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บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 
เร �อ่ง นโยบายการต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชันและสินบน 

---------------------------------------------------- 

บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) (“เด็มโก้”) เป�นบร�ษัทท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย ประกอบธุรกิจให้บร�การออกแบบ จดัหา ก่อสรา้งและติดต้ังงานด้านว�ศวกรรม ธุรกิจงานขาย ผลิตและ

จาํหน่ายเหล็กโครงสรา้ง รวมถึงจาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ�าและชุดอุปกรณ์ประกอบสําหรบัระบบส่ือสาร และ

ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน โดยมีว�สัยทัศน์ มุ่งสู่การเป�นผู้ประกอบการชัน้นํา ด้านว�ศวกรรมไฟฟ�า 

พลังงานและสาธารณูปโภค ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และกําหนดพันธกิจไว้อย่างชดัเจนว่า  

1) ดําเนินธุรกิจก่อสรา้งและบร�การด้านว�ศวกรรมไฟฟ�า พลังงานและสาธารณูปโภคท่ีครบวงจร 

พรอ้มขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ 

2) สรา้งความเชือ่มั่นต่อลูกค้าด้วยบร�การท่ีมีคุณภาพ ทีมงานท่ีมีความเชีย่วชาญรอบรู ้และประสิทธภิาพสูง 

3) สรา้งผลตอบแทนท่ีดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน ให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ�ายอย่างต่อเน่ือง 

4) ดําเนินธุรกิจบนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมุ่งผลลัพธท่ี์ย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อม   

ท้ังน้ี กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หมายถึง กลุ่มบร�ษัท ซึง่ประกอบด้วย บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) บร�ษัท

ย่อย บร�ษัทรว่ม และกิจการรว่มค้า ท่ีเด็มโก้มีอํานาจควบคุม 

คณะกรรมการบร�ษัท ได้ให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการภายใต้กรอบการบร�หารจดัการของ

การมีจร�ยธรรมท่ีดี มีความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสร�มให้บุคลากรทุก

ระดับ มีจติสํานึกในการต่อต้านคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม เด็มโก้จงึได้จดัทํานโยบาย

และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชันและสินบนขึ้น โดยถือเป�นส่วนหน่ึงของนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายท่ีกําหนดไว้   ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้  ยึดถือเป�นบรรทัดฐานในการ

ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

นโยบายต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชันและสินบน 

1. บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ต้องไม่ดําเนินการหร�อเข้าไปมีส่วนรว่มในการทุจร�ตคอรร์ปัชนั การ

ให้/รบัสินบนทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจร�ตคอรร์ปัชัน 

คู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจร�ยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ของกลุ่มธุรกิจ

เด็มโก้  รวมท้ังระเบียบ และข้อกําหนดอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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2. บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเก่ียวกับการรบั การให้ของขวัญ 

ทรพัย์สินหร�อประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงค่าบร�การต้อนรบัและค่าใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ท้ังน้ี การให้หร�อรบัของขวัญ  และ

การเลี้ยงรบัรองต้องเป�นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหร�อตามประเพณีนิยมเท่าน้ัน โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม 

และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

3. การบร�จาคเพื่อการกุศล และการให้เง�นสนับสนุนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีขั้นตอนการตรวจสอบ 

อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ 

เพื่อให้มั่นใจว่าการบร�จาคเพื่อการกุศล และเง�นสนับสนุนไม่ได้ใชเ้ป�นข้ออ้างสําหรบัการคอรร์ปัชนั 

4. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขาย และ

การตลาด รวมท้ังงานจัดหาพัสดุและทําสัญญาอย่างสม�าเสมอ รวมถึงการประเมินความเส่ียงต่อการเกิด

ทุจร�ตคอรร์ปัชนั   การให้/รบัสินบน และบร�หารจดัการให้มีว�ธกีารแก้ไขท่ีเหมาะสม 

5. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีกระบวนการบร�หารทรพัยากรบุคคลท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการ

ต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชันและสินบน และมีนโยบายท่ีจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หร�อให้ผลทางลบต่อ

บุคลากรท่ีปฏิเสธการทุจร�ตคอรร์ปัชนัการให้/รบัสินบน แม้ว่าการกระทําน้ันจะทําให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ สูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจ โดยกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีกระบวนการส่ือสารอย่างชดัเจนเก่ียวกับนโยบายดังกล่าว 

6. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป�นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม

นโยบาย แนวปฏิบัติ  อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล 

เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงจากการทุจร�ตคอรร์ปัชนั

การให้/รบัสินบนท่ีอาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากพบประเด็นท่ีมีการปฏิบัติไม่

สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน จะต้องแจง้หน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการ

ปรบัปรุงมาตรการควบคุม 

7. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรกัษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ให้พรอ้มต่อการ

ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเง�น ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้

มั่นใจว่าไม่มีรายการใดท่ีไม่ได้รบัการบันทึก หร�อไม่สามารถอธบิายได้ หร�อรายการท่ีเป�นเท็จ 

8. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จดัให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทํา

บัญชแีละการเก็บรกัษาข้อมูลได้รบัการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธผิลของกระบวนการตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเง�นมีหลักฐาน

อย่างเพียงพอเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ 

9. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จดัให้มีการส่ือสารและฝ�กอบรมอย่างต่อเน่ืองแก่บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ 

เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจอย่างแท้จร�งเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัการให้/รบัสินบน 

ความคาดหวังของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้  และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการน้ี 
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10. เด็มโก้ ส่ือสารนโยบายต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชันและแนวปฏิบัติไปยังกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ คู่ค้า

ทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ังสาธารณชน ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อทราบและนํา

มาตรการต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัการให้/รบัสินบนไปปฏิบัติ 

11. บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหร�อเพิกเฉยเมื่อพบการกระทําท่ีอาจฝ�าฝ�นมาตรการ

ต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชันและสินบน โดยกลุ่มธุรกิจเด็มโก้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส รวมท้ังเมื่อ

บุคลากรต้องการคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน 

12. คณะทํางานพัฒนาความย่ังยืนของเด็มโก้ มีหน้าท่ีรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชันและสินบนน้ีต่อ คณะกรรมการความย่ังยืน คณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบร�ษัท โดยสม�าเสมออย่างน้อยป�ละครัง้ 

13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเรง่ด่วนต่อ กรรมการผู้จัดการ 

ประธานเจา้หน้าท่ีบร�หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบร�ษัท 

14. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ให้ความรว่มมือ ให้ข้อมูลตามความเป�นจร�งแก่หน่วยงานของรฐัท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบเก่ียวกับการทุจร�ตคอรร์ปัชัน เช่น สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครฐั (ป.ป.ท.) สํานักงาน
คณะกรรมการความรว่มมือป�องกันการทุจร�ต (ค.ป.ท.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ศาล และหน่วยงานการ
ต่อต้านคอรร์ปัชนั เป�นต้น  

 นโยบายการต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบนน้ี เด็มโก้ปรารถนาให้บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็ม

โก้ ทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้รว่มมือกันยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนต่อสังคมสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 
• นโยบายการต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน ได้รบัการสอบทานจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2564 
และได้รบัอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครัง้ท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจกิายน 2564  
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บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) (“เด็มโก้”) มุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความโปรง่ใส บนหลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีซื่อสัตย์มีคุณธรรม โดยมุ่งผลลัพธ์ท่ีย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม สรา้ง

ผลตอบแทนท่ีดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ�ายอย่างต่อเน่ือง โดย

คํานึงถึงการมีส่วนรว่มของพนักงาน ผู้บร�หารและกรรมการของเด็มโก้เป�นสําคัญ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโต

อย่างย่ังยืน การบร�หารความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบนเป�นส่วนหน่ึงท่ีชว่ยให้ เด็มโก้สามารถ

ดําเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป�าหมายท่ีต้ังไว้  

 สายงานบร�หารความเส่ียงจดัทําคู่มอืการบร�หารความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบนฉบับน้ี

ให้สอดคล้องกับคู่มือบร�หารความเส่ียง (Risk Management Manual) โดยจัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ

ประเมินความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชันและสินบนในกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเข้าใจใน

โอกาสเกิดและระดับผลกระทบท่ีเด็มโก้อาจจะได้รบัจากความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน 

นอกจากน้ี ยังมีวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เชน่ เพื่อระบุหน้าท่ีความรบัผิดชอบของบุคลากรในแต่ละตําแหน่งงานใน

การป�องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อความเส่ียงด้านการทุจร�ตให้ชดัเจน และเป�นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ี

ดี  เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานหร�อตัวชีว้ัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) 

สําหรบัเร�อ่งการต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชันและสินบน และเพื่อวัดผลการดําเนินงานเร�อ่งการต่อต้านการ

ทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบนท่ีได้ดําเนินการไปแล้วเป�นต้น โดยคู่มือการบร�หารความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนั

และสินบนฉบับน้ีจะมีการทบทวนให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องเป�นประจาํทุกป� 
 

คํานิยามตามนโยบายการต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชันและสินบน 

คอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ดังน้ี 

 1. การให้ การเสนอ / ให้ คํามั่น / สัญญาว่าจะให้ 

 2. การรบั การเร�ยกรอ้ง 

 ซึง่เง�น ทรพัย์สิน หร�อประโยชน์อ่ืนใด ซึง่ไม่เหมาะสมกับเจา้หน้าท่ีของรฐั หร�อเอกชน หร�อผู้มีหน้าท่ี

เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหร�อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทําหร�อละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีอันเป�น

การให้ได้มาหร�อรกัษาไว้ซึ่งธุรกิจหร�อผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ท้ังน้ี เว้นแต่เป�นกรณีท่ี

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หร�อจาร�ตทางการค้า ให้กระทําได้
  

ทุจร�ต (Fraud) หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าท่ีหร�อด้วยกฎหมายของกรรมการ 

ผู้บร�หารและพนักงาน ท้ังของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ของลูกค้า และของคู่ค้า หร�อคู่สัญญาของเด็มโก้ อาทิ การทํา

หลักฐานการเง�นเป�นเท็จ การนําทรพัย์สิน ของเด็มโก้ไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การ

กระทําในลักษณะท่ีมีการขัดกันของผลประโยชน์ ฯลฯ 
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บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ท้ังน้ี ประเภทของการทุจร�ตสามารถแบ่งได้เป�น 3 ประเภท ดังน้ี 

1. การยักยอกทรพัย์สิน (Asset Misappropriation) 

การกระทําใด ๆ ก็ตามท่ีนําไปสู่การครอบครองทรพัย์สินของเด็มโก้อย่างไม่ถูกต้อง หร�อเป�นเหตุให้

เด็มโก้สูญเสียทรพัย์สิน โอกาสหร�อผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนาท่ีจะหาประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

(อาทิเชน่ คนในครอบครวั ญาติ มิตร เป�นต้น) 

2. การคอรร์ปัชัน (Corruption)  

การใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบกระทําการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ท้ังต่อองค์กร 

ตนเอง หร�อผู้อ่ืน ท้ังน้ีการคอรร์ปัชนัครอบคลุมถึงการให้ และ/หร�อรบัสินบน (Bribery) การขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การข่มขู่และ/หร�อ เร�ยกรอ้งผลประโยชน์ (Economic 

Extortion) และการจา่ยเง�นเพื่อให้ได้รบัความสะดวก (Illegal Gratuities) 

3. การทุจร�ตในการรายงาน (Falsifying Financial Statement) 

การปรบัปรุงแก้ไขรายงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป�นทางการเง�น เชน่ งบการเง�น บันทึกการเง�น หร�อรายงาน 

ท่ีไม่ใชท่างการเง�น เพื่อป�ดบังการยักยอกทรพัย์หร�อการกระทําท่ีไม่เหมาะสม หร�อเพื่อหาประโยชน์

ต่อตนเองและ ผู้อ่ืน ซึง่ส่งผลให้งบการเง�น บันทึกการเง�น หร�อรายงานต่างๆ ของเด็มโก้ไม่ถูกต้อง

ตามความเป�นจร�ง 
 

สินบน คือ ทรพัย์สินหร�อประโยชน์อ่ืนใดในท่ีน้ี 

- ทรพัย์สิน หมายถึง ทรพัย์และวัตถุไม่มีรูปรา่งซึง่อาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เชน่ เง�น บ้าน รถ 

- ประโยชน์อ่ืนใด เชน่ การสรา้งบ้านหร�อตกแต่งบ้านโดยไม่คิดราคาหร�อคิดราคาต�าผิดปกติ การให้

อยู่บ้านเชา่ฟร� การปลดหน้ีให้ การพาไปท่องเท่ียว 
 

ประเภทของการทุจร�ต และตัวอย่างของรูปแบบการทุจร�ต 
            •  การนําทรพัยสินหร�อผลประโยชน์อื่นใดของ    

               เด็มโก้ไปใช ้เป�นการส่วนตัว 

 

 

         • การไม่บึนทึกรายการ 

         • การบันทึกล่าชา้ 

         • การบันทึกรายการด้วยมูลค่าทีไ่ม่ถกูต้อง 

  • การเป�ดเผยขอ้มูล เพื่อจงใจให้รายกายทาง 

    การเง�นไม ่ตรงกับความเป�นจร�ง 

 

 

               • การติดสินบน 

               • ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

               • ความชว่ยเหลอืทางการเมือง 

               • การสมรูร้ว่มคิด 

              • การเลือกทีร่กัมักทีช่งั หร�อการอุปถัมภ ์

การยักยอก

ทรพัย์สิน 

การทุจร�ตในการ

รายงาน 

การคอรร์ปัชนั 

การทุจร�ต  
แบ่งออกเป�นประเภท

ใหญ่ ๆ ดังนี้ 
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บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

 จากทฤษฏีการทุจร�ตของ Donald Cressey ได้ระบุว่าในการกระทําการทุจร�ตน้ัน เกิดจาก

องค์ประกอบท้ังส้ิน 3 ประการ โดยท้ัง 3 ประการจะต้องเกิดขึ้นพรอ้มกันท้ังหมด จงึจะเกิดการทุจร�ตขึ้น โดย

มีชือ่เร�ยกว่า สามเหลี่ยมทุจร�ต (Fraud Triangle)  

 

 

 

 

 

 

ความกดดันหร�อแรงจูงใจด้านการเง�น (Pressure) หมายรวมถึง ความอยาก ความโลภ เชน่ ความกดดันท่ี

จะต้องทําให้ได้ตามยอดขายท่ีกําหนด, ความกดดันในการทําให้บรรลุความคาดหวังของลูกค้า เป�นต้น 

การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง (Rationalization) หร�อข้ออ้างของการทําการทุจร�ต ท่ีทําให้ผู้กระทําผิดรูสึ้กดี

ขึ้น โดยส่ิงน้ันอาจทําเพือ่ปกป�องความรูสึ้กตนเองหร�อเป�นการกระทําเพื่อบร�ษัท เชน่ การคิดว่าไม่มีใครรบัรูไ้ม่

มีใครจบัได้, หากไม่ทําการติดสินบนอาจทําให้สูญเสียสัญญาไป เป�นต้น 

โอกาส (Opportunity) โอกาสในการกระทําการทุจร�ตหร�อคอรร์ปัชนั เน่ืองจากมีโอกาสไม่มากในการท่ีจะ

ตรวจพบ เชน่ การควบคุมขาดประสิทธภิาพ ความซบัซอ้นของโครงสรา้งองค์กร 

รูปแบบการคอรร์ปัชัน 
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บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

การติดสินบน (Bribery)  

 การเสนอ การสัญญา การให้ การรบั หร�อการเร�ยกรอ้งผลประโยชน์เพื่อเป�นแรงจูงใจทําให้เกิดการ 

กระทําท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมจรรยา หร�อละเมิดความไว้วางใจ หร�อละเว้นการกระทําหน้าท่ี  

 

เง�นอํานวยความสะดวก   (Facilitation Payment) 

 ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างไม่เป�นทางการ และเป�นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า

เจา้หน้าท่ีของรฐัจะดําเนินการตามกระบวนการ หร�อเป�นการกระตุ้นให้ดําเนินการรวดเรว็ขึ้น โดยกระบวนการ

น้ันไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีรฐั และเป�นการกระทําอันชอบด้วยหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรฐัผู้น้ัน 

รวมท้ังเป�นสิทธท่ีินิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เชน่ การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรบัรอง และ

การได้รบัการบร�การสาธารณะ เป�นต้น  

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)  

 เมื่อบุคคลหร�อนิติบุคคลเผชญิกับการเลือกระหว่างหน้าท่ีและผลประโยชน์ส่วนตน 

 

การอุปถัมภ์ (Patronage)    

 เป�นรูปแบบหน่ึงของการเล่นพรรคพวก คือบุคคลได้รบัการคัดเลือกโดยไม่คํานึงถึงคุณสมบัติหร�อ

ความเหมาะสมสําหรบังานหร�อค่าตอบเทนท่ีได้รบั เน่ืองจากมีความสัมพันธห์ร�อความเชือ่มโยงกับผู้มีอํานาจ 

 

การซื้อขายข้อมูลท่ีผิดกฏหมาย (Illegal information brokerage)  

 การซือ้ขายข้อมูลความลับขององค์กรท่ีได้มาโดยว�ธกีารท่ีผิดกฏหมาย 

 

การซื้อขายหลักทรพัย์โดยบุคคลภายใน (Insider trading)  

 การทําธุรกรรมหลักทรพัย์ โดยใชข้้อมูลความลับสําคัญท่ียังไม่มีการเป�ดเผยจากบุคคลท่ีมีหน้าท่ีใน

การรกัษาความลับ 

 

การหลีกเล่ียงการจ่ายภาษี  (Tax evasion)  

 การไม่จา่ยเง�นภาษีให้กับรฐับาลหร�อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

การเร�ยกเง�นหร�อค่าตอบแทน (Economic Extortion)    

 การเร�ยกเง�นสินบนหร�อค่าตอบแทน โดยมีขู่ผลอันไม่พึงประสงค์ หากไม่มีการจ่ายหร�อให้

ผลประโยชน์ใด ๆ เชน่ พนักงานเร�ยกหร�อรบัเง�น และของท่ีมีมูลค่าต่าง ๆ โดยอ้างว่าเป�นการสํารวจโครงการ 

เป�นต้น 
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คู่มือการบร�หารความเส่ียงด้านทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

 

 

บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

การสมรูร้ว่มคิด (Collusion)  เชน่  

• การสมรูร้ว่มคิดระหว่างผู้รบัเหมา อาจกระทําในรูปแบบดังน้ี 

- การแบ่งตลาด 

- การเว�ยนประมูล 

- การเข้ารว่มประมูลเพียงเพื่อเป�นคู่เทียบ 

- การงดประมูล 

• การสมรูร้ว่มคิดระหว่างผู้รบัเหมาและพนักงาน อาจกระทําในรูปแบบดังน้ี 

- การซือ้ท่ีไม่จาํเป�นหร�อมากเกินไป 

- การดําเนินกระบวนการประมูลท่ีไม่เป�นธรรม 

- การให้ข้อมูลความลับกับผู้ประมูลรายอ่ืน 

- การกําหนดคุณสมบัติไม่เหมาะสม 
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บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

บทท่ี 2 

แนวทางการประเมินความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน   

(Anti- corruption and Anti-bribery Risk Management Guideline) 

แนวทางการประเมินความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน (Anti- corruption and Anti-bribery 

Risk Management Guideline) 

 ตามท่ีเด็มโก้ได้ประกาศใชน้โยบายต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน เพื่อให้ทุกคนในเด็มโก้มี

แนวปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกระบวนการบร�หารความเส่ียงของเด็มโก้ จงึได้กําหนด

แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน โดยมกีระบวนการดังน้ี 

1. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective) 

2. ระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

3. การว�เคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) 

4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

5. การจดัการความเส่ียง (Risk Mitigation or Risk Treatment) 

6. การส่ือสารให้ความรู ้และการให้คําปร�กษาแนะนํา (Risk Communication and 

Consultation)  

7. การตรวจวัด ติดตามการนําไปปฏิบัติและการทบทวนความเส่ียง (Risk Monitoring and 

Review) 

รายละเอียดในแต่ละกระบวนการ ขั้นตอนการบร�หารความเส่ียงจากท้ังหมด 7 กระบวนการมี ดังต่อไปน้ี 

1. กําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ของงานท่ีกาํลังนํามาประเมินความเส่ียง 

การปราศจากทุจร�ตคอรร์ปัชันและสินบน (Zero Tolerance for Anti- corruption and Anti-

bribery) ในทุกกระบวนการปฏิบัติงานถือเป�นวัตถุประสงค์หร�อเป�าหมายองค์กรท่ีทุกหน่วยงานต้องรว่มมือ

กันให้บรรลุวัตถุประสงค์หร�อเป�าหมายน้ัน ดังน้ัน จงึต้องทําการประเมินความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนั

และสินบน และกําหนดขัน้ตอนการจดัทํา Risk Profile ในทุกกระบวนการท่ีมีความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนั

และสินบนด้วย  

การกําหนดวัตถุประสงค์ของงานท่ีจะนํามาประเมินความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบนใน

กระบวนการปฏิบัติงาน (Process Level) ควรระบุให้ชัดเจน รวมถึงควรกําหนดบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการ

ประเมินความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน เพื่อให้มั่นใจว่าความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนั

และสินบนในกระบวนการปฏิบัติงานจะได้รบัการจดัการอย่างเหมาะสม 

2. การระบุความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการทุจร�ตคอรร์ปัชันและสินบน (Risk Identification) 

เป�นการค้นหาว่ามีป�จจัยเส่ียงอะไรบ้างท่ีจะทําให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถระบุได้ถึง

แหล่งท่ีมาของความเส่ียง สาเหตุท่ีทําให้เกิดโดยการนําเคร�อ่งมือต่าง ๆ และฐานข้อมูลความเส่ียง (Risk 

Inventory) มาใชช้ว่ยในการระบุความเส่ียง 
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ท้ังน้ี การได้มาซึง่ฐานข้อมูลความเส่ียง (Risk Inventory) สามารถรวบรวมได้จากหลายว�ธ ีเชน่ การ

จดั Workshop กับผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้ได้ข้อมลูความเส่ียงจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เป�นต้น 

2.1 คําถามและหัวข้อเพ่ือกําหนดขอบเขตกระบวนการท่ีจะประเมินความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอร์

รปัชันและสินบน 

การทุจร�ต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าท่ีหร�อด้วยกฎหมายของกรรมการ

ผู้บร�หารและพนักงาน ท้ังของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ของลูกค้า และของคู่ค้า หร�อคู่สัญญาของเด็มโก้ ซึง่สามารถ

พิจารณาประเมินความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบนท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

โดยแบ่งตามประเภทของการทุจร�ต ดังน้ี 

การยักยอกทรพัย์สิน (Asset Misappropriation) 

 เด็มโก้มีสินทรพัย์ท่ีมีมูลค่าสูงและแหลง่ข้อมูลท่ีสําคัญอะไรบ้าง 

 หน่วยงานใดบ้างท่ีรบัผิดชอบดูแลสินทรพัย์ท่ีมีมูลค่าสูงและข้อมลูท่ีสําคัญ 

 เด็มโก้มีการควบคุมการเข้าถึงสินทรพัย์ท่ีมีมูลค่าสูงและขอ้มูลท่ีสําคัญอย่างไร 

 การรกัษาความปลอดภัยของสินทรพัย์มูลค่าสูงและข้อมูลท่ีสําคัญ เชน่ การเก็บรกัษา เง�นสดในมือ 

มาตรการรกัษาความปลอดภัยของคลงัสินค้าหร�อขั้นตอนการเข้าถึงข้อมลูในระบบ เป�นต้น มีความ

เพียงพอหร�อไม ่

การคอรร์ปัชัน (Corruption) 

 เด็มโก้มีลูกค้าท่ีเป�นหน่วยงานราชการหร�อไม่ ถ้ามีคิดเป�นก่ีเปอรเ์ซน็ต์ของจาํนวนลูกค้าท้ังหมด 

 มีการศึกษาและทําความเข้าใจในแต่ละหน่วยงานราชการท่ีเด็มโก้มีการติดต่อด้วยอย่างไร 

 มีการพจิารณาการชาํระเง�นให้กับหน่วยงานราชการหร�อลกูค้าท่ัวไปท่ีผิดปกติหร�อไม ่ท้ังท่ีมีการชาํระ

จร�งและท่ีคาดว่าจะมใีนอนาคต 

 มีการกาํหนดประเภทของของขวญั การเดินทาง ค่าใชจ้า่ยสําหรบัการบันเทิง หร�อการเบิกจา่ยอ่ืนๆ ท่ี

เด็มโก้จดัเตร�ยมให้กับลูกค้าท่ีเป�นหน่วยงานราชการ หร�อสมาชกิในครอบครวัหร�อไม่ อย่างไร 

 มีการทําความเข้าใจถึงกระบวนการในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ หร�อไม่ อย่างไร 

 เด็มโก้มีค่าใชจ้า่ยท่ี เป�นค่าอํานวยความสะดวก (Facilitating Payments or Grease 

Payments) หร�อไม ่

 เด็มโก้มีการจา้งบุคคลท่ีสาม (Third Party Agent) ในการดําเนินการใดๆ หร�อไม่ ถ้ามใีห้หาร�อถึง

บทบาท หน้าท่ี เง�่อนไขท่ีระบุในสัญญาจา้งและว�ธกีารชาํระเง�น 

 มีการชาํระเง�นให้กับหน่วยงานราชการหร�อลูกค้าอ่ืนๆ ผ่านบุคคลท่ีสามหร�อไม ่

 มีการกําหนดให้พนักงานเป�ดเผยข้อมลูเก่ียวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจของครอบครวั การ

ลงทุน หร�อความสัมพันธกั์บคู่ค้า ซึง่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หร�อไม ่

 มีการคัดเลือกคู่ค้า โดยไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาตามปกติ หร�อไมเ่ป�นไปตาม ระเบียบการจดัซือ้

จดัจา้ง หร�อไม ่
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การทุจร�ตในการรายงาน (Falsifying Financial Statement) 

 บุคลากรมีความกดดันจากการวัดผลการปฏิบัติงาน หร�อผลประโยชน์ท่ีอาจเก่ียวข้องกับ รายได้ท่ี

เพิ่มขึ้น หร�อต้นทุนท่ีลดลงจากผลประกอบการของเด็มโก้หร�อไม ่

 หน่วยงานใดบ้างมหีน้าท่ีรบัผิดชอบการจดัทํารายงานทางการเง�น 

 เด็มโก้สอบทานความถูกต้องของข้อมลูท่ีนํามาจดัทํารายงานทางการเง�นอย่างไร 

 เด็มโก้มีกระบวนการสอบทานรายงานทางการเง�นท่ีสําคัญ เชน่ ความถูกต้องของรายได้ และกําไร

ของเด็มโก้ เป�นต้น อย่างไร 

2.2 การระบุความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน 

เมื่อเด็มโก้กําหนดวัตถุประสงค์ แผนงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องเร�ยบรอ้ยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการระบุ

ความเส่ียง โดยเร�ม่จากการระบุป�จจยัความเส่ียง (Risk Factor) ซึง่เป�นสาเหตุของการเกิดความเส่ียง ด้าน

การทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน สามารถแสดงตัวอย่างได้ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 : ตัวอย่างการระบุความเส่ียงเก่ียวกับการยักยอก 

กระบวนการ ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

กระบวนการบร�หาร 

คลังสินค้า 

• สินค้าสูญหาย เน่ืองจากถูกยักยอก /

ขโมย 

• หน่วยงานควรกําหนดขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงานสําหรบัการรกัษาความ 

ปลอดภัยของคลังสินค้า การเข้า-ออก รวมถึง

การตรวจนับรายการสินค้าท่ีอยู่เทียบกับบัญชี

อย่างสม�าเสมอ 

กระบวนการขาย • พนักงานขายสามารถเข้าถึงฐานข้อมลู

ลูกค้าได้จงึมีความเส่ียงท่ีข้อมลูลูกค้าจะ

รัว่ไหลหร�อถูกนําไปใชอ้ย่างไม่ถูกต้อง 

 

 

 

•  หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควร

กําหนดขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย 

เชน่ การใส่ Password และเปลี่ยน 

Password อย่างสม�าเสมอ และกําหนด

สิทธิใ์นการเข้าถึงข้อมลูเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้อง

เท่านั้น 

•  ผู้บร�หารของหน่วยงานต้องกําหนด

กระบวนการรบัเง�นให้มีความรดักุม เชน่ การ

นําส่งรายงานขายและนําเง�นสดฝากธนาคาร

ทุกส้ินวัน เป�นต้น 

กระบวนการเบิกจา่ยเง�น • การตรวจรบังานท่ียังไม่เสรจ็เร�ยบรอ้ย

แต่มีการจา่ยเง�นเต็มจาํนวน 

• การจา่ยเง�นให้พนักงานท่ีไมม่ีตัวตน 

• ผู้บร�หารของหน่วยงานต้องกํากับดูแลให้

พนักงานปฏิบัติตามระเบียบการเบิก

จา่ยเง�นอย่างเครง่ครดั 
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บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

กระบวนการ ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

• การปลอมแปลงเอกสารเพือ่เบิก

ค่าใชจ้า่ย 

กระบวนการบร�หาร 

สินทรพัย์ 

• การนําสินทรพัย์องค์กรไปใชผ้ิด

วัตถุประสงค์หร�อนําไปใชป้ระโยชน์ส่วน

ตน 

• ผู้บร�หารของหน่วยงานต้องกํากับดูแลให้

พนักงานปฏิบัติตามโยบายเก่ียวกับความ

โปรง่ใส การเสร�มสรา้งคุณธรรมจร�ยธรรม

อย่างเครง่ครดั 

 

ตารางท่ี 2 : ตัวอย่างการระบุความเส่ียงเก่ียวกับการการทุจร�ตในการรายงาน 

กระบวนการ ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

กระบวนการบัญชแีละ 

รายงานทางการเง�น 

• เด็มโก้ไม่ได้สอบทานความมีตัวตนจร�ง

ของสินค้าเส่ือมสภาพท่ีตัดจาํหน่าย 

อย่างสม�าเสมอ จงึมีความเส่ียงท่ีสินค้าสูญ

หายอาจถูกนํามารวมในรายการตัด

จาํหน่ายเพื่อปกป�ดความผิด 

• หน่วยงานบัญชคีวรกําหนดขั้นตอนการ

ตรวจนับสินค้าเส่ือมสภาพท่ีตัดจาํหน่าย

ทุกครัง้ 

กระบวนการขาย • เด็มโก้มีลูกหน้ีการค้าคงค้างนานเกินกว่า

ปกติ และมีมูลค่าสูงอาจเกิดความเส่ียงของ

การตกแต่งตัวเลขทางบัญช ีเพื่อเพิ่มยอด

รายได้และกําไรของเด็มโก้  

• หน่วยงานบัญชนํีาเสนอรายงานอายุ

ลูกหน้ีหร�อรายงานว�เคราะห์เปร�ยบเทียบ

แนวโน้ม (trend) ของรายได้ในป�ป�จจุบัน

กับรายได้ในป�ก่อน แก่ผู้บร�หารอย่าง

สม�าเสมอ 

 

ตารางท่ี 3 : ตัวอย่างการระบุความเส่ียงเก่ียวกับการคอรร์ปัชนั 

กระบวนการ ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

กระบวนการขอ

ใบอนุญาต 

• การขอใบอนุญาตต่าง ๆ  เชน่ ใบอนุญาต

ก่อสรา้ง BOI จากหน่วยราชการมีความ

เส่ียงท่ีจะต้องจา่ยสินบนให้แก่เจา้หน้าท่ี

ของกรม... เพื่อเรง่รดักระบวนการ 

• เด็มโก้ควรกําหนดขัน้ตอนการทํางาน 

(หร�อ Work Flow) สําหรบักระบวนการ

ขอรบัใบอนุญาต ...   

กระบวนการขนส่งสินค้า • เด็มโก้ประกอบธุรกิจขนส่งมีความเส่ียงท่ี

ต้องจา่ย สินบนให้แก่กรม ... หากถูกตรวจ

พบว่าบรรทุกน�าหนักเกิน 

• เด็มโก้ควรกําหนดขัน้ตอนการทํางาน 

(หร�อ Work Flow) เพื่อป�องกันมิให้

บรรทุกน�าหนักเกิน 
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บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

กระบวนการ ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

กระบวนการจดัซือ้จดั-

จา้ง 

• การคัดเลือกผูข้ายรายท่ีส่งผลให้ตนเอง

ได้รบัผลประโยชน์จากการท่ีเด็มโก้ซือ้สินค้า

หร�อบร�การน้ันๆ เชน่ เลือกผูข้ายท่ีเป�นเคร�อ

ญาติหร�อเป�นพวกพ้องของตนเอง การใช้

อํานาจหน้าท่ีเร�ยกรบัผลประโยชน์ การให้/

รบั ของขวญั สินน�าใจ การแบ่งซือ้/แบ่งจา้ง 

เพื่อให้วงเง�นการจดัซือ้จดัจา้งอยู่ในอํานาจ

อนุมัติของตน 

• เด็มโก้ควรกําหนดขัน้ตอนการทํางาน 

(หร�อ Work Flow) สําหรบักระบวนการ

จดัซือ้จดัจา้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเด็มโก้จะ

ได้รบัสินค้าหร�อบร�การท่ีตรงตามความ

ต้องการและเป�นประโยชน์สูงสุดต่อเด็มโก้  

• กําหนดให้พนักงานเป�ดเผยข้อมูล 

เก่ียวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจ

ครอบครวัการลงทุนหร�อความสัมพันธกั์บ

คู่ค้า เพื่อป�องกัน ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น   

• กําหนดให้มกีารแบ่งแยกหน้าท่ีเพื่อเป�น 

การคานอํานาจ (Check and Balance) 

หร�อสับเปลี่ยนงานตามรอบระยะเวลา 
 

ตัวอย่างความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับการทุจร�ตและคอรร์ปัชนัเพิ่มเติม แสดงใน ภาคผนวก ก. 
 

3. การว�เคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis)  

เป�นขั้นตอนของการนําเอาความเส่ียงด้านต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นนํามาว�เคราะห์ โดยการระบุ

ขอบเขตความเส่ียง (Risk Area) การระบุเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น (Incident Identification) โดยพิจารณา

ประเมินโอกาสเกิดความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบนในป�จจุบัน ก่อนท่ีจะมีการดําเนินการ

ตามแผนบร�หารความเส่ียง (Risk Level Before Mitigation) โดย พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดแต่ละเหตุการณ์

ความเส่ียงภายในระยะเวลา 12 เดือน  

การประเมินผลกระทบเป�นการประเมินเพื่อทําความเข้าใจว่า ป�จจัยเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชัน

และสินบนท่ีระบุน้ันส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ต่อวัตถุประสงค์อย่างไร และมีความรุนแรงของผลกระทบ 

มากน้อยเพียงใด 

 

4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

หมายถึง การว�เคราะห์ความเส่ียง และจดัลําดับความเส่ียง โดยพิจารณาจากการประเมนิโอกาสท่ีจะ

เกิด (Likelihood Score) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง (Impact) ต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของเด็มโก้  
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บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

4.1 เกณฑ์การวัดความรุนแรงของความเส่ียง (Risk Criteria) 

สําหรบัเกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของความเส่ียง เพื่อนํามาใชใ้นการจดัลําดับความสําคัญ

ของแต่ละความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบนของเด็มโก้ โห้พิจารณาใชเ้กณฑ์การวัดความรุนแรง

ของความเส่ียง (Risk Criteria) จาํแนกเป�น 2 มิติ คือ 

ตารางท่ี 4  : โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood)  
 Possibility  Frequency 

5 เหตุการณ์ท่ีมีความแน่นอน หร�อ เกิดขึ้นเป�นปกติในทุกๆการดําเนินธุรกิจ >1 ครัง้ / ป� 

4 เหตุการณ์ท่ีเป�นไปได้สูง หร�อเกิดขึ้นเป�นปกติในการดําเนินธุรกิจส่วนใหญ ่ 1 ครัง้ / ใน 2 ป� 

3 เหตุการณ์ท่ีน่าจะเป�นไปได้ หร�ออาจเกิดขึ้นได้บางครัง้ในการดําเนินธุรกิจ 1 ครัง้/ใน 3-5 ป� 

2 เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นน้อยมากในการดําเนินธุรกิจ 1 ครัง้/ใน 5 ป� 

1 เหตุการณ์ท่ีไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ในการดําเนินธุรกิจ 1 ครัง้/ 5-10 ป� 
   

 ท่ีมา : CAC Assessment Guide  

  ตารางท่ี 5  :  ระดับผลกระทบ (Impact)  

 Financial Loss 

from Scandal 
Reputation  

Customers / 

Shareholders 
Law Enforcement 

5 

ค่าปรบั 2 เท่าของมูลค่า

หร�อประโยชน์ท่ีได้รบั 

หร�อ > 1,000 ล้านบาท 

บร�ษัทถูกขึ้นบัญชี

ต้องห้าม ภาพลกัษณ์

บร�ษัทติดลบในเร�อ่งการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ถูกผู้ถือหุ้น/ลูกค้าฟ�อง

ต่อความเสียหายท่ี

เกิดขึ้น 

ถูกยกเลิกสัญญา/

ใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจ กรรมการและ

ผู้บร�หารระดับสูงของ

บร�ษัทถูกจาํคุก 

4 
ระหว่าง 100 ล้านบาท 

- 1,000 ล้านบาท 

ส่ือลงข่าวกรณีต่อเน่ือง

และสังคมเร�ม่ให้ความ

สนใจ 

คณะกรรมการและ

ผู้บร�หารของบร�ษัทต้อง

ชีแ้จงและอธบิาย

ข้อเท็จจร�ง 

ถูกหน่วยงานรฐั

ตรวจสอบและชีม้ลู

ความผิด 

3 
ระหว่าง 1 ล้านบาท - 

100 ล้านบาท 

ส่ือสังคมออนไลน์

เผยแพรข่่าวหร�อข้อมูล

กรณีคอรร์ปัชนัท่ีบร�ษัท

เก่ียวข้อง 

ลูกค้า/ผู้ถือหุ้นต้ังคําถาม

ต่อคณะกรรมการบร�ษัท 

บร�ษัทอาจต้องส่ง

หลักฐานและเข้าชีแ้จง

หากหน่วยงาน

ตรวจสอบรบัเร�อ่ง 
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บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

 Financial Loss 

from Scandal 
Reputation  

Customers / 

Shareholders 
Law Enforcement 

2 
ระหว่าง 3 พันบาท –  

1 ล้านบาท 

ปรากฎข่าวลือท่ีอาจ

พาดพิงคนภายในบร�ษัท

หร�อบร�ษัท 

เร�ม่มีความกังวลและ

สอบถามข้อมลู 

เป�นการทําความผิดท่ี 

อาจถูกตักเตือน หร�อ

ปรบัตามค่าธรรมเนียมท่ี

มูลค่าไม่มีนัยสําคัญ 

1 ต�ากว่า 3 พันบาท  แทบจะไม่ม ี แทบจะไม่ม ี แทบจะไม่ม ี

 

   ท่ีมา : CAC Assessment Guide  

 

4.2  การจัดลําดับความเส่ียง (Degree of Risk) 

หลังจากประเมินความเป�นไปได้ของโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood Score) และระดับผลกระทบ  

ความรุนแรง (Impact Score) ของป�จจยัเส่ียงต่าง ๆ โดยนําความเส่ียงท่ีระบุไวแ้ล้วท้ังหมดมาพิจารณา

ความเส่ียงดังน้ี 

ตารางท่ี 6 : การจดัลําดับความสําคัญของความเส่ียง (Risk Matrix) 

โอกาสท่ีจะเกิด

ความเส่ียง 

ระดับผลกระทบ (Impact) 

1 2 3 4 5 

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

3 ต�า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

2 ต�า ต�า ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 ต�า ต�า ปานกลาง สูง สูง 

 

ค่าระดับความเส่ียงท่ีเกิดจากความสัมพันธร์ะหว่างระดับของผลกระทบ (Impact) กับระดับโอกาส / 

ความถ่ีท่ีจะเกิด (Likelihood) ท่ีอาจเกิดขึ้นมากําหนดจาํแหน่งในแผนภมูิความเส่ียง (Risk Profile) ซึง่มี

ระดับของความเส่ียงอยู่ท่ี 4 ระดับ คือ ต�า ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของ

ความเส่ียงและการปฏิบัติเพือ่ใชใ้นการบร�หารความเส่ียงต่อไป 
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บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

5. การจัดการความเส่ียง (Risk Mitigation or Risk Treatment) 

5.1 การจัดทําแผนบร�หารความเส่ียง (Develop Action Plan) 

ตามนโยบายต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชันและสินบนของเด็มโก้ ท่ียึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วย 

ความซื่อสัตย์ สุจร�ต โปรง่ใส เป�นธรรม และเป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และไม่ยอมรบัการ

ทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบนทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม ดังน้ัน ผู้บร�หารท่ีเป�นผู้รบัผิดชอบกระบวนการ

ต้องทบทวนประสิทธผิลของมาตรการควบคุมภายในท่ีได้ออกแบบไว้ และมีการนําไปปฏิบัติอย่างสม�าเสมอ 

เพื่อให้มั่นใจว่าความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบนในกระบวนการปฏิบัติงานจะได้รบัการจัดการ

อย่างเหมาะสม รวมท้ังต้องมีการส่ือสารไปยังพนักงานและผู้เก่ียวข้องทุกหน่วยงาน  

ในการทบทวนประสิทธผิลของมาตรการควบคุมภายในท่ีได้ออกแบบไว้ ผู้บร�หารท่ีเป�นผู้รบัผิดชอบ

กระบวนการต้องระบุ Existing Control ท่ีดําเนินการในป�จจุบันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างท่ีใช้ใน การควบคุม

ความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชันและสินบนท่ีระบุตามขั้นตอนการประเมินความเส่ียง และต้องประเมิน

ประสิทธผิลว่า สามารถจดัการความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบนน้ันได้หร�อไม่ หากพิจารณาแลว้

ว่าไม่เพียงพอ ผู้บร�หารท่ีเป�นผู้รบัผิดชอบกระบวนการต้องระบุมาตรการเพิ่มเติม 

ในการพิจารณาเลือกหามาตรการหร�อกิจกรรมเพื่อจัดการความเส่ียงน้ันเจ้าของความเส่ียง (Risk 

Owner) ควรคํานึงถึงความคุ้มค่าของผลประโยชน์และต้นทุนดําเนินการหร�อผลเสีย (Benefit & Cost 

Analysis) ของแต่ละทางเลือก โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับทรพัยากรท่ีมี และสอดคล้องกับกลยุทธก์าร 

บร�หารความเส่ียงของเด็มโก้ ตัวอย่างของการพิจารณาจดัทําแผนบร�หารความเส่ียงแสดงในแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การติดตามและสอบทานอย่างต่อเน่ือง (Continuous Review) คือ มีการควบคุมท่ีเพียงพอ แต่

ควรกําหนดให้มีการติดตามการดําเนินการของกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยเป�น

ประจาํทุกไตรมาส 

• การจดัการอย่างเรง่ด่วน (Active Management) คือ กิจกรรมการควบคุมท่ีมียังไม่เพียงพอ จะต้อง

มีการสอบทานและจดัการอย่างต่อเน่ือง 
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• ไม่ต้องมีการดําเนินการใดๆ (No Major Concern) คือ ระบบและกระบวนการในการจดัการความ

เส่ียงก่อนการจดัการมีความเพียงพอ 

• การสอบทานเป�นระยะ คือ กิจกรรมการควบคุมท่ีมียังไม่เพียงพอแต่ความเส่ียงอยู่ในระดับต�า ดังน้ัน 

ทางเลือกคือการปรบัปรุงกิจกรรมการควบคุมหร�อติดตามผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

เพื่อให้มั่นใจว่าระดับความเส่ียงจะไม่เพิ่มขึ้น 

นอกจากน้ี Risk Owner สามารถปร�กษาสายงานบร�หารความเส่ียง เพื่อขอคําแนะนํา แนวทาง หร�อ

ความรูใ้นการบร�หารความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบนได้   

5.2 กิจกรรมควบคุม  

กิจกรรมควบคุม หมายถึง มาตรการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับการต่อต้านทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน 

แบ่งได้เป�น 2 ประเภท ได้แก่ 

1 การควบคุมท่ัวไปในระดับองค์กร 

2 การควบคุมภายในท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรบักระบวนการทํางาน หร�อ Speccific Control ซึง่

เจา้ของกระบวนการต้องกําหนดการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการงานของตนเอง 

ตัวอย่างการควบคุมท่ัวไปในระดับองค์กร เชน่ 

 คู่มอืจรรยาบรรณของพนักงาน 

 นโยบายต่อต้านทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน 

 คู่มือต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน 

 No Gift Policy 

 Supplier’s Code of Conduct 

 ชอ่งทางการรอ้งเร�ยน / แจง้เบาะแสการทุจร�ต 

ตัวอย่างการควบคุมภายในท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรบักระบวนการทํางาน เชน่ 

 คู่มอืการปฏิบัติงาน หร�อ ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน หร�อ มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ 

 แผนผงัแสดงขั้นตอนการทํางาน (Work flow) ของกระบวนการ................ 

 Checklist สําหรบังาน................. 

ท้ังน้ี การระบุการควบคุมในรายงานความเส่ียงด้านทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน ผู้บร�หารสูงสุดแต่ละ

หน่วยงานเป�นผู้พิจารณากําหนดผู้รบัผิดชอบ ส่วนการบร�หารความเส่ียงในระดับองค์กรคณะกรรมการบร�หาร

ความเส่ียงระดับจัดการ (RMC) จะเป�นผู้กําหนดว่าส่วนงานใดควรเป�นผู้ร ับผิดชอบหลักมีการกําหนด

ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสรจ็ และมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบร�หารความเส่ียงเพื่อเป�นการสอบ

ทานเป�นระยะด้วย 

5.3 การพิจารณาเห็นชอบแผนบร�หารความเส่ียง 

ผู้บร�หารท่ีเป�นผู้รบัผิดชอบกระบวนการทําหน้าท่ีพิจารณา ให้ความเห็นต่อแผนบร�หารความเส่ียงท่ี 

Risk Owner จัดทําขึ้น เพื่อให้แผนดังกล่าวมีความสมบูรณ์ สามารถนําไปปฏิบัติได้จร�ง และให้การบร�หาร
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ความเส่ียงมีประสิทธิผลตลอดจนสอดคล้องกับระยะเวลาดําเนินการและทรัพยากรท่ีใช้ หร�อหากมี 

ข้อเสนอแนะก็สามารถให้ Risk Owner กลับไปปรบัปรุงแผนฯ ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 

6. การส่ือสารให้ความรู ้และการให้คําปร�กษาแนะนํา (Risk Communication and 

Consultation) 

การส่ือสารให้ความรู ้และการให้คําปร�กษาแนะนําเป�นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง แม้ในภาวะปรกติ 

บุคคลกลุ่มต่างๆ จาํเป�นต้องได้รบัทราบข้อมูล ข่าวสาร คําแนะนําท่ีเก่ียวข้องกับการบร�หารความเส่ียงอย่าง

สม�าเสมอเป�นการให้ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีความพรอ้มมีความเข้าใจในสาระข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิด

ภาวะว�กฤติขึ้น การส่ือสารความเส่ียงจะช่วยส่งเสร�มความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่บุคคลทุกกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

หน้าท่ีในการส่ือสารให้ความรู ้และการให้คําปร�กษา บุคคลหร�อหน่วยงานใดจะทําหน้าท่ีอย่างไร

จะต้องถูกระบุไว้ในแผนการบร�หารความเส่ียงของเด็มโก้ โดยคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กรให้ความ

เห็นชอบ 
 

7. การตรวจวัด ติดตามการนําไปปฏิบัติและการทบทวนความเส่ียง (Risk Monitoring and Review) 

เด็มโก้จะดําเนินการติดตามและรายงานความเส่ียงรายไตรมาส หลังจากว�ธกีารบร�หารความเส่ียงถูก

กําหนด เพื่อลดป�จจัยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังในป�จจุบันและในอนาคตตามท่ีได้ระบุไว้ในกระบวนการ

บร�หารความเส่ียง ท้ังน้ี เด็มโก้ยังมีการติดตามและรายงานความเส่ียงตลอดท้ังป�โดยเจา้ของความเส่ียง ซึง่

จะต้องรายงานสถานะของความเส่ียงและความคืบหน้าของแผนการจดัการความเส่ียงเป�นประจาํทุกเดือนไป

ยังหน่วยงานของตนเอง สายงาน และหน่วยงานบร�หารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน ตามลําดับ 

ซึ่งผลของการจัดการความเส่ียงจะถูกรายงานให้คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงระดับจัดการ (Risk 

Management Committee : RMC)  คณะกรรมการบร�หารความเ ส่ียงองค์กร (Corporate Risk 

Management Committee : CRMC)  และคณะกรรมการบร�ษัทได้รับทราบทุกไตรมาส ท้ังน้ีผลการ

ติดตามความเส่ียงจะถูกพิจารณาในระหว่างการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจของเด็มโก้ ซึ่งมีการกําหนด

ระยะเวลาในการบร�หารความเส่ียงอย่างชดัเจน 

หากเกิดกรณีเหตุการณ์ความเส่ียงต้องติดตามให้ Risk Owner มารายงานรายละเอียด เหตุการณ์ 

ผลกระทบการจดัการแก้ไขเบ้ืองต้น เพื่อลดความเสียหายแนวทางป�องกันในอนาคต อย่างเรง่ด่วนแนวทางใน

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป�องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจร�ตคอรร์ปัชัน

และสินบนของเด็มโก้  

 

อ้างอิง 

คู่มอืการบร�หารความเส่ียง 

คู่มอืมาตรการต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน 
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ภาคผนวก ก. 

ตัวอย่างความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน 

1. การขอใบอนุญาต 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

• ขั้นตอนการขอใบอนุญาต...(ระบุ

ประเภทหร�อชือ่ของใบอนุญาต) มีความ

เส่ียงท่ีจะต้องจา่ยสินบนให้แก่ 

เจา้หน้าท่ีของหน่วยงาน...(ระบุชือ่

หน่วยงานท่ีออก ใบอนุญาต) เพื่อให้

ออกใบอนุญาตอย่างรวดเรว็ 

• กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรบัการขอ

ใบอนุญาต เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและ

ครบถ้วน ของเอกสารและข้อมูลจาํเป�นท่ีต้องใช ้ 

• กําหนดให้มกีารติดตามวันหมดอายุและจดัให้มี

การ แจง้เตือนเมือ่ใบอนุญาตใกลห้มดอายุ 

 

2. การให้หร�อรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง การชว่ยเหลือทางการเมือง และการประชาสัมพันธ ์

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

• การให้ของกํานัลแก่เจา้หน้าท่ีรฐัเพื่อให้

อํานวยความสะดวก เชน่ เด็มโก้จา่ย

สินบนให้กับเจา้หน้าท่ีศุลกากร เพื่อให้

นําเข้าสินค้าต้องห้ามได้โดยไม่

จาํเป�นต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ 

• การจา่ยสินบนแก่เจา้หน้าท่ีรฐั เพื่อให้

ทําหน้าท่ีของตน  

• กําหนดนโยบายและว�ธปีฏิบัติเก่ียวกับการให้

และรบั ของขวัญ การเลีย้งรบัรอง การชว่ยเหลือ

ทางการเมือง และการประชาสัมพันธ ์

• กําหนดให้หัวหน้างานสอบทานค่าใชจ้า่ยในการ 

เดินทาง และค่าเลีย้งรบัรอง ของพนักงาน 

รวมทั้ง พิจารณาความสมเหตุสมผลของ

ค่าใชจ้า่ย และลงนาม อนุมัติก่อนการเบิกจา่ย 

• การให้เง�นบร�จาคแก่องค์กรใด ๆ เพือ่

หวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ หร�อใชก้าร

บร�จาคเป�นชอ่งทางในการจา่ยสินบน 

• กําหนดให้มกีารสอบทานวัตถุประสงค์ของการ

บร�จาค ความน่าเชือ่ถือและประวัติขององค์กรท่ี

รบับร�จาค และ ต้องได้รบัการอนุมัติก่อนการ

บร�จาค 

• การให้เง�นหร�อส่ิงของโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้การ สนับสนุน 

(Sponsor) หร�อการประชาสัมพนัธ ์แก่ 

องค์กรอ่ืน อาจถูกใชเ้ป�นชอ่งทางในการ

จา่ยสินบนได้ 

• กําหนดให้มกีารสอบทานหร�อกลั่นกรองการให้

เง�น หร�อส่ิงของโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ

สนับสนุน (Sponsor) หร�อการประชาสัมพันธ ์

เพื่อให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ของการให้น้ันมี

ความเหมาะสม โปรง่ใส และได้รบัการอนุมัติ

ก่อนทุกครัง้ 
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3. การจดัซือ้ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

• คู่ค้าท่ีมีความสัมพันธใ์กลช้ดิกับ

พนักงานในเด็มโก้ได้รบังานโดยไม่ได้

ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกตามท่ีเด็มโก้

กําหนดไว ้

• กําหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการคัดเลือกคู่ค้า 

• มีการประเมินจดัทํา List ลกูค้า 

• การจา่ยเง�นค่าสินค้าหร�อบร�การให้กับคู่

ค้าท่ีไม่มีตัวตน 

• กําหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการคัดเลือกคู่ค้า และการสรา้ง

ฐานข้อมลู 

• กําหนดมีการสอบทานความมีตัวตนของคู่ค้า 

เชน่ การให้คู่ค้านําส่งหลกัฐานแสดงความมี

ตัวตน (หนังสือรบัรองบร�ษัท และทะเบียนผู้ถือ

หุ้น เป�นต้น) 

• กําหนดให้มกีารตรวจสอบข้อมลูคู่ค้าจาก

ฐานข้อมลูภายนอกอ่ืน เชน่ กระทรวงพาณิชย์ 

• การซือ้สินค้าท่ีไม่เก่ียวข้องกับลักษณะ

การดําเนินธุรกิจของเด็มโก้ หร�อ

จา่ยเง�นค่าสินค้าหร�อบร�การมากเกิน 

ความเป�นจร�ง 

• สอบทานการอนุมัติใบขอซือ้ 

• สอบทานความถูกต้องตรงกันของเอกสาร

ประกอบก่อนอนุมัติจา่ยเง�น เชน่ ใบส่ังซือ้ ใบรบั

สินค้า และใบแจง้หน้ี 

• การซือ้สินค้ากับคู่ค้ารายเดียวแต่แยก

ใบส่ังซือ้เป�นหลายใบ (Split PO) เพื่อ

ลดมูลค่าในใบส่ังซือ้ให้อยู่ภายใต้ระดับ

อํานาจอนุมัติท่ีต้องการเพื่อหลีกเลี่ยง

การตรวจสอบตามอํานาจอนุมัติของ

เด็มโก้ 

• สอบทานรายงานใบส่ังซือ้อย่างสม�าเสมอเพื่อ 

ตรวจสอบหารายการท่ีผิดปกติ 

• การซือ้สินค้าหร�อบร�การกับคู่ค้าราย

เดียวอย่างต่อเน่ือง เป�นระยะเวลานาน 

• กําหนดให้มขีั้นตอนในการทบทวนและประเมินคู่

ค้า อย่างสม�าเสมอ 

• พนักงานคนเดียวทําหน้าท่ีความ

รบัผิดชอบหลายอย่างอาจเป�นชอ่งทาง

ให้เกิดการทุจร�ตได้ เชน่ การออกใบส่ัง

ซือ้ การคัดเลือกคู่ค้า การรบัของ การ

จา่ยเง�น และการบันทึกบัญช ี

• ควรกําหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ี เพื่อให้มีการ

ถ่วงดุลอํานาจซึง่กันและกัน 

• กําหนดสิทธกิารเข้าถึงข้อมลูในระบบให้เข้าถึงได้

เฉพาะผู้ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน 
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4. การใชบ้ร�การตัวแทน นายหน้า หร�อบุคคลท่ีสาม (Third Party) 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

• เด็มโก้อาจใชตั้วแทน นายหน้า หร�อ

บุคคลท่ีสามเพื่อเป�นตัวกลางในการจา่ย

สินบน 

• กําหนดให้มกีารระบุความจาํเป�นและเหตุผลของ

การจา้งตัวแทน นายหน้า หร�อบุคคลท่ีสาม 

รวมท้ังบทบาทหน้าท่ี เง�่อนไขการจา้ง และ

ว�ธกีารชาํระเง�น 

• ส่ือสารนโยบายต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนัและ

สินบนให้คู่ค้าทราบ 

• กําหนดให้คู่ค้าลงนามรบัทราบและปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบนของ

เด็มโก้ 
 

5. การขายและการตลาด 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

• การให้ของขวญัหร�อเลีย้งรบัรองลกูค้า 

รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบ

ต่าง ๆ อาจถูกใชเ้ป�นชอ่งทางในการคอร์

รปัชนั (จา่ยสินบน) เพื่อให้ลูกค้าเอ้ือ

ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ แก่เด็มโก้

อย่างไมเ่หมาะสม 

• กําหนดนโยบายและว�ธปีฏิบัติเก่ียวกับการให้

และรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง การจดั

กิจกรรมทางการตลาดการชว่ยเหลือทาง

การเมือง และการประชาสัมพันธ ์

• ว�เคราะห์กําหนดวงเง�นค่าใชจ้า่ยเก่ียวกับการให้

ของขวญั การเลี้ยงรบัรองลกูค้า กิจกรรมทาง

การตลาด 

• การรายงานผลการดําเนินงาน (เชน่ 

ยอดขาย) อาจมีการตกแต่งตัวเลข

ยอดขายหร�อแสดงข้อมลูผลการ

ดําเนินงานท่ีไม่เป�นความจร�ง เพื่อให้ดู

เหมือนว่าสามารถทํางานได้สําเรจ็ตาม

เป�าหมายท่ีกําหนด 

• จดัให้มีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล มี

การ แบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างผูจ้ดัทํากับผู้สอบ

ทาน (Maker-Checker) มีการกระทบยอด 

หร�อว�เคราะห์แนวโน้ม ของขอ้มูลว่ามีความ

ผิดปกติหร�อไม่ เชน่ มกีารว�เคราะห์สาเหตุ หาก

ยอดขายในเดือนน้ีเพิ่มขึ้นสูงมากอย่างมี

นัยสําคัญ 
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6. การเง�น 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

• การเบิกค่าใชจ้า่ยท่ีเป�นเท็จ หร�อเบิก

มากกว่าความเป�นจร�ง 

• กําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการเบิกค่าใชจ้า่ยรวมท้ังส่ือสารให้

พนักงานรบัทราบ 

• สอบทานการเบิกค่าใชจ้า่ยกับเอกสารประกอบ 

รวมท้ังมีการลงนามอนุมัติตามวงเง�นท่ีเด็มโก้

กําหนดก่อน 

• มีการตัดจาํหน่าย (Write-off) ลูกหน้ี

การค้าบ่อย หร�อ มูลค่าการตัดจาํหน่าย

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

• กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการตัดจาํหน่ายลูกหน้ีการค้า 

• มีการพิจารณาอนุมัติการตัดจาํหน่ายลูกหน้ี

การค้าตามวงเง�นท่ีเด็มโก้กําหนด 

• จดัทํารายงานว�เคราะห์เปร�ยบเทียบการตัด

จาํหน่ายลูกหน้ีการค้าในแต่ละงวดเพื่อหาความ

ผิดปกติ 

• การออกใบลดหน้ีท่ีเป�นเท็จ เพื่อปกป�ด

การตกแต่งรายได้ หร�อเพื่อใชเ้ป�น

รูปแบบหน่ึงของการให้ผลประโยชน์ 

ตอบแทน 

• กําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการออกใบลดหน้ี 

• สอบทานความสมเหตุสมผลของการออกใบลด

หน้ี และต้องมีการลงนามอนุมัติ 

• จดัทํารายงานการออกใบลดหน้ีพรอ้มท้ังระบุ

เหตุผลในการออกใบลดหน้ี และนําเสนอแก่

ผู้บร�หารอย่างสม�าเสมอ 

• การปรบัเปลี่ยนตัวเลขในรายงาน

ทางการเง�น (ตกแต่งบัญช)ี โดยแสดง

ข้อมูลท่ีเป�นเท็จเพื่อปกป�ดสถานะทาง 

การเง�นท่ีแท้จร�ง เชน่ แสดงมลูค่า

สินทรพัย์ท่ีมากกว่าความเป�นจร�ง หร�อ 

แสดงมูลค่าหน้ีสินท่ีต�ากว่าความเป�น

จร�ง เป�นต้น 

• จดัให้มีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล มี

การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างผูจ้ดัทํากับผู้สอบทาน 

(Maker-Checker) มกีารกระทบยอด หร�อ

ว�เคราะห์แนวโน้มของข้อมูลวา่มีความผิดปกติ

หร�อไม ่

 

 

 

 

 

 



 
 

  25 
  
  

คู่มือการบร�หารความเส่ียงด้านทุจร�ตคอรร์ปัชนัและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

7. การสรรหาบุคลากร และการบร�หารทรพัยากรบุคคล 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 

• การฝากบุคลากรเข้าทํางาน โดย

แลกเปลี่ยนกับการเอ้ือประโยชน์ในการ

ดําเนินธุรกิจท่ีไม่เหมาะสมแก่เด็มโก้ 

เชน่ เจา้หน้าท่ีของรฐัฝากคนรูจ้กัเข้า

ทํางานในเด็มโก้โดยบุคคลดังกล่าวไม่มี

คุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

• จดัให้มกีระบวนการสรรหาบุคลากรหร�อขั้นตอน

การรบับุคลากรเข้าทํางานท่ีเป�นลายลักษณ์อักษร 

โดยรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 

• การพิจารณาอนุมัติโดยกรรมการผู้จดัการในการ

สรรหาบุคลากร 

• การรบัพนักงานท่ีมีประวัติการกระทํา

ความผิดเข้าทํางาน 

• ตรวจสอบประวัติของพนักงานก่อนรบัเข้าทํางาน 

• การจา่ยเง�นเดือนหร�อค่าตอบแทน

ให้แก่พนักงานท่ีไม่มีตัวตน หร�อไม่ได้

ปฏิบัติงานจร�ง 

• กําหนดให้พนักงานทุกคนนําส่งหลักฐานยืนยัน

ตัวตนในขั้นตอนการรบัเข้าทํางาน เชน่ สําเนา

บัตรประจาํตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน เป�น

ต้น 

• สอบทานหลักฐานการบันทึกเวลาทํางาน (Time 

Attendance) กับรายงานการจา่ยเง�นเดือน 

• สอบทานการกระทบยอดเง�นเดือนและจาํนวนคน

เข้า-ออกเปร�ยบเทียบระหว่างเดือนป�จจุบันและ

เดือนก่อนหน้า 

• หัวหน้างานสุ่มตรวจสอบว่าพนักงานได้มา

ปฏิบัติงานจร�ง 
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