 ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการ ธพส. แตงตั้งกรรมการ
แทนภายใน 3 เดือน นับจากวันท่ีตําแหนงวางลง โดยใหกรรมการท่ีเขามาแทนมีวาระการดํารง
ตําแหนงเทากับเวลาท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนดํารงตําแหนงแทน เวนแตในกรณีท่ีกรรมการท่ีพน
จากตําแหนงมีวาระการดํารงตําแหนงเหลือไมถึง 3 เดือน จะไมตั้งกรรมการแทนก็ได
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6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม จะตองจัดใหมีการประชุมอยาง
นอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6.2 ในการประชุมแตละครั้ง จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม

6.3 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการ
ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

6.5 วาระการประชุมตองกําหนดเปนลายลักษณ อักษรไวลวงหนา และจัดสงเอกสารประกอบ
การประชุม ลวงหนาอยางนอย 5 วัน เวนแตมีการเรียกประชุมเปนวาระเรงดวน จะจัดสง
เอกสารประกอบลวงหนานอยกวานั้นก็ได

7. การรายงาน

7.1 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม ตองรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตอคณะกรรมการ ธพส. อยางนอย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

7.2 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม ตองรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตอผูถือหุนในรายงานประจําป (Annual Report)
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3.5 กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

กฎบัตรนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน อันจะ
เปนการสงเสริมใหองคกรมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางท่ีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกําหนด โดยใหมี
การสอบทานกฏบัตรอยางนอยปละ 1 ครั้งตาม แนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

1. วัตถุประสงค

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แตงตั้ งข้ึนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ธพส. ในการกลั่นกรองคุณสมบัติของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง เสนอแนะโครงสราง
คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมถึงนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน
ๆ ของบริษัทโดยรวม อีกท้ังพิจารณากลั่นกรองแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงและดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

2. องคประกอบ

2.1 คณะกรรมการ ธพส. เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีจํานวน
ไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 5 คน ซึ่งแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผูจัดการและ/หรือ
ผูทรงคุณวฒุิภายนอก

2.2 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แตงตั้งจากกรรมการ ธพส. สําหรับกรรมการ
ท่ีเหลือแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได

3. คุณสมบัติ

เปนผูมีวิสัยทัศน มีความรู ความชํานาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดําเนินงานดานสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนให ธพส. เปนอยางดี

4. หนาท่ีและความรับผิดชอบ

4.1 กลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนดเสนอ
คณะกรรมการ ธพส. เพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ ธพส.

4.2 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
4.3 รายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือทราบหรือพิจารณา
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5. วาระการดํารงตําแหนงและพนจากตําแหนง
5.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันท่ี

ไดรับแตงตั้ง โดยกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดอีก
5.2 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ

1) พนจากการเปนกรรมการ ธพส.
2) ลาออก
3) ตาย
4) คณะกรรมการ ธพส. มีมติใหพนจากตําแหนง

5.3 ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการ ธพส. แตงตั้งกรรมการแทน
ภายใน 3 เดือน นับจากวันท่ีตําแหนงวางลง โดยใหกรรมการท่ีเขามาแทนมีวาระการดํารงตําแหนง
เทากับเวลาท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนดํารงตําแหนงแทน เวนแตในกรณีท่ีกรรมการท่ีพนจากตําแหนง
มีวาระการดํารงตําแหนงเหลือไมถึง 3 เดือน จะไมตั้งกรรมการแทนก็ได

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและบริหารทรัพยากรจะตองจัดใหมีการประชุม
อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6.2 ในการประชุมแตละครั้งจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม

6.3 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการ
ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

6.5 วาระการประชุมตองกําหนดเปนลายลักษณอักษรไวลวงหนา และจัดสงเอกสารประกอบการ
ประชุม ลวงหนาอยางนอย 5 วัน เวนแตมีการเรียกประชุมเปนวาระเรงดวนจะจัดสงเอกสาร
ประกอบลวงหนานอยกวานั้นก็ได

7. การรายงาน
7.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ

ธพส. อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
7.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูถือหุนใน

รายงานประจําป
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3.6 กฎบัตรคณะทํางานบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค

คณะทํางานการบริหารความเสี่ยงมีหนาท่ีรับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและมติท่ีประชุมจาก
คณะกรรมการความเสี่ยง เพ่ือมาจัดทําแนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดังนี้

2. องคประกอบ

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบดวยผูบริหารของบริษัทท่ีเปนตัวแทนของหนวยงานทุกหนวย
โดยตองไดรับการแตงตั้งจากกรรมการผูจัดการ

3. คุณสมบัติ

กรรมการผูจัดการหรือบุคคลท่ีกรรมการผูจัดการแตงตั้งเปนประธานคณะอนุกรรมการ และควร
แตงตั้งพนักงานหนึ่งคนเปนเลขานุการคณะทํางานบริหารความเสี่ยง

4. หนาท่ีและความรับผิดชอบ

4.1 กําหนดกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยการ
4.1.1 กําหนดสภาพแวดลอม: โดยพิจารณาปจจัยภายในและภายท้ังนอกและกําหนดขอบเขต

รวมถึงหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงซึ่งควรรวมถึง Strategic Risk (including
market risk) Operational Risk, Financial Risk (including liquidity risk),
Compliance Risk (Reputation risk is included)

4.2 จัดการใหหนวยงานเจาของความเสี่ยงทําการ
4.2.1 ระบุความเสี่ยง: ระบุ เหตุการณการณ ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบกับการบรรลุ

วัตถุประสงคของบริษัท
4.2.2 วิเคราะหความเสี่ยง: ระบุผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงท่ีไดระบุ

ไว รวมถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายในตางๆ ท่ีมีอยู
4.2.3 ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งอยูในดุลยพินิจของแตละหนวยงานโดยการ

คัดเลือกและเห็นชอบทางเลือกในการลดโอกาสและผลกระทบของการเกิดความเสี่ยง
และดําเนินการตามทางเลือก คือ หลีกเลี่ยง ยอมรับ โอน ลด
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4.3 ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง: โดยคณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งพิจารณาจาก

4.3.1 การกําหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเสีย่ง
4.3.2 การประเมินและคัดเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยง
4.3.3 รายงานผลบริหารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง
4.3.4 หนวยงานเจาของความเสี่ยงดําเนินการตามมาตรการจัดการท่ีกําหนด

5. วาระการดํารงตําแหนงและพนจากตําแหนง

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ท่ีพนตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ ธพส. อีกได นอกจากการพนตําแหนงตาม
วาระแลว การพนจากตําแหนงเม่ือ เสียชีวิต ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ

ในกรณีท่ีตําแหนงทํางานวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดขางตนมาดํารงตําแหนงแทนเทากับ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู

6. การประชุม

ประชุมปละ 6 ครั้งและบันทึกมติการประชุมเพ่ือเปนหลักฐานเก่ียวกับการตัดสินใจ และการ
ทบทวนความเสี่ยงในประเด็นตางๆ

7.การรายงาน

คณะทํางานการบริหารความเสี่ยงมีหนาท่ีรายงานตอคณะกรรมการความเสี่ยง
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4.1 คําบรรยายลักษณะงานของประธานคณะกรรมการ

บทบาทในฐานะประธานคณะกรรมการ
1. เปนผูนําคณะกรรมการ ธพส.
2. รับผิดชอบในประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ
3. รับผิดชอบในความสําเร็จของแผนกลยุทธของ ธพส. และเปาหมายทางการเงิน
4. ใหการสงเสริมสนับสนุนและคําปรึกษาในเรื่องงานแกกรรมการและกรรมการผูจัดการ
5. เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน

ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
6. เปนผูนําท่ีไดรับการยอมรับในทุกภาคสวน ท้ังหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน
7. นําประสบการณ มาปรับใชเพ่ือผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของ ธพส.
8. จัดใหมีวิสัยทัศนและมุมมองในระดับนโยบาย
9. ทําใหคณะกรรมการมีการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิผลและมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับฝายบริหาร
10. สรางความสัมพันธของการทํางานท่ีดีระหวางกรรมการเพ่ือใหเกิดทีมงานท่ีมีการรวมมือ กันและ

จุดประกายใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนไดผล หรือมติท่ีประชุมท่ีดีท่ีสุด
11. ใหคําปรึกษาเม่ือฝายบริหารหรือกรรมการตองการ
12. ขอความเห็นจากกรรมการแตละทานถึงการเพ่ิมประสิทธิผลของการทํางานของคณะกรรมการ
13. ใหมีประเมินผลงานคณะกรรมการประจําป
14. ใหมีประเมินผลงานกรรมการแตละทานประจําป
15. ใหมีประเมินผลงานคณะกรรมการชุดยอยประจําป
16. จัดการใหกรรมการไดรับขอมูลเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีกรรมการไดอยางสมบูรณ
17. มีสวนรวมในการบริหารผลงานของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง
18. ติดตามดูแลงบประมาณและผลการดําเนินงานทางการเงิน
19. ลงนามในเอกสาร เชน รายงานการประชุม รายงานการเงิน และรายงานประจําป
20. เปนตัวแทนของ ธพส. ทําหนาท่ีสรางความเขาใจท่ีดีเม่ือตองสื่อสารกับสาธารณชน
21. คอยสอดสองดูแลสถานการณภายนอกแทน ธพส.

ประธานคณะกรรมการมีหนาท่ีในการดูแลเรื่องการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทําหนาท่ีอยางมี
ความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ ในการสรางมูลคาและผลประโยชนระยะยาวใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
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บทบาทและความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการมีดังตอไปนี้
1. เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน รวมท้ังการประชุมท่ีไมมีผูบริหาร
2. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจําป รวมกับกรรมการผูจัดการ
3. ใหกรรมการไดรับเอกสารประกอบการประชุมลวงหนา อยางนอย 7 วัน เพ่ือมีเวลาเพียงพอท่ีจะ

อานเอกสารและเตรียมตัวเขาประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นดวยความเปนอิสระ
4. ในระหวางการประชุมเปนผูนําการประชุม กระตุนใหกรรมการมีการซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นอยางท่ัวถึงและอยูในประเด็นของวาระท่ีกําลังประชุม กอนมีการตัดสินใจและมีมติ
ท่ีประชุม

5. ประธานกรรมการไมชี้นําการตัดสินใจ ควรใหกรรมการทานอ่ืนเปนผูใหความเห็นและผูออกเสียง
กอน

6. ติดตามมติท่ีประชุมท่ีไดรับการอนุมัติ ถึงการไดนําไปปฏิบัติและมีการรายงานถึงผลสําเร็จของงาน
7. ตรวจสอบดูวามีการมอบหมายอํานาจท่ีสมควรใหแกฝายบริหาร

4.2 คําบรรยายลักษณะงานของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารมีหนาท่ีกํากับดูแลบริษัท เปนตัวแทนของผูถือหุนในการรักษาผลประโยชน
ใหกับบริษัท และตองมีความเขาใจความแตกตางระหวาง การกํากับดูแลและการบริหาร เพ่ือจะหลีกเลี่ยง
ประเด็นปญหาการเขาไปเก่ียวของ การปฏิบัติงานซึ่งเปนหนาท่ีของฝายบริหาร

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารมีหนาท่ีติดตามดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของฝายบริหาร และงานของ ธพส.
เพ่ือทําใหแนใจวาผลประโยชนของ ธพส. เปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด

นอกจากนั้นความรับผิดชอบของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารยังรวมถึง
1. การใชความสามารถและประสบการณอยางเต็มท่ี
2. ออกความคิดเห็นอยางมีวิสัยทัศนในเรื่องของกลยุทธ
3. รูจักผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการดําเนินงานของ ธพส.
4. มีความรูความเขาใจการบัญชีของ ธพส. ในระดับทํางานได
5. รูจักผูบริหารและพนักงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนงานของคณะกรรมการ
6. รูจักเครื่องมืออํานวยความสะดวก (Facilities) ของ ธพส.
7. ตระหนักถึงความตองการของผูมีสวนไดเสีย สังคมและชุมชน
8. มีความเขาใจประเด็นความทาทายปจจุบันของภาคธุรกิจของ ธพส.
9. มีความเขาใจในสภาพแวดลอมของกฎหมายและขอบังคับท่ี ธพส. ตองปฏิบัติตาม
10. เปนสวนหนึ่งของทีมคณะกรรมการทํางานอยางสรางสรรค
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11. รักษาความลับของ ธพส.
12. ปฏิบัติตนเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา ใหความรูแกคณะกรรมการและผูบริหาร
13. มีการตัดสินใจอยางเปนอิสระ
14. ปรึกษาประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจัดการนอกหองประชุม เม่ือเกิดเรื่องท่ีไมถูกตอง

เพ่ือหาทางออก
15. ปรึกษาประธานกรรมการลวงหนากอนการประชุม หากตองการใหขอมูลหรือเอกสารเพ่ิมในท่ีประชุม
16. หากตองการเปนตัวแทนของ ธพส. ใหขออนุมัติอํานาจในการเปนตัวแทนของ ธพส. จากประธาน

กรรมการ หรือคณะกรรมการกอน
17. ทําหนาท่ีเปนตัวแทนท่ีดีของ ธพส.
18. แจงประธานกรรมการทันทีหากไมสามารถทําหนาท่ีกรรมการได

สิทธิ์ของกรรมการ
1. สามารถเขาถึงขอมูลท่ีเพียงพอ ท่ีจะทําใหไดขอมูลเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีกรรมการได มีสิทธิจาง

ผูเชี่ยวชาญภายนอกมาใหคําปรึกษาหารือ ในเรื่องท่ีกรรมการไมสันทัด โดยตองไดรับอนุมัติจาก
ประธานกรรมการและ ธพส. เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

2. ไดรับการคุมครองตาม Company’s Directors’ and Officers’ Liability insurance policy
3. เขารวมในขอตกลงการเขาถึงขอมูลการชดเชยและการประกันของ ธพส.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะท่ีกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารอยูในคณะกรรมการ
1. อานเอกสารประกอบการประชุมพรอมเตรียมคําถามกอนเขาประชุม
2. หากขอมูลจากเอกสารประกอบการประชุมท่ีไดรับยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหตัดสินใจได
3. สามารถขอขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเลขานุการคณะกรรมการ
4. มีสวนรวมในการออกความคิดเห็นอยางเต็มท่ีและตรงไปตรงมา
5. ในระหวางมีการอภิปรายในหองประชุม สามารถยอมรับในกรณีท่ีเพ่ือนกรรมการออกความเห็นท่ี

ขัดแยงกัน
6. เขารวมประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือรวมออกความคิดเห็นในทุกวาระจนจบการประชุม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย
กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารและดํารงตําแหนงคณะกรรมการชุดยอย
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการชุดยอยอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือรวมออกความคิดเห็นในทุกวาระจนจบ

การประชุม
2. เขาใจกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย เชน เปาหมาย วัตถุประสงค และหนาท่ี
3. เขาใจบทบาทของฝายบริหารในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการชุดยอย
4. จะตองอานเอกสารประกอบการประชุมพรอมเตรียมคําถาม และความคิดเห็นกอนเขาประชุม
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4.3 คําบรรยายลักษณะงานของกรรมการผูจดัการ

กรรมการผูจัดการเปนผูนําในการบรหิารงานประจํา โดยไดรับมอบหมายอํานาจหนาท่ีจากคณะกรรมการ
ซึ่งเปนตัวแทนผูถือหุน กรรมการผูจัดการมีหนาท่ีบริหาร ธพส. คณะกรรมการ ธพส. มีหนาท่ีกํากับดูแล ธพส.
โดยผานกรรมการผูจัดการ กรรมการผูจัดการ มีหนาท่ีนํากลยุทธไปปฏิบัติและคอยติดตามดูแล เปาหมาย
ยุทธวิธี แผนงานและนโยบายใหเปนไปตามทิศทางกลยุทธท่ีกําหนดไว

หนาท่ีเฉพาะอยาง
1. เลือกใชวิสัยทัศน ภารกิจ และคานิยม ท่ีจะสรางผลประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน
2. ขับเคลื่อน ธพส. ใหบรรลุเปาหมายท้ังทางดานการเงินและดานท่ีไมใชการเงิน
3. เปนตัวแทนของ ธพส. ใหผูถือหุน ลูกคา คูคา ภาครัฐ หนวยงานกํากับดูแลผูมีสวนไดเสียและ

ชุมชน เห็นถึงคานิยมและพันธกิจ ธพส.
4. สรางแรงบันดาลใจใหกับทีมผูบริหาร พนักงานท่ีมีผลงานดี โดยการดึงดูดรักษาใหทํางานกับ ธพส.
5. ทําให ธพส. มีวัฒนธรรมองคกรท่ีดี

บทบาทของเลขานุการคณะกรรมการ
1. จัดการประชุมผูถือหุน การประชุมคณะกรรมการ ธพส. การประชุมคณะกรรมการชุดยอย โดยมี

การเชิญประชุมและการจัดการประชุมอยางถูกตองตามระเบียบ
2. บริหารจัดการเอกสารประกอบการประชุมและข้ันตอนการประชุม
3. บันทึกรายงานการประชุม
4. สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการในเรื่องนโยบาย ข้ันตอนและการปฏิบัติ ตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดแีละสงเสริมความรับผิดชอบทางสังคม

แผนกลยุทธ
5. พัฒนาแผนกลยุทธเพ่ือสรางมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน และนําเสนอคณะกรรมการ เพ่ือขอ

คําแนะนํา ทบทวนและอนุมัติ
6. นําแผนกลยุทธไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายและรายงานความกาวหนาของงานเทียบกับแผนใหแก

คณะกรรมการ

การบริหารการปฏิบัติงาน
7. จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปและนําเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือพิจารณา และอนุมัติ
8. นําแผนการปฏิบัติงานประจําปไปปฏิบัติและรายงานความกาวหนาของงานเทียบกับแผนใหแก

คณะกรรมการ ธพส.
9. จัดทํานโยบายการควบคุมดูแลงานประจํา นําเสนอใหคณะกรรมการ ธพส.ผูอนุมัติ
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การบริหารความเสี่ยง
10. สรางระบบการระบุและบริหารความเสี่ยงในขอบเขตของนโยบายบริหารความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการ ธพส.

ไดอนุมัติ
11. รายงานการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ ธพส. ตามนโยบายบริหารความเสี่ยง
12. กํากับดูแลการเปดเผยงบการเงินของ ธพส. ใหมีความถูกตองสมบูรณ  ซื่อตรงเปนไปตามนโยบาย

กระบวนการข้ันตอนและการควบคุมภายใน
13. ติดตามดูแลให ธพส. ปฏิบัติตามกฎเกณฑและกฎหมาย
14. มีนโยบายการปฏิบัติงานและข้ันตอนงานทํางาน ซึ่งนําไปปฏิบัติจริงและคอยปรับปรุงใหทันตอ

เหตุการณ

ประสิทธิผลของ ธพส.
15. พัฒนาบริษัทใหมีความแข็งแกรงดวยการจัดสรรบุคคลใหถูกท่ีเหมาะสมกับงาน
16. ม่ันใจวาวัฒนธรรมองคกรสอดคลองกับคานิยม
17. ใหคําแนะนําเม่ือคณะกรรมการแตงตั้งผูบริหารบางตําแหนงท่ีคณะกรรมการสงวนอํานาจไว

แตงตั้งตําแหนงนั้นเอง
18. นําระบบการบริหารผลงานใชท่ัวท้ัง ธพส.
19. รับผิดชอบการบริหารผลงานของผูบริหารระดับสูง
20. ม่ันใจวากลยุทธเก่ียวกับบุคลากรและระบบผลตอบแทนนั้นเหมาะสม เพียงพอท่ีจะดึงดูดรักษา

บุคลากรท่ีมีความสามารถและเหมาะกับ ธพส. เพ่ือนํากลยุทธและแผนการปฏิบัติงานไปปฏิบัติให
เกิดผลสําเร็จรวมกัน

การกํากับดูแล
21. สื่อสารกับคณะกรรมการใหทันเวลาเม่ือมีเรื่องรายแรงท่ีสงผลกระทบบริษัท
22. สื่อสารกับประธานกรรมการและกรรมการทานอ่ืนๆ เปนประจํา เพ่ือใหคณะกรรมการไดรับ

ขอมูลท่ีจําเปนในการทํางานไดอยางถูกตองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
23. ชวยคณะกรรมการชุดยอยในการทํางานตามกฎบัตร
24. จัดหาเวลาใหคณะกรรมการไดมีโอกาสพบปะกับผูบริหารระดับสูง
25. ปรึกษากับคณะกรรมการเรื่องการจัดใหมีแผนการสืบทอดตําแหนงอยางจริงจังสําหรับตําแหนง

กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง
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ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
26. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
27. มีสวนรวมในการพัฒนาวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของกรรมการผูจัดการท้ังประจําป

และระยะยาว ใหสอดคลองกับกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนคานิยมขององคกร

สังคม สิ่งแวดลอมและจริยธรรม
28. ปลูกฝงเอาใจใสการตัดสินใจของผูบริหารใหมีความรับผิดชอบและจริยธรรม
29. กําหนดใหพนักงานเขาใจถึงจริยธรรมของ ธพส.
30. นํา ธพส. ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
31. เปนผูนําของชุมชนและ ธพส. มีสวนรวมในการทําใหชุมชนท่ี ธพส. ตั้งทําการมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน
32. เปนกระบอกเสียงให ธพส. และบริหารจัดการใหมีความสัมพันธท่ีดีกับผูมีสวนไดเสีย
33. รับผิดชอบในการสื่อ วิสัยทัศน ภารกิจ คานิยม กลยุทธ แผนการปฏิบัติงานใหแกผูมีสวนไดเสีย

อ่ืนๆ
34. ปฏิบัติตามคําสั่งอ่ืนๆ จากคณะกรรมการ

การทบทวน
คณะกรรมการ ธพส. ทบทวนคําบรรยายลักษณะงานของกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกปและ

ปรับปรุงเม่ือเห็นสมควร
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ใบลงนามความเขาใจและถือปฏิบัติ
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

ขาพเจาไดรับและอานหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีแลว มีความเขาใจ และยอมรับเปนหลักปฏิบัติ
ในการดําเนินงานตอไป

(……………………….………………………….)

ตําแหนง…………………………………………

วันท่ี……..…../……………/……………….
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