
สรุปเน้ือหาการสัมมนาหวัขอ้การบรรยาย  บทบาทของผูต้รวจสอบภายใน ในยคุ     AEC  

โดยผูช่้วยผูว้า่การ สายก ากบัสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (คุณสาลินี วงัตาล)  เม่ือ 26 ก.ค. 2556 

 

บทบาทของผูต้รวจสอบภายในในยคุ AEC  

เม่ือจะมีการเปิดเสรีในปี 2015 แลว้จะเป็นอยา่งไรนั้น ก่อนอ่ืนตอ้งมาพิจารณาถึงค าวา่บทบาทก่อน บทบาท

ของผูต้รวจสอบภายในธนาคารกบับทบาทของผูต้รวจการธนาคารพาณิชย ์โดยน ามาเปรียบเทียบก่อนวา่มีความเหมือน

หรือต่างกนัอยา่งไร การท างานคลา้ยกนัหรือไม่  

บทบาทของของผูต้รวจการธนาคารพาณิชย ์จะชดัเจนมากๆ คือ ดูแลเร่ืองความเส่ียงของธนาคาร และใน

การเขา้ไปดูแลก็จะมีกฎหมายธนาคารพาณิชยใ์หอ้  านาจในการเขา้ไปดูแล สั่งการต่างๆไดต้ามกฎหมาย ส าหรับบทบาท

ของผูต้รวจสอบภายในธนาคารในความคิดของคุณสาลินีฯ ท่านมีความเห็น ดงัน้ี 

1. ท าใหธ้นาคารท าตามกฎเกณฑ ์กฎเกณฑใ์นท่ีน้ีคือกฎของธนาคารเอง มาตรฐานบญัชี กฎของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย หรือกฎอะไรก็ตามท่ีมีอยู ่ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งช่วยใหเ้ป็นไปตามนั้น  

2. เน่ืองจากธนาคารท างานเก่ียวกบัเร่ืองเงินเป็นจ านวนมาก และมีสาขากระจายอยูท่ ัว่ไป จึงจ าเป็นตอ้งมีการ  

ไปดูแลเพื่อไม่ใหเ้กิดการทุจริต หรือในกรณีท่ีมีการทุจริตเกิดข้ึนแลว้ก็มกัจะใหผู้ต้รวจสอบภายในเป็นผูท้  าการสอบสวน

เพื่อใหรู้้วา่การทุจริตเกิดข้ึนอยา่งไรและใครเป็นผูก้ระท า 

3. น่าจะส าคญัข้ึนเร่ือยๆ คือ การตรวจสอบจะพยายามไม่ใช่ลกัษณะการไปจบัผดิ แต่จะตอ้งเป็นการช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน แนะน าใหก้ารปฏิบติังานท าไดเ้ร็วข้ึนโดยไม่เสียการควบคุมภายใน ซ่ึงถา้สามารถท าแบบน้ีได้ 

องคก์รนั้นจะไดเ้ปรียบ เพราะจะท าอะไรไดเ้ร็วข้ึนกวา่คนอ่ืน 

แต่ละบทบาทท่ีกล่าวมา ไม่แน่ใจวา่ผูต้รวจสอบภายในจะท าตามน้ีหรือไม่ แต่โดยส่วนตวัคุณสาลินีฯ คิดวา่

บทบาทท่ี 1 และ2 ชดัเจนมาก อยา่งไรก็ตอ้งท า ส่วนบทบาทท่ี 3 ถา้ท าไดจ้ะเป็นส่ิงท่ีดี เน่ืองจากทุกธนาคารไทย 14 แห่ง

น าเสนอสินคา้เหมือนกนัหมด คือ เงิน เพียงแต่น าเงินมาพลิกแพลงเป็นรูปแบบต่างๆ เท่านั้นเอง ในเม่ือทุกธนาคารเสนอ

สินคา้เหมือนกนั ดงันั้นการแข่งขนัก็อยูท่ี่วา่ ใครท าได ้เร็ว สะดวก และถูกใจลูกคา้มากกวา่ 

ถา้ถามท่ีวา่ผูต้รวจสอบภายในเอาอ านาจมาจากไหนไปบงัคบัใหผู้รั้บการตรวจสอบท าตามกฎ จริงๆแลว้  

ไม่มีอ านาจ ไม่มีกฎหมาย แต่เพียงวา่เป็นมาตรฐานท่ีดี เป็นส่ิงท่ีพึงปฏิบติั และการท างานของผูต้รวจสอบภายในตอ้งใช้

ศิลปะในการท างานมากกวา่ผูต้รวจการธนาคารพาณิชย ์

นอกจากน้ี ท่านไดใ้หค้วามเห็นวา่มี 3 หน่วยงานในธนาคารพาณิชยท่ี์คลา้ยกนัมาก ไดแ้ก่ ตรวจสอบภายใน  

Compliance และ Risk Management ซ่ึง ท่านเห็นวา่ Risk Management ยงัดูแตกต่างบา้ง ซ่ึงท่านมองวา่ Risk 

Management คือ คนท่ีท าโมเดลอะไรสักอยา่ง เช่น ถา้เป็น Market Risk ก็จะบอกวา่ หอ้งคา้หา้มท าอะไรเกินพอร์ตของ



สินเช่ือ หรือตอ้งท าอะไร อยา่งไร ซ่ึงส่ิงท่ี Risk Management ท าค่อนขา้งจะเป็นทาง Business หรือ Front Office  ดงันั้น 

บางหลายๆโอกาสเท่าท่ีเห็น Risk Management จะบอกดา้น Business วา่หา้มท าอะไร เช่น ตอนน้ีตลาดผนัผวนมาก  

หา้มไปซ้ือพนัธบตัรของเอกชนในกลุ่มประเทศลาติน เป็นตน้ อีกกลุ่มหน่ึงคือ Compliance ซ่ึงท่านเห็นวา่คลา้ยกบั

ตรวจสอบมาก และท่านมีความเห็นวา่ สองกลุ่มน้ีไม่ต่างกนั แต่เราไปตั้งสมมติฐานและขีดเส้นแบ่งเอง  อยา่งไรก็ตามทั้ง

ตรวจสอบและ Compliance ก็น่าจะมีคุณลกัษณะคลา้ยกนัคือ รู้วา่การตรวจสอบท าอยา่งไร รู้จกักฎเกณฑต่์างๆ และ  

ท่ีส าคญัท่ีสุดตอ้งรู้วา่องคก์รท่ีเราสังกดัอยูมี่โครงสร้างอยา่งไร มี Business ท าอะไรบา้ง และมี Flow ของการท าธุรกิจ

อยา่งไร เพราะถา้ผูต้รวจสอบภายในไม่เขา้ใจวา่ Business Flow เป็นอยา่งไร ก็จะไม่รู้วา่ผูรั้บการตรวจนั้นไดป้ฏิบติั  

ตามกฎเกณฑห์รือไม่ และจะเสนอไดอ้ยา่งไรวา่ควรจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรเพื่อใหก้ระบวนการท างาน  

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในส่วนของผูต้รวจการธนาคารพาณิชย์  ก็พยายามท า Credit Process นอกจากนั้นยงัมี  Process การท างาน

ของหอ้งคา้ดว้ย โดยจะพยายามสร้าง Process ท่ีเป็น Business ส าคญัของธนาคารไว ้และในแต่ละ Business Process  

ตอ้งพยายามหาจุดท่ีเป็น Critical Function ท่ีตอ้งมี ซ่ึงถา้ไม่มีแลว้จะเสียสมดุลไป แลว้การควบคุมจะขาดหายไป เช่น  

จะปล่อยกูต้อ้งมีการประเมินราคาหลกัทรัพย ์เป็นตน้ ในการก าหนด Critical Function เพื่อใหท้ราบวา่บางขั้นตอน  

ท่ีสามารถลดขั้นตอนการท างานได ้ก็ควรลดัขั้นตอนเพื่อใหก้ารท างานเร็วข้ึน แต่บางขั้นตอนถา้ลดลงไปแลว้จะเกิดความ

เสียหาย 

โดยสรุป บทบาทการตรวจสอบท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเป็นในลกัษณะเชิงปฏิบติัการไม่ใช่การแนะน าหรือให้

ความเห็นเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในดา้น Business 

คุณสาลินีฯ ไดถ้ามความเห็นของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา เก่ียวกบัสาระส าคญัท่ีแตกต่างกนัของตรวจสอบและ 

Compliance ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดแ้สดงความคิดเห็นโดยสรุปไดว้า่ ตรวจสอบและ Compliance แตกต่างกนัคือ 

ตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และครอบคลุมถึงการบริหารความเส่ียง การดูแล

ความปลอดภยัของทรัพยสิ์น ส าหรับ Compliance  มีหนา้ท่ีก ากบัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมาย โดยไม่ไดมี้

หนา้ท่ีในการประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค์ 

เม่ือพิจารณาเร่ืองการเปิดเสรี  วา่ธนาคารจะมีบทบาทเปล่ียนไปหรือไม่นั้น ท่านเห็นวา่บทบาทของธนาคาร

ไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม แต่การขยายธุรกิจใหใ้หญ่ข้ึน อาจจะไปตั้งสาขาท่ีต่างประเทศ  ซ่ึงท าใหบ้ทบาทของ Business  

แตกต่างไปจากเดิม บทบาทของผูต้รวจสอบภายในจึงต่างไปจากเดิมดว้ยเช่นกนั การท า Pre-Exam ก็ตอ้งมีบทบาทมากข้ึน 

เราตอ้งเรียนรู้ในส่ิงท่ีไม่คุน้เคย ท าใหเ้ราตอ้งอยากรู้มากข้ึนวา่สาขาหรือลูกคา้ท่ีต่างประเทศท าอะไรบา้ง เพื่อให้  

การตรวจสอบของเราดีข้ึน แต่ก็จะมีจุดทา้ทาย เพราะธุรกิจจะขยายตวัข้ึนเร่ือยๆ แผนกสินเช่ืออาจจะขยายเป็นแผนก

สินเช่ือของแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC แต่ก็คงไม่น่าจะขยายผูต้รวจสอบภายในในสัดส่วนท่ีเท่ากนั เพราะวา่ธนาคารจะ



ท าอะไร ก็ตอ้งพิจารณาแผนกท่ีก่อใหเ้กิดรายไดก่้อน แผนกท่ีก่อใหเ้กิดตน้ทุนถา้ตอ้งขยายตวัเพิ่มข้ึนเป็นสัดส่วนกบั

รายได ้ธนาคารก็คงยงัมีก าไรแต่ไม่สูง ดงันั้นแผนกท่ีเป็นตน้ทุนก็ตอ้งพยายามขยายตวัใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

แผนกรายไดก้็ตอ้งท ารายไดใ้หม้ากท่ีสุด ความทา้ทายก็ยอ่มเกิด เม่ือการท างานก็ตอ้งไปไกลข้ึน ปริมาณงานมากข้ึน  

แต่จ านวนคนเท่าเดิม ดงันั้นผูต้รวจสอบภายใน ตอ้งคิดวา่ในองคก์รขนาดใหญ่ จะตอ้งตรวจสอบอะไรบา้ง และเป็นท่ี

แน่นอนวา่การตรวจสอบก็ตอ้งเลือกตามส่ิงท่ีเป็นธุรกรรมส าคญัก่อน อยา่งไรก็ตอ้งเลือกตามนั้น ถา้เลือกตามปัจจยัอ่ืน  

ก็สามารถท าได ้แต่อาจไม่มี Value ในสายตาของผูบ้ริหาร นอกจากน้ีแผนการตรวจสอบท่ีวางไวก้็ควรมีการปรับแผน  

ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ปัจจุบนัแผนท่ีวางไวเ้ม่ือปลายปี 2555 แต่เมือปี 2556 มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 

ก็ควรมีการปรับแผน เช่น เร่ือง Stress Test จาก QE ซ่ึงควรพิจารณา เป็นตน้ บางธนาคารอาจมีการทบทวนแผนสินเช่ือ

ใหม่ในคร่ึงปีหลงัดว้ย และในความคิดเห็นของคุณสาลินีฯ ท่านเห็นวา่เร่ืองการป้องกนัการทุจริตก็เป็นเร่ืองส าคญั แต่ถา้  

ผูต้รวจสอบภายใน  Compliance  สอบทานสินเช่ือหรือหน่วยงานอะไรก็ตามท่ีมีหนา้ท่ีคลา้ยๆกนั สามารถบอกไดว้า่

อะไรท่ีเป็น Critical  ท่ีจะตอ้งควบคุม เช่น ในขณะท่ีสาขามีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จึงควรจะตอ้งส ารวจ Critical Function หลกั  

วา่จะควบคุมดว้ยวธีิตรวจสอบ Random Sampling จู่โจม หรือจะควบคุมโดยใหจ้ดัท ารายงาน แต่ส่ิงส าคญัคือควรจะตอ้ง

มี Critical Function เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งดูแลทั้งหมด 

เร่ืองการปฏิบติัตามกฎเกณฑก์็เช่นเดียวกนั คุณสาลินีฯจะบอกเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบของธปท . เสมอวา่  

ใหพ้ิจารณาเกณฑท่ี์ใชด้ว้ยวา่เหมาะสมหรือไม่ เพราะเกณฑซ่ึ์งออกมาหลายปีแลว้ อาจไม่เหมาะสมในปัจจุบนัก็ได ้  

ในส่วนของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงผูต้รวจการธนาคารพาณิชยจ์ะเขา้ตรวจเพียงปีละคร้ัง และโดยทัว่ไปแลว้ไม่ไดมี้หนา้ท่ี  

เขา้ไปตรวจเกณฑ ์และบอกใหย้กเลิกหากเห็นวา่เกณฑท่ี์ใชไ้ม่เหมาะสม แต่หนา้ท่ีคือ เขา้ไปดูวา่มีความเส่ียงแค่ไหน  

ในเร่ืองกฎเกณฑเ์ป็นเพียงผลพลอยได ้ ดงันั้น ในเร่ืองกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีอาจไม่เหมาะสมนั้น ผูต้รวจสอบภายในจ าเป็น  

ท่ีตอ้งพิจาณาดว้ย หากเห็นวา่ไม่เหมาะสม ลา้สมยั อาจปรึกษากนัระหวา่งธนาคารวา่มีความเห็นเช่นเดียวกนัหรือไม่  

หรือน ามาหารือกนัในสมาคมธนาคารไทย แลว้อาจยกเร่ืองมายงัผูต้รวจการธนาคารพาณิชย ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือ

ยกเลิกกฎเกณฑด์งักล่าว ผูต้รวจสอบภายในท าหนา้ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร ส าหรับปัจจุบนัการแข่งขนั 

ยิง่มากข้ึน จุดน้ียิง่ส าคญั การท างานตอ้งรวดเร็วข้ึน ดงันั้นถา้เขม้งวดมากเกินไปทุกขั้นตอนในขณะท่ี Business ก็มี

เป้าหมายซ่ึงเป้าหมายก็มกัจะถูกก าหนดไวสู้งท าไดย้าก ในช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจดีก็อาจจะท าไดง่้าย ถา้เศรษฐกิจไม่ดีก็ท  า

ไดย้าก ดงันั้นถา้ผูต้รวจสอบภายในไปเป็นอุปสรรค หรือท าใหก้ารท างานล่าชา้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ไดแ้นะน า

อะไรท่ีเกิดประโยชน์  Business ก็คงไม่ชอบ แต่อยา่งไรก็ตามถา้การไม่บรรลุเป้าหมายนั้น มีเหตุผลท่ีส าคญัมากๆ  

ซ่ึงถา้ท าแลว้จะเสียหายกนัหมด Business ก็ตอ้งรับฟังและอาจจะตอ้งปรับเปล่ียนเป้าหมาย 

ส่ิงเดียวท่ีอยากจะสรุปคือ การเขา้สู่ AEC คือ ไม่มีอะไรท่ีแตกต่างไปจากเดิมแต่ขอบเขตการท างานจะกวา้งข้ึน

ในขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีอาจไม่ไดมี้เพิ่มข้ึน และเศรษฐกิจในขณะน้ีก็ชะลอตวั ลูกคา้เท่าเดิม การแข่งขนัสูงข้ึน ตรวจสอบ



ภายในจะตอ้งคิดวา่ จะท าอยา่งไรใหอ้งคก์รสามารถท าไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด และการควบคุมไม่ไดห้ยอ่นมากนกั  

ซ่ึงท่านแนะน าวา่ตอ้งอาศยัจินตนาการ ซ่ึงจินตนาการจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือเรามีประสบการณ์ รู้วา่ Business ตอ้งท าอะไร 

อยา่งไร ขั้นตอนการท าธุรกิจเป็นอยา่งไร และส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ ตอ้งมีความเช่ือมัน่ มีความกลา้ท่ีจะน าเสนอ

แนวคิดดว้ย เน่ืองจากท่านเช่ือวา่ธนาคารเป็นองคก์รท่ีแสวงหาก าไร อยา่งไร Top Management ยอ่มตอ้งเปิดโอกาสให้

แสดงความคิดเห็น เพื่อใหอ้งคก์รจะสามารถท าก าไรไดม้ากข้ึนอยา่งปลอดภยั หรือเสียหายนอ้ยลง 

ส่ิงส าคญัของผูต้รวจสอบภายใน คือ จะท าอยา่งไรเพื่อสามารถเพิ่มคุณค่าใหก้บังานตรวจสอบได ้ซ่ึงท่าน

ไดแ้นะน าวา่ ท่านท าหนา้ท่ี 2 อยา่งคือ 

1. ส่ือความใหรู้้เร่ือง น าส่ิงท่ีตรวจสอบพบมาส่ือความใหผู้รั้บฟังไดเ้ขา้ใจ 

2. น าส่ิงท่ีไดจ้ากการตรวจสอบมาประยคุใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่องานดา้นอ่ืนๆ 

สุดทา้ยท่านได ้เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมสัมมนา ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม สรุปได ้ดงัน้ี 

- โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบมกัแบ่งเป็น ตรวจสอบสาขา ส านกังานใหญ่ เทคโนโลย ี ซ่ึงการตรวจสอบ

ภายในยงัคงติดกรอบโครงสร้างแบบ Silo จึงอาจท าใหมี้ขอ้จ ากดัในการใหข้อ้เสนอแนะในภาพรวม  

 คุณสาลินีฯ ไดแ้สดงความเห็นวา่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเป็นเร่ืองยาก ดงันั้นจึงตอ้งท าการตรวจสอบในส่วน

ท่ีตนรับผดิชอบใหเ้ป็นท่ียอมรับก่อน และถา้จะใหย้บุโครงสร้างรวมไปดว้ยกนัก็อาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากข้ึน  

แต่อยา่งไรก็ตามตอ้งพยายามท าใหเ้ห็นผลงานก่อน ถา้จะไปปรับโครงสร้างเลยคงไม่ได ้ตอ้งค่อยๆปรับและ  

ใชจิ้นตนาการในการคิด ซ่ึงไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายในการเปล่ียนแปลง แต่ก็ใหเ้ช่ือมัน่วา่เป็นส่ิงท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้การมอง

ควรมองใหก้วา้ง มองภาพใหญ่ เช่น เศรษฐกิจเปล่ียน ธนาคารก็เป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจ และส่ิงท่ีเราท าอยูใ่นส่วนใด

ของภาพใหญ่ เพื่อจะโยงเขา้กนัใหไ้ด ้เพื่อใหก้ารท างานเกิดคุณค่า   

- บางองคก์รมีการแกปั้ญหา โดยมีการคุยกนัตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน เพื่อสามารถแบ่งคนมาช่วยใหเ้หมาะสม

กบัแผนท่ีวางไว ้

คุณสาลินีฯ ไดแ้สดงความเห็นวา่ท่านเห็นดว้ย โดยควรใหร้ะดบัหวัหนา้มาพดูคุยกนัใหช้ดัๆวา่พนัธกิจคืออะไร 

มีทรัพยากร เวลา แค่ไหน อาจจะมีการโอนทรัพยากรไปมาระหวา่งกลุ่มงานได ้ถึงแมโ้ครงสร้างจะเป็น Silo ก็สามารถ

ปรับได ้เช่น อาจแบ่งผูต้รวจสอบภายในตามความสามารถ เช่น ความสามารถดา้นสินเช่ือ ดา้นหอ้งคา้ แทนการ

ตรวจสอบท่ีแบ่งตามภูมิศาสตร์ได ้ 

- Significant Activities ในแต่ละธนาคารมีธุรกรรม เช่น เงินใหสิ้นเช่ือ การใหบ้ริการทางการเงิน เป็นตน้ ถา้

ตรวจสอบประเมินแลว้ อยา่งไร  Significant Activities ก็เหมือนเดิม แลว้เม่ือไหร่จะเลิกตรวจ 

 คุณสาลินีฯ ไดแ้สดงความเห็นวา่  อยา่งไร Significant Activities ก็ตอ้งตรวจ ส าหรับธนาคารไทยเงินใหสิ้นเช่ือ

เป็น85% ของ Balance Sheet ถา้พิจารณาความเส่ียงจะเป็น 90% อยา่งไรก็ตอ้งตรวจสินเช่ือ แต่สินเช่ือก็สามารถแยกได้



เป็นหลายชนิด ซ่ึงจุดเนน้ก็จะต่างกนัไป ส าหรับ Activities รองๆ ลงมาเช่น หอ้งคา้ IT การบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

ซ่ึงเราสามารถสลบัไดใ้นส่วนของ Activities ล่างๆ 

- ส่ิงท่ีผูต้รวจสอบภายในตอ้งเตรียมตวัล่วงหนา้ในการเปิดเสรีปี 2015 

คุณสาลินีฯ ไดแ้สดงความเห็นวา่ตอ้งเขา้ใจใหไ้ดว้า่ปัจจุบนัธุรกิจไทยพยายามมองหาท่ีท่ีมีตน้ทุนต ่า ซ่ึงถา้จะไป

ลงทุนในต่างประเทศ เช่น ลาว เขมร ธนาคารซ่ึงเป็นผูป้ล่อยกูก้็ตอ้งท าความเขา้ใจในพื้นท่ีต่างๆเหล่านั้นดว้ย อยา่งไรก็

ตามท่านเห็นวา่  AEC ไม่ใช่เร่ืองใหญ่ แต่สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงในประเทศเป็นส่ิงท่ีส าคญักวา่ จึงตอ้งเนน้ 

Significant Activities ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 


