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คํานํา
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) เปนรัฐวิสาหกิจมีภารกิจหลัก
ในการเปนสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาผูประกอบการ SMEs ไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบธรรมาภิบาล
(Corporate Governance : CG) ซึ่งถือเปนปจจัยหลักในการสงเสริมให ธพว. เปนสถาบันการเงินชั้นนําทางดานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองคกรอยางเป นเลิศ มีคุณธรรมในการดําเนินงาน มีความโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได สรางมูลคาเพิ่มแกกิจการ ในระยะยาว คุมครองผลประโยชนของผูเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย
เปนปจจัยสําคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร
กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดใหหลักการและแนวทางการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ค วามเป น สากล และรั ฐ วิ ส าหกิ จ สามารถนํ า ไปใช ใ นทางปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดวยความสําคัญดังกลาว คณะรัฐมนตรี จึงไดใหความเห็นชอบ “หลักการและแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2552” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ตามที่คณะกรรมการกํากับนโยบาย
ดานรัฐวิสาหกิจ เสนอเพื่อใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตอไป
ธพว. จึงไดจัดทําคูมือเลมนี้ขึ้น โดยมุงหวังใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ธพว. ไดถือปฏิบัติอยาง
จริงจัง เพื่อใหเกิดกลไก และระบบการบริหารจัดการที่ดี อันจะนําไปสูการเปนสถาบันการเงินของรัฐที่มีความโปรงใส
มีความนาเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อการนําไปสูการพัฒนา SMEs ไทยอยางยั่งยืนตอไป

(นายสมชาย หาญหิรัญ)
ประธานกรรมการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
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สารบัญ
หนา

สวนที่ 1 บทนํา
แนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Directions : SOD)
แผนระยะยาว
วิสัยทัศน (Vision)
พันธกิจ (Mission)
คานิยมองคกร (Core Value)

1
2

สวนที่ 2 ธรรมาภิบาล
3

นโยบายสําหรับ ธพว.
ความหมาย และความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี มี 7 ประการ
หมวดที่ 1 การดําเนินการตามนโยบายของภาครัฐในฐานะเจาของ

4 -5

หมวดที่ 2 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน

5 -6

หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

6 - 10

หมวดที่ 4 บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย

10 - 13

หมวดที่ 5 การเปดเผยขอมูลสารสนเทศและความโปรงใส

13 - 20

หมวดที่ 6 จริยธรรมและจรรยาบรรณ

20 - 28

สวนที่ 3 การรับเรื่องรองเรียนและแจงเบาะแส

28

สวนที่ 4 ภาคผนวก

30

21. การปฏิบัติตอพันธมิตรธุรกิจธนาคาร
ธนาคารมุงมั่นปฏิบัติตามขอตกลงที่ทําไวกับพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร และใหความชวยเหลือ
ในการเอื้ออํานวยผลประโยชนซึ่งกันและกัน เช น การให ความรว มมือเกื้อกูล และเป นพันธมิต รกัน ในดานขอมูล
ดานการให บ ริ การ ด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด านวิ ช าการ และด านอื่น ๆ เพื่อให การดําเนิน งานเป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดความซ้ําซอนในการดําเนินธุรกิจ และสามารถใหบริการที่มีคุณภาพแกลูกคาได
22. การบริหารแบบมีสวนรวม
ธนาคารตระหนักถึงการมีสวนรวมของทุกฝายในองคกร อันจะสงผลใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ธนาคารจึงใหความสําคัญตอกระบวนการแรงงานสัมพันธ โดยสรางสรรค
กระบวนการมีสว นร วมผ าน คณะกรรมการกิจการสัมพันธ ซึ่งประกอบดวย กรรมการเปน ประธาน มีผูแทนฝาย
นายจาง และฝายลูกจางในจํานวนเทากัน และมีอํานาจหนาที่ 5 ประการ ดังนี้
(1) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับ การปรับปรุ งประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ ธพว. ตลอดจน
สงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ
(2) หาทางปรองดอง และ ระงับขอขัดแยงที่เกิดขึ้นภายใน ธพว.
(3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจาง และ ธพว.
(4) ปรึกษาหารือ เพื่อแกป ญหาตามคํารองทุกขของลูกจาง หรื อ สหภาพแรงงานรัฐวิ สาหกิจ ธพว.
รวมถึงการรองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
(5) ปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง
แนวทางปฏิบัติ
22.1 ใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีมีเรื่องเรงดวนกรรมการกิจการสัมพันธจํานวนไม
นอยกวา 1 ใน 3 สามารถรองขอใหมีการประชุมเปนกรณีพิเศษได
22.2 จั ด ให มี ค ณะทํ า งาน เพื่ อ พิ จ ารณาหารื อ ร ว มกั น ในเรื่ อ งที่ จะนํ า เสนอก อ นนํ า เข า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธเพื่อพิจารณาตอไป
22.3 นําผลการปรึกษาหารือมาปรับปรุงแกไขกระบวนการการทํางาน ตลอดจนกระบวนการแรงงาน
สัมพันธ เพื่อประสิทธิภาพขององคกร
22.4 มีการสื่อสารผลการประชุม ใหทุกฝายในองคกรไดรับรูโดยทั่วถึงกัน
หมวดที่ 5 การเปดเผยขอมูลสารสนเทศ และ ความโปรงใส
23. การเปดเผยขอมูลสารสนเทศ
ธนาคารดูแลใหมีการจัดทํา และ เปดเผยขอมูลสารสนเทศ ที่สําคัญเกี่ยวของกับธนาคาร ทั้งขอมูล
สารสนเทศทางการเงิน และที่ไมใชการเงินอยางถูกต องเชื่ อถือได ครบถว นเพีย งพอ สม่ําเสมอ และทันเวลาผาน
ชองทางที่เขาถึงขอมูลสารสนเทศไดงาย เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูลสารสนเทศ อยางเทาเทียมกัน รวมถึง
การดําเนินการตาม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
คูมือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ธพว.
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แนวทางปฏิบัติ
23.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารของธนาคาร ที่เปนขอมูลขาวสารของราชการ โดยการนําขอมูลขาวสาร
ของราชการตามที่กฎหมายกําหนดไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
23.2 การจัดการโครงสรางองคกร เปนการจัดโครงสรางภายใตกรอบหลักการสําคัญ 5 หลักการ ไดแก
1) หลักการแบงงานกันทํา
2) หลักการมอบหมายงาน
3) หลักความชํานาญเฉพาะงาน
4) หลักอํานาจที่ชอบธรรม
5) หลั กการประสานงาน และรองรั บภารกิ จตามวิ สั ยทั ศน ของธนาคาร โดยจั ดกลุ มงานที่ มี
การดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันอยูในกลุ มเดียวกัน เพื่อใหเกิด หวงโซคุณคาในการเชื่อมตองานอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยไดมีการเผยแพรโครงสรางองคกรใหพนักงานทราบผานระบบ Intranet ของธนาคาร และบุคคล
ทั่วไปทราบ ผานชองทางเว็บไซต www.smebank.co.th
24. อํานาจหนาที่ที่สําคัญ และ วิธีการดําเนินการ
การสรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ และวิธีการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่นั้นๆ เพื่อทําใหพนักงาน และ
ประชาชนทั่วไป สามารถรับรูถึงบทบาทหนาที่ของธนาคาร ซึ่งมีกําหนดการดําเนินการ ดังนี้
24.1 บทบาทหนาที่ที่สําคัญ และกระทบตอลูกคาผูใชบริการโดยตรง เชน ขั้นตอนการขอใชบริการ
ผูมีอํานาจอนุมัติเงินกู ผูมีอํานาจในการรับฝากเงิน เปนตน กําหนดใหสาขาจัดทําประกาศติดไวที่ทําการสาขาใหทราบ
อยางชัดเจน
24.2 บทบาทหนาที่ที่สําคัญของสวนงานตางๆ ที่พนักงานควรทราบพนักงานสามารถสืบคนไดจาก
ระบบงานสารบรรณ ระบบคูมือการปฏิบัติงานของธนาคาร และ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนเว็บไซต
ของฝายงานตาง ๆ ในระบบ Intranet ของธนาคาร
24.3 สถานที่ติ ดตอ เพื่อขอรับ ขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติ ดตอกับธนาคาร เพื่อบอกถึง
สถานที่ที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสาร หรือ คําแนะนําจึงเปนการเพิ่มความสะดวกกับลูกคาเพื่อทราบวาจะไปติดตอที่ใด
จุดใด รวมทั้ง ยังเปนหลักประกันที่ชัดแจงวาธนาคารไดจัดเจาหนาที่ไวเปนการประจํา เพื่อใหขอมูลขาวสาร และ
คําแนะนําในการติดตอ
24.4 นโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หนังสือเวียน หรือ การตีความ ทั้งนี้ ไดจัดใหมีขึ้น
เพื่อใหผูทมี่ ีสวนเกี่ยวของทราบ
24.5 ขอมู ล ข าวสารอื่น ตามที่ คณะกรรมการขอ มูล ขา วสารของราชการกํ าหนดเพื่ อให ส อดคล อ ง
เหมาะสมกับการพัฒนาของสังคมในอนาคต
24.6 การเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยตองนําขอมูลขาวสารของธนาคาร ตามที่กฎหมายกําหนดไปรวมไว
ให ป ระชาชนเขาตรวจดู ได โดยธนาคารได ป ระมวลข อมูล ข าวสารทางการเงิน และที่ ไมใ ช ทางการเงิ น ที่ถู กต อ ง
ครบถวนทันสมัย เพื่อรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามความตองการ ไดแก
(1) ผลการพิจารณา หรือ คําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้ง ความคิดเห็นแยง และคําสั่ง
ที่เกี่ยวของในการพิจารณาวิ นิจฉัยดั งกลาว เพื่อให ประชาชนสามารถตรวจดู ได ว า การพิจารณาเรื่ องใด เรื่ องหนึ่ งที่
คูมือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ธพว.
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เกี่ยวกับเอกชนที่ผานมา ไดมีการพิจารณาโดยหลักเกณฑ หรือ ตามกฎหมายซึ่งจะทําใหสามารถไดรับรูขอมูลขาวสารเปน
แนวทางไดวาหากตนจะมีการดําเนินการในกรณีนั้น ๆ บาง จะตองเตรียมตัวอยางไร และ ธนาคารควรพิจารณาอยางไร
(2) นโยบาย และการตี ความที่สํ าคัญ รวมทั้ง นโยบายที่เกี่ย วของกับ การจัด การความเสี่ ย ง
ในการดําเนินงานดานการเงิน เพื่อใหประชาชนไดรับรู รับทราบ เกิดความรวมมือในการปฏิบัติ หรือเพื่อใหขอแนะนํา
ตอแนวทางนโยบายดังกลาว อันเปนสิ่งสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
(3) แผนงานโครงการ และ งบประมาณรายจ ายประจํ าป ที่ กํ าลั งดํ าเนิ นการ ข อมู ลข าวสาร
ที่เกี่ยวกับแผนงานโครงการ และงบประมาณรายจายประจําป ถือไดวาเปนขอมูลขาวสารสําคัญ เพื่อใหผูรับเหมา หรือ
ผูประกอบการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณประจําปของหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนแผนงาน และ
โครงการตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน ทําใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางตาง ๆ มีการแขงขันอยางเปนธรรม โปรงใส ซึ่ง
กอใหเกิดประโยชนตอธนาคาร
(4) คูมือ หรือ คําสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิและ
หนาที่ของเอกชน ทีจ่ ะไดรับรูขั้นตอน หลักเกณฑการพิจารณา และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในเรื่องการใหบริการ
หรือการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับประชาชน ตามอํานาจหนาที่ และการขอรับบริการเรื่องตาง ๆ จากธนาคาร
(5) รายงานทางการเงิน รายงานผูสอบบัญชี และรายงานผลการดําเนินงานประจําป เพื่อให
ประชาชนมีโอกาสรับรูขอเท็จจริงในผลการดําเนินของธนาคารในภาคการปฏิบัติงานจริง อันเปนการสรางความเชื่อมั่น
และทําใหเกิดความไววางใจในการดําเนินงานของธนาคาร และนํามาซึ่งความโปรงใสของหนวยงาน
(6) นโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการ และ ผูบริหารสูงสุดในรายงานประจําป (Annal
Report) รวมทั้ง รูปแบบ และลักษณะจํานวนเงินตอบแทน เพื่อใหประชาชนไดรูถึงการจายคาตอบแทนแกกรรมการ
ผูบริหารสูงสุด โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป สวนรูปแบบ และ ลักษณะจํานวนเงินคาตอบแทนจะดําเนินการตาม
ขอบังคับฯ และอางอิงราชการเปนสําคัญ
24.7 การเปด เผย หรือการจัด หาขอมูล ขาวสารใหกับ ประชาชนที่มาขอเปน การเฉพาะราย ขอมูล
ขาวสารของธนาคารทุกอยางที่เปดเผยได ธนาคารไดจัดใหกับผูมาขอไดเปนการเฉพาะรายดวย โดยดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
24.8 คณะกรรมการ และ ฝายจัดการ ไดใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสารสนเทศโดยกําหนด
เปนนโยบายการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ และความโปรงใส มีการสื่อสารอยางทั่วถึง รวมทั้งเผยแพร แนวทางปฏิบัติ
ดังกลาวตอสาธารณะผานชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมโดยทั่วถึง
24.9 มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ และรายงานของธนาคาร เชน รายงานประจําป ขอมูลทางสถิติ
ตัวเลข เปนตน ดวยความถูกตองเชื่อถือไดครบถวน โดยใชภาษาที่เขาใจงายกะทัดรัดมีสาระสําคัญที่เพียงพอ และเปน
ประโยชนตอผูใช
24.10 มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ รายงาน และระเบียบกฎเกณฑ ที่มีสาระสําคัญอยางครบถวน
ทันเวลา และเทาเทียมกัน ผานชองทางการสื่อสาร และวิธีการเผยแพรที่สะดวก และเอื้ออํานวยตอการเขาถึงของผูใช
เชน การจัดใหมีเว็บไซต ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง จัดใหมีชองทาง Social Media เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหบุคคลภายนอกสามารถติดตอสื่อสาร กับธนาคารไดสะดวกรวดเร็ว
24.11 มีการจัดทํารายงานประจําป ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานภายในระยะเวลาที่
กําหนด คือ 180 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชี โดยครอบคลุมถึงหัวขอหลักๆ เชน นโยบายการดําเนินงานของธนาคาร
และแผนงานที่จะจัดทําในปตอไป
คูมือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ธพว.
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25. คุณภาพของรายงานทางการเงิน
ธนาคารได กํ า หนดแนวทางในการจั ด ทํ า และการรายงานทางการเงิ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ที่ยอมรับ ทั่วไป ภายใตการกํากับ ดูแลของ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติธ นาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 45 นอกจากนี้
รายงานทางการเงินของธนาคาร ไดผานการตรวจสอบจาก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งไดตรวจสอบงบการเงิน
และทรั พ ย สิ น อื่ น รวมทั้ง ทะเบี ย นเอกสาร หรื อ หลั ก ฐานในการใช จ า ยซึ่ งเป น ไปตามพระราชบั ญญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวย การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2540 จึงมั่นใจไดวาขอมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป
แนวทางปฏิบัติ
25.1 กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ และ นโยบายบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกําหนดอยางเครงครัด
25.2 มีก ารพัฒ นาระบบคอมพิว เตอร สํ า หรับ ทํา บัญ ชีใ หทัน สมัย ขึ้น สามารถจัด ทํา รายงานทาง
การเงินไดอยางรวดเร็ว มีความถูกตอง และเปนปจจุบัน
26. การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ธนาคารเห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควรมีระบบการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่มี ประสิ ทธิ ภาพ เพียงพอต อการดํ าเนิ นธุ รกิ จ เพื่ อให ผู มี ส วนได ส วนเสี ยมั่นใจ และเชื่ อมั่นในการ
ดําเนินงานของธนาคาร
26.1 การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารไดกําหนดขอบเขตนโยบาย และโครงสรางการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และ ฝายงานบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเปนการเฉพาะ และมีการกําหนด
แนวทางการระบุปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ระบบการติดตามกํากับที่ชัดเจน
โดยจัดทําเปนคูมือการบริหารความเสี่ยงที่เปนลายลักษณอักษร
แนวทางปฏิบัติ
26.1.1 กําหนดนโยบายเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ ธพว. เพื่อพิจารณาในเรื่องของ การ
บริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งตองครอบคลุมถึงความเสี่ย งประเภทตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานกลยุทธ และความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสีย งของธนาคาร ซึ่งนําไปใชเปนกลยุทธที่สําคัญ ในการสรางมูลคาเพิ่มแกองคกร สราง
โอกาสทางธุรกิจ และถือวาเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงาน ใหนําระบบการบริหาร
ความเสี่ยงไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของงาน จนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร มีการจัดทําและปฏิบัติตามแผนบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) รวมทั้ง กําหนดมาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดและควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
26.1.2 ทุกฝายงานมีการประเมิน และควบคุมความเสี่ยงดวยตนเอง โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง และผู แทนด านความเสี่ ย งแต ล ะฝ ายงานเป น ผู กํ ากั บ ดู แล สํ าหรั บป จ จั ยเสี่ ย งที่ ได ประเมิน แล วพบว า
คูมือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ธพว.
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มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ฝายบริหารความเสี่ยงจะบูรณาการปจจัยเสี่ยงดังกลาว เปนแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
และ จัดทําแผนงานบริหารความเสี่ยง มอบหมายใหฝายงานที่เกี่ยวของดําเนินการโดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทําหนาที่กําหนดนโยบายกลยุทธ และกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง และการติดตามกํากับทบทวนปจจัยเสี่ยง
อยางตอเนื่อง เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ธนาคารยอมรับได
26.2 การควบคุมภายใน
กําหนดนโยบายกดารบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับกลยุทธ โดยใหครอบคลุมถึงการประเมิน
ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และ
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการ และการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่กําหนด ซึ่งสามารถลดหรือป องกันความเสี ยหายที่จ ะเกิดขึ้นตอทรั พยสิ นของธนาคาร ลูกคา และ
ผลกระทบตอชื่อเสียง ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของธนาคารมีการดําเนินการที่สําคัญเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน ไดถือปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย การกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยมีองคประกอบ ดังนี้
26.2.1 สภาพแวดล อมของการควบคุม ฝายบริห าร และพนักงาน สรางบรรยากาศของการ
ควบคุม เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ในความรั บผิ ด ชอบ และตระหนั กถึงความจํ าเป น และความสํ าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้ง ดํ ารงรั กษาไว
ซึ่งสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี
26.2.2 การประเมินความเสี่ยง ทั้งจากปจจัยภายใน และภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของธนาคารอยางเพียงพอ และเหมาะสม
26.2.3 กิจกรรมการควบคุม ฝายบริหารจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผล เพื่อลดความ
เสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
26.2.4 สารสนเทศ และการสื่อสาร ฝ ายบริห าร ได จัด ใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอ และ
สื่อสารใหฝายบริหาร และบุคลากรอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งเปนทางการ และไมเปนทางการ ซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศ
นั้นในรูปแบบที่เหมาะสม และทันเวลา
26.2.5 การติดตามประเมินผล ฝายบริหารไดจัดใหมีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผล
ในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอเพื่อใหความมั่นใจวา
- ระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง
- การควบคุมภายใน ดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล
- ขอตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทานอื่นๆไดรับการปรับปรุงแกไข
อยางเหมาะสมและทันเวลา
- การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
26.2.6 กําหนดโครงสรางองคกรสอดคลองกับเปาหมาย และลักษณะการดําเนินธุรกิจหนาที่
ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา
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26.2.7 กํ า หนดอํ า นาจของผู บ ริ ห าร และผู ป ฏิ บั ติ ง านไว อ ย า งชั ด เจน อํ า นาจอนุ มั ติ ต า งๆ
มีการแบงแยกหนาที่ ทั้งในสวนของผูปฏิบัติงาน และผูติดตามผล เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจ และการตรวจสอบ
ระหวางกัน รวมถึงจัดใหมีการดูแลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
26.2.8 กําหนดการควบคุมภายในไวเปนสวนประกอบที่แทรก หรือแฝงอยูในการปฏิบัติงาน
ตามปกติมิใชเฉพาะเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง และฝายบริหารไดนําการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารงานดานการวางแผนการดําเนินการ และการติดตามผลโดยกําหนดใหมีนโยบาย ระเบียบ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ และคูมือ การปฏิ บั ติ งานเป น ลายลั กษณอั กษร การวางระบบการควบคุม ภายในของธนาคารคํ านึ งถึ ง
ผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนที่เกิดขึน้
26.2.9 ฝายจัดการ และพนักงาน ผูปฏิบัติของธนาคารเปนผูกําหนดการควบคุมภายใน เพื่อให
ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของสวนงานจะบรรลุวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(1) ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน รวมทั้งการใชทรัพยากรการดูแล
รักษาทรัพยสิน การปองกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงาน
(2) ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน คือ การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใช
ภายใน และภายนอกใหเปนไปอยางถูกตองเชื่อถือได และทันเวลา
(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมทั้งนโยบาย และวิธี
ปฏิบัติที่หนวยงานไดกําหนดขึ้น
(4) ฝ า ยจั ด การเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ให มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี โ ดย
การกําหนดวัตถุประสงควางกลไกการควบคุม และการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้ง การติดตามผลการควบคุม
ภายใน สวนพนักงานผูปฏิบัติของทุกสวนงานรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้น
(5) ฝายจัดการ สรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี กําหนด
บทบาทในการปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย ความมีคุณธรรม และจริยธรรมของผูบริหาร โดยจัดให
มีการตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่สอบทาน หรือประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหนวยงานอยางเปนอิสระ
เพื่อใหความมั่นใจวาทุกหนวยงานมีการควบคุมภายในอยางเพียงพอที่ จะบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเปนที่นาพอใจ
(6) ผู บ ริ ห ารระดั บ รองลงมาทุก ระดั บ มี ห น าที่ รั บ ผิ ด ชอบการควบคุ มภายในของ
หนวยงานที่ตนรับผิดชอบ และสอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่ใชบังคับในสวนงาน โดยใชกระบวนการ
ประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self Assessment) รวมทั้ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในใหมี
ความรัดกุม ตลอดจนปลูกฝงใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย และจิตสํานึกที่ดีในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
(7) ธนาคารจัดทํา คําสั่ง วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความขัดแยงทาง
ผลประโยชน (Conflict of Interest) เพื่อใหพนักงานถือปฏิบัติ และจัดทําจรรยาบรรณของพนักงานที่มีตอลูกคา
ตอตนเอง ตอผูรวมงาน ตอสังคม และตอองคกร รวมทั้ง จัดโครงการรณรงคตาง ๆ เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีแกพนักงาน
26.3. การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในของธนาคาร ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย คณะกรรมการตรวจสอบ
และหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในที่สากลยอมรับ
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แนวทางปฏิบัติ
26.3.1 คณะกรรมการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบไม เ กิ น ห า คน เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลงาน
ตรวจสอบภายในของธนาคาร และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูจัดการ และรับผิดชอบความเพียงพอของการ
บริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และการติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระ สามารถใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมายดวยความเปนอิสระ และเที่ยงธรรม ซึ่งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน มีความรูความเขาใจหรือมี
ประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน ทั้งนี้ ไดกําหนดวัตถุประสงคองคประกอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และ
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอยางเปนลายลักษณอักษรไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และไดเผยแพรไวในเว็บไซตของธนาคาร
26.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายในความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้ง
การสอบทานความขัดแยงทางผลประโยชนไวในรายงานประจําปของธนาคาร
26.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ จั ด ใหมีการประเมินผลการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจไดวา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามขอบเขตที่กําหนดไวในกฎบัตร
และเปนไปตามความคาดหวังผูมีสวนไดสวนเสีย โดยประเมินผลการปฎิบัติงานในทุกรูปแบบ
26.3.4 เพื่อให การดํ าเนิ น การด านการตรวจสอบมีความเป น อิส ระปราศจากการแทรกแซง
ธนาคารจึงไดกําหนดโครงสรางการบังคับบัญชาของสายงานกํากับและตรวจสอบใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการตรวจสอบทําการแทนในการอนุมัติกฎบัตรแผนการตรวจสอบ และ
แผนกลยุทธในการปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน แลวรายงานผลการพิจารณาใหคณะกรรมการทราบ
26.3.5 ฝายตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงคขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน อยางเปนลายลักษณอักษรไวในกฎบัตรฝายตรวจสอบภายในเพื่อให
ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับไดรับทราบ และเขาใจในบทบาทงานตรวจสอบภายในโดยไดใหทุกหนวยงานมีสวน
รวมในการใหขอเสนอแนะ
นอกจากนั้น ฝายตรวจสอบภายใน ไดกําหนดจรรยาบรรณของพนักงานตรวจสอบ 4 ประการไดแก
ความซื่อสัต ย ความเที่ยงธรรม ความรู ความสามารถ และการเก็บ รักษาความลับ ทั้งนี้ ไดเผยแพร กฎบัตรและ
จรรยาบรรณฝายตรวจสอบไวในเว็บไซตของธนาคาร
26.3.6 ฝายตรวจสอบภายใน มีบทบาทหลักในการชวยคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติ
หนาที่ติดตามดูแลการควบคุมภายใน โดยตรวจสอบการปฏิบัติงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบี ย บ และสอบทานความขัด แย งทางผลประโยชน ดว ยความระมัดระวั งรอบคอบโดยไมมีห น าที่ ในด านการ
ปฏิบัติงานในการดําเนินธุรกิจ จึงทําใหฝายตรวจสอบธนาคารมีความเปนอิสระจากการบริหารงาน
26.3.7 ฝายตรวจสอบภายใน สามารถหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเปนการเฉพาะโดยไมมี
ฝายบริหาร รวมทั้งประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อความมีประสิทธิภาพ
ของการควบคุมภายใน
26.3.8 ฝายตรวจสอบภายใน จัดใหมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภายหลังการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยการประเมินความพึงพอใจของหนวยรับตรวจ เพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
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26.3.9 ฝายตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเพียงพอ และมีการประเมินประสิทธิผล การ
ควบคุมอยางเปนอิสระ ( Independent Assessment : IA ) ของทุกหนวยงานในธนาคาร
หมวดที่ 6 จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ความหมายของจริยธรรม และจรรยาบรรณ
“จริยธรรม” หมายถึง คุณความดีที่ใชเปนขอปฏิบัติในการประพฤติที่ดีที่ชอบ โดยมีพื้นฐานมาจากกฎหมาย
หรือศีลธรรม หรือจากประเพณีวัฒนธรรมของคนในแตละสังคม
“จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพที่บุคคลในแตละวิชาชีพไดประมวลขึ้นเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆยึดถือปฏิบัติ โดย
มุงเนนถึงจริยธรรมปลูกฝง และเสริมสรางใหสมาชิกมีจิตสํานึกบังเกิดขึ้นในตนเองเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูก
ที่ควร และมุงหวังใหสมาชิกไดยึดถือ เพื่อรักษาชื่อเสียงและสงเสริมเกียรติคุณของสมาชิก และสาขาวิชาชีพของตน
27. จริยธรรม และจรรยาบรรณของธนาคารที่มีตอผูถือหุน คือ
27.1 ธนาคาร จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในดานการเปดเผยขอมูลสารสนเทศของ
ธนาคารอยางครบถวน เพียงพอ ยุติธรรมและโปรงใส กําหนดสิทธิการออกเสียงในการเขาประชุมของ ผูถือหุนอยางชัดเจน
27.2 ธนาคารจะบริ หารงานดวยความรูความสามารถที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหกิจการมีความ
เจริญเติบโตกอใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมตอผูถือหุน
27.3 ธนาคารจะจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนในลักษณะที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอ ผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกัน
27.4 ธนาคาร จะสงเสริมให ผูถือหุ น ทุกรายมีโอกาสเทาเทีย มกัน ในการแสดงความคิดเห็ น
ขอเสนอแนะ รวมทั้งใหความสําคัญตอขอเสนอแนะของผูถือหุน และนําขอเสนอแนะที่ดีไปปฏิบัติใหบังเกิดผล
28. จริยธรรม และจรรยาบรรณของธนาคารที่มีตอลูกคา คือ
28.1 ธนาคาร จะปฏิบัติตอลูกคาและประชาชนดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม และรักษา
ประโยชนของลูกคาทุกคนดวยความเสมอภาค
28.2 ธนาคาร จะสรางสรรคและใหบริการดวยคุณภาพ เพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจ
28.3 ธนาคาร จะรักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไวตอลูกคา ไมนําขอมูลลูกคาไปแสวงหาผลประโยชนและไม
สรางความหวังใหแกลูกคาในสิ่งที่ธนาคารไมสามารถกระทําใหได
28.4 ธนาคาร จะรักษาผลประโยชนของลูกคา ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองสมบูรณ และเปนประโยชน
ตอลูกคาอยางสม่ําเสมอ
29. จริยธรรม และจรรยาบรรณของธนาคารที่มีตอพนักงานธนาคาร คือ
29.1 ธนาคาร จะใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่ ผลงานและความรับผิดชอบ
29.2 ธนาคาร จะจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนักงาน
29.3 ธนาคาร จะจัดสถานที่ทํางาน และสภาพการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยตอ
พนักงาน
29.4 ธนาคาร จะใหความเปนธรรมและสงเสริมสนับสนุนใหพนักงานมีความเจริญกาวหนาในหนาที่
การงาน
คูมือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ธพว.
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