
โครงการอบรม เรื่อง “ปลอดทุจริต ธุรกิจยั่งยืน”

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

**ค าชี้แจง**

1. โปรดจ าล าดับที่ พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ณ จุดลงทะเบียน

2. ผู้เข้าอบรมต้องดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมด้วยตนเอง (ไม่มีเอกสารแจกในวันอบรม)

**ขออภัยในความไม่สะดวก **

รายชื่อผู้มีสิทธิ์

เข้าอบรม

ก าหนดการ

อบรม

เอกสาร

สิ่งที่นิติบคุคลต้องปฏิบตัิ

ตามประมวลรษัฎากร

แผนที่
เอกสาร

การจับทุจรติ

จากงบการเงิน



ล ำดับ ล ำดับ
1 นางสาว กชกร นิคม 27 นาย จตุพงษ์ ช่ืนปรีชาชาญ
2 นางสาว กชอร เจริญถาวรพาณิช 28 นาย จรัสพล อรรณพกาญจนา
3 นางสาว กนกวรรณ กันศิริ 29 นางสาว จรินทร ศักด์ิบัวทอง
4 นางสาว กนิษฐา  การะศรี 30 นางสาว จรีวรรณ หมวดคง
5 นางสาว กมลวรรณ  บ ารุง สุข  31 นางสาว จันทนา กิตติอภินันท์
6 นางสาว กรองทอง อัตปัญญา 32 นางสาว จันทนา จันทราช
7 นาย กฤติเดข วิทยาเดชาคุณ 33 นางสาว จันทนี พรหมลักษณ์
8 นาย กฤษณะ ประศาสน์ครุการ 34 นาง จันทร์เพ็ญ โลหะนิมิต
9 นางสาว กฤษณา อรุณเทววิโรจน์ 35 นางสาว จันทิรา จรัสวัชรากร
10 นางสาว กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์ 36 นาย จารึก โรจนวงศ์
11 นางสาว กัญญ์วริศดา ศาลาวงอนันต์ 37 นางสาว จารุจิณณ์ สังข์ประไพ
12 นาง กัญญา สุทธมนัสวงษ์ 38 นางสาว จารุวรรณ โชติวัชรมัย
13 นาง กัญญา โพธ์ิพันธ์ุ 39 นางสาว จิดาภา เพ่ิมพูล
14 นางสาว กัญญาณัฐ ราชบัณฑิต 40 นางสาว จิตติมณฑ์ ปรีดานุชาต
15 นางสาว กัณฐภรณ์ นาราธรรมนนท์ 41 นางสาว จิตราพร  โสทรพิชิต
16 นาง กันทิมา อร่ามมนมิราลัย 42 นาง จินดา น่ิมละมัย
17 นางสาว กาญจณี บัววัธนา 43 นาง จินตนา ชัยอมฤต
18 นางสาว กาญจนา รัชพงษ์ไทย 44 นางสาว จินตนา ญาณสุขะ
19 นางสาว กาญจนา สิงห์ซอม 45 นางสาว จิรกานต์  พิทักษ์เสมากุล
20 นางสาว กิตติยา เล็กตา 46 นางสาว จิราภรณ์ เพ็ชรกล้า
21 นางสาว กิติพร วงษ์โกวิท 47 นางสาว จิราภรณ์ บุญปลอด
22 นาง กิติยา จงรักษ์ระวีวรรณ 48 นางสาว จีรวรรณ ตังคเศรษฐกุล
23 นาง เกศินี ฉัตรอมรรัตน์ 49 นางสาว จุฑามาศ หวังพงษ์
24 นางสาว เขมวรา เชณบุญกุล 50 นางสาว จุฑารัตน์ นาขุนทด
25 นาย คนอง อินทร์โชติ 51 นาง จุไรรัตน์ ศิลปอุไร
26 นาง จณัญญา เทียนวิชัย 52 นางสาว ฉวีวรรณ ค าไพเราะ

ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำอบรม
โครงกำรอบรมเร่ือง “ปลอดทุจริต  ธุรกิจย่ังยืน”

วันท่ี  15 ธันวำคม  2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล



ล ำดับ ล ำดับ

ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำอบรม
โครงกำรอบรมเร่ือง “ปลอดทุจริต  ธุรกิจย่ังยืน”

วันท่ี  15 ธันวำคม  2563
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ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล
53 นาง ฉัตรฤดี วรเวชวิทยา 79 นางสาว ณัฐชานันท์ วารี
54 นางสาว ชญาดา จวงสังข์ 80 นางสาว ณัฐทพัสส์ จามีกรรัก
55 นาง ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร 81 นางสาว ณัฐธยาน์ ช านาญพาณิชย์กุล
56 นาย ชนพัชร์ ต้ังโคมแสงทอง 82 นาย ณัฐวรา จิตรเกตุ
57 นาง ชมนาด ค าประยูร 83 นางสาว ณัทสรณ์ วงศ์มหาเศรษฐ์
58 นาย ชยพงศ์ อมรศรีสิน 84 นางสาว ณิชมน เรืองฤทธ์ิราวี
59 นาย ชยาภา ทิพย์ประภา 85 นาง ดลพร หอมนิยม
60 นาย ชยุต สมเมืองมา 86 นางสาว ดวงจันทร์ สุขมา
61 นางสาว ชวลิต ศาสนนันทน์ 87 นางสาว ดวงเดือน สงค์แดง
62 นางสาว ชัชชลัยย์ ชาญพิทยานุรักษ์ 88 นางสาว ดวงเทียน สุริยะวิจิตรวงศ์
63 นาง ชัฏภัสสร ตะวันแสงเพชร 89 นางสาว ดวงพร มโนลม้าย
64 นาย ชิน อรอมรรัตน์ 90 นาง ดวงพร สิทธิสงวนพันธ์
65 นาง ชุติกาญจน์ ตังกวย 91 นางสาว ดวงสมร ประวิทย์รัตน์
66 นาย ชุติเทพ หิรัญรักษ์ 92 นางสาว ดารณี น้อมจิตเจียม
67 นางสาว ชุติมา เม่งเต๋ียน 93 นางสาว ดาว รับไทรทอง
68 นางสาว ชุติมา ย่ิงยงวรชาติ 94 นาย เดชา โพธิรักษ์
69 นาง ชุลี เทศวิศาล 95 นางสาว เดียนา ชาญชัยพิชิต
70 นางสาว โชติรส เปรมสวัสด์ิ 96 นาง ตริตาภรณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
71 นางสาว ฐิติพร ดาราศรีศักด์ิ 97 นางสาว ถนอมทรัพย์ เจริญคุณวิวัฏ
72 นางสาว ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล 98 นาย ทนงศักด์ิ คงเจริญถ่ิน
73 นาง ฑริชา วงศ์ถาวรม่ัน 99 นาย ทศพร ม่วงพิกุลทอง
74 นางสาว ณปภัช สุขนันทศักด์ิ 100 นาย ทศพล เลิศสุทธิรักษ์
75 นางสาว ณภัทร ตรัยรัตนทวี 101 นางสาว ทัศนีย์ เลิศบุญยะรัตน์
76 นาย ณรงค์ เพ่ิมกอบกาญจน์ 102 นางสาว ทิพย์ วรรณ  ราช พิทักษ์ 
77 นางสาว ณัฏฐกัญญา สิทธ์ิเดชวรกมล 103 นางสาว ทิพวรรณ แก้วบุญ
78 นางสาว ณัฐฉัตร น้ าใจดี 104 นาง ทิวาวรรณ ค าบุญทา



ล ำดับ ล ำดับ
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ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล
105 นาย ธงชัย โสภณศิริกุล 131 นางสาว นันท์นภัส จันทร์บาง
106 นางสาว ธนวรรณ ภู่สุคนธ์ 132 นางสาว นันทนี หรูวัฒนะกุล
107 นาย ธนวันต์ เจริญรัตนะชัย 133 นางสาว นัยนา วงศ์ภาสกร
108 นางสาว ธนัญชญา เพชรศุภสิน 134 นางสาว นารีมาศ ขันแข็ง
109 นาย ธนากร ตันติกาญจน์ 135 นางสาว นิตยา วงศ์ธัญลักษณ์
110 นางสาว ธนาพร สุวรรณโร 136 นางสาว นิตยา กิติราช
111 นางสาว ธนาภา วิสุทธ์ิวัฒนศักด์ิ 137 นางสาว บัวริม ปึกสันเทียะ
112 นาย ธนิตพงศ์ พิชัยบวรภัสร์ 138 นาย บุญชัย จินตกวีวัฒน์
113 นางสาว ธัญญรัตน์ ทรงศิริ 139 นางสาว บุญญนุช บุสยบุตร
114 นางสาว ธัญญลักษณ์ รุจิวนารมย์ 140 นาง บุญพันธ์ กองค า
115 นางสาว ธัญญารัตน์ ฟักเครือ 141 นาย บุญรอด วงศ์หอม
116 นางสาว ธันฐภัทร์ ตรีธรรมโรจน์ 142 นางสาว บุญสินี ฐิตะกสิกร
117 นางสาว ธารินี แซ่เตีย 143 นาง บุศรินทร์ เจียมปัญญา
118 นาย ธีระยุทธ บุญอยู่ 144 นางสาว เบญจวรรณ คงกระโทก
119 นางสาว นงลักษณ์ ปานสว่าง 145 นางสาว เบญญาภา ขัดค า
120 นางสาว นภัทร แกมแก้ว 146 นางสาว ปภัชญา ต้ังสวัสด์ิ
121 นางสาว นภัสวัณฏ์ ขวัญเอ่ียม 147 นางสาว ปภาดา ปุณบุตร
122 นางสาว นภาพร เจนพิพัฒน์สิริกุล 148 นาย ปรมินทร์ ศรี วิโรจน์
123 นางสาว นภาภรณ์ บุญจรัส 149 นางสาว ประพีร์ พุกสวัสด์ิ
124 นาย นราธรณ์ สีดาว 150 นาง ประไพศรี มงคลฟัก
125 นาย นราธิป พวงแก้ว 151 นาย ประมวล สังคมก าแหง
126 นางสาว นริสสา เกียรติบุญญาฤทธ์ิ 152 นาย ประสิทธ์ิ ม่ิงอารีวาณิช
127 นางสาว นฤมล หงษ์ยันตรชัย 153 นาย ประเสริฐ บุญศรี
128 นางสาว นฤมล ศุภวรรธนางกูร 154 นางสาว ปวีณา ฤกษ์นิมิตร
129 นางสาว นฤมล อมรมนัสวงษ์ 155 นาย ปัญญา สมเนตร
130 นางสาว นันท์ธนสม ศิษฎ์องอาจ 156 นางสาว ปัทมา หลวงพรหม



ล ำดับ ล ำดับ

ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเข้ำอบรม
โครงกำรอบรมเร่ือง “ปลอดทุจริต  ธุรกิจย่ังยืน”

วันท่ี  15 ธันวำคม  2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ช้ัน 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล
157 นาง ปัทมาวดี พรหมจันทร์ 183 นางสาว พิชชานันท์ ไพศาลวร ภัทร 
158 นางสาว ปาริชาต ชลิงสุ 184 นาง พิชญ์ชญาศา  กีรติผาติโรจน์
159 นางสาว ปาริชาติ หงษ์สุวรรณ 185 นาย พิพัฒน์ โอวาททัศนีย์
160 นาง ปาลิดา อมรสวัสด์ิวัฒนา 186 นางสาว พิมใจ อินทวงศ์
161 นางสาว ปิยะกุล ล้อปิยะกุล 187 นางสาว พิมพ์ใจ บุญห่อ
162 นางสาว ปุณยนุช หรเวชกุล 188 นาง พิมพ์พันธ์ุ สังคมก าแหง
163 นางสาว พนารัตน์ พิพัฒน์สิริวรกุล 189 นางสาว พิมพา ศิลปี
164 นาง พโยมพร อ่อนสาร 190 นางสาว พิไล ถาวรวุฒิ
165 นาย พรชัย สุชาตา นนท์ 191 นาย พุฒิภาณุ บุญโง้วสุขคณา
166 นางสาว พรทิพย์ เวียงสมุทร 192 นาย พุทธิวัฒน์ ตุลารัตนพงษ์
167 นาง พรเพ็ญ องอาจวาจา 193 นางสาว เพชรรัตน์ สุวรรณโอภาสกุล
168 นางสาว พรรณิภา เกตุแก้ว 194 นางสาว เพ็ญนภา เกศสุวรรณกนก
169 นางสาว พรรณี พวงศิริ 195 นางสาว เพ็ญศรี ผโลทัยด าเกิง
170 นางสาว พรรณี ศรีภิญโญวณิชย์ 196 นาย ไพฑูรย์ เอกสกุลกิจ
171 นางสาว พรศรันย์ เศรษฐพฤทธ์ิ 197 นาย ไพบูลย์ บุดดีวงศ์
172 นางสาว พรอุมา นันทการัตน์ 198 นาง ไพลินพรรณ รัตยาภากุล
173 นางสาว พรางพรรณ รัตยาภากุล 199 นางสาว ภรณี สิทธิราษฎร์
174 นางสาว พศวีร์ บุญถนอม 200 นางสาว ภัค สังข์ทอง
175 นางสาว พัชราวดี แดงเก้ือสกุล 201 นางสาว ภัทรนันท์ เหล่าหม้ัน
176 นางสาว พัชรินทร์ คงฉาง 202 นางสาว ภัทรพร นาคหัสดี
177 นางสาว พัชรี พัฒน์แช่ม 203 นางสาว ภัทรภร รอดคลองตัน
178 นางสาว พัฒทิยา ขุนโขลน 204 นางสาว ภานุช ยางสวย
179 นางสาว พัฒนี สีสวยหูต 205 นาย ภูมิยุทธ โพธ์ิลิบ
180 นาง พัณณ์ชิตา รุจิโรจน์สกุล 206 นางสาว มณิชญา เอ่ียมอินทร์
181 นาย พัลลภ ศิลปอุไร 207 นาง มณีกาญจน์ สุนทรสุข
182 นางสาว พิจาริณ ถิรวงศ์วัฒนา 208 นางสาว มณีรัตน์ เตชะภักดีวงศ์
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ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล
209 นางสาว มธุวดี เลิศวัลลภาชัย 235 นาง ลัดดา ปัญจภาคย์กุล
210 นางสาว มนัสนันท์ อัจฉริยพฤกษ์ 236 นางสาว วณิชาภรณ์ พันธ์ุวุฒิภิญโญ
211 นางสาว มัณฑณา บุญคงมาก 237 นางสาว วรรณเพ็ญ ก าบุญเลิศ
212 นางสาว มาลีวรรณ นิลอร่าม 238 นาง วรรณวนัช ดีสมโชค
213 นาย ยศธร ตระกูลน้ิม 239 นางสาว วรลักษณ์ ล้ิมสุขประเสริฐ
214 นาง ยาใจ วงศ์ภาสกร 240 นาย วรเวช จิตต์อนงค์
215 นาย ยุทธนา วิพันธ์ 241 นางสาว วรัญญา บัวแดง
216 นาย ยุทธพงษ์ งามวิชานน์ 242 นางสาว วรัญญาภรณ์ กุลสินทวีรัตน์
217 นางสาว เยาวนารถ นพไพบูลย์รัตน์ 243 นางสาว วรัฐา เขมะวงศ์
218 นาง เยาวภา แสงปรีชารัตน์  244 นางสาว วราพรรณ เลิศกังวาลไกล
219 นางสาว รวีวรรณ จุลศิริ 245 นาง วราภรณ์ กุ้ยเส้ง
220 นางสาว รักษ์สิปางค์ ทิพย์บุรี 246 นางสาว วรินทร์ทิพย์ โชติภิวงศ์
221 นางสาว รัชฎาภรณ์ ภัทรวังฟ้า 247 นางสาว วรินทร์ธร อุดมเวทยนันท์
222 นางสาว รัฐติพร นันตาดี 248 นาง วัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์
223 นางสาว รัตติกา ภูมิอูไร 249 นางสาว วัชรินทร์ ปานแก้ว
224 นางสาว รัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล 250 นาง วัชรี วัชระสีมานันท์
225 นางสาว รัสรินทร์ หิรัญพันธ์วิภา 251 นางสาว วัญลี ใจห้าว
226 นางสาว รินทร์ณฐา อภิฉัตร์รชานนท์ 252 นางสาว วันดี อนันต์พิริยะกุล
227 นางสาว รุ่งทิพย์ เจริญด ารงเกียรติ 253 นางสาว วันเพ็ญ ลวกิตติไชยยันต์
228 นาย รุ่งโรจน์ มีทรัพย์ธีรพงศ์ 254 นาง วัลลภา ป่ินงาม
229 นางสาว รุ่งอรุณ ประดับทอง 255 นาย วิจิตร กิจถาวรกุล
230 นางสาว เรณู เรืองศิริ 256 นาย วิชัย ชินยศศักด์ิ
231 นางสาว เรนุชา นวกิจกาญกุล 257 นาย วิชิต จันทราวุฒิกร
232 นาง ลักขณา ทีฆะสุข 258 นางสาว วิภา คุปต์วาทินกุล
233 นาง ลักขณา เนตรมณีสุก 259 นาง วิมล มาลีเวช
234 นางสาว ลักษิกา จันทบูรณ์ 260 นาย วิรัช จันทร์บูรณ์
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ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล
261 นางสาว วิริยา สุขีอัตตะ 287 นางสาว สกนธ์ทิพย์ นามสง่า
262 นางสาว วิไล ศุภประชากร 288 นาง สมกิจ  พิริยะวิศรุต
263 นางสาว วิไลวรรณ ปิยะวงศ์วัฒนา 289 นาย สมคิด ศิริมะณีวัฒนา
264 นาย วิศิษฏ์ เฉลิมกุล 290 นาย สมชาติ ฉัตรชัยด ารง
265 นางสาว วีณา วีระพงศ์ 291 นาย สมชาย เหลืองพงศ์รัตน์
266 นาง วีรยา บึงสว่าง 292 นาย สมชาย แก้วสอน
267 นาง วีรอนงค์ ณ สงขลา 293 นาย สมนึก พรลาภมงคล
268 นาย วีระศักด์ิ จันทรจิรวงศ์ 294 นางสาว สมบัติ เกตุฐิน
269 นาย ศรเพชร มีเพียร 295 นางสาว สมพร ภู่ดี
270 นาย ศราวุฒิ แช่มศักด์ิสิทธ์ิ 296 นางสาว สมพิศ สิงห์ในเมือง
271 นางสาว ศศิกานต์ สิทธิโยธี 297 นาง สมรัก พูลทรัพย์อนันต์
272 นางสาว ศศิธร ด ารงสินสวัสด์ิ 298 นาง สมหมาย พิสัณฑ์สุข
273 นางสาว ศศินี วรรณวนิช 299 นาง สมหวัง พาฬอยุรักษ์
274 นางสาว ศาลินา สันติพิทักษ์ 300 นางสาว สมาพร พันธ์ุบุรี
275 นาง ศิภาภัฏฐ์ ทินภัทรนวลใหม่ 301 นาง สรวงธร กิรานุชิตพงศ์
276 นางสาว ศิรัญญา ปิดนุ้ย 302 นางสาว สราพร ชูดี
277 นาง ศิริจันทร์ มหิสรากุล 303 นาง สลิลทิพย์ จูอนุวัฒนกุล
278 นางสาว ศิรินทิพย์ สมบูรณ์พันธ์ 304 นางสาว สวรรค์ ยอดดี
279 นางสาว ศิริพร วิเลปะนะ 305 นาง สว่างจิต ศรีไทย
280 นางสาว ศิริพร ข าเจริญ 306 นาย สังคม อุ่นธง
281 นางสาว ศิริรัตน์ วุฒิวงศ์ไพศาล 307 นางสาว สายชล รัตนกระจ่าง
282 นาย ศิริศักด์ิ ชีวะเรืองโรจน์ 308 นางสาว สายทิพย์ พลับเกล้ียง
283 นาง ศิริอร วงศ์เครือวัลย์ 309 นาง สาวิตรี บุญฉิม
284 นาย ศุภกร โกมุทานนท์ 310 นาง สาวิตรี  ฉิมเรือง
285 นางสาว ศุภรา เกียรติเจริญรักษ์ 311 นาย สิทธิศักด์ิ เทียนทอง
286 นางสาว ศุภากาญจน์ ตังคเศรษฐกุล 312 นางสาว สิปวรรณ อาจาริยานนท์
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ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล
313 นางสาว สิริพร วัฒนุยาน 339 นางสาว สุรณี ชัยวัฒนพงษ์
314 นางสาว สิริมา กังวาล 340 นาย สุรพงษ์ บรรยงพงศ์เลิศ
315 นางสาว สุกัลญา พวงบุบผา 341 นาง สุรางค์ ปราสาททอง
316 นาย สุกิจ พิพัฒนชัยพงศ์ 342 นางสาว สุวรรณา นันทาพิพัฒน์
317 นาย สุกิจ ศิริพิน 343 นางสาว สุวรรณา ศรีหงส์
318 นางสาว สุจิตรา ชาติสุวรรณ 344 นาง สุวาณี ทรัพย์พูนเกิด
319 นางสาว สุจินดา ทองมะโรงสี 345 นางสาว สุวารี เร่ิมก่อกุล
320 นางสาว สุชาดา มีทรัพย์ธีรพงศ์ 346 นาย สุวิช เติมพรเลิศ
321 นางสาว สุชาดา ฤทัยสวัสด์ิ 347 นาย สุวิทย์ เต็มสุขย่ิง
322 นางสาว สุดารัตน์ ล่ิมจ าเริญ 348 นางสาว เสาวณี ไทยจงรักษ์
323 นาง สุดาวีณ์ เมธาคุปต์ 349 นาง เสาวณี วิเลปะนะ
324 นาง สุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ 350 นาง เสาวณีย์ จึงเจริญ
325 นาง สุนทรี จ่ันหนู 351 นางสาว หัสยา ใจบูชาศักด์ิ
326 นางสาว สุนันทา วงษ์วันทนีย์ 352 นาย อนุ ทองเกษม
327 นางสาว สุนิสา พิพัฒน์สิริวรกุล 353 นาย อนุรัตน์ ธงไชย
328 นาง สุนิสา ตัณฑวนันท์ 354 นางสาว อภิญญา เบ้าลา
329 นางสาว สุปราณีน์ พจนาวโรภาส 355 นาง อภินันท์ ทรัพย์มณีวงศ์
330 นางสาว สุพิชญา ศรีรัตน์ 356 นางสาว อภิรดี มงคลญานวรัตน์
331 นางสาว สุพิชา อภิสุขวงษ์ 357 นางสาว อรจิรา สุภาพคืน
332 นางสาว สุภลักษณ์ เหล็กพรหม 358 นางสาว อรชา กล่ าดิษฐ
333 นางสาว สุภา ภัทรวานิชานนท์ 359 นางสาว อรนุช กนกสิริรัตน์
334 นาง สุภาพร รุ่งร าพรรณ 360 นางสาว อรพิน อินทะใจ
335 นาง สุภาภรณ์ เขียวหวาน 361 นางสาว อรพินธ์ุ พิมสาร
336 นาย สุรชัย บรรยงพงศ์เลิศ 362 นางสาว อรฤทัย จิตต์อาจหาญ
337 นาย สุรชัย วงศ์ไพโรจน์กุล 363 นางสาว อรวรรณ รัตนพิภพ
338 นาย สุรชัย สุภาวิตา 364 นางสาว อรวรรณ วรกุล
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ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล
365 นาง อรวรรณ สุวรรณรัตน์ 377 นาง อารีรัตร แต้มมาลา
366 นาง อรวรรณ ไตรเมศวร์ 378 นาย อ านาจ ทองเจริญ
367 นางสาว อรอนงค์ ระงับพิศม์ 379 นาย อิทธิพล ทุมซ้าย
368 นางสาว อรัญญานีย์ พิมจักษิณ 380 นางสาว อิสราภรณ์ พุฒซ้อน
369 นาง อ้อยทิพ  แย้มส ารวล 381 นางสาว อิสรีย์ บรรณารักษ์ชูมณี
370 นางสาว อังคณา ค านึง 382 นางสาว อุทัยวรรณ ชัยวรมุขกุล
371 นาง อังศุธร บริณายกานนท์ 383 นาง อุไร แห้งสอาด
372 นางสาว อัจฉรา ศรีสันต์ 384 นางสาว อุไรรัตน์ ชูวันกลาง
373 นางสาว อันธิกา สมทรง 385 นางสาว อุไรวรรณ จิตหอม
374 นางสาว อันวิกา แดงแก้ว 386 นาง อนุจิต แก้วร่วม วงศ์ 
375 นางสาว อาทิตยา จันทร์อรุณ 387 นางสาว เปรมชุลี แซ่เอง
376 นาง อาภาภรณ์ ศรีพัด 388 นางสาว ศติสา จันทราวุฒิกร

 



      
  

ก ำหนดกำรอบรม 
เรื่อง “ปลอดทุจริต ธุรกิจยั่งยืน” 
วันอังคำรที ่ 15  ธันวำคม  2563 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

วัน เวลำ หัวข้อกำรอบรม/สัมมนำ วิทยำกร 

วันที่ 15 ธันวำคม 2563 08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน  

08.45 – 12.00 น. 
 

สิ่งที่นิติบคุคลต้องปฏิบัตติำม 
    ประมวลรัษฎำกร  

นำยสุเทพ  พงษพ์ิทักษ ์
ผู้เชีย่วชำญดำ้นภำษีอำกร 
อดีตสรรพำกร ภำค 4 

12.45 – 17.00 น. 
 

กำรจับทุจริตจำกข้อมูลงบกำรเงิน 
        

ผศ. สมชำย  ศุภธำดำ 
อำจำรย์ภำควิชำกำรบญัชี      
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญช ี
มหำวิยำลัยธรรมศำสตร ์

หมำยเหตุ : 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม ระหว่างเวลา 10.15 – 10.30 น. และ 15.15 – 15.30 น. 
 2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 – 12.45 น.  (ไม่มีอาหารกลางวัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจ 
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทร. 0 2547 5988  





























































































การจบัทุจริตจากข้อมูลงบการเงิน

สมชาย ศุภธาดา
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓1



AGENDA

1 การทุจริตมีก่ีแบบ
2 การทุจริตงบการเงิน : ขอ้มูลพ้ืนฐาน
3 การวางแผนการสืบสวน การรวบรวมหลกัฐาน
4 การสอบทาน การวเิคราะห์ขอ้มูลจากงบการเงิน
5 กรณีศึกษา บริษทัการบินไทย จ ากดั(มหาชน)
6 การประยกุตเ์คร่ืองมือทางดา้น Data Analytics
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Businesses lose around 

……  %   of   revenue to 

fraud every year

ACFE
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การทุจรติฉอ้โกง เป็น ปัญหาใหญ่ของธุรกิจ

การทุจริต ท าใหก้ าไรลดลง 
บาทต่อบาท

ถา้ Profit margin เท่ากบั  
10% รายไดต้อ้งเพ่ิมข้ึน 10
เท่าของท่ีสูญเสียไปเพ่ือ
ชดเชยผลกระทบต่อก าไร
สุทธิ
 สูญเสียจากทุจริต 1 ลา้นบาท
 รายไดต้อ้งเพ่ิม  10 ลา้นบาท

 Fraud Robs Income

Revenues 100 100%

Expenses 90 90%
Net Income 10      10%

Fraud 1
Remaining         9

เพ่ือใหไ้ดก้ าไร 10 คงเดิม                        
ตอ้งการรายไดเ้พ่ิมข้ึน 10                     
เพ่ือสร้างก าไรสุทธิ 1
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สองตัวอย่าง  รถยนต์  และ ธนาคาร
 General Motors

 $436 Million Fraud

 Profit Margin = 10%

 $4.36 Billion in 

Revenues Needed

 At $20,000 per Car, 

218,000 Cars

 Bank

 $100 Million Fraud

 Profit Margin = 10 %

 $1 Billion in Revenues 

Needed

 At $100 per year per 
Checking Account,   

10 Million New 

Accounts                 

5
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การทุจริตงบการเงนิ

นิยาม

Fabrication of an 

organization’s financial 

statements to make the 

company appear more or less 

profitable.

7



Fraudulent Manipulation of 

accounting  numbers is frequently 
called                       

“financial shenanigans”…

8
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ท ำไมยังคงมีกำรทุจริตงบกำรเงนิ

1. คุ้ม

2. ง่าย

3. Discovery is difficult and unlikely

10



INCENTIVES FOR F.S. FRAUD

Incentives to commit financial statement fraud are very 

strong.  Investors want decreased risk and high returns.

Risk is reduced when variability of earnings is decreased.

Rewards are increased when income continuously improves.

บริษทัไหนจะมรีาคาหุ้นสูงกว่า

Firm A Firm B

11



ท ำไมเป็นกำรยำกส ำหรับผู้สอบบญัชี
ทีจ่ะตรวจเจอทุจริต  

 Collusion

 Forgery

 Complex Audit  Trails

 Lies

 Silence

 Off-Book Frauds

 Misleading  Documents

 Small Frauds
12



LIKELY CANDIDATES ส าหรับ
SHENANIGANS

 Fast-growth companies whose real 

growth  is beginning to slow

 Basket-case companies trying to 

survive

 Newly public companies (IPO)

 Private companies

13



14

14

Manufacturing 13.8

Oil and Gas 12.2

Construction 11.6

Transportation and warehousing 10.4

Banking and Financial Services 10.2

Education 10.0

Health care 8.0

Religious, charitable or social services 7.5

Services (other) 6.7

Retail 6.5

Government and public 

administration

5.0

Insurance 3.2

%

การทุจริตงบการเงนิ จ าแนกตามอุตสาหกรรม



การวางแผนการสืบสวน และ   
การเกบ็รวบรวมหลกัฐาน

วางแผนให้รัดกมุ
 ท ำควำมเขำ้ใจบรบิทของคด ี  รวบรวมทมี   ระบุพนัธมติรหลกั

และสือ่สำรกบับุคคลหรอืหน่วยงำนในต่ำงประเทศ. 

จดัทมีสบืสวน
 ความเช่ียวชาญท่ีจ าเป็นในการวิเคราะห์งบการเงิน   เอกสาร
ทางการเงินการธนาคาร และการบญัชีท่ีส าคญัรวมถึง  การโอน
เงิน วิเคราะห์รายงานทางการเงิน   บนัทึกภาษีหรือศุลกากร

เกบ็รวบรวมหลกัฐาน
15



ปัญหาหรือพฤติกรรมอะไรท่ีก าลงัเป็นประเดน็  
What problems or behaviors are you trying to address?

 ข้อมลูอะไรท่ีช่วยส่องน าทางไปยงัปัญหา ประเดน็ท่ีอยู่ในการ
พิจารณา  
What data would be helpful to shed light on the 
problems you are trying to address?

ปัจจุบนัมขีอ้มูลอะไรอยู่บา้ง  
What data is currently available? [Start here]

16



FORENSIC TOOLS AND TECHNIQUES

How is Fraud detected?

 Tips/Whistleblowers (40%)

 Internal Audits/Internal Controls (31%)

 Accident (20%)

 External Audits (8%)

 Notified by Police (1%)

17



Sources of Tips  ใครล่ะ แจ้งเบาะแส

 Employees (57%)

 Customers (18%)

 Vendors (13%)

 Anonymous (12%)

18



FORENSIC TOOLS AND TECHNIQUES

ส ำหรับ  INTERNAL AUDITORS

 Some “Indicia”

 Lack of Corporate Governance ขาดธรรมาภิบาล
 no written policies and/or procedures

 lack of Internal Controls

 frequent or unusual Related Party transactions

 Questionable Accounting Activities

Management override of Internal Controls

unreconciled subsidiary & General Ledger accounts

continuous adjustments of book to physical 
inventories

topside Journal Entries

Excessive number of manual checks
19



วตัถุประสงค์ใน    การสอบทาน การวเิคราะห์
ข้อมูล จากงบการเงนิ

ก.  จะ  อ่าน   งบการเงนิอย่างไร
ข.  จะ  วพิากษ์วจิารณ์   งบการเงนิอย่างไร
ค.   จะ  ประยุกต์งบการเงนิ   ในเร่ืองการ
ด าเนินคด ี อย่างไร

20



จะ  วพิากษ์วจิารณ์   งบการเงนิอย่างไร

วิธีทางออ้ม    indirect
วิธีทางตรง direct
วิธีประมวล comprehensive

21



จะวพิากษ์วจิารณ์งบการเงนิอย่างไร

วธีิทางอ้อม indirect
 เปรียบเทียบบญัชีส าคญัปีต่อปี (year-to-year 

basis) ถา้มีส่วนต่างท่ีมีนยัส าคญั สืบสวนต่อ

วิธีทางตรง direct
วิธีประมวล comprehensive
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จะวพิากษ์วจิารณ์งบการเงนิอย่างไร

วธีิทางตรง direct
 ตรวจตรารายการจากงบการเงินไปยงัตน้ตอ (source 

documents) และใชเ้คร่ืองมือดงัน้ี:  วิเคราะห์แนวนอน 
วเิคราะห์แนวตั้ง วเิคราะห์แนวโนม้  common-sizing 
วเิคราะห์อตัราส่วน ทดสอบดว้ยสายตา drill-down  
วิเคราะห์ทางสถิติ และ Benford’s Law

วิธีประมวล comprehensive
23
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1 ธงแดงดา้น  Fictitious Revenues

25

• Rapid growth or unusual profitability, especially compared with other 

companies in the same industry

• Recurring negative cash flows from operations or an inability to 

generate cash flows from operations despite reported earnings and 

earnings growth

• Significant transactions with related parties or special-purpose 

entities not in the ordinary course of business or where those entities 

are not audited or are audited by another firm

• Significant, unusual, or highly complex transactions, especially those 

close to period end, that pose difficult “substance over form” questions

• Unusual growth in the number of days’ sales in receivables

• A significant volume of sales to entities whose substance and 

ownership are not known

25



2 ธงแดงดา้น Timing Differences

26

26

Signs of fraud relating to timing differences:

• Rapid growth or unusual profitability, especially compared with 

other companies in the same industry

• Recurring negative cash flows from operations or an inability to 

generate cash flows from operations while reporting earnings 

and earnings growth

• Significant, unusual, or highly complex transactions, especially 

those close to period end that pose difficult “substance over 

form” questions

• Unusual increase in gross margin or margin in excess of industry 

peers

• Unusual growth in the number of days’ sales in receivables



3 ธงแดงดา้น Concealed Liabilities and Expenses

27

• Recurring negative cash flows from operations or an inability to 

generate cash flows from operations while reporting earnings 

and earnings growth

• Assets, liabilities, revenues, or expenses based on significant 

estimates that involve subjective judgments or uncertainties that 

are difficult to corroborate

• Nonfinancial management’s excessive participation in or 

preoccupation with the selection of accounting principles or the 

determination of significant estimates

• Unusual increase in gross margin or margin in excess of industry 

peers
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4 ธงแดงดา้น Improper Disclosures

28

• Domination of management by a single person or small group 

(in a nonowner-managed business) with no compensating controls

• Ineffective board of directors or audit committee oversight of 

the financial reporting process and internal control

• Ineffective communication, implementation, support, or 

enforcement of the entity’s values or ethical standards by 

management or the communication of inappropriate values or 

ethical standards

• Rapid growth or unusual profitability, especially compared to 

other companies in the same industry

28



5 ธงแดงดา้น Improper Asset Valuation

29

29

▪ Inventory Valuation – phantom inventory

▪ Fictitious Accounts Receivable

▪ Failure to Write Down Receivables

▪ Fixed assets are subject to manipulation through 

several different schemes. Some of the more 

common schemes are

• Booking fictitious assets

• Misrepresenting asset valuation

• Improperly capitalizing inventory and startup costs



ธงแดงดา้น Improper Asset Valuation

30

30

• Recurring negative cash flows from operations or an 

inability to generate cash flows from operations while 

reporting earnings and earnings growth

• Significant declines in customer demand and 

increasing business failures in either the industry or the 

overall economy

• Assets, liabilities, revenues, or expenses based on 

significant estimates that involve subjective judgments 

or uncertainties that are difficult to corroborate



Cash Flows 

▪ Key Ratio

❑ Net Income (from Operations*) – Cash Flow (from Operations**)

Net Income (from Operations)

❑ Would expect to be about zero over time

*From the Income Statement

**From the Statement of Cash Flows

31



Cash Flow Ratio 

-2

-1

0

1

2

3

4

3

months

6

months

9

months

Year

1998

1999

2000

2001

Negative Cash Flows: 1st three quarters in 1999, 1st three quarters in 

2000, 1st two quarters in 2001.
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Refers to the frequency distribution of 

digits in many (but not all) real-life sources (i.e. 

naturally-occurring) data.     In this distribution, 

1 occurs as the leading digit about 

30% of the time, while larger digits occur 

in that position less frequently: 9 as the first 

digit less than 5% of the time. 

BENFORD’S LAW -
FIRST DIGIT LAW



• Examples

BENFORD’S LAW
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วธีิประมวล comprehensive
Full and False Inclusion
Background investigation
Event analysis
Attribute testing
Ratio estimation
“but for” development
Forensic indices   

36



ดงึขอ้มูลและท าการวิเคราะห์งบการเงนิ

ของบรษิทัการบนิไทย  พรอ้มทัง้สรปุขอ้สงัเกต

ท่ีน่าสนใจ ติดตาม เพือ่การสอบสวนใน

เชงิวิเคราะห์เจาะลกึ

และน าเสนอต่อศาล

37

ถอดรหสั "งบการเงิน" ยอ้นหลงั
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การประยุกต์เคร่ืองมือทางด้าน DATA ANALYTICS

Analytical Software Used
Advanced EXCEL
Access
 IDEA
 SAS
 R
 Tableau 

Minitab
40



การประยุกต์เคร่ืองมือทางด้าน DATA ANALYTICS

การวเิคราะห์เจาะลกึทางด้านการบัญชีนิติวทิยา  
[Forensic Analytics]
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การวเิคราะห์เจาะลกึธุรกรรม กระบวนการ 

ด้าน การจัดซ้ือจัดจ้าง การจ่ายช าระเงิน
 ตรวจสอบการวางบิล การจ่ายซ ้ าซอ้น
 ตรวจสอบรายละเอียดเจา้หน้ี คู่คา้ในฐานขอ้มูลกิจการ
 ตรวจสอบความเก่ียวโยงระหวา่งเจา้หน้ี คู่คา้ และ พนกังานในองคก์ร
 ตรวจสอบผูอ้นุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง  อนุมติัการจ่ายเงิน
 ตรวจสอบการแยกใบวางบิลเป็นหลาย ๆ จ านวน   ตรวจสอบเลขใบวางบิล
 ตรวจสอบการซ้ือจากเจา้หน้ี คู่คา้รายเดียวเป็นจ านวนมากและถ่ี ๆ
 ตรวจสอบเลขท่ีอยู ่เจา้หน้ี  คู่คา้ กบั บา้นเลขท่ีพนกังาน
 ตรวจสอบรายละเอีดยธนาคารท่ีมีการโอนจ่ายเงิน การเปล่ียนธนาคารโดยไม่มี

สาเหตุ
42



ลองพิจารณาตวัเลขต่อไปน้ี
จัดซ้ือ ปี  2563 จัดซ้ือ ปี 2562

กระทรวงกลาโหม 5,952,211 313,459

กระทรวงอุดมศึกษา 0 1,990,306

กระทรวงศึกษาธิการ 851,554 486,381

กระทรวงคมนาคม 809,297 1,016,587

กระทรวงมหาดไทย 1,990,729 1,804,839
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ลองพิจารณาตวัเลขต่อไปน้ี
จัดซ้ือ ปี  2563 จัดซ้ือ ปี 2562 VVS

กระทรวงกลาโหม 5,952,211 313,459 0.8799
กระทรวงอุดมศึกษา 0 1,990,306 0.1096
กระทรวงศึกษาธิการ 851,554 486,381 0.0037
กระทรวงคมนาคม 809,297 1,016,587 0.0012
กระทรวงมหาดไทย 1,990,729 1,804,839 0.0010
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การวเิคราะห์เจาะลกึธุรกรรม กระบวนการ 

ด้าน เงินเดือน
เปรียบเทียบเงินเดือนในแต่ละช่วงเวลาดูความผดิปกติ
ตรวจสอบการไม่จ่ายเงินเดือนใหบ้างคน การจ่ายซ ้ าซอ้นใหบ้าง
คน

ตรวจทานช่วงเวลาการข้ึนเงินเดือนและเวลาการจ่ายเงินเดือน
ตรวจสอบทานจ านวนพนกังานและการจ่ายเงินเดือนรวม
ตรวจสอบพนกังานผี
ตรวจสอบพนกังานและชัว่โมงการท างาน
ตรวจสอบความถูกตอ้งของค่าล่วงเวลา
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การวเิคราะห์เจาะลกึธุรกรรม กระบวนการ 

ด้าน การขาย การรับช าระเงิน
ตรวจสอบช่ือ ท่ีอยู ่ลูกคา้ท่ีซ ้ าซอ้น หรือ ตรง/ใกลก้บัท่ีอยูพ่นกังาน
ในองคก์ร

ตรวจสอบราคาท่ีรับช าระ การแกไ้ขขอ้มูลราคา
ตรวจสอบความผดิปกติของการลดราคาและรอบระยะเวลาการช าระ
เงิน

ตรวจสอบวงเงินท่ีอนุมติัส าหรับลูกคา้แต่ละราย
ตรวจสอบความผดิปกติของระยะเวลาในการวางบิล 
ตรวจสอบใบเรียกช าระเงินและยอดรวมการจ่ายเงินท่ีจ่ายช าระเป็น 
หลายงวด 46



การวเิคราะห์เจาะลกึธุรกรรม กระบวนการ 
ด้าน กำรเลี้ยงรับรอง กำรเดนิทำงในและนอกประเทศ

ตรวจสอบค่าหอ้งพกั ค่าอาหารท่ีเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด
ตรวจสอบการเบิกค่าน ้ามนัในวนัท่ีไม่มีการเดินทาง
ตรวจสอบการเบิกค่าใชจ่้ายวนัหยดุวนัลาวนัท่ีผดิสงัเกต
ตรวจสอบการเบิกจ่ายซ ้ าซอ้น
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นจ านวนเงินยอดกลม ๆ เตม็
จ านวน

47



การวเิคราะห์เจาะลกึธุรกรรม กระบวนการ 

ด้าน การต่อต้านการติดสินบน
ตรวจสอบรายช่ือกิจการคู่คา้ ลูกคา้ วา่มีลกัษณะตอ้งเช่นเก่ียวพนักบั
นกัการเมือง ขา้ราชการเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง

ตรวจสอบการท ารายการกบัประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง
ตรวจสอบรายการท่ีมีการเบิกจ่ายผดิปกติ เป็นเลขกลม ๆ  ไม่มีค าอธิบายอนั
เหมาะสม

ตรวจสอบเปรียบเทียบ ราคา และ คุณภาพ ของสินคา้ บริการท่ีจดัหาจดัซ้ือ
ตรวจสอบการจ่ายเงินท่ีเกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัตามก าหนด
ตรวจสอบการเปล่ียนเลขท่ีบญัชีธนาคาร/เปล่ียนช่ือผูรั้บเงิน กลบัไปกลบัมา
ตรวจสอบการแยกช าระเงิน (split payments) 48
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การวเิคราะห์เจาะลกึธุรกรรม กระบวนการ 

ด้าน การฟอกเงิน การก่อการร้าย

50

เงิน ????

การฟอกเงิน  ML [Money Laundering]



MONEY LAUNDERING

“การน าเงนิหรอืทรพัยส์นิ ท่ี

ไดม้าจากการกระท าความผดิ  

มาด าเนนิการอยา่งใด ๆ

เพือ่ให ้ ดเูสมอืนวา่

เงนิหรอืทรัพยนั์น้ไดม้า
โดยถกูตอ้งตาม
กฎหมายหรอืไดม้าโดย
สจุรติ”
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LAUNDRY CYCLE

Placement – Converting currency to some other 

form. Lots of cash.  << การยกัยา้ยถ่ายเท

Layering – Reduce the impact of paper trail.

Front Business Entities. Other forms of concealment

<< การปกปิดอ าพราง

Integration – Make the origin look legitimate.

<< การน าเขา้มาใช ้
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ขอ้มูลพ้ืนฐาน ท่ีควรเก็บรวบรวม

▪ วนัท่ี สถานท่ีเกิด การเปล่ียนชื่อ สกุลท่ีผ่านมา

▪ ชื่อวนัเดือนปีเกิดพอ่แม่ คู่สมรส ญาติ ทั้งหมด

▪ เบอรโ์ทรติดต่อ การใชs้ocial network รวมผูติ้ดต่อเกี่ยวขอ้ง

▪ รปูภาพตามท่ีต่าง ๆ รปูท่ีออกจากหน่วยงานรฐั

▪ ประวติัการตอ้งค าพิพากษาจ าคุก  การฟ้องรอ้ง 

▪ ขอ้มลูจากหน่วยงานรฐัในประเทศอ่ืน (โดยเฉพาะประวติัการครอบครอง

ท่ีดิน รถ การจา่ยค่าสาธารณูปโภค  ขอ้มลูการประกอบธุรกิจ  การเดินทาง

ขา้มพรมแดนระหวา่งประเทศ  ขอ้มลูตรวจคนเขา้เมอืง

▪ การซ้ือทรพัยสิ์นหรหูรา การท าสญัญากูย้มืเงิน การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น

▪ ขอ้มลูเกี่ยวกบัธนาคารท่ีเปิด และรายการธุรกรรมทั้งหมด
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เอกสารที่ควรขอจากสถาบนัการเงิน

▪ เอกสารประกอบการเปิดบญัชีทั้งหมดรวมถึงแบบฟอรม์ท่ีระบุผูร้บั

ประโยชน์ รวมทั้งลายเซ็น

▪ โปรไฟลล์กูคา้  บนัทึก KYC บนัทึกผูจ้ดัการบญัชี สมุดบนัทึกหรือ

สมุดบนัทึกธนาคาร  บนัทึกการตรวจสอบแคชเชียร ์  การตรวจสอบ

สถานะทางการเงินท่ีด าเนินการโดยสถาบนัการเงิน และขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ี

ก าหนดภมูิหลงัทางเศรษฐกิจของลกูคา้  กิจกรรมเชิงพาณิชย์ ส าเนา

สญัญา ตัว๋เงิน เลตเตอรอ์อฟเครดิต  รายช่ือพนัธมิตรและ บริษัทใน

เครือ

▪ เอกสารประกอบการกูย้มืเพื่อรวมขอ้มลูการจดจ านอง  ส าเนาใบสมคัรสินเช่ือ  

รายการและ/หรือค าอธิบายของหลกัประกนั  รายได ้ สินทรพัยแ์ละการ

อา้งอิงส่วนบุคคลและ/หรือธุรกิจ
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เอกสารที่ควรขอจากสถาบนัการเงิน

▪ ใบแจง้ยอดบญัชีธนาคารทั้งหมดส าหรบัช่วงเวลาท่ีอยูร่ะหวา่ง

การตรวจสอบ

▪ รายงานใด ๆ ของกิจกรรมท่ีน่าสงสยัท่ีถกูส่งโดยพนักงานของ

สถาบนัการเงินรวมถึงกิจกรรมท่ีอาจไม่ไดถ้กูส่งต่อไปยงั FIU

▪ รายละเอียดเครดิตและเดบิตทั้งหมดไปยงับญัชีเพื่อรวมขอ้มลู

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์การแสดงตน้ทางปลายทาง 

ช่ือบญัชีและหมายเลข
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เอกสารที่ควรขอจากสถาบนัการเงิน

▪ ไฟลข์อ้มลูท่ีเก็บรกัษาโดยสถาบนัการเงินซ่ึงอาจรวมถึงบนัทึกภายใน

ธนาคาร  บนัทึกการเขา้ชมของลกูคา้  บนัทึกค าสัง่ซ้ือทางโทรศพัท ์ 

อีเมล แฟกซ ์ บนัทึกยอ่ท่ีเขียนโดยผูจ้ดัการบญัชีบนัทึกหรือบนัทึกท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัค าแนะน าหรือธุรกรรม

▪ ขอ้มลูบตัรเครดิตเพื่อรวมใบแจง้ยอดแอปพลิเคชนั ประวติัการช าระ

เงินบนัทึกการท าธุรกรรมเพื่อรวมการโตต้อบใด ๆ กบัพนักงาน  

บตัรเครดิตบตัรอ่ืน ๆ ภายใตข้อบเขตของบญัชีเป้าหมายแต่อยูใ่นชื่อ

ของบุคคลอ่ืน

▪ ขอ้มลูเงินฝากความปลอดภยัรวมถึงสญัญาบนัทึกการเขา้ท ารายการ  

และขอ้มลูกลอ้งวงจรปิดในพื้ นท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง
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ส าหรบัธนาคาร ใหจ้บัตาดู ก) ลกูคา้ที่น่าสงสยั

Beware of  A Customer Who Provides Insufficient or Suspicious 
Information 

• A business that is reluctant to provide complete information 
regarding: the purpose of the business, prior banking 
relationships, officers or directors, or its location.  

ไม่ใหข้อ้มูลการประกอบธุรกิจที่ครบถว้น

• A business that refuses to provide information to 
qualify customers for credit or other banking services. 
ปฏิเสธการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเครดิตลกูคา้หรือการใชบ้ริการธนาคาร

• A customer who is unwilling to provide personal 
background information when opening an account or 
purchasing monetary instruments above a specified 
threshold.    ไม่เตม็ใจใหข้อ้มูลภูมิหลงัตอนเปิดบญัชี หรือเม่ือมี

การใชจ้า่ยเงินซ้ือตราสารเกินกฎหมายก าหนด
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▪ A customer who opens an account without references, a 

local address, or identification (passport, alien 

registration card, driver's license, or social security card), 

or who refuses to provide any other information the bank 

requires to open an account. ไม่มีขอ้มูลอา้งอิงท่ีตอ้งการ

▪ A customer who presents unusual or suspicious 

identification documents that the bank cannot readily 

verify. น าเสนอเอกสารระบุตวัตนที่ไม่สามารถพิสูจนไ์ด้

▪ A customer whose home phone is disconnected. 

▪ A customer who includes no record of past or present 

employment on a loan application. 
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▪ A customer who has no record of past or present 

employment but makes frequent large transactions. 

▪ A business that is reluctant to reveal details about its 

activities or to provide financial statements. ลงัเลจะ

เปิดเผยกิจกรรม หรือ ใหง้บการเงิน

▪ A business that presents financial statements noticeably 

different from those of similar businesses. มีงบการเงิน

ที่แตกตา่งจากธุรกิจที่คลา้ยคลึงกนั 
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ข) รายการ ธุรกรรม ของลกูคา้

▪ Sending or receiving frequent or large volumes of wire 

transfers to and from offshore institutions. มีการสง่และรบัเงิน

จ  านวนมากผา่นการโอนธนาคารจากสถาบนัการเงินตา่งแดน

▪ Depositing funds into several accounts, usually in 

amounts below a reportable threshold, and then 

consolidating into a master account and transferring them 

outside of the country. ฝากเงินหลาย ๆ บญัชีในจ  านวนต า่กวา่ท่ีตอ้ง

รายงาน และ มีการรวบยอดโอนไปตา่งประเทศ

▪ Instructing the bank to transfer funds abroad and to 

expect an equal incoming wire transfer from other 

sources
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▪ Regularly depositing or withdrawing large 
amounts by wire transfers to, from, or through 
countries that are known sources of narcotics or whose 
bank secrecy laws facilitate the laundering of money. 

▪ Wiring cash or proceeds of a cash deposit to 
another country without changing the form of 
currency. 

▪ Receiving wire transfers and immediately 
purchasing monetary instruments prepared for 

payment to a third party.
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ค) ดา้น บญัชี ของลกูคา้

Beware of Activity Not Consistent With the Customer's Business

▪ Corporate account(s) where deposits or withdrawals are 

primarily in cash rather than checks. บญัชีในนามธุรกิจแต่มกัฝาก

ถอนเป็นเงินสด

▪ A customer who operates a retail business and provides check 
cashing service and does not make large draws of cash against 
checks deposited. This may indicate the customer has another 

source of cash. ท าธุรกิจคา้ปลีก น าฝากเช็คแต่ไมค่่อยถอนเงินสด

▪ Unusual cash purchases of money orders and cashier's checks.

▪ Accounts with a large volume of deposits in cashier's checks, 
money orders, and/or wire transfers, when the nature of the 
accountholder's business does not justify such activity. 
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• Accounts that show frequent large bill transactions 
(i.e., deposits, withdrawals, monetary instrument 
purchases) without a business reason.

• Accounts that show frequent large bill transactions 
for a business that generally does not deal in large 
amounts of cash. 

• การฝากเงินสดจ านวนมากครั้งเดียวโดยใชธ้นบตัรใบละ 20   50  หรือ 

100 บาท

• Frequent exchanges of small bills for large bills or 
vice versa. น าธนบตัรจ านวนเงินนอ้ยมาแลกธนบตัรจ านวนใหญ่

• Retail deposits of numerous checks but rare 
withdrawals for daily operations. 
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▪ Sudden and inconsistent change in currency transactions or patterns. 

▪ A business owner (e.g., a one-location store owner) who makes 
several deposits on the same day at different bank branches. 

▪ An account that shows unusually large deposits of U.S. food stamps 
(often used as currency in exchange for narcotics). 

▪ An account that sends and receives wire transfers (especially 
to/from bank-haven countries), without an apparent business reason 
or when inconsistent with the customer's business or history. 

▪ An account that receives many small incoming wire transfers or 
makes deposits using checks and money orders, and almost 
immediately wire transfers all but a token amount to another city or 
country, when such activity is not consistent with the customer's 
business or history. 
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เครื่องมือที่ธนาคารน ามาใชใ้นการระบุการฟอกเงิน

▪ Monitoring software

▪ Currency Transaction Reports (CTRs)

▪ Suspicious Activity Reports (SARs)
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การประยุกต์  M SCORE

การตรวจสอบการตกแต่งก าไรโดยแบบจ าลอง M-Score

พฒันาข้ึนโดย Dr. Messod Beneish มหาวิทยาลยั Indiana 
สหรัฐอเมริกา    ซ่ึงท าการศึกษาวจิยัเม่ือปี ค.ศ. 1999

M-Score = - 4.84    + 0.92*DSRI +    0.528*GMI

+   0.404*AQI + 0.892*SGI +  0.115*DEPI

- 0.172*SGAI + 4.679*TATA - 0.327* LVGI
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M-Score
ประกอบดว้ย 8 ดชันี ไดแ้ก่ DSRI GMI AQI SGI DEPI 

SGAI TATA LVGI 
ค่า M-Score สามารถจาํแนกบริษทัท่ีตกแต่งกาํไรออกจาก

บริษทัท่ีไม่ตกแต่งกาํไรไดโ้ดยกาํหนดวา่                                         
หากค่า M-Score <-2.22 คือบริษทัมีการตกแต่งกาํไร            
และ    M-Score ≥ -2.22 คือบริษทัไม่มีการตกแต่งกาํไร

 ท้ังนีโ้อกาสในการตกแต่งกาํไรสามารถพิจารณาเป็นราย
ดัชนีได้ด้วย
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จุรีพร อศัวอิทธิฤทธ์ิ   ชุติมา นาคประสิทธ์ิ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553 ถงึ 2555 และคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่คุีณลกัษณะครบถ้วน

 ผลการวจิยัพบวา่ภาพรวม  ค่าเฉล่ีย M-Score = -2.390 แสดงวา่ไม่มีการตกแต่งก าไร 
 แต่มีโอกาสตกแต่งก าไรตามดชันี   DEPI และ SGAI 
1 เม่ือจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มบริษทัไม่ตกแต่งก าไรมี 455 บริษทั พบค่าเฉล่ีย M Score = -3.023 
 และมีโอกาสตกแต่งก าไรตามดชันี  DEPI SGAI LVGI 
2  กลุ่มบริษทัตกแต่งก าไรม2ี00 บริษัท พบค่าเฉล่ีย M-Score = -0.951 
 และมีโอกาสตกแต่งก าไรตามดชันี  DSRI GMI DEPI SGAI TATA

 โดยพบวา่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างมีจ านวนดชันีท่ีมีโอกาสตกแต่งก าไรมากท่ีสุด  
 สรุปว่าแม้บริษทัจะถูกจ าแนกอยู่ในกลุ่มใดกต็ามแต่โอกาสในการตกแต่งก าไรยงัปรากฏ  

 เพยีงแต่เม่ือค่า M-Score <-2.22 จะสะท้อนถงึโอกาสในการตกแต่งก าไรมีมากกว่าน่ันเอง
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Altman’s Z-score model

◼ Z-score = 1.2 (Net WC/TA) + 1.4 
(RE/TA) + 3.3 (EBIT/TA) + 0.6 
(MV of Equity/BV of Liabilities) + 
1.0 (Sales/TA)

◼ If Z< 1.8   >>>> high prob. of bankruptcy

◼ If Z> 3.0   >>>>  low prob. of bankruptcy

◼ If 1.8<Z<3.0   >>>  gray area
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◼ Altman reports that this model is between 
80.90% accurate if we use a cutoff point of 

2.675.                                      

That is, a firm with a Z-score below 2.675 
can reasonably be expected to 
experience severe financial distress, and 
possibly bankruptcy, within the next year. 
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◼ The predictive ability of the model is 
even better if we use a cutoff point of 
1.81. There are, therefore, three 
ranges of Z-scores:

◼ Z < 1.81 Bankruptcy predicted within 
one year

◼ 1.81 < Z < 2.675 Financial distress, 
possible bankruptcy

◼ Z > 2.675 No financial distress 
predicted
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