
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) 

การก ากับดูแลกิจการเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การก ากับ การติดตาม การควบคุม การดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ให้ไปท าหนา้ที่ทางการบริหาร เพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

การก ากับดูแลกิจการที่ดี  หมายถึง  การก ากับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ ดังนี้

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

2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business)

3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Good Corporate Citizenship)

4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารได้มุ่งเน้นที่บทบาทของคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน และผู้บริหารระดับสูง ในการก ากับดูแลกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
เต็มขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการเพื่อการแข่งขัน ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมพัฒนาการก ากับดูแลและ
จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ และกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม โดยรวมของประเทศ

ธนาคารออมสินได้ให้ความส าคัญกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ
มาโดยตลอด และมีการทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง ตามสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยค านึงถึงการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ สกส.12/2562 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และคู่มือการประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM)
และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของ
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ฝ่ายก ากับดูแลกิจการที่ดี ส่วนก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โทร. 155232 155229



บทบาทของภาครัฐ

หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
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ภาครัฐท าหน้าที่ในการก ากบัดูแลและ
ติดตามให้ธนาคารด าเนินการตามพนัธกจิและ
วัตถุประสงค์  โดยให้ธนาคารมีอ านาจและอิสระ
ไม่เข้ามาแทรกแซงการบรหิารงานของธนาคาร

ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
ให้ชัดเจน เพื่อให้ม่ันใจว่าธนาคารประกอบธุรกจิ
อย่างมีจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
มีการแข่งขันการตลาดที่เปน็ธรรม และ
มีความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการ

1.  หน้าที่และความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการ

1.1 ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายที่ส าคญั
1.2 ดูแลให้ธนาคารมีกลไกในการ

ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล
1.3 ติดตามก ากับดแูลการด าเนนิงาน

ของธนาคารอยา่งต่อเนือ่ง
2.  หน้าที่และความรับผดิชอบของ

กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

รักษาผลประโยชน์ธนาคาร ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
ในธุรกรรมใด ๆ ที่ตนเองมีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกนั
ไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.  หน้าที่และความรับผดิชอบ
ของผู้บริหารระดบัสูง

น านโยบาย กลยุทธ์ กรอบความเสี่ยง 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการที่ดีไปปฏิบตัอิย่าง
เคร่งครดัควบคมุความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม
และยอมรับได ้รายงานฐานะความเสี่ยง ปัจจัย และ
ปัญหาที่มีนัยส าคัญที่ต้องแก้ไขแกค่ณะกรรมการ
ธนาคาร

ความยั่งยืนและนวัตกรรม
ก าหนดให้มีนโยบาย คู่มือปฏิบัตงิาน 

แผนแม่บทระยะยาว แผนปฏิบตัิการประจ าปี
ด้านความรับผดิชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล (SDGs/ISO 26000 - CSR in 
process) พร้อมจัดท ารายงานความยั่งยืนที่ค านงึถึง
กรอบมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมมาใช้ในการปรบัปรุงกระบวนการท างาน 

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



การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
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จรรยาบรรณ

การติดตามผลการด าเนินงาน

คณะกรรมการก ากับดแูลให้ธนาคารด าเนนิงาน
ให้บรรลุตามข้อตกลงประเมินผลงานมีการจัดท า 

รายงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินโดยมีองคป์ระกอบ
ครบถ้วนและเปน็มาตรฐานเพียงพอตอ่การก ากบัดูแล

องค์กรของคณะกรรมการ มีการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานกับเปา้หมายให้ผูมี้ส่วนได้เสียทราบ

น าผลประเมินไปใช้ปรบัปรุงงานของธนาคารรวมถึง
มีการติดตามผลการด าเนินงานดา้นการเงินและไม่ใช่

การเงินโดยมีความถ่ีสม่ าเสมอ 

ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิ
เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างเคร่งครดั เพื่อให้ธนาคารประกอบธุรกจิ
อย่างมีจริยธรรม มีช่องทางการร้องเรยีนเมื่อมีการ

ประพฤติไม่เปน็ไปตามจรรยาบรรณ และมีมาตรการ
ตรวจสอบและคุม้ครองผูร้อ้งเรียน

1.  การบริหารความเสี่ยง
มีกรอบการก ากับดแูลความเสี่ยงที่ดี

และมีประสิทธิภาพ มีระบบและกระบวนการบรหิาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญทั้งหมด 
มีการจัดระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได ้(Risk 
Appetite) ให้สอดคล้องกบัลักษณะความเสี่ยง
(Risk Profile) ในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร
โดยมีวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์
ที่ค านึงถึงความส าคัญเชิงระบบของสถาบนัการเงิน
รวมทั้ง ความแข็งแกรง่ของเงินกองทุนและ
ฐานะสภาพคล่องของธนาคาร และมีการสื่อสาร
ให้บุคคลเกีย่วข้องทุกคนทราบ เพื่อเป็นกรอบ
ในการปฏิบตัิงานในกระบวนการบรหิารความเสี่ยง
ของทุกคนในธนาคารให้เป็นทิศทางเดยีวกัน รวมถึง
ติดตามผลการด าเนินงานดา้นการบรหิารความเสี่ยง
และการควบคมุภายในทั้งกรณปีกตแิละเม่ือเกิด
เหตุการณ์พิเศษอย่างครบถ้วนและเปน็ระบบ

2.  การควบคมุภายใน
คณะกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ 

พนักงานทุกคน มีบทบาทร่วมกันในกระบวนการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม (Check and 
Balance) มีการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และขอบเขตอ านาจอนมัุติที่ชัดเจน มีการควบคมุ 
ดูแลการจัดท าและบนัทึกบญัชีรวมถึงการปอ้งกนั
ทรัพย์สินของธนาคารมีกระบวนการแจ้งเบาะแส
หรือรับเรือ่งรอ้งเรยีนที่ชัดเจน ค านึงถึงการรกัษา
ความลับ 


