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แผนงานระยะ 5 ป ี(ปี 2560-2564)  
และแผนงานประจ าปีบัญชี 2562 ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

 
 
 
 
กลยุทธ์หลักด้านธรรมาภบิาล  โดยมี 4 กลยุทธ์หลัก คือ 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตในองค์กร และขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

รวม  9  โครงการ  



- 2 - 
 

แนวคิดการจัดท าแผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 
 ธพส. ยึดหลักปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังก าหนด 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากล OECD  มาเป็นกรอบแนวทาง 
ในการจัดท าแผน ได้แก่ 
 

หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง 

1. Accountability ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 
2. Responsibility ความส านึกในหน้าที่ ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 

3. Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน 

4. Transparency  ความโปร่งใสในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

5. Value Creation การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลงหรือ 
เพ่ิมมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพ่ิมความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน 

6. Ethics การส่งเสริมพัฒนาการก ากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ 

7. Participation การมีส่วนร่วมเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการใดๆ 

 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้น าหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร น าไปปรับใช้ในการก ากับดูแลให้
กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างเพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กร 

 ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

 (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
หลักปฏิบัติ 2  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

 (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

 (Strengthen Board Effectiveness) 
หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 (Ensure Effective CEO and People Management) 
หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

 (Nurture Innovation and Responsible Business) 
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หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

 (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

 (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

 (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
 

 แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
อันเป็นกรอบธรรมาภิบาลส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้ 
 1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) 
 2. ความส านึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility) 
 3. ความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้โอกาส 
    ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม (Equitable Treatment and Participation) 
 4. การเปิดเผยข้อมูลและการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) 
 5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Audit) 
 6. การเพ่ิมมูลค่าให้แก่ตลาดทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) โดยการพัฒนาปรับปรุง  
     และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 7. การวางกรอบเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct and Code of Ethics) 
 

หลักการก ากับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของ OECD 
(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) 

OECD ได้ก าหนด หลักการก ากับดูแลกิจการ (Principles of Corporate Governance) เพ่ือให้ประเทศสมาชิก 
ใช้เป็นกรอบอ้างอิง ประกอบด้วยหลักการ ดังนี้ 

1 การสร้างความมั่นใจในการมีกรอบโครงสร้างของการก ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล 

 (Ensuring an Effective Legal and Regulatory Framework for State-Owned Enterprises) 
2. สิทธิของผู้ถือหุ้นและบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของผู้เป็นเจ้าของ (The State Acting as an Owner) 
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก ากับดูแลกิจการ (Relations with Stakeholders) 
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency and Disclosure) 
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (The Responsibilities of the Boards of State – 

 Owned Enterprises) 
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แผนที่ยุทธศาสตร ์

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่1 : ยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล 

ด้านคุณค่า 
องค์การและ 

การเงิน 

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ธพส.   

 โครงการศึกษาการจัดท าข้อตกลง/สัญญาคุณธรรม 

 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานตามแนวทาง ITA ของ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 โครงการยกระดับองค์กรยั่งยืนด้วยมาตรการสีเขียว 

วิสัยทัศน์ CG 

“ยกระดับธรรมาภิบาลใหไ้ด้มาตรฐาน   
ขยายผลสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร” 

ด้านกระบวน 
การท างาน 

กลยุทธ์ที ่2 : สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตในองค์กร และขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้เสยี 

 โครงการน านโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที ่3 : พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 ยกระดับรายงานการเปิดเผยข้อมูล/รายงานประจ าปีด้าน CG ให้เป็นไปตามแนวทาง GRI และรัฐบาล 

ด้านการเรียนรู้ 
และพัฒนา 

 โครงการการพัฒนาระบบ Compliance 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ ธพส. 

  
ด้านผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย 

 โครงการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) 

   ในการต่อต้านการทุจริต CAC 
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แผนงานระยะ 5 ป ี(ปีบัญชี 2560 - 2564) 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 หลัก หลักรอง 

1. ยกระดับมาตรฐาน
ด้านธรรมาภิบาล 

ระดับคะแนน
ประเมินองค์กร 
ด้านบทบาท

คณะกรรมการ 

4.00 3.90 4.00 4.10 4.20 1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ธพส. 

ปี 60 - 64 ฝอก.  

ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
สูงมาก (80-100) 

 

สูง
มาก 

สูง
มาก 

สูง
มาก 

สูง
มาก 

สูง
มาก 

1.2 โครงการพัฒนากระบวนการบรหิาร
จัดการองค์กรให้มีมาตรฐานตาม
แนวทาง ITA ของ ส านักงาน ป.ป.ช. 

ปี 61 - 64 ฝกม.  

1.3 โครงการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัตขิอง
ภาคเอกชนไทย (Thailand's Private 
Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption (CAC) 

ปี 62 - 64 สายนโยบาย  

1.4 โครงการศึกษาการจัดท าข้อตกลง
คุณธรรม 

ปี 61 - 64 สายนโยบาย ฝบท. 

1.5 โครงการยกระดับองค์กรยั่งยืนดว้ย
มาตรการสีเขียว 

ปี 61 - 64 สายนโยบาย  

2. สร้างวัฒนธรรม 
ธรรมาภิบาลป้องกัน
การทุจริตในองค์กร 
และขยายผลไปสู ่
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ระดับคะแนน
ประเมินองค์กร 
ด้านบทบาท

คณะกรรมการ 

4.00 3.90 4.00 4.10 4.20 2.1 โครงการน านโยบายดา้นการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏบิัต ิ

ปี 60 - 64 สายนโยบาย  

2.2 โครงการพัฒนาระบบ Compliance ปี 61 - 64 สายนโยบาย  
2.3 แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตใน

ภาครัฐวิสาหกิจของ ธพส. 
ปี 62 - 64 สายนโยบาย  

3. พัฒนากระบวนการ
เปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส 

ระดับคะแนน
ประเมินองค์กร 
ด้านบทบาท

คณะกรรมการ 

4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 3.1 ยกระดับรายงานการเปิดเผยข้อมูล/
รายงานประจ าปีดา้น CG ให้เป็นไป
ตามแนวทาง GRI และรัฐบาล 

ปี 61 - 64 สายนโยบาย  

 

รักษาระดับคะแนน 
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แผนงานประจ าปีบัญชี 2562 ด้านการก ากับดแูลกิจการที่ด ี
ของ บรษิัท ธนารักษ์พัฒนาสนิทรัพย์ จ ากัด 
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