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   ตุลาคม  2563 
 
เรียน  ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนทุกท่าน   
 

ท่ี กลต.กส.(ว)         /2563  เร่ือง  การส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและป้องกัน 
มิใหเ้กิดการทุจริต 

 
  โดยท่ีกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน 
มีความส าคัญยิ่งในการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ผลักดันให้รายงานทางการเงินของ  
บริษัทจดทะเบียนมีคุณภาพ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และช่วยป้องปรามมิให้เกิด 
การทุจริต  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”)  
จึงได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and 
Independent Director: Experiences from Fraud Cases” เม่ือวนัท่ี 29 กันยายน 2563 เพื่อส่ือสารกรณี
ตวัอย่างการทุจริตท่ีเกิดขึ้นทัว่โลก เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของมาตรการป้องกนั
การทุจริตและสามารถใช้กลไกและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในปัจจุบันสนับสนุนการท าหน้าท่ีของตนได้   
อย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงจะช่วยให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพอย่างย ัง่ยืนเพื่อท่ีผูล้งทุนจะสามารถ 
น าขอ้มูลทางการเงินท่ีมีคุณภาพไปใชใ้นการตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
 
  ส านักงาน ก.ล.ต. จึงได้สรุปประเด็นส าคัญจากการเสวนาดังกล่าวท่ีคาดว่า 
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่าน ดงัน้ี 

1. ปัจจุบนัการทุจริตเก่ียวกบัรายงานทางการเงินมีรูปแบบท่ีหลากหลายและซับซ้อน
มากขึ้น โดยส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชน ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีตวัอย่าง
เก่ียวกบัการทุจริตท่ีเกิดขึ้นทัว่โลก ซ่ึงมีการตกแต่งงบการเงินและการท าทุจริตท่ีตรวจจบัได้ค่อนขา้งยาก 
อาทิ การท ารายการทุจริตผ่านบริษัทย่อย ท่ีตั้ งอยู่ในต่างประเทศโดยบริษัทย่อยนั้ นไม่ได้มี   
วตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและตรวจสอบข้อมูลได้ยาก การท ารายการซ้ือขายและ
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นไปตามราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลทางธุรกิจ  การลงทุนในสินทรัพยห์รือเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีซับซ้อน ซ่ึงไม่ใช่ธุรกรรมหลกัตามวตัถุประสงค์การด าเนินกิจการ การแทรกแซงการ
ควบคุมโดยผูบ้ริหาร การตกแต่งรายการบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้สิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล 
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ขั้นสูงของผูบ้ริหารกิจการ  และการสร้างรายการปลอมจ านวนมากเพื่อสร้างรายไดแ้ละท าให้เสมือน 
มีการขยายตวัทางธุรกิจอยา่งกา้วกระโดด เป็นตน้  ดงันั้น การส่งเสริมให้บริษทัจดทะเบียนมีมาตรการ 
ป้องกนัและคน้พบการทุจริตไดอ้ย่างทนัเวลาจะช่วยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นได ้และท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่ต่อการบริหารงานของฝ่ายจดัการและระบบรายงานทางการเงิน 

2. การมีระบบนิเวศในการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีสมดุลโดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการจดัท ารายงานทางการเงินสามารถท าหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งเต็มก าลงัความสามารถและ 
อย่างเหมาะสมจะช่วยให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพอย่างย ัง่ยืนเพื่อท่ีผูล้งทุนจะสามารถน าข้อมูล 
ทางการเงินท่ีมีคุณภาพไปใช้ในการตดัสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง โดยผูบ้ริหารถือเป็นผูก้  าหนด
นโยบายหลกัและมีอ านาจในการบริหารจดัการ จึงมีส่วนส าคญัในการจดัให้มีระบบบญัชีและระบบ  
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมถึงทรัพยากร กลไก และเคร่ืองมือท่ีจะสนบัสนุนการท าหนา้ท่ีของ 
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัท ารายงานทางการเงิน เช่น ฝ่ายบญัชีการเงิน ผูต้รวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบญัชี ซ่ึงการจดัให้มีองค์ประกอบขา้งตน้จะเป็นรากฐานส าคญั  
ในการจดัท ารายงานทางการเงินใหมี้คุณภาพ   

3. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระถือเป็นผู ้แทนของผู ้ลงทุนรายย่อย 
ท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้รายงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนมีคุณภาพและ 
ยังมีส่วนช่วยในการป้องปรามมิให้เกิดการทุจริต  โดยกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ี 
ในการสอดส่องดูแลบริษทัจดทะเบียนท่ีตนเองเป็นกรรมการใหมี้รายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง มีระบบ
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
กรรมการจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและความเส่ียงของบริษทัอยา่งเพียงพอ 
และมีเวลาในการท าหนา้ท่ีกรรมการอยา่งเพียงพอ เพื่อท่ีจะดูแลใหบ้ริษทัมีระบบและมาตรการป้องกนั
ท่ีเหมาะสม โดยติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษทัและมีความช่างสังเกตและสงสัย เพื่อระบุปัจจัย 
ท่ีท าให้เกิดความเส่ียงเพื่อสอบถามฝ่ายจดัการให้อธิบายถึงความสมเหตุสมผลทางธุรกิจของรายการ 
ท่ีมีความผิดปกติ พร้อมทั้งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการท าหน้าท่ีของกรรมการ 
ตรวจสอบให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  นอกจากน้ี ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
จะช่วยป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตได ้ อย่างไรก็ดี การทุจริตท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัซ่ึงก่อให้เกิดความ
เสียหายค่อนขา้งสูงมกัเกิดจากการท าทุจริตในระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกิจการ  ดงันั้น กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบจึงมีส่วนส าคญัในการสร้างกลไกการตรวจสอบความสมเหตุสมผล 
ในการท ารายการท่ีส าคญัของบริษทัจดทะเบียน 
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4. บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ซ่ึงการมี

ช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนและการก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน เพื่อให้
บุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษทัสามารถแจ้งขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือ
ทุจริตภายในบริษทัได้นั้น เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้กรรมการตรวจสอบได้รับขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในการป้องกันและตรวจพบการทุจริต และสามารถหาวิธีการจัดการเร่ืองดังกล่าวได้ 
อย่างเหมาะสมและทนัเวลา  นอกจากน้ี การจดัให้มีระบบการรับเร่ืองร้องเรียนขา้งตน้จะช่วยส่งเสริม
ให้เกิดวฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได ้ ซ่ึงระบบการบริหารจดัการ
เร่ืองร้องเรียนจะมีประสิทธิผลหากเร่ืองร้องเรียนไดรั้บการพิจารณาจากผูท่ี้รับผิดชอบอย่างยุติธรรม
และมีมาตรการคุม้ครองความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส  
  5. การคดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณภาพและความเช่ียวชาญเป็นกลไกหน่ึงท่ีจะช่วย
สนบัสนุนการท าหนา้ท่ีของกรรมการตรวจสอบ โดยนอกเหนือจากการพิจารณาความรู้ความสามารถ 
การมีเวลาและทรัพยากรท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงานแล้ว  ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชีถือเป็น
ประเด็นส าคญัท่ีกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเช่นกัน โดยในบางกรณีพบว่า  การท่ีผูส้อบบญัชี 
มีความคุน้เคยกบับริษทัท่ีตนตรวจสอบอาจท าใหมี้การละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ีและไม่รายงานประเด็น
ขอ้บกพร่องหรือขอ้สงสัยในเร่ืองการทุจริต  ดงันั้น ในการคดัเลือกผูส้อบบญัชี กรรมการตรวจสอบ 
ไม่ควรพิจารณาจากปัจจยัดา้นราคาค่าสอบบญัชีเพียงอยา่งเดียว แต่ควรให้ความส าคญักบัปัจจยัในเชิง
คุณภาพตามท่ีกล่าวขา้งตน้ประกอบดว้ย  นอกจากน้ี กรรมการตรวจสอบควรส่ือสารและแลกเปล่ียน
ข้อมูลกับผูส้อบบัญชีและให้เวลาในการประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีอย่างเพียงพอ โดยสอบถาม 
ถึงขอบเขต วิธีการตรวจสอบและวิธีการตอบสนองความเส่ียงของผูส้อบบญัชี รวมทั้งประเด็นส าคญั 
ท่ีผูส้อบบญัชีพบระหวา่งการปฏิบติังาน ซ่ึงรวมถึงขอ้สงสัยเก่ียวกบัรายการท่ีไม่ปกติท่ีอาจเป็นขอ้บ่งช้ี
ของการท าทุจริต 
  6. ส านักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนให้กรรมการตรวจสอบท างานร่วมกับผูส้อบบัญชี
อย่างใกลชิ้ด โดยไดอ้อกแนวทางเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวให้กรรมการตรวจสอบน าไปใช้ ซ่ึงเผยแพร่ 
อยูใ่นเวบ็ไซต ์สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เช่น แนวทางส าหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี แนวค าถามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบอาจสอบถาม
ผูส้อบบัญชีเพื่อประโยชน์ในการสอบทานงบการเงิน และรายงานองค์กรคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (IOSCO) ว่าด้วยแนวปฏิบัติท่ีดีส าหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการเพิ่มคุณภาพงานสอบบญัชี เป็นตน้ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบสามารถท าหน้าท่ี 
ในการดูแลใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัท ารายงานทางการเงินใหถู้กตอ้งและเหมาะสม 
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ทั้ ง น้ี  ท่ า น ส า ม า ร ถ รั บ ชม เ ทปบัน ทึ ก ก า ร เ ส วน า ย้อ นหลั ง ไ ด้ ท่ี ลิ ง ก์  

https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/4406310502775324 โดยส านักงาน ก.ล.ต. จะจัดงาน
สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศในการจดัท ารายงานทาง 
การเงินและจะเชิญท่านเขา้รับฟังในโอกาสต่อไป   

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
เลขาธิการ 

 
ฝ่ายก ากบัการสอบบญัชี 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2263-6219 
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