นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559
บริษัท ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) ตระหนักถึงความสาคัญ ของการกากับ
ดูแ ล กิจ การที่ดี จึง ได้ ย ึด ถือ หลัก การการก ากับ ดู แ ลกิจ การ ตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดีข อง
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์ นามา
ปฏิบตั ิ
มาโดยตลอด ทาให้มกี ารบริหารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นธรรม โดย
คานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน ส่งผลให้มกี ารเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และอยูร่ ่วมกับสังคมได้อย่าง
ยังยื
่ น
ในส่วนบทบาทของคณะกรรมการ ธพส. ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
ธพส. เพื่อให้กรรมการใช้เป็ นแนวทางในการกากับดูแลในการสนับสนุนให้ ธพส. เป็ นองค์กรทีส่ ่งเสริมการ
พัฒนาทรัพย์สนิ ของรัฐให้เกิดประโยชน์ มีมาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับถึงความมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีการ
ก ากับ ดูแ ลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้ น การสร้างคุ ณ ลัก ษณะที่สาคัญ อัน ประกอบด้ว ย ความซื่อ สัต ย์ ความ
โปร่ง ใส ความเป็ น อิส ระ
ความรับ ผิด ชอบต่ อ ภาระหน้ า ที่ ความเป็ นธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ธพส.ประกอบด้วย
1. นาหลักสาคัญในการจัดทาการกากับ ดูแลที่ดี 7 ประการมาใช้ในการกากับดูแล ธพส. เพื่อให้
เกิดความเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น
(1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าที่
(2) ความสานึกในหน้าทีด่ ว้ ยการมีขดี ความสามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ
(3) การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
(4) มีความโปร่งใสทัง้ ในลักษณะการดาเนินงานทีส่ ามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผย
ข้อมูล
อย่างโปร่งใส
(5) การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การทัง้ ในระยะสัน้ และในระยะยาว อันเนื่องมาจากการเพิม่
ความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
(6) การส่งเสริมพัฒนาการกากับดูแลและจรรยาบรรณทีด่ ใี นการประกอบธุรกิจ
(7) การมีส่ ว นร่ว มในการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ ป ระชาชน ในการแสดง
ความ
คิดเห็นที่อาจมีผ ลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ ม สุ ขภาพอนามัย คุ ณ ภาพชีวติ และความ
เป็ นอยู่
ของชุมชนหรือท้องถิน่ ให้ดขี น้ึ
2. ก าหนดจรรยาบรรณของ ธพส. เพื่อ ให้ค ณะกรรมการ ผู้บ ริห าร พนั กงาน ลูก จ้าง ใช้เป็ น
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ

3. กาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ คานิยม กลยุทธ์และแผนงาน โดยมีการพิจารณาความ
เสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการกับความเสีย่ งอย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับระบบควบคุม
ภายใน แผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการรายงานทางการเงินทีน่ ่ าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และทันเวลา
4. ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร พนักงาน ปฏิบตั งิ านด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการมีการคานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสีย ซึง่ รวมถึงชุมชนสิง่ แวดล้อม เจ้าหนี้
ผูร้ บั บริการ องค์กร และพนักงาน
6. ให้มกี ารแต่ งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อ ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อช่วยพิจารณากลันกรองงานก่
่
อนให้คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอนุมตั ิ
7. ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ธพส. ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินแก่
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อ งอย่างเท่ าเทียมกัน โดยข้อ มูล นัน้ ต้อ งมีค วามถู ก ต้อ ง เชื่อ ถือ ได้ ครบถ้ว น เพีย งพอ และ
สม่าเสมอ
8. คณะกรรมการ ธพส. และผู้บริหาร ต้องเป็ นผู้นาที่ดที งั ้ ด้านจริยธรรม คุณธรรมและด้านการ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความทุ่มเทรับผิดชอบ
9. มีระบบกระบวนการสรรหาและแต่งตัง้ บุคลากรด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม
10. มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้ าที่
ของตนเอง
นอกจากนี้ ในปี 2559 ที่ผ่ านมา คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้มมี ติเห็นชอบ
คู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด คู่มอื จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริษทั
ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด คู่มอื กรรมการ และ แผนการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบตั ิ
ด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพส. แล้ว
ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และโดยมติคณะกรรมการธพส. จึงได้
มีคาสังคณะกรรมการบริ
่
ษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด ที่ 5/2559 เรื่องแต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่ อสังคม ซึ่งเป็ นการรวมกันของคณะกรรมการก ากับดู แลกิจการที่ดี และ
คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ดังมีรายนามคณะกรรมการ ต่อไปนี้
1. นางสาวรื่นวดี
2. นายธรรมนิตย์
3. นายชนินทร์
4. นายวิชิต

สุวรรณมงคล
สุมันตกุล
จงเจริญยานนท์
จรัสสุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. รศ.ทองทิพภา
6. นายสุเมธ
7. นายไพบูลย์
8. นายกรานต์

วิริยะพันธุ์
ดารงชัยธรรม
พลประจักษ์
ฉายาวิจิตรศิลป์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สาหรับวาระการดารงต าแหน่ ง คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่ อสังคม มี
วาระการดารงตาแหน่ ง คราวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง้ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจ
ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ได้อกี

