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ธรรมาภิบาลเกิดขึ้นได้ ถ้าเราทุกคนใส่ใจ และร่วมใจกัน

คานา
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นรัฐวิสาหกิจมีภารกิจหลักใน
การเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบธรรมาภิบาล (Corporate
Governance : CG) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้ ธพว. เป็นสถาบันการเงินชั้นนาทางด้านการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดาเนินงาน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ในระยะยาว คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นปัจจัยสาคัญ ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
กระทรวงการคลัง โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ให้หลักการและแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ มีความเป็นสากล และรัฐวิสาหกิจสามารถนาไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ด้วยความสาคัญดังกล่าว คณะรัฐมนตรี จึงได้ให้ความเห็นชอบ “หลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2552” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ตามที่คณะกรรมการกากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
เสนอเพื่อให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติต่อไป
ธพว. จึงได้จัดทาคู่มือเล่มนี้ขึ้น โดยมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพว. ได้ถือ ปฏิบัติอย่าง
จริงจัง เพื่อให้เกิดกลไก และระบบการบริหารจัดการที่ดี อันจะนาไปสู่การเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีความโปร่งใส มี
ความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อการนาไปสู่การพัฒนา SMEs ไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายสมชาย หาญหิรัญ)
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ส่วนที่ 1 บทนา
แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD)
กระทรวงการคลัง ได้กาหนดแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions) ที่จะใช้เป็น
แนวทางในการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ชี้ประเด็นที่รัฐวิสาหกิจควรให้ความสาคัญ และเร่งดาเนินการ ตลอดจนใช้เป็น
แนวทางในการกาหนดตัวชี้วัดสาหรับการประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ มี 3 ระดับ ดังนี้
1) แนวนโยบายสาหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพื้นฐานการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2) แนวนโยบายสาหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) ถือเป็นสถาบันการเงินเพื่อ
การพัฒนา โดยมีบทบาทหลักในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินในภาวะที่กลไกตลาดไม่ทางาน ทาให้มีความต้องการ
ใช้บริการทางการเงินบางส่วนในระบบไม่ได้รับการตอบสนองจากสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ใน
การดาเนินนโยบายกึ่งการคลังของรัฐบาล และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดังนั้น SFIs จึงต้องดาเนินการตาม
พันธกิจในการสนับสนุนการเข้ าถึงการบริการทางการเงินให้ แก่ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้ง มีบทบาทในการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนและ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มเป้าหมายตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้ SFIs จะต้องดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความมั่นคงทางการเงิน โดย SFIs อาจมีความจาเป็นที่จะต้องให้บริการทางการเงินบางส่วนในเชิงพาณิชย์เพื่อให้
เป็นแหล่งรายได้สาหรับการดาเนินงานตามพันธกิจของ SFIs แต่ควรมีการกาหนดเป้าหมายสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อ
ตามพันธกิจและเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม โดยคานึงถึงพันธกิจในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและความมั่นคง
ทางการเงินของ SFIs ควบคู่กันไป
3) แนวนโยบายสาหรับ ธพว.
มุ่ งสร้างวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ มให้ เข้ม แข็ ง โดยให้ บ ริการทางการเงิน ควบคู่ ไปกั บ การ
เสริมสร้างองค์ความรู้และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังได้กาหนดหลัก การและ
แนวทางการดาเนินงานตาม SOD ดังนี้
แผนระยะสั้น
1. ปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์และพัฒนาสินเชื่อ ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงให้มีมาตรฐาน
2. แก้ไขปัญหา NPLs อย่างเป็นรูปธรรม
3. ให้ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการ SME อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ไม่ควรปล่อยสินเชื่อในลักษณะเป็นการ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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5. มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อที่วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท *
6. จัดทาระบบฐานข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนการกาหนด
นโยบายในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
7. พิจารณาแหล่งเงินทุน
หมายเหตุ

* การปล่อยสินเชื่อวงเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล

แผนระยะยาว
1. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานในทุกด้าน
2. มีกระบวนการดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้มาตรฐานในทุกด้าน

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐที่มั่นคงยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย”

พันธกิจ (Mission)
1. ให้บริการทางการเงินกับ SMEs ไทยรายเล็ก ด้านสินเชื่อ ด้านร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนแก่ SMEs ขนาดเล็กที่ไม่ได้รับบริการจากระบบสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์
2. ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการผลิตเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
3. สร้างความพึงพอใจและความผูกพัน แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ระบบ
การบริการและกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ค่านิยมองค์กร
S M E – D CULTURE
SYNERGY
MORALITY
EFFICIENCY
DEVELOPMENT

:
:
:
:

ประสานความร่วมมือ
ยึดถือจรรยา
ตอบโจทย์ คุ้มค่า
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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ส่วนที่ 2 ธรรมาภิบาล


นโยบายสาหรับ ธพว.

คณะกรรมการ และผู้บริหารได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนาหลักการ และแนวทาง
ปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลมายึดถือ และปฏิบัติในธนาคารให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาระบบ การควบคุมภายใน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และมีส่วนร่วมในเรื่องสาคัญ ของ ธพว. และมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่น และ
การยอมรับแก่ลูกค้า หรือผู้ประกอบการ SMEs
ความหมาย และ ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
การกากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี หรือ ธรรมาภิบ าล หมายถึง การจัด โครงสร้า งและกลไกการบริห ารจัด การ
ภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดแก่ธนาคาร และจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย ไม่ว่า
จะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และประชาชนทั่วไป ดังนี้
(1) เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส และมีมาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ
(2) สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ สาธารณชน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และมีส่วนในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของกิจการให้สูงขึ้น
(3) ทาให้เกิดนวัตกรรมตามความประสงค์ของลูกค้า และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
(4) เป็นการสร้างพันธะผูกพัน เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจภายในขอบเขต รวมถึงการสร้างกรอบความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม ทาให้เกิดระบบความรับผิดชอบของ
พนักงานต่อผู้บริหาร ผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ต่อผู้ถือหุ้นเป็นลาดับชั้นไป
(5) เป็นเครื่องมือตรวจสอบ และควบคุมภายในระบบงานด้านต่างๆ ของธนาคารเพื่อสร้างความพึงพอใจ
และการมี ส่ วนร่วมของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย และน าข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะมาปรับ ปรุงแก้ ไขการด าเนิ น งานให้ มี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
(6) เป็ น เครื่อ งมื อ ป้ อ งกั น การแสวงหาผลประโยชน์ ก ารประพฤติ มิ ชอบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และยั งเป็ น การ
เสริมสร้างความโปร่งใสของการบริหารจัดการ




หลักสาคัญสาหรับ ธพว.

ธนาคารมี จุดมุ่งหมายส าคัญ ในการสื่อไปยังพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม
ถึงความตระหนัก และยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี ในรัฐวิสาหกิจปี 2552 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
ได้
ปรับปรุงภายใต้ โครงการยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ประกอบด้วยหลักสาคัญ 7 ประการ ดังนี้
1. Accountability
2. Responsibility

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
ความสานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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3. Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
4. Transparency
ความโปร่งใสกล่าวคือ
 ความโปร่งใสในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
 มี ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล อย่ างโปร่ งใส คื อ มี การแสดงผลประกอบการอย่ างโปร่ งใสแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. Value Creation
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้ง ระยะสั้น และระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม
มูลค่าใด ๆ นั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
6. Ethics
การส่งเสริมพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7. Participation
การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาส แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดาเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชน หรือท้องถิ่น


หลักการ และแนวทางธรรมมาภิบาลของ ธพว.

เพื่ อให้ ก ระบวนการธรรมาภิ บ าลของธนาคารเป็ น ไปอย่ างโปร่งใส และเป็ น ธรรมต่ อ ทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อง
โดยมิได้มุ่งเน้นที่ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมทั้ง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ได้กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล และทบทวนนโยบายธรรมาภิบาล
รวมทั้ง กฏบัตร จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นประจาทุกปี นอกจากนี้
ธนาคารได้กาหนดหลักการและแนวทางธรรมาภิบาลของธนาคาร ออกเป็น 6 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 การดาเนินการตามนโยบายของภาครัฐในฐานะเจ้าของ
1. แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารยึดแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานที่
กากับดูแล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒ นาธนาคาร อีกทั้งธนาคารมีการเผยแพร่แนว
ทางการพัฒนาต่อสาธารณชน (Statement of Corporate Intent) และคณะกรรมการธนาคารมีอิสระในการดาเนินงาน
และไม่แทรกแซงการบริหารงานประจา
แนวทางปฏิบัติ
1.1 ธนาคารมีการยึดแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล และ
หน่วยงานที่กากับดูแลมาเป็นแนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจของธนาคาร
1.2 คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ ว างไว้ รวมถึ ง คณะกรรมการยั ง สามารถใช้ ป ระสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นในการให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ธนาคาร ในการดาเนินงานตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.3 ธนาคารมีการเผยแพร่ แนวทางการพัฒ นาต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง ยังเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะได้
1.4 ธนาคารมีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยความเป็น
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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อิสระ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมทั้ง เป็นไปตามกรอบนโยบาย และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่มีความสาคัญโดยธนาคารกากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ในทุกกรณีอย่าง
เท่าเทียมกัน
1.5 ในกรณีที่จาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการตีความ ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือการดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ใด ๆ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องจัดให้มีขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.6 ธนาคารจัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรการในการกากับดูแล และการบังคับใช้กฎหมาย
ที่สามารถป้องกันการแทรกแซงจากการเมือง (Political interference) หรือ กลุ่มผลประโยชน์ (Commercial or
other sectorial interests) ที่มีผลต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจของธนาคารมิให้ตกอยู่ ภายใต้การครอบงาของ
อิทธิพลใด ๆ และเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของสาธารณชน โดยกาหนดให้การพิจารณาตัดสินใจดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว ต้องมีการกลั่นกรองเป็นลาดับชั้น มีการบันทึกผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์ อักษรซึ่งต้องมีการบันทึก
ความเห็นที่แตกต่างไว้อย่างครบถ้วน
1.7 การตัดสินใจดาเนินการของธนาคารที่ต้องหารือ (Consultation) หรือขอความเห็นชอบจากภาครัฐ
(Government) ต้ องไม่ ก าหนดเป็ นขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งานที่ เป็ นงานประจ าหรื องานปกติ (Day-to-Day technical
matters) โดยต้องเป็นการหารือ หรือขอความเห็นชอบระดับนโยบายในภาพรวมที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 สิทธิ และ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
2. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิร่วมในความเป็นเจ้าของกิจการ และร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญของธนาคาร โดยธนาคารจะดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกันทุกประการ
ธนาคารตระหนัก และให้ความสาคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทาการใดเป็นการละเมิด หรือ
ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการกาหนดกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง วิธีการในการเข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นประจาปี โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้ซักถาม หรือส่งคาถาม
ล่วงหน้าได้
แนวทางปฏิบัติ
2.1 จัดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของแต่ละปี
2.2 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ พร้อมวาระประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ภายใน 45 วัน ก่อน
การประชุม
2.3
2.4
2.5
2.6

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น และออกเสียงภายใต้กรอบกฎหมายที่กาหนด
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแยกตามแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวันประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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2.7 ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมและสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมการประชุม และออก
เสียงลงมติแทนได้
2.8 จัดส่งและเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่ ให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบโดยทั่วถึง
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกคนในฐานะเป็นเจ้าของกิจการได้รับการปฏิบัติตามสิทธิพื้นฐานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม
กันทุกประการตามที่กฎหมายกาหนด และมีสิทธิได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ
แนวทางปฏิบัติ
3.1 ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติตามสิทธิพื้นฐานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
3.2 ผู้ถือหุ้นย่อมมี สิท ธิรับเอกสารข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล

คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี บ ทบาทส าคั ญ ในการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของธนาคารมี ค วาม
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการเป็นผู้วางนโยบาย กาหนดทิศทางการเจริญเติบโต และตัดสินใจในเรื่องสาคัญของธนาคาร
รวมทั้งกากับดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติ หน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างมูลค่า การควบคุม กากับดูแลการ
ดาเนินงานของธนาคารให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการภาครัฐ ประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
4.1 คณะกรรมการได้ ก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร ะหว่ า ง
คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
4.2 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อผู้ถือหุ้นในการกากับดูแล เพื่อประโยชน์
สูงสุดของธนาคาร
4.3 กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการเป็นผู้นา และ
การควบคุมกากับธนาคาร
4.4 กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อการกระทาของตน
4.5 คณะกรรมการร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ของธนาคาร และความรับผิดชอบต่อผลประกอบการ รวมทั้ง
การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4.6 คณะกรรมการได้ ร่ ว มทบทวน และให้ ค วามเห็ น ชอบ กลยุ ท ธ์ และนโยบายที่ ส าคั ญ รวมทั้ ง
วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายทางการเงิน และแผนงานต่ าง ๆ ของธนาคาร ตลอดจนติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของ
ฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ
4.7 คณะกรรมการได้กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน เพื่อนาผลการประเมิน มาพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กรรมการผู้จัดการ
4.8 คณะกรรมการ ได้กาหนดกรอบค่าตอบแทน และผลตอบแทนจูงใจระยะยาวของฝ่ายจัดการ โดย
มี ก ารพิ จ ารณาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการด าเนิ น งานของธนาคาร และผลการปฏิ บั ติ งานของฝ่ ายจั ด การแต่ ล ะคน
4.9 คณะกรรมการ ได้จัดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบ และสอบทานระบบบัญชี การรายงานทาง
การเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และ
การติดตามให้มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล
4.10 คณะกรรมการ ได้สอดส่องดูแล และจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างฝ่ายจัดการ กรรมการ และภาครัฐ รวมทั้ง ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของธนาคารในทางมิชอบ และการ
กระทาที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการ กรรมการ และภาครัฐ
4.11 คณะกรรมการ ต้องไม่เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร
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4.12 คณะกรรมการ ต้องกากับและติดตามระบบงานสาคัญหลักของธนาคาร เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4.13 คณะกรรมการ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอย่างสม่าเสมอ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการดาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
4.14 คณะกรรมการ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
4.15 คณะกรรมการ ประเมินตนเอง พร้อมทั้งอภิปรายผลการประเมิ น และให้ข้อเสนอแนะที่เกิด
มูลค่าเพิ่ม หรือ นวัตกรรมให้แก่ธนาคาร
4.16 คณะกรรมการ ต้ อ งแสดงบั ญ ชี ร ายงานทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.17 คณะกรรมการ ต้องจัดท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เมื่อ
ได้รับการแต่งตั้ง และต้องทาเป็นประจาทุกปี
5. คุณลักษณะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ เป็นผู้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบ
ของความโปร่ งใส ซื่ อ สั ต ย์ มี จ ริ ย ธรรมที่ ดี และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง ส าหรั บ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย
5.1 คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกไม่เกินเก้าคน
ซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้ กรรมการผู้จัดการ เป็น กรรมการโดยตาแหน่ง
ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คนใด
คนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
5.2 คุณลักษณะของกรรมการ เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 และพระราชบัญ ญั ติคุณ สมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.3 กรรมการจะดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
6. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้มีความเป็นอิสระ และเป็นกลางไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมสามารถใช้ดุลยพินิจที่ เป็นอิสระในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นอิสระ
และเป็นธรรม รวมทั้ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น หรือ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
แนวทางปฏิบัติ
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6.1 คณะกรรมการ ปฏิ บั ติห น้ าที่ ด้ วยความอิสระ กรรมการแต่ล ะคนใช้ทั ก ษะประสบการณ์ และ
ดุ ล ยพิ นิ จที่ เป็ น อิ ส ระตั ด สิ น ใจในเรื่อ งต่ างๆ ที่ มี ก ารน าเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ทั้ งนี้ เพื่ อ เสริม สร้างความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
6.2 คณะกรรมการ มีการติดตามกากับและรับฟังปัญหาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเกิดการปรับเปลี่ยน
หรือยับยั้งการดาเนินงานในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
7. ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามพระราชบัญญัติธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ เพื่อศึกษา
รายละเอียดติดตาม กากับดูแล และกลั่นกรองงานในเรื่องสาคัญ ๆ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางใน
การวินิจฉัยก่อนนาเสนอ คณะกรรมการ และได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดย
ตระหนักถึงการเพิ่มมูลค่าให้เกิดแก่กิจการของธนาคาร
แนวทางปฏิบัติ
7.1 คณะกรรมการ ได้แ ต่งตั้ง คณะกรรมการชุดต่ างๆ เพื่ อช่วยศึก ษากลั่น กรองงานก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการ
7.2 กรรมการไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการก าหนดเพิ่ ม ค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ต นเอง โดยธนาคารได้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการตามที่รัฐมนตรีกาหนด
7.3 คณะกรรมการ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และกาหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
ผู้จัดการ และคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผล และการขึ้นค่าตอบแทน
7.4 ประธานกรรมการ มิได้เป็น ประธาน ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ คณะกรรมการแต่งตั้ง
8. การประเมินผลของคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จะช่วยให้คณะกรรมการ ทาหน้าที่กาหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรควบคู่ไปกับการทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการจะมี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในลักษณะที่เป็นการประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อนาผลการประเมินดังกล่าวมา
พิจารณาร่วมกัน และกาหนดแนวทางที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
แนวทางปฏิบัติ
8.1 คณะกรรมการ ได้ทาการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ กระทรวงการคลัง กาหนด
ประกอบด้วย ขอบเขตการประเมิน ขั้นตอนการประเมิน ระยะเวลา รูปแบบ และการประมวลผลคะแนน โดยทาการ
ประเมิน 2 รูปแบบ คือ แบบรายบุคคล และ แบบรายคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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8.2 คณะกรรมการ ได้ มี การน าผลการประเมิ นตนเองมาพิ จารณาร่วมกั น และได้ ให้ ข้ อคิ ดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อนามากาหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการให้มีความครบถ้วนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือนวัตกรรมให้แก่ธนาคาร
9. การดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ มีความสาคัญต่อการดาเนินงานอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธนาคารให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
แนวทางปฏิบัติ
9.1 คณะกรรมการ มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยกาหนดแผนการประชุมประจาปี
ล่วงหน้า และมีการประชุมตามความจาเป็น เพื่อให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนได้อย่างถูกต้อง
9.2 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าในการประชุมครั้งใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้
ให้กรรมการ ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม (เป็นไปตาม พรบ. ธพว. มาตรา 19)
9.3 กรรมการ ได้รับข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจล่วงหน้า
9.4 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้า
วาระการประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องการกาหนดเรื่องอื่น เป็นวาระการประชุมจะเสนอเรื่องต่อ ประธานกรรมการ
9.5 คณะกรรมการ ได้สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการ เชิญฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญ หาโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการได้มีโอกาสรู้จัก
ผู้บริหารระดับสูง สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
9.6 ประธานกรรมการ ได้จัดให้มีการประสานงานระหว่าง คณะกรรมการ และ ฝ่ายจัดการ
9.7 คณะกรรมการ มีการจัดทารายงานรับรองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามแนวทางการกากับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
10. การได้รับเอกสาร และ ข้อมูล
กรรมการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และสาคัญเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาในการตัดสินใจในประเด็น
ต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ และเที่ยงตรงเกิดประโยชน์แก่ธนาคารมากที่สุด
แนวทางปฏิบัติ
10.1 ธนาคารมีมาตรการที่ชัดเจน เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลล่วงหน้า โดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา
พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุม คณะกรรมการ แต่ละครั้ง
10.2 กรรมการ สามารถขอเอกสาร และข้อมูลคาปรึกษาจาก ฝ่ายจัดการ และอาจขอความเห็นที่เป็น
อิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจาเป็น เพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
11. ค่าตอบแทนของกรรมการ
ค่ าตอบแทนของกรรมการได้ ก าหนดไว้ อ ย่ างเป็ น ธรรม โปร่งใส และเท่ า เที ย มกั น โดยอ้ างอิ งตาม
ประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานตามคุณสมบัติของกรรมการเป็นสาคัญ
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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แนวทางปฏิบัติ
11.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นไปตามที่
รัฐมนตรีกาหนด และตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
11.2 คณะกรรมการ ได้เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่ได้รับไว้ในรายงานกิจการประจาปี โดยจาแนก
ค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล
12. การเตรียมความพร้อมสาหรับผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)
คณะกรรมการ มีการเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการขยายธุรกิจสู่การเป็น
ธนาคารพัฒนาผู้ประกอบการที่มั่นคงมีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการ SMEs ดังนี้
12.1 ต าแหน่ ง กรรมการผู้ จัด การ ธนาคารปฏิ บั ติ ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุณ สมบั ติ ม าตรฐานส าหรับ
กรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อ มแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2545 และ คณะกรรมการพิ จารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จั ด การ โดยมี
กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างโปร่งใส มีการประกาศรับสมัครบุคคล จากนั้น ดาเนินการคัดเลือกตามกระบวนการที่
คณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้จัดการกาหนด และนาเสนอผลการคัดเลือกต่อ คณะกรรมการ ต่อไป
12.2 ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ธนาคารได้ จั ด ท าโครงการเตรี ย มความพร้ อ มทดแทนต าแหน่ ง
(Succession Planning) เพื่ อ เตรียมผู้ บ ริห ารให้ มี ขี ด ความสามารถพร้อ มทดแทนในต าแหน่ งผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง สุ ด
(กรรมการผู้จัดการ) ผู้บริหารระดับสูง (รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) อย่างเป็นระบบ โดยการจัดทา
แผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) และ เสริมสร้างประสบการณ์ในธุรกิจหลัก ซึ่งธนาคาร
จะนาผลดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก โดย คณะกรรมการ ที่ธนาคารแต่งตั้งโดยพิจารณาทั้งด้าน
คุณธรรม/จริยธรรม (Ethics) ผลงาน (Performance) และ ขีดความสามารถ/ศักยภาพ (Competencies/Potentials)

คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
13. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ธนาคารให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน จัดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างธนาคาร กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพัฒนากลไก
การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนของธนาคาร โดยกาหนดนโยบาย
ให้มีการปฏิบัติตามสิทธิผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
13.1 ธนาคารกาหนดนโยบายและพัฒนากลไกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเสริมสร้างผลการดาเนินงาน
เพื่อสร้างความมั่นคง โดยจัดสัมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน และธนาคาร
สามารถดาเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความความเสียหาย และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม
13.2 ธนาคารได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเหมาะสม และเป็นธรรมตามสิทธิของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
13.3 ธนาคารได้กาหนดให้ หน่วยงานระดับฝ่ายเป็นผู้ให้ข้อมูล รับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจาก ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
13.4 คณะกรรมการ และ ผู้บริหาร ได้ให้ความสาคัญต่อการดาเนินงาน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
มีการประกาศนโยบาย และกาหนดให้มีแผนการดาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน มีแนวทางปฏิบัติในทิศทางที่ถูกต้อง
13.5 ธนาคารจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในการออกระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือการวางนโยบายในเรื่อง
ต่าง ๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะในการดาเนินโครงการ หรือ กิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง ทั้งในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต
14. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารมุ่งมั่นดาเนินธุรกิจ ให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และรักษาระดับฐานะการเงินให้มี
ความแข็งแกร่ง โดยดาเนิน ธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เป็น ไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกาหนด และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้น และ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสาคัญอย่างสม่าเสมอ
15. การปฏิบัติต่อรัฐบาล และ หน่วยงานกากับดูแล
ธนาคารอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ กระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้อง
ดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลแผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง และ
ธปท. โดยธนาคารเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs
ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพสามารถให้ ค วามช่ วยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการ ทั้ งด้ านการเงิน การผลิต และการตลาด เพื่ อ สร้าง
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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มู ล ค่ าเพิ่ ม ของผลผลิ ต ซึ่ งจะส่ งผลให้ ผู้ ที่ ท าธุ ร กิ จ SMEs ที่ เป็ น ฐานรากของการผลิ ต ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง รวมทั้ ง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน
16. การปฏิบัติต่อลูกค้า
ธนาคารมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการให้บริการด้วยความ
เที่ ย งธรรม และมี อั ธยาศั ย ที่ ดี โดยไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ และบริก ารทางการเงิน ที่ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน และมี ค วาม
หลากหลาย โดยพั ฒ นาระบบงาน และน าเทคโนโลยีที่ ทั น สมั ยมาใช้ อ ย่างเหมาะสม จั ด ให้ มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความชานาญเป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด รวมทั้ง ได้ขยายเครือข่ายสาขาให้ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ตลอดจนจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน และ
ดาเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมด้วยความใส่ใจ และ ยุติธรรม
17. การปฏิบัติต่อ คณะกรรมการ และ ผู้บริหาร
คณะกรรมการ และ ผู้บริหารของธนาคาร ได้รับรู้ถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และพร้อมเป็นแบบอย่างใน
การใช้สิทธิ และหน้าที่ของตนตามกรอบที่กาหนดไว้ขณะเดียวกัน ยังตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มขององค์กรอย่างเท่าเทียม และ เป็นธรรม
18. การปฏิบัติต่อพนักงาน
พนักงาน ถือเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ของธนาคาร ซึ่งต้องรักษาและ
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จัดให้มีโอกาสก้าวหน้าในสายทางเดินอาชีพที่ชัดเจน จึงได้เร่งพัฒนาศักยภาพ
พนัก งานให้มีค วามรู้ ความสามารถ และทัก ษะที่จาเป็น ต่อ การปฏิบัติงานให้ป ระสบความสาเร็จ สามารถสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุ ดให้ แ ก่ลู กค้า มุ่ งเน้ นการพั ฒ นาที่ ช่วยให้ พ นั กงานเป็ นมืออาชีพ ในงานที่รับ ผิดชอบมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนได้สร้าง และพัฒนาระบบการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ให้หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง และเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งดูแล
การกาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการในด้านต่าง ๆ เช่นการรักษาพยาบาล เงินกู้เพื่อที่
อยู่อาศัย กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีการดูแลระบบการรักษา
ความปลอดภัยที่ดี สนับสนุนการจัดสถานที่ทางานให้เหมาะสมเพื่อเอื้ออานวยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทางานอย่างเต็มที่
19. การปฏิบัติต่อคู่ค้า
ธนาคารให้ความเท่าเทียม กับคู่ค้าทุกราย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน หรือของพวกพ้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ต้องให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ทาให้คู่ค้า
เข้าใจผิดพลาด หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และที่สาคัญควรหลีกเลี่ยงการรับของกานัล สินน้าใจ และบริการที่จัดขึ้น
ให้เป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาต่างๆ และป้องกันมิให้เกิดความโน้มเอียงใน
การช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ รวมทั้ง ได้จัดให้มีการทบทวนระบบ และระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อ
จัดจ้างของธนาคารให้เป็นไปตาม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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ข้อบังคับของ ธพว. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฏหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
20. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
ธนาคารได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อรักษาชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือ
ต่อเจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

21. การปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจธนาคาร
ธนาคารมุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทาไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร และให้ความช่วยเหลือ
ในการเอื้ออานวยผลประโยชน์ซึ่ งกันและกัน เช่น การให้ความร่วมมือเกื้อกูล และเป็นพันธมิตรกันในด้านข้อมูล
ด้านการให้ บ ริการ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ เพื่ อให้ การดาเนิน งานเป็ น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดความซ้าซ้อนในการดาเนินธุรกิจ และสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าได้
22. การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กร อันจะส่งผลให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความสาคัญต่อกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ โดยสร้างสรรค์
กระบวนการมีส่วนร่วมผ่าน คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการเป็นประธาน มีผู้แทนฝ่าย
นายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างในจานวนเท่ากัน และมีอานาจหน้าที่ 5 ประการ ดังนี้
(1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ ธพว. ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
(2) หาทางปรองดอง และ ระงับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน ธพว.
(3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับในการทางาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ ธพว.
(4) ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญ หาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธพว.
รวมถึงการร้องทุกข์เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
(5) ปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
แนวทางปฏิบัติ
22.1 ให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนกรรมการกิจการสัมพันธ์จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 สามารถร้องขอให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษได้
22.2 จั ด ให้ มี ค ณะท างาน เพื่ อ พิ จ ารณาหารื อ ร่ ว มกั น ในเรื่ อ งที่ จะน าเสนอก่ อ นน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อพิจารณาต่อไป
22.3 นาผลการปรึกษาหารือมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการการทางาน ตลอดจนกระบวนการแรงงาน
สัมพันธ์ เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร
22.4 มีการสื่อสารผลการประชุม ให้ทุกฝ่ายในองค์กรได้รับรู้โดยทั่วถึงกัน
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และ ความโปร่งใส
23. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ธนาคารดูแลให้มีการจัดท า และ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ที่ สาคัญ เกี่ยวข้องกับธนาคาร ทั้งข้อมูล
สารสนเทศทางการเงิน และที่ ไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ ครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ และทันเวลาผ่าน
ช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศ อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึง
การดาเนินการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติ
23.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ที่เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยการนาข้อมูลข่าวสาร
ของราชการตามที่กฎหมายกาหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
23.2 การจัดการโครงสร้างองค์กร เป็นการจัดโครงสร้างภายใต้กรอบหลักการสาคัญ 5 หลักการ ได้แก่
1) หลักการแบ่งงานกันทา
2) หลักการมอบหมายงาน
3) หลักความชานาญเฉพาะงาน
4) หลักอานาจที่ชอบธรรม
5) หลั กการประสานงาน และรองรับ ภารกิ จตามวิ สั ยทั ศน์ ของธนาคาร โดยจั ดกลุ่ มงานที่ มี
การดาเนิน งานที่ เชื่อมโยงกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้เกิดห่วงโซ่คุณ ค่าในการเชื่อมต่องานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยได้มีการเผยแพร่โครงสร้างองค์กรให้พนักงานทราบผ่านระบบ Intranet ของธนาคาร และบุคคล
ทั่วไปทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.smebank.co.th
24. อานาจหน้าที่ที่สาคัญ และ วิธีการดาเนินการ
การสรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญ และวิธีการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่นั้นๆ เพื่อทาให้พนักงาน และ
ประชาชนทั่วไป สามารถรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคาร ซึ่งมีกาหนดการดาเนินการ ดังนี้
24.1 บทบาทหน้าที่ที่สาคัญ และกระทบต่อลูกค้าผู้ใช้บริการโดยตรง เช่น ขั้นตอนการขอใช้บริการ
ผู้มีอานาจอนุมัติเงินกู้ ผู้มีอานาจในการรับฝากเงิน เป็นต้น กาหนดให้สาขาจัดทาประกาศติดไว้ที่ทาการสาขาให้ทราบ
อย่างชัดเจน
24.2 บทบาทหน้าที่ที่สาคัญของส่วนงานต่างๆ ที่พนักงานควรทราบพนักงานสามารถสืบค้นได้จาก
ระบบงานสารบรรณ ระบบคู่มือการปฏิบัติงานของธนาคาร และ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเว็บไซต์
ของฝ่ายงานต่าง ๆ ในระบบ Intranet ของธนาคาร
24.3 สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับธนาคาร เพื่อบอกถึง
สถานที่ที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือ คาแนะนาจึงเป็นการเพิ่มความสะดวกกับลูกค้าเพื่อทราบว่าจะไปติดต่อที่ใด
จุดใด รวมทั้ง ยังเป็นหลักประกันที่ชัดแจ้งว่าธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้เป็นการประจา เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร และ
คาแนะนาในการติดต่อ
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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24.4 นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หนังสือเวียน หรือ การตีความ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีขึ้น
เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
24.5 ข้อ มู ล ข่ าวสารอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการก าหนดเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
เหมาะสมกับการพัฒนาของสังคมในอนาคต
24.6 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยต้องนาข้อมูลข่าวสารของธนาคาร ตามที่กฎหมายกาหนดไปรวมไว้
ให้ ป ระชาชนเข้ าตรวจดู ได้ โดยธนาคารได้ ป ระมวลข้ อ มู ล ข่ าวสารทางการเงิน และที่ ไม่ ใช่ ท างการเงิน ที่ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนทันสมัย เพื่อรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามความต้องการ ได้แก่
(1) ผลการพิจารณา หรือ คาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง ความคิดเห็นแย้ง และคาสั่ง
ที่เกี่ยวข้องในการพิ จารณาวินิจฉั ยดังกล่ าว เพื่ อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ว่า การพิ จารณาเรื่องใด เรื่องหนึ่งที่
เกี่ยวกับเอกชนที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาโดยหลักเกณฑ์ หรือ ตามกฎหมายซึ่งจะทาให้สามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็น
แนวทางได้ว่าหากตนจะมีการดาเนินการในกรณีนั้น ๆ บ้าง จะต้องเตรียมตัวอย่างไร และ ธนาคารควรพิจารณาอย่างไร
(2) นโยบาย และการตีความที่สาคัญ รวมทั้ ง นโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง
ในการดาเนินงานด้านการเงิน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ หรือเพื่อให้ข้อแนะนา
ต่อแนวทางนโยบายดังกล่าว อันเป็นสิ่งสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(3) แผนงานโครงการ และ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่กาลังดาเนิ นการ ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับแผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี ถือได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารสาคัญ เพื่อให้ผู้รับเหมา หรือ
ผู้ป ระกอบการได้รับรู้ข้อมู ล ข่าวสารเกี่ ยวกับ งบประมาณประจาปี ของหน่ วยงานภาครัฐ ตลอดจนแผนงาน และ
โครงการต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทาให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคาร
(4) คู่มือ หรือ คาสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิและ
หน้าที่ของเอกชน ที่จะได้รับรู้ขั้นตอน หลักเกณฑ์การพิจารณา และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการให้บริการ
หรือการดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับประชาชน ตามอานาจหน้าที่ และการขอรับบริการเรื่องต่าง ๆ จากธนาคาร
(5) รายงานทางการเงิน รายงานผู้สอบบัญ ชี และรายงานผลการดาเนินงานประจาปี เพื่อให้
ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อเท็จจริงในผลการดาเนินของธนาคารในภาคการปฏิบัติงานจริง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
และทาให้เกิดความไว้วางใจในการดาเนินงานของธนาคาร และนามาซึ่งความโปร่งใสของหน่วยงาน
(6) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และ ผู้บริหารสูงสุดในรายงานประจาปี (Annal
Report) รวมทั้ง รูปแบบ และลักษณะจานวนเงินตอบแทน เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ผู้บริหารสูงสุด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี ส่วนรูปแบบ และ ลักษณะจานวนเงินค่าตอบแทนจะดาเนินการตาม
ข้อบังคับฯ และอ้างอิงราชการเป็นสาคัญ
24.7 การเปิดเผย หรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนที่มาขอเป็นการเฉพาะราย ข้อมูล
ข่าวสารของธนาคารทุกอย่างที่เปิดเผยได้ ธนาคารได้จัดให้กับผู้มาขอได้เป็นการเฉพาะรายด้วย โดยดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
24.8 คณะกรรมการ และ ฝ่ายจัดการ ได้ให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศโดยกาหนด
เป็นนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และความโปร่งใส มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง รวมทั้งเผยแพร่ แนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวต่อสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมโดยทั่วถึง
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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24.9 มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และรายงานของธนาคาร เช่น รายงานประจาปี ข้อมูลทางสถิติ
ตัวเลข เป็นต้น ด้วยความถูกต้องเชื่อถือได้ครบถ้วน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกะทัดรัดมีสาระสาคัญที่เพียงพอ และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้
24.10 มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงาน และระเบียบกฎเกณฑ์ ที่มีสาระสาคัญอย่างครบถ้วน
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางการสื่อสาร และวิธีการเผยแพร่ที่สะดวก และเอื้ออานวยต่อการเข้าถึงของผู้ใช้
เช่น การจัดให้มีเว็บไซต์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง จัดให้มีช่องทาง Social Media เพื่ออานวยความ
สะดวกให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสื่อสาร กับธนาคารได้สะดวกรวดเร็ว
24.11 มีการจัดทารายงานประจาปี ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานภายในระยะเวลาที่
กาหนด คือ 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยครอบคลุมถึงหัวข้อหลักๆ เช่น นโยบายการดาเนินงานของธนาคาร
และแผนงานที่จะจัดทาในปีต่อไป
25. คุณภาพของรายงานทางการเงิน
ธนาคารได้ ก าหนดแนวทางในการจั ด ท า และการรายงานทางการเงิ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ที่ยอมรับทั่วไป ภายใต้การกากับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญ ญั ติธนาคารพัฒ นา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 45 นอกจากนี้
รายงานทางการเงินของธนาคาร ได้ผ่านการตรวจสอบจาก สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงิน
และทรัพ ย์ สิ น อื่ น รวมทั้ ง ทะเบี ย นเอกสาร หรื อ หลั ก ฐานในการใช้ จ่ ายซึ่ งเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2540 จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป
แนวทางปฏิบัติ
25.1 กาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ และ นโยบายบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกาหนดอย่างเคร่งครัด
25.2 มีก ารพัฒ นาระบบคอมพิว เตอร์ สาหรับ ทาบัญ ชีให้ท ัน สมัย ขึ้น สามารถจัด ทารายงานทาง
การเงินได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
26. การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ธนาคารเห็นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี ควรมีระบบการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่ มี ประสิ ทธิภาพ เพี ยงพอต่ อการด าเนิ นธุรกิ จ เพื่ อให้ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยมั่ นใจ และเชื่อมั่ นในการ
ดาเนินงานของธนาคาร
26.1 การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารได้กาหนดขอบเขตนโยบาย และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และ ฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเป็นการเฉพาะ และมีการกาหนด
แนวทางการระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ระบบการติดตามกากับที่ชัดเจน
โดยจัดทาเป็นคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษร
แนวทางปฏิบัติ
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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26.1.1 กาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพว. เพื่อพิจารณาในเรื่องของ การ
บริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุม ถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สาคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ และความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร ซึ่งนาไปใช้เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร สร้าง
โอกาสทางธุรกิจ และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน ให้นาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการจัดทาและปฏิบัติตามแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) รวมทั้ง กาหนดมาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดและควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
26.1.2 ทุกฝ่ายงานมีการประเมิน และควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยง และผู้ แทนด้ านความเสี่ ยงแต่ ล ะฝ่ ายงานเป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แล ส าหรั บ ปั จจั ยเสี่ ยงที่ ได้ ป ระเมิ น แล้ วพบว่ า
มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะบูรณาการปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว เป็นแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
และ จัดทาแผนงานบริหารความเสี่ยง มอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการโดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทาหน้าที่กาหนดนโยบายกลยุทธ์ และกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง และการติดตามกากับทบทวนปัจจัยเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้
26.2 การควบคุมภายใน
กาหนดนโยบายกดารบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ โดยให้ครอบคลุมถึงการประเมิน
ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และ
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการ และการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่กาหนด ซึ่ง สามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์ สินของธนาคาร ลูกค้า และ
ผลกระทบต่อชื่อเสียง ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องธนาคารมีการดาเนินการที่สาคัญเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
26.2.1 สภาพแวดล้ อมของการควบคุม ฝ่ายบริหาร และพนักงาน สร้างบรรยากาศของการ
ควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเกิดจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจาเป็น และความสาคัญ ของการควบคุมภายใน รวมทั้ง ดารงรักษาไว้
ซึ่งสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
26.2.2 การประเมินความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของธนาคารอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
26.2.3 กิจกรรมการควบคุม ฝ่ายบริหารจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผล เพื่อลดความ
เสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
26.2.4 สารสนเทศ และการสื่อสาร ฝ่ายบริหาร ได้จัดให้มีสารสนเทศอย่างเพี ยงพอ และ
สื่อสารให้ฝ่ายบริหาร และบุคลากรอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งจาเป็นต้องใช้สารสนเทศ
นั้นในรูปแบบที่เหมาะสม และทันเวลา
26.2.5 การติดตามประเมินผล ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผล
ในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอเพื่อให้ความมั่นใจว่า
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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- ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง
- การควบคุมภายใน ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล
- ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบทานอื่นๆได้รับการปรับปรุงแก้ไข
อย่างเหมาะสมและทันเวลา
- การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
26.2.6 กาหนดโครงสร้างองค์กรสอดคล้องกับเป้าหมาย และลักษณะการดาเนินธุรกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา
26.2.7 ก าหนดอ านาจของผู้ บ ริ ห าร และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านไว้ อ ย่ า งชั ด เจน อ านาจอนุ มั ติ ต่ า งๆ
มีการแบ่งแยกหน้าที่ ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดตามผล เพื่อให้มีการถ่วงดุ ลอานาจ และการตรวจสอบ
ระหว่างกัน รวมถึงจัดให้มีการดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
26.2.8 กาหนดการควบคุมภายในไว้เป็นส่วนประกอบที่แทรก หรือแฝงอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติมิใช่เฉพาะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และฝ่ายบริหารได้นาการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารงานด้านการวางแผนการดาเนินการ และการติดตามผลโดยกาหนดให้มีนโยบาย ระเบียบ
วิธีป ฏิ บั ติ และคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร การวางระบบการควบคุ ม ภายในของธนาคารค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น
26.2.9 ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ผู้ปฏิบัติของธนาคารเป็นผู้กาหนดการควบคุมภายใน เพื่อให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานของส่วนงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดาเนินงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน
(2) ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน คือ การจัดทารายงานทางการเงินที่ใช้
ภายใน และภายนอกให้เป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ และทันเวลา
(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบาย และวิธี
ปฏิบัติที่หน่วยงานได้กาหนดขึ้น
(4) ฝ่ า ยจั ด การเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี โดย
การกาหนดวัตถุประสงค์วางกลไกการควบคุม และการกาหนดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง การติดตามผลการควบคุม
ภายใน ส่วนพนักงานผู้ปฏิบัติของทุกส่วนงานรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดขึ้น
(5) ฝ่ายจัดการ สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี กาหนด
บทบาทในการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร โดยจัดให้
มีการตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้าที่สอบทาน หรือประเมินผลการควบคุมภายในของทุก หน่วยงานอย่างเป็นอิสระ
เพื่อให้ความมั่นใจว่าทุกหน่วยงานมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอที่ จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ
(6) ผู้ บ ริห ารระดั บ รองลงมาทุ ก ระดั บ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบการควบคุ ม ภายในของ
หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ และสอบทานการปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่ใช้ บังคับในส่วนงาน โดยใช้กระบวนการ
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) รวมทั้ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในให้มี
ความรัดกุม ตลอดจนปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และจิตสานึกที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
(7) ธนาคารจัดทา คาสั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติ และจัดทาจรรยาบรรณของพนักงานที่ มีต่อลูกค้า
ต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน ต่อสังคม และต่อองค์กร รวมทั้ง จัดโครงการรณรงค์ต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีแก่พนักงาน
26.3. การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในของธนาคาร ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในที่สากลยอมรับ
แนวทางปฏิบัติ
26.3.1 คณะกรรมการแต่ งตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ เกิ น ห้ า คน เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลงาน
ตรวจสอบภายในของธนาคาร และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และรับผิดชอบความเพียงพอของการ
บริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจหรือมี
ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน ทั้งนี้ ได้กาหนดวัตถุประสงค์องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
26.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายในความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้ง
การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในรายงานประจาปีของธนาคาร
26.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มี การประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในกฎบัตร
และเป็นไปตามความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินผลการปฎิบัติงานในทุกรูปแบบ
26.3.4 เพื่ อ ให้ การด าเนิ น การด้ านการตรวจสอบมี ความเป็ น อิ สระปราศจากการแทรกแซง
ธนาคารจึงได้กาหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาของสายงานกากับและตรวจสอบให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการได้มอบอานาจให้คณะกรรมการตรวจสอบทาการแทนในการอนุมัติกฎบัตรแผนการตรวจสอบ และ
แผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน แล้วรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบ
26.3.5 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้กาหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับทราบ และเข้าใจในบทบาทงานตรวจสอบภายในโดยได้ให้ทุก หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้กาหนดจรรยาบรรณของพนักงานตรวจสอบ 4 ประการได้แก่
ความซื่อสัตย์ ความเที่ ยงธรรม ความรู้ความสามารถ และการเก็บรักษาความลับ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ กฎบัตรและ
จรรยาบรรณฝ่ายตรวจสอบไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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26.3.6 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีบทบาทหลักในการช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ ติดตามดูแลการควบคุมภายใน โดยตรวจสอบการปฏิบัติงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบี ยบ และสอบทานความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความระมั ดระวังรอบคอบโดยไม่มี ห น้ าที่ ในด้านการ
ปฏิบัติงานในการดาเนินธุรกิจ จึงทาให้ฝ่ายตรวจสอบธนาคารมีความเป็นอิสระจากการบริหารงาน
26.3.7 ฝ่ายตรวจสอบภายใน สามารถหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการเฉพาะโดยไม่มี
ฝ่ายบริหาร รวมทั้งประสานงานกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อความมีประสิทธิภาพ
ของการควบคุมภายใน
26.3.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภายหลังการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ เพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
26.3.9 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเพียงพอ และมีการประเมินประสิทธิผล การ
ควบคุมอย่างเป็นอิสระ ( Independent Assessment : IA ) ของทุกหน่วยงานในธนาคาร

หมวดที่ 6 จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ความหมายของจริยธรรม และจรรยาบรรณ
“จริยธรรม” หมายถึง คุณความดีที่ใช้เป็นข้อปฏิบัติในการประพฤติที่ดีที่ชอบ โดยมีพื้นฐานมาจากกฎหมาย
หรือศีลธรรม หรือจากประเพณีวัฒนธรรมของคนในแต่ละสังคม
“จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพที่บุคคลในแต่ละวิชาชีพได้ประมวลขึ้นเป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆยึดถือปฏิบัติ โดย
มุ่งเน้นถึงจริยธรรมปลูกฝัง และเสริมสร้างให้สมาชิกมีจิตสานึกบังเกิดขึ้นในตนเองเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูก
ที่ควร และมุ่งหวังให้สมาชิกได้ยึดถือ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสมาชิก และสาขาวิชาชีพของตน
27. จริยธรรม และจรรยาบรรณของธนาคารที่มีต่อผู้ถือหุ้น คือ
27.1 ธนาคาร จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ
ธนาคารอย่างครบถ้วน เพียงพอ ยุติธรรมและโปร่งใส กาหนดสิทธิการออกเสียงในการเข้าประชุมของ ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
27.2 ธนาคารจะบริ ห ารงานด้ วยความรู้ ค วามสามารถที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ กิ จการมี ค วาม
เจริญเติบโตก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น
27.3 ธนาคารจะจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน
27.4 ธนาคาร จะส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายมี โ อกาสเท่ า เที ย มกั น ในการแสดงความคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้ความสาคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และนาข้อเสนอแนะที่ดีไปปฏิบัติให้บังเกิดผล
28. จริยธรรม และจรรยาบรรณของธนาคารที่มีต่อลูกค้า คือ
28.1 ธนาคาร จะปฏิ บั ติ ต่ อ ลู ก ค้ าและประชาชนด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เป็ น ธรรม และรั ก ษา
ประโยชน์ของลูกค้าทุกคนด้วยความเสมอภาค
28.2 ธนาคาร จะสร้างสรรค์และให้บริการด้วยคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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28.3 ธนาคาร จะรักษาคามั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อลูกค้า ไม่นาข้อมูลลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์และไม่
สร้างความหวังให้แก่ลูกค้าในสิ่งที่ธนาคารไม่สามารถกระทาให้ได้
28.4 ธนาคาร จะรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์
ต่อลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
29. จริยธรรม และจรรยาบรรณของธนาคารที่มีต่อพนักงานธนาคาร คือ
29.1 ธนาคาร จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ ผลงานและความรับผิดชอบ
29.2 ธนาคาร จะจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน
29.3 ธนาคาร จะจั ด สถานที่ ท างาน และสภาพการท างานที่ ถู ก สุ ข ลั กษณะ มี ค วามปลอดภั ยต่ อ
พนักงาน
29.4 ธนาคาร จะให้ความเป็นธรรมและส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน
29.5 ธนาคาร จะส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
30. จริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคารที่มีต่อสถาบันการเงินอื่น และคู่แข่ง คือ
30.1 ธนาคาร จะดาเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
30.2 ธนาคาร จะให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อป้องกันความเสียหายใด ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบสถาบันการเงิน
30.3 ธนาคาร จะส่งเสริมการกระทาหรือกิจกรรมใด ๆ ที่นามาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
31. จริยธรรม และจรรยาบรรณของธนาคารที่มีต่อสังคม และประเทศชาติ คือ
31.1 ธนาคาร จะรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และสนับสนุนการระดมเงินเพื่อพัฒนาประเทศ
31.2 ธนาคาร จะไม่ฝักใฝ่การเมือง และจะวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้
สังคมและประเทศชาติ
31.3 ธนาคาร จะไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนลูกค้าใด ๆ ที่ทาธุรกิจอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ
31.4 ธนาคาร จะดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
31.5 ธนาคาร จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และกิจกรรมทางสังคมตามความ
เหมาะสม
31.6 ธนาคาร จะมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นที่สาขาธนาคารตั้งอยู่ โดยจะสร้างสังคมผู้ประกอบการ
แก่ท้องถิ่นนั้นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
32. ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ
32.1 ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ลูกค้าตามหลักธรรมาภิบาลและการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะต้อง
ยึดมั่นในค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
(1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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(2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
33. ข้อปฏิ บั ติจริยธรรม และจรรยาบรรณ สาหรับผู้บริหารและพนักงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงที่ดีขององค์กร มุ่งมั่นในเรื่องความยุติธรรม ความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และ
ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มีดังนี้คือ
33.1 ข้อปฏิบัติต่อลูกค้า คือ ให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยความเที่ยงธรรม และมีอัธยาศัยที่ดี โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
33.2 ข้อปฏิบัติต่อคู่ค้า คือ
1) ยึดหลักผลประโยชน์ของธนาคารโดยไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง
2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
33.3 ข้อปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ
1) ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีเกียรติ
2) ประพฤติตนโดยคานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
3) ส่ ง เสริ ม การสร้ า งทุ น ทางปั ญ ญา ร่ ว มพั ฒ นาสั ง คมชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนมุ่ ง
สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4) ให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ
33.4 ข้อปฏิบัติในฐานะผู้บริหาร คือ
1) เป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างที่ดี
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
3) สอนงาน แนะนางาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
4) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
5) ปฏิบัติหน้าที่โดยประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุก
กรณี และไม่บริหารจัดการธนาคารอย่างขาดความระมัดระวังหรือขาดการไตร่ตรอง
6) บริหารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของ
ตนในภายหลัง
7) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาของตนเอง ตลอดจนสามารถชี้แจงหรืออธิบายได้
8) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของธนาคาร ซึ่งยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของธนาคาร
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9) ไม่เปิดเผยข้อมูลของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
10) ไม่ผลักภาระและความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสายงาน รวมถึงระหว่างสายงาน
ควรรับผิดอย่างสง่าผ่าเผย
11) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงาน
อย่างทั่วถึงกันและสม่าเสมอ
12) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัดและรับฟัง
ข้อเสนอแนะของพนักงาน
13) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคลและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และหลีกเลี่ยงการดาเนินการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อ
สภาพจิตใจของพนักงาน
14) เน้ น ย้าให้ พ นั ก งานเข้ าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่ งพนั กงานปฏิ บั ติได้ เพื่ อ
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณทั่วทั้งธนาคาร
15) ให้ ความมั่ นใจกั บพนั กงานในเรื่องสวัสดิ การผลตอบแทนและสวั สดิ การที่ เป็ นธรรมแก่
พนักงาน
16) ไม่ฝักใฝ่การเมือง แต่สามารถใช้สิทธิทางการเมืองเพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย
ในทางที่ถูกต้อง
17) สนใจให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและสุภาพ โดยการแนะนาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการหรือเมื่อลูกค้ามีปัญหา
18) มีความจริงใจต่อลูกค้าและรักษาคามั่นสัญ ญาที่ให้ไว้กับลูกค้า ไม่สร้างความหวังให้แก่
ลูกค้าในสิ่งที่ธนาคารไม่สามารถทาให้ได้
19) รักษาความลับ โดยพนักงานต้องรักษาข้อมูลของธนาคารและของลูกค้าไว้เป็นความลับ
โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารที่ยังไม่ควรเปิดเผย และไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอานาจสั่งการ
ยังไม่อนุญาต
20) ปลูกฝังจิตสานึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่กระทาการใดที่จะ
มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
21) ปฏิบัติหรือควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
22) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ
ใดได้ ควรรีบแจ้งให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
33.5 ข้อปฏิบัติในฐานะพนักงาน คือ
1) ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตสานึกที่ดี และเสียสละ
2) เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงานด้วยความสุจริตใจ และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
3) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อธนาคารและต่อตนเอง ไม่เบียดบังหรือแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิชอบจากการทางาน หรือเห็นแก่อามิสสินจ้างใด ๆ อันส่อเจตนาไปในทางทุจริตไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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4) ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานธนาคาร ทั้งด้านกิริยา มารยาท การวางตัว และ
การแต่งกาย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่ตนเองและธนาคาร
5) รักษาชื่อเสียงของตนเอง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
6) รักษาผลประโยชน์ของธนาคาร โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่จะทาให้ธนาคารสูญเสียประโยชน์
ไม่เบียดบังประโยชน์ของธนาคารไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือลูกค้า
7) รักษาทรัพย์สินของธนาคาร โดยพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สิน
ของธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดูแลมิให้ทรัพย์สินของธนาคารต้องเสียหาย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอันเป็นจุดมุ่งหมายที่สาคัญของธนาคาร
8) รักษาชื่อเสียงอันดีงามของธนาคาร โดยไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียแก่ธนาคาร
9) สนใจให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและสุภาพ โดยการแนะนาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการหรือเมื่อลูกค้ามีปัญหา
10) มีความจริงใจต่อลูกค้าและรักษาคามั่นสัญ ญาที่ให้ไว้กับลูกค้า ไม่สร้างความหวังให้แก่
ลูกค้าในสิ่งที่ธนาคารไม่สามารถทาให้ได้
11) พึงรักษาความลับ โดยพนักงานต้องรักษาข้อมูลของธนาคารและของลูกค้าไว้เป็นความลับ
โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารที่ยังไม่ควรเปิ ดเผย และไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอานาจสั่งการ
ยังไม่อนุญาต
12) ไม่ใช้อุปกรณ์หรือบุคลากรของธนาคาร เพื่อประโยชน์แห่งตนหรือประโยชน์เชิงธุรกิจของตน
13) ไม่ ก ระท าการให้ แ ละรั บ ของขวั ญ ซึ่ งมี มู ล ค่ า เกิ น กว่ า ปกติ ที่ วิ ญ ญู ช นพึ ง ให้ กั น ระหว่ าง
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม
14) ไม่รับของหรืออามิสสินจ้างจากผู้อื่นจากลูกค้าหรือผู้อื่นที่ทาธุรกิจกับธนาคาร และควร
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
15) ไม่ฝักใฝ่การเมือง แต่สามารถใช้สิทธิทางการเมืองเพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย
ในทางที่ถูกต้อง
16) ไม่ทาธุรกิจโดยอาศัยชื่อของธนาคาร โดยพนักงานไม่พึงประกอบธุรกิจใดๆ ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับกิจการของธนาคาร หรือแอบอ้างชื่อเสียงของธนาคารไปใช้ในกิจกรรมของตนเองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
33.6 ข้อปฏิบัติในฐานะเพื่อนร่วมงาน คือให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
33.7 ข้อปฏิบัติในการทางานและความประพฤติส่วนตัว คือ
1) ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจให้กับงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ อุทิศตนและมุ่งมั่นในการ
ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
2) หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เพื่อนามาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
3) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร และไม่ประพฤติตนในทาง
เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเองและธนาคาร
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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4) ร่วมมือกันทางานเป็นทีม และสร้างความสามัคคี กลมเกลียวในองค์กร
5) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
6) ปฏิบัติงานอย่างตั้งใจ เสียสละ และมีประสิทธิภาพมุ่งมั่นไปสู่ความสาเร็จของงานเพื่อ
ประโยชน์แก่ธนาคารเป็นส่วนรวม ไม่เกี่ยงงานกันหรือคิดว่าเป็นธุระไม่ใช่ทั้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร
7) ปฏิบัติตามคาสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบ
หรือการกระทาใดๆ อันเป็นการส่อเจตนาไม่สุจริต
8) ให้คาแนะนาและความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
9) ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพ รู้จักเสียสละ อดทนอดกลั้น
และให้อภัยซึ่งกันและกัน
10) ไม่แ บ่ง แยกหรือ ยกตนข่ม ผู้อื่น ไม่ว่า จะเป็น ฐานะ ตาแหน่ง หรือ ด้ว ยคุณ ค่า ทางวัต ถุ
นิยมใด และต้องเป็นมิตรที่ดีต่อกัน
11) ร่วมมือร่วมใจกันทางานเดียวกันหรือข้ามหน่วยงาน เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
12) มีความเอื้ออาทรต่อกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อจะไม่ทาให้มอง
กันในแง่ร้าย
13) รู้จัก กาลเทศะและประนี ป ระนอม ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะแก่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาในการ
ปรับปรุงงานอย่างบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้องค์กรโดยส่วนรวมดีขึ้น
14) ถ่ายทอด และสอนงาน ในความรับผิดชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง และด้วยความปรารถนาดี
15) ควบคุมดูแลและพัฒ นาผู้ใต้บังคับบัญ ชา ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งให้คาแนะนา ชี้แนะแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนให้คาปรึกษาด้วยความเป็นมิตรหรือเป็นพี่เลี้ยงใน
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
16) ผู้บังคับบัญชาที่ดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการงานและส่วนตัวให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
17) มีความยุติธรรม ไม่ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสนองประโยชน์ หรือความต้องการของ
ตนทั้งทางตรงและทางอ้อม
18) ไม่บังคับ ข่มเหง หรือฝืนใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสนองประโยชน์หรือความต้องการของตน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
19) ผู้บังคับบัญชาต้องคานึงถึงความรักสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือ
แบ่งพรรคแบ่งฝ่ายในธนาคาร
20) ต้อนรับลูกค้าด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าพนักงานเอาใจใส่
และยินดีช่วยเหลือลูกค้าด้วยความจริงใจ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกชั้นวรรณะ และสร้าง
ความประทับใจที่ดีให้แก่ลูกค้า
21) หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง หรือโต้เถียงกับลูกค้ า ต้องระลึกอยู่เสมอว่าลูกค้าเป็นฝ่ายถูก หาก
ลูกค้าเข้าใจผิดจะต้องชี้แจงจนเป็นที่พอใจ และเมื่อพบว่าคาขอ ของลูกค้าไม่อยู่ในกรอบ และระเบียบที่ธนาคารจะ
ให้บริการได้ให้แสดงความเห็นใจ และปฏิเสธอย่างนิ่มนวล
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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22) สนใจให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ แนะนาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า หรือเมื่อ
ลูกค้ามีปัญหา
23) ไม่รับอามิสสินจ้างจากลูกค้าไม่ว่าจะในสถานที่ใดและโอกาสใด เมื่อลูกค้าขอให้ทาในสิ่งที่
ผิดระเบียบของธนาคาร จะต้องปฏิเสธและบ่ายเบี่ยงอย่างสุภาพ นอกจากนั้นต้องไม่แนะนาหรือชี้ช่องทางให้ลูกค้ากระทา
การใด ๆ ที่จะเป็นการเอาเปรียบธนาคาร หรือนาชื่อธนาคารไปแอบอ้างเพื่อประโยชน์นั้นจะเกี่ยวข้องกับธนาคารโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
24) มีความจริงใจต่อลูกค้า รักษาคามั่นสัญ ญาที่ให้ไว้ต่อลูกค้า และไม่สร้างความหวังให้แก่
ลูกค้าในสิ่งที่ธนาคารไม่สามารถกระทาให้ได้
25) ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และตรงเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย อย่าปล่อยให้
ลูกค้ารอคอยโดยไม่บอกเหตุผลให้ลูกค้าทราบ
34. วินัยของพนักงาน
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญ ต่อวินัยของพนักงานจึงกาหนดแบบแผนความประพฤติหรือข้อ
ปฏิบัติสาหรับพนักงาน และลูกจ้าง เพื่อให้ธนาคารดาเนินงานไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพในการทางานทาให้เกิดความ
ยั่งยืน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธนาคารโดยกาหนดวินัยของพนักงานไว้ในข้อบังคับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย วินัยพนักงาน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวทางปฏิบัติ ในการดาเนินการทางวินัยธนาคารได้กาหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้
1) กาหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยวินัยพนักงาน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) จัดทาคู่มือวินัยของพนักงานให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
3) จัดทาคู่มือ หรือแนวทางการลงโทษพนักงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับ
พนักงาน
5) มีการนากรณีศึกษาเรื่องการกระทาผิดวินัยที่เกิดขึ้น มาเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารให้กับ
พนักงานได้รับทราบเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทาผิดวินัย
6) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณสม่าเสมอทุกปี
7) มอบอานาจให้ ผู้บริหารระดับตั้งแต่ ผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไป มีอานาจดาเนินการทางวินัยกับ
พนักงานที่กระทาผิดวินัย หรือพนักงานที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย มีโทษไม่ถึงขั้นพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
เพื่อให้การพิจารณาเกิดความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่พนักงานด้วย
35. การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารได้ให้ ความส าคัญ กับ การพิ จารณา เรื่องที่ เกิด หรืออาจเกิดความขัด แย้งผลประโยชน์
โดยจัดให้มีการควบคุมดูแล และป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดแนวทางที่
ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีเหตุผลภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีตลอดจนมี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย
แนวทางปฏิบัติ
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เพื่อให้การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานธนาคารเป็นผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมธนาคารได้ดาเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) จั ด ท าค าสั่ ง ธพว.ว่ าด้ วยหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest)
3) กาหนดให้มีการรายงานทันที ที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณี ที่ไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการรายงานเป็นประจาทุกสิ้นปีบัญชี
4) ยึดถือประโยชน์ของธนาคารเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5) ให้มีการสอบทานและกาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายงาน
เป็นประจาทุกปี
6) สาหรับคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้มีการแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามแบบพิมพ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
7) ให้ผู้ที่ทาหน้าที่ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน
ที่ธนาคารแต่งตั้งต้องตรวจสอบตนเอง (Declare) ก่อนทาหน้าที่นั้น ๆ
36. ความรับผิดชอบของธนาคารต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ธนาคารตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสถาบันการเงิน เพื่อการ
พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ SMEs โดยธนาคารมุ่ ง บริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลมั่นคงและ
ยั่งยืน ธนาคารยึดแนวปฏิบัติตามหลักมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ขององค์การระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ตามหั วข้อหลัก (Core
Subjects) รวม 7 ประการ โดยกาหนดปณิธานนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดาเนินงานระยะสั้น และระยะยาว
อย่ างชั ด เจน เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาที่ มั่ น คง และยั่ งยื น อย่ างสมดุ ล ทั้ งด้ านสั งคม ด้ า นพนั ก งานและด้ านองค์ ก ร
ตามความมุ่งหวังให้เป็นธนาคาร เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต จึงมุ่งเน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความ
ตระหนักตั้งแต่ระดับคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารรวมทั้งพนักงาน และขยายความร่วมมือไปยัง ผู้ประกอบการ
ชุมชน และประชาชนทั่วไปโดยมีการปฏิบัติจริงทุกโครงการเพื่อสะท้อนถึงผลลัพธ์ของการดาเนินงานตามนโยบายเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างแท้จริง
แนวทางปฏิบัติ
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
ความสมดุลมั่นคง และยั่งยืน ขององค์ประกอบหลัก 4 ประการ
1) การประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีเกียรติ
2) ประพฤติตนโดยคานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
3) ส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา ร่วมพัฒนาสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4) ให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ
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37. การกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของผู้ปฏิบัติงาน
การจั ด ให้ มี ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ในการยกระดั บ มาตรฐานการ
ดาเนินงานของธนาคารให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และน่าเชื่อถืออันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การเพิ่มมูลค่าในกิจการ และความมั่นคงของธนาคารในระยะยาว ตลอดจนการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ธนาคาร
จึงกาหนดให้มีการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยจัดให้มีการควบคุมกากับการปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ทางการหรือ
ธนาคารกาหนด “กฎเกณฑ์”หมายความว่ากฎหมาย พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่น ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด หรือบุคคลใด
เป็นการเฉพาะคาสั่ง ประกาศ วิธีปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ ที่ทางการหรือธนาคารกาหนด “การกากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์” หมายความว่า กระบวนการในการระบุประเมิน แนะนาติดตาม และรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเป็นอิสระ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
และที่จะมีขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต “ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance risk)”หมายความว่า
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินจานวนสูงความเสียหาย
ต่อชื่อเสียงของธนาคาร อันมีผลต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนโดยรวม ตลอดถึงสภาพบังคับตามกฎหมาย ทั้งทาง
แพ่ง และอาญา
แนวทางปฏิบัติ นโยบายการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
1) จัดให้มีการควบคุมกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
2) ป้องกันความเสียหายอันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ จากการขาดการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะปัจจุบัน
3) กาหนดผู้รับผิดชอบ และอานาจหน้าที่ ในการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
4) พัฒนาการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
5) ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสาคัญ และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดย
ถือว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ โดยเคร่ ง ครั ด กรณี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านพบปั ญ หาการฝ่ า ฝื น การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ให้ แ จ้ ง
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น หรือหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
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ส่วนที่ 3 การรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
ธนาคารได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้ องเรียน
การสอบสวนข้อเท็จจริงและการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร เกี่ยวกับการกระทา
ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ คาาสั่ง แบบแผน และ
วิธีปฏิบัติของธนาคาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของธนาคาร
บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
บุคคลภายนอก พนักงานธนาคาร ที่พบเห็น หรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงลูกจ้างของธนาคาร ที่มีการกระทา
ที่อาจส่อถึงการทุจริตต่อธนาคาร


กระบวนการเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่ าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ จรรยาบรรณ ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง แบบแผน และวิธีปฏิบัติของธนาคาร รวมถึงการกระทาที่อาจส่งถึงการทุจริตของกรรมการธนาคาร
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงลูกจ้างของธนาคาร ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้ งเรื่องผ่านช่องทางการ
ร้องเรียน หรือส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และดาเนินการตามข้อบังคับ
ว่าด้วย วินัยพนักงาน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองจากธนาคาร ในการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่ อบุคคล
อื่น หรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จาเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมาย โดยธนาคารจะดาเนินการดังนี้
(1) ไม่ เปิดเผยชื่อ หรือข้ อมู ลใด ๆ ที่จะทาให้ ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคาเว้นแต่กฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
(2) ป้องกันไม่ให้มีการใช้อานาจไม่ว่าในทางใด หรือกระทาการอื่นใดอันเป็นการกลั่นแกล้ง หรือไม่เป็นธรรม
ซึ่งอาจมีผลทาให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของพยานในทางเสียหาย
(3) ธนาคารกาาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ ปฏิบัติงาน ในการเก็บรักษาความลับของลูกค้ าและของ
ธนาคาร รวมถึงไม่นาความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
(4) ธนาคารถือปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540




ช่องทางการร้องเรียน
ธนาคารมีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
- ประธานกรรมการ กรรมการ ธพว. กรรมการผู้จัดการ ต้นสังกัดของพนักงานผู้ถูกร้องเรียน
คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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- อื่น ๆ เช่น จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร Social Media Call Center หรือศูนย์รับเรื่องของหน่วยงาน
ราชการ เป็นต้น
ส่วนส่งเสริมธรรมาภิบาล
ฝ่ายกากับการปฏิบัติงานและส่งเสริมธรรมาภิบาล
โทร : 0 2265 3000 ต่อ 4999 3789 4069

ภาคผนวก
ลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติ

ข้าพเจ้า ได้รับและอ่าน คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย แล้วข้าพเจ้าจะยึดถือแนวทางคู่มือนี้ ไปเป็น
พื้นฐานในการทางานทุกกรณี จนเกิดเป็นคุณธรรมประจาใจ

ลงชื่อ ....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง .............................................................................
รหัสพนักงาน ......................... ส่วน .........................................................ฝ่าย..........................................................
สายงาน / กลุม่ งาน ................................................................................
วันที่ .......... /.................... /.............

คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว.
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