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การเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013  

ของกลุ่มธุรกิจพาณชิย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บทคัดย่อ  

 การศึกษาครัง้นี ้มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาการเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของกลุม่ธุรกิจ

พาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2559 จ านวนท้ังสิ้น 23 บริษัท โดยข้อมูลท่ีศึกษาทางทุติยภูมริวบรวม

จากรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการประจ าปี (แบบ 56-1) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ร้อยละและ

ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ซึ่งประยุกต์มาจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่  

วันท่ี 1 มกราคม 2557 

 การเปิดเผยการควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกรอบแนวทาง 

โคโซ่ 2013 มีอยู่ 5 องค์ประกอบ โดยรวมพบการเปิดเผยรายละเอียดมากท่ีสุดในองค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อม  

การควบคุม ตามด้วยองค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม องค์ประกอบ

ท่ี 2 การประเมินความเสี่ยงและองค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมการติดตาม ตามล าดับ แหล่งท่ีพบการเปิดเผยเกี่ยวกับ 

การควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 แสดงไว้ในรายงานประจ าปแีละแบบแสดงรายการประจ าป ี(แบบ 56-1) 

 ผลการศึกษาความแตกต่างการเปิดเผยการควบคุมภายในแบ่งประเภทตามขนาดของธุรกิจ 3 ขนาดกิจการ 

ตามมูลค่าสินทรัพย์รวม คือ กิจการขนาดใหญ่ กิจการขนาดกลางและกิจการขนาดเล็กนั้น ยังพบว่ากิจการขนาดใหญ่ 

มกีารเปิดเผยมากที่สุด รองลงมากิจการขนาดกลาง และกิจการขนาดเล็กพบการเปิดเผยน้อยท่ีสุด 

ABSTRACT  

The objective of this independent study is to disclose the 2013 Internal Control- Integrated Framework 

(Framework) of 23 companies in a commercial business group in Stock Exchange of Thailand (SET) in B.E. 2559.  

Secondary data studied was compiled from annual reports, annual registration statements (form 56-I).  Methods of 

descriptive data analysis, percentage and mean were applied according to the 2013 Framework’s internal control 

system sufficiency evaluation form, comprising of 5 components and 17 principles as SET’s announcement on 1 January 

B.E. 2557. 
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Disclosure of the 2013 Framework’s internal control of a commercial business group in SET comprised of 5 

components.  In overview, the most disclosed details were in 1st component : Control Environment, followed by 4th 

component : Information and Communication and 3rd component : Control Activities, 2nd component : Risk Assessment 

and 5th component : Monitoring Activities respectively. Source of disclosed information appeared in annual reports and 

annual registration statements (form 56-I). 

Results of studies in internal control disclosure differentiation according to 3 business unit sizes according to total 

asset values, namely large, medium and small unit entities revealed that large unit entities disclosed the most details, 

followed by medium and small entities respectively. 

บทน า  

 การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏบัิตงิานท่ีคณะกรรมการองค์กร ฝ่ายบริหารและพนักงานในองคก์รสร้างขึ้น 

เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ถือเป็นกระบวนการท่ีทุกคน 

ในองค์กรต้องร่วมมือกันกระท าตาม รวมท้ังต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแต่ก าหนดนโยบาย 

และวิธีการปฏบัิตงิานเท่านัน้ (อุษณา ภัทรมนตรี, 2557: 6-5)   

 โคโซ่ 2013 ได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

ซึ่งตั้งอยู่บน 5 องค์ประกอบหลักเดิมคือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม แต่เพิ่มเติม 17 หลักการย่อย เพื่อท าให้ระบบการควบคุม

ภายในมคีวามเข้มแข็งและชัดเจนยิ่งขึน้ (จริพร สุเมธีประสิทธ์ิ, 2558) 

 ธุรกิจพาณิชย์จะมีลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย ในปีท่ีผ่านมามีท้ังปัจจัยภายในและภายนอกประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้

ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตามภายใต้ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง ธุรกิจพาณิชย์ยั งคงสามารถเติบโตได้ 

สังเกตจากสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจพาณิชย์มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2559  

การเข้ามาของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (อีคอมเมิร์ซ) สร้างกระแสการซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้รับความ

นยิมเป็นอยา่งมาก จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีเกือ้หนุนให้ตลาดซือ้ขายเตบิโต (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560) แมภ้าพรวมของ

กลุ่มธุรกิจพาณิชย์จะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจท าให้ธุรกิจได้รับความเสียหาย

จากการด้อยค่าของสินค้าคงคลัง ความผิดพลาดของศูนย์กระจายสินค้า และความผิดพลาดของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้งนี้การจัดการกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวถือเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ีต้องตระหนักถึง เพื่อให้เกิด

ความมั่ น ใ จว่ าบ ริ ษัทมี ร ะบบการควบคุมภาย ใน ท่ี เหมาะสมและ เพี ย งพอต่ อการบ ริหารจั ดการอย่ า ง  

มปีระสิทธิภาพและสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได้  

 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจเกี่ยวกับการเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ 

ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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แนวคดิและทฤษฏี 

 1. องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 (อุษณา ภัทรมนตรี, 2557, 6-5) 

     การควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 จะเน้นประสิทธิผลในการควบคุมภายในท่ีให้ความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลต่อฝ่ายบริหารในความส าเร็จของวัตถุประสงค์และกรอบงานได้ก าหนดเงื่อนไขในการประเมินประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องคป์ระกอบ และ 17 หลักการ  

องคป์ระกอบท่ี 1 สภาพแวดลอ้มการควบคุม ม ี5 หลักการในสว่นน้ี 

 หลักการท่ี 1 องคก์ารการแสดงความมุ่งม่ันต่อคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 

 หลักการท่ี 2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝา่ยบริหาร และท าหน้าท่ีก ากับดูแลและพัฒนาการ

ด าเนนิการด้านการควบคุมภายใน 

 หลักการท่ี 3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจใน การสั่งการและ

ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล ของ

คณะกรรมการ 

 หลักการท่ี 4 องคก์รแสดงถึงความมุง่มั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถ 

 หลักการท่ี 5 องคก์รก าหนดให้บุคลากรมหีนา้ที่ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

องคป์ระกอบท่ี 2 การค้นหาความเส่ียง ม ี4 หลักการในส่วนนี ้

 หลักการท่ี 6 องคก์รก าหนดวัตถุประสงคไ์วอ้ยา่งชัดเจนเพยีงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิน

ความเสี่ยงตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 หลักการท่ี 7 องคก์รระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจกระทบตอ่การบรรลุวัตถุประสงค์ไว้

อย่างครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร 

 หลักการท่ี 8 องคก์รได้พจิารณาถึงโอกาสที่จะเกดิการทุจรติ ในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

 หลักการท่ี 9 องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีมีอาจมผีลกระทบตอ่ระบบการ

ควบคุมภายใน 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม ม ี3 หลักการในส่วนนี ้

 หลักการท่ี 10 องคก์รมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้

อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 หลักการท่ี 11 องคก์รเลอืกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วย

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
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 หลักการท่ี12 องคก์รจัดให้มกีจิกรรมการควบคุมผ่านนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวังและขั้นตอน

การปฏบัิตเิพื่อให้นโยบายท่ีก าหนด ไวน้ัน้สามารถน าไปสู่การปฏบัิตไิด้ 

องคป์ระกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร มี 3 หลักการในสว่นน้ี 

 หลักการท่ี 13 องคก์รขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคณุภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ

ด าเนนิไปได้ตามท่ีก าหนดไว ้

 หลักการท่ี 14 องคก์รสื่อสารข้อมูลภายในองคก์ร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และ ความรับผิดชอบตอ่การ

ควบคุมภายในท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ี

วางไว ้

 หลักการท่ี 15 องคก์รได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นท่ีอาจมผีลกระทบตอ่การ

ควบคุมภายใน 

องคป์ระกอบท่ี 5 กิจกรรมการก ากับตดิตามและประเมินผล มี 2 หลักการในสว่นนี ้

 หลักการท่ี 16 องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง

ด าเนนิไปอยา่งครบถ้วน เหมาะสม 

 หลักการท่ี 17 องคก์รประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทันเวลาตอ่บุคคลที่

รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

 2. การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน  

      เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง มีความยุติธรรม และเป็นไปอย่างมีระเบียบ 

ตลาดหลักทรัพย์จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าท่ี เปิดเผยสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนใน

หลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไว้  

6 ประการ ดังต่อไปนี้ การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคัญให้ประชาชนทราบโดยทันทีการเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชน

อย่างท่ัวถึง การช้ีแจงกรณท่ีีมีขา่วลอืหรือข่าวสารตา่งๆ การด าเนนิการเมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิด

ไปจากสภาพปกติของตลาดการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมท่ีไม่มีเหตุอันสมควร และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  

จดทะเบียนโดยใช้สารสนเทศภายใน (ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2559) 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาการเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ตามแบบประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ก.ล.ต.) ของกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขอบเขตประชากร คือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจ

พาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2559 จ านวนท้ังสิ้น 23 บริษัท ซึ่งได้แบ่งธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม

ตามขนาดมูลค่าสินทรัพย์รวม ดังนี้  กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่   
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(อังคณา แก้วประภา, 2553) โดยจะศึกษากรอบแนวคิดโคโซ่ 2013 ท้ัง 5 องค์ประกอบ 17 หลักเกณฑ์ ข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้

โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยและการศึกษาค้นคว้าท่ีเกี่ยวข้องจากหนังสือ เอกสารออนไลน์ ข้อมูลแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าป ี(แบบ 56-1)  ปี 2559 และรายงานประจ าปขีองบริษัท 

ผลการศึกษา  

ตารางที่ 1 แสดงอัตราการเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 

โคโซ่ 2013 

ค่าเฉลี่ยของการ

เปิดเผย 

การเปิดเผยแนวทางปฏิบัตกิารควบคุมภายใน 

พบมากที่สุด พบนอ้ยท่ีสุด 

บริษัท % จุดส าคัญ บริษัท % จุดส าคัญ บริษัท % 

องคป์ระกอบท่ี 1  สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

หลักการท่ี 1 21.50 93.48 1.1,1.2 23 100.00 1.4 4 17.39 

หลักการท่ี 2 22.8

3 

99.28 2.1-2.5 23 100.00 2.6 1 4.35 

หลักการท่ี 3 22.67 98.55 3.1,3.3 23 100.00 3.2 1 4.35 

หลักการท่ี 4 20.0

0 

86.96 4.2 22 95.65 4.3 5 21.74 

หลักการท่ี 5 20.0

5 

89.13 5.1 23 100.00 5.3 4 17.39 

รวม 93.48       

องคป์ระกอบท่ี 2  การประเมินความเสี่ยง 

หลักการท่ี 6 22.50 97.82 6.1,6.3 23 100.00 6.4 2 8.70 

หลักการท่ี 7 22.00 95.65 7.1,7.2 23 100.00 7.3 3 13.04 

หลักการท่ี 8 19.50 83.78 8.4 21 91.30 8.2 5 21.74 

หลักการท่ี 9 20.0

0 86.96 

9.2 21 91.30 9.2 4 17.39 

รวม 91.30       

องคป์ระกอบท่ี 3  กิจกรรมการควบคุม 

หลักการท่ี 10 21.40 93.04 10.1 23 100.00 10.3 3 13.04 

หลักการท่ี 11 20.0

0 86.95 

11.1,11.3 21 91.30 11.4 5 21.74 
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โคโซ่ 2013 

ค่าเฉลี่ยของการ

เปิดเผย 

การเปิดเผยแนวทางปฏิบัตกิารควบคุมภายใน 

พบมากที่สุด พบนอ้ยท่ีสุด 

บริษัท % จุดส าคัญ บริษัท % จุดส าคัญ บริษัท % 

หลักการท่ี 12 21.86 

95.03 

12. 5, 12.

6 

23 100.00 12.1 4 17.39 

รวม 91.67       

องคป์ระกอบท่ี 4  สารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักการท่ี 13 20.8

3 90.58 

13.4 23 100.00 13.1 4 17.39 

หลักการท่ี 14 20.67 89.85 14.1 22 95.65 14.3 4 17.39 

หลักการท่ี 15 22.00 95.65 15.1 23 100.00 15.2 2 8.70 

รวม 92.03       

องคป์ระกอบท่ี 5  กิจกรรมตดิตามผล 

หลักการท่ี 16 21.50 

93.48 

16. 2,16.

4 

23 100.00 16.3,16.6 3 13.04 

หลักการท่ี 17 17.50 76.08 17.2 18 78.26 17.1 6 26.09 

รวม 84.78       

ค่าเฉลี่ยการเปดิเผย 90.65       

 จากตารางท่ี 1 แสดงอัตราการเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของธุรกิจพาณิชย์ จ านวน 23 

บริษัท จะเห็นได้ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลในองค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉลี่ยแล้วพบรายละเอียดมาก

ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 93.48 องคป์ระกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยร้อยละ 92.03 ตามดว้ยองคป์ระกอบท่ี 3 

กิจกรรมควบคุม เปิดเผยร้อยละ 91.67 องคป์ระกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง เปิดเผยร้อยละ 91.30 และองคป์ระกอบ

ท่ี 5 กิจกรรมตดิตามผล เปิดเผยร้อยละ 90.65 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 2 แสดงแหล่งท่ีพบการเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 

โคโซ่ 2013 
รายงานประจ าปี แบบ 56-1 

หัวขอ้ หัวขอ้ 

1. สภาพแวดล้อมการ

ควบคุม 

หลักการท่ี 1 

1. การควบคุมภายใน 

2. การก ากับดูแลกิจการ 

1. การควบคุมภายใน 

2. การก ากับดูแลกิจการ 

หลักการท่ี 2  1.การควบคุมภายใน 

2.โครงสร้างการจัดการ 

1. การควบคุมภายใน 

2. โครงสร้างการจัดการ 

หลักการท่ี 3  1.การควบคุมภายใน 

2.โครงสร้างการจัดการ 

1.การควบคุมภายใน 

2.โครงสร้างการจัดการ 

หลักการท่ี 4 1. การควบคุมภายใน 

2. การก ากับดูแลกิจการ 

1. การควบคุมภายใน 

2. การก ากับดูแลกิจการ 

หลักการท่ี 5  1. การควบคุมภายใน 

2. โครงสร้างการจัดการ 

1. การควบคุมภายใน 

2. โครงสร้างการจัดการ 

2. การประเมนิความเสี่ยง 

หลักการท่ี 6 

1. การควบคุมภายใน 

2. รายงานผู้สอบบัญช ี

3. รายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. การควบคุมภายใน 

2.  การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

หลักการท่ี 7 1. การควบคุมภายใน 

2. ปัจจัยความเสี่ยง 

3. โครงสร้างการจัดการ 

1. การควบคุมภายใน 

2. ปัจจัยความเสี่ยง 

3. โครงสร้างการจัดการ 

หลักการท่ี 8 1. การควบคุมภายใน 

2.การก ากับดูแลกิจการ 

1. การควบคุมภายใน 

2. การก ากับดูแลกิจการ 

หลักการท่ี 9 
1. การควบคุมภายใน 

2. ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การควบคุมภายใน 

2. ปัจจัยความเสี่ยง 

3.กิจกรรมการควบคุม 

หลักการท่ี 10 

1. การควบคุมภายใน 

2. ปัจจัยความเสี่ยง 

1.การควบคุมภายใน 

2.ปัจจัยความเสี่ยง 

หลักการท่ี 11 1. การควบคุมภายใน 

2. นโยบายและภาพรวมการ

ประกอบธุรกิจ 

1. การควบคุมภายใน 

2. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

หลักการท่ี 12 1. การควบคุมภายใน 

2. โครงสร้างการจัดการ 

1. การควบคุมภายใน 

2. โครงสร้างการจัดการ 
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โคโซ่ 2013 
รายงานประจ าปี แบบ 56-1 

หัวขอ้ หัวขอ้ 

4. สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

หลักการท่ี 13 

1. การควบคุมภายใน 

2.  โครงสร้างการจัดการ 

3. การก ากับดูแลกจิการ 

1. การควบคุมภายใน 

2. การก ากับดูแลกิจการ 

 

หลักการท่ี 14  1. การควบคุมภายใน 

2. โครงสร้างการจัดการ 

1. การควบคุมภายใน 

2. โครงสร้างการจัดการ  

หลักการท่ี 15 

  

1. การควบคุมภายใน 

2. การก ากับดูแลกิจการ  

1. การควบคุมภายใน 

2. การก ากับดูแลกิจการ  

5.กิจกรรมการควบคุม 

หลักการท่ี 16  

1. การก ากับดูแลกิจการ 

2. การควบคุมภายใน 

3. การตรวจสอบภายใน 

1. การควบคุมภายใน 

2. การตรวจสอบภายใน 

 

หลักการท่ี 17 1. การควบคุมภายใน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. การควบคุมภายใน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงแหล่งท่ีพบการเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของกลุ่มธุรกิจพาณิชยใ์น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การเปิดเผยในหัวข้อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีรายงาน

ประจ าปีและแบบแสดงรายการประจ าปี (แบบ 56-1) ซึ่งจะมีรายละเอียดโดยรวมของการควบคุมภายในของบริษัทท้ัง  

17 หลักการ และหากต้องการข้อมูลท่ีละเอยีด ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถศึกษาได้จากหัวข้อยอ่ย ได้แก่ โครงสร้างการจัดการ  

การก ากับดูแลกิจการ  ปัจจัยความเสี่ยง นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ/

ผู้สอบบัญชใีนรายงานประจ าปขีองบริษัท  

ตารางที่ 3 แสดงอัตราการเปรียบเทียบการเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 แบ่งประเภทตามขนาด 

               มูลค่าสนิทรัพย์รวมของธุรกิจพาณิชย์ 

ความแตกตา่ง 

ประเภทตามขนาดของกิจการ 

กิจการขนาด

เล็ก 

จ านวน 10 

บริษัท 

กิจการขนาด

กลาง 

จ านวน 5 บริษัท 

กิจการขนาดใหญ ่

จ านวน 8 บริษัท 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

องคป์ระกอบท่ี 1   74.00 84.00 97.30 

องคป์ระกอบท่ี 2   65.00 90.00 90.63 
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ความแตกตา่ง 

ประเภทตามขนาดของกิจการ 

กิจการขนาด

เล็ก 

จ านวน 10 

บริษัท 

กิจการขนาด

กลาง 

จ านวน 5 บริษัท 

กิจการขนาดใหญ ่

จ านวน 8 บริษัท 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

องคป์ระกอบท่ี 3   70.00 80.00 95.83 

องคป์ระกอบท่ี 4 66.67 86.67 91.67 

องคป์ระกอบท่ี 5   55.00 80.00 93.75 

ค่าเฉลี่ยรวม 66.13 84.13 93.84 

จากตารางท่ี 3 แสดงอัตราการเปรียบเทียบการเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 แบ่งประเภท

ตามขนาดมูลค่าสินทรัพย์รวมของธุรกิจพาณิชย์ พบว่า กิจการขนาดใหญ่มีการเปิดเผยมากท่ีสุด โดยเฉลี่ยรวมร้อยละ 

93.84 รองลงมาคือกิจการขนาดกลาง มีการเปิดเผยร้อยละ 84.13 และพบว่ากิจการขนาดเล็ก มีการเปิดเผยร้อยละ 

66.13   

การอภิปรายผลการศึกษา  

1. ผลการศึกษาในด้านของการเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดโคโซ่ 2013 ในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ 

พบว่าอัตราการเปิดเผยแนวปฏิบัติการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของธุรกิจพาณิชย์ ปี 2559 จ านวน  

23 บริษัท โดยเฉลี่ยรวมเปิดเผยร้อยละ 90.65 ถือวา่อยู่ในระดับท่ีมกีารเปิดเผยมาก เมื่อเทียบกับผลการศกึษาของชวภณ  

รินสินจ้อย (2559) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของกลุ่มธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบอัตราการเปิดเผยของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ปี 2557 

จ านวน 29 บริษัท โดยเฉลี่ยรวมเปิดเผยร้อยละ 81.47 และผลการศึกษาของปาริชาติ วงศา (2559) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง  

การเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมเหล็กในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย พบอัตราการเปิดเผยของธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมเหล็ก จ านวน ปี 2557 จ านวน 26 บริษัท โดยเฉลี่ย

รวมเปิดเผยร้อยละ 80.21 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในปี 2557 เป็นปีแรกท่ี ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงแบบประเมินความเพียงพอ 

ของระบบการควบคุมภายในใหม่ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางของโคโซ่ 2013 ส าหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทอาจจะยัง

ไม่มีความคุ้นเคยส าหรับโคโซ่ 2013 มากเท่าท่ีควร จึงท าให้ผลการศึกษาในปี 2557 พบการเปิดเผยการควบคุมภายใน  

ตามกรอบแนวคิดโคโซ่ 2013 ในอัตราค่าเฉลี่ยรวมท่ีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลการศึกษาในปี 2559 ซึ่งบริษัทมีการพัฒนา  

หาความรูเ้กี่ยวกับโคโซ่ 2013 ท าให้มีความพร้อมในการจัดท ารายงานขอ้มูลเพื่อท่ีจะเปิดเผยมากขึ้น 
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2. ผลการศึกษาในด้านของการเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิดโคโซ่ 2013 ในกลุ่ม ธุรกิจพาณิชย์  

ผลการศึกษาพบวา่อัตราการเปิดเผยแนวปฏบัิตกิารควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของธุรกิจพาณิชยต์ามขนาด

ของกิจการ (มูลค่าสินทรัพย์รวม) พบว่ากิจการขนาดใหญ่มีการเปิดเผยมากท่ีสุด ในอัตราค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 93.84 

รองลงมาคือกิจการขนาดกลาง มีการเปิดเผยในอัตราค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 84.13 ตามด้วยกิจการขนาดเล็ก มีการเปิดเผย

ในอัตราค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 66.13 สอดคล้องกับผลการศกึษาของ ชวภณ รินสินจ้อย (2559) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การเปิดเผย

การควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่  2013 ของกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลการศึกษา พบว่าการเปิดเผยแนวปฏิบัติการควบคุมภายในแบ่งประเภทตามขนาดของธุรกิจ 3 ขนาดกิจการ  

(ตามทุนจดทะเบียน) กิจการขนาดใหญ่ กิจการขนาดกลางและกิจการขนาดเล็กนัน้ พบว่ากิจการขนาดใหญ่มีการเปิดเผย

มากท่ีสุด รองลงมากิจการขนาดกลาง และกิจการขนาดเล็กพบการเปิดเผยน้อยท่ีสุด เนื่องจากกิจการขนาดใหญ่ 

มคีวามพร้อมท้ังในดา้นของเงินทุน บุคลากรและเครื่องมือตา่งๆภายในองค์กรท่ีจะสามารถจัดท ารายงานขอ้มูลมากกว่า จึง

ท าให้มีการเปิดเผยข้อมูลมากกว่ากิจการขนาดกลางและกิจการขนาดเล็ก โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภมาส  

หอมตระกูล (2555) นั้นว่ากิจการขนาดใหญ่มีการเปิดเผยมากกว่ากิจการขนาดเล็ก เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่มีความ

พร้อมในการจัดท ารายงานข้อมูลท่ีมากกวา่ ประกอบกับบริษัทขนาดใหญ่มักได้รับแรงกดดันดา้นความรับผิดชอบตอ่สังคม 

ซึ่งความรับผิดชอบนั้นคือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ใช้ โดยไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธรรมรงค์ สุวรรณนิกรกุล 

(2553) ในเร่ือง การศึกษาปัจจัยการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิด COSO ERM ท่ีมีผลต่อระดับความเชื่อมั่นใน 

การด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบท่ี 1  ด้าน 

การควบคุมภายใน องคป์ระกอบท่ี 2 ด้านความเสี่ยง องคป์ระกอบท่ี 3 ด้านการควบคุม องคป์ระกอบท่ี 4 สารสนเทศและ

การสื่อสาร องค์ประกอบท่ี 5 การติดตามผล พบวา่ขนาดของกิจการไม่มผีลตอ่การเปิดเผยขอ้มูล 

ข้อค้นพบ 

1. อัตราการเปิดเผยการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ จ านวน 23 บริษัท พบว่า

มีการเปิดเผยข้อมูลสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉลี่ยแล้วพบรายละเอียดมากท่ีสุด ตามด้วยสารสนเทศและ  

การสื่อสาร กิจกรรมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง และกิจกรรมการติดตาม ตามล าดับ  

2. การเปิดเผยแนวปฏิบัติการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ของกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ จากการเปิดเผย 

ตามขนาดของกิจการ พบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลในกิจการขนาดใหญ่ โดยเฉลี่ยแล้วพบรายละเอียดมากท่ีสุด ตามด้วย

กิจการขนาดกลาง และกิจการขนาดเล็กตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. การเปรียบเทียบการเปิดเผยการควบคุมภายใน พบว่า การเปิดเผยตามขนาดมูลค่าสินทรัพย์รวมของกิจการนัน้ 

กิจการขนาดเล็กมีการเปิดเผยน้อยกว่าขนาดกิจการอื่น ดังนั้นกิจการขนาดเล็กควรให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยและ
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ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 ให้มากขึ้น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้

ความเข้าใจแก่กิจการถึงความส าคัญของการปฏบัิตติามการควบคุมภายในตามกรอบงานโคโซ่ 2013 
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