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การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)  อ.ศิวะรักษ์ พนิิจารมณ์ 

การทุจริตจะตอ้งประกอบไปดว้ยการกระท าดงัต่อไปน้ี (ตามความหมายของ IIA มาตราฐาน 1210) 

1. เจตนา ****** 
2. ล่อลวงหรือปกปิด ไม่ว่าจะโดยวธิการใดทั้งในการจดัท าเอกสารหรือว่าค าพูด 
3. ให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ 
4. เกดิความเสียหายแก่ผู้ถูกกระท า เช่น บริษทั ลูกค้า ผู้ค้า เพือ่น ฯลฯ 

การทุจริตเป็นโทษทางกฎหมายอาญาซ่ึงจะผิดกฎหมายไดต้อ้งผิดครบองค์ประกอบทั้ ง 4 แต่ถา้เป็น
ระเบียบของบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระกอบทั้ง 4 กถื็อวา่เป็นการทุจริตได ้แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั style การบริหาร
ของผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้น ว่าจะเขม้งวดเขม้ขน้ขนาดไหน อย่างเช่นถา้เป็นบริษทัสัญชาติสิงคโปร์แมผ้ิดขอ้เดียว
อาจจะแค่คิดเจตนากถื็อวา่ทุจริตเลยไดเ้หมือนกนั  

ปัจจุบนัมีสมาคมต่อตา้นการทุจริตสากล (Association of Certificated Fraud Examiners – ACFE) เป็น
องค์กรสากลก่อตั้งประมาณ 20 ปีแลว้ เป็นองค์กรท่ีร่วมมือกบั AICPA กบั IIA ในการก าหนดหลกัการและ
เคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงในเร่ืองการทุจริต และมีการจดัท า Fraud Examiners Manual คู่มือการตรวจสอบ
ทุจริต ท่ีก าหนดเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. รายการทางการเงินและการทุจริตในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงรายงานทางการเงินเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัของ
องค์กร เพราะสุดทา้ยต่อให้ปกปิดอย่างไรก็เจอทุจริตจนไดจ้ากการตรวจสอบรายงานทางการเงิน    
การตรวจไม่ไดจ้ าเป็นตอ้งรู้มาตราฐานการบญัชี แต่จะตอ้งรู้วิธีการตกแต่งงบการเงิน รู้วิธีการหา 
Fraud จากรายงานทางการเงิน 

2. กฎหมายและกระบวนการฟ้องร้องในศาล ตอ้งดูใหดี้ถา้เจอเจตนาท่ีตวับุคคล ตอ้งตรวจสอบใหดี้ก่อน
ไม่งั้นอาจจะโดนฟ้องขอ้หาหม่ินประมาทได ้

3. กระบวนการสอบสวน เป็นกระบวนการพิสูจน์เจตนา ใครน่าจะเก่ียวขอ้ง ใครน่าจะไดผ้ลประโยชน์
บา้ง เกบ็หลกัฐานจากระบบ เกบ็หลกัฐานจากตวับุคคล 

4. อาชญวิทยา การป้องกนั การลงโทษและจริยธรรมของ CFE  

ขอ้มูลสถิติปี 2010 Corruption Perception Index (CPI) โดยจดัล าดบั 178 ประเทศทัว่โลก คะแนนเต็ม 10 
ประเทศไทยไดค้ะแนน 3.5 ในขณะท่ีประเทศท่ี corruption นอ้ยท่ีสุดคือ New Zealand, Denmark, Singapore 9.3 
คะแนน รองมาคือ Sweden, Finland 9.2 คะแนน ส าหรับเอเชียประเทศ Hong Kong  สูงสุดคือ 8.4 คะแนน Japan 
7.8 คะแนน ในขณะท่ีกมัพูชา, ลาว ได ้2.1 คะแนน เป็นบรรยากาศท่ีใคร ๆ ก็ท า Fraud กนัทัว่ไป อยากไดอ้ะไร
พิเศษก็จ่ายตงัคม์า...ประเทศท่ีไดค้ะแนนต ่าสุดคือ พม่า และ อีรัก ได ้1.4 คะแนน ต ่าสุดใน 178 ประเทศท่ีส ารวจ
ขอ้มลู 
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ส าหรับประเทศไทยท่ีตอนน้ีไดค้ะแนน 3.5 ทั้งน้ีมีแนวทางว่าจะเพ่ิมเป็น 5 ภายในปี 2012 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี 
ทา้ทาย (Challenge) ส าหรับงานผูต้รวจสอบภายในท่ี “จะท าอย่างไรให้ลด Fraud case ได้” สถิติในประเทศไทย
จากการทุจริตคอร์รัปชนัในภาคธุรกิจเอกชนไทยในช่วงปี 2543 – 2552 มีรูปแบบการทุจริตดงัน้ี 

1. 73.23% การฝ่าฝืนกฎระเบียบ     นัน่คือตอ้งเนน้ตรวจสอบแบบ compliance audit มากข้ึน 

2. 10.31% การปกปิดขอ้เทจ็จริง หรือ การสร้างขอ้มลูเทจ็ เป็นความเส่ียงท่ีมีสาระส าคัญ 
Internal Audit (IA) ตอ้งระวงั 

3. 7.63%  การหลีกเล่ียงภาษีอากร 

4. 2.95%  การยกัยอกเงินบริษทั  

การทุจริตส่วนใหญ่เป็นใครล่ะ......จากสถิติปี 2010 ACFE “Report to the Nation” พบว่าส่วนใหญ่เป็น
ผูช้าย อายปุระมาณ 41 – 50 ปี การศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีหรือ Sale เพราะสามารถท า 
Fraud ไดเ้ยอะกว่าคนอ่ืน...หรืออาจจะเป็นเพราะงานบญัชีและงาน Sale เป็นงานท่ีค่อนขา้งกดดนัเยอะ โดยจะมี
พฤติกรรมประเภทร ่ารวยผิดปกติ ซ่ึงมีทั้งประเภทท่ีท าคนเดียวหรือร่วมกบัผูอ่ื้น  

ทีน้ีเรามารู้จกัประเภทของการทุจริตกนัดีกวา่ เพราะถา้เรารู้จกัประเภทของทุจริตแลว้จะใหท้ าเราหาวิธีการ
ตรวจสอบ หาวิธีการป้องกนัใหเ้หมาะกบัประเภทการทุจริตนั้น ๆ ต่อไป 

1. การ Corruption เป็นการละเมิดความไวว้างใจเพ่ือผลประโยชนส่์วนตวั 

a. ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of interest)   
b. ติดสินบน (Bribery)    เป็นลกัษณะการเสนอ 
c. จ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธิพิเศษ (Illegal Gratuities) 
d. ถกูข่มขู่ / เรียกร้องผลประโยชน ์(Economic Extortion)  เป็นลกัษณะการสนอง 

การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ตอ้งประกอบดว้ย 2 ฝ่าย แต่ 2 ฝ่ายเกิดขดัแยง้กนั ฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงตอ้งเสียผลประโยชน์กก็ลายเป็นความเส่ียงและจะเป็น Fraud เม่ือบริษทัเกิดเป็นฝ่ายเสีย
ประโยชน ์(กลบัไปดูบนสุดถา้มีบริษทัเกิดความเสียหายปุ๊บ         กลายเป็น Fraud ทนัที เพราะ
มี 1. เจตนา  2. ล่อลวงหรือปกปิด  3. ใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ แลว้ท าให ้ 4. บริษทัเสียหาย    
 ครบองคป์ระกอบ  Fraud) 

ยกตวัอยา่ง ถา้เราจะใหบ้ริษทัพ่อแม่มา due งานบริษทัของตวัเองได ้ถามว่าท าไดไ้หม...
ตอบ..ท าได ้แต่ตอ้งเปิดเผยข้อมูลก่อน เป็นการ Protect ป้องกนัตวัเองว่าไม่มีเจตนาปกปิด
ขอ้เทจ็จริง  

การติดสินบน จะอยูบ่นพ้ืนฐานของความส าเร็จ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการจดัซ้ือ, การ
ฮั้วประมลู เป็นตน้ 
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การ Corruption ในส่วนของบริษทัสามารถลดไดโ้ดยการส่งเสริมของผูบ้ริหาร เช่น  

1. ใหผ้ลประโยชนอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 

2. ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าในการป้องกนัทุจริต สนบัสนุนส่งเสริมการควบคุมภายใน 
ตอ้งมีนโยบายแนวคิดวา่เราจะไม่สนบัสนุนการทุจริต เป็นตน้ 

2. การยกัยอกสินทรัพย์ (Asset Misappropriation)  

a. เงินสด 

i. ยกัยอกเงินสดท่ีบนัทึกอยูใ่นบญัชีขององคก์ร (Larceny : การลกัขโมย)  

เช่น เงินสดในมือ, เงินสดท่ีตอ้งน าเขา้ธนาคาร คือบนัทึกรับเงินเป็น 
assest ของบริษทัแลว้และตอ้งน าเงินไปฝากธนาคารแต่ระหว่างทางกลบัเอา
เงินเขา้กระเป๋าตวัเองก่อน...Key ส าคญัคือ management review จะสามารถ
ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบเร่ืองน้ีได ้อยา่งนอ้ยกเ็จอโดยเร็ว 

ii. ยกัยอกเงินสดท่ียงัไม่บนัทึกบญัชีขององคก์ร (Skimming)  

เช่นไม่บนัทึกรายการขาย หรือบนัทึกแต่บนัทึกต ่ากว่าท่ีเป็นจริง, หรือ
บันทึกขายแล้วตั้ งเป็นลูกหน้ีไวแ้ต่เงินสดจริงเก็บเข้ากระเป๋าไปแล้ว ท้ิง
ระยะเวลาอีกระยะหน่ึงกต็ดัหน้ีสูญ , Lapping  หรือการเอาซ่ึงหนา้ 

iii. ยกัยอกจากการเบิกจ่ายเงินสด (Fraudulent Disbursement)  

เช่น เซ็นตรั์บงานท่ียงัไม่เสร็จแต่จ่ายเงินเตม็, จ่ายเงินใหพ้นกังานท่ีไม่
มีตวัตน, บนัทึกรายการค่าใช้จ่ายมากเกินไป, ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือเบิก
ค่าใชจ่้าย, การท าเร่ืองเบิกหลายคร้ัง, แกไ้ขช่ือผูรั้บเงิน, เซ็นตโ์ดยไม่มีอ านาจ 
เป็นตน้ 

b. ไม่ใช่เงินสด 

i. การน าสินทรัพยไ์ปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์(Misuse) 

ii. ยกัยอกสินทรัพยท่ี์อยู่ในบญัชีขององค์กร (Larceny) เช่น จากการขอหรือ
โยกยา้ยทรัพยสิ์น, ขายหรือส่งมอบ ,ซ้ือหรือรับของ ยกัยอกซ่ึงหนา้โดยไม่
ปกปิด  

3. การตบแต่งรายงาน (Fraudulent Statements) 

a. รายงานทางการเงิน เช่น การบนัทึกสินทรัพยห์รือรายรับมากเกินไปหรือนอ้ยเกินไป 
(Overstate or Understate), บนัทึกบญัชีต่างงวด , บนัทึกรายรับปลอม, ปกปิดหน้ีสิน / 
รายจ่าย, เปิดเผยในหมายเหตุไม่ครบถว้น, ประเมินสินทรัพยไ์ม่ถกูตอ้ง เป็นตน้ 
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b. รายงานท่ีไม่ใช่รายงานการเงิน เช่น ตบแต่งขอ้มูลคุณสมบติัพนกังาน, ตบแต่งเอกสาร
ภายใน, ตบแต่งเอกสารภายนอก เป็นตน้ 

 

 
 
 

Fraud Triangle ทุกองคป์ระกอบจะสูงเท่าใด หากบุคคลมี Integrity สูง > ผลจะออกมา No Fraud หรือ                  
Temptation (อยากท า แต่สุดทา้ยไม่ไดท้ า เพราะยงัมีความซ่ือสตัยอ์ยู)่ 

 
 
 
 
 
 
 

     
  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 

 
ส่ิงบอกเหตุการณ์ทุจริต เน่ืองจากระบบการควบคุมภายในองคก์รท่ีไม่เพียงพอ เช่น 

1. ไม่จ ากดัการเขา้ถึงสินทรัพย ์
2. ไม่มีผูรั้บผิดชอบบนัทึกรายการ 
3. ไม่เปรียบเทียบสินทรัพยก์บัของจริง (Reconciliation) 
4. ไม่ปฏิบติัตามอ านาจด าเนินการ 
5. ขาดบุคคลากรหรือบุคลากรขาดคุณสมบติั 
6. ขาดความรู้หรือการควบคุมดา้น IT 
7. ร่วมกนัทุจริต  
8. มีสินทรัพยท่ี์มีมลูค่าสูงจบัตอ้งง่าย หยิบฉวยไดง่้าย 
9. ไม่แยกอ านาจหนา้ท่ี เช่น คนจ่ายเงิน (Cash control) คนดูแลทรัพยสิ์น (Operation) คนอนุมติั 

(Approval) คนบนัทึก (Recording) ควรจะเป็นคนละคนกนั 

เป็นตน้ 
 

Opportunity

Integrity

Pressure

สาเหตุของการทุจริต   

Motive Pressure (แรงจูงใจ) + Means (ท าเป็น รู้วธีิการ) + Opportunity (มโีอกาส) = Fraud ** 
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12 ลกัษณะที่ระบุว่าอาจมกีารทุจริตเกดิขึน้ 
1. ขวญัและก าลงัใจของพนกังานต ่า *** 
2. เอกสารบกพร่อง 
3. การกระทบตวัเลขมกัล่าชา้ *** 
4. ลกูคา้มกัร้องเรียน *** 
5. รายไดม้กัตกต ่า 
6. ปรับปรุงตวัเลขบญัชีบ่อยคร้ัง *** 
7. สินคา้หายโดยไม่สอบสวน 
8. ผลประกอบการท่ีคาดหวงัสูงเกินไป ตั้งเป้าเกินความจริง 
9. มีข่าวลือรายการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
10. ใชส้ าเนาเป็นเอกสารจ่ายเงิน 
11. ใชคู้่คา้เพียงแหล่งเดียว 
12. อตัราพนกังานเขา้ออกสูง *** 

 
12 Red flags ระดบัองค์กร 

1. กระจายอ านาจโดยท่ีระบบรายงานอ่อนแอ 
2. ธุรกิจเติบโตแต่ขาดเงิน 
3. มองภาพการเติบโตในอนาคตดีเกินไป 
4. สดัส่วนของหน้ีสิน สูงเกินไป 
5. มีรายการซบัซอ้นตอนส้ินปี 
6. ไม่มีการบงัคบัใหป้ฏิบติัตามจริยธรรม 
7. มีรายการเก่ียวโยงท่ีผิดปกติ 
8. ธุรกิจใกลป้ระสบความลม้เหลว 
9. ใชส้ าเนาเป็นเอกสารในการจ่ายเงิน 
10. การจดัเตรียมท่ีปฏิบติัไม่ได ้
11. ก าไรเพ่ิมข้ึนอยา่งผิดปกติ 
12. ความสมัพนัธ์ของตวัเลขท่ีอธิบายไม่ได ้
 

วธีิการป้องกนัที่ได้ผล  
1. Surprise Audit 
2. Rotation 
3. Fraud Hotline 
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* ความรับผดิชอบของ IA (1210, 1220, 2060, 2120, 2210) 

1210. A1   ตอ้งขอความช่วยเหลือจากผูมี้ความช านาญจากภายนอก ถา้ผูต้รวจสอบภายในขาดความรู้
ความสามารถท่ีจ าเป็นในการตรวจสอบ เช่น นักกฎหมาย นกับญัชี ผูส้อบการทุจริต (CFE) 
อาจช่วยเหลือและใหค้ าแนะน าในเร่ืองการสอบสวนทุจริตหรือความปลอดภยัขององค์กรใน
ดา้นต่าง ๆ  

1210. A2   ผูต้รวจภายใน ตอ้งมีความรู้เพียงพอในการประเมินความเส่ียงในการทุจริต และลกัษณะท่ี
องค์กรจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว แต่ว่าผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ถูกคาดหวังว่าจะมีความ
เช่ียวชาญเท่ากบัผู้ที่มคีวามรับผดิชอบโดยตรงในด้านการตรวจสอบและสอบสวนการทุจริต 

PA 1210-1 ผูต้รวจภายใน ควรมีความรู้ในการบ่งช้ีส่ิงบอกเหตุการณ์ทุจริต 

1220. A1 ผูต้รวจสอบภายในตอ้งมีความสุขุมรอบคอบ (Due Professional Care) โดยพิจารณาจาก การ
ขยายงานเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ, ความซบัซอ้นหรือสาระส าคญัของเร่ือง
ท่ีให้ความมัน่ใจ, ความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการก ากบัดูแล ความเส่ียงและ
การควบคุม, ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดขอ้บกพร่อง การทุจริต และการละเมิดกฎระเบียบ 

2060 CAE ต้องรายงานผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ อ านาจ
ด าเนินการ ความรับผดิชอบและผลการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนงานเป็นระยะ ๆ รายงาน
ดังกล่าวต้องครอบคลุมความเส่ียงที่มีสาระส าคัญและการควบคุมที่มีอยู่รวมทั้งความเส่ียงใน
เร่ืองการทุจริต ประเด็นการก ากับดูแลและเร่ืองอื่น ๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
บริษทัก าหนดให้ปฏิบัติ 

2120. A2 ผูต้รวจภายใน ตอ้งประเมินความเป็นไปไดท่ี้การทุจริตอาจเกิดข้ึนและพิจารณาดว้ยว่าควร
จดัการอยา่งไรกบัความเส่ียงนั้น 

2210. A2    ผูต้รวจภายใน ตอ้งค านึงถึงความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญั การทุจริต การ
ละเมิดกฎระเบียบ และความเส่ียงอ่ืนๆ ในขณะท่ีพฒันาวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรรับผดิชอบในเร่ือง Fraud investigation เนื่องจาก 

1. ต้องประเมนิประสิทธิผลของกระบวนการ Fraud investigation 

2. ขาด Resource เช่น Investigators and Forensics Specialists 

อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจสอบภายในอาจรับผิดชอบเป็น Fraud investigation ก็ได้แต่ต้องระบุภาระหน้าที่
ให้ชัดเจนใน Fraud policy และ Internal Audit Charter 

86.2% ระบุว่า ผู้ตรวจสอบภายใน ควรให้ความมั่นใจว่าโปรแกรมการป้องกันและการตรวจจับการ
ทุจริตขององค์กรมลีกัษณะ Proactive และท างานอย่างมปีระสิทธิผล 
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การป้องกนัที่ผู้บริหารควรพจิารณา : 8 Key steps of IOSF: 

1. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หากพบเห็นการทุจริตแต่ไม่แจง้ ถือวา่เป็นการสมรู้ร่วมคิด 
2. จริยธรรม/จรรยาบรรณ(Code of Conducts) ท าอยา่งไรใหค้นมีจิตใตส้ านึกมากข้ึน 
3. การอบรม (Training) 
4. การป้องกนัผูร้ายงาน (Whistle Blowing Policy) กรณีมีผูพ้บทุจริตแลว้มีการแจง้ผูบ้ริหาร ให้มี

การปกป้อง คลา้ย ๆ กนัพยานใหป้ลอดภยั 
5. การใหร้างวลั (Reward system) 
6. การลงโทษ (Disciplinary Measurements) 
7. การจา้งและรักษาไวซ่ึ้งคนดี (Embody & Promote Right People) 
8. การมีโครงการท่ีมีประโยชน์ (Counseling program) 

การป้องกนัที่ผู้ตรวจสอบภายในควรสนับสนุน    

1. ปรับปรุงจริยธรรม/จรรยาบรรณ 
2. จดัตั้งและมีส่วนร่วมในคณะกรรมการจริยธรรม 
3. อบรมและหาบรรทดัฐาน 
4. จดัตั้งและดูแล Ethical website  
5. จดัตั้งและดูแล Ethical Hotline 
6. จดัตั้งและดูแล Whistle Blower Protection 
7. มีส่วนร่วมในโปรแกรมบริหารความเส่ียงทุจริต(FRMP) 
8. รายงาน ACและBOD ในความกา้วหนา้ของ FRMP และกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาจริยธรรม 

การบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต *** 

1. Fraud Risk Governance เพ่ือแสดงท่าทีของผูบ้ริหาร Tone at the Top 
- Board of Director มัน่ใจวา่ผูบ้ริหารมี FRA ท่ีมีประสิทธิผล 
- Audit Committee : Proactive approach ในการติดตามผล FRA 
- Management ออกแบบ สร้าง FRMP และรายงาน BOD 
- Staff ตอ้งเขา้ใจ Red Flag และรายงานเม่ือพบส่ิงบอกเหตุ 
- Internal Auditing ประเมิน FRA และใหค้วามมัน่ใจต่อ BOD 

2. Fraud Risk Assessment (FRA) เพ่ือลดความเส่ียง  
- FRA ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีพฒันามาจาก Risk Assessment ของ ERM 
- Risk Assessment Team ประกอบดว้ยสมาชิกทุกคนในองคก์ร 
- Fraud Risk Identification - RA Team ควรใชเ้ทคนิค Brainstorming 
- Assessment Techniques -  เนน้สาระส าคญัและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
- Response to Residual  Fraud Risk - ข้ึนกบั Risk Tolerance ขององคก์ร 
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3. Fraud Prevention (FP) เพ่ือป้องกนัทุจริต 
- Fraud Prevention Control ตอ้งร่วมกนัท า 
- Documentation of FP techniques มีเทคนิคเป็นเอกสาร 
- Assessing the Organization’s FP ใช ้Scorecard 
- Continuous monitoring of FP controls ใช ้audit 

4. Fraud Detection เพ่ือตรวจจบัถา้การป้องกนัไม่ส าเร็จ 
- Fraud controls มีวิธีบ่งช้ีการทุจริต 
- Documentation of FD techniques มีเทคนิคเป็นเอกสาร 
- Assessing the Organization’s FD ใช ้Scorecard 
- Continuous monitoring of FD controls ใช ้Process owner 

5. Fraud Investigation & Correction Action เพ่ือสนบัสนุนการสอบสวน การป้องกนัและแกไ้ข 
- Fraud Investigation and response protocols เกณฑต่์าง ๆ 
- Conducting the investigation การจดัล าดบัความส าคญั 
- Reporting the results การเปิดเผยและแจกจ่ายผล 
- Corrective Action วิธีการแกไ้ข 
- Measurement วิธีการวดัผล 


