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Analysis Life Cycle
• Data Query to spot on meaningful 

trends

• Distinguish between 
• static reports, 

• dynamic reports, and 

• data mining

• For a given situation: hypothesis, 
searching and concluding

• Good report leads to solve the 
problem
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Fraud: an Introduction
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Auditing financial statements

• เชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผล (Reasonable assurance)

• การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั (Material misstatement)

• การตรวจสอบซึ่งแตกต่างจากการตรวจจบัซึ่งเป็นการป้องปราม

• ความคาดหวงัเกี่ยวกบัประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ



นกับญัชีนิติวิทยา กรณีที่

แตกต่าง 
การใช้

เครื่องมือ

กระบวน

การคิด

ทศันคติ
ความพยายาม

ภายใน

ขอบเขต

การไดม้า

ของ

ขอ้มูล

What, who, 
when, 

where, why 
and how



การบญัชีนิติวิทยา

• นกับญัชีที่ผา่นการฝึกอบรมในการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้สงสยัหรือขอ้กล่าวหาการทุจริต

ผา่นการวเิคราะห์เอกสาร. 
• ซึ่งรวมถึงขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินการสมัภาษณ์และการสอบถามบุคคลที่

สามรวมถึงฐานขอ้มูลเชิงพาณิชย์



4 องคป์ระกอบ

ของการทจุรติ

• The person who 
receiving the 
representation 
reasonably and 
justifiably relied on it 

• Financial damages 
resulting from all the 
above 

• Knowledge that the 
representation is false, 
or reckless disregard 
for the truth 

• A false representation 
of  a material nature 

บิดเบือน

ขอ้เทจ็จริง

รู้วา่ขอ้มูล

เทจ็ แต่ยงัทาํ

ผูเ้สียหาย 

เชื่อในขอ้มูล

ที่นาํเสนอ

เกิดความ

เสียหายจาก

การกระทาํ



Example

• ขายรถเก่า โฆษณาเกินจริง และไม่ไดเ้กิดขึ้นตามที่ไดก้ล่าวอา้ง

• The fraudster must make a material false misrepresentation with scienter, 
with reckless disregard for the truth. Because there may be negligence, but 
there is not fraud. Thus, the potential victim must justifiably rely on the false 
representation. Finally, there must be some form of  damage.



ACFE Survey

• ในปี 2547 บริษทัในสหรัฐอเมริกา สูญเสียเนื่องจากการทุจริตและการละเมิดประมาณ 

660 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ

• 32% ของกรณีการทุจริตเกิดจากชายอาย ุ60 ปีขึ้นไป

• มากกวา่ 70% ของ การฉอ้โกงงบการเงินกระทาํโดยผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร

Source: ACFE, 2004 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse 



การสาํรวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโลก

• 42.5% ของ บริษทั ขนาดใหญ่ในยโุรปตกเป็นเหยือ่การฉอ้โกงในปี 2543-2544

• ค่าใชจ้่ายในการฉอ้โกงโดยเฉลี่ยอยูท่ี่ 6.7 ลา้นยโูร

• 40% ขององคก์รขนาดใหญ่ในยโุรปเชื่อวา่ความเสี่ยงของการทุจริตในอนาคตจะ

สูงขึ้น

Source: PwC, European Crime Survey 2001



ประเภท

การทจุรติ

กา
รทุ

จริ
ตข

อง
พ
น
กัง
าน •  การยกัยอกทรัพยส์ิน

• การขโมยเงินสดหรือสินคา้

คงคลงั

• มีการปลอมแปลงรายงาน

• Skimming revenues
• Payroll fraud
• การยกัยอกฉอ้ฉลตกแต่งการ

เบิกจ่าย

กา
รทุ

จริ
ตง
บ
กา
รเ
งิน • ตั้งใจแสดงขอ้มูลที่ขดั หรือ

การละเวน้จาํนวนเงิน 

• การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน

เพื่อหลอกลวงผูใ้ชง้บการเงิน

• การจดัการการปลอมแปลง

หรือการเปลี่ยนแปลงบนัทึก

ทางบญัชีหรือเอกสาร

ประกอบที่จดัทาํงบการเงิน



Corruption • Transparency International, 
การคอร์รัปชัน่เป็นการใชอ้าํนาจที่ไดร้ับการไวว้างใจเพื่อ

ผลประโยชนส์่วนตวั 

• ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

Executive compensation issues
• ชาํระเงินใหก้บัเจา้หนา้ที่ของรัฐหรือต่างประเทศและสมาชิก

ในครอบครัว





Dilemma*

• Self-interest: performance 

• Business ethics

*a situation in which a difficult choice has to be made between two or more 
alternatives, especially equally undesirable ones. ภาวะที่กลืนไม่เขา้คายไม่ออก



สาเหตขุองการทจุรติ

ความกงัวลเรื่องประสิทธิภาพ

ของบริษทั (firm’s 
performance):

ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย



สงิทีควรรูใ้นกระบวนการตรวจจบัการฉอ้โกงและทศันคติ

• เขา้ใจแผนการหลอกลวงทวัไป

• เขา้ใจจิตวิทยาของผูห้ลอกลวง

• ความเป็นมืออาชีพ (professional skepticism)

• อยา่มองขา้มเมือมีผูช้ีเบาะแส (whistle-blowers)

• ทาํงานกบัทนายความและอยัการ

• เทคโนโลยีทีอาํนวยความสะดวกในการตรวจจบั



The Corporate Reporting Supply Chain

Company 
Executives

Boards of  
Directors

Independent 
Auditors

Information 
Distributions

Third-Party 
Analysis

Stakeholders 
and Investors



การปอ้งกนั

• การกาํกบัดแูลกิจการ 

(Corporate governance)

• การจดัการความเสยีง (Risk management)

• การควบคมุภายใน (Internal controls)

• คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 

(Board and audit committee)

ด่านแรกของการป้องกนัในการ

ป้องกนัการทุจริต

(First Line of  Defense)

บทบาทของผูส้อบบญัชี: 

• การสง่รายงานทางการเงินที ถกูตอ้ง  

ตรงเวลา  

• เกียวขอ้งกบัสงิทีสาธารณะควรทราบ

ด่านที่สองของการป้องกนัในการ

ป้องกนัการทุจริต

(Second Line of  Defense)



ความแตกตา่งของ

การสืบสวน 

Investigation 
Distinctions

สะเพรา กบั 

ฉอ้โกง (Between 

outrageous and 

the fraudulent )

ตดัสนิใจผิด กบั 

กระทาํผิด 

(Between bad 

judgement and 

wrongdoing)

เจตนาเป็นหลกั 

(Basically, 

looking for 

intended)



วงจรการตอ่ตา้นการทจุรติ

Fraud Deterrence 
Cycle

การกาํกบัดูแลกิจการ

(corporate 
governance)

การใชก้ระบวนการ

ควบคุมในขั้นตอนการ

บนัทึกบญัชี 

(transaction-
level control)

การตรวจสอบยอ้นหลงั

ของการกาํกบัดูแลและ

กระบวนการควบคุม

ตามกระบวนการ

ตรวจสอบ

การตรวจสอบและ

แกไ้ขขอ้สงสยัที่สงสยั

วา่มีปัญหา



Corporate Governance
องคป์ระกอบสูก่ระบวนการทางธรุกิจ

ทีประสบความสาํเรจ็

: การควบคมุและปอ้งกนัการฉอ้โกง

จริยธรรมและการปฏิบตัิตาม

การวางแผนกลยทุธ์และการปฏิบตัิการ

การจดัการความเสี่ยง

การวดัประสิทธิภาพและการติดตาม

การสื่อสารและการรายงาน 

ใหร้างวลัและระบบลงโทษ



การควบคมุระดบัธรุกรรม

Transactional-level Control

• ประสิทธิผลของการควบคุมภายในหมายถึงกรอบของการควบคุมภายใน
• สภาพแวดลอ้มการควบคุมและกิจกรรม 

• การประเมินและติดตามความเสี่ยง

• สารสนเทศและการสื่อสาร

• การบญัชีและการควบคุมทางการเงิน

• การตรวจสอบกระบวนการอนุมตัิเอกสาร



การสอบทานและการตรวจสอบ

Review and Examination
• ช่วยตรวจจบัก่อนที่มนัจะเกิดขึ้นหรือมีขนาดใหญ่ขึ้น
• แมว้า่การตรวจสอบจะไม่สามารถ“ ป้องกนั” การฉอ้โกงในแง่ของการหยดุ

ก่อนที่มนัจะเกิดขึ้นได ้แต่มนักเ็ป็นส่วนสาํคญัของกระบวนการโดยรวมใน

การป้องกนั



การสืบสวนและการแกไ้ข

Investigation and Remediation

• การตรวจสอบบญัชีทางกฎหมายของการฉอ้โกงที่ตอ้งสงสยัวา่ถูกกล่าวหาหรือเกิดขึ้นจริง

• แนวทางการแกไ้ข: 
• การกระทาํภายในเช่นการระงบัหรือเลิกจา้ง

• การกระทาํภายนอกเช่นการฟ้องร้อง

• ขั้นตอนการควบคุมการฟื้นฟูขึ้นอยูก่บัความจริงจงั

• นโยบายและขั้นตอนของ บริษทั ตอ้งไดร้ับการทบทวนและแกไ้ขอยา่งรัดกมุขึ้น



ธรุกิจในปัจจบุนั

ธุรกิจถูกขบัเคลื่อนโดย

• เพิ่มความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย

• การพิจารณาของประชาชนที่มีมากขึ้น (heightened public scrutiny)

• ความคาดหวงัผลการดาํเนินงานที่มากขึ้น

• การเพิ่มขอบเขตของการบงัคบัใชก้ฎหมาย บทลงโทษและการหยดุชะงกัทางธุรกิจ



สงิทีเราควรรู ้

• ทาํความเขา้ใจกบัชุดขอ้มูลที่ซบัซอ้นภายในองคก์รของคุณ
• ทาํความเขา้ใจและสัง่การยกระดบัประสิทธิภาพของเทคโนโลยใีหม่ๆที่
เกี่ยวขอ้ง

• ทาํความเขา้ใจเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มดา้นกฎระเบียบของวนันี้ บริษทั ทัว่

โลกอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัมากขึ้นเพื่อปรับปรุงโปรแกรมการต่อตา้นการทุจริต

และการต่อตา้นการทุจริต



Auditing and Investigation
Financial Statements Audit Forensic Accounting 

Investigation

Objective Form an opinion on the overall 
financial statements taken as a 
whole

Determining the likelihood 
and/or magnitude of  fraud 
occurring. 

Purpose Usually required by third-party 
users of  financial statements

Sufficient predication that a fraud 
has or may have occurred

Sources of  evidence Inquiry, observation, analytical 
procedures, third-party 
confirmation, examination, and 
reperformance of  accounting 
transactions to support financial 
statement assertions

Review detailed both financial 
and nonfinancial data, search 
public records, conduct fact 
finding as well as admission-
seeking interviews, including 
third-party inquires

Sufficiency of  evidence Reasonable assurance Establish facts to support or 
refute suspicions or accusations



การตรวจสอบงบการเงิน

• Reasonable assurance

• Material misstatement

• Detection, as distinct form deterrence and investigation

• Expectations about the efficacy of  the audit process



การบญัชีนิติวิทยา

• Based on different role

• Different tools 

• Different thought processes

• Different attitudes

• Concerning from reasonable efforts within a reasonable materiality boundary

• Derived from both documentary evidence and testimonial evidence
• What, who, when, where, why and how



Data Analytics
การวิเคราะหข์อ้มลู



What is data analytics?

• ความสามารถในการรวบรวมและใชข้อ้มูลเพื่อสร้างขอ้มูลเชิงลึกที่แจง้การ
ตดัสินใจ

• ความสามารถในการรวบรวมและใชข้อ้มูลที่จดัเกบ็แบบอิเลก็ทรอนิกส์ทั้ง
แหล่งขอ้มูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อระบุการชาํระเงินที่ไม่

เหมาะสมรูปแบบพฤติกรรมและแนวโนม้



What you need to do?

• Integrating forensic data analytics (FDA) กระบวนการปฎิบตัิงาน
ทางธุรกิจของคุณที่สอดคลอ้งกบัปัจจุบนั

• สภาพแวดลอ้มขอ้มูลขนาดใหญ่

• การปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบั (Compliance with laws and 
regulations)

• กระบวนการตดัสินใจ (Decision-making process)



A General 
Framework 

for 
Forensic 

Data 
Analytics

2014 ACFE Asia-Pacific Fraud Conference
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Benefit that your will get from FDA?

• ช่วยลดการตรวจสอบภายในโดยรวม

• ช่วยลดการประเมินความเสี่ยงจากการตรวจสอบ ดว้ยการใชง้านเพือ่คน้หาตาํแหน่งขอ้มูลที่จะทาํการตรวจสอบ

แทนที่จะเรียกใชก้ารวเิคราะห์ตามขอ้เทจ็จริง 

• สร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ นกัลงทุน และ หน่วยงานกาํกบัดูแล

• FDA เกี่ยวกบัการรวมเครื่องมือตรวจสอบวเิคราะห์ขอ้มูลตามเวลาจริงและอนุญาตใหด้าํเนินการทนัทีเพือ่
ป้องกนัการจ่ายเงินที่น่าสงสยัหรือเป็นการฉอ้โกง



Concerning Parties

• Management

• Corporate directors

• Both internal and external auditors

• Tone from the top is extremely important



Three Components of  Analytics Design

• Rules-Based

• Statistical and Visualization

• Text Mining



Rules-Based

• Rules-based tests are the core to forensic data analytics testing. This is driven 
by the analysis and the reflection of  visual deliverables. For example
• Large round payments

• Duplicative payments

• Payee not on vendor master



Statistical and Visualization

• Looking into the data set and analytics results

• Helping reviewers discover relationships

• Fining patterns 

• Locating outliers

• Determining structure

• Summarizing findings



Text Mining

• Focusing on deriving patterns and trends from text fields with the help of  
statistical and linguistic tools
• Keyword finding or searching

• Concept analysis

• Entity extraction and concept extraction

• Link analysis

• Keyword hits



Top 10 in Business Risk

• Political shocks

• Sovereign debt (National debt)

• Market

• Macro-economic

• Cost cutting and profit pressure

• Pricing pressure

• Expansion of  government’s role

• Regulation and compliance

• Managing talent and skill shortage

• Emerging technologies

Source: 2013 EY business risk survey



Top 
Ten 
in 

Business 
Risk



Benefit of  FDA (forensic data analytics)

• The ability to enhance the risk assessment process

• The ability to detect potential misconduct that we could not detect before

• The ability to analyze non-structure data formats, alongside structured data 
formats to identify potential misconduct



Challenges

• Getting the right forensic data analytics (FDA) tools

• A lack of  human resources or manpower to operate forensic data analytics 
(FDA)
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