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บทนา
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สถาบัน) เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
พ.ศ. 2551 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 เพื่อคุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงิน เสริมสร้าง
ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และดาเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน รวมถึงชาระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
สถาบันได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยให้ มีโครงสร้างและกระบวนการของ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่ความเจริญเติบโตและ
เพิ่มมูลค่าให้สถาบันในระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น และได้จัดทาแนวทาง
ธรรมาภิบ าลของสถาบั นโดยเทียบเคีย งกับหลั กการกากับดูแลกิจการของ The Organization for
Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance 2004)
หลักการและแนวทางกากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ประกอบด้วย สถาบันกาหนดกรอบธรรมาภิบาลสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
2. ความสานึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility)
3. ความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable
Treatment)
4. การเปิดเผยข้อมูลและการดาเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency)
5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Audit)
6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Creation of Long
Term Value)
7. การวางกรอบเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct and Code of Ethics)
ส ถ า บั น ไ ด้ ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข แ น ว ท า ง ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ข อ ง ส ถ า บั น ใ ห้ มี
ความชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
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วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมร่วมของสถาบัน


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็ น องค์กรที่ดาเนิ น งานอย่ างมีประสิ ทธิภ าพเป็นที่ เชื่อถือ และมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงและ
ความมีเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นใจของประชาชน
ในการออมและการใช้บริการของสถาบันการเงิน



พันธกิจ (Mission)
 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบคุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝากเงิน สถาบันการเงิน และหน่วยงานทั้ง

ในและต่างประเทศ
 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
 สร้างระบบการเรียกเก็บเงินนาส่งจากสถาบันการเงินที่เหมาะสม รวมทั้งดูแล และบริหารเงินกองทุน

คุ้มครองเงินฝากให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 สร้างความพร้อมของระบบข้อมูลเพื่อความเป็นธรรมของระบบการคุ้มครองและกระบวนการจ่ายคืน

เงินฝากที่ถูกต้อง รวดเร็ว
 ดาเนินงานและบริหารสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึง

มาตรฐานสากลที่สมาคมคุ้มครองเงินฝากระหว่างประเทศเสนอแนะเอาไว้
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แนวทางธรรมาภิบาลของสถาบัน

ค่านิยมร่วม (Core Value)
T : (Trustworthiness) น่าเชื่อถือ

ความหมาย : ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพ พร้อม
สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


I : (Integrity) ซื่อสัตย์

ความหมาย : ปฏิบัติงานตามพันธกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีความเท่าเทียม
โปร่งใสและตรวจสอบได้


S : (Synergy) ผนึกพลัง

ความหมาย : แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ และ
มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างกระตือรือร้น ให้มากกว่าความคาดหวังและเปูาหมายขององค์กร


S : (Social Mind) เพื่อสังคม

ความหมาย : ปฏิบัติงานโดยมีจิตสานึกที่ให้ความสาคัญและคานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบ
ต่อสังคมในภาพรวม
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ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของธรรมาภิบาลระดับกรรมการ
หมวดที่ 1 องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Composition and Structure)
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สาคัญที่สุดเป็นผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์คงมั่น ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก (Integrity)
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติในเรื่ององค์ประกอบและโครงสร้าง
คณะกรรมการโดยกาหนดให้คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
แต่ไม่เกิน 5 คน โดยในจานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังและด้านกฎหมายอย่างน้อยด้านละ
1 คน โดยรัฐมนตรีเสนอชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
และผู้อานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด

2. การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
มีกระบวนการแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ชัดเจนและ
โปร่งใส โดยระดับของค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมและจูงใจให้สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพ แต่ต้อง
หลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนเกินกว่าเหตุ ซึ่งไม่ถูกต้องและจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อฝุายจัดการและพนักงาน
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น คุ้ ม ครองเงิ น ฝาก พ.ศ. 2551
ก าหนดให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังเสนอชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ มีว าระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่พ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะอยู่ในตาแหน่ง
ติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้ สาหรับค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ ได้รับประโยชน์ตอบแทน
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด
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3. อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ และความรับผิ ดชอบ ตามที่ ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญั ติ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และกฎบัตรคณะกรรมการโดยสรุปดังนี้
1. กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และนโยบายของสถาบัน เพื่อให้สถาบันบรรลุภารกิจและ
วัตถุประสงค์
2. ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานของสถาบัน และแผนงบประมาณประจาปีและนโยบาย
แนวทางในเรื่องที่สาคัญอื่นๆ
3. ติดตามกากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและแผนงบประมาณที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกาหนดมาตรการในการติดตามดูแลที่เหมาะสม เช่น กาหนดให้
มีการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงาน และมติที่ประชุมเป็นระยะ เป็นต้น
4. จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและสื่อสารให้ทั่วถึงโดยสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง และให้ทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. ดูแลให้สถาบันมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ
6. ดูแลให้สถาบันมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง ติดตามประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
7. ดูแลให้สถาบันมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้เป็นไป
ตามหลักการบัญชีที่รับรอง รวมถึงการมีระบบการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ
8. ดูแลให้สถาบันมีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) โดยครอบคลุมถึง
ตาแหน่งงานสาคัญ ได้แก่ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ และผู้อานวยการฝุาย ทั้งนี้ คณะกรรมการควร
ติดตามความคืบ หน้ าของการจั ด ทาแผนสื บทอดตาแหน่ง เพื่อให้ มั่นใจว่าผู้ สื บทอดตาแหน่งที่กาหนดไว้
จะได้รับการฝึกฝน ถ่ายทอดงาน และพร้อมที่จะบริหารงานต่อไปในอนาคต
9. รายงานผลการดาเนินงานของสถาบันต่อรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาส
10. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ คณะกรรมการยั ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบโดยรวมต่ อ งานที่ ไ ด้ ม อบหมายให้ แ ก่
คณะอนุกรรมการ
11. ประเมินผลผู้อานวยการสถาบันเป็นประจาทุกปี
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4. การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 กาหนดให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ เพื่อช่วยสนับสนุน
การปฏิบั ติหน้ าที่ของคณะกรรมการให้ มีประสิ ทธิภ าพ ประสิทธิผล เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยในการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความ สามารถ และ
มีป ระสบการณ์เป็ น ประโยชน์ โ ดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมายและยังต้องเป็นบุคคลที่ซื่อตรง คงมั่ น
มี ห ลั ก การ และยึ ด ถื อ ความถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง จะเป็ น พื้ น ฐานให้ ค ณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง สามารถ
ดาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างเหมาะสม แต่ทั้งนี้คณะกรรมการยังคงมีภาระ ความรับผิดชอบ
โดยรวมต่องานที่ได้รับมอบหมายให้แก่คณะอนุกรรมการ
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งต้องมีตัวแทนจากคณะกรรมการเข้าร่วมด้วยนั้น คณะกรรมการ
ต้องพิจารณาจัดสรรการมอบหมายภารกิจ ให้แก่กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ใน
คณะอนุ ก รรมการแต่ ล ะคนอย่ า งเหมาะสม โดยต้ อ งค านึง ถึ ง การปูอ งกั นความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ความหลากหลายขององค์ ความรู้ และประสบการณ์ คุ ณสมบั ติ ที่ เกี่ ยวข้ องและทั กษะในด้ านต่ าง ๆ รวมทั้ ง
มีความเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย
ประธานกรรมการไม่ ควรเข้าร่ว มเป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการ เพื่อมิให้ มีผ ลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน กรรมการแต่ละคนสามารถดารงตาแหน่งในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้
ไม่เกิน 3 คณะ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ มีดังนี้
1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ จานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน โดยประธานอนุกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการสถาบันที่ไม่มีหน้าที่ในการ
บริหารงาน และอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
การบั ญ ชี และด้ า นการลงทุ น หรื อ ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งหรื อ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
มีผู้อานวยการฝุาย ฝุายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ กาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้ ส ถาบั น มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและระบบควบคุ ม ภายใน
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2) สอบทานให้สถาบันมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝุายตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ
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3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายบัญชีและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
รวมทั้งดูให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
5) สอบทานการปฏิบัติงานของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
คาสั่งและหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติของสถาบัน
6) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ
สถาบันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
7) จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้
ในรายงานประจาปีของสถาบัน
8) พิจารณาและอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจาปีของฝุายตรวจสอบภายใน
พร้อมทั้งทบทวนแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
9) พิจารณาประเมินผลงานประจาปีของฝุายตรวจสอบภายในและผู้อานวยการฝุาย
ฝุายตรวจสอบภายใน
10) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของฝุายตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งติดตามให้มีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างจริงจัง
11) ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย ทั้งนี้ ภายในขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ประกอบด้วยประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ
รวมจานวน 5 คน มีผู้อานวยการฝุาย ฝุายกฎหมายเป็นเลขานุการ กาหนดการประชุมตามความจาเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
1) พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ซึ่งอยู่ใน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันตามที่ได้รับมอบหมาย
2) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่น
3) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการให้มี การแก้ไข การปรับปรุง
หรือการยกเลิก กฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
4) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ
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3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ
รวมจานวน 5 คน มีผู้อานวยการฝุาย ฝุายบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) จัดทากรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยรวมของสถาบัน
2) อนุมัติเพดานความเสี่ยง จัดสรรวงเงินประเภทต่าง ๆ ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติ
3) กลั่นกรองประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4) กากับดูแล และสั่งการให้มีการจัดทานโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน แผนงานด้านบริหาร
ความเสี่ยง
5) รายงานผลการบริหารงานด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการสถาบันเป็นรายไตรมาส
6) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง และมาตรการ
ปูองกันแก้ไข
7) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบัน
4. คณะอนุกรรมการลงทุน ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ
รวมจานวน 4 คน มีผู้อานวยการฝุาย ฝุายบริหารเงินเป็นเลขานุการ กาหนดการประชุมทุกเดือน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการลงทุน
1) จัดทาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกรอบนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการลงทุน เสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) อนุมัติแผนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงิน
3) กลั่นกรองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอยู่นอกเหนือกรอบนโยบายและกลยุทธ์
การลงทุน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4) กากับดูแลติดตามการบริหารการลงทุนของสถาบัน และรายงานผลการดาเนินการลงทุน
ต่อคณะกรรมการสถาบันเป็นรายไตรมาส
5) จัดทาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันการเงิน
หรือนิติบุคคลที่จะมอบหมายให้จัดการลงทุนของสถาบัน และเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6) ปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการลงทุนของสถาบัน ตามที่
คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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5. คณะอนุกรรมการกากับการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ รวมจานวน 10 คน มีผู้อานวยการฝุาย
ฝุายพัฒนาระบบคุ้มครองเงินฝาก เป็นเลขานุการ และผู้อานวยการฝุาย ฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2560
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการกากับการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ให้ คาแนะน าในการวางกรอบการพัฒ นาระบบงานและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ที่สาคัญของสถาบัน เพื่อรองรับงานด้านการคุ้มครองเงินฝากและงานโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการวางกรอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการคุ้มครองเงินฝากและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
3) ดาเนินการให้สถาบันจัดทาแผนงานพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับพัธกิจของสถาบัน
4) กากับดูแลการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามกรอบ
แนวทาง กระบวนการ และแผนงานที่กาหนดไว้
5) ปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
6) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสถาบันเป็นรายไตรมาส
6. คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย
ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ รวมจานวน 4 คน มีผู้อานวยการฝุาย ฝุายทรัพยากรบุคคลเป็น
เลขานุการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง
1) พิจารณากาหนดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับตาแหน่งและการปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และผู้ช่วยผู้อานวยการ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการก่อนนาเสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) ปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตอบแทนของผู้อานวยการ รอง
ผู้อานวยการ และผู้ช่วยผู้อานวยการ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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หมวดที่ 2 นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policies)
5. นโยบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
คณะกรรมการก าหนดนโยบายธรรมาภิ บ าลเพื่ อ จั ด ให้ มี โ ครงสร้ า งและกระบวนการของ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ นาไปสู่ความเจริญเติบโตของ
สถาบัน และเพิ่มมูลค่าให้สถาบันในระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น

6. นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบเชิงจรรยาบรรณต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนโดยรวม โดยการ
สนับสนุ นหลักจรรยาบรรณให้เกิด ขึ้นอย่างทั่วถึงในองค์กร รวมทั้งดูแลให้สถาบันจัดให้มีการอบรมเรื่อง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ โดยประยุกต์เนื้อหาของการอบรมให้เหมาะสมกับ
บุคลากรแต่ละระดับ และแต่ละหน่วยงาน และควรจัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการอบรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการพึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ วยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต ระมั ดระวั ง
ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์1 รักษาความลับ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลอย่ างเหมาะสมตลอดจน
มีความสัมพันธ์ในการทางานที่ดีกับผู้บริหารสถาบัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
และพวกพ้อง ไม่ริเริ่ม เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งรู้ห รือ
มีข้อสงสัยว่าตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และใช้ดุลยพินิจตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมา
โดยอุทิศเวลาที่เพียงพอ ให้ความสาคัญกับการประชุมและการเข้าร่วมประชุมและมีการเตรียมความพร้อม
สาหรับการประชุมเป็นอย่างดี
3) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยการดารงตาแหน่งอื่นอันอาจ
ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรือแจ้งให้สถาบันทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในธุรกรรมหรือสัญญาใด ๆ ที่มีต่อสถาบัน เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใส
4) ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์2อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์
ที่ควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมที่มีมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท หรือเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
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5)
ในระหว่ า งดารงตาแหน่ง ไม่พึ ง เข้า ซื้ อ ขายหุ้ น ของสถาบัน การเงิ นที่ อ ยู่ ภ ายใต้
ความคุ้มครองของสถาบัน เว้นแต่การซื้อหุ้นออกใหม่เนื่องจากการเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จานวนที่ถือไว้อยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้ ให้น ามาใช้กับคู่ส มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ นิติภาวะของกรรมการและ
อนุกรรมการด้วย
6) รั กษาความลั บและระมัดระวังมิให้ข้อมูล หรือข่าวสารอันเป็นความลั บรั่ว ไหลหรือ
ตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้น
7) ดูแลให้สถาบันมีการเปิดเผยข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียสาธารณชนอย่างเหมาะสมเพื่อให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา
8) ไม่นาข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่
การปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่ ทั้งนี้ รวมถึงกรณีเมื่อพ้นตาแหน่งแล้วด้วย
9) พึงดารงไว้ซึ่งความสั มพันธ์ในการทางานที่ดีกับผู้ บริห ารของสถาบัน โดยจัดให้ มี
การสื่อสารระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รับข้อมูลจากผู้บริหารของสถาบันอย่างเพียงพอที่จะทา
ให้สามารถปฏิบัติตามอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
10) ประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นผู้นาของคณะกรรมการ และเสริมสร้าง
ให้คณะกรรมการเป็นองค์กรกลุ่มที่มีประสิทธิผล และสามารถประสานงานอย่างได้ผลเป็นคณะเดียวกัน โดย
ให้ความมั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ และร่วมแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการ
อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งประธานกรรมการควรแสดงออกถึงภาวะผู้นาในการยึดมั่นต่อหลักจรรยาบรรณ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสนับสนุนให้มีการประพฤติตนตามหลักจรรยาบรรณทั่วทั้งองค์กร
จรรยาบรรณสาหรับผู้อานวยการและพนักงานของสถาบัน
สถาบันได้กาหนดจรรยาบรรณ สาหรับผู้อานวยการและพนักงานของสถาบันเพื่อเป็น
แนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะนามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานและภาพลักษณ์อันดีของสถาบัน
ข้อพึงปฏิบัติต่อตนเอง
1. พึงดาเนินชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะแห่งตน ไม่ทาตนเป็นคนฟุุมเฟือยและสุรุ่ยสุร่าย
จนเกินปฏิบัติวิสัย
2. พึงศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. พึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจะต้องไม่แสวงหาตาแหน่งความดีความชอบหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชาหรือจากบุคคลอื่น
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4. พึงละเว้นอบายมุขและความประพฤติในทางที่อาจทาให้เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือ
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนและสถาบัน เช่น
1) ไม่เสพยาเสพติดให้โทษ
2) ไม่หมกมุ่นในการพนัน
3) ไม่กระทาการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินในหมู่พนักงานของสถาบัน
4) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระทากิจการใดอันกระทบกระเทือนต่อ
การปฏิบัติหน้าที่หรือชื่อเสียงของตนเองและสถาบัน
ข้อพึงปฏิบัติต่อสถาบัน
1. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของสถาบันเป็นสาคัญ เช่น
1) อุทิศตนให้แก่งานของสถาบันอย่างเต็มที่
2) เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ พัฒ นาตนเอง และหาทางปรับปรุงแก้ไขงาน
เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
2. พึงปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และคาสั่งของสถาบันอย่างเคร่งครัด
3. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ระมัดระวังและหลีกเลี่ยง
การกระทาใด ๆ ที่อาจจะเป็นข้อครหาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม เช่น
1) ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
2) หลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเองหรือครอบครัวในการให้หรือรับสิ่งของ เงิน หรือประโยชน์
อย่างอื่นจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับสถาบัน เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม3
ทั้งนี้ จะต้องไม่มีราคามากจนเกินแก่เหตุ
3) ไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสถาบัน
4. พึงรักษาความลับของสถาบันโดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับ
ของสถาบันรั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งบุคคลภายนอก อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่สถาบันเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน
5. พึงระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชนในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับงานของสถาบันซึ่งสถาบันยังไม่มีนโยบาย หรือแนวทางดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ อย่างแน่ชัดหรือ
เรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการดาเนินงานของสถาบัน
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6. พึงสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบันอย่างถูกต้องเที่ยงตรงโดยการใช้
ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ รวมทั้งใช้ภาษาและน้าเสียงที่สุภาพไม่ทาให้ภาพลักษณ์
และชื่อเสียงสถาบันต้องเสื่อมเสีย
7. พึงใช้และรักษาทรัพย์สินของสถาบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดและไม่นาไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ใช้สถานที่หรือสัญลักษณ์ของสถาบันในทางส่วนตัว ทั้งจะต้องช่วยดูแลทรัพย์สินมิให้
เสื่อมเสียสูญหาย และดูแลสถานที่ทางานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ
8. พึงสอดส่องดูแล และรายงานหรือเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อมีกรณีหรือพบเห็น
เรื่องใดที่ทาให้หรืออาจทาให้สถาบันเสื่อมเสียหรือเสียหาย
ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
1. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่องานของสถาบันโดยส่วนรวม
2. ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ มีสัมมาคารวะ
สุ ภ าพ รั บ ฟังคาแนะน าของผู้ บั งคับ บั ญชาที่ถูก กฎหมาย กฎเกณฑ์ และเหตุผ ลอันชอบธรรมปฏิบัติงาน
ตามลาดับการบังคับบัญชาและไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
3. ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรม รวมทั้งพึงปฏิบัติตน
ให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น
1) รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะของผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเกี่ ย วกั บ งาน
ในหน้าที่ด้วยเหตุผล และพิจารณานาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่องานของสถาบัน
2) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาส
พนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
3) เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย บริหารจัดการให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชามีขวัญกาลังใจ ตลอดจนการอื่นใดที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศคติ จิตสานึก และพฤติกรรมที่ดี
4) เสริ มสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมการทางานให้ เอื้อต่อการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นที่จะปูองปรามและปูองกันมิให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณ

7. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการให้ความสาคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ ของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเป็นธรรมโปร่งใส โดยเฉพาะให้มีความระมัดระวังในเรื่องของการดาเนินการในเรื่องที่
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หน้ า 13

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

แนวทางธรรมาภิบาลของสถาบัน

7.1 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคลต่อผลประโยชน์ขององค์กร รวมถึง
1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัว
2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด
3) ไม่มีผลประโยชน์ในการทาสัญญาขององค์กร
7.2 ต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตน
ในภายหลัง
7.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทางาน
7.4 ไม่กระทาการใดในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของหน่วยงานที่ตนเป็นกรรมการอยู่

8. นโยบายเกี่ยวกับการดูแลและปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการกาหนดนโยบายเพื่อดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น พนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยคานึงถึงสิทธิที่พึงมีของผู้มีส่วนได้เสียและไม่กระทาการ
ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสและการเปิดเผย
ข้อมูลให้รับทราบตามความจาเป็นและเหมาะสม
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
สถาบันตระหนักถึงสิทธิและความสาคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่
สถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ฝากเงิน พนักงาน คู่ค้า สาธารณชน โดยกากับ
ให้มีนโยบายที่ชัดเจน และยึดถือหลักความเป็นธรรมกับทุกฝุาย
สถาบันการเงิน : สถาบันพึงปฏิบัติต่อสถาบันการเงินในการให้สถาบันการเงินใช้ข้อความ เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ และมีการติดตามฐานะและการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย : ในฐานะผู้กากับดูแลสถาบันการเงิน โดยให้สถาบันมีอานาจจัดส่งผู้แทนเข้าร่วม
ปรึ กษาหารื อกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่ว ยงานอื่นที่กากับดูแลสถาบันการเงิน เพื่อรับทราบ
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว หรือการดาเนินการกับสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลัง : สถาบันร่วมประสานงานกับกระทรวงคลังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบัน
การเงิ น รวมทั้ งรายงานผลการปฏิบั ติง านต่อ รัฐ มนตรีเ ป็น รายไตรมาส เพื่อให้ ท ราบถึ งสถานภาพ ผล
การปฏิบัติงานของสถาบัน ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ครบถ้วนตามความเป็นจริง
ผู้ฝากเงิน : สถาบันพึงรักษาสิทธิและประโยชน์ของผู้ฝากเงิน โดยกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินแก่ผู้ฝากเงิน
ภายหลังที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน โดยสถาบันได้
ประกาศขั้นตอนการยื่นขอรับเงินของผู้ฝากไว้ในเว็บไซด์ของสถาบันด้วยแล้ว
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พนักงาน : สถาบันเข้าใจถึงความสาคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน จึงได้กาหนดให้มี
นโยบายเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน อาทิเช่น สวัสดิการต่าง ๆ ที่จัดให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดให้มี
การฝึ ก อบรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถ การก าหนดให้ มี ค่ า ตอบแทนให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่
สมเหตุสมผล และให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ มีการประเมินผล
งานอย่างเป็นระบบ
คู่ค้า : สถาบันมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้า (เจ้าหนี้และลูกหนี้) ตามข้อตกลงทางการค้า
เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อคู่ค้า รวมถึงการรักษาความลับและให้ความสาคัญในการใช้สัญญาที่เป็นธรรม
สาธารณชน : สถาบันส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และ
รับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของสถาบัน คานึงถึงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หมวดที่ 3 การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ (Board Practices)
9. การกาหนดทิศทางการดาเนินงาน นโยบาย เป้าหมาย
คณะกรรมการให้ความสาคัญและให้ความเห็นชอบในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน นโยบาย
เปูาหมายและกลยุทธ์ของสถาบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบความโปร่งใส มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบที่ดี
9.1 การกาหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์
คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและนโยบาย
ของสถาบัน เพื่อให้ส ถาบัน บรรลุภ ารกิจและวัตถุประสงค์ และให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานของ
สถาบัน และงบประมาณประจาปี และนโยบายแนวทางในเรื่องที่สาคัญอื่น ๆ โดยคณะกรรมการคานึงถึง
ความเหมาะสมในการเข้ามีส่วนร่วมและแสดงบทบาท เพื่อให้คณะกรรมการสามารถถ่ายทอดประสบการณ์
นาเสนอความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่สถาบัน
9.2 กรรมการและอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และการพัฒนาความรู้
1) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกคนควรได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนและการดาเนินการ ระเบียบกฎเกณฑ์ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เพื่อให้กรรมการสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) สนับสนุนให้กรรมการและอนุกรรมการสามารถพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการให้กว้างขวางและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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10. การกากับและติดตามการดาเนินการของสถาบัน
คณะกรรมการจั ดให้ มีการติดตามกากับดูแลให้ มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและ
งบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด และ
สามารถพิจารณาข้อปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดและปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา
การดาเนินการประชุม คณะกรรมการและอนุกรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการและอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
1) การประชุมคณะกรรมการ มีการกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้า มีการประชุมอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการจั ดส่งระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า คณะกรรมการควรให้ความสาคัญกับ
การประชุมและเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี เพื่อให้ติดตามและสามารถ
พิจารณาให้ความเห็นต่อเรื่องที่พิจารณาตามวาระการประชุมได้อย่างต่อเนื่อง หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ในครั้งใด ให้กรรมการติดตามผลการประชุมอย่างสม่าเสมอ
2) มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารเข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการด้ ว ย เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจของ
คณะกรรมการ ขณะเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการมี โ อกาสรู้ จั ก ผู้ บ ริ ห ารของสถาบั น ส าหรั บ
การประชุมหากประธานกรรมการติดภารกิจไม่สามารถมาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3) กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสีย และไม่ควร
เข้าร่ว มพิจารณาเรื่ องนั้น ยกเว้นเฉพาะกรณีเรื่องที่พิจารณานั้น เป็นเรื่องผลประโยชน์ของสถาบัน ทั้งนี้
เพื่อปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ หากกรรมการมีหรือคาดว่าจะมีส่วนได้เสียในกระบวนการตัดสินใจหรือการปฏิบัติในเรื่องอื่นใด
กรรมการผู้ นั้ น ควรหลี ก เลี่ ย งหรื อ ยุ ติ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการหรื อ การปฏิ บั ติ นั้ น และปฏิ บั ติ ตาม
จรรยาบรรณกรรมการและแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด

11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
1) ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเป็นส่วนสาคัญของการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการจึ ง สร้ างความมั่ น ใจว่ าสถาบัน มี ระบบการควบคุ มภายในที่ ดี เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบั ติงาน รวมทั้งเพื่อรักษาทรัพย์สิน และเพื่อสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้ อมของ
การควบคุมภายใน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนธรรมาภิบาล
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2) คณะกรรมการจัดให้มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการอิสระ
(Independence) และแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสถาบัน มีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยมี
กรรมการสถาบั น ท าหน้ า ที่ ป ระธานอนุ ก รรมการ คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบท าหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น
คณะกรรมการสถาบันในการกากับดูแลให้การปฏิบัติงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และส่งเสริมให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบี ย บที่ เ กี่ย วข้อ ง รวมทั้ ง การปฏิ บั ติง านอื่ น ใดตามที่ไ ด้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยให้
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบปฏิ บั ติ ต ามแนวทางที่ ก าหนดในกฎบั ต รคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการ

12. การขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกของคณะกรรมการ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการควรขอเอกสาร ข้อมูล คาปรึกษาจากฝุายจั ดการเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของสถาบัน และอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจาเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการดาเนินการ และประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของสถาบัน

13. การประเมินผลคณะกรรมการ
การประเมินผลคณะกรรมการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการกากับและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการ
สื่อสารให้คณะกรรมการทราบอย่างชัดเจนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการจั ด ให้ มี ก ฎบั ต รคณะกรรมการเพื่ อ ให้ มี บ รรทั ด ฐานการปฏิ บั ติ ง านอย่ างมี
หลักเกณฑ์และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยกาหนด
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทั้งคณะ หรือเป็นรายบุคคลด้วยตนเองเป็นประจาทุกปี
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ส่วนที่ 2 ธรรมาภิบาลในระดับสถาบัน
หมวดที่ 1 การปฏิบัติงานตามกฎหมาย
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กฎหมายกาหนดอย่างชัดเจน รวมทั้ง
จัดให้ มีกลไกความร่ว มมือกับ หน่ว ยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลสถาบันการเงินหรือหน่ว ยงานต่างประเทศ
ในการให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน
การปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันต้องดาเนินงานภายใต้อานาจกฎหมายที่มีบทบัญญัติรองรับอย่าง
ชัดเจนและเคร่งครัด โดยให้ส่วนงานกาหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สอคคล้องตามขั้นตอนและกรอบของ
กฎหมาย และมีการบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อแสดงว่าการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบได้ มีการจัดทาแนวทางการมอบอานาจในการสั่งการในงาน
ของสถาบัน และการลงนามในหนังสือของสถาบันตามโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีการ
ทบทวนและแก้ไขปรั บปรุ งแนวทางการมอบอานาจให้ ส อดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงทุกครั้งที่มี เพื่อให้
การดาเนินงานมีความคล่องตัว รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถดาเนินการตามความรับผิดชอบ
ภายใต้อานาจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแ ลสถาบันการเงินหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศในการให้ ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ ยนความร่ว มมือระหว่างกัน สถาบันต้องจัดให้มีกลไก
ความร่ ว มมื อ ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น การจั ด ท าบั น ทึ ก ความเข้า ใจหรื อ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเพื่ อ ความชั ด เจน
และความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้
การมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่เป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกรอบนโยบายด้านธรรมาภิบาล โดยกาหนดให้ส่วนงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตาม
กรอบนโยบายและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่มีความสาคัญ และมีลักษณะของ
ฐานความเสี่ ย งสู ง สถาบั น ต้ อ งก ากั บ ดู แ ลให้ ส่ ว นงานได้ ป ฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ ว างไว้ ใ นทุ ก กรณี อ ย่ า ง
เท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 การมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
การมีทรัพยากรที่เพียงพอทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้อง
ได้รับจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในกรณีปกติและภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้
ต้องไม่เกินไปกว่าที่กฎหมายกาหนด
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สถาบันจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านคุ้มครองเงินฝากให้กับประชาชนทั่วไป
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของสถาบัน

หมวดที่ 4 การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล
มีการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานทางการเงิน และไม่ ใช่ทางการเงิน และ
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่จาเป็น เพื่อประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใสเท่าเทียมกัน ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใจได้โดยสะดวกรวดเร็ว เช่น การเผยแพร่ข่าว/การแถลงข่าว รายงาน
ประจาปี ฯลฯ ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กะทัดรัด มีสาระสาคัญที่เพียงพอและ
เป็นประโยชน์ การจัดให้มี website รวมทั้งจัดให้มี email เพื่ออานวยความสะดวกให้บุคคลภายนอก
สามารถติดต่อสื่อสารกับสถาบันได้โดยสะดวกรวดเร็ว
จัดทารายงานทางการเงินให้ครอบคลุมถึง แหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่าย และเงินกองทุน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยต้องมีการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องโดยผู้ตรวจสอบภายนอก
ตามมาตรฐานการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนในรายงานประจาปี นอกจากนี้ให้ ผู้อานวยการ
สถาบันและผู้อานวยการฝุายการเงิ นและการบัญชีรับรองข้อมูลที่ปรากฏในรายงานการเงิน และให้เปิดเผย
รายงานดังกล่าวในรายงานประจาปี
มีการเปิ ดเผยข้อมูล ของกรรมการและอนุกรรมการ ได้แก่ รายชื่อ วาระการดารงตาแหน่ง
อานาจหน้ าที่ จ านวนครั้ ง ที่เข้าประชุม และวิธีการประเมินผลไว้ในรายงานประจาปี รวมถึงข้อมูล ด้า น
ธรรมาภิบาลประจ าปี โดยครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน

หมวดที่ 5 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
กาหนดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อ
เสริ มสร้างคุณภาพ ความน่ าเชื่อถือของการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าสถาบัน
จะสามารถบรรลุ พั น ธกิ จ ของสถาบั น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยก าหนดให้ มี ขั้ น ตอน
การปฏิ บั ติง าน (Workflow) และจั ดท าคู่ มือ การปฏิ บัติ ง าน (Manual) ในการปฏิ บัติ ง าน เพื่อ ให้
การปฏิบั ติงานมีคุณภาพ มาตรฐานและได้รับความเชื่อถือ และสนับสนุนให้ ผู้ บริหารและพนักงานได้รับ
การอบรมความรู้ในหลักสูตรที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ โดยเปิด โอกาสให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
การควบคุมภายใน
(1) กาหนดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุม เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน
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(2) กาหนดให้มีการควบคุมในกิจกรรมที่สาคัญของสถาบัน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการทั่วไป
ด้านการเงินและการบัญชี ด้านปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ คาสั่ง
(3) มีระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา และเหมาะสม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
(4) จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในมี
ความเหมาะสมและเพียงพอ
การตรวจสอบภายใน
(1) หน้ า ที่แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในรายละเอีย ดของฝุ า ยตรวจสอบภายในกาหนดไว้ใ น
กฎบั ต รฝุ า ยตรวจสอบภายในที่ผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ผู้ บริหารและ
พนั กงานของสถาบั นทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ พัน ธกิจ ขอบเขตการตรวจสอบภายใน
ขอบเขตอานาจความเป็นอิสระ
(2) ฝุายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการติดตามดูแลและตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ในกิจ กรรมหลั ก และกิจ กรรมที่มีลั กษณะฐานความเสี่ ยงสู ง รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลและจัดทา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดาเนินงานเป็นไปตาม
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่วางไว้และเพื่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
(3) ให้ผู้อานวยการฝุายตรวจสอบภายในสามารถประสานงานและรายงานการปฏิบัติงาน
ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบโดยตรง และรายงานด้านการบริหารงานของฝุายตรวจสอบภายในต่อผู้บริหาร
ระดับสูงของสถาบัน
(4) ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติที่กาหนดในจรรยาบรรณของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้สอบบัญชี
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) เป็นผู้สอบบัญชีของสถาบัน โดยมีบทบาทหน้าที่สาคัญ
คือ การแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินของสถาบันว่า ได้จัดทาขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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หมวดที่ 6 การบริหารความเสี่ยง
มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของสถาบัน โดยคานึงถึงโอกาส ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละ
ด้านตามหลักการอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีการดูแลติดตามและควบคุมการบริหารความเสี่ยงแต่ ละประเภท
อย่างเหมาะสม
6.1 การบริหารความเสี่ยง
6.1.1 ความเสี่ยงระดับองค์กร
1) คณะกรรมการกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
2) ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันให้ความสาคัญและมีการบริหารความเสี่ยงใน
ระดับองค์กรตามนโยบายที่วางไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ฝุายบริหารความเสี่ยง เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดลาดับชั้นของความเสี่ยงแต่ละประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยในการจัดทาแผนกลยุทธ์ผู้บริหารระดับสูงต้องนาปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกมาประกอบการพิจารณากาหนดกลยุทธ์และกรอบการดาเนินการเพื่อควบคุม จากัด หรือ
หลีกเลี่ยงผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า
สถาบันบรรลุต่อวัตถุประสงค์ที่กาหนด ทั้งนี้ ให้มีการดาเนินการปรับปรุง การจัดลาดับชั้นความเสี่ยงข้างต้น
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
6.1.2 ความเสี่ยงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารระดับสูงร่วมกับผู้บริหารระดับส่วนงานประเมินความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจ
กระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการปฏิบัติงานของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ คานึงถึง
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ของสถาบันในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐ มีการกาหนด
แผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนตามหลักการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามผลเป็น
รายไตรมาส เพื่อให้การกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงบรรลุผลและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
6.1.3 ความเสี่ยงกรณีเกิดจากเหตุการณ์ไม่ปกติหรือเหตุฉุกเฉิน
จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์วินาศภัย หรือ
ภาวะฉุกเฉินใด ๆ ที่ส่งผลกระทบให้ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ทางานหรือ
สามารถมาปฏิบัติงานได้ โดยให้ทุกส่วนงานกาหนดแนวทางดาเนินการ และจัดเตรียมแผนฉุกเฉิน เพื่อลด
ผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินดังกล่าว ทั้งนี้ แผนฉุกเฉินจะต้องครอบคลุมถึงการกอบกู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
และให้มีการทบทวนและซักซ้อมการดาเนินการตามแผนอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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หมวดที่ 7 การจัดการเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ
สถาบั นกาหนดให้ มีหน่ว ยงานรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสี ย
ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของสถาบันทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการแจ้งด้วยวาจา โทรศัพท์
โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยสถาบันจัดให้มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของสถาบั น โดยกระบวนการดั ง กล่ า วต้ อ งกาหนดเป็ นขั้ น ตอนที่ ชัด เจนเป็ น
ลายลักษณ์อักษรที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ มีการกาหนดเวลาในการดาเนินการที่ชัดเจน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบทุกฝุาย ทั้งนี้ สถาบันจะทาให้พนักงานรวมถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเกิดความเชื่อมั่นในระบบการแจ้งเบาะแส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกปูองบุคคลที่
เป็นผู้แจ้งเบาะแส การรักษาความลับของข้อมูล และ/หรือ ตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส

หมวดที่ 8 แนวทางปฏิบตั ิของผู้บริหารและพนักงาน
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องธรรมภิ บ าลและเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบั น มี ก ารท างานอย่ า งมี
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งของสถาบัน และยึดถือแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
8.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
(1) ห้ามพนักงาน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ ในขณะที่
ครอบครองข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และ
ตนได้ล่วงรู้มาในตาแหน่งหรือโดยการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น หรือนาข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยให้ผู้อื่นกระทาการดังกล่าว
การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานต้องไม่กระทบต่อเวลาทางานและ
ความรับผิดชอบในหน้าที่ และควรเป็นไปในลักษณะของการลงทุนระยะยาว
(2) ให้พนักงานรายงานข้อมูลการถือครองและการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) ผู้ใช้งานต้องไม่ กระทาการที่ผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้ว ยการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ผู้ใช้งานต้องใช้งานอุปกรณ์คอมพิว เตอร์ของสถาบันด้ว ยความระมัดระวัง และ
เก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสมทั้งการใช้งานภายในและภายนอกสถาบัน
(3) ผู้ใช้งานมีหน้าที่ดูแลการใช้งานโดยบุคคลภายนอก ต้องควบคุมดูแลการเข้าถึง
ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน
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(4) ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง ไม่ ใ ห้ ส ถาบั น และบุ ค คลอื่ น
เสียชื่อเสียง เกิดความเสียหาย หรือเกี่ยวพันกับการกระทาที่ผิดกฎหมาย
(5) ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละกระบวนการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานและได้รับอนุญาตจาก
ฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับและการให้บริการข่าวสาร
8.3.1 การรักษาความลับ
(1) พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารลับที่ตนเข้าถึง
(2) การพิจารณาเปิดเผยเอกสารลับใดให้ปฏิบัติตามระเบียบและคาสั่งที่สถาบันกาหนด
8.3.2 การให้บริการข่าวสาร
มีการจัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
8.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง สถาบันจึง
กาหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและอนุกรรมการ และจรรยาบรรณของผู้อานวยการและพนักงาน
อาทิเช่น การกาหนดวิธีการรายงานการถือครองหลั กทรัพย์ของพนักงาน การหลี กเลี่ ยงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยการดารงตาแหน่งอื่นอันอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงไม่รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์2ที่ควรได้ตามกฎหมาย
ในกรณีที่จาเป็นต้องทารายการที่เกี่ยวโยงกับบุคคลข้างต้น คณะกรรมการสถาบันจะดูแล
ให้ ก ารท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงนั้ น มี ค วามโปร่ ง ใส เที่ ย งธรรม และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วโยงจะต้ อ งไม่ มี ส่ ว น
ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงนั้น
8.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานของสถาบัน
(1) สามารถทางานให้สถาบันได้เต็มเวลา
(2) ไม่ทางานให้ บุคคลอื่น หรือองค์กรอื่นใดซึ่งมีการให้ ผ ลประโยชน์ตอบแทน
ในระหว่างเวลาทางานของสถาบัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) มีสิทธิรับเป็นวิทยากร เขียน หรือ ตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่เป็นข้อเขียนของ
ตนเองลงในสื่อสาธารณะได้ แต่หากเป็นการใช้เวลาทางานของสถาบัน หรือใช้ข้อมูลหรือหลักฐานจากสถาบัน
ในการอ้างอิง ต้องขออนุญาตหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อน

หน้ า 23

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

แนวทางธรรมาภิบาลของสถาบัน

บทสรุป
ธรรมาภิ บ าลเป็ น หลั ก การและแนวคิ ด ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้มี ส่วนได้เสีย และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝุาย สถาบันได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กาหนดให้มีแนวทาง
ธรรมาภิบาลและมีการทบทวนอยู่เสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ซึ่ง
จะทาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป
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ภาคผนวก

นิยามของคาสาคัญ
คาที่ใช้
สถาบัน
คณะกรรมการสถาบัน
สถาบันการเงิน
คณะอนุกรรมการ
ผู้อานวยการ
ผู้บริหาร
พนักงาน
ผู้มีส่วนได้เสีย
เครือญาติ

ความหมาย
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ไทย สาขาธนาคารต่างประเทศ บริษัทเงินทุนและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการสถาบันแต่งตั้ง
ผู้อานวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ ผู้อานวยการฝุาย
พนักงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือบุคคลซึ่งมีตาแหน่งหรืออานาจ
หน้าที่ที่คล้ายคลึงกันแต่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น
ผู้ฝากเงิน ประชาชน พนักงาน คู่ค้า (เจ้าหนี้และลูกหนี้) สถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
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1

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการ
แสวงหาผลประโยชน์ ให้ กั บ ตนเอง เครื อญาติ หรือ บุคคลใด 4 โดยอาศั ยการกระทาใด ๆ ที่มีกับ สถาบั น
ซึ่งทาให้เกิดผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของสถาบัน
ทั้งของตนเองหรือของคู่สมรส
2

ประโยชน์ หมายถึง ของขวัญ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน และมิใช่
ทรัพย์สินที่ให้กัน เพื่ออัธยาศัยไมตรี เพื่อเป็นรางวัล หรือให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็น
สินน้าใจ
3

ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวันสาคัญ ซึ่งอาจมีการให้ประโยชน์แก่กันและให้หมายความรวมถึง
โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือ
ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันตามปกติในสังคมด้วย การปฏิบัติที่ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น
1. การนาข้อมูลที่เป็นความลับของสถาบัน ไปใช้ไม่ว่าจะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือนา
ความเสี ยหายมาสู่ส ถาบั น หรือการนาไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอก
ยกเว้น เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดาเนินงานตามปกติหรือเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน
2. การรับหรือให้ของขวัญ หรือของกานัลที่เกินความเหมาะสม เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการ
กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
3. การให้ประโยชน์ที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท แก่ผู้บังคับบัญชาหรือเครือญาติ
ของผู้บังคับบัญชา
4. การเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือสิ่งของจากลูกค้า นายหน้าหรือ
ตัวแทน ผู้รับเหมางาน ผู้ประกอบการ ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
สถาบัน
5. รายการระหว่า งสถาบัน กับบุคคลหรือกิจ การที่เ กี่ยวข้องกัน หมายถึง 1) กรรมการ
2) พนักงานของสถาบัน 3) สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลตามที่กล่าว 4) กิจการที่กรรมการหรือ
พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอานาจในการกาหนดหรือมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการดาเนินงานของกิจการ ได้แก่
(5.1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างสถาบันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(5.2) การทาสัญญาระยะยาวระหว่างสถาบันกับบุคคลหรือหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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4

บุคคลใด หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน

(4) ห้างหุ้นส่วนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจาพวก
จากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจากัด
(5) บริษทั จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2)
หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
(6) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2)
หรือห้างส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
(7) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติ
บุคคล
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รายชื่อเอกสารอ้างอิง
1. พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
หมวดที่ 9 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (พิมพ์ : ธันวาคม 2555)
5. หลักการและแนวทางการกากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552
6. OECD Principles of Corporate Governance 2004
7. แนวทางธรรมาภิบาลของสานักงาน คปภ.
8. แนวทางการกากับดูแลที่ดีของ กบข. (พิมพ์ครั้งที่ 3)
9. แนวทางธรรมาภิบาล ของ ก.ล.ต. (Code of Governance ; ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555)
10. แนวทางปฏิบัติสาหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ หมวดที่ 6 จรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
11. คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของ ปตท.
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