Forensic Accounting
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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Forensic Accounting

* American Institution of Certified Public Accountants
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Forensic Accounting คืออะไร*
❑ Forensic หรือ ทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ หมายถึง การใช้ วธิ ีทางวิทยาศาสตร์ มาสรุป
เป็ นหลักฐานหรือข้ อพิสูจน์ ทางกฎหมาย
❑ Forensic Accounting หรือ การบัญชีทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ จึงหมายถึง การใช้
วิธีการทางบัญชีมาสรุปเป็ นหลักฐานหรือข้ อพิสูจน์ ทางกฎหมาย
- Forensic Accounting จึงเป็ นจุดที่บญั ชีและกฎหมายมาพบกันหรื อเป็ นจุดที่
นักบัญชีนาข้อมูลในเชิงปริ มาณที่มีอยูห่ ลายหลากมาประกอบกันแสดงภาพ
เหตุการณ์เพื่อให้ผทู ้ ี่มีหน้าที่ในการตัดสิ นใจเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น
* A bloodhound of Bookkeeping
* Investigative Accountant
* Part of Accountant, Part of Lawyer & Part of Investigator
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ขอบเขตของ Forensic Accounting มีมากน้ อยแค่ ไหน
❑ Wrongdoing คือ การกระทาผิดทีไ่ ม่ เจตนาและเกิดความเสียหาย
❑ Fraud หรือ การทุจริตคือการเจตนาปกปิ ดการกระทามิชอบหรือผิดกฎหมายเพือ่
ผลประโยชน์ ของตนเองและเกิดความเสียหายต่ อผู้ถูกกระทา
❑ White Collar Crime คือการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ภายในองค์ กรและเกิดความเสียหาย
ทีม่ มี ูลค่ าเป็ นตัวเงิน White Collar Crime จึงมักเกีย่ วข้ องกับ การยักย้ ายถ่ าย
สินทรัพย์ หรือสิ่งทีม่ มี ูลค่ าโดยผู้กระทาเจตนาปิ ดบังอาพลางด้ วยกลวิธีต่างๆทีม่ ิ
ชอบหรือผิดกฎหมาย ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ ต่อผู้กระทาหรือผู้ใดหรือนิตบิ ุคคลใด
และทาให้ เกิดความเสียหายต่ อผู้ถูกกระทาหรือผู้ใดหรือนิตบิ ุคคลใด
* Economic Crime คือ การทาผิดกฎหมายโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพือ่ ประโยชน์ ทางการเงินโดยมุ่งกาไรทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้ รวมถึง Cyber
Crime การโกงภาษี การใช้ Economic Grant อย่ างไม่ เหมาะสม และการขายสารเคมีหรือยาที่อาจ นาไปสู่ การผลิตสารเสพติด
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วิชาชีพนีเ้ กิดขึน้ เมื่อใด
❑ 1817, ศาลในประเทศ Canada ยอมให้ Expert Witness* Testify ต่ อศาลใน
คดี Meyer v. Sefton ซึ่งอาจถือเป็ นจุดเริ่มต้ นของวิชาชีพ Forensic Accounting
❑ 1931, IRS ใช้ ทมี นักบัญชีหาหลักฐานการโกงภาษีของ Al Capone
❑ 1946, Maurice Peloubet เขียนบทความเรื่อง Forensic Accounting - Its
Place in Today Economy ถือเป็ นครั้งแรกที่ เทอมนี้ ถูกใช้ เผยแพร่ สู่ สาธารณ
โดยให้ ความหมายของ Forensic Accountant ว่ า เป็ นนักบัญชีทใี่ ช้ ความรู้ และ
เทคนิคทางด้ านการเงิน รวมทั้ง เทคโนโลยี ในการได้ มาซึ่งข้ อมูลทีส่ ามารถแสดงต่ อศาล
* Expert Witness: คือผูท้ ี่ศาลยอมรับความเห็น จึงต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและการศึกษาเฉพาะ
ด้าน รวมทั้งสามารถนาวิธีการที่ยอมรับ Apply กับ Case ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักฐานและข้อเท็จจริ ง ปัจจุบนั
ต้องได้รับการรับรองจากกฎหมายหรื อศาล
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ความต้ องการเพิม่ ขึน้ หรือไม่
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

*

1970: Lockheed & Penn Central - ตกแต่ งงบฯโดยผู้สอบบัญชีร่วมมือ
1980: E.F. Hutton & Drexel Bumham Lambert - ปกปิ ดสินทรัพย์ ด้อยค่ า
2002: Enron, WorldCom & Adelphia - ตกแต่ งกาไรโดยผู้สอบบัญชีร่วมมือ
2007: Subprime Crisis - ปกปิ ดการลงทุนด้ อยค่ า
2009: Satyam Scandal, - สร้ างสินทรัพย์ ทไี่ ม่ มอี ยู่จริง
2011: Olympus Scandal - ย้ ายสินทรัพย์ ด้อยค่ าโดยผู้ตรวจสอบภายในร่ วมมือ
2013: การล้ มละลายของประเทศในทวีปอเมริกาใต้
2014: การล้ มละลายของประเทศในยุโรป
2015: การฟอกเงินของกองทุนพัฒนา 1MDB ใน Malaysia
Sarbanes Oxley, JSOX* และ การพัฒนาอย่ างรวดเร็วของ Whistle Blowing
COSO Internal Control over Financial Reporting for SME
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ความต้ องการในประเทศไทยเป็ นอย่ างไร
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

1990: BBC: - แสดงมูลค่ าที่ดนิ เป็ นเท็จ
1997: ต้ มยากุ้ง - ปกปิ ดทรัพย์ สินด้อยค่ า
2001: ROYNET- รับรู้ รายได้ล่วงหน้ า
2007: คลองด่าน & NPVSKG - สั ญญาเสี ยเปรียบ
2007: SECC - Siphon เงินจากนิติบุคคล
2010: TOT & AIS – สั ญญาเอือ้ ประโยชน์
2011: เกิดน้าท่ วมใหญ่ ในประเทศไทยกระทบการปฏิบัติตามสั ญญา
2013: สจล. - ยักยอกเงินของสถาบันการศึกษา
2014: ยูฟัน สโตร์ - ช่ องทางการสร้ างรายได้ที่ซับซ้ อนซ่ อนเงื่อน
2015: การเปิ ดตลาดเสรีและการต่ อต้ าน Corruption ใน AEC
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ฯ และ Whistle Blowing
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Forensic Accounting อดีต & ปัจจุบันต่ างกันหรือไม่
❑ สิ่งทีต่ ่ างกันระหว่ างปี 1930 กับปัจจุบันคือ ยุคของ Digitalization ทีเ่ งินหมุนเวียน
จากทีห่ นึ่งไปอีกทีห่ นึ่งทาได้ ง่ายขึน้ เพียงแค่ Click Mouse ทีเดียว
ผู้ใช้ งานยังสามารถปกปิ ดการกระทาจากหน้ าจอคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ เชื่อมต่ อ
อืน่ ๆ การสื่อสารทาได้ โดยไม่ ต้องพบหน้ ากัน ความไม่ ระวังเพียงเล็กน้ อยอาจทาให้ มี
การปกปิ ดข้ อมูลหรือโอนถ่ ายข้ อมูลสู่ Thumb-drive เอกสารถูกทาลายอย่ างง่ ายๆ
ข้ อมูลสามารถเก็บซ่ อนใน Folder หรือส่ งผ่าน Email Address *
* Justice of the High Court of Australia (1996-2009); President of the Institute of Arbitrators & Mediators Australia (2009-10); Board Member, Australian
Centre for International Commercial Arbitration (2010-);
Member, Arbitration Panel, International Committee for Settlement of Investment Disputes (World Bank) (2010-).
1 Allan Watt, “Digital Crumbs Show the Trail”, National Accountant (April/May 2010), 25. 2
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Forensic Accountant ทาอะไร
❑ ใช้ ศาสตร์ ทาง Forensic Accounting &Technology หาหลักฐานเพือ่ พิสูจน์
Wrongdoing, Fraud, White Collar Crime & Economic Crime
❑ วิเคราะห์ บัญชีและเส้ นทางการเงินเพือ่ ยืนยันความถูกต้ องครบถ้ วนของทรัพย์ สิน
❑ พิจารณาการละเมิด GAAP, GAAS & CRAB*
❑ สื่อสารข้ อมูลและประเด็นทีพ่ บในรู ปรายงานและการบรรยายในกระบวนการศาล
❑ ช่ วยสอบทานกระบวนการป้ องกันและตรวจจับการรั่วไหลของทรัพย์ สิน
❑ ช่ วยพัฒนา Application Software ทีใ่ ช้ ในการตรวจจับ White Collar Crime
❑ ช่ วยพัฒนา Application Software ทีใ่ ช้ วเิ คราะห์ และแสดงหลักฐานทางบัญชีและการเงิน
*Cleverly Rigged Accounting Ploy
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อุปนิสัยและบุคลิกแบบไหน*
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

วิเคราะห์ เก่ ง
ละเอียดถี่ถ้วน
ยึดมัน่ ในจริยธรรม
ช่ างคิดและช่ างสงสัย
มีความคิดริเริ่ม
ตั้งคาถามได้ ตรงจุด
สามารถตอบสนองในสถานการณ์ ต่างๆ
ฉลาดและรู้ เท่ าทัน
เก็บรักษาความลับได้ เป็ นอย่ างดี

* มุมมอง Forensic Accountant จากวิชาชีพและสถาบันต่างๆ
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มีความเชี่ยวชาญในด้ านใดบ้ าง
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

สื่อสารด้ วยวาจาอย่ างมีประสิทธิผล
ทาข้ อมูลให้ ง่ายต่ อความเข้ าใจ
คิดเห็นในเชิงกลยุทธ์
บ่ งชี้ประเด็นทีม่ สี าระสาคัญ
มีทกั ษะเรื่องการตรวจสอบ
ชานาญการสืบสวนสอบสวน
เขียนรายงานอย่ างมีประสิทธิผล
สามารถคิดได้ แบบผู้ทาผิด/ทุจริต
มองภาพรวมได้

Note: สิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่งคือ การสื่ อสารข้อมูลที่มีจานวนมากและมีความซับซ้อนให้เกิดความน่าเชื่อถือว่า
การให้การ (Testify) หรื อการยืนยัน (Ratify) ต้องเกิดจากผูม้ ีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริ งๆ
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ควรเสริมในเรื่องใด
❑
❑
❑
❑
❑
❑

การวิเคราะห์ และพิจารณางบฯ
ความชานาญในการ Interview
การให้ การในชั้นศาล (Testify)
การตามรอยทรัพย์ สิน
ความชานาญในการตรวจจับทุจริต
ความรู้ ทวั่ ไปในเรื่องกฎเกณฑ์ ของ
หลักฐานและกระบวนการฟ้องร้ อง
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Forensic Accountant ให้ บริการด้ านไหน
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

ความขัดแย้ งระหว่ างหุ้นส่ วนหรือผู้ถือหุ้น
การสืบหาทรัพย์ สินทีถ่ ูกซ่ อนหรือสู ญหาย
การวิเคราะห์ ความเสียหายหรือผลประกอบการขาดทุน
การสร้ างหรือปรับปรุงข้ อมูลทางบัญชีให้ ถูกต้ องครบถ้ วน
การคานวณหรือเสาะหาสินทรัพย์ ในเรื่องการล้ มละลาย
การเรียกร้ องหรือ Claim ในเรื่องภาระผูกพันต่ างๆ
การเรียกร้ องในเรื่องการหย่ าร้ าง หรือ ครอบครัว
การหาข้ อสรุปในเรื่องโต้ แย้ งเกีย่ วกับภาษีอากร
Due Diligence ใน Asset Acquisition & Disposal
การสนับสนุนแผนและติดตาม Reorganization
การหาข้ อมูลการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินต่ อผู้ก่อการร้ าย
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ผู้มีส่วนได้ เสี ยในวิชาชีพนีค้ อื ใคร
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

ผู้สอบบัญชีและบริษัทสอบบัญชี
AICPA / IIA / ACFE / FAP
Audit Committee
Investigators ในบริษัทเอกชนและราชการ
FBI / CIA / DSI
IRS / สรรพากร / ปปช. / ปปง.
PCAOB
SEC
ผู้เกีย่ วข้ องในกระบวนการศาล
องค์ กรวิชาชีพและผู้ทมี่ สี ่ วนได้ เสียอืน่ ๆ
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วิชาชีพนีม้ ีความท้ าทายอย่ างไร
❑
❑
❑
❑
❑
❑

เป็ นวิชาชีพทีต่ นื่ เต้ น พึงพอใจเมือ่ ทาสาเร็จและได้ รับค่ าจ้ างคุ้มค่ า
เป็ นวิชาชีพทีข่ ยายตัวอย่ างรวดเร็วทั้งภาครัฐและภาคราชการ
เป็ นวิชาชีพทีม่ ปี ระโยชน์ ต่อสังคมและได้ รับการเคารพอย่ างสู ง
เป็ น Expert Witness ทีน่ ่ าภาคภูมใิ จในกระบวนการศาล
เป็ นการพัฒนาจากนักบัญชีหรือผู้ชอบการสืบสวนสอบสวนสู่ งานทีม่ มี ูลค่ าเพิม่
เป็ นการเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลในเชิงลึกโดยไม่ มขี ้ อจากัด

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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โอกาสและการเติบโตมีมากน้ อยแค่ ไหน
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

การบัญชีและการเงินมีความซับซ้ อนมากขีน้ (IFRS)
Fraud, White Collar Crime & Economic Crime มีการเติบโตอย่ างรวดเร็ว
Information Technology มีการพัฒนาอย่ างไม่ หยุดยั้ง
Corporate Scandal มีการขยายตัวสู่ ระดับ Global
การฟอกเงิน & การก่ อการร้ ายยังคงเป็ นปัญหาของประเทศต่ างๆอย่ างต่ อเนื่อง
ความล่ าช้ าและไม่ เท่ าทันของกฎหมายและหน่ วยงานกากับดูแล
ขาดผู้ชานาญด้ านการตรวจสอบ การสืบสวนและการสอบสวนทีม่ คี ุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี

16

Forensic Accounting ประกอบอาชีพอะไร
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

ผู้รักษากฎหมาย
ผู้ทอี่ ยู่ในกระบวนการศาล
หน่ วยงานกากับดูแลตลาดทุน
หน่ วยงานกากับดูแลอืน่ ๆ
ข้ าราชการและรัฐวิสาหกิจ
บริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่
องค์ กรไม่ แสวงหากาไร
ธนาคารและบริษัททีท่ าธุรกรรมทางการเงิน
ธุรกิจส่ วนตัว
มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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ทาอย่างไรจึงจะประสบความสาเร็จในวิชาชีพนี้
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

มีนิสัย บุคลิกและความเชี่ยวชาญเหมาะสมตามทีแ่ นะนา
ท้ าทายตนเองในการพัฒนาเป็ น The Best Forensic Accountant
ความสามารถทีจ่ ะคิดแบบ Forensic Thinking
สร้ าง Forensic Thinking โดยการหา Forensic Pathway
เริ่มต้ นจากการเป็ น Fraud Examiner ทีม่ ใี บรับรอง CFE
พัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่องใน Field ของ Forensic Accounting
กรณีไม่ ใช่ นักบัญชีจาเป็ นต้ องศึกษาการบัญชีเพิม่ เติม
เริ่มต้ นทันที ยิง่ มีประสบการณ์ มากเท่ าไรยิง่ มีโอกาสประสบความสาเร็จใน
วิชาชีพนีม้ ากเท่ านั้น

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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แนวทางในการพัฒนาตนเองเป็นอย่างไร

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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ความรู้ ในเชิงลึก (In-Depth) คืออะไร
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

จริยธรรมของวิชาชีพ Forensic Accountants & Fraud Examiners
กฎหมาย ระบบศาลและกระบวนการระงับข้ อพิพาท
กระบวนการหาหลักฐานเพือ่ พิศูจน์ ข้อเท็จจริงของประเด็นที่ต้องสงสั ย
การรายงานและการให้ การในศาล
การทุจริตที่เกีย่ วข้ องกับการล้มละลายและภาษีอากร
การทุจริตในครอบครัวและระหว่ างผู้มีส่วนได้เสี ย
การตกแต่ งรายงานทางการเงินและการใช้ สินทรัพย์ อย่ างไม่ เหมาะสม
การทุจริตเกีย่ วกับ Cyber Crime & Forensic Technology
การทุจริตเกีย่ วกับการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินต่ อผู้ก่อการร้ าย
การประเมินค่ าสิ นทรัพย์ ที่เกีย่ วข้ องกับการทุจริต
การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ป้องกันและตรวจจับการทุจริต
มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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วิชาที่สนับสนุนมีอะไรบ้าง
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Sociology
Psychology
Law Enforcement
Criminal Law
Civil Law
Business Law
Business & Finance
Information Systems
Communication
มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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Interrelation* ของวิชาชีพบัญชีคอื อะไร

* เปลี่ยนแปลงไปมาเนื่องจากสถานะทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม
มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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Auditing & Investigation ต่ างกันอย่ างไร
Issue

Auditing

Investigation

Timing
Scope
Objective

ทาเป็ นระยะโดยทาแล้วทาอีก

ทาเมื่อมีมูลเหตุ (Predication) ที่เพียงพอ

ตรวจสอบทัว่ ไปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน

สอบสวนเพื่อหาข้อสรุ ปเฉพาะเรื่ องที่ถูกกล่าวหา

ให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินหรื อข้อมูล
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาว่า เกิดการทุจริ ตแล้ว หรื อกาลังเกิด และ
ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ

Relationship ไม่มีความสัมพันธ์ที่ขดั แย้งโดยธรรมชาติ

มีความสัมพันธ์ที่ขดั แย้งโดยธรรมชาติ เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับการพยายามที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้อกล่าวหาในเรื่ องการทุจริ ต

Methodology ทาโดยการสอบทานข้อมูลทางการเงินเป็ น สอบทาน (1) เอกสาร (2) ข้อมูลภายนอกองค์กร (3)
หลัก

Presumption อยูบ่ นพื้นฐานของการสงสัยอย่างมี
หลักการ

Interview บุคคลที่เกี่ยวข้อง

อยูบ่ นพื้นฐานของการหาข้อพิสูจน์ที่เพียงพอเพื่อ
ใช้สนับสนุนข้อสรุ ปว่า ข้อกล่าวหาหรื อข้อสงสัย
เป็ นเรื่ องการะทาผิด ทุจริ ตหรื อไม่ทุจริ ต

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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CFE & CFF ต่ างกันอย่ างไร
Fraud Examination

Fraud
Prevention
Fraud
Deterrence

Forensic Accounting

Fraud
Detection
Construction
Claims

Environmental
Claims

Estate /
Family
Valuation

Fraud
Investigation

Financial
Contract
Disputes

Government
Contract
Claims

Intellectual Prop.
Infringement
Damages

Fraud Loss
& Cost Recovery
Anti-Fraud
Control s
Remediation
Anti-Fraud
Education
& Training

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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ใบรับรองทางวิชาชีพ
❑ CFF: Certified Financial Forensic - U.S. Certificate
- รับรองโดย AICPA
- ผู้สมัครสอบต้ องเป็ น U.S. CPA ทีม่ ปี ระสบการณ์ > 5 ปี
- มี Educational Pathway เพือ่ เตรียมการสอบ
❑ CFE: Certified Fraud Examiner - Global Certificate
- รับรองโดย ACFE*
- ผู้สมัครสอบจบสาขาใดก็ได้ แต่ ต้องมีประสบการณ์ ตรวจสอบ/สอบสวน > 2 ปี
- มี Fraud Examination Manual เพือ่ เตรียมการสอบ
❑ อืน่ ๆ: สภาวิชาชีพบัญชีฯกาลังพัฒนาหลักสู ตรประกาศนียบัตรเพือ่ เตรียมความ
พร้ อมด้ านการศึกษาและประสบการณ์ ของวิชาชีพนี้
* Association of Certified Fraud Examiners
มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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จุดเน้ นของ CFF คืออะไร

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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วิชาชีพนี้กาลังพัฒนาไปในทิศทางไหน
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

40% ของ 100 บริษัทบัญชีช้ันนาในสหรัฐฯขยาย Forensic Services
ทิศทางการพัฒนามาตรฐานการบัญชี (IFRS & US. GAAP) ในระดับสากล
ทิศทางการพัฒนาการต่ อต้ าน Corruption และการทุจริตใน AEC
ทิศทางการพัฒนาการต่ อต้ านการฟอกเงินและการสนับสนุนผู้ก่อการร้ าย
ทิศทางการพัฒนาของหน่ วยงานกากับดูแลตลาดทุน
ทิศทางการพัฒนาของหน่ วยงานกากับดูแลอืน่ ๆ
การเจริญเติบโตของการตรวจสอบภายในทั้งในภาคเอกชนและราชการ
การเจริญเติบโตของ Information Technology และ Cyber Crime
การเจริญเติบโตของ Merger, Acquisition & Tax Inquiries

Note: Careers in forensic accounting are hot-US News & World Report recently designated forensic
accounting as one of the eight most secure career tracks in America
มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี

27

ค่าตอบแทนของวิชาชีพต่อต้านการทุจริตในสหรัฐฯ

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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ค่ าตอบแทนของ CFE & Non-CFE พืน้ ที่ต่างๆ

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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ตัวอย่ างความท้ าทายของ Forensic Accounting
Creating Personal Finance
Statements
Incomes &
Expenses

Employment

Self Employment

Cash & Equivalence
Assets
Properties

Investment

Lending
Asset Disposal

3 Years T ax
Returns

Data Analytics

Renting
Asset Disposal
Asset Acquisition
Asset Exchange
Loans
Close
Relatives

Liabilities

Obligations
Equities

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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ตัวอย่ างความท้ าทายของ Forensic Accounting

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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ตัวอย่ าง เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล

32

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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ตัวอย่ าง Program การวิเคราะห์ ข้อมูล
•
•
•
•

เตรียมและตรวจสอบข้ อมูล
กรอกข้ อมูลใน Work Sheets
วิเคราะห์ ข้อมูล
พิมพ์ Sheets เพือ่ ใช้ เป็ นหลักฐาน
SAP Business Objects GRC Solutions Process Control

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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เอกสารในการศึกษาเพิ่มเติม
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

California Society of CPA, Volume 83, No. 3, September, 2014
Characteristic & Skills of Forensic Accountant, AICPA, 2010
Compensation Guide for Anti Fraud Professionals, ACFE, 2015
Forensic Accounting, Zimmerman, Albrecht, 4th Edition, 2012
Fraud Examiner, Steven W, Albrecht, 4th Edition, 2014
Looking to the Future of Forensic Accounting, AICPA, 2015
อะไรคือ การบัญชีทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ , ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ , 2014
Website:, aicpa.com, cpa2biz.com, theiia.org, acfe.com

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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Time for …………
Questions????
Tel: (089) 919-7000
Email: sphinicharomna@yahoo.com or
leeandphinicharomna@gmail.com
WWW: landpcpas.com
มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสานวิชาชีพบัญชี
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THANK YOU
https://www.tfac.or.th
https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY

@TFAC.FAMILY

tfac@tfac.or.th

https:// www.youtube.com/TFACFamily

02 685 2500

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity.
Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is
received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after
a thorough examination of the particular situation. Materials published may only be reproduced with the consent of TFAC.
มุ่งมั่นพัฒนา รักษาจรรยาบรรณ สรรค์สร้างมาตรฐาน สืบสาน
10/20/2021
วิชาชีพบัญชี
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