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คํานิยาม
คณะกรรมการ ธพส.

หมายถึง

กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน

คณะกรรมการชุดยอย

หมายถึง

กรรมการที่ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ธพส.
ใหมีหนาที่รับผิดชอบในบางเรื่องเฉพาะดาน
เชน คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

หมายถึง

กรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ ธพส. และ
ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ ธพส. ดํารงตําแหนง
ในคณะกรรมการบริหาร

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

หมายถึง

กรรมการที่ไมมีตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัท
ที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการอยูอาจเปนผูถือหุนหรือ
ตัวแทนผูถือหุนได

กรรมการโดยตําแหนง

หมายถึง

กรรมการที่ดํารงตําแหนงของหนวยงานตามที่กฎหมาย
จัดตั้งตามระเบียบหรือขอบังคับของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ กําหนด

กรรมการผูแ ทนกระทรวงการคลัง

หมายถึง

กรรมการซึ่งเปนขาราชการประจําในสังกัด
กระทรวงการคลัง

กรรมการผูแทนหนวยราชการ

หมายถึง

กรรมการซึ่งเปนขาราชการประจําในสังกัด
หนวยราชการอื่นนอกเหนือจากกระทรวงการคลัง

กรรมการอื่นหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

หมายถึง

กรรมการที่ไมใชกรรมการโดยตําแหนง หรือ
กรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง หรือ
กรรมการผูแทนสวนราชการ
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กรรมการอิสระ

หมายถึง

กรรมการจากภายนอกที่ไมไดมีตําแหนงเปนผูบริหารของ
รัฐวิสาหกิจ ไมเปนกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันรัฐวิสาหกิจ และเปนอิสระจาก
ผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ โดยสามารถ
ทําหนาที่คุมครองผลประโยชนของรัฐหรือผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกันและสามารถชวยดูแลไมใหเกิดรายการ
ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางรัฐวิสาหกิจกับ
บุคคลที่เกี่ยวของกับตน

คณะทํางาน

หมายถึง

ผูบริหารที่ไดัรับมอบหมายในการรับผิดชอบงานเปนคณะ
โดยมีกรรมการผูจัดการหรือรองกรรมการผูจัดการหรือ
ผูชวยกรรมการผูจัดการหรือผูที่ กรรมการผูจัดการเปน
ผูแตงตั้งเปนประธาน
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ประกาศ
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
ธพส. ไดกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
ทุกคน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมให ธพส. เปนบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
มีการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส ตรวจสอบ
ได โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีใ นรัฐ วิส าหกิจ ที่ก ระทรวงการคลัง
กําหนด หลักการกํากับดูแลกิจ การที่ ดี ของตลาดหลั กทรั พย แหงประเทศไทย และมาตรฐานสากล
จากเจตนารมณดังกลาว ธพส. จึงไดจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับคณะกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของ ธพส. ทุกระดับ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานควบคูไปกับกฎระเบียบและขอบังคับ
ขององคกรอยางเครงครัด คูมือการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีฉบับนี้ ประกอบดวย นโยบาย หลักการ จรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติที่ดีแตละดาน ทั้งนี้ เพื่อใหสรางความมั่นใจวา ธพส. จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดย
มุงเนนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ตลอดจนคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อเสริมสรางใหองคกรมีการพัฒนาเติบโตอยางยั่งยืน
ดังนั้ น เพื่ อเปน การแสดงถึงพั น ธะสัญญาที่ จะรวมกัน ปฏิ บั ติตามนโยบายการกํ ากับ ดูแลกิจการที่ ดี
ของ ธพส. จึ งขอให คณะกรรมการ ผู บ ริห าร และผู ป ฏิ บั ติ งานทุ กระดั บ ของ ธพส. ทํ าความเข าใจลงนาม
รับทราบและยึดถือคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ เปนหลักในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด เพื่อดํารงไว
ซึ่งการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. ตอไป

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ประธานกรรมการ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบตอสังคม

นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม
กรรมการผูจัดการ
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วิสัยทัศน

พันธกิจ
เพื่อให บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด เปนองคกร
ชั้นนําในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามวิสัยทัศนที่กําหนดไวขางตน
ซึ่งไดกําหนด พันธกิจ (Mission) รองรับไว 2 พันธกิจ ไดแก

เปนองคกรชั้นนําในการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยสินของรัฐ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด

1. สรางและบริหารศูนยราชการที่ทันสมัยในมิติใหม
ของการอยูรวมกัน
2. พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐ

คานิยมองคกร

วัตถุประสงคองคกร

C: Commitment:
U: Unity:
P: Professional:
I: Integrity:
C: Customer Centric:

1. เพื่อให ธพส. มีฐานะการเงินมั่นคง
2. เพือ่ พัฒนาโครงการลงทุนตามแนวนโยบายของ
ภาครัฐ เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูเกี่ยวของ
3. เพื่อใหผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานของ ธพส.
4. เพื่อให ธพส. มีการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ
โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล
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ใหคํามั่นสัญญามีพันธะในงานที่รับผิดชอบ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคี
ทํางานอยางมืออาชีพ
มีความซื่อสัตย
ยึดความตองการของลูกคาเปนที่ตั้ง

โครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ผู้ถ ือ หุ้น
คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการ
ธพส.ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการความเสีย่ ง

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบตอสังคม

ฝายตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ
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สํานักกรรมการผูจัดการ
หนวยงานกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน

นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จึงยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย นํามาปฏิบัติโดยตลอด ทําใหมีการ
บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน สงผลใหมีการ
เจริญเติบโต อยางตอเนื่อง และอยูรวมกับสังคมไดอยางยั่งยืน
คณะกรรมการ ธพส. มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. เพื่อใหกรรมการใชเปน
แนวทางในการกํากับดูแลในการสนับสนุนให ธพส. “เปนองคกรที่สงเสริมการพัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกิด
ประโยชน มีมาตรฐานเปน ที่ ยอมรับ ถึงความมีประสิทธิภาพ ถึงการมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ งเน น
การสรางคุณลักษณะที่สําคัญอันประกอบดวย ความซื่อสัตย ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ ความเปนธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม”
นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบดวย
1. นําหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการมาใชในการกํากับดูแล ธพส. เพื่อใหเกิด
ความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
1) ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่
2) ความสํานึกในหนาที่ดวยการมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียโดยสุจริต และจะตองพิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน
4) มีความโปรงใสทั้งในลักษณะการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูล
อยางโปรงใส
5) การสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว อันเนื่องมาจากการเพิ่ม
ความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน
6) การสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7) การมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดการกระจายโอกาสแกประชาชน ในการแสดงความ
คิดเห็นที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของ
ชุมชนหรือทองถิ่นใหดีขึ้น
2. กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิ จของ ธพส. เพื่ อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนั กงาน
ลูกจาง ใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

9

3. กําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธและแผนงาน โดยมีการพิจารณาความเสี่ยง
และวางแนวทางการบริหารจัดการกับความเสี่ยงอยางเหมาะสม มีความสอดคลองกับระบบ
ควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน เพื่อใหมั่นใจวามีการรายงานทางการเงินที่นาเชื่อถือ
โปรงใส ตรวจสอบไดและทันเวลา
4. สงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใสและรับผิดชอบตอหนาที่
5. สงเสริมใหการบริหารจัดการมีการคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงชุมชนสิ่งแวดลอม เจาหนี้
ผูรับบริการ องคกร และพนักงาน
6. ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและสงเสริม
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม เพื่ อ ช ว ยพิ จ ารณากลั่ น กรองงานก อ นให ค ณะกรรมการ ธพส.
พิจารณาอนุมัติ
7. ใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศของ ธพส. ทั้งขอมูลทางการเงิ นและขอมูลที่ไมใชการเงินแก
ผูที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมกัน โดยขอมูลนั้นตองมีความถูกตอง เชื่อถือได ครบถวน เพียงพอ
และสม่ําเสมอ
8. คณะกรรมการ ธพส. และผูบ ริหาร ต องเป นผูนํ าที่ดี ทั้งดานจริยธรรมคุณธรรมและดานการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทรับผิดชอบ
9. มีระบบกระบวนการสรรหาและแตงตั้งบุคลากรดวยความโปรงใสและเปนธรรม
10. มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
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สวนที่ 1 แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 1 การดําเนินการของภาครัฐในฐานะเจาของ
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ไดรับมอบแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statement of
Direction: SOD) ที่ มี ต อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จากกระทรวงการคลั ง ซึ่ ง สคร. ในฐานะหน วยงานกํ า กั บ ดู แ ล ธพส.
กําหนดนโยบายให ธพส.
SOD ภาพรวม:

“เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
บนพื้นฐานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล”

SOD รายสาขา:

“ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานและสงเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด”

SOD รายแหง:

“พัฒนาองคกรใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยภาครัฐที่มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพรวมทั้งไดรับการยอมรับดานบริหารจัดการ”

แนวปฏิบัติที่ดี
1.1

กระทรวงการคลังผูถือหุนในฐานะเจาของทําการแทนประชาชน เปนผูแตงตั้ง คณะกรรมการ ธพส. ซึ่งไดรับ
มอบอํานาจเปนตัวแทนกระทรวงการคลังในการดําเนินงานในการกําหนด พันธกิจ ยุทธศาสตรและ
คานิยมเพือ่ ใหเกิดการดําเนินงานที่มีทิศทาง มีระบบ มีเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน
คณะกรรมการ ธพส. ไดรับมอบอํานาจจากเจาของใหกํากับดูแลกิจการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ ขอบั งคับตางๆ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ ธพส. ยังตองสรางผลกําไร
ดู แลผลประโยชน ให กับเจ าของคื อกระทรวงการคลั ง และแก เจ าของที่ แท จริ งคื อประชาชน ให ได รั บ
ประโยชนอยางสูงสุด ทําให ธพส. มีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ สรางมูลคาเพิ่มใหแก ธพส.
เพื่อความเจริญเติบโตกาวหนาอยางยั่งยืน
จาก SOD ทั้ง 3 ขอ คือ SOD ภาพรวม: ซึ่งหมายถึงแนวนโยบายของผูถือหุนที่มีตอ รัฐวิสาหกิจทั้งหมด
SOD รายสาขา: หมายถึ งแนวนโยบายของผู ถื อหุ น ที่ มี ต อรั ฐวิ ส าหกิ จตามประเภทธุ รกิ จและ SOD
รายแหง: ซึ่งหมายถึงแนวนโยบายของผูถือหุนที่มีตอ ธพส. โดยเฉพาะคณะกรรมการ ธพส. ไดยึดถือ SOD
ทั้ง 3 ขอ เปนแนวทางในการกําหนด พันธกิจ และกําหนดยุทธศาสตรในการนําพาให ธพส. เดินทางไปสู
จุดมุงหมายและเปาหมายที่กําหนด พรอมคอยเฝาระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ติดตามดูแลการปฏิบัติการ
ของฝายบริหารดูแลผูมีสวนไดเสียใหไดรับความเปนธรรมและมีรายงานผลการดําเนินงานแกผูมีสวนไดเสีย
รับทราบประจําป

1.2

ผู ถื อหุ น ได ให อิ ส ระในการดํ าเนิ น งานแก ค ณะกรรมการ ธพส. และไม เข ามาแทรกแซงการบริ ห าร
งานประจํา
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สวนที่ 1 แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.3

ผูถือหุนมีหนาที่กํากับดูแล ธพส. โดยการเลือกกรรมการเพื่อทําหนาที่แทน

1.4

ผูถือหุนมีสิทธิสูงสุดในการตัดสินเรื่องการปรับเปลี่ยนที่สําคัญของ ธพส. เพื่อปกปองรักษาผลประโยชน
ของ ธพส.

1.5

ผูถือหุนสามารถใชอํานาจและสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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สวนที่ 1 แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 2 สิทธิและความเทาเทียมกันของเจาของกิจการ/ ผูถือหุน
2.1 สิทธิของผูถือหุน
ธพส. ตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องสิทธิของผูถือหุ น ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยมีการกําหนดกฎเกณฑการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งวิธีการในการเขารวม
ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พรอมทั้งเปดโอกาสใหซักถามหรือ
สงคําถามลวงหนาได
ผูถือหุนมีสิทธิรวมในการเปนเจาของรับทราบกฎเกณฑและวิธีการเขารวมประชุม โดยไดรับขอมูล
และมี เวลาอย างเพี ย งพอในการพิ จ ารณาเอกสารประกอบการประชุ มในแต ล ะวาระก อนการประชุ ม ใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป
แนวปฏิบัติที่ดี
2.1.1 กรรมการทุกคนโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เขาประชุม
กับผูถือหุนและพรอมที่จะตอบคําถามผูเขารวมประชุม
2.1.2 ผู ถือหุ นได รั บหนั งสื อเชิ ญประชุ มผู ถือหุ นไม น อยกวา 7 วั นล วงหน าก อนวันประชุ มพรอมเอกสาร ซึ่ ง
ประกอบดวยจดหมายเชิญระบุ วัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการ
ประชุมและขั้นตอนออกเสียงลงมติ
2.1.3 คณะกรรมการ ธพส. อํานวยความสะดวกในการใหผูถือหุน เขารวมประชุม และใชสิทธิออกเสียง
2.1.4 ผูถือหุ นมี สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยแยกตามแตละระเบี ยบวาระที่ เสนอแนบใบลงคะแนนเสี ยงและ
ใบมอบฉันทะ
2.1.5 คณะกรรมการ ธพส. เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมโดยมีวิธีการคําแนะนํา
การสงคําถามลวงหนาแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
2.1.6 คณะกรรมการ ธพส. เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในวันประชุมใหญ สามัญ
ผูถือหุน โดยจัดพนักงานไวคอยอํานวยความสะดวก
2.1.7 ใหผูถือหุนมีสิทธิเขารวมการประชุม และสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นมารวมการประชุมและออกเสียง
ลงมติแทนได
2.1.8 ธพส. สงและเผยแพรรายงานการประชุมใหญ ใหผูถือหุนไดรับทราบโดยทั่วถึง
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สวนที่ 1 แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2.2 สิทธิของผูถือหุนในการแตงตั้งและเลือกตั้งกรรมการ
การแตงตั้งกรรมการใหม มีเกณฑตามนโยบายการคัดสรรและแตงตั้งคณะกรรมการที่โปรงใสและไมมี
ลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
และไมมีผลประโยชนทับซอน หรือสวนไดเสียกับกิจการของ ธพส.
แนวปฏิบัติที่ดี
2.2.1 มีวาระเรื่องกระบวนการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเปดเผยเกณฑใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
2.2.2 เปดเผยประวัติกรรมการทุกคน รวมถึงการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน การมีสวนไดสวนเสีย
(Conﬂict of Interest) และแสดงรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) โดยไดเผยแพร
ในรายงานประจําป และเว็บไซตของ ธพส. พรอมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ มี
การเปลี่ยนแปลง
2.2.3 มีการสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น
2.3 บทบาทของผูถือหุนในการกําหนดคุณลักษณะของกรรมการ
การเสนอชื่อและแตงตั้งกรรมการใหม ควรมีการกําหนดใหมีความหลากหลายในดาน ความรูความสามารถ
ทักษะ ความชํานาญ รวมทั้งความหลากหลายเรื่องเพศและอายุ คุณสมบัติดังกลาวควรถูกกําหนดในนโยบาย
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ ซึ่งสอดคลอง เหมาะสมกับทิศทางของกลยุทธที่ ธพส. กําหนดไวสามารถเพิ่ม
คุณคาให ธพส.
แนวปฏิบัติที่ดี
2.3.1 มี การกํ าหนดโยบายการสรรหาและแต งตั้ งกรรมการ เพื่ อให ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค าตอบแทน นํ าไปปฏิ บั ติ และนํ าเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่ อ ให ที่ ป ระชุ มผู ถือหุ น อนุ มัติ เช น
จํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการ ไมควรเกิน 3 แหง การแตงตั้งอดีตผูบริหารสูงสุดของ ธพส. ให
กลั บ มาเป น กรรมการ ธพส. ควรมี ร ะยะเวลาเวน ว าง จากตํ าแหน งผู บ ริห ารอย างน อย 2 ป หรื อ
กรรมการในรัฐวิสาหกิจไมควรดํารงตําแหนงเปนผูกํากับดูแลหรือ Regulator ของรัฐวิสาหกิจสาขา
นั้นๆ และกรรมการทุกคนมีหนาที่เขาประชุมทุกครั้ง
2.3.2 มีการเปดเผยประวัติกรรมการทุกคนและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผานเว็บไซต พรอมแสดง
วันที่ เดือน ป ที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
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2.3.3 สนับสนุ นให มีการสรรหากรรมการใหม จากบัญชีรายชื่ อกรรมการที่ กระทรวงการคลังจัดทํ าขึ้ นและ
เปนกรรมการมืออาชีพกลาวคือ เขาใจบทบาทหนาที่ของการทําหนาที่กรรมการที่แตกตางจากการ
เป น ผูบ ริห าร มี ความทุ มเทและสามารถอุ ทิศเวลา เพื่ อเขารว มประชุ มและกิ จกรรมของ ธพส. ได
และมีการพัฒนาความรูใหตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อสามารถทําหนาที่กรรมการไดอยางสมบูรณ
2.4 ความเทาเทียมกันของผูถือหุน
โดยหลักการในกรณีที่ผูถือหุนมีมากกวาหนึ่ง หรือมีผูถือหุนรายใหญและรายยอย คณะกรรมการตอง
สรางความมั่นใจใหผูถือหุนมีความมั่นใจทุกรายวาไดรับการปฏิบัติและไดรับการปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยาง
เทาเทียมกัน เชน การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ การเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไม สามารถ
เขาประชุมดวยตนเองสามารถใชสิทธิโดยมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
แนวปฏิบัติที่ดี
2.4.1 คณะกรรมการ ธพส. กําหนดใหกรรมการและผูบริหาร 4 ระดับรวมกรรมการผูจัดการ เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สวนไดเสียของตน เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนและสามารถ
ตัดสินใจเพื่อไมใหกรรมการและผูบริหารมีสวนไดเสียกับธุรกรรมของ ธพส.
2.4.2 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาใหผูถือหุนเพื่อตั้งคําถามใดๆ ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ
2.4.3 ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการมีการกําหนดการไมเพิ่ มวาระการประชุมที่ไมไดแจงไว
ในหนังสือเชิญประชุม
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หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กรรมการทุกคนมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเทาเทียมกัน มีหนาที่ ควบคุมติดตาม
ดูแลและตั ดสิ น ใจเรื่อ งนโยบายให บ รรลุ ต ามเป าหมายที่ กําหนดไว และปฏิ บั ติ ห น าที่ ดว ยความระมั ด ระวั ง
(Duty of Care) และดวยความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty)
คณะกรรมการมี ห น า ที่ ทั้ งทางด านการปฏิ บั ติ ให ถู ก ต อ งตามกฎระเบี ย บ กฎเกณฑ กฎหมาย
(Comformance Role) ทั้งยังตองทําใหบริษัทที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการมีมูลคาเพิ่ม มีกําไรกลับไปยังผูถือหุน
(Performance Role) คณะกรรมการมีหนาที่ในการวางแผนกลยุทธรวมกับผูบริหารและกําหนดนโยบายสําหรับ
กรรมการเพื่ อเป นแนวทางในการปฏิ บั ติ งานร วมกั น ในขณะเดี ยวกั นคณะกรรมการ ธพส. ยั งต องมี นโยบาย
ให ผู บริหารโดยจั ดทํ าเป นนโยบายและ มอบอํ านาจ เพื่ อให ผูบริ หารสามารถนํ านโยบายไปปฏิ บั ติ เพื่ อให เกิ ด
ผลสําเร็จ บริหารควบคุม ดูแลการดําเนินงานประจํา ซึ่งเปนงานบริหารประจํา (Day to Day Management)
มีอํานาจตัดสินใจภายในอํานาจที่คณะกรรมการมอบใหและมีหนาทีร่ ายงานผลปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการ
คณะกรรมการ มีหนาที่ กํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของ ธพส. งานของกรรมการ คือ การประชุม
มูลค าเพิ่ มของกรรมการ คือ ความคิดเห็ น การให มุมมอง การวิพากษวิจารณ และพิ จารณาอนุ มัติแต วาระ
การประชุ มด วยความรอบคอบระมั ดระวั ง จึ งจํ าเป นอย างยิ่ งที่ กรรมการทุ กคนต องอุ ทิ ศเวลาอย างเพี ยงพอ
ในการเตรียมตัวกอนเขาประชุม มีการตั้งคําถาม และใหความคิดเห็นอยางสรางสรรค รวมทั้งใหกรรมการรวมกัน
เพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ซึ่งเปนการแสดงถึงการ ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดอยางสมบูรณ
องคประกอบที่เอื้ออํานวยใหคณะกรรมการ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณคือ
3.1 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ธพส.
แนวปฏิบัติที่ดี
3.1.1 การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการ ธพส. กับฝายจัดการ
ธพส. ไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ บริษัทกับกรรมการผูจัดการ
อยางชัดเจน ดังนี้
 คณะกรรมการ ธพส. มีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของ ธพส. ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
และขอบังคับของ ธพส. อนุมัติมติที่ประชุมและจัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการของ ธพส. ซึ่งกรรมการ
ตองใชการตัดสินใจดวยความระมัดระวังและดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
 กรรมการผูจัดการมีหนาที่ปฏิบัติงานประจํารับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
และกลยุทธที่วางไว
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3.1.2 กําหนดวิสัยทัศน/ ภารกิจและกลยุทธของ ธพส. ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของผูถือหุนที่สนับสนุน
การเจริญเติบ โตอยางยั่งยืน ทั้ งดานเศรษฐกิจสังคมเเละสิ่งเเวดลอมใหความสํา คัญในการแสวงหา
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการกําหนดทิศทางการเติบโตดังกลาว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น ทําใหมั่นใจวาผูบริหารจะสามารถนําวิสัยทัศน ทิศทางการเติบโตและกลยุทธที่ถูก
กําหนดขึ้น ไปปฏิบัติใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.3 ทบทวนและให ความเห็ นชอบกั บกลยุ ทธ และนโยบายที่ สํ าคั ญอย างน อยทุ ก 5 ป รวมถึ งวัตถุ ประสงค
เปาหมายทางการเงิน และแผนงานตางๆ ของ ธพส. พรอมทั้งติดตามดูแลผูบริหารใหมีการปฏิบัติตาม
แผนงานที่กําหนดไวตามทิศทางและกลยุทธขององคกรอยางสม่ําเสมอ
3.1.4 กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง จัดใหมีการประเมินถึงปจจัยเสี่ยงสําคัญที่อาจเกิดขึ้น และกําหนด
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวอยางครอบคลุม ดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3.1.5 จัด ให มี ระบบบั ญ ชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบั ญ ชี ที่ มีความน า เชื่ อถื อรวมทั้ งดู แลให มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการเปดเผยไวในรายงานประจําป
3.1.6 สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ใหความสําคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสําคัญ โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียโดยรวม โดยจัดทําเปนนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
3.1.7 จัดใหมีหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อคอยดูแลใหบริษัทปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ กฎระเบียบ ทั้งภายนอกและภายใน ธพส.
3.1.8 จัดตั้ งหน วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เปน หน วยงานหนึ่ งภายใน ธพส. เพื่ อแสดงวา ธพส. มี ระบบ
ควบคุมภายในที่มั่นคง ฝายตรวจสอบภายในทราบจุดออนจุดแข็งของ ธพส. เปนอยางดี จึงทําให
การตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.9 จั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตนเองประจํ า ป ข องคณะกรรมการ กรรมการรายบุ ค คล
ประธาน-กรรมการ คณะกรรมการชุดยอย
3.1.10 จัดทําแผนพัฒนากรรมการประจําป
3.1.11 นําเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการรายบุคคล ประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย
ตอผูถือหุน อนุมตั ิประจําปและเปดเผยในรายงานประจําป
3.1.12 ประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เพื่อใชเปนเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการผูจัดการใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน
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3.1.13 เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการผูจัดการที่มีความเหมาะสม เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว
3.1.14 จัดใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง
3.1.15 จัด ให มีช องทางในการสื่ อสารกั บ ผู ถือหุ น และผู มี ส วนได เสี ย แต ล ะกลุ มอย างเหมาะสม และมี การ
ประเมินผลในดานการเปดเผยขอมูล ทําใหมั่นใจวามีความถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมี
มาตรฐานสูง
3.1.16 เปนผูนําและเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของ ธพส.
3.1.17 ไมเปนกรรมการในการจัดซื้อจัดจางของ ธพส.
3.1.18 คณะกรรมการตรวจสอบของ ธพส. ไมดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัทยอย
3.1.19 กรรมการที่เปนผูบริหารสามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่นทั้งที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยและบริษัทจํากัดไมเกิน 2 แหง โดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ ธพส.
3.1.20 สนับสนุนให ธพส. มีการดําเนินงานเพื่อตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่ อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอธุรกิจของ ธพส. ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
3.1.21 สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจนี้แกกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลภายนอก
โดยการ
(1) แจกคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ
เพือ่ ปฏิบัติ
(2) ประกาศคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจอยูในระบบ Intranet ที่ทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ
สามารถเขาถึงขอมูลได
(3) ประกาศไวบนเว็บไซตของ ธพส.
3.2 ภาวะผูนําและคุณลักษณะของคณะกรรมการ
โครงสรางคณะกรรมการ ธพส.
แนวปฏิบัติที่ดี
3.2.1 คณะกรรมการ ธพส. กําหนดโครงสรางของคณะกรรมการใหประกอบดวย กรรมการที่มีคุณสมบัติ
หลากหลาย ทั้ งในด านความรู ประสบการณ ทั กษะ ความสามารถเฉพาะดานที่เป นประโยชนกับ
ธพส. อยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ได
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3.2.2 คณะกรรมการ ธพส. มีกรรมการรวมทั้งสิ้นอยางนอยไมเกิน 11 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ
1 คน และกรรมการอื่นอีกไม เกิน 10 คน รวมทั้งกรรมการผูจัดการ ซึ่งเป นกรรมการโดยตํ าแหน งและ
เลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการสามารถพิจารณาเพิ่มหรือลดจํานวนกรรมการไดโดยผานการ
อนุมัติจากประชุมผูถือหุน
3.2.3 ให คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค าตอบแทนเป นผู กํ าหนดคุ ณ สมบั ติ ของคณะกรรมการ ธพส.
โดยจัดทําเปน Board Skill Matrix
3.2.4 ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และหากเห็น สมควรจะเลือกตั้ง
กรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได
3.2.5 ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ
3.2.6 คณะกรรมการกํ าหนดวาระการดํ ารงตํ าแหน งของกรรมการไวค ราวละ 3 ป ในกรณี ที่ จ ะแต งตั้ ง
กรรมการนั้ น ให ดํ ารงตํ าแหน งต อ ไป คณะกรรมการจะพิ จ ารณาถึ งความจํ าเป น และนํ าเสนอต อ
ผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
3.2.7 คณะกรรมการ ธพส. ไดกําหนดหลักเกณฑในการใหกรรมการอิสระดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท/
รัฐวิสาหกิจอื่นไดไมเกิน 3 แหงโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนง
หลายบริษัท เพื่อใหมั่นใจวากรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทไดอยางเพียงพอ
การดํารงตําแหนงของกรรมการทุกแหงตองมีการเปดเผยไวบนเว็บไซตและในรายงานประจําป
3.2.8 กรรมการหรื อผู บ ริ ห ารระดั บ สู งของ ธพส. ไม เคยเป น พนั กงานหรื อหุ น ส ว นของบริษั ท สอบบั ญ ชี
ภายนอกที่ ธพส. ใชมาในชวงเวลา 2 ป
3.2.9 คณะกรรมการของ ธพส. มีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอย 1 คนที่มีประสบการณการทํางาน
เกี่ยวของกับธุรกิจของ ธพส.
3.2.10 มีคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2518 และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ตาม มาตรา 5 กรรมการของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยัง
ตองมีคุณสมบัติและ ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย (มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศ ที่รัฐวิสาหกิจจําเปนตองแตงตั้ง
ตามขอผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการ)
(2) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
(3) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
(4) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
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(5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(5/1) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(5/2) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(5/3) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(6) ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(7) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(8) ไม เป น ผู ถื อ หุ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น หรื อ ผู ถื อ หุ น ของนิ ติ บุ ค คลที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น ถื อ หุ น อยู
(มิใหใชบังคับแกกรรมการที่ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางที่มีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํ า ตํ า แหน งของราชการส ว นกลาง ราชการส ว นภู มิ ภ าค ราชการส ว นท อ งถิ่ น หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุนไมเกินรอยละศูนยจุดหาของทุนชําระแลวของ
รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปนกรรมการถือหุนอยู)
(9) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน เวนแตคณะกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจนั้ น มอบหมายให ดํารงตําแหน งกรรมการหรือดํารงตํ าแหน งอื่ น ในนิติ บุคคลที่
รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน
(10)ไม เป น กรรมการหรื อผู บ ริห ารหรือ ผู มีอํานาจในการจั ด การหรือมี ส วนได เสี ย ในนิ ติ บุ คคล
ซึ่งเป น ผู รับ สั มปทานผู รวมทุ นหรือมี ประโยชน ได เสี ยเกี่ ยวข องกั บกิ จการของรัฐวิสาหกิ จนั้ น
เวนแตเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูบริหาร โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น
3.3 ความเปนอิสระของกรรมการ
แนวปฏิบัติที่ดี
3.3.1 กรรมการที่เปนอิสระจากภายนอกทํารายงานรับรองความเปนอิสระเมื่อไดรับการแตงตั้งประจําป
3.3.2 กรรมการที่เปนอิสระจากภายนอกมีการประชุมกันเอง อยางนอย 2 ครั้งตอป โดยไมมีกรรมการโดย
ตําแหนงหรือกรรมการที่เป นขาราชการเขารวมประชุมดวยความเปนอิสระเปนปจจัยสําคัญในการ
เสริมสรางความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตามหนาที่ของกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ให ธพส.กําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อางอิงตามประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดทุน เรื่องคุณสมบัติของ กรรมการตรวจสอบ ดังนี้
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(1) ไม เปน หรือเคยเป น กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนั กงาน ที่ป รึกษาที่ ได เงินเดือน
ประจําหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุม บริษัท เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
(2) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
(3) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ ธพส. ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ ควบคุมของ ธพส.
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนที่มี
นัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ ธพส. ผูถือหุนใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
ธพส. เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(4) ไมเป น หรือเคยเป น ผูส อบบั ญ ชี ของบริษัทผู ถือหุ น ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุ มของ ธพส. และ
ไมเปนผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ ธพส.
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ธพส. สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จาก ธพส. ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของ ธพส. และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการวิชาชีพนั้นดวย
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(6) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของ ธพส. ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ ธพส.
(7) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ธพส. หรือ
ไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ธพส.
(8) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ ธพส.
3.4 การถวงดุลอํานาจของคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติที่ดี
3.4.1 การแตงตัง้ กรรมการจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ไมนอยกวา 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการอื่นที่ไมใชกรรมการโดยตําแหนง
3.4.2 รายชื่อกรรมการอิสระจากภายนอกตองระบุไวในรายงานประจําป
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3.5 บทบาทของกรรมการที่เปนอิสระจากภายนอก
วัตถุประสงคของการแตงตั้งกรรมการที่เปนอิสระจากภายนอกใหดํารงตําแหนงกรรมการ ธพส. เพื่อ
แบงปนประสบการณที่แตกตางไปจากรัฐวิสาหกิจและภาครัฐ พรอมกับปรับประสบการณใหเขากับสภาวะ
ของ ธพส. อุทิศเวลา เรียนรูเกี่ยวกับกิจการของ ธพส. ใหความรวมมือ จึงเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแก ธพส.
อยางแทจริง
แนวปฏิบัติที่ดี
3.5.1 ใชประสบการณและทักษะเฉพาะเปนดุลยพินิจในการรวมอภิปราย พิจารณา ตัดสินใจในเรื่องกลยุทธ
อยางเปนอิสระ
3.5.2 ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเต็มที่
3.5.3 มีหนาที่ในการกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุดและกํากับดูแลผลปฏิบัติงานของฝายจัดการ
3.6 ความมีประสิทธิภาพและการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย
เพื่อใหมีการพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานที่สําคัญอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ธพส.
จึงใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย ขึ้นตามความจําเปน และเหมาะสม ปจจุบันมีคณะกรรมการชุดยอย
4 คณะ ดังตอไปนี้
แนวปฏิบัติที่ดี
3.6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. อยางนอย 3 คน และตองเป นกรรมการอิสระ
ทั้ งหมด คณะกรรมการตรวจสอบต องมี คุ ณ สมบั ติ เกี่ ย วกั บ ความเป น อิ ส ระอ างอิ งคุ ณ สมบั ติ ต าม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อทําหนาที่ส อบทาน/ กํากับ ดูแลการดําเนิ น งานของ ธพส. ดู แลรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือก ผูตรวจสอบบัญชี การพิจารณาการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ขอขัดแยง
ทางผลประโยชน รวมถึงความพอเพียงของการบริหารความเสี่ยงองคกรโดยเฉพาะความเสี่ยงทางดาน
ทุจริตและคอรรัปชั่น ทั้งนี้ ตองมีกรรมการอยางนอย 1 คนที่มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณ
ดาน การบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอ ที่จะทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินและ
มีประสบการณความรูดานการบัญชีหรือการเงินอยางตอเนื่อง สามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงิน (รายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ–สวนกฎบัตร)
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3.6.2 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม โดยแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. อยางนอย
3 คน และอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระเพื่อทําหนาที่พิจารณาวางนโยบายที่เกี่ยวของกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม ติดตามดูแลทําใหเกิดการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบั ติที่ดีตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ตอคณะกรรมการ ธพส. และกํากับดูแลการ
ดําเนินงานดานกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหสอดคลองกับ
แนวทางที่คณะกรรมการ ธพส. กําหนด (รายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบตอสังคม–สวนกฎบัตร)
3.6.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยแตงตั้งจาก กรรมการ ธพส. อยางนอย 3 คน และ
ตองเปน กรรมการอิสระ โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ ธพส. โดยมีหนาที่กําหนดวิธีการสรรหา
อยางมีหลักเกณฑ โปรงใสและเหมาะสมกับกลยุทธระยะสั้นและระยะยาวของ ธพส. ประเมินคณะกรรมการ
โดยนําผลการประเมินมาจัดทําเปนแผนพัฒนาคณะกรรมการและเพื่อทําหนาที่พิจารณาแนวทางการ
กําหนดคาตอบแทนทีเ่ ทียงเคียงกับภาคธุรกิจเดียวกันและไมขัดตอกฏเกณฑของ ธพส. ไดแก ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการชุดยอย กรรมการชุดยอย เพื่อเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา
นําเสนอใหผูถือหุนอนุมัติ (รายละเอียดกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน-สวนกฎบัตร)
3.6.4 คณะกรรมการความเสี่ยง โดยแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. อยางนอย 3 คน ซึ่งควรเปนผูเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจ โดยมีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร รวมทั้งกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหสอดคลอง
กับแผนธุรกิจ (รายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สวนกฎบัตร)
3.7 การประเมินผลคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติที่ดี
3.7.1 คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดยอยควรประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอยางนอยปละ
1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป โดยควร
กําหนดบรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ
3.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ควรประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปดเผย
หลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวในรายงานประจําป
3.7.3 ธพส. ควรจัดใหมีที่ปรึกษาภายนอก เพื่อชวยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะ ประเด็น ในการ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการ อย างน อยทุ กๆ 3 ป และเป ดเผยการดํ าเนิ นการและ
แผนพัฒนาไวในรายงานประจําป
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3.8 การดําเนินการประชุม
แนวปฏิบัติที่ดี
3.8.1 กรรมการ ธพส. ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เพื่ อรับทราบและรวมกันตัดสิน ใจ
ในการดําเนินธุรกิจของ ธพส. โดยในแตละปจะมีการจัดประชุมอยางนอย 12 ครั้ง อาจมีการประชุม
ครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญเรงดวน
3.8.2 ในแตละปจะมีการกําหนดตารางและวาระการประชุมลวงหนาไวอยางชัดเจน
3.8.3 คณะกรรมการที่ ไมเปนผูบริหารมีการประชุมระหวางกัน โดยไมมีผู บริหารเข ารวมเพื่ ออภิปรายป ญหา
ตางๆ ที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยและรายงานใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการ
ประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3.8.4 คณะกรรมการมี ห น าที่ เข าร ว มประชุ ม คณะกรรมการและให ค วามสํ าคั ญ กั บ การเข าร ว มประชุ ม
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ อยางสม่ําเสมออยางนอยรอยละ 90 ของจํานวนครั้งของ
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ทั้งหมด และควรมีกรรมการเขาประชุมรอยละ
80 ขึ้นไปของจํานวนกรรมการทั้งหมด
3.8.5 ในการประชุมคณะกรรมการ ธพส. สามารถจะลงมติไดเมื่อมีจํานวนกรรมการขั้นต่ําอยูไมนอยกวา
2 ใน 3 จึงถือวาครบองคประชุม
3.8.8 ในการประชุมคณะกรรมการ ธพส. ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ เปนผูรวมกันกําหนดวาระ
การประชุมประจําปและพิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ ธพส. โดยเปดโอกาสให
กรรมการแตละคน สามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได
3.8.9 เอกสารประกอบวาระประชุ ม จะส งออกล ว งหน าเพื่ อ ให ก รรมการ ธพส. มี เวลาที่ จ ะศึ กษาข อมู ล
ในวาระตางๆ ไมน อยกวา 7 วันก อนวันประชุ มคณะกรรมการ (โดยให นับ รวมวัน หยุดทํ าการ เช น
ประชุมวันที่ 8 ควรมีการจัดสงเอกสารใหกับกรรมการ ภายในวันที่ 1)
3.8.9 ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ธพส. ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมเปดโอกาสให
กรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติใหถือตามเสียงขางมาก โดยใหกรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ/หรือไมใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อ
เปนเสียงชี้ขาด
3.8.10 ผูบริหารระดับสูงไดเขารวมประชุมคณะกรรมการ ธพส. เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนแกคณะกรรมการ
และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อสามารถนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เวนแตในบาง
วาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ ธพส. หรือเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเปน
อิสระในการพิจารณาเรื่องตางๆ ของคณะกรรมการ ธพส.
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3.8.11 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเปนผูที่มีหนาที่จัดทํารายงานการประชุม และจัดสง
ใหประธานกรรมการ ธพส. พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอให ที่ประชุมรับรอง
ในวาระแรกของการประชุ มครั้งถั ด ไป ทั้ งนี้ กรรมการ ธพส. สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ขอแก ไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความละเอียดถูกตองมากที่สุดไดภายใน 3 วันทําการ
3.8.12 เมื่อที่ประชุมรับ รองรายงานการประชุมแลวรายงานนั้น จะถูกจัดเก็บอยางเป นระบบในรูป แบบของ
เอกสารชั้นความลับของ ธพส. ณ สํานักงานกรรมการผูจัดการ ธพส. และ/หรือจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส พรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง
3.9 การเขาถึงขอมูลของคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการ ธพส. จัด ทํ านโยบายการเขาถึงข อมู ล ของกรรมการ เพื่ อ ใช เป น แนวทางปฏิ บั ติ ให
กรรมการได รั บ ข อมู ล ที่ ถู กต อ งและตรงเวลา เพื่ อ ให ก รรมการมี เวลาพิ จ ารณาข อมู ล ก อนการเข าประชุ ม
โดยนโยบายการเขาถึงขอมูลอยูในสวนที่ 2 ของคูมือฉบับนี้
3.10 คาตอบแทนกรรมการ
แนวปฏิบัติที่ดี
คาตอบแทนกรรมการ ควรกําหนดใหอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในธุรกิจเดียวกัน
และจากประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวา
จะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการที่ไดรับมอบหมายและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เชน เปนสมาชิกของ
คณะกรรมการชุ ดยอยควรได รับค าตอบแทนที่ เหมาะสม แต อยางไรก็ตามต องเปนไปตามสิ ทธิประโยชนของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจที่ สคร. อนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาตามนโยบาย
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อใหผูถือหุนอนุมัติ
3.11 อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการ ธพส.
แนวปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการ ธพส. มีอํานาจอนุมัติเรื่องตางๆ ของ ธพส. ตามขอบเขตหนาที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย
ขอบังคับของ ธพส. กฎบัตรคณะกรรมการ ธพส. และมติที่ประชุมผูถือหุนและอนุมัติในการดําเนินงาน แผนหลัก
ในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําป
การกําหนดเปาหมายที่ตองการของผลการดําเนินงาน การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไว
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เพื่อใหการปฏิบัติงานของฝายบริหารคลองตัวยิ่งขึ้น คณะกรรมการ ธพส. จึงจัดทํา นโยบายอํานาจ
ที่สงวนไวสําหรับคณะกรรมการ ธพส. โดยทําใหเปนที่เขาใจทั้งคณะกรรมการ และฝายบริหารวาเรื่องใดบาง
ที่เปนอํานาจของคณะกรรมการ และเรื่องใดบางเปนเรื่องที่คณะกรรมการไดมอบหมายอํานาจใหฝายบริหาร
มีอํานาจอนุมัติ สามารถทําเปนนโยบายบริหารเพื่อพนักงานที่อยูในระดับรองลงไปไวถือปฏิบัติ
3.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม
แนวปฏิบัติที่ดี
ในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะคณะกรรมการ ธพส. กรรมการควรจะตองทราบถึงลักษณะ การดําเนิน
ธุรกิจของ ธพส. ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเขารับตําแหนงใหม ธพส. จะมีการปฐมนิ เทศ
กรรมการใหม เพื่อแนะนําใหรับทราบลักษณะและแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของ ธพส. รวมทั้งให
ขอมูลสารสนเทศที่สําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติ หนาที่ของกรรมการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมถึง
(1) โครงสรางของคณะกรรมการ นโยบายและขั้นตอนกระบวนการทํางาน
(2) กลยุทธ แผนประจําป KPIs และงบประมาณ
(3) โครงสรางของ ธพส. และฝายจัดการ
(4) นโยบายในระดับปฏิบัติการที่คณะกรรมการ ธพส. ไดอนุมัติไปแลว
(5) ลักษณะงานของฝายปฏิบัติการ
กรรมการใหมควรไดรับ
(1) คูมือกรรมการ
(2) พบกับคณะกรรมการอยางไมเปนทางการเพื่อพูดคุย/ ถามถึงเรื่องที่เปนประเด็นสําคัญ
(3) พบกับกรรมการผูจัดการ เพื่อพูดคุยเรื่องทิศทางอนาคตของ ธพส. เรื่องทั่วไปทั้งภายนอกและ
ภายใน ที่อาจมีผลกระทบตอ ธพส. ได
(4) พบกับผูอํานวยฝายการเงิน ทําความเขาใจเรื่องการเงิน ปญหา หรือมีคําถามอืน่
(5) พบกับผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการกํากับดูแลกิจการ
(6) พบกับผูบริหารระดับสูง พูดคุยเรื่องงานที่ฝายนั้นๆ รับผิดชอบและมีปญหาอะไรบาง
ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการ หรือผูทเี่ ลขานุการคณะกรรมการมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบจัดการ
ปฐมนิเทศ ตัวอยางเชน ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ เปนตน
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3.13 การพัฒนากรรมการ
แนวปฏิบัติที่ดี
เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการปฏิ บั ติงานของคณะกรรมการชุด ต างๆ ธพส. มี น โยบายสนั บ สนุ น ให
คณะกรรมการ ธพส. และผูบริหารระดับสูงเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ ทั้ง
หลักสูตรที่จัดโดยหนวยงานที่ดูแลการฝกอบรมพนักงานของ ธพส. และหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงานกํากับดูแล
ของรั ฐ หรื อ องค ก รอิ ส ระ เช น หลั ก สู ต รกรรมการบริ ษั ท ของสมาคมส งเสริ มสถาบั น กรรมการบริ ษั ทไทย
สถาบันกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ ธพส. และผูบริหาร
ระดับสูงตางๆ ของ ธพส. อยูเสมอ ทั้งนี้ เพื่อนําความรูและประสบการณมาใชและปรับปรุงการพัฒนา ธพส. ตอไป
3.14 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
แนวปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค าตอบแทน เป นผู พิ จารณาเสนอความเห็ นต อคณะกรรมการ ธพส.
ในการพิจารณากําหนดเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของกรรมการผูจัดการ โดยเกณฑดังกลาว
จะตองสอดคลองกับเปาหมายของ ธพส. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3.15 แผนการสืบทอดตําแหนง
แนวปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการ ธพส. มีนโยบายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน วางแผนทดแทน
และสืบทอดตําแหนงผูที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงงานบริหารที่สําคัญ โดยเปนไปตามกระบวนการสรรหา
ที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก
3.16 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
แนวปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการ ธพส. ใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของ
ผูเกี่ยวของอยางรอบคอบ เปนธรรม และโปรงใส หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ
เปดเผยขอมูลดังกลาวอยางชัดเจนและทันเวลา เพื่อผลประโยชนของ ธพส. โดยรวมเปนสําคัญ
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ธพส. จะปกปองความลับของลูกคาและผูถือหุน รักษาความเชื่อถือของลูกคา โดยใหความมั่นใจวาจะ
รักษาความลับทางธุรกิจของลูกคา ยกเวนจะไดรับความยินยอมใหเปดเผยขอมูลได ธพส. ไดนําเอาระบบอิเล็คทรอนิกส
มาใชในการสื่อสารภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทํางาน ไดมีการกําหนดมาตรการและ
กฎ ระเบียบตางๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใชขอมูลและเอกสารอยางไมถูกตอง การใชขอมูลอยางผิดกฎหมาย ไม
เหมาะสม และผิดจริยธรรม หรือใชไมถูกตองตามอํานาจหนาที่ จะมีผลใหถูกลงโทษตามกฎระเบียบของ ธพส.
3.17 เลขานุการคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติที่ดี
กรรมการผูจัด การดํารงตํ าแหนงเลขานุการคณะกรรมการ ธพส. โดยตําแหน ง โดยมีผูอํานวยการ
สํ านั กกรรมการผู จั ดการเป น ผู ช วย เพื่ อทํ าหน าที่ ให การสนั บ สนุ นการจั ดเตรี ยมระเบี ยบวาระการประชุ ม
ทําหนังสือเชิ ญ ประชุ ม ดู แลและจัด การประชุม คณะกรรมการ ธพส. คณะอนุ กรรมการชุด ตางๆ และการ
ประชุมผูถือหุน รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รายงานการ
ประชุ มผู ถื อหุ น รายงานประจํ าป ตลอดจนจั ด เก็ บ เอกสารตามที่ ก ฎหมายกํ าหนด และให คํ าปรึ ก ษาแก
คณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมายขอบังคับและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งประสานงานและติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมโดยรายงานใหแกคณะกรรมการรับทราบ
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หมวดที่ 4 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการ ธพส. ไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งภายในและ
ภายนอก ธพส. ซึ่ งรวมถึ งผู ถื อหุ น พนั กงาน คู คา คู แ ข ง ลู กค า เจ าหนี้ รวมทั้ งความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั งคม
สิ่งแวดลอม และชุมชนที่บริษัทตั้งอยูเพื่อความเปนอยูที่ดีและการเติบโตในระยะยาวของ ธพส. ดังนี้
ผูมีสวนไดเสีย
1. ผูถือหุน
ธพส. มี ความมุ งมั่ น ที่ จ ะเป น ตั วแทนที่ ดี ของผู ถือหุ น ในการดํ าเนิ น ธุ รกิ จ อย างโปรงใสโดยคํ านึ งถึ ง
การเจริญ เติ บ โตของมู ล ค า ธพส. ในระยะยาวมี ผ ลตอบแทนที่ ดี และให ขอมู ล ข าวสารแก ทุกฝ าย
อยางเทาเทียมกัน
2. พนักงาน
ธพส. ถือวาพนักงานเปนหนึ่งในปจจัยความสําเร็จ และจะสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทํางาน
ใหเปนระดับมืออาชีพอยางตอเนื่อง ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอยางเทาเทียม ไมคํานึงถึง
เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ มีสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี พนักงาน
ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมเปนธรรม ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. คูคา
ธพส. สรางความสัมพั นธที่ดีและเอื้อประโยชนรวมกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาอยาง
เครงครัด รวมทั้งปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค บนพื้นฐานของการแขงขันที่เปนธรรม
4. คูแขง
ธพส. จะแขงขันโดยเปนธรรม
5. เจาหนี้
ธพส. จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด
6. ลูกคา
ธพส. มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา เพื่อใหไดรับ ผลิตภัณฑ และ
การบริ ก ารที่ ดี มี คุ ณ ภาพ ในระดั บ ราคาที่ เหมาะสม นอกจากนี้ ธพส. ยั งมุ งมั่ น เพิ่ ม บริ การต างๆ
ใหครบวงจรเพื่อเปนออฟฟสที่สมบูรณแบบ
7. ชุมชนและสังคม
ธพส. ตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดลอมและคุณภาพ สังคมชีวิตของชุมชน
รวมทั้งใหความสําคัญตอกิจกรรมของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมณของ
กฎหมายและกฎระเบียบตอชุมชนและสังคมอยางเครงครัด
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8. สิ่งแวดลอม
ธพส. ดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ สร างและบริ ห ารศู น ย ร าชการ ให บ ริ ก ารเช าสํ านั ก งานให แ ก
หน วยราชการต างๆ การออกแบบอาคารโดยคํ านึ งถึ งการใช ทรัพยากรที่ ป ระหยั ด พลั งงาน ส งผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชนนอยที่สุด และมีการรักษาสภาพแวดลอม โดย ธพส. มีเจตจํานงที่จะ
ดําเนินการตางๆ ภายใตความมุงมั่น ดังนี้
(1) ธพส. จะปฏิบัติตามขอกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
(2) ธพส. มุงเนนที่จะปองกันปญหากอนเกิดเหตุ หรือ ณ จุดเกิดเหตุ มิใหกระทบตอสภาพแวดลอม
(3) ธพส. จะพัฒ นาประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ขยะทั่วไป
ใหดีขึ้นอยูเสมอ
(4) ปลุกจิตสํานึกของพนักงานทุกคน ใหชวยกันอนุรักษสภาพแวดลอม
(5) ประชาสัมพันธนโยบายสิ่งแวดลอมสูพนักงานทุกคน หรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานใหกับ ธพส. และ
เปดเผยตอสาธารณชน
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หมวดที่ 5 การเปดเผยขอมูลสารสนเทศและความโปรงใส
ธพส. มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางครบถวน ถูกตอง แมนยํา และไมบิดเบือนขอเท็จจริง การเปดเผย
ขอมูลประกอบดวย ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน และที่ไมใชขอมูลทางการเงินซึ่งเปน ตัวชี้วัดความโปรงใส
ในการดําเนินงาน และเปนการสรางความนาเชื่อถือ ใหกับ ธพส. ตอผูมีสวนไดเสีย
แนวปฏิบัติที่ดี
5.1

ผูมีสวนได เสีย สามารถเข าถึงขอมูลที่ ไมใชด านการเงิน ที่แสดงให เห็ นถึ งความรับผิด ชอบของ ธพส.
ที่ มีต อผู มีส วนได เสี ย ตั ว อยางเช น การประกอบกิ จ การด ว ยความเป น ธรรม การต อต านการทุ จ ริ ต
การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การรวมพัฒนา
ชุมชน และสังคม การจัดการสิ่งแวดลอม และการเผยแพรกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

5.2

ผูมีสวนไดเสียรับทราบขอมูลขาวสารอยางเทาเทียมกันในเรื่อง
 โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
 สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
 สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
 กฎเกณฑ มติ คณะรัฐ มนตรี ข อบั งคั บ คํ าสั่ ง หนั งสื อเวีย น ระเบี ย บ แบบแผน นโยบาย หรื อ
การตีความ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
 ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

5.3

เป ดเผยและชี้แจงนโยบายที่ สําคั ญ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวของกับ ความเสี่ย งในการดําเนิน งานและ
การเงินในรายงานประจําปบนเว็บไซต

5.4

มีหนวยงานสื่อสารองคกร มีหนาที่ประชาสัมพันธและกลั่นกรองขอมูลสารสนเทศใหมีความถูกตอง ชัดเจน
ใชภาษาที่เขาใจงาย กอนเปดเผยขอมูลสารสนเทศดวยความเปนธรรมคือใหทั้งดานบวกและดานลบ

5.5

มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่กําหนดขึ้นไวในรายงานประจําป

5.6

ทํ าให มั่ น ใจว าข อ มู ล ที่ เป ด เผยทั้ งด า นการเงิ น และด า นที่ ไม ใช ก ารเงิ น นั้ น มี ค วามถู ก ต อ งครบถ ว น
เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา

5.7

สนับสนุนใหมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารกับบุคคลภายนอกอยางตอเนื่อง

5.8

มีการรายงานการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ตามกฎบัตร รวมทั้งการเปดเผย
จํานวนครั้งของการเขารวมประชุม การประชุมประจําป การมีสวนรวมใหความคิดเห็นในที่ป ระชุม
เกณฑ รูปแบบ การจายคาตอบแทนเปนรายบุคคล
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5.1 การรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร
คณะกรรมการ ธพส. ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศที่สภาวิชาชีพ
บัญชีไทยประกาศใช โดยจัดทํารายงานประจําป และงบการเงินสงใหสํานักงาน การตรวจเงินแผนดิน จัดใหมี
การรายงานการบริหารในรูปแบบตางๆ ตามความตองการของผูใชงาน
แนวปฏิบัติที่ดี
5.1.1 มีการสรุปประเมินสถานะ และแนวโนมการดําเนินงานของ ธพส. ในลักษณะที่เขาใจงาย และเปน
มาตรฐานในรายงานประจําป
5.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทํารายงานทางการเงิน
ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีภายนอกไวในรายงานประจําป ตามแนวปฏิบัติที่ดีของกระทรวงการคลัง
5.1.3 จัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ เพื่อใชในการบริหารและการวิเคราะห
5.1.4 บันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหารที่ถูกตองในระบบ GFMIS-SOE
ตามระยะเวลาที่กําหนด
5.2 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะชวยปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ ธพส. สามารถคนพบ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการ ชวยใหรายงานทางการเงินของ ธพส. ถูกตอง เชื่อถือได รวมทั้งชวยปกปองคุมครองเงินลงทุน
ของผูถือหุนดวยการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือเปนมาตรการอีกอยางหนึ่ง ที่ทําใหเกิดความมั่นใจวา กระบวนการ
ทํางานที่จัดทําไวเปนไปโดยปกติ ถูกตองตามกฎเกณฑ กฎระเบียบ มีการระมัดระวังในเรื่องความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นที่อาจสงผลเสียหายใหกับ ธพส.
หนวยตรวจสอบภายในมีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ กํากับดูแลที่ดี
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
(2) ตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ธพส.
(3) ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพของ
องคกรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองคกร
(4) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในตาม (1) ถึง (3) รวมทั้งมีขอเสนอแนะวิธีและ มาตรการในการ
ปรับปรุงแกไขหนาที่ตาม (1) ถึง (3)
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(5) ประสานงานกับผูสอบบัญชีเพื่อใหสามารถเขาใจแผนงานและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน
ที่เปนประโยชนรวมกันตอ ธพส.
(6) พัฒนาและอบรมความรู ทักษะ และความสามารถของผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาที่เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ ธพส.
(7) ปฏิบัติงานอื่นที่ผูบริหารสูงสุดมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองไม
กระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หน วยตรวจสอบภายใน ต องปฏิ บั ติ งานตามแผนการตรวจสอบภายในประจํ าป ที่ ได รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่หนวยตรวจสอบภายในพบหรือมีขอสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ธพส. ให
รายงานพรอมความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อแจงตอผูบ ริหารสูงสุดตอไป ในกรณี ที่หนวย
ตรวจสอบภายใน พบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอผลการดําเนินงาน
ของ ธพส. อยางรายแรง การขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพรองที่สําคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน ใหรายงานพรอมความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารสูงสุดทันที เพื่อ
พิจารณาเสนอคณะกรรมการ ธพส. ตอไป หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ธพส. มีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน
(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมถึงขอมูลอื่นที่เกี่ยวของใหครบถวนสมบูรณ
พรอมที่จะตรวจสอบได
(3) ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหผูตรวจสอบภายใน
แนวปฏิบัติที่ดี
ฝายตรวจสอบภายใน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และทํางานรวมกับผูตรวจ
สอบภายนอกวางแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งควบคุมไดทุกเรื่องตั้งแตเรื่องการเงิน การปฏิบัติงาน การควบคุม
การปฏิบัติงาน การจัดการกับความเสี่ยงดานตางๆ เมื่อไดผลของการตรวจสอบภายใน อาจตองมีกระบวนการ
ของการปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลขึ้น ซึ่งจะเปนการเสริมความนาเชื่อถือใหกับงบการเงิน
5.3 คณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ทําใหงบการเงิน รายงานทางการเงินประจําปที่ตองรายงานใหกับ
ผูถือหุนมีความถูกตอง ตรวจสอบได โปรงใส และทันเวลา
ผูสอบบัญชีภายนอกมีหนาที่รับผิดชอบ สอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานความเหมาะสมของ
ระบบควบคุ มภายใน และการตรวจสอบภายใน ทบทวนกํ ากั บการปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบและข อกํ าหนด และ
รายงานใหแกผูถือหุนทราบ
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แนวปฏิบัติที่ดี
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติคือทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ ประกอบดวย สมาชิก
อยางนอย 3 คน และอยางนอยหนึ่งในสามตองมีความรูดานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีสวนชวยให
คณะกรรมการ ธพส. เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่มากขึ้นโดยเฉพาะหนาที่ ดังตอไปนี้
5.3.1 การกํากับดูแลการดําเนินกิจการใหสอดคลองกับกลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ
5.3.2 การปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.3.3 การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ
5.3.4 การจัดทํารายงานทางการเงินและการเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม
5.3.5 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
5.3.6 การทํารายการระหวางกันกับผูที่เกี่ยวของ เปดเผยคาธรรมเนียมสอบบัญชีและคาธรรมเนียมอื่นที่จาย
แกผูสอบบัญชีภายนอกแยกกันในงบการเงิน ปรับเปลี่ยนผูสอบบัญชีทุก 3 ป เพื่อยืนยันความเปนอิสระ
5.4 การทบทวนรายงานการเงิน
เนื่องจากขอมูลทางการเงินเป นขอมูลที่มีความสําคัญอยางมาก ดังนั้ นกฎหมายจึงกําหนดให ตองมี
ผูสอบบัญชีเปนผูใหความเห็นและรับรองงบการเงิน กรรมการตรวจสอบ จึงมีหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน
ใหถูกตอง เพียงพอ เชื่อถือไดเนื่องจากกรรมการตรวจสอบ ไมไดมี อาชีพเปนผูสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญดาน
มาตรฐานบัญชีเปนการเฉพาะ แตควรมีความรูทางบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะเขาใจเห็นประเด็นที่นาสงสัย
และสามารถใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ เพื่อเปนตัวชวยสําคัญในการสอบทาน ความถูกตองของ
รายงานทางการเงิน กรรมการตรวจสอบ ควรประสานงานกับหนวยงานตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี
อยางใกลชิดดวย
แนวปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่รับผิดชอบในการทบทวนรายงานทางการเงิน หนาที่การสอบทาน
งบการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.4.1 สอบทานนโยบายบัญชีที่สําคัญของ ธพส. โดยพิจารณาวาระในการเลือกนโยบายดังกลาว ไดคํานึงถึง
ผลตางที่เกิดขึ้นระหวางแตละทางเลือก ประโยชนที่ผูใชงบการเงินไดรับเหตุผลของฝายจัดการและ
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
5.4.2 สอบทานการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สําคัญของ ธพส. ในรอบปที่ผานมา (ถามี) โดยพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลง ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีและผลกระทบใน
ปจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้น
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5.4.3 สอบทานรายการที่ไมใชรายการปกติ ซึ่งมีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา (ถามี) โดยพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาว ผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน และ
ความถูกตองครบถวนของการเปดเผยขอมูล
5.4.4 สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินที่ควรใหความสําคัญเปนพิ เศษ เชน
รายการเชาหรือรายการกูยืมที่มีระยะเวลายาวกวาการทําสัญญาทั่วไป รายไดที่รับรูกอนเวลาอันควร
รายจายที่ประวิงเวลาการรับรู รายการนอกงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน (Off Balance Sheet)
คาใชจายคางจาย และการตั้งสํารองตางๆ รวมทั้งการตั้งคาเผื่อการดอยของคาสินทรัพย (Impairment
of Assets) เปนตน
5.4.5 สอบทานขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงิน เชน รายงานของผูตรวจสอบภายใน รายงาน
การบริหารความเสี่ยง เปนตน
5.4.6 รายงานประเด็นที่พบจากการสอบทานรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการ ธพส. และติดตามใหมี
การแกไขปรับปรุงประเด็นดังกลาว ภายในเวลาที่กําหนด
5.4.7 สอบทานประมาณการที่จัดทําโดยฝายจัดการ (ถามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของ สมมติฐาน
ที่ใชผลกระทบที่จะมีตองบการเงิน และความถูกตองครบถวนของการเปดเผยขอมูล หนวยงานที่ควร
รับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน และทํางานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
คือหนวยงานตรวจสอบภายในและหนวยงานควบคุมภายใน
5.5 การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง คือ เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและอาจมีผลกระทบ (ดานลบ) ตอการบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกรทั้งในทางกลยุทธ การปฏิบัติงาน และการเงิน ธพส. กําหนดแนวทาง วิธีการบริหารจัดการที่เปนไป
เพื่ อการคาดการณ และลดผลเสีย ของความไมแน นอนที่ จะเกิ ดขึ้น กับ ธพส. ทั้ งนี้ เพื่ อให องคกรสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคไดโดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวปฏิบัติที่ดี
5.5.1 จัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลเรื่องความเสี่ยงโดยตรง
5.5.2 หนวยงานบริหารความเสี่ยง เปนหนวยงานที่ทําการวิเคราะห และประเมินความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น
แตไมใชกระบวนการที่สรางขึ้นและอยูโดยลําพังได แตจะเปนกระบวนการที่สรางขึ้นโดยมีขั้นตอนที่
ชวยเสริมการทํางานรวมกับโครงการหรือภาระงานอื่นใดที่ปฏิบัติอยูใหเปนการปองกันโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงหรือปญหา
5.5.3 หนวยงานบริหารความเสี่ยง มีหนาที่จั ดทํารายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอใหกับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ ธพส.
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นอกจากพึงยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของรัฐวิสาหกิจวาดวยจรรยาบรรณแลว ยังพึงตอง
ยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับองคกร และมติที่ประชุมผูถือหุน
2. บริหารงานเพื่อผลประโยชนของรัฐ องคกร และพนักงานรวมทั้งรักษาภาพลักษณขององคกร
3. บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตวางตัวเปนกลาง
4. ตองไม มีสวนได เสี ยในกิ จการที่ กระทํ ากับ ธพส. หรือในกิ จการที่ มีลักษณะเป น การแขงขัน กั บ
ธพส. ซึ่งตนเปนกรรมการอยู
5. หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนบุคคลตอผลประโยชนของ ธพส. รวมถึง
5.1 ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว
5.2 ไมใชความลับขององคกรในทางที่ผิด
5.3 ไมเปนกรรมการในบริษัทที่เปนคูแ ขงขันขององคกร
5.4 ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาขององคกร
6. ตองบริหารงานดวยความระมัดระวัง ไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง
7. ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางาน
8. ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ
9. ไมเปนผูประกอบการ หรือเปนผูถือหุนสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเปนกรรมการ หรือเปนผู
ถือหุนในกิจการ หรือธุรกิจการคาใดอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน หรือทําธุรกิจ
กับ ธพส. ที่ตนเองเปนกรรมการอยู
10. ตองไมกระทําการใดๆ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชนของ ธพส. ที่ตนเปนกรรมการอยู
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หมวดที่ 6 จรรยาบรรณ
คณะกรรมการ ธพส. จัดใหมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม โดยไดจัดทํา “คูมือจรรยาบรรณในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จ” แยกเป นคู มืออี กฉบั บหนึ่ งเพื่ องายต อการค นหาและปฏิ บั ติ เพื่ อให การดํ าเนิ น ธุร กิจ ของ ธพส.
มีจรรยาบรรณเป น เครื่องมื อที่ จะชวยให กรรมการ ผูบ ริหาร และพนั กงาน มีหลักการและแนวทางที่ ถูกตอง
เหมาะสม อั นจะนํ ามาซึ่ งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บั ติ งานรวมทั้ งความเลื่ อ มใสศรั ท ธาและ
ความเชื่อมั่นจากผูที่เกี่ยวของ
แนวปฏิบัติที่ดี
6.1

มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคมเพื่อใหเกิดความถูกตองและความเจริญรุงเรือง
ในสังคม ใชคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเปนแนวทางใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ดําเนิน
ธุรกิจถือปฎิบัติดวยความถูกตอง

6.2

ดําเนินธุรกิจของ ธพส. ไดรับการยอมรับและยกยองจากสังคม

6.3

รักษาไวซึ่งชื่อเสียงของ ธพส.
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2.1 นโยบายอํานาจที่สงวนไวสําหรับคณะกรรมการ
นโยบายนี้มีไวเพื่อแบงสรรอยางชัดเจนวาอํานาจใดเปนอํานาจที่สงวนไวสําหรับคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการเทานั้นที่มีสิทธิอนุมัติได
การตัดสินใจ
รายการดานลางนี้เปนอํานาจสงวนไวใหแกคณะกรรมการ ธพส. ซึ่งผูบริหารมีหนาที่ตองเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ ธพส.พิจารณาอนุมัติ
สําหรับรายการใดที่ไมไดกลาวถึงในที่นี้หมายความวาคณะกรรมการ ธพส. อาจมอบหมายใหเปนอํานาจ
ของกรรมการผูจัดการ แตอยางไรก็ตามกรรมการผูจัดการควรสรุปรายงานเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายได
อนุมตั ิไปดังกลาวใหคณะกรรมการ ธพส. รับทราบเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในโอกาสตอไปทันที
รายการที่สงวนไวสําหรับคณะกรรมการ
แผนเชิงกลยุทธและปฏิบัติการ
1. พันธกิจของบริษัท
2. วิสัยทัศน
3. แผนกลยุทธ
4. แผนปฏิบัติการ/แผนธุรกิจ/แผนประจําป
5. แผนความตอเนื่องของธุรกิจ
6. การเริ่มธุรกิจใหม
7. การหยุดการดําเนินธุรกิจปจจุบัน
8. ธุรกรรมที่นอกเหนือไปจากธุรกรรมปกติของธุรกิจ
เรื่องเกี่ยวกับการเงิน
9. งบประมาณการดําเนินงาน
10. งบประมาณการลงทุน
11. คาใชจายในการดําเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด
12. คาใชจายในการลงทุนภายในงบประมาณ
13. คาใชจายในการลงทุนเกินงบประมาณ
14. ขายสินทรัพย
15. โครงการความรับ ผิ ด ที่ มีเงื่อนไขซึ่ งมี ผ ลกระทบต องบแสดงฐานะการเงิน หรืองบกํ าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จที่มีจํานวน 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. รายการที่เกี่ยวโยงกัน
26. การแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายเอกชน
27. การประกันภัย
28. เงื่อนไขสัญญาที่มผี ลกระทบตอการดําเนินงานของ ธพส.อยางมีนัยสําคัญ
ประเด็นทางกฏหมาย
29. การกระทําที่มีประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะฝาฝนกฎหมาย
สัญลักษณ
30. สัญลักษณของบริษัท
โครงสรางขององคกร
31. โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
32. โครงสรางองคกรรวม
บุคลากรและวัฒนธรรมองคกร
33. คํานิยมของบริษัท
34. การสรรหาแตงตั้ง ใหคาตอบแทน บริหารผลงาน และการเลิกจางกรรมการผูจัดการ
35. การแตงตั้งเลขานุการบริษัท และใหความเห็นในการบริหารผลงาน
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เรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
36. แตงตั้งประธานคณะกรรมการ
37. แตงตั้งกําหนดวาระการดํารงตําแหนงและกําหนดเกณฑการสรรหากรรมการ
38. แต งตั้ งและยุ บ คณะกรรมการชุ ด ย อยภายใต กฎบั ต ร ให คําจํ ากั ด ความบทบาท องค ป ระกอบ
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)
เรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
41. รายงานการประชุม
42. การแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีภายนอก
43. การเปลี่ยนแปลงขอบังคับบริษัท
44. คาตอบแทนคณะกรรมการ
45. เกณฑและขั้นตอนในการสรรหากรรมการ
อื่นๆ
46. ยายที่ทําการใหม
47. มอบหรือยกเลิกอํานาจในการกระทําแทนผูอื่นตามกฎหมาย (เอกสารมอบฉันทะ)
48. มอบอํานาจใหลงนามในหนังสือในฐานะตัวแทนบริษัท
49. เรื่องที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัท
การทบทวน
คณะกรรมการจะทบทวนนโยบาย อํ านาจที่ ส งวนไว สํ าหรั บ คณะกรรมการเป น ประจํ า ทุ ก ป และ
ปรับปรุงเมื่อเห็นควร
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2.2 นโยบายการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการผูซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดวิ สัยทัศน สรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัท โดยการ
สรางความเจริญเติบโตในระยะยาวกับบริษัท นโยบายการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจะเปน
แนวทางใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน สรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถ ที่มีคุณสมบัติ
มีชื่อเสียง มีคุณธรรม เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ในขณะเดียวกันจะสรางแรงจูงใจใหผลตอบแทนที่เปนธรรม
ดึงดูดและรักษากรรมการและกรรมการผูจัดการตลอดจนผูบริหารระดับสูง เพื่อทําใหบริษัทมีสินทรัพยที่เปน
บุคคลที่เปนขอไดเปรียบไดในการแขงขันธุรกิจ
การสรรหากรรมการ ธพส.
1. การสรรหาคัด เลื อกและแต งตั้ งกรรมการที่ ไม เป นผู บ ริห ารและกรรมการอิ สระ คณะกรรมการชุด ยอย
ควรมีคุณสมบัติสอดคลองกับกลยุทธระยะสั้น และระยะยาวสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ธพส. รวมถึง
คุณสมบัติ ขีดความสามารถ คุณลักษณะตางๆ และความเปนอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เปนผูจัดทําเปน Board Skill Matrix (ตารางแนบ)
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่จัดทํา Board Skill Gap เพื่อสรรหากรรมการใหม
ในโอกาสที่ตําแหนงกรรมการวางลง
3. โครงสรางของกรรมการต องมี ความความหลากหลายของคุณ สมบั ติ ของกรรมการตามนโยบายความ
หลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ
4. ใชที่ปรึกษา (Professional Search Firm) และ/หรือฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหา
กรรมการใหม
5. กรรมการใหมที่ไดรับแตงตั้งจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ ธพส. และผานกระบวนการเขารับการ
ปฐมนิเทศกอนการเขาประชุมคณะกรรมการ ธพส.
6. กรรมการทุ กคนต องมี การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตนเองตามนโยบายการประเมิ น การทํ างานของ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุด ยอย พรอมทั้ งต องมี การเป ด เผย
แผนการเพิ่มพูนความรูใหแกคณะกรรมการ ธพส.
คาตอบแทนกรรมการ ธพส.
คาตอบแทนของกรรมการควรจัดใหอยูในลักษณะเปรียบเทียบกันไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม
ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ
แตละคน กรรมการที่ไดรับมอบหมาย และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เชน เปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอย
ควรไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
การทบทวน
คณะกรรมการ ธพส. จะมี การทบทวนนโยบายสรรหาและพิ จารณาค าตอบแทนของคณะกรรมการ
เปนประจําทุกปและจะปรับปรุงเมื่อเห็นสมควร
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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

ชื่อ

Total Rating:
Date of Completion:

42

สารสนเทศ

การสื่อสาร

การกํากับดูแล

วิศวกรรม

กลยุทธ

การเงิน

บัญชี

กฎหมาย

คณะกรรมการ………….

การบริหารความเสี่ยง

ความชํานาญ/ประสบการณ
การบริหารธุรกิจ

คณะกรรมการชุดยอย

ชื่อ

คณะกรรมการ………….

Total Rating:

Date of Completion:
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มีความเขาใจในการหนาที่ของกรรมการในการทําใหการประชุม
มีคุณภาพมีการอภิปรายและพิจารณาในวาระเพื่อพิจารณากอน
การอนุมัติ

เปนผูที่คิดไปขางหนาในอนาคตและคอยกระตุนให
มีการตื่นตัวเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง

มีความรูในเนื้อหาและสาระในธุรกิจและเรื่องที่ถูก
นําเสนอเพื่อใหพิจารณาตัดสินใจ

เปนผูที่ไดรับการยอมรับในดานมีวุฒภิ าวะในดาน
อารมณ มีคุณธรรมและเปนผูที่ มีความซื่อตรง

คณะกรรมการชุดยอย

มีการทํางานเปนทีมชวยกันออกความเห็นรวมกันตัดสินใจ
เพื่อไดมติการประชุมที่ผูบริหารสามารถนําไปปฏิบัติใ
หบรรลุความสําเร็จได

ไดรับความยอมรับและความนับถือจาก
ผูม ีสวนไดเสียและกรรมการทานอื่น

การสื่อสารและการใหเหตุผลเปนที่เขาใจงาย
และสมเหตุสมผล

วิเคราะหและคิดเชิงกลยุทธ

สวนที่ 2 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

Board Skills Matrix
ความรู ทักษะ ประสบการณ

มีความรู/ ความเขาใจ มีประสบการณมาก = 4,
มีความรู/ ความเขาใจพอสมควร = 3,

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

ทักษะในการเปนผูนํา

สวนที่ 2 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
Board Skills Matrix
ความรู ทักษะ ประสบการณ
มีความรู/ ความเขาใจ มีประสบการณมาก = 4,
มีความรู/ ความเขาใจพอสมควร = 3,
มีความรู/ ความเขาใจบาง = 2,
มีความรู/ ความเขาใจนอย = 1, ไมมีเลย = 0

Total Rating:
Date of Completion:
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มีความชํานาญเรื่องการตลาด

มีมีประสบการณดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

มีความรูทางดานเทคนิค

มีประสบการณเกี่ยวกับการเมือง

มีปฏิภาณในดานการเงิน

ชื่อ

มีประสบการณในดานการลงทุนรวมและ/หรือ
การควบรวมกิจการ

คณะกรรมการ………….

คุณลักษณะอื่น
มีความสัมพันธที่ดกี ับคูคาและคูแขงของธุรกิจ

คณะกรรมการชุดยอย

สวนที่ 2 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
Board Skills Gap Matrix
ความรู ทักษะ ประสบการณ
มีความรู/ ความเขาใจ มีประสบการณมาก = 4,
มีความรู/ ความเขาใจพอสมควร = 3,
มีความรู/ ความเขาใจบาง = 2,
มีความรู/ ความเขาใจนอย = 1, ไมมีเลย = 0

Total Rating:
Date of Completion:
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สารสนเทศ

การสื่อสาร

การกํากับดูแล

วิศวกรรม

กลยุทธ

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารธุรกิจ

การเงิน

กฎหมาย

ชื่อ

บัญชี

ความชํานาญ/ประสบการณ

ชื่อ

คณะกรรมการ

Total Rating:

Date of Completion:
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มีความเขาใจในการหนาที่ของกรรมการในการทําใหการประชุมมีคุณภาพมีการ
อภิปรายและพิจารณาในวาระเพื่อพิจารณากอนการอนุมัติ

เปนผูที่คิดไปขางหนาในอนาคตและคอยกระตุนใหมีการตื่นตัวเตรียมพรอมสําหรับ
การเปลี่ยนแปลง

มีความรูในเนื้อหาและสาระในธุรกิจและเรื่องที่ถูกนําเสนอ
เพื่อใหพิจารณาตัดสินใจ

เปนผูที่ไดรับการยอมรับในดานมีวุฒภิ าวะในดานอารมณ มีคุณธรรมและเปน ผูท ี่มี
ความซื่อตรง

ทํางานเปนทีมมีการชวยกันออกความเห็นรวมกันตัดสินใจ
เพื่อไดมติการประชุมที่ผูบริหารสามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จได

ไดรับความยอมรับและความนับถือจากผูมีสวนไดเสียและกรรมการทานอื่น

การสื่อสารและการใหเหตุผลของระบบความคิดมีประสิทธิภาพ

วิเคราะหและคิดเชิงกลยุทธ

สวนที่ 2 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

Board Skills Gap Matrix
ความรู ทักษะ ประสบการณ
มีความรู/ ความเขาใจ มีประสบการณมาก = 4,
มีความรู/ ความเขาใจพอสมควร = 3,
มีความรู/ ความเขาใจบาง = 2,
มีความรู/ ความเขาใจนอย = 1, ไมมีเลย = 0

ทักษะในการเปนผูนํา

สวนที่ 2 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
Board Skills Gap Matrix
ความรู ทักษะ ประสบการณ
มีความรู/ ความเขาใจ มีประสบการณมาก = 4,
มีความรู/ ความเขาใจพอสมควร = 3,
มีความรู/ ความเขาใจบาง = 2,
มีความรู/ ความเขาใจนอย = 1, ไมมีเลย = 0

Total Rating:
Date of Completion:
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มีความชํานาญเรื่องการตลาด

มีประสบการณดานการพัฒนาผลิตภัณฑ

มีความรูทางดานเทคนิค

มีประสบการณเกี่ยวกับการเมือง

มีปฏิภาณในดานการเงิน

ชื่อ

มีประสบการณในดานการลงทุนรวมและ/หรือการควบรวมกิจการ

คณะกรรมการ

มีความสัมพันธที่ดีกับคูคาและคูแขงของธุรกิจ

คุณลักษณะอื่น
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2.3 นโยบายความหลากหลายในองคประกอบของคณะกรรมการ
การคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติที่ห ลากหลายในองคประกอบของคณะกรรมการ เปนการเพิ่ ม
มุมมองใหคณะกรรมการ ธพส. ความหลากหลายนี้แตกตางจากคุณสมบัติทั่วไปที่กําหนดถึงพื้นฐานการศึกษา
ประสบการณ คุณลักษณะอื่นๆ
ประเภทของความหลากหลาย
ความหลากหลายควรประกอบดวย
 เพศ
 อายุ
สํ าหรั บ ในเรื่ อ งของความรู ป ระสบการณ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ นั้ น จะอยู ในนโยบายการสรรหา
กรรมการ (Board Skill Matrix)
การสนับสนุน
คณะกรรมการ ธพส. สนับสนุนใหมีความหลากหลายในองคประกอบของคณะกรรมการ
การทบทวน
คณะกรรมการ ธพส. จะมีการทบทวนนโยบายความหลากหลายในองคประกอบของ คณะกรรมการ
ธพส. เปนประจําทุกปและจะพิจารณาปรับปรุงหากเห็นสมควร

2.4 นโยบายการประเมินผลงานตนเองของประธานกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอย
การประเมินการทํางานคณะกรรมการและการประเมินการทํางานของประธานกรรมการ กรรมการแต
ละคน และคณะกรรมการชุ ด ย อ ย เป น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ของการกํ ากั บ ดู แ ลกิ จ การของคณะกรรมการ ธพส.
มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบการประเมินผลงานตนเองประธาน
กรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
ความถี่ของการประเมิน
การประเมินตนเองการทํางานของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการชุด
ยอยทํากันเปนประจําทุกป
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การประเมิ น ควรมี ทั้ งการประเมิ น ตนเอง ซึ่ งจั ด ทํ าเป น การภายในโดยคณะกรรมการสรรหาและ
เลขานุ การบริษัทเป น ผูรับ ผิด ชอบ แตทุกปที่ 3 ควรจั ดหาผูเชี่ ยวชาญทางด านบรรษั ทภิบ าลหรือที่ป รึกษา
ทางดานบรรษัทภิบาล ทําหนาที่ชวยใหการประเมินตนเองของ คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอย นําผลประเมิน เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติที่ดตี ามมาตรฐานสากล
เปาหมายของการประเมิน
ผลของการประเมินจะทําใหเห็นถึงสิ่งที่สามารถพัฒนาใหดีขึ้นไดทั้งในเรื่องของระบบการกํากับดูแล
กิจการ หรือในเรื่องของความเหมาะสมของกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย ผลที่ไดรับจะใชเปนขอมูลเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาระบบขั้นตอนการทํางานและกรรมการทั้งรายคณะและรายบุคคล การนําผลของการประเมินไป
ปฏิบัติถือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของ คณะกรรมการ
การประเมิน
ประเมินผลงานจากกฎบัตรและการบรรยายลักษณะงานของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล
และคณะกรรมการชุดยอย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการปรับปรุงจะไดมาจากผลของการสํารวจ
นโยบายการประเมินการทํางานคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการชุดยอยจะมีการ
ทบทวนประจําปโดยคณะกรรมการ ธพส. และจะปรับปรุงใหทันสมัยหากมีความจําเปน

2.5 นโยบายการพัฒนากรรมการ
เพื่ อส งเสริมความรู ความสามารถของคณะกรรมการ ให กรรมการนํ าประโยชน จากความรู ที่ได รับ มา
ประยุกตใชในการกํากับดูแล ธพส. เพิ่มความเปนมืออาชีพใหกรรมการ สามารถสรางมูลคาเพิ่ม และสามารถ
ผลักดันใหองคกรเขาสูมาตรฐานสากล
การพัฒนาคณะกรรมการ
การสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. สามารถสงเสริมไดในหลายรูปแบบ ดังนี้
1. การจัดใหมีการสรางความรูความเขาใจสําหรับกรรมการใหมหรือกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งระหวางปบัญชี
โดยกิจกรรมประกอบดวย
1.1 การแจกคูมือกรรมการ
1.2 การชี้แจงหรือการบรรยายโดยผูบริหารระดับสูงของ ธพส.
1.3 การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของ ธพส.
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2. การเข าร วมกิ จกรรมต างๆ ที่ เป นการส งเสริ ม ความรู ความสามารถของคณะกรรมการ ธพส. ทั้ งทางด าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหมๆ ที่ ธพส. จะนํามาปรับใชพัฒนา ธพส. รวมถึงสงเสริมให ธพส. มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูแนะนํา
รูปแบบของกิจกรรมสงเสริมความรู ความสามารถ เชน การอบรมการดูงานการเขารวมสัมมนาและการเยี่ยม
ชมการปฏิบัติงาน ภายในหรือหนวยงานภายนอก กิจกรรมสงเสริมความรูความสามารถควรพิจารณาจาก
2.1 ความสอดคลองของเนื้อหาสาระของกิจกรรมกับภารกิจหลักของ ธพส.
2.2 ระยะเวลาที่ใชในแตละกิจกรรม
2.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการหรือจํานวนกรรมการที่เขารวมในแตละกิจกรรม
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. จะแตงตั้งคณะกรรมการคณะเฉพาะกาลขึ้นมา เพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการผูจัดการ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผูจัดการควรเปนผูมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีคุณสมบัติที่สอดคลอง
กับแผนทดแทนและสืบทอดตําแหนงโดยเปนไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคล ทั้งจากภายใน
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 สําหรับพนักงานบริหารระดับสูงที่คณะกรรมการกําหนดตาม ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุน และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับของคาตอบแทน ทั้งที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน
ในรูปแบบอื่นๆ ควรมีความจูงใจและสอดคลองกับผลงานของผูบริหารแตละคนประกอบกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทและตองคํานึงถึงผลประโยชนทผี่ ูถือหุนไดรับ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ควรเปนผูประเมินผลงานกรรมการผูจัดการประจําป ตามนโยบาย
การบริหารผลการทํางานของกรรมการผูจัดการ เพื่อนําไปใชในการพิจารณา คาตอบแทน ตามเกณฑที่เปน
รูปธรรม รวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลปฏิบัติงานตามกลยุทธการพัฒนาผูบริหาร ผลการประเมินควรเสนอ
ใหคณะกรรมการเห็นชอบ โดยประธานกรรมการเปนผูสื่อสารผลการพิจารณาใหแกกรรมการผูจัดการ

การทบทวน
คณะกรรมการ ธพส. จะทบทวนนโยบายการสรรหาประเมินผลงานและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ผูจัดการและผูบริหารระดับสูงเปนประจําทุกป และจะปรับปรุงหากพิจารณาเห็นควร

2.7 นโยบายตารางและวาระการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยกําหนดแผนการประชุมและวาระการประชุมประจําปลวงหนา
เพื่อใหมั่นใจวาแผนงานที่วางไวจะนําเสนอใหคณะกรรมการ ธพส. พิจารณานั้นครบถวน และเปนการทําให
ผูบริหารมีการวางแผนการเตรียมเอกสารการประชุมลวงหนา
การนัดหมาย
คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดยอยมีการตกลงกันที่จะมีการประชุมตาม ตารางนัดหมาย
ประจําปตามแบบฟอรมแนบ ซึ่งมีรายละเอียดของวาระการประชุมในการประชุมแตละครั้ง
มาตรฐานของหัวขอวาระการประชุมในตารางนัดหมายดังรายการตอไปนี้
1. แผนกลยุทธ: (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
2. แผนงานประจําป: (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
3. งบประมาณ: รายจายการดําเนินงานและรายจายลงทุน : (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
4. งบการเงินประจําป (หลังการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ) : (เพื่อพิจารณา)
5. รายงานการสอบทาน (เสนอโดยจากคณะกรรมการตรวจสอบ) : (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
6. รายงานประจําป : (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
7. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ: (เสนอโดยคณะกรรมการชุดยอยที่รับผิดชอบ) : (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
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8. คณะกรรมการใหการรับรองนโยบาย : (เสนอโดยคณะกรรมการชุดยอยที่รับผิดชอบ) :
(เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
9. เรื่องอื่นๆ ที่ตองการ การอนุมัติหรือความเห็นจากคณะกรรมการในการรับรองนโยบาย
(เสนอโดย MD) : (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
10. วิเคราะหหาชองวางของทักษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและคุณลักษณะของ
กรรมการเพื่อจัดทําการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการ (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา) :
(เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
11. ทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการชุดยอย : (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
12. การประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการกํากับดูแลในชวงเวลา 12 เดือนที่ผานมา :
(เพื่อพิจารณา)
13. วิธีการและเวลาในการทําการประเมินการทํางานของคณะกรรมการ (เสนอโดยคณะกรรมการ
สรรหา) : (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
14. รายงานผลการประเมิ น การทํ างานของคณะกรรมการและสรุป แผนทํ าการกํ ากั บ ดู แลกิ จ การ
สําหรับอีก 12 เดือนขางหนา : (เพื่อพิจารณา)
15. แผนสืบทอดตําแหนงสําหรับประธานกรรมการและกรรมการ เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา : (เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ)
16. แผนสืบทอดตําแหนงสําหรับกรรมการผูจัดการและระดับผูบริหารระดับสูงที่รายงานตรงตอ
กรรมการผูจัดการ (เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาเฉพาะกาล) : (เพือ่ พิจารณาอนุมัติ)
17. กระบวนการของกรรมการใหมเขารับตําแหนง เสนอโดยจากคณะกรรมการสรรหา :
(เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
18. วัตถุประสงคของการทําประเมินผลการทํางานกรรมการผูจัดการ การจายโบนัสและการขึ้นเงินเดือน
เสนอโดยคณะกรรมการสรรหา: (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
19. ประชุมใหญสามัญประจําป: เขารวม
สําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
20. แผนการสอบทาน: (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
21. รายงานการตรวจสอบ: เสนอใหคณะกรรมการ ธพส. (เพื่อทราบ)
22. ผูบริหารปฏิบัติตามคําแนะนําของรายงานการตรวจสอบ: ทบทวน
23. พบกับผูตรวจสอบภายนอก: ซักถาม
24. งบการเงินประจําป: อนุมัติและรับรองตอคณะกรรมการ ธพส. (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
25. คณะกรรมการรับรองนโยบายการเงิน: ทบทวนและรับรองการเปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการ
ธพส. (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
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สําหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหา
26. วิเคราะห ห าช องวางของทั กษะและความหลากหลายของคณะกรรมการและคุ ณ ลักษณะของ
กรรมการ เพื่ อ จั ด ทํ า การสรรหาและการคั ด เลื อ กกรรมการ: พิ จ ารณาและนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการ ธพส. (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
27. วิธีการและเวลาในการทํ าการประเมิ น การทํ างานของคณะกรรมการ รับ รองและนํ าเสนอต อ
คณะกรรมการ ธพส. (เพื่อทราบ)
28. แผนสื บ ทอดตํ า แหน ง สํ า หรั บ ประธานกรรมการและกรรมการ: รั บ รองและนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการ ธพส. (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
29. ขั้นตอนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง: ทบทวน ใหคําแนะนํา และเสนอตอคณะกรรมการ ธพส.
(เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
สําหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
30. วัต ถุ ป ระสงค ของการทํ าประเมิ น ผลการทํ างานกรรมการผู จั ด การ การจ ายโบนั ส และการขึ้ น
เงินเดือน : พิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
31. คาตอบแทนและนโยบายการบริหารการทํางานผูบริหารระดับสูง: ทบทวน พิจารณาและนําเสนอ
ตอคณะกรรมการ ธพส. (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
32. คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของกรรมการตามตําแหนงประเภท: ทบทวน พิจารณาและเสนอ
ตอคณะกรรมการ ธพส. (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
สําหรับการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม
33. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ: ทบทวนและเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
34. นโยบายที่ เ กี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ : ทบทวนและนํ า เสนอต อ คณะกรรมการ ธพส.
(เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
35. นโยบายการต อ ต า นทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น และนโยบายแจ ง เบาะแส: ทบทวนและนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการ ธพส. (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
36. กฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย: ทบทวนและนําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพื่อพิจารณา
อนุมัติ)
37. แผนการกํากับดูแลกิจการที่ดี: พิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการธพส. (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
38. แผนความรับ ผิด ชอบทางสังคม: พิ จารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการธพส. (เพื่ อพิ จารณา
อนุมัติ)
สําหรับการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง
39. นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งและแนวทางการบริห ารความเสี่ ย ง: ทบทวนและนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการ ธพส. (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
40. กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยงและขอบเขตงานคณะทํางานการบริหารความเสี่ยง: พิจารณา
และนําเสนอตอคณะกรรมการธพส (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
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41. แผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ : ทบทวนและใหคําแนะนํา นําเสนอตอคณะกรรมการ
ธพส. (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
42. ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับไดและความเบี่ยงเบนของแตละความเสี่ยงนําไปปฏิบัติ : พิจารณาและ
นําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)
43. ติดตามผลรายงานดานความเสี่ยงอยางตอเนื่อง: นําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. (เพื่อพิจารณา
อนุมัติ)
ทบทวน
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องตางๆ ทีเ่ ห็นควรเพิ่มเติมเขามาอยูในตารางการประชุม คณะกรรมการประจําป
และมีการทบทวนแกไข เพื่อใหตารางการประชุมคณะกรรมการมีความ ทันตอเหตุการณ

ตารางการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอยประจําป
ป …................
วันที่

ประชุม

วาระการประชุมที่สามารถกําหนดไวลวงหนา
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2.8 นโยบายเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อใหเปนที่เขาใจตรงกันถึงวิธีการเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรูปแบบการจัดขอมูลที่
สงเสริมใหขอมูลนาศึกษา นาอาน เปนการอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการไดใชเวลาในการพิจารณาเรื่อง
เชิงกลยุทธของบริษัทอยางเพียงพอ
การเตรียมวาระประชุมคณะกรรมการ
วาระการประชุมของคณะกรรมการนั้นถูกกําหนดขึ้นโดยประธานกรรมการโดยปรึกษากับ กรรมการ
ทานอื่นๆ และกรรมการผูจัดการ
วาระการประชุมคณะกรรมการของการประชุมพิเศษ ตองมีการบันทึกอยูในตารางการประชุมประจําป
ของคณะกรรมการ เพื่ อให เป นระบบและคณะกรรมการจะทราบ ไมพลาดการพิ จารณาอนุมัติ เรื่องสําคั ญ ๆ
ประจําป
มาตรฐานรูปแบบวาระการประชุม
วาระการประชุมควรจัดเรื่องสําคัญที่สุดเปนวาระแรกและเรื่องสําคัญรองเปนวาระตอไปตามลําดับ
1. วาระแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นเชิงกลยุทธ (เปนเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบตอกลยุทธของ ธพส.)
2. วาระเพื่ออนุมัติ
3. วาระเพื่อทราบ
การประชุมโดยไมมีผูบริหาร
จัดใหมีการประชุมพิเศษกอนการประชุมปกติ สําหรับกรรมการที่ ไมเปน ผูบ ริห ารโดยไมมีวาระการ
ประชุมและไมมีผูบริหารหรือพนักงานเขารวมประชุม จะเปนประเด็นที่คณะกรรมการมีความเปนหวงหรือเปนเรื่อง
ที่กรรมการเกรงใจที่จ ะคุยกัน ตอหน าผูบ ริห าร โดยเฉพาะกรรมการผู จัดการหลังจากการประชุม ประธาน
กรรมการจะเชิญกรรมการผูจัดการมาแจงใหทราบถึงผล ของการประชุม
วาระแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเชิงกลยุทธ
หัวขอของการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นจะไมถูกกําหนด เปนการเปดโอกาสใหกรรมการยกเรื่อง
สําคัญที่เกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบตอกลยุทธของ ธพส. โดยมีวิธีการดังนี้
คณะกรรมการจะตกลงกันวาหัวข อเชิ งกลยุทธใด ที่อาจส งผลกระทบบริษัทกอนการประชุมพิ เศษโดย
ตัดสินใจวาควรมีการเตรียมขอมูลใหกรรมการกอนหรือไมและใครควรเปนผูรับผิดชอบ บางครั้ง คณะกรรมการ
อาจเชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกมาบรรยายหัวขอใดหัวขอหนึ่ง ใหเกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
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วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ
วาระที่ใหคณะกรรมการอนุมัติ ตองเปนเรื่องที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการตามนโยบายอํานาจที่
มอบให คณะกรรมการเป น ผู พิจ ารณาอนุ มัติ เอกสารที่ จะเสนอเพื่ อให คณะกรรมการพิ จ ารณาอนุ มัติ จะมี
รายละเอียดเฉพาะเรื่องรวมทั้งขอแนะนํา
วาระเพื่อทราบ
ในวาระสุด ท ายของการประชุมคณะกรรมการ ควรเป น เรื่ องของรายงานการปฏิ บั ติ การจากมติ ที่
ประชุ มครั้ งที่ ผ านมา เช น รายงานจากกรรมการผู จั ดการ รายงานทางการเงิ น และรายงานการประชุ ม จาก
คณะอนุกรรมการ หรือ รายงานดวยวาจาโดยประธานคณะอนุกรรมการ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเพิ่งจะมีการ
ประชุมกอนการประชุมคณะกรรมการ
วาระนี้อาจรวมถึงการนําเสนอเรื่องระบบการปฏิบัติงานเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหแกคณะกรรมการโดย
ผูบริหารที่รับผิดชอบ
รายงานที่ เขี ย นเป น รายงานที่ ถื อ ว า เป น ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งแล ว ไม ส ามารถแก ไขได ในห อ งประชุ ม
คณะกรรมการสามารถถามคําถามใดๆ จากรายงานนี้ได
วาระการประชุมมาตรฐาน
1. เปดการประชุม
2. เหตุผลของกรรมการที่ไมเขารวมประชุม
3. การขัดแยงกับคําแถลงการณการของบริษัท (หากมี)
4. การประชุมโดยไมมีผูบริหาร (หากมีการกําหนด)
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งกอน
6. วาระแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเชิงกลยุทธ (ตัวอยางเชน หัวขอเรื่อง เทคโนโลยีในอนาคตนําเสนอโดย
ผูเชี่ยวชาญภายนอก)
7. วาระเพื่อพิจารณา
7.1 การเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา (เชน การควบรวม XYZ)
7.2 การเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา (เชน ยี่หอใหม)
7.3 การเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา (การเปลี่ยนนโยบายการอนุมัติโดยคณะกรรมการ)
8. วาระเพื่อทราบ
8.1 นําเสนอโดยผูบริหาร เชน ผูจัดการฝายการตลาด
8.2 เรื่องที่ตกคางจากการประชุมครั้งกอน
8.3 รายงานของกรรมการผูจัดการ
8.4 รายงานทางการเงิน
8.5 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
9. การประชุมครั้งตอไป
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การทบทวน
คณะกรรมการ ธพส. มีหนาที่ทบทวนนโยบายวาระประชุมคณะกรรมการเป นประจําทุ กป และจะ
ปรับปรุงเมื่อเห็นควร

2.9 นโยบายเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
เพื่อกําหนดรูปแบบและวิธีการจัดทําเอกสารประชุม ตลอดจนเวลาที่ตองสงเอกสาร ใหแกคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอย
ความรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการมีความรับผิดชอบในการวางแผนวาระที่ควรนําเขาเสนอ
คณะกรรมการ โดยใชขอมูลจากสํานักกรรมการผูจัดการ และอางอิงถึงตารางการประชุมคณะกรรมการประจําป
ประธานคณะกรรมการชุ ดย อย ผู บริ หารที่ รับผิ ดชอบและเลขานุ การคณะกรรมการชุ ดย อยมี ค วาม
รับผิดชอบ ในวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดยอย
กรรมการผูจัดการมีความรับผิดชอบในเรื่องของเอกสารประชุมคณะกรรมการเปนไปตามสิ่งที่ไดกลาว
ไปในนโยบายฉบับนี้ และในนโยบายเอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณา
ผู บ ริ ห ารของแต ล ะคณะกรรมการชุ ด ย อ ยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเช น เดี ย วกั น ในเรื่ อ งของ เอกสาร
ประกอบการประชุม
กรรมการผูจัดการ (ผูบริหารที่รับผิดชอบ) และประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติเอกสารการประชุม
สําหรับวาระเพื่อพิจารณากอนเวียนใหคณะกรรมการ (คณะกรรมการชุดยอย) ทานอื่นทราบ
สํานักกรรมการผูจัดการ มีความรับผิดชอบในการเก็บรักษาและรวบรวมเอกสารประกอบการประชุม
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และของคณะกรรมการชุดย อย ซึ่งกรรมการสามารถขอดูเอกสาร
เหลานี้ได
สํานักกรรมการผูจัดการ มีความรับผิดชอบในการลําดับเรียงหนา ปรับใหอานงาย ติดตามงายและใช
อางถึงไดงาย เชน การใชเลขหนาเฉพาะในชุดเอกสารแตละชุด เพราะฉะนั้นเมื่ออางถึงเอกสารชุด ก หนา 3 ก็
จะเขาใจโดยทันที หรือโดยใชปายที่มีสีหรือตัวเลขที่เหมือนกันแตละวาระการประชุม (ในกรณีของคณะกรรมการ
ชุดยอยเปนหนาที่ของเลขานุการคณะกรรมการชุดยอย)

57

สวนที่ 2 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การสงเอกสารประกอบการประชุมกอนการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ควรสงออกใหถึงคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอยอยางนอย 7 วันลวงหนากอนการประชุม
วิธีสงออกเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดยอยสามารถเลือกวิธีการรับเอกสารประกอบ การประชุม
โดยอี เมล แ นบไปในรู ป ของเอกสารที่ ไม ส ามารถแก ไขได (PDF File) หรื อ โดยนํ า ส ง เป น เอกสารหรื อ ให
กรรมการเลือก
เวลาในการจัดเตรียมเอกสาร
ขึ้ น อยู กั บ ความยาวของการประชุ ม แต ไม ว า จะเป น การประชุ ม ของคณะกรรมการ ธพส. หรื อ
คณะกรรมการชุดยอยใชเวลาเทากัน
การแจกเอกสารประกอบการประชุมในที่ประชุม
ตามกฎโดยทั่วไปเอกสารประกอบการประชุมไมใหมีการแจกในที่ประชุม เนื่องจากเปนการไมใหเวลา
คณะกรรมการในการเตรียมตัว ยกเวนในสถานการณที่จําเปน ทีป่ ระธานกรรมการอาจอนุญาตเปนกรณีไป
แบบฟอรมของเอกสารประกอบการประชุม
แบบฟอร ม ของเอกสารประกอบการประชุ ม ควรแบ งประเภทให ชั ด เจน เช น เอกสารประกอบ
การประชุมเพื่อทราบ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณา เพื่อความสะดวกงายตอความเขาใจ
เรื่องการอภิปรายเชิงกลยุทธ
เอกสารที่ เตรี ย มสํ า หรั บ การอภิ ป รายเรื่ อ งเชิ ง กลยุ ท ธ ต อ งเป น เอกสารที่ ป ระกอบด ว ย ข อ มู ล
ที่เปนประโยชนตอคณะกรรมการ ใหเขามามีสวนรวมเกิดความคิดเห็นอยางสรางสรรค ขอมูลจะมีความยาว
เทาใดก็ได หากตราบใดเปนขอมูลที่เกี่ยวของและเปนประโยชน แตควรจัดใหเปนเอกสารแนบเปนแตละหัวขอ
เพื่อความสะดวกตอความเขาใจ
เรื่องขอมูล/บันทึก
มีการรายงานขอมูลแกคณะกรรมการ 2 แบบคือรายงานของกรรมการผูจัดการและรายงานทางการเงิน
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รายงานของกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการครอบคลุม
1) เรื่องเชิงกลยุทธ
2) สรุปผลการดําเนินงานทางการเงิน
3) สรุปผลการปฏิบัติงานในแตละฝายงาน
4) ตัวชี้วัดที่ไมใชทางดานตัวเงิน
5) เรื่องอื่นๆ เชน รายงานทางการตลาด รายงานดานบุคลากร รายงานการใหบริการ
รายงานทางการเงิน
รายงานทางการเงินประกอบไปดวย
6) งบแสดงฐานะการเงิน
7) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
8) งบกระแสเงินสด
9) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ
การรายงานจะครอบคลุ มผลการดํ าเนิ น งานประจํ าเดื อนและป เปรี ยบเที ยบกั บ งบประมาณ และ
การประมาณการผลงานประจําป และรวมถึงสัดสวนทางการเงิน ตลอดจนคําอธิบายของสาเหตุที่ไมเปนไปตาม
เปาหมายและงบประมาณที่ประมาณการไว
รูปแบบของเอกสาร
การใชกราฟ แผนภูมิแทง และวิธีการที่แสดงโดยรูปภาพจะทําใหคณะกรรมการ เขาใจผล การดําเนินงาน
ไดงายขึ้น ดีกวาการใชการอธิบายดวยตัวอักษรอยางเดียว
ทบทวน

คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบาย เอกสารการประชุมคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดยอยเปน
ประจําทุกปและมีการปรับปรุงหากเห็นควร

2.10 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงกําหนดกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ธพส. ใหมี
รูปแบบเดียวกันสามารถนําไปปฏิบัติทั้งบริษัท นโยบายยังไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาของความเสี่ยง
(Risk Owner) ในการควบคุมความเสี่ยงดังนี้
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1) ธพส. ดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต ค วามเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข อง ธพส. และ
ตอบสนองตอความหวังของผูมีสวนไดเสีย โดยกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการ
จัดทําแผนประจําป การบริหารงานการตัดสินใจ ประจําวันและกระบวนการบริหารโครงการตางๆ
2) ผู บ ริ ห ารและพนั กงานทุ กคนของ ธพส. เป น เจ าของความเสี่ ยง มี ห น าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
ในการระบุและการประเมินความเสี่ยงของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งกําหนดมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง
3) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ ธพส. ทั้งหมดตองดําเนินการ ดังนี้
 ระบุ ค วามเสี่ ย งอย า งทั น เวลา ประเมิ น โอกาสของการเกิ ด ความเสี่ ย งและผลกระทบ
หากเกิดเหตุการณ
 จัดการความเสี่ ยงให สอดคล องกั บหลั กเกณฑ การบริหารความเสี่ ย งที่ กําหนด โดยคํ านึ งถึ ง
คาใชจายที่เกี่ยวของและผลประโยชนที่จะไดรับ จากการจัดการความเสี่ยง
 ติดตามดูแลเพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงของ ธพส. ไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
การรายงาน
ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบแผนประจําปและกลยุทธของ ธพส. ซึ่งมีความเสี่ยงอยูในระดับสูงและสูง
มากทั้งหมด ตองรายงานใหคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการ ธพส. รับทราบอยางสม่ําเสมอ
การทบทวน
คณะกรรมการความเสี่ยง กําหนดใหมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกปและ
จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นควร

2.11 นโยบายวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน
การเขาทํ ารายการของ ธพส. กับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันอาจกอให เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนั้ น
เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยเทาเทียมกัน ธพส. จึงควรทํารายการโดยยึด
หลักการดังนี้
1. เปนรายการที่ผานกระบวนการอนุ มัติที่โปรงใส โดยกรรมการและผูบริหารดวยความรับผิดชอบ
ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต โดยผูมีสวนไดเสียไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. เปนรายการที่กระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ ธพส. เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก
3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทําใหมั่นใจไดวา การทํารายการเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน

หมายถึง การทํารายการระหวาง ธพส. กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ ธพส.

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง บุคคลที่อาจทําใหกรรมการหรือผูบริหารของ ธพส. มีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการตัดสินใจดําเนินงานวาคํานึงถึงประโยชนของบุคคลนั้นหรือประโยชนสูงสุดของ ธพส. เปนสําคัญ ไดแก
1) กรรมการ ผู บริ หาร ผู ถือหุ นรายใหญ ผู มี อํานาจควบคุ มของ ธพส. ผู ที่ จะได รั บการเสนอให เป น
กรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม รวมทั้งผูเกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว
2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมเปนบุคคลตาม 1)
3) บุคคลใดๆ ที่พฤติการณบงชี้ไดวาเปนผูกระทําการแทน หรืออยูภายใตอิทธิพลของ 1) และ 2)
4) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัท
5) คูสมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรม ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม 4)
6) นิติบุคคลที่บุคคลตาม 4) หรือ 5) มีอํานาจควบคุมกิจการ
7) บุคคลใดที่กระทําการดวยความเขาใจ หรือความตกลงวาหาก ธพส. ทําธุรกรรมที่ใหประโยชน
ทางการเงินแกบุคคลดังกลาว บุคคลดังตอไปนี้จะไดรับประโยชนทางการเงิน
7.1 กรรมการของ ธพส.
7.2 ผูบริหารของ ธพส.
7.3 บุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการ ธพส.
7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการ ธพส.
7.5 คูสมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4
ผูบริหาร หมายถึง กรรมการผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการ
ลงมาและผู มี ตํ า แหน งเที ยบเท ารายที่ 4 ทุ กราย รวมถึ ง ตํ า แหน งในสายงานบั ญ ชี ห รื อ การเงิ น
ที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา
ผูถือหุนรายใหญ หมายถึง ผูถือหุนทั้งทางตรงหรือทางออมในนิติบุคคลใดเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการต องพิ จารณาความขั ดแย งทางผลประโยชน เกี่ ยวกั บ รายการที่ เกี่ ยวโยงกั นระหว าง
บริษัทกับบริษัทอยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางมีเหตุผลและเปนอิสระภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ ธพส.
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รายการที่เกี่ยวโยงกันแบงเปน 4 ประเภท คือ
1. รายการคาที่เปนธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการคาเกี่ยวกับสินทรัพย/ บริการอันเปนธุรกิจปกติ
ของ ธพส. ที่ทําเปนประจํา และเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป เชน การซื้อขายผลิตภัณฑ การซื้อ
วัตถุดิบ การใหบริการ เปนตน
2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการอื่น
3. รายการความช วยเหลือทางการเงิน กับ ธพส. เช น เงินทุ น หมุน เวียนในรูปเงิน กู การให กูยื มค้ํ า
ประกัน เปนตนซึ่ง ธพส. จะตองไดรับผลตอบแทน เชน ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
4. รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นนอกจากรายการตาม 1 ถึง 3
ความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการทํางานอาจเกิดสถานการณ ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนของกรรมการ ผูบ ริหาร
หรือพนักงาน กับผลประโยชนของ ธพส. จึงมีการกําหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติ ดังนี้
1. การรับเงินหรือประโยชนตอบแทน
กรรมการ ผู บริหารและพนั กงานตองไม รับเงินหรื อประโยชน ตอบแทนใดๆ เป นการส วนตั วจาก
ลูกคาของ ธพส. หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทํางานในนาม ธพส.
2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท
การทําธุรกิจสวนตัวใดๆ ของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองไมกระทบตอหนาที่ การปฏิบัติ
หนาที่และเวลาทํางานของ ธพส. และหามประกอบธุรกิจหรือมีสวนร วมในธุรกิจใด อันเปนการแขงขันกับ
ธพส. ไมวากรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานไมวาจะไดรับผลประโยชนโดยตรงหรือโดยทางออมก็ตาม
3. การทําธุรกิจใดๆ กับ ธพส.
หามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่มีสวนไดเสียทําธุรกิจใดๆ กับ ธพส. ทั้งในนามครอบครัว
หรือนิติบุคคล เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
4. การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินจาก
คูคาหรือผูเกี่ยวของกับธุรกิจของ ธพส. เวนแตในเทศกาลหรือประเพณีนิยมแตตองมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิเสธและตองรับของขวัญ ซึ่งมีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือ
เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อนําไปเปนของรางวัลแกพนักงาน
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกันที่มีนัยสําคัญระหวาง
บริษัทกับบริษัทพิจารณาการเปดเผยสารสนเทศของ ธพส. ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวน
พนั ก งานทุ ก ระดั บ จะต องจั ด ทํ ารายงานการเป ด เผยรายการที่ สงสั ยว าจะเป น ผลประโยชน ที่ ขั ด กั น กั บ
ผลประโยชนของ ธพส. โดยแจงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและนําสงสํานักกรรมการผูจัดการ

2.12 นโยบายการเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชยและคาคุมครองประกันความรับผิด
ของกรรมการ
วัตถุประสงคของนโยบายนี้คือการใหรายละเอียดสิทธิกรรมการ
 สิทธิในการเขาถึงขอมูลของบริษัท
 สิทธิในการไดรับชดใชคาเสียหายกรณีถูกฟองรอง
 สิทธิได รับความคุ มครองประกั น สํ าหรับความรับ ผิ ดของกรรมการและผูบ ริห าร (Directors’ and
Officers’ Liability Insurance)
หนังสือสิทธิ์การเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชยและคาคุมครองประกัน ความรับผิดของกรรมการ
ทุกครั้งเมื่อกรรมการเริ่มตนการดํารงวาระกรรมการใหม กรรมการใหมตองลงนามรับทราบ หนังสือสิทธิ
การเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชยและคาคุมครองประภัยความรับผิดของกรรมการที่ใหสิทธิกรรมการตามที่
กลาวในนโยบายฉบับนี้
การเขาถึงขอมูล
กรรมการมี สิ ทธิ ทางกฎหมายที่ จะไดขอมู ลและสํ าเนาข อมู ลที่ เกี่ ยวข องกั บการทํ าหน าที่ กรรมการ ทั้ ง
ในขณะที่ยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการอยูและหลังจากหมดวาระ
เลขานุการคณะกรรมการเปนผูรักษาเอกสารการประชุมทั้งหมด กรรมการสามารถขอเอกสารเหลานั้นได
ถึงแมจะหมดวาระแลว
เอกสารที่เกี่ยวของกับขอแนะนําทางกฎหมายสําหรับบริษัทและกรรมการแตละทาน
การขอขอมูลควรดําเนินการขอโดยผาน
 ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ
 ประธานกรรมการ หรือ
 คณะกรรมการโดยมติที่ประชุม
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คาชดเชย
ธพส. จะจายคาชดเชยใหแกกรรมการและผูบริหารโดยครอบคลุมถึงคาใชจายที่สรางความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางที่กรรมการและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ ยกเวนหากการ
กระทําหรือการปฏิบัติหนาที่นั้นเกิดจากความไมซื่อสัตยหรือมีเจตนาละเลยตอหนาที่
การประกัน
ธพส. จะตองรักษานโยบายการประกันความรับผิดทางกฎหมายของกรรมการและผูบริหาร (D&O) ซึ่งจะ
ครอบคลุมคาเสียหาย/ คาธรรมเนียมฟองรองจาก
 ความสําเร็จในการตอสูคดีจากการดําเนินการตามกฎหมาย
 ความรับผิดสวนตัวจากการฟองรองคดี
 คาชดเชยทีบ่ ริษัทจายใหแกกรรมการ
นโยบายไมรวมถึงคาเสียหาย/ คาธรรมเนียมฟองรองที่เกิดขึ้นจากการฉอโกงความไมซื่อสัตยและความเสี่ยงที่
ครอบคลุมแลวในนโยบายอื่น (เชน การประกันภัยความรับผิดตอทรัพยสินและการบาดเจ็บทางรางกาย)
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย (ความครอบคลุมที่มี ความจํากัดของความรับผิดชอบลักษณะของความรับ
ผิด ค าเบี้ ยประกัน ) ไม สามารถเปด เผยตอผูใดได ยกเวน ได รับ ความยิน ยอมจากผู รับ ประกั น หรือกฎหมาย
กําหนดไว
การรายงานตอคณะกรรมการ
รายงานเรื่องนโยบายการประกัน ความรับผิ ดทางกฎหมายของกรรมการและผูบ ริหาร (D&O) ต อ
คณะกรรมการ ธพส. เปนประจําทุกป
การทบทวน
นโยบายการเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชย และคาคุมครองประกันภัยความรับผิดของกรรมการจะไดรับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการเพื่อใหนโยบายนั้นตรงตามหนังสือสิทธิการเขาถึงขอมูลบริษัท คาชดเชยและ
คาคุมครองประกันความรับผิดของกรรมการฉบับลาสุด
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3.1 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรนี้จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดขอบเขตหนาที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใชเปน
มาตรฐานในการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการบริ ห าร และสามารถปฏิ บั ติ หน าที่ ได บรรลุ ตามวัตถุ ป ระสงค
โดยใหมีการสอบทานกฎบัตรอยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. วัตถุประสงค
คณะกรรมการบริหาร แต งตั้งโดยคณะกรรมการ ธพส. ตามขอบังคับบริษัท ขอ 16 เพื่อสนับสนุ นการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธพส. ในการกลั่นกรองงาน กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติ ดานตาง ๆ
ของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาอนุมัติดําเนินการเรื่องตางๆ ตามอํานาจหนาที่
รวมทั้งติดตามงานตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
2. องคประกอบ
คณะกรรมการ ธพส. เปนผูแตงตั้งประธานและกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากกรรมการ ธพส. อยาง
นอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน โดยกรรมการผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยตําแหนง
3. คุณสมบัติ
เป น ผู มี วิ สั ยทั ศน มี ความรู ความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมี ความเข าใจในบทบาทหน าที่
ความรับผิดชอบ ในฐานะกรรมการบริหาร รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและเสนอความคิดเห็นอยางเพี ยงพอในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหแก ธพส. ได
4. หนาที่และความรับผิดชอบ
4.1 พิจารณากลั่นกรองเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา
1) การจัดทํา/แกไข ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
2) แผนธุรกิจ รายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุน
3) เสนอแนะนโยบายดานการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการตางๆ
4) การดําเนินการลงทุน การทําธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการเปดบัญชี กูยืม จํานํา จํานอง
ค้ําประกัน และการอื่นใด
5) แผนวิสาหกิจ และแผนดําเนินงานประจําป
6) การจัดซื้อ จัดจาง สินคาหรือบริการใดๆ ที่มีวงเงินเกิน 50 ลานบาทขึ้นไป
7) การนําทรัพยสินของ ธพส. ออกจัดหาประโยชน
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4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจางสินคาหรือบริการใดๆ ที่มีวงเงินเกิน 10 ลานบาท แตไมเกิน
50 ลานบาท
4.3 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
4.4 นําเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา
4.5 สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับผูชวยและ
รองกรรมการผูจัดการ และนําเสนอคณะกรรมการ ธพส. ใหความเห็นชอบ
4.6 พิจารณากลั่นกรองแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการ ผูบริหารระดับผูชวยและรอง
กรรมการผูจัดการ
4.7 พิจารณาโครงสรางคาตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผูบริหารระดับผูชวยและรอง
กรรมการผูจัดการ
4.8 พิจารณากลั่นกรองโครงสรางองคกรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะนโยบาย
เกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ ธพส.
4.9 พิจารณากลั่นกรองแผนแมบทและแผนการดําเนินงานประจําป ดานการบริหารทรัพยากร-บุคคล
นําเสนอคณะกรรมการ ธพส.พิจารณา
4.10 พิจารณาหลักเกณฑการประเมินผลการปรับขึ้นเงินเดือนประจําป รวมทั้งคาตอบแทนสวัสดิการ
ของพนักงานและลูกจาง
4.11 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
4.12 รายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา
5. วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
5.1 ประธานและกรรมการบริ หาร มี วาระการดํ ารงตํ าแหน งตามวาระของการเป นกรรมการ ธพส.
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีก
5.2 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานและกรรมการบริหารจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการ ธพส. มีมติใหพนจากตําแหนง
5.3 กรณีประธาน และ/หรือ กรรมการบริหาร พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหคณะกรรมการ ธพส. แตงตั้ง
กรรมการ ธพส. ที่ มีคุณสมบั ติ ครบถ วนเป นประธาน และ/หรือกรรมการบริ หารแทน โดยอยู ใน
ตําแหนงเพียงเทาวาระของตนที่ดํารงตําแหนงกรรมการ ธพส.
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6. การประชุม
6.1 คณะกรรมการบริ ห ารจะต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ทุ ก เดื อ น อย างน อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ งและ
กรรมการบริหารมีหนาที่ที่จะตองเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ
6.2 ในการประชุ ม แต ล ะครั้ งจะต องมี ก รรมการเข าร ว มประชุ ม ไม น อ ยกว ากึ่ งหนึ่ งของจํ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
6.3 ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการบริ ห ารไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
6.4 การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให ถื อ เสี ย งข า งมาก ถ า คะแนนเสี ย งเท า กั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
6.5 ประธาน และ/หรือกรรมการบริหาร เปนผูมีสวนไดเสียในเรื่องใด ตองขอไมเขารวมประชุมและ
งดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6.6 วาระการประชุ มต องกํ าหนดเป น ลายลั กษณ อั กษรไว ล วงหน า และจั ด ส งเอกสารประกอบ
การประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เวนแตมีการเรียกประชุมเปนวาระเรงดวน จะจัดสงเอกสาร
ประกอบลวงหนานอยกวานั้น ก็ได
7. การรายงาน
คณะกรรมการบริหารฯ จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ธพส. ไตรมาสละ 1 ครั้ง
รวมทั้งใหขอเสนอแนะในเรื่องตางๆ ตามความเหมาะสม
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3.2 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค
คณะกรรมการตรวจสอบ จั ด ตั้ งขึ้ น โดยคณะกรรมการ ธพส. เพื่ อสนั บ สนุ น คณะกรรมการ ธพส.
ในการปฏิ บัติหนาที่กํากับดูแลความถูกตองและเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบ ภายใน การบริหารความเสี่ยง และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
และนโยบาย ตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ ธพส. เพื่อให ธพส. มีการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยุติธรรม โปรงใสและมีการกํากับดูแลที่ดี 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 สามารถใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความเปน
อิสระและเที่ยงธรรม
3.2 มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจของ ธพส. เปนอยางดี
3.3 มีความสามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย โดยไมอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ ธพส. หรือผูบริหารของ ธพส.
3.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่
ในการหารือและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3.5 มีความซือ่ สัตยสุจริต เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือ ไววางใจ และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.6 เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ
3.7 ไมเปนขาราชการประจําที่ดํารงตําแหนงในกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ
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3.8 ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูกําหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือมีอํานาจ
ในการตัดสินใจดานการบริหาร รวมทั้งไมเปนพนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
หรือคาตอบแทนประจําจาก ธพส. ผูที่เกี่ยวของหรือบริษัทยอย บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ
ทั้งนี้ ไมวาในขณะดํารงตํ าแหน งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือ
ภายในระยะเวลา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบ
3.9 ไม เป นผูมีความขัดแยงทางผลประโยชน กับ ธพส. ทั้ งนี้ ไม วาในขณะดํารงตํ าแหนงประธาน
กรรมการ ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 1 ป กอนวันที่ไดรับแตงตั้ง
เปนประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ
3.10 ไมเปนบุพการี ผูสืบสันดานหรือคูสมรสของกรรมการ ธพส. ผูบริหารสูงสุด ฝายจัดการ ผูบริหาร
ระดับสูงสุดสายงานตรวจสอบภายใน หรือผูตรวจสอบภายในของ ธพส.
4. วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
4.1 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่เปนกรรมการ ธพส. มีวาระการดํารงตําแหนง
ตามวาระของการเปน กรรมการ ธพส. กรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหน งตามวาระอาจ
ไดรับการแตงตั้งใหมไดอีก แตไมควรไดรับการตอวาระโดยอัตโนมัติ
4.2 นอกจากการพนจากตําแหนงตาม 4.1 แลว ใหประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการตรวจสอบ
(3) ตาย
(4) ลาออก
(5) ถูกถอดถอนโดยมติคณะกรรมการ ธพส.
(6) ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายให จําคุก เวนแตใน
ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(8) เปนบุคคลลมละลาย
4.3 กรณีกรรมการตรวจสอบประสงคจะลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบ
ควรแจงตอคณะกรรมการ ธพส. ลวงหนา 1 เดือนพรอมเหตุผลเพื่อใหคณะกรรมการ ธพส. ได
พิจารณาแตงตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
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4.4 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดจนครบกําหนดวาระ มีผลใหจํานวนกรรมการนอยกวาจํานวนที่กําหนด ให
คณะกรรมการ ธพส. แตงตั้งกรรมการตรวจสอบใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3
เดือน นับตั้งแตวันที่จํานวนกรรมการไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4.5 กรณีมีกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการ ธพส. แตงตั้งบุคคลที่
มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบ
ตามที่คณะกรรมการ ธพส. กําหนดโดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระทีเ่ หลืออยูของ ผูที่ตนแทน
5. หนาที่และความรับผิดชอบ
5.1 สอบทานรายงานทางการเงินของ ธพส. เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินนั้นไดจัดทําอยางครบถวน
ถูกตองเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอครบถวน
เชื่อถือได
5.2 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแล
ที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
5.3 สอบทานการดําเนิ น งานของบริษัทฯ ให ถูกต องตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข อบั งคับ วิธีป ฏิ บั ติ
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งที่เกีย่ วของกับการดําเนินงานของ ธพส.
5.4 สอบทานใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเปนอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน
กํากับดูแลการพัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของ
จํานวนและทักษะของผูตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม
5.5 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจําป งบประมาณ
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรและคูมือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน
5.6 ประสานงานเกี่ ย วกั บ ผลการตรวจสอบกั บ ผู ส อบบั ญ ชี และอาจเสนอแนะให ส อบทานหรื อ
ตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจําเปน รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการ
ธพส.
5.7 พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง และประเมินผลงานของผูบริหารระดับ สูงสุด
ของสายงานตรวจสอบภายใน
5.8 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีโอกาส
เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
5.9 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปของบริษัทฯ
5.10 ปฏิบั ติงานอื่น ใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย ซึ่งอยู ภายใต
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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6. การประชุมและวาระการประชุม
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบตองประชุมรวมกันอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ในกรณีจําเปน อาจ
เชิญผูบริหารสูงสุด ฝายจัดการ หรือบุคคลอื่นเขารวมประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ตองมีการประชุมรวมกับ ผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารสูงสุด ฝายจัดการ หรือบุคคลอื่นเขารวม
ดวยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
6.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตองมี กรรมการตรวจสอบมาประชุ มไมน อยกวา 2 ใน 3
ของจํ า นวนกรรมการตรวจสอบทั้ งหมด จึ งจะเป น องค ป ระชุ ม หากประธานกรรมการ
ตรวจสอบไมมาประชุมใหกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม
6.3 วาระการประชุ ม ควรกํ าหนดเป น ลายลั ก ษณ อั กษรไว ล ว งหน า และจั ด ให มี ก ารส งเอกสาร
ประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการตรวจสอบลวงหนากอนการประชุมเปนเวลาอยางนอย
5 วัน และใหเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูบันทึกรายงานการประชุม
6.4 การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให ถื อ เสี ย งข างมาก ถ าคะแนนเสี ย งเท ากั น ให ป ระธานใน
ที่ ป ระชุ มออกเสี ยงเพิ่ มขึ้ นอี กหนึ่ งเสี ยงเป นเสี ยงชี้ ขาด ทั้ งนี้ เลขานุ การของคณะกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และกรรมการตรวจสอบผูที่มีสวนไดเสีย ใดๆ ในเรื่อง
ที่พิจารณาจะตองไมเขารวมประชุม รวมทั้งหามมิใหแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น ๆ
7. คาตอบแทน
ให กรรมการตรวจสอบได รั บ ค าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอี กทางหนึ่ งนอกเหนื อจาก
คาตอบแทน ในฐานะกรรมการ ธพส. โดยเหมาจายเปนรายเดือนเทากับเบี้ยประชุมกรรมการ ธพส. โดยใหประธาน
กรรมการ ตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 25 ของคาตอบแทนดังกลาว และใหเลขานุการไดรับ
คาตอบแทน ในลักษณะเหมาจายเปนรายเดือนเทากับกึ่งหนึ่งของคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
8. การรายงาน
8.1 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบวามีการปฏิบัติ ที่ฝาฝน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของ ธพส. ใหแจงตอผูบริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งใหหนวยงานที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานดําเนินการแกไขเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติ
คณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
8.2 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีขอสงสัยวามีรายการหรือ
การกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอผลการดําเนินงานของ ธพส. อยางรายแรง การ
ขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพรองที่สําคัญในระบบ
การควบคุมภายใน ใหรายงานตอคณะกรรมการ ธพส. ทันที เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขโดย
ไมชักชา
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8.3 รายงานผลการดํ าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ต อ
คณะกรรมการ บริษัทอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุดในแตละ
ไตรมาส ยกเวนรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สี่ ใหจัด ทําเปนรายงานผลการดําเนิน
ประจําป พรอมทั้งสงรายงานดังกลาวใหกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วันนับแตวันสิ้น
ปบัญชีการเงินของบริษัทฯ
8.4 เปดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัทฯ
9. ที่ปรึกษา
9.1 ในกรณี ที่ การดํ าเนิ นงานตรวจสอบภายในเรื่ องใดของคณะกรรมการตรวจสอบ มี ความจํ าเป น
ตองอาศัยความรูความสามารถจากผู เชี่ ยวชาญเฉพาะเรื่องให คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต อ
คณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาใหมีการดําเนินการวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องดวยคาใชจาย
ของ ธพส. ได ทั้งนี้ การดําเนินการวาจางใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ
9.2 ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แตงตั้งมาจากคนภายนอกตองไมเปนผูที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน กั บ ธพส. และไม เป น บุ พ การี ผู สื บ สั น ดาน หรื อ คู ส มรสของกรรมการ ธพส.
ผูบริห ารสู งสุด ฝ ายจั ดการ ผูบ ริห ารระดับ สูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบ
ภายในของ ธพส.
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3.3 กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการ ธพส. ธนารั ก ษ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย จํ า กั ด ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการความเสี่ ย ง
เพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ ธพส. ในการกํ ากั บ ดู แ ลและสอบทานกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของ ธพส. อยูในระดับที่ยอมรับ
ได พรอมทั้งการใช ทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประสิทธิ ภาพมากที่สุด ซึ่งจะชวยสรางมูลคาให แก ธพส.
ทั้งนี้ คณะกรรมการความเสี่ยง จึงไดจัดทํากฎบัตรขึ้นโดยระบุถึงวัตถุประสงค องคประกอบ อํานาจหนาที่ และ
แนวทางปฏิบัติ เพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค
คณะกรรมการความเสี่ยง มุงสนั บสนุน ให กระบวนการบริห ารความเสี่ยงของ ธพส. เปนไปอยางมี
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผล และอยูในระดั บความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะ
ปฏิ บั ติ ห น าที่ ในการกํ ากั บ ดู แ ลตามแนวทางที่ ค ณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ กํ าหนด โดยการรั บ ทราบ และ
สอบทานความเสี่ยงพรอมใหความเห็นหรือขอเสนอแนะ และใหการสนับสนุนอันเปนประโยชนตอการบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมของ ธพส.
2. องคประกอบ
2.1 คณะกรรมการ ธพส. เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ซึ่งแตงตั้ง
จากกรรมการ ธพส. กรรมการผูจัดการ ธพส. และ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
2.2 ประธานกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง แต งตั้ งจากกรรมการ ธพส. สํ าหรับ กรรมการที่ เหลื อ
แตงตั้งจากกรรมการ ธพส. หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได
3. คุณสมบัติ
เปนผูมีวิสัยทัศน มีความรู ความชํานาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดําเนินงานดานบริหารความ
เสี่ยง ของ ธพส. เปนอยางดี
4. หนาที่และความรับผิดชอบ
4.1 พิจารณากําหนดนโยบายและกรอบความเสี่ยงของ ธพส. (Risk Management Framework) รวมถึง
ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการ ธพส. และฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
4.2 กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จในระดับองคกร ตลอดจน
ระดับโครงการ
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4.3 พิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญของ ธพส. เสนอแนะวิธีปองกันและวิธีลดระดับความเสี่ยง พรอมทั้ง
ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
4.4 สนั บสนุ นผูบริหารความเสี่ ยงในการดํ าเนิ นงาน การประเมิ นป จจั ยความเสี่ ยงอย างต อเนื่ อง ให
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
4.5 รายงานการกํ า กั บ ผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง และการดํ าเนิ น งานเพื่ อ ลดความเสี่ ย งต อ
คณะกรรมการ ธพส. เพื่ อทราบเปนประจํา ในกรณี ที่มีเรื่องสํ าคัญซึ่งกระทบตอบริษัทฯ อยางมี
นัยสําคัญตองรายงานตอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
4.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
4.7 นําเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ
5. วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
5.1 คณะกรรมการความเสี่ ย งมี ว าระการดํ ารงตํ าแหน งคราวละ 2 ป นั บ แต วั น ที่ ได รั บ แต งตั้ ง
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดอีก
5.2 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
1) พนจากการเปนกรรมการ ธพส.
2) ลาออก
3) ตาย
4) คณะกรรมการ ธพส. มีมติใหพนจากตําแหนง
5.3 ในกรณี ที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการ ธพส. แตงตั้งกรรมการ
แทนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตําแหนงวางลง โดยใหกรรมการที่เขามาแทนมีวาระการดํารง
ตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผูที่ตนดํารงตําแหนงแทน เวนแตในกรณีที่กรรมการที่
พนจากตําแหนงมีวาระการดํารงตําแหนงเหลือไมถึง 3 เดือน จะไมตั้งกรรมการแทนก็ได
6. การประชุม
6.1 คณะกรรมการความเสี่ยงจะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6.2 ในการประชุ ม แต ล ะครั้ งจะต อ งมี ก รรมการเข าร ว มประชุ ม ไม น อ ยกว ากึ่ งหนึ่ งของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
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6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
6.5 วาระการประชุมต องกําหนดเปนลายลักษณ อักษรไวลวงหน า และจัดสงเอกสารประกอบ การ
ประชุมลวงหน าอย างนอย 5 วัน เวนแตมี การเรียกประชุมเป นวาระเรงดวนจะจั ดสงเอกสาร
ประกอบลวงหนานอยกวานั้นก็ได
7. การรายงาน
7.1 คณะกรรมการความเสี่ ยง ต องรายงานผลการปฏิ บั ติ งานต อคณะกรรมการ ธพส. อย างน อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
7.2 คณะกรรมการความเสี่ยง ตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูถือหุนในรายงานประจําป
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3.4 กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการ ธพส. ธนารักษพัฒ นาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ดูแล
กิจการและความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธพส. ในการกําหนด
หลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการดานตางๆ ของ ธพส. ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนําพา ธพส. ไปสูความสําเร็จ
ที่ยั่งยืนที่มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทั้งปวง
1. วัตถุประสงค
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม มีวัตถุประสงคในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
1.1 เพื่อวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดานกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับ ผิดชอบตอสังคม
ใหมีแบบแผนและมาตรฐานสากลอยางเปนรูปธรรม
1.2 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางของความรับผิดชอบ
ทางสังคม ใหแก คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ของ ธพส. และเพื่อสรางใหเกิดจิตสํานึก
และตระหนักถึงความสําคัญในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและนําแนวคิดของความ
รับผิดชอบทางสังคมไปสูการปฏิบัติ
1.3 เพื่อเสริมสรางให ธพส. มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใตหลักความโปรงใส นาเชื่อถือ
ตรวจสอบไดและมีคุณธรรม
1.4 เพื่อกํากับดูแลให คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ธพส. ปฏิบั ติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอยางถูกตอง เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
2. องคประกอบ
2.1 คณะกรรมการ ธพส. เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม
มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ซึ่งแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผูจัดการ
ธพส. และ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
2.2 ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมแตงตั้งจากกรรมการ ธพส.
สําหรับกรรมการที่เหลือใหแตงตั้ง จากกรรมการ ธพส. หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได
3. คุณสมบัติ
เปนผูมีวิสัยทัศน มีความรู ความชํานาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดําเนินงานดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมของ ธพส. เปนอยางดี
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4. หนาที่และความรับผิดชอบ
4.1 กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและดานการสงเสริมความ
รับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืนและสามารถสรางคุณคาใหแกองคกร สังคม
และประเทศชาติ นําเสนอตอคณะกรรมการ ธพส. อนุมัติ
4.2 สงเสริมและกํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร และ
พนั กงาน เป น ไปตามนโยบายด านการกํ ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี และนโยบายการส งเสริ ม ความ
รับผิดชอบตอสังคม
4.3 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลและกํากับการปฏิบัติงานขององคกรใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ไดวางเอาไว (Compliance Unit)
4.4 สอบทานกฎบัตร ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีดานการกํากับดูแลกิจการที่ ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคมใหทันสมัยเปนประจําทุกป
4.5 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
4.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา
4.7 รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูถือหุนในรายงานประจําป (Annual Report) เพื่อทราบ
5. วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
5.1 คณะกรรมการกํ ากั บ ดู แลกิ จ การและความรั บ ผิ ด ชอบต อสั งคม มี ว าระการดํ ารงตํ าแหน ง
คราวละ 2 ป นั บแต วั นที่ ได รับแต งตั้ ง กรรมการที่ พ น จากตํ าแหน งตามวาระ อาจได รั บ การ
แตงตั้งใหมไดอีก
5.2 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
1) พนจากการเปนกรรมการ ธพส.
2) ลาออก
3) ตาย
4) คณะกรรมการ ธพส. มีมติใหพนจากตําแหนง
5.3 ในกรณี ที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการ ธพส. แตงตั้งกรรมการ
แทนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตําแหนงวางลง โดยใหกรรมการที่เขามาแทนมีวาระการดํารง
ตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของผูที่ตนดํารงตําแหนงแทน เวนแตในกรณีที่กรรมการที่พน
จากตําแหนงมีวาระการดํารงตําแหนงเหลือไมถึง 3 เดือน จะไมตั้งกรรมการแทนก็ได
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6. การประชุม
6.1 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม จะตองจัดใหมีการประชุมอยาง
นอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6.2 ในการประชุ มแต ล ะครั้ ง จะต องมี กรรมการเข าร วมประชุ มไม น อยกว ากึ่ งหนึ่ งของจํ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
6.5 วาระการประชุ ม ต องกํ าหนดเป น ลายลั กษณ อั กษรไว ล วงหน า และจั ด ส งเอกสารประกอบ
การประชุ ม ล วงหน าอย างน อย 5 วั น เว น แต มี การเรี ยกประชุ มเป น วาระเร งด วน จะจั ด ส ง
เอกสารประกอบลวงหนานอยกวานั้นก็ได
7. การรายงาน
7.1 คณะกรรมการกํ ากั บดู แลกิ จการและความรั บผิ ดชอบต อสั งคม ต องรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
ตอคณะกรรมการ ธพส. อยางนอย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
7.2 คณะกรรมการกํ ากั บดู แลกิ จการและความรั บผิ ดชอบต อสั งคม ต องรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
ตอผูถือหุนในรายงานประจําป (Annual Report)

78

สวนที่ 3 กฎบัตร
3.5 กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กฎบัตรนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน อันจะ
เปนการสงเสริมใหองคกรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกําหนด โดยใหมี
การสอบทานกฏบัตรอยางนอยปละ 1 ครั้งตาม แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. วัตถุประสงค
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน แต ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการ ธพส. ในการกลั่นกรองคุณสมบัติของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง เสนอแนะโครงสราง
คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมถึงนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น
ๆ ของบริษัทโดยรวม อี กทั้ งพิ จารณากลั่นกรองแนวทางการประเมิน ผลงานของคณะกรรมการและผู บริหาร
ระดับสูงและดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
2. องคประกอบ
2.1 คณะกรรมการ ธพส. เปน ผู แต งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทน มีจํานวน
ไม น อยกว า 3 คนแต ไม เกิ น 5 คน ซึ่ งแต งตั้ งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผู จั ดการและ/หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
2.2 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แตงตั้งจากกรรมการ ธพส. สําหรับกรรมการ
ที่เหลือแตงตั้งจากกรรมการ ธพส. หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได
3. คุณสมบัติ
เป นผูมีวิสั ยทัศน มีความรู ความชํานาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดํ าเนิน งานด านสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนให ธพส. เปนอยางดี
4. หนาที่และความรับผิดชอบ
4.1 กลั่น กรองบุ คคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบี ยบและกฎหมายที่ เกี่ยวของกําหนดเสนอ
คณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ ธพส.
4.2 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
4.3 รายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา
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5. วาระการดํารงตําแหนงและพนจากตําแหนง
5.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันที่
ไดรับแตงตั้ง โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดอีก
5.2 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
1) พนจากการเปนกรรมการ ธพส.
2) ลาออก
3) ตาย
4) คณะกรรมการ ธพส. มีมติใหพนจากตําแหนง
5.3 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการ ธพส. แตงตั้งกรรมการแทน
ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตําแหนงวางลง โดยใหกรรมการที่เขามาแทนมีวาระการดํารงตําแหนง
เทากับเวลาที่เหลืออยูของผูที่ตนดํารงตําแหนงแทน เวนแตในกรณีที่กรรมการที่พนจากตําแหนง
มีวาระการดํารงตําแหนงเหลือไมถึง 3 เดือน จะไมตั้งกรรมการแทนก็ได
6. การประชุม
6.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและบริหารทรัพยากรจะต องจัดใหมีการประชุม
อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6.2 ในการประชุ ม แต ล ะครั้ งจะต อ งมี ก รรมการเข าร ว มประชุ ม ไม น อ ยกว ากึ่ งหนึ่ งของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
6.3 ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม อยู ในที่ ป ระชุ มหรื อไม สามารถปฏิ บั ติ ห น าที่ ได ให กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
6.5 วาระการประชุมตองกําหนดเปนลายลักษณ อักษรไวลวงหนา และจัดสงเอกสารประกอบการ
ประชุม ลวงหนาอยางนอย 5 วัน เวนแตมีการเรียกประชุมเปนวาระเรงดวนจะจัดสงเอกสาร
ประกอบลวงหนานอยกวานั้นก็ได
7. การรายงาน
7.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ
ธพส. อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
7.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนต องรายงานผลการปฏิ บั ติ งานต อผูถือหุ น ใน
รายงานประจําป
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3.6 กฎบัตรคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค
คณะทํางานการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่รับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและมติที่ประชุมจาก
คณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อมาจัดทําแนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดังนี้
2. องคประกอบ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบดวยผูบริหารของบริษัทที่เปนตัวแทนของหนวยงานทุกหนวย
โดยตองไดรับการแตงตั้งจากกรรมการผูจัดการ
3. คุณสมบัติ
กรรมการผูจั ด การหรือบุ คคลที่ กรรมการผู จัด การแต งตั้ งเป น ประธานคณะอนุ กรรมการ และควร
แตงตั้งพนักงานหนึ่งคนเปนเลขานุการคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
4. หนาที่และความรับผิดชอบ
4.1 กําหนดกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยการ
4.1.1 กําหนดสภาพแวดลอม: โดยพิจารณาปจจัยภายในและภายทั้งนอกและกําหนดขอบเขต
รวมถึ งหลั กเกณฑ การบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ งควรรวมถึ ง Strategic Risk (including
market risk) Operational Risk, Financial Risk (including liquidity risk),
Compliance Risk (Reputation risk is included)
4.2 จัดการใหหนวยงานเจาของความเสี่ยงทําการ
4.2.1 ระบุ ความเสี่ ยง: ระบุ เหตุ การณ การณ ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น และมี ผ ลกระทบกั บ การบรรลุ
วัตถุประสงคของบริษัท
4.2.2 วิเคราะหความเสี่ยง: ระบุผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงที่ไดระบุ
ไว รวมถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายในตางๆ ที่มีอยู
4.2.3 ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งอยูในดุลยพินิจของแตละหนวยงานโดยการ
คัดเลือกและเห็นชอบทางเลือกในการลดโอกาสและผลกระทบของการเกิดความเสี่ยง
และดําเนินการตามทางเลือก คือ หลีกเลี่ยง ยอมรับ โอน ลด
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4.3 ติ ด ตามและประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารความเสี่ ย ง: โดยคณะกรรมการความเสี่ ย ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งพิจารณาจาก
4.3.1 การกําหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสีย่ ง
4.3.2 การประเมินและคัดเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยง
4.3.3 รายงานผลบริหารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง
4.3.4 หนวยงานเจาของความเสี่ยงดําเนินการตามมาตรการจัดการที่กําหนด
5. วาระการดํารงตําแหนงและพนจากตําแหนง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ที่พนตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ ธพส. อีกได นอกจากการพนตําแหนงตาม
วาระแลว การพนจากตําแหนงเมื่อ เสียชีวิต ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ
ในกรณีที่ตําแหนงทํางานวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะทํางานบริห าร
ความเสี่ ย งคั ด เลื อ กบุ ค คลใดบุ คคลหนึ่ งซึ่ งมี คุณ สมบั ติ ต ามที่ กํ าหนดข างต น มาดํ ารงตํ าแหน งแทนเท ากั บ
ระยะเวลาที่เหลืออยู
6. การประชุม
ประชุ ม ป ล ะ 6 ครั้ง และบั น ทึ ก มติ การประชุ ม เพื่ อ เป น หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจ และการ
ทบทวนความเสี่ยงในประเด็นตางๆ
7.การรายงาน
คณะทํางานการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่รายงานตอคณะกรรมการความเสี่ยง
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4.1 คําบรรยายลักษณะงานของประธานคณะกรรมการ
บทบาทในฐานะประธานคณะกรรมการ
1. เปนผูนําคณะกรรมการ ธพส.
2. รับผิดชอบในประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ
3. รับผิดชอบในความสําเร็จของแผนกลยุทธของ ธพส. และเปาหมายทางการเงิน
4. ใหการสงเสริมสนับสนุนและคําปรึกษาในเรื่องงานแกกรรมการและกรรมการผูจัดการ
5. เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน
ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
6. เปนผูนําที่ไดรับการยอมรับในทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน
7. นําประสบการณ มาปรับใชเพื่อผลประโยชนที่ดีที่สุดของ ธพส.
8. จัดใหมีวิสัยทัศนและมุมมองในระดับนโยบาย
9. ทําใหคณะกรรมการมีการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิผลและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับฝายบริหาร
10. สรางความสัมพันธของการทํางานที่ดีระหวางกรรมการเพื่อใหเกิดทีม งานที่มีการรวมมือ กันและ
จุดประกายใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนไดผล หรือมติที่ประชุมที่ดีที่สุด
11. ใหคําปรึกษาเมื่อฝายบริหารหรือกรรมการตองการ
12. ขอความเห็นจากกรรมการแตละทานถึงการเพิ่มประสิทธิผลของการทํางานของคณะกรรมการ
13. ใหมีประเมินผลงานคณะกรรมการประจําป
14. ใหมีประเมินผลงานกรรมการแตละทานประจําป
15. ใหมีประเมินผลงานคณะกรรมการชุดยอยประจําป
16. จัดการใหกรรมการไดรับขอมูลเพียงพอที่จะทําหนาที่กรรมการไดอยางสมบูรณ
17. มีสวนรวมในการบริหารผลงานของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง
18. ติดตามดูแลงบประมาณและผลการดําเนินงานทางการเงิน
19. ลงนามในเอกสาร เชน รายงานการประชุม รายงานการเงิน และรายงานประจําป
20. เปนตัวแทนของ ธพส. ทําหนาที่สรางความเขาใจที่ดีเมื่อตองสื่อสารกับสาธารณชน
21. คอยสอดสองดูแลสถานการณภายนอกแทน ธพส.
ประธานคณะกรรมการมีหนาที่ในการดูแลเรื่องการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทําหนาที่อยางมี
ความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ ในการสรางมูลคาและผลประโยชนระยะยาวใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
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บทบาทและความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการมีดังตอไปนี้
1. เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน รวมทั้งการประชุมที่ไมมผี ูบริหาร
2. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจําป รวมกับกรรมการผูจัดการ
3. ใหกรรมการไดรับเอกสารประกอบการประชุมลวงหนา อยางนอย 7 วัน เพื่อมีเวลาเพียงพอที่จะ
อานเอกสารและเตรียมตัวเขาประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นดวยความเปนอิสระ
4. ในระหวางการประชุมเปนผูนําการประชุม กระตุนใหกรรมการมีการซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอยางทั่วถึงและอยูในประเด็นของวาระที่กําลังประชุม กอนมีการตัดสินใจและมีมติ
ที่ประชุม
5. ประธานกรรมการไมชี้นําการตัดสินใจ ควรใหกรรมการทานอื่นเปนผูใหความเห็นและผูออกเสียง
กอน
6. ติดตามมติที่ประชุมที่ไดรับการอนุมัติ ถึงการไดนําไปปฏิบัติและมีการรายงานถึงผลสําเร็จของงาน
7. ตรวจสอบดูวามีการมอบหมายอํานาจที่สมควรใหแกฝายบริหาร

4.2 คําบรรยายลักษณะงานของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีหนาที่กํากับดูแลบริษัท เปนตัวแทนของผูถือหุนในการรักษาผลประโยชน
ให กับ บริษัท และตองมีความเขาใจความแตกตางระหวาง การกํากับดูแลและการบริหาร เพื่อจะหลีกเลี่ยง
ประเด็นปญหาการเขาไปเกี่ยวของ การปฏิบัติงานซึ่งเปนหนาที่ของฝายบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีหนาที่ติดตามดูแลการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหาร และงานของ ธพส.
เพื่อทําใหแนใจวาผลประโยชนของ ธพส. เปนเรื่องที่สําคัญที่สุด
นอกจากนั้นความรับผิดชอบของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารยังรวมถึง
1. การใชความสามารถและประสบการณอยางเต็มที่
2. ออกความคิดเห็นอยางมีวิสัยทัศนในเรื่องของกลยุทธ
3. รูจักผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการดําเนินงานของ ธพส.
4. มีความรูความเขาใจการบัญชีของ ธพส. ในระดับทํางานได
5. รูจักผูบริหารและพนักงานที่มีหนาที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการ
6. รูจักเครื่องมืออํานวยความสะดวก (Facilities) ของ ธพส.
7. ตระหนักถึงความตองการของผูมีสวนไดเสีย สังคมและชุมชน
8. มีความเขาใจประเด็นความทาทายปจจุบันของภาคธุรกิจของ ธพส.
9. มีความเขาใจในสภาพแวดลอมของกฎหมายและขอบังคับที่ ธพส. ตองปฏิบัติตาม
10. เปนสวนหนึ่งของทีมคณะกรรมการทํางานอยางสรางสรรค
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11. รักษาความลับของ ธพส.
12. ปฏิบัติตนเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา ใหความรูแกคณะกรรมการและผูบริหาร
13. มีการตัดสินใจอยางเปนอิสระ
14. ปรึ กษาประธานกรรมการ หรื อกรรมการผู จั ด การนอกห องประชุ ม เมื่ อเกิ ด เรื่อ งที่ ไม ถูก ต อ ง
เพื่อหาทางออก
15. ปรึกษาประธานกรรมการลวงหนากอนการประชุม หากตองการใหขอมูลหรือเอกสารเพิ่มในที่ประชุม
16. หากต องการเป นตัวแทนของ ธพส. ใหขออนุ มัติ อํานาจในการเป นตั วแทนของ ธพส. จากประธาน
กรรมการ หรือคณะกรรมการกอน
17. ทําหนาที่เปนตัวแทนที่ดีของ ธพส.
18. แจงประธานกรรมการทันทีหากไมสามารถทําหนาที่กรรมการได
สิทธิ์ของกรรมการ
1. สามารถเขาถึงขอมูลที่เพียงพอ ที่จะทําใหไดขอมูลเพียงพอที่จะทําหนาที่กรรมการได มีสิทธิจาง
ผูเชี่ยวชาญภายนอกมาใหคําปรึกษาหารือ ในเรื่องที่กรรมการไมสันทัด โดยตองไดรับอนุมัติจาก
ประธานกรรมการและ ธพส. เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
2. ไดรับการคุมครองตาม Company’s Directors’ and Officers’ Liability insurance policy
3. เขารวมในขอตกลงการเขาถึงขอมูลการชดเชยและการประกันของ ธพส.
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยูในคณะกรรมการ
1. อานเอกสารประกอบการประชุมพรอมเตรียมคําถามกอนเขาประชุม
2. หากขอมูลจากเอกสารประกอบการประชุมที่ไดรับยังไมเพียงพอที่จะทําใหตัดสินใจได
3. สามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากเลขานุการคณะกรรมการ
4. มีสวนรวมในการออกความคิดเห็นอยางเต็มที่และตรงไปตรงมา
5. ในระหวางมีการอภิปรายในหองประชุม สามารถยอมรับในกรณีที่เพื่อนกรรมการออกความเห็นที่
ขัดแยงกัน
6. เขารวมประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เพื่อรวมออกความคิดเห็นในทุกวาระจนจบการประชุม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารและดํารงตําแหนงคณะกรรมการชุดยอย
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการชุดยอยอยางสม่ําเสมอ เพื่อรวมออกความคิดเห็นในทุกวาระจนจบ
การประชุม
2. เขาใจกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย เชน เปาหมาย วัตถุประสงค และหนาที่
3. เขาใจบทบาทของฝายบริหารในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการชุดยอย
4. จะตองอานเอกสารประกอบการประชุมพรอมเตรียมคําถาม และความคิดเห็นกอนเขาประชุม
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4.3 คําบรรยายลักษณะงานของกรรมการผูจดั การ
กรรมการผูจัดการเปนผูนําในการบริหารงานประจํา โดยไดรับมอบหมายอํานาจหนาทีจ่ ากคณะกรรมการ
ซึ่งเปนตัวแทนผูถือหุน กรรมการผูจัดการมีหนาที่บริหาร ธพส. คณะกรรมการ ธพส. มีหนาที่กํากับดูแล ธพส.
โดยผานกรรมการผูจัดการ กรรมการผูจัดการ มีหนาที่นํากลยุทธไปปฏิบัติและคอยติดตามดูแล เปาหมาย
ยุทธวิธี แผนงานและนโยบายใหเปนไปตามทิศทางกลยุทธที่กําหนดไว
หนาที่เฉพาะอยาง
1. เลือกใชวิสัยทัศน ภารกิจ และคานิยม ที่จะสรางผลประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน
2. ขับเคลื่อน ธพส. ใหบรรลุเปาหมายทั้งทางดานการเงินและดานที่ไมใชการเงิน
3. เปนตัวแทนของ ธพส. ใหผูถือหุน ลูกคา คูคา ภาครัฐ หนวยงานกํากับดูแลผูมีสวนไดเสียและ
ชุมชน เห็นถึงคานิยมและพันธกิจ ธพส.
4. สรางแรงบันดาลใจใหกับทีมผูบริหาร พนักงานที่มีผลงานดี โดยการดึงดูดรักษาใหทํางานกับ ธพส.
5. ทําให ธพส. มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี
บทบาทของเลขานุการคณะกรรมการ
1. จัดการประชุมผูถือหุน การประชุมคณะกรรมการ ธพส. การประชุมคณะกรรมการชุดยอย โดยมี
การเชิญประชุมและการจัดการประชุมอยางถูกตองตามระเบียบ
2. บริหารจัดการเอกสารประกอบการประชุมและขั้นตอนการประชุม
3. บันทึกรายงานการประชุม
4. สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการในเรื่องนโยบาย ขั้นตอนและการปฏิบัติ ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดแี ละสงเสริมความรับผิดชอบทางสังคม
แผนกลยุทธ
5. พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ เพื่ อสร างมู ล ค า สู งสุ ด ให แ ก ผู ถื อ หุ น และนํ าเสนอคณะกรรมการ เพื่ อ ขอ
คําแนะนํา ทบทวนและอนุมัติ
6. นําแผนกลยุทธไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายและรายงานความกาวหนาของงานเทียบกับแผนใหแก
คณะกรรมการ
การบริหารการปฏิบัติงาน
7. จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปและนําเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณา และอนุมัติ
8. นําแผนการปฏิบัติงานประจําปไปปฏิบัติและรายงานความกาวหนาของงานเทียบกับแผนใหแก
คณะกรรมการ ธพส.
9. จัดทํานโยบายการควบคุมดูแลงานประจํา นําเสนอใหคณะกรรมการ ธพส.ผูอนุมัติ
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การบริหารความเสี่ยง
10. สรางระบบการระบุและบริหารความเสี่ยงในขอบเขตของนโยบายบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการ ธพส.
ไดอนุมัติ
11. รายงานการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ ธพส. ตามนโยบายบริหารความเสี่ยง
12. กํากับดูแลการเปดเผยงบการเงินของ ธพส. ใหมีความถูกตองสมบูรณ ซื่อตรงเปนไปตามนโยบาย
กระบวนการขั้นตอนและการควบคุมภายใน
13. ติดตามดูแลให ธพส. ปฏิบัติตามกฎเกณฑและกฎหมาย
14. มีนโยบายการปฏิบัติงานและขั้นตอนงานทํางาน ซึ่งนําไปปฏิบัติจริงและคอยปรับปรุงใหทันตอ
เหตุการณ
ประสิทธิผลของ ธพส.
15. พัฒนาบริษัทใหมีความแข็งแกรงดวยการจัดสรรบุคคลใหถูกที่เหมาะสมกับงาน
16. มั่นใจวาวัฒนธรรมองคกรสอดคลองกับคานิยม
17. ให คําแนะนํ าเมื่ อคณะกรรมการแต งตั้งผู บ ริ ห ารบางตํ าแหน งที่ คณะกรรมการสงวนอํ านาจไว
แตงตั้งตําแหนงนั้นเอง
18. นําระบบการบริหารผลงานใชทั่วทั้ง ธพส.
19. รับผิดชอบการบริหารผลงานของผูบริหารระดับสูง
20. มั่นใจวากลยุทธเกี่ยวกับบุคลากรและระบบผลตอบแทนนั้นเหมาะสม เพียงพอที่จะดึงดูดรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถและเหมาะกับ ธพส. เพื่อนํากลยุทธและแผนการปฏิบัติงานไปปฏิบัติให
เกิดผลสําเร็จรวมกัน
การกํากับดูแล
21. สื่อสารกับคณะกรรมการใหทันเวลาเมื่อมีเรื่องรายแรงที่สงผลกระทบบริษัท
22. สื่อสารกั บ ประธานกรรมการและกรรมการท านอื่น ๆ เป น ประจํ า เพื่ อให คณะกรรมการไดรั บ
ขอมูลที่จําเปนในการทํางานไดอยางถูกตองตามหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
23. ชวยคณะกรรมการชุดยอยในการทํางานตามกฎบัตร
24. จัดหาเวลาใหคณะกรรมการไดมีโอกาสพบปะกับผูบริหารระดับสูง
25. ปรึกษากับคณะกรรมการเรื่องการจัดใหมีแผนการสืบทอดตําแหนงอยางจริงจังสําหรับตําแหนง
กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง
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ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
26. มีการประเมิ นผลการปฏิบั ติ งานของกรรมการผูจัด การ โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
27. มีสวนรวมในการพัฒนาวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของกรรมการผูจัดการทั้งประจําป
และระยะยาว ใหสอดคลองกับกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนคานิยมขององคกร
สังคม สิ่งแวดลอมและจริยธรรม
28. ปลูกฝงเอาใจใสการตัดสินใจของผูบริหารใหมีความรับผิดชอบและจริยธรรม
29. กําหนดใหพนักงานเขาใจถึงจริยธรรมของ ธพส.
30. นํา ธพส. ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
31. เปนผูนําของชุมชนและ ธพส. มีสวนรวมในการทําใหชุมชนที่ ธพส. ตั้งทําการมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
32. เปนกระบอกเสียงให ธพส. และบริหารจัดการใหมีความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนไดเสีย
33. รับผิดชอบในการสื่อ วิสัยทัศน ภารกิจ คานิยม กลยุทธ แผนการปฏิบัติงานใหแกผูมีสวนไดเสีย
อื่นๆ
34. ปฏิบัติตามคําสั่งอื่นๆ จากคณะกรรมการ
การทบทวน
คณะกรรมการ ธพส. ทบทวนคําบรรยายลักษณะงานของกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป และ
ปรับปรุงเมื่อเห็นสมควร
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ใบลงนามความเขาใจและถือปฏิบัติ
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

ขาพเจาไดรับและอานหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีแลว มีความเขาใจ และยอมรับเปนหลักปฏิบัติ
ในการดําเนินงานตอไป

(……………………….………………………….)
ตําแหนง…………………………………………
วันที…่ …..…../……………/……………….
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