
นโยบายการบูรณาการ GRC ธนาคารออมสิน
(Integrated Governance, Risk Management and Compliance Policy) 

นโยบายการบูรณาการ GRC ธนาคารออมสิน  (Integrated Governance, Risk Management 
and Compliance Policy)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อก าหนดแนวทางในการเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมของระบบการบริหารจัดการหลักขององค์กร อันได้แก่ การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Governance : G)  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management : R) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
(Compliance : C)  โดยสะท้อนกลยุทธ์และการปฏิบัติ  เพื่อน าไปสู่การเชื่อมโยงกันระหว่างคน (People) 
กระบวนการ  (Processes)  และเทคโนโลยี  (Technology) รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามทบทวน
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบ ภายใต้ผลตอบแทนและต้นทุนการจัดการ
ทีส่มเหตุผล  มีความโปร่งใสเชื่อถือได้  ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย  สัญญา  ระบบภายใน  สังคม และ
จริยธรรม และมีการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม  ทันเวลาต่อการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ สร้างความม่ันใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างยั่งยืน

ฝ่ายก ากับดูแลกิจการที่ดี ส่วนก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โทร. 0 2299 8000 ต่อ 155232 155229

กรอบการด าเนินงานตามหลกั GRC

ที่มาภาพ : แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับคณะกรรมการ เกี่ยวกับการบูรณาการ GRC ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



นโยบายการบูรณาการ GRC ธนาคารออมสิน
(Integrated Governance, Risk Management and Compliance Policy) 

การด าเนินธุรกิจธนาคารในปัจจุบันต้องค านึงถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความคาดหวังท่ีเพิ่มมากขึ้นของผู้มีส่วนได้เสียหลัก  อาทิ  ลูกค้า พนักงาน  
สังคม  ตลอดจนการตอบสนองต่อความต้องการทั้งจากกฎหมายและหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ซับซ้อน
และเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น  องค์กรที่จะอยู่รอดภายใต้ความท้าทายเหล่านี้ต้องมีความสามารถ
ในการบูรณาการระบบการบริหารจัดการที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้อง มีระบบสอบทาน และการติดตามท่ีดี 
เพื่อให้ด าเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืนตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เชื่อถือได้  มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม  และเพียงพอที่จะท าให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีการยึดถือหลักกฎหมาย  
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  โดยเคร่งครัด

หลักการการบูรณาการ  GRC  หมายถึง  “การท าให้คณะกรรมการธนาคารออมสินสามารถก ากับ
ดูแลองค์กรและให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหาร  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล และแนวทางปฏิบัติท่ีดีได้อย่างม่ันใจ  อันสะท้อนได้จากการทีผู่้บริหารน าหลัก การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบครบถ้วนและตรงประเด็น  
และสามารถจัดกระบวนการท างาน  เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบหรือการควบคุมภายใน
ได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ผลตอบแทนและต้นทุนการจัดการที่สมเหตุผล และให้ความส าคัญกับการน า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม  
ทันเวลาต่อการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่การด าเนินงานที่ดีได้อย่างย่ังยืน”

1. ก าหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่องก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน (GRC) รวมทั้งการก าหนดหลักการในการก าหนด Risk Appetite (RA) ระดับองค์กร 
โดยคณะกรรมการ  คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง  หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

2. ก าหนดให้มีกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล และสอบทานการปฏิบัติตามแนวทาง
การบูรณาการ  GRC  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบูรณาการ GRC ตามแนวทาง  IT Governance  
และมาตรฐานสากล

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบูรณาการ GRC โดยน าแนวทางไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานหลักขององค์กร      

5. น านโยบายที่บูรณาการในเรื่องก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
(GRC) ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

6. ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC) 
ให้สอดคล้องกับบริบทของธนาคารและมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป

ฝ่ายก ากับดูแลกิจการที่ดี ส่วนก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โทร. 0 2299 8000 ต่อ 155232 155229

เป้าหมายของนโยบายการบูรณาการ GRC

หลักการการบูรณาการ GRC



ขอบเขต

ฝ่ายก ากับดูแลกิจการที่ดี ส่วนก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โทร. 0 2299 8000 ต่อ 155232 155229

การสื่อสาร

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

นโยบายการบูรณาการ GRC ธนาคารออมสิน มีขอบเขตท่ีต่อยอดมาจาก 3 นโยบายหลัก 
อันประกอบด้วย

1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
2. นโยบายบริหารความเสี่ยง 
3. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

ธนาคารจัดให้มีคณะท างานเพื่อการบูรณาการ GRC เป็นหน่วยงานหลักท่ีท าหน้าที่ประสานงาน
เพื่อให้เกิดการบูรณการ GRC ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน โดยหน่วยงานหลัก
ทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานด้านบริหารความเสี่ยง หน่วยงานด้านตรวจสอบภายใน หน่วยงานด้านนโยบาย
และกลยุทธ์ หน่วยงานด้านก ากับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาล หน่วยงานด้านเลขานุการธนาคาร 
และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีการประชุมหารือ และประสานงานผ่านรูปแบบการประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ

มีช่องทางการสื่อสารการบูรณาการ GRC อย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร เพื่อให้กระบวนการดังกล่าว 

Integrate ไปกับกระบวนการปฏิบัติงานหลักของธนาคาร และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

มีการถ่ายทอดนโยบายจากคณะกรรมการธนาคารออมสินไปยังผู้บริหารตลอดจนสู่ระดับผู้ปฏิบัติงาน 

รวมถึงกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการ GRC ไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบูรณาการ GRC ธนาคารออมสิน
(Integrated Governance, Risk Management and Compliance Policy) 


