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บทคัดยอ 
การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนแนวปฏิบัติที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในองคกรธุรกิจ เพื่อนําไปสูความสําเร็จดวยการสรางความ

เช่ือมั่นใหแกนักลงทุน ผูถือหุน และผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ พนักงาน ลูกคา ผูตรวจสอบบัญชี
ภายนอก เปนตน    

สถาบันการเงินเปนภาคอุตสาหกรรมที่ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบที่ตองระมัดระวังอยางยิ่งในเรื่อง “ชื่อเสียง” และ 
“ความเชื่อถือ” สถาบันการเงินจะตองดําเนินการทางดานการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อความพึง
พอใจของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยเนนในเรื่องของการปองกันความขัดแยงของผลประโยชน การเปดเผยขอมูลอยาง
โปรงใส การปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอทุกฝาย เปนตน 

สถาบันการเงินควรตองสรางวัฒนธรรมทางดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเกิดขึ้นในองคกร การจัดทํานโยบายและ
แนวปฏิบัติทางดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เชน นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อาจไมใช
เรื่องยาก แตความทาทายอยูที่การดําเนินการใหการกํากับดูแลกิจการที่ดีประสบผลสําเร็จ เพราะเรื่องนี้มิใชเปนเพียงเรื่องของ
กรรมการและผูบริหารเทานั้น แตเปนเรื่องของพนักงานทุกคนดวย 

สถาบันการเงินจะตองดําเนินการอยางมุงมั่นในกระบวนการสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหมีประสิทธิผล แมวาเรื่อง
นี้ตองใชเวลาในการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ แตคุมคาที่จะทําใหองคกรไดรับผลประโยชนสูงสุดในระยะยาว และมี
การเติบโตอยางยั่งยืน 
 
ABSTRACT 

Good Corporate Governance plays an important role in leading a business to success. It brings a higher degree of 
confidence to the investors as well as shareholders and stakeholders which include regulators, employees, customers, 
external auditors, etc. 

Financial Institutions are a unique industry that depend highly on “Reputation” and “Trust”. Financial 
Institutions have to apply the Good Corporate Governance concept in line with the international standards and 
ensure the satisfaction of all the Stakeholders by focusing on the prevention of Conflicts of Interest issues, 
transparent information disclosure, fair treatment, etc.  

Financial Institutions also have to build a Good Corporate Governance culture throughout the organization. 
It seems not to be so difficult to set up the various policies, i.e. the Corporate Governance Policy and the Code of 
Conduct but their implementation is very challenging as Corporate Governance addresses not only directors and 
the management but also implies staff understanding and support as key success factors. 

Financial Institutions will have to take action on the implementation process seriously. Even though it may 
take time to reach a favorable level of the good governance culture it will be beneficial to the organization in the 
long term, giving sustainable growth. 

 
สถาบันการเงินเปนองคกรที่ดําเนินธุรกิจอันเกี่ยวของ

กับ “เงิน” โดยใหบริการลูกคาทั้งประเภทนิติบุคคลและ
บุคคลธรรมดาจํานวนมาก “การไดรับความเชื่อถือจาก
ลูกคา” ซึ่งแมจะดูวามีลักษณะเปนนามธรรม แตในโลก

ของธุรกิจแลวสิ่งนี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความคงอยู
ของสถาบันการเงินแตละแหง ความเชื่อถือจากลูกคาเปน
สิ่งที่ละเอียดออน สถาบันการเงินจึงตองสรางกลไกในการ
ดําเนินธุรกิจใหมีความโปรงใส ซื่อสัตย เปนธรรม หรือที่



อาจกลาวไดวาคือ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” (Good Cor-
porate Governance) 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี นั้น นับวันจะยิ่งมีความสําคัญ
ตอสถาบันการเงินมากขึ้น โดยเปนสิ่งที่เพิ่มมูลคา เสริม 
สรางความมั่นคง และความยั่งยืนของสถาบันการเงินอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้จะเปนประโยชนตอทั้งผูถือหุน ผูมีสวนได
เสีย และผู เกี่ยวของทุกฝายดวย สําหรับผูลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศในขณะนี้ไดใหความสําคัญมากขึ้น
เปนลําดับในการนําปจจัยทางดานการกํากับดูแลกิจการของ
แตละสถาบันการเงินมาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการ
ตัดสินใจในการลงทุน ทั้งนี้ผูลงทุนจะใหมูลคาหุนของ
สถาบันการเงินใดสูงก็ขึ้นอยูกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของสถาบันการเงินนั้นดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดีกับผู
ประกอบธุรกิจโดยทั่วไป 

ธุรกิจในแตละภาคอุตสาหกรรมมีทั้งความเหมือนและ
ทั้งความแตกตางกัน ผูประกอบธุรกิจทุกคนยอมตองการ
กําไรหรือผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน อยางไรก็ตาม
แนวทางการดําเนินธุรกิจในแตละภาคอุตสาหกรรมก็มีความ
แตกตางกัน ไมวาจะเปนดานการเงิน การผลิต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจยิ่งมีความแตกตางกัน
อยางมาก อยางไรก็ตามไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใด การ   
จะทําใหธุรกิจมีการเติบโตอยางยั่งยืนไดนั้น การกํากับดูแล
กิจการที่ดีเขามามีบทบาทเปนอยางมาก 
 
การกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับผูประกอบธุรกิจจะมี
หลักเกณฑพื้นฐานที่เปนแนวยึดถือปฏิบัติ อาทิ 

 มีการจัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแล
กิจการ เพื่อใหบุคลากรในองคกรไดรับทราบและนําไป
ปฏิบัติ 

 สิทธิของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียกับกิจการ 
ตองมีความเทาเทียมกัน 

 มีวิสัยทัศนและแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่
ชัดเจนและปฏิบัติไดจริง 

 มีการขจัดซึ่งความขัดแยงทางผลประโยชน 
 มีการจัดใหมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อพนักงาน

ทุกระดับยึดถือปฏิบัติ 
 มีการใหมีการถวงดุลอํานาจของกรรมการ และ

ผูบริหาร 

 มีการจัดใหมีแนวทางการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการและผูบริหารที่ชัดเจน โปรงใส 

 มีกําหนดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการที่ชัดเจน 
 มีระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายในที่

เหมาะสมกับธุรกิจ 
 

เพื่อใหนําหลักการดังกลาวไปใชปฏิบัติจริงใหได
ประสิทธิผลที่ดี ทุกภาคอุตสาหกรรมยอยตองนําไปประ- 
ยุกตใชใหเหมาะสมตอธุรกิจของตน หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีมิใชเปนสูตรสําเร็จที่ทุกอุตสาหกรรมจะนําไปใช
ไดทันทีและประสบความสําเร็จในการดําเนินการเหมือน 
กัน หากแตวาแตละธุรกิจตองเขาใจลักษณะธุรกิจของ
ตนเองเสียกอนวาการกํากับดูแลกิจการขอใดบางที่ควรเนน
และนําไปปฏิบัติ 

สิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนอยางมากในทุกธุรกิจ ก็คือ การ
สรางวัฒนธรรมองคกรใหเขาใจและยึดถือปฏิบัติดวย 
“จิตใจ” มิเชนนั้นแลวการกํากับดูแลกิจการก็จะมิไดผล
อยางเต็มที่ นอกจากนี้ตองคํานึงเสมอวาการกํากับดูแล
กิจการเปนเรื่องของพนักงานทุกคน มิใชของกลุมใดกลุม
หนึ่งเทานั้น หากแตแรงผลักดันจากกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

ในประเทศไทยเองหนวยราชการที่มีหนาที่กํากับดูแล
ธุรกิจตางๆ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแล
กิจการที่ดีเปนอยางมาก โดยไดสงเสริมใหบริษัทตางๆ มี
ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนไปตามมาตรฐานสากล 
ตัวอยางเชน ไดกําหนดการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ตอง
คํานึงถึงสิ่งเหลานี้ 

1.  การจัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
 นโยบายหลักการกํากับดูแลกิจการของธุรกิจควร

จัดทําเปนลายลักษณอักษรพรอมทั้งเปดเผยในรายงาน
ประจําปใหผูถือหุนและผูเกี่ยวของทุกฝายไดทราบ 

2.  สิทธิและความเทาเทียมกันของผูมีสวนไดเสียกลุม
ตาง ๆ 

 ในระบบการกํากับดูแลมีผูมีสวนไดเสียหลายกลุม
ดวยกัน แตละธุรกิจควรรับรูสิทธิของผูมีสวนไดเสีย เชน 
พนักงาน เจาหนี้ ลูกหนี้ เปนตน และดูแลใหมั่นใจวาสิทธิ
ดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี 

 
 



3.  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการและผูบริหารควรมีภาวะผูนํา วิสัย- 

ทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทและผูถือหุน 

4.  การประชุมผูถือหุน 
 หากเปนบริษัทที่มีผูถือหุนหลากหลายกลุม ในการ

ประชุมผูถือหุนประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให
อยางเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสอยางเทา
เทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามใดๆ ตอที่
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ 

5.  ความขัดแยงของผลประโยชน 
 คณะกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุน ควรพิจารณา

ขจัดปญหาความขัดแยงของผลประโยชนอยางมีเหตุมีผล 
รอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเปนอิสระภายใน
กรอบจริยธรรมที่ดี  

6.  จริยธรรมและจรรยาบรรณในธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริษัทควรสงเสริมใหจัดทําแนวทาง

เกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or Code 
of Conduct) เพื่อใหกรรมการและพนักงานทุกคนไดทราบ 
และเขาใจถึง มาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทและผูถือ
หุนคาดหวัง รวมทั้งใหมีการติดตามการปฏิบัติตามอยาง
จริงจัง 

7.  การมีสัดสวนของกรรมการประเภทตางๆ  ท่ี
เหมาะสม 

 บริษัทควรมีการกําหนดจํานวนและสัดสวนของ
กรรมการที่เปนผูบริหาร และกรรมการที่มีความเปนอิสระ 
ใหมีการถวงดุลอยางเหมาะสม  เพื่อใหกรรมการออก
ความเห็นในเรื่องตางๆ กันอยางกวางขวางและไดบทสรุปที่
ดีเปนประโยชนตอบริษัทอยางสูงสุด ทั้งนี้หากในกรณีที่
บริษัทมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจควบคุม คณะกรรมการ
ควรมีกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนไปตามสัดสวนอยาง
ยุติธรรมตามเงินลงทุนของผูถือหุนรายอื่นๆ ในบริษัท 

8.  การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
ท่ีเหมาะสม 

 ระดับและองคประกอบคาตอบแทนแกกรรมการ 
และผูบริหาร ควรเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและ
ผูบริหารที่มีคุณภาพตามที่ตองการ โดยเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทระดับ คาตอบแทน ตองสอดคลองกับผลการ

ปฏิบัติงานของแตละคน และมีวิธีประเมินผลกรรมการ/
พนักงานที่ชัดเจน 

9.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการควรจัดทํา รักษาไว และทบทวน

ระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน 
และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ตลอดจน
จัดการความเสี่ยง และการใหความสําคัญกับสัญญาณเตือน
ภัยลวงหนา และรายการผิดปกติทั้งหลาย รวมท้ังควรจัดให  
มีงานตรวจสอบภายในแยกเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัท 

10. คณะกรรมการชุดยอย 
  บริษัทโดยคณะกรรมการควรกําหนดใหมีคณะ 

กรรมการชุดยอยๆ เพื่อเนนในงานเฉพาะดาน และแบงเบา
ภาระของคณะกรรมการของบริษัท 

 
สถาบันการเงินก็เชนกัน มีแนวทางและมีความเสี่ยงใน

การดําเนินธุรกิจที่แตกตางออกไปจากภาคอุตสาหกรรม 
อื่นๆ มาก สถาบันการเงินเปนธุรกิจที่มีผลกระทบตอประชา 
ชนอยางสูง จึงเปนธุรกิจหนึ่งที่ทางการออกหลักเกณฑการ
กํากับดูแล (Regulatory Supervision) อยางละเอียด สถาบัน
การเงินตองดูแลและปฏิบัติตามกฎเกณฑโดยเครงครัด เพื่อ
ความมั่นคงและความนาเชื่อถือเปนสิ่งที่สถาบันการเงินตอง
ใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ เพื่อใหการกํากับดูแลกิจการ
ลุลวงตามเปาหมายที่ต้ังไว 
 
หลักการเบื้องตนในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น 
สถาบันการเงินพึงคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังนี้ 

 ความโปรงใส (Transparency) 
 ความซื่อสัตย (Integrity) 
 ความรับผิดชอบ (Accountability) 
 ความเปนธรรม (Fairness) 
 ความสมบูรณ ถูกตอง ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ของทางการ (Regulatory Compliance) 
 ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 
 ความยั่งยืนในการเติบโตอยางตอเนื่อง (Sustain-

able Growth) 
จากหลักการเบื้องตนดังกลาว ที่สถาบันการเงินตอง

คํานึงถึงนั้น ในวิธีปฏิบัติแลวสถาบันการเงินควรประเมิน
ตนเองกอนวาปจจุบันการกํากับดูแลกิจการของตนเอง 
 



เปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลแลวมีขอดีและขอควร
ปรับปรุงอยางไรบาง (Good Corporate Governance Assess-
ment) ตัวอยางเชน 

•   การจัดโครงสรางองคกร ต้ังแตระดับคณะกรรมการ
ธนาคาร มีการถวงดุลระหวางกรรมการที่เปนอิสระ และ
กรรมการที่เปนผูบริหารเหมาะสมมากนอยเพียงไร มีการ
คํานึงถึงคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ของกรรมการใหมี
หลากหลายหรือไม ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอองคกร รวมไปถึง
การกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมและโปรงใส ซึ่งมีความ
เปนธรรมตอผู ถือหุนรายยอยในการรับทราบและให
ความเห็นได 

•   การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนเปนไปตาม
กฎเกณฑของทางการและครบถวนตรงตามเวลาหรือไมให
ขอมูลที่โปรงใสและเพียงพอที่ผูลงทุนหรือผูใชขอมูลจะ
นําไปใชประโยชนหรือไม 

•   การมีจรรยาบรรณทางธุรกิจใหกรรมการ และ
พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ โดยเปรียบเสมือน “ขอ
เตือนใจ” ใหทุกคนอยูในกรอบการปฏิบัติที่ดีงาม เชน การ
รักษาความลับและขอมูลของลูกคา การไมหาประโยชนสวน
ตนจากขอมูลภายในองคกร เปนตน 
 

เมื่อสถาบันการเงินทําการประเมินตนเองแลว ก็จะได
ทราบถึงระดับของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบัน
การเงินนั้นๆ จากนั้นก็เริ่มดําเนินการกําหนดแนวปฏิบัติ ซึ่ง
ความสําคัญจะอยูที่การเสริมเรื่องของการกํากับดูแลกิจการ  
ที่ดีเขาไปแทรกอยูในทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจและ
การปฏิบัติงานดวย ซึ่งพอจะสรุปและใหรายละเอียดไดดังนี้ 

1. มีการจัดใหมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจอันจะนํา 
ไปสูความสําเร็จ โดยสามารถวัดผลไดชัดเจน ทั้งในระดับ
องคกร ผูบริหาร และพนักงาน การกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ
นอกจากการคํานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดตามหลักเกณฑ   
แลว ในมุมมองของการกํากับดูแลกิจการที่ดีแลวตองคํานึง
ในเรื่องตอไปนี้ เชน 

  ความเปนธรรมตอลูกคา ไดแก การคิดดอกเบี้ย 
คาธรรมเนียมสําหรับลูกคาแตละรายท่ีมีความเหมาะสม
สําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน 

  ความโปรงใสในการประกาศและใหขอมูลแก
ลูกคา โดยตองมีความชัดเจน เขาใจงาย ไมทําใหเกิดความ
เขาใจผิด เชน คาบริการที่ตองจาย ที่เห็นไดชัดในปจจุบัน คือ 

กรณีเรื่องของ Credit Card ที่มักจะมีปญหารองเรียนจาก
ลูกคาอยูเสมอ 

   การเลือกคูคาในการทําธุรกิจ ตัวอยางเชน การให
สินเชื่อแกธุรกิจที่อาจมีผลในทางลบตอสังคม อาทิ ธุรกิจ
บันเทิงบางประเภท หรือธุรกิจที่อาจเกี่ยวพันกับสิ่งผิด
กฎหมาย นั้นก็คือ การที่สถาบันการเงินตองรูจักตัวตนและ
กิจการของลูกคา (Know Your Customer) เปนอยางดี 

   การระมัดระวังในเรื่องของความขัดแยงของ
ผลประโยชน (Conflicts of Interest) กลาวคือ การทํารายการ
กับบริษัทหรือบุคคลที่สถาบันการเงินเขาไปเกี่ยวของ เชน 
ในรูปของบริษัทลูก ญาติพ่ีนองของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน ควรปฏิบัติตามกฎเกณฑของทางการ และมีความ
โปรงใสในการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน ทั้งนี้ตอง      
เปนการดําเนินการไปเพื่อประโยชนขององคกรเปนสําคัญ
ดวย โดยมิใชเปนลักษณะของการถายเททางผลประโยชน
ระหวางบริษัทในกลุมแตอยางใด 

   การกําหนดการวัดผลการปฏิบัติงานควรคํานึงถึง
การปฏิบัติงานของผูบริหาร พนักงาน วาเปนไปโดยมีจริย-
ธรรมและรักษาไวซึ่งจรรยาบรรณที่ดีหรือไมดวย 

2.  มีการกําหนดผูรับผิดชอบ อํานาจตัดสินใจ รวมทั้ง
ขั้นตอนการอนุมัติในงานตางๆ ที่ชัดเจนตั้งแตระดับพนัก 
งาน จนถึงระดับคณะกรรมการสถาบันการเงินนั้นๆ ความ
ชัดเจนในการกําหนดความรับผิดชอบ (Accountability) ของ
บุคลากรในงานยอมเปนสวนหนึ่งของการสรางความสําเร็จ
ในงาน การที่ผูบริหารใหพนักงานมี Sense of Ownership 
ในงานยอมเปนพื้นฐานของการสรางงานที่มีคุณภาพ อยาง 
ไรก็ตามสถาบันการเงินตองสรางกลไกที่เหมาะสมเพื่อให
เกิดการกาํกับดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ ดวย ตัวอยางไดแก  

   กระบวนการตัดสินใจ ตองระมัดระวังมิใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน เชน ผูอนุมัติการใหสินเชื่อ
ไมพึงเปนผูมีสวนไดเสียหรือผูเกี่ยวของกับลูกคาหรือผูกู
รายนั้นๆ 

   กรณีที่มีการปฏิบัติที่อาจไมเปนไปตามนโยบาย 
หรือกฎเกณฑโดยทั่วไป ควรตองขออนุมัติจากระดับที่มี
อํานาจสูงกวา เปนตน 

3.  มีการสรางกลไกใหเกิดการสอดคลองและประสาน 
กันอยางลงตัว ระหวางคณะกรรมการสถาบันการเงิน 
ผูบริหารระดับสูง รวมถึงการจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย
ตางๆ 



   ธุรกิจสถาบันการเงินในยุคปจจุบันมีความ
ซับซอนขึ้นมาก โครงสรางขององคกรจึงตองมีกรรมการ
ชุดยอยๆ ที่ไดรับการแตงตั้งใหคณะกรรมการธนาคารกํากับ
ดูแลในเรื่องตางๆ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน เปนตน ทั้งนี้ กลไกที่สําคัญก็คือ ความ
เปนอิสระในการดําเนินการ รวมทั้งสามารถตรวจสอบและ
สอบยัน (Check and Balance) ไดเปนอยางดี เชน การที่
คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการที่เปน
อิสระ เปนสิ่งที่จะชวยใหผูถือหุนรายยอยมีความมั่นใจไดวา
มีผูที่คอยกํากับดูแลในเรื่องบัญชีการเงินและดานอื่นๆ อีก
ช้ันหนึ่ ง  นอกจากการที่มี ผูบริหารเปนผูดํ าเนินธุรกิจ
ประจําวันอยูแลว 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น มีความ 
สําคัญยิ่งที่จะดูแลความเสี่ยงในดานตางๆ ในการบริหาร
สถาบันการเงิน อันไดแก Market Risk, Credit Risk และ 
Operational Risk ซึ่งหากมิไดมีการกํากับดูแลอยางดีแลว อาจ
ทําใหเกิดความเสียหายรุนแรงได 

4.  การจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี 
 การจัดใหมีการตรวจสอบภายใน นั้น เปนปกติของ

ธุรกิจในปจจุบัน หากแตสําหรับสถาบันการเงินแลว การมี
ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายในที่เขมแข็งและ
ทันสมัยในเชิงเทคโนโลยีเปนสิ่งจําเปนยิ่ง ดวยความซับ 
ซอนของธุรกิจการเงิน ยิ่งกวานั้น สถาบันการเงินเปนธุรกิจ 
ที่มีลักษณะตองมีการแบงแยกหนาที่ ผูปฏิบัติ ผูสอบทาน 
และผูตรวจสอบ การควบคุมภายในที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงทาง
ธุรกิจของสถาบันการเงินในดานตางๆ ไดเปนอยางมาก 

5.  การจัดใหมีการติดตามใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามกฎเกณฑของทางการ 

 ดวยธุรกิจสถาบันการเงินอยูภายใตการกํากับดูแล
ของทางการหลายแหง โดยมีรายละเอียดในการกํากับดูแล
จํานวนมากและซับซอน สถาบันการเงินจึงพึงมีหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตางๆ 
ใหเปนไปตามกฎเกณฑที่ทางการกําหนดไว (Compliance 
Unit) รวมทั้งดูแลใหขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑโดยครบถวน นอกจากนี้
แลว Compliance Unit ยังมีหนาที่ใหความรูแกหนวยงาน
ภายในตางๆ เกี่ยวกับกฎเกณฑตางๆ ของทางการที่พึง
ปฏิบัติตามดวย ทั้งนี้ เปนหนาที่ของพนักงานทุกคนใน

องคกรที่ตองปฏิบัติงาน โดยเขาใจถึงกฎเกณฑและดูแล
ตนเอง (Self-Regulated) ใหปฏิบัติงานอยางถูกตองครบ 
ถวน 

6.  การเปดเผยขอมูลท้ังภายในและภายนอกของ 
สถาบันการเงินเปนไปอยางเพียงพอ  และตามเวลาที่
เหมาะสม 

 การที่สถาบันการเงินจดทะเบียนอยูในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย จึงตองมีความรับผิดชอบ และ
ดําเนินการตอบุคคลที่ 3 หรืออาจเรียกวาผูมีสวนไดเสีย เชน 
ผูถือหุนทุกราย ผูฝากเงิน พนักงาน หนวยราชการ เจาหนี้ 
เปนตน ใหมีความทัดเทียมกัน การเปดเผยขอมูลอยาง
โปรงใส ชัดเจน ตามเวลาที่กําหนด และเหมาะสม เปนสิ่งที่
สําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะผูที่ไดรับขอมูลจะไดวิเคราะห
ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของดวยขอมูลที่ถูกตองและทันตอ
เวลา อยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้คงตองแยกแยะใหถูกตอง
ระหวาง “ความลับทางธุรกิจ” กับ “ความโปรงใส” ซึ่งเปน
เรื่องที่มีความละเอียดออนมาก ดังนั้น สถาบันการเงินแตละ
แหงจึงตองตระหนัก และระมัดระวังในเรื่องนี้ใหดี เพื่อมิ 
ใหเกิดความเสียหายกับธุรกิจได 

7.  การกําหนดผลตอบแทนอยางสมเหตุสมผล 
 บุคลากรเปนเรื่องสําคัญยิ่งตอทุกองคกร แมวาการ

สรางผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนเปนทฤษฎีที่ผูบริหาร
คํานึงถึง แตการจะเปนเชนนั้นได  ก็ตองมีบุคลากรที่มี
คุณภาพและมีจริยธรรมดวย การบริหารงานบุคคลโดยการ
ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมเปนเรื่องสําคัญยิ่ง และเปนหนึ่ง
ในเรื่องของการกํากับดูแลกิจการที่องคกรขาดมิได ผลตอบ 
แทนนั้นมิใชเปนเรื่องของตัวเงินเทานั้น แตตองคํานึงถึง
ตําแหนงงาน ความมั่นคงในงาน โอกาสในการกาวหนา และ
สิ่งที่มักจะไมไดกลาวถึงกันบอยก็คือ การสรางวัฒนธรรม
และบรรยากาศที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเปนผลให
พนักงานเกิดความภูมิใจและทํางานดวยความจงรักภักดี 
(Loyalty) ตอองคกร อันนําไปสูการทํางานอยางมีประสิทธิ-
ภาพ และผลงานที่ออกมาจะมีประสิทธิผลที่ดีดวย 

8.  การสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความรับ        
ผิดชอบ 

 เรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจนั้น ทุกองคกรไดให
ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ การกําหนดเปนลายลักษณอักษร 
และประกาศใหพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
เปนจุดเริ่มตนที่ดี แตการที่จะทําใหทุกคนปฏิบัติงานออกมา 



ดวยจิตใจของตนนั้นเปนเรื่องที่ไมงาย ดังนั้น สถาบันการ 
เงินคงจะตองจัดใหมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยใหพนัก 
งานคํานึงถึงลักษณะธุรกิจของสถาบันการเงินวาทุกคนตอง
ชวยกันปองกันความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputation Risk) 
และสรางความเชื่อมั่น (Trust) ตอลูกคาประชาชน 
 

จรรยาบรรณทางธุรกิจของสถาบันการเงินอยางนอย
จึงควรจะตองเนนลงไปใน 4 เรื่องหลักๆ ดังนี้ 

1)  ความซื่อสัตย และมีคุณธรรม 
2)  การรักษาความลับของลูกคา 
3)  การขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน 
4)  การปฏิบัติตามกฎเกณฑและกฎหมาย เปนตน 

 
ตัวอยางในเรื่องดังกลาวไดแก การที่สถาบันการเงินจะ

รูขอมูลของลูกคาเปนอยางดี รวมไปถึงอาจทราบความลับ
ทางธุรกิจของลูกคา ซึ่งสถาบันการเงิน ผูบริหาร และ
พนักงานตองพึงที่จะไมใชประโยชนจากสิ่งเหลานั้น เชน 
สรางประโยชนใหตนเอง การทําธุรกิจแขงขันกับลูกคา 
หรือพนักงานนําธุรกิจสวนตัวมาหาประโยชนจากลูกคา 
เปนตน ทั้งนี้เช่ือวาหลายๆ สถาบันก็ไดกําหนดแนวปฏิบัติ 
รวมถึงบทลงโทษในเรื่องเหลานี้อยางละเอียดดวย 

ที่ไดนําเสนอมาทั้งหมดนั้น เปนมุมมองที่เนนในแนว 
ทางที่พึงปฏิบัติสําหรับองคกร “สถาบันการเงิน” ในเรื่อง
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เรื่องดังกลาวมิใชเปน
เรื่องที่เปนนามธรรมหรือจับตองมิได และมิใชเปนเรื่องที่
เกี่ยวของในระดับองคกร หรือระดับกรรมการเทานั้น แต
การสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเกิดขึ้นเปนเรื่องของทุก
คนในองคกรจะตองรวมมือกันเพื่อใหไปในทิศทางเดียวกัน 
ความจริงจังในการนําไปปฏิบัติ (Implementation) เปนสิ่งที่
สําคัญยิ่งในการนําไปสูความสําเร็จและความสมบูรณของ
การกํากับดูแลกิจการในที่สุด 
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