ตุลาคม 2563
เรี ยน ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนทุกท่าน
ที่ กลต.กส.(ว)
/2563 เรื่ อง การส่ งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีและป้ องกัน
มิให้เกิดการทุจริ ต
โดยที่ ก รรมการตรวจสอบ กรรมการอิ ส ระ และผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั จดทะเบี ย น
มี ค วามส าคัญ ยิ่ ง ในการส่ ง เสริ ม การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ผลัก ดัน ให้ ร ายงานทางการเงิ น ของ
บริ ษ ัท จดทะเบี ย นมี คุ ณ ภาพ มี ร ะบบการควบคุม ภายในที่ เ หมาะสม และช่ ว ยป้ อ งปรามมิ ใ ห้เกิ ด
การทุจริ ต สานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
จึ ง ได้จัดงานเสวนาในหัว ข้อ “Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and
Independent Director: Experiences from Fraud Cases” เมื่ อวันที่ 29 กันยายน 2563 เพื่ อสื่ อสารกรณี
ตัวอย่างการทุจริ ตที่เกิดขึ้นทัว่ โลก เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญของมาตรการป้ องกัน
การทุจริ ตและสามารถใช้กลไกและเครื่ องมื อที่ มี อยู่ใ นปั จจุบันสนับสนุ นการทาหน้าที่ ของตนได้
อย่างมีประสิ ทธิ ผล ซึ่ งจะช่ วยให้รายงานทางการเงิ นมี คุณภาพอย่างยัง่ ยืนเพื่อที่ผูล้ งทุนจะสามารถ
นาข้อมูลทางการเงินที่มีคุณภาพไปใช้ในการตัดสิ นใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง
ส านั ก งาน ก.ล.ต. จึ ง ได้ส รุ ป ประเด็ น ส าคัญ จากการเสวนาดัง กล่ า วที่ ค าดว่ า
จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของท่าน ดังนี้
1. ปัจจุบนั การทุจริ ตเกี่ยวกับรายงานทางการเงินมีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อน
มากขึ้น โดยส่ งผลกระทบเป็ นวงกว้างต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชน ดังจะเห็นได้จากกรณี ตวั อย่าง
เกี่ยวกับการทุจริ ตที่เกิดขึ้นทัว่ โลก ซึ่ งมีการตกแต่งงบการเงินและการทาทุจริ ตที่ตรวจจับได้ค่อนข้างยาก
อาทิ การท ารายการทุ จ ริ ตผ่ า นบริ ษัท ย่ อ ยที่ ต้ ั ง อยู่ ใ นต่ า งประเทศโดยบริ ษัท ย่ อ ยนั้ นไม่ ไ ด้ มี
วัตถุประสงค์ใ นการดาเนิ นธุ รกิ จที่ชัดเจนและตรวจสอบข้อมูลได้ย าก การทารายการซื้ อขายและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็ นไปตามราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลทางธุ รกิจ การลงทุนในสิ นทรัพย์หรื อเครื่ องมือ
ทางการเงิน ที่ซับซ้อน ซึ่ งไม่ใช่ธุรกรรมหลักตามวัตถุประสงค์การดาเนิ นกิจการ การแทรกแซงการ
ควบคุ มโดยผูบ้ ริ หาร การตกแต่ง รายการบัญชี ใ นระบบคอมพิ วเตอร์ โดยใช้สิ ทธิ์ การเข้าถึ งข้อมูล

“สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ รับรำงวัลชมเชยองค์ กรโปร่ งใส (NACC Integrity Awards) ครั้ งที่ 9 (ปี 2562)”

2

ขั้นสู งของผูบ้ ริ หารกิจการ และการสร้างรายการปลอมจานวนมากเพื่อสร้างรายได้และทาให้เสมือน
มีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด เป็ นต้น ดังนั้น การส่งเสริ มให้บริ ษทั จดทะเบียนมีมาตรการ
ป้องกันและค้นพบการทุจริ ตได้อย่างทันเวลาจะช่วยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นได้ และทาให้เกิด
ความเชื่อมัน่ ต่อการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการและระบบรายงานทางการเงิน
2. การมีระบบนิ เวศในการจัดทารายงานทางการเงินที่สมดุลโดยผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินสามารถทาหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มกาลังความสามารถและ
อย่างเหมาะสมจะช่วยให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพอย่างยัง่ ยืนเพื่อที่ผูล้ งทุนจะสามารถนาข้อมูล
ทางการเงิ นที่มีคุณภาพไปใช้ในการตัดสิ นใจลงทุนได้อย่างถูก ต้อง โดยผูบ้ ริ หารถือเป็ นผูก้ าหนด
นโยบายหลักและมีอานาจในการบริ หารจัดการ จึงมีส่วนสาคัญในการจัดให้มีระบบบัญชีและระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงทรัพยากร กลไก และเครื่ องมือที่จะสนับสนุนการทาหน้าที่ของ
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทารายงานทางการเงิน เช่น ฝ่ ายบัญชีการเงิน ผูต้ รวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้ อบบัญชี ซึ่ งการจัดให้มีองค์ประกอบข้างต้นจะเป็ นรากฐานสาคัญ
ในการจัดทารายงานทางการเงินให้มีคุณภาพ
3. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ ส ระถื อ เป็ นผู ้แ ทนของผู ้ล งทุ น รายย่ อ ย
ที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้รายงานทางการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนมีคุณภาพและ
ยัง มี ส่ ว นช่ ว ยในการป้ อ งปรามมิ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต โดยกรรมการตรวจสอบมี บ ทบาทหน้ า ที่
ในการสอดส่องดูแลบริ ษทั จดทะเบียนที่ตนเองเป็ นกรรมการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม และระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
กรรมการจึงต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและความเสี่ ยงของบริ ษทั อย่างเพียงพอ
และมีเวลาในการทาหน้าที่กรรมการอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะดูแลให้บริ ษทั มีระบบและมาตรการป้ องกัน
ที่เหมาะสม โดยติดตามข้อมูล ข่า วสารของบริ ษทั และมี ความช่างสังเกตและสงสัย เพื่อระบุปั จ จัย
ที่ทาให้เกิดความเสี่ ยงเพื่อสอบถามฝ่ ายจัดการให้อธิบายถึงความสมเหตุสมผลทางธุรกิจของรายการ
ที่ มี ค วามผิ ดปกติ พร้ อมทั้ง ให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในสนับ สนุ น การทาหน้าที่ ข องกรรมการ
ตรวจสอบให้มีประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
จะช่วยป้ องปรามมิให้เกิดการทุจริ ตได้ อย่างไรก็ดี การทุจริ ตที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ซึ่ งก่อให้เกิดความ
เสี ยหายค่อนข้างสู งมักเกิดจากการทาทุจริ ตในระดับผูบ้ ริ หารระดับสู งของกิจการ ดังนั้น กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบจึงมีส่วนสาคัญในการสร้างกลไกการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ในการทารายการที่สาคัญของบริ ษทั จดทะเบียน

“สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ รับรำงวัลชมเชยองค์ กรโปร่ งใส (NACC Integrity Awards) ครั้ งที่ 9 (ปี 2562)”

3

4. บริ ษ ัท จดทะเบี ย นต้อ งจัด ให้มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม ซึ่ ง การมี
ช่องทางในการรับเรื่ องร้องเรี ยนและการกาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อให้
บุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อ
ทุจริ ตภายในบริ ษทั ได้น้ ัน เป็ นเครื่ องมื อที่สาคัญที่จะช่วยให้กรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูล ที่ เป็ น
ประโยชน์ใ นการป้ อ งกัน และตรวจพบการทุ จ ริ ต และสามารถหาวิธี ก ารจัดการเรื่ องดัง กล่ า วได้
อย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ การจัดให้มีระบบการรับเรื่ องร้องเรี ยนข้างต้น จะช่วยส่ งเสริ ม
ให้เกิดวัฒนธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดี โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริ หารจัดการ
เรื่ องร้องเรี ยนจะมีประสิ ทธิ ผลหากเรื่ องร้องเรี ยนได้รับการพิจารณาจากผูท้ ี่รับผิดชอบอย่างยุติธรรม
และมีมาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส
5. การคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ที่มีคุณภาพและความเชี่ ยวชาญเป็ นกลไกหนึ่ งที่จะช่วย
สนับสนุนการทาหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ โดยนอกเหนือจากการพิจารณาความรู ้ความสามารถ
การมีเวลาและทรัพยากรที่ เพีย งพอในการปฏิ บัติงานแล้ว ความเป็ นอิส ระของผูส้ อบบัญชี ถื อ เป็ น
ประเด็นสาคัญที่กรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเช่นกัน โดยในบางกรณี พบว่า การที่ผูส้ อบบัญชี
มีความคุน้ เคยกับบริ ษทั ที่ตนตรวจสอบอาจทาให้มีการละเลยการปฏิบตั ิหน้าที่และไม่รายงานประเด็น
ข้อบกพร่ องหรื อข้อสงสัยในเรื่ องการทุจริ ต ดังนั้น ในการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี กรรมการตรวจสอบ
ไม่ควรพิจารณาจากปัจจัยด้านราคาค่าสอบบัญชีเ พียงอย่างเดียว แต่ควรให้ความสาคัญกับปัจจัยในเชิง
คุณภาพตามที่กล่าวข้างต้นประกอบด้วย นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบควรสื่ อสารและแลกเปลี่ยน
ข้อมู ล กับ ผูส้ อบบัญชี และให้เ วลาในการประชุ ม ร่ ว มกับผูส้ อบบัญ ชี อย่างเพี ย งพอ โดยสอบถาม
ถึงขอบเขต วิธีการตรวจสอบและวิธีการตอบสนองความเสี่ ยงของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งประเด็นสาคัญ
ที่ผสู ้ อบบัญชีพบระหว่างการปฏิบตั ิงาน ซึ่งรวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการที่ไม่ปกติที่ อาจเป็ นข้อบ่งชี้
ของการทาทุจริ ต
6. สานักงาน ก.ล.ต. สนับสนุ นให้กรรมการตรวจสอบทางานร่ วมกับผูส้ อบบัญชี
อย่างใกล้ชิด โดยได้ออกแนวทางเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวให้กรรมการตรวจสอบนาไปใช้ ซึ่ ง เผยแพร่
อยูใ่ นเว็บไซต์ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เช่น แนวทางสาหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี แนวคาถามที่คณะกรรมการตรวจสอบอาจสอบถาม
ผูส้ อบบัญ ชี เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการสอบทานงบการเงิ น และรายงานองค์ก รคณะกรรมการก ากับ
หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์นานาชาติ (IOSCO) ว่าด้วยแนวปฏิ บัติที่ ดีส าหรั บคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการเพิ่มคุณภาพงานสอบบัญชี เป็ นต้น เพื่อให้กรรมการตรวจสอบสามารถทาหน้าที่
ในการดูแลให้บริ ษทั จดทะเบียนจัดทารายงานทางการเงินให้ถูกต้องและเหมาะสม

“สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ รับรำงวัลชมเชยองค์ กรโปร่ งใส (NACC Integrity Awards) ครั้ งที่ 9 (ปี 2562)”

4

ทั้ ง นี้ ท่ า น ส า ม า ร ถ รั บ ช ม เ ท ป บั น ทึ ก ก า ร เ ส ว น า ย้ อ น ห ลั ง ไ ด้ ที่ ลิ ง ก์
https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/4406310502775324 โดยส านั ก งาน ก.ล.ต. จะจัด งาน
สัมมนาเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับระบบนิ เวศในการจัดทารายงานทาง
การเงินและจะเชิญท่านเข้ารับฟังในโอกาสต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรื่ นวดี สุวรรณมงคล)
เลขาธิการ
ฝ่ ายกากับการสอบบัญชี
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6219

“สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ รับรำงวัลชมเชยองค์ กรโปร่ งใส (NACC Integrity Awards) ครั้ งที่ 9 (ปี 2562)”

