
การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของผู้ปฏิบัติงาน 
 
ส่วนที่ 1 นิยามของการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

1. ธพส. หมายถึง บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
2. หน่วยงานก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Unit) หมายถึง คณะท างานหรือ

บุคคลผู้ได้รับมอบหมายตามค าสั่งให้ปฏิบัติงานด้านการก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
3. หน่วยประสานงานในการก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Coordinate Compliance) 

หมายถึง คณะท างานหรือผู้ได้รับมอบหมายตามค าสั่งให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับกฎหมาย
และกฎระเบียบองค์กร 

4. คณะกรรมการ ธพส. หมายถึง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 
5. คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ธพส.  ให้มีหน้าที่

รับผิดชอบในบางเรื่องเฉพาะด้าน 
6. บุคลากร หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับ พนักงานและลูกจ้าง ของ ธพส. 
7. การก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร หมายถึง กระบวนการในการก ากับให้มีการปฏิบัติตาม

กฎหมายกฎระเบียบขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรและหน่วยงานภายใน ธพส. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของ
องค์กร ตลอดจนกระบวนการในการรวบรวมและติดตามกฎหมาย การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขององค์กร การให้ค าปรึกษา การตรวจสอบและป้องกัน การรายงาน การ
ติดตามและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร ลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ซึ่งอาจท าให้องค์กรได้รับโทษ
ตามกฎหมายสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือชื่อเสียง 

8. กฎหมาย หมายถึง กฎหมาย กฎเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับกับ ธพส. ระเบียบ 
ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรภายนอกซึ่ง ธพส. ต้องปฏิบัติตาม 

9. กฎระเบียบองค์กร หมายถึง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ค าสั่ง ประกาศ นโยบาย คู่มือและแนวปฏิบัติ ที่
ออกโดยคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ ธพส.  
และอยู่ภายใต้กฎหมายเพื่อให้บุคลากร ธพส. ปฏิบัติตาม 
 

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของแนวทางการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้ 
1. การก าหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 



2. การก าหนดโครงสร้างหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
3. การก าหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
4. ก าหนดโครงสร้างภายในและบทบาทหน้าที่หน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

องค์กร 
5. กระบวนการก ากับ ติดตาม สอบทานและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 

โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
7. การจัดการและพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 

1. การก าหนดนโยบายเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
ธพส. ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

(Compliance Policy) เพ่ือสร้างค่านิยม วัฒนธรรม และก าหนดบทบาทหน้าที่ของการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบองค์กร ให้แก่คณะกรรมการ ธพส. คณะกรรมการชุดย่อย และบุคลากร ธพส. พึงยึดถือในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพ่ือให้ความมั่นใจว่า ธพส. จะด าเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และพึงตระหนัก
เสมอถึงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 7 ข้อ ดังนี้ 

(1) ต้องท าความเข้าใจในงานของตนว่าเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
องค์กร หรือข้อสั่งการจากหน่วยงานก ากับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดบ้าง  

(2) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้บังคับกับ 
ธพส. ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ที่บัญญัติโดยหน่วยงานก ากับหรือภายนอกซึ่ง
ต้องปฏิบัติตาม 

(3) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า และประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบ
กติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการค้าเสรี  

(4) ต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องแรงงานและสิทธิมนุษยชน และเคารพสิทธิแรงงาน รวมถึง
เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล  

(5) ป้องกันองค์กรไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน  
(6) ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความลับของข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของ ธพส. 

โดยยึดหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และจะไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยหรือใช้
เพ่ือแสวงหาประโยชน์  

(7) ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของ ธพส. อันถูกต้องตาม
กฎหมายต่อกัน อันจะท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนโยบายปัจจุบัน หรือที่
จะก าหนดขึ้นอนาคต 



นโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นการประกาศ
เจตนารมณ์จากคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเพ่ือผลักดันให้เกิดการตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายสากลโดยมุ่งหวังให้
นโยบายดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้การด าเนิน
ธุรกิจของ ธพส. เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย  

 
2. การก าหนดโครงสร้างหน่วยงานเพื่อการก ากับการปฏิบัติกฎหมายและกฎระเบียบ 

ธพส. ก าหนดโครงสร้างหน่วยงานก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Unit) 
ขึ้นเพ่ือก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของ ธพส. และก าหนดบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก ากับกฎหมาย
และกฎระเบียบ ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของ Compliance Unit เท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ต้องร่วมกัน ดังนั้น Compliance Unit ได้พิจารณารูปแบบและกลไกการก ากับกฎหมายและ
กฎระเบียบแบบผสม (Hybrid) กล่าวคือ ก าหนดให้มีหน่วยงานประสานงานการก ากับกฎหมายและกฎระเบียบ
องค์กร (Coordinate Compliance) ร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
(Compliance Unit)  

 
3. การก าหนดบทบาทหน้าที่ในการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

  ธพส. ก าหนดบทบาทหน้าที่รวมถึงการรายงานการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ทั้งในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ชัดเจนสอดคล้องกับโครงสร้างที่ก าหนดเพ่ือผลักดันการก ากับ
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ให้มีประสิทธิภาพ ลดความสับสนในการปฏิบัติงาน  หลีกเลี่ยงความ
เสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ แบ่ งออกเป็น 3 กลุ่ม (Three Lines of 
Defense) ดังนี้ 

(1) ฝ่ายก ากับตามกฎหมายและกฎระเบียบชั้นที่หนึ่ง (1st Line Defense) หมายถึง ลูกจ้างและ
พนักงาน ในฐานะผู้ปฏิบัติงานและเจ้าของกระบวนงาน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานและก ากับดูแล
งานของตนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงขั้นตอนกระบวนงานที่ก าหนดไว้ 
โดยท าการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

(2) ฝ่ายก ากับตามกฎหมายและกฎระเบียบชั้นที่สอง (2nd Line Defense) หมายถึง ผู้บริหาร
ระดับสายงาน และหน่วยงานก ากับกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Unit) มีหน้าที่
ก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ตลอดจน
ดูแลก ากับการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานในความรับผิดชอบของ



ตน (1st Line Defense) และให้ค าปรึกษาให้ความรู้ และสื่อความถึงนโยบาย กฎหมาย กฎ 
ระเบียบตามท่ีได้ก าหนดขึ้น 

(3) ฝ่ายก ากับกฎหมายและกฎระเบียบชั้นที่สาม (3rd Line Defense) หมายถึง ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ของ ธพส. มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการท างานของฝ่ายก ากับ 1st Line Defense, 
2nd Line Defense โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
แผนภาพของ Three Lines of Defense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

4. ก าหนดโครงสร้างภายในและบทบาทหน้าที่หน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบองค์กร 

 หน่วยงานก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ธพส. ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ครอบคลุม  
ถึงการก าหนดนโยบายด้าน Compliance การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายในประเด็น Compliance 
การสอบทานและป้องกัน ตลอดจนการติดตามรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องปรับปรุงโดย
ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนปรากฏตามกฎบัตรหน่วยงานก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร  
(Compliance Charter) 
 

1st Line Defense 
- ผู้อ านวยการฝ่าย 
- ผู้จัดการฝ่าย 
- พนักงาน 
- ลูกจ้าง 

 

3rd Line Defense 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

2nd Line Defense 
- รองกรรมการผู้จัดการ 
- ผู้ช่วยกรรมการ 
- หน่วยงานก ากับกฎหมาย
และกฎระเบียบ  

 

กรรมการผู้จัดการ 

หน่วยงาน
ภายนอก 

ที่ก ากับดูแล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการ ธพส. 

หน่วยงานประสานงานการก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
(Coordinate Compliance) - ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

คณะกรรมการความเส่ียง 

ส่วนงานพัฒนาบุคลากร 

ก ากับ  
รายงาน 
ก าหนดนโยบาย 

ฝ่ายความเสี่ยง 



5. กระบวนการก ากับ ติดตาม สอบทานและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
องค์กร 

 หน่วยงานก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Unit) มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานเพ่ือให้มั่นใจว่า ธพส. จะบรรลุนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ ตลอดจนมีกระบวนการด าเนินงานด้าน Compliance ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล ซึ่งก าหนดประกอบด้วย 3 
กระบวนการหลัก ดังต่อไปนี้ 

(1) รวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ ธพส. โดยจัดท า
ฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีง่ายต่อการเข้าถึงและการใช้งาน เหมาะสมกับ
ลักษณะและปริมาณของข้อมูล ซึ่งจะถูกควบคุมให้มีความรัดกุม ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น 
- มีกระบวนการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูล โดยแยกเป็นฐานข้อมูลที่ให้เฉพาะ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และฐานข้อมูลบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 
- มีการสอบทานความถูกต้อง มีการปรับปรุง เพ่ิม เปลี่ยนแปลง ข้อมูลในฐานข้อมูล  

ที่เป็นระบบสารสนเทศอย่างเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการส ารองข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็น
ประจ า 

(2) ก ากับ ติดตาม และสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ร่วมกับ
หน่วยงานประสานงานการก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Coordinate 
Compliance) โดยใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูล 
แผนงาน/โครงการ ขั้นตอนการด าเนินงานพร้อมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ขั้นตอนหรือกระบวนงานนั้น ๆ 
- มีการก ากับ และติดตามขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จากข้อมูลที่บันทึก

ในระบบ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าเดือนหรือรายไตรมาส 

- มีการสอบทานความถูกต้องของการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร  โดย 
Compliance Unit สอบทานจากข้อมูลในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Compliance Unit 
ก าหนดแบบฟอร์มรายงาน หรือ Check list เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการสอบทาน) และ
รายงานที่ได้รับจาก Coordinate Compliance  

(3) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร โดยน าข้อมูลจากระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ วิเคราะห์ สรุปผล เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 



- จัดท ารายงานประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร สรุปเนื้อหาเสนอ
ต่อผู้บริหารแต่ละสายงาน ผู้บริหารสูงสุด รวมถึงเสนอแผนงานการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร 

- จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร เสนอต่อ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รายไตรมาส คณะกรรมการ 
ธพส. ประจ าปี หรือตามท่ีคณะกรรมการ ธพส. ก าหนด 

 
6. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 

ร่วมกับฝ่ายความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
องค์กร และก าหนดล าดับความส าคัญของหน่วยงานที่จ าเป็นต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และกฎระเบียบองค์กร พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยงเพ่ือก าหนดแผนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
 

7. การจัดการและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
จัดท าแบบประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และจัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร 
รวมถึงการจัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรแต่ละด้านที่เกี่ยวกับฝ่าย
งานหรือส่วนงานนั้น ๆ เป็นระยะเพ่ือช่วยส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 


