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Background & Impact



Background

• Wirecard เป็นบริษัทจดทะเบียนในเยอรมัน ท ำธุรกิจตัวกลำงระบบช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

• กิจกำรโตแบบก้ำวกระโดด เป็นที่ช่ืนชอบในหมู่นักลงทุน ปี 2019 มีมูลค่ำสูงกว่ำธนำคำรที่ใหญ่
เป็นอันดับต้นของเยอรมัน เช่น Deutsche Bank และ Commerzbank

• Wirecard ไม่มีใบอนุญำตกำรท ำธุรกิจในต่ำงประเทศ โดย Wirecard ใช้วิธีร่วมมือกับบริษัทที่มี
ใบอนุญำตอยู่แล้วในประเทศนั้น ๆ (Partner) ซึ่ง Wirecard จะด ำเนินกำรเป็นระบบช ำระเงิน
ให้บริษัท Partner เหล่ำนี้ที่มีใบอนุญำตตัวกลำงช ำระเงิน และ Partner ก็จ่ำยค่ำธรรมเนียม
กลับมำให้ Wirecard

• ปลายปี 2018 มีพนักงานท า whistleblower ไปยังส านักข่าว Financial Times เกี่ยวกับ
ธุรกรรมที่น่าสงสัยและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในสิงคโปร์ ซึ่ง FT ได้ follow-up และตีแผ่
เรื่องราวเกี่ยวกับ Singapore Scandal มาเรื่อย ๆ



Background

• กุมภำพันธ์ 2019 ต ำรวจบุก Wirecard’s office ในสิงคโปร์ BaFin กล่ำวหำว่ำ whistleblower 
มีเจตนำให้ Wirecard เสียหำย พยำยำมปั่นหุ้นหรือสร้ำงรำคำหุ้น มีกำรสั่งห้ำมท ำ Short Sell 
หุ้น Wirecard เนื่องจำก Wirecard มีควำมส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและป้องกันกำร manipulate 
ตลำด

• 24 เมษำยน 2019 EY ออกหน้ำรำยงำนปี 2018 ของ Wirecard แบบไม่มีเงื่อนไข โดยมีวรรคเน้น
เกี่ยวกับกำรสอบสวนทุจริตที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ในสิงคโปร์

• เมษำยน 2019 Softbank เข้ำลงทุนใน Wirecard คิดเป็นเม็ดเงินเกือบพันล้ำนยูโร ในวันเดียวกันน้ัน
ส ำนักข่ำวออกมำให้รำยละเอียดว่ำก ำไรเกือบทั้งหมดของ Wirecard มำจำก arrangement ที่ตกลง
ไว้กับ Partner เพียง 3 รำย (สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ดูไบ)



Background

• เดือนตุลำคม 2019 Wirecard แต่งต้ัง KPMG ท ำ Special audit เพื่อกอบกู้ควำมเช่ือมั่น 

• ผ่ำนไปประมำณ 6 เดือน (เมษำยน 2020) KPMG เผยแพร่เอกสำร ใจควำมว่ำ ไม่สำมำรถยืนยัน
ควำมถูกต้องของรำยได้ของ Wirecard จำก Partners ต่ำง ๆ รวมถึงหลักฐำนเกี่ยวกับกับเงินฝำกได้
ส่งผลให้หุ้น Wirecard ตกแรงทันที

• CEO Markus Braun ออกมำยืนยันว่ำ EY จะยังเซ็นรำยงำนงบปี 2019 ให้อยู่ โดยจะเลื่อนจำกเดือน
เมษำยนเป็นมิถุนำยน เนื่องจำก Covid-19

• สุดท้ำย EY ไม่เซ็นรับรองควำมถูกต้องของงบปี 2019 เนื่องจำกพบว่ำ เงินฝำกในบัญชีธนำคำรใน
ฟิลิปปินส์ของ Wirecard ได้หำยไป 1,900 ล้ำนยูโร หรือประมำณ 65,838 ล้ำนบำท



Timeline



Impact

•Wirecard ไม่มีเงินช ำระเจ้ำหนี้ ที่เป็นหน้ีอยู่ 123,556 ล้ำนบำท และต้องยื่นล้มละลำย
ไปเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 ที่ผ่ำนมำ

• รำคำหุ้นของ Wirecard ในวันที่ 26 ม.ิย. 63 ดิ่งเหวลงกว่ำ 88.9% ภำยในวันเดียว 
ผู้ลงทุนเสียหำยอย่ำงมำก

• ส่งผลกระทบต่อควำมน่ำเช่ือถือของตลำดทุน หน่วยงำนทำงกำรที่เก่ียวข้อง และ
ผู้ประกอบวิชำชีพสอบบัญชี
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Auditor involvement
• EY เป็นผู้สอบบัญชีของ Wirecard มำกว่ำ 10 ปี (เริ่มแรก ปี 2009)

• EY ออกหน้ำรำยงำนแบบไม่มีเงื่อนไขมำตลอด แม้จะมีกระแสข่ำว หรือมีนักข่ำวและนักลงทุน
ตั้งค ำถำมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงบัญชี

• ในช่วง 3 ปี ระหว่ำง 2016 - 2018 EY ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีเงินสดโดยตรงกับธนำคำร OCBC 
ในประเทศสิงคโปร์ ว่ำมีเงินสดในนำมของ Wirecard อยู่จริงหรือไม่ แต่ EY relied on เอกสำร
และ screenshot ที่ได้จำก third-party trustee และจำก Wirecard เอง

ข้อเท็จจริง: 
- Wirecard ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ OCBC และบริษัทที่เป็น trustee ให้ Wirecard

ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์ และ trustee ก็ไม่ได้มีบัญชีธนำคำรกับ OCBC เช่นกัน

- OCBC ไม่ได้รับกำรติดต่อใด ๆ จำก EY ในช่วง 2016-2018



Auditor involvement
• Wirecard บอก EY ว่ำ เงินจ ำนวน 1,900 ล้ำนยูโร ได้ถูกย้ำยออกไปจำก OCBC แล้วในปี 2019 ไปยัง

ธนำคำรในฟิลิปปินส์

• KPMG (ผู้ท ำ special audit) ออก report ในวันที่ 28 เมษำยน 2563 ระบุว่ำไม่สำมำรถ obtain เอกสำร
ตัวจริงจำกธนำคำรเพ่ือพิสูจน์ว่ำเงินฝำกนั้นมีตัวตนอยู่จริง โดยหลักฐำนชิ้นเดียวของเงินฝำกก้อนดังกล่ำว 
ได้มำจำก trustee ที่สิงคโปร์ ซึ่งยุติควำมสัมพันธ์กับ Wirecard ในช่วงเวลำที่ special audit เริ่มขึ้น

• CEO ออกมำยืนยันว่ำ “E&Y informed us this morning that they have no problem at all to 
sign off the audit 2019” เพื่อกลบข่ำวด้ำนลบจำกผล special audit ของ KPMG

• EY ได้รับจดหมำยจำกธนำคำรในฟิลิปปินส์ว่ำ เงินในบัญชีของ Wirecard 1,900 ล้ำนยูโร ไม่มีอยู่จริง

• audit regulator ของเยอรมันได้ตรวจสอบกระดำษท ำกำรของ EY แต่ยังไม่เปิดเผยผลกำรตรวจสอบ



What didn’t auditor do?

• ไม่ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรตรวจเงินฝำกกับธนำคำร 
OCBC ในประเทศสิงคโปร์ ช่วงปี 2016 - 2018 เช่น กำรส่งหนังสือยืนยันยอด หรือหลักฐำน
อื่น ๆ ที่ได้รับจำก OCBC โดยตรง แต่ไปใช้หลักฐำนที่ได้รับจำก trustee ของ Wirecard และ
จำก Wirecard เอง

• อำจไม่ได้วำงแผนกำรตรวจสอบ ประเมินควำมเส่ียง และปรับ scope ในกำรตรวจสอบให้
ตอบสนองต่อข่ำวในด้ำนลบ หรือ red flag ต่ำง ๆ ที่มีสัญญำณมำตลอดตัง้แต่ปี 2015 ที่ 
Financial Time เริ่มเปิดโปงข้อสงสัยเกี่ยวกับ Wirecard โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปี 2018-2019 
ที่มีข่ำวเรื่องกำรทจุริตในสิงคโปร์
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Satyam Computer Services Limited

• Satyam computers was 
founded by Ramalinga Raju 
• He started the Satyam 

computer with 20 employees

1987 1992 2000

2008 2007

• Converted into Public Company
and listed in BSE, NSE

• First Indian company to be registered with 
three International Exchanges 

(NYSE, DOW Jones and EURONEXT)

• Declared one of the 100 most  
pioneering technology 
companies by World 

Economic Forum

• Become the 1st Asian 
company to features in 

the training magazine’s list of 
top 125 companies of 

learning

• 4th fastest growing IT company in India

• The World Council for Corporate Governance 
awarded the Satyam for global excellence in 

corporate accountability
• Satyam network covers 66 countries and 53,000 

employees across six continents



Satyam Fraud Methodology Unveiled

Web of 
Companies 

Cooked-Up 
Books of 
Accounts

Fake Invoices 
and Billing 

System

Falsification 
of Bank’s 

Fixed Deposit 
Accounts

Showing Fake 
and 

Underutilized 
Employees 

Mr. Ramalinga Raju



Audit Failure

01

Testing of cash 
and cash 

equivalents

02

Conflicting 
audit 

evidence

03

Accounts 
receivable



Facts of the Case

PricewaterhouseCoopers India

Expressed unqualifies opinions on Satyam financial 
statements 2005 - 2008

PCAOB barred two PwC partners and issued a settled 
disciplinary order against PwC India

US SEC imposed a settled penalty against PwC India
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Facts of the Case

• Olympus : A Japanese 
manufacturer of optical / 
electronic devices with the 
world’s largest share in 
medical optical instruments 
and microscopes

• Fraud : Concealment over 
many years of huge losses 
from investments in 
derivatives and other 
financial instruments –
came to light in 2011

• Auditor : KPMG Japan 
(~2009) and EY (2010~)

20111990s~ 2009

Beginning 
of loss 

separation

Loss 
compensation 
transactions

Fraud 
came to 

light



Overview of Fraud

Off-Balance- sheet Funds
Foreign Banks 
(Cooperators)

Bank deposit,
Investment trust,
etc.

Loan secured by bank 
deposit, Investment trust, etc.

Sell at 
book value

Financial 
instruments 
with losses

Loss 
separation 
from 
Olympus 
book

Olympus : 
• Created off-balance-sheet 

funds
• Had the funds purchase O’s 

financial instruments at 
book value

• Had cooperator foreign 
banks finance the funds by 
loans secured by O’s bank 
deposits, etc.



Overview of Fraud

Audit Firm

No explanation 
about bank 
deposit secured 
loan

Audit confirmation letter

Ask not to tell 
audit firm about 

existence of bank 
deposit secured 

loan

Olympus : 
• Requested cooperator 

foreign banks not to tell the 
auditor about the existence 
of the loans secured by O’s 
deposits

• Did not provide any 
explanations to the auditor 
about the loans secured by 
its deposits

Answer only deposit balances
Foreign Banks 
(Cooperators)

Olympus concealed the existence of 
off-balance-sheet funds by using external 

cooperator (Foreign Banks)



Overview of Fraud

Off-Balance- sheet Funds
Foreign Banks 
(Cooperators)

Repayment for loan secured 
by bank deposit, investment 

trust, etc.

Excessive FA fee 
for acquisition of 

a UK company

Recognize Goodwill

Olympus : 
• Paid an extraordinarily high 

price for the acquisition of 
three domestic companies

• Paid excessive advisory fees 
for the acquisition of UK 
company

• Recognized fictitious 
goodwill on O’s balance 
sheet

Acquisition of 3 
domestic companies 
for extraordinary 
high prices

Funds
Financial 
Advisory

Redemption for 
bank deposit, 
investment trust,
etc.



Audit Failure

❑ Risk assessment

❑ Response to 
suspicious situation

❑ Succession Procedure

❑ Succession Procedure



Thank you
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Enterprise with Integrity

Source : Managing the Business Risk of Fraud: 
A Practical Guide

ประเภทของการทุจริต 
การทจุริต
รายงาน

ทางการเงิน

• การบนัทึกรายได้ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง
• การสร้างยอดรายได้ปลอม
• การบนัทึกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน
• การไม่ตัง้ส ารองส าหรบัหน้ีสงสยัจะสญู

การยกัยอก
ทรพัยสิ์น

• การลกัขโมย/ฉ้อโกง (เงินสด สินค้า อปุกรณ์ ยานพาหนะ เป็นต้น)
• การเบิกค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกิดขึ้นจริง
• การใช้บตัรเครดิตขององคก์รในทางมิชอบ
• การทุจริตในระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
• การเปิดเผยข้อมูล/ความลบัขององคก์ร

การคอรปัชัน่ • ค่านายหน้าในทางลบั/เงินสินบน
• การโอนยอดขายไปสู่ธรุกิจส่วนตวั
• การขดัแย้งทางผลประโยชน์

Introduction of Fraud Risk



Enterprise with Integrity Source : Fraud and the Role of the Audit Committee, Deloitte 

The Fraud Triangle - สาเหตท่ีุท าให้เกิดการทุจริต

Pressure/Motivation

ความกดดนั / แรงจงูใจ

Why do people commit fraud?



Enterprise with Integrity

ตวัอย่าง
Pressure/Motivation
(ความกดดนั / แรงจงูใจ)

Personal Pressure
• มภีาระหนี้สนิจ านวนมาก
• กลวัไมม่งีานท า
• การจา่ยเงนิบ านาญและสวสัดกิารที่
น้อยลง

Company Pressure
• สภาวะการแขง่ขนัทีร่นุแรง
• เป้าหมายทางการเงนิและผลประกอบ                  
การทีส่งูเกนิจรงิ

• การทีอ่งคก์รไมส่ามารถจดัหาเงนิทุน   
หรอืไมส่ามารถปฏบิตัติามสญัญาที ่
ตกลงไว้

Opportunity
(โอกาสในการก่อทุจริต)

• ความบกพรอ่งของระบบการควบคุมภายใน
• ผูบ้รหิารมคีวามไวเ้นื้อเชือ่ใจพนกังานมาก
• ความบกพรอ่งในการก ากบัดแูลองคก์ร เนื่องจากฝ่ายบรหิารใหค้วามส าคญัต่อ
การอยูร่อดขององคก์รโดยไมค่ านงึถงึระบบการด าเนนิงานในองคก์ร

Rationalization
(การอ้างเหตผุลในการก่อทจุริต)

• ความรูส้กึไมพ่อใจอนัเนื่องมาจากการไดร้บัการปฏบิตัทิีไ่มเ่ทา่เทยีมกนั
• ไมรู่ส้กึเกรงกลวัต่อบทลงโทษ
• พนกังานคดิวา่ตนเองมคีวามเดอืดรอ้นมากกวา่หวัหน้า
• มคีวามเชือ่วา่เมือ่เวลาผา่นไปสกัระยะหนึ่ง หลกัฐานจากการกระท าทุจรติจะ
ถูกลบเลอืน

Why do people commit fraud?

Source : Economy down: Fraud up 2009, KPMG



Enterprise with Integrity

How can we detect/prevent fraud?

ผูส้อบบญัชี

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

พนักงาน ฝ่ายบริหาร

Who should 
involve in 
Fraud Risk 

Management? ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน



Enterprise with Integrity

Fraud Risk Management Process

How can we detect/prevent fraud?

Detection

Investigation

Prevention

Corrective 
Actions

Source : Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, developed by IIA, AICPA and ACFE



Enterprise with Integrity

1. ตดิตามดแูลกระบวนการประเมนิความเสีย่งทางทุจรติอยา่งต่อเนื่อง

2. ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของ

องคก์รอยา่งสม ่าเสมอ

3. เขา้ใจความเสีย่งต่อการเกดิทุจรติทีไ่ดถู้กระบุไว้

4. ให้ความส าคญักบัความเสีย่งที่เกดิจากการครอบง าโดยฝ่ายบรหิาร 

โดยเฉพาะทางดา้นรายงานทางการเงนิ

5. สรา้งวฒันธรรมทีต่ระหนกัถงึความเสีย่ง และการมจีรยิธรรมทางธุรกจิ

Source : Fraud and the role of the Audit Committee, Deloitte

Summary - Role of Audit Committee



Enterprise with Integrity

6.  สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Internal Control 

Environment) ทีด่ ีซึง่รวมถงึการออกแบบและน าระบบการบริหาร

ความเสีย่งต่อการเกดิทุจรติไปปฏบิตัิ

7.   ติดตามการน าระบบการบริหารความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตไป

ปฏบิตัใินองคก์ร

8.  ก ากับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการวางแผน จัดท า

ขัน้ตอน การประเมนิ และการน าระบบการบรหิารความเสีย่งต่อการ

เกดิทุจรติ ไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ

Source : Fraud and the role of the Audit Committee, Deloitte

Summary - Role of Audit Committee


