บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทําสหกิจศึกษาเรื่ อง การตรวจสอบภายในกรณี ศึกษา การตรวจสอบการทุจริ ตของ
พนักงานธนาคารกสิ กรไทย สาขาวงแหวนรอบนอกเอกชัย ‟ บางบอน ผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี
หรื อแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเพื่อเป็ นแนวทาง ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริ การและการตรวจสอบภายใน
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ความหมายของประสิ ทธิภาพ
ไพนริ นทร์ ไพธรรมโชติวฒั น์ (2552: 1) กล่าวว่า ประสิ ทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่าเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลงานหรื อผลกําไร ลงทุนน้อยแต่ได้ผลกําไรมาก (Lower cost but
Maximized profit) หรื อ อาจจะไม่คาํ นึงถึง ต้นทุน แต่มองว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, คณะรัฐศาสตร์ , สาขาวิชารัฐศาสตร์ (2550: 59) กล่าวว่า
ประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิ งานนั้น คือ ผลสําเร็ จอันเป็ นผลเนื่ องมาจากการ ปฏิ บตั ิงานตามโครงการ
หรื อแผนงานนั้นตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ต้ งั ไว้หรื อ ได้คาดหวังไว้โดยหากนํามาศึกษาแล้วจะ
พบว่าประสิ ทธิ ผลนั้น หมายถึ ง ผลสําเร็ จที่เกิ ดขึ้นแล้ว ตัวเราคิดหรื อวางแผนที่ จะประกอบกิ จการใด
แล้วมารถทํากิจการนั้นให้ สําเร็ จได้ตามที่คิดหรื อวางไว้เรี ยกว่า การทํางานนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ปริ ญ ลักษิตานนท์ และสมชาย หิ รัญกิ ตติ (2542: 150) กล่ าวว่า การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน การวัดผลการปฏิ บตั ิงานโดยทัว่ ไปจะมีจุดเน้นของการดําเนิ นการ 3 ด้าน
อันได้แก่
1. ความประหยัด หมายถึง การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในการผลิตหรื อการดําเนินกิจกรรม
2. ความมีประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง การสร้ างผลผลิตในระดับที่สูงกว่าปั จจัยนําเข้า ความมีประสิ ทธิ ภาพ
วัดได้โดยนําปั จจัยนําเข้าจริ งหารด้วยผลผลิตจริ ง หากได้ค่าน้อยกว่าแสดงว่ามีผลผลิ ตเพิ่มขึ้นมากกว่า
การเพิ่มขึ้นของปั จจัยนําเข้า ซึ่งหมายถึง การดําเนินกิจกรรมขององค์กรมีประสิ ทธิภาพในกาดําเนินงาน
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3. ความมีประสิ ทธิผล หมายถึง ระดับการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้าว่าได้ก่อให้เกิผลผลิต
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้มากน้อยเพียงใด
ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง
1. ความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ ด้วยการใช้พลังงาน เวลา วัสดุ หรื อปั จจัย
ํ ่สุด
อื่นๆ ต่าที
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่นาํ เข้า (input) และผลที่ออกมา (output) เพือ่ สร้างให้เกิด
ํ ่สุด
ต้นทุนสําหรับทรัพยากรต่าที
3. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
อํานวย แสงสว่าง (2536: 86) กล่าวว่า ประสิ ทธิภาพ คือ อัตราการประเมินประสิ ทธิภาพในการ
ทํางานในตําแหน่งหน้าที่ของบุคลากรว่า มีความเหมาะสมในระดับใดนอกจากนั้น ก็จะมีการประเมิน
ศักยภาพของบุ คลากรในการทํางานในตําแหน่ งที่ น้ นั จะต้องมี การเพิ่มเติ มประสบการณ์ ในทางด้าน
ใดบ้าง จึงจะทําให้การทํางานในตําแหน่งหน้าที่น้ นั มีความสมบูรณ์
สรุ ปได้ว่า ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึงความสามารถในการดําเนิ นงานด้านต่างๆ ให้สําเร็ จลุ ล่วง
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์มากที่สุด
แนวคิดเกีย่ วกับการบริการ
ความหมายของการบริการ
ณัฐพัชร์ ล้อประเสริ ฐ (2549: 12) ให้ความหมายของคุณภาพบริ การไว้วา่ สิ่ งใดก็ตามที่ลูกค้า
รู้สึกพึงพอใจ และพูดถึงอยูเ่ สมอ เมื่อได้ใช้สินค้าและบริ การ ซึ่ งไม่ได้คาํ นึ งถึงแต่ประโยชน์การใช้สอย
แต่รวมถึงความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภค ความประทับใจ ความพึงพอใจ ไปจนถึงความภักดีของลูกค้า
ลักษณะของการบริการ
ศราวุทธ แจ้งใจดี (2552: 65) จากหลักการตลาดในปั จจุบนั ผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายต่างมุ่งเน้น
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็ นสําคัญ (Customer-Oriented) เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่
ลูกค้า โดยมิได้เว้นแม้แต่ธุรกิ จการบริ การที่มีลกั ษณะแตกต่างจากธุ รกิ จผลิ ตสิ นค้าเพื่อขายโดยทัว่ ไป
โดยที่การบริ การมีลกั ษณะสําคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) การบริ การไม่มีตวั ตนที่ผูซ้ ้ื อหรื อผูร้ ับบริ การจะจับต้อง
ได้ ดังนั้นการนําเสนอบริ การจึงต้องแสดงถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากบริ การนั้น นอกจากนี้ แสดงให้
ผูร้ ั บ บริ ก ารเห็ นถึ ง ความแตกต่ า งในส่ วนประกอบของบริ ก ารที่ ส ามารถสัมผัส ได้ หรื อรั บรู้ ไ ด้ท าง
กายภาพ ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ซึ่งได้แก่
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1.1 สถานที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารต้องจัดสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารอย่างสะดวก สบาย สะอาด โอ่ โถง และ
เหมาะสม เพื่อให้ความเชื่อมัน่ ในการเข้ามารับบริ การ
1.2 บุคคล ผูใ้ ห้บริ การต้องมีสุขภาพดี มีการแต่งกายที่เหมาะสม สะอาด บุคลิกดี มีอธั ยาศัยดี
กระตือรื อร้น เอาใจใส่ น่าเชื่อถือ เพื่อให้ผใู้ ช้บริ การเกิดความมัน่ ใจในการที่จะได้รับบริ การที่ดี
1.3 เครื่ องมือและอุปกรณ์ ผูใ้ ห้บริ ก ารต้องจัดหาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการบริ การที่ทนั สมัย
สะอาด จํานวนเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้ อมใช้งานอยูเ่ สมอ รวมถึงอุปกรณ์ ที่มีความจําเป็ นในการ
อํานวยความสะดวกต่างๆ
1.4 สัญลักษณ์ ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดทําสัญลักษณ์ ต่างๆ ที่อาํ นวยความสะดวกในการให้บริ การ
อย่างชัดเจน เช่น ห้องนํ้า ประตู กระจก ป้ ายบอกทิศทางไปยังห้องต่างๆ
1.5 ราคา ผูใ้ ห้บ ริ การต้องกําหนดราคาค่าบริ ก ารและสื่ อสารให้ ผูใ้ ช้บริ ก ารทราบตามความ
เหมาะสม
2. ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) โดยปกติการบริ การจะเป็ นการผลิตและการบริ โภค
ในเวลาเดี ยวกัน ผูร้ ับบริ การไม่สามารถแยกบริ การจากผูผ้ ลิ ต ไม่ว่าผูผ้ ลิตจะเป็ นบุคคลหรื อเครื่ องจักร
ถ้าบุคคลเป็ นผูจ้ ดั หาบริ การ หมายถึงบุคคลเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ การ และเนื่ องจากลูกค้าจะต้องอยู่
ในสถานที่ แ ละเวลาที่ ผ ลิ ต บริ การ ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู้จ ัด หาและลู ก ค้ า (Provider-Customer
Interaction) จึงเป็ นลักษณะที่สาํ คัญของการตลาดบริ การ
3. ไม่แน่นอน (Variability) การบริ การมีลกั ษณะของความไม่แน่นอนสู ง เนื่องจากขึ้นอยูก่ บั ว่า
ใครเป็ นผูใ้ ห้บริ การ เมื่อไร และที่ไหน ดังนั้นคุณภาพของการบริ การอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยูก่ บั
ว่าใครเป็ นผูใ้ ห้บริ การ ให้บริ การเมื่อไร ให้บริ การที่ไหน และให้บริ การอย่างไร ซึ่ งธุ รกิจบริ การมีวิธีการ
ควบคุมการบริ การ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ลงทุนในกระบวนการจัดจ้างและการฝึ กอบรมที่ดีกาํ หนดมาตรฐาน
ขั้นตอนการบริ การตลอดทั้งองค์กรอย่างมีแบบแผนเป็ นพิมพ์เขียวของการบริ การ (Service Blueprint)
และมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า
4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) การบริ การไม่สามารถเก็บไว้เป็ นสิ นค้าคงคลัง หรื อไม่
สามารถเก็บบริ การไว้ขายหรื อใช้งานภายหลังได้ ซึ่ งถ้าอุปสงค์ไม่คงที่การบริ การจะมี ปัญหา หรื อไม่
สามารถให้บริ การได้ทนั ทีหรื อมีลูกค้ามาใช้บริ การน้อยเกินไป ดังนั้กิจผูใ้ ห้บริ การจะต้องใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อที่จะปรับปริ มาณความต้องการซื้ อและการบริ การให้สอดคล้องกัน อาทิ การกําหนดราคา
ํ
ให้แตกต่างกันเพื่อปรับความต้องการซื้ อให้สม่าเสมอ
หรื อการเพิ่มพนักงานชั่วคราวเพื่อให้สามารถ
บริ การลูกค้าได้มากขึ้นในบางช่วง เป็ นต้น

6
คุณภาพของการบริการ
อลิษา ศรี สุขใส (2551: 27) ได้ศึกษาถึงการบริ การ (Service) ที่มีคุณภาพซึ่งประกอบไปด้วย
1. S ‟ SATISFACTION คือ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อผูใ้ ห้บริ การ
2. E ‟ EXPECTATION คือ ผูร้ ับบริ การมักจะคาดหวังการบริ การที่รวดเร็ วทันใจมี
ประสิ ทธิภาพและมีอธั ยาศัยไมตรี ดีงาม
3. R ‟ READINESS ความพร้อมในการให้บริ การ มีความพร้อมอยูต่ ลอดเวลา พร้อมให้บริ การ
อย่างฉับพลันและทันใจ ผูร้ ับบริ การจะชอบใจและรู้สึกประทับใจ
4. V ‟ VALUE คือ ความมีคุณค่าของการบริ การที่ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรี ยบลูกค้า ทําให้
ผูร้ ับบริ การถูกใจ ชอบ และประทับใจ
5. I ‟ INTEREST คือ ความสนใจต่อการบริ การ ให้ความสนใจ จริ งใจ ต่อลูกค้าทุกระดับและ
ทุกคนอย่างยุติธรรม เท่าเทียมกัน การปฏิบตั ิต่อลูกค้าจะต้องอ่อนโยน ให้เกียรติลูกค้าเสมอ
6. C ‟ COURTESY คือ ความมีไมตรี จิตในการบริ การ ด้วยใบหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส ท่าทางที่
สุ ภาพอ่อนโยน มีอธั ยาศัยของความเป็ นมิตร สร้างความอบอุ่นและเป็ นกันเอง
7. E ‟ EFFICIENCY คือ ความมีประสิ ทธิภาพของการดําเนินงานบริ การ ขึ้นอยูก่ บั การบริ การ
อย่างเป็ นระบบที่มีข้ นั ตอนชัดเจน โดยมีปรัชญาการบริ การ มีแผนในการให้บริ การ มียุทธศาสตร์ การ
บริ การที่มีคุณภาพ ตลอดจนการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรของผูป้ ฏิบตั ิงานในหน้าที่บริ การให้มีคุณภาพ
ความสํ าคัญของการบริการ
การให้บริ การที่ดีและมีคุณภาพ จะต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะ และความแนบเนียนต่างๆ
ที่จะทําให้ชนะใจลูกค้า ผูท้ ี่ติดต่อธุ รกิจหรื อบุคคลทัว่ ไปที่มาใช้บริ การ จึงถือได้วา่ มีความสําคัญอย่างยิง่
ในปั จจุบนั
มนกานต์ มีบุญลือ (2547: 30) ได้อธิ บายว่า ความพึงพอใจในการบริ การหรื อความสามารถใน
การสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ
1. ความสามารถในการบริ การอย่างเสมอภาค (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริ การ
งานที่มีฐานคติที่วา่ ทุกคนเท่าเทียมกัน
2. ความสามารถในการบริ การตรงเวลา (Timely service) หมายถึง การให้บริ การจะต้องตรงเวลา
รวดเร็ ว และทันต่อเวลา
3. ความสามารถในการให้บริ การอย่างเพียงพอ (Ample service) หมายถึง การให้บริ การต้องมีลกั ษณะ
ที่เหมาะสม (The right geographical location) Millet เห็นว่าความเสมอภาคหรื อการตรงต่อเวลาจะไม่มี
ความหมาย ถ้าไม่มีการให้บริ การที่เพียงพอ
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4. ความสามารถในการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) หมายถึง การให้บริ การที่เป็ นไป
ํ
อย่างสม่าเสมอ
โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็ นหลัก
5. ความสามารถในการให้บริ การอย่างก้าวหน้า (Progressive service) หมายถึง การให้บริ การที่มีการ
ปรับปรุ งคุณภาพและปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงานโดยทรัพยากรเท่าเดิมและพัฒนาการให้บริ การทั้งใน
ด้านการบริ การและในด้านคุณภาพให้มีความเจริ ญก้าวหน้าตามลักษณะของการบริ การนั้นๆ
ธนาคารกสิ กรไทย
ประวัติความเป็ นมา
ธนาคารกสิ กรไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิ ถุนายน พ.ศ. 2488 ด้วยทุ นจดทะเบียน 5 ล้านบาท
และพนักงานชุ ดแรกเริ่ มเพียง 21 คน มีอาคารซึ่ งเป็ นสาขาสํานักถนนเสื อป่ าในปั จจุบนั เป็ นที่ทาํ การ
แห่ งแรก การดําเนิ นงานของธนาคารประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดี เพียง 6 เดื อนหรื อเพียงงวดบัญชี
แรกที่สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 มียอดเงินฝากสู งถึง 12 ล้านบาท มีสินทรัพย์ 15 ล้านบาท
จากจุดที่เริ่ มต้นจนถึงวันนี้ ธนาคารกสิ กรไทยเติบโตอย่างมัน่ คง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 มี
ทุนจดทะเบียน 30,486 ล้านบาท มีสินทรัพย์จาํ นวน 2,474,871 ล้านบาท เงินรับฝากจํานวน 1,653,391
ล้านบาท เงินให้สินเชื่อจํานวน 1,548,238 ล้านบาท มีสาขาและสํานักงานย่อยในประเทศ จํานวน 1,128
สาขา แบ่งเป็ นเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 326 สาขา และส่ วนภูมิภาคจํานวน 802 สาขา มีสาขาและ
สํานักงานตัวแทนต่างประเทศจํานวน 14 แห่ง ได้แก่ สาขาลอสแองเจลิส สาขาฮ่องกง สาขาหมู่เกาะเคย์
แมน สาขาเซิ นเจิ้น สาขาเฉิ งตู สาขาย่อยหลงกัง่ สํานักงานผูแ้ ทนกรุ งปั กกิ่ง สํานักงานผูแ้ ทนนครเซี่ ยง
ไฮ้ สํานักงานผูแ้ ทนเมื องคุ นหมิ ง สํานักผูแ้ ทนงานกรุ งโตเกี ยว สํานักงานผูแ้ ทนกรุ งย่างกุ้ง ธนาคาร
ท้องถิ่ น นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว สํานักงานผูแ้ ทนกรุ งฮานอย และสํานักงานผูแ้ ทนนครโฮจิ
มินห์ สาขาและสํานักงานผูแ้ ทนในต่างประเทศเหล่านี้ ให้บริ การและส่ งเสริ มความสะดวกต่างๆ ด้าน
การค้า การเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่คา้ ทัว่ โลก
ตลอดระยะเวลากว่า 69 ปี ที่ผา่ นมา ธนาคารมุ่งมัน่ ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินใหม่อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้บริ การที่เป็ นเลิศแก่ลูกค้า ภายใต้คาํ ขวัญของธนาคารที่วา่ “บริ การ
ทุกระดับประทับใจ ”
ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคาร
ธนาคารกสิ กรไทย มีผลิตภัณฑ์และบริ การสําคัญ แบ่งได้เป็ น ได้แก่
1. บัญชีเงินฝาก
2. สิ นเชื่อ
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3. ส่ วนบริ การอื่น ๆ
1. ส่ วนบัญชีเงินฝาก
บัญชี เงินฝาก (K-Deposit) ตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง บริ หารการเงิ นได้ตามต้องการ
กับบริ การเงิ นฝากหลายรู ปแบบ ลงตัวกับการออม คล่องตัวกับการทําธุ รกิ จ ธนาคารกสิ กรไทย ความ
มัน่ คงทางการเงินที่คุณวางใจ ประกอบด้วย
· เงินฝากออมทรัพย์
· เงินฝากประจํา
- เงินฝากประจํา
- เงินฝากทวีทรัพย์
- เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
- เงินฝากประจําซูเปอร์ ซีเนียร์
· เงินฝากกระแสรายวัน
· บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
- บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสําหรับบุคคลที่มีถิ่นอยูใ่ นประเทศ
- บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสําหรับบุคคลที่มีถิ่นอยูน่ อกประเทศ
2. ส่ วนสิ นเชื่อ
2.1 สิ นเชื่อบุคคล สร้างอนาคตที่มนั่ คงของคุณอย่างมัน่ ใจ ด้วยบริ การสิ นเชื่ อหลากหลาย
รู ปแบบพร้อมเงื่อนไขที่ตอบสนองความต้องการแตกต่างกันของแต่ละคน อย่างตรงใจที่สุด
ประกอบด้วย
· สิ นเชื่อเงินสดทันใจกสิ กรไทย
· สิ นเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิ กรไทย
· สิ นเชื่อบุคคลเพื่อสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกสิ กรไทย
· สิ นเชื่อบุคคลเพื่อสวัสดิการกสิ กรไทย
· สิ นเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบํานาญ
2.2 สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย สิ นเชื่อบ้านกสิ กรไทย (K-Home Loan) สร้างอนาคตที่มนั่ คงของคุณ
อย่างมัน่ ใจ ด้วยบริ การสิ นเชื่ อหลากหลายรู ปแบบพร้อมเงื่อนไขที่ตอบสนองความต้องการแตกต่างกัน
ของแต่ละคน อย่างตรงใจที่สุด
· สิ นเชื่อบ้านกสิ กรไทย
· สิ นเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิ กรไทย
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· สิ นเชื่ออเนกประสงค์กสิ กรไทย
3. ส่ วนบริการอื่น ๆ
บริ การคุม้ ครองชีวิตและทรัพย์สิน (K-Bancassurance) เพราะ ในแต่ละวันที่ผา่ นไป การดําเนิ น
ชีวติ อาจมีความเสี่ ยงอยูต่ ลอดเวลา โอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุ, โรคภัยไข้เจ็บ และความไม่แน่นอนต่างๆ
เกิ ดขึ้นกับชี วิตและทรัพย์สินได้อยู่เสมอ ธนาคารกสิ กรไทยเล็งเห็ นถึ งความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า
ของธนาคารและอยากเป็ นส่ วนหนึ่ งในการนําเสนอบริ การดี ๆ สําหรับลูกค้าคนพิเศษของธนาคารที่จะ
มอบความแน่ นอนของชี วิตด้วยรู ปแบบบริ การต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างครอบคลุม เพื่อลูกค้าคนพิเศษเช่นคุณ
1.· ประกันชีวติ (รับประกันโดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต)
2 · ประกันวินาศภัย (รับประกันโดย บมจ.เมืองไทยประกันภัย)
· ประกันสุ ขภาพ
- ประกันภัยสุ ขภาพเหมาจ่าย
· ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
· ประกันเดินทางระหว่างประเทศ
· ประกันภัยวัยซน
· ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางภายในประเทศ
· ประกันภัยโจรกรรม
· ประกันภัยรถยนต์
- พ.ร.บ.
- ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1
- ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3
- ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+
· ประกันภัยอัคคีภัย
· ประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
· ประกันอุบตั ิเหตุสาํ หรับผูบ้ ริ หาร
· ประกันอุบตั ิเหตุสาํ หรับผูส้ ู งอายุ
3. บริการโอนเงินและชําระเงิน
ปลอดภัย รวดเร็ ว ทันสมัย ตอบสนองชีวิตยุคใหม่ ครอบคลุมได้ทุกความต้องการ
· ชําระค่าใช้จ่ายและบริ การ
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- ค่าสิ นค้าและบริ การ
- ลักษณะเด่นของบริ การ
· บริ การเช็คและดราฟต์
- เช็คธนาคาร (Cashier's Orders)
- เช็คเรี ยกเก็บ (Cheque Collection)
- ดราฟต์ในประเทศ (Domestic Draft)
- เช็คของขวัญ (Gift Cheque)
- เช็คทันใจ (Quick Cheque)
· โอนเงินในประเทศ
- โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิ กรไทย
- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น
- โอนเงินให้ผรู ้ ับที่ไม่มีบญั ชีธนาคาร (ส่ งเงินทัว่ ไทย)
· บริ การส่ งเงินที่กสิ กรไทยรับที่ไปรษณี ย ์ (K-Bank to Post)
· บริ การโอนเงินที่ตเู ้ อทีเอ็ม รับเงินที่เซเว่นอีเลฟเว่น (K-ATM to 7-Eleven)
· โอนเงินระหว่างประเทศ
- บริ การโอนเงินไปจีนทันใจ...ถึงที่หมายในวันเดียวกัน
- บริ การรับเงินโอนจากต่างประเทศ
- บริ การโอนเงินไปต่างประเทศ
4. บริการด้ านเงินตราต่ างประเทศ (K-Currency Exchange)
K-Currency Exchange (บริ การด้านเงิ นตราต่างประเทศ) รู ปแบบบริ การที่เป็ นมาตรฐานสากล
เชื่ อมโยงโครงข่ายกับธนาคารทัว่ โลก เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้าเช่นคุ ณ เพิ่อความสะดวกสบายใน
การติดต่อ พร้อมให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิดกับบริ การด้านเงินตราต่างประเทศ ทั้งการรับซื้ อ-ขายธนบัตร
ต่างประเทศ บริ การขายดราฟต์ บริ การซื้ อ-ขายเช็คเดินทาง บริ การรับซื้ อ-รับฝากตราสารเพื่อเรี ยกเก็บ
บริ การรับซื้ อเช็คเดินทางต่างประเทศ บริ การขายดราฟท์ต่างประเทศ และบริ การรับซื้ อ-รับฝาก-รับเรี ยก
เก็บเงินตามตราสารต่างประเทศ
5. บริการตั๋วแลกเงินกสิ กรไทยสํ าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทีไ่ ม่ แสวงหากําไร (K-B/E
Investment)
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หลักการและจรรยาบรรณหลักทีธ่ นาคารมุ่งหวัง
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมตั ิจรรยาบรรณฉบับนี้ เพื่อให้ถือปฏิบตั ิ ในการดําเนินกิจการทุก
ประเภทของธนาคาร จรรยาบรรณหลักที่ธนาคารกําหนดไว้ มี 8 ประการ ดังนี้
1. ความซื่อสั ตย์ (Integrity)
เรามุ่ ง มั่นกระทํา ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้อ ง ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตรงไปตรงมา ด้ว ย
หลักการในการต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของธนาคาร โดยถือปฎิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณหลักนี้ ในทุกกิจกรรมและในการตัดสิ นใจในทุกเรื่ องของธนาคาร เราจะดําเนิ นธุ รกิ จ
ด้วยความซื่ อสัตย์และคํานึงถึงความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร
2. ความไว้วางใจ (Trust)
เราให้ความนับถื อต่อเพื่อนร่ วมงาน ลูกค้า ผูถ้ ื อหุ ้น และเจ้าหน้าที่หน่วยราชการ โดยปฏิ บตั ิต่อ
บุคคลดังกล่าวในทํานองเดียวกันกับที่เราต้องการให้บุคคลเหล่านั้นปฏิ บตั ิต่อเรา เรามัน่ ใจว่าทุกคนจะ
ทุ่มเทความสามารถเต็มที่และทําหน้าที่อย่างดีที่สุดบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
3. การรักษาความลับ (Confidentiality)
เรายึดมัน่ ในการปกป้ องรักษาความลับของลูกค้าธนาคาร และรักษาความไว้วางใจของลูกค้าที่
มอบให้แก่เรา ด้วยการสร้างความมัน่ ใจว่า ข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมทางธุ รกิ จของลูกค้ายังคงเก็บ
รักษาไว้เป็ นความลับ เรามุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิต่อข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าแต่ละรายหรื อแต่ละองค์กร เช่นผูม้ ี
วิชาชีพพึงปฏิบตั ิ อันจะนํามาซึ่งความไว้วางใจธนาคาร
4. ความยึดมั่นในวิชาชีพ (Professionalism)
เราจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยทักษะ คุณวุฒิ และความรู ้ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานอย่างเชี่ยวชาญ ตาม
หลักวิชาชีพที่พึงปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอตลอดเวลา
5. บุคลากร (People)
เราจู งใจและสรรหาบุ คคลที่ มีค วามรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่ส อดคล้องกับ ความ
ต้องการของธนาคารเข้ามาร่ วมงาน และให้ความสําคัญต่อการเลื่ อนตําแหน่ งและการให้ผลตอบแทน
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน เราปฏิ บตั ิต่อเพื่อนพนักงานด้วยความเชื่ อมัน่ และศรัทธาว่า ทุกคน
คือทุนทรัพย์อนั ลํ้าค่าของธนาคารทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
6. ความเป็ นผู้นํา (Leadership)
เราเป็ นผูน้ าํ ในทุกด้านที่เป็ นสาระอันควร และใช้ความเป็ นผูน้ าํ ผลักดันการดําเนิ นงานของ
ธนาคารและสนับสนุ นการพัฒนาธุ รกิ จของบริ ษทั ของธนาคารกสิ กรไทย ให้ประสบผลสําเร็ จตาม
เป้ าหมาย ธนาคารได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจน และมุ่งเน้นให้พนักงานบรรลุวตั ถุประสงค์และกล
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ยุท ธ์ ของการเป็ นผูน้ ํา รวมทั้ง พัฒนาขี ดความรู ้ ค วามสามารถในการปฏิ บ ตั ิ งานให้แก่ พ นักงาน เพื่ อ
รองรับกับยุทธศาสตร์ ของธนาคารกสิ กรไทย และขจัดอุปสรรคที่ปิดกั้นการพัฒนาพนักงาน
7. ความเป็ นเจ้ าของ (Ownership)
เรามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน ที่ จ ะผลัก ดัน ให้ ธ นาคารประสบความสํา เร็ จ ตามเป้ าหมาย
ปรั บ ปรุ ง พัฒนาระบบการปฏิ บ ตั ิ ง านเพื่ อให้เกิ ดประสิ ท ธิ ผ ลสู งสุ ด เราทั้งหลายร่ วมกันดู แลจัดการ
ทรัพย์สินของธนาคารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มิให้เสื่ อมเสี ย สู ญหาย และใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
เสมือนหนึ่ งเป็ นทรัพย์สินร่ วมกันของเรา และคํานึ งถึงความสําเร็ จในระยะยาวของธนาคารตลอดเวลา
รวมทั้งไม่นาํ ทรัพย์สินของธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
8. การปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ (Compliance)
เราคาดหวัง ให้พนักงานทุ กคนยึดมัน่ ในการตัดสิ นใจและการดําเนิ นงานทางธุ รกิ จ ภายใต้
กรอบของกฎหมาย ข้อกําหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งประพฤติปฏิบตั ิตนอยูใ่ น
กรอบคุณธรรมที่ดีงาม
สั มพันธภาพกับลูกค้ า
ความสํ า เร็ จ ของธนาคารตั้ง อยู่บ นรากฐานความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ธนาคารจึ ง ต้อ งสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า โดยยึดหลักความซื่ อสัตย์สุจริ ต การรักษาจริ ยธรรม และความเชื่ อถื อซึ่ งกัน
และกันเราตระหนักดีวา่ ลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการและความคาดหวังแตกต่างกัน ธนาคารต้องสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยการมุ่งมัน่ พัฒนาการให้บริ การของธนาคารให้เข้าสู่ ระดับ
สากลอย่า งต่ อเนื่ อง เพื่ อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ของลู ก ค้า อย่า งที่ สุ ด และด้วย
ความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเราจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและ
ความต้องการของลู ก ค้า เพื่ อเสนอผลิ ตภัณฑ์และบริ ก ารที่ ตอบสนองความต้องการของลู กค้า อย่า ง
เหมาะสม ดังนี้
เราจะเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ธนาคารได้รับอนุ ญาตและมีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
การให้คาํ แนะนําแก่ลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลา เงื่อนไข สิ ทธิ ผลประโยชน์ และข้อผูกพันในการ
ให้บริ การแก่ลูกค้า เราจะนําเสนอข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจน ตามความเป็ นจริ ง และโปร่ งใสยุติธรรม
การโฆษณาที่เป็ นเท็จหรื อหลอกลวงให้ลูกค้าเข้าใจผิด เป็ นสิ่ งที่หา้ มกระทําเด็ดขาด
การเชื้ อเชิ ญลู กค้าให้มาใช้บริ การของธนาคารจะต้องไม่ระบุ เงื่ อนไขที่ ไม่ เป็ นธรรมและไม่
โปร่ งใส ที่ผกู พันกับการใช้บริ การอื่นที่ลูกค้ามีอยูก่ บั ธนาคารในปั จจุบนั และอาจมีในอนาคต เงื่อนไขจะ
ขึ้นอยูเ่ ฉพาะกับการตกลงยินยอมใช้บริ การตามที่เชื้อเชิญในครั้งนี้ เท่านั้น
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แนวคิดเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
คํานิยามของการตรวจสอบภายในที่สถาบันผูต้ รวจสอบภายใน (The Institute of Internal
Auditors: IIA) ได้กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice
of Internal Auditing) ดังนี้
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) คือ การให้ความเชื่ อมัน่ และการให้คาํ ปรึ กษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็ นอิสระ เพื่อเพิ่มคุ ณค่าและปรับปรุ งการดําเนิ นงานขององค์กรการตรวจสอบภายใน
ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของกระบวนการบริ หารความ
เสี่ ยง การควบคุมและการกํากับดูแล อย่างเป็ นระบบและเป็ นระเบียบ โดยผูต้ รวจสอบภายในขององค์กร
จะเป็ นผูท้ ี่ท าํ หน้าที่วิเคราะห์เสนอแนะและให้ค าํ ปรึ กษาจากกระบวนการตรวจสอบภายใน (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย,2548: 13-14)
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบภายใน
วัตถุ ป ระสงค์ของการตรวจสอบภายใน คื อการประเมิ นการควบคุ มขององค์ก รเพื่อให้
มัน่ ใจว่า องค์ก รสามารถบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์และเป้ าหมายของกิ จ การได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล ภายใต้ค่าใช้จ่ายและการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม โดยความเสี่ ยงของกิ จกรรมต่างๆ
ภายในองค์กรจะเป็ นปั จจัยสําคัญที่กาํ หนดทิศทางการทํางานของกิจกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของการตรวจสอบภายใน ซึ่งหมายถึงการจัดแผนงานตรวจสอบภายใน
จากข้อมูลของการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงขององค์กร (ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและสมาคมผู ้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2548:14)
ขอบเขตและหน้ าทีข่ องผู้ตรวจสอบภายใน
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน หมายถึง การทดสอบและการประเมินความพอเพียง
และความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร และคุณภาพของการปฏิบตั ิงานทุก
กิจกรรมภายในองค์กร ได้แก่
1. สอบทานและรายงานความเชื่ อถื อได้และความครบถ้วนของข้อมูล ทางการเงิ นการ
ปฏิบตั ิงานตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการวินิจฉัยและวัดผลการดําเนินงาน
2. สอบทานการดํา เนิ นงาน หรื อแผนงาน เพื่อให้แน่ ใจได้ว่าสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์
และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ และมีการปฏิ บตั ิงานตามแผนที่กาํ หนดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประหยัด มี
กระบวนการกํากับดูแลที่ดีและเหมาะสม
3. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสํา คัญต่อการดําเนิ นงานและการรายงานว่าได้มีการ
ปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบตั ิที่กาํ หนดไว้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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4. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่
จริ ง
5. ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า
ประเภทงานการตรวจสอบภายใน (ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและสมาคมผู ้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2548: 15-17)
บริ การให้ความเชื่ อมัน่ (Assurance Service) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่าง
เที่ยงธรรม เพื่อนํามาประเมินผลอย่างเป็ นอิสระในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงการควบคุ มและการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยต้องปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ
และเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพซึ่ งแบ่งได้ ดังนี้
1) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Operation Auditing) คือการตรวจสอบเพื่อประเมินระบบ
การควบคุ มภายในและประเมินคุ ณภาพของการดําเนิ นงานของฝ่ ายงานต่างๆ เช่ นการตลาด การผลิ ต
การบริ หารงานด้า นพัสดุ การบริ หารงานบุคคล และการจัดการด้านการเงิ นและบัญชี เป็ นต้น ทั้ง นี้
เพื่อให้องค์กรมีความมัน่ ใจว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุ มภายในที่ดีและการปฏิบตั ิงานเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) การตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Audit) คือการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานระบบงานต่างๆ ของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริ หารกําหนดไว้โดยมุ่งเน้น
‟ ความมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) คื อมี การจัดระบบงานเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการใช้
ทรัพยากรสําหรับแต่ละกิ จกรรมขององค์กรสามารถเพิ่มผลผลิ ตและลดต้นทุน ซึ่ งทําให้องค์กรได้รับ
ผลประโยชน์อย่างคุม้ ค่าที่สุด
‟ ความมีประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) คือมีการจัดระบบงานและวิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อ
มุ่งหวังให้ผลที่เกิดจากการดําเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรที่ได้กาํ หนดไว้
‟ ความประหยัด (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุ ร่าย พุ่มเฟื อย
ซึ่ งส่ งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนหรื อมีการใช้ทรัพยากรตํ่ากว่าที่กาํ หนดไว้ โดยยังได้รับผลผลิ ต
ตามเป้ าหมาย
3) การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) คือการตรวจสอบการ
ปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานต่า งๆ ภายในองค์กรว่า เป็ นไปตามข้อกําหนดทั้ง จากภายนอกและภายใน
องค์ก ร เช่ น กฎหมาย ระเบี ย บคํา สั่ ง มาตรฐาน นโยบาย แผนงาน และวิธี การที่ ก าํ หนดไว้ ซึ่ ง การ
ตรวจสอบประเภทนี้ อ าจถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการตรวจสอบทางการเงิ น หรื อ การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน หรื อจะทําการตรวจสอบแยกโดยเฉพาะ
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4) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) คือการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้
ของข้อมูลทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้ องกันทรัพย์สินและประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามีความเพียงพอที่จะมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลที่บนั ทึกและปรากฎใน
บัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้รวมทั้งสามารถป้ องกันการ
รั่วไหลสู ญหายของทรัพย์สินต่างๆ ได้
5) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) คือการตรวจสอบงานที่ใช้
ระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน การตรวจสอบประเภทนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการตรวจสอบภายในทั้ง
การตรวจสอบทางการเงิน หรื อการตรวจสอบการดําเนินงาน ผูต้ รวจสอบภายในจําเป็ นต้องมีความรู้ใน
ระบบงานสารสนเทศเพื่อให้สามารถดําเนิ นการตรวจสอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตามบาง
องค์ก รอาจจ้า งผูต้ รวจสอบที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยตรงมาดํา เนิ น กา ร
ตรวจสอบ เนื่ องจากเป็ นงานเทคนิ คเฉพาะผูต้ รวจสอบภายในที่ไม่ มีความรู้และความชํานาญต้องใช้
เวลานานพอสมควรที่ จะเรี ย นรู ้ ซ่ ึ ง อาจไม่ ทนั การหรื ออาจสร้ า งความเสี ย หายให้เกิ ดขึ้ นกับ งานของ
องค์กรโดยไม่ต้ งั ใจ วัตถุ ประสงค์ที่สําคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศ
เพือ่ ให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
6) การบริ การให้ความเห็นทางวิชาชี พในเรื่ องต่างๆ (Attestation) คือการตรวจสอบในเรื่ อง
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายมาจากฝ่ ายงานต่างๆ เช่น การตรวจสอบกรณี การทุจริ ตหรื อการกระทําที่ส่อไป
ในทางทุจริ ต ผิดกฎหมาย หรื อกรณี ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริ ต การ
ตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุขอ้ เท็จจริ งรวมถึงผลเสี ยหายที่เกิดขึ้น หรื อจะ
เกิดขึ้นและผูร้ ับผิดชอบพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้ องกัน
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
เป็ นการประเมินอย่างเป็ นระบบและสนับสนุ นให้มีการปรับปรุ งความเพียงพอและ
ความมีประสิ ทธิ ผลของระบบการบริ หารความเสี่ ยง ระบบการควบคุม และระบบการกํากับดูแลกิจการ
ที่ ดี เพื่ อ สร้ า งความมั่น ใจอย่า งสมเหตุ ส มผลว่า ระบบต่ า งๆ ที่ ก ล่ า ว สามารถปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพเพื่ อให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ป ฏิ บ ตั ิ ง านต่ า งๆ ขององค์ก รทั้ง ในด้า นประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล ดัง นั้น การจะเข้า ใจถึ ง ลัก ษณะของงานตรวจสอบภายในจึ ง ต้อ งทํา ความเข้า ใจถึ ง
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุ มภายใน และการกํากับดูแล (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2548: 18)
อนึ่ ง การตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐานจะกําหนดให้มีการวางแผนการตรวจสอบตาม
ความเสี่ ยง หมายถึง การจัดลําดับของการจัดสรรทรัพยากรของการตรวจสอบไปในจุดที่มีความเสี่ ยงสู ง
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เป็ นต้น โดยพิจารณาจากผลการประเมิ นความเสี่ ย งที่สํา คัญที่ มี ผลกระทบต่ อการประกอบกิ จกรรม
วัตถุประสงค์ ทรัพยากรและการดําเนิ นงาน รวมถึงวิธีการที่สามารถทําให้รักษาผลกระทบของความ
เสี่ ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
การควบคุมภายใน คือ การออกแบบขั้นตอนวิธีการทํางานเพื่อก่อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ใน
เรื่ องต่าง ๆดังต่อไปนี้
‟ ความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลและรายงานทางการเงินและการปฏิบตั ิงาน
‟ การปฏิบตั ิตามนโยบาย แผนงาน กระบวนการปฏิบตั ิงาน กฎหมาย และกฎระเบียบ
‟ การดูแลป้ องกันทรัพย์สิน
‟ การดําเนินงานอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ
‟ การบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร และเป้ าหมายของการดําเนินงานหรื อโครงการ
ประเภทของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
‟ การควบคุมแบบป้ องกัน (Preventive Controls) เป็ นการควบคุมที่ตอ้ งการไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาด หรื อความไม่ถูกต้อง ความไม่เหมาะสมทั้งหลายเกิดขึ้นได้ ดังนั้น จึงเป็ นการควบคุมที่เกิดขึ้น
ก่ อนเหตุ ก ารณ์ ที่ไ ม่พึ ง ปรารถนาจะเกิ ด วิธี การควบคุ ม ชนิ ดนี้ จะก่ อให้เกิ ดอุ ป สรรคขัดขวางการทํา
รายการบางชนิด เช่นการตรวจสอบเครดิตลูกค้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าที่ไม่ดี
‟ การควบคุ มแบบค้นหา (Detective Controls) เป็ นการค้นหาข้อผิดพลาดหลังจากที่
ความผิดเหล่านั้นได้เกิดขึ้นแล้ว
‟ การควบคุ มแบบแก้ไข (Corrective Controls) เป็ นการควบคุ มที่จะดําเนิ นการแก้ไข
ปัญหาที่ตรวจพบจากการใช้วธิ ีการควบคุมแบบค้นหา
‟ การควบคุมแบบสั่งการ (Directive Controls) เป็ นวิธีการควบคุมที่ได้รับการออกแบบมา
เพื่อให้ได้รับผลซึ่งเป็ นที่ตอ้ งการของฝ่ ายบริ หาร
‟ การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เป็ นการควบคุมที่สร้างขึ้นเพื่อชดเชย
วิธีการควบคุมที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ หรื ออย่างน้อยก็สามารถทดแทนหรื อชดเชยได้บางส่ วน
มาตรฐานของการตรวจสอบภายในกําหนดให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในควรมี ส่วน
ช่วยให้องค์กรสามารถดํารงประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมต่างๆ เอาไว้ดว้ ยการประเมินความพอเพียงและ
ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ มนั้นๆ และสนับสนุ นให้เกิ ดการปรั บ ปรุ งให้ดีข้ ึ นอย่า งต่ อเนื่ อง โดยให้
ครอบคลุมถึงการกํากับดูแล การดําเนินงานและระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรซึ่งจะรวมถึง
‟ ความถูกต้อง ครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการดําเนินงาน
‟ ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน
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‟ การดูแลรักษาทรัพย์สิน
‟ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและสัญญาต่างๆ
กระบวนการตรวจสอบภายใน (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย, 2548: 125-254) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการตรวจสอบ เป็ นการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ ย ง
(Risk Based Audit Plan) หมายถึงการวางแผนการตรวจสอบโดยการนําการประเมินความเสี่ ยงมาเป็ น
เครื่ องมือเพื่อกําหนดลําดับกิ จกรรมการตรวจสอบและความถี่ ในการตรวจสอบในแต่ละกิ จกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งผูต้ รวจสอบภายในจะต้องคํานึงถึง
‟ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการตรวจสอบและวิธีการที่ใช้ในการควบคุมผลการดําเนิ นงาน
ของงานนั้น
‟ ความเสี่ ยงที่สําคัญของกิจกรรม วัตถุประสงค์ ทรัพยากร การปฏิบตั ิงานและวิธีการที่จะ
ใช้ในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
‟ ความเพียงพอและความมีประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความเสี่ ยงของกิจกรรมนั้นๆ
‟ โอกาสที่จะปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุมภายในสําหรับกิจกรรม
นั้นๆ
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการสํ าหรับงานตรวจสอบ จะเริ่ มจากการกําหนดวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของงาน การศึ กษาข้อมูลภูมิหลังการคัดเลื อกที มที่ จะทําการตรวจสอบรวมทั้งการจัดเตรี ยม
ทรัพยากรอื่นๆ การจัดทําแนวการตรวจสอบเบื้องต้น การแจ้งผูร้ ับการตรวจและบุคคลที่ เกี่ ยวข้องให้
ทราบว่างานตรวจสอบกําลังจะเริ่ มขึ้ นเมื่ อใดกําหนดวิธีการตรวจและบุ คคลที่ ตอ้ งส่ งผลรายงานการ
ตรวจสอบให้ การขอการอนุมตั ิให้ทาํ การตรวจสอบได้
ขั้นตอนที่ 3 การสํ ารวจเบือ้ งต้ นและการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เป็ นการสํารวจ
และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ ยวกับกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบ ณ สถานที่ปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการ
ตรวจสอบโดยที่ยงั ไม่ได้ทาํ การทดสอบโดยละเอียด และเป็ นการสํารวจและทําความเข้าใจกับระบบการ
ควบคุ มภายใน ความเสี่ ยงที่จะทําให้ระบบการควบคุ มภายในล้มเหลว ตลอดจนผลกระทบต่อองค์กร
หากเกิดความล้มเหลวของระบบการควบคุมภายในที่ได้กาํ หนดไว้แต่ละงานหรื อกิจกรรมที่ตรวจสอบ
ได้แก่
‟ การอธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ร ะบบการควบคุ ม ภายใน ซึ่ งประกอบด้ว ยการใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (Internal Control Questionnaire ‟ICQ), การอธิ บายระบบโดย
ใช้แผนผังแสดงทางเดินของการทํางาน (Flowcharts) และการพรรณนาความ (Narrative Descriptions),
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การ Walk ‟ Through กระบวนการปฏิ บตั ิ งานของงานใดงานหนึ่ ง การทดสอบระบบแบบจํากัด
(Limited Testing of the System) และการทดสอบระบบสารสนเทศเพิ่มเติม (Extended Testing of the
Information System)
‟ การประเมินการควบคุมภายในเบื้องต้น เป็ นการนําเครื่ องมือ Internal Control Matrices
ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงผลของงานตรวจสอบและบันทึกผลการประเมินของผูต้ รวจสอบ
ภายในที่ เป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ใ นการตรวจสอบ โดยจะแสดงข้อ มู ล เช่ น วัตถุ ประสงค์ใ นการ
ตรวจสอบ ผลลัพ ธ์ ที่ สําคัญที่ ไ ด้จากการสํารวจเบื้ องต้น คํา อธิ บ ายและทดสอบการควบคุ ม ภายใน
ลักษณะและความรุ นแรงของความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้น วิธีการควบคุ มที่เหมาะสมและชนิ ดของการ
ควบคุมที่เกี่ยวข้องในแต่ละผลลัพธ์ ผลการประเมินของผูต้ รวจสอบภายในของแต่ละผลลัพธ์
‟ การประเมินความเสี่ ยงของผูต้ รวจสอบอีกครั้ง เป็ นการประเมินระดับความเสี่ ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการทํางานของผูร้ ับการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปรี ยบเทียบกับความเสี่ ยงที่ได้ประเมินไว้
ในขั้นตอนการวางแผนก่อนเริ่ มงานตรวจ ความเสี่ ยงที่ได้รับการประเมินอีกครั้งอาจจะปรากฏผออกมา
ว่า เสี่ ยงน้อยกว่าความเสี่ ยงที่อาจจะมีอยู่ในงานหรื อกิ จกรรมอื่นที่อยู่ในข่ายที่จะต้องตรวจ ซึ่ งถ้าเป็ น
เช่นนั้น ผูต้ รวจสอบก็ควรจะเบนเข็มไปสู่ งานที่มีความเสี่ ยงสู งกว่า
ขั้น ตอนที่ 4 การทดสอบสาระสํ า คั ญ และเรื่ อ งที่ต รวจพบ ในกระบวนการตรวจสอบ
หลังจากที่ผตู้ รวจสอบภายในดําเนิ นการสํารวจขั้นต้นและประเมินระบบการควบคุมภายในแล้ว หาก
หลัก ฐานข้อมู ลที่ วิเคราะห์ รวบรวมได้ย งั ไม่ เพี ย งพอที่ จะใช้ส รุ ป ผลหรื อจัดทํา เรื่ องที่ ตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะ ในขั้นตอนต่ อไปผูต้ รวจสอบจะต้องดําเนิ นการขยายการทดสอบเพิ่ ม เติ ม (Expanded
Testing) เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบหรื อทดสอบอย่างเพียงพอแล้วและสามารถให้
ข้อสรุ ปได้วา่ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบได้บรรลุสามารถให้ความเห็นและจัดทําเรื่ องที่ตรวจพบได้
และหลังจากที่ผตู้ รวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและทดสอบรายการที่จาํ เป็ นแล้ว
ผูต้ รวจสอบภายในอาจพบข้อเท็จ จริ งที่จาํ เป็ นต้องมี การเสนอให้ปรั บปรุ งหรื อแก้ไข เรื่ องที่ ตรวจพบ
(Findings หรื อ Observations) หรื อ ประเด็น (Points of Issues) ซึ่ งผูต้ รวจสอบภายในต้องจัดทําขึ้นเพื่อ
ใช้สรุ ปผลการตรวจสอบเบื้องต้นกับผูร้ ับการตรวจ โดยทัว่ ไปผูต้ รวจสอบภายในจะจัดเตรี ยมโดยใช้
กระดาษทําการเพื่อสรุ ปเรื่ องที่ตรวจพบ (Summary Finding Sheets) ซึ่ งจะช่ วยให้สามารถจัดทําร่ าง
รายงาน การตรวจสอบสําหรับประกอบการประชุ มสรุ ปผลการตรวจสอบกับผูร้ ับการตรวจสอบได้ง่าย
ขึ้น ซึ่ งเรื่ องที่ตรวจพบจะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
‟ ข้อเท็จจริ ง (Condition) คือสิ่ งที่เป็ นอยูจ่ ริ ง (What dose Exists) ที่ผตู้ รวจสอบภายในพบ
จากกระบวนการตรวจสอบ
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‟ หลักเกณฑ์ (Criteria) คือมาตรฐานที่ผตู้ รวจสอบใช้อา้ งอิงเปรี ยบเทียบในกระบวนการ
ตรวจสอบ ซึ่ งสิ่ งที่ผตู ้ รวจสอบภายในใช้อา้ งอิงหรื อเปรี ยบเทียบ ได้แก่ นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิงาน
แผนงาน มาตรฐาน เป้ าหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ กํา หนดต่ า งๆที่ ก ํา หนดขึ้ น ในองค์ ก ร กฎหมาย
ข้อ กํา หนดของหน่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ลที่ ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามตํา ราหรื อแนวปฏิ บ ัติ อ ัน เป็ นสากลและ
เอกสารอ้างอิงต่างๆ
‟ สาเหตุ (Cause) คือ ต้นเหตุของความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่เป็ นอยู่กบั สิ่ งที่ควรจะเป็ น
(Why the Difference Exists) สาเหตุของความแตกต่างที่เกิดขึ้นอาจมีได้หลากหลาย โดยในบางครั้งผูร้ ับ
การตรวจสอบอาจจะยอมรับความเสี่ ยงของความแตกต่างเนื่ องจากถื อเป็ นเรื่ องเล็กน้อยไม่มีนยั สําคัญ
หรื ออาจจะเกิดจากการตัดสิ นใจใช้วธิ ี การควบคุมหรื อจัดการความเสี่ ยงอื่นเพื่อชดเชยก็ได้
‟ ผลกระทบ (Effect) คื อ ผลของความแตกต่างที่เกิ ดขึ้นซึ่ งอาจสร้ างความเสี ยหายแก่
องค์กร (Impact of the Difference) เป็ นผลกระทบที่มีต่อการดําเนิ นงาน งบการเงินขององค์กรเช่ น
สู ญเสี ยรายได้ ขาดทุน มีค่าใช้จ่ายสู งขึ้น ประสิ ทธิ ภาพไม่ดี ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย
ที่วางไว้ ขั้นตอนซับซ้อน บริ การลูกค้าล่ าช้า เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั จะต้องคํานึ งถึ ง
ระดับความรุ นแรงของผลกระทบว่ามากน้อยเพียงไรต่อองค์กร
‟ ข้อเสนอแนะ (Recommendation) คือ แนวทางในการแก้ปัญหา ในการเขียนข้อเสนอแนะ
ผูต้ รวจสอบภายในควรต้อ งพิ จ ารณาจากข้อ เท็ จ จริ ง ที่ ต รวจพบว่า มี ส าเหตุ ม าจากอะไรการเขี ย น
ข้อ เสนอแนะต้อ งมี แ นวทางเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาไม่ ใ ช่ เ พี ย งบอกว่ า ให้ พิ จ ารณาแก้ ไ ขในการจัด ทํา
ข้อเสนอแนะที่ดี ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องพิจารณาเรื่ องต่อไปนี้ประกอบด้วย ได้แก่
„ ควรแก้ไขสาเหตุของปั ญหาหรื อลดความเสี่ ยง
„ คุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งลงทุนเพิ่ม
„ สอดคล้องกับการดําเนินงานของหน่วยงาน
„ ระบุวธิ ี การแก้ปัญหาในระยะสั้นระยะยาว
„ ผูร้ ับการตรวจสอบมีขีดความสามารถและความชํานาญพอที่จะแก้ไขปั ญหาได้
„ เทคโนโลยีที่นาํ เสนอมีอยูจ่ ริ ง
ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผลและการติดตามผล เป็ นการรายงานผลของการตรวจสอบไปยัง
ฝ่ ายบริ หารหรื อลูกค้าของผูต้ รวจสอบภายในว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุตาม
วัตถุ ป ระสงค์ที่ วางไว้หรื อไม่ มี เรื่ องที่ ตรวจพบและข้อเสนออะไรบ้า ง ที่ จะให้ฝ่ ายบริ หารพิ จารณา
ปรับปรุ งหรื อดําเนิ นการต่อ เพื่อให้ระบบการควบคุ มภายในและการดําเนิ นงานดี ข้ ึน ซึ่ งลักษณะของ
รายงานการตรวจสอบที่ดีจะต้องประกอบด้วย
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‟ ถูกต้อง (Accurate) รายงานการตรวจสอบจะต้องถูกต้อง ไม่มีขอ้ ผิดพลาด เป็ นข้อเท็จจริ ง
และไม่มีการบิดเบือนข้อมูล ข้อมูลที่นาํ เสนอในรายงานต้องมีการรวบรวม ประเมินสรุ ปผล และได้มี
การสอบทานเพื่อนําเสนอในรายงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
‟ เที่ยงธรรม (Objective) รายงานตรวจสอบ ต้องมีความเป็ นธรรมและยุติธรรมเรื่ องที่ตรวจ
พบ ข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะ ต้องเขียนขึ้นโดยปราศจากอคติ ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อ
โดยอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลใด ๆ
‟ ชัดเจน (Clear) รายงานการตรวจสอบต้องเข้าใจง่ าย เป็ นเหตุ เป็ นผล ความชัดเจนจะ
เกิ ด ขึ้ น จากการเขี ย น โดยหลี ก เลี่ ย งการใช้ศ ัพ ท์เ ทคนิ ค ที่ เ ข้า ใจยากและระบุ เ ฉพาะข้อ มู ล ที่ สํ า คัญ
สอดคล้องกับประเด็นที่รายงาน
‟ สั้ นกระชับ (Concise) รายงานการตรวจสอบต้องตรงประเด็ น หลี ก เลี่ ย งคําและ
รายละเอียดที่ไม่จาํ เป็ นปราศจากคําเผือ่ หรื อคําซ้อน
‟ สร้างสรรค์ (Constructive) รายงานการตรวจสอบที่สร้างสรรค์จะช่วยลูกค้าหรื อองค์กร
ให้ดีข้ ึน เนื้อหาสาระที่นาํ เสนอต้องเป็ นประโยชน์และช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
‟ ครบถ้วน/สมบูรณ์ (Complete) รายงานการตรวจสอบต้องมีรายละเอียดครบถ้วนเพียง
พอที่จะสนับสนุนเรื่ องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะและข้อสรุ ปหรื อความเห็น
‟ ทันเวลา (Timely) รายงานการตรวจสอบเมื่อทําเสร็ จต้องส่ งทันที ในกรณี ที่พบเรื่ อง
สําคัญระหว่างตรวจสอบต้องมีการรายงานทันที เพื่อให้ผรู ้ ับการตรวจสอบสามารถนําไปแก้ไขปรับปรุ ง
ได้ทนั เวลา
การติดตามผลการตรวจสอบ ซึ่ งฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้องจัดให้มีกระบวนการติดตาม
ผลการตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขนั้น ฝ่ ายจัดการได้นาํ ไปปฏิ บตั ิ
อย่า งมี ประสิ ทธิ ผล หรื อผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ได้ยอมรั บความเสี่ ย งจากการไม่ป ฏิ บ ตั ิตามระเบี ยบหรื อ
กฎเกณฑ์ขององค์กร
ความสํ าคัญและประโยชน์ ของการตรวจสอบภายใน (อุษณา ภัทรมนตรี , 2547: 1-18) การ
ตรวจสอบภายในเป็ นกิ จกรรมประเมิ น ผลอิ ส ระ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บ ัติง านในองค์ก ารให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย โดยการเสนอรายงานเกี่ ยวกับกิ จกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์การ เพื่อให้
องค์การได้รับผลตอบแทนระยะยาวสู งสุ ดและองค์การได้รับการพัฒนาให้มีการเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง
ยัง่ ยืน การตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสําเร็ จดังกล่าวได้ เนื่ องจากการตรวจสอบภายในเป็ น
งานที่เกี่ยวข้องกับ
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1) ส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่ งเป็ นข้อ
เรี ยกร้องและความต้องการจากสังคมภายในประเทศและจากผูล้ งทุนต่างชาติในปั จจุบนั ให้มีการกํากับ
ดูแลซึ่ งเป็ นมาตรการถ่วงดุ ลแห่ งอํานาจ (Check and Balance) ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ าย
จัดการ เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและพันธะกิ จที่จะเพิ่มมูลค่าขององค์การและรักษา
ผลประโยชน์ระยะยาวของทุกฝ่ าย
2) ส่ งเสริ มให้ เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบและการรายงานตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(Responsibility and Accountability) โดยการแบ่งแยกหน้าที่ความรั บผิดชอบให้ชดั เจนและมีการ
รายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้
3) ส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลของการปฏิ บ ั ติ ง าน (Efficiency
andEffectiveness of Performance) การตรวจสอบเป็ นการประเมินและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการใช้
ทรัพยากรและผลการปฏิบตั ิงานของการปฏิ บตั ิงานอย่างเที่ยงธรรมเป็ นกลาง และมีมาตรฐานส่ งเสริ ม
ให้การจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การเป็ นไปอย่างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญเพื่อให้ได้ผล
งานที่ เป็ นประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อองค์ก าร มิ ใ ช่ หน่ วยงานหนึ่ ง มี ท รั พ ยากรมากเกิ นความจํา เป็ นแต่ อี ก
หน่วยงานหนึ่งเกิดความขาดแคลนหรื อเกิดปั ญหาที่แต่ละหน่วยงานพยายามหาประโยชน์สูงสุ ดสําหรับ
หน่วยงานของตน แต่เกิดผลเสี ยต่อเป้ าหมายรวม (Sub Optimization)
4) ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) การตรวจสอบช่วยลดโอกาสของการ
ประพฤติไม่ชอบ การทุจริ ต หรื อเหตุการณ์ความเสี่ ยงสู งเกินกว่าที่ฝ่ายบริ หารกําหนดไว้โดยการสื่ อสาร
ให้ทราบตัวชี้วดั การทุจริ ตและเพื่อการแก้ไขปั ญหาอย่างทันการ
เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique)
เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผูต้ รวจสอบควร
นํามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้หลักฐานที่ดีและเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เป็ นไป
ตามวัตถุ ประสงค์และแผนการตรวจสอบที่ กาํ หนด ดังนั้นผูต้ รวจสอบจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
วิธีการตรวจสอบแบบต่าง ๆ และเลือกใช้เทคนิ คการตรวจสอบให้เหมาะสมกับการตรวจสอบในแต่ละ
กรณี ซึ่ งบางกรณี ผูต้ รวจสอบอาจใช้เทคนิ คการตรวจสอบหลายอย่างมาประกอบกัน เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
หลักฐานที่เพียงพอที่ผูต้ รวจสอบจะเสนอความเห็ น และข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการปฏิ บตั ิงาน
เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบโดยทัว่ ไปมีดงั นี้
1. การสุ่ มตัวอย่ าง เป็ นการเลื อกข้อมูลแต่เพียงบางส่ วน ซึ่ งสามารถใช้เป็ นตัวแทนของ
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อนํามาตรวจสอบ การสุ่ มตัวอย่างต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
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โดยคํานึ งถึ งว่าข้อมูลทั้งหมดมีโอกาสได้รับการเลือกเท่า ๆ กัน ผลที่ได้รับจึงจะแสดงสภาพที่ เป็ นจริ ง
หรื อใกล้เคียงความจริ งมากที่สุด ซึ่ งในปั จจุบนั นิยมใช้กนั อยู่ 4 วิธี คือ
1.1 วิธี Random Sampling เป็ นการเลือกตัวอย่างจํานวนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมด โดยให้แต่ละหน่วย
ของข้อมูลมีโอกาสที่จะได้รับเลือกเท่าเทียมกันและเป็ นไปอย่างยุติธรรม เช่น การจับสลาก เป็ นต้น
1.2 วิธี Systematic Sampling เป็ นการเลือกตัวอย่างโดยการกําหนดระยะหรื อช่วงตอนของตัวอย่าง
ที่จะเลือกด้วยวิธีแบ่งไว้เท่า ๆ กัน เช่น เลือกตัวอย่างใบสําคัญ 1 ฉบับ จากใบสําคัญทุก ๆ 15 ฉบับ เป็ น
ต้น
1.3 วิธีการแบ่งข้อมูลออกเป็ นกลุ่ม
1.3.1 Stratified Sampling เป็ นการเลื อกตัวอย่างของข้อมูลที่ มีลกั ษณะแตกต่างกัน โดยมี
วิธีดาํ เนินการเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
1) แบ่งข้อมูลออกเป็ นกลุ่มโดยการรวบรวมข้อมูลที่มีลกั ษณะเหมือนกันไว้ ในกลุ่มเดียวกัน
2) สุ่ มเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ ง โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างอาจแตกต่างกัน
ไปในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ตวั อย่างที่ดี มีความถูกต้องและเชื่ อถือได้ วิธีน้ ี เหมาะสําหรับการตรวจสอบ
พัส ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ มี ป ริ ม าณมาก และสถานที่ เ ก็ บ มี หลายแห่ ง ซึ่ งทําให้ข ้อมูล มี โอกาสได้รั บ การสุ่ ม
ตรวจสอบเท่าเทียมกัน
1.3.2 Cluster sampling เป็ นการเลื อกตัวอย่างของข้อมูลที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึ งกัน โดยมี
วิธีดาํ เนินการเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
1) แบ่งข้อมูลออกเป็ นกลุ่มโดยกําหนดจํานวนเท่ากัน ซึ่ งถือตําแหน่งที่ต้ งั หรื อการเก็บรวบรวม
รายการเป็ นเกณฑ์ สําหรับการกําหนดจํานวนกลุ่มและจํานวนรายการในแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กบั ลักษณะ
และปริ มาณของข้อมูลที่มีอยูท่ ้ งั หมด
2) สุ่ มเลือกกลุ่มต่าง ๆ ที่แบ่งไว้มาเป็ นตัวอย่าง กล่าวคือ เลือกทั้งกลุ่ม มาเป็ นตัวอย่างในการ
สุ่ มเลือกตัวอย่างนี้ ซึ่ งจะเป็ นจํานวนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ลักษณะและขนาดของข้อมูล
1.4 วิธี Selective หรื อ Judgments Sampling เป็ นการเลือกข้อมูลที่ข้ ึนอยูก่ บั การตัดสิ นใจของผู้
ตรวจสอบว่ า จะพิ จ ารณาเลื อ กสุ่ ม ตัว อย่ า งใดบ้า ง โดยตัว อย่า งที่ สุ่ ม เลื อ กนั้น ควรเป็ นสิ่ ง ของที่ มี
คุณลักษณะพิเศษซึ่งเคลื่อนย้ายหรื อหยิบฉวยได้ และอาจก่อให้เกิดการทุจริ ตได้ดว้ ย
2. การตรวจนับ เป็ นการพิสูจน์จาํ นวนและสภาพของสิ่ งที่ตรวจนับว่ามี อยู่ครบถ้วนตามที่
บันทึกไว้หรื อไม่ สภาพของสิ่ งของนั้นเป็ นอย่างไร อยู่ในสภาพชํารุ ดเสี ยหายหรื อไม่ มีการเก็บรักษา
อย่างไร โดยปกติ การตรวจนับนี้จะใช้การตรวจสอบเงินสด วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ และยานพาหนะ เป็ นต้น
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ข้ อจํากัด
1. สิ นทรัพย์ที่ตรวจนับจะต้องมีรูปร่ าง หรื อมีหลักฐานที่สามารถแสดงสภาพของ สิ นทรัพย์
นั้น เช่น เช็ค พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ สัญญาใช้เงิน เป็ นต้น
2. การตรวจนับมิใช่เป็ นเครื่ องพิสูจน์กรรมสิ ทธิ์ ของสิ นทรัพย์เสมอไป
3. การยืนยันยอด เป็ นการขอให้บุคคลที่ไม่ใช่ ผูร้ ับตรวจซึ่ งทราบเรื่ องเกี่ ยวกับหลักฐาน
ต่าง ๆ ให้การยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังผูต้ รวจสอบโดยตรง การยืนยันนี้ เมื่อปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
จะถือเป็ นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุด เนื่ องจากบุคคลดังกล่าวไม่จาํ เป็ นต้องปิ ดบังข้อเท็จจริ ง เทคนิค
นี้ส่วนใหญ่ใช้กบั การยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร หรื อสิ นทรัพย์ซ่ ึงอยูใ่ นความครอบครองของบุคคลอื่น
ข้ อจํากัด
อาจไม่ได้รับความร่ วมมือตอบยืนยันมาให้ผูต้ รวจสอบทราบ หรื อมีข้อขัดข้องอื่น ๆ ที่ทาํ ให้
คําตอบที่ได้รับมีจาํ นวนน้อยเกิ นสมควร เช่ น หนังสื อยืนยันยอดไม่ถึงมือผูร้ ับ เป็ นต้น ซึ่ งทําให้การ
ตรวจสอบเรื่ องนั้นไม่ได้รับหลักฐานอย่างเพียงพอ
4. การตรวจสอบเอกสารใบสํ าคัญ เป็ นการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี
ซึ่ งเอกสารเหล่ า นี้ พิ สู จ น์ ค วามถู ก ต้อ งของรายการที่ ล งไว้ใ นสมุ ด บัญ ชี ไ ด้ วิ ธี ก ารตรวจนี้ เรี ย กว่ า
“Vouching” ทั้งนี้ ผูต้ รวจสอบควรตรวจสอบเอกสารโดยระมัดระวังว่า
- เป็ นเอกสารจริ ง ไม่ใช่เอกสารปลอมหรื อผ่านการแก้ไข
- มีการบันทึกรายการโดยถูกต้อง ครบถ้วน
- มีการอนุมตั ิรายการตามระเบียบของทางราชการ
ข้ อจํากัด
1. เอกสารอาจมีการปลอมแปลงแก้ไขหรื อจัดทําใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่ระบบการ
ควบคุมภายในไม่รัดกุมหรื อขาดการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม
2. การตรวจเอกสารบางครั้ ง อาจไม่แสดงถึ งสภาพที่ มีอยู่จริ ง เช่ น การตรวจสอบทะเบียน
รถยนต์ที่ไม่สามารถพิสูจน์วา่ มีตวั รถยนต์อยูจ่ ริ ง เป็ นต้น
5. การคํานวณ เป็ นการพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็ นหลักฐานที่เชื่ อถือได้มาก ผู้
ตรวจสอบควรทําการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพื่อให้แน่ ใจว่ายอดที่แสดงเป็ นยอดที่ถูกต้อง กรณี ที่มีการ
บวกเลขโดยมีกระดาษบวกเลขด้วยเครื่ องคิดไว้ ผูต้ รวจสอบควรทดสอบตัวเลขอีกครั้ง เนื่ องจากผูร้ ู้จกั
ใช้เครื่ องบวกเลขอาจใช้เทคนิ คพลิกแพลง ทําให้ยอดรวมที่แสดงไว้ในกระดาษบวกเลขแสดงยอดที่ ผดิ
ไปจากความเป็ นจริ ง

24
ข้ อจํากัด พิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของผลลัพธ์ แต่ไม่ได้พิสูจน์แหล่งที่มาของตัวเลขที่นาํ มา
คํานวณ
6. การตรวจสอบการผ่ านรายการ เป็ นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการ
ผ่านรายการจากสมุ ดบันทึ ก รายการขั้นต้นไปยังสมุ ดบันทึ กรายการขั้นปลาย วิธี การตรวจนี้ เรี ยกว่า
“Posting” ซึ่งเป็ นวิธีการตรวจที่สาํ คัญมากอีกวิธีหนึ่ง
ข้ อจํากัด เช่นเดียวกับการคํานวณ คือ เป็ นการพิสูจน์ความถูกต้องของการคัดลอกข้อมูลจากสมุด
บันทึกรายการขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย แต่ไม่ได้พิสูจน์ความสมบูรณ์ ของรายการแต่
อย่างใด เช่น ไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน เป็ นต้น
7. การตรวจสอบบัญชี ย่อยและทะเบียน เป็ นการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือและรายการใน
บัญชียอ่ ยและทะเบียนสัมพันธ์กบั บัญชีคุมหรื อไม่
ข้ อจํากัด พิสูจน์ได้เพียงความถูกต้องของยอดคงเหลือในบัญชี ยอ่ ยหรื อทะเบียนกับบัญชี คุม แต่
ควรใช้ร่วมกับเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีวิธีอื่น ๆ ด้วย เช่น เทคนิ คการตรวจสอบการ
ผ่านรายการ เทคนิคการคํานวณ เป็ นต้น
8. การตรวจหารายการผิดปกติ เป็ นการตรวจรายการในสมุดบัญชี ต่าง ๆ หรื อแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ ว่ามีรายการผิดปกติหรื อไม่ ซึ่ งอาจทําให้พบข้อผิดพลาดที่สําคัญได้ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรู้ ความ
ชํานาญและประสบการณ์ของผูต้ รวจสอบเป็ นสําคัญ
ข้ อจํากัด รายการผิดปกติ มิใช่ หลักฐาน แต่ เป็ นเครื่ องชี้ ให้ทราบถึ งความจําเป็ นที่ จะต้องหา
หลักฐานด้วยเทคนิคอื่นประกอบ
9. การตรวจสอบความสั มพันธ์ ของข้ อมูล เป็ นการตรวจสอบรายการที่ เกี่ ยวข้องสัมพันธ์
กัน เนื่ องจากข้อมูลของรายการหนึ่ ง ๆ อาจมีความสัมพันธ์ ก ับรายการอื่น ๆ ได้ รายการที่ เกี่ ยวข้อง
สัมพันธ์กนั ปรากฏอยูอ่ ย่างถูกต้องย่อมแสดงความถูกต้องของบัญชีได้ระดับหนึ่ ง ฉะนั้นผูต้ รวจสอบจึง
ควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ์กนั ควบคู่กนั ไป
10. การวิเ คราะห์ เ ปรี ย บเทีย บ เป็ นการศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บความสั มพัน ธ์ แ ละความ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่าง ๆ ว่าเป็ น ไปตามที่คาดหมาย หรื อเป็ นไปตามควรหรื อไม่ อันจะช่วยให้เห็น
ว่ า ต้อ งใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบอื่ น เพิ่ ม เติ ม หรื ออาจลดขอบเขตการตรวจสอบลงได้ การวิ เ คราะห์
เปรี ยบเทียบมีวธิ ี การดังนี้
1. เปรี ยบเทียบข้อมูลของงวดปี ปั จจุบนั กับงวดปี ก่อน
2. เปรี ยบเทียบข้อมูลของงวดปี ปั จจุบนั กับประมาณการ
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หากผลของการวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บพบว่า มี ค วามแตกต่ างที่ เป็ นสาระสํา คัญต่ อการตรวจสอบ ผู้
ตรวจสอบจะต้องสอบถามเหตุผลจากหน่วยรับตรวจ และใช้เทคนิคการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม
11. การสอบถาม เป็ นการสอบถามผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งต่าง ๆ การสอบถาม
อาจทําได้ ทั้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อด้วยวาจา
การสอบถามเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร อาจใช้แบบสอบถาม และกํา หนดคําถามเพื่ อให้ไ ด้
คําตอบว่า “ใช่” หรื อ “ไม่ใช่” หรื ออาจเป็ นคําถามที่กระตุน้ ให้ผตู้ อบใช้ความคิดของตนเองก็ได้ข้ ึนอยูว่ า่
ผูต้ รวจสอบต้องการคําตอบในลักษณะใด ทั้งนี้คาํ ถามที่ใช้ควรมีลกั ษณะต่อเนื่องกัน
การสอบถามด้วยวาจา ต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการที่จะสอบถามให้ได้ขอ้ เท็จจริ ง โดย
ไม่ ท าํ ให้ผูร้ ั บ ตรวจอารมณ์ เสี ย หรื อมี ป ฏิ กิ ริย าต่ อต้าน หรื อปิ ดบังข้อเท็จจริ งบางประการ และถ้า ผู้
ตรวจสอบสามารถเข้าใจทัศนคติหรื อพฤติกรรมที่ผูร้ ับตรวจมีต่อตน และสามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของ
ผูร้ ับตรวจที่ มีต่อตนให้เป็ นไปในทางที่ ดีไ ด้ก็ย่อมทําให้ได้ทราบข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ตามที่
ต้องการได้อย่างถูกต้อง
ข้ อจํากัด คําตอบที่ได้เป็ นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบเท่านั้น จะต้องมีการพิสูจน์ดว้ ย
เทคนิคการตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งจนเป็ นที่พอใจ
12. สั งเกตการณ์ เป็ นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่ งที่ตอ้ งการทราบอย่างระมัดระวัง โดยใช้
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมถึงการใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่ งที่ได้เห็น แล้วบันทึกเหตุการณ์ ต่าง ๆ
ไว้ ดังนั้น ผูต้ รวจสอบที่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางย่อมได้ประโยชน์จากการสังเกตการณ์ ได้อย่างมาก
และลึ ก ซึ้ งกว่า ผูท้ ี่ ป ระสบการณ์ น้อย ผลที่ ไ ด้จากการสังเกตการณ์ เป็ นเพี ย งข้อมูล ที่ ผูต้ รวจสอบได้
ประสบมาจากการปฏิ บตั ิ งานจริ ง ในช่ วงระยะเวลาที่ ทาํ การสังเกตการณ์ เท่ านั้น ถ้าจะให้ความเห็ น
เกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นเป็ นส่ วนรวม ผูต้ รวจสอบจะต้องหาเอกสารหลักฐานมายืนยัน เพื่ อให้หน่วย
รับตรวจยอมรับข้อสังเกตและยินยอมที่จะแก้ไขตามข้อสังเกตของผูต้ รวจสอบ
13. การตรวจทาน (Verification) เป็ นการยืนยันความจริ ง ความถูก ต้อง ความแม่นยํา ความ
สมเหตุสมผล หรื อความน่ าเชื่ อถือของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริ งที่ปรากฏ
อยู่ เช่ น ข้อเท็จจริ งปรากฏว่าได้จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ แล้ว 500,000 บาท หลักฐานที่ จะนํามาตรวจทาน คือ
ต้นขั้วเช็ค ที่ระบุเลขที่เช็ค วันที่ ชื่ อเจ้าหนี้ รายการที่จ่าย จํานวนเงิน และการลงนามของผูถ้ ืออํานาจสั่ง
จ่าย ตลอดจนใบเสร็ จรับเงินที่ได้รับจากเจ้าหนี้ ซึ่ งควรมีรายละเอียดเช่นเดียวกับต้นขั้วเช็ค เป็ นต้น
14. การสื บสวน เป็ นเทคนิคที่ผตู้ รวจจะใช้ในกรณี ที่ไม่สามารถค้นพบข้อเท็จจริ ง ซึ่ งคาดว่ามี
อยูห่ รื อควรจะเป็ น ดังนั้น ผูต้ รวจสอบจะต้องค้นหาข้อเท็จจริ งโดยเริ่ มจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน แต่
ในบางกรณี ผตู้ รวจสอบไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันขั้นตอนต่าง ๆ ได้ทุกขั้นตอน ก็ยงั อนุ มานหรื อ
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ให้ความเห็น เพิ่มเติมลงไปในส่ วนที่ขาดหายไป
15. การประเมินผล เป็ นการเปรี ยบเทียบมาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์ ที่กาํ หนดไว้กบั ผลการ
ปฏิ บตั ิงานจริ งว่าเกิ ด ผลต่างหรื อไม่ ถ้าเกิ ดผลต่างผูต้ รวจสอบต้องพิจารณาว่าเกิ ดขึ้นจากวิธีปฏิบตั ิไม่
รัดกุมหรื อไม่ดีพอ หรื อว่าเนื่องจากสาเหตุอื่น เมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริ งแล้ว ผูต้ รวจสอบต้องวิเคราะห์
ต่อไปอีกว่าเกิ ดจากสาเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อการควบคุ มของวิํูชนหรื อไม่ หากมิใช้ควรเสนอ
ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
ผูต้ รวจสอบต้องใช้วจิ ารณญาณตัดสิ นว่าข้อมูลที่นาํ มาเปรี ยบเทียบและผ่านการประเมินผล
มาแล้วนั้นเพียงพอหรื อไม่ ควรเพิ่มหรื อลดปริ มาณการทดสอบเพียงใดเพื่อให้สามารถนํามาวิเคราะห์
ประเมินผลได้ ทั้งนี้ ผูต้ รวจสอบต้องประเมินถึงค่าความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มหรื อลดปริ มาณ การ
ทดสอบรายการดังกล่าวเมื่อเทียบกับผลที่ได้รับกับค่าใช้จา่ ยที่ประหยัดได้
แนวคิดหลักการควบคุ มภายในที่สําคัญของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน (เจริ ญ
เจษฏาวัลย์, 2546: 87-114)
การควบคุมภายในของธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน จะมีอย่างมากมายและค่อนข้าง
จะสลับซับซ้อน ซึ่ งแต่ละกิจการก็อาจมีลกั ษณะผิดแผกแตกต่างกันออกไปในรายละเอียดปลีกย่อย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆที่ ประกอบอยู่ภายในระบบงานขององค์กรนั้นๆ เช่ น ลักษณะและชนิ ดของการ
บริ การ ระบบการบันทึกบัญชี จํานวนพนักงาน อย่างไรก็ตาม ในหลักการใหญ่ๆแล้ว ต่างก็จะมีระบบ
ควบคุ มภายในที่ หนี ไม่พ น้ จากที่ สมาคมผูส้ อบบัญชี ของสหรั ฐอเมริ กา (AICPA) ได้กาํ หนดไว้แต่
เนื่ องจากลักษณะธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ผิดแผกแตกต่างไปจากธุ รกิจอื่น ฉะนั้น
วิธีการที่นาํ มาใช้จึงอาจมีลกั ษณะพิเศษแต่ทุกธนาคารก็มกั จะมีระบบควบคุมภายในลักษณะคล้ายๆ กัน
แม้อาจเรี ยก Internal Control หรื อ Internal Safeguards หรื อ Internal Checks ก็ตาม ต่างก็มีความหมาย
เป็ นนัยเดียวกันและมักนิยมจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ในลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. การควบคุ มโดยการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) ระบบควบคุ มภายใน
ประเภทนี้ หมายถึงการไม่ยอมให้บุคคลไดบุคคลหนึ่ งปฏิบตั ิงานโดยลําพังเพียงผูเ้ ดี ยวตั้งแต่ตน้ จนจบ
และวิธีที่ดีที่สุดก็คือ การกําหนดให้บุคคลตั้งแต่ 2 คนหรื อมากกว่าขึ้นไป มีส่วนร่ วมในการผ่านรายการ
แต่ละขั้นตอน โดยให้แต่ละคนแบ่งแยกหน้าที่กนั ทําเป็ นตอนๆ ไป ตัวอย่างที่นิยมยกมากล่าวถึ งก็คือ
การแบ่ ง แยกหน้า ที่ ด้า นเก็ บ รั ก ษาเงิ นสดออกจากหน้า ที่ ก ารลงบัญ ชี กล่ า วคื อห้ า มมิ ใ ห้ ผูท้ าํ หน้า ที่
เกี่ ยวข้องกับตัวเงิ นสดทําหน้าที่ ผ่านรายการบัญชี แยกประเภท หรื อทําหน้าที่ลงบัญชี หรื อเจ้าหน้าที่
สิ นเชื่ อจะต้องไม่ ท าํ หน้า ที่ จ่า ยเงิ น หรื อรั บ ชํา ระเงิ นจากลู ก หนี้ หรื อไปทํา หน้า ที่ ล งบัญชี ด้วย ตาม
หลัก การแบ่ ง แยกหน้า ที่ ก ารงานที่ ดี น้ ัน จะต้อ งเขี ย นเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร สิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยสนับ สนุ น
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หลักการควบคุมประเภทนี้ ได้ผลดีข้ ึน ก็คือผังการจัดองค์กร (Organization Chart) ผังทางเดินของงาน
(Flow Chart) และระเบียบวิธีปฏิบตั ิต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม ให้สามารถเช็คสอบและยืนยันกัน
ได้ การจัดองค์กรที่เหมาะสมจะช่วยให้ผบู ้ ริ หารงานสามารถบริ หารงานได้สะดวกและง่ายขึ้น เพราะมี
การจัด กลุ่ ม งานที่ ส อดคล้ อ งและสั ม พัน ธ์ ก ัน ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านแต่ ล ะคนในแต่ ล ะหน้ า ที่ ต่ า งก็ รู้ ถึ ง
ความสัม พันธ์ ที่ผูอ้ ื่ นมี ต่อตนและความสั ม พันธ์ ข องตนที่ ต้องมี ต่อฝ่ ายอื่ น ถ้าผูท้ าํ งานทุ ก คนต่ า งก็ รู้
ขอบเขตหน้าที่ของตนและความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ฝ่ ายอื่นแล้ว ความร่ วมมือประสานงานก็จะดีข้ ึน
2. การควบคุมการปฏิบตั ิงานโดยสองฝ่ าย (Dual Control)ระบบควบคุมภายในประเภท
Dual Control พิจารณาเผินๆ ก็ดูคล้ายกับระบบควบคุมภายในประเภทการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation
of Duties) แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดคือ Dual Control เป็ นระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับเรื่ องการ
ปฏิบตั ิงานของคนคนหนึ่ง จะต้องถูกเช็คสอบโดยบุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อพิจารณาว่า
‟ รายการที่เกิดขึ้นนั้นได้กระทําโดยผูท้ ี่รับมอบอํานาจอย่างถูกต้อง
‟ มีการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นไว้อย่างถูกต้อง
‟ รายการนั้นได้จดั ทําไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ
ดังนั้น Dual Control จึงหมายถึง การทํางานของบุคคลที่หนึ่ง จะต้องได้รับการเช็คสอบการ
ทํา งานนั้น โดยบุ คคลที่ ส องและทั้ง บุ คคลที่ หนึ่ ง และบุ ค คลที่ ส องต่ างจะต้องร่ วมกันรั บผิดชอบใน
รายการที่ เกิ ดขึ้ นนั้น ตามปกติ ม กั กําหนดให้บุคคลทั้งสองลงนามกํากับการปฏิ บตั ิ งานของตนลงใน
เอกสารประกอบการจดบันทึกรายการที่เกิ ดขึ้ นไว้ดว้ ย เพื่อเป็ นหลักฐานว่าทั้งสองฝ่ ายได้ปลดเปลื้ อง
ภาระความรับผิดชอบของตนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ลักษณะ Dual control ที่นิยมปฏิบตั ิในสาขาคือ การ
ออก Cashier’s check หรื อตราสารทางการเงิ นที่ตอ้ งให้คนหนึ่ งทําแล้วอีกคนหนึ่ งเช็คโดยทั้งสองคน
ต้องลงนามร่ วมกันในตราสารการเงินเหล่านั้น
3. การควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินร่ วมกัน (Joint Custody)ระบบควบคุมภายในแบบ Joint
Custody นี้ บางครั้งก็เรี ยกกันว่า Dual Custody ซึ่ งหมายถึง การปฏิบตั ิงานอย่างไดอย่างหนึ่ งที่อยูภ่ ายใต้
การร่ วมรู ้เห็นของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปและทุกคนต่างก็ตอ้ งมีความรับผิดชอบร่ วมกันเหมือนๆ กัน
ในการดูแลป้ องกันทรัพย์สินหรื อการจดบันทึกรายการที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งตามปกติมกั นิ ยมกําหนดให้ใช้กบั
การควบคุ มดู แลทรั พ ย์สิ นที่ มี ค่า และมี ค วามเสี่ ย งต่ อความเสี ยหายได้ง่ า ย เช่ น การเก็บ รั ก ษาเงิ นสด
หลัก ทรั พย์ที่มี ค่า หรื อเอกสารตราสารที่ สําคัญ กุญแจหรื อรหัสตู ้เซฟ หรื อประตู ห้องมัน่ คง วิธี การ
กําหนดความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลทรัพย์สินร่ วมกันนั้น ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขต่างๆ ที่จะต้องนํามา
พิจารณาประกอบกันด้วยคือ
1) สถานที่ มีหอ้ งมัน่ คงหรื อไม่ ประตูหอ้ งมัน่ คงมีกี่ช้ นั มีระบบเปิ ดปิ ดประตูอย่างไร
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2) ตูเ้ ซฟ ลักษณะตูเ้ ซฟเป็ นชนิดไหน มีกุญแจกี่ลูก มีรหัสเซฟหรื อไม่
3) ลัก ษณะทรั พ ย์สิ น หลัก ทรั พ ย์ห รื อ ตราสารที่ สํ า คัญ มี อ ะไรบ้า ง เป็ นเงิ น สด หรื อ
หลักทรัพย์รัฐบาล, ใบหุ ้น, ใบหุ ้นกู,้ โฉนด, เอกสารสัญญา หรื อเอกสารสําคัญอื่นๆ ของธนาคาร
หลักการสําคัญในการควบคุมกุญแจและรหัสเซฟหรื อห้องมัน่ คง อุปกรณ์ที่ใช้เก็บรักษาตัวทรัพย์และ
เอกสารที่สาํ คัญ คือ กุญแจชุดจริ งและชุ ดสํารอง รหัสและคู่มือการใช้รหัส ซึ่ งการควบคุมดูแลเครื่ องมือ
ทั้ง 2 ประการดังกล่าวนี้ มีหลักการว่า
- บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เก็บรักษากุญแจหรื อรหัสเซฟ จะต้องระมัดระวังในการเก็บ
รักษาเป็ นพิเศษ จะต้องไม่เก็บไว้ในลิ้นชักที่ไม่มีหรื อไม่ได้ปิดล็อคกุญแจไว้ หรื อเก็บไว้ในที่ที่พนักงาน
อื่นๆ สามารถเข้ามาหยิบฉวยไปได้โดยง่าย
- รหัสเซฟจะต้องเก็บไว้เป็ นความลับสุ ดยอด รวมทั้งเมื่อเวลาใช้รหัสก็ตอ้ งระมัดระวังมิให้
พนักงานอื่นจับสังเกตได้ มิฉะนั้นแล้วระบบการควบคุมภายในลักษณะนี้จะไม่ได้ผล
- กุญแจชุ ดสํารอง หรื อคู่มือการใช้รหัสจะต้องเก็บใส่ ซองไว้เป็ นพิเศษด้วยการปิ ดผนึ กให้
แน่นหนา มีป้ายปิ ดซองประทับตราและให้ผรู ้ ่ วมรับผิดชอบเซ็นชื่ อกํากับคร่ อมป้ ายซองไว้ดว้ ย การปิ ด
ซองนี้ จะต้อ งกระทํา โดยเจ้า หน้า ที่ ที่ ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก ํา หนดไว้ต้ งั แต่ 2 คนขึ้ น ไปและควร
กําหนดให้มีการบันทึกทะเบียนการปิ ดเปิ ดซองไว้ดว้ ย ในทะเบียนนั้นผูเ้ ปิ ดปิ ดซองจะต้อง
ลงนามไว้เป็ นหลักฐานทุกครั้งไป
- กุญแจเซฟและบานประตูห้องนิ รภัยบางประเภท อาจมีท้ งั ต้องใช้กุญแจไขและใช้รหัส
ประตูลูกกรงภายในห้องนิ รภัยอาจมีหลายชั้น แต่ละชั้นอาจใช้ระบบปิ ดเปิ ดแตกต่างกัน อาจกําหนดให้
บุ ค คลหนึ่ ง ถื อกุ ญแจ อี ก คนถื อรหัส หรื อถ้า กุ ญแจรหัส มี ม ากกว่า 2 คู่ ข้ ึ นไป ส่ วนที่ เหลื ออาจให้ถื อ
สลับกัน ซึ่ งทั้งนี้มีหลักสําคัญว่าการจะเข้าถึงตัวหลักทรัพย์หรื อเอกสารสําคัญที่จดั เก็บรักษาไว้จะต้องใช้
คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จึงจะกระทําได้
- เจ้า หน้า ที่ ตรวจสอบต้องห้า มมิ ใ ห้เข้า ร่ วมรั บ ผิดชอบ ในการควบคุ ม ในลัก ษณะJoint
Custody นี้ เพราะจะทําให้ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านของผูต้ รวจสอบภายในขาดความเป็ นอิ ส ระไป แต่ ต้อง
กําหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องทําการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในนี้ อย่างเคร่ งครัดว่า
ระบบควบคุ มภายในลักษณะนี้ ยังมี ผลใช้บงั คับอยู่และมี การถื อปฏิ บตั ิ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
เพียงใด
4. การควบคุมโดยการพิสูจน์ยอดอย่างอิสระ (Independent Balancing) ระบบการบัญชีใน
ปั จจุบนั ทุกแห่ งจะใช้ระบบบัญชี คู่ (Double Entry) และตามหลักการบัญชี คู่น้ นั ทุกรายการทางการเงิน
ที่ผ่านบัญชี ไปจะต้องได้ดุลย์ (Balance) กันเสมอ วิธีการนี้ เป็ นวิธีการที่นกั บัญชี กาํ หนดขึ้นไว้อย่างมี
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ระเบียบแบบแผนเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการจดบันทึกและประมวลผลของเรื่ องราวทางบัญชี ต่างๆ
ที่เกิดขึ้น นัน่ ก็หมายถึงว่าการบันทึกทางการเงินทุกรายการจะต้องได้ดุลย์กนั เสมอและจะต้องสามารถ
พิสูจน์สอบยันยอดกันได้ทุกขณะด้วย ฉะนั้น กิจการที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีจึงมักจะสร้างหลักการ
ควบคุมโดยการพิสูจน์ยอดอย่างอิสระ(Independent Balancing) ไว้ให้ครอบคลุมที่สําคัญๆ อย่างทัว่ ถึง
โดยให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิบตั ิงานประจําวันและมีรายงานเกี่ยวกับผลการพิสูจน์น้ นั ส่ งให้ฝ่าย
จัดการทราบเป็ นระยะๆ ตามที่เห็นสมควร ซึ่ งเท่ากับว่าในองค์กรนั้นได้มีระบบควบคุ มภายในเพิ่มขึ้น
โดยอัตโนมัติอีกระบบหนึ่ง
5. การควบคุ มโดยการแจ้ง ตัวอย่า งลายมื อชื่ อผูร้ ั บมอบอํานาจ (Authorized Signature
Control) เนื่ องจากเอกสารและตราสารของแต่ ล ะธนาคารต่ า งก็ มี ม ากมายหลายชนิ ดหลายลัก ษณะ
ด้วยกันและแต่ละวันปริ มาณงานที่ธนาคารแต่ละธนาคารติดต่อกัน หรื อหักโอนบัญชี ซ่ ึ งกันและกันมีอยู่
อย่างมากมาย ซึ่ งนอกจากธนาคารกับธนาคารแล้วต่างก็ตอ้ งติดต่อสร้างภาระผูกพันซึ่ งกันและกันแล้วยัง
มีตวั แทนธนาคารหรื อองค์การรัฐบาลอยูไ่ ม่นอ้ ยที่ธนาคารทุกธนาคารต่างต้องเกี่ยวข้องกันในเรื่ องการ
ติดต่อทางด้านเอกสารกันด้วย ฉะนั้นเพื่อประโยชน์ในการควบคุมร่ วมกันให้เกิดความมัน่ ใจว่าเอกสาร
ตราสารเหล่านั้นมาจากไหนเป็ นของธนาคารนั้นๆ จริ ง จึงเกิดมีระบบควบคุมเกิดขึ้นอย่างหนึ่ ง คือระบบ
การแจ้งตัวอย่างลายมือชื่อผูร้ ับมอบอํานาจให้กระทําการแทนธนาคารนั้นๆ ได้เพื่อให้ฝ่ายที่ได้รับใช้เช็ค
สอบยันอีกชั้นหนึ่งว่าเป็ นเอกสารตราสารที่กระทําการในธนาคารนั้นๆ จริ ง การแจ้งตัวอย่างลายมือชื่ อนี้
จะแจ้งให้แก่บรรดาธนาคารและตัวแทนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าในธนาคารของตน มีพนักงานผูใ้ ดบ้างที่มี
อํานาจกระทําการประเภทใด ลักษณะใด จึงจะมีผลผูกพันธนาคาร ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบนี้คือ
‟ เพื่อให้ฝ่ายผูร้ ับนําไปใช้เช็คสอบลายมือชื่อในเอกสาร หรื อตราสารการเงินที่ตนได้รั บว่า
เป็ นเอกสารที่ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจที่ถูกต้องของธนาคารนั้น
‟ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายในของธนาคารเองว่า เอกสารหลักฐานที่ได้รับจากต่าง
สาขาหรื อต่างหน่วยงานนั้น กระทําโดยผูม้ ีอาํ นาจที่แท้จริ ง
6. การควบคุมโดยรหัส (Code control) ธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
การเงินเป็ นจํานวนมากและหลายๆ กรณี ก็ตอ้ งการความรวดเร็ วอย่างยิ่ง เช่ น ในเรื่ องของการโอนเงิ น
ซึ่ งอาจโอนโดยทางโทรเลขทางเทเล็กซ์ ทางโทรศัพท์ทางไกล หรื อโดยระบบ SWIFT การโอนเงิ น
เหล่านั้น ต่างก็จาํ เป็ นต้องปกปิ ดในลักษณะต้องให้เป็ นความลับสุ ดยอดด้วย วิธีการควบคุมป้ องกันมิให้
ผูอ้ ื่นรู ้ความลับและเพื่อประโยชน์ต่อการป้ องกันการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้น จึงต้องใช้ระบบการใช้รหัสแทน
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7. การควบคุมโดยการให้หมายเลข (Numbered control) การควบคุมโดยการให้หมายเลข
นั้น ปกติเป็ นเรื่ องการควบคุ มที่รวมอยูใ่ นเรื่ องระบบการบัญชี แล้วซึ่ งเราอาจจะเห็ นได้จากชื่ อบัญชี ทั้ง
ระบบจะมีให้รหัสบัญชี (Accounting code) แทนชื่อบัญชี เพื่อประโยชน์ในการค้นหาหรื ออ้างอิง รหัส
บัญชีอาจมีในรู ปรหัสหมายเลขที่เรี ยงตามลําดับ (Sequence code) หรื อรหัสหมายเลขที่เป็ นหมวดหมู่
(Block Code) หรื ออาจเป็ นรหัสที่เป็ นตัวอักษร (Alphabetical Code) สุ ดแท้แต่ความเหมาะสมของการ
บัญชีของแต่ละกิจการ สําหรับธนาคารพาณิ ชย์ แบ่งได้ ดังนี้
1) การให้หมายเลขบัญชีลูกค้าใน Subsidiary Ledger ทั้งเงินฝากและเงินกูเ้ พื่อประโยชน์ใน
การควบคุมและอ้างอิงจึงใช้หลักการนี้ให้หมายเลขบัญชี ลูกค้า (Customer’s Code) ทุกประเภท เช่น เงิน
ฝากกระแสรายวัน (Current Account) เงินฝากสะสมทรัพย์ (Saving Account) หรื อเงินฝากประจํา
(Fixed Deposit) หรื อบัญชี สินเชื่ อประเภทอื่นๆ เช่ น เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft Account) หรื อเงินกู้
ประเภทต่างๆ
2) การให้หมายเลขในแบบฟอร์ มตราสารการเงิ น เช่ นเช็ คเพื่อการเดิ นทางแคชเชี ยร์ เช็ ค
ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงิ น ใบหุ ้น หรื อเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการเงิ น ซึ่ งจะใช้หลักการควบคุ มโดยให้พิมพ์
หมายเลขไว้ล่วงหน้าก่อน (Pre-number)
3) การให้หมายเลขในเอกสารทางการค้า เป็ นเอกสารที่ สําคัญของธนาคารที่มีล ักษณะ
ผูก พันทางการเงิ น เช่ น เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต หนัง สื อ คํ้า ประกันประเภทต่ า งๆ ซึ่ งธนาคารจะออก
หมายเลขกํากับไว้ในการควบคุมไว้เช่นเดียวกัน
4) การให้หมายเลขบนทรัพย์สิน เช่ น เครื่ องใช้สํานักงาน วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ทํางาน ซึ่ งธนาคารจะให้หมายเลขประเภททรัพย์สินปะติดกับตัวทรัพย์สินเพื่อสะดวกในการค้นหาเช็ค
สอบหรื อการตรวจนับภายหลัง
8. การกําหนดให้หยุดพักผ่อน (Mandatory Vacation) พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งที่มี
โอกาสกระทําการทุ จริ ต หรื อทําหน้าที่ ที่มีโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ ยงต่อความเสี ยหายได้ง่ายนั้นควร
กําหนดให้หยุดพักผ่อน ซึ่ งอาจเป็ นช่ วงเวลาปิ ดงบบัญชี ประจําเดือน หรื อช่วงวันสิ้ นเดือน หรื อช่วงวัน
เงินเดือนออก เหตุผลที่เลือกช่วงเวลาดังกล่าวก็เพื่อปิ ดโอกาสช่วงที่พนักงานผูก้ ระทําการทุจริ ตมีรายได้
เช่ น เงิ นเดื อน โบนัส มากลบเกลื่ อนเงินที่ตนยักยอกไปและในช่ วงที่หยุดให้พกั ผ่อนนั้น จะต้องมีการ
มอบหมายงานของพนักงานผูน้ ้ นั ให้พนักงานคนอื่นปฏิบตั ิแทน
9. การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน (Job Rotation) เป็ นการให้พนักงานที่ทาํ หน้าที่พน้
จากหน้าที่ที่ปฏิบตั ิเป็ นประจํา เพื่อจะได้มีพนักงานอื่นมาทําหน้าที่แทน ซึ่ งหากมีการปิ ดบังซ่ อนเร้นการ
ทุจริ ตไว้ การทุจริ ตนั้นก็มีโอกาสเปิ ดเผยออกมา ซึ่ งมักจะใช้กบั งานในหน้าที่บนั ทึกหรื อควบคุ มบัญชี
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เงินฝากหรื อเกี่ยวกับเงินสด โดยกําหนดให้มีการสับเปลี่ยนตัวบุคคลที่ทาํ หน้าที่เหล่านี้ เป็ นระยะๆ โดย
ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนว่าจะสับเปลี่ยนไปทําหน้าที่อะไร และจะสับเปลี่ยนเมื่อได ประโยชน์ของการ
โยกย้ายสับเปลี่ ยนหน้าที่น้ ี นอกจากจะได้ผลทางด้านการควบคุมภายในแล้ว ยังมีผลในด้านการพัฒนา
บุคคลให้เกิ ดความรู ้ ความชํานาญในงานประเภทอื่นๆ อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามโดยทัว่ ไปการจัดให้มี
การโยกย้ายสับเปลี่ ยนหน้าที่การงานควรมีวตั ถุ ประสงค์หลักเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพสู งขึ้ น
มากกว่าการป้ องกันทุจริ ต
10. การติดตามพฤติกรรมส่ วนตัวของพนักงาน (Outside Activities of Personnel) การ
ทราบความเป็ นไปของพฤติกรรมส่ วนตัวของพนักงาน จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบควบคุมภายใน เช่ น
ในเรื่ องเกี่ยวกับฐานะการเงินส่ วนตัวของพนักงาน, ความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็ นพิเศษกับลูกค้ารายหนึ่ งราย
ใด, หรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งที่ ได้รับสิ นเชื่ อจากธนาคารหรื อพนักงานไปมีส่วนร่ วมทํามาค้าขายกับลูกค้า
หรื อไปร่ วมทํา ธุ รกิ จกับ บุ ค คลภายนอก โดยเฉพาะไปทํา งานกับ บริ ษ ทั ในตํา แหน่ ง ต้องรั บ ผิดชอบ
เกี่ ยวกับเรื่ องเงิ นๆ ทองๆ ผูท้ ี่ติดการพนันหรื อพัวพันกับอบายมุขอื่นๆ พฤติกรรมของพนักงานที่ควร
ดูแลเป็ นพิเศษ เช่น
‟ การยักย้ายทรัพย์สินภายในสํานักงานประเภทเคลื่ อนย้ายได้ง่าย เช่ น วิทยุเทป กล้อง
ถ่ายรู ป เครื่ องพิมพ์ดีดกระเป๋ าหิ้ว เครื่ องบวกเลขขนาดเล็กไปใช้ส่วนตัวในกิจกรรมที่ไม่ใช่ของธนาคาร
‟ การยักยอกอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในที่ทาํ งาน เช่น ที่เหลาดินสอ ที่เจาะรู กระดาษ ที่
เย็บ กระดาษ เป็ นต้น ซึ่ ง ถ้า ปรากฏว่า อุ ป กรณ์ ที่ ก ล่ า วมี ก ารสู ญ หายอยู่เ นื อ งๆ ก็ ค วรจับ ความสนใจ
พฤติการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
‟ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเศษสิ่ งของเหลื อใช้ เช่ น เศษกระดาษประจําวัน
กล่องบรรจุหีบห่ อ แบบฟอร์ มเปล่าที่ใช้ไม่ได้หรื อยกเลิก เครื่ องใช้สํานักงานเก่าๆ ที่ชาํ รุ ดเสื่ อมโทรม
วัสดุอุปกรณ์ภายในสํานักงานที่เปลี่ยนของใหม่มาแทน ซึ่ งวัสดุที่กล่าวจะมี Scrap Value บางชนิดอาจมี
จํานวนมากและมีประจํา เงิ นที่ขายได้แต่ไม่นาํ เข้าธนาคาร ถื อเป็ นการทุจริ ตชนิ ดหนึ่ งพฤติการณ์ ของ
พนักงานลักษณะนี้จะต้องมีการดูแลอย่างสมํ่าเสมอ
‟ การแอบแฝงสั่งจ่ายเงิ นธนาคารเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่ น พนักงานผูม้ ีหน้าที่ จดั ซื้ อ
หรื อจัดพิมพ์เอกสารตราสารของธนาคาร หรื อพนักงานผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิค่าใช้จ่าย อาจมีพฤติกรรมแอบ
แฝงสัง่ ซื้ อสิ่ งของ หรื อจัดทําของโดยรวมสิ่ งที่ตอ้ งการจะนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปด้วย
11.การควบคุ มภายในเกี่ ยวกับความปลอดภัย (Security System) อาคารสํานักงานของ
ธนาคารพาณิ ชย์หรื อของสถาบันการเงินใหญ่ๆ มักจะออกแบบในลักษณะค่อนข้างพิเศษและมีอุปกรณ์
ภายในซับซ้อนกว่าธุ รกิ จเอกชนโดยทัว่ ไป สําหรั บอาคารขนาดใหญ่น้ นั การอยู่ร่วมกันของพนักงาน
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จํานวนมาก โดยเฉพาะสํานักงานใหญ่ของธนาคารแต่ละแห่ งมักจะต้องเสี่ ยงต่ออันตรายต่างๆ ที่อาจ
เกิ ดขึ้ น เนื่ องจากระบบควบคุ ม ภายในและระบบรั ก ษาความปลอดภัย ถู ก ละเลย เช่ น ตัวอย่า งกรณี
พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งแถบเอเชี ยถูกขังติดค้างอยูใ่ นลิฟท์หลังเวลาเลิกงาน จนถึงแก่ชีวิตไปอย่างไม่
น่ า จะเกิ ดขึ้ น ได้ และเมื่ อ วิเคราะห์ เ หตุ ใ นภายหลัง ปรากฎว่า ส่ วนใหญ่ เ นื่ องจากฝ่ ายจัดการไม่ ใ ห้
ความสําคัญต่อการวางระบบควบคุมภายใน ในส่ วนที่เกี่ ยวกับความปลอดภัยของชี วิตพนักงานไว้ ซึ่ ง
หลักการควบคุมภายในเกี่ยวกับความปลอดภัย ได้แก่
‟ ระบบป้ องกันอัค คี ภยั และการแจ้งเหตุ อคั คี ภยั ซึ่ ง ได้แก่ อุ ป กรณ์ ดับเพลิ ง ชนิ ดต่ างๆ
อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย อุปกรณ์ เตือนภัย อุปกรณ์ ตรวจจับควันไฟและความร้ อน คําแนะนําและคู่มือ
แนะนําวิธีปฏิบตั ิในการหนีไฟและการแจ้งเหตุ
‟ ระบบป้ องกันภัยเกี่ยวกับการใช้ลิฟต์ ซึ่ งจะต้องมีระบบป้ องกันภัยไว้อย่างเพียงพอ เช่น มี
ปุ่ มสัญญาณแจ้งเหตุ มี โทรศัพท์ภายในลิ ฟต์เพื่อแจ้งเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ ควบคุ มลิ ฟต์ทราบ หรื อควรต่อ
ลําโพงพิเศษให้สามารถพูดออกมาข้างนอกลิฟต์ได้ และควรจะมีการทดสอบสัญญาณที่กล่าวเป็ นระยะๆ
เพื่อให้มนั่ ใจว่ายังใช้งานได้อยูเ่ สมอ
‟ ระบบป้ องกันภายในห้องมัน่ คง (Strong room) ภายในห้องมัน่ คง ก็เป็ นสถานที่
ปฏิ บตั ิ ง านอี กแห่ งหนึ่ ง ที่ มีโอกาสเกิ ดเหตุ ร้ายขึ้ น ดังนั้น จึ งควรมี ระบบควบคุ มภายในที่ รัดกุ มอย่า ง
เพียงพอ ได้แก่ มีระบบแจ้งเหตุจากภายในห้องมัง่ คงโดยใช้สัญญาณกริ่ งหรื อลําโพง ระบบถ่ายเทอากาศ
ระบบไฟฟ้ า ระบบแจ้งเหตุในห้องมัน่ คงโดยมี สัญญาณที่ติดต่อกับสถานี ตาํ รวจและควรมีคาํ แนะนํา
ป้ องกันอุบตั ิเหตุไว้ ทั้งภายในและภายนอกห้องมัน่ คง โดยเฉพาะภายนอกห้องมัน่ คงควรมี ป้ายเตือน
เรื่ องการปิ ดห้องมัน่ คงว่าก่อนปิ ดจะต้องมีการสํารวจว่าภายในห้องมัน่ คงไม่มีผใู ้ ดติดค้างอยู่
สรุ ปได้ว่ า การดํา เนิ น งานที่ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นระดับ ต่ า งๆ นั้น มาจากการกํา หนด
วัตถุ ประสงค์ท้ งั ในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งมีการกําหนดวัตถุ ประสงค์ขององค์กรโดยรวมด้วย
เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิได้มีทิศทางในการปฏิบตั ิที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบ
ที่มีคุณภาพ และการวัดผลการปฏิบตั ิงานที่รวดเร็ วถูกต้อง ก็จะทําให้องค์กรประสบผลสําเร็ จและหาก
ขาดการตรวจสอบที่มีประสิ ทธิ ภาพก็อาจเกิดความล้มเหลวในการบริ หารจัดการองค์กรได้
หลักการกํากับดูแลกิจการ
กระบวนการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี หมายถึ ง การกํา กับดู แลกิ จการที่ ก่ อให้เกิ ดความเป็ น
ธรรม (ยุติธรรม) ต่อกลุ่มต่างๆ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อมีผลประโยชน์กบั องค์กร การกํากับดูแลกิจการที่ดีจะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อกระบวนการบริ หารจัดการต่างๆ ภายในองค์กรไม่วา่ จะเป็ น นโยบาย กลยุทธ์การบริ หาร
ความเสี่ ยงและการควบคุ มภายใน เป็ นไปด้วยความโปร่ งใสและน่ าเชื่ อถื อ ปั จจุบนั เป็ นที่เข้าใจว่าการ
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ขาดกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีอาจทําให้การบริ หารงานล้มเหลว หรื อสร้างความเสี ยหายให้เกิ ด
ขึ้นกับองค์กร ดังนั้นการตรวจสอบภายในจึงมีความสําคัญเนื่ องจากทําหน้าที่สนับสนุ นให้กระบวนการ
กํากับดู แลที่ ดีเกิ ดขึ้ น ซึ่ งตามมาตรฐานของการตรวจสอบภายในกํา หนดให้ลกั ษณะงานตรวจสอบ
ภายในควรมี ส่วนช่ วยให้เกิ ดกระบวนการกํากับดู แล โดยการประเมินผลและปรั บปรุ งกระบวนการ
กํา กับ ดู แ ลเพี่ อให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ดัง ต่ อไปนี้ (ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทยและสมาคมผู ้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2548: 19-20)
‟ เพื่อเสริ มสร้างจริ ยธรรมและคุณค่าที่เหมาะสมภายในองค์กร
‟ เพื่อให้หลักประกันว่าการบริ หารจัดการภายในองค์กรมีประสิ ทธิ ผล และผูป้ ฏิบตั ิงานมี
ความรับผิดชอบในผลงานตามหน้าที่
‟ เพื่อสื่ อสารข้อมูลความเสี่ ยงและการควบคุมไปยังส่ วนงานต่างภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิ ทธิผล
‟ เพื่อประสานงานและสื่ อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการขององค์กร ผูส้ อบบัญชี ผู ้
ตรวจสอบภายใน และผูบ้ ริ หารขององค์กร อย่างมีประสิ ทธิผล
จากหลักการดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) เชื่ อมัน่ เป็ น
อย่างยิ่งว่ากระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะยกระดับผลการดําเนิ นงานของธนาคารอย่างยัง่ ยืน และ
เป็ นหัวใจสําคัญที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จและบรรลุ เป้ าหมายที่สําคัญสู งสุ ดของธนาคาร อันได้แก่การเพิ่ม
มูลค่าสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น แนวปฏิ บตั ิในการกํากับดูแลกิ จการของธนาคารได้จดั ให้มีโครงสร้างที่เอื้อ
ต่อการทําให้เป้ าหมายข้างต้นบรรลุผล ขณะเดียวกันจะช่วยทําให้มนั่ ใจได้วา่ ธุ รกิจและกิจกรรมใด ของ
ธนาคารสามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดําเนิ นการอย่างมี จรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมาย ใน
ฐานะที่ธนาคารเป็ นสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศไทย คณะกรรมการธนาคารยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิ
ตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย
ก) ความซื่อสัตย์
จ) ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
ข) ความโปร่ งใส
ฉ) ความเป็ นธรรม
ค) ความเป็ นอิสระ
ช) ความรับผิดชอบต่อสังคม
ง) ความรับผิดรับชอบ
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หลักการกํากับดูแลกิจการของธนาคารนี้ สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบตั ิและทิศทางที่ใช้ปฏิบตั ิ
ภายในของธนาคารตามที่ได้กาํ หนดและได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย
คณะกรรมการในส่ วนงานต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร มี
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการกํา กับ ดู แ ล ให้ ก ารดํา เนิ น กิ จ การของธนาคารและการปฏิ บ ัติ ง านของ
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุ ดต่าง ๆ ที่ธนาคารจัดตั้งขึ้น ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ให้เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมาย นโยบายของ
หน่วยงานทางการ สถาบันที่กาํ กับดูแลธนาคารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็ นไปตามนโยบายธนาคาร
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีหน้าที่ดูแล กําหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบตั ิที่สําคัญ
ของธนาคาร ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ ดี เสนอแนะข้อกําหนดที่ เกี่ ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จ ข้อพึงปฏิ บตั ิ ที่ดีแก่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของธนาคาร ดูแลให้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยื น มี ผ ลในทางปฏิ บ ัติ ให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเหมาะสมกับ ธุ ร กิ จ ของธนาคาร รวมถึ ง ดู แ ลการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของธนาคาร พร้ อมให้ความเห็ นในแนวปฏิ บตั ิและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม รวมถึงการเสนอประกาศข้อความที่เกี่ ยวข้องกับการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
ของธนาคารให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย และสาธารณชน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิส ระ เพื่ อทําหน้าที่ใ นการสอบทาน
รายงานทางการเงินประจําไตรมาส งวดหกเดือน และประจําปี และสอดส่ องดูแลระบบการบริ หารความ
เสี่ ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องและหลักจรรยาบรรณของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงเชิญให้ฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่
ของธนาคาร หรื อบุคคลภายนอกเข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม และมี
การประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
การบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
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คณะกรรมการธนาคาร และผูบ้ ริ หารระดับสู งของธนาคาร ให้ความสําคัญและผูกพันใน
การดํารงไว้ซ่ ึงวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยงและความเพียงพอของการ
ควบคุ มภายในสําหรับการดําเนิ นงานทุกด้านของธนาคาร โดยกําหนดให้มีการจัดทํานโยบาย ระเบียบ
วิธีปฏิ บตั ิ และคู่มือการปฏิ บตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และสื่ อสารให้พนักงานทุ กคนทราบอย่าง
สมํ่าเสมอ ธนาคารมีการกําหนดขอบเขตความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกรอบความเสี่ ยงที่
สําคัญ (Key Risk Limit) และกําหนดให้กิจกรรมการควบคุมเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการปฏิบตั ิงาน
พร้อมจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ:
ก) ภาพรวมของกลยุทธ์
ข) แผนธุ รกิจ
ค) ผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยธุ รกิจหลักแต่ละหน่วย
ง) ผลแตกต่างระหว่างผลการปฏิบตั ิงานจริ งกับงบประมาณ และผลแตกต่างระหว่างผลการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในปี ปั จจุบนั กับผลการปฏิบตั ิงานจริ งในปี ที่ผา่ นมา และ
จ) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานอื่น
ความโปร่ งใสและการเปิ ดเผยข้ อมูล
นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ ในหน้ าที่โดยมิชอบ
ธนาคารมุ่งมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิจด้วยความโปร่ งใส สุ จริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย และแนวทางการ
กํากับดู แลกิ จการที่ดี โดยตระหนักว่าการปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วย
จรรโลงชื่อเสี ยงและเกื้อหนุนกิจการของธนาคาร จึงได้กาํ หนดนโยบายการป้ องกันการหาผลประโยชน์
ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อใช้เป็ นแนวทางให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องถือปฏิบตั ิ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ
ธนาคารให้ความสําคัญในการป้ องกันมิ ให้เกิ ดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่ โดยมิ ชอบ
สําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
(1) สิ นบนและสิ่ งจูงใจ
ให้หรื อรับสิ นบนและสิ่ งจูงใจในรู ปแบบใดๆ ทั้งสิ้ น และห้ามมอบหมายให้ผอู ้ ื่นให้หรื อรับ
สิ นบนและสิ่ งจูงใจแทนตนเอง
(2) ของขวัญ และผลประโยชน์
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ห้ามให้หรื อรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบตั ิหรื อละเว้น
การปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ หรื ออาจทําให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุ รกิจที่ไม่เหมาะสม
และให้ถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน
(3) การบริจาคเพือ่ การกุศล และการให้ เงินสนับสนุน
การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุ นต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ไม่ขดั ต่อ
กฎหมายและศีลธรรม
(4) กิจกรรมและการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
ธนาคารจะไม่นาํ เงินทุนหรื อทรัพยากรของธนาคารไปใช้สนับสนุ นทางการเมืองให้แก่ ผู ้
ลงสมัครแข่งขันเป็ นนักการเมือง หรื อพรรคการเมื องใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรื อการดําเนิ น
กิ จกรรมทางการเมื อง ยกเว้นการให้ค วามสนับสนุ นนั้นได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย และสนับสนุ น
ประชาธิ ปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากธนาคารก่อนการดําเนินการ
การบริหารความเสี่ ยง
ธนาคารจัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ ยวกับ การหาผลประโยชน์ในหน้าที่ โดยมิ ชอบ
เพื่ อ ให้ ม นั่ ใจว่า สามารถป้ องกัน หรื อควบคุ ม ความเสี่ ย งดัง กล่ า วได้ โดยกํา หนดให้ มี ก ารระบุ การ
ประเมิน การควบคุมและติดตาม และการรายงานความเสี่ ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิ
ชอบตามนโยบายและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่ธนาคารกําหนด
การควบคุมภายใน
ธนาคารจัดให้มีการกํากับดูแลการดําเนิ นธุ รกิจของธนาคารและวัฒนธรรมการควบคุมที่ดี
โดยมีการประเมินความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญ กําหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิ ทธิ ผลและแบ่งแยก
หน้ า ที่ ก ารทํา งานที่ เ หมาะสม รวมทั้ง จัด ให้ มี ร ะบบสารสนเทศที่ เ พี ย งพอน่ า เชื่ อ ถื อ และติ ด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล การสื่ อสาร และการฝึ กอบรม
ธนาคารให้ความสําคัญในการบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิ ทธิ ผล และมีการสื่ อสาร
ให้ความรู ้ และฝึ กอบรมเกี่ยวกับนโยบายการป้ องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และ
แนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอเพื่อส่ งเสริ มให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และปฏิบตั ิงานได้
อย่างเหมาะสม
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศธนาคารกสิ กรไทย
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ธนาคารกสิ กรไทย ให้ความสําคัญในการบริ หารจัดการ และการดําเนิ นธุ รกิจตามหลักการ
กํากับดูแลกิ จการที่ ดี เพื่อให้การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร เป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่ งใส และเท่าเที ยมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกําหนดทางการ จึงกําหนดนโยบายการเปิ ดเผย
ข้อมูลสารสนเทศธนาคารกสิ กรไทย เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิของกรรมการและพนักงาน
ผู้มีอาํ นาจในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดที่รับผิดชอบในสายงานการเงินและควบคุม
หรื อ ผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่ Chief Investor Relations Officer สามารถพิจารณาและ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่สาํ คัญ เพื่อการพิจารณาเปิ ดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเอง หรื อ
อาจมอบหมายให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นผูช้ ้ ีแจงก็ได้
ผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่ Chief Investor Relations Officer มีอาํ นาจในการ
แถลงข่ า ว เผยแพร่ ข ้อ มู ล ที่ มี นัย สํ า คัญ ของธนาคาร ตอบข้อ ซั ก ถามของผู ้ถื อ หุ ้ น นัก ลงทุ น และ
นั ก วิ เ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ใ ห้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นสื่ อ สารองค์ ก าร เป็ นผู ้ด ํา เนิ น การ โดย
ประสานงานกับเจ้าของข้อมูลโดยตรงในการเผยแพร่ ขอ้ มูลสําคัญของธนาคาร ผ่านสื่ อมวลชน
การเผยแพร่ ข้อมูล
ข้ อ มู ล ของธนาคาร ต้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ ง โปร่ งใส เท่ า เที ย ม ให้ ข ้ อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ
ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ได้ชดั เจน เข้าใจง่าย และทันเวลา การรายงานข้อมูลต่อ
หน่วยงานทางการ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลภายในกําหนดเวลา และความถี่ ตามที่กฎหมายหรื อหน่ วยงาน
ทางการ หรื อหน่วยงานที่กาํ กับดูแลธนาคารกําหนด ตามแต่ประเภทของข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านสื่ อสารองค์การ เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําและแนวทางในการสื่ อสารกับสาธารณชน เมื่อมีการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณชนในเรื่ องใดๆ ที่มีนยั สําคัญ ให้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารด้วย
ข้อมูลสําคัญของธนาคาร ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร หรื ออาจกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุน
หรื อการประเมินธนาคาร หรื อกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้น จะเปิ ดเผยได้ต่อเมื่ อข้อมูลนั้น
เผยแพร่ อย่างเป็ นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
ข้ อละเว้ น และการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ห้ามเปิ ดเผยข้อมู ลที่ เป็ นความลับ ทางธุ รกิ จ หรื อข้อมูล ที่ หากเปิ ดเผยแล้วอาจทําให้เสี ย
ประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขัน หรื อข้อมูลที่ยงั ไม่มีผลสรุ ป หรื ออยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึ่ งมี
ความไม่แน่ นอน และต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดคะเนเกิ นจริ ง หรื อในเชิ งส่ งเสริ มที่
เกิ นความจําเป็ นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุ น โดยควรละเว้นการใช้ถ้อยคํา หรื อรู ปแบบที่ ไม่เหมาะสม
หรื อที่อาจทําให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของธนาคาร
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ในกรณี ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริ ง หรื อมีการ
ตีความ หรื อแปลความหมายไม่ถูกต้องอย่างมีนยั สําคัญ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดที่รับผิดชอบในสายงานการเงินและควบคุม หรื อผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่
Chief Investor Relations Officer มีอาํ นาจชี้แจงข้อเท็จจริ ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที
การให้ ข้อมูลแก่ บุคคลเฉพาะกลุ่ม
ให้หน่วยงานด้านสื่ อสารองค์การ หรื อ Chief Investor Relations Officer หรื อ ผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมาย รับผิดชอบการเปิ ดเผยข้อมูลของธนาคารแก่สื่อมวลชน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูถ้ ือหุน้
เมื่อประชุม แถลงข่าว หรื อให้ขอ้ มูลอื่นใดแก่สื่อมวลชน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ขอ้ มูล
ดังกล่าว จัดให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ได้เปิ ดเผย หรื อมติที่ประชุม บนเว็บไซต์ของธนาคารด้วย
การดําเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล หรือข่ าวลือ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนยั สําคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธนาคาร หรื อมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง หรื อข้อมูลสําคัญรั่วไหลไปสู่ บุคคลอื่น หรื อถูกเปิ ดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าว
ลือที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/หรื อการดําเนิ นงานของธนาคาร ไม่วา่ ทางบวกหรื อทางลบ
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ Chief Investor Relations Officer ผูบ้ ริ หารหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านสื่ อสารองค์การ และ/หรื อ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รั บผิดชอบในการชี้ แจงข้อมูล
สําคัญ และข้อเท็จจริ งที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และช่ องทางการเปิ ดเผย
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยทันที
การห้ ามซื้อขายหลักทรัพย์ และงดให้ ข้อมูล
เพื่อประโยชน์แห่ งการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี ให้กรรมการและพนักงานที่ถือเป็ นบุคคลที่
ล่วงรู ้ หรื อมีโอกาสล่วงรู ้ ขอ้ มูลภายในของธนาคาร ซึ่ งเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
1. งดการซื้ อ ขาย โอน หรื อ รั บ โอนหลัก ทรั พ ย์ที่ อ อกโดยธนาคารและสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ล่วงหน้าที่อา้ งอิงหุ ้นสามัญของธนาคาร ก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ นต่อสาธารณชน โดยให้ถือ
ปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของกรรมการและ
พนักงาน
2. งดการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับผลประกอบการของธนาคาร ในระหว่างช่ วงเวลา 7
วัน ก่ อนวันที่ธนาคารจะเผยแพร่ ผลประกอบการรายไตรมาส ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รวมถึ ง ไม่ มี ก ารนัดพบปะให้ ข ้อ มู ล จัดประชุ ม กลุ่ ม หรื อตอบข้อซัก ถามใดๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ ผล
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ประกอบการ ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่ อมวลชน และให้ถือปฏิบตั ิตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ธนาคารกําหนดด้วย
3.งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
เพ็ญ รพี อิ นทะลี (2553) การจัดการงานตรวจสอบภายใน กรณี ศึ ก ษาธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พบว่า การใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการจัดการ
งานการตรวจสอบภายใน สามารถทําให้ข้ นั ตอนการตรวจสอบการแสดงผลการตรวจสอบ หรื การ
ค้นหาเอกสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะช่ วยย่นระยะเวลาในการทํางานของผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องได้อย่างมาก ช่ วยลดขั้นตอนการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่เก็บและเปลี่ ยนเอกสารให้ง่ายขึ้ โดย
ระบบการจัดการงานภายใน เพื่ อการจัดการระบบงานการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
อารวย ดีเลิศ (2549) ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงานตรวจสอบภายในธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า ผูต้ รวจสอบภายในส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36
‟ 45 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี วุฒิการศึกษาส่ วนใหญ่จบด้านเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิ จ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความชํานาญอยูใ่ นระดับปานกลาง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกับประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานตรวจสอบภายใน โดยรวม
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่สํา เร็ จ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มี
ความสัม พันธ์ ก ับ ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บ ตั ิ งาน แต่ ระดับ ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานตรวจสอบภายในจะมีแผนการปฏิบตั ิงาน ระยะเวลาที่ตอ้ งดําเนินการให้แล้วเสร็ จ ขอบเขตของ
งาน เป้ าหมาย และวัตถุ ประสงค์ ที่ชดั เจนกําหนดไว้ ประกอบกับ พนักงานตรวจสอบภายในจะได้รับ
การฝึ กอบรมเสริ มความรู ้อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งในการทํางานจะแบ่งพนักงานเป็ นทีม ซึ่ งแต่ละทีมจะจัด
พนักงานที่ มีความรู ้ ด้านสิ นเชื่ อ บัญชี และเรื่ องทัว่ ไป เพื่อช่ วยเสริ มให้ทีมงานปฏิบตั ิงานได้ประสบ
ผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด
เสาวรภย์ ธรรมนุ รัก ษ์กุ ล (2545) ได้ศึ ก ษาทัศ นคติ ข องพนัก งานที่ มีต่อการตรวจสอบ
ภายในของสายงานตรวจสอบธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า ทัศ นคติ ข องพนัก งานต่ อ
ศักยภาพของพนักงานในสายงานตรวจสอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี ซึ่ งได้แก่ มีความละเอียดถี่
ถ้วน มีจริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ สุ จริ ตต่อหน้าที่ มีกริ ยาวาจาที่สุภาพ มีปฏิภาณไหวพริ บและช่างสังเกต มีการ
ทํางานเป็ นทีมที่ดี ตรงต่อเวลา เป็ นผูม้ ีความสามารถเหมาะสมกับงาน ทราบกฎระเบียบอย่างถูกต้อง
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แม่นยํา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสมารถในการประสานงาน ทําความเข้าใจและรับรู้ ได้รวดเร็ ว ขยัน
ขันเข็งกระตือรื อร้ น มีความเป็ นผูน้ าํ และมี ทศั นคติในระดับปานกลางในเรื่ องเป็ นผูท้ ี่มีระเบียบวินัย
เคร่ งครัดและมีประสบการณ์ เพียงพอในการตรวจสอบ ด้านคุณภาพของการปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบ
ภายใน พบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี ซึ่ งพิจารณาใน 6 เรื่ อง ได้แก่ การวางแผนตรวจสอบ การ
ตรวจสอบและประเมิ นผล การสื่ อสารระหว่างพนักงานตรวจสอบและพนักงานผู้รับการตรวจ การ
รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบ การเป็ นที่ปรึ กษา ซึ่ งมีทศั นคติ ในระดับค่อนข้าง
ดี ในเรื่ องมีการเตรี ยมข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบสาขาเป็ นการล่วงหน้ามีการวางแผน การตรวจสอบ มี
การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการตรวจสอบ การตรวจสอบมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิงที่
ชัดเจน สามารถสื่ อสารให้ผรู้ ับการตรวจสอบเข้าใจ มีการอธิบายเหตุผลประกอบ สื่ อสารได้ตรงประเด็น
คําแนะนําเป็ นประโยชน์และมีส่วนสนับสนุ นในการปฏิ บตั ิงานสาขา กรณี พบว่ามีขอ้ สังเกตที่สําคัญ
มากๆสายงานตรวจสอบมีส่วนร่ วมในการกํากับสั่งการแก้ไข มีทศั นคติในระดับปานกลาง ในเรื่ อง ควร
มีการแจ้งให้สาขาทราบล่วงหน้าก่อนเข้าทําการตรวจสอบสาขาทุกครั้ง ไม่ใช้ขอ้ ความที่รุนแรงเกินกว่า
เหตุ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานตรวจสอบและพนักงานผูร้ ับการตรวจสอบ มีทศั นคติใน
ระดับค่อนข้างไม่ดีในเรื่ องพนักงานตรวจสอบขอเอกสารมากสร้างภาระในการค้นหาให้สาขา

