นโยบายการกากับดูแลกิจการ
Corporate Governance Policy
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็ นธนาคารแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดาเนินธุรกิจโดยนาหลักชะรีอะฮ์
อย่า งเต็ม รูป แบบมาเป็ นหลัก ในการกาหนดแนวคิด และวิธีก ารดาเนิน งานของธนาคาร เป็ น องค์ก ร รัฐวิสาหกิจ
(State-Owned Enterprises) ที่มีบทบาทสาคัญในการให้ บริการด้ านการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ มีหลักคาสอนหลายประการที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ท่านศาสดามูฮมั หมัด(ซ.ล.)
ได้ สอนให้ มนุษย์ทุกคนใช้ ชีวิตประจาวัน โดยไม่ทาสิ่งที่ไม่ดีแก่ใคร นอกจากนัน้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็ น
สถาบันการเงินที่รัฐบาลเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้ การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง
ธนาคารได้ นาเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย หลักการกากับดูแลกิจการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสากลของ OECD/World Bank นามาประกอบเป็ นมาตรฐานในการกากับดูแล
การดาเนินงานของธนาคาร เพื่อให้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องได้ รับความเป็ นธรรม การบริ หารจัดการธนาคารของรัฐในการ
กากับดูแลกิจการที่ดีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถ่วงดุลอานาจที่ตรวจสอบได้
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารมีทัง้ หมด 6 หมวด ทัง้ 6 หมวดนีไ้ ด้ นาหลักธรรมาภิบาลตาม
มาตรฐานสากล 7 ประการ โดยจัดโครงสร้ างและกลไกการบริ หารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการของ
การถ่วงดุลและการกระจายอานาจของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ พนักงาน และผู้มี
ส่วนได้ เสีย โดยสะท้ อนถึงองค์ประกอบ 7 ประการ อันประกอบไปด้ วย :1. Integrity คือ คุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และคุณธรรม
2. Transparency คือ คุณสมบัติด้านความโปร่งใส การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ตรวจสอบได้
3. Accountability คือ คุณสมบัติด้านความรับผิดชอบต่อผลงาน หมายถึงต้ องมีความรู้ ความสามารถ
ความน่าเชื่อถือ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมืออาชีพในระดับที่ธนาคารมีความคาดหวังในตัวบุคลากรนันๆ
้
ในการเป็ นผู้นาหรื อผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่นนั ้ ๆเยี่ยงผู้ประกอบการ ผู้บริ หาร
และพนักงานธนาคารทุกคนต้ องนาเอาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของตนเองมาใช้ กับ
องค์กรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
4. Responsibility คื อ คุ ณ สมบัติ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ หมายถึ ง ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ภาระหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและรอบคอบ มี
ความเข้ าใจ เอาใจใส่ ทุ่มเท กระตือรือร้ นให้ งานที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบนัน้ บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนด ทันเวลา ด้ วยความเอาใจใส่อย่างมีวินยั ไม่ชกั ช้ า เพื่อประโยชน์สงู สุดขององค์กร
- ทาหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง – Duty of Care
- ทาหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต – Duty of Loyalty
- ทาหน้ าที่เพื่อประโยชน์สว่ นรวม – Best Interest of the Bank
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5. Equitable Treatment คือ คุณสมบัติด้านการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน เช่น
- กรรมการทุกคนอาจมีบทบาทหน้ าที่ต่างกัน แต่มีความรับผิดชอบเท่าเทียมกันทุกคน
- การก าหนดให้ คณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารเปิ ด เผยข้ อมูล เกี่ ย วกับ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของตนและผู้ ที่
เกี่ยวข้ อง ทังทางตรง
้
และ/หรื อ ทางอ้ อมกับธนาคาร
- กาหนดให้ การจัดซื ้อจัดจ้ างต้ องมีการเผยแพร่ พร้ อมข้ อกาหนด TOR อย่างเปิ ดเผย รวมถึงมูลค่างาน
ที่ว่าจ้ าง ทังก่
้ อนและหลังการว่าจ้ างบน Website ของธนาคาร เป็ นต้ น
6. Best Practice คือ คุณสมบัติในการส่งเสริ มพัฒนาการกากับดูแลด้ านจรรยาบรรณและจริ ยธรรมที่ ดีใน
เชิงวิชาชีพ เช่น หากมีการร้ องเรี ยนใดๆ ต้ องจัดให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยนและมีหน่วยงานกลางทาหน้ าที่
รับเรื่องร้ องเรียนและดาเนินการตอบข้ อร้ องเรียนให้ ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
7. Participation คื อ คุณ สมบัติ ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ู มี ส่ ว นได้ เ สี ย มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ การ
ดาเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อตัวบุคคล หน่วยงาน คุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม เช่น
การจัดให้ มีหน่วยงานรับผิดชอบด้ าน Corporate Social Responsibilities and Contribution เป็ นต้ น
Corporate Governance
• ผู้ถือหุ้น
ธนาคาร
แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ธนาคารที่มีความรู้
หลากหลาย
รับผิดชอบ รายงาน
ต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร สร้ าง
มูลค่าเพิ่ม

• ฝ่ ายจัดการ

รับผิดชอบต่อผู้ถือ
หุ้นธนาคาร กาหนด
นโยบาย กากับดูแล
ฝ่ ายจัดการและ
เพิ่มมูลค่าเพิ่ม

• คณะกรรมการ
ธนาคาร

ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน
ลูกจ้ าง ลูกค้ า

• ผู้มีสว่ นได้ เสีย
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ความสาคัญและประโยชน์ ของการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. เสริ มสร้ างระบบการบริ หารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจนเป็ นสากล ซึ่งจะช่วยให้ ธนาคารมี
ศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น
2. สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้มีส่วนได้ เสีย โดยสนับสนุนให้ มีการสื่อสารระหว่างธนาคารและผู้มีส่วนได้ เสีย
ทังทางตรง
้
และผ่านช่องทางรับเรื่องร้ องเรียน
3. เป็ นเครื่องมือวัดผลการดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยนาข้ อผิดพลาดต่างๆมาปรับปรุงแก้ ไข
4. สร้ างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหารต่อผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ายรวมทังเป็
้ นการ
สร้ างพันธะผูกพันเพื่อให้ ฝ่ายจัดการใช้ อานาจภายในขอบเขตที่กาหนด
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของ
ธนาคาร บุคลากรของธนาคารทุกคนต้ องศึกษาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ธนาคารโดยละเอียดถี่ถ้วน และยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด รวมทัง้ จะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ และให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับ ตลอดจนการปฏิบตั ิที่สอดคล้ อง
กับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของธนาคาร
บุคลากรของธนาคารจะต้ องร่ วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ บุคลากรทุกคนรายงานผู้บงั คับบัญชา
หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรื อขัดต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคาร กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
ได้ ที่ส่วนธรรมาภิบาล และ/หรื อร้ องเรี ยนโดยตรงผ่านสานักป้องกันการทุจริ ต ซึ่งเป็ นหน่วยงานกลางของธนาคารใน
การรับเรื่องร้ องเรียนทุกประเภท ทุกช่องทาง
การร้ องเรียน
ธนาคารจะรั บฟั ง ทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส และติดตามเอาใจใส่ภายใต้ กรอบระยะเวลาที่
ธนาคารกาหนดไว้ ในระเบียบปฏิบตั ิงาน เรื่ องการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและข้ อขัดข้ อง รวมทังให้
้ ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
ในกรณีผ้ รู ้ องเรี ยนและชื่อพยานมีความประสงค์ให้ รักษาเป็ นความลั บ ผู้ร้องเรี ยนและพยานจะได้ รับความคุ้มครองไม่
เปิ ดเผยชื่อทังในระหว่
้
างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
การทบทวน
เพื่อให้ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีมีความเป็ นปั จจุบัน ทันสมัย สอดคล้ องตามกฏหมาย กฏเกณฑ์
ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังมี
้ ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม จึงควรให้ มีการทบทวนนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ หรือมีการทบทวบ/ปรับปรุงตามความเหมาะสม
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หลักชะรี อะฮ์ ท่ กี ล่ าวถึงการกากับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ดังนี ้
1. ความซื่อสัตย์ สุจริต และคุณธรรม (Integrity)
คาสอน (ฮะดีษ) จากท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้ กล่าวถึงความซื่อสัตย์ สุจริ ต ไว้ ว่า “ท่ านทัง้ หลายจงมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต ต่ อผู้ท่ ใี ห้ ความไว้ วางใจต่ อท่ าน และจงอย่ าบิดพลิว้ กับผู้ท่ บี ิดพลิว้ กับท่ าน”
(บันทึกโดยอะบูดาวุด อัตติรมีซีย์ และ อัดดารุกฏุ นีย์)
ความซื่อสัตย์ สุจริ ต เป็ นหลักการที่จ าเป็ นต่อทุกสัง คมและทุกองค์ กร อิสลามให้ ความสาคัญเรื่ องความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ตอย่างมาก ถือเป็ นหน้ าที่รับผิดชอบอย่างหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ความซื่อสัต ย์สจุ ริ ตจะทาให้ เกิด
ความไว้ วางใจต่อกัน ทาให้ หน้ าที่การงานมีสิ ริมงคลและมี ความเจริ ญก้ าวหน้ า (บะรอกะฮ์) ทาให้ เป็ นที่รักใคร่ ข อง
ผู้ร่วมงาน ผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้มาติดต่อ และผู้ใช้ บริการ
2. ความโปร่ งใสในการปฏิบัติหน้ าที่ (Transparency)
คาสอน (ฮะดีษ) จากท่านศาสดามุฮมั มัด (ซ.ล.) กล่าวว่า “ท่ านทัง้ หลายจงยึดความสัจจริ งเถิด แท้ จริ ง
ความสัจจริงจะ นาไปสู่ความดี และความดีจะนาไปสู่สวรรค์ ”
(บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์และมุสลิม)
ความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิหน้ าที่ หมายถึง การมีความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการ มีระบบงานที่ ชัดเจน มี
การเปิ ดเผยข้ อมูล ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างถูกต้ อง โปร่ งใสสอดคล้ องกับเวลาและสถานการณ์
ตลอดจนมีกระบวนการที่ตรวจสอบได้ ในทุกขันตอน
้
ซึ่งศาสนาอิสลามสนับสนุนให้ มีการบริ หารจัดการอย่างโปร่งใส
คือ การพูดในสิ่ง ที่เป็ นความจริ ง ปฏิบัติในสิ่ งที่ดีงาม และออกห่างจากสิ่งไม่ดี เช่น การพูดปด การหลอกลวง
ตลอดจนการรักษาสัญญาที่ให้ ไว้
3. ความรับผิดชอบต่ อผลการปฏิบัติหน้ าที่ (Accountability)
คาสอน (ฮะดีษ) จากท่านศาสดามุฮมั มัด (ซ.ล.) กล่าวว่า “พวกท่ านทุกคนมีหน้ าที่ต้องรั บผิดชอบ และ
พวกท่ านทุกคนต้ องถูกสอบสวนจากหน้ าที่นัน้ ”
(บันทึกโดย อัลบุคอรีย์)
ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง การตระหนัก ในสิ ท ธิ ห น้ า ที่ ความส านึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบ การใส่ใ จ การ
กระตือรื อร้ นในการแก้ ไขปั ญหา รวมทัง้ การเปิ ดโอกาสและการพร้ อมที่จะถูกตรวจสอบและประเมินผล เป็ นการ
สะท้ อนให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ความรับผิดชอบ มิใช่เพียงแต่รับผิดชอบต่อตนเองเท่านัน้ หากเป็ นภารกิจต่อสังคมโดยทัว่ ไปในทุกตาแหน่ง
ทุกระดับ ความรับผิดชอบ หรือ อะมานะฮ์จะเพิ่มขึ ้นเรื่อย ๆ เมื่ออยู่ในตาแหน่งที่สงู ขึ ้น ซึง่ ตาแหน่งที่สงู ขึ ้นนันจะขยาย
้
ความรับผิดชอบและขอบเขตแห่งการดูแลให้ เพิ่มขึ ้น
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4. ความสานึกในหน้ าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
คาสอน (ฮะดีษ) จากศาสดามุฮมั มัด (ซ.ล.) กล่าวว่า “แท้ จริงอัลลอฮ์ ทรงรั ก เมื่อคนหนึ่งคนใดจากพวก
ท่ านปฏิบัติหน้ าที่การงาน ซึ่งเขาจะปฏิบัติอย่ างมีประสิทธิภาพ"
(บันทึกโดย อัลบัยฮะกีย์ และอัฏฏ็อบรอนีย์)
อิสลามสอนให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ อีกทังให้
้ ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อผู้
ที่ให้ ความไว้ วางใจต่อตนโดยไม่บิดพริว้ ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดความพอใจและประทับใจในผลงาน
ความสานึกในหน้ าที่รับผิดชอบด้ วยขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอนัน้ เป็ นสิ่งที่ทกุ คนพึงมีใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เต็มกาลังความสามารถ และมีความซื่อสัตย์เป็ นที่ไว้ วางใจ
5. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยสุจริต และพิจารณาให้ เกิดความเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment)
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสไว้ ในอัลกุรอาน ความว่า “และพวกเจ้ าจงให้ ความเที่ยงธรรมเถิด แท้ จริง อัลลอฮ์ ทรง
รั กใคร่ บรรดาผู้ให้ ความเที่ยงธรรม”
(อัล-หุญรุ อต : 9)
“และจงอย่ าให้ การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดทาให้ พวกเจ้ าไม่ ยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด มันเป็ นสิ่งที่
ใกล้ กับความยาเกรงยิ่งกว่ า”
(อัล-มาอิดะฮ์ : 8)
และมีคาสอน (ฮะดีษ) จากท่านศาสดามุฮมั มัด (ซ.ล.) กล่าวว่า “แท้ จริงสิทธิของบุคคลทัง้ หลายจะได้ รับ
การชาระอย่ างสมบูรณ์ ในวันพิพากษา”
(บันทึกโดย อะห์มดั และมุสลิม)
ธนาคารให้ ความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ทังผู
้ ้ ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้ า คู่ค้า
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน โดยเน้ นการมีโครงสร้ างและกระบวนการที่เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่าง
คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ และสร้ างความมัน่ ใจแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยสุจริต
6. การส่ งเสริมพัฒนาการกากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Best Practice)
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ตรัสไว้ ในอัลกุรอาน ความว่า “และแท้ จริง เจ้ านัน้ อยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ ”
(อัลกอลัม : 4)
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประกาศยืนยันว่า ท่านศาสดามุฮมั มัด (ซ.ล.) อยู่ในจรรยามารยาทที่ยิ่งใหญ่เป็ นแบบอย่าง
อันดีงามแก่มวลมุสลิมและบุคคลทัว่ ไป
คาสอน (ฮะดีษ) จากท่านศาสดามุฮมั มัด (ซ.ล.) กล่าวเกี่ยวกับคุณธรรมความดีงามว่า : “การที่ท่านสักการะ
ต่ ออัลลอฮ์ เสมือนกับว่ าท่ านเห็นพระองค์ ถึงแม้ ว่าท่ านไม่ เห็นพระองค์ แต่ พระองค์ ทรงเห็นท่ าน”
(บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์)
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คาสอน (ฮะดีษ) จากท่านศาสดามุฮมั มัด(ซ.ล.) กล่าวว่า “จงยาเกรงอัลลอฮ์ ไม่ ว่าท่ านจะอยู่ท่ ีใด และจง
ตามหลังความชั่วด้ วยการทาดี มันย่ อมลบล้ างกันได้ และจงปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อนมนุษย์ ด้วยกิริยามารยาทที่
ดีงาม”
(บันทึกโดย อัตติรมีซีย์)
จรรยาบรรณ คือ แนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ า
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อสร้ างวิสยั ทัศน์แห่งการประกอบการที่เสริ มความสามารถในเชิงการแข่งขันภายใต้
แบบแผนที่ดีงามของจริยธรรมธุรกิจ
7. การมีส่วนร่ วม (Participation)
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ตรัสไว้ ในอัลกุรอาน ความว่า “พวกท่ านทัง้ หลายจงร่ วมมือกันในเรื่ องความดีงามและ
ความยาเกรง และจงอย่ าร่ วมมือกันในสิ่งที่เป็ นบาป และการเป็ นศัตรู กัน”
(อัลมาอิดะฮ์ : 2)
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ตรัสไว้ ในอัลกุรอาน ความว่า “จงยึดมั่นสายเชือก(ศาสนา)ของอัลลอฮ์ อย่ างพร้ อมเพรี ยง
กันและจงอย่ าแตกแยกกัน”
(อาลิอิมรอน : 103)
อิสลามให้ ตระหนักถึงความสาคัญของการปรึ กษาหารื อ (ชูรอ) ให้ เกิดขึน้ ในการดาเนินงาน ดังที่อัลลอฮ์
(ซ.บ.) ตรัสไว้ ในอัล กุรอาน ความว่า “ และจงปรึ ก ษาหารื อกั บ พวกเขาในกิ จ การทัง้ หลาย ครั ้นเมื่ อเจ้ า ได้
ตัดสินใจแล้ ว ก็จงมอบหมายแด่ อัลลอฮ์ เถิด แท้ จริงอัลลอฮ์ ทรงรั กใคร่ ผ้ มู อบหมายทัง้ หลาย”
(อาลิอิมรอน : 159)
ค าสอน (ฮะดี ษ ) จากท่ า นศาสดามุ ฮั ม มั ด (ซ.ล.) กล่ า วไว้ มี ใ จความสรุ ป ได้ ว่ า “การร่ วมมื อ กั น
เปรี ยบเสมื อ นการลงเรื อ ลาเดี ยวกั น ทุ ก คนจะต้ อ งดู แลตั ก เตื อ นกั น ไม่ ป ล่ อ ยให้ ผ้ ู ท่ ี ไ ม่ ร้ ู ทาตามความ
ต้ องการ โดยไม่ คิดถึงความหายนะของคนบนเรือทัง้ หมด"
(บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์)
หมายถึง การส่งเสริ มให้ ประชาชน หรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการใด
ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อตัวบุคคล หน่วยงาน สิ่งแวดล้ อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็ นอยู่ของชุมชน
หรือท้ องถิ่นอิสลามให้ ความสาคัญกับการประชุมปรึกษาหารื อ(ชูรอ) เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการกระจายโอกาสแก่ผ้ มู ีส่วน
ได้ เสียให้ มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร สิ่งแวดล้ อม
และความเป็ นอยู่ของชุมชนหรือท้ องถิ่น อิสลามให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมและให้ ความร่วมมือกันในสิ่งที่ดีงาม
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หมวดที่ 1
การดาเนินการของภาครั ฐในการกากับดูแล
(The Principles of Good Corporate Governance by the State)
หลักการ
ธนาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทยเป็ นองค์ ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ (State-Owned Enterprises) จั ด ตั ง้ โดย
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทสาคัญในการให้ บริ การด้ านการเงิน
ตามหลักศาสนาอิสลาม (ชะรี อะฮ์) ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภาครัฐจะต้ องให้ ความสาคัญใน
ฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมตามกฏหมายทั่วไป เพื่ อเป็ นกลไกในการสร้ างโอกาสให้ ประชาชน
เข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ อย่างเสมอภาค มีคุณภาพการบริ หารจัดการที่ดี โปร่ งใส มั่นคง ตลอดจนใช้ ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันภาครัฐเองก็จะต้ องเพิ่มมูลค่าทางกิจการ กาหนดบทบาทหน้ าที่ของธนาคารผ่านการ
แต่งตังคณะกรรมการที
้
่มีความรู้ ความสามารถหลากหลายเหมาะสม และเข้ าใจในธุรกิจธนาคาร ให้ การดาเนินพันธ
กิจของธนาคารสามารถบรรลุได้ ตามเป้าประสงค์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของธนาคาร มุ่งเน้ น
การสร้ างมูลค่าเพิ่ม ต้ องตระหนักในหน้ าที่และสิทธิของตน และควรใช้ สิทธิต่างๆที่มีในการปกป้องรักษาผลประโยชน์
ของรัฐและประชาชน
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
ธนาคารจะต้ องจัดให้ มีแผนวิสาหกิจธนาคารที่จดั ทาขึน้ จากการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการธนาคาร และ
ผู้บริหารในการกาหนดทิศทาง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและยุทธศาสตร์ การดาเนินงานหลัก ตลอดจนนาแนวคิดการ
สร้ างมูล ค่ า เพิ่ม เชิ ง เศรษฐศาสตร์ ม าเชื่ อ มโยงเข้ า กับ กระบวนการจัด ท าแผนปฏิบัติ ง านของธนาคาร เพื่ อ สร้ าง
มูลค่าเพิ่ม และกาหนดตัวชีว้ ัด การประเมินผลความก้ าวหน้ า ธนาคารควรมีการกาหนดการเผยแพร่ ข้อมูลที่จาเป็ น
และแผนวิสาหกิจต่อสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี ้วัดความโปร่ งใสของหน่วยงานภาครัฐไว้ ให้
ประชาชนตรวจดูได้ และสามารถเข้ าถึงตามมาตรา 9 วรรค (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ซึ่ ง ก่ อ นที่ ข้ อ มูล ดัง กล่ า วจะเปิ ด เผยต่ อ สาธารณะให้ ป ระชาชนตรวจดูไ ด้ จะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการธนาคารอิ สลามแห่งประเทศไทยก่อนจะเปิ ดเผย โดยสามารถเปิ ดเผยผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของธนาคาร รายงานประจาปี และเว็บไซต์ของรัฐบาล www.oic.go.th/kpiform เป็ นต้ น
ข้ อมูลธนาคารต้ องเป็ นข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบัน และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานประจาปี ประกอบด้ วย :
1. ด้ านการเงิน
1.1 งบการเงิน ได้ แก่ งบดุล งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
1.2 คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการตรวจสอบอธิบายถึง ความรั บผิดชอบของตนในการจัดทารายงาน
ทางการเงิน
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2. ด้ านที่ไม่ ใช่ การเงิน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

โครงสร้ างผู้ถือหุ้น เพื่อสะท้ อนผู้มีอานาจควบคุมที่แท้ จริง
ประวัติของคณะกรรมการ
ข้ อมูลประวัติผ้ บู ริหาร
การอธิบายเชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ รวมทังปั
้ จจัยที่
เป็ นสาเหตุ หรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบการเงินที่ได้ รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน
ความเสี่ยงหลักของการดาเนินธุรกิจ
นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร
จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็ นรายบุคคล
การดาเนินงานด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี
การดาเนินงานด้ านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ตามมาตรฐานสากล อย่างน้ อย
ได้ แก่ มาตรฐาน ISO 26000
นโยบาย และผลการจัดการรายการที่เกี่ยวโยงกัน
สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ์

แผนวิสาหกิจธนาคาร ควรประกอบด้ วย :
Vision (วิสยั ทัศน์)
Mission (พันธกิจ)
Strategies (ยุทธศาสตร์ )
(ทัง้ 3 หัวข้ อเป็ นไปตามทิศทางและนโยบายของคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบนั )
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หมวดที่ 2
สิทธิและความเท่ าเทียมกันของภาครัฐ
(Rights and Equitable Treatment of the State)
2.1

สิทธิของภาครัฐ

หลักการ
ภาครัฐมีหน้ าที่กากับดูแลกิจการธนาคารตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยควบคุม
ธนาคารผ่านการแต่งตังคณะกรรมการให้
้
ทาหน้ าที่แทนตน และมีสิทธิร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญของธนาคาร คณะกรรมการจะต้ องตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ของตนและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของภาครัฐ
และไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของภาครัฐ
2.2

สิทธิของภาครัฐในการแต่ งตัง้ กรรมการ

หลักการ
การแต่ง ตัง้ กรรมการใหม่ และการเสนอชื่อบุคคล ผู้มี อานาจในการแต่ง ตัง้ ควรมีวิธี การและหลักเกณฑ์ที่
โปร่งใส และการต่อวาระกรรมการทุกครัง้ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545
การแต่งตังกรรมการจะต้
้
องแต่งตังจากผู
้
้ ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้ จริ งเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ธนาคาร
โดยกรรมการควรเป็ นบุคคลซึ่ง มี คุณ สมบัติเ หมาะสม และไม่ มี ลักษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 รวมทังกฏหมายอื
้
่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้รายชื่อกรรมการ
ทุกคนที่ได้ รับการเสนอชื่อจะต้ องได้ รับความเห็นชอบและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนทุกครัง้
นอกจากนี ้กรรมการทุกคนจะต้ องไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนหรื อมีส่วนได้ เสียกับกิจการของธนาคาร (Conflict
of Interest) มีการกาหนดบรรทัดฐานการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ การเตรี ยมความพร้ อม และการมีส่ว นร่ วม
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระเพื่อให้ ธนาคารได้ รับผลประโยชน์สงู สุดจากการแต่งตังกรรมการทุ
้
กครัง้
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. ควรกาหนดกระบวนการสรรหากรรมการให้ เป็ นไปอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
2. ควรกาหนดให้ มีการเปิ ดเผยประวัติของกรรมการทุกคน และทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ให้ ทา
การเผยแพร่ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศของธนาคาร
3. คณะกรรมการต้ องมีการสนับสนุนให้ มีการได้ ม าซึ่งกรรมการใหม่ ๆ โดยสรรหาจากจากบัญชี รายชื่ อ
กรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทาขึ ้น
4. กรรมการควรมีความรู้ความสามารถที่ตรงกับหน้ าที่ความรั บผิดชอบในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย และ
เป็ นนักบริหารมืออาชีพ และต้ องไม่เป็ นสมาชิก และ/หรือ ที่ปรึกษาของพรรคการเมือง
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5. รายชื่อกรรมการทุกคนที่ได้ รับการเสนอชื่อจะต้ องได้ รับความเห็นชอบและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ต้ องห้ ามของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนทุกครัง้
2.3

บทบาทของภาครัฐในการกาหนดคุณสมบัติของกรรมการ

หลักการ
การกาหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยกรรมการควรมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่า แก่คณะกรรมการโดยรวม
และควรมีทกั ษะที่เหมาะสมกับกิจการธนาคาร และต้ องอุทิศเวลา ความสามารถในการนามาซึ่งการสร้ างนวัตกรรม
ใหม่ๆ และความหลากหลายทางความคิดให้ กบั คณะกรรมการ ทังนี
้ ้รายชื่อกรรมการทุกคนที่ได้ รับการเสนอชื่อจะต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ ามของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนทุกครัง้
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. ควรก าหนดแนวทางปฏิบ ัต ิเ พื ่อ ให้ ก รรมการสามารถปฏิบ ัต ิห น้ า ที ่ใ นฐานะกรรมการได้ อ ย่า ง
เพียงพอ โดยกรรมการผู้ดารงตาแหน่ง จะต้ องเป็ น กรรมการในรั ฐ วิส าหกิจ ไม่เกิน สามแห่ง ทังนี
้ ้ ให้
นับ รวมการเป็ น กรรมการโดยต าแหน่ ง และการได้ รับ มอบหมายให้ ป ฏิบัติ ร าชการแทนในต าแหน่ง
กรรมการด้ วย
2. ในกรณีแต่งตังอดี
้ ตผู้บริหารธนาคาร หรือ อดีตผู้จดั การธนาคารเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้จดั การผู้นนั ้
ต้ องพ้ นจากตาแหน่งผู้บริ หารหรื อผู้จดั การธนาคารอย่างน้ อยหนึ่งปี ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันการสื บทอดอานาจ
เดิม
3. รายชื่อกรรมการทุกคนที่ได้ รับการเสนอชื่อจะต้ องได้ รับความเห็นชอบและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ต้ องห้ ามของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนทุกครัง้
4. กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตัง้ ใหม่ ทุ ก คนต้ อ งรั บ รู้ ถึ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการและการ
ดาเนินงานของธนาคาร และปฏิบตั ิตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ดี
5. กรรมการต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความทุ่มเท รับผิดชอบและ มีความเป็ นอิสระ
6. กรรมการและผู้บริ หารจะต้ องเป็ นผู้นาในเรื่ องจริ ยธรรม เป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานตามแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร และสอดส่องดูแลในเรื่ องการจัดการแก้ ไขปั ญหา ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยง
7. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการย่อยเฉพาะเรื่ องขึน้ ตามความ
เหมาะสม เพื่ อ ช่ ว ยพิ จ ารณากลั่น กรองงานที่ มี ค วามส าคัญ อย่ า งรอบคอบ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การ
พิจารณาใดๆ เป็ นไปอย่างรัดกุม และมีประสิทธิผล โดยอนุกรรมการทุกท่านควรมีส่วนร่ วมในการเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มแก่คณะกรรมการธนาคารโดยรวม
8. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้ าที่ของกรรมการ
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9. ให้ คณะกรรมการจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศของธนาคาร ทัง้ ในเรื่ องทางการเงินและที่ไม่ใช่
เรื่ อ งทางการเงิ น อย่ า งเพี ย งพอ เชื่ อ ถื อ ได้ และทัน เวลา เพื่ อ ให้ ผ้ ูมี ส่ว นได้ เ สี ย ของธนาคาร ได้ รั บ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ มีหน่วยงานรับผิดชอบเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของธนาคารให้ แก่
ลูกค้ าและประชาชนทัว่ ไป
10. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตาแหน่งบริหารที่สาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและ
มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
11. กรรมการต้ องแยกบทบาทหน้ าที่ให้ ชดั เจนระหว่างการเป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น ในการกากับดูแลนโยบายจาก
กระทรวงการคลังให้ บรรลุตามเป้าหมาย ออกจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้กากับดูแลกิจการ (Regulator) ซึ่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ เป็ นผู้กากับดูแลกิจการแทน โดยเริ่ มมี
ผลตามคาสัง่ กระทรวงการคลัง ที่ 433/2558 ลว. 2 เมษายน พ.ศ. 2558
12. กรรมการทุกคนควรศึกษาข้ อมูลธนาคาร และข้ อมูลทางการเงิ นอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนติ ด ตาม
ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ที่ทนั สมัยและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ มีความทันสมัยเป็ นปัจจุบนั อยู่ตลอดเวลา
13. กรรมการทุกคนควรเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
2.4

ความเท่ าเทียมกัน และ/หรือ ความเสมอภาคของภาครัฐ

หลักการ
คณะกรรมการและผู้บริหารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผู้มีสว่ นได้ เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อป้องกันมิให้
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของธนาคารโดยรวม
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. กาหนดให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ทังทางตรง
้
และ/หรือ ทางอ้ อม
2. ควรดูแลให้ การใช้ เงินของธนาคารเป็ นไปอย่างถูกต้ อง และ โปร่ งใส เช่น การลงทุนและถือครอง
หุ้ น ในบริ ษ ัท อื ่น ๆ ของธนาคาร ซึ ่ง เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ต่อ ความมัน่ ใจในการลงทุน ของธนาคาร
คณะกรรมการและผู้บริ หารที่มี ส่วนได้ เสียกับธุ ร กรรมที่ท ากับธนาคาร ไม่ ควรมี ส่วนร่ วมในการ
พิจารณา และ/หรือ ตัดสินใจทาธุรกรรมดังกล่าว
3. ธนาคารไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น เช่น วาระจรเพื่อขออนุมัติ
เปลี่ยน แปลงเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ หรือขออนุมตั ิผ่อนผันเงื่อนไขการจดจานองเป็ นต้ น ซึง่ ถือเป็ นวาระ
สาคัญที่มีผลทาให้ มลู ค่าของหลักประกันด้ อยลง ไม่ควรนาเสนอแบบเร่งรีบ คณะกรรมการทุกคนควร
ต้ องได้ รับข้ อมูล แต่เนิ่นๆ มี เ วลาในการศึกษาข้ อมูลอย่างละเอียดก่อนการนาเสนอเข้ าวาระการ
ประชุมเพื่อตัดสินใจ
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หมวดที่ 3
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Responsibility of the Board)
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการมีบทบาทสาคัญที่แตกต่างกัน คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญเพราะเป็ นผู้
ควบคุมดูแลตัดสินใจเรื่ องนโยบายส าคัญ เช่น นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชั่น นโยบายบริ หารจัดการความเสี่ยง
นโยบายป้องกันการขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม และนโยบายการกากับดูแล
ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม เป็ นต้ น รวมถึงแต่งตังฝ่
้ ายจัดการ เพื่อจัดการงานประจาของธนาคาร ซึง่ คณะกรรมการและฝ่ าย
จัดการต่างได้ รับความไว้ วางใจจากภาครัฐในการบริหารงานกิจการของธนาคาร
ฝ่ ายจัดการนอกจากต้ องทาหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในกฏ ระเบียบ คาสัง่ ข้ อบังคับของธนาคารแล้ ว ยังกระทา
การเป็ นตัวแทนของธนาคารในการกาหนดกรอบแนวทางและแผนการปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการ
รับสินบนให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติ 4.0 ว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้ กรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ยึดถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิด้วย
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ มีหน้ าที่รับผิดชอบเชิงจริยธรรมและตามกฏหมายต่อธนาคารและภาครัฐ โดย
ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย :- ความระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
- ด้ วยทักษะและความชานาญ (Skills)
- ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) รวมถึงการมีหน้ าที่รับผิดชอบและผูกพันธ์ ต่อองค์กร ไม่ใช่ต่อ
ผลประโยชน์กลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง
ในการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการสามารถมอบหมายหน้ าที่ของตนแก่คณะกรรมการชุดย่อย ชุดต่างๆ หรื อแก่ฝ่าย
จัดการได้ แต่คณะกรรมการยังคงรับผิดชอบโดยรวมต่องานที่ได้ มอบหมายไป และยังคงรับผิ ดต่อการกาหนดยุทธศาสตร์
และการควบคุมงานต่างๆ ของธนาคาร
3.1

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ
คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร คณะกรรมการมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อภาครัฐและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการจะต้ องแสดงบั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี ส้ ิ น ของรั ฐ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน ทัง้ ในด้ านการเป็ นผู้นาและการควบคุม
ธนาคาร กรรมการทุกคนควรเข้ าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ของธนาคาร พร้ อมที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และพัฒนาตนเองให้ ทันสมั ยต่อข่าวสารและเหตุการณ์
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ต่างๆที่เกิดขึ ้นกับธนาคารและที่เกี่ยวข้ อง กรรมการทุกคนควรปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตนเพื่ อ มุ่ง เน้ น ให้ เ กิ ด การเพิ่ ม มูล ค่ า ให้ แ ก่ กิ จ การ ภาครั ฐ ประชาชน และผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย อย่ างมี
ประสิทธิผล
ในกรณีธนาคารมีผลการดาเนินการที่ดีและฝ่ ายจัดการที่เข้ มแข็งและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการอาจ
มอบหมายอานาจในการจัดการให้ แก่ฝ่ายจัดการมากขึ ้น
ในกรณีที่ธนาคารกาลังประสบปั ญหา คณะกรรมการควรติดตามการบริ หารจัดการของฝ่ ายจัดการอย่าง
ใกล้ ชิดให้ มากยิ่งขึ ้น แต่ควรระมัดระวังมิให้ เป็ นการแทรกแซงในงานประจา (Routine Management)
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้ าที่ต่อกันและกันในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของธนาคาร ดังนัน้ ฝ่ ายจัดการควรแสดงจุดยืนของตน รับฟั งข้ อเสนอแนะคณะกรรมการและเข้ าร่วมอภิปรายในการ
ประชุมคณะกรรมการอย่างเสรี สาหรั บคณะกรรมการควรตังค
้ าถามที่เป็ นประโยชน์และมีความหนักแน่น เพื่อโต้ แย้ ง
ข้ อสมมติฐานของฝ่ ายจัดการอย่างสร้ างสรรค์และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี ้ กรรมการทุกคนควร
อุทิศเวลาให้ เพียงพอเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบได้ อย่างเต็มที่ เป็ นหน้ าที่ของกรรมการที่ ต้องเข้ าประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้ ยกเว้ นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ
คณะกรรมการควรมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริ หารใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่
ตนหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-Dealing) เช่น การซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่ทางธนาคารอยู่ ระหว่าง
เจรจาเข้ าร่วมลงทุนโดยใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การนาข้ อมูลภายในไปเปิ ดเผยซึง่ ก่อให้ เกิดความเสียหาย
ต่อภาครัฐและธนาคาร
ฝ่ ายจัดการมีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดการกิจการของธนาคารภายใต้ การกากับดูแลของ
คณะกรรมการ ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และมุ่งเน้ นการเพิ่มมูลค่าให้ กิจการ ภาครัฐ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสีย
อย่างมีประสิทธิผล
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. คณะกรรมการควรแบ่งแยกบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบตั ิหน้ าที่ระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการควรจัดให้ มี ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาธนาคารที่สอดคล้ องกับแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น
ภาครัฐของธนาคารและติดตามกากับให้ มีการดาเนินงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
3. ให้ คณะกรรมการจั ด ให้ มี ม าตรการในการควบคุ ม ฝ่ ายจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และเพื่ อ ให้
คณะกรรมการได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคารและรัฐโดยรวม
4. ให้ คณะกรรมการจัดให้ มีนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เชิงรุกให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติ
4.0 ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่ อ ให้ กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิด้วย
5. ให้ คณะกรรมการจัดให้ มีนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง
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6. ให้ คณะกรรมการควบคุมและจัดการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นระหว่าง ฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ และภาครัฐอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผลประโยชน์โดยรวมขององค์กรและ
ประเทศชาติเป็ นหลัก รวมทังตรวจสอบการใช้
้
ทรัพย์สินของธนาคารในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน
7. คณะกรรมการควรดูแลให้ โครงสร้ างและวิธีปฏิบตั ิต่างๆของคณะกรรมการและระบบงานของธนาคาร
สร้ างความเชื่อมัน่ ได้ ว่ากิจกรรมต่างๆของธนาคารได้ ดาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้ องตามกฏหมายและมี
จริยธรรม
8. ให้ คณะกรรมการกาหนดวิสยั ทัศน์ของกิจการ ความรับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงาน
ของฝ่ ายจัดการให้ มีความตังใจและความระมั
้
ดระวังในการปฏิบตั ิงานมากยิ่งขึ ้น รวมทังทบทวนและให้
้
ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ นโยบายที่สาคัญ และแผนงาน โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน
และแผนงานต่างๆ ของธนาคาร และติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการให้ มี การปฏิ บัติ ต าม
แผนงานที่กาหนดไว้ อย่างสม่าเสมอ รวมทังให้
้ คาแนะนาเรื่องกลยุทธ์ด้วย
9. ให้ คณะกรรมการกาหนดแนวทางที่เป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันกรณี ท่ีกรรมการและผู้บริ หารใช้
ข้ อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ และแจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทุกคน
ในธนาคารถือปฏิบตั ิ
10. ให้ คณะกรรมการกากับงานด้ านจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริ ต (Ethical Codes of Conduct
and Organization Integrity) ของธนาคารให้ มี เ ป็ นเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทบทวน หรื อ ปรั บ ปรุ ง
จรรยาบรรณ ดังกล่าวให้ ทนั สมัยเป็ นประจา
11. ให้ คณะกรรมการจัดให้ มีกระบวนการเพื่อให้ ความมัน่ ใจว่า ระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการ
สอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลให้ มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
12. คณะกรรมการมีหน้ าที่กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้จดั การธนาคาร อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
และกาหนดค่าตอบแทนและผลตอบแทนจูงใจระยะยาวของผู้จัดการให้ สอดคล้ องกับผลงานธนาคาร
และผลการประเมินดังกล่าว และประธานกรรมการควรเป็ นผู้สื่อสารผลการพิจารณา
13. ให้ คณะกรรมการกากับงานด้ านการบริ หารงานบุคคลในเรื่ องตาแหน่งหน้ าที่ และจานวนพนักงาน (โครงสร้ าง
อัตรากาลัง) ให้ มีความเหมาะสมกับสภาวะของธนาคารในช่วงระยะเวลานันๆ
้
14. คณะกรรมการไม่ควรเป็ นกรรมการในการจัดซื ้อจัดจ้ างของธนาคาร
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3.2

ภาวะผู้นาและคุณลักษณะของคณะกรรมการ

หลักการ
คณะกรรมการควรมีภ าวะผู้นา วิสัยทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ธนาคาร การกากับดูแลธนาคารมี 2 บทบาทที่จะต้ องแยกออกจากกันอย่างชัดเจน คือ
- บทบาทของคณะกรรมการ: (Leadership & Control) ภาวะผู้นา และควบคุมธนาคารและการกากับบทบาท
ของฝ่ ายจัดการในการดาเนินกิจการตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- บทบาทของฝ่ ายจัดการ: (Management Performance & Mission Accomplishment) มีบทบาทสูง สุด
ในการบริหารจัดการธุรกิจธนาคารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ทัง้ นี ้ ควรแยกหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและฝ่ ายจัดการออกจากกันให้ ชัดเจน เพื่อมิให้ ก้าว
ก่า ยในหน้ า ที่ซึ่ง กัน และกัน และเป็ น หน้ า ที่ข องกรรมการทุก คนที่ต้ อ งมีส ่ว นร่ ว มพิจ ารณา ให้ ค าปรึ กษาและ
สนับสนุนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้ ธนาคารมีผลปฏิบตั ิงานที่ดีขึ ้นและเพิ่มพูนทรัพยากรของธนาคาร
สาหรับคณะกรรมการ ภาวะผู้นาเป็ นองค์ประกอบสาคัญเนื่องจากต้ องมีภาวะผู้นาที่มีคณ
ุ ภาพสูง และความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานที่เพียงพอของคณะกรรมการเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการที่ดี อันจะ
ช่วยสร้ างความสามารถในการแข่งขัน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และประโยชน์สงู สุดแก่ธนาคารภายในกรอบของ
ความโปร่งใส จริยธรรมที่ดี และมีความรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. โครงสร้ างคณะกรรมการควรเอื ้อต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ โดยควรมีกรรมการที่เป็ นอิสระจาก
ภายนอกที่มีความสามารถและความน่าเชื่ อถื อในจานวนมากเพียงพอ เพื่อไม่ให้ เกิดความครอบง า
เกิดขึ ้น
2. ให้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดองค์ประกอบของกรรมการ ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการผู้มีความรู้เฉพาะ
ด้ านที่เป็ นประโยชน์แก่ธนาคาร เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆเพื่อผสมผสานความรู้ ความสามารถ
ต่างๆที่จาเป็ น เช่น ประสบกาณ์ ความสามารถพืน้ ฐานในด้ านต่างๆ และทักษะซึ่งเหมาะสมที่สุดกับ
ธนาคาร
3. คณะกรรมการควรพิจารณาทบทวนถึงจานวนของกรรมการที่เหมาะสม ซึง่ จะมีประสิทธิผลสูงสุดสาหรับ
การดาเนินงานไว้ เป็ นระยะๆ
4. ประธานกรรมการไม่ควรเป็ นบุคคลเดียวกับผู้บริ หารสูงสุด และประธานกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบใน
ฐานะที่เป็ นผู้นาของคณะกรรมการ ดังนัน้ ประธานกรรมการจึงควรเสริ มสร้ างคณะกรรมการให้ เป็ น
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
5. ประธานกรรมการควรให้ ความมัน่ ใจว่ากรรมการทุกคนต้ องมีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบโดยรวมทัง้ ใน
ด้ านการเป็ นผู้นาและควบคุมธนาคาร โดยกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียม
กัน ถึงแม้ ว่ากรรมการจะมาจากหน่วยงานที่แตกต่างกันและอาจมีบทบาทในธนาคารแตกต่างกัน
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6. กรรมการควรรับข้ อมูลข่าวสารที่ทนั สมัยเพื่อให้ การดาเนินงานเกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3

ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ

หลักการ
ความเป็ นอิส ระเป็ นปั จ จัยส าคัญ ในการเสริ ม สร้ างความรั บผิดชอบต่อผลการปฏิบัติง านตามหน้ าที่ ข อง
กรรมการ ดังนัน้ คณะกรรมการควรมีกรรมการที่เป็ นอิสระจากภายนอกจานวนหนึ่งเป็ นการถ่วงดุล โดยเป็ นบุคคลที่
สามารถใช้ ดลุ ยพินิจที่เป็ นอิสระได้ และเป็ นผู้ที่สามารถผลักดันให้ เกิดการปรับเปลี่ยนหรื อยับยังการด
้
าเนินการต่างๆ
ได้ เมื่อจาเป็ น และสิ่งที่สาคัญคือกรรมการที่เป็ นอิสระจากภายนอกจะต้ องมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจอย่าง
แท้ จริง
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. กรรมการที่เป็ นอิสระจากภายนอก ควรทารายงานรับรองความเป็ นอิสระของตนเมื่อได้ รับการแต่งตังและ
้
เป็ นประจาทุกปี
2. กรรมการที่เป็ นอิสระจากภายนอก ควรมีการประชุมกันเองเป็ นครัง้ คราว (อย่างน้ อยทุกๆ 6 เดือน) โดยไม่มี
กรรมการที่เป็ นกรรมการโดยตาแหน่งเข้ าประชุมด้ วย
3.4

การถ่ วงดุลของคณะกรรมการ

หลักการ
การถ่วงดุลโดยรวมของคณะกรรมการมี ความสาคัญ โดยคณะกรรมการควรมี กรรมการที่เป็ นอิสระจาก
ภายนอกที่มีความสามารถและน่าเชื่อถือจานวนหนึ่งที่มีน ้าหนักพอที่จะให้ ที่ประชุมรับฟั งข้ อคิดเห็น โดยไม่มีบคุ คลใด
หรือกลุม่ บุคคลใดที่สามารถครอบงาการตัดสินใจของกรรมการอิสระดังกล่าวได้
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. คณะกรรมการควรประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระจากภายนอกอย่างน้ อยหนึ่งในสามของกรรมการ
ทังคณะ
้
โดยกรรมการที่เป็ นอิสระจากภายนอกอย่างน้ อยหนึ่งคน ควรแต่งตังจากบั
้
ญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทาขึ ้น
2. ธนาคารควรระบุรายชื่อกรรมการที่เป็ นอิสระจากภายนอกไว้ ในรายงานประจาปี
3.5

บทบาทของกรรมการที่เป็ นอิสระจากภายนอก

หลักการ
บทบาทสาคัญของกรรมการที่เป็ นอิสระจากภายนอก เป็ นบทบาทเชิงกลยุทธ์ ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับ
ธนาคาร และให้ ความมัน่ ใจว่าคณะกรรมการโดยรวมจะให้ การเน้ นหนักในการดารงรักษาและสร้ างประโยชน์สงู สุดใน
ระยะยาวแก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร
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กรรมการที่เป็ นอิสระจากภายนอก ต้ องมีความสามารถและเต็มใจที่จะเรี ยนรู้กิจการของธนาคาร และพร้ อมที่
จะแสดงความเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ ตลอดจนอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้ กบั ธนาคาร
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพันธะของการเป็ นกรรมการแล้ ว กรรมการที่เป็ นอิสระจากภายนอกควร:
1. ใช้ ดุลยพินิจที่เป็ นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ ทักษะและประสบการณ์ ของตนซึ่ง
ธนาคารไม่อาจหาจากแหล่งอื่นได้
2. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐ ผู้มีสว่ นได้ เสีย และประชาชน
3. มีบทบาทในการกาหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการธนาคาร และกากับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ าย
จัดการ
4. ควรเข้ าร่วมประชุมทุกครัง้ ทังในคณะกรรมการหลั
้
กและในคณะกรรมการชุดย่อยหากได้ รับการแต่งตัง้ ให้
เป็ นคณะกรรมการชุดย่อย
3.6

ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการและการจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่ อย

หลักการ
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการมี ป ระสิ ทธภาพและประสิ ทธผล คณะกรรม การควรจัด ให้ มี
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษากลัน่ กรองงานตามความจาเป็ น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็ น
กลางในการวินิจฉัย และควรกาหนดนโยบาย บทบาท หน้ าที่รับผิดชอบ กระบวนการทางาน เช่น การดาเนินการ
ประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน
การแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ จ ะสามารถเพิ่ ม คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของ
คณะกรรมการ ฉะนัน้ การมี คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึ ง เป็ นสิ่ง จ าเป็ นและสาคัญในเชิ ง กลยุทธ์ ในการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กบั ธนาคาร และให้ ความมัน่ ใจว่าคณะกรรมการโดยรวมจะให้ การเน้ นหนักในการดารงรัก ษาและสร้ าง
ประโยชน์สงู สุดในระยะยาวแก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อยของธนาคารควรประกอบด้ วย:
- คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
- คณะอนุกรรมการกากับความเสี่ยง
- คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม(CG&CSR)
- คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผลงาน
- คณะอนุกรรมการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
- คณะกรรมการอื่นๆ....(ตามความเหมาะสม)
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แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. ธนาคารควรมี ค ณะอนุ กรรมการสรรหา เพื่อให้ คาแนะน าต่ อ คณะกรรมการในการสรรหาผู้จัด การ
ธนาคาร โดยควรประกอบไปด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาธนาคารได้ ทังนี
้ ้ ควรมี
สมาชิกมาจากกรรมการที่เป็ นอิสระจากภายนอกเป็ นส่วนใหญ่ และประธานกรรมการสรรหาควรมีความ
เป็ นอิสระ
2. ธนาคารควรมีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อกาหนดเกณฑ์ค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูบริ หารให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีสมาชิกมาจากกรรมการที่เป็ นอิสระเป็ นส่วนใหญ่ และประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนควรมีความเป็ นอิสระ
3. ธนาคารควรมีคณะอนุกรรมการกากับความเสี่ยง เพื่อสามารถคาดการณ์ ถึงความเสี่ยงที่ธนาคารจะ
ได้ รับ ทัง้ ความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อกาหนดเป็ นนโยบายในการ
ป้องกันและลดความเสี่ยง และมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการนาไปปฏิบัติ ทัง้ นี ้ ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงควรมีความเป็ นอิสระ
4. ประธานกรรมการไม่ควรเป็ นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
3.7

การประเมินผลของคณะกรรมการ

หลักการ
การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการจะช่ วยให้ คณะกรรมการทาหน้ าที่กาหนดทิศทางเชิ ง กลยุท ธ์ ข อง
ธนาคารควบคู่ไปกับการทาหน้ าที่กากับดูแลความสาเร็จของฝ่ ายจัดการได้ อย่างแท้ จริง ซึง่ คณะกรรมการควรพยายาม
ปรับปรุงความสามารถในการทางานร่วมกันเป็ นคณะเดียวกัน และควรตระหนักว่าหากคณะกรรมการไม่ได้ ทาหน้ าที่
รวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน จะไม่สามารถทาหน้ าที่กากับดูแลฝ่ ายจัดการได้ อย่างเหมาะสมและเพิ่มคุณค่าแก่ธนาคารได้
การประเมินตนเองของคณะกรรมการจะสามารถระบุให้ เห็นจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงให้ ดีขึ ้น นอกจากนี ้ การประเมินผล
ดังกล่าวเป็ นโอกาสให้ กรรมการทังหลายมาร่
้
วมกันพิจารณาอย่างเปิ ดเผยถึงปั ญหาและผลงานที่ผ่านมา และใช้ ดลุ ย
พินิจว่าคณะกรรมการเองเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรเพียงใด เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขให้ ดียิ่งขึ ้น
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. คณะกรรมการควรก าหนดบรรทัด ฐานการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการอย่ า งมี ห ลัก เกณฑ์ แ ละ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองเทียบกับบรรทัดฐานดังกล่าวเป็ นระยะๆ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้
โดยคานึงถึงความรับผิดชอบของตนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. คณะกรรมการควรจัดทาแบบประเมินผลตนเองและแบบประเมินไขว้ เพื่อเป็ นกรอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ และควรประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินดังกล่าวเป็ นประจา
3. คณะกรรมการควรประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยรวม หรื อเฉพาะบางเรื่ องซึ่งไม่ได้
มุ่งเน้ นเป็ นรายบุคคล โดยกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน ถึงแม้ ว่า
กรรมการจะมาจากหน่วยงานที่แตกต่างกันและอาจมีบทบาทในธนาคารแตกต่างกัน
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3.8

การดาเนินการประชุมคณะกรรมการ

หลักการ
การประชุมคณะกรรมการมีความสาคัญต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการและของธนาคารเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิในแต่ละแผนของการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการตามนโยบายและตามแผนยุทธศาสตร์ ยุทธ์ของธนาคาร ควบคู่
ไปกับการทาหน้ าที่กากับดูแลความสาเร็จของฝ่ ายจัดการได้ อย่างแท้ จริง
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. คณะกรรมการควรประชุมอย่างน้ อยเดือนละหนึ่งครัง้ และ/หรื อ ตามความจาเป็ น เพื่อกรรมการจะได้
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละคนได้ อย่างถูกต้ อง โดยวาระในการประชุมแต่ละครัง้ ขึน้ อยู่
กับภาระกิจและการตัดสินใจของคณะกรรมการตามความเหมาะสม
2. ประธานกรรมการและผู้จดั การธนาคารควรร่วมกันพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการจัดการเรื่ องที่จะเข้ า
วาระการประชุม ทังนี
้ ้ กรรมการที่ต้องการกาหนดเรื่ องอื่นเป็ นวาระการประชุมควรเสนอเรื่ องต่อประธาน
กรรมการผ่านฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการธนาคารเพื่อดาเนินการแจ้ งต่อคณะกรรมการและเตรี ยม
เอกสารในการประชุม
3. คณะกรรมการควรสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้ คณะกรรมการมีโอกาสรู้จกั ผู้บริหารด้ วย
4. ประธานกรรมการควรจัดให้ มีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการเพื่ อให้ มั่นใจว่า
บทบาทการกากับดูแลของคณะกรรมการ และบทบาทการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการมีความชัดเจนและ
เข้ าใจต่อกันและกันเป็ นอย่างดี
5. ประธานกรรมการควรให้ ความมั่นใจว่าคณะกรรมการได้ มีการจัดสรรเวลาไว้ ให้ อย่างเพียงพอที่ฝ่าย
จัดการจะเสนอเอกสารและข้ อมูลเพื่อการอภิปราย และจัดสรรเวลาไว้ ให้ มากพอสาหรับคณะกรรมการที่
จะอภิปรายปัญหาสาคัญๆ
3.9

การเข้ าถึงข้ อมูลของกรรมการ

หลักการ
คณะกรรมการควรได้ รับข้ อมูลที่ถูกต้ องและสาคัญ เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในประเด็นต่างๆได้
อย่างรอบคอบ เที่ยงตรง อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ธนาคารมากที่สุ ด โดยฝ่ ายจัดการควรมอบเอกสารและข้ อมูลที่
สาคัญและมีหลักฐานอ้ างอิงได้ ทงหมดอย่
ั้
างเพียงพอแก่คณะกรรมการอย่างทันเวลา
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. ประธานกรรมการควรมีมาตรการที่ชดั เจนเพื่อให้ กรรมการได้ รับข้ อมูลล่วงหน้ า โดยมีเวลาเพียงพอที่จะ
ศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้ องในเรื่ องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้
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2. กรรมการควรขอเอกสารและข้ อมูล คาปรึกษาจากฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคาร และ
อาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจาเป็ น เพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครัง้
3.10 แผนการสืบทอดตาแหน่ ง
หลักการ
คณะกรรมการควรต้ องมีการดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจว่าธนาคารมีระบบการเตรี ยมการทดแทน และการคัดสรร
บุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริ หารที่สาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และในการสรรหาผู้จัดการ
ธนาคารจะเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทังจากภายในและภายนอกธนาคาร
้
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. คณะกรรมการควรจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) สาหรับตาแหน่งผู้บริหาร
2. คณะกรรมการควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ สามารถบริ หารแผนงานธนาคาร
เพื่อรองรับทิศทางและกลยุทธ์ของธนาคารในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
3. คณะกรรมการควรพัฒนาและปรับปรุ งเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ และพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 4
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Role of Stakeholders)
คณะกรรมการควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียตามที่กฏหมายกาหนด และผู้มีสว่ นได้ เสียควรได้ รับการดูแล
จากธนาคารตามสิทธิที่มีตามกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยคณะกรรมการควรสนับสนุนให้ มีการร่ วมมือระหว่างธนาคาร
กับ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในการสร้ างความมั่น คง สร้ างงาน และสร้ างกิ จ การให้ มี ฐ านะการเงิ น ที่ มั่น คงอย่ า งยั่ ง ยื น
คณะกรรมการควรตระหนักและให้ ความมัน่ ใจว่าสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับการคุ้มครองและปฏิบตั ิด้วยดี
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. คณะกรรมการควรพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียให้ ครบถ้ วน และกาหนดลาดับความสาคัญ
ให้ เป็ นข้ อพิจารณาโดยไม่ผิดพลาดหรือทาให้ การดาเนินการต้ องล้ มเหลวหรือไม่สาเร็จในที่สดุ
2. คณะกรรมการควรพัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมของผู้มีส่วนได้ เสียในการสร้ างเสริ มผลการดาเนินงานของ
ธนาคาร เพื่อสร้ างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้ กับ กิจการ และควรเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียทุกกลุม่ ได้ รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้ สามารถทาหน้ าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการควรให้ การสนับสนุนและกาหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้ อมและสังคมอย่างชัดเจน
และกาหนดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน ในกรณีที่ธนาคาร มีการดาเนินโครงการ หรื อ
กิจกรรมใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรื อส่วนได้ ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนหรื อท้ องถิ่นธนาคารให้ ความสาคัญและคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุ่มต่ าง
ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย ส่งเสริ มให้ เกิด
ความรับผิดชอบระหว่างธนาคารกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
4.1

การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
หลักการ
- ธนาคารเป็ นสถาบันการเงินที่ได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นแหล่งระดมเงินทุนของประเทศ ธนาคารจึงมี
หน้ าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนผู้ฝากเงินและผลประโยชน์ของลูกค้ าที่มาใช้ บริการ ธนาคารจึง
ต้ องรักษาไว้ ซึ่ง ชื่อเสียง เกียรติประวัติ และภาพพจน์อันดี ในการเป็ นธนาคารที่มีคุ ณภาพ มีความ
รับผิดชอบอันเป็ นการสร้ างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนในระบบสถาบันการเงิ นและปลูกฝั งจิตสานึ ก ใน
การปฏิบ ัติง านอย่า งมีจ ริ ย ธรรม รวมทัง้ ยึด ถื อ เป็ น แนวทางในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามภารกิ จ ของ
ธนาคารด้ ว ยความซื่อ สัต ย์ สุจ ริ ต และเที่ย งธรรม ทัง้ การปฏิบ ัติต่อ ธนาคาร ผู้มีส่ ว นได้ เ สีย ทุก กลุ่ม
สาธารณชน และสังคม
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- ธนาคารได้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของธนาคารต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนทัว่ ถึงและทันเวลาเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังให้
้ ความร่วมมือต่อ
องค์กรที่กากับดูแล โดยรายงานข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนและทันเวลาเช่นกัน
- ธนาคารได้ กาหนดจรรยาบรรณ จริ ยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรสุจ ริ ตขึน้ เป็ นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้
ยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
แนวทางในการปฏิบัติดังนี ้
ธนาคารมุ่งมั่นที่จ ะดาเนินการภายใต้ หลักการที่ยึดมั่นขององค์ กร ได้ แก่ ความซื่อสัตย์สุจ ริ ต มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบ ทัง้ นีก้ รรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นที่จะดาเนินการ และยึดถือในหลักการ
ต่อไปนี ้
1. ลูกค้ า
ธนาคารมุ่งให้ ลกู ค้ าได้ รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยเอาใจใส่ปกป้องผลประโยชน์ของ
ลูกค้ า รวมถึงขันตอนและกระบวนการปฏิ
้
บตั ิงานและการให้ บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็ นธรรม ไม่ เลือกปฏิบตั ิ
อานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ าให้ เข้ าถึงผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดีอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีการประกาศขันตอนและระยะเวลา
้
ในการให้ บริการอย่างชัดเจน รวมถึงดูแลรักษาข้ อมูลต่าง ๆ ของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ
2. ผู้ถือหุ้น
ธนาคารมุ่งให้ มีการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผ้ ูถือหุ้น
โดยดาเนินการให้ มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทัง้ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
รวมทังระบบการบริ
้
หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
3. พนักงาน
ธนาคารถือว่าพนักงานของธนาคารทุกคนเป็ นสมบัติที่มีค่า ธนาคารมุ่งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
และส่ ง เสริ ม พนัก งานให้ มี โ อกาสในความก้ า วหน้ า และความมั่น คง ให้ ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมตามความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงาน
4. พันธมิตรและคู่แข่ งทางการค้ า
ธนาคารปฏิบตั ิต่อพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้ าอย่างเป็ นธรรมและรักษาความลับภายใต้ หลักเกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังไม่
้ แสวงหาข้ อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้ าอย่างไม่สจุ ริตและไม่เป็ นธรรม
5. เจ้ าหนีแ้ ละคู่ค้า
ธนาคารยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ให้ ไว้ ต่อเจ้ าหนี ้และคู่ ค้าทุกประเภท โดยอยู่
ภายใต้ เงื่อนไข รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
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6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ธนาคารยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าและธนาคาร โดยธนาคารจะ
ควบคุมดูแลและให้ ความสาคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรื อรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยได้ มีการกาหนดในข้ อบังคับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 23
ว่าด้ วยจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้จดั การ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม และได้ มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติงาน เรื่ องการรายงานและสอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูล
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หมวดที่ 5
การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศและความโปร่ งใส
(Information Disclosure and Transparency)
5.1

การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ

หลักการ
เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการควรดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับธนาคาร ทังข้
้ อมูล ข่าวสารทาง
การเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ สม่าเสมอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทา งที่
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ ง่าย เพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียของธนาคารได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
และดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อมูลสารสนเทศที่สาคัญของธนาคารนัน้ หมายความถึง รายงานทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ต่ า งๆ อี ก ทัง้ ข้ อ มูล อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ รายงานผลการปฏิบัติ ง านในรอบปี ที่ ผ่ านมาของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้ อมและสัง คม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดาเนินงานและการเงิน นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่างๆ ดังกล่าว เป็ นต้ น
คณะกรรมการควรจัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วน
ได้ เสียอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. คณะกรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่กาหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดซื ้อ
จัดจ้ าง โดยกาหนดมาตรการ กลไก และเพิ่มการวางระบบเกี่ยวกับกระบวนการในการเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างตรงไปตรงมา มี ความถูกต้ อง ชัดเจน ครบถ้ วน และเป็ นปั จ จุบันผ่านเว็ปไซต์ ของธนาคาร ซึ่ง
ประชาชนและภาคประชาสัง คมสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล ข่ า วสารได้ ส ะดวก สามารถตรวจสอบการ
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

ดาเนินงานของธนาคารตามยโยบายที่ประกาศไว้ กบั ประชาชน รวมถึงกาหนดมาตรการ กลไก และวาง
ระบบให้ ฝ่ายจัดซื อ้ จัดจ้ างด าเนิน การประกาศแผนจัดซื อ้ จัดจ้ างประจ าปี งบประมาณ ราคากลาง
ขันตอนการเสนอราคาอย่
้
างถูกต้ องตามมาตรา 11 พรบ.จัดซื ้อจัดจ้ างและบริ หารพัสดุภาครัฐอย่างเป็ น
รู ปธรรม เพื่อส่ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสในการจัดซื อ้ จัดจ้ างและต้ องเป็ นไปตามระเบี ยบ ข้ อบัง คับ และ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้ อง
เปิ ดเผยรายงานการขอซื ้อ ขอจ้ าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา และหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
เปิ ดเผยผลการจัดซื ้อจัดจ้ างในแต่ละโครงการหรื อรายการ และสรุปผลในแต่ละรอบไตรมาส
ให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารรายงานข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่แสดงให้ เห็นว่าผู้มีส่วนได้ เสียได้ รับการ
ดูแลและคานึงถึงเป็ นอย่างดีในการตัดสินใจดาเนินงานของธนาคาร ยกเว้ นข้ อมูลส่วนบุคคล
ให้ ธ นาคารด าเนิ น การให้ ผ้ ูที่ มี ส่ว นได้ เ สี ย ของธนาคารได้ รั บ ข้ อ มูล ข่ า วสารอย่ า งเท่ า เที ย มกัน โดย
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
ให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารชีแ้ จงนโยบายที่สาคัญ รวมทัง้ นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความ
เสี่ ย งในการด าเนิ น งานและการเงิ น เช่ น รายงานประจ าปี ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆของธนาคาร เช่ น
www.ibank.co.th เป็ นต้ น
ข้ อมูลสารสนเทศของธนาคารควรจัดทาขึ ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กระทัดรัด ใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย โดย
เปิ ดเผยสารสนเทศที่มีสาระสาคัญอย่างสม่าเสมอทังในด้
้ านบวกและในด้ านลบ และมิให้ ผ้ ใู ช้ เกิดความ
สับสนและเข้ าใจผิดในข้ อเท็จจริ ง และให้ ความสาคัญกับเนือ้ หามากกว่ารู ปแบบ และระบุเงื่ อนไขที่
สาคัญหรือสมมติฐานที่เกี่ยวข้ องให้ ครบถ้ วน
ให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารรายงานผลการปฏิบัติง านตามนโยบายซึ่งได้ กาหนดไว้ เช่น รายงาน
ประจาปี
ให้ ธนาคารจัดให้ มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลทังด้
้ านการเงินและที่ไม่ใช่ด้านการเงินโดยครบถ้ วน เพียงพอต่อความเป็ นจริ ง
เชื่อถือได้ สม่าเสมอ ทันเวลา และทัดเทียมกัน
คณะกรรมการและผู้บริหารควรจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ผู้ทาหน้ าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก
ธนาคารควรเปิ ดเผยเพิ่ ม เติ ม ในรายงานประจ าปี เกี่ ย วกั บ ความเห็ น จากการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข อง
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี ที่ผ่านมา จานวนครัง้ ที่กรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะท่ า นเข้ าร่ ว มประชุ ม เปรี ย บเที ย บกั บ จ านวนครั ง้ ของการประชุ ม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผู้จดั การ รูปแบบและลักษณะจานวนเงินของค่าตอบแทนเป็ นรายบุคคล
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5.2

การรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร

หลักการ
คณะกรรมการควรมีนโยบายและมาตรการในการจัดทาและเก็บรักษาบัญชีและจัดทารายงานเกี่ยวกับฐานะ
ทางการเงิน และผลการดาเนินงานของธนาคาร กฏหมายกาหนดให้ ธนาคารทารายงานประจาปี และงบการเงินส่งให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกระทรวงการคลัง ดังนัน้ การเข้ าใจถึงบทบาทพื ้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐ คณะกรรมการ และผู้สอบบัญชี จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการรายงานทางการเงิน ธนาคารควรต้ อง
จัดให้ มีการรายงานการบริหารในระดับและรูปแบบต่างๆตามความต้ องการของผู้ใช้ รายงาน
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. คณะกรรมการควรเสนอการประเมินสถานะและแนวโน้ มการดาเนินงานของธนาคารโดยสรุปในลักษณะ
ที่เข้ าใจได้ ง่ายไว้ ในรายงานประจาปี ของธนาคาร
2. คณะกรรมการควรทารายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทารายงานทางการเงิน โดย
แสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจาปี รายงานของคณะกรรมการควรครอบคลุม
เรื่องสาคัญๆ ตามที่กระทรวงการคลังกาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
3. ธนาคารควรมี ก ารจั ด ท ารายงานทางการบริ ห ารที่ จ าเป็ น ในการวิ เ คราะห์ รู ป แบบต่ า งๆ ตามที่
คณะกรรมการต้ องการนอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ
4. ให้ ธนาคารบันทึกข้ อมูลที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหารที่ถกู ต้ องในระบบ GIN
FO-SOE ตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งเป็ นระบบกลางของรัฐบาลในการเชื่อมต่อข้ อมูลข่าวสารของทาง
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ประชาชน และ/หรือ ผู้มีสว่ นได้ เสีย สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่า
เทียมกัน
5.3

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

หลักการ
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดให้ ธนาคารมีระบบการควบคุมที่ดี เพื่อพิทักษ์
เงินลงทุนและทรัพย์สินของธนาคาร อีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
การตรวจสอบภายในเป็ นงานที่สาคัญในโครงสร้ างของธนาคารซึง่ แตกต่างจากงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้ าที่สาคัญในการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่าง
สม่าเสมอ และให้ ความมั่นใจว่าธนาคารมีระบบที่มีประสิทธิผลที่เชื่อถือได้ ให้ กับ งบการเงิน ตลอดจนมีกลไกการ
ตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ของทางราชการ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจาก
อคติ มีความเป็ นกลาง และให้ ข้อเสนอที่เป็ นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริ ตในหน่วยงาน
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แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
คณะกรรมการและผู้บริ หารควรสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร และ
ควรรายงานให้ กระทรวงการคลังทราบในแต่ละปี ซึ่งการสอบทานควรครอบคลุมถึงการควบคุมในทุกเรื่ องรวมทัง้ การ
ควบคุมทางการเงิน การดาเนินงาน และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยง
และการให้ ความสาคัญต่อรายการผิดปกติทงหลาย
ั้
5.4

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี

หลักการ
รายงานประจาปี เป็ นเอกสารการสื่อสารที่สาคัญของธนาคารกับ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้ าง ลูกค้ า เจ้ าหนี ้ และสังคมใน
ส่วนรวม ผู้ส อบบัญ ชี มี ห น้ าที่ รายงานต่ อ ผู้ถื อหุ้น โดยให้ ความเห็ นที่ เป็ น อิส ระและอย่ างตรงไปตรงมาถึง ความ
น่าเชื่อถือได้ ของงบการเงินและข้ อมูลสารสนเทศอื่นบางเรื่ องที่เสนอตามมาตรฐานที่สูงและตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ดังนัน้ การรายงานอย่างโปร่ งใสและถูกต้ องของคณะกรรมการ และการตรวจสอบที่เข้ มงวดตามมาตรฐาน
วิชาชีพของผู้สอบบัญชีจึงเป็ นกลไกที่สาคัญยิ่ง
ผู้ สอบบั ญ ชี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ 2 ด้ าน ได้ แก่ รายงานที่ ส่ ง มาให้ ธนาคารและธนาคารจะส่ ง ไปยั ง
กระทรวงการคลัง ต่ อ ไป และเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามความต้ อ งการของธนาคาร และรายงานเป็ น การภายในที่ ส่ ง ให้
คณะกรรมการเกี่ยวกับการดาเนินงานและอื่นๆ
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. คณะกรรมการควรจัดให้ มีการแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งมีองค์ประกอบ
คุณ สมบัติ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ ตามหลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิบัติ ข องคณะอนุก รรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
2. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิที่จะสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่มิใช่ทางการเงินที่คณะกรรมการออก
ควบคู่กับ งบการเงิ น ที่ ต นได้ ต รวจสอบแล้ ว และมี สิ ท ธิ ที่ จ ะรายงานความผิ ด ปกติ ใ นรายงานซึ่ ง ไม่
สอดคล้ องกับงบการเงินที่ตนได้ ตรวจสอบแล้ ว
3. ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผ้ สู อบบัญชี ควรเปิ ดเผยแยกกันในงบการเงิน เพื่อ
ความโปร่งใสของความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี
4. ผู้สอบบัญชีควรยืนยัน “ความเป็ นอิสระ” ของตนทุกปี ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบของธนาคาร และ
อธิบ ายถึง วิธี ก ารต่า งๆ ที่ใ ช้ อ ยู่ใ นสานัก งานสอบบัญ ชีข องตนเพื่อ ให้ มั่น ใจถึง ความเป็ น อิส ระของ
ผู้สอบบัญชี
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5.5

การทบทวนรายงานทางการเงิน

หลักการ
ในกระบวนการจัดทารายงานทางการเงิน มีบุคคลหลายฝ่ ายเกี่ยวข้ อง ตังแต่
้ นกั บัญชี ผู้จดั ทา รวมไปถึงผู้ใช้
งบการเงิน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินขึ ้นอยู่กบั คุณภาพและความเข้ มงวดในการรักษามาตรฐานของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
การรั กษาความน่าเชื่ อถื อของรายงานทางการเงินให้ เป็ นไปโดยสม่ าเสมอตามมาตรฐานที่ดีและมี จุดตรวจสอบ
คุณภาพไว้ ในระบบย่อมเป็ นประโยชน์ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียของธนาคาร
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบของธนาคารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงิน
2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบควรกาหนดจุดหมายและขอบเขตการ “สอบทาน” ให้ ชดั เจนและสอดคล้ อง
กับสถานการณ์ และความต้ องการทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
3. ธนาคารควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ตรงไปตรงมา ว่าหน่วยงานใดควรเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการกากับ
ดูแลคุณภาพของการรายงานทางการเงินของธนาคาร หรื อควรรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้ งานดังกล่าวมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
4. หน่วยงานที่กากับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน มีหน้ าที่รับผิดชอบและมี อานาจ
ตามหน้ าทีเ่ พื่อทางานได้ อย่างมีความเป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์อย่างแท้ จริง
5.6

การควบคุมกากับดูแลความเสี่ยง

หลักการ
การดาเนินกิจการในธนาคารย่อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ ้นได้ เสมอ ซึง่ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น คณะกรรมการ
และผู้บริ หารสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายได้ ซึ่งจะเป็ นการช่วยธนาคารไม่ให้ ตดั สินใจผิดพลาดในการ
ประกอบธุรกิจหรือพบความเสียหายได้ ซึง่ ตัวอย่างของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ แก่
- ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
- ความเสี่ยงด้ านการตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
- ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ (Compliance Risk)
- ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ (Image and Reputation Risk)
- ความเสี่ยงด้ านชะรี อะฮ์ (Shariah Risk)
ดังนัน้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการควรแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้น เพื่อควบคุมกากับดูแลในด้ านความเสี่ยงต่างๆ
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แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1. ให้ คณะกรรมการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อบริ หารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เพื่อควบคุม
กากับดูแลในด้ านความเสี่ยงต่างๆ
2. ธนาคารควรมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่มีความรู้และเข้ าใจความเสี่ยงด้ านต่างๆได้ เป็ นอย่างดี
3. หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงควรกาหนดวิธีการแจ้ งเตือน (Trigger Alert) ในกรณีที่ปรากฏว่ามีปริ มาณ
ความเสี่ยงทางธุรกรรมด้ านใดด้ านหนึ่งของธนาคารที่มีความถี่และมีปริ มาณสูงเกินอัตราที่กาหนดไว้
อาทิ เช่น
- ปริ มาณพอร์ ตสินเชื่อมีธุรกิจ Sector ด้ านใดด้ านหนึ่งเกิน Industry norm
- ปริ มาณพอร์ ตสินเชื่อเป็ น Non-Performing Financing สูงเกินอัตราที่กาหนดไว้ ตาม KPIs
- ปริ มาณเงินลงทุนต่อสินทรัพย์สภาพคล่องต่ากว่าเกณฑ์ปกติ เป็ นต้ น
หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงจักต้ องมีมาตรการในการแจ้ งเตือนหน่วยงานนันๆ
้ ให้ รีบดาเนินการแก้ ไข
ปรับปรุง ทันที และควรเรียนผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทราบและพิจารณา
4. หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงควรทาการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงในด้ านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ น้ และ
แนวโน้ มซึง่ มีผลกระทบต่อธนาคารทังภานในและภายนอก
้
5. หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงควรมี ระบบประเมิ นผลความเสี่ยง (Risk Management Report) เสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการเป็ นรายเดือน
6. คณะอนุกรรมการควรตระหนักและเข้ าใจความเสี่ยงด้ านชะรี อะฮ์ ตลอดจนดูแลให้ มีระบบการบริ หาร
ความเสี่ยงด้ านชะรีอะฮ์ที่ครอบคลุมการประกอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องทุกประเภทของธนาคาร
7. ส่งเสริ มให้ เกิดธรรมาภิบาลในองค์กรเพื่อสร้ างความโปร่งใส เป็ นธรรม และลดความเสี่ยงด้ านชะรี อะฮ์
โดยกาหนดในระเบียบข้ อบังคับของธนาคาร
8. ดูแลให้ ธนาคารมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎกระทรวง ข้ อบังคับ ระเบียบกฏเกณฑ์ มติคณะที่ปรึ กษา
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ชะรีอะฮ์) ที่เกี่ยวข้ อง
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หมวดที่ 6 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต
(Ethical Codes of Conduct and Organization Integrity)
คณะกรรมการและผู้บริ หารให้ ความสาคัญและเป็ นผู้นา (Role Model) ในเรื่ องจริ ยธรรม เป็ นตัวอย่างที่ดี ใน
การปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ให้ ความสาคัญในเรื่ องการจัดการและการแก้ ไขปั ญหา
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้ องเชื่อมโยง
คณะกรรมการควรจัดให้ มีแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ได้ รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ธนาคารและภาครัฐคาดหวัง อีกทังกรรมการ
้
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้ อง
ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข ดาเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการควรให้ การสนับสนุนแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเต็ม ที่และแจ้ ง ให้
พนักงานทุกคนของธนาคารทราบด้ วย
ธนาคารต้ องนาจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริ ต ที่กาหนดในหมวดนี ้ไปกาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิให้
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนี ้ ให้ ถือว่าเป็ น
การกระทาผิดทางวินยั และให้ ดาเนินการลงโทษทางวินยั แก่ผ้ กู ระทาความผิดตามระเบียบ หรือข้ อบังคับที่ธนาคารถือ
ปฏิบตั ิ
จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต
หลักการ
ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญอย่างยื่งต่อความสาเร็จของธนาคาร และคณะกรรมการเป็ นคณะบุคคลที่ได้ รับความ
ไว้ วางใจจากธนาคารให้ มีบทบาทหน้ าที่ในการกาหนดทิศทางของธนาคาร ตลอดจนการกากับดูแลและควบคุมให้
ผู้บริ หารทาหน้ าที่บริ หารจัดการอย่างมี ประสิทธิภ าพและประสิทธิผล มีความโปร่ งใสอย่างแท้ จริ ง ขณะเดียวกัน
ผู้บริ หารยัง เป็ นผู้ไ ด้ รั บ ความไว้ ว างใจจากคณะกรรมการให้ บริ ห ารจัด การทรั พ ยากรต่ างๆ ของธนาคาร ย่อมมี
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสียหลายกลุ่มด้ วยกัน รวมถึง พนักงาน ลูกค้ า ประชาชน คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยรวม จึง
สมควรที่จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ได้ ผลสมควรความคาดหวังของคณะกรรมการ และภาครัฐ
ดังนัน้ ธนาคารจึงจาเป็ นต้ องกาหนดจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริ ต เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
ประพฤติ ป ฏิ บัติ ข องผู้บ ริ ห ารและพนัก งานในสิ่ ง ที่ “ควร” และ “ไม่ ค วร” อย่ า งไร และต้ อ งปฏิ บัติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เรื่ องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ พ.ศ.2563 อย่างเคร่งครัด
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ กาหนดจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริ ต ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุก
กลุม่ เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิสาหรับบุคล เากรของธนาคาร ดังนี ้
1. จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2. จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
3. จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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โดยจรรยาบรรณ และวัฒ นธรรมองค์ กรสุจ ริ ต ของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ ถือเป็ น
พื ้นฐานจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ที่ผ้ บู ริหารและพนักงานจะต้ องยึดปฏิบตั ิ
ผู้บริ หาร นอกจากจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริ ต ของผู้บริ หารแล้ ว ยังจะต้ อง
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของพนักงานด้ วย พนักงานธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทยทุกคนมีหน้ าที่ต้องศึกษาและปฏิ บัติตามจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริ ต อย่างเคร่ งครัด
พนักงานที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริ ต จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยซึ่งอาจรวมถึงการชดใช้
ความเสียหายทางแพ่งและโทษทางอาญา และผู้บงั คับบัญชาที่ยินยอมให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ และ
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ถือว่าเป็ นผู้ฝ่าฝื นจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริตด้ วย เช่นกัน
6.1

จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ของพนักงานธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
6.1.1 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต พนักงานต่ อธนาคาร
(1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม
(2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มกาลังความรู้ความสามารถของตน โดยคานึงถึง
ประโยชน์ สูง สุด ของธนาคารเป็ น หลัก ไม่ ใ ช้ โ อกาสหรื อ ใช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ก ารงานแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ ตนเองหรื อผู้อื่น ตลอดจนไม่กระทาการใดๆที่จะทาให้ ธนาคารสูญเสียประโยชน์
หรือขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของธนาคาร
(3) ไม่ปกปิ ดข้ อมูล และ/หรื อ การกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นใดๆที่ทราบ และ/หรื อ พบเห็น ที่ผิด
กฏหมายและขัดต่อจริยธรรมอันดีของธนาคาร
(4) มีทศั นคติที่ดีและมีความภักดีต่อธนาคาร รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร โดยดารง
ไว้ ซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของธนาคาร ไม่ให้ ร้ายหรื อให้ ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้ เกิดความเสื่อม
เสียแก่ธนาคาร ชี ้แจงและทาความเข้ าใจกับบุคคลภายนอก เพื่อรักษาไว้ ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของ
ธนาคาร
(5) ห้ ามรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มี
ราคา หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสเกิน 3,000.00 บาท (สามพันบาท)
(6) กรณี ห ากพบการกระท าใดๆที่ ฝ่ าฝื น จรรยาบรรณ และวัฒ นธรรมองค์ ก รสุจ ริ ต การทุจ ริ ต
คอร์ รัปชั่น ให้ รีบแจ้ งผู้บังคับบัญชา หรื อ แจ้ งมายังส่วนรับเรื่ องร้ องเรี ยน สังกัดสานักพัฒนา
องค์กรอย่างยัง่ ยืน โดยผู้แจ้ งจะได้ รับความคุ้มครองตามประกาศนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ของธนาคาร
(7) รักษาข้ อมูลข่าวสารของธนาคารที่ยังไม่ควรเปิ ดเผยไว้ เป็ นความลับ และไม่ ให้ ข้อมูลหรื อหรื อ
ข่าวสารใดๆที่ผ้ มู ีอานาจยังไม่อนุญาต
(8) ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของระบบ
ข้ อมูลข่าวสารสนเทศของธนาคาร
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(9) ใช้ และรักษาทรัพย์สินของธนาคารให้ ได้ ประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธผล ไม่นาไปใช้
เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้ ช่วยกันดูแลทรัพ ย์สิน และสถานที่ทางานให้ มีค วามปลอดภัย
เป็ นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ
(10) เอาใจใส่อย่างจริ งจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทังปวงที
้
่จะเสริ มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาธนาคารไปสูค่ วามเป็ นเลิศอย่างยัง่ ยืน
(11) ยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรสุจริต เสมือนวิชาชีพของธนาคาร
6.1.2 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต พนักงานต่ อผู้บริหาร
(1) ให้ ความเคารพ สุภาพ อ่อนน้ อม มีสมั มาคารวะต่อผู้บงั คับบัญชา ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่ชอบด้ วย
กฏหมาย และปฏิบตั ิงานตามลาดับบังคับบัญชา ยกเว้ นกรณีมีเหตุผลอันสมควร
(2) ไม่รายงานเท็จ หรื อเสนอความเห็นที่ไม่สจุ ริ ตต่อผู้บงั คับบัญชา ตลอดจนไม่กล่าวร้ ายผู้บริ หาร
โดยปราศจากมูลความจริง
6.1.3 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต พนักงานต่ อผู้ร่วมงาน
(1) รั กษาและเสริ ม สร้ างความสามัค คี รวมทัง้ ควรเข้ าร่ วมกิจ กรรมต่างๆที่จัด ขึน้ เพื่ อประสาน
สัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
(2) ให้ ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ ใ นการท างานแก่ผ้ ูร่วมงาน หรื อให้ คาปรึ กษาแนะน า
ผู้ร่วมงาน
(3) รับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะของผู้ร่วมงาน ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และพิจารณานาไปใช้ ในทางที่
เป็ นประโยชน์ต่องานของธนาคาร
(4) ให้ ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือผู้ร่วมงานที่ต้องการความช่วยเหลือซึง่ อยู่ในวิสยั ที่จะพึง
กระทาได้
(5) ไม่นาเรื่ องส่วนตัวหรื อข้ อมูลของเพื่อนร่วมงานไปวิพากษ์ วิจารณ์ในทางที่เสื่อมเสียแก่ผ้ รู ่วมงาน
หรือ ภาพพจน์โดยส่วนรวมของธนาคาร
(6) ปฏิบตั ิต่อผู้ร่วมงานด้ วยความสุภาพ ให้ ความเคารพและให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน
6.1.4 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต พนักงานต่ อตนเอง
(1) หมัน่ พัฒนาตนเองให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
(2) ยึดมั่นในหลักกฏหมาย คุณธรรม ความถูกต้ อง และไม่แสวงหาตาแหน่ง หรื อประโยชน์อื่นใด
จากผู้บงั คับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ
(3) มีทศั นคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเป็ นพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และรักษา
ชื่อเสียงของตนเองและเกียรติของพนักงานไม่ให้ เสื่อมเสีย
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(4) ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้ กบั ธนาคารอย่างเต็มที่ ไม่มาสายกลับก่อน หรื อ
เอาเวลางานของธนาคารไปทาธุระส่วนตัว โดยปราศจากความจาเป็ นอย่างแท้ จริง
6.1.5 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต พนักงานต่ อลูกค้ าและประชาชน
(1) มีความจริ ง ใจ ให้ บริ ก ารที่มีคุณภาพด้ ว ยความเต็ม ใจ ใช้ วาจาสุภ าพ อ่อนโยน ไม่โต้ ต อบ
ด้ วยกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ
(2) ให้ บริการด้ วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้ บริการตามคิวก่อนหลัง ยึดหลักความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน
(3) รักษาผลประโยชน์ของลูกค้ า และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ และรักษาคามั่นสัญญาที่ให้ ไว้ กับ
ลูกค้ า หากมีการขัดกันของผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียกับลูกค้ าให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาทันที
และดาเนินการด้ วยความถูกต้ องโปร่งใส
(4) รักษาข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ ห้ ามนาไปใช้ หรือเปิ ดเผยให้ บุคคลที่สามหรื อผู้อื่น
ทราบ เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมจากลูก ค้ า และไม่ น าข้ อ มูล ส่ว นตัว ของลูก ค้ า ไปแสวงหา
ประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
(5) รับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะจากลูกค้ าด้ วยความยินดี และพร้ อมที่จะชี ้แจงข้ อมูลที่ถูกต้ อง
ตามสถานะแห่งตน หากเห็นว่าเรื่ องใดไม่สามารถปฏิบตั ิได้ หรื อไม่อยู่ในอานาจหน้ าที่ของตน
จะต้ องปฏิบตั ิ ควรชี ้แจงเหตุผลหรื อแนะนาให้ ติดต่อยังหน่วยงานหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง
นันๆ
้ ต่อไป
(6) ต้ องแนะนาหรื อให้ ข้อมูลหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้ บริ การอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดประโยชน์และความเข้ าใจในเงื่อนไขของการบริ การนันๆ
้
(7) อานวยความสะดวกต่อลูกค้ าและประชาชนให้ เข้ าถึงผลิตภัณฑ์และบริ การด้ วยความเป็ นธรรม
ผ่านการปฏิบตั ิงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขันตอนและระยะเวลาในการให้
้
บริ การอย่าง
ชัดเจน
6.1.6 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต พนักงานต่ อคู่แข่ ง
(1) ประพฤติปฏิบตั ิกบั คู่แข่ง ภายใต้ กฏหมาย กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
(2) ส่งเสริ มการกระทา หรื อกิจกรรมใดๆ อันนามาซึ่งความเข้ าใจอันดีระหว่างกัน และช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกันในโอกาสที่เหมาะสม
(3) มี ทัศนคติต่อคู่แข่ง ในฐานะเพื่อ นร่ วมธุ ร กิจ ที่จ ะช่ วยส่ง เสริ ม ให้ ธ นาคารพัฒ นาตนเองอย่ า ง
สม่าเสมอ
6.1.7 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต พนักงานต่ อสังคม
(1) พึงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนหรื อสังคมโดยรวม เช่น การเสียสละกาลัง กาย กาลัง
ทรัพ ย์ และการเข้ า ร่ว ม กิจ กรรมทางสัง คมภายใต้ ค วามสามารถของตน ทั ้งภายในและ
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ภายนอกธนาคาร ทั ้งนี ้ จะต้ องไม่กระทาการใดๆ ในลักษณะที่ก่อให้ เกิดความเสียหายหรื อ
ขัดแย้ งต่อผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของธนาคาร
(2) ไม่กระทาการใดๆ ที่จะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
6.2

จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ของผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
6.2.1 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ผู้บริหารต่ อภาครั ฐ
(1) ปฏิบัติหน้ า ที่ ด้ว ยความซื่ อ สัตย์ สุจ ริ ตและตัด สิน ใจใดๆด้ ว ยความเป็ น ธรรมต่ อภาครั ฐ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของภาครัฐโดยรวม
(2) บริหารธนาคารด้ วยความระมัดระวัง ละเอียด รอบคอบ
(3) ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยการประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ในทุกกรณี
(4) รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
(5) แจ้ งให้ ภาครัฐทราบถึง แนวโน้ มในอนาคตของธนาคารทัง้ ในด้ านบวกและด้ านลบซึ่งจะต้ อง
ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความเป็ นไปได้
(6) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ ข้อมูลใดๆของธนาคารที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ
(7) ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
(8) ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
6.2.2 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ผู้บริหารต่ อธนาคาร
(1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และไม่ดาเนินการใดๆในลักษณะที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
(2) ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการบริ หารจัดการธนาคารอย่างเต็มกาลังความสามารถด้ วยความระมัดระวัง
และไตร่ตรองภายใต้ หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
(3) รักษาความลับของธนาคาร ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้
ข้ อมูลใดๆของธนาคารซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
6.2.3 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ผู้บริหารต่ อพนักงาน
(1) ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน
(2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
อยู่เสมอ
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(3) การแต่งตังและโยกย้
้
ายรวมถึงการปรับเลื่อนตาแหน่งและการลงโทษพนักงาน ต้ องกระทาด้ วย
ความสุจริตใจ โปร่งใส และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงานนันๆ
้
(4) ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้แก่พนักงาน สนับสนุนให้ มีการนาความรู้มาเผยแพร่ อบรม
แก่พนักงานอย่างทัว่ ถึง
(5) รับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และข้ อร้ องเรี ยนของพนักงานต่างๆ ภายในธนาคารอย่ าง
ครบถ้ วน ซึง่ ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงานนันๆ
้
(6) ปฏิบตั ิตามกฏหมายและระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(7) บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆที่ไม่เป็ นธรรมซึ่ง อาจมีผลกระทบต่อความมั่น คงใน
หน้ าที่การงานของพนักงาน
(8) ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพ และให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
(9) ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าใจในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่ งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อ
ส่งเสริมให้ เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึงทังธนาคาร
้
(10) เปิ ดโอกาสให้ พ นักงานสามารถแจ้ งเรื่ องราวร้ องทุกข์กรณี ไม่ ได้ รับความเป็ นธรรม และแจ้ ง
เบาะแสการทาความผิดกฏหมายการกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยรักษา Identity ไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูลของพนักงานที่แจ้ งเรื่อง
(11) ให้ ความมัน่ ใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการในการทางาน
(12) ให้ พนักงานตระหนักถึงการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดในธนาคารให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
(13) แต่งกายสุภาพเป็ นแบบอย่างที่ดี
6.2.4 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ผู้บริหารต่ อลูกค้ าและประชาชน
(1) เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ การอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริง ไม่ทาให้
ลูกค้ าเข้ าใจผิด
(2) ให้ บริการลูกค้ าทุกคน ทุกระดับ ด้ วยคุณภาพในระดับสากลและเป็ นที่ประทับใจ
(3) ไม่สร้ างเงื่อนไขใดๆของการให้ บริการที่ทาให้ ลกู ค้ าและประชาชนเกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับการ
ให้ บริการนันๆและต่
้
อธนาคารในเชิงลบ
(4) จัดให้ มีระบบเพื่อให้ ลกู ค้ าและประชาชนแสดงความคิดเห็น แนะนา และ/หรือ ร้ องเรียน เกี่ยวกับ
การให้ บริการได้ อย่างสะดวก และรวดเร็ว ไม่ชกั ช้ า
(5) มีการจัดเก็บข้ อมูลของลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมการเบิกใช้ และส่งคืนอย่าง
แม่นยา รักษาความลับของลูกค้ าและประชาชน ไม่นาข้ อมูลใดๆมาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และผู้อื่นโดยมิชอบ
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(6) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าและประชาชนอย่างเคร่งครัด
(7) กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อลูกค้ า ต้ องรีบแจ้ งให้ ลกู ค้ าและประชาชน
ทราบล่วงหน้ า และรีบหาแนวทางแก้ ไขปัญหา
(8) ไม่ค้ากาไรเกินควร และไม่กาหนดเงื่อนไขการค้ าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้ าและประชาชน
(9) พัฒนาส่งเสริ มให้ มีนวัตกรรมการให้ บริ การ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ ลกู ค้ าและประชาชนมี
ทางเลือกที่เหมาะสม
6.2.5 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ผู้บริหารต่ อคู่ค้า
(1) ไม่เรียกร้ องหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สจุ ริตกับคู่ค้า
(2) แก้ ไขปัญหากับคู่ค้าด้ วยความถูกต้ อง ยุติธรรม
(3) ไม่เอื ้อประโยชน์ให้ กบั คู่ค้ารายใดรายหนึ่ง
(4) ปฏิบตั ิกบั คู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในแต่ละประเภทการค้ านันๆ
้
6.2.6 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ผู้บริหารต่ อคู่แข่ ง
(1) ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติมารยาทของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้ วยวิธีที่ไม่สจุ ริ ต เช่น การจ่ายสินบนให้ แก่พนักงาน
คู่แข่งเพื่อให้ ได้ มาของข้ อมูล
(3) ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้ วยการกล่าวหาที่เป็ นเท็จ ปราศจากการซึง่ มูลความจริง
6.2.7 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ผู้บริหารต่ อสังคม
(1) ไม่ กระทาการใดๆที่ จ ะส่ง ผลกระทบเชิ ง ลบ และความเสียหายต่ อทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม
(2) ตอบแทนสัง คมและคื น ก าไรอย่ า งสม่ า เสมอด้ ว ยการมี ส่ว นร่ ว มในกิ จ กรรมเพื่ อ สัง คมโดย
ประชาชนเป็ นผู้รับผลประโยชน์
(3) ปลูกสร้ างจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดขึ ้นภายในธนาคาร
(4) ปฏิบตั ิตามกฏหมายและกฏระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่ทาหน้ าที่กากับดูแลอย่างเคร่งครัด
(5) ไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ อง พัวพันกับสิ่งผิดกฏหมาย และไม่กระทาการช่วยเหลือสนับสนุน หรือยอมเป็ น
เครื่ องมือในการกระทาใดๆในสิ่งที่หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฏหมายหรื อกฏระเบียบต่างๆของ
ทางราชการ
(6) ไม่นาเงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมืองและสิ่งผิดกฏหมายทังทางตรงและทางอ้
้
อม
(7) ไม่นาเงินของธนาคารไปลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงและไม่ใช่พนั ธกิจหลักของธนาคาร
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6.3

จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต ของคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย

6.3.1 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต คณะกรรมการต่ อผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ในความเป็ นเจ้ าของโดยควบคุมธนาคารผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ ทาหน้ าที่
แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของธนาคาร ธนาคารจึงควรส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ ใช้ สิทธิของตน
(1) การประชุมผู้ถือหุ้น
(1.1) คณะกรรมการควรเปิ ด เผยนโยบายในการสนับ สนุน หรื อ ส่ง เสริ ม ผู้ถือ หุ้น ทุก กลุ่ม
รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
(1.2) คณะกรรมการควรดูแลให้ ธนาคารมีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
โดยมีคาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม ควร
ละเว้ นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของ
ธนาคาร
(1.3) คณะกรรมการควรอานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงอย่างเต็มที่ และควรละเว้ นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าประชุม
ของผู้ ถื อ หุ้ น เช่ น การเข้ า ประชุ ม เพื่ อ ออกเสี ย งลงมติ ไม่ ควรมี วิ ธี การที่ ยุ่ง ยากหรื อ มี
ค่าใช้ จ่ายมากเกินไปสถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้ น
(1.4) คณะกรรมการควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยกาหนด
หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้ าให้ ชัดเจน และแจ้ งให้ ผู้ถือหุ้นทราบพร้ อมกับการ
นาส่ง หนัง สื อเชิ ญประชุม ผู้ถื อหุ้น นอกจากนีธ้ นาคารควรเผยแพร่ หลัก เกณฑ์ ก ารส่ง
คาถามล่วงหน้ าดังกล่าวไว้ บน website ของธนาคารด้ วย
(1.5) คณะกรรมการควรสนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะ รู ปแบบที่ผ้ ูถือหุ้นสามารถ
กาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน
เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(2) การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
(2.1) คณะกรรมการควรส่งเสริ มให้ ธนาคารนาเทคโนโลยีมาใช้ กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ การ
ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถ
กระทาได้ รวดเร็ว ถูกต้ อง แม่นยา
(2.2) กรรมการทุ ก คนควรเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น โดยผู้ ถื อ หุ้ น สามารถซัก ถามประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้ องได้
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(2.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นควรจัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนันมี
้ หลาย
รายการ เช่น วาระการแต่งตังกรรมการ
้
(2.4) คณะกรรมการควรส่ง เสริ ม ให้ ธ นาคารจัด ให้ มี บุค คลที่ เ ป็ น อิ ส ระเป็ น ผู้ต รวจนับ หรื อ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุม
ทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
(2.5) คณะกรรมการควรสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทา
รายการเกี่ ยวโยง การทารายการได้ มาหรื อจ าหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ เป็ นต้ นเพื่อความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง
(2.6) ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นมีโอกาสในการ
แสดงความเห็นและตังค
้ าถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับธนาคารได้
(3) การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
(3.1) รายงานการประชุม ผู้ ถื อ หุ้น ควรบัน ทึ ก การชี แ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิ ธี ก าร
แสดงผลคะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ
หุ้นตัง้ ประเด็น หรื อซักถาม นอกจากนี ้ ควรบันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย คัดค้ าน และงดออกเสียงเป็ นอย่างไรรวมถึงควรบันทึก
รายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้ วย
(3.2) ธนาคารควรเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบถึง ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการ
ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทาการถัดไปบน website ของธนาคารผู้ถือหุ้น
ทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร รวมทัง้ ผู้ถื อ หุ้น ต่า งชาติ
ควรได้ รั บ การปฏิบัติที่ เ ท่า เทีย มกัน และเป็ น ธรรม ผู้ถื อ หุ้น ส่ว นน้ อ ยที่ถูก ละเมิด สิท ธิ
ควรมี โอกาสได้ รับ การชดเชย
(4) การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้น
(4.1) คณะกรรมการควรดูแ ลให้ ธ นาคารแจ้ ง ก าหนดการประชุม พร้ อมระเบี ย บวาระ และ
เผยแพร่ผ่านทาง website ของธนาคารอย่างน้ อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
(4.2) คณะกรรมการควรดูแลให้ ธนาคารแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ ในการประชุม
ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของ
หุ้น
(4.3) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นควรจัดทาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หน้า 37

(5) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
(5.1) คณะกรรมการควรกาหนดหลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ ชัดเจนเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรม
และความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอหรื อไม่
(5.2) คณะกรรมการควรก าหนดวิ ธี ก ารให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า ด ารง
ตาแหน่งกรรมการ เช่น ให้ เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้ า 3-4 เดือนก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติและการให้ ความ
ยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
(5.3) ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารไม่ ควรเพิ่ม วาระการประชุม ที่ไม่ไ ด้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่
จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
(5.4) คณะกรรมการควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน
(6) การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
ให้ คณะกรรมการกาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ น
ลายลัก ษณ์ อัก ษร และแจ้ ง แนวทางดัง กล่า วให้ ทุ ก คนในองค์ ก รถื อ ปฏิ บัติ และก าหนดให้
กรรมการทุกคนและผู้บริ หารที่มี หน้ าที่ รายงานการถื อครองหลักทรั พ ย์ ตามกฎหมายจัด ส่ง
รายงานดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการเป็ นประจา รวมทังให้
้ มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
(7) การป้ องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง
ให้ คณะกรรมการกาหนดแนวทางการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน (Connected
Transactions) ได้ แก่ กรรมการ ผู้จดั การ ผู้บริ หาร รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องและญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว โดยกาหนดให้ เปิ ดเผยประเด็นหลักอย่างครบถ้ วนได้ แก่
(7.1) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และลักษณะความสัมพันธ์ ให้ ระบุชื่อบริษัท /
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และลักษณะความสัมพันธ์กบั บริษัท
(7.2) ข้ อมูลรายการระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ ระบุ
ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์ / รายการที่เกี่ยวโยงกัน และมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(7.3) ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยระบุที่มา เหตุผลหรื อ
ความจาเป็ นของการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
(8) การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
(8.1) คณะกรรมการได้ ก าหนดให้ ก รรมการรายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการ
พิจารณาวาระนัน้ และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
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(8.2) คณะกรรมการดูแลให้ กรรมการที่มีส่วนได้ เสียอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะที่อาจทาให้
กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ ควรงดเว้ นจากการมีส่วนร่ วม
ในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
6.3.2 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต คณะกรรมการต่ อธนาคาร
(1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สงู สุดของธนาคาร
(2) ไม่ดาเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งต่อผลประโยชน์ของธนาคาร
(3) นาความรู้และทักษะการบริ หารมาประยุกต์ใช้ อย่างเต็มความสามารถ และบริ หารงานธนาคาร
ด้ วยความระมัดระวัง
(4) รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร
(5) ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
(6) ไม่ใช้ อานาจหน้ าที่ของตนหรื อยอมให้ ผ้ ูอื่นอาศัยอานาจหน้ าที่ของตนไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
6.3.3 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต คณะกรรมการต่ อพนักงาน
(1) ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพ หลีกเลี่ยงการดาเนินการใดๆที่ไม่เป็ นธรรม
(2) รับฟั งข้ อเสนอและข้ อคิดเห็นของพนักงานอย่างทัว่ ถึง
(3) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
(4) ติดตามให้ ธนาคารดาเนินการในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบตั ิได้
(5) กาหนดนโยบายในเรื่องต่างๆของธนาคารอย่างสุจริต
(6) ให้ ความสาคัญในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล
6.3.4 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต คณะกรรมการต่ อลูกค้ าและประชาชน
(1) ส่งเสริมการให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพต่อลูกค้ าและประชาชน
(2) สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชน์ให้ แก่ลกู ค้ าและประชาชนอย่างเป็ นธรรม
(3) ส่งเสริมให้ ธนาคารสร้ างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีทางเลือกที่เหมาะสม
(4) กากับ ดูแ ลนโยบายด้ า นการเปิ ด เผยข้ อ มูล ข่า วสารเกี่ย วกับ ธนาคารอย่า งครบถ้ ว น ไม่
บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
(5) กากับให้ ธนาคารมีระบบให้ ลกู ค้ าและประชาชนสามารถร้ องเรี ยนได้ อย่างสะดวก และแก้ ไขเรื่ อง
ร้ องเรียนอย่างเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบ ไม่ชกั ช้ า
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6.3.5 จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์ กรสุจริต คณะกรรมการต่ อสังคม
(1) สนับ สนุ น ให้ ธ นาคารมี น โยบายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสัง คม และส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
(2) เข้ าร่วมในกิจกรรมต่างๆตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม
(3) ปฏิบตั ิและกากับควบคุมให้ ธนาคารมีการปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ของกฏหมายและกฏระเบียบที่
ออกโดยหน่วยงานราชการที่กากับดูแลธนาคารอย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี ้ ให้ มีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่วันที่ลงนามเป็ นต้ นไป พร้ อมนีใ้ ห้ ยกเลิกนโยบายการกากับดูแลกิจการ ฉบับลง
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และให้ ใช้ นโยบายฯ ฉบับนี ้แทน
ให้ ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. 2563

(นายระเฑียร ศรีมงคล)
ประธานกรรมการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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