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แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในด้านเงินลงทุนของสหกรณ์ 
 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 
การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงโดยสภาพของธุรกิจ การมีการควบคุมภายในที่ดี             

จะช่วยป้องกันและบริหารความเสี่ยง หรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ดังนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะต้องด าเนินการให้มั่นใจว่า สหกรณ์มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
อย่างเพียงพอ ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินเป็นไปตามระเบียบ       
ที่นายทะเบียนสหกรณ์และมาตรฐานการบัญชีก าหนด ทั้งนี้ ให้สหกรณ์ที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 ของทุนของสหกรณ์ ต้องประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในด้านเงินลงทุนอย่างน้อยทุกปี  

 
วัตถุประสงค์ของการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในด้านเงินลงทุน มีเพ่ือให้มั่นใจว่า 

1. สหกรณ์มีการควบคุมภายในด้านเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
2. การควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในด้านเงินลงทุนของสหกรณ์ จัดท า
ตามแนวคิด COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 
การน าไปใช ้

สหกรณ์ต้องทบทวนความเพียงพอของการควบคุมภายในด้านเงินลงทุนเพ่ิมเติม หากเกิด
เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ การประเมินฯ ดังกล่าวควรผ่านการ
พิจารณาของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ด้วย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน  
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      แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในด้านเงินลงทุนของสหกรณ์ 
 

 
 
 

กิจกรรม ใช ่ ไม่ใช ่
เหตุผล/กิจกรรม

ทดแทน 
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)    

1.  การลงทุนเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง     

 

1.1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ ........... ...........  
1.2 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ........... ...........  
1.3 ประมวลรัษฎากร ........... ...........  

2. มีการก าหนดแผน/นโยบายในการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร         
2.1 จ านวนเงินที่จะลงทุน และสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์

แต่ละประเภท ........... ........... 
 

2.2 วัตถุประสงค์ในการถือเงินลงทุน ........... ...........  
2.3  ระยะเวลาในการลงทุน ........... ...........  
2.4  อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ ........... ...........  
2.5  ทางเลือกในการลงทุน (ลงทุนด้วยตัวเอง/ผ่าน บลง.) ........... ...........  
2.6  เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผล/ประเมินการลงทุน ........... ...........  
2.7  การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนที่อาจเกิดข้ึน ........... ...........  

3.  มีการสื่อสารแผน/นโยบายในการลงทุนให้คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ........... ........... 

 

4.  มีการมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการลงทุนให้กับคณะกรรมการ
และบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม ........... ........... 

 

5.  มีการอบรมและพัฒนาความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ของสหกรณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการบัญชี    

 

5.1  คณะกรรมการด าเนินการ ........... ...........  
5.2  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ........... ...........  
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กิจกรรม ใช ่ ไม่ใช ่
เหตุผล/กิจกรรม

ทดแทน 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)    

6.  มีการจัดท างบการเงินและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุน 
ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ........... ........... 

 

7.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกสหกรณ์ ........... ........... 

 

8.  มีการประเมินความส าคัญของความเสี่ยงจากการลงทุน             
ทั้งโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ........... ........... 

 

9.  มีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการ
ลงทุน ........... ........... 

 

10.  มีการสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการ    
และเจ้าหน้าที่ซึ่งเก่ียวข้องกับการลงทุนทราบและถือปฏิบัติ ........... ........... 

 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)    
11.  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์    

11.1 การซื้อ ........... ...........  
11.2 การขาย ........... ...........  
11.3 การน าเงินลงทุนไปค้ าประกันหนี้สิน ........... ...........  

12. มีการอนุมัติการลงทุนในแต่ละกิจกรรม ก่อนการด าเนินการ              
12.1 การซื้อ ........... ...........  
12.2 ขายเงินลงทุน ........... ...........  
12.3 การบันทึกบัญชีเงินลงทุน ........... ...........  

13. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ต่อไปนี้ 
ออกจากกนัอย่างเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน   

 

13.1 หน้าที่อนุมัติเงินลงทุน ........... ...........  
13.2 หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศเงินลงทุน ........... ...........  
13.3 หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์เงินลงทุน ........... ...........  

    14. กรณีลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันสิ้นป ี
มีการสอบทานรายการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนเปรียบเทียบกับหลักฐาน
การแสดงมูลยุติธรรมของเงินลงทุน ........... ........... 
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กิจกรรม ใช ่ ไม่ใช ่
เหตุผล/กิจกรรม

ทดแทน 
15.  มีการตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของเอกสาร

ประกอบการบันทึกบัญชี ........... ........... 
 

16.  จัดท าทะเบียนคุมเงินลงทุนเป็นปัจจุบัน   ........... ...........  
17.  มีการเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์เงินลงทุนในที่ปลอดภัย ........... ...........  
18.  ตรวจนับเอกสารสิทธิ์เงินลงทุนเปรียบเทียบกับทะเบียนคุม 

อย่างสม่ าเสมอ เช่น ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ
สับเปลี่ยนผู้มีหน้าที่เก็บรักษา/จัดท าบัญชี เป็นต้น   ........... ........... 

 

19.  มีการยืนยันยอดเงินลงทุนที่เก็บรักษาโดยบุคคลภายนอก   
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนผู้มีหน้าที่เก็บรักษา
หลักทรัพย์ เป็นต้น    ........... ........... 

 

20. มีการทบทวนแผน/นโยบายการลงทุนอย่างสม่ าเสมอ          
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
การลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ........... ........... 

 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & 
Communication)   

 

21. มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ/ขายเงินลงทุน    
21.1 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) เช่น แนวโน้ม

ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต วัฏจักรเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐ  ........... ........... 
 

21.2  การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis)       
เช่น การวิเคราะห์วงจรของอุตสาหกรรม โครงสร้างของระบบภาษี 
โครงสร้างของอุตสาหกรรม เป็นต้น ........... ........... 

 

21.3 การวิเคราะห์บริษัท (Company Analysis) เช่น 
ประสบการณ์และความนา่เชื่อถือ บุคคลที่เป็นทีมบริหาร                   
ขีดความสามารถด้านการตลาด การวิเคราะห์งบการเงินทั้งในอดีต   
และปัจจุบัน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ........... ........... 

 

22. กรณีได้รับแจ้งข้อสังเกต/ข้อบกพร่องการควบคุมภายใน      
ด้านเงินลงทุนจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานที่
ก ากับดูแล ได้มีการพิจารณา และด าเนินการแก้ไขอย่างครบถ้วน ........... ........... 
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กิจกรรม ใช ่ ไม่ใช ่
เหตุผล/กิจกรรม

ทดแทน 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)    

23. มีการประเมินผลและรายงานการลงทุนสม่ าเสมอ เพ่ือประเมินว่า
การลงทุนคุ้มที่จะถือต่อไปหรือไม่ ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน เช่น 
การจ ากัดวงเงินลงทุน การซื้อเพ่ิม หรือการขาย เป็นต้น      

 

23.1 มีการสอบทานการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่สหกรณ์ก าหนด  ........... ........... 

 

23.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนทั้งปัจจัยภายในและภายนอก        
 1) ปัจจัยภายใน เช่น ฐานะการเงินของสหกรณ์ ความรู้

ความสามารถของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ........... ........... 

 

 2) ปัจจัยภายนอก เช่น การลดระดับความน่าเชื่อถือ 
ของผู้ออกตราสาร มูลค่ายุติรรมของเงินลงทุนลดลงอย่างมีสาระส าคัญ 
ราคาตลาดของเงินลงทุน (Market Value) ลดลงจากราคาตามบัญชี        
การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดทางกฎหมายที่กระทบต่อการลงทุน เป็นต้น ........... ........... 

 

23.3 มีการสอบทานสัดส่วนการลงทุน เปรียบเทียบกับทุน 
ของสหกรณ์ โดยสัดส่วนเงินลงทุนต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด (ร้อยละ 10 ของทุนของสหกรณ์)  ........... ........... 

 

23.4 มีการรายงานผลการประเมินและติดตามการลงทุน     
ให้คณะกรรมการพิจารณา และสื่อสารให้สมาชิกทราบ ........... ........... 

 

24. มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามการควบคุมฯ โดยการประเมิน
ตนเองหรือประเมินโดยอิสระจากผู้ตรวจสอบกิจการ/ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน    ........... ........... 
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วิธีการจัดท าแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในด้านเงินลงทุน 
แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในด้านเงินลงทุน  มีค าตอบให้เลือก    

2 ค าตอบ โดยต้องเลือกเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น คือ 
1) “ใช่” หมายถึง  สหกรณ์มีการควบคุมภายในตามข้อถามที่ก าหนด 

กรณีสหกรณ์ไม่มีการควบคุมภายในตามที่ข้อถามก าหนด แต่มีการควบคุมอ่ืนที่สามารถ
ทดแทนได้  ให้เลือกช่อง “ใช่” และต้องมีค าอธิบายการควบคุมอ่ืนทดแทน รวมทั้งต้องบันทึกรายละเอียด
การควบคุมอ่ืนทดแทนให้ชัดเจน  

2) “ไม่ใช่” หมายถึง สหกรณ์ไม่มีการควบคุมภายใน หรือมีบ้าง ไม่ปฏิบัติเป็นประจ า ไม่สม่ าเสมอ  
ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ในกรณีข้อถามข้อที่ 1 การลงทุนเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
สหกรณ์ต้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งระบุผลกระทบและความเสียหายที่เกิดข้ึน  

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินพบว่า 
สหกรณ์ยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มี หรือมีแล้วแต่ไม่เหมาะสม) 
จะต้องอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขไว้ด้วย 
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