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สวนที่ 1 คํานิยามของความเสี่ยงดานกลยุทธ
1.1 คําจํากัดความของความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยงดานกลยุทธคือความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน
และการนําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก
อันสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุน หรือการดํารงอยูของกิจการ ดังนั้น คณะกรรมการสถาบัน
การเงิน (คณะกรรมการฯ) และผูบริหารระดับสูงตองวางแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานอยาง
รอบคอบ สงเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พรอมทั้งจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานภายในที่
เหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัติ เชน การจัดองคกร บุคลากร งบประมาณ ระบบขอมูลสารสนเทศ
ระบบการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน เปนตน เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจและจัดการ
กับปญหาของสถาบันการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
แผนกลยุทธ (strategic plan) คือ แผนที่แสดงทิศทางการดําเนินงานและสะทอนวิสัยทัศน
หรือเปาหมายของสถาบันการเงิน โดยทั่วไปจะมีระยะเวลา 3 ถึง 5 ป ซึ่งแผนกลยุทธที่ดี จะตองมี
ความชัดเจน สอดคลองกับเปาหมาย ยืดหยุน และสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาวการณ
ที่เปลี่ยนแปลงได
แผนดําเนินงาน (business plan) คือ แผนที่กําหนดกรอบการดําเนินงานโดยรวมของ
สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามแผนกลยุทธ และเปนแนวทาง
ใหแกหนวยงานตาง ๆ ในการกําหนดแผนปฏิบัติการ (action plan) โดยทั่วไปจะเปนแผนระยะสั้น
ไมเกิน 1 ป ประกอบดวยเปาหมาย ผลกําไร หนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณทรัพยากรที่ใช
กรอบเวลาการดําเนินงาน และเกณฑในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งควรสอดคลองกับ
งบประมาณของสถาบันการเงินดวย
1.2 แหลงที่มาของความเสี่ยงดานกลยุทธ
แหลงที่มาของความเสี่ยงดานกลยุทธ สามารถจําแนกได 2 ประเภทหลัก คือ ปจจัย
ความเสี่ยงภายนอกและปจจัยความเสี่ยงภายใน
1.2.1 ปจจัยความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ปจจัยภายนอกที่สถาบันการเงินควบคุม
ไดยาก หรือไมสามารถควบคุมได อันสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก ภาวะการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมลูกคาเปาหมาย
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปจจัยทางเศรษฐกิจ และขอกําหนดของทางการ เปนตน
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1.2.1.1 ภาวะการแขงขัน สถาบันการเงินตองคาดการณและปรับตัวใหสอดคลอง
กับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งตองวางแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานให
เหมาะสมกับการแขงขันในปจจุบันและอนาคต โดยตองคํานึงถึงคูแขงขัน การแขงขันดานราคา
และผลิตภัณฑใหม ดังนี้
(1) คูแขงขัน สถาบันการเงินมีความเสี่ยงจากการมีคูแขงทั้งที่เปนสถาบัน
การเงินประเภทเดียวกัน และธุรกิจอื่นที่ใหบริการบางประเภทคลายกับสถาบันการเงิน โดยคูแขง
อาจไดเปรียบในดานตนทุน ระบบบริหาร นวัตกรรม และ/หรือความชํานาญในการใชเครื่องมือทาง
การเงินสมัยใหม
(2) การแขงขันดานราคา สถาบันการเงินจะมีความเสี่ยงจากคูแขงขันที่มี
โครงสรางตนทุนต่ําและเสนอราคาการใหบริการที่ต่ํากวา ทั้งนี้ การแขงขันดานราคาจะสงผล
กระทบตอสวนตางดอกเบี้ยและผลกําไร ซึ่งในที่สุดจะกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของ
สถาบันการเงิน
(3) ผลิตภัณฑใหม สถาบันการเงินคูแขงมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
ใหม ๆ อยางตอเนื่องเพื่อดึงดูดลูกคา ทําใหสถาบันการเงินตองติดตามผลิตภัณฑใหม ๆ ในตลาด
ตลอดเวลา และอาจตองรีบนําเสนอผลิตภัณฑใหมโดยมิไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอยาง
เหมาะสม
1.2.1.2 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมลูกคาเปาหมาย การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางประชากรและความตองการของลูกคา จะมีผลตอฐานลูกคา รายได และเงินกองทุนของ
สถาบันการเงิน คณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูงตองติดตามดูแลการกําหนดกลุมลูกคา
เปาหมายที่มีศักยภาพ และวิธีการเสนอบริการที่ดีใหแกลูกคาเหลานั้น เพื่อปองกันความเสี่ยง
ที่จะสูญเสียสวนแบงตลาดและกําไร
1.2.1.3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สถาบันการเงินเผชิญกับความเสี่ยงจาก
เทคโนโลยี จากการที่คูแขงสามารถพัฒนาระบบและ/หรือเครื่องมือในการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
มากกวาและมีตนทุนต่ํากวา สําหรับตลาดที่มีการแขงขันสูง หากสถาบันการเงินไมจัดการความเสี่ยง
จากเทคโนโลยี จะทําใหสถาบันการเงินสูญเสียสวนแบงตลาด เนื่องจากไมสามารถแขงขันดาน
การใหบริการและดานราคาได สําหรับตลาดที่มีการแขงขันไมรุนแรง สถาบันการเงินอาจไมจําเปน
ตองติดตามเทคโนโลยีใหมมากนัก แตสถาบันการเงินควรมั่นใจวาเทคโนโลยีที่ใชมีความเพียงพอ
ในการรักษาฐานลูกคาของสถาบันการเงินไวได
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สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

ธันวาคม 2546

คูมือตรวจสอบความเสี่ยงดานกลยุทธ

III - 3

1.2.1.4 ปจจัยทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น มีผลกระทบตอระดับกําไรและฐานะเงินกองทุนของสถาบันการเงิน
ทุกแหงโดยเฉพาะชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา แตระดับความรุนแรงของผลกระทบดังกลาวขึ้นอยูกับ
ขอบเขตการดําเนินงานและความสามารถในการปรับตัวของสถาบันการเงิน ดังนั้น คณะกรรมการฯ
และผูบริหารระดับสูงควรประเมินระดับความเสี่ยงขององคกร ตลอดจนติดตามภาวะเศรษฐกิจใน
ปจจุบันแนวโนม รวมทั้งคาดการณผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยางตอเนื่อง
1.2.1.5 ขอกําหนดของทางการ กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของทางการ เชน
ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือสํานักงานปองกันและปราบปราบ
การฟอกเงิน อาจเปนอุปสรรคในการดําเนินงานอันสงผลกระทบตอการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ
และแผนดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย และจําเปนตองปรับเปลี่ยนแผนและการปฏิบัติใหสอดคลอง
กับขอกําหนดของทางการ สถาบันการเงินจึงควรจัดใหมีหนวยงานและผูรับผิดชอบเพื่อติดตาม
กฎ ระเบียบ และขอกําหนดตาง ๆ อยางตอเนื่อง
1.2.2 ปจจัยความเสี่ยงภายใน หมายถึง ปจจัยภายในที่สถาบันการเงินสามารถ
ควบคุมได แตสามารถสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย ไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอและคุณภาพ
ของบุคลากร ความเพียงพอของขอมูล และเทคโนโลยีสําหรับการใหบริการ เปนตน
1.2.2.1 โครงสรางองคกร การจัดโครงสรางองคกรมีความสําคัญตอการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ หากสถาบันการเงิน
ถูกครอบงําโดยผูบริหารหรือผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือไมมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ
ชัดเจน อาจทําใหการบริหารขาดความเปนอิสระและไมมีการถวงดุลอํานาจ ซึ่งจะกอใหเกิด
ปญหาในการจัดการและการบังคับบัญชา สถาบันการเงินควรมีโครงสรางองคกรที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน และสามารถปองกันการแสวงหาผลประโยชนโดยบุคคลภายใน
เชน กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน เจาหนาที่ เปนตน
1.2.2.2 กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สถาบันการเงินที่มิไดกําหนดกระบวนการ
และวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือกําหนดความรับผิดชอบที่ซ้ําซอนกัน อาจสงผลใหการปฏิบัติตาม
แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการลาชาและผิดพลาดไดงาย ยากแกการติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติงานไดถูกตองและทันกาล สถาบันการเงินควรกําหนดใหมีกระบวนการปฏิบัติอยาง
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เปนระบบ และกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน พรอมทั้งมีการสอบยันความถูกตอง
และติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันการเกิดชองโหวในการควบคุมภายใน
1.2.2.3 ความเพียงพอและคุณภาพของบุคลากร แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานที่
มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยูกับคณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูง ที่มีความรู ประสบการณ และ
วิสัยทัศน สําหรับการดําเนินการตามแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานในทุกระดับขององคกรจะบรรลุ
เปาหมายไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับปริมาณและคุณภาพของบุคลากร จํานวนบุคลากรที่เพียงพอ
จะชวยรองรับปริมาณงานและธุรกรรมไดครบถวน บุคลากรควรมีความเชี่ยวชาญและไดรับการ
ฝกอบรมที่จําเปนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน สถาบัน
การเงินที่เนนการใหสินเชื่อรายยอย ควรจะมีบุคลากรที่มีความเปนมืออาชีพ มีความรูและ
ความชํานาญในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ เปนตน เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาได การขาดเจาหนาที่สินเชื่อที่มีความสามารถหรือมีจํานวนไมเพียงพอ
ตอปริมาณสินเชื่อหรือจํานวนลูกคา จะมีผลกระทบตอคุณภาพสินเชื่อหรือฐานะการดําเนินงาน
และชื่อเสียงของสถาบันการเงิน
1.2.2.4 ความเพียงพอของขอมูล สถาบันการเงินจะตองไดรับขอมูลที่เหมาะสม
เพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ การไดรับขอมูลที่ไมเพียงพอ ไมเหมาะสม ไมถูกตอง
และไมทันกาล จะเปนอุปสรรคตอการเขาใจภาวะตลาด และสงผลตอการวางแผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงาน การกําหนดเปาหมาย และการบริหารงานขององคกร สถาบันการเงินควรมีขอมูล
เกี่ยวกับกลุมลูกคาเปาหมาย ความตองการของลูกคา และการพัฒนาของคูแขง เพื่อใชกําหนด
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจและรักษาสวนแบงตลาดและรายได
1.2.2.5 เทคโนโลยี สถาบันการเงินตองมั่นใจวาเทคโนโลยีที่ใชอยูสามารถแขงขัน
และตอบสนองความตองการของลูกคาได โดยเฉพาะธุรกรรมที่มีความซับซอน เชน Cash
Management หรือตราสารอนุพันธ พรอมทั้งตองปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถ
แขงขันและรองรับปริมาณธุรกรรมใหมได
1.3 ปจจัยที่ชวยลดความเสี่ยงดานกลยุทธ
ปจจัยที่ชวยลดความเสี่ยง หมายถึง ปจจัยที่ชวยสนับสนุนการดําเนินการตามแผนกลยุทธ
ใหบรรลุเปาหมาย ไดแก คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูง การวางแผนกลยุทธ
และแผนดําเนินงาน คุณภาพของบุคลากรและการฝกอบรมที่เพียงพอ ระบบการบริหารความเสี่ยง
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ฐานลูกคาที่มั่นคง การริเริ่มออกผลิตภัณฑหรือใหบริการกอนคูแขง การไดรับขอมูลตาง ๆ
อยางเพียงพอ เปนตน
1.3.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการฯ และ
ผูบริหารระดับสูงควรมีความรู ประสบการณหลากหลายในดานที่เปนประโยชน เปนอิสระ
กระตือรือรน เขาใจภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจ และการแขงขันเปนอยางดี พรอมที่จะตัดสินใจ
ใหเกิดการปฏิบัติ นอกจากนี้ มีกรรมการอิสระเพื่อใหเกิดการสอบยันและสรางสมดุลในการ
บริหารงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
1.3.2 การวางแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน เพื่อใหการวางแผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงานชัดเจนและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูงตอง
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอกและประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินอยางตอเนื่อง พรอมปรับเปลี่ยนแผนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อลดผลกระทบใหนอยที่สุด นอกจากนี้ สถาบันการเงินตองกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ รวมถึงกําหนดระบบการวัดผลการปฏิบัติงานและระบบการใหผลตอบแทนที่ชัดเจน
1.3.3 คุณภาพของบุคลากรและการฝกอบรมที่เพียงพอ บุคลากรที่มีความรู
ความชํานาญ และประสบการณ จะเขาใจภาวะตลาด การแขงขัน และสามารถคาดการณแนวโนม
ของผลิตภัณฑและกําหนดบริการที่จะเสนอตอลูกคาเปาหมายไดสอดคลองกับแผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงานที่กําหนดไว โดยเฉพาะการอบรมใหความรูความเขาใจดานความเสี่ยงอยาง
เพียงพอ จะชวยใหบุคลากรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งหาทางปองกันและ
ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.4 ระบบการบริหารความเสี่ยง สถาบันการเงินตองมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองคกร และในการวางแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานจะตองคํานึงถึง
ความเสี่ยงทุกประเภทที่เกี่ยวของรวมถึงวิธีควบคุมและลดความเสี่ยง โดยมีการกําหนดนโยบาย
วิธีการปฏิบัติงาน และเพดานความเสี่ยง
1.3.5 ฐานลูกคาที่มั่นคง รสนิยมและความตองการของลูกคาอาจเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ
หรือรวดเร็วขึ้นกับภาวะแวดลอม สังคม หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สถาบันการเงินที่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดดีจะรักษาฐานลูกคาไวได แมวาเปนการยากที่จะประเมิน
ความตองการของลูกคาไดอยางแมนยําก็ตาม
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.3.6 การเปนผูนําดานผลิตภัณฑหรือบริการ สถาบันการเงินที่เปนผูนําในการเสนอ
ผลิตภัณฑใหม จะสามารถกําหนดประเภทของบริการและราคาตามความตองการได ตราบที่ยัง
ไมมีสถาบันการเงินอื่นเขามาแขงขันโดยตรงในชวงแรก อยางไรก็ดี สถานการณเชนนี้จะคงอยู
เพียงระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากคูแขงจะเขามาชวงชิงสวนแบงตลาดในที่สุด
1.3.7 การไดรับขอมูลดานตาง ๆ อยางเพียงพอ ขอมูลที่เพียงพอ เชื่อถือได และ
ทันกาลจะชวยใหเขาใจภาวะแขงขัน สภาพแวดลอมและความตองการของลูกคา ทําใหสถาบัน
การเงินสามารถเสนอผลิตภัณฑและบริการไดตรงตามตองการและเหมาะสม ซึ่งแหลงขอมูลอาจ
ไดแก บริษัทวิจัย เจาหนาที่ชํานาญพิเศษ ที่ปรึกษา สถาบันการเงินตัวแทน หรือขอมูลอื่น ๆ ที่มี
ในตลาด นอกจากนี้ สถาบันการเงินที่มีระบบเทคโนโลยีเพื่อรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะหขอมูล
ตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ทั้งขอมูลเกี่ยวกับปจจัย
สภาพแวดลอมและขอมูลวิจัยตลาด จะชวยใหสถาบันการเงินสามารถออกแบบผลิตภัณฑและ
บริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมายไดดี เชน สถาบันการเงินสามารถกําหนด
ราคาที่เหมาะสมจากขอมูลประชากรและขอมูลเครดิตของลูกคาแยกตามระดับความเสี่ยง เปนตน

ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สวนที่ 2 แนวทางการจัดการความเสี่ยงดานกลยุทธที่พึงปฏิบัติ
ความเสี่ยงดานกลยุทธ เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน
และการนําไปปฏิบัติ ไมเหมาะสมหรือสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกและปจจัยภายใน
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการกําหนดทิศทาง แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการในแตละหนวย
ธุรกิจของสถาบันการเงิน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่คณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูง จะตองมี
การกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหมั่นใจวา ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได และมีระบบบริหารความเสี่ยง
ที่เพียงพอในการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงได
2.1 การควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการสถาบันการเงินและผูบริหารระดับสูง
ในคูมือการตรวจสอบความเสี่ยงดานกลยุทธ (คูมือฯ) คณะกรรมการฯ หมายถึง
คณะกรรมการสถาบันการเงินซึ่งเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน ผูบริหาร
ระดับสูง หมายถึง ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หรือผูที่มีตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่อ
เปนอยางอื่น ซึ่งมีอํานาจในการจัดการ 3 ลําดับแรกของสถาบันการเงิน และผูบริหาร หมายถึง
ผูมีอํานาจจัดการในลําดับถัดจาก 3 ลําดับแรก1
คณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูง ถือไดวาเปนผูที่ไดรับการพิจารณาวามีความรู
ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสม โดยทําหนาที่ในการจัดการและสอดสองดูแล
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการฯ
จึงตองทําหนาที่โดยซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังในระดับที่พึงคาดหมายไดจากวิญูชนในสถานภาพ
และสภาวการณเชนเดียวกัน และผูบริหารระดับสูงมีความรับผิดชอบในการบริหารเยี่ยงผูประกอบ
อาชีพ เพื่อประโยชนสูงสุดขององคกร ผูถือหุน และพนักงาน แมวาหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูงอาจแตกตางกันตามโครงสรางองคกรและอํานาจหนาที่ที่
กําหนดไว ในกรณีที่เกิดความเสียหาย คณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับสูงอาจตองมีรับผิดชอบ
เปนการสวนตัวทั้งทางแพงและทางอาญา รวมทั้งไมอาจยกเอาการที่ตนมิไดมีหนาที่เปนกรรมการ
หรือผูบริหาร และขาดขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินขึ้นอางเพื่อใหพนความรับผิดจากการไมปฏิบัติ

1

หนังสือที่ ธปท.สนส.(31) ว.2770/2545 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2545 เรื่อง โครงสรางคณะกรรมการเพื่อสงเสริม
ธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธันวาคม 2546
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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หนาที่ดังกลาว ซึ่งหลักเกณฑที่คณะกรรมการฯ พึงปฏิบัติมีรายละเอียดอยูในคูมือสําหรับกรรมการ
สถาบันการเงิน
ในทางปฏิบัติคณะกรรมการฯ อาจมอบอํานาจการจัดการบางเรื่องใหคณะกรรมการยอย
ชุดตางๆ หรือผูบริหารบางรายพิจารณาและตัดสินใจเพื่อความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ
อยางไรก็ดี คณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง ตองติดตาม
และสอดสองใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑของทางการที่เกี่ยวของ เชน
ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน เพื่อสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
ตัวอยางเชน ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยเรื่องโครงสรางคณะกรรมการ
เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน การเปนกรรมการในบริษัทจํากัดอื่นของกรรรมการ
และผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน การกําหนดใหสถาบันการเงินปฏิบัติในเรื่องการรับฝากเงิน
เปนตน
2.2 การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ
เนื่องจากภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและโครงสรางของสถาบันการเงินแตละแหง มี
ความแตกตางกัน ดังนั้น ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสําหรับสถาบันการเงินตาง ๆ จึง
แตกตางกัน สถาบันการเงินแตละแหงควรพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน
และเหมาะสมกับขนาด ความซับซอน และขอบเขตการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ตาม ระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีจะตองสามารถระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงขององคกรได
2.2.1 การระบุและการวัดความเสี่ยง
การระบุและการวัดความเสี่ยง หมายถึง การตระหนักถึงความเสี่ยงที่องคกรกําลัง
เผชิญอยูและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยสถาบันการเงินควรระบุและวัดความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่องเพื่อติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
การระบุและการวัดความเสี่ยงดานกลยุทธจะตองพิจารณาถึง การวางแผน
กลยุทธ กระบวนการวางแผนกลยุทธ และความสมเหตุสมผลของแผนกลยุทธ นอกจากนั้น ยังตอง
พิจารณารวมถึงแผนดําเนินงานและกระบวนการจัดทําแผนดําเนินงานวา สอดคลองกับแผนกลยุทธที่
กําหนดไวหรือไม เพียงใด ซึ่งทั้งแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานจะตองสอดคลองกับขอบเขต
ความซับซอนของธุรกิจ สภาวะแวดลอมภายนอก และปจจัยภายในของสถาบันการเงินเพื่อ
บรรลุเปาหมายทางธุรกิจและจัดการปญหาของสถาบันการเงินได
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2.1.1 หนาที่สําคัญของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
และผูบริหารระดับสูง
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางระบบสถาบันการเงิน ขอบเขตการ
ดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน เทคโนโลยี ความผันผวนของภาวะตลาด การแขงขันที่เพิ่มขึ้นและ
นวัตกรรมใหม ๆ กอใหเกิดความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้น สถาบันการเงินจําเปนตองมีการวางแผนที่ดี
อยางตอเนื่อง พรอมทั้งทบทวนแผนกลยุทธเมื่อภาวะแวดลอมเปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง มีหนาที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก การวางแผน
กลยุทธ การจัดองคกร การจัดอัตรากําลัง การสั่งการ และการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
(1) การวางแผนกลยุทธ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับ
มอบหมาย และผูบริหารระดับสูงตองกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคตของสถาบันการเงิน
และวางแผนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ตอง
กําหนดแผนดําเนินงาน กลุมลูกคาเปาหมาย และวิธีประเมินผลการปฏิบัติตามแผน รวมทั้ง
ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสนับสนุนอื่น เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
(2) การจัดองคกร คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
และผูบริหารระดับสูงตองจัดองคกรและกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เอื้อตอการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ
และจัดใหมีการสอบยันและถวงดุลอํานาจ (check and balance) อยางเหมาะสม
(3) การจัดอัตรากําลัง คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
และผูบริหารระดับสูงตองดําเนินการใหมีการจัดสรรอัตรากําลังใหเหมาะสมกับคุณสมบัติและ
หนาที่ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติตามแผนกลยุทธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดองคกร รวมทั้งกําหนดระบบการสรรหา
การฝกอบรมและการกําหนดผลตอบแทนที่สนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติตามแผนกลยุทธเพื่อ
บรรลุเปาหมายของสถาบันการเงิน
(4) การสั่งการ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
และผูบริหารระดับสูง ตองสั่งการเพื่อใหการดําเนินการของสถาบันการเงินเปนไปตามเปาหมาย
โดยกําหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเปดเผย ซึ่งจะชวยใหมีการตัดสินใจ การตอบสนอง
การวัดและประเมินผลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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(5) การควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฯ หรือ
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง ตองจัดใหมีกลไกการควบคุมการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธที่มีประสิทธิผล ซึ่งสามารถตรวจพบกรณีที่มีการเบี่ยงเบนไปจากแผน และเสนอ
แนวทางแกไขไดทันทวงที โดยมีระบบการรายงานรายละเอียดความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผน
และวัตถุประสงค พรอมเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับแผนดําเนินงานและงบประมาณ รวมทั้ง
ควรมีแผนรองรับการดําเนินธุรกิจ (business continuity planning)2 สําหรับสถานการณที่ไมปกติ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่ไมเปนไปตามที่คาดไว
2.2.1.2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ
การกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคตเปนหนาที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หากกระบวนการ
วางแผนไมเหมาะสม สมมติฐานที่ใชไมสมเหตุสมผล หรือแผนกลยุทธมีจุดออน อาจทําให
สถาบันการเงินประสบความลมเหลวไดเชนเดียวกับการใหสินเชื่อที่ไมเหมาะสม ดังนั้น สถาบัน
การเงินควรสนับสนุนใหมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ และการนําไปปฏิบัติที่เหมาะสมในประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้
(1) การสนับสนุนหรือการมีสวนรวมของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ได
รับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหาร
ระดับสูง มีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธและการนําแผน
กลยุทธไปปฏิบัติ จึงตองมีสวนรวมอยางเต็มที่และตัดสินใจดวยความระมัดระวังบนพื้นฐานของ
ขอมูลที่ไดรับจากเจาหนาที่ภายในองคกรและผลการวิจัยตลาด เพื่อใหแนใจวาแผนดังกลาวมี
ความเปนไปไดและเหมาะสม ทั้งนี้ แผนกลยุทธและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานควรไดรับ
การอนุมัติและทบทวนโดยคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหาร

2

Business continuity planning หมายถึง “กระบวนการที่ทําใหสถาบันการเงินมั่นใจไดวาจะสามารถรักษาหรือ
กูระบบปฏิบัติงาน และใหบริการลูกคาไดเมื่อเกิดเหตุการณรุนแรงอยางกะทันหัน เชน ภัยธรรมชาติ ระบบสารสนเทศ
ลมเหลว การปฏิบัติงานผิดพลาด หรือผูกอการราย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความสูญเสียทางการเงิน และ
ใหสถาบันการเงินสามารถใหบริการลูกคาและคูคาไดตอเนื่อง และลดผลกระทบในทางลบตอแผนกลยุทธ
ชื่อเสียง การดําเนินงาน สภาพคลอง คุณภาพสินเชื่อ และการปฏิบัติตามกฎหมาย”
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธันวาคม 2546
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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ระดับสูงอยางตอเนื่อง เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสอดคลองกันระหวางแผนกลยุทธ
แผนดําเนินงาน และผลการวิเคราะหตาง ๆ
(2) การมีสวนรวมของบุคลากรจากฝายงานตาง ๆ
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหาร
ระดับสูงที่รับผิดชอบกระบวนการวางแผนกลยุทธ ควรประกอบดวยสมาชิกจากหลายฝายงาน
ทั้งจากฝายงานหลักและฝายงานสนับสนุนอื่น เพื่อกําหนดกรอบหรือแนวทางที่ฝายงานหลักและ
ฝายงานสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายรวมขององคกร โดยมิใหบุคคลใด
หรือฝายงานใดครอบงําการจัดทําแผนกลยุทธ ดังนั้น การประสานงานจึงเปนสิ่งจําเปน เนื่องจาก
ฝายงานตาง ๆ จะตองรวมกันปฏิบัติตามแผน ตัวอยางเชน คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงกําหนดเปาหมายการขยายเงินใหกูยืมเพิ่มขึ้นรอยละ 20
จากปกอน ฝายงานหลัก เชน ฝายบริหารเงินจะตองกําหนดแหลงเงินทุนและวิธีจัดหาเงินให
เพียงพอกับปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น สวนฝายงานสนับสนุน เชน ฝายบัญชีควรเขารวมในการ
วางแผนเพื่อเตรียมการรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น และที่สําคัญคือ พนักงานทุกคนตอง
ตระหนักถึงความสําคัญของแผนงาน ใหความรวมมือ หรือมีสวนรวมในการใหความเห็น ซึ่งจะทําให
ผูบริหารมีโอกาสที่จะใหและรับขอมูลสนับสนุนการกําหนดแผนกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) ความเพียงพอของขอมูลที่ใชจัดทําสมมติฐาน
ขอมูลสนับสนุนที่ใชจัดทําสมมติฐานตองเชื่อถือไดและเพียงพอตอการ
ตัดสินใจ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะหและกําหนดสมมติฐานที่สมเหตุสมผล ซึ่งขอมูลอาจไดมาจาก
การประเมินปจจัยทางเศรษฐกิจ สถานะของสถาบันการเงินเปรียบเทียบกับคูแขง ภาวะการแขงขัน
ในปจจุบันและแนวโนมของตลาด และความตองการของลูกคา กลาวคือ
(3.1) ปจจัยทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําสมมติฐานและวางแผนกลยุทธ หากสถาบันการเงินไมมีการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางการตลาด ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ละเอียดรอบคอบ
จะไมสามารถกําหนดสมมติฐานเพื่อใชในการวางแผนไดอยางครอบคลุมและใกลเคียงเหตุการณจริง
ซึ่งอาจทําใหไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได เชน ไมมีการกําหนดอัตราการเติบโตของ
สินเชื่อที่เหมาะสม ไมมีการวิเคราะหการตอบสนองของคูแขงที่อาจเกิดขึ้น ไมมีการประมาณ
หนี้สูญเพิ่มขึ้นตามสัดสวนสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น เปนตน
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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(3.2) สถานะของสถาบันการเงินเปรียบเทียบกับคูแขง เพื่อระบุจุดแข็ง
และจุดออน โอกาสและอุปสรรค โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและแนวโนมใน
อนาคต อันจะสงผลกระทบตอสถาบันการเงิน เชน สถาบันการเงินอาจมีจุดแข็งในการเปนผูนํา
ตลาดในดานผลิตภัณฑหรือบริการใหม แตขณะเดียวกันอาจไมสามารถหาตนทุนของเงินทุนหรือ
ธุรกรรมที่มีตนทุนต่ํากวาตลาดทั่วไปได จนอาจทําใหการกําหนดราคาของผลิตภัณฑหรือบริการใหม
ไมจูงใจนัก อยางไรก็ดี สถาบันการเงินมีโอกาสสรางกําไรจากตลาดที่ยังไมอิ่มตัว แตอาจมีอุปสรรค
ทําใหกําไรลดลงเมื่อคูแขงขันรายใหมเขาชวงชิงสวนแบงตลาดและกําหนดราคาที่จูงใจกวา
(3.3) ภาวะการแขงขันในปจจุบันและแนวโนมของตลาด ไดแก
รายละเอียดของคูแขงในตลาด อาทิ ขนาดสินทรัพย โครงสราง รูปแบบการเติบโต ธุรกิจหลัก
จุดแข็งและจุดออนของคูแขง รวมทั้งสวนแบงตลาดจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและสายธุรกิจ
สถาบันการเงินควรประเมินสภาวะตลาดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
เชน การออกผลิตภัณฑใหม หรือการรวมกิจการ เปนตน
(3.4) ความตองการของลูกคา โดยพิจารณาโครงสรางประชากร รายได
และพฤติกรรมของลูกคา เพื่อใหทราบลักษณะตลาดในปจจุบันและกลุมลูกคาเปาหมาย ระยะเวลา
ความตองการสินคา และแนวโนมตลาดในอนาคต ทั้งนี้ ควรมีการทําวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อให
แนใจวาสถาบันการเงินมีการเตรียมพรอมและสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของคูแขง
และตลาดไดทันกาล ซึ่งการวิจัยอาจกระทําโดยสถาบันการเงินเองหรือบริษัทวิจัยภายนอก
(4) ความสอดคลองระหวางแผนดําเนินงานกับวัตถุประสงคโดยรวมของ
สถาบันการเงิน
เปาหมายการปฏิบัติการควรสอดคลองกับแผนกลยุทธและวัตถุประสงค
โดยรวมของสถาบันการเงิน รวมทั้งการจัดทําแผนดําเนินงานควรสอดคลองกับการจัดสรร
งบประมาณและแหลงเงินทุน เชน แผนกลยุทธกําหนดวาจะขยายสินเชื่อรายยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 20
สถาบันการเงินอาจกําหนดแผนดําเนินงานที่จะขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาใหม พรอมทั้ง
สงเสริมการขายโดยการออกผลิตภัณฑใหม หรือใชกลยุทธดานราคาเพื่อจูงใจลูกคาจากคูแขง
ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงงบประมาณและแหลงเงินทุนที่สถาบันการเงินมีอยูดวย นอกจากนี้ ควรกําหนด
เกณฑวัดที่ใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับแผนดําเนินงาน เพื่อชวยประเมินความสําเร็จ
ตามแผนและกําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการในแตละขั้นตอนอยางชัดเจน รวมทั้ง หากผล
การประเมินเบี่ยงเบนไปจากที่คาดการณไว ควรปรับเปลี่ยนแผนดําเนินงานใหสอดคลองกับ
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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สภาพแวดลอมหรือสถานการณที่เปลี่ยนไป ตัวอยางเชน หากสถาบันการเงินมีเปาหมายวาจะ
เปนผูนําตลาดดานสินเชื่อรายยอย แผนควรจะระบุวิธีการประเมินผล จากสวนแบงตลาด
จํานวนลูกคา จํานวนคําขอสินเชื่อในระยะเวลาหนึ่ง หรือจากการสํารวจการยอมรับของลูกคา
เปนตน
(5) ความเปนไปไดของแผนกลยุทธ
สถาบันการเงินควรกําหนดเปาหมายใหสอดคลองกับความสามารถ
ศักยภาพ สวนแบงตลาดและภาวะการแขงขันในปจจุบัน เชน คุณภาพของสินเชื่อหรือลูกหนี้ใน
พอรตสินเชื่อ ทั้งนี้ แผนกลยุทธที่มีเปาหมายกวางเกินไปหรือไมมีทิศทางที่ชัดเจนอาจทําใหการ
กําหนดแผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการเปนไปไดยาก และไมสามารถกําหนดเกณฑวัดผลการ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม เชน สถาบันการเงินกําหนดแผนกลยุทธเพียงวาตองการเพิ่มรายได
จากปกอน แตมิไดระบุเปาหมายทางการตลาดแยกตามประเภทธุรกิจใหชัดเจน เปนตน
(6) การประเมินผลการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหาร
ระดับสูงควรวัดและประเมินผลการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธเปนระยะ เพื่อติดตาม
และปรับเปลี่ยนแผนดําเนินงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง โดยควรกําหนด
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติที่สามารถวัดไดและความถี่ในการประเมินผลที่เหมาะสม พรอมทั้ง
พิจารณาทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณในแตละชวงเวลา เชน คณะกรรมการฯ หรือ
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงสามารถประเมินความสําเร็จในการให
บริการดาน E-banking เปรียบเทียบกับเปาหมายรายสัปดาหหรือรายเดือน จากปริมาณลูกคาที่ใช
บริการ จํานวนธุรกรรมในแตละวัน ความรวดเร็วในการทํารายการในแตละครั้ง จํานวนขอผิดพลาด
และเวลาที่ใชในการแกปญหา เปนตน เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับแผนดําเนินงานตอไป
2.2.1.3 กระบวนการจัดทําแผนดําเนินงานและงบประมาณ
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง
มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนดําเนินงานและงบประมาณรวม ขณะเดียวกันฝายงานตาง ๆ
มีหนาที่จัดทําแผนดําเนินงานและงบประมาณที่สอดคลองกับแผนดําเนินงานและงบประมาณรวม
แยกเปนรายเดือน รายไตรมาส หรือรายป โดยแผนดําเนินงานและงบประมาณอาจจัดทําโดย
วิธีการบริหารแบบบนลงลาง (top down approach) วิธีการบริหารแบบลางขึ้นบน (bottom up
approach) หรือ วิธีผสมของทั้ง 2 วิธี
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โดย (1) วิธีการบริหารแบบบนลงลาง เปนกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ
โดยคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง มอบหมายและ
จัดสรรเปาหมายการปฏิบัติงานใหฝายงานตาง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งมีขอดี คือ สะดวกตอ
การวางแผนและควบคุมงบประมาณ แตก็มีขอเสีย คือ แผนกลยุทธที่จัดสรรอาจไมสะทอน
ความเปนจริง หรือไมสอดคลองกับศักยภาพของแตละฝายงาน หรือเปนไปไดยากที่จะปฏิบัติให
สําเร็จตามแผนกลยุทธ (2) วิธีการบริหารแบบลางขึ้นบน เปนกระบวนการจัดทําแผนดําเนินงาน
และงบประมาณจากแตละฝายงานรวมเปนแผนกลยุทธ ซึ่งมีขอดี คือ ฝายงานสามารถกําหนด
เปาหมายและจัดสรรทรัพยากร เพื่อมุงปฏิบัติใหบรรลุตามแผนกลยุทธที่ตนกําหนดไดเต็มที่
ขอเสีย คือ วิธีการบริหารแบบลางขึ้นบน จะปฏิบัติไดยากกวาวิธีการบริหารแบบบนลงลาง
เนื่องจากอาจเกิดปญหาทรัพยากรไมเพียงพอสําหรับทุกหนวยงาน และแผนดําเนินงานและ
งบประมาณของแตละฝายไมสอดคลองกันทั้งในภาพรวมและระดับฝายงาน
ในการประเมินความเหมาะสมของการวางแผนกลยุทธของสถาบันการเงิน
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงจะตองสอบทาน
แผนดําเนินงานและงบประมาณควบคูกันไป ซึ่งจะชวยใหทราบถึงแผนธุรกิจในอนาคตและ
สาระสําคัญอื่น ๆ เชน ความเพียงพอของเงินกองทุน สภาพคลอง แหลงไดมาและใชไปของเงินทุน
ระดับและคุณภาพของรายได และประสิทธิภาพของการบริหารงาน โดยการประเมินความ
เหมาะสมของแผนดําเนินงานและงบประมาณควรคํานึงถึงประเด็นดังนี้
(1) แผนดําเนินงานและงบประมาณ
สถาบันการเงินสามารถใชงบประมาณเพื่อประมาณการและควบคุม
การดําเนินงานทั้งหมดหรือบางสวน รวมทั้งวัดประสิทธิภาพของผูบริหารในการตัดสินใจ การจัดทําแผน
และการปฏิบัติงาน โดยการเปรียบเทียบงบประมาณกับผลการดําเนินงานจริง เชน การจัดทํา
งบประมาณและประมาณการระยะยาว 4 หรือ 5 ป ถาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
กับประมาณการระยะยาวจะแตกตางมากกวาการเปรียบเทียบกับประมาณการระยะสั้น เนื่องจาก
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง เชน อัตราดอกเบี้ยในตลาด สภาพการแขงขัน ปจจัยทางเศรษฐกิจ
และสภาพแวดลอมอื่น ๆ เปนตน จึงควรมีการทบทวนประมาณการระยะยาวอยางนอยทุกป
เพื่อจะไดปรับปรุงแผนตามการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม และเพื่อใหสามารถติดตามการ
ดําเนินงานอยางใกลชิดและปรับตัวไดอยางรวดเร็ว สถาบันการเงินควรทบทวนประมาณการ
ระยะสั้นอยางนอยทุกเดือนหรือทุกไตรมาส เพื่อเสนอขอมูลตอคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการ
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ การวัดและประเมินผลสําเร็จเพื่อกําหนดผลตอบแทน
ควรขึ้นอยูกับงบประมาณหรือประมาณการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่
ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงอยางเปนทางการในครั้งแรกกอนการทบทวนประมาณการ
เพื่อสะทอนศักยภาพในการทํางานจริง นอกจากนี้ สถาบันการเงินควรจัดทําประมาณการภายใต
สมมติฐานที่แตกตางกัน โดยใชสถานการณที่ไมปกติในระดับตาง ๆ ตามการวิเคราะหแนวโนม
ทางเศรษฐกิจ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจ
(2) ความสอดคลองของแผนดําเนินงานและงบประมาณกับแผนกลยุทธ
แผนดําเนินงานและงบประมาณของแตละฝายงานควรสอดคลองกับ
แผนกลยุทธและงบประมาณรวมขององคกร ทั้งนี้ เมื่อพบวาเกิดความไมสอดคลองกันขึ้น ผูบริหาร
ในแตละฝายงานควรชี้แจงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนดังกลาว พรอมทั้งมาตรการ
รองรับใหคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงทราบ
เพื่อจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจโดยรวมตอไป ตัวอยางเชน สถาบันการเงินมีเปาหมายที่จะ
ใหสินเชื่อแกกิจการ SMEs เพิ่มขึ้น ฝายสินเชื่อควรจัดทําขอมูลประกอบแผนดําเนินงานและ
งบประมาณ ดังนี้
(2.1) จํานวนสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจําแนกตามประเภทลูกหนี้และแนวโนม
การเติบโตของสินเชื่อ SMEs
(2.2) ประมาณการหนี้สูญและการกันสํารองที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับหนี้สูญ
(2.3) การประมาณการเงินทุน รวมทั้งแหลงที่มาของเงินทุนและเครื่องมือ
ทางการเงินที่จะใช
(2.4) การเพิ่มจํานวนบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณงาน ทั้งบุคลากร
ฝายการตลาดและสงเสริมการขาย และบุคลากรในสวนงานสอบทานและตรวจสอบสินเชื่อ
(2.5) ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการอนุมัติสินเชื่อไมเปนไปตามเปาหมาย
(3) ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานในการจัดทําแผนดําเนินงานและ
งบประมาณ
การพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช จะพิจารณาจาก
ขอมูลที่ใชเปนพื้นฐานในการกําหนดสมมติฐานวาตองมีความนาเชื่อถือ มีจํานวนมากเพียงพอ
และไมลาสมัย รวมทั้งสอดคลองหรือเปนไปในทิศทางเดียวกับขอมูลที่ใชจัดทําแผนกลยุทธ
ตัวอยางสมมติฐานที่ขาดความสมเหตุสมผล เชน ปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วขณะที่
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เศรษฐกิจถดถอย หรือมีการประมาณการเติบโตเพิ่มขึ้นขณะที่สถาบันการเงินเผชิญการแขงขันที่
รุนแรงขึ้น หรือมีการประมาณการสินเชื่อเพิ่มขึ้นแตอัตราสวนสูญเสียหรือการกันสํารองไม
เปลี่ยนแปลง เปนตน
(4) ความเพียงพอของงบประมาณที่จัดสรรสําหรับงานดานบริหารและ
สนับสนุน
คณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง
ควรใหความสําคัญกับหนวยงานสนับสนุน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณใหอยางเพียงพอเชนเดียวกับ
สายงานหลัก และควรปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบสารสนเทศและการรายงาน
อยางตอเนื่อง
(5) การติดตามผลการดําเนินงานจริงเมื่อเปรียบเทียบกับแผนดําเนินงาน
และงบประมาณ
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหาร
ระดับสูง มีหนาที่ติดตามผลการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับแผนดําเนินงานและงบประมาณ
อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งวิเคราะหสาเหตุที่เกิดผลแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และกําหนดแนวทาง
แกไข การเปรียบเทียบดังกลาวสามารถใชประเมินความสําเร็จโดยรวมขององคกรและฝายงาน
ตาง ๆ ไดเปนอยางดี
(6) ความเหมาะสมของผลตอบแทน
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหาร
ระดับสูง ควรกําหนดนโยบายการใหผลตอบแทนอยางเหมาะสมและสอดคลองกับผลการ
ปฏิบัติงานจริง เมื่อเปรียบเทียบกับแผนดําเนินงานและงบประมาณที่กําหนดไว รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศของทางการ เชน หนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การ
จายเงินหรือทรัพยสินอื่นเปนคาตอบแทนแกพนักงานหรือลูกจาง เปนตน
2.2.2 การติดตามและการรายงานความเสี่ยง
สถาบันการเงินควรติดตามและรายงานความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวา
ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และ
ผูบริหารระดับสูงควรไดรับรายงานที่เกี่ยวของโดยมีความถูกตอง ทันเวลา และมีความถี่ที่เหมาะสม
เพื่อใหขอมูลสําคัญสําหรับการตัดสินใจ
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประสิทธิผลของการติดตามความเสี่ยง ขึ้นอยูกับความสามารถในการระบุและวัด
ความเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งตองอาศัยระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารหรือแบบจําลอง (model)
ที่เหมาะสม ถูกตอง และรวดเร็ว เพื่อชวยในการวิเคราะหและตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการฯ
หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงตองจัดใหมีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบขอมูลสารสนเทศ ใหสามารถระบุและวัดความเสี่ยงตาง ๆ ไดอยางแมนยําและนาเชื่อถือ
อยูเสมอ เพื่อรองรับธุรกรรมที่มีความซับซอนและหลากหลายของสถาบันการเงิน เชน สถาบัน
การเงินขนาดใหญและประกอบธุรกรรมที่มีความซับซอนเปนจํานวนมาก ควรมีระบบการรายงาน
และระบบการติดตามความเสี่ยงที่สามารถวัดความเสี่ยงโดยรวมได นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศ
ของสถาบันการเงินขนาดใหญควรสามารถรวบรวมขอมูลจากภายใน เชน ขอมูลทางการเงิน
การบัญชี และ ขอมูลจากภายนอก เชน สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาด การแขงขัน เทคโนโลยี และ
กฎเกณฑของทางการ เปนตน
2.2.2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
ระบบสารสนเทศเปนระบบหรือขั้นตอนที่ใหขอมูลสําคัญเพื่อการตัดสินใจ
และการบริหารที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ โดยทั่วไป
มีวัตถุประสงคเพื่อ
จัดหา รวบรวม และประมวลผลขอมูล
สนับสนุนเปาหมายกลยุทธและทิศทางของสถาบันการเงิน
ลดคาใชจายในการดําเนินงาน
สงเสริมการติดตอสื่อสารของพนักงาน
รายงานขอมูลที่ซับซอนไดอยางทั่วถึง
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิผลจะตองสนับสนุนการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค เปาหมาย และการใหบริการของสถาบันการเงินอยางเพียงพอ สามารถเสนอรายงาน
ในรูปแบบที่ตองการไดทันเวลา และกําหนดระดับชั้นการเขาถึงขอมูลที่เหมาะสม ซึ่งอาจเปนได
ทั้งระบบอัตโนมัติและระบบประมวลผลโดยพนักงานหรือทั้งสองอยาง ที่สําคัญคือ การกําหนดวิธี
การควบคุมที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลนั้นถูกตองตามที่ตองการ และมีการปองกันความ
ผิดพลาดในการเรียกขอมูลจากหลายระบบงาน ซึ่งอาจทําใหเกิดการรายงานและการตัดสินใจที่
ผิดพลาดขึ้นได
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คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง
ตองใหความสําคัญกับการพัฒนา การติดตั้ง และการทบทวนระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
รวมทั้งควรกําหนดนโยบาย กรอบการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศที่ครอบคลุมตั้งแตการพัฒนา การบํารุงรักษา การรักษาความปลอดภัย จนถึงการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานใหเปนมาตรฐาน คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับ
มอบหมาย และผูบริหารระดับสูงจะตองจัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ประกอบดวย
คุณสมบัติที่สําคัญ 5 ประการ ดังนี้
(1) ทันกาล (timeliness) สถาบันการเงินควรมีระบบการรายงานที่
สามารถจัดหาและสงขอมูลที่เปนปจจุบันไปยังผูใชอยางรวดเร็วทันตอการตัดสินใจ ระบบดังกลาว
ควรเก็บขอมูล สรุปผล หรือปรับแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว
(2) ความถูกตอง (accuracy) ควรมีการตรวจสอบขอมูลนําเขา ระบบ
สารสนเทศ และผลลัพธ เพื่อใหมั่นใจวามีการประมวลผลขอมูลอยางถูกตอง โดยกําหนดใหมี
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบและประเมินโดยผูตรวจสอบภายในและภายนอก และ
มีการสอบทานอยางตอเนื่อง
(3) ความสม่ําเสมอ (consistency) การรวบรวมและประมวลผลขอมูล
ควรมีความสม่ําเสมอและเปนรูปแบบเดียวกันเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ระหวางฝายงาน การวิเคราะหขอมูล และแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ขั้นตอนการรายงาน
และรวบรวมขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง ควรกําหนดวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงระบบ
ดังกลาวเปนลายลักษณอักษร และสื่อสารใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรับทราบโดยทั่วถึง
(4) ความสมบูรณของขอมูล (completeness) รายงานควรมีลักษณะที่
กระชับครบถวน เพื่อใหคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง
มีขอมูลที่ครบถวนและสอดคลองกับประเด็นที่ตองการตัดสินใจหรือแกปญหา
(5) ความเกี่ยวของ (relevance) ขอมูลที่เสนอคณะกรรมการฯ หรือ
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงตองสอดคลองและเหมาะสมกับระดับชั้น
ของผูรับขอมูล และตองมีขอมูลสําคัญที่จําเปนตอการตัดสินใจรวมอยูดวยเสมอ
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2.2.2.2 รายงานการติดตาม
ในการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของการติดตาม
ความเสี่ยงและรายงานตาง ๆ ที่เสนอตอคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และ
ผูบริหารระดับสูง รวมทั้งระบบขอมูลสารสนเทศของสถาบันการเงิน ฝายงานตาง ๆ ควรพิจารณา
ปจจัยดังตอไปนี้
(1) วิธีการติดตามความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยง ครอบคลุมความเสี่ยง
ทุกดานและเปนลายลักษณอักษร
(2) ขอมูลและวิธีปฏิบัติงานมีความเหมาะสม เปนลายลักษณอักษร และ
มีการทดสอบความนาเชื่อถืออยางสม่ําเสมอ
(3) รายงานผลการดําเนินงานและการสื่อสารภายในองคกรมีความเหมาะสม
กับปริมาณและความซับซอนของธุรกรรมของสถาบันการเงิน
(4) มีการจัดทํารายงานที่เสนอตอคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ไดรับ
มอบหมาย และผูบริหารระดับสูงที่ถูกตอง ทันกาล และมีขอมูลเพียงพอตอการประเมินแนวโนม
และระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
ตัวอยางขอมูลที่คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และ
ผูบริหารระดับสูง ควรจะไดรับเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดานกลยุทธปรากฏเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก 1 ซึ่งจะแสดงเนื้อหาโดยยอและสัญญาณเตือน
2.2.3 การควบคุมความเสี่ยง
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง ซึ่งมี
หนาที่รับผิดชอบการดําเนินงานโดยรวมของสถาบันการเงิน ตองกําหนดแนวทางการควบคุม
ความเสี่ยง เชน นโยบาย มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการติดตามและรายงานความเสี่ยง เชน รายงานเปรียบเทียบผล
ปฏิบัติงานจริงกับประมาณการ รายงานตรวจสอบภายใน เปนตน ซึ่งในการควบคุมความเสี่ยง
สถาบันการเงินควรจะพิจารณาในประเด็นดังนี้
2.2.3.1 ระบบการควบคุมความเสี่ยง
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง
ควรกําหนดระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เปนแนวทางปฏิบัติที่ดีตามแนวทางสากล หนวยงานที่
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ทําหนาที่ติดตามและควบคุมความเสี่ยงตองเปนอิสระจากหนวยงานที่กอใหเกิดความเสี่ยง (risk
taking function) เพื่อถวงดุลอํานาจในการบริหาร โดยมีการสอบยันกันเพื่อปองกันชองโหวใน
การควบคุมภายใน รวมทั้งตองมีการทดสอบการควบคุมความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอโดยหนวยงาน
ที่เปนอิสระทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อใหมั่นใจวาสถาบันการเงินมีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมีระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม
การกําหนดใหระบบการควบคุมความเสี่ยงและหนวยงานบริหารความเสี่ยง
เปนอิสระจากหนวยงานที่กอใหเกิดความเสี่ยง อาจดําเนินการไดโดยแยกหนวยงานบริหาร
ความเสี่ยงออกไป เชน การจัดตั้งหนวยงานสอบทานสินเชื่อหรือตรวจสอบภายใน และการจัดให
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการตัดสินใจทางธุรกิจหรือ
การทําธุรกิจประจําวัน รวมทั้งการมีบุคลากรที่มีความชํานาญและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน
ในดานที่เกี่ยวของ สามารถเขาใจลักษณะธุรกรรมและผลกระทบจากระดับความเสี่ยงของสถาบัน
การเงินเกินเพดานที่กําหนดได เปนตน
ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมากกวาการกําหนด
นโยบายและการจัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยจะครอบคลุมการสอบทานการปฏิบัติ
ตามเพดานความเสี่ยง การกําหนดความถี่ในการสอบทาน และประเภทความเสี่ยงที่จะสอบทาน
ความถี่ในการสอบทานจะขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงของหนวยงานที่รับความเสี่ยง เชน ธุรกรรม
การคาเงินควรไดรับการสอบทานทุกวัน การกระจุกตัวของสินเชื่อควรไดรับการสอบทานทุกสัปดาห
หรือทุกเดือน นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหาร
ระดับสูงควรไดรับรายงานตาง ๆ เพื่อประกอบการสอบทานและการติดตามความเสี่ยง ไดแก
รายงานการบริหารหนี้สินและทรัพยสิน (ALCO) รายงานสภาพคลอง รายงานเกี่ยวกับรายการที่
มีระดับความเสี่ยงสูง รายงานการกระจุกตัวของธุรกรรม รายงานสินเชื่อที่ไดรับการยกเวนบาง
ประเภท รายงานความเสี่ยงจากตลาด รายงานเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับเปาหมาย และ
รายงานที่แสดงรายการยกเวนไมปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวทางที่วางไว เปนตน
2.2.3.2 นโยบาย ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และ เพดานความเสี่ยง
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง
ควรกําหนดนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยงอยางละเอียด
ถูกตอง ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานประจําวัน รวมทั้ง
กําหนดเพดานความเสี่ยง เพื่อจํากัดขอบเขตความเสียหายใหอยูในระดับที่ยอมรับได
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นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และ
ผูบริหารระดับสูงควรทบทวนนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ เพื่อ
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกรรมขององคกรหรือภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
(1) นโยบาย ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และเพดานความเสี่ยงตอง
ครอบคลุมการระบุ การวัด การติดตามและรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงของธุรกรรม
ที่สําคัญ เชน การใหกูยืม การลงทุน การคาเงิน ภาระผูกพัน เปนตน
(2) นโยบาย ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยง
ควรสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย และความสามารถโดยรวมขององคกร ทั้งนี้ การทํา
ธุรกรรมที่ไมไดกําหนดไวในนโยบายหรือที่มิไดระบุไวในแผนกลยุทธ ตองผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงกอนทุกครั้ง
(3) ควรกําหนดนโยบายใหมีการสอบทานธุรกรรมใหม เพื่อใหมั่นใจวา
สถาบันการเงินมีเครื่องมือหรือระบบที่จําเปนในการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
กอนที่จะเริ่มประกอบธุรกรรมใหม
(4) ตองกําหนดแยกหนาที่ความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชาใน
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงอยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการและมีผูรับผิดชอบ
โดยตรงในแตละแผนก กิจกรรม หรือโครงการ
(5) ตองกําหนดเพดานความเสี่ยงอยางชัดเจน และสามารถวัดได
2.2.3.3 การสอบทานผลิตภัณฑใหม
ในการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงจะตองติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี และพยายามเสนอบริการหรือผลิตภัณฑรูปแบบใหม เพื่อรักษาความสามารถ
ในการแขงขันและตอบสนองตอความตองการของลูกคา อยางไรก็ตาม การเสนอบริการหรือ
ผลิตภัณฑใหมสามารถเพิ่มความเสี่ยงแกสถาบันการเงินได หากไมพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ
ดังนั้น สถาบันการเงินจึงตองระมัดระวังอยางยิ่งสําหรับการวางแผนกลยุทธในการเสนอผลิตภัณฑใหม
เพื่อลดปญหาและขอผิดพลาดใหเกิดขึ้นนอยที่สุด และควรกําหนดใหมีระบบและกระบวนการ
สอบทานการเสนอผลิตภัณฑหรือบริการใหมกอนเสนอตอลูกคา โดยตองประเมินวาจะมี
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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ผลกระทบมากนอยเพียงใดตอความเสี่ยงหลักทั้ง 5 ดานของกิจการ คือ กลยุทธ เครดิต ตลาด
สภาพคลอง และปฏิบัติการ
นอกจากนี้ สถาบันการเงินอาจใชแบบจําลองเพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นจากการออกผลิตภัณฑใหมตอฐานะ รายไดและเงินกองทุนในสถานการณตาง ๆ รวมทั้งการใช
วิจารณญาณและประสบการณของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญประกอบการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม
แมวาแบบจําลองจะมีขอจํากัดและไมสามารถครอบคลุมทุกสถานการณที่อาจเกิดขึ้น แตสามารถ
ใชเปนเครื่องมือที่ชวยสรางความมั่นใจใหกับผูวิเคราะหไดระดับหนึ่ง ทั้งนี้ สถาบันการเงินควร
กําหนดกระบวนการสอบทานผลิตภัณฑใหมอยางครบถวน และปรับปรุงระบบการดําเนินงานและ
ระบบควบคุมตาง ๆ กอนนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการใหมแกลูกคาที่ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
(1) การกําหนดหนาที่การสอบทานอยางชัดเจน
สถาบันการเงินควรจัดตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการยอยซึ่งประกอบ
ดวยตัวแทนระดับเจาหนาที่อาวุโสจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในองคกร เพื่อใหมั่นใจวา
สถาบันการเงินสามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอผลิตภัณฑใหมไดครบถวน
นอกจากนี้ หนวยงานหลัก ไดแก ฝายสินเชื่อ ฝายบริหารเงิน และฝายบริหารความเสี่ยง และ
หนวยงานสนับสนุน เชน ฝายบัญชี ฝายกฎหมาย ฝายบริหารบุคคล และฝายตรวจสอบภายใน
เปนตน ควรเขามามีสวนรวมในการอนุมัติการนําเสนอผลิตภัณฑใหมดวย และควรมีการจัดทํา
รายงานเสนอความเห็นจากหนวยงานตาง ๆ ตอคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับ
มอบหมาย และผูบริหารระดับสูงเปนระยะ
(2) การวิเคราะหและสอบทานผลิตภัณฑใหม
หนวยงานที่ทําหนาที่ในการวิเคราะหและสอบทานผลิตภัณฑจะตอง
เขาใจลักษณะของผลิตภัณฑใหมอยางชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวาการสอบทานครอบคลุมทุกประเด็น
ที่สําคัญ ไดแก
(2.1) ชื่อและคําอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑและวัตถุประสงคในการ
เสนอผลิตภัณฑ และกําหนดเวลาในการออกผลิตภัณฑ
(2.2) ความเหมือนหรือความแตกตางระหวางผลิตภัณฑใหมกับ
ผลิตภัณฑหรือบริการที่มีอยูแลว
(2.3 ) ลูกคากลุมเปาหมายเปนลูกคาเกาหรือลูกคาใหม หรือ ตลาดที่ยัง
ไมมีการเสนอผลิตภัณฑนี้มากอน
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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(2.4) ประมาณการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรในอนาคต
(2.5) ผลวิเคราะหความสําเร็จของการเสนอผลิตภัณฑ
(2.6) ผลกระทบที่มีนัยสําคัญที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอความเสี่ยงดานตาง ๆ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2.7) วิธีการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงจากธุรกรรมใหม
และผูรับผิดชอบ
(2.8) ขอจํากัดในการนําผลิตภัณฑใหมมาใชในระบบงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศปจจุบัน และการเตรียมการปรับปรุงใหสามารถรองรับธุรกรรมใหม
(2.9 ) ความรู ความสามารถ และประสบการณของพนักงานที่เกี่ยวของ
(2.10) ปริมาณธุรกรรมที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น
(2.11) อัตราลูกหนี้ผิดปกติที่จะเพิ่มขึ้น (default rate)
(2.12) การอนุมัติและความเห็นจากฝายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.3.4 มาตรฐานหรือเกณฑขั้นต่ําในการพิจารณาผลิตภัณฑใหม
สถาบันการเงินควรมีกระบวนการและหลักเกณฑในการพิจารณาอนุมัติ
การเสนอผลิตภัณฑอยางรอบคอบและรัดกุม ซึ่งสวนใหญเปนการวิเคราะหความสามารถในการ
ทํากําไรขั้นต่ํา โดยเปรียบเทียบระหวางรายได รายจาย และความเสี่ยงที่ยอมรับได เชน ผลตอบแทน
ที่ปรับดวยความเสี่ยงตอเงินกองทุน (risk adjusted return on capital) ความพรอมของสถาบัน
การเงินและความเหมาะสมกับสภาพตลาด นอกจากนี้ สถาบันการเงินควรมีการจัดทํารายงาน
ติดตามผลการดําเนินงานภายหลังการนําผลิตภัณฑออกใช เพื่อประเมินความสําเร็จวาจะดําเนิน
กลยุทธอยางไรตอไป เชน หากผลิตภัณฑไมประสบความสําเร็จ สถาบันการเงินอาจพิจารณา
แนวทางแกไขหรือตัดสินใจยกเลิกการนําเสนอผลิตภัณฑดังกลาว เปนตน
2.2.3.5 คุณภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในจะชวยใหสถาบันการเงินปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิผล มีรายงานที่เชื่อถือได มีการดูแลรักษาทรัพยสิน และชวยใหมั่นใจวามีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ และนโยบายที่กําหนด สถาบันการเงินควรกําหนดใหมีผูตรวจสอบ
ภายในที่เปนอิสระ ทําหนาที่รายงานผลการตรวจสอบภายในหรือผลการสอบทานระบบโดยตรง
ตอคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร เพื่อดําเนินการแกไขได
ทันทวงที โดยสถาบันการเงินควรดําเนินการหรือจัดใหมีรายการตอไปนี้
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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(1) มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมสําหรับประเภทและระดับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากลักษณะและขอบเขตของธุรกิจ
(2) มีสายการบังคับบัญชาและหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเปน
ลายลักษณอักษร เพื่อการควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ยง และเพดานความเสี่ยง
(3) มีการแบงแยกหนาที่และการรายงานระหวางการปฏิบัติและการควบคุม
อยางชัดเจน เชน การปฏิบัติงานของหองคา (trading) จะตองแบงแยกการรายงานของ
front-office ออกจาก middle-office และ back-office
(4) มีขั้นตอนการตรวจสอบและสอบทานการควบคุมภายในดานตาง ๆ
อยางอิสระและเปนรูปธรรม ไดแก ขอบเขตและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรายงาน ขอเท็จจริง
ที่พบ และการแกไขตามผลการตรวจสอบ รวมทั้งระบบจัดการขอมูลและระบบการรายงานตาง ๆ
(5) มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและสอบทานและรายงานการปฏิบัติ
ที่ไมเปนไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑตาง ๆ รวมทั้งผลการสอบสวนและการดําเนินการแกไข
ที่เชื่อถือได ถูกตอง ทันกาล และเปนลายลักษณอักษร
(6) คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการฯ ควรสอบทานประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายในและการควบคุมอื่นอยางสม่ําเสมอ เพื่อแกไขขอบกพรองที่มีนัยสําคัญได
อยางเหมาะสมและทันกาล
2.2.3.6 แผนการสรางผูบริหารทดแทนและการฝกอบรม
การบริหารบุคคลครอบคลุมการกําหนดโครงสรางของฝายงานที่รับผิดชอบ
ในดานการวางแผนคัดเลือกพนักงาน การกําหนดตําแหนงงานและรายละเอียดลักษณะงาน
การพัฒนาและฝกอบรมที่เหมาะสม ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทน
การจัดการดานโครงสรางเงินเดือน และเครือขายการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิผล
วัตถุประสงคของการบริหารบุคคล คือ (1) เพื่อใหการดําเนินธุรกิจมีความ
ตอเนื่อง และสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานของสถาบันการเงิน (2) เพื่อใหมีบุคลากรที่มี
คุณภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และสามารถคัดเลือกพนักงานที่มี
คุณภาพมาทดแทนไดอยางเหมาะสม ดังนั้น ฝายบริหารบุคคลจึงมีบทบาทสําคัญในการเตรียม
ความพรอมดานบุคลากรใหสอดคลองหรือรองรับกับทิศทางกลยุทธของสถาบันการเงิน
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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นอกจากนี้ สถาบันการเงินควรกําหนดรายละเอียดของลักษณะงาน (job
description) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงสรางเงินเดือน ผลตอบแทน และบทลงโทษ
ที่เหมาะสม เพื่อใหผลการดําเนินงานและหนาที่ความรับผิดชอบเหลานั้นสอดคลองกับกลยุทธ
และเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งควรจัดเตรียมแผนการสรางผูบริหารทดแทน เพื่อใหสถาบัน
การเงินสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ซึ่งแนวทางหนึ่งคือ สนับสนุนผูบริหารรุนใหมที่มี
ความสามารถใหมีความรูและประสบการณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้นตอไป
ทั้งนี้ ฝายบริหารควรกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นต่ําของผูที่จะดํารงตําแหนงระดับ
บริหาร โปรแกรมการฝกอบรม และการฝกงานที่จําเปนไวดวย
เพื่อใหมั่นใจวาสถาบันการเงินสามารถดํารงไวซึ่งผูบริหารที่มีความสามารถ
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายควรกําหนดมาตรการ ดังนี้
(1) ทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงโดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายที่กําหนดไวอยางนอยปละครั้ง เพื่อใหทราบวาผลการปฏิบัติงานอยูในระดับที่นาพอใจ
เพียงใด สามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวไดมากนอยเพียงใด โดยอาจพิจารณา
ไดจาก ผลประกอบการทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเปรียบเทียบกับแผนดําเนินงานและ
งบประมาณ ราคาหุนตอมูลคาตามบัญชี สวนแบงตลาด ความสามารถในการแขงขัน และ
ระดับความเสี่ยง เปนตน
(2) กําหนดนโยบายหรือแผนการเกี่ยวกับการสรางตําแหนงผูบริหารทดแทน
ควรมีการจัดทําและทบทวนนโยบายอยางนอยปละครั้ง ใหเหมาะสมกับโครงสรางองคกรและ
ลักษณะงาน โดยควรครอบคลุมถึงกระบวนการในการฝกอบรม การฝกงานที่จําเปน รายละเอียด
คุณสมบัติขั้นต่ําของผูที่จะดํารงตําแหนง และเสนทางอาชีพ เปนตน
(3) ทบทวนสัญญาวาจางผูบริหารภายนอกในสาระสําคัญ กรณีที่มีการ
วาจางผูบริหารมืออาชีพจากภายนอก ที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติหนาที่เปนกรณี
พิเศษ ควรมีการสอบทานความเหมาะสมของสัญญาวาจาง เพื่อกําหนดบทบาทหนาที่และ
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจายคาตอบแทนที่ชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ
หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย ควรมีสิทธิและอํานาจการตัดสินใจที่สําคัญ รวมทั้งสามารถ
สอบทานผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาว
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คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย ควรดําเนินการ
ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอก เพื่อปองกันไมใหมีการแสวงหา
ผลประโยชนจากองคกร เชน
(3.1) กําหนดขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน
(3.2) รางขอกําหนดที่เปนทางการ โดยใหครอบคลุมถึงมาตรฐานขั้นต่ํา
ของผลงานที่ยอมรับได และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
(3.3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับผลที่คาดไว
(3.4) สัญญาวาจางควรผานการพิจารณาจากฝายกฎหมาย และ
ไดรับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
(3.5) ควรกําหนดในสัญญาใหสถาบันการเงินมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
หากไมสามารถปฏิบัติไดตามเปาหมายที่ตกลงไว
(4) กําหนดแนวทางและวิธีการในการใหผลตอบแทนแกผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย ควรมีสวนรวมในการพิจารณาเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนที่ใหแกผูบริหารระดับสูงเพื่อใหมีความเหมาะสม โดยอาจกําหนดเปนในรูปตัวเงิน
หรือไมใชตัวเงินก็ได ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงความเหมาะสมและฐานะการเงินของสถาบันการเงินใน
ขณะนั้นดวย
(5) การกําหนดแผนการฝกอบรม สถาบันการเงินควรจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการฝกอบรมใหเพียงพอ และจัดหาบุคลากรที่เหมาะสม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การบริหารบุคคล เพื่อรับผิดชอบการบริหารโครงการฝกอบรมขององคกร โดยสามารถดําเนินการ
ได 2 ลักษณะ คือ จัดอบรมโดยวิทยากรภายใน หรือวาจางสถาบันฝกอบรมหรือเชิญวิทยากร
จากภายนอก
การฝกอบรมเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหองคกรสามารถพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากร อันจะชวยใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมาย รวมทั้งยังเปน
ชองทางหนึ่งในการสื่อสารแผนงานและเปาหมายขององคกรใหพนักงานทราบ โดยอาจเปนการ
อบรมเรื่องทั่วไป เชน นโยบายขององคกรเกี่ยวกับกลยุทธธุรกิจ ภาพรวมความเสี่ยง ลักษณะ
ธุรกิจและผลิตภัณฑที่ใหบริการ แนวทางการปฏิบัติงาน และนโยบายการบริหารงานบุคคล เปนตน
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หรือเปนการอบรมสําหรับการปฏิบัติงานเฉพาะดาน เชน การบริหารเงิน หรือการจัดอบรมพิเศษ
เมื่อมีการนําผลิตภัณฑและบริการใหมออกใช เปนตน ทั้งนี้ ควรมีแผนการอบรมที่ตอเนื่องและ
เนื้อหาสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงานและกลยุทธของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ สถาบัน
การเงินควรสนับสนุนใหพนักงานไดมีโอกาสศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนความรู เสริมทักษะ และเปนการเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงานใหกาวทันกับวิทยาการใหม ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานในอนาคต
2.2.3.7 การวางแผนรองรับการดําเนินธุรกิจ (business continuity planning)
การจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจเปนการเตรียมความพรอมเพื่อใหมี
การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับกรณีเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิด โดยอาจจัดทําแผนรองรับ
การดําเนินธุรกิจสําหรับสถานการณวิกฤตที่จําลองขึ้นในหลาย ๆ กรณี เชน กรณีวิกฤตจากการ
ไมสามารถปฏิบัติไดสําเร็จตามแผนกลยุทธ กรณีวิกฤตจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง หรือ
กรณีวิกฤตจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยทางธรรมชาติ เชน น้ําทวมหรือไฟไหมอันกระทบตอการ
ปฏิบัติงานอยางมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และ
บริหารระดับสูง ควรกําหนดรายละเอียดการบริหารจัดการ และผูมีอํานาจสั่งการและ/หรือ
ลงลายมือชื่อแทนตามลําดับชั้น ในกรณีที่ผูบริหารระดับสูงบางรายหรือสวนใหญไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ซึ่งแผนรองรับการดําเนินธุรกิจควรประกอบดวย
(1) แผนรองรับดานการปฏิบัติการ ไดแก แผนการกําหนดสถานที่ปฏิบัติงาน
และประมวลผลสํารองและแผนปองกันความเสียหายของระบบประมวลผลขอมูล (electronic data
processing - EDP)
(2) แผนรองรับดานการบริหาร ไดแก แผนการแกปญหาสภาพคลองจาก
ความผันผวนของตลาด และแผนรองรับหากดําเนินการไมสําเร็จตามแผนกลยุทธ
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สวนที่ 3 แนวทางการตรวจสอบ
3.1 วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงดานกลยุทธ ซึ่งไดจากการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ
ความสามารถในการแขงขัน การสอบทานแผนกลยุทธ กระบวนการวางแผน แผนดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของฝายบริหาร
2. เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงวา เพียงพอที่จะสนับสนุน
และควบคุมความเสี่ยงดานกลยุทธ
3. เพื่อใหมั่นใจวามีหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
มีประสิทธิผล และเปนอิสระแยกจากหนวยงานที่กอใหเกิดความเสี่ยง (risk-taking activities)
4. เพื่อใหมั่นใจวาคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหาร
ระดับสูงบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (good governance)
5. เพื่อใหมั่นใจวาคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และ
ผูบริหารระดับสูงไดจัดใหมีระบบพัฒนาผูบริหารและจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานอยางเพียงพอ
6. เพื่อใหมั่นใจวาคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และ
ผูบริหารระดับสูง ไดจัดเตรียมแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางเพียงพอ
3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
3.2.1 การประเมินระดับความเสี่ยง
1. พิจารณาวาสถาบันการเงินมีหนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดทํา
แผนกลยุทธอยางชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวา
(1) หนวยงานหรือผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบประกอบดวยตัวแทนจากสวนงาน
ตาง ๆ หรือทําหนาที่ประสานงานกับตัวแทนทั้งจากหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
(2) บุคลากรมีความรู ความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ
(3) มีการจัดสรรบุคลากรใหหนวยงานอยางเพียงพอ
(4) ใชทรัพยากรที่จะสนับสนุนการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
2. สอบทานวาแผนกลยุทธไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงอยางเปนทางการ โดยกรรมการ ผูบริหารทั้งฝายงานหลัก
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และฝายงานสนับสนุน รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ ทั้งองคกร มีสวนรวมในการจัดทําและติดตาม
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน และเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ
3. สอบทานกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ เพื่อพิจารณาวาการจัดทําแผน
เปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งสอบทานความพรอมในการนําแผนมาปฏิบัติ
โดยพิจารณาจากขั้นตอนการทําแผนดําเนินงานและงบประมาณวาเปนลักษณะการบริหารงาน
แบบบนลงลาง หรือ การบริหารงานแบบลางขึ้นบน ดังนี้
(1) ความชัดเจนของวิธีการติดตามการปฏิบัติตามแผนดําเนินงานและ
งบประมาณ
(2) สาเหตุและผลกระทบจากการไมสามารถบรรลุตามแผนดําเนินงานและ
งบประมาณได
4. เพื่อประเมินโอกาสและอุปสรรคที่สําคัญ จุดแข็งและจุดออนขององคกร
ควรพิจารณาการจัดทําแผนกลยุทธวามีการวิเคราะห การวิจัยตลาด และประเมินการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจปจจุบันและแนวโนมในอนาคต รวมทั้ง
สภาพแวดลอมภายนอกอื่น ๆ เชน เศรษฐกิจ กฎหมาย คูแขง เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
และสภาพแวดลอมภายใน เชน ทรัพยากร คุณภาพบุคลากร ระบบงานและระบบขอมูล เปนตน
รวมทั้งมีการติดตามแนวโนมสภาพแวดลอมอยางใกลชิดและตอเนื่อง
5. พิจารณาวาสถาบันการเงินมีการสื่อสารทั้งในชวงระหวางการจัดทําและ
ภายหลังการจัดทําแผนอยางทั่วถึง เชน
(1) มีการแจงแนวนโยบายและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจประจําปใหแก
หนวยงานตาง ๆ เพื่อใชในการจัดทําเปาหมาย แผนดําเนินงาน และงบประมาณใหสอดคลองกับ
นโยบายและเปาหมายการดําเนินงานขององคกรโดยรวม
(2) มีการประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของ แบบฟอรมตาง ๆ ที่ตอง
จัดทํา รวมทั้งแจงกําหนดเวลาการปฏิบัติงานในขั้นตอนตาง ๆ อยางชัดเจน
6. ประเมินวาสถาบันการเงินมีการกําหนดแผนกลยุทธหรือไม โดยควรประเมินวา
มีความเสี่ยงที่อาจกระทบตอฐานะ ผลการดําเนินงาน และความดํารงอยูของสถาบันการเงินหรือไม
โดยตั้งขอสังเกตสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับผังองคกรหรือทิศทางการดําเนินธุรกิจ
เชน การกําหนดเปาหมายการเติบโตที่สูงเกินไป การมุงประกอบธุรกรรมบางอยางที่ไมมีความ
ชํานาญ แหลงที่มาของการจัดหาเงินทุนไมชัดเจน เปนตน
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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7. ประเมินลักษณะของแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานโดยรวมในประเด็นสําคัญ
ไดแก
(1) แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานโดยรวมสอดคลองกับเปาหมายหลักขององคกร
(2) แผนดําเนินงาน แผนปฏิบัติการและงบประมาณสอดคลองกับแผนกลยุทธ
และครอบคลุมสายงานธุรกิจทุกระดับ รวมทั้งฝายบริหารจัดสรรทรัพยากรใหแตละสายงาน
อยางเพียงพอ
(3) แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานโดยรวมมีความชัดเจน เชน กําหนดเปาหมาย
เชิงปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลาที่สามารถปฏิบัติได แผนดําเนินงานสามารถนําไปปฏิบัติได
รวมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
(4) สถาบันการเงินควรจัดทําแผนกลยุทธเปนลายลักษณอักษร แตหากไมมี
การจัดทําเปนลายลักษณอักษร สถาบันการเงินตองสื่อสารใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง
เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามไดอยางมีประสิทธิผล
8. ประเมินความเปนไปไดของแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานจาก
(1) ความนาเชื่อถือ ความสมเหตุสมผล และวิธีการกําหนดสมมติฐาน พรอมทั้ง
เหตุผลสนับสนุน เชน แผนกลยุทธแตกตางจากคูแขงอยางไร แผนดําเนินงานเพื่อความดํารงอยู
ของกิจการมีความสมเหตุสมผลหรือไม และมีความเปนไปไดที่แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานจะ
สามารถแกไขปญหาและสนับสนุนเปาหมายของสถาบันการเงินมากนอยเพียงไร เปนตน
(2) ความสอดคลองของแผนกลยุทธกับผลวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก เชน ผลการวิเคราะหตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ทําใหสถาบันการเงินสามารถกําหนด
แผนกลยุทธไดวา จะเปนผูนําตลาด ผูตาม หรือผูใหบริการเฉพาะดาน เปนตน
(3) การเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงาน ซึ่งกอใหเกิดผลตางที่มีนัยสําคัญและกระทบตอฐานะและการดําเนินงานโดยรวม
เชน ผลกําไรที่ต่ํากวาประมาณการรายไดและรายจายมีจํานวนสูงมาก หรือสวนแบงตลาดที่
ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด จะตองวิเคราะหหาสาเหตุของผลตางและผลกระทบที่เกิดขึ้น
แลวรายงานใหฝายบริหารทราบเพื่อดําเนินการแกไขตอไป
9. พิจารณาโครงสรางองคกร บุคลากร และสายงานธุรกิจ ในประเด็นดังตอไปนี้
(1) มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบกําหนดไวอยางชัดเจน และครอบคลุม
หนวยงานตาง ๆ อยางครบถวน เพื่อไมกอใหเกิดความซ้ําซอนในทางปฏิบัติ
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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(2) มีการกําหนดสายการบังคับบัญชาและแบงแยกหนาที่ เพื่อใหหนวยงาน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระโดยไมกอใหเกิดชองโหวในการควบคุมภายใน
(3) มีการสอบทานและถวงดุลอํานาจระหวางหนวยงาน เพื่อควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาและการปฏิบัติงานตามโครงสรางที่
กําหนดไวจริง
(5) พิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือบุคลากรระดับเจาหนาที่บริหารใน
ตําแหนงงานที่สําคัญอันอาจกระทบตอการปฏิบัติงาน รวมทั้งเหตุผลเบื้องหลังในการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว
(6) พิจารณาอํานาจการตัดสินใจวาเปนไปตามโครงสรางและความรับผิดชอบ
หรือถูกครอบงําโดยผูบริหารหรือผูถือหุนรายใดรายหนึ่ง
10. พิจารณากระบวนการเสนอผลิตภัณฑใหมกอนนําออกสูตลาด โดยใหความ
สนใจในประเด็นตาง ๆ ไดแก
(1) การเสนอผลิตภัณฑใหมควรสอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน
โดยรวม โครงสรางองคกร ปจจัยภายนอก และทรัพยากรภายใน
(2) กระบวนการและหลักเกณฑในการเสนอผลิตภัณฑควรกําหนดอยางเปน
ทางการ และมีผูที่มีอํานาจตัดสินใจและหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ควรมีขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของผลิตภัณฑ การประเมินและการควบคุมความเสี่ยง และประมาณการผลการดําเนินงาน
(3) ฝายงานตาง ๆ และสายธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการออกผลิตภัณฑใหม
มีสวนรวมในการพิจารณาการเสนอผลิตภัณฑใหม เชน คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่
ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง ฝายที่เสนอผลิตภัณฑใหม หนวยงานบริหารความเสี่ยง
ฝาย compliance ฝายบัญชี ฝายกฎหมาย เปนตน
(4) การเสนอผลิตภัณฑใหมควรคํานึงถึงความเสี่ยงทุกดาน และจัดใหมีระบบ
บริหารความเสี่ยงและทดสอบประสิทธิผลและความถูกตอง รวมทั้งฝกอบรมพนักงานใหมีความพรอม
อยางเพียงพอกอนนําผลิตภัณฑออกสูตลาด
3.2.2 การประเมินการจัดการความเสี่ยง
1. มีโครงสรางองคกรและตําแหนงสําคัญเพื่อรองรับการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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2. มีการสื่อสารแผนกลยุทธและเปาหมายธุรกิจไปยังพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
3. ในการประเมินผลการควบคุมการปฏิบัติและการทบทวนแผนกลยุทธ
แผนดําเนินงาน และงบประมาณที่กําหนดไว ควรพิจารณาในเรื่องตาง ๆ คือ
(1) มีหนวยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลอยางชัดเจน
(2) มีวิธีการและเครื่องมือติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
(3) มีการประเมินผลการควบคุมการปฏิบัติตามแผนดําเนินงานเพื่อทราบความ
คืบหนาอยางสม่ําเสมอ และวิเคราะหหาสาเหตุความแตกตางที่มีนัยสําคัญอยางครบถวน รวมถึง
การสั่งการเพื่อหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของฝายบริหาร
(4) มีการทบทวนแผนดําเนินงานและงบประมาณอยางสม่ําเสมอ รวมทั้ง
กําหนดแนวทางแกไข เมื่อไมสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงควร
ประกอบดวยบุคคลที่มาจากหลายสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ มีคุณสมบัติครบถวนทั้งประสบการณ
ความรู และความชํานาญดานการเงินการธนาคาร หรือในดานที่เปนประโยชนตอสถาบันการเงิน
ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง เอาใจใสในงานที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย โปรงใส
และเปนอิสระ ซึ่งผูตรวจสอบควรสอบทานคุณสมบัติ รายงานการประชุม โดยพิจารณาถึง
ความเห็นในบันทึกการประชุม หรือรายงานที่นําเสนอ เพื่อประเมินในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
(1) การมีสวนรวมในการทํางานของกรรมการหรือผูบริหารแตละคน การแสดง
ความคิดเห็น และไดรับการชี้นําโดยกรรมการหรือผูบริหารเพียงคนเดียวหรือเพียงกลุมเดียวหรือ
ผานตัวแทน
(2) ความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอของขอมูลที่เสนอแกคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง โดยเฉพาะเพื่อการกํากับและควบคุมความเสี่ยง
5. ประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการหรือผูบริหารที่ไดรับมอบหมายวา
มีความเหมาะสมตามลักษณะองคกร โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความเอาใจใส ความรับผิดชอบ
และความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดตางๆ
เชน คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (ALCO)
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนตน
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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โดยตองมีการทบทวนและสอบทานรายงานความเสี่ยงดานตาง ๆ เปนรายวัน รายสัปดาห หรือ
รายเดือน ขึ้นอยูกับความซับซอนและปริมาณธุรกรรมของสถาบันการเงิน
6. ฝายบริหารตองมีประสบการณ ความรู ความชํานาญ มีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาและปฏิบัติงานไดตามแผนกลยุทธ มีความรับผิดชอบและเอาใจใสในงาน และที่สําคัญ
มีความซื่อสัตย โปรงใส และเปนอิสระในการตัดสินใจอยางเต็มที่
7. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลตองชัดเจน สอดคลองกับแผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงาน โดยตองคํานึงถึงประเด็นสําคัญ ดังนี้
(1) แผนการฝกอบรมที่เหมาะสม และปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ เชน
โครงการฝกอบรมโดยเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑและบริการใหม
(2) การสรางผูบริหารทดแทนสําหรับตําแหนงงานสําคัญ ควรมีกระบวนการคัดสรร
ที่ชัดเจนเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางตอเนื่อง เชน การหมุนเวียนงาน การฝกอบรมโดยการ
ออกปฏิบัติงานจริง (on the job training) หรือการอบรมจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
(3) โครงสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม เชน แผนการเลื่อนขั้นหรือ
ตําแหนง แผนการจายผลตอบแทนจากผลการประเมินการปฏิบัติ
8. มีระบบขอมูลและการรายงานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
และผูบริหารระดับสูงที่ถูกตอง ครบถวน และทันกาล รวมทั้งสามารถสนับสนุนกลยุทธและการ
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยรายงานเหลานี้ควรครอบคลุมสิ่งตาง ๆ พรอมทั้งมีคําอธิบาย
ที่ชัดเจนเพียงพอที่ทําใหทราบถึงแนวโนมและปจจัยที่มีผลตอฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน
ดังตอไปนี้
(1) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ แผนดําเนินงานและงบประมาณ
รวมทั้งคําอธิบายสาเหตุความเบี่ยงเบนไปจากแผนที่เปนลายลักษณอักษร
(2) รายงานความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ที่มีอยูในปจจุบันและที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคต รวมทั้งการปฏิบัติตามเพดานความเสี่ยง (risk limits)
(3) รายงานฐานะการเงินปจจุบัน แนวโนม พรอมคําอธิบาย
(4) สรุปภาวะและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม คูแขง
และเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
(5) รายงานการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายใน ที่อาจมีผลกระทบตอ
การดําเนินงาน
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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(6) รายงานความคืบหนาของการประชุมเกี่ยวกับเปาหมายการดําเนินงานและ
งบประมาณ
9. ระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกดาน โดยควร
พิจารณาประเด็นที่สําคัญ ไดแก
(1) มีการกําหนดนโยบายและเพดานความเสี่ยง พรอมทั้งแนวทางแกไขและ
บทลงโทษที่ชัดเจนและเปนทางการ เพื่อปองกันการเกิดชองโหวในการควบคุมภายใน และ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการรายงาน ตอคณะกรรมการฯ หรือ
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงโดยทันที
(2) มีหนวยงานอิสระแยกตางหากจากหนวยงานที่สรางความเสี่ยง ทําหนาที่
ติดตามและจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ เสนอตอคณะกรรมการฯ คณะกรรมการ
ที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสามารถเขาถึงขอมูลทางบัญชี
รายงานฐานะความเสี่ยงตาง ๆ และรายงานมูลคาตลาดของผลิตภัณฑไดโดยอิสระ
(3) การทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงใหสามารถระบุ วัด ติดตาม
และควบคุมความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ
(4) คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง
ใหความสําคัญและสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยงในดานการตรวจสอบภายใน ดานบัญชี
และดาน back office อยางเพียงพอ และมีการสั่งการแกไขขอบกพรองใหถูกตองทันกาล
10. มีแผนรองรับการดําเนินธุรกิจสําหรับความเสี่ยงดานตาง ๆ ที่ชัดเจน สามารถ
ปฏิบัติไดจริง และแกไขฐานะการเงินได รวมทั้งมีการทบทวนและทดสอบประสิทธิภาพของแผนรองรับ
อยางสม่ําเสมอ และกําหนดใหมีผูรับผิดชอบและมีอํานาจในการตัดสินใจอยางเปนทางการ
โดยแผนรองรับสามารถครอบคลุมไดทั้งการบริหารงานและการปฏิบัติงานโดยทั่วไป ซึ่งอาจเกิดจาก
การปฏิบัติตามแผนไมสําเร็จ รวมทั้งเหตุการณวิกฤตที่จําลองขึ้นตั้งแตระดับที่รุนแรงมากจนถึงนอย
จนสงผลกระทบตอเงินกองทุนและการดํารงอยูของกิจการ เชน แผนสํารองขอมูลและกูระบบ
EDP แผนการสรางผูบริหารทดแทน แผนสํารองภัยดานสภาพคลอง แผนประกันภัย เปนตน
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ภาคผนวก 1 ตัวอยางรายงานการติดตามความเสี่ยงดานกลยุทธ
1. ตัวอยางขอมูลที่คณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง
ควรไดรับในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ
ขอมูลและรายงานตางๆ ที่คณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และ
ผูบริหารระดับสูง ควรไดรับหรือสอบทานอาจแตกตางกันในแตละสถาบันการเงิน โดยสถาบัน
การเงินที่ซับซอนควรมีระบบการรายงานผลที่ครอบคลุมประเด็นสําคัญตางๆ ไดอยางครบถวน
โดยขอมูลและรายงานตางๆ มีดังนี้
1. รายงานเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามเปาหมาย พรอมคําอธิบายสั้น ๆ
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติที่ผานมา การดําเนินตามแผนเดิมตอไป และการระบุวาจะดําเนินการตาม
แผนเดิมหรือไม รวมทั้งรายละเอียดที่อธิบายถึงสาเหตุความแตกตางจากเปาหมาย
2. งบดุลและงบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบเปนรายเดือน รายไตรมาส หรือชวงเวลา
เดียวกันของปกอน พรอมทั้งอธิบายสาเหตุของความแตกตางที่มีนัยสําคัญ
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของทุนและสํารองตาง ๆ รายเดือน รวมทั้ง คําอธิบาย
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
4. รายงานเงินใหกูยืมซึ่งมีรายละเอียดเงินใหสินเชื่อคางชําระที่สําคัญ ประวัติการ
ชําระหนี้ การผิดนัดชําระหนี้ ระยะเวลาการคางชําระ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อที่
ไมกอใหเกิดรายได เงินใหสินเชื่อรายใหญ และรายใหม รวมทั้งรายละเอียดเงื่อนไข
5. รายละเอียดเงินลงทุนแยกตามประเภทและวัตถุประสงคของการลงทุน ซึ่งแสดง
ราคาทุน ราคาตามบัญชี อัตราผลตอบแทน และสรุปการซื้อขายพรอมทั้งเหตุผลที่ทําการซื้อขาย
6. รายงานเงินกูยืมรายเดือนที่แสดงถึงประเภทและจํานวนเงินกูและแหลงกูยืม
7. รายงานการวิเคราะหสภาพคลองในปจจุบัน รวมทั้งการพยากรณแนวโนมใน
อนาคต
8. การประมาณการความตองการเงินทุนประจําป
9. รายงานสรุปฐานะความเสี่ยงดานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีอยูปจจุบัน
และความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิด พรอมทั้งแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
10. รายงานการตรวจสอบ ควรระบุแนวทางแกไขปญหารวมถึงการปองกัน
ขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีก โดยควรมีการระบุลงในรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ หรือ
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงเมื่อไดมีการสอบทานและดําเนินการแกไขแลว
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11. รายงานประจําปเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยทุกประเภท เชน ประกันเงินสด
เปนตน
12. หนังสือหรือขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย หรือแหลงสําคัญอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ
13. คดีทางกฎหมายใหม ๆ ความคืบหนาของคดีที่คางอยู พรอมทั้งความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น
14. รายงานในเรื่องสําคัญที่ตองการใหผูบริหารรวมกันตัดสินใจ เชน การเปด/ปด
สาขา แผนการสรางสํานักงานใหม
2. ตัวอยางรายงานและขอมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงดานกลยุทธ
ตัวอยางรายงานจะชวยใหสถาบันการเงินและผูกํากับดูแลสามารถติดตามการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินได ซึ่งหากมีการจัดทําขอมูลอยางสม่ําเสมอและมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของการรายงานแลว จะเปนประโยชนในการประเมินผลการดําเนินงานยิ่งขึ้น ทั้งนี้
สัญญาณเตือนจะเปนสิ่งที่ชวยใหสถาบันการเงินตระหนักวา เหตุการณที่เกิดขึ้นอาจสงผลกระทบ
ตอความสําเร็จในการดําเนินงานตามเปาหมายและกลยุทธของสถาบันการเงิน
1. การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ (economic analysis)
ระบบขอมูลสารสนเทศ (MIS) ควรรวมการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจระดับโลก
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรม และระดับทองถิ่น ที่อาจสงผลกระทบตอ
สถาบันการเงินทั้งโดยตรงและโดยออม การวิเคราะหนี้ควรครอบคลุมถึง
ปจจัยทางเศรษฐกิจ (economic indicators) เชน GDP อัตราเงินเฟอ
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ขอมูลประชากร การจางงาน และอัตราการ
วางงาน เปนตน
ภาวะตลาดในแตละอุตสาหกรรมและภาวะตลาดในทองถิ่น เชน อุปสงค
อุปทาน และการเคลื่อนไหวของราคา เปนตน
ขอมูลเกี่ยวกับภาวะการแขงขันและคูแขงขันทั้งที่เปนธุรกิจสถาบันการเงิน
(financial institutions) และไมใชสถาบันการเงิน (non-financial institutions)
สรุปประเด็นสําคัญทางการเงิน การธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร สังคม
การเมือง และขอกําหนดทางกฎหมายอื่น ๆ ที่สําคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานและรายไดของสถาบันการเงิน
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สภาพัฒนฯ กระทรวง
ตางๆ นิตยสารทางการเงินการธนาคาร เปนตน
สัญญาณเตือน
ไมไดคํานึงหรือเตรียมพรอมเพื่อรับรองภาวะวิกฤต
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและมีแนวโนมที่จะเขาสูภาวะถดถอย
การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพยเกินกวาความตองการของผูบริโภคและ
ภาคธุรกิจ
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยน
เหตุผล เนื่องจากการดําเนินงานของสถาบันการเงินขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง
ควรสอบทานผลการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจที่ใชเปนสมมติฐานของแผนธุรกิจ ซึ่งจะชวยใหเห็น
ถึงโอกาสหรืออุปสรรคในการทําธุรกิจ
2. รายงานงบดุลเปรียบเทียบและรายการนอกงบดุล
รายงานนี้จะแสดงทรัพยสิน หนี้สิน สวนของเจาของ และรายการนอกงบดุลที่
สําคัญเปรียบเทียบรายเดือน รายไตรมาส รายป หรือชวงเวลาเดียวกันของปกอน รวมทั้งประมาณการ
และแสดงถึงผลตางที่เปรียบเทียบ (แสดงเปนจํานวนเงินและรอยละ) พรอมคําอธิบายสาเหตุของ
ความแตกตางที่มีนัยสําคัญดวย นอกจากนี้ ควรมีการวิเคราะหงบการเงินรวม (ถามีบริษัทยอย)
รายงานควรแสดงรายการนอกงบดุลที่สําคัญตามประเภท (เชน with recourse และ without
recourse เปนตน) จํานวนเงินตามสัญญา มูลคาปจจุบัน และขอมูลที่เกี่ยวของ
สัญญาณเตือน
ความผันผวนที่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับงวดกอนหรืองบประมาณ
การเติบโตหรือหดตัวอยางรวดเร็ว
เหตุผล งบดุลเปรียบเทียบเปนสิ่งจําเปนที่ใชในการประเมินสถานะทางการเงิน
และแนวโนมการเติบโตในอนาคต คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และ
ผูบริหารระดับสูงควรติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามงบประมาณ
และชี้แนวโนมในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่
ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงควรสามารถอธิบายถึงสาเหตุของความแตกตางจาก
แผนดําเนินงานและงบประมาณได
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
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การเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางรวดเร็วในรายการใดรายการหนึ่งในงบดุลแสดงใหเห็น
ถึงความผันผวน โดยเฉพาะความผันผวนที่สําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงควรหาสาเหตุหรือ
เหตุผลเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับแผนดําเนินงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และควรพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงดานเครดิต ดานตลาด ความเสี่ยงอื่น และ
ผลกระทบตอเงินกองทุน
3. งบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบ
เปนรายงานที่แสดงรายไดและคาใชจายในปจจุบันเปรียบเทียบกับงวดกอน
และงบประมาณที่ตั้งไว พรอมทั้งคําอธิบายถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เพื่อประเมิน
ความสามารถในการทํากําไรของแตละธุรกิจ
สัญญาณเตือน
ความแตกตางที่มีสาระสําคัญจากงวดกอนหรืองบประมาณ
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางรวดเร็วของรายได
รายไดที่มิไดเกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติอื่น ๆ ที่สูงเกินไปเพื่อปกปด
ผลการดําเนินงานที่แยลง
เหตุผล รายไดและกําไรของสถาบันการเงินเปนสิ่งสําคัญที่แสดงถึงความ
สามารถในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และ
ผูบริหารระดับสูงควรแนใจวามีรายไดเพียงพอที่จะดํารงเงินกองทุนและรองรับผลเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น สอดคลองกับขนาดและอัตราการเติบโตของสถาบันการเงิน งบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบ
จะแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและชวยวัดผลตามงบประมาณและเปาหมาย
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงควร
พิจารณาทั้งอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงเพื่อประเมินรายได สถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงต่ํา
อาจจะมีรายไดต่ําแตมีเสถียรภาพ ในทางตรงกันขาม ถาฝายบริหารยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มรายได แตอาจจะเกิดผลเสียหายจากรายไดที่ผันผวนได
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงควร
ตระหนักถึงผลกระทบจากวิธีการทางบัญชีที่อาจทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน เชน รายได
ระยะสั้นหรือรายไดที่มิไดเกิดจากการดําเนินงาน รวมทั้งควรมีระบบการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ เชน
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การจัดการแบบ profit center จะชวยใหสามารถวัดผลการดําเนินงานของแตละหนวยงาน แผนก
และสายธุรกิจได ซึ่งจะทําใหกรรมการและฝายบริหารแนใจวาแตละหนวยงานมีการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
4. ความเพียงพอของเงินกองทุน
เปนรายงานที่แสดงฐานะเงินกองทุนที่สถาบันการเงินมีอยู รวมถึงการวิเคราะห
ผลประกอบการซึ่งอาจสงผลกระทบตอเงินกองทุน ทั้งที่คํานวณตามเกณฑที่ทางการกําหนดหรือ
ตามเกณฑภายในของสถาบันการเงินเอง โดยควรแสดงผลการวิเคราะหความเพียงพอของ
เงินกองทุนในอนาคต รวมถึงประมาณการอัตราสวนตาง ๆ ตามงบประมาณ ซึ่งไดประมาณการ
คาใชจายในการดําเนินงานทั่วไป และโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สินอยางนอยเปนเวลา 3 ป
และในกรณีเงินกองทุนไมเพียงพอ ควรรายงานสาเหตุและกําหนดแนวทางแกไข
สัญญาณเตือน
การลดลงของเงินกองทุน จนถึงเกณฑเงินกองทุนขั้นต่ํา
ความสามารถของฝายบริหารที่จะดํารงระดับเงินกองทุนใหไดตามที่ได
กําหนดเปาหมายที่วางไวในแผนดําเนินงาน
เหตุผล เนื่องจากเงินกองทุนเปนสิ่งที่แสดงฐานะของสถาบันการเงิน การไมสามารถ
ดํารงเงินกองทุนใหเปนไปตามกฎขอบังคับของทางการ อาจสงผลใหมีการกําหนดบทลงโทษและ
แนวทางแกไขปญหา คณะกรรมการฯ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง
จึงควรติดตามฐานะเงินกองทุนของกิจการอยางสม่ําเสมอซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน คุณภาพ
สินเชื่อ โครงสรางของสินทรัพยเสี่ยง ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย การเติบโตของกิจการ และ
ผลการดําเนินงาน เปนตน
5. การกําหนดราคาผลิตภัณฑ
ในทุกงวดการบัญชี คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
และผูบริหารระดับสูงควรสอบทานขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและโครงสรางของ
คาธรรมเนียมที่สถาบันการเงินเสนอตอลูกคา รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่ได (yield)
โดยเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินคูแขงที่สําคัญ และคํานึงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดวย
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สัญญาณเตือน
อัตราดอกเบี้ยจายหรือระยะเวลาครบกําหนดสําหรับเงินฝาก ซึ่งแตกตาง
อยางมากจากสถาบันการเงินคูแขง หรือสูงเกินกวาตนทุนจากแหลงการเงิน
อื่น ๆ ในระยะเวลาครบกําหนดเดียวกัน
อัตราดอกเบี้ยรับของเงินใหสินเชื่อที่ไมเพียงพอที่จะชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
รวมถึงระยะเวลาครบกําหนดที่อาจจะทําใหเกิดความเสี่ยง เชน ความเสี่ยง
ดานเครดิต สภาพคลอง หรืออัตราดอกเบี้ย เปนตน
อัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพยและหนี้สิน ที่มีระยะเวลาครบกําหนดเดียวกัน
ความลมเหลวในการควบคุมปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตนทุน (เชน คาใชจายใน
การดําเนินงาน) ซึ่งเกี่ยวของกับผลิตภัณฑนั้น
เหตุผล การกําหนดราคาผลิตภัณฑมีความสําคัญตอความสามารถในการหา
รายไดและกําไร ความกดดันทางการแขงขันอาจนําไปสูการตัดสินใจในการกําหนดราคาที่
ไมเหมาะสม กรรมการที่ไดรับมอบหมาย หรือผูบริหารระดับสูงควรทราบและเขาใจกระบวนการ
ตั้งราคาของสถาบันการเงิน การตั้งราคาที่ต่ํากวาหรือสูงกวาตลาดมีผลกระทบตอขนาดและ
คุณภาพสินเชื่อ ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย สภาพคลอง รายได และฐานเงินฝาก
6. สถานภาพของเงินใหสินเชื่อและเงินลงทุน
เปนรายงานที่สรุปผลการดําเนินงาน ฐานะ และขอมูลทางการเงิน รวมถึง
รายละเอียดของการดําเนินการในปจจุบันของสินเชื่อรายสําคัญ บริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ
เงินลงทุนในหลักทรัพย หรือหนวยธุรกิจใหม
สัญญาณเตือน
การเบี่ยงเบนจากเปาหมาย
ไมมีการรายงานความคืบหนาของการพัฒนาปรับปรุงสวนที่สําคัญ
ความตองการแหลงเงินทุนเพิ่มเติม
ไมมีการกําหนดตารางเวลาการปฏิบัติงานใหชัดเจน
เหตุผล เมื่อสถาบันการเงินมีนโยบายที่จะสนับสนุนในดานเงินทุน โดยใหสินเชื่อ
แกบริษัทที่เกี่ยวของ เงินลงทุนในหลักทรัพย หรือธุรกรรมใหม ๆ คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงตองดําเนินการใหมีการรายงานเกี่ยวกับแหลงใชไปของ
เงินทุนเหลานั้นโดยตอเนื่อง คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหาร
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ระดับสูงควรสอบทานรายงานเหลานั้นเพื่อประเมินผลประกอบการ การปองกันความเสียหายจาก
ผลขาดทุน ความสูญเปลาทางเศรษฐกิจ และความเสียหายจากการทุจริต สินเชื่อและเงินลงทุน
บางประเภทอาจเพิ่มความเสี่ยงใหสถาบันการเงินมากขึ้น เนื่องจากขนาดของ portfolio ที่ใหญขึ้น
แตบางประเภทอาจเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากลักษณะของกิจกรรมนั้นเอง เชน การพัฒนา
ที่ดินเปลา ดังนั้น จึงควรวางนโยบายเกี่ยวกับเงินใหสินเชื่อและเงินลงทุนอยางละเอียดประกอบกับ
ตองมีฝายบริหารที่มีความรู มีการควบคุมภายในที่เขมแข็ง การอนุมัติเบื้องตน และการติดตาม
และตรวจสอบอยางใกลชิดจากฝายบริหาร
7. รายงานทางการเงินจากกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของสถาบันการเงิน
เปนรายงานที่แสดงถึงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน (งบดุล งบกําไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผูถือหุน และงบกระแสเงินสด) ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยออม
ตอความแข็งแกรงของสถาบันการเงินนั้น ๆ รายงานนี้ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการธุรกรรม
สําคัญ ๆ ระหวางสถาบันการเงินกับบริษัทลูก ผลกระทบตอสถาบันการเงินจากบริษัทลูกหรือ
บริษัทในเครือ การประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
สัญญาณเตือน
ฐานะการเงินที่ออนแอของบริษัทลูก (เชน ผลประกอบการขาดทุน การลดลง
ของเงินทุน ปญหาคุณภาพสินทรัพย และปญหาในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน)
ความตองการสภาพคลองทันทีของบริษัทลูก
รายการระหวางกันที่ไมไดปฏิบัติอยูภายใตขอบเขตการดําเนินธุรกิจ (arm's length)
ความบกพรองในการรายงานทางการเงินของหนวยงานที่ไปลงทุน หรือองคกร
ภายในการควบคุม
ขาดการแบงแยกระหวางกิจการและบริษัทลูก
เหตุผล คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหาร
ระดับสูงควรตระหนักถึงความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดจากการที่บริษัทลูกไมเขมงวดในการตรวจสอบ
และการไมบันทึกบัญชี ซึ่งอาจกอใหเกิดกิจกรรมที่ไมไดรับการอนุมัติหรือที่ไมเหมาะสม
คณะกรรมการฯ หรือ คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงควรจัดใหมีการ
ตรวจสอบบริษัทลูกอยางละเอียด เพื่อปองกันผลกระทบทางลบตอสถาบันการเงิน
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8. รายงานการประเมินฝายบริหารและบุคลากร
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย ควรประเมินผลงานและ
คาตอบแทนของฝายบริหารอยางนอยปละครั้ง และเสนอรายงานดังกลาวในรายงานการประชุม
นอกจากนั้น คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงควร
สอบทานรายงานเกี่ยวกับการหมุนเวียนงานของพนักงาน การปรับเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง
การปรับปรุงผลตอบแทน การจางงานใหม โดยอาจเปรียบเทียบผลตอบแทนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ดวย
สัญญาณเตือน
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย
รายงานตรวจสอบที่เปนผลในทางลบตอฝายบริหาร
การหมุนเวียนงานหรือการเขาออกของพนักงานจํานวนสูง
ปริมาณการรองทุกขหรือรองเรียนที่เพิ่มขึ้น เชน การฟองรองดําเนินคดีเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคของโอกาสในการทํางาน การลวงละเมิดทางเพศ และคดีเกี่ยว
กับการพนักงานอื่น ๆ เปนตน
ประวัติพนักงานปรากฏอยูในหลายระดับขององคกร
เหตุผล ฝายบริหารและพนักงานที่มีความสามารถมีสวนสําคัญตอความ
สําเร็จของสถาบันการเงิน ความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุดของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ไดรับ
มอบหมาย และผูบริหารระดับสูง คือ การสรรหา และติดตามดูแลการทํางานของผูบริหารและ
พนักงาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร หากคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับมอบหมายไมไดวัดผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง อาจทําใหผลที่ไดรับไมเปนไปตาม
เปาหมายและอาจกอใหเกิดปญหาความขัดแยง เนื่องจากความไมพอใจในผลตอบแทน ซึ่งไมเปน
ผลดีตอการดําเนินงานโดยรวมขององคกร คณะกรรมการฯ อาจใหรางวัลตอผูที่มีผลงานดี แตควร
ปองกันไมใหเกิดการจายผลตอบแทน คาธรรมเนียมหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม
9. ผลิตภัณฑหรือบริการใหม
รายงานแสดงถึงการเปรียบเทียบผลประกอบการจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว
สัญญาณเตือน
นําเสนอผลิตภัณฑหรือการใหบริการใหม ๆ โดยปราศจาก
1) ความรูความชํานาญของผูบริหาร
2) นโยบายและขั้นตอนการดําเนินงาน
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3) การฝกอบรม
4) การควบคุมภายใน
5) การสอบทานที่เปนอิสระ
6) เงินทุนสนับสนุน
7) ระบบขอมูลสนับสนุน
8) ระบบขอมูลเพื่อการจัดการที่สามารถรวมขอมูลในทุกดานเขาดวยกันได
ผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ
เหตุผล การเขาสูธุรกิจใหมโดยขาดการวางแผนที่เพียงพอ ขาดทรัพยากร หรือ
ขาดการควบคุมที่ดี สามารถสรางผลขาดทุนอยางมาก คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับ
มอบหมาย และผูบริหารระดับสูงควรพิจารณาวาธุรกรรมใหมเหลานั้นขัดตอกฎขอบังคับซึ่งกอใหเกิด
ความเสี่ยงที่มากเกินควรหรือไม หรือทําใหเกิดผลกระทบในทางลบหรือไม นอกจากนั้น ควรมี
ระบบบัญชีที่ดีเพื่อประเมินผลประกอบการของธุรกรรมนั้น ๆ
10. การตลาด
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง
ควรทบทวนระบบขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ เพื่อรักษาฐานลูกคาและเพื่อใหลูกคาคํานึงถึง
สถาบันการเงินและบริการของสถาบันการเงินอยูเสมอ รวมทั้งมีการวิเคราะหสวนแบงตลาด
สําหรับธุรกรรมที่สําคัญ
สัญญาณเตือน
ตนทุนทางการตลาดที่มากเกินสมควร ไมคุมคากับประโยชนที่ไดรับ
กิจกรรมทางการตลาดที่แสดงถึงผลในทางลบตอภาพพจนขององคกร
ผลกระทบในทางลบที่เกิดจากกิจกรรมทางการตลาด
การลดลงของสวนแบงตลาด
เหตุผล การแขงขันที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจการเงินทําใหสถาบันการเงินตองพยายาม
ผลักดันตนเองใหสามารถแขงขันในตลาดได คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
และผูบริหารระดับสูงควรไดรับรายงานถึงความพยายามทางการตลาดและสวนแบงตลาดของ
บริการที่สําคัญ และควรมีการวัดผลประกอบการของผลิตภัณฑใหมๆ หรือโปรแกรมทางการตลาดที่
ออกใหม
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ภาคผนวก 2 ขอบเขตการประเมินการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล3
บทนํา
ตามมาตรฐานของ Bank for International Settlement (BIS) ผูกํากับดูแลควร
ทราบถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลและผลกระทบที่มีตอผลการดําเนินงานจากการขาด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถาบันการเงิน พรอมทั้งควรสนับสนุนใหสถาบันการเงิน
มีโครงสรางภายในองคกรที่เหมาะสม และมีการสอบยันความถูกตองอยางเพียงพอ ทั้งนี้ ผูกํากับ
ดูแลควรใหความสําคัญตอความโปรงใส และความรับผิดชอบตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(ทั้งเยี่ยงวิญูชนและผูประกอบอาชีพ) ของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และ
ผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน
คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงควรมี
ความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของสถาบันการเงิน ผูกํากับดูแลควรตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจ
ไดวาสถาบันการเงินมีการบริหารที่เหมาะสม และควรใหความสําคัญตอสัญญาณเตือนตาง ๆ ที่
แสดงใหเห็นถึงการบริหารที่ไมบรรลุเปาหมาย หรือมีผลกระทบในทางลบตอสถาบันการเงิน
รวมทั้งจูงใจใหฝายบริหารตั้งใจและเอาใจใสตอการแกปญหาตามขอสังเกตที่ผูตรวจสอบตรวจพบ
และเมื่อสถาบันการเงินไมสามารถประเมินหรือควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได ผูกํากับดูแลตอง
ขอคําชี้แจงจากคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง พรอมทั้ง
กําหนดมาตรการใหสถาบันการเงินหาแนวทางแกไข และแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางทันกาล
สวนที่ 1 - พิจารณาวาสถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม
ผูตรวจสอบตองประเมินวาสถาบันการเงินมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม
โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน ผูตรวจสอบควรสอบทานวิธีปฏิบัติงาน ดังนี้
1. มีการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และคานิยมรวมขององคกรที่ไดมีการสื่อสาร
ใหทราบทั่วทั้งองคกร ทั้งนี้ผูตรวจสอบตอง
1.1 พิจารณาวาคณะกรรมการฯ มีการกําหนดกลยุทธสําหรับธุรกรรมที่กําลัง
ดําเนินอยูของสถาบันการเงินหรือไม
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1.2 พิจารณาวาคณะกรรมการฯ มีการกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และคานิยมรวม
ขององคกร ของผูบริหารระดับสูง และสําหรับพนักงานทั่วไปหรือไม
1.3 พิจารณาวาคานิยมรวมขององคกรนั้น มีการคํานึงถึงความสําคัญของ
การเปดโอกาสใหมีการโตแยงเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ อยางทันเวลาและอยางอิสระหรือไม อนึ่ง
คานิยมดังกลาวมีการระบุเกี่ยวกับการหามการทุจริตและการติดสินบนในธุรกรรมตางๆ ขององคกร
ทั้งที่เปนกิจกรรมภายในและกิจกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอกหรือไม
1.4 พิจารณาวาคณะกรรมการฯ ไดมีการควบคุมใหผูบริหารระดับสูงกําหนด
นโยบายในการปองกันการทําธุรกรรมอันจะทําใหคุณภาพของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ลดลงในเรื่องตอไปนี้
1.4.1 ธุรกรรมที่ไมไดคํานึงถึงผลประโยชนของสถาบันการเงินเปนหลัก
1.4.2 ขอกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงินใหกูยืมแกพนักงานและลูกจาง และ
รายงานตอคณะกรรมการฯ พรอมทั้งมีการสอบทานโดยผูตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกองคกร
1.4.3 การปฏิบัติเปนพิเศษแกกลุมที่มีความเกี่ยวของกัน และ/หรือมี
ลักษณะใหความชวยเหลือพิเศษในรูปแบบอื่น ๆ นั้น ควรมีกระบวนการที่ทําใหคณะกรรมการฯ
สามารถตรวจสอบได เชน มีระยะเวลาในการกูยืมนานเปนพิเศษ มีการปดบังสวนสูญเสียจาก
การ trading มีการยกเวนคาธรรมเนียม
2. การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนทั่วทั้งองคกร ผูกํากับดูแลตอง
2.1 พิจารณาวาคณะกรรมการฯ มีการกําหนดอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ของตน และของผูบริหารระดับสูง อยางชัดเจนหรือไม
2.2 ประเมินวาผูบริหารไดตระหนักถึงการแบงหนาที่ความรับผิดชอบที่ไมชัดเจน
สับสน ซ้ําซอน หรือไม อันอาจกอใหเกิดปญหาการละเลยการปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบ
2.3 ประเมินวาผูบริหารระดับสูงมีหนาที่รับผิดชอบตอการกําหนดสายงาน
การบังคับบัญชา และมีการตระหนักถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
3. กรรมการแตละทานมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตําแหนง มีความเขาใจตอบทบาท
ในการกํากับดูแลองคกรเปนอยางดี และไมถูกครอบงําหรือตกอยูภายใตอิทธิพลของฝายบริหาร
หรือของผูเกี่ยวของภายนอก ผูกํากับดูแลตอง
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3.1 ประเมินวาคณะกรรมการฯ ไดรับขอมูลที่เพียงพอภายในเวลาที่เหมาะสม
เพื่อใชประกอบการพิจารณาผลการดําเนินงานของฝายบริหารหรือไม
3.2 ประเมินวาคณะกรรมการฯ มีความสามารถในการตัดสินใจและเปนอิสระ
จากการครอบงําของฝายบริหารและผูถือหุนใหญหรือไม
3.3 พิจารณาวาในคณะกรรมการฯ มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมได
เปนสมาชิกของฝายบริหารของสถาบันการเงินนั้น และสามารถนําเอามุมมองใหม ๆ จากธุรกิจ
ประเภทอื่นนํามาพัฒนาทิศทางกลยุทธแกฝายบริหารได
3.4 ประเมินวาคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูที่มีลักษณะหนาที่ใกลเคียงกัน
ไมไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริหาร (management board) ซึ่งจะสามารถสงเสริมและ
สนับสนุนความเปนอิสระและการดําเนินการตามวัตถุประสงค
3.5 ประเมินวาคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย มีการ
ประเมินผลงานของตนเองเปนระยะๆ มีการประเมินจุดบกพรอง และดําเนินการแกไขอยางเหมาะสม
3.6 ประเมินวาคณะกรรมการฯ ไดเสริมสรางจุดแข็งในการกํากับกิจการของ
สถาบันการเงิน หรือไม โดยพิจารณาวาคณะกรรมการฯ
3.6.1 มีความเขาใจในบทบาทการกํากับดูแล และซื่อสัตยตอหนาที่
ตอสถาบันการเงิน และตอผูถือหุน
3.6.2 ตรวจสอบและสรางความสมดุลของการบริหารงานประจําวัน
3.6.3 มีอํานาจในการตั้งคําถามตอฝายบริหาร สามารถยืนยันขอสรุปหรือ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ จากการชี้แจงของฝายบริหารได
3.6.4 มีการแนะนําการปฏิบัติที่ดีและถูกตอง ซึ่งรวบรวมไดจาก
สถานการณตาง ๆ
3.6.5 มีการใหขอแนะนําอันปราศจากอคติ
3.6.6 ไมควบคุมการปฏิบัติงานจนเกินขอบเขต
3.6.7 มีการปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสถาบันการเงิน
เปนหลัก
3.6.8 มีการประชุมอยางสม่ําเสมอกับผูบริหารระดับสูงและฝายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อกําหนดและใหความเห็นชอบตอนโยบาย กําหนดชองทางการติดตอสื่อสาร และ
ติดตามความคืบหนาของการดําเนินการตามวัตถุประสงคขององคกร
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3.6.9 ไมเขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจที่ตนเองไมสามารถให
คําแนะนําที่เปนรูปธรรมได ยกเวนในกรณีที่เปนงานในหนาที่และความรับผิดชอบของตน
3.6.10 ไมกาวกายการบริหารงานประจําวันของฝายบริหาร
3.7 ประเมินวาคณะกรรมการฯ ใหความสําคัญกับการแตงตั้งคณะกรรมการยอย
เพื่อรับผิดชอบในกิจการงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย (specialised committees) หรือไม เชน
3.7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (risk management committee) –
มีหนาที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงตางๆ ของสถาบันการเงิน โดย
พิจารณาจากการไดรับทราบขอมูลจากผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
ดานตลาด ดานสภาพคลอง ดานปฏิบัติการ และความเสี่ยงอื่นของสถาบันการเงิน
3.7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) – มีบทบาทในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก การอนุมัติ การแตงตั้ง และ
การยกเลิกตาง ๆ การทบทวนและอนุมัติขอบเขตและความถี่ของการตรวจสอบ พรอมทั้งไดรับ
รายงานตาง ๆ เพื่อมั่นใจไดวา มีการบริหารงานอยางถูกตองและเหมาะสมตามสถานการณ
เพื่อประโยชนในการควบคุมจุดบกพรอง การไมปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ และ
รับทราบปญหาตาง ๆ
3.7.3 คณะกรรมการกําหนดผลตอบแทน (compensation committee) แสดงใหเห็นถึงบทบาทของการพิจารณากําหนดผลตอบแทนของผูบริหารระดับสูงและพนักงาน
และมั่นใจวาผลตอบแทนดังกลาวสอดคลองกับวัฒนธรรม วัตถุประสงค กลยุทธ และ
สภาพแวดลอมภายในองคกร
3.8 คณะกรรมการฯ มีสวนรวมในการพิจารณาขอโตแยง หรือออกเสียงเกี่ยวกับ
เรื่องสําคัญๆ ตางๆ หรือไม เชน การพิจารณาผลตอบแทน เอกสารสัญญาทางกฎหมายที่ทํากับ
บริษัทในเครือ
3.9 ประเมินวาคณะกรรมการฯ มีการปฏิบัติหนาที่บนพื้นฐานของผูประกอบ
อาชีพ ความซื่อสัตย เพื่อประโยชนขององคกร ผูถือหุน และพนักงาน
3.9.1 คณะกรรมการฯ มีการดําเนินการอยางเหมาะสมเพื่อปองกันการเกิด
ชองโหวในการควบคุมภายในหรือไม ทั้งนี้สามารถพิจารณาไดจาก
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มีการกําหนดสัญญาณเตือนลวงหนา (early warning system) เพื่อ
ปองกันการปฏิบัติหนาที่ที่ไมคํานึงถึงผลประโยชนของสถาบันการเงินเปนหลัก
ของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย ผูบริหารระดับสูง หรือ
ผูถือหุนรายใหญหรือไม
การกําหนดโครงสรางองคกรหรือการมอบหมายงานเพื่อปองกันชองโหว
ตางๆ ถูกจํากัดโดยนโยบายหรือไม เชน มีการเปดเผยแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ขององคกรอยางแพรหลายหรือไม
สถาบันการเงินมีการกําหนดใหผูบริหารและพนักงานเปดเผยขอมูลในสวนที่
มีประโยชนเกี่ยวของกับงานในหนาที่ของตนหรือไม
การทํารายการตาง ๆ (transactions) ที่เขาเงื่อนไขกฎเกณฑตาง ๆ ของ
ทางการระหวางสถาบันการเงินกับกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และผูถือหุน
รายใหญ ไดรับการสอบทานและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ หรือ
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายกอนหรือไม
การทํารายการตาง ๆ ที่เขาเงื่อนไขกฎเกณฑตาง ๆ ของทางการระหวาง
สถาบันการเงินกับกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และผูถือหุนรายใหญ ไดเปดเผย
ตามหลักเกณฑที่กําหนดหรือไม
3.9.2 บันทึกรายงานการประชุม และขอมูลตาง ๆ ที่ใหแกคณะกรรมการฯ
มีความสมบูรณและเพียงพอที่จะใชในการดูแลควบคุมหรือไม
3.10 คณะกรรมการฯ มีการกําหนดกรอบการทํางาน (framework) เพื่อใหมั่นใจไดวา
การตัดสินใจเปนอิสระจากฝายบริหารหรือไม โดยผูตรวจสอบจะตองพิจารณาและประเมินสิ่งตาง ๆ
ดังตอไปนี้
3.10.1 คณะกรรมการฯ ไดควบคุมดูแลผูบริหารระดับสูงอยางเพียงพอ
3.10.2 มีการทบทวนโครงสรางการจายผลตอบแทนใหแกผูบริหารตามเวลา
ที่เหมาะสม
3.10.3 คณะกรรมการฯ ไดพัฒนาระบบการแตงตั้งผูบริหาร การประเมิน
ศักยภาพ และการจายผลตอบแทน โดยมีการจัดทํา
เกณฑการคัดเลือก เชน ลักษณะงาน และคุณสมบัติขั้นต่ํา
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance benchmarks)
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แนวทางการติดตามดูแล (monitoring guidelines)
การจายผลตอบแทนที่สอดคลองกับศักยภาพ
หลักเกณฑการสรรหา key executives ทดแทน
3.11 มีการกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และหลักเกณฑประเมิน
ศักยภาพ (performance criteria) สําหรับตําแหนงบริหารทุกระดับชั้นไวอยางชัดเจนหรือไม
สุมตัวอยาง คําอธิบายลักษณะงานและเกณฑการประเมินศักยภาพของเจาหนาที่ในบางตําแหนง
วามีการระบุขอบเขตหนาที่และผลตอบแทนไวอยางชัดเจน และขึ้นอยูกับวัตถุประสงคหลักของ
องคกร มิใชขึ้นอยูกับการทํากําไรระยะสั้น
3.12 มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณาแตงตั้งผูบริหารใหมแทนคนเดิมหรือไม
3.13 ขั้นตอนการแตงตั้งกรรมการมีความโปรงใสเปนอิสระจากการครอบงํา หรือไม
3.14 การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ บรรลุหนาที่ความรับผิดชอบหลักหรือไม
3.15 คณะกรรมการฯ กําหนดและมอบหมายอํานาจหนาที่และการตัดสินใจไว
อยางชัดเจนหรือไม
3.15.1 สายการบังคับบัญชาครอบคลุมบริษัทในเครือ และมีการกําหนด
หนาที่หรือมีผูรับผิดชอบบริษัทในเครือหรือไม
3.15.2 มีการกําหนดอํานาจอนุมัติตามลําดับชั้นหรือไม
3.15.3 การอนุมัติรายการที่ไมเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่กําหนด
(exception) ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายโดยทันทีหรือไม
3.16 คณะกรรมการฯ เปนผูกําหนดและอนุมัติแนวทางกลยุทธขององคกร
แผนงานสนับสนุน งบประมาณ และวัตถุประสงคที่เกี่ยวของอื่น ๆ หรือไม รวมถึง
3.16.1 คณะกรรมการฯ ดูแลใหองคกรมีการดําเนินการเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือไม
3.16.2 คณะกรรมการฯ เปนผูอนุมัติกิจกรรมหลัก ๆ เชน การใชไปของ
เงินกองทุน การลงทุนในกิจการบริษัทในเครือ การอนุมัติสินเชื่อรายใหญ และการลงทุนปริมาณสูง
ในหลักทรัพยหรือไม
3.17 คณะกรรมการฯ ไดกําหนดใหมีระบบบัญชี ระบบการรายงานทางการเงินและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพหรือไม
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3.18 คณะกรรมการฯ ไดกําหนดใหมีระบบการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ และประกาศขององคกรที่กํากับดูแลหรือไม และระบบดังกลาวมีความเปนอิสระและ
มีประสิทธิภาพหรือไม
4. ประเมินวาผูบริหารระดับสูงมีการควบคุมดูแลอยางเหมาะสมหรือไม โดย
4.1 ประเมินวาคณะกรรมการฯ จัดใหมีการสอบยันและการถวงดุลอํานาจ
(check and balance) ในระดับผูบริหารระดับสูงหรือไม เนื่องจากผูบริหารระดับสูงเปน
องคประกอบที่สําคัญในการบริหารงานของกิจการ และมีบทบาทในการควบคุมดูแลหัวหนางาน
ในสายธุรกิจตาง ๆ เชน ผูอํานวยการ ผูจัดการฝาย เปนตน
4.2 ประเมินวาการตัดสินใจทางการบริหารที่สําคัญ กระทําโดยบุคคลเพียง
คนเดียวหรือไม รวมทั้งการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมในเรื่องตอไปนี้
4.2.1 ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายเปนผูตัดสินใจทั้งหมดในสายธุรกิจ
แตเพียงผูเดียว
4.2.2 การมอบหมายงานแกผูบริหารที่ยังไมมีทักษะและความรูที่เพียงพอ
4.2.3 ผูบริหารปลอยปละละเลยการควบคุมดูแลพนักงานที่เกี่ยวของกับ
รายการที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น (เชน พนักงาน traders เปนตน) หรือที่มีตําแหนง
สําคัญ
4.3 ประเมินวาผูบริหารระดับสูงที่มีอํานาจในการจัดการ เปนผูมีความรูและ
ทักษะในการบริหารงาน และมีความรับผิดชอบเพียงพอเหมาะสมหรือไม
5. คณะกรรมการฯ มีการใชประโยชนจากงานของผูตรวจสอบภายในและภายนอก
อยางมีประสิทธิภาพหรือไม โดยพิจารณา
5.1 ประเมินวาคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
5.1.1 ตระหนักถึงความสําคัญของขบวนการตรวจสอบ และการสื่อสารให
ทราบถึงความสําคัญดังกลาวทั่วทั้งองคกร
5.1.2 มีมาตรการตาง ๆ ที่ชวยสนับสนุนความเปนอิสระ เพิ่มพูนความรู
ทักษะ และความกาวหนาของผูตรวจสอบภายใน
5.1.3 ใชประโยชนจากสิ่งที่ผูตรวจสอบพบไดอยางทันกาลและมีประสิทธิภาพ
ฝายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.1.4 มั่นใจวาหัวหนาผูตรวจสอบ ไดรายงานการตรวจสอบไปยัง
คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
5.1.5 วาจางผูตรวจสอบภายนอกเพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพของ
การควบคุมภายใน
5.1.6 กําหนดใหผูบริหารดําเนินการแกไขปญหาที่ผูตรวจสอบระบุไวอยาง
ทันกาล
5.2 ประเมินวาคณะกรรมการฯ ไดตระหนักหรือไมวาผูตรวจสอบภายในและ
ผูตรวจสอบภายนอกเปนตัวแทนที่สําคัญและตองสนับสนุนผูตรวจสอบเหลานั้นอยางเพียงพอ
5.3 ประเมินวาคณะกรรมการฯ ไดใชประโยชนจากรายงานการตรวจสอบการ
ดําเนินงานและการบริหารงานของผูบริหาร แยกตางหากจากขอมูลที่ไดรับรายงานจากผูบริหาร
โดยตรง
6. ประเมินวาระบบการจายผลตอบแทนสอดคลองกับคุณคาทางจริยธรรม
วัตถุประสงค กลยุทธ และสภาพแวดลอมขององคกรหรือไม โดยมีการประเมินดังนี้
6.1 ประเมินวาการจายผลตอบแทนใหแกผูบริหารระดับสูงและพนักงาน
เปนไปตามนโยบายที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และ
สอดคลองกับวัฒนธรรม วัตถุประสงค กลยุทธ และสภาวะแวดลอมขององคกร สิ่งนี้จะชวยทําให
มั่นใจไดวาผูบริหารระดับสูงและผูบริหารที่สําคัญอื่น ๆ ไดรับแรงจูงใจใหปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน
สูงสุดของสถาบันการเงิน
6.2 ประเมินวาผลตอบแทน (salary scales) กําหนดขึ้นภายในกรอบนโยบาย
การดําเนินธุรกิจปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการจูงใจใหทําธุรกิจมากขึ้นจนนําไปสูการรับความเสี่ยงที่มากเกินไป
การจายผลตอบแทนจะตองไมขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานระยะสั้น เชน การเก็งกําไรระยะสั้น
7. การปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการแบบโปรงใส
7.1 ประเมินวาสมาชิกคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และ
ผูบริหารระดับสูงมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานและการกระทําของตนเองหรือไม เพื่อบรรลุผล
ดังกลาว ขอมูลตองมีความโปรงใส โดยทุกคนตองไดรับขอมูลอยางพอเพียงในเวลาอันเหมาะสม
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7.2 คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงได
กําหนดกระบวนการควบคุม ติดตามและจัดใหมีการสื่อสารขอมูลอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
หรือไม โดยพิจารณาจาก
7.2.1 สอบทานนโยบายที่เปนลายลักษณอักษรและวิธีปฏิบัติดังกลาว
7.2.2 สอบทานการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินในชวงเวลาตาง ๆ
7.3 ประเมินวาผูถือหุน ผูลงทุนในตลาด และสาธารณชนทั่วไป ไดรับขอมูล
เกี่ยวกับโครงสรางและวัตถุประสงคของสถาบันการเงินอยางเพียงพอที่จะประเมินประสิทธิภาพ
การบริหารงานของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูงได
7.4 ประเมินวามีการเปดเผยขอมูลสูสาธารณชน (เชน รายงานประจําปลาสุด
รายงานจากสื่อตาง ๆ รายงานของทางการ) อยางเพียงพอและมีสาระสําคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับ
7.4.1 ผูถือหุนรายใหญและผูที่มีอํานาจในการควบคุมการออกเสียงลงมติ
7.4.2 โครงสรางคณะกรรมการฯ (ขนาด สมาชิก คุณสมบัติ และ
คณะกรรมการชุดตาง ๆ)
7.4.3 รายชื่อและตําแหนงคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
และผูบริหารระดับสูง รวมทั้งการจายผลตอบแทน
7.4.4 โครงสรางผูบริหารระดับสูง (ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา
คุณสมบัติ และประสบการณ)
7.4.5 โครงสรางองคกรและบริษัทในเครือ
7.4.6 วัตถุประสงคของสถาบันการเงิน และความคืบหนาในการบรรลุ
วัตถุประสงค
7.4.7 ขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางการจายผลตอบแทนจูงใจของสถาบันการเงิน
(นโยบาย, การจายผลตอบแทนแกผูบริหาร, โบนัส, stock options)
7.4.8 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
7.4.9 ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ ๆ
7.4.10 ลักษณะโดยทั่วไปของธุรกรรมและแนวโนมการขยายตัวของธุรกรรม
ที่ทํากับบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวของ
7.4.11 ธุรกรรมหรือรายการที่ทํากับผูถือหุนรายใหญ คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง ผูมีสวนไดเสีย หรือพนักงาน
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7.4.12 นโยบายการจัดการและการดําเนินงานที่สําคัญ
7.5 งบการเงินและการเปดเผยขอมูลเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม
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สวนที่ 2 – เพื่อใหมั่นใจวาสภาวะแวดลอมเอื้ออํานวยตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ผูกํากับดูแลควรประเมินเพื่อใหแนใจวา สถาบันการเงินมีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล รวมทั้งเปนไปตามขอบังคับ หรือกฎเกณฑของหนวยงานที่กํากับดูแลและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไดแก
1. รัฐบาล – ในแงกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย – เรื่องการจดทะเบียนและ
การเปดเผยขอมูล
3. ผูตรวจสอบ – มาตรฐานการตรวจสอบและการรายงานตอคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง และทางการที่กํากับดูแลสถาบันการเงิน
4. สมาคมสถาบันการเงินไทย เชน สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทเงินทุน
สมาคมหลักทรัพย สมาคมธนาคารตางประเทศ สมาคมหอการคาไทย – การริเริ่มอันนําไปสู
หลักการและขอตกลงในแนวการปฏิบัติที่เหมาะสม
5. ประเด็นทางกฎหมาย เชน การปกปองสิทธิของผูถือหุน การบังคับคดีตาม
สัญญา บทบาทของรัฐบาลที่ชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวาหนาที่ขององคกรอยูในสภาพแวดลอมที่
ปราศจากการคอรรัปชั่น และอยูในกรอบของกฎหมายและหลักเกณฑตาง ๆ สิ่งตาง ๆ เหลานี้
สามารถชวยใหสภาพแวดลอมดานธุรกิจและดานกฎหมายเอื้ออํานวยตอการกํากับกิจการ และ
การบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล
ผูตรวจสอบควรจะระมัดระวังในการตั้งขอสังเกตที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการกํากับกิจการ
ผูตรวจสอบควรตระหนักวาอาจมีปจจัยภายนอกที่สถาบันการเงินไมสามารถควบคุมไดและทําให
ไมเอื้ออํานวยตอการพยายามจัดใหมีการกํากับกิจการอยางเหมาะสม
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