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คำ�นิยม

ทักทาย

ธุรกิจไทยได้ใช้ประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็นช่องทางในการระดมทุนเพื่อขยายกิจการและ
ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ หลายบริษัทสามารถขยาย
กิจการให้เติบโตขึ้นทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

เมื่อปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาคู่มือ
“IPO Roadmap Guidebook: เส้นทางสู่การเป็นบริษัท
จดทะเบียน” ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะ IPO
หรือผู้สนใจทั่วไป ได้เริ่มต้นศึกษาและทำความเข้าใจ
เพื่อเตรียมความพร้อมในระยะเริ่มต้น ซึ่งสามารถช่วยร่นระยะเวลาในกระบวนการ
เข้าจดทะเบียนให้กับบริษัทที่ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว

นอกจากการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุน
ให้กิจการให้ความสำคัญกับคุณภาพของการเติบโต เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี
ในระยะยาว ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งของการเติบโตอย่างมีคุณภาพของบริษัท ก็คือการ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ธุรกิจยิ่งมีการเติบโตยิ่งต้องมีระบบควบคุมภายในที่
เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเพียงพอ เพราะจะเป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายจัดการที่
จะป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่ความเสียหาย การรั่วไหล
ซึ่งสามารถบั่นทอนเสถียรภาพ และความสามารถในการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
คู่มือ Internal Control for IPO: การควบคุมภายในเพื่อเตรียมความพร้อมเป็น
บริษัทจดทะเบียนนี้ นำเสนอเนื้อหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่กระชับและเข้าใจ
ง่าย เพื่อให้เจ้าของกิจการและผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการ
ควบคุมภายใน หรือ Internal Control ที่เป็นเรื่องที่ต้องทำในทุกกิจการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หากกิจการต้องการจะเข้าระดมทุนในตลาดทุน และจดทะเบียนซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบบการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐาน จะช่วยสร้างคุณภาพ
การเติบโตให้กับบริษัทจดทะเบียน ที่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทยให้
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
นายภากร ปีตธวัชชัย

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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อย่างไรก็ตาม ปัจจัยประการหนึ่งที่มักเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เกิดความ
ล่าช้าในกระบวนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็คือ บริษัท
ส่วนใหญ่ยังมีระบบการควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งสาเหตุ
ส่วนหนึ่ง น่าจะมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
รวมถึงองค์ประกอบ และแนวทางในการพัฒนาระบบควบคุมภายในสำหรับกิจการ
ของตน
ดังนั้น ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาตลาดทุน และส่งเสริม
ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้รวบรวม
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
IPO ให้เป็นระบบ เป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจทั่วไป สามารถอ่าน
และทำความเข้าใจได้ง่าย ในคู่มือ Internal Control for IPO เล่มนี้ ได้ทำการจัดลำดับ
และขั้นตอนของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ดังนี้
•
		
		
		
		

Part 1: ระบบงานทางธุรกิจกับการควบคุมภายใน
รู้จักและเข้าใจการเชื่อมโยงงานทั้งหมดขององค์กรอย่างเป็นระบบ
เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจและการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะช่วย
เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
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•
		
		
		
		

Part 2: ระบบการควบคุมภายใน: สู่ความเป็นมาตรฐานของการเป็นบริษัท
จดทะเบียน (SET, mai)
เรียนรู้แนวคิด และกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ที่เป็นมาตรฐานที่ดี ที่สามารถนำไปใช้ในการออกแบบกระบวนการควบคุม
ภายในของกิจการที่ต้องการเตรียมตัวเป็นบริษัทจดทะเบียน

ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ ผู้อ่านจะได้เห็นภาพ และเข้าใจในหลักการ กรอบแนวทาง
การพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้บริษัทที่เตรียมความพร้อมสำหรับ
IPO นั้นมีคุณภาพ และได้มาตรฐานของการเป็นบริษัทจดทะเบียน
หวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการของบริษัทที่
สนใจเข้าจดทะเบียน รวมถึงผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะพัฒนา
และยกระดับระบบการควบคุมภายใน เพื่อที่จะนำไปต่อยอดหรือปรับปรุงกิจการ
และเพื่อการนำบริษัทเข้าสู่การ IPO ต่อไป
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ารขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ให้ เ ติ บ โตไปในทิ ศ ทางที่
กิจการวางไว้นั้น ก่อนอื่นเจ้าของกิจการหรือ
ผู้บริหารต้องเข้าใจและเห็นภาพระบบงานทางธุรกิจ
(Business System) อย่างถ่องแท้ทั้งหมดเสียก่อน
ถึงจะเข้าใจเห็นความส�ำคัญ และความจ�ำเป็นของ
การน� ำ ระบบควบคุ ม ภายในมาใช้ เพราะทั้ ง สอง
เรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ดังนั้นใน
Part นี้ จึงอยากจะบอกเล่าถึงภาพรวมและประโยชน์
ที่ธุรกิจจะได้รับจากการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน
ทางธุ ร กิ จ ให้ มี ม าตรฐาน เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นและ
ควบคุมธุรกิจทั้งระบบให้ด�ำเนินไปตามเป้าหมายที่
วางไว้
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การเริ่มต้นกิจการนั้น ส่วนมากแล้วเมื่อเป็นกิจการขนาดเล็ก ผู้ปฏิบัติงานจะ
มีน้อย ทั้งปริมาณงานและประเภทของงานก็จะมีไม่มาก การลงบันทึกรายการต่างๆ
ในกิจการมักเป็นแบบมือ (Manual) การบริหารแบบนี้จึงยังไม่มีความซับช้อน
มากนัก เจ้าของสามารถควบคุมดูแลได้เองอย่างทั่วถึง
แต่เมื่อกิจการมีการเติบโต มีการขยายงาน ทั้งปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและ
บุคลากรที่จะรองรับงานก็เพิ่มขึ้นด้วย เจ้าของกิจการที่เคยควบคุมดูแลได้เอง ก็จะ
ต้องหามืออาชีพเข้ามาช่วยแบ่งเบางานที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น งานหลักแต่ละอย่าง
จะมีงานย่อยๆ เกิดขึ้นอีก เช่น งานขาย จะมีทั้งการขายด้วยเงินสด ขายด้วย
เงินเชื่อ การขายปลีก ขายส่ง เป็นต้น คนขายกับคนส่งก็อาจไม่ใช่คนเดียวกันแล้ว
ต้องแยกหน้าที่ สินค้าที่มีมากขึ้น ก็ต้องแยกหมวด/ประเภท ลูกค้าต้องแยก ทั้งลูกค้า
รายย่อย ค้าส่ง ลูกค้าบุคคลหรือร้านค้า ส่วนลดที่จะให้ได้ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในการดำเนินธุรกิจเมื่อมีการขยายตัวนั้น จึงจำเป็นต้องมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการควบคุม และสอบทานงานระหว่างกัน ลดความ
ซ้ำซ้อน เพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากร ให้ได้ทํางานเฉพาะด้าน
ตามความถนัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ระบบงาน (System) คือ ความ
สัมพันธ์กันหรือการเชื่อมโยงกัน
ของกิจกรรมหรืองานต่างๆ เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งให้
บรรลุเป้าหมาย

1. รู้จักกับระบบงานทางธุรกิจ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า การซื้อวัตถุดิบ
การจ้างแรงงาน หรือกิจกรรมใดๆ ก็ตาม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง
ไปทั้งหมด เปรียบเสมือนรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ ล้อ น้ำมัน ตัวถัง ที่นำพาขับ
เคลื่อนไป ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป รถยนต์นั้นก็ไม่สามารถจะเคลื่อนที่ไปได้ การดำเนิน
ธุรกิจก็เช่นกัน ฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่งก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่เพียงลำพัง โดย
ปราศจากการสนับสนุนส่งเสริมจากฝ่ายงานอื่นๆ ทุกฝ่ายงานล้วนมีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างเป็นระบบ
ระบบงานทางธุรกิจได้รับการออกแบบมา เพื่อเชื่อมโยงงานทั้งหมดของ
องค์กร และเชื่อมโยงขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อความสำเร็จของกลยุทธ์ทางธุรกิจ การสร้างระบบงานทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
มักจะรวมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจขององค์กรเข้าด้วยกัน และยังครอบคลุม
ถึงการเชื่อมโยงพนักงานเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานด้วย
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ระบบงานกับการดำเนินธุรกิจ

หากไม่มีระบบงานทางธุรกิจองค์กรมักจะประสบกับความคิดแบบไซโล
(The Silo Mentality คือกรอบความคิดที่ฝ่ายงานหรือหน่วยงานในองค์กรเดียวกัน
ไม่ยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน) แต่ละแผนกอาจทำงานได้ดีในแผนกของ
ตัวเอง แต่ผลลัพธ์โดยรวมทั้งหมดอาจจะไม่ได้ให้ประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร
การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จึงไม่ใช่เพียงการเฟ้นหา
คนเก่งๆ และมีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยมาทำหน้าที่เท่านั้น การสร้าง
กระบวนการในการปฏิบัติงานให้ทำงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการทำงานขององค์กร

ประเภทของระบบงานทางธุรกิจ
ระบบงานทางธุรกิจโดยทั่วไปแบ่งเป็นระบบงานหลักได้ ดังนี้

1 ระบบงานที่เกี่ยวกับ
วงจรรายรับ
3 ระบบบร�หาร
การเง�นและจัดการเง�น
8

4 ระบบการผลิต
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5 ระบบการบร�หาร
สินคาคงเหลือ
7

ระบบการบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล

12

2 ระบบงานที่เกี่ยวกับ
วงจรรายจาย
6
ระบบการบร�หาร
สินทรัพยถาวร

8
ระบบการบร�หาร
สารสนเทศ

Guidebook : Internal Control for IPO

13
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1.
		
		
		

ระบบงานที่เกี่ยวกับวงจรรายรับ เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย หรือ
ให้บริการ กิจกรรมการรับคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ กิจกรรมการส่งมอบ
สินค้าหรือบริการ กิจกรรมการติดตามหนี้และเรียกเก็บเงิน รับชำระเงินค่า
สินค้าหรือบริการจากลูกค้า

2. ระบบงานที่เกี่ยวกับวงจรรายจ่าย เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการขอซื้อ การ
		 คัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ กิจกรรมการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ กิจกรรม
		 การรับสินค้าหรือบริการ กิจกรรมการเตรียมจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการ
3. ระบบบริหารการเงินและจัดการเงิน เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
		 ทางการเงิน การจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดสรรเงินทุน การรับจ่ายเงิน
		 การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
4. ระบบการผลิต เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการนำวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้า
		 ตามคำสั่งซื้อหรือผลิตตามแผนการผลิต ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการวางแผน
		 การผลิต การเบิกวัตถุดิบ การขนถ่ายสินค้าไปคลังสินค้า
5.
		
		
		

ระบบการบริหารสินค้าคงเหลือ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริหาร
จัดการและจัดเก็บสินค้า การตรวจรับสินค้าเข้าคลัง การเบิกวัตถุดิบเพื่อ
ไปผลิต การรับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิตเข้าคลัง การตรวจนับสินค้า
คงเหลือ การเบิกสินค้าเพื่อส่งมอบ

6. ระบบการบริหารสินทรัพย์ถาวร เกี่ยวข้องกับการซื้อทรัพย์สิน การทำ
		 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน การตรวจนับทรัพย์สิน การคำนวณค่าเสื่อมราคา
		 และค่าเสื่อมราคาสะสม การตัดจำหน่ายและบริจาคทรัพย์สิน การซ่อมแซม
14
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		 และบำรุงรักษาทรัพย์สิน การควบคุมงานก่อสร้าง/สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
		 การทบทวนอายุการใช้งานของสินทรัพย์ และการพิจารณาการด้อยค่าของ
		 สินทรัพย์
7. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา คัดเลือก
		 และการว่าจ้างพนักงาน การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
		 ของแต่ละหน่วยงาน (Job Descriptions) สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
8..
		
		
		
		
		

ระบบการบริหารสารสนเทศ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บฐานข้อมูล การประมวลผล
การจัดทำรายงาน การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ การควบคุม
สภาพแวดล้อมของห้อง Server การควบคุมการเข้าถึงห้อง Server และข้อมูล
สารสนเทศ การควบคุมแบ่งชั้นของข้อมูลสารสนเทศ และบริหารความ
ปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมการสำรองข้อมูล การควบคุมการต่อเนื่อง
ของระบบสารสนเทศ

ระบบงานทางธุรกิจตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการอธิบาย
เพื่อให้เข้าใจถึงระบบงานทางธุรกิจพื้นฐานที่ไม่มีความซับซ้อน
ในความเป็นจริงธุรกิจแต่ละประเภท จะมีความซับซ้อนใน
แต่ละระบบงานแตกต่างกันไปเป็นการเฉพาะของลักษณะ
ธุรกิจ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
จะมีความซับซ้อนในระบบการผลิต การบริหารคลังสินค้า
และบริหารสินทรัพย์ถาวร ในขณะที่ธุรกิจผลิต Software
จะใช้สินทรัพย์ถาวรน้อยกว่า ระบบการบริหารสินทรัพย์ถาวรก็จะมีความยุ่งยาก
น้อยกว่า แต่อาจจะมีความยุ่งยากกว่าในเรื่องระบบรายได้ หรือระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
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ตัวอยางการเชื่อมโยงของระบบงาน
ที่เกี่ยวของกับวงจรรายจาย
ระบบการผลิต
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การจัดซื้อ

การรับสินคา

การจายเง�น
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ตัวอย่างการเชื่อมโยงของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายจ่ายข้างต้น
เป็นตัวอย่างง่ายๆ ให้พอเข้าใจการเชื่อมโยงระหว่าง 3 ระบบงานเท่านั้น คือระบบ
การผลิต ระบบการบริหารสินค้า (กระบวนการรับสินค้า) และระบบงานที่เกี่ยวข้อง
กับวงจรรายจ่าย (กระบวนการจัดซื้อ และกระบวนการจ่ายเงิน) ในความเป็นจริง
ของการดำเนินธุรกิจจะมีความเชื่อมโยงกันไปมาในทุกระบบงาน เช่น ระบบการผลิต
รับคำสั่งซื้อจากฝ่ายขายที่อยู่ในระบบวงจรรายรับ เพื่อให้ทำการผลิตสินค้าตาม
คำสั่ง ในกรณีที่คำสั่งซื้อมีปริมาณมากและต้องผลิตให้ทันเวลา ระบบการผลิต
นอกจากต้องสั่งซื้อวัตถุดิบแล้ว ยังต้องเชื่อมโยงไปที่ระบบทรัพยากรบุคคล
เพื่อขอเพิ่มการจ้างงานชั่วคราวหรือการขอเพิ่มการทำงานนอกเวลา เป็นต้น
มาถึงตรงนี้ผู้อ่านคงจะพอเข้าใจแล้วว่า การดำเนินธุรกิจที่มีการเติบโตนั้น
มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้นมากมาย และกิจกรรมเหล่านั้นก็มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันไปมา องค์กรจะต้องสร้างระบบงานทางธุรกิจที่ดีที่รองรับความ
เชื่อมโยงเหล่านี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ระบบงานทางธุรกิจ คือ กระบวนการที่
เชื่ อ มโยงงานทั้ ง หมดขององค์ ก ร และ
เชื่ อ มโยงขั้ น ตอนที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
เพื่อท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ วั ด ได้ ชั ด เจนและ
คงเส้นคงวา
Michael Keeler
https://www.businessforunicorns.com
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2. ความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจกับการควบคุมภายใน
การพัฒนาให้มีระบบงานทางธุรกิจในการปฏิบัติงาน ยังไม่อาจกล่าวได้ว่า
องค์กรนั้นดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหาทรัพยากร วัตถุดิบ
เพื่อนำมาผลิตสินค้า หากไม่มีระบบควบคุมดูแลการจัดหาทรัพยากรและวัตถุดิบ
อาจทำให้เกิดการรั่วไหล หรือจัดหามาได้ในราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็น การผลิตที่
ไม่มีการควบคุมปัจจัยการผลิต เช่น วัตถุดิบหรือ เวลา ทำให้เกิดการสิ้นเปลือง
สร้างต้นทุนต่อการผลิตสินค้า ซึ่งอาจมีผลต่อกำไรที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ
ส่งผลต่อเนื่องไปถึงความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นที่มีต้นทุน
ต่ำกว่า

โดยนิยาม การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนด
ร่วมกันโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรอื่นในองค์กรเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการหรือการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้จะทำให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

การสร้างระบบการควบคุมให้มีขึ้นในองค์กร จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งของ
การบริหารธุรกิจ ระบบการควบคุมที่ดีจะช่วยเพิ่มความสามารถของเจ้าของกิจการ/
ผู้บริหารในการจัดการ รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่า กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้
การดำเนินธุรกิจจะประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้
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อย่างไรก็ตาม การควบคุมที่กำหนดให้มีนั้นต้องพิจารณาว่า มีแล้วเหมาะสม
ให้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ กล่าวคือ มีแล้วไม่สร้างต้นทุนที่แพงเกินไป หรือทำให้เป็น
อุปสรรคกับการทำงานอื่นๆ ซึ่งจะต้องพิจารณาให้มีความสมดุลด้วย

Internal Control System คือระบบการควบคุมที่มีการออกแบบ

ใหมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ไว ในกระบวนการหร�อกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ตั้งแตตนจนจบ

ภาพตัวอย่างการเชื่อมโยงของระบบงานทางธุรกิจ (Business System)
กับการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่จะช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่อง
การจัดการธุรกิจที่ดีขึ้น

1 ระบบงานที่เกี่ยวกับ
วงจรรายรับ
3 ระบบบร�หาร
การเง�นและจัดการเง�น
8

4 ระบบการผลิต

7
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5 ระบบการบร�หาร
สินคาคงเหลือ
7

ระบบการบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล
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2 ระบบงานที่เกี่ยวกับ
วงจรรายจาย
6
ระบบการบร�หาร
สินทรัพยถาวร

8
ระบบการบร�หาร
สารสนเทศ
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PART 1 ระบบงานทางธุรกิจกับการควบคุมภายใน

การควบคุมมักเกิดขึ้นเพื่อปิดหรือลดความเสี่ยง
การทำธุรกิจทุกประเภทมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงได้
ทั้งนั้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับกิจการ มากหรือน้อย
ก็ขึ้นกับประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ การดำเนินธุรกิจ
หรือกิจกรรมใดก็ตาม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำปัจจัยความเสี่ยงเข้ามาร่วม
พิจารณาด้วยเสมอว่า มีความเสี่ยงใดที่จะทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายได้ และเราจะออกแบบระบบการควบคุมภายในอย่างไร เพื่อกำจัด
หรือลดความเสี่ยงเหล่านั้น
ปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจให้มีระบบการควบคุมภายในนั้น สามารถสรุป
ได้เป็น 3 ประการ ดังนี้
1. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เจ้าของกิจการหรือฝ่ายบริหารควรวิเคราะห์ว่า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่เปิดโอกาสให้เกิดความเสี่ยงได้ง่าย หรือมีโอกาสเกิดได้
บ่อยครั้ง
2. ขนาดความรุนแรงของความเสียหาย เจ้าของกิจการหรือฝ่ายบริหารควร
พิจารณาว่าความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบที่เสียหายรุนแรงมากน้อย
เพียงใด ถ้าขนาดของความเสียหายนั้นมูลค่าสูง หรือเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ หรือ
การเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร ก็ยิ่งจำเป็นต้องสร้างระบบการควบคุมภายในที่
เข้มงวดมากขึ้นเพียงนั้น
3. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง เมื่อมีการตัดสินใจให้มีระบบ
การควบคุมภายใน ในลักษณะใดก็ตาม เจ้าของกิจการหรือฝ่ายบริหารควรพิจารณา
ทั้งประโยชน์ที่จะได้รับกับผลของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เทียบกับค่าใช้จ่าย
ในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์หรือผลกระทบ
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งหลายกรณีจะมีการละเลย แต่เมื่อเกิดความเสียหายแล้วจะมี
ผลกระทบมาก จนส่งผลต่อผลประโยชน์ในรูปตัวเงินในที่สุด
24
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ระดับของการควบคุมภายใน
ถ้าเรามององค์กรในเชิงโครงสร้าง ซึ่งมีการจัดองค์กรตามสายงาน ตาม
ระดับการบริหารงาน เราจะสามารถแบ่งระดับการควบคุมภายในได้ 2 ระดับคือ
1.
		
		
		
		
		
		
		
		

การควบคุมภายในระดับองค์กร เป็นการควบคุม
โดยการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเหมาะสม
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ตำแหน่ง และการกำหนดอำนาจดำเนินการควร
สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร การเลือกใช้
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม การกำหนดจริยธรรม
ในองค์กร การกำหนดนโยบายต่างๆ ที่ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงการพิจารณาถึงความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและกำกับดูแล

2.
		
		
		
		
		
		
		

การควบคุมภายในระดับกระบวนการ เป็นการ
ควบคุมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ประจำวันของแต่ละฝ่ายงาน การควบคุมจะ
กำหนดเป็น “กระบวนการ” ที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอเหมือนงานอื่นทั่วไป เช่น การจัดซื้อจะต้องมีกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตสินค้าหรือบริการนั้นๆ เมื่อตกลงการซื้อขายแล้ว
ก็จะต้องมีกระบวนการขออนุมัติการจ่ายเงิน เป็นต้น
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PART 1 ระบบงานทางธุรกิจกับการควบคุมภายใน

จะเห็นได้ว่าการควบคุมขั้นพื้นฐานนั้น สามารถแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. การควบคุมโดยบุคลากร การควบคุมแบบนี้ สิ่งสำคัญคือ การกำหนด
		 โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มีการมอบหมายอำนาจการดำเนินการในแต่ละ
		 ระดับของผู้ปฏิบัติงาน อำนาจอนุมัติในการอนุมัติสิ่งเหล่านี้ จะต้องมีการ
		 เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เป็นที่รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกันทั้งองค์กร
		 การดำเนินการที่ต้องมีขั้นตอนของการอนุมัติ ก็จะต้องไม่มีการข้ามหรือ
		 ลัดขั้นตอน โดยไม่มีเหตุอันควร
2. การควบคุมด้วยระบบงาน การออกแบบจุดควบคุม กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติ
		 อนุมัติรายการสำคัญ ควบคุมวงเงินอนุมัติ การเข้าถึงข้อมูลไว้ในระบบงาน

ประเภทของการควบคุมภายใน
ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สิน
หรือข้อมูล การอนุมัติ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ การแบ่งแยกหน้าที่ การยืนยัน
ความถูกต้อง การกระทบยอด และการสอบทาน แบ่งเป็น
• การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมที่ออกแบบ
มาเพื่อป้องกันก่อนที่ความผิดพลาดหรือความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น การ
แบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สิน เป็นต้น
• การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นการควบคุมที่ออกแบบ
มาเพื่อส่งเสริมให้เกิดเหตุการณ์ที่พึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ กำหนดไว้ก่อนที่จะ
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น การกำหนดระเบียบคำสั่ง หรือนโยบาย
ต่าง ๆ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
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• การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นการควบคุมที่ออกแบบ
มาเพื่อให้สามารถตรวจพบความผิดพลาดหลังจากที่ความผิดพลาด
เกิดขึ้นแล้วได้อย่างทันท่วงที เช่น การสอบทาน การตรวจนับ เป็นต้น
• การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นซึ่งพบจากการใช้วิธีแบบค้นพบ หรือเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
เช่น การจัดวางมาตรการควบคุมเพิ่มเติมภายหลังจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
สินค้าที่สูญหายจากการตรวจนับ เป็นต้น
จากเนื้อหาของบทนี้ที่พาผู้อ่านค่อยๆ ทำความเข้าใจโดยเริ่มต้นจากธุรกิจ
เจ้าของคนเดียว มีงานไม่กี่อย่าง สามารถควบคุมดูแลจัดการได้เองคนเดียว
จนกิจการเติบโตขึ้นมีการขยายงาน ทั้งปริมาณงานและบุคลากรก็
เพิ่มขึ้น การควบคุมดูแลด้วยตนเองเริ่มมีข้อจำกัด ดูแลได้ไม่ทั่วถึง
เจ้าของกิจการก็จะเริ่มมองหาตัวช่วยเข้ามาดูแลกิจการ ทั้งการว่าจ้าง
ผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาเป็นทีมงาน ไปจนถึงการสร้างระบบงานทาง
ธุรกิจควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินธุรกิจจะเป็นไปด้วยดี
สามารถทำหน้าที่สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม ป้องกัน
การการรั่วไหล ลดข้อผิดพลาด และสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่ต้องการ
Part ต่อไปเราจะมาร่วมกันหาคำตอบว่าการควบคุมภายในที่ปฏิบัติกัน
อยู่นั้น มีประสิทธิภาพดีพอที่จะปกป้องทรัพย์สินและกิจการหรือไม่ จะมีมาตรฐาน
ใดให้อ้างอิงได้ว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้น เหมาะสมเพียงพอแล้ว
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PART 2 ระบบการควบคุมภายใน : สู่ความเป็นมาตรฐานของการเป็นบริษัทจดทะเบียน (SET, mai)

ระบบการควบคุมภายใน :
สู่ความเป็นมาตรฐานของการ
เป็นบริษัทจดทะเบียน (SET, mai)
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art แรก เราได้น�ำผู้อ่านให้เข้าใจถึงสาระส�ำคัญ
ของการควบคุมภายในต่อการด�ำเนินธุรกิจ
มาแล้ว ใน Part นี้จะน�ำเข้าสู่การท�ำความเข้าใจเรื่อง
การควบคุมภายในส�ำหรับกิจการทีต่ อ้ งการระดมทุน
ในตลาดทุน ซึ่งกิจการที่เข้าสู่ตลาดทุนนี้ จะมีผู้เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยจ�ำนวนมาก ระดับของความรัดกุม
โปร่งใส ในการด�ำเนินงาน จะต้องเป็นมาตรฐานที่
อ้ า งอิ ง ได้ เชื่ อ ถื อ ได้ สร้ า งความมั่ น ใจได้ ถ้ า เป็ น
เช่นนัน้ จะทราบได้อย่างไรว่า ระบบการควบคุมภายใน
ที่ ป ฏิ บั ติ กั น อยู ่ นั้ น เพี ย งพอ น่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ น
มาตรฐาน
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ธุรกิจดั้งเดิม

ธุรกิจโตข�้น

เขาตลาดหลักทรัพย (SET, mai)

เจาของคนเดียวหร�อบร�หารงาน
โดยครอบครัว
มุงเนนที่รายได
มุงควบคุมเง�นสดดวยตนเอง

จางผูบร�หารมืออาชีพ
มุงเนนที่กำไร
ใชระบบคอมพ�วเตอร ใน
กระบวนการตางๆ เชน
การบันทึกบัญชี การจัดซื้อ
การขาย
เร��มมีระบบการควบคุมภายใน

มีคณะกรรมการคอยกำกับและตรวจสอบ
มีหนวยงานกำกับดูแลตางๆ
มีระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ที่สำคัญ และมีการประเมินผลอยางสม่ำเสมอ
ใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

Journey การมีระบบควบคุมภายในของกิจการ
(เอกสารประกอบการบรรยาย ห�ก�ตร IPO Roadmap บ��ท ��กงาน �วาย ��ด)
30

Guidebook : Internal Control for IPO

Guidebook : Internal Control for IPO

31

PART 2 ระบบการควบคุมภายใน : สู่ความเป็นมาตรฐานของการเป็นบริษัทจดทะเบียน (SET, mai)

1. เครื่องมือในการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี
บริษัทที่ทำธุรกิจจนเติบโตขึ้นมาได้นั้น เชื่อว่าต้องมีการควบคุมภายในอยู่ใน
กระบวนการทำงานอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนก็คือว่าที่ว่ามีระบบ
การควบคุมภายในนั้น ได้มาตรฐานหรือยัง ดีพอหรือยัง ในส่วนนี้จึงจะขอนำเสนอ
แนวทาง/หลักการของการควบคุมภายในเพื่อใช้ในการประเมินว่าระบบการควบคุม
ภายในที่มีนั้น ดีเพียงพอหรือไม่

แนวทาง/หลักการของการควบคุมภายใน

สู่ ก า ร มี ร ะ บ บ

ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น
ที่ มี ม า ต ร ฐ า น
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1. การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties)
การบริหารกิจการโดยทั่วไปนั้น ส่วนมากจะพบการใช้บุคลากรคนเดียวทำ
หน้าที่หลายอย่าง เพราะต้องการความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย หากกิจการ
มีการควบคุมภายใน โดยกำหนดให้มีผู้ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน เช่น ผู้รับเงินกับ
ผู้รักษาเงินเป็นคนเดียวกัน หรือผู้ขายกับผู้ดูแลสต๊อกสินค้า เป็นคนเดียวกัน แบบนี้
จะถือว่าการควบคุมภายในไม่ดีพอ เพราะเปิดโอกาสให้เอื้อต่อการรั่วไหลอย่างมาก
จะต้องแบ่งแยกหน้าที่ไม่ให้ผู้รับเงินกับผู้รักษาเงินเป็นคนเดียวกัน ผู้ขายสินค้ากับ
ผู้ดูแลสต๊อกสินค้าเป็นคนละคนกัน
2. อำนาจในการอนุมัติ (Authorization)
การดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบุคคลธรรมดา หรือเป็นนิติบุคคลแล้ว
ก็ตาม การอนุมัติรายการเกือบทั้งหมด จะมีเพียงบุคคลคนเดียวหรือไม่กี่คนใน
กิจการนั้นที่มีอำนาจในการอนุมัติ นอกจากนี้ ยังสามารถอนุมัติได้อย่างไม่มีการ
จำกัดวงเงินด้วย ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมอำนาจไว้ที่บุคคลคนเดียวหรือไม่กี่คน
ในเรื่องของการควบคุมภายในนั้น อำนาจการอนุมัติถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก
เพราะการมอบอำนาจให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่กี่คน สามารถอนุมัติรายการมูลค่า
มากๆ ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความเสี่ยงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
Guidebook : Internal Control for IPO
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แนวทาง/หลักการของการควบคุมภายใน

การทุจริตหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเป็นผลตามมาภายหลัง รวมถึงความไม่
คล่องตัวในการปฏิบัติงานที่ทุกอย่างจะต้องพึ่งพาเพียงบุคคลคนเดียวหรือไม่กี่คน
ทำให้ขาดการกระจายอำนาจ และขาดการคานอำนาจที่เหมาะสม

1
Segregation
of Duties

5
Supervision

4

2
Authorization

4. การสอบทาน การยืนยันและกระทบยอด (Reconciliation)
การสอบทานนั้นกำหนดให้มีหลังจากกิจกรรมทางธุรกิจได้เกิดขึ้นแล้ว
เป็นการควบคุมที่ช่วยให้ตรวจพบข้อผิดพลาดและความผิดปกติได้ทันเวลา

3
Reconciliation

3. การมีเอกสารหลักฐานประกอบการทำรายการ (Documentation)
การทำรายการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า/บริการให้แก่ลูกค้า การซื้อ
วัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า การเบิกสินค้าจากการคลังสินค้า รายการต่างๆ เหล่านี้
จะต้องมีการควบคุม โดยกำหนดให้ต้องมีหลักฐานประกอบการทำรายการเสมอ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าผลิตสินค้าได้เท่าไหร่ ขายไปได้เท่าไหร่ คงเหลือ
เท่าไหร่ เป็นต้น

Documentation

5. การกำกับดูแล (Supervision)
เมื่อกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในแล้ว จะต้องมีการติดตามดูแล
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการควบคุมที่กำหนดให้มีนั้น มีการปฏิบัติจริงอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
แนวทางของการควบคุมภายในทั้ง 5 อย่างนี้ สามารถนำมาใช้เป็นกรอบการ
ควบคุมขั้นพื้นฐานที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบการควบคุมภายในที่ดีพอ อย่างไร
ก็ตาม ระบบการควบคุมภายในที่ดีนั้น นอกจากหลักการทั้ง 5 อย่างนั้น ยังมีตัวช่วย
ที่สนับสนุนให้การปฏิบัติตามแนวทางเป็นไปอย่างครบถ้วนและชัดเจนด้วย มีอะไร
บ้างนั้น ลองมาดูกัน
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อำนาจดำเนินการ

1.

1. ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) และ การกำหนดหน้าที่รับ
ผิดชอบ (Job Description)
โครงสร้างองค์กรที่มีการจัดหน่วยงานอย่างเหมาะสม มีการกำหนดสาย
การรายงาน มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เป็นพื้นฐานสำคัญของ
การควบคุมภายใน เพราะจะช่วยให้การมอบหมายความรับผิดชอบเป็นไปอย่าง
เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล (Check & Balance) สำหรับ
หน้าที่ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง
2. กรอบอำนาจในการอนุมัติ (Table of Authorization)
รายการสำคัญต้องกระจายอำนาจในการอนุมัติให้เหมาะสมตามลำดับ
ตำแหน่งที่สัมพันธ์กับผังโครงสร้างองค์กร โดยมีการกำหนดบุคคล/ตำแหน่งหน้าที่
ที่มีอำนาจในการอนุมัติ และกำหนดอำนาจในการอนุมัติในรื่องนั้นๆ อย่างมีขอบเขต
เช่น กำหนดวงเงินในแต่ละลำดับของการอนุมัติ และวงเงินที่กำหนดนั้นควร
เหมาะสมกับรายการทางธุรกิจด้วย หากมีการอนุมัติรายการสำคัญที่มีขนาดใหญ่
ควรให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ผูมีอำนาจ

เร�่อง……….งบประมาณ………..

หมายเหตุ

ผูถือหุน
กก.
กบ./ปกบ.
กจ.
รองกจ.
ผจ.
รผจ.

ระบบการควบคุมภายในที่ดีนั้น นอกจากการออกแบบกิจกรรมการควบคุม
แล้ว เอกสารที่ต้องทำให้มีขึ้นเพื่อช่วยให้การควบคุมภายในทำได้ดีขึ้น สอดคล้องกัน
และเหมาะสม ประกอบไปด้วย

ลำดับที่

เอกสารพื้นฐานส�ำหรับการควบคุมภายใน

งบประมาณรายจายลงทุน
1.1 ประจำป
1.2 เพ��มเติมระหวางป
วงเง�นเกินกวา 10,000,000 บาท
ตอรายการหร�อโครงการ

“ตัวอย่างอำนาจดำเนินการ” (จากเอกสารประกอบการบรรยาย
หลักสูตร Internal Control for IPO บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด)

ตำแหนง

วงเง�นอนุมัติ (บาท)
แบบที่ี 1 จำกัดวงเง�น

แบบที่ 2 ไมจำกัดวงเง�น

ประธาน จนท.บร�หาร

ไมเกิน 50 ลบ.

50 ลบ. ข�้นไป

รองประธาน
จนท.บร�หาร

10 ลานข�้นไป
แต ไมเกิน 30 ลบ.

10 ลานข�้นไป
แต ไมเกิน 50 ลบ.

ผูอ ำนวยการสายงาน 1 ลานข�้นไป
แต ไมเกิน 10 ลบ.

1 ลานข�้นไป
แต ไมเกิน 10 ลบ.

ผูจ ดั การฝายจัดซือ้

ไมเกิน 1 ลบ.

ไมเกิน 1 ลบ.

“ตัวอย่างกรอบอำนาจอนุมัติที่ดีและไม่ดี” (จากเอกสารประกอบการ
บรรยาย หลักสูตร IPO Roadmap บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
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3. คู่มือปฏิบัติงาน (Manual)
ในการปฏิบัติงานนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนดระเบียบ/
แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม โดยให้มีการจัดทำเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน คู่มือปฏิบัติงานมีประโยชน์มากในการนำมาวิเคราะห์/ประเมิน
เพื่อออกแบบวิธีการควบคุมภายใน หรือกำหนดจุดควบคุมในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงได้ ซึ่งคู่มือปฏิบัติงานนี้จะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ด้วย ถ้าขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้ง 3 เรื่องที่กล่าวมานั้น เป็นเอกสารพื้นฐานที่ต้องจัดทำให้มีขึ้นในองค์กร
สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิง เมื่อเกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติ หรือเมื่อมีการสับ
เปลี่ยนหน้าที่ มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบใหม่ จะได้ทราบว่าจะต้องปฏิบัติงาน
อย่างไร ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเอกสารประกอบการประเมินการควบคุมภายในของ
องค์กรเลยก็ว่าได้

2. แนวทางในการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน...ก่อนจะ IPO
บริษัทที่ยื่นคำขออนุญาตระดมทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และขออนุญาตเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น การเตรียมความพร้อมของการมีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี เป็นเงื่อนไขสำคัญที่บริษัทจะต้องเตรียมตัว เพราะการเป็นบริษัทจดทะเบียนนั้น
มีผู้เกี่ยวข้องด้วยเป็นจำนวนมาก การมีระบบควบคุมภายในที่ดี มีมาตรฐาน จะช่วย
สร้างระบบ Check and Balance สามารถสร้างความเชื่อมั่น น่าเชื่อถือต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของการเป็นบริษัท
จดทะเบียนนั้น จะประเมินกันอย่างไร
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน (“แบบประเมิน”) ขึ้น โดยได้จัดทำตามแนวคิดของ COSO 1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง (สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก website
สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th)

1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
สหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institule of Internal Auditors หรือ IIA)
สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institule หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา
(American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institule of
Management Accountants หรือ IMA)
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กรอบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO คืออะไร
กรอบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO (COSO Internal Control
Framework)
COSO (โคโซ่) หมายถึง The Committee of Sponsoring Organization of
the Treadway Commission ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง
ได้แก่
1. สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (American Institute
of Certified Public Accountants หรือ AICPA)
2. สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors
หรือ IIA)
3. สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI)
4. สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association
หรือ AAA) และ
5. สถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management
Accountants หรือ IMA)
COSO ได้พัฒนาแนวคิดของการควบคุมภายใน และได้ให้ความหมายของ
การควบคุมภายในว่า “การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนด
ร่วมกันโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรอื่นในองค์กร เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการหรือการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้จะทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม” โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ด้านคือ
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1. ด้านการด�ำเนินงาน (Operation Objectives) :
วัตถุประสงค์นี้เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ ให้รวมถึง
ผลประกอบการที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เป้าหมาย
ทางด้านการเงิน และการป้องกันทรัพย์สินไม่ให้
รั่วไหลด้วย
2. วั ต ถุ ป ระสงค์ ด ้ า นรายงาน (Reporting
Objectives) : วัตถุประสงค์นี้เกี่ยวข้องกับรายงาน
ทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงินทั้ง
ภายในและภายนอกในด้านความน่าเชื่อถือ ทันเวลา
โปร่งใส หรือเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดขึ้น
โดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือนโยบายขององค์กร

3. วั ต ถุ ป ระสงค์ ด ้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
(Compliance Objectives) : วัตถุประสงค์นี้เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติ
ในการดำเนินธุรกิจ
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องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลักการ COSO ประกอบด้วย
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) คือ การกำหนด
แนวทาง มาตรฐาน และโครงสร้างขององค์กร โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการควบคุมภายในทั้งหมดขององค์กร
การสร้างระบบการควบคุมภายในจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ที่จะต้องกำหนด
ให้มีขึ้นในองค์กร เครื่องมือที่ผู้บริหารใช้ในการสร้างระบบการควบคุมภายในคือ
การกำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่กำหนดให้ปฏิบัติหรือห้าม
ปฏิบัติ จรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์กร การมอบหมาย
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อำนาจอนุมัติดำเนินการ เหล่านี้ถือว่าเป็นพื้นฐาน
สำคัญของการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ กระบวนการในการระบุ
วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณา
ปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมและรอบด้านทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำมา
พิจารณาและกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) คือ กิจกรรมที่เกิดจากนโยบาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าทิศทางที่ฝ่ายบริหารกำหนด สามารถจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เกิดผลใน
ทางปฏิบัติ กิจกรรมการควบคุมควรจะมีอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกระดับของ
องค์กร
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) คือ
การที่องค์กรมีและใช้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
มีการสื่อสารกับภายในและภายนอกทำให้องค์กรมีข้อมูลที่จำเป็นในการควบคุม
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การดำเนินงาน การสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของ
การควบคุมภายในในการบรรลุวัตถุประสงค์
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) คือ การติดตามผล
การสอบทาน การประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลง

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่สำนักงาน ก.ล.ต.ได้
พัฒนาขึ้นนั้น ได้ปรับให้เข้าใจง่ายขึ้นและเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งมี
5 องค์ประกอบหลักเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO แต่ได้ขยายความแต่ละส่วน
ออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ ดูตารางหน้า 42

Control
Environment

Risk
Asessment

COSO
Control
Activities

Monitoring

Information &
Comunication
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องค์ประกอบหลัก
ตามแนวทาง COSO

หลักการย่อยขององค์ประกอบหลัก

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
(Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความ
ซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ล (Oversight) และ
พัฒนาการด�ำเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จดั ให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน
การก� ำ หนดอ� ำ นาจในการสั่ ง การและความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รบรรลุ
วัตถุประสงค์ ภายใต้การก�ำกับดูแล (Oversight)
ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา
และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรก�ำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
6. องค์ ก รก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจน
เพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความ
เสีย่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่
อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้อย่าง
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต
ในการประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยน
แปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน

2. การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)
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องค์ประกอบหลัก
ตามแนวทาง COSO
3. กิจกรรมการควบคุม
(Control Activities)

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
(Information &
Communication)

5. การติดตามและประเมินผล
(Monitoring Activities

หลักการย่อยขององค์ประกอบหลัก
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ว่ ยลดความเสีย่ ง
ที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทาง
นโยบาย ซึ่งได้ก�ำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ น โยบายที่ ก� ำ หนดไว้ นั้ น
สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อ
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนิน
ไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึง
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การ
ควบคุ ม ภายในที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การสนั บ สนุ น ให้
การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตาม
ที่วางไว้
15. องค์ ก รได้ สื่ อ สารกั บ หน่ ว ยงานภายนอก
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การ
ควบคุมภายใน
16. องค์ ก รติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม
ภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายใน
ยังด�ำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
17. องค์ ก รประเมิ น และสื่ อ สารข้ อ บกพร่ อ งของ
การควบคุ ม ภายในอย่ า งทั น เวลาต่ อ บุ ค คล
ที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม
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สรุปประเด็นการประเมิน
ตามองคประกอบทั้ง 5 ของ COSO

ตัวอย่าง/กรณีศึกษา :
ระบุความเสี่ยงในกิจกรรม
ที่สำคัญไวครบถวน
วัดความเสี่ยง
ที่ประเมินไวครบถวน

จัดโครงสราง แบงแยกอำนาจหนาที่ไวชัดเจน
บุคลากรมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว
ทุกตำแหนงงาน

Control
Environment

5

1
2

Monitoring

Risk
Asessment

การประเมินความเสี่ยง
และการออกแบบกิจกรรมการควบคุมภายใน
เราคุยกันเรื่องระบบงานทางธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน ปูพื้นฐานและ
หลักการกันมาพอสมควรแล้ว จะขอยกตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงและการ
ออกแบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่นำเสนอไปแล้ว เพื่อความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลธุรกิจ

>> บริษัทขายสินค้าโดยมีการรับเงินจาก 2 แหล่งคือ

COSO
เงินสดรับจากการ

ขายสดหน้าร้าน

4
ผูบร�หารติดตามผลงาน
อยางจร�งจังและตอเนื่อง
มีการตรวจสอบจาก
ผูตรวจสอบเปนประจำ

Information &
Comunication

มีการประชุมสื่อสารภายใน
และภายนอกอยางสม่ำเสมอ
ขอมูลที่สำคัญตอการปฏิบัติงาน
มีพรอม และทันสมัย

3

Control
Activities

กิจกรรมสำคัญ มีระเบียบ
ว�ธีปฏิบัติ หร�อคูมือชัดเจน
ปฏิบัติไดตามที่ระเบียบ
กำหนดไว

เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและการจัดทำรายงานภาคปฏิบัติ สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์
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เงินสดรับช�ำระหนี้จากการขายเชื่อ
โดยให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 30 วัน

การดำเนินธุรกิจแบบนี้ดูแล้วก็ปกติไม่น่ามีอะไรซับซ้อน แต่กลับพบว่า
ยอดขายหน้าร้านได้รับมาน้อย ในขณะที่พบว่าสินค้าหน้าร้านถูกขายออกไปมาก
นอกจากนี้ยังพบว่ามียอดลูกหนี้คงค้างนานเกินกว่า 90 วัน เป็นจำนวนมาก
หากปล่อยให้เหตุการณ์นี้ดำเนินต่อไป โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือถ้าพบ
ปัญหาช้า ความเสียหายเกิดขึ้นเกินกว่าจะแก้ไข อาจส่งผลให้ธุรกิจขาดสภาพคล่อง
และปิดกิจการได้ในที่สุด
ลองมาวิเคราะห์ประเด็นการควบคุมภายในของกระบวนการขายและ
รับเงิน ที่บริษัทควรให้ความสนใจ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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กระบวนการขายและรับเงิน :
การขายหน้าร้าน การรับช�ำระหนี้จากลูกค้า
เงินสดได้รับจากการขาย
หน้าร้านน้อยกว่าสินค้า
ที่ ถู ก ขายออกไป จาก
หน้าร้าน โดยน�ำส่งเงิ น ไม่
ครบถ้ ว น หรื อ รายงาน
ยอดขายต�่ำกว่าความ

ประเด็นความเสี่ยง

1

เป็นจริง

กิจกรรมการควบคุมภายใน
จัดให้มีการใช้เครื่องบันทึกเงินสด โดยก�ำหนดผู้รับผิดชอบเป็น
ผู้ ไขกุญแจเปิดเครื่อง ตรวจนับเงินสด และกระทบยอดขายในระบบ
กับจ�ำนวนเงินที่ได้รับว่าตรงกับเครื่องบันทึกหรือไม่
ท�ำรายงานเงินสดขาย และน�ำเงินสดขายฝากเข้าธนาคารทุกสิ้นวัน
พนักงานบัญชีรวบรวมรายงานเงินสดขาย ส�ำเนาใบน�ำฝาก
ที่ธนาคารประทับตรา เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี
แบ่งแยกหน้าที่ให้ผู้ดูแลเงินสด กับผู้บันทึกบัญชีเป็นคนละคนกัน
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ประเด็นความเสี่ยง

2

ไม่ ได้รับเงินค่าขาย

สินค้า จากลูกหนี้การค้า

ภ า ย ใ น เ ว ล า ที่
เหมาะสม

กิจกรรมการควบคุมภายใน
จัดให้มกี ารรายงานวิเคราะห์อายุลกู หนี้ (Account receivable
aging report) เพื่อให้ผู้มีอ�ำนาจสอบทานภายในเวลาที่เหมาะสม
และจัดให้มีกระบวนการในการติดตามให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมก�ำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกการเงิน
แผนกบั ญ ชี และแผนกขาย มี ก ารประชุ ม ติ ด ตามหนี้ ร ่ ว มกั น

พร้อมจัดท�ำสรุปความคืบหน้าของการติดตามหนี้ของลูกค้าที่ค้าง
ช�ำระเกินก�ำหนดช�ำระ อย่างสม�่ำเสมอ
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ประเด็นความเสี่ยง

รับเงินสดจากลูกค้า
(ลู ก หนี้ ) แต่ ไ ม่ น� ำ ฝาก
ธนาคาร แต่กลับน�ำไป

3

ใช้ส่วนตัว

กิจกรรมการควบคุมภายใน
ก�ำหนดให้ทำ� ทะเบียนคุมการรับเงินสด และการน�ำฝากธนาคาร

ทุกสิ้นวัน
ควบคุมใบเสร็จรับเงินให้รัดกุม โดยออกใบเสร็จตัวจริงให้ลูกค้า

มี ส� ำ เนาที่ แ ผนกการเงิ น และส� ำ เนาให้ พ นั ก งานบั ญ ชี บั น ทึ ก บั ญ ชี
หักยอดลูกหนี้ให้ตรงเวลา
กรณียังเรียกเก็บเงินไม่ ได้ตามใบเสร็จรับเงิน ต้องมีวิธีการที่
สามารถทราบได้วา่ ใบเสร็จอยูท่ ี่ใคร เป็นจ�ำนวนเงินเท่าใด กระทบ
ยอดรายงานใบเสร็จรับเงินกับยอดเงินที่ได้รับจริงเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
การแบ่งแยกหน้าที่ให้ผู้เรียกเก็บเงิน ผู้น�ำเงินเข้าฝากและผู้บันทึก

ประเด็นพิจารณาเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับเงินสดโดยตรง แต่เป็น
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบเกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายในให้รัดกุมยิ่งขึ้น
1. การจัดทำนโยบายการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
2. การกำหนดวงเงินเครดิตและกำหนดผู้มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินไว้
อย่างชัดเจน พร้อมกับมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
3. การจัดให้มีเอกสารผ่านการอนุมัติให้นำสินค้าตัวอย่างและระบุจำนวน
ไปให้แก่ลูกค้า และให้ลูกค้าลงนามรับสินค้า ป้องกันปัญหาการนำสินค้า
โปรโมชั่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ตัวอย่างนี้ เป็นตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงและออกแบบการควบคุม
ภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายและรับเงิน โดยใช้แนวคิดและหลักการ
ที่ได้นำเสนอไว้มาลองปรับใช้ให้เหมาะสมกับระบบการดำเนินงานของธุรกิจ

บัญชีเป็นคนละคน
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Internal Control Tips

3. ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทที่จะ IPO
เมื่อบริษัทเตรียมตัวเพื่อจะระดมทุนจากประชาชนทั่วไปและเข้าจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯนั้น มาดูกันก่อนว่า ในเรื่องของการควบคุมภายในนั้น
เกี่ยวข้องกับใครในเรื่องอะไรบ้าง

1. กำหนดขั้นตอนการทำงาน
เปนลายลักษณอักษร

3. มีระบบ Marker &
Checker

5. สุมตรวจสอบสม่ำเสมอ
วามีการทำจร�งตามระบบ
ที่วางไว

2. กำหนดอำนาจในการอนุมัติ
ใหชัดเจนและสอดคลองกับ
ขนาดของรายการ

4. หลีกเลี่ยงการทำรายการ
ดวยเง�นสด

Internal Auditor

(Outsorce or Inhouse)

Regulators

บร�ษัทเตร�ยม

IPO

Auditor

6. ติดตามใหมกี ารแก ไขระบบ
งานตามทีผ่ ตู รวจสอบภายใน
และผูส อบบัญชีแนะนำ

7. เก็บเอกสารหลักฐาน
ใหทำ Audit Trail

Audit Committee

Financial Advisor

(จากเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร IPO Focus สำนักงาน ก.ล.ต.)
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1. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor Outsource or Inhouse)
• เป็นผู้ประเมินความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาแนะนำ
อย่างเที่ยงธรรม เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร และเพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
บริษัทส่วนมากจะไม่มี Internal Audit-Inhouse หรือหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในบริษัท ที่จะทำหน้าที่ในการประเมินและให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายใน เมื่อจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบการควบคุม
ภายใน บริษัทจะจ้าง Internal Auditor - Outsource มาทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งควร
เป็นผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท สามารถตรวจสอบและให้ข้อแนะนำให้
แก่บริษัทฯ ได้อย่างอิสระและเป็นกลาง โดย Internal Auditor - Outsource จะ
ประสานงานร่วมกับบุคลากรของบริษัท
2. ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. (Auditor)
มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และรับรอง
การรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และต้องให้ความเห็น
ต่อระบบการควบคุมภายในใน Management Letter ด้วย
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3. ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
ในการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ บริษัทต้องมีที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้
รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้
คำแนะนำปรึกษาการเตรียมความพร้อม และร่วม
แก้ไขประเด็นปัญหาบริษัท ในเรื่องสำคัญ ได้แก่ โครงสร้าง
การถือหุ้น การทำรายการระหว่างกัน ระบบการควบคุมภายใน และงบการเงิน
เป็นต้น ซึ่งต้องประสานงานและทำงานร่วมกับ Auditor และ Internal Auditor
เพื่อให้การเข้าจดทะเบียนเป็นไปตามแผนที่วางไว้
4. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการ
เงินที่ถูกต้อง สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วน
ได้เสียกับบริษัท สอบทานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอบทานการ
ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง
บุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
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5. องค์กรกำกับดูแล (Regulators)
บริษัทจะต้องยื่นคำขอเสนอขายหุ้น IPO ต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต.และยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนเพื่อ
ซื้อขายหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจะต้อง
เตรียมเรื่องการเยี่ยมชมกิจการ และตอบข้อซักถาม
ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
แนะนำว่า บริษัทควรจะต้องมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของตนเอง
เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามผลการนำไปปฏิบัติ และรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อ Audit Committee อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากระบบการควบคุม
ภายในถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง การที่บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของตนเอง จะทำให้มี
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร และสามารถสื่อสาร
กันได้ราบรื่นกว่าหน่วยงานภายนอก
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บริ ษั ท ควรจะต้ อ งมี ห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในของตนเอง
เพือ่ ประเมินระบบควบคุมภายใน
และติดตามผลการน�ำไปปฏิบัติ
และรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อ Audit Committee อย่าง
สม�่ำเสมอ
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4. ปัจจัยความส�ำเร็จของระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยาก บางครั้งทัศนคติที่มีต่อ
การควบคุมภายในจะเป็นไปในเชิงลบ บุคลากรจะรู้สึกเหมือนถูกจับผิด หรือบางคน
อาจคิดว่าทำให้การทำงานล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ซึ่งเรื่องแบบนี้การบริหารจัดการ
ให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจตรงกันและให้ความร่วมมือนั้น มีปัจจัยสำคัญคือ

Tone from
the Top
การสื่อสาร

1. Tone from the Top
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Top Management) ให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เกิดขึ้นในทุกระดับของ
องค์กร มีการติดตามดูแและสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
2. การสื่อสาร
สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในบริษัทให้เห็นความ
สำคัญ และเห็นด้วยกับการพัฒนาให้มีระบบการควบคุม
ภายในในองค์กร เป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือใน
การปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ และมีมุมมองต่อเรื่อง
ระบบการควบคุมภายในว่าเป็นความรับผิดชอบของทุก
คนในองค์กร
โดยในเรื่องของความรับผิดชอบในระบบการควบคุมภายในขององค์กรนั้น
จะมี Concept ในการกำหนดบทบาทโดยใช้หลักการของ Three Lines of Defense
ตามรูป หน้า 58 >>>
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การควบคุมภายใน
เปนความรับผ�ดชอบของทุกคนในองคกร
Governing Body / Board /
Audit Committee
Senior Management

Internal
Controls
Measures

Own and manage risk

Financial Control
Security
Risk Management
Quality
Inspection
Compliance

Oversee risk

3rd Line of Defense

Regulator

Management
Controls

2nd Line of Defense

External audit

1st Line of Defense

Internal Audit

Independent assurance

(Source : Risk Management easy as 1..2..3.., Institute of Internal Auditors :
Tone at the Top publication issue 60, Feb 2013)
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First Line of Defense (ผู้รับผิดชอบระดับแรก) คือ
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร (Business Lines) มีหน้าที่ดูแลงาน
ในความรับผิดชอบและระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
แนวทางหรือกรอบที่กำหนดไว้
Second Line of Defense (ผู้รับผิดชอบระดับที่ 2) คือ
หน่วยงานที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Inspection and Quality
Assurance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ทั้ง
1st Line และ 2nd Line มีหน้าที่รายงานต่อคณะผู้บริหาร
หรือฝ่ายจัดการขององค์กร
Third Line of Defense (ผู้รับผิดชอบระดับที่ 3) คือ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มีหน้าที่ประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์กร ให้ข้อ
เสนอแนะ การปรับปรุงและพัฒนา โดยรายงานต่อฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรมีความเป็นอิสระ
อย่างเพียงพอ (Independence) เพื่อให้ความเห็นนั้นสะท้อน
ประเด็นการตรวจสอบอย่างแท้จริง
ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่อาจจะนำมาพิจารณาร่วมด้วยคือ การจัดหาผู้
เชี่ยวชาญในการพัฒนา/ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยต้องทำความเข้าใจ
ในขอบเขตของการว่าจ้าง ลักษณะงานและผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจน และท้ายที่สุด
คือการที่ต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อการว่าจ้างสิ้นสุดลง
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บทส่งท้าย
การบริหารกิจการให้มีการเติบโต ยอดขายที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น
ทุกปีนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ดำเนินธุรกิจทุกคนปรารถนา แต่การดำเนินธุรกิจไม่ได้มีเพียง
การสร้างยอดขาย หรือการเพิ่มกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณความต้องการ
ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น การบริหารจัดการในด้านอื่นๆ ที่เป็นกำลังสนับสนุน
ล้วนมีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น เหนือขึ้นไปกว่ากำลังการสนับสนุน ก็คือระบบการ
ควบคุมภายในที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่ความเสียหาย การรั่วไหล
หรือแม้แต่การสูญเสียทรัพย์สิน เครื่องจักรที่ทำการผลิตก็ต้องมีการบำรุงรักษาและ
ตรวจสภาพตามระยะการใช้งาน ธุรกิจยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งต้องมีระบบการควบคุม
ภายในและการติดตามที่เข้มแข็ง เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงาน เพราะหากปล่อยปละละเลย กว่าจะทราบว่ามีความเสียหาย
เกิดขึ้นอาจไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาอันสมควร และเกิด
ปัญหาอื่นๆ ตามมา
ยิ่งปัจจุบันการบริหารจัดการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความ
ซับซ้อน การแข่งขันทวีความรุนแรง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจึง
จำเป็นต้องอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมาช่วย
จัดการกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น การประเมินสถานการณ์จะต้องมีการทบทวน
กันบ่อยครั้งขึ้น และการควบคุมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้น ก็จะต้องปรับ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์บ่อยครั้งขึ้นด้วย ซึ่งถือเป็นความท้าทายต่อความ
สามารถของผู้บริหารที่จะนำพากิจการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
นอกจากนี้ หากบริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ การเตรียมความพร้อมในด้านการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่
บริษัทควรเตรียมการแต่เนิ่นๆ เนื่องจาก ประเด็นอุปสรรคที่ทำให้เกิด
ความล่าช้าในการเข้าจดทะเบียนส่วนใหญ่พบว่า บริษัทยังมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอ และไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทควร
วางแผนในการดำเนินงานด้านนี้ ประมาณ 1-2 ปี
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คำ�ขอบคุณ

บรรณานุกรม

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอขอบคุณ คุณบุญณี กุศลโสภิต Chief Audit Executive บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์
ไอซี จำกัด และคุณวิไลพร อิทธิวิรุฬห์ หุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบและที่ปรึกษาใน
การออกหลักทรัพย์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้กรุณาทบทวนเนื้อหา และ
ให้ความเห็นในการพัฒนาคู่มือ Internal Control for IPO: การควบคุมภายใน
เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
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