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บทนำ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการ
ที่ ดี ซึ่ ง ถื อ เป็ นปั จจั ย หลั ก ในการเสริ ม สร้ างองค์ ก รให้ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง น่ า เชื่ อ ถื อ โปร่ ง ใส และ
มีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี ้ บตท. มุ่งเน้ นส่งเสริ มให้ องค์กรมีการดาเนิ นงานเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
อันเป็ นพื ้นฐานของการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน และเพื่อรักษาระดับฐานะการดาเนินงานและความสามารถ
ในการแข่งขันให้ มีความแข็งแกร่ ง อย่างยั่ง ยืน การเสริ ม สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กร รวมถึง การปลูก
จิตสานึกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุ กระดับ ได้ มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมให้ เกิดเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร
คณะทางานสนับสนุนและจัดการด้ านธรรมาภิบาล จึงได้ จัดทาแผนงานด้ านการกากับดูแล
กิจการที่ดี ประจาปี 2560-2564 (แผนระยะยาว) และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560 (แผนระยะสัน)
้ เพื่อ
ใช้ เ ป็ นแนวทางการดาเนินงาน ซึ่ง สอดคล้ องกับนโยบายและแนวปฏิ บัติต ามหลักธรรมาภิ บาล รวมถึ ง
ประมวลจริยธรรมของ บตท. ที่เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279
รวมทัง้ เป็ นการสนองตอบนโยบายภาครั ฐ ตามแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ในเรื่ องการเสริ ม สร้ าง
มาตรฐานด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิ บาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝั ง จิตสานึกและ
ค่านิยมของสังคมให้ ยืดมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริต และความถูกต้ องชอบธรรม
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แผนการดาเนินงานด้ านการกากับดูแลกิจการ
ประจาปี 2560 – 2564
1. หลักการและเหตุผล
“การกากับดูแลกิจการ หรื อ Corporate Governance” คือ การกาหนดให้ มีระบบที่มีโครงสร้ างและ
กระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้ างความสามารถในการ
แข่งขัน นาไปสูก่ ารเจริญเติบโตและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
หลักพื ้นฐานของการกากับดูแลกิจการที่ดีตรงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็ นปรัชญาที่มุ่งเน้ นความ
สมดุลและความพร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยให้ ความสาคัญกับการใช้ ความรู้อย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง และคานึงถึงคุณธรรม (จากหนังสือ “การกากับดูแลเพื่อสร้ างมูลค่ากิจการ” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
บตท. ตระหนักถึง ความส าคัญของการกากับดูแลกิจ การที่ ดี ซึ่ง เป็ นปั จ จัยหลักในการเสริ ม สร้ าง
องค์กรให้ มีความแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ บตท. มุ่งเน้ นส่งเสริ มให้ องค์กร
มีการดาเนินงานเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลอันเป็ นพื ้นฐานของการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน และเพื่อรักษา
ระดับฐานะการดาเนินงานและความสามารถในการแข่งขันให้ มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง การเสริ มสร้ าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กร รวมถึงการปลูกจิ ตสานึกให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ได้ มี
ความรู้ ความเข้ า ใจในหลัก ธรรมาภิ บ าล และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด เป็ นส่ ว นหนึ่ง ของวัฒ นธรรมองค์ ก ร ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบรรษัท ได้ มุ่งมั่นให้ มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่อิงหลักเกณฑ์การกากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
2. กรอบการกากับดูแลกิจการของ บตท.
บตท. ได้ กาหนดกรอบการกากับดูแลกิจการของ บตท. * ดังนี ้
1. การมีโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการที่เหมาะสม
2. ความสานึกในหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ
3. การไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตาแหน่งหน้ าที่
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและผลการดาเนินการด้ วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
7. การปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริยธรรมและจรรยาบรรณ
* ศึกษาจากหลักการและแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องการกากับการดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรที่มีวิธีปฏิบตั ิที่ดี อาทิ
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- หลักการกากับดูแลกิ จการขององค์การเพือ่ ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จและการพัฒนาของ OECD (Organization for
Economic Co-operation and Development) คือ
1. การสร้ างความมัน่ ใจในการมีกรอบโครงสร้ างของการกากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล
2. สิทธิของผู้ถือหุ้นและบทบาทหน้ าที่ที่สาคัญของผู้เป็ นเจ้ าของ
3. การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
4. บทบาทของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการกากับดูแลกิจการ
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
- แนวทางธรรมาภิ บาลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้ าที่
2. ความสานึกในหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ
3. ความเคารพในสิทธิและการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างสุจริ ตและเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้ โอกาสผู้มีสว่ น
ได้ เสียมีสว่ นร่วมอย่างเป็ นธรรม
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและการดาเนินการด้ วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
6. การเพิม่ มูลค่าให้ แก่ตลาดทุนทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
โดยการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
7. การวางกรอบเชิงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
- หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิ จการทีด่ ีในรัฐวิ สาหกิ จ ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิ สาหกิ จ (สคร.)
1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้ าที่
2. ความสานึกในหน้ าทีด่ ้ วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. การปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียโดยสุจริ ต อย่างเท่าเทียมกัน
4. ความโปร่งใส ในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใส
5. การมีวิสยั ทัศน์ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มกิจการในระยะยาว
6. การมีจริ ยธรรมทางธุรกิจ
7. การเปิ ดโอกาสและช่องทางให้ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ มให้ การปฏิบตั ิงานภายในองค์กรเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ
เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมให้ บคุ ลากรทุกระดับภายในองค์กรมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี และมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อปลูกจิตสานึกและสนับสนุนให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
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4. เป้าหมาย
มีแนวทางที่ชดั เจนในการดาเนินงานด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลที่กาหนดไว้ รวมทัง้ เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ปลูกจิตสานึกให้ แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และส่งเสริมให้ เกิดเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมขององค์กร
5. กระบวนการจัดทาแผน
คณะกรรมการ บตท. ได้ มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ทา
หน้ าที่กากับดูแลด้ าน CG ของ บตท. ตลอดจนติดตามและประเมินผล ทบทวนแผนงาน และปรั บปรุงการ
ดาเนินกิจกรรมด้ าน CG ให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์กร นโยบายรัฐ และสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่ง คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้ แต่งตัง้ คณะทางานสนับสนุนและจัดการด้ าน
ธรรมาภิบาล ช่วยสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้ าน CG ของ บตท.
บทบำทและหน้ ำที่ในกำรขับเคลื่อนงำนด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG)
คณะกรรมกำร บตท.

คณะอนุกรรมกำรสรรหำ
ค่ ำตอบแทน และธรรมำภิบำล

- กากับดูแลให้ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี

- ให้ คาปรึกษาและกลัน่ กรองเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดขี อง บตท.
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ บตท.
- ให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื่ อง CG

คณะทำงำนสนับสนุนและ
จัดกำรด้ ำนธรรมำภิบำล

- จัดให้ มีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริ ม CG
- รายงานการดาเนินการด้ าน CG เสนอคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ บตท. ตามลาดับ

ขันตอนกระบวนการจั
้
ดทาแผนงานด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดีของ บตท. เป็ นดังนี ้
 ทบทวนกระบวนการ
การกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของ บตท.

 พิจารณา-วิเคราะห์

 การจัดทาแผนงานด้ าน

ข้ อมูล/ ปั จจัยนาเข้ าที่สาคัญ

การกากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
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 ทบทวนกระบวนกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG) ของ บตท.
บตท. ได้ ดาเนินการสอดคล้ องกับระบบประเมินคุณ ภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มุ่งเน้ นในหมวดที่ 1
การนาองค์กร และหมวดที่ 2 การจัดทาแผนกลยุทธ์ รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กรตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (OFIs Roadmap) ปี 2559-2563 หัวข้ อ 1.3.1 ระบบการกากับดูแลที่ดี (CG)
โดยได้ จดั ให้ มีการทบทวนกระบวนการกากับดูแลที่ดี CG ขององค์กร ผ่านการพิจารณาของคณะทางาน
สนับ สนุน และจัด การด้ านธรรมาภิ บาล และ คณะอนุก รรมการสรรหา ค่า ตอบแทน และธรรมา -ภิ บ าล
ตามลาดับ โดยมีการทบทวนกระบวนการสาคัญ 3 ด้ านคือ
1. สร้ างมาตรฐาน CG ในองค์กร
- บตท. ได้ จดั ทาคู่มือหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ บตท. เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ถูกต้ อง
สาหรับคณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของ บตท. และมีการทบทวนหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง CG ในองค์กรให้ ได้ มาตรฐาน ซึ่งคณะทางานฯ ได้ ทบทวนแล้ ว พบว่า หลักธรรมาภิบาลที่ใช้ อยู่ใน
ปั จจุบนั มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจ จุบนั แล้ ว นอกจากนี ้ ยังได้ รับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ด้ าน CG จากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อนามากาหนด Theme การกากับดูแลกิจการที่ดีของ บตท. ใน
เรื่ อง การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption) มาตังแต่
้ ปี 2558 เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลที่
ให้ ความสาคัญ และจริงจังกับการลดปั ญหา Corruption ในประเทศ โดยได้ ไปศึกษาดูงานที่อื่นเพิ่มเติม และ
จัดอบรมให้ ผ้ บู ริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้ าใจเรื่ องการทุจริต
- ได้ มี ก ารทบทวนคณะท างานสนั บ สนุ น และจั ด การด้ านธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ก าหนดให้
องค์ประกอบของคณะทางานเป็ นผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงและสามารถผลักดันให้ กระบวนการกากับ
ดูแลที่ดี CG เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชดั เจน ซึ่งเมื่อได้ ทบทวนแล้ วเห็นว่า ให้ คงคณะทางานฯ ชุด
เดิม ซึง่ มีความเหมาะสมแล้ ว โดยหากมีงานที่เกี่ยวข้ องกับฝ่ ายกฎหมาย และ งาน Compliance ก็ให้ เชิญผู้ที่
เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุมด้ วยเป็ นครัง้ คราว
2. การเผยแพร่และให้ ความรู้แก่พนักงาน
บตท. มีการให้ ความรู้ และส่งเสริ ม การปฏิ บตั ิตามหลักธรรมาภิบาล จัดอบรมให้ ความรู้ ทัง้
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เน้ นการสร้ างจิตสานึกให้ แก่พนักงานตังแต่
้ เริ่ มเข้ างาน โดยได้ จดั ทาเล่ม
คูม่ ือหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ มีการบรรจุเรื่ อง CG ไว้ เป็ นหัวข้ อหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ รวมถึงการสอบเลื่อนระดับของบุคลากรปั จจุบนั ตลอดจนมีการสื่อสารเรื่ อง CG ผ่านช่องทางอีเมล
(ผ่าน “ป้ากากับ”) พร้ อมทังเผยแพร่
้
ไว้ ใน intranet ในหมวดด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) รวมทัง้ บตท.
ได้ เปิ ดเผยสาระด้ าน CG แก่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย ไว้ ที่ website ของ บตท. ในหมวดการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยคณะทางานฯ ให้ ข้อเสนอแนะให้ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน มีการติดตามผล การวัดผลและการ
รายงานผลต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถประเมินประสิทธิผลของกระบวนการได้
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3. กิจกรรมส่งเสริมด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี
บตท. จัดให้ มีกิจกรรมส่งเสริ มด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้ างความสอดคล้ องระหว่าง
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน กับหลักธรรมาภิบาล อาทิ การดูงาน Best Practice ด้ าน CG, การจัด
กิ จ กรรมพนัก งานธรรมาภิ บ าลดีเ ด่น , การรายงานผลการดาเนิ นงานต่อ คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ องตาม
ระยะเวลา เป็ นต้ น โดยคณะทางานฯ ให้ ข้อเสนอแนะให้ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน มีการติดตามผล
การวัดผลและการรายงานผลต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถประเมินประสิทธิผลของกระบวนการได้
 พิจำรณำ-วิเครำะห์ ข้อมูล/ ปั จจัยนำเข้ ำที่สำคัญ
ในการทิศทางและเป้าหมายของการจัดทาแผนงานด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี บตท. ได้ พิจารณา
รวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ขององค์กร ความ
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ประเทศ และยุทธศาสตร์ กระทรวงที่กากับดูแล สภาพปั จจุบนั ด้ าน CG ของ บตท.
การเรี ยนรู้ตอ่ ยอดด้ าน CG เพิ่มเติม โดยให้ มีการไปศึกษาดูงานองค์กรตัวอย่างที่ดีด้าน CG ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย โดยการนาผลการสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเกี่ยวกับการดาเนินงานด้ านธรรมาภิบาล
ของ บตท. (สารวจบุคคลภายนอก) และผลการสารวจความรู้ ความเข้ าใจในหลักธรรมาภิบาลของ บตท.
(สารวจพนักงาน) เพื่อนามาเป็ นปั จจัยในการพัฒนาและตอบโจทย์ความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ต่อไป โดยจัดลาดับความสาคัญของเรื่ องที่ต้องทาก่อน-หลัง ให้ แล้ วเสร็ จตามกรอบเวลาในการจัดทาแผนงาน
ที่กาหนดไว้ หลังจากนัน้ จึงได้ นาข้ อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทาแผน ดังนี ้
วิสยั ทัศน์ (Vision) บตท. มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย ผ่านการเติมเต็มระบบการเงินสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
พันธกิจหลัก
• ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของตลาดแรกและตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย โดยดาเนินธุรกรรมการลงทุน
(Mission)
ในสินทรัพย์ที่เป็ นสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยของสถาบันการเงินและของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นการเสริ มสภาพคล่องและลดความเสีย่ งในการปล่อยสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยของสถาบันดังกล่าว
• ส่งเสริ มการพัฒนาตลาดทุน โดยทาธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ เพื่อขยายการหาแหล่ง
เงินทุนจากตลาดทุนเข้ ามาสูต่ ลาดสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย ออกตราสารทางการเงินที่มีสนิ เชื่อที่อยูอ่ าศัย
หนุนหลัง (Mortgage Backed Securities-MBS)หรื อตราสารทางการเงินอื่น เพื่อลดปั ญหา
Funding Mismatch ของสถาบันการเงิน เป็ นการช่วยลดความผันผวนทางเศรษฐกิจ
• ช่วยให้ ประชาชนสามารถขอกู้สนิ เชื่อที่อยูอ่ าศัยทีม่ ีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ในระยะยาวได้ มากขึ ้น โดย
ผลักดันระบบสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยของตลาดแรกให้ มีการปล่อยสินเชื่อระยะยาว เพื่อประโยชน์ของ
ผู้บริ โภค
เป้าหมาย
เป็ นองค์กรที่พฒ
ั นาตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบการเงินของประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ หลัก • ยุทธศาสตร์ สร้ างภาพลักษณ์ (การกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นกลยุทธ์ หนึง่ ในยุทธศาสตร์ สร้ างภาพลักษณ์)
3 สร้ าง
• ยุทธศาสตร์ สร้ างผลิตภัณฑ์และบริ การ
• ยุทธศาสตร์ สร้ างองค์กร
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ความสอดคล้ อง
กับยุทธศาสตร์
ประเทศ และ
ยุทธศาสตร์
กระทรวงที่กากับ
ดูแล

สภาพปั จจุบนั
ด้ าน CG ของ
บตท.

การศึกษาดูงานฺ
Best Practice

ยุทธศาสตร์ ประเทศ
1. การสร้ างความเป็ นธรรมในสังคม
2. การพัฒนาคนสูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน
3. การสร้ างความเข้ มแข็งภาคการเกษตร ความมัน่ คงของอาหารและพลังงาน
4. การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจสูก่ ารเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน
5. การสร้ างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
7. การปรับปรุง เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างการบริ หารงานของรัฐวิสาหกิจให้ เกิดประโยชน์กบั ประชาชน
ในการใช้ บริ การอย่างแท้ จริ ง
8. การปรับปรุ ง ระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้ เกิดความมัน่ คงและยัง่ ยืนในอนาคตให้
ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
9. การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
1. การลดความเหลือ่ มล ้าทางเศรษฐกิจ (Narrowing Inequality Gap)
2. การสนับสนุนศักยภาพและเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน (Enhancing Competitiveness)
3. การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)
สภาพแวดล้ อมภายใน
• คณะกรรมการ บตท. และผู้บริ หารระดับสูงให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล
• บุคลากรปั จจุบนั และบุคลากรใหม่เปิ ดรับและพร้ อมทีจ่ ะปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล
• ผู้บริ หารระดับสูงมอบหมายให้ คณะทางานสนับสนุนและจัดการด้ านธรรมาภิบาล เป็ นตัวหลักใน
การขับเคลือ่ นให้ เกิดการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล
• กระบวนการกาหนดและขับเคลือ่ นงานด้ านธรรมาภิบาลสูภ่ าคปฏิบตั ิยงั อยูใ่ นระดับกลาง ซึง่ ควร
จะต้ องพัฒนาให้ เข้ มแข็งยิ่งขึ ้น
• ผลการสารวจความรู้ความเข้ าใจด้ านธรรมาภิบาลในภาพรวมของบุคลากร บตท. ประจาปี 2558
คิดเป็ น 67.79%
• บุคลากร บตท. ยังไม่เข้ าใจแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี และคิดว่า การปฏิบตั ติ ามแผนงาน
ด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นภารกิจใหม่เพิ่มเติมจากการปฏิบตั ิงาน
สภาพแวดล้ อมภายนอก
• มียทุ ธศาสตร์ ประเทศ และยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง เป็ นตัวตัง้ ทาให้ การจัดทาแผนงานด้ านการ
กากับดูแลกิจการที่ดีไม่ใช่เรื่ องยาก และสอดคล้ องกับนโยบาย
• มีองค์กรตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ด้ าน CG ให้ ไปศึกษาดูงาน ทาให้ ไม่ต้องเริ่มต้ นจากศูนย์
สามารถทาต่อยอดได้
การเรี ยนรู้ ต่อยอดด้ าน CG เพิ่มเติม โดยได้ ไปศึกษาดูงานองค์กรตัวอย่างที่ดีด้าน CG จานวน 3 แห่ง
ดังนี ้
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ด้ าน CG

ผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสีย

1. ดูงานเรื่ อง “การพัฒนา ก.ล.ต. เป็ นองค์กรแห่งความยัง่ ยืน” ที่ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
ได้ ประเด็นดังนี ้
- การพัฒนาองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งความยัง่ ยืน และเป็ นต้ นแบบที่ดีให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นร่วม
โดยเน้ น 3 เรื่ อง คือ CG in substance, CSR in process, anti-corruption in practice
- การเสริ มสร้ างให้ องค์กรมีธรรมาภิบาล และไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
- นโยบายองค์กรปลอดคอร์ รัปชัน่ ของ ก.ล.ต.
- การใช้ กลไกการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริ มสร้ างให้ เป็ นองค์กรที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และ
ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต
- มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใส
2. ดูงานเรื่ อง “การดาเนินงานด้ วยความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม” ที่บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน) (SCG) เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2558 ได้ ประเด็นดังนี ้
- อุดมการณ์สาคัญของ SCG 4 ด้ าน ได้ แก่ มุง่ มัน่ ในความเป็ นเลิศ, เชื่อมัน่ ใจคุณค่าของคน,
ถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม
- การดาเนินกิจการภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี สร้ างจิตสานึกในการปฏิบตั ิงานด้ วย
การกากับดูแลกิจกรรมที่ดี เปิ ดช่องการร้ องเรี ยน หากประสบปั ญหาด้ านจรรยาบรรณ
- การให้ ความสาคัญกับคุณค่าของคนตังแต่
้ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ มคี วาม
ภาคภูมิใจในบริ ษัท และความสาคัญของตน เพื่อช่วยพัฒนาบริ ษัท สังคม และประเทศ
- ผู้บริ หารเป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้ กบั พนักงาน
- มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใส
3. ดูงานเรื่ อง “CG บางจากฯ บรรษัทภิบาล กับการพัฒนาธุรกิจทีย่ งั่ ยืน” ที่บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม
จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ได้ ประเด็นดังนี ้
- เน้ นวัฒนธรรมพนักงาน “ เป็ นคนดี มีความรู้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น” ให้ ความสาคัญ
ตังแต่
้ การปฐมนิเทศ
- ผู้บริ หารองค์กรเน้ นย ้าเรื่ อง CG และเป็ นแบบอย่างที่ดี
- ผู้บริ หารระดับสูงพบพนักงานสม่าเสมอ
- เปิ ดช่องทางการเรี ยนรู้เรื่ อง CG และเรื่ องอื่นๆ และนาไปปฏิบตั ิ
- ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการพัฒนา CG
- มีการทดสอบ นโยบาย CG เป็ นประจาทุกปี
- สร้ างความเชื่อมัน่ ความเชื่อถือได้ และความไว้ วางใจ ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
- มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใส
ได้ สารวจความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเกี่ยวกับการดาเนินงานด้ านธรรมาภิบาลของ บตท.
(สารวจบุคคลภายนอก) และสารวจความรู้ความเข้ าใจในหลักธรรมาภิบาลของ บตท. (สารวจพนักงาน)
เพื่อนามาเป็ นปั จจัยในการพัฒนาและตอบโจทย์ความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ซึง่ ได้ ผลการ
สารวจดังนี ้
- ผลการสารวจความคิดเห็นในการดาเนินงานด้ านธรรมาภิบาลของ บตท. (สารวจบุคคลภายนอก)
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คิดเป็ นร้ อยละ 98.92 ประเมินได้ วา่ บุคคลภายนอกเห็นว่า การดาเนินงานด้ านธรรมาภิบาลของ
บตท. อยูใ่ นระดับสูงมาก
- ผลการสารวจความรู้ความเข้ าใจในหลักธรรมาภิบาลของ บตท. (สารวจพนักงาน) โดยรวม คิดเป็ น
ร้ อยละ 67.79 ประเมินได้ วา่ พนักงานมีความรู้ความเข้ าใจในหลักธรรมาภิบาลของ บตท. อยูใ่ น
ระดับปานกลาง

 กำรจัดทำแผนงำนด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG)
จากการทบทวนกระบวนการการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) การพิจารณา วิเคราะห์ข้อมูล/ ปั จจัย
นาเข้ าที่สาคัญ และการได้ รับฟั งความคาดหวัง ข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และข้ อสังเกตด้ านธรรมาภิบาล ของ
คณะกรรมการ บตท. นับเป็ นปั จ จัยที่ใช้ นามาประกอบการจัดทาแผนการดาเนินงานด้ านการกากับดูแล
กิจการ ประจาปี 2560 – 2564
คณะทางานสนับสนุนและจัดการด้ านธรรมาภิบาล มีการรายงานความก้ าวหน้ าในการดาเนินการ
ตามแผนงานด้ านการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ต่อ คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ บตท. เป็ นรายไตรมาส
6. แผนการดาเนินงาน
บตท. ได้ พฒ
ั นาแผนการดาเนินงานด้ านการกากับดูแลกิจการ ประจาปี 2560 – 2564 โดยแบ่ง
ออกเป็ นระยะ ดังนี ้



พัฒนาและ
ส่งเสริ มด้ าน
ธรรมาภิบาล
ภายในองค์กร





เสริ มสร้ างธรรมาภิบาลภายใต้
กรอบนโยบาย
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
(Anti-corruption)
(ต่อเนื่อง)



พัฒนาและ
ส่งเสริ มด้ าน
ธรรมาภิบาลให้
เป็ นมาตรฐานทัว่
ทังองค์
้ กร
เสริ มสร้ างธรรมาภิบาลภายใต้
กรอบนโยบาย
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
(Anti-corruption)
(ต่อเนื่อง)



ธรรมาภิบาลเป็ น
ส่วนหนึง่ ของ
วัฒนธรรมองค์กร
อย่างเป็ นรูปธรรม



ให้ เกิดความยัง่ ยืน
ด้ านธรรมาภิบาล
ในองค์กร



สร้ างให้ องค์กร
เป็ นที่ยอมรับ และ
น่าเชื่อถือ



เสริ มสร้ างธรรมาภิบาลภายใต้
กรอบนโยบาย
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
(Anti-corruption)
(ต่อเนื่อง)



เสริ มสร้ างธรรมาภิบาลภายใต้
กรอบนโยบาย
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
(Anti-corruption)
(ต่อเนื่อง)



เสริ มสร้ างธรรมาภิบาลภายใต้
กรอบนโยบาย
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
(Anti-corruption)
(ต่อเนื่อง)
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แผนกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
ประจำปี 2560 – 2564
โครงกำร /
แผนงำน
ก) แผนพัฒนาและ
ส่งเสริ มด้ านธรรมา
ภิบาลในส่วนที่
เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ข) แผนเสริ มสร้ าง
ธรรมาภิบาลภายใต้
กรอบนโยบาย
ต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่
(Anti-Corruption)

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / เป้ำหมำยทัง้ ปี
2560
2561
2562
เพื่อสร้ างความรู้
ประเมินผลความพึง
ประเมินผลความรู้ ประเมินผลความพึง
ความเข้ าใจ เรื่ อง
พอใจด้ าน CG ของ
ของพนักงาน โดย
พอใจด้ าน CG ของ
การกากับดูแล
พนักงานร้ อยละ 70 ขึ ้น พนักงานที่เข้ าอบรม พนักงานร้ อยละ 75
กิจการที่ดี ตามหลัก ไป
มีความรู้ ภายหลัง
ขึ ้นไป
ธรรมาภิบาลภายใน
การอบรมเพิ่มขึ ้น
องค์กร
ร้ อยละ 75 ขึ ้นไป
เผยแพร่ ข่าวสาร
ประเมินผลความพึง
ประเมินผลการรับรู้ ประเมินผลความพึง
ด้ านธรรมภิบาล
พอใจด้ าน CG ของผู้มี ข่าวสารของผู้มีส่วน พอใจด้ าน CG ของ
ให้ กบั ผู้มีส่วนได้ ส่วน ส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก ได้ ส่วนเสียภายนอก ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
เสียภายนอก
ร้ อยละ 70 ขึ ้นไป
ร้ อยละ 75 ขึ ้นไป
ภายนอก ร้ อยละ 75
ขึ ้นไป
เพื่อส่งเสริ มให้
ประเมินผลความ
ประเมินผลความ
ประเมินผลความ
กรรมการ ผู้บริ หาร โปร่ งใส การเปิ ดเผย
โปร่ งใส การเปิ ดเผย โปร่ งใส การเปิ ดเผย
และพนักงาน มีส่วน ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการ
ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการ ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการ
ร่ วมในการทา
ดาเนินงาน ร้ อยละ 75 ดาเนินงานร้ อยละ ดาเนินงานร้ อยละ
กิจกรรมร่ วมกัน
ขึ ้นไป
80 ขึ ้นไป
85 ขึ ้นไป
และเป็ นการพัฒนา
ระบบงานให้ เกิด
ความโปร่ งใส เป็ น
ธรรมและถูกต้ อง
ตามกฎหมาย
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2563
ประเมินผลความรู้
ของพนักงาน โดย
พนักงานที่เข้ าอบรม
มีความรู้ ภายหลัง
การอบรมเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป
ประเมินผลการรับรู้
ข่าวสาร ของผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายนอก
ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป
ประเมินผลความ
โปร่ งใส การเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน ร้ อยละ
90 ขึ ้นไป

2564
ประเมินผลความพึง
พอใจด้ าน CG ของ
พนักงานร้ อยละ 80
ขึ ้นไป

ประเมินผลความพึง
พอใจด้ าน CG ของผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายนอก ร้ อยละ 80
ขึ ้นไป

ผลลัพธ์
(Output/Outcome)
กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของ บตท. มี
ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ อง
การกากับกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายนอกมีความรู้ ความ
เข้ าใจเรื่ องการกากับ
กิจการที่ดี ตามหลักธรร
มาภิบาล
กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของ บตท. มี
ส่วนร่ วมในการทา
กิจกรรมร่ วมกัน และ
เป็ นการพัฒนา
ระบบงานให้ เกิดความ
โปร่ งใสเป็ นธรรม และ
ถูกต้ องตามกฎหมาย

แผนงำน/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

แผนกำรดำเนินงำน (Action Plan) ประจำปี 2560
ตัวชีว้ ัด
เป้ำหมำยทัง้ ปี

(ก) แผนพัฒนำและส่ งเสริมด้ ำนธรรมำภิบำลในส่ วนที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
1. ทบทวนโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
ให้ องค์กรมีการกากับ ทบทวนแล้ วเสร็ จ
ที่เหมาะสมสาหรับ บตท.
ดูแลกิจการที่ดีตาม
ตามกาหนดเวลา
หลักธรรมาภิบาล
2. ทบทวนหลักธรรมาภิบาลของ บตท.
ทบทวนแล้ วเสร็ จ
ตามกาหนดเวลา
3. จัดทานโยบายด้ านธรรมาภิบาล คูม่ ือ
จัดทาแล้ วเสร็ จ
จริ ยธรรม (Code of Ethics)
ตามกาหนดเวลา
4. จัดอบรมให้ ความรู้ด้านการกากับดูแล
อย่างน้ อยไตรมาสละ
กิจการ
หนึง่ ครัง้
5. ติดตามผลการปฏิบตั ิตามคูม่ ือ หรื อ
มีการปฏิบตั ิตามคูม่ ือ
กฎบัตรด้ านธรรมาภิบาล
หรื อกฎบัตร (ประเมิน
ตนเองได้ ไม่ต่ากว่าร้ อย
ละ 70)
6. ประเมินความพึงพอใจด้ านธรรมาภิบาล
ประเมินผลความพึง
พอใจด้ าน CG ของผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย ไม่ตา่
กว่าร้ อยละ 70
(ข) แผนเสริมสร้ ำงนโยบำยต่ อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption) ภำยใต้ หลักธรรมำภิบำล
7. ติดตามผลการร้ องเรี ยนเบาะแสการทุจริ ต เพื่อส่งเสริ มให้ กรรมการ ลดจานวนข้ อร้ องเรียน
ขององค์กร
ผู้บริ หารและพนักงานมี
ส่วนร่วมในการทา
8. ติดตามรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ าน
พัฒนาระบบงานให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ความโปร่งใส เป็ นธรรม
9. ปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ และถูกต้ องตาม
กฎหมาย
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ปี 2558
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กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของ
บตท. สามารถปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับ
กิจการของ บตท.

กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของ
บตท. สามารถปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้ าน
การคอร์ รัปชัน

ระยะเวลำดำเนินงำน
ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

7. ปั จจัยสู่ความสาเร็จ
ต้ องได้ รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ช่วยกัน
ผลักดันให้ การดาเนินงานของ บตท. เป็ นไปด้ วยความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ภายใต้ หลักธรร
มาภิบาลและส่งเสริ มให้ เกิดเป็ นวัฒนาธรรมองค์กร เพื่อสร้ า งความแข็งแกร่งและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่องค์กร
อย่างยัง่ ยืน
8. การติดตามและรายงานผล
คณะทางานสนับสนุนและจัดการด้ านธรรมาภิบาล รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะอนุกรรมการสรร
หา ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัท เป็ นรายไตรมาส
9. งบประมาณ
งบประมาณค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานด้ าน CG ปี 2560 จานวน 300,000 บาท
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