


 Shareholders 

 Board of Directors 

 Audit committee 

 CEO 

 Managers/ Head of department 

 Employees 

 Internal control department (if any) 

 Internal Auditor (if any) 

 External Auditor (CPA) 
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Shareholders 

Board of Directors 

CEO 

Managers/ Head 

of departments 

Responsible for 

 Creating internal control policies  

        needed to ensure that services  

        are provided effectively and  

        assets safeguarded 

 Establishing and guiding an  

        integrated internal control  

        framework 

 Establishing a positive  

        “tone at the top” 

Audit committee 

& Internal Auditor 
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Shareholders 

Board of Directors 

CEO 

Managers/ Head 

of departments 

Responsible for 

 Indentifying potential risks 

 Designing & implementing  

        internal control system 

 Monitoring internal control 

Audit committee 

& Internal Auditor 



 COSO:  The Committee of Sponsoring 

Organizations (COSO) 
 

 Organized in 1985 and sponsored jointly by  

      5 major professional associations in the US:  

› the American Accounting Association (AAA) 

› the American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) 

› Financial Executives International (FEI) 

› the Institute of Internal Auditors (IIA) 

› the Institute of Management Accountants (IMA) 
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 Mission:  to provide comprehensive  
       frameworks and guidance on  
› 1) Enterprise Risk Management (ERM) 

› 2) Internal Control  (IC) 

› 3) Fraud deterrence  

           designed to improve  
› Organizational performance 

› Governance  

           and to reduce  
› Fraud  

           in organizations 
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 Publication:   

› For Internal Control  1992 (revised 2013), 

“Internal Control – Integrated Framework” 
 

› For ERM  2004, “Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework” 
 

› For Fraud   2 research studies.  

 1999, “Fraudulent Financial Reporting: 1987-1997” 

 2010, “Fraudulent Financial Reporting: 1998-2007” 
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CO’s definition for Internal Control 
 

“a process, affected by an entity’s board of directors, 

management and other personnel, designed to 

provide reasonable assurance regarding the 

achievement of objectives in  
 

   1) effectiveness and efficiency of operations 

   2) reliability of financial reporting  

   3) compliance with laws and regulations.” 
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COSO’s 5 Components of Internal Control 
 

 Control environment 

 Risk assessment 

 Control activity 

 Information and Communication 

 Monitoring 
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1) องคก์รแสดงใหเ้หน็ถงึคุณค่าของความซือ่สตัย์

และจรยิธรรม (tone at the top) 

 มแีนวทางทีเ่ป็นตวัอย่างและมมีาตรฐานความ
ประพฤตทิีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณค่าความซือ่สตัยแ์ละ

จรยิธรรมขององคก์รทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

มกีารสือ่สารโดยการกระท าทีเ่ป็นตวัอย่างของ

ผูบ้ริหาร (Actions speak louder than 

words) 

 พนกังานไดร้บัการสือ่สารถงึคุณค่าของความ

ซือ่สตัยแ์ละจรยิธรรมและมช่ีองทางการสือ่สารจาก

ลา่งขึ้นบน สนบัสนุนใหร้ายงานการประพฤตผิดิ 

 มบีทลงโทษส าหรบัพฤตกิรรมทีข่าดความซือ่สตัย์

และจรยิธรรม 
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2) คณะกรรมการ (B of D) มคีวามเป็นอสิระ

จากผูบ้รหิารและท าหนา้ทีก่  ากบัดูแลใหม้ี

การพฒันาและมกีารน าระบบการควบคุม

ภายในมาใชใ้นองคก์ร 
 

3) ผูบ้รหิาร (CEO) มกีารก าหนดโครงสรา้ง

องคก์ร สายการบงัคบับญัชา  

(สายการรายงาน) และมกีารมอบหมาย

อ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ โดยมี

การก าหนดระดบัอ านาจในการตดัสนิใจ

ใหก้บัแต่ละต าแหน่งหรอืบคุคล 
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4) องคก์รมมีาตรฐานดา้นความสามารถของ

บคุลากร มกีารใหค้วามส าคญัในการวา่จา้ง

บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มกีาร

พฒันาคนดว้ยการฝึกอบรม มกีาร

ประเมนิผลงาน การเลือ่นต าแหน่ง มกีาร

จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และมกีาร

ก าหนดบทลงโทษทางวนิยั 
 

5) องคก์รใหค้วามส าคญักบับคุลากรทีม่อี  านาจ

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบต่องานดา้นการ

ควบคุมภายใน 
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6) องคก์รมกีารก าหนดเป้าหมายหรอื

วตัถปุระสงคข์ององคก์รอย่างชดัเจน 

เพือ่ใหง้า่ยต่อการระบแุละประเมนิความ

เสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจส่งผลใหอ้งคก์รไม่

สามารถบรรลุเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้
 

7) องคก์รมกีารระบคุวามเสีย่งทีอ่าจส่งผลต่อ

การบรรลุเป้าหมายขององคก์รทีไ่ดว้างไว ้

และวเิคราะหค์วามเสีย่งเพือ่หาแนวทางเพือ่

จดัการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นนัน้ 
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8) องคก์รมกีารประเมนิความเสีย่งจากการ

ทจุริตทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ

เป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้
 

9) องคก์รมกีารระบ ุวเิคราะห ์และประเมนิ 

การเปลีย่นแปลงทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ

ระบบการควบคุมภายในอย่างมนียัส าคญั 
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 Inherent Risk (ความเสีย่งทีม่อียู่ตามธรรมชาต)ิ 

› Opportunity: The more liquid or mobile an asset is, or 

the more decentralized an operation is, the greater 

the potential for fraudulent activity. 
 

› Unfamiliarity: The newer the activity or program, the 

greater the possibility that its operation and risks may 

not be well understood and its objectives and goals 

may not be realized. 
 

› Complexity: The more complex an activity is, the 

greater the possibility of errors occurring. 
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 Change 

› Changes in Operating Environment: Both in 

internal change and external change (change in IT, 
software  need expertise; change in rules and 

regulations) 
 

› Changes in Personnel: Staff turnover can impact 

the achievement of the entity’s objectives because  

    it takes time for new employees to achieve the 

proficiency of the employees they are replacing. 
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10) องคก์รเลอืกและพฒันากจิกรรมการ

ควบคุมเพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจส่งผล

กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้

(ลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได)้ 

11) องคก์รเลอืกและพฒันากจิกรรมการ

ควบคุมท ัว่ไปใหก้บัระบบสารสนเทศขอ

องคก์ร 

12) องคก์รน ากจิกรรมการควบคุมทีไ่ดก้ าหนด
ไวม้าด าเนินการผ่านนโยบายทีเ่ขยีนไวเ้ป็น

ลายลกัษณอ์กัษรและข ัน้ตอนปฏบิตังิาน 
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 Directive controls  provide guidance to 

employees to help achieve the desired objectives 

of the department, EX. 
 

› A job description  provide employees with 

guidance as to what is expected of them 

› A personnel policy or code of ethics  provide 

guidance on the conduct expected of all 

employees.  
 

 Preventive controls  designed to deter the 

occurrence of errors or other undesirable events,  

EX. Segregation of duties  
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 Detective controls  identify on a timely basis 

when errors or other undesirable events have 

occurred, EX. Reconciliations  
 

 Corrective controls  identify the flaws in the 

process and determine the actions to be taken to 

correct the problems, Ex. Additional employee 

training  
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13) องคก์รมกีารสรา้งหรอืน าขอ้มลูทีม่คีุณภาพ

และเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจมาใชใ้น

กระบวนการควบคุมภายใน 

14) องคก์รมกีารสือ่สารกบับคุลากรภายใน

องคก์รเพือ่ใหท้ราบถงึวตัถปุระสงคแ์ละ

ความรบัผดิชอบของทกุคนในองคก์รต่อ

ระบบการควบคุมภายใน 

15) องคก์ารมกีารสือ่สารกบับคุคลหรอื
หน่วยงานภายนอกองคก์รเกี่ยวกบัปจัจยั

หรอืปญัหาทีอ่าจส่งผลกระทบต่อระบบการ

ควบคุมภายใน 
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16) องคก์รมกีารประเมนิผลประสทิธภิาพ

ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ

เป็นอสิระจากหน่วยงานอืน่ เพือ่ใหม้ ัน่ใจได ้

ว่าระบบทีม่อียู่ในปจัจบุนัมกีารด าเนินงาน

จริงอย่างมปีระสทิธภิาพตามนโยบายและ

ข ัน้ตอนการปฏบิตัทิีไ่ดร้ะบไุว ้

17) องคก์รมกีารสือ่สารกบับคุลากรภายในที่

เกี่ยวขอ้ง (รวมถงึคณะกรรมการและ

ผูบ้รหิาร) ถงึขอ้บกพร่องในระบบการ

ควบคุมภายในอย่างทนัเวลา เพือ่ใหผู้ท้ี่

เกี่ยวขอ้งปรบัปรุงและแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
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 Provide only “Reasonable Assurance” (not 

absolute assurance) of achieving the entity’s 

objectives 
 

 Cannot prevent: 

› bad judgment or decisions 

› Human errors 

› Power Override or circumvent internal control 

› Collusion (a secret agreement or cooperation between 

two or more employees for an illegal or dishonest purpose; 

especially family members) 

› external events or factors 
 

 Cost-benefit 
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