การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit) อ.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
การทุจริ ตจะต้องประกอบไปด้วยการกระทาดังต่อไปนี้ (ตามความหมายของ IIA มาตราฐาน 1210)
1.
2.
3.
4.

เจตนา ******
ล่ อลวงหรือปกปิ ด ไม่ ว่าจะโดยวิธการใดทั้งในการจัดทาเอกสารหรือว่ าคาพูด
ให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์
เกิดความเสี ยหายแก่ ผ้ ถู ูกกระทา เช่ น บริษทั ลูกค้ า ผู้ค้า เพือ่ น ฯลฯ

การทุ จริ ตเป็ นโทษทางกฎหมายอาญาซึ่ งจะผิดกฎหมายได้ตอ้ งผิ ดครบองค์ประกอบทั้ง 4 แต่ ถา้ เป็ น
ระเบียบของบริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประกอบทั้ง 4 ก็ถือว่าเป็ นการทุจริ ตได้ แต่ท้ งั นี้ ข้ ึนอยู่กบั style การบริ หาร
ของผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้น ว่าจะเข้มงวดเข้มข้นขนาดไหน อย่างเช่ นถ้าเป็ นบริ ษทั สัญชาติ สิงคโปร์ แม้ผิดข้อเดี ยว
อาจจะแค่คิดเจตนาก็ถือว่าทุจริ ตเลยได้เหมือนกัน
ปั จจุบนั มีสมาคมต่อต้านการทุจริ ตสากล (Association of Certificated Fraud Examiners – ACFE) เป็ น
องค์กรสากลก่อตั้งประมาณ 20 ปี แล้ว เป็ นองค์กรที่ ร่วมมือกับ AICPA กับ IIA ในการกาหนดหลักการและ
เครื่ องมือการบริ หารความเสี่ ยงในเรื่ องการทุจริ ต และมีการจัดทา Fraud Examiners Manual คู่มือการตรวจสอบ
ทุจริ ต ที่กาหนดเรื่ องดังต่อไปนี้
1. รายการทางการเงินและการทุจริ ตในลักษณะต่างๆ ซึ่ งรายงานทางการเงินเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญของ
องค์กร เพราะสุ ดท้ายต่ อให้ปกปิ ดอย่างไรก็เจอทุ จริ ตจนได้จากการตรวจสอบรายงานทางการเงิ น
การตรวจไม่ได้จาเป็ นต้องรู ้ มาตราฐานการบัญชี แต่ จะต้องรู ้ วิธีการตกแต่งงบการเงิ น รู ้ วิธีการหา
Fraud จากรายงานทางการเงิน
2. กฎหมายและกระบวนการฟ้ องร้องในศาล ต้องดูให้ดีถา้ เจอเจตนาที่ตวั บุคคล ต้องตรวจสอบให้ดีก่อน
ไม่ง้ นั อาจจะโดนฟ้ องข้อหาหมิ่นประมาทได้
3. กระบวนการสอบสวน เป็ นกระบวนการพิสูจน์เจตนา ใครน่าจะเกี่ ยวข้อง ใครน่าจะได้ผลประโยชน์
บ้าง เก็บหลักฐานจากระบบ เก็บหลักฐานจากตัวบุคคล
4. อาชญวิทยา การป้ องกัน การลงโทษและจริ ยธรรมของ CFE
ข้อมูลสถิติปี 2010 Corruption Perception Index (CPI) โดยจัดลาดับ 178 ประเทศทัว่ โลก คะแนนเต็ม 10
ประเทศไทยได้คะแนน 3.5 ในขณะที่ประเทศที่ corruption น้อยที่สุดคือ New Zealand, Denmark, Singapore 9.3
คะแนน รองมาคือ Sweden, Finland 9.2 คะแนน สาหรับเอเชี ยประเทศ Hong Kong สู งสุ ดคือ 8.4 คะแนน Japan
7.8 คะแนน ในขณะที่กมั พูชา, ลาว ได้ 2.1 คะแนน เป็ นบรรยากาศที่ ใคร ๆ ก็ทา Fraud กันทัว่ ไป อยากได้อะไร
พิเศษก็จ่ายตังค์มา...ประเทศที่ได้คะแนนต่าสุ ดคือ พม่า และ อีรัก ได้ 1.4 คะแนน ต่าสุ ดใน 178 ประเทศที่สารวจ
ข้อมูล
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สาหรับประเทศไทยที่ตอนนี้ ได้คะแนน 3.5 ทั้งนี้ มีแนวทางว่าจะเพิ่มเป็ น 5 ภายในปี 2012 ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่
ท้าทาย (Challenge) สาหรับงานผูต้ รวจสอบภายในที่ “จะทาอย่ างไรให้ ลด Fraud case ได้ ” สถิติในประเทศไทย
จากการทุจริ ตคอร์รัปชันในภาคธุรกิจเอกชนไทยในช่วงปี 2543 – 2552 มีรูปแบบการทุจริ ตดังนี้
1. 73.23% การฝ่ าฝื นกฎระเบียบ

นัน่ คือต้องเน้นตรวจสอบแบบ compliance audit มากขึ้น

2. 10.31% การปกปิ ดข้อเท็จจริ ง หรื อ การสร้างข้อมูลเท็จ

เป็ นความเสี่ ย งที่ มี ส าระส าคัญ
Internal Audit (IA) ต้องระวัง

3. 7.63% การหลีกเลี่ยงภาษีอากร
4. 2.95% การยักยอกเงินบริ ษทั
การทุจริ ตส่ วนใหญ่เป็ นใครล่ะ......จากสถิติปี 2010 ACFE “Report to the Nation” พบว่าส่ วนใหญ่เป็ น
ผูช้ าย อายุประมาณ 41 – 50 ปี การศึกษาปริ ญญาตรี ตาแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี หรื อ Sale เพราะสามารถทา
Fraud ได้เยอะกว่าคนอื่น...หรื ออาจจะเป็ นเพราะงานบัญชี และงาน Sale เป็ นงานที่ค่อนข้างกดดันเยอะ โดยจะมี
พฤติกรรมประเภทร่ ารวยผิดปกติ ซึ่ งมีท้ งั ประเภทที่ทาคนเดียวหรื อร่ วมกับผูอ้ ื่น
ทีน้ ีเรามารู ้จกั ประเภทของการทุจริ ตกันดีกว่า เพราะถ้าเรารู ้จกั ประเภทของทุจริ ตแล้วจะให้ทาเราหาวิธีการ
ตรวจสอบ หาวิธีการป้ องกันให้เหมาะกับประเภทการทุจริ ตนั้น ๆ ต่อไป
1. การ Corruption เป็ นการละเมิดความไว้วางใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
a.
b.
c.
d.

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
ติดสิ นบน (Bribery)
เป็ นลักษณะการเสนอ
จ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อสิ ทธิ พิเศษ (Illegal Gratuities)
ถูกข่มขู่ / เรี ยกร้องผลประโยชน์ (Economic Extortion)
เป็ นลักษณะการสนอง

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องประกอบด้วย 2 ฝ่ าย แต่ 2 ฝ่ ายเกิดขัดแย้งกัน ฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่งต้องเสี ยผลประโยชน์กก็ ลายเป็ นความเสี่ ยงและจะเป็ น Fraud เมื่อบริ ษทั เกิดเป็ นฝ่ ายเสี ย
ประโยชน์ (กลับไปดูบนสุ ดถ้ามีบริ ษทั เกิดความเสี ยหายปุ๊ บ
กลายเป็ น Fraud ทันที เพราะ
มี 1. เจตนา 2. ล่อลวงหรื อปกปิ ด 3. ให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ แล้วทาให้ 4. บริ ษทั เสี ยหาย
ครบองค์ประกอบ
Fraud)
ยกตัวอย่าง ถ้าเราจะให้บริ ษทั พ่อแม่มา due งานบริ ษทั ของตัวเองได้ ถามว่าทาได้ไหม...
ตอบ..ทาได้ แต่ ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลก่ อน เป็ นการ Protect ป้ องกันตัว เองว่าไม่มีเจตนาปกปิ ด
ข้อเท็จจริ ง
การติดสิ นบน จะอยูบ่ นพื้นฐานของความสาเร็ จ ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องของการจัดซื้ อ, การ
ฮั้วประมูล เป็ นต้น
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การ Corruption ในส่ วนของบริ ษทั สามารถลดได้โดยการส่ งเสริ มของผูบ้ ริ หาร เช่น
1. ให้ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
2. ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูน้ าในการป้ องกันทุจริ ต สนับสนุ นส่ งเสริ มการควบคุมภายใน
ต้องมีนโยบายแนวคิดว่าเราจะไม่สนับสนุนการทุจริ ต เป็ นต้น
2. การยักยอกสิ นทรัพย์ (Asset Misappropriation)
a. เงินสด
i. ยักยอกเงินสดที่บนั ทึกอยูใ่ นบัญชีขององค์กร (Larceny : การลักขโมย)
เช่น เงินสดในมือ, เงินสดที่ตอ้ งนาเข้าธนาคาร คือบันทึกรับเงินเป็ น
assest ของบริ ษทั แล้วและต้องนาเงิ นไปฝากธนาคารแต่ระหว่างทางกลับเอา
เงินเข้ากระเป๋ าตัวเองก่อน...Key สาคัญคือ management review จะสามารถ
ช่วยป้ องกันและลดผลกระทบเรื่ องนี้ได้ อย่างน้อยก็เจอโดยเร็ ว
ii. ยักยอกเงินสดที่ยงั ไม่บนั ทึกบัญชีขององค์กร (Skimming)
เช่นไม่บนั ทึกรายการขาย หรื อบันทึกแต่บนั ทึกต่ากว่าที่เป็ นจริ ง, หรื อ
บัน ทึ ก ขายแล้ว ตั้ง เป็ นลู ก หนี้ ไว้แ ต่ เ งิ น สดจริ ง เก็ บ เข้า กระเป๋ าไปแล้ว ทิ้ ง
ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งก็ตดั หนี้สูญ , Lapping หรื อการเอาซึ่ งหน้า
iii. ยักยอกจากการเบิกจ่ายเงินสด (Fraudulent Disbursement)
เช่น เซ็นต์รับงานที่ยงั ไม่เสร็ จแต่จ่ายเงินเต็ม, จ่ายเงินให้พนักงานที่ไม่
มีตวั ตน, บันทึ กรายการค่ าใช้จ่ายมากเกิ นไป, ปลอมแปลงเอกสารเพื่ อเบิ ก
ค่าใช้จ่าย, การทาเรื่ องเบิ กหลายครั้ง, แก้ไขชื่ อผูร้ ับเงิน, เซ็นต์โดยไม่มีอานาจ
เป็ นต้น
b. ไม่ใช่เงินสด
i. การนาสิ นทรัพย์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ (Misuse)
ii. ยักยอกสิ นทรั พย์ที่ อยู่ในบัญ ชี ขององค์กร (Larceny) เช่ น จากการขอหรื อ
โยกย้ายทรัพย์สิน, ขายหรื อส่ งมอบ ,ซื้ อหรื อรับของ ยักยอกซึ่ งหน้าโดยไม่
ปกปิ ด
3. การตบแต่ งรายงาน (Fraudulent Statements)
a. รายงานทางการเงิ น เช่ น การบันทึ กสิ นทรั พย์หรื อรายรับมากเกิ นไปหรื อน้อยเกิ นไป
(Overstate or Understate), บันทึกบัญชี ต่างงวด , บันทึกรายรับปลอม, ปกปิ ดหนี้ สิน /
รายจ่าย, เปิ ดเผยในหมายเหตุไม่ครบถ้วน, ประเมินสิ นทรัพย์ไม่ถกู ต้อง เป็ นต้น
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b. รายงานที่ ไม่ใช่รายงานการเงิน เช่น ตบแต่งข้อมูลคุณสมบัติพนักงาน, ตบแต่งเอกสาร
ภายใน, ตบแต่งเอกสารภายนอก เป็ นต้น
สาเหตุของการทุจริต
Motive Pressure (แรงจูงใจ) + Means (ทาเป็ น รู้ วธิ ีการ) + Opportunity (มีโอกาส) = Fraud **
Fraud Triangle ทุกองค์ประกอบจะสู งเท่าใด หากบุคคลมี Integrity สู ง > ผลจะออกมา No Fraud หรื อ
Temptation (อยากทา แต่สุดท้ายไม่ได้ทา เพราะยังมีความซื่ อสัตย์อยู)่

Opportunity

Pressure
Integrity

Opportunity : There is a weakness in the system that I could exploit
Pressure/Motive : I want to or have a need to commit fraud
Integrity : I’m consume of that is in worth the risks
สิ่ งบอกเหตุการณ์ ทุจริต เนื่องจากระบบการควบคุมภายในองค์กรที่ไม่เพียงพอ เช่น
1. ไม่จากัดการเข้าถึงสิ นทรัพย์
2. ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบบันทึกรายการ
3. ไม่เปรี ยบเทียบสิ นทรัพย์กบั ของจริ ง (Reconciliation)
4. ไม่ปฏิบตั ิตามอานาจดาเนินการ
5. ขาดบุคคลากรหรื อบุคลากรขาดคุณสมบัติ
6. ขาดความรู ้หรื อการควบคุมด้าน IT
7. ร่ วมกันทุจริ ต
8. มีสินทรัพย์ที่มีมลู ค่าสูงจับต้องง่าย หยิบฉวยได้ง่าย
9. ไม่แยกอานาจหน้าที่ เช่ น คนจ่ายเงิ น (Cash control) คนดูแลทรัพย์สิน (Operation) คนอนุ มตั ิ
(Approval) คนบันทึก (Recording) ควรจะเป็ นคนละคนกัน
เป็ นต้น
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12 ลักษณะที่ระบุว่าอาจมีการทุจริตเกิดขึน้
1. ขวัญและกาลังใจของพนักงานต่า ***
2. เอกสารบกพร่ อง
3. การกระทบตัวเลขมักล่าช้า ***
4. ลูกค้ามักร้องเรี ยน ***
5. รายได้มกั ตกต่า
6. ปรับปรุ งตัวเลขบัญชีบ่อยครั้ง ***
7. สิ นค้าหายโดยไม่สอบสวน
8. ผลประกอบการที่คาดหวังสูงเกินไป ตั้งเป้ าเกินความจริ ง
9. มีข่าวลือรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. ใช้สาเนาเป็ นเอกสารจ่ายเงิน
11. ใช้ค่คู า้ เพียงแหล่งเดียว
12. อัตราพนักงานเข้าออกสูง ***
12 Red flags ระดับองค์ กร
1. กระจายอานาจโดยที่ระบบรายงานอ่อนแอ
2. ธุรกิจเติบโตแต่ขาดเงิน
3. มองภาพการเติบโตในอนาคตดีเกินไป
4. สัดส่ วนของหนี้สิน สูงเกินไป
5. มีรายการซับซ้อนตอนสิ้ นปี
6. ไม่มีการบังคับให้ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
7. มีรายการเกี่ยวโยงที่ผิดปกติ
8. ธุรกิจใกล้ประสบความล้มเหลว
9. ใช้สาเนาเป็ นเอกสารในการจ่ายเงิน
10. การจัดเตรี ยมที่ปฏิบตั ิไม่ได้
11. กาไรเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ
12. ความสัมพันธ์ของตัวเลขที่อธิ บายไม่ได้
วิธีการป้ องกันที่ได้ ผล
1. Surprise Audit
2. Rotation
3. Fraud Hotline
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* ความรับผิดชอบของ IA (1210, 1220, 2060, 2120, 2210)
1210. A1 ต้องขอความช่วยเหลือจากผูม้ ีความชานาญจากภายนอก ถ้าผูต้ รวจสอบภายในขาดความรู ้
ความสามารถที่ จาเป็ นในการตรวจสอบ เช่ น นักกฎหมาย นักบัญชี ผูส้ อบการทุจริ ต (CFE)
อาจช่ วยเหลือและให้คาแนะนาในเรื่ องการสอบสวนทุจริ ต หรื อความปลอดภัยขององค์กรใน
ด้านต่าง ๆ
1210. A2

ผูต้ รวจภายใน ต้องมีความรู ้เพียงพอในการประเมินความเสี่ ยงในการทุจริ ต และลักษณะที่
องค์กรจัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าว แต่ว่าผู้ตรวจสอบภายในต้ องไม่ ถูกคาดหวังว่ าจะมีความ
เชี่ยวชาญเท่ ากับผู้ที่มคี วามรับผิดชอบโดยตรงในด้ านการตรวจสอบและสอบสวนการทุจริต

PA 1210-1 ผูต้ รวจภายใน ควรมีความรู ้ในการบ่งชี้สิ่งบอกเหตุการณ์ทุจริ ต
1220. A1 ผูต้ รวจสอบภายในต้องมีความสุ ขุมรอบคอบ (Due Professional Care) โดยพิจารณาจาก การ
ขยายงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการตรวจสอบ, ความซับซ้อนหรื อสาระสาคัญของเรื่ อง
ที่ ให้ความมัน่ ใจ, ความเพียงพอและประสิ ทธิ ผลของกระบวนการกากับดูแล ความเสี่ ยงและ
การควบคุม, ความเป็ นไปได้ที่จะเกิดข้อบกพร่ อง การทุจริ ต และการละเมิดกฎระเบียบ
2060

CAE ต้ องรายงานผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการบริ ษัทให้ ทราบถึงวัตถุประสงค์ อานาจ
ดาเนินการ ความรับผิดชอบและผลการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนงานเป็ นระยะ ๆ รายงาน
ดังกล่ าวต้ องครอบคลุมความเสี่ ยงที่มีสาระสาคัญและการควบคุมที่มีอยู่รวมทั้งความเสี่ ยงใน
เรื่ องการทุจริ ต ประเด็นการกากับดูแลและเรื่ องอื่น ๆ ที่ผ้ ูบริ หารระดับสู งและคณะกรรมการ
บริษทั กาหนดให้ ปฏิบัติ

2120. A2 ผูต้ รวจภายใน ต้องประเมินความเป็ นไปได้ที่การทุจริ ตอาจเกิ ดขึ้ นและพิจารณาด้วยว่าควร
จัดการอย่างไรกับความเสี่ ยงนั้น
2210. A2 ผูต้ รวจภายใน ต้องคานึงถึงความเป็ นไปได้ที่จะเกิดข้อบกพร่ องที่มีสาระสาคัญ การทุจริ ต การ
ละเมิดกฎระเบียบ และความเสี่ ยงอื่นๆ ในขณะที่พฒั นาวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในไม่ ควรรับผิดชอบในเรื่อง Fraud investigation เนื่องจาก
1. ต้ องประเมินประสิ ทธิผลของกระบวนการ Fraud investigation
2. ขาด Resource เช่ น Investigators and Forensics Specialists
อย่ างไรก็ดี ผู้ตรวจสอบภายในอาจรั บผิดชอบเป็ น Fraud investigation ก็ได้ แต่ ต้องระบุภาระหน้ าที่
ให้ ชัดเจนใน Fraud policy และ Internal Audit Charter
86.2% ระบุว่า ผู้ตรวจสอบภายใน ควรให้ ความมั่นใจว่ าโปรแกรมการป้ องกันและการตรวจจับการ
ทุจริตขององค์ กรมีลกั ษณะ Proactive และทางานอย่ างมีประสิ ทธิผล
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การป้ องกันที่ผ้ บู ริหารควรพิจารณา : 8 Key steps of IOSF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความรับผิดชอบ (Responsibility) หากพบเห็นการทุจริ ตแต่ไม่แจ้ง ถือว่าเป็ นการสมรู ้ร่วมคิด
จริ ยธรรม/จรรยาบรรณ(Code of Conducts) ทาอย่างไรให้คนมีจิตใต้สานึกมากขึ้น
การอบรม (Training)
การป้ องกันผูร้ ายงาน (Whistle Blowing Policy) กรณี มีผพู ้ บทุจริ ตแล้วมีการแจ้งผูบ้ ริ หาร ให้มี
การปกป้ อง คล้าย ๆ กันพยานให้ปลอดภัย
การให้รางวัล (Reward system)
การลงโทษ (Disciplinary Measurements)
การจ้างและรักษาไว้ซ่ ึ งคนดี (Embody & Promote Right People)
การมีโครงการที่มีประโยชน์ (Counseling program)

การป้ องกันที่ผ้ ตู รวจสอบภายในควรสนับสนุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปรับปรุ งจริ ยธรรม/จรรยาบรรณ
จัดตั้งและมีส่วนร่ วมในคณะกรรมการจริ ยธรรม
อบรมและหาบรรทัดฐาน
จัดตั้งและดูแล Ethical website
จัดตั้งและดูแล Ethical Hotline
จัดตั้งและดูแล Whistle Blower Protection
มีส่วนร่ วมในโปรแกรมบริ หารความเสี่ ยงทุจริ ต(FRMP)
รายงาน ACและBOD ในความก้าวหน้าของ FRMP และกิจกรรมส่ งเสริ มการพัฒนาจริ ยธรรม

การบริหารความเสี่ ยงเรื่องการทุจริต ***
1. Fraud Risk Governance เพื่อแสดงท่าทีของผูบ้ ริ หาร Tone at the Top
- Board of Director มัน่ ใจว่าผูบ้ ริ หารมี FRA ที่มีประสิ ทธิ ผล
- Audit Committee : Proactive approach ในการติดตามผล FRA
- Management ออกแบบ สร้าง FRMP และรายงาน BOD
- Staff ต้องเข้าใจ Red Flag และรายงานเมื่อพบสิ่ งบอกเหตุ
- Internal Auditing ประเมิน FRA และให้ความมัน่ ใจต่อ BOD
2. Fraud Risk Assessment (FRA) เพื่อลดความเสี่ ยง
- FRA ถือเป็ นส่ วนหนึ่งที่พฒั นามาจาก Risk Assessment ของ ERM
- Risk Assessment Team ประกอบด้วยสมาชิกทุกคนในองค์กร
- Fraud Risk Identification - RA Team ควรใช้เทคนิค Brainstorming
- Assessment Techniques - เน้นสาระสาคัญและโอกาสที่จะเกิดขึ้น
- Response to Residual Fraud Risk - ขึ้นกับ Risk Tolerance ขององค์กร
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3. Fraud Prevention (FP) เพื่อป้ องกันทุจริ ต
- Fraud Prevention Control ต้องร่ วมกันทา
- Documentation of FP techniques มีเทคนิคเป็ นเอกสาร
- Assessing the Organization’s FP ใช้ Scorecard
- Continuous monitoring of FP controls ใช้ audit
4. Fraud Detection เพื่อตรวจจับถ้าการป้ องกันไม่สาเร็ จ
- Fraud controls มีวิธีบ่งชี้การทุจริ ต
- Documentation of FD techniques มีเทคนิคเป็ นเอกสาร
- Assessing the Organization’s FD ใช้ Scorecard
- Continuous monitoring of FD controls ใช้ Process owner
5. Fraud Investigation & Correction Action เพื่อสนับสนุนการสอบสวน การป้ องกันและแก้ไข
- Fraud Investigation and response protocols เกณฑ์ต่าง ๆ
- Conducting the investigation การจัดลาดับความสาคัญ
- Reporting the results การเปิ ดเผยและแจกจ่ายผล
- Corrective Action วิธีการแก้ไข
- Measurement วิธีการวัดผล
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