สรุ ปเนื้อหาการสัมมนาหัวข้อการบรรยาย บทบาทของผูต้ รวจสอบภายใน ในยุค AEC
โดยผูช้ ่วยผูว้ า่ การ สายกากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (คุณสาลินี วังตาล) เมื่อ 26 ก.ค. 2556
บทบาทของผูต้ รวจสอบภายในในยุค AEC
เมื่อจะมีการเปิ ดเสรี ในปี 2015 แล้วจะเป็ นอย่างไรนั้น ก่อนอื่นต้องมาพิจารณาถึงคาว่าบทบาทก่อน บทบาท
ของผูต้ รวจสอบภายในธนาคารกับบทบาทของผูต้ รวจการธนาคารพาณิ ชย์ โดยนามาเปรี ยบเทียบก่อนว่ามีความเหมือน
หรื อต่างกันอย่างไร การทางานคล้ายกันหรื อไม่
บทบาทของของผูต้ รวจการธนาคารพาณิ ชย์ จะชัดเจนมากๆ คือ ดูแลเรื่ องความเสี่ ยงของธนาคาร และใน
การเข้าไปดูแลก็จะมีกฎหมายธนาคารพาณิ ชย์ให้อานาจในการเข้าไปดูแล สั่งการต่างๆได้ตามกฎหมาย สาหรับบทบาท
ของผูต้ รวจสอบภายในธนาคารในความคิดของคุณสาลินีฯ ท่านมีความเห็น ดังนี้
1. ทาให้ธนาคารทาตามกฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ในที่น้ ีคือกฎของธนาคารเอง มาตรฐานบัญชี กฎของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรื อกฎอะไรก็ตามที่มีอยู่ ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องช่วยให้เป็ นไปตามนั้น
2. เนื่องจากธนาคารทางานเกี่ยวกับเรื่ องเงินเป็ นจานวนมาก และมีสาขากระจายอยูท่ วั่ ไป จึงจาเป็ นต้องมีการ
ไปดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริ ต หรื อในกรณี ที่มีการทุจริ ตเกิดขึ้นแล้วก็มกั จะให้ผตู ้ รวจสอบภายในเป็ นผูท้ าการสอบสวน
เพื่อให้รู้วา่ การทุจริ ตเกิดขึ้นอย่างไรและใครเป็ นผูก้ ระทา
3. น่าจะสาคัญขึ้นเรื่ อยๆ คือ การตรวจสอบจะพยายามไม่ใช่ลกั ษณะการไปจับผิด แต่จะต้องเป็ นการช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน แนะนาให้การปฏิบตั ิงานทาได้เร็ วขึ้นโดยไม่เสี ยการควบคุมภายใน ซึ่ งถ้าสามารถทาแบบนี้ได้
องค์กรนั้นจะได้เปรี ยบ เพราะจะทาอะไรได้เร็ วขึ้นกว่าคนอื่น
แต่ละบทบาทที่กล่าวมา ไม่แน่ใจว่าผูต้ รวจสอบภายในจะทาตามนี้หรื อไม่ แต่โดยส่ วนตัวคุณสาลินีฯ คิดว่า
บทบาทที่ 1 และ2 ชัดเจนมาก อย่างไรก็ตอ้ งทา ส่ วนบทบาทที่ 3 ถ้าทาได้จะเป็ นสิ่ งที่ดี เนื่องจากทุกธนาคารไทย 14 แห่ง
นาเสนอสิ นค้าเหมือนกันหมด คือ เงิน เพียงแต่นาเงินมาพลิกแพลงเป็ นรู ปแบบต่างๆ เท่านั้นเอง ในเมื่อทุกธนาคารเสนอ
สิ นค้าเหมือนกัน ดังนั้นการแข่งขันก็อยูท่ ี่วา่ ใครทาได้ เร็ ว สะดวก และถูกใจลูกค้ามากกว่า
ถ้าถามที่วา่ ผูต้ รวจสอบภายในเอาอานาจมาจากไหนไปบังคับให้ผรู ้ ับการตรวจสอบทาตามกฎ จริ งๆแล้ว
ไม่มีอานาจ ไม่มีกฎหมาย แต่เพียงว่าเป็ นมาตรฐานที่ดี เป็ นสิ่ งที่พึงปฏิบตั ิ และการทางานของผูต้ รวจสอบภายในต้องใช้
ศิลปะในการทางานมากกว่าผูต้ รวจการธนาคารพาณิ ชย์
นอกจากนี้ ท่านได้ให้ความเห็นว่ามี 3 หน่วยงานในธนาคารพาณิ ชย์ที่คล้ายกันมาก ได้แก่ ตรวจสอบภายใน
Compliance และ Risk Management ซึ่ ง ท่านเห็นว่า Risk Management ยังดูแตกต่างบ้าง ซึ่ งท่านมองว่า Risk
Management คือ คนที่ทาโมเดลอะไรสักอย่าง เช่น ถ้าเป็ น Market Risk ก็จะบอกว่า ห้องค้าห้ามทาอะไรเกินพอร์ ตของ

สิ นเชื่อ หรื อต้องทาอะไร อย่างไร ซึ่ งสิ่ งที่ Risk Management ทาค่อนข้างจะเป็ นทาง Business หรื อ Front Office ดังนั้น
บางหลายๆโอกาสเท่าที่เห็น Risk Management จะบอกด้าน Business ว่าห้ามทาอะไร เช่น ตอนนี้ตลาดผันผวนมาก
ห้ามไปซื้ อพันธบัตรของเอกชนในกลุ่มประเทศลาติน เป็ นต้น อีกกลุ่มหนึ่งคือ

Compliance ซึ่ งท่านเห็นว่าคล้ายกับ

ตรวจสอบมาก และท่านมีความเห็นว่า สองกลุ่มนี้ไม่ต่างกัน แต่เราไปตั้งสมมติฐานและขีดเส้นแบ่งเอง อย่างไรก็ตามทั้ง
ตรวจสอบและ Compliance ก็น่าจะมีคุณลักษณะคล้ายกันคือ รู ้วา่ การตรวจสอบทาอย่างไร รู ้จกั กฎเกณฑ์ต่างๆ และ
ที่สาคัญที่สุดต้องรู ้วา่ องค์กรที่เราสังกัดอยูม่ ีโครงสร้างอย่างไร มี Business ทาอะไรบ้าง และมี Flow ของการทาธุ รกิจ
อย่างไร เพราะถ้าผูต้ รวจสอบภายในไม่เข้าใจว่า Business Flow เป็ นอย่างไร ก็จะไม่รู้วา่ ผูร้ ับการตรวจนั้นได้ปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์หรื อไม่ และจะเสนอได้อย่างไรว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้กระบวนการทางาน
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ในส่ วนของผูต้ รวจการธนาคารพาณิ ชย์ ก็พยายามทา Credit Process นอกจากนั้นยังมี Process การทางาน
ของห้องค้าด้วย โดยจะพยายามสร้าง Process ที่เป็ น Business สาคัญของธนาคารไว้ และในแต่ละ Business Process
ต้องพยายามหาจุดที่เป็ น Critical Function ที่ตอ้ งมี ซึ่ งถ้าไม่มีแล้วจะเสี ยสมดุลไป แล้วการควบคุมจะขาดหายไป เช่น
จะปล่อยกูต้ อ้ งมีการประเมินราคาหลักทรัพย์ เป็ นต้น ในการกาหนด

Critical Function เพื่อให้ทราบว่าบางขั้นตอน

ที่สามารถลดขั้นตอนการทางานได้ ก็ควรลัดขั้นตอนเพื่อให้การทางานเร็ วขึ้น แต่บางขั้นตอนถ้าลดลงไปแล้วจะเกิดความ
เสี ยหาย
โดยสรุ ป บทบาทการตรวจสอบที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็ นในลักษณะเชิงปฏิบตั ิการไม่ใช่การแนะนาหรื อให้
ความเห็นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน Business
คุณสาลินีฯ ได้ถามความเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา เกี่ยวกับสาระสาคัญที่แตกต่างกันของตรวจสอบและ
Compliance ซึ่ งมีผเู ้ ข้าร่ วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นโดยสรุ ปได้วา่ ตรวจสอบและ

Compliance แตกต่างกันคือ

ตรวจสอบมีหน้าที่ในการประเมินประสิ ทธิภาพการควบคุมภายใน และครอบคลุมถึงการบริ หารความเสี่ ยง การดูแล
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน สาหรับ Compliance มีหน้าที่กากับการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและกฎหมาย โดยไม่ได้มี
หน้าที่ในการประเมินความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
เมื่อพิจารณาเรื่ องการเปิ ดเสรี ว่าธนาคารจะมีบทบาทเปลี่ยนไปหรื อไม่น้ นั ท่านเห็นว่าบทบาทของธนาคาร
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่การขยายธุ รกิจให้ใหญ่ข้ ึน อาจจะไปตั้งสาขาที่ต่างประเทศ ซึ่ งทาให้บทบาทของ Business
แตกต่างไปจากเดิม บทบาทของผูต้ รวจสอบภายในจึงต่างไปจากเดิมด้วยเช่นกัน การทาPre-Exam ก็ตอ้ งมีบทบาทมากขึ้น
เราต้องเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ไม่คุน้ เคย ทาให้เราต้องอยากรู ้มากขึ้นว่าสาขาหรื อลูกค้าที่ต่างประเทศทาอะไรบ้าง เพื่อให้
การตรวจสอบของเราดีข้ ึน แต่ก็จะมีจุดท้าทาย เพราะธุ รกิจจะขยายตัวขึ้นเรื่ อยๆ แผนกสิ นเชื่ออาจจะขยายเป็ นแผนก
สิ นเชื่อของแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC แต่ก็คงไม่น่าจะขยายผูต้ รวจสอบภายในในสัดส่ วนที่เท่ากัน เพราะว่าธนาคารจะ

ทาอะไร ก็ตอ้ งพิจารณาแผนกที่ก่อให้เกิดรายได้ก่อน แผนกที่ก่อให้เกิดต้นทุนถ้าต้องขยายตัวเพิม่ ขึ้นเป็ นสัดส่ วนกับ
รายได้ ธนาคารก็คงยังมีกาไรแต่ไม่สูง ดังนั้นแผนกที่เป็ นต้นทุนก็ตอ้ งพยายามขยายตัวให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
แผนกรายได้ก็ตอ้ งทารายได้ให้มากที่สุด ความท้าทายก็ยอ่ มเกิด เมื่อการทางานก็ตอ้ งไปไกลขึ้น ปริ มาณงานมากขึ้น
แต่จานวนคนเท่าเดิม ดังนั้นผูต้ รวจสอบภายใน ต้องคิดว่าในองค์กรขนาดใหญ่ จะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง และเป็ นที่
แน่นอนว่าการตรวจสอบก็ตอ้ งเลือกตามสิ่ งที่เป็ นธุ รกรรมสาคัญก่อน อย่างไรก็ตอ้ งเลือกตามนั้น ถ้าเลือกตามปั จจัยอื่น
ก็สามารถทาได้ แต่อาจไม่มี Value ในสายตาของผูบ้ ริ หาร นอกจากนี้แผนการตรวจสอบที่วางไว้ก็ควรมีการปรับแผน
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบนั แผนที่วางไว้เมื่อปลายปี 2555 แต่เมือปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ก็ควรมีการปรับแผน เช่น เรื่ อง Stress Test จาก QE ซึ่งควรพิจารณา เป็ นต้น บางธนาคารอาจมีการทบทวนแผนสิ นเชื่อ
ใหม่ในครึ่ งปี หลังด้วย และในความคิดเห็นของคุณสาลินีฯ ท่านเห็นว่าเรื่ องการป้ องกันการทุจริ ตก็เป็ นเรื่ องสาคัญ แต่ถา้
ผูต้ รวจสอบภายใน Compliance สอบทานสิ นเชื่อหรื อหน่วยงานอะไรก็ตามที่มีหน้าที่คล้ายๆกัน สามารถบอกได้วา่
อะไรที่เป็ น Critical ที่จะต้องควบคุม เช่น ในขณะที่สาขามีเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จึงควรจะต้องสารวจ Critical Function หลัก
ว่าจะควบคุมด้วยวิธีตรวจสอบ Random Sampling จู่โจม หรื อจะควบคุมโดยให้จดั ทารายงาน แต่สิ่งสาคัญคือควรจะต้อง
มี Critical Function เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งดูแลทั้งหมด
เรื่ องการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ก็เช่นเดียวกัน คุณสาลินีฯจะบอกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของธปท

. เสมอว่า

ให้พิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ดว้ ยว่าเหมาะสมหรื อไม่ เพราะเกณฑ์ซ่ ึ งออกมาหลายปี แล้ว อาจไม่เหมาะสมในปั จจุบนั ก็ได้
ในส่ วนของธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งผูต้ รวจการธนาคารพาณิ ชย์จะเข้าตรวจเพียงปี ละครั้ง และโดยทัว่ ไปแล้วไม่ได้มีหน้าที่
เข้าไปตรวจเกณฑ์ และบอกให้ยกเลิกหากเห็นว่าเกณฑ์ที่ใช้ไม่เหมาะสม แต่หน้าที่คือ เข้าไปดูวา่ มีความเสี่ ยงแค่ไหน
ในเรื่ องกฎเกณฑ์เป็ นเพียงผลพลอยได้ ดังนั้น ในเรื่ องกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่อาจไม่เหมาะสมนั้น ผูต้ รวจสอบภายในจาเป็ น
ที่ตอ้ งพิจาณาด้วย หากเห็นว่าไม่เหมาะสม ล้าสมัย อาจปรึ กษากันระหว่างธนาคารว่ามีความเห็นเช่นเดียวกันหรื อไม่
หรื อนามาหารื อกันในสมาคมธนาคารไทย แล้วอาจยกเรื่ องมายังผูต้ รวจการธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อพิจารณาปรับปรุ งหรื อ
ยกเลิก กฎเกณฑ์ดงั กล่าว ผูต้ รวจสอบภายในทาหน้าที่เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์กร สาหรับปั จจุบนั การแข่งขัน
ยิง่ มากขึ้น จุดนี้ยงิ่ สาคัญ การทางานต้องรวดเร็ วขึ้น ดังนั้นถ้าเข้มงวดมากเกินไปทุกขั้นตอนในขณะที่

Business ก็มี

เป้ าหมายซึ่ งเป้ าหมายก็มกั จะถูกกาหนดไว้สูงทาได้ยาก ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจดีก็อาจจะทาได้ง่าย ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็ทา
ได้ยาก ดังนั้นถ้าผูต้ รวจสอบภายในไปเป็ นอุปสรรค หรื อทาให้การทางานล่าช้าไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ไม่ได้แนะนา
อะไรที่เกิดประโยชน์ Business ก็คงไม่ชอบ แต่อย่างไรก็ตามถ้าการไม่บรรลุเป้ าหมายนั้น มีเหตุผลที่สาคัญมากๆ
ซึ่ งถ้าทาแล้วจะเสี ยหายกันหมด Business ก็ตอ้ งรับฟังและอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป้ าหมาย
่ คือ ไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมแต่ขอบเขตการทางานจะกว้างขึ้น
สิ่ งเดียวที่อยากจะสรุ ปคือ การเข้าสูAEC
ในขณะที่เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้มีเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจในขณะนี้ก็ชะลอตัว ลูกค้าเท่าเดิม การแข่งขันสู งขึ้น ตรวจสอบ

ภายในจะต้องคิดว่า จะทาอย่างไรให้องค์กรสามารถทาได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด และการควบคุมไม่ได้หย่อนมากนัก
ซึ่ งท่านแนะนาว่าต้องอาศัยจินตนาการ ซึ่ งจินตนาการจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์ รู ้วา่ Business ต้องทาอะไร
อย่างไร ขั้นตอนการทาธุ รกิจเป็ นอย่างไร และสิ่ งที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ต้องมีความเชื่อมัน่ มีความกล้าที่จะนาเสนอ
แนวคิดด้วย เนื่องจากท่านเชื่อว่าธนาคารเป็ นองค์กรที่แสวงหากาไร อย่างไร Top Management ย่อมต้องเปิ ดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น เพื่อให้องค์กรจะสามารถทากาไรได้มากขึ้นอย่างปลอดภัย หรื อเสี ยหายน้อยลง
สิ่ งสาคัญของผูต้ รวจสอบภายใน คือ จะทาอย่างไรเพื่อสามารถเพิ่มคุณค่าให้กบั งานตรวจสอบได้ ซึ่ งท่าน
ได้แนะนาว่า ท่านทาหน้าที่ 2 อย่างคือ
1. สื่ อความให้รู้เรื่ อง นาสิ่ งที่ตรวจสอบพบมาสื่ อความให้ผรู ้ ับฟังได้เข้าใจ
2. นาสิ่ งที่ได้จากการตรวจสอบมาประยุคใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่องานด้านอื่นๆ
สุ ดท้ายท่านได้ เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมสัมมนา ร่ วมแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถาม สรุ ปได้ ดังนี้
- โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบมักแบ่งเป็ น ตรวจสอบสาขา สานักงานใหญ่ เทคโนโลยี ซึ่ งการตรวจสอบ
ภายในยังคงติดกรอบโครงสร้างแบบ Silo จึงอาจทาให้มีขอ้ จากัดในการให้ขอ้ เสนอแนะในภาพรวม
คุณสาลินีฯ ได้แสดงความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็ นเรื่ องยาก ดังนั้นจึงต้องทาการตรวจสอบในส่ วน
ที่ตนรับผิดชอบให้เป็ นที่ยอมรับก่อน และถ้าจะให้ยบุ โครงสร้างรวมไปด้วยกันก็อาจจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามต้องพยายามทาให้เห็นผลงานก่อน ถ้าจะไปปรับโครงสร้างเลยคงไม่ได้ ต้องค่อยๆปรับและ
ใช้จินตนาการในการคิด ซึ่ งไม่ใช่สิ่งที่ง่ายในการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ให้เชื่อมัน่ ว่าเป็ นสิ่ งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การมอง
ควรมองให้กว้าง มองภาพใหญ่ เช่น เศรษฐกิจเปลี่ยน ธนาคารก็เป็ นส่ วนหนึ่งของเศรษฐกิจ และสิ่ งที่เราทาอยูใ่ นส่ วนใด
ของภาพใหญ่ เพื่อจะโยงเข้ากันให้ได้ เพื่อให้การทางานเกิดคุณค่า
- บางองค์กรมีการแก้ปัญหา โดยมีการคุยกันตั้งแต่ข้ นั ตอนการวางแผน เพื่อสามารถแบ่งคนมาช่วยให้เหมาะสม
กับแผนที่วางไว้
คุณสาลินีฯ ได้แสดงความเห็นว่าท่านเห็นด้วย โดยควรให้ระดับหัวหน้ามาพูดคุยกันให้ชดั ๆว่าพันธกิจคืออะไร
มีทรัพยากร เวลา แค่ไหน อาจจะมีการโอนทรัพยากรไปมาระหว่างกลุ่มงานได้ ถึงแม้โครงสร้างจะเป็ น Silo ก็สามารถ
ปรับได้ เช่น อาจแบ่งผูต้ รวจสอบภายในตามความสามารถ เช่น ความสามารถด้านสิ นเชื่อ ด้านห้องค้า แทนการ
ตรวจสอบที่แบ่งตามภูมิศาสตร์ ได้
- Significant Activities ในแต่ละธนาคารมีธุรกรรม เช่น เงินให้สินเชื่อ การให้บริ การทางการเงิน เป็ นต้น ถ้า
ตรวจสอบประเมินแล้ว อย่างไร Significant Activities ก็เหมือนเดิม แล้วเมื่อไหร่ จะเลิกตรวจ
คุณสาลินีฯ ได้แสดงความเห็นว่า

อย่างไร Significant Activities ก็ตอ้ งตรวจ สาหรับธนาคารไทยเงินให้สินเชื่อ

เป็ น85% ของ Balance Sheet ถ้าพิจารณาความเสี่ ยงจะเป็ น 90% อย่างไรก็ตอ้ งตรวจสิ นเชื่อ แต่สินเชื่อก็สามารถแยกได้

เป็ นหลายชนิด ซึ่ งจุดเน้นก็จะต่างกันไป สาหรับ Activities รองๆ ลงมาเช่น ห้องค้า IT การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ซึ่ งเราสามารถสลับได้ในส่ วนของ Activities ล่างๆ
- สิ่ งที่ผตู ้ รวจสอบภายในต้องเตรี ยมตัวล่วงหน้าในการเปิ ดเสรี ปี 2015
คุณสาลินีฯ ได้แสดงความเห็นว่าต้องเข้าใจให้ได้วา่ ปั จจุบนั ธุ รกิจไทยพยายามมองหาที่ที่มีตน้ ทุนต่า ซึ่ งถ้าจะไป
ลงทุนในต่างประเทศ เช่น ลาว เขมร ธนาคารซึ่ งเป็ นผูป้ ล่อยกูก้ ็ตอ้ งทาความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วย อย่างไรก็
ตามท่านเห็นว่า AEC ไม่ใช่เรื่ องใหญ่ แต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในประเทศเป็ นสิ่ งที่สาคัญกว่า จึงต้องเน้น
Significant Activities ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็ นสาคัญ

