
GRC ควรมีความส าคัญต่อองค์กรของคุณอย่างไรบ้าง 
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หากคุณเป็นคนท่ีติดตามอ่านข่าวสารธุรกิจทั้งทางหนา้หนงัสือพิมพ ์และบล็อก (Blog) ต่างๆ อยูเ่ป็นประจ า

แลว้ โอกาสท่ีคุณจะพบตวัอกัษรสามตวั คือ “GRC” นั้นมีบ่อยคร้ังมากข้ึน  

แนวคิดเร่ือง  GRC   Governance Risk และ Compliance นั้นไม่ใช่เร่ืองใหม่   GRC ไม่ไดเ้ป็นเพียงตวัอกัษร

สามตวัท่ีเรียงอยูติ่ดกนั แต่อกัษรสามตวัดงักล่าว เป็นสัญญลกัษณ์ของแนวคิดท่ีส าคญัทางธุรกิจ ท่ีควรอยูใ่น

ใจของผูบ้ริหาร หรือผูน้ าองคก์รท่ีตอ้งรับผดิชอบในการขบัเคล่ือนองคก์รท่ีนบัวนัยิง่มีความซบัซอ้นมากข้ึน 

GRC คืออะไร? 

ตามท่ี Open Compliance and Ethics Group (OCEG) ไดร้ะบุความหมายของ GRC วา่เป็นระบบท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัคน (people) กระบวนการ (processes) และเทคโนโลย ี(technology) ท่ีช่วยขบัเคล่ือนองคก์รให้ 

 มีความเขา้ใจและจดัล าดบัความส าคญัต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders)  

 ก าหนดวตัถุประสงคท์างธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมูลค่าและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีก าหนด และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวงัความเส่ียง 

(Risk Profile)  และปกป้องคุณค่าขององคก์ร (Value) 

 ด าเนินการภายใตข้อบเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบภายใน สังคม และจริยธรรม 

 ใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่ือถือได ้และทนัเวลา ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 ส่งเสริมการวดัผลของระบบการด าเนินงานและการมีประสิทธิผล 

คาร์โรล ์สวติเซอร์ ประธาน OCEG เช่ือวา่แนวคิด GRC มีศกัยภาพท่ีจะจดัใหอ้งคก์รมีขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการ

จดัการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ลดความซบัซอ้นและความไม่สม ่าเสมอในการ

ด าเนินงาน และควบคุมประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสมท่ีสุด “ทุกวนันี ้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ

ระดับสูงต่างตระหนักถึงความต้องการความรู้ในวิธีการจัดการเชิงบูรณาการเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวท้ัง

องค์กรมากขึน้” สวิตเซอร์ กล่าววา่ “เม่ือด าเนินการได้อย่างเหมาะสมแล้ว  GRC น่ีแหละเป็นแนวคิดท่ีตอบ

โจทย์ได้ท้ังหมด” และเธอยงักล่าวต่ออีกวา่ GRC เป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดการตดัสินใจในเร่ืองความเส่ียงอยา่ง



ชาญฉลาด เพิ่มความคล่องตวัขององคก์ร และลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัระบบงาน “เม่ือพิจารณาถึงผลประโยชน์

เหล่านี ้แล้วท าไมจะไม่น าแนวคิดนีม้าใช้หล่ะ” เธอกล่าวถาม 

GRC กบั ERM 

ความแตกต่างอยู่ทีต่รงไหน?  

ทั้ง Governance Risk and Compliance (GRC) และ Enterprise Risk Management (ERM) ต่างมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่องคก์รสามารถระบุความเส่ียงทั้งหมดท่ีองคก์รเผชิญอยู ่(Identified) รวมทั้งการ 

วเิคราะห์ (Analyzed)และบอกจ านวน (Quantified)ได ้ 

 อยา่งไรก็ตาม ทั้งสองแนวคิดน้ีมีความแตกต่างท่ีส าคญั 

ERM เป็นวธีิการจดัการความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร โดยมีการวดั และก าหนดลกัษณะของความเส่ียง รวมทั้งการ

ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานเป็นเจา้ของความเส่ียง (Risk Ownership) ในหน่วยงานของตนเอง  

GRC มีกรอบโครงสร้างท่ีกวา้งกวา่ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบข่ายของงาน และปรัชญาในการส่ือสาร ทั้งการ

ก ากบัดูแล  และความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั  โดยใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยเีพื่อการ

รายงานผล ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือต่างในการควบคุมและจดัการส่ิงต่างๆ เช่น นโยบาย (Policies)  ขั้นตอนการท างาน  

(Procedures) เอกสารท่ีตอ้งการ (Documentation Requirement)  และการประเมินความเส่ียง (Risk 

Assessments) โดยแก่นแทแ้ลว้ GRC ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดของ ERM 

แหล่งขอ้มูล: Treasury & Risk, June 2007 

 

ประโยชน์ของ GRC คืออะไร? 

ในขณะท่ีองค์กรมีการเติบโตและมีพฒันาการมากข้ึน บ่อยคร้ังท่ีการพฒันากระบวนการท างานใหม่บน

วิธีการเดิม โดยไม่ได้พิจารณาในรายละเอียดของการท างานอีกคร้ังว่าเป็นการท างานท่ีเหมาะสม ซ ้ าซ้อน 

หรือมีประสิทธิภาพหรือไม่ หน้าท่ีการท างานในหลายเร่ืองส่วนใหญ่เป็นการตอบสนองเพียงแต่ประเด็น

ปัญหาท่ีเขา้มา มากกวา่เป็นการแสวงหาวธีิการจดัการในเชิงรุก 

 



อยา่งไรก็ตาม  “GRC” เป็นแนวคิดในเร่ืองการจดัการแบบบูรณาการ (Integrated) ผสมผสานการจดัการเชิง

รุกท่ีใชป้ระโยชน์เตม็ท่ีจากโอกาส  และทรัพยากรท่ีมีอยู ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทรัพยากรดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ   เม่ือน า GRC มาใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลแลว้  GRC จะช่วยใหม้ัน่ใจไดว้า่ระบบการควบคุม

มีความเหมาะสม  การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล มีการระบุความเส่ียง และใชท้รัพยากรในการ

จดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ   ประโยชน์ท่ีส าคญัมากกวา่นั้นคือ GRC สามารถช่วยใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่

คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงวา่ระบบทั้งหมดในดา้นการก ากบัดูแล (Governance)  ความเส่ียง (Risk)  

และการปฏิบติังานตามระเบียบ (Compliance)  เป็นการปฎิบติังานท่ีมีประสิทธิผล และมีคุณภาพสูง  

จากค ากล่าวของสวติเซอร์ GRC คือ วธีิการคิดและการปฏิบติัท่ีช่วยปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ภายในองคก์ร   

"เหตุผลท่ีฉันหลงใหลใน GRC กคื็อ มนัสามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบของการท าธุรกิจได้จริง"  

เธอกล่าวต่อวา่ “...แนวทางท่ีเราเข้าใจและระบุความเส่ียงได้ รวมถึงบรรลุหลักการก ากับท่ีดีและมีคุณภาพท้ัง

ในองค์กรขนาดใหญ่ และองค์กรขนาดเลก็ ” ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการบูรณาการ (Integrated) สร้าง

ระบบท่ีก่อใหเ้กิดความกลมกลืนระหวา่งคน กระบวนการ และเทคโนโลย ีซ่ึงระบบดงักล่าว ไม่เพียงแต่ใช้

งานในสถานการณ์ปกติท่ีไร้อุปสรรค แต่ยงัมีความยดืหยุน่ ความรวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อ

สถานการณ์ต่างๆ ดว้ยรูปแบบท่ีมีการควบคุมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ของ GRC ยงัรวมถึงการสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ปรับปรุงการ

ตอบสนองและความพร้อมขององคก์รในการระบุความเส่ียง และการล่ืนไหลของขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอทัว่ทั้ง

องคก์ร  

การปฏิบัติ GRC ทีด่ีทีสุ่ด 

รางวลั GRC Achievement Award จดัข้ึนโดย OCEG เพื่อมอบรางวลัเกียรติยศใหก้บัองคก์รท่ีเป็นแบบอยา่ง

ในการบูรณาการธรรมาภิบาล การบริหารความเส่ียง และการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั และเม่ือเร็ว ๆ น้ี

รางวลัเกียรติยศประจ าปี 2010 ไดม้อบใหแ้ก่ 6 บริษทัชั้นน าของโลก ไดแ้ก่ 

1. Best Buy  

Best Buy ใชส่ื้อสังคม (Social Media) ในการกระตุน้ให้เกิดประเด็นการสนทนาทางจริยธรรม โดย

การใชบ้ล็อกท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัจริยธรรมเป็นส่ือกลางจนกลายเป็นท่ีนิยมในกลุ่มคนท างานรุ่นใหม่ 

และลูกคา้ 



2. Capital One 

การน าหลกัการง่ายๆ  และกระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งท่ีมาตรฐานมาปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายใน และเพิ่มระดบัความสบายใจ (Comfort) และความเช่ือมัน่ในการท างาน (Assurance) 

3. Carnival 

แม ้Carnival จะเป็นองคก์รท่ีมีอยูท่ ัว่โลกท่ีใชก้ารบริหารงานแบบกระจายอ านาจ บริษทัประสบ

ความส าเร็จในการบูรณาการ (Integrated)  GRC  ซ่ึงเป็นผลใหเ้กิดความสมดุลในโครงสร้างองคก์ร 

และเสริมสร้างการควบคุมภายใน 

4. DIRECTV 

หลงัจากท่ีไดมี้การระบุความเส่ียงตามลกัษณะธุรกิจ (Inherent Risks) และความทา้ทายในการจดัการ

ขอ้มูลบน Spreadsheet นั้น DIRECTV ไดใ้ชว้ธีิการน้ีขยายผลไปทัว่ทั้งองคก์ร โดยออกแบบการใช้

งานใหเ้ป็นมาตรฐาน มีการดูแลรักษา และแบ่งปันขอ้มูลระหวา่งฝ่ายต่างๆ ในองคก์ร 

5. Tawuniya 

การเช่ือมโยงแนวคิดแบบ GRC กบัผลการท างานของฝ่ายจดัการ บริษทัตวัแทนประกนัภยัชั้นน าจาก

ซาอุดีอาระเบียบริษทัน้ีไดส้ร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้กิดการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 

6. VISA 

รวบรวมความตอ้งการท่ีมีมากกวา่ 3,400 ความคิดเห็น มาเป็นขอ้มูลใชใ้นระบบเพื่อการสนบัสนุน

การวเิคราะห์ขอ้มูลส าคญัท่ีมีความน่าสนใจ และเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ บริษทัVISA ไดด้ าเนินการ

บริหารความเส่ียงในแบบองคร์วมทัว่ทั้งองคก์ร 

 

 

 

 

 



บทบาทของงานตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในมีบทบาทส าคญัในการเป็นท่ีปรึกษา ใหค้  าแนะน าแก่องคก์รเร่ืองแนวทางการบริหารเชิง

รุกท่ีผสมผสานการก ากบัดูแล ความเส่ียง และการปฏิบติัตามระเบียบ แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงมากกวา่ท่ีจะมอง

ในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงแบบเดิมๆ อาจกล่าวไดว้า่ ไม่มีหนา้ท่ีใดในหน่วยงานของบริษทัท่ี

เหมาะสมในการประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงาน GRC ไดดี้เท่ากบังานตรวจสอบภายใน 

เม่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตดัสินใจท่ีจะน าแนวคิด GRC มาปรับใชก้บัองคก์ร การวดัผล

เก่ียวกบัประสิทธิผลในการด าเนินการนั้น จึงนบัเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับ ผูต้รวจสอบภายในท่ีจะสร้างความ

เช่ือมัน่วา่การด าเนินงานนั้น มีการวางระบบ ท่ีมีความโปร่งใส และมีแบบแผน ส าหรับใชใ้นการตดัสินใจซ่ึง

ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  

“คณะกรรมการของบริษัทไม่สามารถท่ีจะท าหน้าท่ีเพียงแต่มอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการในการวางแผนกลยทุธ์ 

และการตัดสินใจว่าองค์กรจะด าเนินการไปในทิศทางไหน” สวติเซอร์กล่าวต่อวา่ “จะให้หลับหูหลับตา

ตัดสินใจ หรืออนุมัติอะไรจากการฟังรายงานเท่านั้นไม่ได้” เธอกล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการใน

ปัจจุบนัท่ีจะตอ้งก าหนดขอบเขตหรือกรอบในการท างานของแต่ละหนา้ท่ีในองคก์ร “ส าหรับการก ากับดูแล

อย่างแท้จริงนั้น พวกเขาควรจะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และให้ความเช่ือมัน่ว่าระบบ GRC สามารถ

วดัผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน” เธอกล่าวเสริมวา่ “การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของผู้ตรวจสอบภายใน 

จะช่วยให้คณะกรรมการมั่นใจได้ว่าพวกเขาได้ทราบถึงส่ิงท่ีจ าเป็นต้องรู้เพ่ือการก ากับดูแลอย่างแท้จริง” 

แน่นอนวา่ ไม่มีวธีิการใดท่ีจะใหค้วามเช่ือมัน่ต่อการก ากบัดูแลวา่มีประสิทธิผล100 เปอร์เซ็นต ์แต่ส่ิงท่ีเรา

ตอ้งการคือ ใหค้วามเส่ียงในแต่ละส่วนงานลดลง และมีการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั อยา่งไรก็ตาม 

แนวคิด GRC ใหแ้นวคิดอยา่งเป็นระบบในการระบุความเส่ียงและปัญหาในการปฏิบติังาน 

ตามท่ีสวติเซอร์กล่าวขา้งตน้นั้น แนวคิด GRC   ก าหนดระดบัในการด าเนินการท่ีสามารถปฎิบติังานไดซ้ ้ า

เหมือนเดิม มีการจดัระบบเอกสาร มีความสม ่าเสมอ และความสอดคลอ้งกลมกลืนกบักระบวนการท างาน 

“ประเดน็มันไม่ได้อยู่ ท่ีว่า จะต้องลดความเส่ียงให้หมดในทุกส่วนงาน แต่ต้องระบุให้ได้ก่อนว่าความเส่ียง

นั้นคืออะไร และมีความเข้าใจวิธีการจัดการภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความแตกต่างกันนั้นอย่างไร” เธอกล่าววา่ 

“มนัเก่ียวกับการสร้างระบบควบคุมท่ีส าคัญบนพืน้ฐานของการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากความเส่ียงอย่าง

แท้จริง ไม่ใช่การคาดเดา และการใส่แนวคิดลงในกระบวนการให้กลมกลืนกับระบบการปฏิบัติงาน จะช่วย

ให้เกิดผลลัพธ์ท่ีต้องการมากกว่าท่ีจะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ” 



การน าแนวคิด GRC มาปรัปใชน้ั้น ไม่ไดห้มายความวา่ตอ้งยกเลิกกระบวนการท างานและเทคโนโลยเีดิมท่ี

ใชอ้ยู ่และเร่ิมตน้ใหม่ หรือการทุ่มใชง้บประมาณมากมายในการสร้างขั้นตอนการท างานซบัซอ้น ทุกองคก์ร

ควรประเมินระดบัขั้นการท างานในปัจจุบนั รวมทั้งพิจารณาจุดส าคญัท่ีตอ้งการจะท าใหป้ระสบผลส าเร็จ

โดยการจดัล าดบัความส าคญัของงานในการปรับปรุง 

ในปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั  โดยเฉพาะบริษทัมหาชนท่ีมีกิจการทัว่โลก จะอยูภ่ายใตก้ารพิเคราะห์อยา่ง

ท่ีไม่เคยมีมาก่อน เพราะวา่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การไดรั้บมอบหมายใหก้ าหนดกลยทุธ์ในการก ากบัดูแลและ

ตดัสินใจในนามของผูมี้ส่วนไดเ้สีย แต่การตดัสินใจดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เพราะในบาง

กรณี การตดัสินใจของพวกเขาสามารถเปล่ียนแปลงทิศทางของตลาดเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั คือท าใหแ้น่ใจวา่ พวกเขามีความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง

ถึงผลลพัธ์ของการตดัสินใจท่ีเกิดข้ืนท่ีมีความส าคญัร้ายแรง และท่ีก่อใหเ้กิดความกงัวลใจ 

ในกรณีท่ีไม่มีการบูรณาการ (Integrated)  ระบบ GRC ใชใ้นการปฎิบติังาน ซ่ึงเป็นระบบท่ีช่วยใหมี้ความ

ชดัเจนถูกตอ้งแม่นย  าของขอ้มูล และเป็นฐานในการตดัสินใจเร่ืองความเส่ียงไดอ้ยา่งชาญฉลาด 

คณะกรรมการบริษทัอาจมีขอ้จ ากดัในการตดัสินใจอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ในกรณีท่ีมีการพฒันาระบบ GRC 

ใหมี้ความสมบูรณ์เตม็ท่ี ซ่ึงเป็นการบูรณาการ (Integrated)  ของระบบงาน การจดัการความเส่ียงใหมี้ความ

สมดุล และมีกระบวนการปฏิบติังานท่ีมีความสอดคลอ้งและโปร่งใสทัว่ทั้งองคก์รนั้น ดงันั้นการพฒันาจึง

จะตอ้งใหค้วามส าคญัในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอนัดบัแรก 

 

 


