
การก ากับดูแลกิจการเปน็ปัจจัยส าคัญในการสร้างความย่ังยืนและเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การก ากับ การติดตาม การควบคุม การดูแล
ผู้ที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ไปท าหน้าที่ทางการบริหาร เพ่ือให้ทรัพยากรขององค์กรได้น าไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  หมายถึง  การก ากับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้าง
คุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ ดังนี้

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(Competitiveness and Performance with Long-term Perspective)

2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วน ได้เสีย (Ethical and Responsible Business)

3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Good Corporate Citizenship)

4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปจัจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารได้มุ่งเน้นที่บทบาทของคณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน และผู้บริหารระดับสูง ในการก ากับดูแลกิจการด้วยความรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิ
หน้าที่เต็มขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการเพื่อการแข่งขัน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมพัฒนาการก ากับ
ดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ และกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม โดยรวมของประเทศ

ธนาคารออมสินได้ให้ความส าคัญกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ
มาโดยตลอด และมีการทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง ตามสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยค านึงถึงการด าเนินธุรกจิ
อย่างยั่งยืนตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.12/2562 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
และคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินใหม่ (State Enterprise 
Assessment Model : SE-AM)

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Governance Policy)



หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ภาครัฐท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและ

ติดตามให้ธนาคารด าเนินการตามพันธกิจและ

วัตถุประสงค์  โดยให้ธนาคารมีอ านาจและอิสระ

ไม่เข้ามาแทรกแซงการบรหิารงานของธนาคาร

คณะกรรมการ

1.  หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

1.1 ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายที่ส าคัญ
1.2 ดูแลให้ธนาคารมีกลไกในการควบคุม 

ก ากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล
1.3 ติดตามก ากับดูแลการด าเนินงาน

ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
2.  หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
รักษาผลประโยชน์ธนาคาร ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
ในธุรกรรมใด ๆ ที่ตนเองมีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.  หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารระดับสูง

น านโยบาย กลยุทธ์ กรอบความเสี่ยง 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
ยอมรับได้ รายงานฐานะความเสี่ยง ปัจจัย และ
ปัญหาที่มีนัยส าคัญที่ต้องแก้ไขแก่คณะกรรมการ
ธนาคาร

การเปิดเผยขอ้มูล

ก าหนดให้มีนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน 

แผนแม่บทระยะยาว แผนปฏิบัติการประจ าปี

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐานสากล (SDGs/ISO 26000 - CSR in 

process) พร้อมจัดท ารายงานความย่ังยืนที่ค านึงถึง

กรอบมาตรฐานสากลรวมทั้งส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรงุกระบวนการท างาน 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียบทบาทของภาครัฐ

ความยั่งยืนและนวัตกรรม
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ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้
ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารประกอบธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสีย 
มีการแข่งขันการตลาดที่เป็นธรรม และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

มีกระบวนการจัดท าข้อมูลส าคัญด้านการเงิน
และด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน และข้อมูลที่เปิดเผย
ต้องถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ สม ่าเสมอ 
ทันกาล เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ด้วยวิธีที่เข้าถึงได้
อย่างสะดวก 



หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการก ากับดูแลให้ธนาคาร

ด าเนินงานให้บรรลุตามข้อตกลงประเมินผลงาน

มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย

ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบน าผลประเมินไปใช้

ปรับปรุงงานของธนาคารรวมถึงมีการติดตาม

ผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน

โดยมีความถี่สม่ าเสมอ 

การติดตามผลการด าเนินงาน

ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิ

เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ธนาคารประกอบธุรกิจ

อย่างมีจริยธรรม มีช่องทางการร้องเรียนเม่ือมีการ

ประพฤติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ และมีมาตรการ

ตรวจสอบและคุ้มครองผู้ร้องเรยีน

จรรยาบรรณการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

1.  การบริหารความเสี่ยง

มีกรอบการก ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี

และมีประสิทธิภาพ มีระบบและกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญทั้งหมด 

มีการจัดระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk 

Appetite) ให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง

(Risk Profile) ในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์

ที่ค านึงถึงความส าคัญเชิงระบบของสถาบนัการเงนิ

รวมทั้ง ความแข็งแกร่งของเงินกองทุนและ

ฐานะสภาพคล่องของธนาคาร และมีการสื่อสารให้

บุคคลเกี่ยวข้องทุกคนทราบ เพื่อเป็นกรอบในการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ของทุกคนในธนาคารให้เป็นทิศทางเดียวกัน

2.  การควบคุมภายใน

คณะกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ 

พนักงานทุกคน มีบทบาทร่วมกันในกระบวนการ

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกในการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม (Check and 

Balance) มีการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

และขอบเขตอ านาจอนุมัติที่ชัดเจน มีการควบคุม 

ดูแลการจัดท าและบันทึกบัญชีรวมถึงการปอ้งกัน

ทรัพย์สินของธนาคารมีกระบวนการแจ้งเบาะแส

หรือรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน ค านึงถึงการรักษา

ความลับ
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การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 


