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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื�องกระบวนการบริหารความเสี�ยงตามกรอบแนวคิดการบริหารความเสี�ยง

ทั�วทั!งองคก์ร COSO-ERM กรณีศึกษาบริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา
ระบบการบริหารความเสี�ยงตามกรอบแนวคิดการบริหารเสี� ยงทั�วทั! งองค์กร (COSO-ERM) และ
เสนอแนวทางการพฒันาระบบการบริหารความเสี�ยงภายใตอ้งค์ประกอบทั!ง 8 องค์ประกอบตาม
แนวทาง COSO-ERM 

วธีิการวิจยัเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพซึ�งไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่งขอ้มูลคือ 
1) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิซึ� งไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร และพนกังานในบริษทั 2) แหล่งขอ้มูลทุติย
ภูมิซึ� งได้จากการศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากนโยบายของบริษัท รายงานประจาํปี ผงัองค์กร การ
สังเกตการณ์ ระเบียบ ข้อกาํหนด คู่มือการปฏิบติังาน เอกสารที�ใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงได้
ทาํการศึกษาบทความและผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

จากผลการศึกษาพบว่ากระบวนการบริหารความเสี� ยงของบริษทั เด สเต โค (เอเชีย) 
จาํกดั มีความสอดคลอ้งและคลา้ยคลึงกบัแนวทางของ COSO-ERM อยูใ่นระดบัที�ดี ซึ� งพบเพียงบาง
ปัจจยัที�ตอ้งปรับปรุงให้เหมาะสมอนัไดแ้ก่ ตอ้งมีการจดัทาํคู่มือการบริหารความเสี�ยงทั!งภายนอก
และภายใน นโยบายการเงินตอ้งมีความชดัเจนในดา้นการประเมินความเสี�ยงจากสภาวะการเมือง 
อตัราแลกเปลี�ยนและการมองหาเงินทุนสํารอง ในดา้นความเสี�ยงองค์กรตอ้งมั�นใจวา่พนกังานทุก
ระดับ มีความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี� ยงอย่างเพียงพอโดยจะต้องมีการประเมินจาก
แบบทดสอบหรือการจดักิจกรรมที�เหมาะสม และองค์กรควรมีแนวทางที�เหมาะสมในการควบคุม
และดูแลอตัราการหมุนเวียนของพนกังานระดบัปฎิบติังานที�เขา้ออกสูงให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม
ซึ�งบริษทัตอ้งอาจตอ้งพิจารณาค่าจา้ง ผลตอบแทน สวสัดิการของบริษทัโดยอาจจะตอ้งเปรียบเทียบ
กบัอุตสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนัวา่มีความแตกต่างกนัเพียงใดเพื�อนาํมาปรับปรุงต่อไป 
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 ABSTRACT 

 

The study about the process of risk system management in the organization as COSO-
ERM concept in DE-STA-CO in order to study about this risk management and suggest the 
improvement which 8 factors  

There are 2  sources for gathering the information. First is the primary source; 
interviewing from the managers and officers. and the secondary source; the company policy, 
annual report, organization chart, observation, regulation, condition, ISO 9001 standard, working 
instruction and article as well as the research about this issue. 

The conclusion for this research is that the current concept of risk management in 
DE-STA-CO is similar with the risk management of COSO-ERM. However, some factors have to 
be improved such as the manual of risk management both internal and external, the finance has 
been evaluated and cleared from the politic, exchange rate, considering of investment fund’s 
source, all officers should be assured to have the knowledge of this risk management enough from 
making the questionnaire and participating the concerned activity and the company should have 
the suitable way to control the job rotation which considered from the salary, benefits and 
compared with other companies for the next improvement. 
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บทที� 1 

บทนํา 

 

1.1  ที�มาและความสําคัญ 

การดาํเนินธุรกิจมีวตัถุประสงคที์�สาํคญั คือการสร้างความมั�นคงหรือผลตอบแทนสูงสุด
ให้กับองค์กรและผลตอบแทนให้กับผู ้ถือหุ้น (Shareholder’s wealth) ตลอดจนต้องคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียอื�น (Stakeholders)  ซึ� งหมายรวมถึง ลูกคา้ ผูล้งทุน เจา้หนี=  คู่คา้ 
รวมทั=งพนกังาน ผูบ้ริหาร เมื�อเป็นเช่นนั=น ผูบ้ริหารตอ้งให้ความสาํคญักบัการบริหารจดัการ รวมถึง
การกาํหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบ ขั=นตอนและวิธีการทาํงาน กระบวนการ
บริหารความเสี�ยง กระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการควบคุมที�เพียงพอและเหมาะสม อีกทั=ง
ยงัตอ้งสามารถยดืหยุน่ได ้ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2549) 

กระบวนการบริหารความเสี�ยง และกระบวนการควบคุมภายในมีความสําคญัอยา่งมาก
กบัองคก์รในอนัที�จะป้องกนัและลดความเสียหายที�อาจจะเกิดขึ=นจากสถานการณ์ที�ไม่แน่นอน ซึ� ง
จะส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จขององคก์รโดยรวม โดยตอ้งมีกระบวนการที�จะลดความเสี�ยงลงให้
อยู่ในระดบัที�ยอมรับได ้การบริหารจดัการความเสี�ยงที�ดีตอ้งให้ทุกคนองค์กรที�มีหน้าที�เกี�ยวข้อง
และทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ (สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554)  

กระบวนการบริหารความเสี�ยง และกระบวนควบคุมภายในที�ดีจะสามารถลดความเสี�ยง

จากสถานการณ์ที�จะเกิดขึ=นในอนาคตไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั=นคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารองค์กร

จะตอ้งกาํกบัดูแลและกาํหนดวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจนใน 3 ดา้น คือ ดา้นการดาํเนินงาน (Operation) 

ดา้นรายงานทางการเงิน (Financial reporting) และ ดา้นการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ

นโยบาย (Compliance with applicable laws and regulations)  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 

2549) นั�นคือ การควบคุมภายในมุ่งหมายใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุม้ค่า

ดว้ยการกาํกบัใชท้รัพยากรทุกประเภทขององคก์ร และบรรลุเป้าหมายที�ผูบ้ริหารองคก์รกาํหนดไว ้  

กระบวนการควบคุมภายในที�ดีจะตอ้งมีการปรับปรุง เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาเพื�อให้

ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั นอกจากนี=  ผูบ้ริหารและพนักงานในองค์กรจะตอ้งมีส่วนร่วมในการ
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ทาํงาน เพื�อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ทั=งนี= รายงานหรืองบการเงินไม่วา่จะเป็นรายงานที�

ใช้ภายในหรือภายนอกองค์กรตอ้งมีความน่าเชื�อถือ และทนัเวลา (แม่บทการบญัชี, 2552) เพื�อให้

รายงานทางการเงินที�นาํเสนอมีคุณภาพเหมาะสมสําหรับการไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา

และการตดัสินใจทางธุรกิจ อีกทั=งการดาํเนินธุรกิจต้องสอดคล้องกับข้อกาํหนดของกฎหมาย 

นโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ โครงการหรือแผนงาน  

บริษัทเด สเต โค (เอเชีย) จ ํากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทแม่ที�อยู่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา การกาํหนดนโยบายและขั=นตอนการบริหารจดัการจึงถูกกาํหนดขึ=นโดยบริษทัแม่ที�

อยู่ที�ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื�อที�จะบรรเทาความเสี�ยงที�จะเกิดกบัองค์กร ดว้ยเหตุดงักล่าวระบบ

ควบคุมภายในของบริษทัเด สเต โค (เอเชีย)จาํกดั จึงได้รับการกาํหนดให้เหมาะกบัลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยบริษทัเด สเต โค (เอเชีย)จาํกดั ได้ระบุกระบวนการควบคุม

ภายในและกระบวนบริหารความเสี�ยงอยา่งชดัเจนในนโยบายของบริษทัฯเพื�อใหพ้นกังานถือปฏิบติั

อยา่งเคร่งครัด และมีระบบการควบคุมติดตามตรวจสอบอยา่งต่อเนื�องเพื�อเป็นการทบทวนขั=นตอน 

วิธีการ และแนวทางการปฏิบติังาน (Corporate Policies General, 2010) แต่เนื�องจากบริษัทฯ มี

ขอ้มูลที�หลากหลาย ในการที�จะทาํใหพ้นกังานในองคก์รไดเ้ขา้ใจและปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งนั=น

จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมให้กบัพนกังานที�ตอ้งเขา้รับการอบรม 4 ประเภท คือ  1) ระบบการ

รายงานขอ้มูล 2) ความรู้เทคนิคดา้นบญัชี นโยบายที�เกี�ยวขอ้งจากคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชี

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (FASB)  รวมไปถึงนโยบายดา้นการเงิน การลงทุน การจดัทาํงบการเงิน

และการตั=งสํารอง 3) นโยบายในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัภาษีของภาครัฐ  และ 4) กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

และการจดัทาํรายงานเกี�ยวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Corporate Policies General, 2010) 

ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้ิจยัประสงคที์�จะศึกษาแนวการการบริหารความเสี�ยงของบริษทั เด 

สเต โค (เอเชีย) จาํกดั โดยใชก้รอบการบริหารความเสี�ยงทั�งทั=งองคก์ร COSO-ERM เพื�อศึกษาและ

ประเมินกระบวนการบริหารความเสี� ยงและการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นด้าน สภาพแวดล้อมการ

ควบคุม การประเมินความเสี�ยง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลสารสนเทศและการสื�อสารองคก์ร และ

การติดตามประเมินผล เพื�อเป็นการทบทวนและเสนอแนวทางปรับปรุงโดยใชก้รอบแนวคิดที�เป็น

มาตรฐานสากลมาประยุกตเ์พื�อให้เกิดประโยชน์แก่องคก์รและยงัเป็นแนวทางสําหรับองคก์รอื�นที�

จะนาํไปเป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

       1.  เพื�อศึกษาระบบการบริหารความเสี�ยงของบริษทั เด สเตโค (เอเชีย) จาํกดั ตามกรอบแนวคิด
การบริหารเสี�ยงทั�วทั=งองคก์ร (COSO-ERM) 
       2.  เพื�อเสนอแนวทางการพฒันาระบบการบริหารความเสี�ยงของบริษทั เด สเตโค (เอเชีย) จาํกดั 
 
1.3  ขอบเขตของการวจัิย 

งานวิจยันี= จะศึกษาเฉพาะการบริหารความเสี�ยงภายในองคก์รของบริษทั บริษทั เด สเต 
โค (เอเชีย) จาํกดั โดยใชก้รอบแนวคิดของ COSO-ERM เท่านั=น 
 
1.4  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

       1.  ผูบ้ริหารในหน่วยงานต่างๆ สามารถนาํผลการศึกษาที�ไดไ้ปเป็นแนวทางการปรับปรุงระบบ
การบริหารความเสี�ยงและระบบการควบคุมภายใน 
       2.  ผูว้ิจยัอื�นๆ สามารถนาํผลการศึกษาที�ไดไ้ปประยุกตใ์นการดาํเนินการวิจยัในองคก์รธุรกิจที�
มีลกัษณะการดาํเนินที�แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 

 

 

 

บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื�องการบริหารความเสี�ยงภายในองคก์รโดยใชก้รอบแนวคิดของ COSO-

ERM กรณีศึกษา: บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จาํกัด ผูว้ิจ ัยได้ทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยไดท้าํการทบทวนวรรณกรรม ทั:งดา้น

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยั ซึ� งสามารถสรุปเป็นประเด็นหลกัที�สาํคญั ดงัต่อไปนี:  

1. การควบคุมภายในตามกรอบแนวคิด COSO 
2. แนวคิดและการบริหารความเสี�ยงทั�วทั:งองคก์ร (COSO-ERM) 
3. ผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

2.1 การควบคุมภายในตามกรอบแนวคิด COSO 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Tread Way Commission) ได้

ถูกจดัขึ:นเพื�อเป็นการสนบัสนุนคณะกรรมการแห่งชาติ (National Commission) ในการศึกษาปัจจยั

ที�เป็นสาเหตุที�ทาํให้เกิดการทุจริต ฉ้อโกง ที�จะทาํให้รายงานทางการเงินที�ไม่โปร่งใส นอกจากนี:  

COSO มีการพฒันาไปในรูปแบบการให้คาํปรึกษาให้กบับริษทัมหาชน (Public Companies) ผูส้อบ

บญัชี (Auditors) หน่วยงานดูแลสํานักคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์(SEC) สถาบนัการศึกษา 

(Educational Institutions) และหน่วยงานอื�นๆ โดย COSO เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบัน

วชิาชีพ 5 สถาบนัในประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบดว้ย 

1. สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (American Institute  of  Certified 
Public Accountants หรือ AICPA) 

2. สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  
3. สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน ( F i n a n c i a l  E x e c u t i v e s  I n s t i t u t e  หรือ F E I )  
4. สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) 
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5. สถาบนันกับญัชีเพื�อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA) 
ทั:งนี:  เป้าหมายของ COSO คือการเป็นผูน้าํความคิดเกี�ยวกบัการจดัการอนัไดแ้ก่ 

1. การบริหารความเสี�ยงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) 
2. การควบคุมภายใน (Internal Control) 
3. การต่อตา้นการทุจริต (Fraud Deterrence) 
โดย COSO ไดร่้วมกนัศึกษาพฒันาความหมายและกรอบแนวคิดของการควบคุมภายใน 

(COSO Internal Control-Integrated Framework) โดย กาํหนดความหมายและกรอบโครงสร้างของ

การควบคุมภายในรวมทั: งเสนอให้ผูบ้ริหารรายงานเกี�ยวกับการควบคุมภายใน (Management 

Reporting on Internal Control) 

ทั:งนี:แต่เดิม อุษณา ภทัรมนตรี (2552) ไดใ้หค้วามหมายของการควบคุมภายในเดิมไวว้า่ 

แผนงานหรือมาตรการที�ฝ่ายบริหารกาํหนดให้พนกังานปฏิบติัเพื�อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนด

ไว ้แต่ความหมายนี: ได้เปลี�ยนใหม่โดย COSO กาํหนดว่า การควบคุมภายในเป็นกระบวนการ

ปฏิบติังานที�ทุกคนในองคก์รตั:งแต่คณะกรรมบริหาร ผูบ้ริหารทุกระดบั และพนกังานทุกคน ร่วม

กาํหนดใหเ้กิดขึ:น  

จนัทนา สาขากร นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะและศิลปพร ศรีจั�นเพชร (2554) ไดส้รุป กรอบ

แนวคิดในการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ซึ� งระบุว่าสิ�งที�สําคญัของระบบการควบคุม

ภายใน คือ กระบวนการซึ� งดาํเนินการร่วมกนัและทาํให้บงัเกิดผลโดยคณะกรรมการผูบ้ริหารและ

บุคคลอื�นๆขององคก์ร ทั:งนี:  ระบบการควบคุมภายในถูกออกแบบขึ:นมาเพื�อบรรลุวตัถุประสงค ์ 3 

ประการ ดงันี:  

  1.  ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Effectiveness and 

Efficiency of Operations) 

  2. ความเชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงิน (Reliability of Financial Reporting) 

  3. การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with Applicable Laws and 

Regulations) 

องค์ประกอบที�สําคญั 5 ประการที�มีความเกี�ยวเนื�องสัมพนัธ์กนัองค์ประกอบเหล่านี:

ไดม้าจากแนวทางที�ผูบ้ริหารดาํเนินธุรกิจและมีการเชื�อมโยงเขา้กบักระบวนการทางการบริหารดงันี:  

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment)  
2. การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 
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3. กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)  
4. สารสนเทศและการสื�อสาร(Information & Communication) 
5. การติดตามผล(Monitoring & Evaluation) 

สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment)  

องค์ประกอบที�มีความสําคญัมากที�สุดเป็นเสมือนรากฐานให้องค์ประกอบอื�นเกิดขึ:น
หรือดาํรงอยู่ได้อย่างมั�นคงและมีประสิทธิผลสภาพแวดลอ้มของการควบคุมหมายรวมถึงปัจจยั
ต่างๆ เช่น นโยบายวิธีการและวิธีปฏิบติัที�แสดงให้เห็นถึงทศันคติของบุคลากรที�มีต่อการควบคุม
ภายในของกิจการปัจจยัที�สาํคญัยิ�งคือคนภายในองคก์ร ตวัอยา่งเช่น (1) ความซื�อสัตยแ์ละจริยธรรม 
(Integrity and Ethical Values) ผู ้บ ริหา ร  (2) ก า รกํา หนดค วา ม รู้ทัก ษ ะ แล ะ ค วา ม ส า ม า รถ 
(Commitment and Competent) ที�ตอ้งการอย่างชดัเจน (3) การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ (Board of Director and Audit Committee 
Participation)  (4) การจดัโครงสร้างการจดัองคก์ร (Organization Chart) ที�เหมาะสมกบัลกัษณะและ
ขนาดขององค์กรและกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนไม่ซํ: าซ้อน (5) การวางกรอบปรัชญาและรูปแบบการ
ทํางานของผู ้บริหาร (Management Philosophy and Operation) (6) การจัดทําคู่มือระบบทํางาน 
(System Documentation) เพื�อการมอบหมายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบ (Assignment of 
Authority and Responsibility)  และ (7) นโยบายและวธีิการดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource 
Policy and Practices) ในการประเมินผลการปฏิบติังาน การฝึกอบรม การกาํหนดค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์อื�นๆนั:น 
การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment)   

ความเสี�ยงหมายถึง เหตุการณ์ที�ไม่พึงประสงค์หรือการกระทาํใดๆอนัจะก่อให้เกิด
ผลลพัธ์ในดา้นลบหรือเป็นผลลพัธ์ที�ไม่ตอ้งการทาํให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที�
กาํหนด การประเมินความเสี�ยงนั:น ประกอบดว้ยารประเมินความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ การประเมิน
ความเสี�ยงดา้นการเงิน การประเมินความเสี�ยงดา้นการปฏิบติังาน และการประเมินความเสี�ยงด้าน
การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 
กิจกรรมควบคุม (Control Activities)  

กิจกรรมการควบคุมหมายถึงนโยบายและวิธีการต่างๆที�จะสนับสนุนมาตรการที�จะ
ป้องกันความเสี� ยงที�อาจเกิดขึ: นซึ� งจะประกอบด้วยดังนี:  (1) การกาํหนดนโยบายและแผนงาน 
(Policies and Plans) เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานเป็นเครื�องมือในการควบคุม ติดตามและ
ประเมินผล (2) การสอบทานโดยผูบ้ริหาร (Management Review) โดยวเิคราะห์ เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบติังาน เพื�อนาํมาพิจารณา แกไ้ขและเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคต (3) การประมวลผลขอ้มูล 
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(Information Processing) ทั: งข้อมูลทางบญัชีการเงินและข้อมูลอื�นที�จาํเป็นสําหรับการตดัสินใจ
ทางการบริหาร ซึ� งตอ้งการขอ้มูลที�มีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา (4) การควบคุมทางกายภาพ 
(Physical Control) ดูแลรักษาและป้องกนัทรัพยสิ์นที�มีตวัตน จากการถูกทาํลาย หรือสูญหายและมี
สภาพพร้อมสําหรับการใชง้าน (5) การแบ่งแยกหนา้ที� (Segregation of Duties) ระหวา่งบุคคลหรือ
หน่วยงาน โดยจัดให้มีการสอบยนัความถูกต้องระหว่างกัน (6) การกําหนดดัชนีวดัผลการ
ดาํเนินงาน (Performance Indicators) เพื�อนาํมาพิจารณาสั�งการแกไ้ขปัญหาไดท้นัเวลา (7) การจดัทาํ
เอกสารหลักฐาน (Documentation) เป็นการควบคุมโดยกาํหนดให้กิจกรรมหรือระบบงานที�มี
ความสาํคญัตอ้งจดัทาํเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 
สารสนเทศและการสื�อสาร (Information & Communication) 

ขอ้มูลข่าวสารที�ใชใ้นการบริหารซึ� งเป็นขอ้มูลเกี�ยวกบัการเงินและไม่ใช่การเงินรวมทั:ง
ขอ้มูลข่าวสารอื�นๆทั:งจากแหล่งภายในและภายนอกการสื�อสารหมายถึงการรับและส่งข่าวสาร
ระหวา่งกนัเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งบุคคลที�มีหนา้ที�ความรับผิดชอบในงานที�สัมพนัธ์กนั
การสื�อสารจะเกิดไดท้ั:งภายในและภายนอกหน่วยงานระบบการสื�อสารที�ดีและมีประสิทธิภาพควร
เป็นการสื�อสารแบบสองทางและติดต่อระหวา่งหน่วยงานอยา่งทั�วถึงครบถว้น 

การติดตามผล (Monitoring & Evaluation) 
การติดตามผลหมายถึงการสอดส่องดูแลกิจกรรมที�อยูร่ะหวา่งการดาํเนินงานเพื�อให้เกิด

ความมั�นใจวา่การดาํเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที�กาํหนดการประเมินผลหมายถึง
การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัระบบการควบคุมภายในที�กาํหนดไวว้่ามีความสอดคล้อง
หรือไม่เพียงใดและประเมินระบบการควบคุมภายในที�มีอยูว่า่ยงัมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ในปัจจุบนัหรือไม่รวมทั:งการวิเคราะห์การหาสาเหตุของความแตกต่างระหวา่งแผนงานกบัผลการ
ดาํเนินงานสรุปผลและเสนอขอ้แนะนาํเพื�อใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 นอกจากนี:  วิไล วีระปรีย และจงจิตต์ หลีกภยั (2547) ยงัได้กล่าวถึงการควบคุมที�
หมายถึง นโยบายและวธีิการที�ผูบ้ริหารของกิจการไดก้าํหนดขึ:นเพื�อใหค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสม
ผลวา่จะทาํให้กิจการไดบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนดไว ้นโยบายและวิธีการเหล่านี:ทาํ
ให้เกิดการควบคุม ซึ� งเมื�อรวมกนัแลว้จะประกอบขึ:นเป็นระบบการควบคุมภายในของกิจการซึ� งทาํ
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงัต่อไปนี:  (1) การดาํเนินงานของกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายและเป้าหมายที�กาํหนดไวซึ้� งหมายถึงการใชท้รัพยากรทั:งหมดของกิจการรวมทั:งทรัพยากร
บุคคลให้มีประโยชน์ต่อกิจการมากที�สุด และมีผลกาํไรตามเป้าหมายที�ตั:งไว ้(2) รายงานหรืองบ
การเงินของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นรายงานภายในหรือรายงานภายนอกมีความถูกตอ้งเชื�อถือได ้และ
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ทนักาล เพื�อเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชร้ายงาน และ (3) มีการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอ้บงัคบัทั:งของกิจการและส่วนราชการ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2549) ไดร้ะบุความหมายของการควบคุมภายใน ไว้

ว่าการควบคุมภายใน หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบติั ซึ� งผูบ้ริหารกาํหนดขึ: นเพื�อช่วยให้บรรลุ

วตัถุประสงคท์างดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ซึ� งสอดคลอ้ง

กบั ไดก้ล่าวถึงความหมายของการควบคุมภายในซึ�งเป็นกระบวนการ ซึ� งไดรั้บการออกแบบไวโ้ดย

คณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหารองค์กร โดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื�อให้เกิดความมั�นใจอย่าง

สมเหตุสมผลในดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการรายงานทางการเงิน ดา้นการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎ 

ระเบียบ และนโยบาย 

นอกจากนี:  นภาพร ณ เชียงใหม่ (2547, น.36) ยงัไดร้ะบุเพิ�มเติมถึงถึงปัจจยัที�มีผลต่อ

การควบคุมภายในโดยจะเนน้ในดา้นบญัชีและการเงินโดยสรุปได ้16 ประการดงันี:  

1. การฝึกงาน (Personnel practices) 
2. การแบ่งแยกหนา้ที�งาน (Segregation of duties) 
3. การกาํหนดใหมี้ผูค้วบคุม (Supervision) 
4. การจดัใหมี้การหมุนเวยีนตาํแหน่งหนา้ที�งาน (Job rotation and vacation) 
5. การจดัทาํคู่มือปฏิบติังาน (Written manual) 
6. การกาํหนดผงับญัชี (Chart of account) 
7. การจดัใหมี้การบนัทึกระบบบญัชีคู่ (Double entry system bookkeeping) 
8. การจดัใหมี้วธีิการป้องกนัสินทรัพยใ์หป้ลอดภยั (Physical control and safeguards) 
9. การกาํหนดแบบฟอร์มและเอกสาร (Forms and documentation) 
10. การมอบอาํนาจการสั�งการ (Authorization) 
11. การจดัใหมี้การอนุมติั (Approval) 
12. การควบคุมทางบญัชี (Accounting control) 
13. การควบคุมโดยงบประมาณ (Budgets) 
14. การตรวจสอบภายใน (Internal audits) 
15. การจดัใหมี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (Audit committees) 
16.  การควบคุมสองฝ่าย (Dual control) 
กล่าวโดยสรุปการควบคุมภายในหมายถึง นโยบายที�คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร

ร่วมกนักาํหนดขึ:นมาเพื�อใช้เป็นแนวทาง กระบวนการและวิธีปฏิบติั ให้ทุกคนในองค์กรได้ถือ
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ปฏิบติัอย่างมีแบบแผนเพื�อให้ไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ที�ตั:งไวไ้ม่ว่าจะเป็น ดา้นการดาํเนินงาน 

ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ทั:งภายในและภายในนอกกิจการ 

ระบบการควบคุมภายในที�ดีนั:นจะต้องมีการกาํหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบติัที�

ชดัเจนจากคณะกรรมบริษทั ผูบ้ริหาร จากนั:นให้มีระดบัการสั�งการเพื�อถ่ายทอดแนวทางและการ

ปฏิบติัให้กบัผูป้ฏิบติังาน เพื�อนาํมาเป็นแนวทาง ขั:นตอน และวิธีการ สําหรับการทาํงานในอนาคต 

ซึ� งจะทาํให้ผูบ้ริหารพนักงานในองค์กร ทาํงานด้วยความมั�นใจว่าได้ปฏิบติังานได้ปฏิบัติงาน

สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคอ์งคก์รไดอ้ยา่งครบถว้นและเหมาะสม 

การควบคุมภายในดังกล่าว คือกระบวนการปฏิบติังานที�ผูบ้ริหารและบุคลากรของ

องค์กรได้จดัให้มีขึ:นเพื�อสร้างความมั�นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาํเนินงานของหน่วยงานจะ

บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในดา้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน

ด้านความเชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัที�

เกี�ยวขอ้ง องคป์ระกอบส่วนหนึ�งที�กาํหนดการควบคุมที�ดีนั:นก็มาจากนาํระบบการกาํกบัดูแลกิจการ

ที�ดีมาใช ้
 

2.2 แนวคิดและการบริหารความเสี�ยงทั�วทั*งองค์กร (COSO-ERM) 

การควบคุมภายในตามแนวคิดใหม่ COSO ที�เน้นแนวคิดเรื�อง กรอบการบริหารความ

เสี�ยงขององคก์ร (Enterprise Risk Management-Integrated Framework: ERM) ไดข้ยายขอบเขตของ

การควบคุมภายในให้กวา้งมากขึ:น โดยการนาํองคป์ระกอบของการควบคุมในทั:ง 5 ประการเดิมมา

ปรับใหม่ให้เหมาะสม และ เพื�อให้องคก์รสามารถขยายจากกรอบการควบคุมเดิมมาเป็นกรอบการ

บริหารความเสี�ยงไดง่้ายยิ�งขึ:น (จนัทนา สาขากร นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะและศิลปพร ศรีจั�นเพชร, 

2554, น.3-3) 

 
ภาพที� 2.1  ERM Framework  
ที�มา:  http://www.coso.org/ERM-IntegratedFramework.htm 
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จากองคป์ระกอบของการควบคุมภายในเดิมซึ� งประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบดงัที�กล่าว

ไวข้า้งตน้แลว้นั:น COSO ไดป้รับปรุงใหม่นอกจากการควบคุมแลว้ยงัให้รวมไปถึงการบริหารความ

เสี� ยงขององค์กรด้วย ซึ� งองค์ประกอบใหม่ที�  COSO ได้ปรับปรุงใหม่นั: นประกอบด้วย 8 

องคป์ระกอบ 

ตารางที� 2.1  เปรียบเทียบแนวคิดเดิมของ COSO กบัแนวคิดใหม่ที�เนน้เรื�องการบริหารความเสี�ยงทั�ว

ทั:งองคก์ร 

ลาํดับ แนวคิดเดิม COSO แนวคิดใหม่ COSO-ERM 

1 สภาพแวดลอ้มการควบคุม สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
2  การกาํหนดวตัถุประสงค ์
3  การระบุเหตุการณ์ 
4 การประเมินความเสี�ยง การประเมินความเสี�ยง 
5  การตอบสนองความเสี�ยง 
6 กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุม 
7 ขอ้มูลสารสนเทศและการสื�อสาร ขอ้มูลสารสนเทศและการสื�อสาร 
8 การติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผล 

การควบคุมภายในเพียงอยา่งเดียวอาจจะยงัไม่เพียงพอที�จะทาํใหธุ้รกิจประสบผลสําเร็จ

ตามวตัถุประสงคที์�ตั:งไว ้กรอบแนวคิดที�เพิ�มขึ:นมาจากการปรับปรุงของโคโซ่เพื�อเป็นแนวทางใน

การบริหารองค์กรนั:นจากตารางที� 2.1 จะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบเพิ�มขึ:นมา 3 องค์ประกอบซึ� ง

ประกอบดว้ย การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 

และ การตอบสนองความเสี�ยง (Risk Responses) (จนัทนา สาขากร นิพนัธ์ เห็นโชคชัยชนะและ

ศิลปะพร ศรีจั�นเพชร, 2554, น.3-5) 

การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) ผูบ้ริหารจะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงค์หรือ

สิ�งที�ตอ้งการขึ:นมา    เพื�อใหส้ามารถระบุเหตุการณ์ที�อาจเป็นไปได ้สอดคลอ้งกบันโยบายและความ

เสี�ยงที�ยอมรับได ้เช่นการกาํหนดวตัถุประสงคด์า้นกุลยทุธ์ ซึ� งเป็นเป้าหมายระดบัสูงขององคก์ร ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัภารกิจ วิสัยทศัน์ขององคก์ร ซึ� งจะสะทอ้นถึงวิธีการของผูบ้ริหารในการสร้างมูลค่า

ให้กบัองคก์ร และวตัถุประสงคอื์�นเกี�ยวขอ้ง แบ่งเป็น ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการรายงาน ดา้นกฏ

ระเบียบ เป็นตน้ 
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การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) ผู ้บริหารต้องระบุเหตุการณ์ภายในและ

ภายนอกซึ�งมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร และมีการระบุถึงเหตุการณ์หรือความ

เป็นไปไดที้�จะเกิดความเสียหายต่อวตัถุประสงค์ ขององค์กรซึ� งจะเป็นช่องทางสนบัสนุนกลยุทธ์

ของผูบ้ริหาร 

การตอบสนองความเสี�ยง (Risk Responses) ซึ� งเป็นกิจกรรมที�สอดคลอ้งกบัความเสี�ยง

เพื�อตอบสนองความเสี�ยง คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน ไดร้ะบุวา่ ความ

เสี�ยง หมายถึงโอกาสที�จะเกิดความผดิพลาด ความเสียหาย การรั�วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์

ซึ� งไม่พึงประสงค์ที�ทาํให้งานไม่สําเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ซึ� งขั:นตอนใน

การตอบสนองความเสี�ยงประกอบดว้ย 4 วธีิคือ (1) การหลีกเลี�ยง คือการเลิกทาํกิจกรรมที�ก่อให้เกิด

ความเสี�ยง (2) การลด คือการกระทาํเพื�อลดความน่าจะเป็นหรือผลกระทบจากความเสี�ยงหรืออาจ

ทั:งสองอยา่ง (3) การยอมรับความเสี�ยง คือการลดความน่าจะเป็นหรือผลกระทบจากความเสี�ยงโดย

การโอนหรือแบ่งปันความเสี�ยงนั:นให้กบับุคคลอื�น เช่นการทาํประกนัภยั การทาํสัญญาซื:อขาย

ล่วงหนา้ เป็นตน้ (4) การยอมรับ คือการไม่ทาํกิจกรรมใดที�มีผลต่อความน่าจะเป็นและผลกระทบ

จากความเสี�ยง เนื�องจากความเสี�ยงอยูใ่นระดบัที�ยอมรับไดแ้ลว้ 

ปราชญา กลา้ผจญั (2551, น.21) และชยัเสฎฐ์ พรหมศรี (2550, น.14) ไดใ้ห้ความหมาย
ของความเสี�ยงไวว้า่ ความเสี�ยงเกิดขึ:นจากความไม่แน่นอน หรือโอกาสบางสิ�งบางอยา่งที�เกิดขึ:น ที�
เป็นผลลพัธ์ที�เป็นอนัตรายต่อองค์กรซึ� งสามารถวดัความน่าจะเป็นของสิ�งที�เกิดขึ:น หรือผลลพัธ์ที�
เกิดขึ:นได ้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2552, น.7) ยงัได้ให้ความหมายของความเสี� ยงในด้านการ
ปฏิบติัการไวว้า่ ความเสียหายที�เกิดขึ:นจากการขาดการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีหรือขาดธรรมาภิบาลใน
องคก์ร ขาดการควบคุมดูแลอยา่งต่อเนื�อง ไม่วา่จะโดยผูบ้ริหารหรือพนกังานที�ละเลยหรือไม่ปฏิบติั
กฎระเบียบขอ้บงัคบัอยา่งเตม็ที� 

ประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์(2547) ไดก้ล่าวถึงขั:นตอนการบริหารความเสี�ยงออกเป็น 5 

ขั:นตอนดังนี:  1) กําหนดวตัถุประสงค์ (Objective Establishment) 2) การระบุความเสี� ยง (Risk 

Identification) 3) การประเมินความเสี� ยง (Risk Assessment) 4) การสร้างแผนการจดัการ (Risk 

Management Planning) และ5) การติดตามสอบทาน/สื�อสาร (Monitoring Review/Communication) 

อุษณา ภทัรมนตรี (2552) อธิบายวา่ กระบวนการบริหารความเสี�ยง (Risk Management 

Process)หมายถึงกระบวนการในการระบุ (Identify) เหตุการณ์ประเมิน (Assess) ความเสี�ยงและ
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วิธีการจดัการตอบสนอง (Responses) ต่อเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที�อาจจะเกิดขึ:นเพื�อให้ความ

เสี�ยงอยูใ่นระดบัที�ยอมรับไดห้รือเพิ�มโอกาสการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รกระบวนการบริหาร

ความเสี�ยงจะมีประสิทธิผลที�สุด หากออกแบบให้แทรกหรือฝัง (Embedded) อยู่ในกิจกรรมการ

ปฏิบติังานปกติเหตุการณ์ (Event) หมายถึงเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที�อาจเกิดขึ:นในอนาคตซึ� งมี

ผลกระทบต่อองค์กรทางดา้นลบหรือดา้นบวกหรือทั:งสองอย่างประกอบกนัเหตุการณ์ควรเป็นที�

สังเกตเห็นและวดัผลได ้

การบริหารความเสี� ยง (Risk Management) เป็นการกาํหนดแนวทางที�จะจดัการกับ

ความเสี�ยงที�มีสาระสําคญัซึ� งมีโอกาสเกิดสูงอย่างเหมาะสมโดยทั�วไปกรณีที�เป็นความเสี�ยงจาก

ปัจจยัภายในจะใชว้ิธีบริหารดว้ยการจดัระบบการควบคุมภายในและถา้เป็นความเสี�ยงที�จะเกิดจาก

ปัจจยัภายนอกจะใช้วิธีบริหารความเสี�ยงการระบุปัจจยัเสี� ยง (Risk Identification) การระบุปัจจยั

เสี� ยงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ:นได้ทั:งจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกซึ� งปัจจยัเหล่านี: จะ

ส่งผลกระทบถึงวตัถุประสงค์เป้าหมายหรือผลกาดําเนินงานในหน่วยงานเช่นการเปลี�ยนตวั

ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในตาํแหน่งที�สาํคญัๆบ่อยครั: งการเปลี�ยนแปลงกฎหมายใหม่ๆของรัฐบาล

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานของหน่วยงานเป็นตน้ 

การวิเคราะห์ความเสี�ยง (Risk Analysis) ควรวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจยัเสี�ยงที�มี

ต่อหน่วยงานซึ� งโดยปกติปัจจยัเสี�ยงแต่ละปัจจยัมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากนัการ

วิเคราะห์ปัจจยัเสี�ยงมีหลายวิธีแตกต่างกนัผูบ้ริหารควรให้ความสําคญักบัความเสี�ยงที�มีนยัสําคญั

และมีโอกาสเกิดขึ:นบ่อยๆจึงควรพิจารณาเลือกใชว้ิธีการหรือเทคนิคที�ใชว้ิเคราะห์ให้เหมาะสมกบั

ขนาดลกัษณะการดาํเนินงานเพื�อให้สามารถประเมินระดบัความสําคญัของความเสี�ยงไดท้ั:งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพรวมทั:งผลเสียหายที�อาจเกิดจากความเสี�ยงนั:น 

ปัจจยัของความเสี�ยงนั:นสามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ (1) ปัจจยัความเสี�ยงภายนอกคือ

ความเสี�ยงที�ไม่สามารถควบคุมการเกิดไดโ้ดยองคก์รเอง เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่

แข่งขนั เทคโนโลยี ภยัธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม พฤติกรรมความเชื�อมั�นในภาพลกัษณ์องคก์ร เป็นตน้ 

และ (2) ปัจจยัความเสี�ยงภายใน คือความเสี�ยงที�สามารถควบคุมการเกิดไดโ้ดยองคก์ร เช่น บุคลากร

วฒันธรรมองคก์ร นโยบายการบริหารและการจดัการ ความรู้ความสามารถทกัษะของกระบวนการ

ทาํงาน ขอ้มูลหรือระบบสารสนเทศ เครื�องมืออุปกรณ์ เป็นตน้ 

การบริหารจดัการความเสี�ยงที�องคก์รจะสามารถดาํเนินการไดคื้อความเสี�ยงที�เกิดจาก

ปัจจยัภายในองค์กร โดยองค์กรตอ้งสามารถจดัการเพื�อให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับความเสี�ยงนั:นได้ 
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ความเสี�ยงภายในประกอบดว้ย 4 ประเภทดงันี:  (1) ความเสี�ยงดา้นกุลยทุธ์ (Strategic Risk) (2) ความ

เสี�ยงดา้นการปฏิบติังาน (Operation Risk) (3) ความเสี�ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) และ (4) ความ

เสี�ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

ความเสี�ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ:นจากกลยุท์ที�กาํหนดไว้

เช่น กาํหนดกลยุทธ์ผิดพลาดไม่สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององค์กร กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่

สามารถนําไปการบรรลุวตัถุประสงค์องค์กรได้ กลยุทธ์ขององค์กรขาดการพฒันาให้ทันต่อ

สถานการณ์จนไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้เป็นตน้ 

ความเสี� ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี� ยงที�อาจเกิดขึ: นจากการ

ปฏิบติังาน เช่น บุคลากรในหน่วยงานขาดทกัษะ ความชาํนาญและความรู้เฉพาะทาง ด้านความ

ปลอดภยัมีการเกิดอุบติัเหตุหรือได้รับอันตรายการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีหรือนวตักรรม 

เทคโนโลยีที�ลา้สมยั ถูกละเมิดลิขสิทธ์ ดา้นสิ�งแวดลอ้ม สร้างมลพิษแก่ชุมชนรอบขา้ง สร้างความ

เดือดร้อนแก่ประชาชน เป็นตน้  

ความเสี�ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ:นจากการบริหารการเงิน

เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่ทนัตามกาํหนดเวลา งบประมาณมีจาํกดัหรือไม่เพียงพอต่อการดาํเนินการ 

องค์กรขาดสภาพคล่องในการชาํระหนี:  เกิดหนี: สูญจากลูกหนี:  การเปลี�ยนแปลงของราคาวตัถุดิบ 

อตัราแลกเปลี�ยน ดอกเบี:ย เป็นตน้ 

ความเสี�ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ:น

จากการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบข้อบงัคับ เช่น การดาํเนินงานไม่เสร็จตามกาํหนดในสัญญา 

กระบวนการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง ผูเ้สียผลประโยชน์หรือบุคลากรในองค์กรต่อตา้น

กฎระเบียบใหม่ องคก์รไดรั้บความเสียหาในทางใดทางหนึ�งจากการเปลี�ยนแปลงกฎหมาย เป็นตน้ 

นอกจากปัจจยัความเสี�ยงทั:งภายในและภายนอกดงัที�กล่าวขา้งตน้นั:นแล้วยงัมีปัจจยั

ความเสี� ยงด้านธรรมภิบาลที�จะทาํให้องค์กรเกิดผลกระทบที�ไม่สามารถดาํเนินงานให้ได้ตาม

วตัถุประสงคที์�วางไว ้ปัจจยัความเสี�ยงสามารถแบ่งไดต้ามหลกัธรรมภิบาล ความเสี�ยงดา้นธรรมภิ

บาลมีดงันี:  (1) ความซื�อสัตย ์เช่น การใชอ้าํนาจหนา้ที�เพื�อเอื:อประโยชน์ต่อพวกพอ้ง ใชช่้องโหวท่าง

กฎหมายเพื�อแสวงหาประโยชน์ส่วนตวั เป็นต้น (2) ความโปร่งใส เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลและ

ขั:นตอนการดําเนินการ เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน บิดเบือนข้อมูล ไม่เปิดเผยข้อมูลเพื�อการ

ตรวจสอบการทาํงาน เป็นตน้  (3) ความยุติธรรม เช่นการปฏิบติัต่อผูรั้บบริการอย่างไม่เป็นธรรม

และเสมอภาค เอื:อประโยชน์ใหก้บักลุ่มใด กลุ่มหนึ�งเป็นพิเศษ เป็นตน้ และ 4) ความสามคัคีเช่นการ
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แบ่งพรรคแบ่งพวกในองคก์รไม่ให้ความร่วมมือในการทาํงานก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ�งที�ทาํให้องคก์ร

ดาํเนินไม่เป็นไปตามนโยบายและแผนได ้

นอกจากนี:  คู่มือตรวจสอบความเสี� ยงด้านปฏิบติัการของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2552, น.3-66) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะปัจจยัความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัการปฏิบติัการไวด้งันี:  (1) ปัจจยัดา้น

คน(2) ปัจจัยด้านระบบงาน (3) ปัจจัยด้านกระบวนการทาํงาน และ (4) ปัจจัยที�ไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย 

ปัจจยัด้านคน ถือเป็นปัจจยัที�มีผลต่อการปฏิบติังานซึ� งเกิดจากกระบวนการทาํงาน

ผิดพลาดหรือการควบคุมภายในไม่เพียงพออนัอาจนาํไปสู่การทุจริตทั:งภายในและภายนอกดงันั:น

การใหค้วามสาํคญัในการคดัเลือกพนกังานการอบรมและการพฒันาจะทาํให้องคก์รไดพ้นกังานที�มี

คุณสมบติัประสบการณ์และความสามารถที�เหมาะสมต่อการปฏิบติังานรวมทั:งการส่งเสริมและ

สร้างจริยธรรมให้พนกังานตระหนกัถึงหนา้ที�ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานอยา่งไรก็ดีในการ

ปฏิบติังานก็ควรพฒันาระบบให้มีการป้องกนัความผิดพลาดที�เกิดจากความพลั:งเผลอของบุคลากร

เช่น ขอ้มูลมีการสอบยนักนั 
ปัจจยัดา้นระบบงานหากระบบงานเกิดความเสียหายขดัขอ้งหรือหยดุชะงกัรวมถึงความ

ถูกตอ้งเชื�อถือไดข้องระบบขอ้มูลและระบบการสื�อสารภายในองคก์ร การควบคุมการเขา้ถึงระบบ

การรักษาความปลอดภยัของระบบและขอ้มูลตลอดจนความสามารถในการนาํระบบให้กลบัมา

ทาํงานไดต้ามปกติหลงัจากเหตุการณ์ฉุกเฉินอนัอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานได ้
ปัจจยัดา้นกระบวนการทาํงาน หากหน่วยงานไม่มีกระบวนการหรือ ขั:นตอนการทาํงาน

หรือจุดควบคุมในแต่ละธุรกรรมที�อาจก่อให้เกิดความเสี�ยงให้เป็นรูปธรรมและสามารถนาํไป

ปฏิบติังานไดอ้าจก่อให้เกิดความเสียหายทั:งในรูปของตวัเงินเช่น การเปรียบเทียบปรับหรือการถูก

ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งเป็นตน้ หรือที�ไม่ใช่ตวั

เงินเช่นดา้นชื�อเสียงเป็นตน้ ดงันั:นหน่วยงานควรกาํหนดกระบวนการหรือขั:นตอนการทาํงานตาม

นโยบายกฎเกณฑ์ระเบียบและขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานเช่น การมีระเบียบและคู่มือการปฏิบติังาน

เป็นตน้ เพื�อใหมี้ความชดัเจนและง่ายต่อการปฏิบติัและสอดคลอ้งกบัปริมาณและความซบัซ้อนของ

ธุรกรรมเพื�อให้เกิดความมั�นใจว่ากระบวนการทาํงานมีประสิทธิภาพเหมาะสมและสามารถบรรลุ

เป้าหมายตามกลยทุธ์ของหน่วยงาน 

ปัจจยัที�ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายเป็นอีกหนึ� งปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

เนื�องจากเป็นปัจจยัที�อยูเ่หนือความคาดหมายหรือการควบคุมของธนาคารเช่นดา้นการเมืองดา้นภยั
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ธรรมชาติการเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ์ของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของทางการเป็นต้น

ดงันั:นจึงมีความจาํเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์และระบุความเสี�ยงรวมทั:งกาํหนดมาตรการรองรับเพื�อลด

ความสูญเสียใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

PricewaterhouseCoopers (2547) ได้อธิบายรายละเอียดของความเสี� ยงทุกประเภท

เกิดขึ: นโดยมีเหตุแห่งความเสี� ยง (Risk Driver) ซึ� งอาจเป็นเหตุที� เกิดจากภายในองค์กรเช่น 

วฒันธรรมโครงสร้างองคก์รบุคคลากรหรือเหตุที�เกิดจากปัจจยัภายนอกเช่นการเมืองคู่แข่งสภาวะ

เศรษฐกิจเป็นตน้เหตุแห่งความเสี�ยงมีหลายลกัษณะต่างๆกนั 

ศรรณ ทองประเสริฐ,CIA ไดแ้ปลความหมายจากบทความของ John A. Wheeler และ

แกไ้ขเพิ�มเติมจาก Paul Sobel ในเรื�องของกิจกรรมการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารความ

เสี�ยงซึ� ง Chief Audit Executive: CAE และผูต้รวจสอบภายในไม่ควรมีหน้าที�รับผิดชอบไดแ้ก่ (1) 

การกาํหนดความเสี�ยงที�องค์กรสามารถยอมรับได ้(2) การกาํหนดระบบการในการบริหารความ

เสี�ยง (3) การจดัการความเสี�ยง (4) การตดัสินใจตอบสนองความเสี�ยง (5) การบ่งชี: ถึงการตอบสนอง

ความเสี�ยงในนามของฝ่ายจดัการ (6) ความรับผดิชอบตามหนา้ที�สาํหรับการบริหารความเสี�ยง 

สรุปไดว้า่ระบบการบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายในที�ธุรกิจมีอยูปั่จจุบนัอาจยงัไม่

เพียงพอที�จะทาํให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ดงันั:นจึงมีการนาํกรอบ

แนวคิด การบริหารความเสี�ยงทั�วทั:งองค์กรเขา้มาปรับใช้ โดยเฉพาะกระบวนการควบคุมภายใน

องคก์รก็จะตอ้งมองถึงความสําคญัของความเสี�ยงที�จะเกิดขึ:นดว้ยซึ� งรวมไปถึงความเสี�ยงที�เกิดจาก

สภาพแวดภายนอกองค์กรด้วย เพื�อตอบสนองการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ที�เกิดขึ: นตลอดเวลาและ

ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจดว้ยว่า การบริหารความเสี�ยงนั:นไม่ใช่เป็นการกาํจดัความเสี�ยงให้เป็นศูนย ์แต่

เป็นการลดความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับไดเ้ท่านั:น 

 

2.3  ผลงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

ในการศึกษาการบริหารความเสี� ยงตามกรอบการบริหารความเสี� ยงทั�วทั: งองค์กร 

COSO-ERM ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งการการควบคุมภายในและการบริหารความ

เสี�ยงขององคก์ร ซึ� งมีผลงานวิจยัที�ไดท้าํการศึกษาในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี�ยงตามกรอบของ COSO-ERM มีดงันี:  

ผลการศึกษาปัจจยัการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO-ERM ที�มีผลต่อระดบัความ

เชื�อมั�นในการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ ธรรมรงค ์
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สุวรรณนิกรกุล (2553) พบว่าระบบการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO-ERM ซึ� งประกอบดว้ย 

ปัจจยัดา้นความเสี�ยง, ปัจจยัดา้นสารสนเทศ การสื�อสารและการติดตามผล, ปัจจยัดา้นการกาํหนด

วตัถุประสงคด์า้นพนกังานและการประเมินผล และปัจจยัดา้นการกาํหนดโครงสร้าง นโยบายและ

หน้าที�ความรับผิดชอบส่งผลต่อความเชื�อมั�นที�มีต่อการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทางบวก ขณะที�ขนาดบริษทัไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื�อมั�นที�มีการ

ดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหากบริษทัตอ้งการที�จะ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน จากผลงานวจิยัครั: งนี:บริษทัควรปรับปรุงจากปัจจยัดา้นความเสี�ยง

ใหมี้การทบทวนและการปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นอยา่งแรก และปัจจยัดา้นสารสนเทศ การสื�อสาร

และการติดตามผล ปัจจยัดา้นการกาํหนดวตัถุประสงคด์า้นพนกังานและการประเมินผลและปัจจยั

ดา้นกาํหนดโครงสร้าง นโยบายและหนา้ ตามลบัดบั 

ในส่วนของพนกังานบญัชีระบุว่าจะช่วยให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีประ

สิทธิภายมากที�สุดคือ การไดรั้บความสนบัสนุนจากองคก์รอยา่งจริงจงั และการไดรั้บความร่วมมือ

จากพนกังานทุกคนของทุกส่วนงาน ในขณะที�การออกกฎขอ้บงัคบันั:นมีประสิทธิภาพที�น้อยสุด 

ส่วนปัจจยัดา้นอื�นๆที�ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพคือ ควรให้ความรู้

ทั:งระบบการควบคุมภายในและความเสี�ยงของบริษทั รวมถึงตอ้งสร้างแรงจูงใจให้พนกังานมีส่วน

ร่วมและเห็นความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน ซึ� งอาจจะต้องมีระบบสื� อสารและ

ประชาสัมพนัธ์ในองค์กรที�ดี และทา้ยสุดคือผูบ้ริหารตอ้งให้ความสําคญัและปฎิบติัอย่างจริงจงั 

ส่วนสิ� งที�มีผลต่อความเชื�อมั�นในการดาํเนินงานของบริษทั คือความใส่ใจของผูบ้ริหารที�มีต่อ

พนกังาน ความรู้ความสามารถและการตดัสินใจของผูบ้ริหาร และการสร้างทศันคติที�ดีรวมไปถึง

การปลูกฝังความซื�อสัตยแ์ก่พนกังานทุกระดบั ซึ� งพบว่ามีสอดคลอ้งกบัผลงานศึกษาเกี�ยวกบัการ

ควบคุมภายในของ ณัชชา วศะรงรอง (2549) พบวา่การที�บริษทัมีการควบคุมที�ดีพนกังานทุกระดบั

มีความรอบรู้ในเรื�องการควบคุมภายที�ดีนั:นเกิดจากผูบ้ริหารทุกระดบัไดมี้การปลูกฝังให้พนกังาน

ตระหนักถึงและเข้าใจผ่านการอบรม การจัดกิจกรรม การประชุมสัมมนาหรือไม่ว่าจะเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละส่วนงานมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในส่วนงานเพื�อให้พนกังานไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลได้

มากขึ:น แต่ในการศึกษาของ จุฑามาศ พิมพา (2553, น.68) ไดศึ้กษาเรื�องการบริหารความเสี�ยงตาม

แนวคิด COSO-ERM และการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีกบัความเชื�อมั�นของงบการเงินในมุมของผูใ้ช้งบ

การเงินพบว่าถา้องค์กรมีแนวทางการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมและมีนาํแนวทางการบริหาร

ความเสี�ยงของ COSO-ERM ทั:ง 8 องคป์ระกอบมาใช้นั:นจะทาํผูใ้ชง้บการเงินมีความเชื�อมั�นอยู่ใน
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ระดบัมาก ซึ� งสรุปไดว้า่ถา้องคก์รมีกระบวนการบริหารงานในดา้นการควบคุมภายใน การบริหาร

ความเสี�ยงที�ดี รวมทั:งทุกคนในองคก์รให้ความร่วมมือมีบทบาทและหนา้ที�ที�เหมาะสม ใหค้วามเป็น

ธรรมกับผูถื้อหุ้น รวมทั:งการเปิดเผยข้อมูลที�ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา เชื�อถือได้และมีความ

โปร่งใส ก็จะทาํใหเ้กิดความเชื�อมั�นต่อผูใ้ชง้บการเงินมากขึ:น 

นอกจากนั:นผลการศึกษาเรื� องปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาระบบการควบคุม

ภายใน บริษทับูรพาอุตสาหกรรม จาํกดัของ วิราภรณ์ พึ�งพิศ (2550) พบว่าระดบัความคิดเห็นต่อ

ปัญหาและอุปสรรคในด้านการพฒันาระบบการควบคุมภายในของพนกังาน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัไม่แน่ใจ เมื�อพิจารณารายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจทุกดา้น โดยค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ ดา้น

กิจกรรมการควบคุมรองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม และดา้นการประเมินความเสี�ยง

ระดบัที�ต ํ�า ซี�งไม่สามารถระบุไดอ้ย่างชดัเจนว่าใช่ปัญหาหรือไม่ใช้ปัญหาเนื�องมาจากการรับรู้ใน

เรื�องความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในทาํไดย้าก และพนกังานในบริษทัส่วนมาก

อยู่ในตาํแหน่งระดบัพนกังาน ตรงกบัการวิเคราะห์ผล การรับรู้เกี�ยวงกบัระบบการควบคุมภายใน

ปรากฎว่าอยู่รับรู้ไดน้้อย การรับรู้เกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในของพนกังาน พบว่าระดบัการ

รับรู้เกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณารายด้านยงั

พบว่ายงัอยู่ในระดบัปานกลาง เฉพาะด้านการประเมินผลด้านเดียว ส่วนด้านระบบการควบคุม

ภายใน และด้านความเสี�ยงของการควบคุมอยู่ในระดบัรับรู้ได้น้อย การแสดงความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารนั:นโดยองค์การไดมี้การปฎิบติัในบางส่วนแต่ไม่ครบองค์ประกอง 5 ดา้นของระบบการ

ควบคุมภายใน เป็นประเด็นหนึ�งที�ผุบ้ริหารสามารถนาํไปแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคที�เกิดขึ:นในการ

พฒันาระดบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้และก่อใหเ้กิดประโยชน์ดา้นอื�นๆ 

ตามมา วฒันธรรมองคก์ารและโครงสร้างเดิมขององคก์ารเป็นส่วนหนึ�งที�เป็นปัญหาและอุปสรรค

ให้พฒันาระบบการควบคุมภายในครั: งนี: เพราะการนําระบบใหม่เข้าไปแทนที�ระบบเก่าย่อม

เปลี�ยนแปลงไดย้ากกบัพนกังานและผูบ้ริหารระดบักิจกรรมที�มีอายกุารทาํงานเกิน 10 ปีซึ� งมกัจะยึด

ติดกบัระบบเดิมที�สามารถนาํพาให้องคก์ารดาํรงอยูจ่นถึงปัจจุบนั ผูบ้ริหารมกัจะเขา้ใขผิดในเรื�อง

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในวา่เป็นเรื�องเดียวกนั สรุปไดว้า่ทั:งผูบ้ริหารและพนกังาน 

ขาดการรับรู้ในความรู้ความเข้าใจเรื� องระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ที�มี

องคป์ระกอบ 5 ดา้นในเรื�องของความหมายและประโยชน์ในดา้นต่างๆที�จะไดรั้บ 

ในส่วนผลการประเมินประสิทธิผลการบริหารความเสี� ยง COSO-ERM กรณีศึกษา

กระบวนการพิจารณาสินเชื�อ สํานกังานธุรกิจขนาดยอ่ยธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของ 

DPU



18 
 

นิคม ศรีมูล (2554) พบวา่มีแนวทางที�สอดคลอ้งกบัทั:ง 8 องคป์ระกอบ แต่อยา่งไรก็ดียงัมีจุดอ่อนใน

เรื�องการสื�อสาร การเผยแพร่ชี: แจงให้พนกังานรับทราบในเรื�องกฎจริยธรรม รวมถึงวิธีการบริหาร

ความเสี�ยงดา้นสินเชื�อ และในเรื�องการควบคุมติดตามการปฎิบติังานดา้นสินเชื�อ โดยผูบ้ริหารควร

จดัให้มีการสื�อสาร ชี: แจงให้พนกังานไดต้ระหนกัถึงความสําคญัและเขา้ใจกฎจริยธรรมและวิธีการ

บริหารความเสี�ยงสินเชื�ออย่างสมํ�าเสมอ ซึ� งฝ่ายตรวจสอบและกาํกบัควรวางแผนการสอบสินเชื�อ 

เพื�อควบคุมและติดตามการปฎิบติังานดา้นสินเชื�ออย่างเคร่งครัด ซึ� งสอดคลอ้งกบัการประเมินผล

การควบคุมภายใน COSO ธนาคารแห่งรประเทศไทย สาํนกังานภาคเหนือ ส่วนเงินตราของธญัญกิจ 

ทรัพยป์ระสม ( 2547, น.115) พบวา่ในระดบัผูป้ฎิบติังานยงัมีความเขา้ใจในกระบวนการควบคุมอยู่

ในระดบัที�ตอ้งปรับปรุง ส่วนผูบ้ริหารและผูช่้วยฝ่ายบริหารมีความเขา้ใจในระดบัดีถึงดีมาก ซึ� งอาจ

จากเป็นเพราะผูบ้ริหารและผูช่้วยฝ่ายบริหาร ไดรั้บการอบรม สัมมนา หรือประชุมเชิงปฎิบติัการ 

เกี�ยวกบัการควบคุมภายในมากกวา่พนกังานจึงทาํให้มีความรู้ความเขา้ใจตามแนวทางการควบคุม

ภายในของ COSO ส่งผลให้การปฎิบติังานเป็นไปตามหลกัการ นโยบาย หรือขอ้ปฎิบติัต่างๆ ตาม

แนวทางการควบคุมภายใน นอกจากนี: ในดา้นปัจจยัอื�นๆผูบ้ริหาร ผูช่้วยฝ่ายบริหารและพนกังานมี

ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัดี 

 ในการศึกษาระบบบริหารความเสี�ยงของธนาคารพาณิชยไ์ดมี้งานวิจยัของ วนัเพญ็ สาย

ชล (2549) พบว่าความรู้ความเขา้ใจระดบัปานกลางถึงสูงคือตอบคาํถามไดถู้กตอ้งมากกว่าร้อยละ 

60.1 ขึ:นไปของคาํตอบแต่ละขอ้สามารถจาํแนกไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามทราบดีถึงความหมายของ

ความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการ การกาํหนดนโยบายและภาพรวมในการบริหารความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการ

ในองค์กร ด้านขอ้เสนอแนะควรจดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจกบัพนักงานทุกระดบัชั:นเพื�อให้

ทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ในการบริหารความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการซึ� งสามารถช่วยพฒันา

องค์กรให้กา้วหน้ามีวฒันธรรมการทาํงานที�ดีและนาํพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จรวมถึงควรมีการ

สื�อสารไปยงัพนกังานทุกระดบัให้รับทราบระบบการบริหารความเสี�ยงดา้นปฏิบติัการขององค์กร

ชี: ให้เห็นถึงความจาํเป็นที�องค์กรต้องมีระบบการบริหารความเสี� ยงด้านปฏิบัติการและวิธีการ

รายงานความผิดพลาดจากการทาํงานเพื�อให้ระบบการบริหารความเสี� ยงด้านปฏิบัติการเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

ผลการศึกษาเกี�ยวกับแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO  กับระบบการควบคุม

ภายในของธนาคารออมสินของ นพวรรณ ฟูติตระกูล (2544) พบว่ามีความแตกต่างกันด้าน 

สภาพแวดลอ้มของการควบคุม ระบบการควบคุมของธนาคารออมสินไม่ไดก้าํหนดวิธีการชดัเจน
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ในการสร้างบรรยากาศการควบคุมหรือมาตรการสร้างความเขา้ใจให้บุคลากรมีจิตสํานึกที�ดีในการ

ควบคุมรวมถึงการขาดแคลนบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํบญัชีของสํานักงานสาขา ซึ� งยงัไม่มี

ความรู้และทกัษะที�เหมาะสมกับปริมาณงานและความซับซ้อนของกิจกรรมและระบบงานที�

เกี�ยวขอ้งแต่เมื�อพิจารณาปัจจยัอื�นๆเช่นปรัชญาและรูปแบบการบริหารโครงสร้างการจดัองคก์รการ

มอบอาํนาจหน้าที�ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและการ

ตรวจสอบในพบว่าไม่มีความแตกต่างกนั ในส่วนของการประเมินความเสี�ยงตามแนวคิด COSO-

ERM  และวิธีปฎิบติัของธนาคารไม่มีขอ้แตกต่างยกเวน้ธนาคารออมสินที�ไม่มีการบริหารความ

เสี�ยงเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวขอ้งกบัพนักงานเช่นไม่มีการจดัทาํแบบสอบถามหรือกาํหนด

วิธีการเพื�อให้ทราบว่าบุคลากรใหม่มีความเขา้ใจและปฏิบติัตามวฒันธรรมขององค์กรหรือมีการ

วิเคราะห์ผลกระทบที�มีต่อการดาํเนินงานเมื�อมีการมอบหมายงานใหม่ในกรณีที�พนกังานคนเก่าถูก

ยา้ยปลดหรือลดขนาดโครงสร้างองค์กร ซึ� งสอดคลอ้งกบัการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดด้านการ

ควบคุมภายในของ COSO กรณีศึกษาธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฮอด 

จงัหวดัเชียงใหม่ของ ทิพย์สุดา เมฆฉาย ( 2550, น.112) ควรส่งเสริมให้บุคลากรในธนาคารได้

ตระหนักถึงคุณค่าของจรรยาบรรณและข้าใจบทบาทหน้าที�ของตนเองจะส่งผลให้ธนาคารมี

สภาพแวดลอ้มของการควบคุมที�ดี 

ส่วนการศึกษาการประเมินผลการควบคุมภายในโดยแยกตามส่วนงานหรือแผนกของ

พิทยา ภูวะสุวรรณ์ (2552) ไดท้าํการศึกษาเรื�องการประเมินการควบคุมภายในวงจรรายจ่ายเกี�ยวกบั

การจดัซื:อวสัดุคงคลงัตามแนวคิด COSO: กรณีศึกษาบริษทัเพาเวอร์แพลน้ท ์จาํกดั จากผลการศึกษา

สรุปไดว้า่ทั:ง 5 องคป์ระกอบนั:นมีระบบการควบคุมภายในที�อยูใ่นระดบัที�ตอ้งปรับปรุง เพื�อทาํให้

บุคลากรเกิดความเขา้ใจและมีจิตสํานึกที�ดีในระบบการควบคุมภายใน ควรมีการปรับปรุงในเรื�อง

รายละเอียดในการปฏิบติังานให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที�เกิดขึ:นจริงในการ

ดาํเนินธุรกิจด้วย สอดคล้องกบั อาํพร บุญมี (2550) ที�ศึกษาเรื� องการประเมินการควบคุมภายใน

ระบบจดัซื:อตามแนวคิด COSO: กรณีศึกษาบริษทัยนิูคเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จาํกดั ผลการศึกษา

สรุปวา่ตามองคป์ระกอบทั:ง 5 ของ COSO มีระบบการควบคุมภายในอยูใ่นระดบัที�ตอ้งปรับปรุง มี

ข้อบกพร่องอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็น นโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลยงัไม่ชัดเจน ทําให้

ผูป้ฏิบติังานมีความสับสนในการนาํไปใชใ้นการทาํงาน 

  นอกจากนั:น ศิริวรรณ แสงไผ่แกว้ (2550) ศึกษาเรื�องการประเมินการควบคุมภายใน

ตามแนว COSO: ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรณีศึกษาระบบจดัซื:อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 
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ผลการศึกษาสรุปไดว้่าตามองค์ประกอบทั:ง 5 ของ COSO อยู่ในระดบัที�ยงัไม่เหมาะสม คือมีการ

กาํหนดนโยบายและวิธีการบริหารบุคคลชัดเจน สําหรับความซื�อสัตยแ์ละจริยธรรมต้องมีการ

ปรับปรุง การประเมินความเสี�ยงยงัไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางของ COSO ผูบ้ริหารวิเคาระห์ความ

เสี�ยงไม่เหมาะสม การตรวจสอบไม่ไดส้มาํเสมอ แผนปฏิบติังานยงัไม่ต่อเนื�อง 

ในส่วนของ ประไพพรรณ เฉลิมพิชัย (2551, น.112) ได้ทาํการศึกษาการใช้ข้อมูล

สารสนเทศทางการบญัชี เพื�อการวางแผนการควบคุมภายในของธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปอญัมณี

จากการศึกษาการใช้ขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี เพื�อการวางแผนการควบคุมภายในของธุรกิจ

อุตสาหกรรมแปรรูปอญัมณี กรณีศึกษา บริษทั จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จาํกดันั:นกิจการมี

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาการใชข้อ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี โดยใชก้รอบการบริหารความเสี�ยง

ของ COSO-ERM เป็นแนวทางในการประเมินระบบการควบคุมภายในของข้อมูลสารสนเทศ

ทางการบญัชีในวงจรการคา้ทั:ง 4 วงจร ไดแ้ก่ วงจรรายได ้วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต และวงจร

บญัชีพบว่ามีแนวทางการควบคุมภายในที�ดี สําหรับกิจกรรมที�ไม่มีการใช้แนวทางการควบคุม

ภายใน อนัไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้นสินเชื�อนั:น เนื�องจากกิจการไม่มีกิจกรรมทั:ง 2 ในการดาํเนินงาน

ภายในกิจการ เนื�องจากลูกคา้ของกิจการมีรายเดียวคือ สํานกังานใหญ่ ในส่วนกิจกรรมที�มีความ

เสี�ยงที�สําคญัจากการไม่ใชแ้นวทางการควบคุมภายใน คือการไม่แบ่งแยกหนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

จ่ายชาํระหนี:ออกจากกนัซึ� งคลา้ยคลึงกบังานศึกษาของ ศรีเพญ็ วงษเ์ขียว (2543) และวลยัรัตน์ ชื�นธี

ระวงศ์ (2544) และด้านการจดัซื:อวตัถุดิบซึ� งผูข้ายผูกขาดเนื�องจากเป็นผูข้ายรายเดียว ทาํให้ขาด

อาํนาจการต่อรองและอาจเกิดการเสียเปรียบทางการคา้ สําหรับวงจรการผลิตจากการประเมินการ

ควบคุมภายในส่วนใหญ่มีการควบคุมที�ดีส่วนในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์พบว่าไม่มีการใช้แนว

ทางการควบคุมภายในเนื�องจากไม่มีแผนกออกแบบผลิตภณัฑ์ในกิจการ วงจรการคา้สุดทา้ยคือ 

วงจรบญัชีแยกประเภท ซึ� งกิจการมีการใชแ้นวทางการควบคุมภายในที�ดีในทุกกิจกรรม ยกเวน้ใน

เรื�อง การไม่จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานจากวงจรการผลิตกิจการมีการวางแผนการผลิต การบริหาร

สินคา้คงเหลือที�ดี การตรวจนบัสินคา้คงเหลืออยา่งสมํ�าเสมอ และมีการควบคุมของเสียทั:งเศษซาก

และส่วนสูญเสียในกระบวนการผลิตตามทฤษฎีแนวทางการควบคุมภายใน ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบังาน

ศึกษาของ ศรีเพ็ญ วงษ์เขียว (2543) เรื�อง“การใช้ขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี เพื�อการวางแผน

และควบคุมของธุรกิจผลิตเสื:อผา้สําเร็จรูปเพื�อส่งออกในจงัหวดัเชียงใหม่” ซึ� งเรื�องการวางแผนและ

ควบคุมกระบวนการผลิตไม่มีการจดัทาํรายงานสินคา้สาํเร็จรูป สินคา้ชาํรุดหรือเศษซาก  
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ตารางที� 2.2  สรุปผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดของ COSO 

 

ผู้ศึกษา 

 

ปี 

ประเด็นที�พบในการบริหารความเสี�ยงภายในองค์กร 

ด้าน

นโยบาย 

ด้าน

ระบบงาน 

ด้านทกัษะ ด้าน

บรรยากาศ 

ด้าน

จริยธรรม 

นิคม ศรีมูล 2554    �  �  
ธรรมรงค ์ 
สุวรรณนิกรกุล 

2553 �  �   �  �  

จุฑามาศ พิมพา 2553      
พิทยา   
ภูวะสุวรรณ์ 

2552 �  �     

ประไพพรรณ 
เฉลิมพิชยั 

2551 �  �     

วริาภรณ์ พึ�งพิศ 2550 �  �   �  �  
ศิริวรรณ   
แสงไผแ่กว้ 

2550   �   �  

อาํพร  บุญมี 2550 �  �     
ทิพยสุ์ดา เมฆฉาย 2550 �  �    �  
วนัเพญ็ สายชล 2549 �  �    �  
ณชัชา วศะรงรอง 2549    �   
ธญัญกิจ  
ทรัพยป์ระสม 

2547   �  �  �  

นพวรรณ  
ฟูติตระกลู 

2544 �   �  �   

ศรีเพญ็ วงษเ์ขียว 2543 �  �     
 

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิด

ของ COSO พบว่าการกาํหนดนโยบายการบริหารงานของแต่ละองค์กรไม่ชดัเจนในดา้นนโยบาย 

ดา้นระบบงานและดา้นจริยธรรม ก่อใหเ้กิดความไม่เขา้ใจในกระบวนการและซึ�งทาํใหไ้ม่สามาถนาํ

ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานอย่างไม่เหมาะสม ทั:งนี: พนกังานยงัมีการปฏิบติัที�ไม่ตรงกบั
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แนวทางที�องค์กรกาํหนด เนื�องขาดการสื�อสารทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี�ยง ด้วยเหตุนี: จึงเป็นเหตุผลที�ผูว้ิจยัจะได้นาํประเด็นที�พบจากการศึกษางานวิจยั

เหล่านี:  มาต่อยอดศึกษาในงานวจิยันี:  

 

2.4 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

ตัวแปรอสิระ     
        

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการบริหารความเสี�ยงของ

บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั 

แนวทางการบริหารความเสี�ยงกรอบแนวคิด

ของ COSO-ERM ทั:ง 8 องคป์ระกอบ 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
2. การกาํหนดวตัถุประสงค ์
3. การระบุเหตุการณ์ 
4. การประเมินความเสี�ยง 
5. การตอบสนองความเสี�ยง 
6. กิจกรรมการควบคุม 
7. สารสนเทศและการสื�อสาร 
8. การติดตามและประเมินผล 

ตัวแปรตาม 
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บทที� 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษานี�ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาโดยใชก้รอบแนวคิดของ COSO-ERM มาเป็นแนวทาง

ในการศึกษาขอ้เท็จจริงในการบริหารความเสี/ยงขององคก์ร โดยมีขั�นตอนในการดาํเนินการศึกษา

คน้ควา้ดงันี�  
 

3.1 ข้อมูลทั�วไป  
บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จ ํากัด 1จัดตั� งขึ� นเมื/อวนัที/  1 กรกฎาคม 2526 ในนิคม

อุตสาหกรรม เลขที/ 90/2 ถนนฉลองกรุง แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เพื/อ

ประกอบกิจการนาํเขา้และผลิตปากกาสําหรับจบัวตัถุและอุปกรณ์อื/นๆโดยบริษทัถูกควบคุมโดย 

บริษทั เดลาแวร์ แคปิตอล ฟอร์เมชั/น, อิงค ์(บริษทัจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ/ งเป็นบริษทั

ใหญ่ถือหุน้ในบริษทัคิดเป็นร้อยละ 99.9 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (2556) 

 ในปัจจุบนับริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีการบริหารงานโดยผูบ้ริหารภายในองคก์ร

ดว้ยกนั 7 คนภายใตแ้นวทางและนโยบายโดยบริษทัใหญ่ชื/อบริษทั เดลาแวร์ แคปิตอล ฟอร์เมชั/น, 

อิงค์ (บริษทัจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ในแต่ละปีจะมีการผูต้รวจสอบภายใน (Internal 

Auditor)  ซึ/ งแต่งตั�งโดยบริษทัใหญ่ เขา้มาตรวจสอบขั�นตอนการทาํงานรวมถึงระบบการบริหาร

ความเสี/ ยงและการควบคุมภายในจากคู่มือการปฎิบัติงาน นโยบาย กุลยุทธ์ หลักปฎิบัติและ

จริยธรรมทางธุรกิจ มาตรฐาน ISO เป็นตน้ 

โครงสร้างของบริษทัฯ Company Organization Chart (2556) จะแบ่งเป็น 5 แผนกดงันี�  

1. แผนกบญัชีการเงิน 
2. แผนกบุคคลและธุรการ 
3. แผนกขายและการตลาด 
4. แผนกออกแบบและผลิตภณัฑใ์หม่ 
5. แผนกผลิตและส่งออก 

                                                           

1 หนงัสือรับรองบริษทั .(2555). กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย.์ 
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3.2 กลุ่มที�ใช้ในการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งที/ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หวัหนา้ และพนกังานของ
บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดัจาํนวน 76 คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (2557) ซึ/ งจะประกอบไปดว้ย 
กรรมการจาํนวน 1 คน ผูจ้ดัการจาํนวน 6 คน หวัหนา้จาํนวน 7 คนและพนกังานจาํนวน 62 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 3.1  แสดงโครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ 

ที�มา:  De-Sta-Co (Asia) Legal Structure-as of February 2014 

 

 

Store 

Production 

VP, Asia 

Finance HR & Admin 

CS Accounting 

Sales Engineer 

Financial 

Production 

Sales Purchase 

QC 
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3.3 เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เพื/อให้ข้อมูลที/ ศึกษาค้นคว้าถูกต้องตรงกับกิจกรรมการบริหารความเสี/ ยง ซึ/ ง

เปรียบเทียบตามกรอบแนวคิดของ COSO-ERM เพื/อที/จะไดน้าํมาประมวลผลการศึกษาคน้ควา้อยา่ง

ถูกตอ้งและเหมาะสม ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่งขอ้มูลคือ 

1.  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ และ

หวัหนา้งานในแต่ละแผนก ซึ/ งประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ ผูจ้ดัการ

ฝ่ายบญัชีการเงิน ผูจ้ดัการขาย ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกร ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 

หัวหน้าแผนกผลิต หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ หัวหน้าแผนกขาย ซึ/ งจะสัมภาษณ์ลกัษณะ

กิจการที/เกี/ยวขอ้งกบัแนวคิดการบริหารความเสี/ยงตามแนวคิดของ COSO-ERM  

2.  แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาขอ้มูลเพิ/มเติมจากผงั

องค์กร (Organization Chart) คู่มือการปฏิบติังานและเอกสารที/ใช้ในการปฏิบติังานของบริษทั เด 

สเต โค (เอเชีย) จาํกดั รวมถึงได้ทาํการศึกษาบทความและผลงานวิจยัที/เกี/ยวขอ้งกบัการบริหาร

ความเสี/ยงในเรื/องที/ผูศึ้กษากาํลงัศึกษา 

 
3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วธีิการเก็บรวมรวมขอ้มูลผูศึ้กษาจะแบ่งขั�นตอนเป็นดงันี�  

       3.4.1  ศึกษาขอ้มูลจากคู่มือการปฏิบติังานและเอกสารที/ใชใ้นการปฎิบติังาน 

       3.4.2  ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารจาํนวน 1 คน ผูจ้ดัการจาํนวน 6 คน และหวัหนา้ในแต่

ละแผนกรวมทั�งพนกังานในองคก์ร 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาทาํการวิเคราะห์ถึง

กระบวนการบริหารความเสี/ยงภายในองคก์ร โดยใชก้รอบแนวคิดของ COSO-ERM มาเป็นแนว

ทางการดาํเนินการวจิยัครั� งนี�  

DPU



 

 

บทที� 4 

ผลการศึกษา 

   

การศึกษาระบบการควบคุมภายในตามกรอบการบริหารความเสี� ยงทั�วทั� งองค์กร 

COSO-ERM ของบริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกัด ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หัวหน้าแผนก บุคลากรในบริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั ซึ� งรวมไปถึงขอ้มูล

เพิ�มเติมจากนโยบายบริษทั นโยบายบุคลากร นโยบายการเงิน นโยบายบริหาร รายงานประจาํปี 

2556 ผงัองคก์ร (Organization Chart) การสังเกตการณ์ ระเบียบ ขอ้กาํหนด มาตรฐานของ ISO 9001 

คู่มือการปฏิบติังาน เอกสารที�ใชใ้นการปฏิบติังานและเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง   

ในการศึกษาผูศึ้กษาได้เปรียบเทียบระบบการควบคุมภายในของบริษทั เด สเตโค 

(เอเชีย) จาํกดั กบักรอบแนวคิดการบริหารเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ร (COSO-ERM) โดยไดแ้ยกพิจารณาแต่

องคป์ระกอบตามตารางดงันี�  

 

ตารางที� 4.1  การพิจารณาแต่องคป์ระกอบตามกรอบแนวคิดการบริหารความเสี�ยงCOSO-ERM 

ลาํดับ COSO-ERM บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

1 ส ภา พ แวดล้อม ก า ร
ควบคุม 

−  ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู ้บริหาร (Board of 
Director and Audit Committee Participation) 

− ความซื�อสัตย ์และจริยธรรม (Integrity and Ethical Values) 

− การมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ (Board of Director and Audit 
Committee Participation) 

− โครงสร้างการจดัองคก์ร (Organization Chart) 

− นโยบายและวิธีบริหารบุคลากร (Human Resource Policy 
and Practices) 
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ตารางที� 4.1 (ต่อ) 

ลาํดับ COSO-ERM บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

  − ความรู้ทกัษะและความสามารถของบุคลากร (Commitment 
and Competent) 

− การมอบอาํนาจและหน้าที�ความรับผิดชอบ (Assignment of 
Authority and Responsibility) 

2 การกาํหนด
วตัถุประสงค ์

− ดา้นกุลยทุธ์และเป้าหมาย 

− ดา้นการดาํเนินงาน 

− ดา้นการสื�อสารและรายงาน 

− ด้านกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีการปฎิบติังาน บทลงโทษทั�ง
ภายในองคก์ร 

3 การระบุเหตุการณ์ − เหตุการณ์ภายในองคก์ร 

− เหตุการณ์ภายนอกองคก์ร 
4 การประเมินความเสี�ยง − ความเสี�ยงภายในองคก์ร 

− ความเสี�ยงภายนอกองคก์ร 
5 การตอบสนองความ

เสี�ยง 
− ความเสี�ยงภายในองคก์ร 

− ความเสี�ยงภายนอกองคก์ร 
6 กิจกรรมการควบคุม − กิจกรรมการควบคุมดา้นองคก์ร ( Organizing Control  

− กิจกรรมการควบคุมดา้นงานธุรการและบุคคล 
(Administrative and Human Resource Control) 

− กิจกรรมการควบคุมดา้นการเงินและบญัชี ( Finance and 
Accounting Control ) 

− กิจกรรมการควบคุมดา้นการจดัหาและจดัซื�อ (Sourcing and 
Purchasing Control) 

− กิจกรรมการควบคุมดา้นการขายและใหบ้ริการลูกคา้ (Sales 
and Service Control) 

− กิจกรรมการควบคุมดา้นการจดัการคลงัสินคา้ (Inventory 
Control) 
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ตารางที� 4.1 (ต่อ) 

ลาํดับ COSO-ERM บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

  − กิจกรรมการควบคุมดา้นกระบวนการผลิต (Production 
Control) 

− กิจกรรมการควบคุมดา้นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Control) 

7 สารสนเทศและการ
สื�อสาร 

− สารสนเทศและการสื�อสารภายใน 

− สารสนเทศและการสื�อสารภายนอก 
8 การติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลตามแผนที�กาํหนดไว ้

ผลการศึกษาระบบการบริหารความเสี� ยงภายใต้กรอบการบริหารความเสี� ยงทั�วทั� ง

องคก์ร (COSO-ERM) ตามแนวคิด COSO ของบริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั สามารถอธิบายได้

ดงันี�  

 

4.1  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Internal Environment) 

สภาพแวดลอ้มขององคก์รเป็นองคป์ระกอบที�สําคญั ในการกาํหนดกรอบบริหารความ

เสี�ยง ประกอบดว้ยปัจจยัหลายประการ เช่นวฒันธรรมองค์กร นโยบายของผูบ้ริหาร แนวทางการ

ปฏิบติังานบุคลากร กระบวนการทาํงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบเป็นตน้ สภาพแวดลอ้มภายใน

องค์กรประกอบเป็นพื�นฐานสําคญัในการกาํหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี� ยงของ

องคก์ร โดยบริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั ไดมี้ปัจจยัที�เป็นองค์ประกอบของสภาพแวดลอ้มการ

ควบคุมโดยเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM ดงันี�  

4.1.1  ปรัชญาและรูปแบบการทาํงานของผูบ้ริหาร(Management Philosophy and Operation) 

ซึ� งผูบ้ริหารเป็นผูก้าํหนดนโยบาย มาตรการ วิธีการควบคุมภายในรวมถึงการระดบัความเสี�ยงที�

ยอมรับไดแ้ละระบบการทาํงาน ดงันั�นแนวคิดและวิธีการทาํงานมีผลต่อกระบวนการบริหารความ

เสี�ยงและการควบคุมภายในของบริษทัฯ ซึ� งต่อไปนี� จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-

ERM ที�บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั

DPU



29 
 
ตารางที� 4.2  ตารางเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มการควบคุมเกี�ยวกบัปรัชญาและรูปแบบการทาํงานของผูบ้ริหาร 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1. ผูบ้ริหารทุกระดบัในหน่วยงานมีความรู้เพียงพอและ
มุ่งมั�นที�จะใชก้ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิq ของงาน 

- การสัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร 

- การสังเกตการณ์
ประชุมผูบ้ริหาร 

 ผูบ้ริหารมีการนําเสนอผลงานของแต่ละแผนกอย่าง
ชดัเจนโดยเปรียบเทียบกบัตวัชี�วดัที�กาํหนดไว ้

2. มีการกาํหนดนโยบายรวมทั�งมีการถ่ายทอดนโยบาย
เพื�อนาํไปใชถ้ือปฎิบตัิไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 นโยบายบริษทั ผูบ้ริหาร ผูจ้ ัดการมีการกําหนดร่วมกันและได้มีการ
กระจายขอ้มูลดา้นนโยบายให้ผูป้ฎิบตัิงานในส่วนงาน
รับทราบทุกคน 

3. ให้ความสําคญัต่อการกระจายอาํนาจตามลกัษณะ
การดาํเนินงาน เพื�อให้การบริหารจดัการเกิดความ
คล่องตวั และไม่ล่าชา้ 

 นโยบายบริษทั กาํหนดใหม้ีการประเมินโครงสร้างบริษทั และคู่มือการ
ปฎิบตัิงานตามสภาพธุรกิจปัจจุบนั 

4. ผูบ้ริหารมีเขา้ใจลกัษณะของความเสี�ยงขององค์กร 
วเิคราะห์ก่อนตดัสินใจ 

- การสัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร 

 ผูบ้ริหารมีการนําเสนอผลงานของแต่ละแผนกอย่าง
ชดัเจนโดยเปรียบเทียบกบัตวัชี�วดัที�กาํหนดไว ้
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ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

5.    ผูบ้ริหารมีทศันคติที�ดีเกี�ยวกบัความปลอดภยัในการ
ปฎิบตัิงานของพนกังาน 

 นโยบายบริษทั กาํหนดให้มีการจดัตั�งคณะกรรมการความปลอดภยัขึ�น
ในบริษทัและให้ผูจ้ดัการ หัวหน้างานทาํรายงานทุก
สัปดาห์ 

6.    มีการกําหนดกฎระเบียบและข้อบังคับให้ฝ่าย
ปฎิบตัิงานนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 นโยบายบริษทั กําหนดให้ฝ่ายบุคคลควบคุมดูแลในด้านกําหนด
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัพร้อมทั�งประชาสัมพนัธ์ต่อ
ผูเ้กี�ยวขอ้ง 

7.   ผูบ้ริหารมีทัศนคติที� ดีในการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

 นโยบายบริษทั กําหนดให้บุคคลากรในบริษัทต้องมีการอบรมใน
หลกัสูตรต่างๆอยา่งนอ้ย 6-12 ชม.ต่อปี 

8.    ผูบ้ริหารให้ความสําคญัในเรื� องความซื�อสัตยแ์ละ
จริยธรรม 

 นโยบายบริษทั กาํหนดใหต้อ้งมีการอบรมออนไลน์
https://dover.integrity.saiglobal.com 

ตารางที� 4.2 (ต่อ) 
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จากตารางที� 4.2 จะเห็นได้ว่า บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมเกี�ยวกบัปรัชญาและรูปแบบการทาํงานของผูบ้ริหารมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหาร
ความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ร COSO-ERM  ผูบ้ริหารไดเ้ห็นความสําคญัในเรื�องการถ่ายทอดนโยบายให้
ทั�วถึงเพื�อพนกังานทุกคนเขา้ใจในเรื�องคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย ระเบียบ ความปลอดภยัในการ
ปฎิบติังาน รวมทั�งบทกาํหนดโทษที�จะเกิดขึ�นกบัพนกังานที�ไม่ปฎิบติัแนวทางที�บริษทัฯไดก้าํหนด
ขึ�น ในเรื�องของเป้าหมายการดาํเนินงานนั�นผูบ้ริหารไดก้าํหนดเป้าหมายไม่ไดสู้งมากเกินไปเพื�อ
ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อพนกังานในการปฎิบติังาน มีการกาํหนดตวัชี� วดั (KPI) ในแต่ละแผนกอย่าง
ชดัเจนโดยมีการบรรจุไวใ้นระดบันโยบายบริษทัฯ 

4.1.2  ความซื�อสัตยแ์ละจริยธรรม (Integrity and Ethical Values) มีการจดัทาํขอ้กาํหนดดา้น
จริยธรรมแนวทางพึงปฎิบติั หรือมาตรฐานการปฎิบติังานและแจง้ขอ้มูลใหพ้นกังานทราบทุกคนได้
รับทราบและถือปฎิบติัอย่างเคร่งครัด โดยผูบ้ริหารควรทาํตนเป็นตวัอย่างตามขอ้บงัคบัและการ
ปฏิบติัตนอย่างสมํ�าเสมอ ซึ� งต่อไปนี� จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM ที�บริษทั เด 
สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั 
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ตารางที� 4.3  ตารางเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มการควบคุมเกี�ยวกบัความซื�อสัตยแ์ละจริยธรรม 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.    มีการจดัทาํขอ้กาํหนดด้านจริยธรรมเป็นแนวทางการ
ปฎิบตัิ หรือมีมาตรฐานการปฎิบตัิงาน 

 นโยบายบริษทั ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการร่วมกนักาํหนดนโยบายดา้นจริยธรรม
และกาํหนดทางการปฎิบตัิใหเ้ป็นมาตรฐาน 

2.    มีการจดัการอบรมให้ผูบ้ริหารและพนักงานในเรื� อง
กฎระเบียบ จริยธรรม ขอ้กฎหมาย รวมถึงทบทวนวิธีการ
ทาํงานในคู่มือปฎิบตัิงานอยา่งสมํ�าเสมอ 

 นโยบายบุคคล กาํหนดใหผู้บ้ริหาร ผูจ้ดัการ พนกังานทุกคนตอ้งมีการ
อบรมออนไลน์ที�เรียกวา่
https://dover.integrity.saiglobal.com 

3.    มีบทกาํหนดโทษสาํหรับผูก้ระทาํความผดิต่อหนา้ที�ตาม
ระดบัของโทษนั�น 

 นโยบายบุคคล มีบทกาํหนดโทษ 3 ลาํดบัตั�งแต่ว่ากล่าวตกัเตือน ออก
หนงัสือเตือน และสุดทา้ยใหอ้อกจากงาน 

4.    มีกาํหนดรางวลัสําหรับผูป้ฎิบตัิงานที�มีอายุการทาํงาน
ไดต้ามขอ้กาํหนดของบริษทัฯ 

 ประกาศบริษทั กาํหนดให้ผูท้ี�ปฎิบตัิงานครบ 15 ปีจะได้รับเงินพิเศษ
จากบริษทัตามที�กาํหนด 

5.    มีการให้ความรู้ด้าน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั
ต่างๆจากสภาพภายนอกกิจการ 

 นโยบายบุคคล กาํหนดใหพ้นกังานผูบ้ริหารทุกคนตอ้งมีการอบรม
ออนไลน์ https://dover.integrity.saiglobal.com 
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จากตารางที� 4.3 จะเห็นได้ว่า บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีสภาพแวดล้อมการ

ควบคุมเกี�ยวกับความซื�อสัตยแ์ละจริยธรรม สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารความเสี� ยงทั�วทั�ง

องค์กร COSO-ERM บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) ได้มีการออกประกาศในเรื� องความซื�อสัตย์และ

จริยธรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผูบ้ริหารระดบัสูงไดมี้การถ่ายทอดสู่พนกังานอยา่งสมํ�าเสมอทุก

เดือนในการประชุมสรุปผลการดาํเนินของบริษทัฯ และยงัมีจดัให้มีการอบรมผา่นระบบออนไลน์ 

INTEGRITYCOUNTS; https://dover.integrity.saiglobal.com ซึ� งเป็นข้อกาํหนดจากบริษทัแม่ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา และในเรื�องกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ภายนอกบริษทัซึ� งจะมีผลทั�ง

ทางตรงและทางออ้มมีการใหข้อ้มูลโดยฝ่ายบุคคล พร้อมทั�งมีการติดประกาศให้รับทราบโดยทั�วถึง

ผา่นบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ในส่วนของระดบัพนกังานทางบริษทัฯยงัมีการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้

พนกังานโดยมีการกาํหนดรางวลัสาํหรับผูที้�มีอายงุานครบตามกาํหนดบริษทัฯ 

4.1.3  การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Board of Director and Audit Committee Participation) เนื�องจากเป็นบุคคลสําคญัใน
การวางนโยบายและส่งเสริมบรรยากาศของการควบคุม ซึ� งต่อไปนี� จะเป็นการเปรียบเทียบตาม
แนวคิด COSO-ERM ที�บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั
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ตารางที� 4.4  ตารางเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มการควบคุมเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  จดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบถ่วงดุล อาํนาจระหว่าง
แผนกภายในบริษทัฯ 

สัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร 

 จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบโดยบริษัทแม่ใน
อเมริกากาํหนดใหเ้ขา้มาตรวจสอบ 

2 .   มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า ต า ร ฐ า น ก า ร ป ฎิ บั ติ ง า น โ ด ย
คณะกรรมการมาตรฐานสากล 

 นโยบายบริษทั มีคณะกรรมการมาตรฐาน ISO เขา้มาประเมินผลทุกปี 

3.  มีคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกจากการมอบหมาย
โดยบริษทัผูถ้ือหุน้ใหญ่ในการประเมินผลของบริษทัทุกปี 

สัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร 

 ให้มีการตรวจสอบภายในจากผูต้รวจสอบภายนอกที�
กาํหนดโดยบริษทัแม่ที�อยูป่ระเทศอเมริกา 

4.  มีการจัดประชุมร่วมระหว่างผูบ้ริหารคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั� งภายในและภายนอกโดยบริษัทแม่ทําการ
แต่งตั�งมาเพื�อปรึกษาเกี�ยวกบัความเหมาะสมของกระบวน
ควบคุมภายใน 

 รายงาน
ประจาํปี 2556 

กําหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู ้บริหาร 
ผูส้อบบญัชี รวมถึงคณะกรรมภายนอกเป็นประจาํทุกปี 

34 

 DPU



35 
 

จากตารางที� 4.4 จะเห็นได้ว่า บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีสภาพแวดล้อมการ

ควบคุมเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ร COSO-ERM คือไดมี้การ

จดัตั�งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระจากบริษทัผูถื้อหุ้นใหญ่ เพื�อเขา้มาประเมินระบบการบริหาร

ความเสี�ยงและระบบการควบคุมทุกปี และบริษทัฯ ยงัตอ้งปฎิบติัตามกรอบแนวทางมาตรฐาน ISO 

9001 ซึ� งคณะกรรมการมาตรฐานจะเขา้มาประเมินมาตรฐานทุกปี ในเรื�องของรายงานทางการเงิน

ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีและคณะกรรมการจะมีการประชุมร่วมกนัทุกปีในเรื�องขอ้มูลทั�วไป รายงาน

ทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน ระบบการควบคุม รวมทั�งกฎหมาย กฎระเบียบที�จาํเป็นต่อองคก์ร 

4.1.4  โครงสร้างการจดัองคก์ร (Organization Chart) ตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะและขนาดของ
องคก์รและกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนไม่ซํ� าซ้อน ซึ� งต่อไปนี�จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-
ERM ที�บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั

DPU



36 
 
ตารางที� 4.5  ตารางเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มการควบคุมเกี�ยวกบัโครงสร้างการจดัองคก์ร 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการกาํหนดโครงสร้างองคก์รไวอ้ยา่งชดัเจนและมีการ
ปรับปรุงเปลี�ยนแปลงใหเ้หมาะสมกบัสถานะการณ์ปัจจุบนั 

 นโยบายบริษทั โครงสร้างองคก์ร; De-Sta-Co (Asia) Legal Structure-as 
of February 2014 

2.  มีการกาํหนดอาํนาจหน้าที� ที�เกี�ยวขอ้งกบัเป้าหมายและ
วตัถุประสงค ์และทุกคนในองคก์รทราบ 

 นโยบายบริษทั ใหแ้ต่ละแผนกกาํหนด KPI ที�สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องบริษทั 

3.  มีการถ่วงดุลอาํนาจในระหว่างการปฏิบตัิงานระหว่าง
หน่วยงาน และการป้องกนัการกา้วก่ายอาํนาจหนา้ที�ระหวา่ง
ตาํแหน่งงาน 

 นโยบายบริษทั กาํหนดให้มีการประเมินโครงสร้างองค์กร และคู่มือการ
ปฎิบตัิงานตามสภาพธุรกิจ 

4.  มีการจดัทาํคู่มือการปฎิบตัิงาน ครอบคลุมทุกตาํแหน่ง
งานตามผงัองคก์ร 

 นโยบายบุคคล นโยบายกาํหนดใหแ้ต่แผนกทาํการจดัคู่มือการปฎิบตัิงาน
และควบคุมโดยผูจ้ดัการแผนก 
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จากตารางที� 4.5 จะเห็นได้ว่า บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีสภาพแวดล้อมการ

ควบคุมเกี�ยวกบัโครงสร้างการจดัองคก์รมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�ง

องคก์ร COSO-ERM มีการจดัโครงสร้างองคก์รที�ชดัเจน มีการกาํหนดระดบัการอนุมติัรายการ เพื�อ

ป้องการความเสี�ยงในระดบับริหาร ปฎิบติัการ มีการถ่วงดุลอาํนาจโดยสอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน

อยา่งเพียงพอ มีการทบทวนในเรื�องโครงสร้างองคก์รในที�ประชุมใหญ่ประจาํปีโดยคณะผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทั ผูส้อบบญัชี 

4.1.5  นโยบายและวิธีการดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Policy and Practices) เป็น
ปัจจัยที�จะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์ การกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในด้าน
ทรัพยากรมนุษยน์ั�นจะตอ้งมีการกาํหนดอย่างรอบครอบเริ�มตั�งแต่การคดัเลือกบุคลากรเขา้ทาํงาน
การประเมินผลการปฏิบติังาน การฝึกอบรม การพฒันาความรู้ของพนกังาน การเลื�อนตาํแหน่ง การ
กาํหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื�นๆนั�นจะตอ้งดาํเนินการอยา่งเหมาะสมเพราะคนเป็นปัจจยั
ที�สําคญัยิ�งต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรCOSO ถือว่าจิตสํานึกและคุณภาพของคนใน
องคก์รเป็นส่วนสําคญัที�สุดในการก่อให้เกิดบรรยากาศหรือสภาพแวดลอ้มของการควบคุมที�ดี ซึ� ง
ต่อไปนี�จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM ที�บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั

DPU



38 
 
ตารางที� 4.6  ตารางเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มการควบคุมเกี�ยวกบันโยบายและวธิีบริหารบุคลากร 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีนโยบายที�ชัดเจนด้านการสรรหา อบรม ส่งเสริม
ความกา้วหนา้ การบาํรุงขวญั การใหผ้ลตอบแทนและให้
กาํลงัใจ 

 นโยบายบุคคล กาํหนดใหม้ีการประชาสัมพนัธ์ในตํ�าแหน่งงานใหม่ ไม่
วา่จะเป็นการติดประกาศ หรือผา่นสื�อออนไลน์ 

2.  มีสัญญาการจา้งงานและเงื�อนไขโดยให้ทดลองก่อน
ถึ ง จะ ไ ด้บ รร จุ เ ป็ นพ นัก ง า นใ นบ ริษัท แล ะ ไ ด้ รั บ
สวสัดิการครบเหมือนพนกังานประจาํทุกคน 

 นโยบายบุคคล เ มื� อ ลูกจ้างท ดล องง านค รบ กํา หนดและหัว ห น้า
ผูร้ับผดิชอบประเมินงานแลว้ผา่นเกณฑ ์ลูกจา้งจะไดร้ับ
บรรจุแต่งตั� งเป็นพนักงานและรับสวัสดิการตามที�
บริษทักาํหนด 

3.  มีนโยบายที�ชดัเจนในการลงโทษพนกังานที�ทาํผิดต่อ
ระเบียบและจรรยาบรรณ และแน่ใจวา่ พนกังานทุกท่าน
รับทราบในนโยบายนั�น 

 นโยบายบุคคล กําหนดให้ฝ่ายบุคคลควบคุมดูแลในด้านกําหนด
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัพร้อมทั�งประชาสัมพนัธ์ต่อ
ผูเ้กี�ยวขอ้ง 

4.  มีการประเมินความเสี�ยงเนื�องจากอตัราการหมุนเวียน
ของพนกังาน 

สัมภาษณ์ผูจ้ดัการ
ฝ่ายบุคคล 

 ย ังไม่ มีแนวทางที�ชัด เจนในการจัดการอัตราการ
หมุนเวยีนของพนกังานที�มีอตัราสูง 
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ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

5.  มีการกาํหนดค่าจา้งเงินเดือนใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่ง
งานที� เป็นมาตรฐานอย่างชัดเจนและมีการปรับปรุง
เปลี�ยนแปลงใหเ้ป็นปัจจุบนัตลอดเวลา 

 นโยบายบุคคล กาํหนดให้ผูบ้ริหารทบทวนเรื�องค่าจา้งและสวสัดิการที�
เหมาะสมทุกปีพร้อมทั�งรายงานต่อบริษทัแม่ 

6.  มีมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ผลตอบแทน ของพนกังานที�ชดัเจน เพื�อให้เกิดความเป็น
ธรรม และกาํลงัใจใน การปฏิบตัิงานของพนกังาน 

 นโยบายบริษทั ในแต่ละแผนกจะมีการกาํหนดดชันีชี�วดัผลงาน KPI 

7.  มีการจัดฝึกอบรมเพื�อพัฒนาความสามารถของ
พนักงานให้สอด คล้องกับนโยบาย และขั�นตอนการ
ดาํเนินงานที�จดัทาํขึ�น 

 นโยบายบุคคล กาํหนดให้แต่ละแผนกมีแผนการพฒันาบุคคลากรโดย
กาํหนดเป็นชั�วโมงการฝึกอบรมอยา่งนอ้ยปีละ 6-12 ต่อ
คนโดยใหก้าํหนดตามความเหมาะใน KPI 

8.  มีการสร้างทัศนคติให้พนักงานทุกคนเห็นว่าเป็น
หน้าที�และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการ
ปฏิบตัิให้ถูกตอ้งตามกฏระเบียบ และนโยบายที�กาํหนด
ไว ้

สัมภาษณ์ผูจ้ดัการ
ฝ่ายบุคคล 

 ในการประชุมประจาํเดือนจะมีการพูดถึง กฎระเบียบ
และนโยบายที�สําคญัที�พนักงานต้องปฎิบตัิและมีการ
เล่นเกมส์ตอบคาํถามโดยมีรางวลัใหพ้นกังานดว้ย 

ตารางที� 4.6 (ต่อ) 
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จากตารางที� 4.6 จะเห็นได้ว่า บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีสภาพแวดล้อมการ

ควบคุมเกี�ยวกบัการมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ

บริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร COSO-ERM จะเห็นได้ว่าบริษทัมีการกาํหนดนโยบายที�ชัดเชน 

ตั�งแต่การเริ�มรับพนกังานใหม่มีการสัมภาษณ์งาน การทดสอบความรู้ความสามารถเบื�องตน้ก่อน

รับเข้าทาํงาน ฝ่ายบุคคลมีการแจ้งให้พนักงานทราบในข้อมูลเบื�องต้นของบริษทั การจ้างงาน

ระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งมีการลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัให้มีการทดลองงานเป็นระยะเวลา 

4 เดือนและมีการประเมินผลก่อนจะทาํการบรรจุเป็นพนกังานประจาํ นอกจากนั�นบริษทัยงัไดเ้ห็น

ความสําคญัของบุคคลากรภายในบริษทัเพื�อให้พฒันาความรู้ความสามารถโดยมีการจดัให้มีการ

อบรมทั�งภายในและภายนอกบริษทัเพื�อนาํประสบการณ์ที�ไดม้าพฒันางานใหดี้ยิ�งขึ�น 

4.1.6 ความรู้ทกัษะและความสามารถ (Commitment and Competent) ตอ้งกาํหนดระดบัความรู้
ทกัษะ และประสบการณ์ที�ตอ้งการอยา่งชดัเจนและเหมาะสมกบัหนา้ที�และความรับผิดชอบของแต่
ละระดับงาน ซึ� งต่อไปนี� จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM ที�บริษทั เด สเต โค 
(เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั
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ตารางที� 4.7  ตารางเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มการควบคุมเกี�ยวกบัความรู้ ทกัษะและความสามารถของบุคลากร 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการจดัทาํคู่มือการปฎิบตัิงานสาํหรับส่วนงานอยา่งเหมาะ
และมีการปรับปรุง เปลี� ยนแปลงตามสถานะการณ์อยู่
สมํ�าเสมอ 

 นโยบายบริษทั นโยบายกําหนดให้ ทุกแผนกทําการจัด คู่ มือก า ร
ปฎิบตัิงานและควบคุมโดยผูจ้ดัการแผนก 

2.  มีการจดัทาํขอ้กาํหนดมาตรฐานเพื�อใหเ้หมาะกบัคุณสมบตัิ
แต่ละตํ�าแหน่งงาน 

 นโยบายบริษทั ให้แ ต่ละแผนกจัดคู่ มือการปฎิบัติงานตามความ
เหมาะสมแต่ละตาํแหน่ง 

3.  เจา้หน้าที�ผูร้ับผิดชอบสามารถปฏิบตัิงานตรงกับความรู้
ทกัษะและความสามารถหรือสามารถสอบถามจากหัวหน้า
งานเพื�อหาทางเลือกในการแกป้ัญหาได ้

สัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร 

 พนกังานยงัไม่มีความเขา้ใจในกระบวนการปฎิบตัิงาน
และนําไปประยุกต์ใช้กับการปฎิบัติงานจริงได้อย่าง
เหมาะสม 

4.  จัดให้มีการทดสอบความรู้ ความสามารถและทกัษะที�
จาํเป็นก่อนรับเขา้ปฎิบตัิงาน 

 นโยบายบุคคล กําหนดให้มีการทดสอบคอมพิวเตอร์และสัมภาษณ์
เบื�องตน้จากผูจ้ดัการแต่ละแผนก 

5.  จดัให้มีการฝึกอบรมความรู้ความสามารถและทักษะที�
จาํเป็นอยา่งสมํ�าเสมอ ไม่วา่อบรมภายในหรือภายนอกองคก์ร 

 นโยบายบุคคล กาํหนดให้แต่ละแผนกมีแผนการพฒันาบุคคลากรโดย
กาํหนดเป็นชั�วโมงการฝึกอบรมอยา่งนอ้ยปีละ 6-12 ต่อ
คนโดยใหก้าํหนดตามความเหมาะใน KPI 
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จากตารางที� 4.7 จะเห็นได้ว่า บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีสภาพแวดล้อมการ

ควบคุมเกี�ยวกบัความรู้ทกัษะและความสามารถมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารความเสี�ยง

ทั�วทั�งองคก์ร COSO-ERM ซึ� งไดมี้การกาํหนดมาตรฐานแต่ละตาํแหน่งงาน การคดัเลือกพนกังานมี

การทดสอบความสามารถเบื�องตน้ก่อนรับเขา้ทาํงานโดยตอ้งมีการทดลองงานภายในระยะเวลา 4 

เดือน ตามบริษทักาํหนด มีการจดัทาํคู่มือการปฎิบติังานในแต่ละแผนก จดัทาํเอกสารบรรยาย

ลกัษณะงาน ขั�นตอนการทาํงาน วิธีการรายงานผล โดยมีการปรับปรุงทุกปี และภายใตม้าตรฐาน 

ISO : 9001 อีกดว้ย และไดมี้การจดัให้ผูบ้ริหารและพนกังานได้ฝึกอบรมทั�งภายในและภายนอก

บริษทัฯในส่วนที�จาํเป็นต่อการปฎิบติังานเพื�อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

4.1.7  การมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบ (Assignment of Authority and 
Responsibility) บุคลากรทุกคนที�ปฏิบติัหนา้ที�ต่างๆ จะตอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจนถึงกรอบและขอบเขต
ของอํานาจและความรับผิดชอบของตน โดยจะต้องมีการจัดทําคู่มือระบบทํางาน (System 
Documentation) ซึ� งต่อไปนี� จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM ที�บริษทั เด สเต โค 
(เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั
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ตารางที� 4.8  ตารางเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มการควบคุมเกี�ยวกบัการมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีความชัดเจนในการระบุหน้าที�ความรับผิดชอบในการ
ปฎิบตัิงานอยา่งชดัเจน 

 นโยบายบริษทั กาํหนดใหทุ้กแผนกตอ้งจดัทาํคู่มือการปฎิบตัิงาน 

2.  มีการมอบอํานาจหน้าที� ที� เ กี� ยวข้องกับเป้าหมายและ
วตัถุประสงค ์และทุกคนในองคก์รรับทราบ 

 นโยบายบริษทั ให้แต่ละแผนกกาํหนด KPI ที�สอดคล้องกบัเป้าหมาย
และวตัถุประสงคข์องบริษทั 

3.  พนักงานมีความเข้าใจในกระบวนการปฎิบัติงานและ
นาํไปประยกุตใ์ชก้บัการปฎิบตัิงานจริงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สัมภาษณ์ผู ้
ปฎิบตัิงาน 

 พนกังานมีความรู้และเขา้ใจในการบริหารความเสี�ยง
นอ้ยมาก 

4.  การมอบอาํนาจหนา้ที�ในการทาํงานแทนและมีการลงเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

 นโยบายบริษทั กาํหนดใหม้ีผูก้ระทาํการแทนตอ้งไดร้ับมอบอาํนาจเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

5.  มีการกาํหนดอาํนาจระดบัขั�นตอนการอนุมตัิรายการอย่าง
เหมาะสม 

 นโยบายบริษทั ได้มีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจการอนุมตัิรายการใน
นโยบายบริษทัตามความเหมาะสมโดยผูบ้ริหารและ
คณะกรรมการบริหาร 

6.  พนกังานมีความรับผดิชอบที�จะตดัสินใจในงานที�เกี�ยวขอ้ง
อยา่งเป็นระดบั 

สัมภาษณ์ผู ้
ปฎิบตัิงาน 

 พบวา่ยงัไม่มีแนวทางใหพ้นกังานที�ชดัเจนในการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ 
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จากตารางที� 4.8 จะเห็นได้ว่า บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีสภาพแวดล้อมการ

ควบคุมเกี�ยวกบัการมอบหมายอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ

บริหารความเสี� ยงทั�วทั� งองค์กร COSO-ERM ซึ� งทุกแผนกมีการจดัทาํคู่มือการปฎิบติังานอย่าง

ชัดเจนในแต่ละขั�นตอนการทาํงานตามตาํแหน่งงาน ผูบ้ริหาร พนักงานได้มีการลงนามเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรในคู่มือการปฎิบติังานเพื�อให้ทราบถึงหน้าที�ความรับผิดชอบของผูป้ฎิบติังาน ในการ

กระทาํการแทนไม่ว่าจะด้วยเรื� องอะไรก็ตามจะตอ้งไดรั้บมอบอาํนาจอย่างชัดเจนจากผูมี้อาํนาจ 

นอกจากนั�นยงัมีการจดัอบรมพนกังานให้ทราบถึงนโยบาย วตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งต่อเนื�อง 

คู่มือการปฎิบติังานมีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยา่งต่อเนื�อง 

 

4.2 การกาํหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) 

บริษัทฯมีการพิจารณากําหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี� ยงให้มีความ
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และความเสี�ยงที�องคก์รยอมรับได ้เพื�อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี�ยง
ขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ� งต่อไปนี� จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-
ERM ที�บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั 
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ตารางที� 4.9  ตารางเปรียบเทียบการกาํหนดวตัถุประสงค ์

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการกาํหนดกลยุทธ์เป้าหมายของบริษทัในระดบัองค์กร
และระดบัฝ่ายงานอยา่งชดัเจน 

 นโยบายบริษทั ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ต่างๆ ของ
บริษัททุกปีและจะต้องส่งรายงานต่อบริษทัแม่ภายใน
เดือนตุลาคม ก่อนขึ�นปีถดัไป 

2.  ดา้นปฎิบตัิงานมีการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานอยา่งชดัเจน
โดยสอดคลอ้งกบักลยุทธ์เป้าหมายขององคก์ร โดยมี KPI เป็น
มาตรฐานของตวัชี�วดัความสาํเร็จของแต่ละแผนก 

 นโยบายบริษทั ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายกลยุทธ์เป้าหมาย
ต่างๆ ของบริษทัทุกปีและจะตอ้งส่งรายงานต่อบริษทัแม่
ภายในเดือนตุลาคม ก่อนขึ�นปีถดัไป 

3.  มีการกาํหนดการรายงานทั�งภายนอกและภายในองคก์รอย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะผูบ้ริหารและบุคคลทั�วไปสามารถนาํข้อมูล
ไปใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วถูกตอ้งตามสิทธิของแต่ละส่วนงาน 

 นโยบายบริษทั ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายกลยุทธ์เป้าหมาย
ต่างๆ ของบริษทัทุกปีและจะตอ้งส่งรายงานต่อบริษทัแม่
ภายในเดือนตุลาคม ก่อนขึ�นปีถดัไป 

4.  ดา้นสารสนเทศและการสื�อสารมีการกาํหนดแนวทางให้มี
การส่งผ่านข้อมูลอย่างเป็นระบบมีการรายงานผลและการ
ประชุมทุกเดือน 

 นโยบายบริษทั ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายกลยุทธ์เป้าหมาย
ต่างๆ ของบริษทัทุกปีและจะตอ้งส่งรายงานต่อบริษทัแม่
ภายในเดือนตุลาคม ก่อนขึ�นปีถดัไป 
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ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

5.  มีการกําหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฎิบัติงาน 
บทลงโทษทั�งภายในองค์กรและภายนอก เพื�อให้พนกังานทุก
คนรับทราบอยา่งสมํ�าเสมอ 

 นโยบายบริษทั กาํหนดให้ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลทาํการทบทวนปรับปรุงใน
กฎระเบียบทุกปีพร้อมทั�งเสนอต่อบอร์ดบริหารภายใน
เดือน พฤศจิกายน ก่อนขึ�นปีถดัไป 

ตารางที� 4.9 (ต่อ) 
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จากตารางที� 4.9 จะเห็นไดว้า่ บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีการกาํหนดวตัถุประสงค์
มีความสอดคล้องกบัแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร COSO-ERM โดยมีการกาํหนด
วตัถุประสงค์ทั�งสี�ดา้นอย่างชดัเจน วตัถุสงค์ดา้นกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทัฯถูกกาํหนดโดย
บริษทัผูถื้อหุ้นใหญ่ที�อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาผา่นมายงัผูบ้ริหารขององคก์ร และมีการถ่ายทอด
ขอ้มูลมายงัระดบัผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน เพื�อนาํมาเป็นขอ้มูลกาํหนดเป้าหมายในแต่ละระดบัส่วนงาน
กลยทุธ์ขององคก์รโดยมุ่งเนน้ลดตน้ทุน เพิ�มช่องการการจาํหน่ายในตลาดเอเซีย การขยายฐานลูกคา้ 
รักษาลูกคา้เก่า การอบรมใหค้วามรู้ในผลิตภณัฑใ์หผู้แ้ทนจาํหน่ายทั�งในประเทศและต่างประเทศ มี
การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เพิ�มความหลากหลายให้ลูกคา้ไดมี้ทางเลือก การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
จัดประชุมสัมนา ในด้านการปฎิบัติงานผูบ้ริหาร ผูจ้ ัดการ หัวหน้างานมีการถ่ายทอดกลยุทธ์ 
เป้าหมายของบริษัทฯ ให้พนักงานทุกคนได้ทราบทั�วถึงเพื�อให้พนักงานทุกคนสามารถคิด 
เสนอแนะเพื�อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร โดยมีการกาํหนดเป็น KPI ของแต่ละแผนกเป็น
ตวัชี� วดั ดา้นการรายงาน ในดา้นการรายงาน ไม่วา่จะเป็นรายงานทางการเงิน รายงานภายในบริษทั
เพื�อสนบัสนุนผูบ้ริหารนั�นไดมี้การกาํหนดเป็นแบบแผนอยา่งชดัเจนมีระยะเวลาการทาํงานเพื�อออก
รายงานต่อบุคคลภายในและภายนอกอย่างชัดเจน เช่นงบการเงิน รายงานการวิเคราะห์ รายงาน
สรุปผลการดาํเนินงานประจาํเดือน ไตรมาส และประจาํปี ทั�งนี� รายงานทางการเงินที�จะตอ้งนาํเสนอ
ต่อบุคคลภายนอกเป็นไปตามขอ้บงัคบั กฎหมาย ระเบียบ โดยมีที�ปรึกษาด้านการกฎหมาย ภาษี 
และการบญัชีคอยให้แนวทางและวิธีการที�เหมาะสมอย่างสมํ�าเสมอ ในการด้านการปฎิบติัตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีการปฎิบติังานนั�นบริษทัฯ ไดมี้การประกาศให้พนกังานทุกคน
รับทราบอยา่งทั�วถึงและมีการทบทวนใหพ้นกังานทราบไม่วา่จะกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั เดิม
และขอ้มูลข่าวสารใหม่ ในวิธีการปฎิบติังานนั�นบริษทัมีการกาํหนดวิธีการปฎิบติังานในคู่มือการ
ทาํงานและมีการปรับปรุงใหเ้หมาะอยูต่ลอดเวลาตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

 
4.3 การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 

เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที�อาจเกิดขึ�นกบัหน่วยงาน ทั�งในส่วนของปัจจยัเสี�ยงที�เกิด
จากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบติังาน การเงิน ระบบ
สารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบญัชี ภาษีอากร ทั�งนี� เพื�อทาํความเขา้ใจต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์นั�น เพื�อให้ผูบ้ริหารสามารถพิจารณากาํหนดแนวทางและนโยบายในการจดัการกบั
ความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ� งต่อไปนี�จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM 
ที�บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั
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ตารางที� 4.10  ตารางเปรียบเทียบการระบุเหตุการณ์ 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการพิจารณาความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นสภาวะการเมือง
ในประเทศและต่างประเทศ 

ไม่มีการดาํเนินการ 

2.   มีการพิจารณาความเสี� ยงที�อาจจะเกิดขึ� นจากการ
เปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน 

ไม่มีการดาํเนินการ 

3.  มีการพิจารณาความเสี� ยงที�อาจจะเกิดขึ� นเกี�ยวกับการ
บริหารเงินสด 

ไม่มีการดาํเนินการ 

4.  มีการพิจารณาถึงความเสี� ยงที�ไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบัทั�งในองคก์รและนอกองคก์ร 

 นโยบายบริษทั กําหนดให้ฝ่ายบุคคลมีการถ่ายทอดข้อมูลที�สําคัญและ
จาํเป็นใหผู้ป้ฎิบตัิงานรับทราบโดยทั�วถึง 

5.  มีการพิจารณาความเสี�ยงเกี�ยวกบัผูจ้าํหน่ายสินคา้เพื�อมา
เป็นวตัถุดิบในการผลิต 

 นโยบายบริษทั ฝ่ายจดัซื�อจะตอ้งมีการมองหาแหล่งผลิตใหม่ที�สําคัญอยู่
ตลอดเวลาโดยใหก้าํหนดไวใ้น KPI 

6.  มีการพิจารณาเรื�องการจดัการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
การจดัเก็บ การสาํรองขอ้มูลอยา่งชดัเจน 

 นโยบายบริษทั กาํหนดให้มีการสํารองขอ้มูลไวทุ้กสัปดาห์และให้รายงาน
ต่อบริษทัแม่ทุกเดือน 
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ตารางที� 4.10 (ต่อ) 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

7.  มีการพิจารณาความเสี�ยงเกี�ยวกบัลูกคา้ ความสามารถใน
การชาํระหนี�  

 นโยบายการเงิน กาํหนดให้ผูม้ีอาํนาจในฝ่ายบญัชีการเงินในการประเมิน
ความสามารถในการชําระหนี� ของลูกค้าและรายงานต่อ
ผูบ้ริหารระดบัสูงตามวงเงินเครดิตที�อนุมตัิ 

8.  มีการพิจารณาความเสี� ยงเกี�ยวกับการลอกเลียนแบบ
สินคา้ 

สัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร 

 กาํหนดใหส้ินคา้ใหม่ที�ออกแบบและวจิยัของบริษทัเองตอ้ง
มีการจดสิทธิบตัร 

9.  มีการพิจารณาความเสี� ยงเกี�ยวกับข้อมูลทางบัญชีเพื�อ
นาํมาจดัทาํงบการเงินใหค้รบถว้น 

 นโยบายบญัชี กาํหนดใหท้าํ Check List ในการปิดบญัชีทุกสิ�นเดือน 

10.  มีการพิจารณาความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นกบับุคลากรใน
การปฎิบตัิงานที�ไม่เพียงพอและไม่มีประสบการณ์ในการ
ทาํงาน 

 นโยบายบุคคล กาํหนดใหผู้บ้ริหารของแต่ละแผนกประเมินทรัพยากรที�ใช้
ในการปฎิบตัิงานทุกเดือนและใหม้ีแผนการส่งพนกังานเขา้
อบรมความรู้ในสาขางานที�เกี�ยวขอ้งทุกปีอย่างน้อย 6-12 
ชม.ต่อปี 
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ตารางที� 4.10 (ต่อ) 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

11.  มีการพิจารณาความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลากร เช่น 
กําหนดให้มีการสืบค้นประวตัิย ้อนหลังพนักงาน การ
ทดสอบความรู้ ทกัษะเบื�องตน้ของพนกังานก่อนรับเขา้ทาํ
ปฎิบตัิงาน เป็นตน้ 

 นโยบายบุคคล กาํหนดให้ฝ่ายบุคคลกาํหนดแนวทางในการตรวจสอบ 
และพิจารณาในด้านความรู้ความสามารถที�เกี�ยวข้องกบั
งานที�ปฎิบตัิกรณีของพนกังานใหม่ 

12.  มีการพิจารณาถึงความเสี� ยงด้านบุคคลากร โดยมี
กาํหนดเรื�องสัญญาจา้งงานอยา่งชดัเจน 

 นโยบายบุคคล ระบุใหพ้นกังานทุกคนตอ้งทาํสัญญาวา่จา้งในช่วงแรกหรือ
ทดลองงานและบรรจุเป็นพนกังานประจาํ 
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จากตารางที� 4.10 จะเห็นไดว้่า บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีการระบุเหตุการณ์มี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ร COSO-ERM โดยบริษทัฯมีการระบุ
เหตุการณ์ความเสี�ยงที�อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานภายในอนาคตโดยมีการระบุเหตุการณ์
ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อกาํหนด ข้อบงัคบัทั�งภายในและภายนอกบริษัท ซึ� ง
พนักงานทุกคนต้องรับทราบและถือปฎิบัติอย่างสมํ� าเสมอและมีการทบทวนอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี� บริษทัฯ มีการระบุเหตุการณ์ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งการการผลิตโดยพิจารณาความเสี�ยง
ด้วยทรัพยากร วตัถุดิบ การขายสินคา้พิจารณาสถานะลูกคา้การดาํเนินงาน การให้เครดิตลูกค้า 
เงินทุนหมุนเวียนของลูกคา้ ความสามารถในการชาํระหนี�   การรายงานไดพ้ิจารณาความเสี�ยงด้าน
การบนัทึกขอ้มูลให้ครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงตามรอบบญัชีของกิจการ เนื�องจากบริษทัมีการปิดบญัชี
ทุกเดือน ส่วนดา้นบุคลากรไดมี้การพิจารณาความเสี�ยงดา้น ความรู้ ความสามารถผู ้ประสบการณ์
ผูส้มคัรงานก่อนที�จะเขา้มาปฎิบติังานพร้อมทั�งมีการทาํสัญญาวา่จา้งตามนโยบายบริหารงานบุคคล 
พนกังานที�ปฎิบติังานนั�นบริษทัฯไดพ้ิจารณาความเสี�ยงดา้นเทคนิค ความชาํนาญการ ให้พนกังาน
อยา่งสมํ�าเสมอ ไม่วา่จะอบรมพนกังานภายในบริษทัฯ และส่งพนกังานไปอบรมภายนอก สําหรับ
เหตุการณ์ความเสี�ยงดา้นการเมืองทั�งประเทศและต่างประเทศ การเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยนรวมถึง
การบริหารเงินสด บริษทัฯยงัไม่มีรูปแบบที�ชดัเจนการระบุความเสี�ยง เนื�องบริษทัฯ มีระบบเงินสด
ที�เพียงพอต่อการดาํเนินการกิจการและการขายส่วนมากร้อยละ75เปอร์เซ็นตเ์ป็นการขายให้บริษทั
ในเครือจึงไม่ไดร้ะบุเหตุการณ์อยา่งชดัเจน 

 
4.4 การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment)  

การประเมินความเสี�ยงเป็นการจาํแนกและพิจารณาจดัลาํดบัความสาํคญัของความเสี�ยง
ที�มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที�จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถ
ประเมินความเสี� ยงได้ทั�งจากปัจจยัความเสี�ยงภายนอกและปัจจยัความเสี� ยงภายในบริษทัฯ ซึ� ง
ต่อไปนี�จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM ที�บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั
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ตารางที� 4.11  ตารางเปรียบเทียบการประเมินความเสี�ยง 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการจดัตั� งคณะกรรมการในการกาํกับดูแลในการ
ประเมินความเสี�ยงอยา่งชดัเจน 

 นโยบายบริษทั บริษัทแม่มีการแต่งตั� งผู ้ตรวจสอบภายนอกเข้ามา
ตรวจสอบและประเมินความเสี�ยงของบริษทัเป็นประจาํ
ทุกปี 

2.  มีการกาํหนดนโยบายในการประเมินความเสี�ยงที�จะ
เกิดขึ�นในระดบักิจกรรมอย่างชัดเจน เช่น นโยบายการ
บริหารงานบุคคล นโยบายการเงิน เป็นตน้ 

สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  ผูบ้ริหารระบุว่าได้มีการกาํหนดแนวทางการบริหาร
ความเสี�ยงภายใตแ้ผนการดาํเนินงานของบริษทั 

3.  มีการประเมินความเสี� ยงที�จะเกิดขึ� นโดยผูบ้ริหาร 
แผนรองรับความเสี�ยงและแจง้พนักงานให้รับทราบถึง
ผลกระทบที�จะเกิดจากความเสี�ยงในรูปแบบต่างๆ 

 นโยบายบริษทั มีการจดัประชุมผูบ้ริหาร พนกังานเป็นประจาํทุกเดือน 

4.  มีการประเมินจาํนวนทรัพยากรบุคคลที�จาํเป็นตอ้งใช้
ในการปฎิบตัิงานตามวตัถุประสงค ์

 นโยบายบุคคล กาํหนดให้ผูบ้ริหารของแต่ละแผนกประเมินทรัพยากร
ที�ใชใ้นการปฎิบตัิงานทุกเดือน 

5.  มีการวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งเป้าหมายและผลที�
เกิดขึ�นจริงจากการดาํเนินงาน 

 นโยบายการเงิน มีการกาํหนดให้ทาํการเปรียบเทียบผลที�เกิดขึ�นจริงกบั
เป้าหมายที�กาํหนดไวโ้ดยผูบ้ริหารที�เกี�ยวขอ้ง 
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ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

6.  มีการจดัทาํแผนหรือ ระเบียบวิธีในการบริหารความ
เสี�ยงที�อาจเกิด ขึ�นในกระบวนการทาํงานของหน่วยงาน 

 นโยบายบริษทั กําหนดให้ผูจ้ ัดการกําหนดแผนในการบริหารความ
เสี� ยงของแต่ละแผนกอย่างชัดเจนและนําเสนอต่อที�
ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน 

7.  มีเครื�องมือ วิธีการที�เพียงพอในประเมินความเสี� ยง
จาก ปัจจยัทั�งภายในและภายนอกองค์กรที�จะส่งผลต่อ
หน่วยงาน 

 
ไม่มีการดาํเนินการ 

8.  ผูป้ฎิบตัิงานมีความเขา้ใจเกี�ยวกบัผลกระทบจากความ
เสี�ยงทั�งภายในและภายนอกบริษทัเป็นอยา่งดี 

สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบวา่ยงัไม่มีแนวทางในการ
ทดสอบความเขา้ของพนกังานในเรื�องการบริหารความ
เสี�ยงและการควบคุมภายในที�ชดัเจน 

ตารางที� 4.11 (ต่อ) 
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จากตารางที� 4.11 จะเห็นไดว้า่ บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีลกัษณะการประเมิน

ความเสี�ยงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ร COSO-ERM โดยมีการ

จดัตั�งคณะกรรมการในการกาํกบัดูแลและบริหารความเสี�ยงตามนโยบายบริษทั มีการประเมินความ

เสี�ยงที�เกิดขึ�นจากการกาํหนดนโยบายบริษทัฯไม่วา่จะเป็นนโยบายการเงิน นโยบายการบริหารงาน

บุคคล นโยบายการรายงาน รวมทั�งที�เกี�ยวขอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย ที�จะทาํให้เกิดผล

กระทบต่อการดาํเนินการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที�วางไวไ้ด ้

การประเมินความเสี�ยงของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการมีการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร

เพื�อให้มั�นใจว่าความเสี�ยงที�จะเกิดขึ� นในแต่ละระดับสามารถยอมรับได้เพียงใดเพื�อหาวิธีการที�

เหมาะสมในการป้องกนัหรือหลีกเลี�ยง โดยการประเมินความเสี�ยงนั�นไดป้ระเมินความเสี�ยงเริ�ม

ตั�งแต่การกาํหนดกลยุทธ์มีความเหมาะสมและสามารถทาํไดจ้ริงพร้อมทั�งมีการกาํหนดระดบัความ

คลาดเคลื�อนของกลยุทธ์เช่น การลดตน้ทุนการผลิต การขยายฐานลูกคา้ เป็นตน้ซึ� งผูบ้ริหารได้

ประเมินจากประสบการณ์ซึ� งมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งมากที�จะดาํเนินการไดต้ามกลยทุธ์ที�ตั�งใจไว ้ 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ระบุว่าพนักงานมีความเขา้ใจเรื� องของการประเมินความ

เสี� ยงของแต่ละแผนกอยู่ในระดับปานกลาง แต่ยงัไม่กล้าที�จะแสดงความคิดเห็นรวมถึงเสนอ

แนวทางในการแก้ปัญหาให้หัวหน้างานรับทราบ มีการประชุมกนัทุกอาทิตยเ์พื�อวางกรอบการ

ทาํงานและประเมินความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�นจากเหตุการต่างๆ เช่น การขาดทรัพยากรในการปฎิบติั 

การขาดแคลนวตัถุดิบ หรือการความปลอดภยัต่อการปฎิบติังานเ เป็นตน้ ซึ� งลว้นจะส่งผลกระทบ

ต่อเป้าหมายและการเจริญเติบโตของบริษทัฯ 

 

4.5 การตอบสนองความเสี�ยง (Risk Response)  

เป็นการดาํเนินการหลังจากที�องค์กรสามารถบ่งชี� ความเสี� ยงขององค์กร และประเมิน
ความสําคญัของความเสี�ยงแล้ว โดยจะตอ้งนาํความเสี�ยงไปดาํเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที�
เหมาะสม เพื�อลดความสูญเสียหรือโอกาสที�จะเกิดผลกระทบให้อยูใ่นระดบัที�องคก์รยอมรับได ้ซึ� ง
ต่อไปนี�จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM ที�บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั 
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ตารางที� 4.12  ตารางเปรียบเทียบการตอบสนองความเสี�ยง 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการกาํหนดมาตรการควบคุม เพื�อป้องกนัหรือลดความ
เสี�ยง เช่นการกาํหนดโครงสร้างขอบเขตการอนุมตัิการเขา้ทาํ
รายการ ตามหนา้ที�ความรับผดิชอบ 

 นโยบายบริษทั กาํหนดให้ผูบ้ริหารแต่ละระดบัมีการอนุมตัิรายการตาม
อาํนาจหนา้ที�ที�เหมาะสม 

2.  มีการกาํหนดระดบัความเสี�ยงที�ให้ผูป้ฎิบตัิงานสามารถ
รับรู้ทาํความเขา้ใจและนาํไปใช้ได้ในสถานะการณ์ต่างๆ ที�
อาจจะเกิดขึ�นเพื�อใหต้ดัสินใจจะทาํหรือไม่ทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
ไม่มีการดาํเนินการ 

3 .   มีการกําหนดขอบเขตการควบคุมด้านสารสนเทศ
โดยทั�วไปและแบบเฉพาะงาน 

 นโยบายบริษทั กาํหนดโดยคู่มือการปฎิบตัิงาน 

4.  มีการทาํสัญญา ประกันภยั จากความเสียหายที�อาจจาก
เหตุการณ์ที�อาจจะเกิดขึ�นและไม่คาดคิด 

ไม่มีการดาํเนินการ 

5.  มีการสํารวจผูผ้ลิตรายใหม่ที�มีศกัยภาพในการผลิตวตัถุดิบ
เพื�อลดความเสี�ยงดา้นขาดแคลนวตัถุดิบและการลดตน้ทุน 

 นโยบายบริษทั กาํหนดใหเ้ป็น KPI แผนกจดัซื�อ 
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ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

6.  มีการจ้างผลิตที� มีความชํานาญเฉพาะด้านการในผลิต
วตัถุดิบที�ใชเ้ทคนิคมากๆ ในการลดความเสี�ยงในงานที�องคก์ร
ไม่ถนดัหรือขาดแคลนช่างฝีมือ 

 
ไม่มีการดาํเนินการ 

7.  มีการกาํหนดแบบทดสอบเพื�อวดัความรู้ความเขา้ใจของผู ้
ปฎิบตัิงานในเรื�องเกี�ยวขอ้งกบัการบริหารความเสี�ยง 

ไม่มีการดาํเนินการ 

8.  เมื�อเกิดข้อผิดพลาดในการปฎิบัติงานจะมีการร่วมกัน
กําหนดกิจกรรมการควบคุม ความเสี� ยงเพื�อป้องกันไม่ให้
เกิดขึ�นซํ� าอีกกิจกรรมการควบคุม ความเสี�ยงเพื�อป้องกนัไม่ให้
เกิดขึ�นซํ� าอีก 

 นโยบายบริษทั แนวทางบริษทักาํหนดมีกิจกรรมปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง
โดยผูบ้ริหารกาํหนดให้มีการทาํA3 ซึ� งเป็นลกัษณะการ
วิเคราะห์ ปัญหาร่วมกนัเป็นทีมและหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาอยา่งเหมาะสม 

 
 

 

 

ตารางที� 4.12 (ต่อ) 
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จากตารางที� 4.12 จะเห็นไดว้่า บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีการตอบสนองความ

เสี�ยงมีความแตกต่างกบัแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ร COSO-ERM ในเรื�องการจดัทาํ

แบบทดสอบเพื�อวดัความรู้ ความเขา้ใจของผูป้ฎิบติังานในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยง เนื�องจาก

องค์กรมีการสื�อสารให้ผูป้ฎิบติังานทราบที�เกี�ยวข้องกับความเสี�ยงโดยการประชุมประจาํเดือน

เท่านั�นซึ� งอาจจะไม่เพียงพอต่อความเขา้ใจและนาํไปประยุกตใ์ชข้องผูป้ฎิบติังาน ส่วนในดา้นอื�นมี

ความสอดคลอ้งกนัไม่วา่จะเป็นการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมโดยกาํหนดขอบเขตการทาํรายการ

และอนุมติัรายการเป็นระดบัขั�น 

ความเสี�ยงที�อาจจะเกิดในระดบัองค์กร บริษทัฯ มีการทาํสัญญา ทาํประกนัภยัภายใต้

เหตุการณ์หรือสภาพการณ์ที�อาจจะเกิดความเสี�ยงต่อองคก์ร เช่น ไฟไหม ้นํ� าท่วม เป็นตน้ การมอง

หาผูผ้ลิตรายใหม่อยา่งต่อเนื�อง การขยายฐานลูกคา้ทดแทนลูกคา้เก่า การเพิ�มช่องทางการจาํหน่าย

ใหม่ๆ การลดตน้ทุน และมีการกาํหนดระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับไดโ้ดยผูป้ฎิบติังานสามารถรับรู้

และสามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นสถานะการณ์ที�เกิดขึ�นในปัจจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะสมและยอมรับ

ได ้

 

4.6 ด้านกจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคุมเป็นกระบวนการที�กําหนดขึ� นเพื�อสนับสนุนให้ผูป้ฎิบัติงาน

สามารถปฎิบติังาน ตามกระบวนการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและทนัเวลา โดยที�ฝ่ายบริหาร

กาํหนดขึ�นเพื�อควบคุมและบรรเทาความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�นในกิจกรรมต่างๆ ที�ผูป้ฎิบติังานไดก้ระทาํ 

ซึ� งต่อไปนี�จะเป็นการเปรียบเทียบกิจกรรมการควบคุมตามแนวคิด COSO-ERM และกิจกรรมการ

ควบคุมที�บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั 

4.6.1  กิจกรรมการควบคุมดา้นองค์กร ( Organizing Control ) คือการกาํหนดให้มีโครงสร้าง
กิจกรรมการปฎิบติังานโดยภาพรวมจากผูบ้ริหาร เพื�อให้การทาํงานโดยทั�วทั�งองค์กรเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ซึ� งต่อไปนี� จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM ที�บริษทั เด สเต โค 
(เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั
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ตารางที� 4.13  ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมการควบคุมดา้นองคก์ร 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการกาํหนดโครงสร้าง/ผงัองค์กร การกระจายอาํนาจ
ระดับการบริหารงานอย่างชัดเจนและมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมตามสภาพการณ์การดาํเนินงานอยูต่ลอดเวลา 

 นโยบายบริษทั โครงสร้างบริษทั Legal structure-as February 2014 

2.  มีการกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายการปฎิบตัิงาน
อยา่งชดัเจน โดยที�ผูป้ฎิบตัิงานรับทราบโดยทั�วถึง 

 นโยบายบริษทั ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายกลยทุธ์เป้าหมาย
ต่างๆ ของบริษทัทุกปีและจะตอ้งส่งรายงานต่อบริษทั
แม่ภายในเดือนตุลาคม ก่อนขึ�นปีถดัไป 

3.  มีการจดัทาํแผนงบประมาณทั�งระยะสั�นและระยาวอย่าง
เหมาะสมและยืดหยุ่นไดต้ามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัและมี
แผนรองรับผลกระทบอยา่งพอเพียงยอมรับได ้

 นโยบายบริษทั ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายกลยทุธ์เป้าหมาย
ต่างๆ ของบริษทัทุกปีและจะตอ้งส่งรายงานต่อบริษทั
แม่ภายในเดือนตุลาคม ก่อนขึ�นปีถดัไป 

4.  มีการกาํหนดนโยบายในกิจกรรมการควบคุมที�ชัดเจน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรในแต่ละขั�นตอนของการปฎิบตัิงาน 

 นโยบายบริษทั นโยบริษทักาํหนดให้ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการร่วมกนักาํหนด
นโยบายของบริษัทอย่างเหมาะสมพร้อมเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัลงนาม 

5.  มีการกาํหนดรายละเอียดรวมทั�งขั�นตอนการปฎิบตัิงาน
อยา่งชดัเจน 

 นโยบายบริษทั กาํหนดให้ทุกแผนกตอ้งมีการจดัทาํคู่มือการปฎิบตัิและ
ทบทวนใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

6.  มีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฎิบตัิจากผูบ้ริหาร
เป็นระยะเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 นโยบายบริษทั กําหนดให้ทุกปีมีการทบทวนนโยบายและระเบียบ
ปฎิบตัิ 

ตารางที� 4.13 (ต่อ) 
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จากตารางที� 4.13 จะเห็นไดว้า่ บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีกิจกรรมการควบคุม

ดา้นองคก์รที�มีความสอดคลอ้งตามกรอบแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ร COSO-ERM 

โดยมีการกาํหนดโครงสร้าง ผงัองคก์ร การกาํหนดนโยบาย วตัถุสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รอย่าง

ชดัเจน โดยมีการถ่ายทอดไปยงัผูป้ฎิบติัไดน้าํไปปรับใช้ในระดบัการทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

เหมาะสม 

4.6.2  กิจกรรมการควบคุมดา้นงานธุรการและบุคคล (Admin and Human Resource Control) 
คือกิจกรรมสนับสนุนการดาํเนินงานให้ได้บุคคลากรที�มีความรู้ประสบการณ์ที�เพียงพอต่อการ
ปฎิบติังาน การจดัหาพนกังาน การจดัฝึกอบรม การกาํหนดแรงจูงใจ สวสัดิการต่างๆ พร้อมทั�งการ
กําหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที� เหมาะสมเพื�อควบคุมเหตุความเสี� ยงที�กระทบต่อการ
ดาํเนินงานโดยผูป้ฎิบติังาน ซึ� งต่อไปนี�จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM ที�บริษทั เด 
สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั 
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ตารางที� 4.14  ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมการควบคุมดา้นงานธุรการและบุคคล 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการกาํหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคลชดัเจนและได้
ถ่ายทอดไปผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใหร้ับทราบอยา่งทั�วถึง 

 นโยบายบุคคล ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการร่วมกนักาํหนดนโยบายที�สําคญัและ
เสนอต่อคณะกรรมการลงนามเป็นลายลกัษร์อกัษร 

2.  มีการพิจารณาถึงความเสี�ยงดา้นความสัมพนัธ์ดา้นแรงงาน 
เช่น แผนการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชย ์เพื�อแข่งขนักบั
กิจการอื�นในอุตสาหกรรมนั�น 

 
ไม่มีการดาํเนินการ 

3.  มีกิจกรรมที�ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความสามคัคีและผูก
สัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัและองคก์ร 

ไม่มีการดาํเนินการ 

4.  มีการกาํหนดรางวลัสําหรับพนกังานที�ปฎิบตัิงานอย่างขยนั
อดทนและมีผลงานชดัเจน 

 นโยบายบุคคล กาํหนดให้มีเบี� ยขยนัโดยจ่ายเป็นรายเดือน การกาํหนด
แนวทางการประเมินเพิ�มเติมผา่น KPI 

5.  มีการจดัฝึกอบรมพนกังานพร้อมให้ความรู้ในเรื�องต่างๆ ที�
เปลี�ยนแปลงไปจากเดิมหรือแมแ้ต่เรื�องใหม่ๆ ที�จะกระทบการ
องคก์รและพนกังาน 

 นโยบายบุคคล กําหนดให้ผู ้เ กี� ยวข้องระดับผู ้จ ัดการนําข้อมูลมา
ถ่ายทอดแก่ผูป้ฎิบตัิงานอย่างทั�วถึงและติดประกาศที�
สาํคญัตามบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
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จากตารางที� 4.14 จะเห็นไดว้่า บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีกิจกรรมการควบคุม

ดา้นงานธุรการและบุคคลที�มีความสอดคลอ้งตามกรอบแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ร 

COSO-ERM โดยมีการกาํหนดระดบันโยบายอยา่งชดัเจนพร้อมทั�งถ่ายทอดสู่ฝ่ายบริหารพนกังาน

ให้ทราบโดยทั�วถึง มีการกาํหนดผลตอบแทนที�เหมาะตามประสบการณ์ มีการจดัทาํสัญญาจา้งงาน

ระวา่งบริษทัฯและพนกังานเมื�อพนกังานผา่นการทดลองงานครบ4เดือน นอกจากนั�นบรัษทัฯ ยงัมี

การจดัอบรมเพิ�มความรู้ ทกัษะให้พนกังานอยา่งต่อเนื�องไม่ว่าจะเป็นการอบรมภายในบริษทัและ

ส่งออกไปอบรมภายนอกบริษทัฯ 

ในด้านการพิจารณาถึงความเสี� ยงด้านความสัมพนัธ์ด้านแรงงาน เช่น แผนการจ่าย

ค่าตอบแทนและผลประโยชย ์เพื�อแข่งขนักบักิจการอื�นในอุตสาหกรรมนั�นบริษทัยงัไม่มีแนวทางที�

ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการทาํรายงานเปรียบเทียบค่าแรงในเขตนิคมอุตสาหกรรม การเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนอื�นที�อาจเป็นแรงจูงใจให้พนกังานลาออกไปทาํงานบริษทัอื�นและยงัไม่มีกิจกรรมที�

ส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความสามคัคีและผกูสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัและองคก์รที�ชดัเจนเท่าที�ควร 

4.6.3 กิจกรรมการควบคุมด้านการเงินและบญัชี (Finance and Accounting Control) คือการ
ควบคุมงบประมาณตามแผนการดาํเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที�ตั�งไว ้พร้อมทั�งวิธีปฎิบติั
และการบนัทึกข้อมูลต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการป้องกันทรัพย์สินและความน่าเชื�อถือให้รายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้อง เชื�อถือได้ ทันกาลและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้รายงานไม่ว่าจะเป็น
บุคคลภายนอกและภายในองค์กรอย่างมากที�สุด ซึ� งต่อไปนี� จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด 
COSO-ERM ที�บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั 
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ตารางที� 4.15  ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมการควบคุมดา้นการเงินและบญัชี 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการกาํหนดนโยบายและวิธีปฎิบตัิงานที�ชัดเจนซึ� ง
รวมถึงงบประมาณ และประมาณการในระดบัองคก์ร 

 นโยบายการเงิน ให้ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการร่วมกนัจดัทาํงบประมาณและ
เสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูง 

2.  มีการกาํหนดระยะเวลาที�ชดัเจนในการบนัทึกรายการ
และปิดบญัชีของบริษทัฯ 

 นโยบายบญัชี การปิดบญัชีประจาํเดือนให้เสร็จภายในสามวนัทาํการ 
การปิดบญัชีประจาํไตรมาสให้เสร็จภายในห้าวนัและ
ปิดบญัชีประจาํปีใหเ้สร็จภายในสิบหา้วนัทาํการ 

3.  มี ก า ร จัด แ บ่ ง ห น้ า ที� ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต า ม แ ผ น
งบประมาณอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการการรับ การ
จ่ายเงิน 

 นโยบายการเงิน นโยบายบริษัทกําหนดให้มีการตรวจสอบสินค้า
คงเหลือทุกสัปดาห์ตามความเหมาะสมและกาํหนดให้มี
การนบัประจาํปีและมีผูต้รวจสอบร่วมสังเกตการตรวจ
นบั 

4.  มีการสอบทานหรือสอบยนังานระหว่างกนั เช่น การ
สอบทานยอดบญัชีคุมกบัรายละเอียดการทาํงบพิสูจน์ยอด 

 นโยบายบญัชี  
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ตารางที� 4.15 (ต่อ)  

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

5.  มีการพิจารณาถึงความเสี�ยงดา้นการเงิน เช่น การจดัหา
เงินทุนสําหรับโครงการใหม่ หรือ โครงการที�ยงัทาํอยู่อย่าง
ต่อเนื�อง 

 
ไม่มีการดาํเนินการ 

6.   มีการกําหนดแผนควบคุมความเสี� ยงในด้านอัตรา
แลกเปลี�ยนทางการเงินอยา่งชดัเจน 

ไม่มีการดาํเนินการ 

7.  มีการตรวจนบัทรัพยส์ินและสินคา้คงเหลือตามของจริง
กบัหลกัฐานทางบญัชี 

 นโยบายบริษทั กาํหนดให้มีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือทุกสัปดาห์และเป็น
ประจาํทุกปี ส่วนทรัพยอ์ื�นจะมีแผนการตรวจนบัทุกปี 

8.  มีการแบ่งแยกหน้าที�ระหว่างการรับ จ่ายและเก็บรักษา
เงิน กบัการลงบญัชีเงินสด 

 นโยบายการเงิน กาํหนดให้แยกหนา้ที�การรับ-จ่ายออกจากกนัและให้กระทบ
ยอดระหว่างกัน ผู ้ที� รับต้องกระทบยอดการจ่าย ผู ้ที� จ่าย
จะตอ้งกระทบยอดการรับ 

9.  มีการนาํเทคโนโลยีที�เหมาะสมมาใชใ้นการประมวลผล
ขอ้มูล 

 นโยบายบริษทั มีการนาํระบบ Oracle เขา้มาใชใ้นหน่วยงาน 
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ตารางที� 4.15 (ต่อ)  

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

10.  มีการกระบวนตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูล
ในการปิดบญัชีประจาํทุกเดือน 

สัมภาษณ์ผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชีการเงิน 

 พบว่ามีการจดัทาํระบบ Check list ในการปิดบญัชีทุก
เดือน 

11.  มีการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ เทคนิค
ใหม่รวมถึงการฝึกอบรมให้แก่พนักงานบัญชีการเงิน
อยา่งต่อเนื�อง 

สัมภาษณ์ผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชีการเงิน 

 มีการให้ความรู้พนักงานอย่างสมํ�าเสมอในเรื�องบัญชี
และการเงินพร้อมทั�งนโยบายที�สาํคญัจากบริษทัแม่ 

12.   มีการนํา เทคโนโลยีที� เหมาะสมมาใช้ในการ
ประมวลผลขอ้มูล 

 นโยบายบริษทั มีการนาํระบบ Oracle เขา้มาใชใ้นหน่วยงาน 

13.  มีการกาํหนดให้ใช้เลขที�เอกสารเรียงลาํดบัและการ
จดัพิมพเ์ลขที�เอกสารล่วงหนา้ 

สัมภาษณ์ผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชีการเงิน 

 พบว่าได้มีการกําหนดเรียงลําดับเลขที� เอกสารที�
เหมาะสม โดยมีผูดู้แลรับผดิชอบโดยตรง 
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จากตารางที� 4.15 จะเห็นไดว้่า บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีกิจกรรมการควบคุม

ด้านการเงินและบญัชีที�มีความสอดคล้องตามกรอบแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร 

COSO-ERM มีการกาํหนดเป้าหมาย นโยบายวิธี แนวปฎิบติังานอยา่งชดัเจน โดยมีการถ่ายทอดไป

ยงัพนกังานทุกคนรับทราบอยา่งทั�วถึง มีการกาํหนดเป้าหมายและผลสําเร็จของงานอยา่งชดัจน มี

การจดัอบรมถ่ายทอดความรู้ให้พนกังานอย่างสมํ�าเสมอ การบนัทึกรายการ การตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของรายการก่อนการปิดบญัชีทุกเดือนโดยมีการแบบฟอร์มตรวจสอบที�กาํหนดขึ�นร่วมกนั

เพื�อให้ขอ้มูลมีความครบถว้นและสมบูรณ์เพื�อให้รายงานทางการเงินที�ออกมามีความถูกตอ้งมาก

ที�สุด 

แผนการควบคมุดา้นการเงินและงบประมาณนั�นซึ� งจะไม่มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ COSO-ERM เนื�องจากบริษัทฯ ยงัไม่ได้มีมาตรการที�ชัดเจนในเรื� องผลกระทบจากอัตรา

แลกเปลี�ยน การจดัหาเงินทุนไม่มีแผนที�ชดัเจน เนื�องจากบริษทัฯ มีสภาพคล่องสูงและไม่มีการกูย้ืม

เงินใดๆ จากสถานบนัการเงินทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่ไดมี้การวางแผนการควบคุมดา้นการเงินอยา่งชดัเจน 

4.6.4  กิจกรรมการควบคุมด้านการจดัหาและจดัซื�อ (Sourcing and Purchasing Control) คือ
กิจกรรมการจดัหาและจดัซื�อวตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิตสินคา้ โดยผูป้ฎิบติังานตอ้งปฎิบติัตามกรอบ
ขององคก์รที�กาํหนดขึ�นเพื�อลดความเสี�ยงและเหตุการณ์ต่างๆ ที�จะเกิดขึ�นเป็นผลใหอ้งคก์รไม่บรรลุ
วตัถุประสงค์ที�กาํหนดไว ้ซึ� งต่อไปนี� จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM ที�บริษทั เด 
สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั 
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ตารางที� 4.16  ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมการควบคุมการจดัหาและจดัซื�อ 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการกาํหนดวตัถุสงค์และเป้าหมายการจดัซื�อและจดัหา
อยา่งชดัเจนโดยผูป้ฎิบตัิงานรับทราบทุกคน 

 นโยบายบริษทั กาํหนดใหเ้ป็น KPI แผนกจดัซื�อ 

2.  มีการกาํหนดวิธีปฎิบตัิงานในรายละเอียดเพื�อให้รองรับ
หรือเป็นไปตามนโยบายแผนงานในระดบัองคก์ร รวมทั�งการ
ระบุผลงานที�คาดหมายไวอ้ย่างชัดเจนทั�งในรูปจาํนวนและ
ระยะเวลา 

 นโยบายบริษทั กาํหนดให้ส่วนงานตอ้งมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน
กับผลที�เกิดขึ� นและเสนอต่อผูบ้ ังคับบัญชีซึ� งเป็นส่วน
หนึ�งใน KPI 

3.  มีการจดัทาํสัญญาหรือข้อตกลงที�ชัดเจนก่อนการสั�งซื� อ
เพื�อให้มั�นใจไดว้า่ บริษทัจะไดร้ับสินคา้ที�เหมาะสมที�สุด โดย
พิจารณาในเรื�อง กาํหนดเวลาและระยะเวลาในการส่งสินคา้, 
คุณภาพของสินคา้และบริการ 

 
ไม่มีการดาํเนินการ 

4.  มีระเบียบปฏิบตัิที�ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์ อกัษร ในแต่ละ
ขั�นตอนของกิจกรรมอยา่งในการคดัเลือกผูซ้ื�อ (Suppliers) 

 นโยบายบริษทั ใหส้่วนงานคดัเลือกและเปรียบเทียบสามผูซ้ื�อในกิจกรรม
การสรรหาผูซ้ื�อใหม่ในแต่ละครั� งโดยผ่านการเห็นชอบ
จากฝ่ายการเงินดว้ย 
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ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

5.  มีการแผนชดัเจนในการมองหาผูผ้ลิตรายใหม่อยา่งต่อเนื�อง
เพื�อลดตน้ทุนและลดการขาดแคลนวตัถุดิบ 

 นโยบายบริษทั กาํหนดตามเป้าหมายโดยรวมของบริษทั 

6.  มีการแบ่งแยกหน้าที�และขอบเขตของการปฎิบตัิงานว่า
เริ�มตน้และสิ�นสุด ณ จุดใดมีความชดัเจน ปฎิบตัิจริง 

 นโยบายบริษทั โครงสร้างส่วนงานมีการกําหนดชัดเจนให้แบ่งแยก
หน้าที�ความรับผิดชอบในหน้าที�ต่างๆ ออกจากกันซึ� ง
สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกนัได ้

7.  มีขั�นตอนที�ทาํให้มั�นใจไดว้า่ รายการอุปกรณ์ที�ตอ้งการซื�อ
ผ่าน กระบวนการทดสอบเบื�องต้นทั�งในด้านคุณภาพและ
สอดคลอ้ง กบั ความตอ้งการของตลาดก่อนที�จะมีการสั�งซื�อ 

 นโยบายบริษทั ใหส้่วนงานคดัเลือกและเปรียบเทียบสามผูซ้ื�อในกิจกรรม
การสรรหาผูซ้ื�อใหม่ในแต่ละครั� งโดยผ่านการเห็นชอบ
จากฝ่ายการเงินดว้ย 

8.  มีขั�นตอนที�ทาํให้มั�นใจได้ว่า จะไม่มีการเปลี�ยนแปลง
ขอ้มูลรายการ การสั�งซื�อในแฟ้มขอ้มูล โดยมิไดร้ับการอนุมตัิ 

 นโยบายบริษทั มีขั�นตอนการอนุมตัิรายงานผา่นระบบ Oracle 

ตารางที� 4.16 (ต่อ) 
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จากตารางที� 4.16 จะเห็นไดว้า่ บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีกิจกรรมการควบคุม

ดา้นการจดัหาและจดัซื�อสินคา้ความสอดคลอ้งตามกรอบแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ร 

COSO-ERM โดยบริษทัฯ มีขั�นตอนการขอซื�อ การสั�งซื�อระบุไวใ้นคู่มือการปฎิบติังาน มีการอบรม

ใหค้วามรู้พนกังานในส่วนการจดัซื�ออยูอ่ยา่งต่อเนื�อง 

4.6.5  กิจกรรมการควบคุมด้านการขายและให้บริการลูกคา้ (Sales and Service Control) คือ
กิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการขายสินคา้พร้อมทั�งให้บริการหลกัการขาย ซึ� งกระบวนการขายสินคา้จะ
เริ�มตั�งแต่การมองหาลูกคา้กลุ่มใหม่และการดูแลลูกคา้เก่ามีการเขา้ไปพบพูดคุยกบัลูกคา้เพื�อเสนอ
ขายสินคา้และยงัมีการจดัโปรแกรมอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัสินคา้ให้ลูกคา้ โดยกิจกรรมต่างๆนั�น
บริษทัไดมี้การกาํหนดกิจกรรมการควบคุมอยา่งเหมาะสม ซึ� งต่อไปนี� จะเป็นการเปรียบเทียบตาม
แนวคิด COSO-ERM ที�บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั 
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ตารางที� 4.17  ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมดา้นการขายและใหบ้ริการลูกคา้ 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายในกิจกรรมด้าน
การขายและบริการอย่างชดัเจนพร้อมทั�งนาํไปถ่ายทอดต่อผู ้
ปฎิบตัิงานใหร้ับทราบและนาํไปปฎิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

  
นโยบายบริษทั 

แผนงานและงบประมาณประจาํปีมีการกาํหนดเป้าหมาย
ก า รข า ย และบ ริกา รอย่า งชัด เจนไ ม่ม ากหรือน้อย
จนเกินไปซึ�งเป็นการกดดนัผูป้ฎิบตัิงาน 

2.  บริษทัมีนโยบายและขั�นตอนในการปฏิบตัิงานเป็นลาย
ลกัษณ์ อกัษร เกี�ยวกบัการจดัการกบัความเปลี�ยนแปลงใดๆ 
ทั�งจากภายในและภายนอกที�จะมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ขายและบริการ 

  
นโยบายบริษทั 

แผนงานและงบประมาณที�กาํหนดไวน้ั�นจะต้องมีการ
ทบทวนทุกเดือนเพื�อสะทอ้นกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมาก
ที�สุด 

3.  มีกระบวนการในการพิจารณาเครดิตให้กบัลูกคา้ใหม่โดย
มีแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดและเอกสารแนบในการ
ประเมินอนุมตัิอยา่งเหมาะสม 

  
นโยบายการเงิน 

การพิจารณาให้ผูจ้ ัดการฝ่ายขายสามารถให้เครดิตกับ
ลูกค้าได้ในกรอบวงเงินที�กําหนด และถ้าเกินวงเงินที�
กําหนดให้ผู ้จ ัดการฝ่ายการเงินหรือผู ้รับมอบอํานาจ
ดาํเนินการพิจารณาวงเงินใหก้บัลูกคา้ 

4.  มีการติดตามสถานะลูกหนี� จากการพิจารณาสินเชื�อเพื�อ
วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดหนี� เสียเพื�อหาแนวทางป้องกนัและ

ไม่มีการดาํเนินการ 
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ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

ปรับปรุงวิธีการควบคุมภายในให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์
ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นไดอ้ีกทางหนึ�ง 
5.  มีขั�นตอนการอนุมตัิเมื�อไดร้ับคาํสั�งซื�อจากลูกคา้ตามระดบั
ขั�นอยา่งชดัเจน 

  
นโยบายบริษทั 

ผูจ้ดัการฝ่ายขายหรือผูร้ับมอบอาํนาจสามารถอนุมตัิรับคาํ
สั�งซื�อจากลูกคา้ไดใ้นวงเงินเครดิตที�กาํหนดไว ้ส่วนที�เกิด
วงเงินเครดิตผูจ้ดัการฝ่ายการเงินตอ้งดาํเนินการพิจารณา
เห็นชอบดว้ย 

6.  มีการลงนามในใบสั�งซื�อจากลูกคา้เพื�อการยืนยนัคาํสั�งซื�อ
และกาํหนดวนัส่งสินคา้พร้อมยงัส่งขอ้มูลยืนยนัระหวา่งผูซ้ื�อ
และผูข้าย 

  
นโยบายบริษทั 

กําหนดให้ฝ่ายบริการลูกค้าดําเนินการในแนวทางที�
เหมาะสมเพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
รวดเร็ว 

7.  การออกเอกสารใบแจ้ง/ใบส่งของ/ใบกาํกับภาษีจะต้อง
จัดทาํโดยผู ้ปฎิบัติงานที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกับการจัดส่ง
สินคา้ การลงบญัชี รวมถึงการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด 

  
นโยบายบริษทั 

ให้ออกเอกสารผ่านช่องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั� นยกเว้น
ไดร้ับคาํสั�งอื�นจากผูม้ีอาํนาจ 

ตารางที� 4.17 (ต่อ) 
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จากตารางที� 4.17 จะเห็นไดว้า่ บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีกิจกรรมการควบคุม

ดา้นการขายและให้บริการลูกคา้ซึ� งมีความสอดคลอ้งตามกรอบแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�ง

องคก์ร COSO-ERM มีการกาํหนดวตัถุประสงค ์แผนงานและงบประมาณที�ชดัเจนสําหรับยอดขาย 

กาํไร ลูกคา้ การบริการหลงัการขาย การประเมินความพึงพอใจลูกคา้ และถ่ายทอดไปยงัผูป้ฎิบติังาน

หรือทีมงานขายอยา่งชดัเจน การพิจารณาเครดิตให้ลูกคา้นั�นบริษทัไดแ้บ่งออกเป็น2ส่วนคือ ลูกคา้

เก่าและลูกคา้ใหม่ซึ� งแนวทางกาํหนดไวว้า่ ลูกคา้เก่า ผูจ้ดัการฝ่ายขายสามารถอนุมติัรายการไดต้าม

วงเงินที�กาํหนด ลูกคา้ใหม่ตอ้งผา่นการตรวจสอบจากฝ่ายการเงินดว้ยตามแนวทางที�กาํหนดซึ� งจะ

ใช้ระยะเวลาไม่เกิน1วนักรณีเอกสารครบถ้วน การบริการลูกค้ามีฝ่ายบริการลูกค้า ( Customer 

Service) คอยให้บริการลูกคา้ไม่วา่จะเป็นการรับคาํสั�งซื�อ การยืนยนัคาํสั�งซื�อ การส่งสินคา้ใหลู้กคา้ 

การออกเอกสาร(Invoice or Tax invoices ) ให้กบัลูกคา้ ตลอดจนการสอบถามความพึงพอใจของ

ลูกคา้โดยการใชแ้บบสอบถามหรือการโทรสอบถาม 

4.6.6  กิจกรรมการควบคุมดา้นการจดัการคลงัสินคา้ (Inventory Control) โดยปกติคลงัสินคา้
นั�นมีกิจกรรมการจดัการคลงัสินคา้อยู ่3 กิจกรรมคือ (1) การรับสินคา้ (2) การจดัเก็บสินคา้ (3) การ
กระจายสินคา้โดยทุกๆ กิจกรรมจะตอ้งมีการควบคุมที�เหมาะสม เพียงพอ สามารถนาํขอ้มูลไปใช้
การการบริหารจดัการอยา่งทนัเวลา ซึ� งต่อไปนี�จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM ที�
บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั 
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ตารางที� 4.18  ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมการควบคุมการจดัการคลงัสินคา้ 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการจดัทาํคู่มือการปฎิบตัิงานที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการ
คลงัสินคา้พร้อมทั�งถ่ายทอดใหผู้ป้ฎิบตัิงานรับทราบ 

 นโยบายบริษทั ให้ผูม้ีอาํนาจในหน่วยงานจดัทาํคู่มือการทาํงานอย่าง
ชดัเจนและรายงานต่อฝ่ายบุคคลเพื�อบนัทึกขอ้มูล 

2.  มีการจัดอบรมพนักงานเพื�อให้ทราบถึงนโยบายในการ
ปฏิบตัิงานของแต่ละแผนกในฝ่ายคลังสินค้า และการติดต่อ
ประสานงานกบัฝ่ายอื�นๆ เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ปฏิบตัิงาน 

 
ไม่มีการดาํเนินการ 

3.  มีการฝึกอบรมเจา้หนา้ที�ทุกฝ่ายในเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การปฏิบตัิงานในหน้าที� เช่นเอกสารที�เกี�ยวข้องขั�นตอนการ
ปฏิบตัิงาน ความรู้เรื�องสินคา้และรหสัสินคา้ เป็นตน้ 

 
ไม่มีการดาํเนินการ 

4.  มีการพิจารณาจดัหาสถานที�จดัเก็บสินคา้เพิ�มเติมเพิ�มความ
เหมาะสมกบัปริมาณสินคา้คงเหลือ 

ไม่มีการดาํเนินการ 

5.  กาํหนดให้มีการสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าทุกครั� งที�ซื�อก่อน
นาํเขา้คลงัสินคา้เพื�อไม่ให้เสียค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมในการคืนสินคา้
ในกรณีที�สินคา้มีปัญหารวมทั�งค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บสินค้า

 นโยบายบริษทั ให้พนกังานรับสินคา้ตามแนวทางที�เหมาะสมให้มั�นใจ
วา่ไดร้ับสินคา้ครบถว้น 
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ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

เพื�อรอการส่งคืนและเพื�อให้สินคา้ที�ขายให้กบัลูกคา้เป็นสินคา้
ที�มีคุณภาพ 
6.  มีการจดัทาํรายงานความเคลื�อนไหวสินคา้คงเหลือใหก้บัฝ่าย
ขายได้รับทราบเพื�อป้องกันปัญหาคือการสั�งสินคา้เขา้มาเกิน
ความจาํเป็นและก่อให้เกิดสินคา้ล้าสมยัได้ในอนาคตรวมทั�ง
การจดัทาํรายงานสินคา้ชาํรุด เสียหาย ลา้สมยั และสินคา้รับคืน 

 นโยบายบริษทั ผูจ้ ัดการแผนกต้องสรุปรายงานการเคลื�อนไหวของ
สินคา้ทุกเดือนในการประชุมผูบ้ริหาร 

7.  มีการบนัทึกรายการทุกครั� งเมื�อมีการรับ จ่ายสินคา้ออกจาก
สถานที�จดัเก็บ 

สังเกตุการณ์  มีการจดบนัทึกผา่นสมุดบนัทึก 

8.  เมื�อสินค้าที�ซื� อมามีปัญหาเรื� องคุณภาพจะต้องไม่รับเข้า
ระบบคลงัสินคา้พร้อมทั�งรายงานผูม้ีอาํนาจเพื�อรับทราบและ
แกไ้ข 

 นโยบายบริษทั ให้มีการสรุปงานที�มีปัญหาเรื�องคุณภาพและสินคา้ขาด
หรือเกินและรายงานต่อส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการ
ต่อและใหผู้ค้ลงัสินคา้ติดตามปิดงานดว้ย 

9.  มีการจดัทาํประกนัภยัในตวัสินคา้และสถานที�จดัเก็บสินคา้ ไม่มีการดาํเนินการ 

ตารางที� 4.18 (ต่อ) 
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จากตารางที� 4.18 จะเห็นไดว้่า บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีการควบคุมดา้นการ

จดัการคลงัสินค้าซึ� งมีความไม่สอดคล้องตามกรอบแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร 

COSO-ERM ในเรื�องการพิจารณาสถานที�จดัเก็บสินคา้เพิ�มเติมจากสถานที�เติมเดิม เนื�องจากสถานที�

เดิมยงัเพียงพอต่อการจดัเก็บดงันั�นจึงไม่มีนโยบายการในการมองหาสถานที�จดัเก็บเพิ�มเติม และการ

จดัทาํประกนัภยัในตวัสินคา้ บริษทัยงัไม่มีการจดัทาํประกนัภยัในตวัสินคา้ แต่จะทาํประกนัภยัใน

ส่วนของโรงงานแทน ปัจจยัอื�นนั�นมีการลกัษณะการบริหารความเสี�ยงที�สอดคล้องกบัแนวทาง 

COSO-ERM มีการจัดทําคู่มือการปฎิบัติงาน มีการจัดทํารายงานการเคลื�อนไหวของสินค้า 

กาํหนดให้มีการตั�งสํารองสินคา้ลา้สมยัร่วมกบัฝ่ายบญัชี การรับจ่ายสินคา้นอกระบบจะมีการจด

บนัทึกลงในสมุดบนัทึกซึ�งจะกาํหนดผูรั้บผดิชอบชดัเจน 

4.6.7  กิจกรรมการควบคุมด้านกระบวนการผลิต (Production Control) คือกระบวนที�ใช้
ทรัพยากรที�มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น เครื�องจกัรและอุปกรณ์ แรงงานและวตัถุดิบให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดโดยกิจกรรมการผลิตจะเริ�มตั�งแต่การไดรั้บคาํสั�งผลิตเพื�อนาํมาวางแผนการผลิต การสํารวจ
ทรัพยากรที�ใชใ้นการผลิต เพื�อให้กิจกรรมการเป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนดไวแ้ละลดขอ้ผิดพลาด
ต่างๆที�จะเกิดขึ�น ซึ� งต่อไปนี� จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM ที�บริษทั เด สเต โค 
(เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั 
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ตารางที� 4.19  ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมการควบคุมดา้นกระบวนการผลิต 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการกําหนดและเป้าหมายของกิจกรรมการผลิตอย่าง
ชดัเจนและถ่ายทอดใหผู้ป้ฎิบตัิงานรับทราบอยา่งทั�วถึง 

 นโยบายบริษทั ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการร่วมกนักาํหนดนโยบายที�สําคญัและ
เสนอต่อคณะกรรมการลงนามเป็นลายลกัษร์อกัษร 

2.  เมื�อได้รับคําสั�งผลิตจะมีการประชุมวางแผนการผลิต
ร่วมกนักบัส่วนงานที�เกี�ยวขอ้ง 

สัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร 

 มีการประชุมทีมงานทุกครั� งเมื�อการคําสั�งผลิตหรือ
สินคา้ใหม่เขา้มาในไลน์ผลิตทุกครั� ง 

3.  มีการสํารวจและประเมินทรัพยากรที�ใช้ในการผลิตไม่ว่า
จะเป็น เครื�องจกัร อุปกรณ์ วตัถุดิบ และแรงงานอยุต่ลอดเวลา 

 นโยบายบริษทั ผูจ้ดัการ หวัหนา้ส่วนงานจะตอ้งมีการทาํรายงานเสนอ
ต่อที�ประชุมผูบ้ริหารทุกสัปดาห์ 

4.  มีการจดัตารางการผลิตและระบุวนัที�สําเร็จของงานอย่าง
ชดัเจน 

สังเกตการณ์  มีการจดัตารางการผลิตให้เห็นชดัเจนผา่นบอร์ดกลางที�
ใชส้ื�อสารของไลน์ผลิต 

5.  มีการวางแผนความต้องวตัถุดิบให้ฝ่ายสโตร์ทราบอยู่
ตลอดเวลา 

 นโยบายบริษทั ฝ่ายการผลิต ฝ่ายจัดซื� อ ฝ่ายสโตร์ต้องประสานงาน
ระหวา่งกนัในการควบคุมวตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิตไม่ให้
ขาดแคลนในการผลิต 

6.  มีการนาํระบบและวธิีการผลิตใหม่ๆมาใชใ้นองคก์ร สัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร 

 มีนาํระบบลีนทั�งองค์กรและระบบ ISO:9002 มาใช้ใน
บริษทั และนโยบายการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 
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ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

7.  เมื�อมีเหตุการณ์ที�กระทบต่อกระบวนการผลิตหัวหน้างาน
จะต้องรายงานให้ผูเ้กี�ยวข้องทราบโดยทันทีและมีการลง
บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 นโยบายบริษทั กําหนดให้ผูจ้ ัดการ หัวหน้างานรายงานเหตุการณ์ที�
ผดิปกติทุกวนัและสรุปทุกเดือนต่อที�ประชุมผูบ้ริหาร 

8.  มีการสํารวจเครื�องจกัร อุปกรณ์ และการซ่อมบาํรุงอย่าง
สมํ�าเสมอโดยฝ่ายซ่อมบาํรุง 

 นโยบายบริษทั กาํหนดใหผู้จ้ดัการทาํรายงานทุกเดือน 

9.  มีแนวทางที�ชดัเจนให้ผูป้ฎิบตัิงานในการตดัสินใจวา่จะทาํ
หรือไม่ทาํ 

ไม่มีการดาํเนินการ 

10.  มีการกําหนดความคลาดเคลื�อนยืดหยุ่นเพื�อไม่ให้ผู ้
ปฎิบตัิงานดา้นการผลิตรู้สึกกดดนั 

ไม่มีการดาํเนินการ 

11.  มีการวิเคราะห์ความกา้วหนา้ของงานโดยเปรียบเทียบกบั
แผนการผลิตที�ไดก้าํหนดไว ้

ไม่มีการดาํเนินการ 

12.  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ หลงัจากเสร็จสิ�นงานการผลิต
แต่ละครั� ง เพื�อใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงการวางแผนและ
ควบคุมการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพสูงยิ�งขึ�น 

ไม่มีการดาํเนินการ 

ตารางที� 4.19 (ต่อ) 
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จากตารางที� 4.19 จะเห็นไดว้่า บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีกิจกรรมการควบคุม

ดา้นกระบวนการผลิตซึ� งมีความสอดคล้องตามกรอบแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร 

COSO-ERM โดยบริษัทฯมีการประชุมวางแผนการผลิตร่วมกับส่วนงานที�เกี�ยวข้องพร้อมทั�ง

กาํหนดเป้าหมายความสําเร็จของงานอย่างชัดเจน ทั�งนี� บริษทัฯยงัมีการกิจกรรมการในวิเคราะห์

เปรียบเทียบขอ้มูลหลงัการผลิตเสมอเพื�อนาํมาใช้ปรับปรุงและพฒันาดา้นการผลิตต่อไป สําหรับ

แนวทางที�จะให้ผูป้ฎิบติังานไดต้ดัสินใจยงัไม่มีแนวทางที�ชดัเจน ไม่มีการการกาํหนดแรงจูงใจใน

ส่วนงานการผลิตเพราะในส่วนแรงจูงใจถูกกาํหนดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลแลว้ 

4.6.8  กิจกรรมการควบคุมดา้นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) คือกิจกรรมที�
ดาํเนินการเพื�อคุณภาพของสินคา้ให้ได้ตามตอ้งการของลูกคา้โดยกิจกรรมของการกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งออกเป็นดงันี�  (1) การตรวจสอบคุณภาพสินคา้ขาเขา้ (2)การตรวจสอบ
คุณภาพสินคา้ในกระบวนการผลิต (3)การตรวจสอบคุณภาพสินคา้ขอออก ต่อไปนี� จะเป็นการ
เปรียบเทียบแนวคิดโคโซ่และบริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั
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ตารางที� 4.20  ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมการควบคุมดา้นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการกําหนดเป้าหมายการทํางานที�ชัดเจนในเรื� อง
กิจกรรมการควบคุมคุณภาพโดยมีการถ่ายให้ผูป้ฎิบตัิงาน
รับทราบโดยทั�วถึง 

 นโยบายบริษทั ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการร่วมกนักาํหนดนโยบายที�สําคญัและ
เสนอต่อคณะกรรมการลงนามเป็นลายลกัษร์อกัษร 

2.  ผู ้ปฎิบัติงานในส่วนงานมีส่วนร่วมในการกําหนด
เป้าหมายของแผนกอยา่งอิสระโดยจะกาํหนดเป็น KPI 

สัมภาษณ์ผู ้
ปฎิบตัิงาน 

 พนกังานให้ขอ้มูลวา่สามารถมีส่วนร่วมในการกาํหนด
เป้าหมายของส่วนงานอยา่งจริงจงั 

3.  มีการแบ่งแยกหน้าที�การรับผิดชอบการตรวจสอบ
คุณภาพในแต่ละขั�นตอนอยา่งชดัเจน 

 นโยบายบริษทั กาํหนดการแบ่งแยกหนา้ที�ตามโครงสร้างบริษทัและผงั
องคก์ร 

4.  มีการกําหนดให้ มีการสลับ เปลี� ยนหมุนเวียนก า ร
ตรวจสอบอยา่งต่อเนื�องในหน่วยงานตรวจสอบ 

ไม่มีการดาํเนินการ 

5.  มีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ ถ้าสินคา้มีการอ่อนไหว
ง่ายหรือคุณภาพไม่ดี การตรวจสอบจะตอ้งตรวจสอบ100% 
และมีการจดบนัทึกรายงานต่อหวัหนา้งาน 

 นโยบายบริษทั ผูป้ฎิบตัิงานตอ้งรายงานความผิดปกติต่อผูบ้งัคบับญัชา
เพื�อทาํรายงานในการประชุมผูบ้ริหาร 
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ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

6.  มีการนาํเครื�องมืออุปกรณ์ที�สมยัใหม่มาประยุกต์ใช้ใน
การตรวจสอบสินคา้ 

สัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร 

 ผูจ้ดัการ หัวหน้างานตอ้งมองหาเครื�องและอุปกรณ์ที�
เหมาะสมมาเพื�อตรวจสอบคุณสินคา้ให้ไดม้าตรฐานที�
บริษทัและลูกคา้กาํหนด 

7.  มีการจัดส่งพนักงานในส่วนงานไปฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื�อง 

 นโยบายบริษทั ได้มีการกําหนดให้ปีการอบรม 6-12 ชั�วโมงต่อปีใน 
KPI 

8.  ในการตรวจสอบถ้าสินค้าไม่ได้คุณภาพจะต้องมีการ
รายงานต่อผูเ้กี�ยวขอ้งอยา่งรวดเร็วเพื�อหาช่องทางการแกไ้ข
ปัญหาต่อไป 

 นโยบายบริษทั ผูป้ฎิบตัิงานตอ้งรายงานความผิดปกติต่อผูบ้งัคบับญัชา
เพื�อทาํรายงานในการประชุมผูบ้ริหาร 

9.  ในการตรวจสอบสินค้าที�ไม่ได้คุณภาพหัวหน้าฝ่าย
จะตอ้งแจง้ไปที�ผูจ้ดัหน่ายอย่างรวดเร็จเพื�อหาแนวทางการ
แกป้ัญหาร่วมกบัผูจ้ดัหน่าย 

 นโยบายบริษทั ผูป้ฎิบตัิงานตอ้งรายงานความผิดปกติต่อผูบ้งัคบับญัชา
เพื�อทาํรายงานในการประชุมผูบ้ริหาร 

ตารางที� 4.20 (ต่อ) 
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จากตารางที� 4.20 จะเห็นไดว้า่ บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีกิจกรรมการควบคุม

ดา้นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ซึ� งมีความสอดคลอ้งตามกรอบแนวคิดการบริหารความเสี�ยง

ทั�วทั�งองคก์ร COSO-ERM โดยมีการกาํหนดมาตรฐานการปฎิบติังานอยา่งชดัเจนภายใตม้าตรฐาน 

ISO และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐานการทาํงาน การกาํหนดเป้าหมาย 

ตวัชี�วดั (KPI) การหมุนเวยีนการตรวจสอบคุณภาพไม่วา่จะเป็นสินคา้ขาเขา้ สินคา้จากกระบวนการ

ผลิต และสินคา้ส่งออก ยงัไม่มีการกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

4.7 สารสนเทศและการสื�อสารในองค์กร (Information and Communication) 

สารสนเทศและการสื�อสารในองคก์รถือเป็นองค์ประกอบที�สําคญัต่อการบริหารความ

เสี�ยงในยุคปัจจุบนั ซึ� งองคก์รใดมีระบบสารสนเทศและการสื�อสารที�ดีจะทาํให้องคก์รไดรั้บขอ้มูล

ไดอ้ย่างถูกตอ้งและทนัท่วงทีจะทาํให้สามารถเพิ�มประสิทธิภาพให้กบัการบริหารองค์กรได้เป็น

อยา่งดี โดยขอ้มูลจะมีความจาํเป็นสําหรับการปฏิบติังานของบุคลากร ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทุก

ระดบั ซึ� งต่อไปนี�จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM ที�บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) ใชใ้น

ปัจจุบนั

DPU



82 
 
ตารางที� 4.21  ตารางเปรียบเทียบสารสนเทศและการสื�อสารในองคก์ร 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีการจดัทาํนโยบายการควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศ
และเผยแพร่นโยบายให้ทุกคนในองค์กรไดเ้ขา้ใจถึงหนา้ที�
ความรับผดิชอบของแต่ละคน 

 นโยบายบริษทั ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการร่วมกนักาํหนดนโยบายที�สําคญัและ
เสนอต่อคณะกรรมการลงนามเป็นลายลกัษร์อกัษร 

2.  มีการกาํหนดขั�นตอนวิธีปฎิบตัิให้พนักงานได้รายงาน
เหตุการณ์หรือกรณีที�พบปัญหาเพื�อใช้ในการปรับปรุงได้
ตลอดเวลา 

 นโยบายบริษทั กาํหนดโดยผา่นคู่มือการปฎิบตัิงาน 

3.  มีระบบป้องกันความปลอดภยัของข้อมูลรวมถึงแผน
ฉุกเฉินในกรณีที�เกิดอุบตัิภยัร้ายแรงระบบสารสนเทศที�ใชม้ี
ประสิทธิภาพ 

 นโยบายบริษทั กาํหนดใหก้าร Backup ขอ้มูลเป็นประจาํทุกสัปดาห์ 

4.  มีการพิจารณาการประเมินความเสี�ยงครั� งใหม่ เมื�อเกิด
การเปลี�ยนแปลงในระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

ไม่มีการดาํเนินการ 
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ตารางที� 4.21 (ต่อ) 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

5.  มีการใช้โปรแกรมคอมฯ แบบบูรณาการเพื�อทาํงานทั�ง
ขั�นตอนการปฎิบัติงาน การควบคุมที� เกี�ยวข้องและการ
บนัทึกขอ้มูลต่างๆ ในระบบ 

สัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร 

 มีการนําระบบ Oracle เข้ามาใช้ในการประมวลผล
ขอ้มูลแบบบูรณาการแทนที�ระบบ Orion 

6.  มีการรักษาความปลอดภัยโดยใช้รหัสผ่าน สําหรับ
สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที�มีความซบัซอ้น
น้อยสําหรับสภาพแวดล้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที�มี
ความซบัซอ้นนอ้ย 

 นโยบายบริษทั กาํหนดผูป้ฎิบตัิงานตอ้งมีรหสัผา่นทุกคนและห้ามบอก
ใหค้นอื�นรับทราบ 

7.  มีการจัดตั� งโครงการที�ปรึกษาให้พนักงานอาวุโสให้
คาํปรึกษาพนกังานอื�นในการสื�อสารขอ้มูลกบัผูบ้ริหาร 

ไม่มีการดาํเนินการ 

8.  มีการใช้วิธีการสัมมนาร่วมกันระหว่างผู ้บริหารกับ
บุคลากร ในการอภิปรายและเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
การควบคุมภายใน 

 นโยบายบริษทั มีการจดัประชุมสัมมนาในบริษทัประจาํทาํเดือนหลัง
ปิดบญัชี 8 วนัทาํการ 
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ตารางที� 4.21 (ต่อ)  

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

9.  มีการใช้การสื�อสารภายในกิจการหลายช่องทางร่วมกนั 
เพื�อสร้างความเขม้แขง็ของการควบคุมภายใน 

สัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร 

 มีช่องทางการสื�อสารไม่วา่จะเป็น อีเมล์ โทรศพัท ์ไลน์ 
แชท ร่วมทั�งการจดัประชุมเมื�อมีเหตุการณ์สาํคญัต่างๆ 

10.  มีการใชส้ภาของพนกังานเพื�อช่วยในการสื�อสารขอ้มูล
ระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหาร 

ไม่มีการดาํเนินการ 

11.  มีการวางตาํแหน่งของฝ่ายคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
ในองคก์ร 

สังเกตการณ์  พบว่าการวางตาํแหน่งคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานของ
คณะกรรมการ 5ส 

12.  มีการให้ผู ้ให้บริการจากภายนอกมาช่วยเหลือการ
สื�อสารการควบคุมภายในของกิจการ 

 นโยบายบริษทั กาํหนดให้มีผูต้รวจสอบภายนอกเขา้มาตรวจสอบและ
ใหค้าํแนะนาํทุกปีโดยไม่ขึ�นตรงกบับริษทั 

13.  มีการประชุมผูบ้ริหารทุกระดับร่วมกันอย่างไม่ เป็น
ทางการบ่อยครั� ง เพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหวา่งกนั 

 นโยบายบริษทั มีการจดัประชุมสัมมนาในบริษทัประจาํทาํเดือนหลัง
ปิดบญัชี 8 วนัทาํการ 

14.  มีการเก็บขอ้มูลสาํรองไวอ้ยา่งเพียงพอกรณีที�ระบบคอม
ฯเกิดขดัขอ้ง 

 นโยบายบริษทั กาํหนดใหม้ีการสาํรองขอ้มูลเป็นประจาํทุกสัปดาห์ 
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ตารางที� 4.21 (ต่อ) 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

15.  มีการใช้บุคลากรที�มีความรู้และประสบการณ์ทาง
วชิาชีพที�เกี�ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูล 

 นโยบายบริษทั กาํหนดมาตรฐานแต่ละตาํแหน่งไวอ้ยา่งชดัเจนโดยผา่น
การเห็นชอบจากกรรมการบริษทั 

16.  มีการกาํหนดช่องทางการสื�อสารให้พนักงานรายงาน
กรณีสงสัยพฤติการณ์ที�ไม่สุจริต โดยตั�งคณะกรรมการที�ทาํ
หน้าที�รับหนังสือร้องเรียนโดยให้เสนอได้โดยตรงและไม่
ตอ้งเสนอขึ�นตามลาํดบัขั�นการบงัคบับญัชา 

 นโยบายบริษทั กาํหนดช่องทางรายงานผา่นสายด่วน Dover ที�หมายเลข 
1-800-495-1775 หรือผา่นช่องทาง 
www.thedoverhotline.com 

17.  สามารถเก็บขอ้มูลที�มีความสําคญัในการปฎิบตัิงานใน
ระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภยัและสามารถนาํขอ้มูล
ไปใชไ้ดอ้ยา่งทนักาล 

 นโยบายบริษทั กํา หนดใ ห้ มี ก า รจัดทํา คู่ มื อกา รป ฎิ บัติ ง า นอย่าง
เหมาะสมโดยผ่านการตรวจสอบจากผู ้จ ัดการและ
หวัหนา้งาน 

18.  โปรแกรมสาํเร็จรูปที�องคก์รนาํมาใชใ้นการปฎิบตัิงานมี
ความเหมาะสมและมีส่วนช่วยในการปฎิบตัิงาน 

สัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร 

 มีการนําระบบ Oracle เข้ามาใช้ในการประมวลผล
ขอ้มูลแบบบูรณาการแทนที�ระบบ Orion 

19.  มีผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกมาประเมินและทาํการติดตาม
ตรวจสอบระบบที�กิจการใชอ้ยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ 

 นโยบายบริษทั กาํหนดให้มีผูต้รวจสอบภายนอกเขา้มาตรวจสอบและ
ใหค้าํแนะนาํทุกปีโดยไม่ขึ�นตรงกบับริษทั 
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ตารางที� 4.21 (ต่อ) 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

20.  มีคู่มือที�จาํเป็นในการใชง้านในระบบสารสนเทศภายใน
หน่วยงานเพื�อใหเ้ป็นมาตรฐานในการปฎิบตัิงาน 

 นโยบายบริษทั กําหนดให้หาช่องทางการสื� อสารที�สามารถทําให้
ห น่ ว ย ง า น ติ ด ต่ อ กัน ไ ด้อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว เ ช่ น ร ะ บ บ 
www.servicedesk.com 

21.  สามารถติดต่อสื� อสารระหว่างหน่วยงานผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตโดยขอ้มูลมีความปลอดภยัและทาํให้เกิดความ
รวดเร็วในการปฎิบตัิงาน 

 นโยบายบริษทั ให้หน่วยงานที�รับผิดชอบควบคุม ดูแลความปลอดภยั
ในขอ้มูลใหเ้กิดประสิทธิภาพอยูส่มํ�าเสมอ 

22.  ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์มีความครบถ้วนถูกต้อง
เหมาะสม และช่วย ตดัสินใจไดท้นัเวลา มีการ Update ขอ้มูล
ในระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อยูเ่สมอ 

สัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร 

 พบว่าผูบ้ริหารทุกระดบัมีความพึ�งพอใจในขอ้มูลที�ใช้
ในการบริหารงาน 

23.  มีการจัดรายงานข้อมูลสําคัญๆ จากระบบในระดับ
หน่วยงาน, แผนก และฝ่ายไดอ้ยา่งชดัเจนถูกตอ้ง รวดเร็ว 

สัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร 

 ผู ้จ ัดการฝ่ายบัญชีการเงินระบุว่ามีการทํารายงานที�
สาํคญัต่อผูท้ี�เกี�ยวขอ้งอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 
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จากตารางที� 4.21 จะเห็นไดว้า่ บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดัมีขอ้มูลสารสนเทศและ

การสื�อสารในองค์กรซึ� งมีความสอดคล้องตามกรอบแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร 

COSO-ERM จะเห็นได้ว่าผูบ้ริหารให้ความสําคญักบัสารสนเทศและการสื�อสารอย่างมากมีการ

กาํหนดวตัถุสงคข์องสารสนเทศและการสื�อสารอยา่งชดัเจน มีการนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�

ทนัสมยัเขา้มาเช่นระบบ Oracle เพื�อให้บริษทัฯทั�งในและต่างประเทศใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัและ

มีช่องทางการสื�อสารในแนวทางเดียวกนั 

การสื�อสารมีการจดัประชุมทุกเดือนระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน

เพื�อสรุปผลการดาํเนินงานพร้อมทั�งเรื� องราวต่างๆ ที�เกิดขึ� นได้เปิดโอกาสให้ผูป้ฎิบติัได้เสนอ

ขอ้คิดเห็นในเรื�องต่างๆ ไดอ้ย่างเป็นอิสระ นอกจากนี� บริษทัฯยงัมีช่องทางการสื�อสารผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์ผา่นไปที�สาํนกังานใหญ่ในอเมริกาในการร้องเรียนในเรื�องที�ผิดปกติในองคก์รดว้ย 

 

4.8 การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

หมายถึงการดูแลกิจกรรมที�อยู่ระหว่างดาํเนินงานและกิจกรรมที�ดาํเนินการเสร็จสิ�น
แลว้เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจวา่การดาํเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที�กาํหนดไว ้รวมถึง
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในว่าย ังมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนัหรือไม่รวมทั�งการวิเคราะห์การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่าง
แผนงานกบัผลการดาํเนินงานสรุปผลและเสนอขอ้แนะนาํเพื�อให้การดาํเนินงานมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ซึ� งต่อไปนี� จะเป็นการเปรียบเทียบตามแนวคิด COSO-ERM ที�บริษทั เด สเต โค 
(เอเชีย) ใชใ้นปัจจุบนั
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ตารางที� 4.22  ตารางเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล 

 

ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

1.  มีวตัถุประสงค์และเป้าหมายการติดตามและประเมินผล
อยา่งชดัเจนโดยแจง้ใหพ้นกังานรับทราบโดยทั�วถึง 

 นโยบายบริษทั กาํหนดให้มีการติดตามทุก 6 เดือนโดยผูจ้ดัการแต่ละ
ส่วนงานตอ้งส่งขอ้มูลผลต่อผูบ้ริหารระดบัสูง 

2.  มีขั�นตอนการติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม 

 นโยบายบริษทั ใหต้ิดตามผลทุกสัปดาห์และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 

3 .   มีการประเมินและติดตามการดํา เ นินกิจกรรมโดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือภายนอกภายในระยะเวลาที�
เหมาะสม 

 นโยบายบริษทั ให้กาํหนดระยะเวลาในแผนงานให้ชดัเจนโดยผูจ้ดัการ
แต่ละแผนก 

4.  มีการสอบทานความสอดคลอ้งกนัระหว่างแผนการตลาด
แผนการสั�งซื�อ และแนวโน้มโดยรวมของตลาดว่าเป็นไปใน
ทิศทางที�ถูกตอ้งตามแผนมากนอ้ยเพียงใด 

 นโยบายบริษทั ให้ผูร้ับผิดชอบในแผนงานตอ้งทาํการสรุปเปรียบเทียบ
และรายงานทุกเดือน 

5.  มีการติดตามระดบัสินคา้คงคลงัของผลิตภณัฑแ์ต่ละตวั อยู่
อย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้มั�นใจได้ว่าระดับสินค้าคงคลังของ
สินค้าแต่ละตัวเพียงพอกับความต้องการของตลาด ความ

 นโยบายบริษทั ให้ฝ่ายคลังสินค้ารายงานสินค้าทุกเดือนและให้ฝ่าย
บญัชีดาํเนินการตั�งสํารองสินค้าล้าสมยัตามนโยบาย
บญัชี 
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ประเด็นเกี�ยวกบั COSO-ERM 

บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

แหล่งข้อมูล รายละเอยีดข้อมูลที�เกบ็รวบรวมได้ 

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

ต้องการในการใช้การผลิตและติดตามรายการที�ไม่มีการ
เคลื�อนไหวเป็นระยะเวลานาน 
6.  มีการประเมินผูจ้าํหน่ายอย่างสมํ�าเสมอในประเด็นต่าง ๆ 
เช่น ระยะ เวลาในการส่งสินคา้, จาํนวนสินคา้ที�มีปัญหาในแต่
ละครั� งที�สั�งซื�อ และมีการบนัทึกผลดงักล่าวเก็บไวเ้พื�อใช้ใน
การอา้งอิง 

 นโยบายบริษทั ฝ่ายจดัซื�อต้องทาํรายงานประเมินผูจ้ดัหน่ายทุกปีทั� ง
ขอ้ดีและขอ้เสีย 

7.   มีการจัดประชุมผู ้บริหารมีการติดตามผลการแก้ไข
ขอ้บกพร่องหรือปัญหาและอุปสรรคที�พบจากการปฏิบตัิงาน
หรือนอกเหนือจากการควบคุมภายใน 

 
สังเกตการณ์ 

 พบว่าผูบ้ริหารมีจดัประชุมทุกสัปดาห์ในการประเมิน
งาน 

8.  มีการนาํเอาเทคนิคการวดัผลการดาํเนินงานสมยัใหม่มาใช้
ในการวดัความสาํเร็จขององคก์ร 

 นโยบายบริษทั กาํหนดให้นาํแนวทางการวดัผลงาน KPI มาใช้ในทุก
บริษทัทั�วโลก 

ตารางที� 4.22 (ต่อ) 
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จากตารางที� 4.22 จะเห็นได้ว่า บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกัด มีการติดตามและ
ประเมินผลสอดคล้องกับแนวทางการในการบริหารความเสี� ยงทั�วทั� งองค์กรโดยมีการกาํหนด
เป้าหมายการวดัผลงานโดย KPI ของแต่ละแผนกอยา่งชดัเจนโดยผูป้ฎิบติังานทุกมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดเป้าหมายและสอบทานโดยผูบ้ริหาร และมีการจดัประชุมทุกสัปดาห์เพื�อประเมินผลการ
ดาํเนินงานในส่วนฝ่ายบริหาร ผูป้ฎิบติังานก็จะมีการจดัประชุมในส่วนแผนกทุกวนัในช่วงเชา้ก่อน
เริ�มปฎิบติังาน ภาพรวมของบริษทัฯ ได้มีการจดัประชุมสรุปผลการดาํเนินการแจง้ให้พนักงาน
ทราบโดยทั�วกนัทุกเดือนหลงัฝ่ายบญัชีปิดงบการเงินแลว้ 

 
ตารางที� 4.23  การบริหารความเสี� ยงของบริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกัด ที�ไม่สอดคล้องและ

คลา้ยคลึงตามแนวทางการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ร COSO-ERM 

COSO-ERM บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

ขอ้มูลที�พบ 
องค์ประกอบที� 1 สภาพแวดล้อมการ

ควบคุม 

1.1 ปั จจัย เ กี� ย วข้อง กับ ป รัช ญา แล ะ
รูปแบบการทาํงานของผูบ้ริหาร 

1.2 ปัจจยัเกี�ยวขอ้งกบัความซื�อสัตยแ์ละ
จริยธรรม 

1.3 ปัจจัยเกี�ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  บ ริ ห า ร แ ล ะ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.4 ปัจจยัเกี�ยวขอ้งกบัโครงสร้างการจดั
องคก์ร 

1.5 ปัจจยัเกี�ยวข้องกับนโยบายและวิธี
บริหารบุคลากร 

 

 
 
มีกระบวนการบริหารความเสี� ยงที�สอดคล้องหรือ
คลา้ยคลึง 
มีกระบวนการบริหารความเสี� ยงที�สอดคล้องหรือ
คลา้ยคลึง 
มีกระบวนการบริหารความเสี� ยงที�สอดคล้องหรือ
คลา้ยคลึง 
 
 
มีกระบวนการบริหารความเสี� ยงที�สอดคล้องหรือ
คลา้ยคลึง 
- ยงัไม่มีแนวทางที�ชดัเจนในการประเมินความเสี�ยง

ของอตัราการหมุนเวียนที�สูงของพนักงานระดับ
ปฎิบติังาน 
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ตารางที� 4.23 (ต่อ) 

COSO-ERM บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

ขอ้มูลที�พบ 
1.6 ความรู้ทกัษะและความสามารถของ

บุคลากร 
 
 
 

1.7 การมอบอํานา จและ หน้า ที� ค วา ม
รับผดิชอบ 

- พนักงานย ังไม่มีความเข้าใจในกระบวนการ
ป ฎิ บั ติ ง า น แ ล ะ นํ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กับ ก า ร
ปฎิบติังานจริงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- ไม่มีแนวทางให้พนักงานมีความรับผิดชอบที�จะ
ตดัสินใจในงานที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเป็นระดบั 

พนกังานมีความรู้และเขา้ใจในการบริหารความเสี�ยง
นอ้ยมาก 

องค์ประกอบที� 2 การกาํหนด

วตัถุประสงค์ 

มีกระบวนการบริหารความเสี� ยงที�สอดคล้องหรือ
คลา้ยคลึง 

องค์ประกอบที� 3 การระบุเหตุการณ์ - ไม่ มีการพิจารณาความเสี� ยงที�อาจจะเกิดขึ� น
สภาวะการเมืองในประเทศและต่างประเทศ 

- ไม่มีการพิจารณาความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ� นจาก
การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน 

- ไม่ มีการพิจารณาความเสี� ยงที�อาจจะเกิดขึ� น
เกี�ยวกบัการบริหารเงินสด 

องค์ประกอบที� 4 การประเมินความเสี�ยง - ไม่มีเครื�องมือ วิธีการที�เพียงพอในประเมินความ
เสี�ยงจาก ปัจจยัทั�งภายในและภายนอกองคก์รที�จะ
ส่งผลต่อหน่วยงาน 

องค์ประกอบที� 5 การตอบสนองความ

เสี�ยง 

- ไม่มีการกาํหนดระดบัความเสี�ยงที�ให้ผูป้ฎิบติังาน
สามารถรับรู้ทาํความเข้าใจและนําไปใช้ได้ใน
สถานะการณ์ต่างๆ ที� อาจจะ เ กิดขึ� น เพื� อให้
ตดัสินใจจะทาํหรือไม่ทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

- ไม่มีการจา้งผลิตที�มีความชาํนาญเฉพาะดา้นการ
ในผลิตวตัถุดิบที�ใชเ้ทคนิคมากๆ ในการลดความ
เสี� ยงในงานที�องค์กรไม่ถนัดหรือขาดแคลน
ช่างฝีมือ 
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ตารางที� 4.23 (ต่อ) 

COSO-ERM บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

ขอ้มูลที�พบ 
 - ไม่มีการกาํหนดแบบทดสอบเพื�อวดัความรู้ความ

เข้าใจของผู ้ปฎิบัติงานในเรื� องเกี�ยวข้องกับการ
บริหารความเสี�ยง 

องค์ประกอบที� 6 กจิกรรมการควบคุม 

1.1 กิจกรรมการควบคุมดา้นองคก์ร 
 
1.2 กิจกรรมการควบคุมดา้นงานธุรการ

และบุคคล 
 
 
 
 
 
1.3 กิจกรรมการควบคุมด้านการเงิน

และบญัชี 
 
 
 
1.4 กิจกรรมการควบคุมดา้นการจดัหา

และจดัซื�อ 
 

 
มีกระบวนการบริหารความเสี� ยงที�สอดคล้องหรือ
คลา้ยคลึง 
- ไม่มีการพิจารณาถึงความเสี�ยงด้านความสัมพนัธ์

ด้านแรงงาน เช่น แผนการจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ เพื�อแข่งขนักบักิจการอื�นในประธุรกิจ
อุตสาหกรรมหรือที�เกี�ยวขอ้งกนั 

- นอกจากการประชุมประจํา เดือนแล้ว ย ังไม่ มี
แนวทางที�ชดัเจนของกิจกรรมอื�นๆที�จะเสริมสร้าง
ความสามคัคีและผกูสัมพนัธ์ที�ดีต่อองคก์ร 

- ไม่มีการพิจารณาถึงความเสี�ยงดา้นการเงิน เช่น การ
จดัหาเงินทุนสําหรับโครงการใหม่ หรือ โครงการที�
ยงัทาํอยูอ่ยา่งต่อเนื�อง 

- ไม่มีการกําหนดแผนควบคุมความเสี� ยงในด้าน
อตัราแลกเปลี�ยนทางการเงินอยา่งชดัเจน 

- ไม่การจดัทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงที�ชดัเจนก่อนการ
สั�งซื� อเพื�อให้มั�นใจได้ว่า บริษทัจะได้รับสินค้าที�
เหมาะสมที�สุด โดยพิจารณาในเรื�อง กาํหนดเวลา
และระยะเวลาในการส่งสินคา้, คุณภาพของสินคา้
และบริการ 
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ตารางที� 4.23 (ต่อ) 

COSO-ERM บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

ขอ้มูลที�พบ 
1.5 กิจกรรมการควบคุมดา้นการขาย

และใหบ้ริการลูกคา้ 
 

 
 
1.6 กิจกรรมการควบคุมด้านการ

จดัการคลงัสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.7 กิ จ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม ด้ า น

กระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 

 

- ไม่ มีการติดตามสถานะลูกหนี� จากการพิจารณา
สินเชื�อเพื�อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดหนี� เสียเพื�อหา
แนวทางป้องกนัและปรับปรุงวิธีการควบคุมภายใน
ให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น
ไดอี้กทางหนึ�ง 

- ไม่มีการจดัอบรมพนักงานเพื�อให้ทราบถึงนโยบาย
ในการปฏิบติังานของแต่ละแผนกในฝ่ายคลงัสินคา้ 
และการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื�นๆ เพื�อความ
สะดวกและรวดเร็วในการปฏิบติังาน 

- ไม่มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที�ทุกฝ่ายในเรื� องต่างๆ ที�
เกี�ยวข้องกับการปฏิบติังานในหน้าที�เช่นเอกสารที�
เกี�ยวขอ้งขั�นตอนการปฏิบติังาน ความรู้เรื� องสินค้า
และรหสัสินคา้ เป็นตน้ 

- ไม่มีการพิจารณาจดัหาสถานที�จดัเก็บสินคา้เพิ�มเติม
เพิ�มความเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้คงเหลือ 

- ไม่มีการจัดทาํประกันภัยในตัวสินค้าและสถานที�
จดัเก็บสินคา้ 

- ไม่มีแนวทางที�ชดัเจนให้ผูป้ฎิบติังานในการตดัสินใจ
วา่จะทาํหรือไม่ทาํ 

- ไม่มีการกาํหนดความคลาดเคลื�อนยืดหยุ่นเพื�อไม่ให้
ผูป้ฎิบติังานดา้นการผลิตรู้สึกกดดนั 

- ไม่ มีการวิ เคราะห์ควา มก้าวหน้าข อง งาน โ ดย
เปรียบเทียบกบัแผนการผลิตที�ไดก้าํหนดไว ้

- ไม่มีการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ หลงัจากเสร็จสิ�นงาน
การผลิตแต่ละครั� ง เพื�อใชใ้นการพฒันาและปรับปรุง 
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ตารางที� 4.23 (ต่อ) 

COSO-ERM บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากดั 

ขอ้มูลที�พบ 
 
 
1 . 8   กิ จ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม ด้ า น 
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 

การวางแผนและควบคุมการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพ 
สูงยิ�งขึ�น 

- ไม่มีการกาํหนดให้มีการสลบัเปลี�ยนหมุนเวียนการ
ตรวจสอบอยา่งต่อเนื�อง 

องค์ประกอบที� 7 สารสนเทศและการ

สื�อสาร 

- ไม่มีการพิจารณาการประเมินความเสี�ยงครั� งใหม่ เมื�อ
เกิดการเปลี�ยนแปลงในระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

- ไม่มีการจดัตั�งโครงการที�ปรึกษาให้พนกังานอาวุโส
ให้คาํปรึกษาพนักงานอื�นในการสื� อสารข้อมูลกับ
ผูบ้ริหาร 

- ไม่มีการใช้สภาของพนกังานเพื�อช่วยในการสื�อสาร
ขอ้มูลระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหาร 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที�  8  ก า ร ติ ด ต า ม

ประเมินผล 

มีกระบวนการบริหารความเสี� ยงที�สอดคล้องหรือ
คลา้ยคลึง 

 

จากตารางที� 4.23 พบวา่บริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั มีระบบการบริหารความเสี�ยงที�

ไม่สอดคล้องหรือคล้ายคลึงซึ� งแยกตามองค์ประกอบทั�ง 8 องค์ประกอบ ซึ� งบริษทัสามารถนาํ

ประเด็นที�พบไปใช้ในการกาํหนดแนวทางการบริหารความเสี�ยงหรือจดัทาํคู่มือความเสี�ยงและ

พิจารณาจดัตั�งฝ่ายบริหารความเสี�ยงได ้
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บทที� 5 

สรุปผล อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 
 

การค้นควา้อิสระเรื� อง  “การควบคุมภายในตามกรอบการบริหารความเสี� ยงทั�วทั� ง

องค์กร COSO-ERM กรณีศึกษาของบริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั” โดยวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา

เปรียบเทียบการบริหารความเสี�ยงขององค์กรว่ามีความคล้ายคลึงหรือสอดคล้องกนัเพียงใดและ

เพื�อที�จะไดน้าํมาประยุกตใ์ชภ้ายในองคก์ร ซึ� งเป็นการทบทวนวิธีการจดัการความเสี�ยง การควบคุม

ภายใน เพื�อใชใ้นการป้องกนัความเสี�ยงหรือบรรเทาความเสี�ยงใหเ้หมาะสมและยอมรับความเสี�ยงที�

อาจจะเกิดขึ�นในการดาํเนินธุรกิจได ้

การสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาที�จะกล่าวถึงในบทนี�  ผูศึ้กษาจะนําเสนอบท

สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์รวมทั�งอภิปรายผลการศึกษา โดยใชข้อ้มูลจากจากการสัมภาษณ์

ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หัวหน้าแผนก บุคลากรรวมไปถึงขอ้มูลเพิ�มเติมจากผงัองค์กร (Organization 

Chart) การสังเกตการณ์ นโยบายการบริหารงาน ระเบียบ ขอ้กาํหนด มาตรฐานของ ISO 9001 คู่มือ

การปฏิบติังาน เอกสารที�ใชใ้นการปฏิบติังานและเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ในการสนบัสนุนผล

การศึกษา เพื�อใหผ้ลการศึกษามีความน่าเชื�อถือมากยิ�งขึ�น นอกจากนี�ยงัมีการอธิบายถึงขอ้จาํกดัและ

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัในอนาคต  โดยผูว้จิยัจะเรียงลาํดบัในการนาํเสนอดงัต่อไปนี�  

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
5.2 ขอ้จาํกดัของการศึกษา 
5.3 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั� งนี�  
5.4 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั� งต่อไป 

 
5.1  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาโดยเปรียบเทียบการควบคุมภายในตามกรอบการบริหารความเสี�ยงทั�ว

ทั� งองค์กร COSO-ERM ของบริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกัดพบว่าส่วนใหญ่ระบบการควบคุม

ภายในของบริษทั เด สเค โค (เอเชีย) จาํกดัมีความสอดคลอ้งกบัแต่ละปัจจยัของกรอบการบริหาร
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ความเสี� ยง COSO-ERM ซึ� งประกอบด้วย (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (2) การกําหนด

วตัถุประสงค์ (3) การระบุเหตุการณ์ (4) การประเมินความเสี�ยง (5) การตอบสนองความเสี�ยง (6) 

กิจกรรมการควบคุม (7) สารสนเทศและการสื�อสารและ (8) การติดตามและประเมินผล ซึ� งทั�ง 8 

องคป์ระกอบนั�นผูศึ้กษาไดพ้บวา่มีบางปัจจยัที�สอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งดงันี�  

5.1.1  สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Internal Environment) 

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยแบ่งเป็น 7 ปัจจัยซึ� งประกอบด้วย 

(1)ปรัชญาและรูปแบบการทาํงานของผูบ้ริหาร (2)ความซื�อสัตย ์และจริยธรรม (3)การมีส่วนร่วม

อยา่งมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ (4)โครงสร้างการจดั

องคก์ร (5)นโยบายและวิธีบริหารบุคลากร (6)ความรู้ทกัษะและความสามารถของบุคลากร (7)การ

มอบอาํนาจและหน้าที�ความรับผิดชอบ พบว่าในแต่ละปัจจยัมีความสอดคลอ้งและคลา้ยคลึงตาม

กรอบการบริหารความเสี�ยงทั�วองคก์ร COSO-ERM เป็นส่วนมากซึ� งถือวา่อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

และผูบ้ริหารไดใ้หค้วามสําคญัและกาํหนดเป็นนโยบายบริษทั ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน พนกังานไดรั้บ

การถ่ายทอดเป้าหมาย นโยบายและจะร่วมกนักาํหนดแนวทางการปฎิบติัซึ� งจะระบุในตวัชี� วดัที�

เรียกวา่ KPI เพื�อใชเ้ป็นแนวทางใหผู้ป้ฎิบติังานในการดาํเนินงานต่อไป อุษณา ภทัรมนตรี (2552) 

ในการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลพบว่าปัจจยัในเรื�องอตัราการหมุนเวียน

ของพนกังานมีสูงมาก ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา ควรจะตอ้งมีการประเมินผลกระทบจากอตัราการ

หมุนเวียนของพนักงานอย่างต่อเนื�อง ซึ� งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานที�จะไม่บรรลุ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ดงันั�นบริษทัฯ จะตอ้งมีการกระตุน้ให้พนักงานมีความ

จงรักภกัดีต่อบริษทัฯ โดยอาจจะตอ้งมีการจดักิจกรรมที�พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออก

การสร้างทศันคติที�ดีต่อบริษทั มีการส่งเสริมกิจกรรมในการสร้างขวญักาํลงัใจพร้อมทั�งมีรางวลัและ

แรงจูงใจเป็นสิ�งสอดแทรกดว้ย 

นอกจากนั�นผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลยงัให้ขอ้มูลพบวา่เหตุผลในส่วนอื�นที�ทาํให้มี

อัตราการหมุนเวียนของพนักงานสูงมากนั� นรวมไปถึงการย้ายถิ�นฐาน การได้งานที�มีอัตรา

ผลตอบแทนที�ดีกวา่รวมถึงสวสัดิการที�แตกต่าง ขนาดของบริษทัก็มีส่วนดว้ยเช่นกนั ซึ� งสอดคลอ้ง

กับงานวิจยัของ ณปภชั นาคเจือทอง (2553) ได้ระบุไวว้่าปัจจยัที�ทาํพนักงานลาออกเกิดความ

ตอ้งการแจงจูงใจไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการที�ดีกว่าบริษทัเดิม ซึ� งสอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีแรงจูงใจ Two Factor theory ของเฮิร์ซเบิกร์กไดก้ล่าวไวว้่าปัจจยัที�ทาํให้เกิดความพึงพอใจ

นั�นได้แก่ปัจจยัอนามยั ซึ� งไม่เกี�ยวข้องกับเนื�องานโดยตรง และนอกจากนี� งานวิจยัยงัพบความ
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ตอ้งการมนุษยอ์าจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คือความตอ้งการดา้นจิตใจ และความตอ้งการดา้น

ร่างกายหากว่าความต้องการนี� ขาดการตอบสนองคนก็จะเกิดความไม่พึงพอใจและพยายามหา

แรงจูงใจใหม่ที�จะตอบสนองต่อความต้องการของตนเองต่อไป ในมุมขององค์กรในเรื� องของ

นโยบายควรจะเพิ�มหลกัเกณณฑ์วางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง การโยกยา้ย เปลี�ยนแปลง ให้เป็น

รูปธรรมมากกวา่เดิม และควรมีการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน 

โบนสั ค่าครองชีพ เบี�ยขยนั และสวสัดิการอื�น วา่มีความเหมาะสมเมื�อเทียบกบับริษทัฯ อื�นในพื�นที�

การนิคมหรือในอุตสาหกรรมที�เกี�ยวเนื�องกนั 

จากการสัมภาษณ์ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผูบ้ริหารระดับสูงในเรื� องปัจจัยที�

เกี�ยวขอ้งกบัการเลือกนโยบายการบญัชีพบว่าบริษทัไดเ้ลือกนโยบายการบญัชีที�เป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรอย่างมากไม่ว่าจะเป็น เกณฑ์การจดัทาํงบการเงิน การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� การคา้ สินคา้คงเหลือ ที�ดินอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน การประมาณหนี� สิน กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ภาษีเงินได ้การรับรู้รายไดแ้ละการจ่ายเงินปันผล

ซึ� งครบตามที�เป็นขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี หมายเหตุประกอบงบการเงิน (2556) ในเรื�อง

ความเขา้ในกระบวนการปฎิบติังานและนาํไปประยุกตใ์ชน้ั�นผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงินและผูจ้ดัการ

ฝ่ายทั�วไปยงัให้ข้อมูลว่าพนักงานส่วนใหญ่ยงัไม่กล้าแสดงออกในการชักถาม การโต้แยง้ต่อ

กระบวนการที�คิดว่าไม่เหมาะสม ซึ� งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นพวรรณ ฟูติตระกูล (2554) ว่า

บริษทัตอ้งการสร้างบรรยากาศการควบคุมหรือมาตรการสร้างความเขา้ใจใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกต่อ

บริษทั ซึ� งจะทาํใหพ้นกังานกลา้แสดงออกมายิ�งขึ�น ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลยงัระบุวา่ควรจะมีการกาํหนด

รางวลัเป็นส่วนเพิ�มเติมเขา้ไปดว้ย 

5.1.2  การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 

จากการศึกษาดา้นการกาํหนดวตัถุประสงคข์องบริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดั พบวา่มี
การกําหนดวตัถุประสงค์ที�ชัดเจนประกอบไปด้วย (1) วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ( Strategic 
Objective) ซึ� งรวมไปดว้ย พนัธกิจ (Mission) วิสัยทศัน์ (Vision) และเป้าหมายของธุรกิจ (Purpose) 
เป็นเป้าหมายระดบัสูงที�ผูบ้ริหารระดบัสูงจะมีการถ่ายทอดมายงัผูบ้ริหารระดบัล่างในการกาํหนด
แผนการปฎิบติังานรองรับแผนกุลยุทธ์ (2) วตัถุประสงคก์ารปฎิบติังานผูบ้ริหารและหวัหนา้งานได้
มีการกาํหนดวตัถุร่วมกนัโดยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์โดยมีการกาํหนดตวัวดัผลงาน
โดย KPI  กรมบญัชีกลาง (2551) (3) วตัถุประสงคด์า้นการรายงาน ไม่วา่จะเป็นรายงานภายในและ
ภายนอกมีการกาํหนดไวอ้ยา่งเหมาะสมมีระยะเวลาที�ชดัเจนในการรายงานซึ� งรายงานจะประกอบ
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ไปดว้ยขอ้มูลรายงานทางการเงินและขอ้มูลที�ไม่ใช่การเงิน (4) วตัถุประสงคด์า้นการปฎิบติัตามกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และวธีิการปฎิบติังานมีการกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนโดยนโยบายบริษทัซึ� งพนกังาน
ทุกคนรับทราบและถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการประเมินจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่าง
ต่อเนื�องซึ� งรวมถึงวตัถุประสงคด์า้นกฎหมายและระเบียบจากปัจจยัภายนอกเป็นสาํคญัดว้ย จนัทนา 
สาขากร (2550) 

Prof. Dr. Peter F. Drucker โดย พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ ได้กล่าวว่าถึงการจัดการโดย

วตัถุประสงค ์(Management by Objective: MBO) ไวว้า่หมายถึง “ เป็นการจดัการซึ� งผูบ้งัคบับญัชา

และให้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันกําหนดวัตถุประสงค์ มาตรฐานและเลือกปฎิบัติงาน โดย

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีภาระหนา้ที� และความรับผิตชอบต่อวตัถุประสงค ์โดยมีผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุน 

กระตุน้เพื�อให้เกิดการควบคุมตนเอง ฉะนั�นความสําคญัของการวางแผน และการควบคุมจึงขึ�นอยู่

กบัความสามารถในการบริหารขอ้มูลโดยการสร้างความสัมพนัธ์ของระบบขอ้มูลกบัวางแผน และ

การควบคุมสนบัสนุนการตดัสินใจร่วมกนั” ในการกาํหนดวตัถุประสงค์ของบริษทัฯนั�นมีความ

เหมาะสมตามหลกั SMART โดย เมธา สุวรรณสาร (2556) ไดก้ล่าวถึง SMART ไวด้งันี�  

 1.  Sensible & Specific หมายถึงวตัถุประสงค์ที� ดีต้องมีความเป็นไปได้ ชัดเจน โดยผู ้

ปฎิบติังานสามารถเขา้ใจความหมายไดต้รงกนัและปฎิบติัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งไปในทางเดียวกนั 

2.  Measurable หมายถึง วตัถุประสงคน์ั�นตอ้งสามารถวตัถุผลของความสาํเร็จได ้

3.  Attainable & Assignable หมายถึงวตัถุประสงคที์�ดีตอ้งสามารถบรรลุผลและมอบหมาย

ได ้ในการกาํหนดวตัถุประสงคน์ั�นไม่ควรกาํหนดไวสู้งเกินไปจนไม่สามารถปฏิบติัเพื�อบรรลุตาม

วตัถุประสงค์ที�ก ําหนดไว้ได้ ทําให้ผู ้ปฏิบัติรู้สึกท้อแท้เพราะทําอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุ

วตัถุประสงค์ได้ นอกจากนี� วตัถุประสงค์ที�ดีต้องสามารถมอบหมายให้ผูป้ฏิบติันําไปปฏิบัติได้ 

สามารถนาํมาแยกยอ่ยเป็นกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมเพื�อมอบหมายให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งนาํไปปฏิบติัตาม

ความรับผดิชอบของตน เพื�อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนัคือการบรรลุตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้

4.  Reasonable & Realistic หมายถึง วตัถุประสงค์ที� ดีต้องสามารถอธิบายได้ มีความ
สมเหตุสมผลและมีความเป็นจริง ปฏิบติัไดจ้ริง 

5.  Time Available หมายถึง วตัถุประสงค์ที� ดีต้องเหมาะสมกับห้วงเวลาในขณะนั� น 
วตัถุประสงคข์อ้หนึ�งอาจมีความเหมาะสมกบัช่วงเวลาใดเวลาหนึ�ง เมื�อเวลาเปลี�ยนไปวตัถุประสงค์
ขอ้นั�นอาจไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนไปได ้
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ส่วนการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นปัจจยัอื�นยงัไม่พบส่วนที�ไม่สอดคลอ้งตามกรอบการ
บริหารความเสี�ยงทั�งทั�งองคก์ร COSO-ERM 
 

5.1.3  การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 

จากการศึกษาดา้นการระบุเหตุการณ์ของบริษทั เด สเต โค (เอเชีย) จาํกดัพบว่ามีการ

ระบุเหตุการณ์ความเสี�ยงได้อย่างน่าเพียงพอ ซึ� งสอดคลอ้งกบักรอบการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�ง

องค์กร COSO-ERM โดยมีการระบุเหตุการณ์ความเสี� ยงที�จะเกิดขึ� นและอาจจะเกิดขึ� นในทุก

กิจกรรมของบริษทัโดยเนน้กิจกรรมภายในบริษทัซึ� งพนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นและเสนอแนวทางร่วมกนัอยา่งสมํ�าเสมอโดยบริษทัจะมีการสรุปผลทุกเดือนหลงัจากที�ฝ่าย

บญัชีการเงินไดปิ้ดงบการเงินเสร็จสิ�นแลว้ 

ในการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงินยงัพบว่ามีปัจจยัที�บริษทัไม่ได้มีการระบุ

เหตุการณ์ความเสี� ยงที�เกิดขึ� นจากสภาวะภายนอกองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมซึ� งได้แก่ สภาวะที�

เกี�ยวขอ้งในทางการเมืองผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน การกาํหนดแผนการบริหารจดัการเรื�อง

เงินทุนหมุนเวยีน เป็นตน้ซึ� งเหตุการณ์ความเสี�ยงที�เกิดจากปัจจยัภายนอกอาจจะส่งผลกระทบทาํให้

การดาํเนินธุรกิจไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ดงันั�นบริษทัฯ จึงควรมีการกาํหนดแนวทางที�

เหมาะสมในการรองรับผลกระทบของความเสี�ยงที�เกิดขึ�นจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกให้

เป็นรูปธรรมยิ�งขึ�น ไม่ว่าจะเป็นการจองสัญญาซื�อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward 

Contract) หรือ การตกลงซื�อสิทธิที�ซื�อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต (Option contract) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2554) 

 ปัจจยัที�เกี�ยวกบัการระบุเหตุการณ์อื�นจากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลยงั

พบวา่บริษทัมีการพิจารณาความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นกบับุคลากรในการปฎิบติังานที�ไม่เพียงพอและ

ไม่มีประสบการณ์ในการทํางานและมีการพิจารณาความเสี� ยงที� เกี�ยวข้องกับบุคคลากร เช่น 

กาํหนดให้มีการสืบคน้ประวติัยอ้นหลงัพนกังาน การทดสอบความรู้ ทกัษะเบื�องตน้ของพนักงาน

ก่อนรับเขา้ทาํปฎิบติังาน เป็นตน้ จนัทนา สาขากร นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะและศิลปะพร ศรีจั�นเพชร 

(2554) 

5.1.4  การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 

จากการศึกษาการประเมินความเสี� ยงพบว่า บริษัทได้มีการประเมินความเสี� ยงที�

สอดคลอ้งตามแนวทางของ COSO-ERM เพียงพอแลว้ ซึ� งผูบ้ริหารให้ความสําคญักบัการประเมิน
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ความเสี� ยงในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมเป็นอย่างมาก ในการประชุมผูบ้ริหารซึ� งมีการ

กาํหนดให้ประชุมทุกเดือน นโยบายการบริหาร (2556) ไดมี้การหารือเพื�อวิเคราะห์เหตุการณ์ของ

ความเสี�ยงพร้อมทั�งประเมินความถี�หรือโอกาศที�จะเกิดอยา่งสมํ�าเสมอ นอกจากนั�นผูป้ฎิงานยงัได้

ประเมินความเสี�ยงในระดบักิจกรรมมีการเสนอต่อที�ประชุมทุกๆสัปดาห์ในแต่ละแผนก และมีการ

สรุปส่งในการประชุมผูบ้ริหารอีกดว้ย 

ในการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการทั�วไปยงัพบว่าในด้านการประเมินความเสี� ยงที� เกิดจากผู ้

ปฎิบติังานที�ไม่มีความเขา้ใจมากพอถึงผลกระทบจากความเสี�ยงต่างๆที�จะเกิดขึ�นซึ� งอาจจะส่งผล

กระทบต่อเป้าหมายได ้ดงันั�นบริษทัจะตอ้งมีการจดัให้พนกังานทุกระดบัไดมี้การวดัระดบัความ

เขา้ใจ หรือทดสอบความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื�องซึ� งจะเป็นการกระตุน้ให้พนกังานได้ฝึกคิด

และทบทวนความเขา้ใจต่อผลกระทบที�จะเกิดขึ�น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัเพญ็ สายชล (2549) 

ไดศึ้กษาความรู้ความเขา้ใจในความเสี�ยงดา้นปฎิบติัการของธนาคารพาณิชย ์ในงานวิจยัระบุว่าผู ้

ปฎิบติังานยงัไม่มีความเขา้ใจมากพอ ในกิจกรรมการบริหารความเสี�ยงและผลกระทบจากความ

เสี� ยงที�จะเกิดขึ� นในองค์กร ซึ� งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผล

ประกอบการหรือแมแ้ต่ภาพลกัษณ์องค์กร ซึ� งสอดคลอ้งกบัคู่มือตรวจสอบความเสี�ยงดา้นปฎิบติั

การของธนาคารแห่งประเทศไทย (2552, น.3-66)ไดอ้ธิบายปัจจยัความเสี�ยงที�เกิดจากคน ถือเป็น

ปัจจยัที�มีผลต่อการปฏิบติังานซึ� งเกิดจากกระบวนการทาํงานผิดพลาดหรือการควบคุมภายในไม่

เพียงพออนัอาจนาํไปสู่การทุจริตทั�งภายในและภายนอกดงันั�นการให้ความสําคญัในการคดัเลือก

พนักงานการอบรมและการพฒันาจะทาํให้องค์กรได้พนักงานที�มีคุณสมบติัประสบการณ์และ

ความสามารถที�เหมาะสมต่อการปฏิบติังานรวมทั�งการส่งเสริมและสร้างจริยธรรมให้พนักงาน

ตระหนกัถึงหนา้ที�ความรับผดิชอบต่อการปฏิบติังานอยา่งไรก็ดีในการปฏิบติังานก็ควรพฒันาระบบ

ใหมี้การป้องกนัความผดิพลาดที�เกิดจากความพลั�งเผลอของบุคลากรเช่นขอ้มูลมีการสอบยนักนั 

ซึ� งไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ วราภรณ์ พึ�งพิศ (2550) ไดศึ้กษาปัญหาและอุปสรรค

ในการพฒันาระบบการควบคุมภายในของบริษทั บูรพาอุตสาหกรรม จาํกัดพบว่าระดับความ

คิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาระบบการควบคุมภายในของพนกังานมีความรู้ความ

เขา้ใจในกิจกรรมการควบคุมภายในที�ส่งผลกระทบต่อองคก์รอยา่งไร 

5.1.5  การตอบสนองความเสี�ยง (Risk Response) 

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการทั�วไปพบว่าบริษทัได้มีการตอบสนองความ

เสี�ยงไดอ้ย่างเพียงพอในแต่ละระดบักิจกรรมไม่ว่าจะเป็นความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

DPU



101 
 
ด้านการปฎิบติังาน (Operations Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) และด้านการปฎิบติัตามกฏ

ระเบียบ (Compliance Risk) โดยมีการวิเคราะห์สาเหตุการกาํหนดวิธีควบคุมเพื�อป้องกนัความเสี�ยง 

ลดเความเสี� ยงอย่างเหมาะสมพร้อมทั� งได้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื�องซึ� งมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับวิธีการตอบสนองความเสี� ยงของ COSO ดังนี�  (1) การหลีกเลี�ยงความเสี� ยง (Risk 

Avoidance) หมายถึง การเลิกหรือหลีกเลี�ยงการกระทาํเหตุการณ์ที�ก่อให้เกิดความเสี�ยง เช่น การ

ทาํงานที�องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี�ยงที�จะไม่ทาํหรือจา้งผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกทาํแทน (2) การลด

ความเสี�ยง (Risk Reduction) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหายหรือการ

ลดทั�งสองดา้นพร้อมกนั การลดความเสี�ยงที�สําคญัคือการจดัระบบการควบคุมเพื�อป้องกนั (3) การ

แบ่งความเสี�ยง (Risk Sharing) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือการลดความเสียหายโดย

การแบ่ง การโอน การหาผูรั้บผิดชอบร่วมในความเสี�ยง เช่น การจดัทาํประกนัภยั การทาํสัญญา

จดัซื�อจดัจา้ง เป็นตน้ (4) การยอมรับความเสี�ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การไม่กระทาํใดๆ 

เพิ�มเติมกรณีนี� ใชก้บัความเสี�ยงที�มีสาระสาํคญันอ้ย ความเสี�ยงน่าจะเกิดขึ�นนอ้ย หรือเห็นวา่มีตน้ทุน

ในการบริหารความเสี�ยงสูงกว่าผลที�ได้รับ ซึ� งสอดคล้องกบัแนวทางของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและจนัทนา สาขากร (2550)  

การกาํหนดระดับความเสี�ยงผูจ้ดัการทั�วไปยงัระบุว่าได้มีการกาํหนดความเสี� ยงที�ผู ้

ปฎิบติังานสามารถรับรู้ทาํความเขา้ใจและนาํไปใช้ไดใ้นสถานะการณ์ต่างๆที�ไดเ้กิดขึ�นเพื�อใชใ้น

การตดัสินใจเบื�องตน้ได ้นอกจากนี�หากมีความเสี�ยงหรือขอ้ผิดพลาดที�ผูป้ฎิบติังานไม่แน่ใจหรือไม่

สามารถตดัใจได้ก็จะมีการนาํเรื� องที�เกิดขึ�นมาปรึกษาหัวหน้า ผูจ้ดัการเพื�อกาํหนดกิจกรรมการ

ควบคุมที�เหมาะสมและยอมรับได ้ซึ� งคลา้ยคลึงกบังานวิจยัของ พิทยา ภูวะสุวรรณ์ (2552) ศึกษา

เรื�องการประเมินการควบคุมภายในวงจรรายจ่ายเกี�ยวกบัการจดัซื�อวสัดุคงคลงัตามแนวคิด COSO: 

กรณีศึกษาบริษทัเพาเวอร์แพลน้ท์ จาํกดั จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า เพื�อทาํให้บุคลากรเกิดความ

เขา้ใจและมีจิตสํานึกที�ดีในระบบการควบคุมภายใน ควรมีการปรับปรุงในเรื�องรายละเอียดในการ

ปฏิบติังานใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที�เกิดขึ�นจริงในการดาํเนินธุรกิจดว้ย 

5.1.6  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

การดาํเนินงานดา้นกิจกรรมการควบคุม โดยภาพรวมพบวา่มีความสอดคลอ้งกบักรอบ

การบริหารความเสี�ยง COSO-ERM โดยบริษทัมีการกาํหนดนโยบาย วิธีปฏิบติังานโดยมีการจดัทาํ

ขั�นตอนการปฏิบติังานและคู่มือในการปฏิบติังานในกิจกรรมต่าง ๆ จดัทาํระเบียบ ขอ้บงัคบัในการ

ปฏิบติังานของบริษทั ในการปฏิบติังานของพนกังานมีการแบ่งแยกหนา้ที�และมีการสอบทานการ
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ปฏิบติังานโดยผูบ้ริหารและหัวหน้าส่วนงาน มีวิธีการในการป้องกนัรักษาทรัพยสิ์นที�สําคญั ศิลป

พร ศรีจั�นเพชร (2548) มีการจดัทาํแผนการปฏิบติังานในกรณีฉุกเฉินเพื�อป้องกนัปัญหาที�อาจเกิด

จากเหตุการณ์ที�ไม่สามารถคาดการณ์ไวล่้วงหน้า การประเมินผลงานของบริษทัจะใช้เครื�องมือ

วดัผลทางการเงิน ได้แก่ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน การใช้งบประมาณและตน้ทุนการ

ดาํเนินงานมาใช้ในการประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั นอกจากนี� บริษทัมีการนาํเครื� องมือ

ประเมินผลสมยัใหม่ไดแ้ก่ ดชันีวดัผลการปฏิบติังาน KPI มาใช้ในการประเมินผลดาํเนินงานของ

แต่ละแผนกและแต่ละบุคคล 

ในด้านกิจกรรมการควบคุมที�ไม่สอดคล้องกบัแนวทางการบริหารความเสี�ยงทั�วทั� ง

องค์กร COS-ERM ซึ� งประกอบด้วย (1) ไม่มีการพิจารณาถึงความเสี�ยงด้านการเงิน (2) ไม่มีการ

กาํหนดแผนการควบคุมการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน (3) ไม่มีการพิจารณาจดัหาสถานที�

จดัเก็บสินคา้ใหม่เพื�อให้เหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ (4) ไม่มีการจดัทาํประกนัภยัในตวัสินคา้และ

สถานที�จัดเก็บ (5) ไม่มีแนวทางชัดเจนให้ผูป้ฏิบัติงานตัดสินใจว่าจะทาํหรือไม่ทาํ (6) ไม่มี

กระบวนการสร้างแรงจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานระกบัการผลิต (7) ไม่มีการกาํหนดความคลาดเคลื�อน

ยืดหยุ่นเพื�อไม่ให้ผูป้ฎิบติังานด้านการผลิตรู้สึกกดดัน (8) ไม่มีการสลับเปลี�ยนหมุนเวียนการ

ตรวจสอบอยา่งต่อเนื�องเช่น คนที�เคยตรวจสอบคุณภาพดา้นสินคา้ขาเขา้เมื�อถึงกาํหนด 6 เดือน หรือ 

1ปี จะยา้ยไปตรวจสอบตรวจคุณภาพสินคา้ขาออกแทน ดงันั�นบริษทัควรจะมีแนวทางที�เหมาะสม

ในการจดัการกิจกรรมต่างๆที�อาจเกิดผลทางลบต่อบริษทัซึ� งผลกระทบอาจจะมีความเสี�ยงดา้นการ

ดาํเนินงานที�ขาดทุน ความเสี�ยงต่อความลม้เหลวของนโยบายหรือความเสี�ยงต่อความไวว้างใจ ธร สุ

นทรายทุธ (2550) 

จากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงินเรื� องความครบถ้วนของขอ้มูลในรายงาน

ทางการเงินพบวา่ผูป้ฎิบติังานมีการบนัทึกรายการไม่ครบถว้นในงบการเงิน ดงันั�นบริษทัไดจ้ดัให้มี

ระบบ Check List ขึ�นในแผนกเพื�อใหก้ารบนัทึกรายงานทางบญัชีเป็นไปอยา่งครบถว้น ซึ� งในระบบ 

Check list นั�นจะครอบคลุมถึงขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัแผนกอื�นเช่นฝ่ายคลงัสินคา้ มีการรับ-จ่ายสินคา้ 

การปิดงานระหว่างทาํ(WIP) ครบถ้วนหรือยงั ฝ่ายคุณภาพ(QC) มีเหตุการณ์ใดบา้งหรือรายการ

สินคา้อะไรที�มีปัญหาและกระทบต่อขอ้มูลในงบการเงิน เป็นตน้ ในส่วนของแผนกบญัชีทุกๆสิ�น

เดือนนั�นจะมีรายการค่าใชจ่้ายอะไรบา้งที�ตอ้งบนัทึกมีโดยมีการกาํหนดใน Check list ทุกรายการที�

สําคญัและเกิดขึ�นปกติทุกเดือน จะเห็นไดว้า่ในการกาํหนดระบบ Check list ขึ�นในแผนกจะทาํให้

สามารถบนัทึกรายการได้อย่างครบถ้วนและรายงานทางการเงินมีความน่าเชื�อถือมากขึ� น ซึ� ง
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สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของอุษณา ภทัรมนตรี (2552) ไดอ้ธิบายวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการทาํงาน หาก

หน่วยงานไม่มีกระบวนการหรือ ขั�นตอนการทาํงานหรือจุดควบคุมในแต่ละธุรกรรมที�อาจ

ก่อให้เกิดความเสี�ยงให้เป็นรูปธรรมและสามารถนาํไปปฏิบติังานไดอ้าจก่อให้เกิดความเสียหายทั�ง

ในรูปของตวัเงินเช่น การเปรียบเทียบปรับหรือการถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย

กฎระเบียบหรือข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องเป็นต้น หรือที�ไม่ใช่ตวัเงินเช่นด้านชื�อเสียงเป็นต้น ดงันั�น

หน่วยงานควรกาํหนดกระบวนการหรือขั�นตอนการทาํงานตามนโยบายกฎเกณฑ์ระเบียบและ

ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานเช่น การมีระเบียบและคู่มือการปฏิบติังานเป็นตน้ เพื�อให้มีความชดัเจน

และง่ายต่อการปฏิบติัและสอดคลอ้งกบัปริมาณและความซับซ้อนของธุรกรรมเพื�อให้เกิดความ

มั�นใจวา่กระบวนการทาํงานมีประสิทธิภาพเหมาะสมและสามารถบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 

5.1.7  สารสนเทศและการสื�อสาร (Information and Communication) 

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู ้จ ัดการฝ่ายการเงินและผู ้จ ัดการทั�วไปในเรื� อง

สารสนเทศพบการดาํเนินงานดา้นสารสนเทศโดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัดีเนื�องสารสนเทศเพื�อ

การตดัสินใจของผูบ้ริหารมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัตามกาํหนดเวลาในการใชข้อ้มูล แม่บทการ

บญัชี (2552) ซึ� งขอ้มูลความเพียงพอและแน่ใจในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศในบริษทัมี

การนาํโปรแกรมที�ทนัสมยัมาใช้ในบริษทันั�นคือโปรแกรม Oracle ซึ� งผูใ้ช้งานมีส่วนร่วมในการ

จดัการในช่วงการเปลี�ยนแปลงการใชโ้ปรแกรมประยกุตเ์ฉพาะงานใหม่ สาํหรับสภาพแวดลอ้มดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศที�มีความซับซ้อนมาก มีผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกมาประเมินและทาํการติดตาม

ตรวจสอบระบบที�กิจการใชอ้ยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ วชัรีพร เศรษฐสักโก (2543) 

ในการประชุมผูบ้ริหาร (2556) ซึ� งประกอบด้วย รองประธานกรรมกร ผูจ้ดัการฝ่าย

บญัชีการเงิน ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผูจ้ดัการทั�วไป ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ผูจ้ดัการวศิวกร ผูจ้ดัการ

ฝ่ายคลงัสินคา้และระดบัหัวหน้างานไดมี้การพูดถึงเรื�องกระบวนการสื�อสารภายในและภายนอก 

โดยภาพรวมพบว่าการดาํเนินงานอยู่ในระดบัดีเนื�องจากช่องทางการติดต่อสื�อสารเพื�อเผยแพร่

แผนการปฏิบติังานให้บุคลากรทุกคนรับทราบและเข้าใจตรงกันทั�งจากระดับผูบ้ริหารลงมาสู่

ผูป้ฏิบติังานจริง หรือจากผูป้ฏิบติังานจริงไปสู่ผูบ้ริหาร หรือระหว่างผูป้ฏิบติังานดว้ยกนัเอง การ

รับทราบขอ้มูลข่าวสารและการทาํความเขา้ใจในสารสนเทศมีความเขา้ใจตรงกนัในเรื�องต่างๆ ว่า

การสื�อสารทางการส่งเมลท์ั�งภายนอกและภายในบริษทัใหมี้การโทรยนืยนัดว้ยวา่มีการรับอีเมล์ที�ส่ง

หรือยงั นอกจากทางเมล์แลว้บริษทัยงัมีช่องการสื�อสารอื�นไม่ว่าจะเป็นไลน์ เฟรสบุ๊ค Microsoft 
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Lync แ ล ะ ส า ย ด่ ว น ทั�ว โ ล ก  Dover ที� ห ม า ย เ ล ข  1 - 8 0 0 - 4 9 5 - 1 7 7 5  ห รื อ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง 

www.thedoverhotline.com เพื�อเพิ�มความสะดวก รวดเร็วให้กับผูป้ฎิบัติงาน ผูบ้ริหาร ลูกค้า ผู ้

จาํหน่ายสินคา้ หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นพวรรณ ฟูติตระกูล 

(2544) ไดศึ้กษาเรื�อง การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดดา้นการควบคุมภายในของ COSO และระบบ

ควบคุมภายในของธนาคารออมสิน พบวา่ธนาคารไดด้าํเนินการจดัตั�งคณะกรรมการเพื�อนาํระบบ

เครือข่ายสื�อสารมาใชใ้นองคก์รเพื�อให้เกิดการสื�อสารในหลายช่องทางทั�งจากล่างสู่บนหรือจากบน

ลงล่างให้ครอบคลุม ซึ� งส่งผลต่อการสร้างบรรยากาศในการดาํเนินงานระบบควบคุมภายในของ

หน่วยงาน 

5.1.8  การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

การติดตามประเมินผล โดยภาพรวมพบว่าบริษทัมีการติดตามและประเมินผลอยู่ใน

ระดบัที�ดีซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กร COSO-ERM โดยบริษทัใช้

ตวัชี� วดั (KPI) ซึ� งกาํหนดขึ�นจากเป้าหมายโดยรวมของบริษทั ซึ� งผูบ้ริหารจะร่วมกบัผูป้ฎิบติังาน

กาํหนดตวัชี�วดัขึ�นอยา่งเป็นรูปธรรมสามารถวดัผลความสําเร็จได ้จิณห์ระ พีร์พุม่สงวน (2554) และ 

พรรณนิภา รอดวรรณะ (2552) มาเป็นแนวทางในการติดตามผลอยา่งต่อเนื�อง 

จากการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองในระหว่างปฏิบติังาน การแกไ้ข

ปัญหาและอุปสรรคกรณีผลการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการดาํเนินงานด้วยตนเองหรือการ

ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา ปรับปรุงขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานของบุคลากรและการประเมินผลการ

ดําเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู ้บริหารทราบโดยมีการดําเนินงานที� ต่อเนื�อง พบว่าผู ้

ปฎิบติังานไดมี้การจดัทาํรายงานสรุปผลตาม KPI ของแต่ละบุคคลอยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํทุกเดือน 

และหวัหนา้หรือผูจ้ดัการในแต่ละแผนกจะส่งรายงานสรุปภาพรวมมายงัส่วนฝ่ายบริหารเพื�อทาํการ

ประเมินผลงานผลและปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิ�งขี�นซึ� งสอดคลอ้งกบั คู่มือการบริหารความเสี�ยงและ

การควบคุมภายในทั�วทั�งองคก์ร มหาวิทยาลยัรังสิต (2553) ไดแ้บ่งการติดตามออกไดใ้น 2 ลกัษณะ

คือ 1) การติดตามผลเป็นรายครั� งโดยกาํหนดทุกเดือน ทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี 2) การติดตามผลใน

ระหวา่งปฎิบติังาน โดยมากมกัจะอยูใ่นรูปกิจกรรมการบริหาร และการกาํกบัดูแลตามหนา้ที�ประจาํ

ของบุคลากร เช่น การเปรียบเทียบ การสอบยนั การสอบทาน งานตามสายบงัคบับญัชา 
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5.2  ข้อจํากดัของการศึกษา 

ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจ ัยศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงบริษัทเดียวมาใช้เป็น

กรณีศึกษา ซึ� งสถานที�ตั�งนั�นอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็น

โรงงานอุตสาหกรรม ประเภทธุรกิจผลิตอุปกรณ์จบัยึด ขนาดองคก์รมีจาํนวนพนกังาน 50-100 คน 

จึงอาจจะเป็นผลให้ขอ้มูลที�นาํมาวิเคราะห์ไม่ครอบคลุม การควบคุมภายในตามกรอบการบริหาร

ความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ร COSO-ERM 

 

5.3  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั*งนี* 

ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารความเสี�ยงที�อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อองคก์รในระยะยาวบริษทัตอ้งทบทวนหรือปรับปรุงตามแนวทางของ COSO-ERM มีดงันี�  

1.  บริษทัสามารถนาํผลการศึกษาแนวทางการบริหารความเสี�ยงทั�ง 8 องค์ประกอบที�มีความ
สอดคลอ้ง หรือคลา้ยคลึงกนัตามกรอบการบริหารความเสี�ยงCOSO-ERM ไปใช้เป็นแนวทางการ
บริหารความเสี�ยงเพื�อใชใ้นการจดัทาํคู่มือการบริหารความเสี�ยงภายในบริษทัต่อไปได ้

2.  บริษทัสามารถนาํส่วนที�แตกต่างซึ� งไม่มีการปฎิบติัอยา่งจริงจงัในองคก์รไปใชพ้ิจารณาวาง
แนวทางการบริหารความเสี�ยงต่อไปไดใ้นอนาคต 

3.  บริษทัควรจะตอ้งมีการสาํรวจเหตุผลที�พนกังานในระดบัปฎิบติังานซึ�งอตัราการหมุนเวียนที�
สูงว่าเกิดจากสาเหตุใด ซึ� งบริษัทอาจจะทาํการวิเคราะห์เรื� องผลตอบแทนของบริษัทที�ให้แก่
พนกังานโดยเปรียบเทียบกบับริษทัอื�นในนิคมอุตสาหกรรมใกลเ้คียง หรือบริษทัที�มีลกัษณะธุรกิจ
เดียวกนั 

4.  บริษทัควรจดัการมีการทดสอบความรู้ ความเขา้ใจในแนวทางการบริหารจดัการความเสี�ยง
และผลกระทบหากเกิดความเสี�ยงขึ�นซึ� งเป็นการทบทวนกระตุน้เตือนให้ผูป้ฎิบติังานไม่ปฎิบติันอก
แนวทางที�กาํหนดไว ้ซึ� งอาจจะทดสอบทุกเดือนและมีการสร้างแรงจูงใจเป็นรางวลัให้แก่พนกังาน
ดว้ย 

5.  บริษทัควรจะพิจารณาเรื�องผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนไม่ว่าจะเป็นการจองสัญญาซื�อ
หรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) หรือ การตกลงซื�อสิทธิที�ซื� อหรือขาย
เงินตราต่างประเทศในอนาคต (Option contract) 
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5.4  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยครั*งต่อไป 

จากการศึกษากระบวนการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์รของบริษทั เด สเต โค (เอเชีย) 
จาํกดั กบักรอบแนวคิดการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ร COSO-ERM ผูศึ้กษาเห็นวา่ ควรจะมี
การศึกษาเพิ�มในประเด็นดงัต่อไปนี�  

1.  ผูศึ้กษาเห็นว่าควรมีการศึกษาเพิ�มเติมต่อยอดจากการวิจัยครั� งนี�  โดยแยกกลุ่ม
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างอื�นตามประเภทของแต่ละธุรกิจ เพื�อนํามาวิเคราะห์ เช่น กลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิต โดยเจาะจงในแต่ละส่วนงานหรือแต่ละแผนกในองค์กร และให้แยกตาม
ขนาดธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ� งจะทาํให้ไดผ้ล
งานวจิยัในหลายมุมมองที�แตกต่างกนัออกไป 

2. ควรมีการศึกษาความรู้ด้านการควบคุมภายในการบริหารจดัการความเสี� ยงของ
บุคคลากรในองคก์รซึ� งจะทาํใหท้ราบวา่บุคคลากรมีความเขา้ใจในบทบาทและแนวทางการควบคุม
ภายในมากนอ้ยเพียงใดเพื�อจะไดน้าํมาแกไ้ขทาํใหก้ารบริหารความเสี�ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ในการวิจยัครั� งต่อไปควรจะเลือกบางองค์ประกอบของ COSO-ERM เพื�อให้ไดผ้ล
วิจัยที�ชัดเจนมากขึ� นในองค์ประกอบนั� นๆ ซึ� งอาจจะเลือกองค์ประกอบที� เพิ�มเติมมาจาก
องคป์ระกอบการบริหารความเสี�ยง 
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