
 

 

 
 

  

กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
 กฎบตัรนี้จดัท ำขึน้เพื่อเป็นแนวทำงปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและควำม
รบัผิดชอบต่อสงัคม และเป็นกำรสนับสนุนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร ธพส. ในกำรก ำหนด
หลกัเกณฑ์ และแนวทำงปฏบิตัิที่ดใีนกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ของ ธพส. ให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว เพื่อน ำพำ ธพส. ไปสู่ควำมส ำเรจ็ที่
ย ัง่ยนื โดยใหม้กีำรสอบทำนกฎบตัรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี  
 
1. วตัถปุระสงค ์ 
 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม มวีตัถุประสงคใ์นกำรปฏบิตัิ
หน้ำที ่ดงันี้  
 1.1 เพื่อวำงนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิด้ำนก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรบัผิดชอบต่อ
สงัคม  ใหม้แีบบแผนและมำตรฐำนสำกลอยำ่งเป็นรปูธรรม 
 1.2 เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจ หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดแีละควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม ใหแ้ก่ คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ของธพส. เพื่อสรำ้งใหเ้กดิจติส ำนึกและตระหนกัถงึ
ควำมส ำคญัในกำรน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมไปสู่กำรปฏบิตั ิ 
 1.3 เพื่อเสรมิสรำ้งให ้ธพส. มกีำรด ำเนินงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ ภำยใตห้ลกัควำมโปร่งใส 
น่ำเชื่อถอื ตรวจสอบได ้และมคีุณธรรม  
 1.4 เพื่อก ำกบัดูแลให้ คณะกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ธพส. ปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกจิกำรที่ดแีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงถูกต้อง เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนไดเ้สยี  
 
2. องคป์ระกอบ  
 2.1 คณะกรรมกำร ธพส. เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรและควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม มจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกนิ 6 คน ซึ่งแต่งตัง้จำกกรรมกำร ธพส. กรรมกำรผู้จดักำร 
ธพส. และ/หรอืผูท้รงคุณวุฒภิำยนอก   
 2.2 ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมแต่งตัง้จำกกรรมกำร ธพส. 
ส ำหรบั กรรมกำรทีเ่หลอืใหแ้ต่งตัง้จำกกรรมกำร ธพส. หรอืผูท้รงคุณวุฒภิำยนอกกไ็ด้ 
 
3. คณุสมบติั 
 เป็นผูม้วีสิยัทศัน์ มคีวำมรู ้ควำมช ำนำญ และสำมำรถอุทศิเวลำในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกบั
ดแูลกจิกำร ทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของ ธพส. เป็นอยำ่งด ี
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4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  
 4.1 ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัดิำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร ธพส. อนุมตั ิ
 4.2 พจิำรณำ  กลัน่กรอง  ทบทวนเกี่ยวกบันโยบำย แผนแม่บทและแผนปฏบิตัิกำรด้ำนกำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดแีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของ ธพส. รวมทัง้สอบทำนกฎบตัรให้ทนัสมยัเป็น
ประจ ำทุกปี 
 4.3 ส่งเสรมิเผยแพร่วฒันธรรมในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดแีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อ
กำรพฒันำ ทีย่ ัง่ยนืใหเ้ป็นทีเ่ขำ้ใจทัว่ทุกระดบั และมผีลในทำงปฏบิตั ิ
 4.4 เสนอแนะข้อก ำหนดเกี่ยวกับจรรยำบรรณ จรยิธรรม และข้อพึงปฏิบตัิของผู้บรหิำรและ
พนกังำนของ ธพส. เพื่อใหก้ำรด ำเนินกจิกำรของ ธพส. บรรลุผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย 
 4.5 ก ำหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในกำรก ำกบัดแูลและก ำกบักำรปฏบิตังิำนขององคก์รใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ ระเบยีบ นโยบำย และกระบวนกำรปฏบิตัทิีไ่ดว้ำงเอำไว ้(Compliance Unit) 
 4.6 ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่ำง
สม ่ำเสมอ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ธพส.อยำ่งน้อยเป็นรำยไตรมำส 
 4.7 ก ำกับดูแลหรือเสนอแนะให้กำรด ำเนินกิจกำรของ ธพส.  และกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม 
 4.8 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมรบัผิดชอบต่อสังคมใน
รำยงำนประจ ำปี ของ ธพส. 
 4.9 ปฏบิตังิำนอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำร ธพส. มอบหมำย 
      
5. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
 5.1 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละ 2 ปี นับแต่วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รบักำรแต่งตัง้ใหม่
ไดอ้กี  
 5.2 นอกจำกพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเมือ่ 
  1) พน้จำกกำรเป็นกรรมกำร ธพส.   
  2) ลำออก 



 

 

  3) ตำย      
  4) คณะกรรมกำร ธพส. มมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
 5.3 ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ  ให้คณะกรรมกำร ธพส.  แต่งตัง้
กรรมกำรแทนโดยเรว็ นับจำกวนัที่ต ำแหน่งว่ำงลงเพื่อให้ประชุมได้ในแต่ละไตรมำสตำม 6.1 โดยให้
กรรมกำรทีเ่ขำ้มำแทนมวีำระ กำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัเวลำทีเ่หลอือยูข่องผูท้ีต่นด ำรงต ำแหน่งแทน เวน้
แต่ในกรณีที่กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่ง มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเหลือไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ตัง้
กรรมกำรแทนกไ็ด ้
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6. การประชุม  
 6.1 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม จะต้องจดัให้มกีำรประชุม
อยำ่งน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ 
 6.2 ในกำรประชุมแต่ละครัง้ จะต้องมกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชุม 
 6.3 ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่ได้ให้กรรมกำร
ทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชุม 
 6.4 กำรวนิิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถอืเสยีงขำ้งมำก ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสยีงเพิม่อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 
 6.5 วำระกำรประชุมต้องก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้ำ และจัดส่งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนั เว้นแต่มีกำรเรยีกประชุมเป็นวำระเร่งด่วน จะจดัส่ง
เอกสำรประกอบล่วงหน้ำน้อยกว่ำนัน้ กไ็ด ้
 
7. การรายงาน  
 7.1 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ตอ้งรำยงำนผลกำร
ปฏบิตังิำนต่อคณะกรรมกำร ธพส. อยำ่งน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้   
 7.2 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ตอ้งรำยงำนผลกำร
ปฏบิตังิำนต่อ    ผูถ้อืหุน้ในรำยงำนประจ ำปี (Annual Report) 
 
       ประกำศ ณ วนัที ่              กนัยำยน  2559        



 

 

     
 
 
                (นำยจกัรกฤศฏิ ์ พำรำพนัธกุล( 
               ประธำนกรรมกำร 
             บรษิทั ธนำรกัษ์พฒันำสนิทรพัย ์จ ำกดั 


