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บร�ษัท เด็ มโก้ จํากั ด (มหาชน)
เร�อ
่ ง นโยบายการต่ อต้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสิ นบน
---------------------------------------------------บร�ษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) (“เด็มโก้”) เป�นบร�ษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ประกอบธุรกิจให้บร�การออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติ ดตั้ งงานด้ านว�ศวกรรม ธุรกิจงานขาย ผลิตและ
จําหน่ายเหล็กโครงสร้าง รวมถึ งจําหน่ายอุปกรณ์ ไ ฟฟ� าและชุ ดอุปกรณ์ ประกอบสํ าหรับระบบสื่ อสาร และ
ธุรกิ จพัฒนาโครงการและการลงทุน โดยมีว�สัยทัศน์ มุ่งสู่ การเป�นผู้ประกอบการชัน
้ นํา ด้ านว�ศวกรรมไฟฟ�า
พลังงานและสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกําหนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจนว่า
1)

ดําเนินธุรกิจก่อสร้างและบร�การด้ านว�ศวกรรมไฟฟ� า พลังงานและสาธารณูปโภคที่ครบวงจร
พร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

2)

สร้างความเชือ
่ มั่นต่อลูกค้าด้วยบร�การที่มีคุณภาพ ทีมงานที่มีความเชีย
่ วชาญรอบรู ้ และประสิทธิภาพสูง

3)

สร้างผลตอบแทนที่ดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน ให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ�ายอย่างต่อเนื่อง

4)

ดํ าเนินธุรกิ จบนหลักการกํากั บดู แลกิ จการที่ ดี และมุ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืนด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม
และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจเด็ มโก้ หมายถึง กลุ่มบร�ษัท ซึง่ ประกอบด้ วย บร�ษัท เด็ มโก้ จํากัด (มหาชน) บร�ษัท
ย่อย บร�ษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ที่เด็มโก้มีอํานาจควบคุม
คณะกรรมการบร�ษัท ได้ ให้ความสําคัญต่ อการกํากับดูแลกิจการภายใต้ กรอบการบร�หารจัดการของ
การมีจร�ยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึ งการสนั บสนุนและส่ งเสร�มให้ บุคลากรทุ ก
ระดั บ มีจต
ิ สํานึกในการต่ อต้ านคอร์รป
ั ชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม เด็ มโก้จงึ ได้ จด
ั ทํานโยบาย
และแนวปฏิ บัติการต่ อต้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสิ นบนขึ้น โดยถื อเป�นส่ วนหนึ่งของนโยบายการกํากั บ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายที่กําหนดไว้ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดั บของกลุ่มธุรกิจเด็ มโก้ ยึดถือเป�นบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
นโยบายต่ อต้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสิ นบน
1. บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็ มโก้ ต้ องไม่ดําเนินการหร�อเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจร�ตคอร์รป
ั ชัน การ
ให้ /รับสิ นบนทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิ บัติตามนโยบายต่ อต้ านทุ จร�ตคอร์ร ป
ั ชัน
คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจร�ยธรรม และจรรยาบรรณในการดํ าเนินธุรกิจ ของกลุ่มธุรกิ จ
เด็มโก้ รวมทั้งระเบียบ และข้อกําหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

3

บร�ษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

2. บุคลากรของกลุ่มธุรกิ จเด็ มโก้ ต้ องปฏิ บัติด้วยความระมัดระวังเกี่ ยวกั บการรับ การให้ ของขวัญ
ทรัพย์สินหร�อประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบร�การต้ อนรับและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทั้งนี้ การให้หร�อรับของขวัญ และ
การเลี้ยงรับรองต้ องเป�นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหร�อตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม
และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
3. การบร�จาคเพื่อการกุศล และการให้เง�นสนั บสนุนของกลุ่มธุรกิจเด็ มโก้ มีขั้นตอนการตรวจสอบ
อนุ มั ติ และสอบทาน โดยต้ อ งมี เ อกสารหลั ก ฐานชัดเจนและสอดคล้ อ งกั บระเบี ยบของกลุ่ ม ธุ รกิ จ เด็ มโก้
เพื่อให้มั่นใจว่าการบร�จาคเพื่อการกุศล และเง�นสนับสนุนไม่ได้ใช้เป�นข้ออ้างสําหรับการคอร์รป
ั ชัน
4. กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ จัด ให้ มี ก ระบวนการตรวจสอบระบบและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านขาย และ
การตลาด รวมทั้งงานจัดหาพัส ดุ และทําสั ญญาอย่ างสม� าเสมอ รวมถึ งการประเมินความเสี่ ยงต่ อการเกิ ด
ทุจร�ตคอร์รป
ั ชัน การให้/รับสินบน และบร�หารจัดการให้มีว�ธก
ี ารแก้ไขที่เหมาะสม
5. กลุ่ ม ธุ รกิ จ เด็ ม โก้ มี ก ระบวนการบร�ห ารทรัพ ยากรบุ คคลที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความมุ่ ง มั่ นต่ อ มาตรการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ร�ตคอร์ร ป
ั ชันและสิ นบน และมี น โยบายที่ จ ะไม่ ล ดตํ า แหน่ ง ลงโทษ หร�อ ให้ ผ ลทางลบต่ อ
บุคลากรที่ปฏิเสธการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันการให้/รับสินบน แม้ว่าการกระทํานั้นจะทําให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ สูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ โดยกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
6. หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน มี ห น้ า ที่ ส อบทานการปฏิ บั ติง านว่ า เป� นไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง ตรงตาม
นโยบาย แนวปฏิ บัติ อํานาจดํ าเนินการ ระเบียบปฏิ บัติ กฎหมาย และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล
เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่ อความเสี่ยงจากการทุจร�ตคอร์รป
ั ชัน
การให้/รับสินบนที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่
สอดคล้องกับนโยบายการต่ อต้านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน จะต้ องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงมาตรการควบคุม
7. กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ จัด ให้ มี ขั้ น ตอนในการเก็ บ รัก ษาเอกสารและบั น ทึ ก ต่ า ง ๆ ให้ พ ร้อ มต่ อ การ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้ องและเหมาะสมของรายการทางการเง�น ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้
มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รบ
ั การบันทึก หร�อไม่สามารถอธิบายได้ หร�อรายการที่เป�นเท็จ
8. กลุ่มธุรกิจเด็ มโก้ จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทํา
บัญชีและการเก็บรักษาข้อมูลได้รบ
ั การตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการ
ต่อต้านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเง�นมีหลักฐาน
อย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
9. กลุ่มธุรกิจเด็ มโก้ จัดให้มีการสื่อสารและฝ�กอบรมอย่างต่ อเนื่องแก่บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
เพื่อให้ เกิดความรู ้ ความเข้าใจอย่างแท้จร�งเกี่ ยวกับมาตรการต่ อต้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันการให้ /รับสินบน
ความคาดหวังของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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10. เด็ มโก้ สื่อสารนโยบายต่ อต้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและแนวปฏิบัติไปยังกลุ่มธุรกิจเด็ มโก้ คู่ค้า
ทางธุรกิ จ และผู้มีส่วนได้ เสี ย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนํ า
มาตรการต่อต้านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันการให้/รับสินบนไปปฏิบัติ
11. บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็ มโก้ ไม่พึงละเลยหร�อเพิกเฉยเมื่อพบการกระทําที่อาจฝ�าฝ�นมาตรการ
ต่ อต้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสิ นบน โดยกลุ่มธุรกิ จเด็ มโก้ จัดให้ มีช่องทางการแจ้งเบาะแส รวมทั้งเมื่อ
บุคลากรต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน
12. คณะทํ า งานพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ของเด็ ม โก้ มี ห น้ า ที่ ร ายงานผลการดํ า เนิ น งานตามมาตรการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จร�ต คอร์ร ป
ั ชันและสิ นบนนี้ ต่ อ คณะกรรมการความยั่ ง ยื น คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบร�ษัท โดยสม�าเสมออย่างน้อยป�ละครัง้
13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็ นที่พบอย่างเร่งด่ วนต่ อ กรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บร�หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบร�ษัท

14. กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ใ ห้ ค วามร่ว มมื อ ให้ ข้ อ มู ล ตามความเป� น จร�ง แก่ ห น่ ว ยงานของรัฐ ที่ มี ห น้ าที่
ตรวจสอบเกี่ ย วกั บการทุ จ ร�ตคอร์ร ป
ั ชัน เช่น สํ า นั ก งานคณะกรรมการป� อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ร�ต
แห่ งชาติ (ป.ป.ช.) สํ านั กงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สํ านั กงาน
คณะกรรมการความร่วมมือป�องกั นการทุ จร�ต (ค.ป.ท.) สํ านั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ ศาล และหน่วยงานการ
ต่อต้านคอร์รป
ั ชัน เป�นต้น
นโยบายการต่อต้านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบนนี้ เด็มโก้ปรารถนาให้บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็ ม
โก้ ทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้รว่ มมือกันยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมสืบไป

•

นโยบายการต่อต้านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ได้รบ
ั การสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
และได้รบ
ั อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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บทที่ 1
บทนํา
บร�ษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) (“เด็มโก้”) มุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส บนหลักการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซื่อ สั ต ย์ มี คุ ณ ธรรม โดยมุ่ ง ผลลั พ ธ์ที่ ยั่ ง ยื น ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม สร้า ง
ผลตอบแทนที่ดีและมูลค่ าเพิ่มจากการลงทุนให้ กับนั กลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสี ยทุกฝ�ายอย่างต่ อเนื่อง โดย
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้บร�หารและกรรมการของเด็มโก้เป�นสําคัญ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโต
อย่างยั่งยืน การบร�หารความเสี่ยงด้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบนเป�นส่วนหนึ่งที่ชว่ ยให้ เด็ มโก้สามารถ
ดําเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป�าหมายที่ตั้งไว้
สายงานบร�หารความเสี่ยงจัดทําคู่มอ
ื การบร�หารความเสี่ยงด้านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบนฉบับนี้
ให้ สอดคล้องกั บคู่มือบร�หารความเสี่ ยง (Risk Management Manual) โดยจัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ
ประเมิ นความเสี่ ยงด้ า นการทุจ ร�ต คอร์รป
ั ชันและสิ นบนในกระบวนการปฏิ บัติงาน เพื่ อ ให้ มี ความเข้าใจใน
โอกาสเกิดและระดั บผลกระทบที่เด็ มโก้อาจจะได้ รบ
ั จากความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน
นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ ละตําแหน่งงานใน
การป�องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการทุจร�ตให้ชด
ั เจน และเป�นไปตามแนวทางปฏิบัติที่
ดี เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานหร�อตั วชีว้ ัดผลการดํ าเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs)
สํ าหรับเร�อ
่ งการต่ อต้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสิ นบน และเพื่อวัดผลการดํ าเนินงานเร�อ
่ งการต่ อต้ านการ
ทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบนที่ได้ ดําเนินการไปแล้วเป�นต้ น โดยคู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชัน
และสินบนฉบับนี้จะมีการทบทวนให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป�นประจําทุกป�
คํานิ ยามตามนโยบายการต่ อต้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสิ นบน
คอร์รป
ั ชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ดังนี้
1. การให้ การเสนอ / ให้ คํามั่น / สัญญาว่าจะให้
2. การรับ การเร�ยกร้อง
ซึง่ เง�น ทรัพย์สิน หร�อประโยชน์อื่นใด ซึง่ ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หร�อเอกชน หร�อผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหร�อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดั งกล่าวกระทําหร�อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป�น
การให้ ได้ มาหร�อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหร�อผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่ เป�นกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หร�อจาร�ตทางการค้า ให้กระทําได้
ทุ จ ร�ต (Fraud) หมายถึ ง การแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบด้ ว ยหน้ า ที่ ห ร�อ ด้ ว ยกฎหมายของกรรมการ
ผู้บร�หารและพนักงาน ทั้งของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ของลูกค้า และของคู่ค้า หร�อคู่สัญญาของเด็มโก้ อาทิ การทํา
หลั ก ฐานการเง�นเป� นเท็ จ การนํ าทรัพ ย์ สิน ของเด็ มโก้ ไ ปใช้ส่ วนตั ว การเบี ยดบั ง การยั ก ยอก ฉ้ อ โกง การ
กระทําในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์ ฯลฯ

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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ทั้งนี้ ประเภทของการทุจร�ตสามารถแบ่งได้เป�น 3 ประเภท ดังนี้
1.

การยักยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation)
การกระทําใด ๆ ก็ตามที่นําไปสู่การครอบครองทรัพย์สินของเด็ มโก้อย่างไม่ถูกต้ อง หร�อเป�นเหตุให้
เด็มโก้สูญเสียทรัพย์สิน โอกาสหร�อผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ต่อตนเองและผูอ
้ น
ื่
(อาทิเช่น คนในครอบครัว ญาติ มิตร เป�นต้น)

2. การคอร์รป
ั ชัน (Corruption)
การใช้อํ านาจหน้ าที่ โดยมิ ชอบกระทํ า การใด ๆ เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์ อั นมิ ควรได้ ทั้งต่ อองค์ กร
ตนเอง หร�อผู้อื่น ทั้งนี้การคอร์รป
ั ชันครอบคลุมถึงการให้ และ/หร�อรับสินบน (Bribery) การขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การข่มขู่และ/หร�อ เร�ยกร้องผลประโยชน์ (Economic
Extortion) และการจ่ายเง�นเพื่อให้ได้รบ
ั ความสะดวก (Illegal Gratuities)
3. การทุจร�ตในการรายงาน (Falsifying Financial Statement)
การปรับปรุงแก้ไขรายงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป�นทางการเง�น เช่น งบการเง�น บันทึกการเง�น หร�อรายงาน
ที่ไม่ใช่ทางการเง�น เพื่อป�ดบังการยักยอกทรัพย์หร�อการกระทําที่ไม่เหมาะสม หร�อเพื่อหาประโยชน์
ต่ อตนเองและ ผู้อื่น ซึง่ ส่งผลให้งบการเง�น บันทึกการเง�น หร�อรายงานต่ างๆ ของเด็ มโก้ไม่ถูกต้ อง
ตามความเป�นจร�ง
สิ นบน คือ ทรัพย์สินหร�อประโยชน์อื่นใดในที่นี้
- ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึง่ อาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เง�น บ้าน รถ
- ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหร�อตกแต่ งบ้านโดยไม่คิดราคาหร�อคิดราคาต�าผิดปกติ การให้
อยู่บ้านเช่าฟร� การปลดหนี้ให้ การพาไปท่องเที่ยว
ประเภทของการทุจร�ต และตั วอย่างของรูปแบบการทุจร�ต
• การนําทรัพยสินหร�อผลประโยชน์อื่นใดของ

การยักยอก

เด็มโก้ไปใช้ เป�นการส่วนตัว

ทรัพย์สิน
• การไม่บึนทึกรายการ
• การบันทึกล่าช้า

การทุจร�ต
แบ่งออกเป�นประเภท

การทุจร�ตในการ

ใหญ่ ๆ ดังนี้

รายงาน

• การบันทึกรายการด้วยมูลค่าทีไ่ ม่ถก
ู ต้อง
• การเป�ดเผยข้อมูล เพื่อจงใจให้รายกายทาง
การเง�นไม่ ตรงกับความเป�นจร�ง

• การติดสินบน

การคอร์รป
ั ชัน

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ความช่วยเหลือทางการเมือง
• การสมรูร้ ว่ มคิด
• การเลือกทีร่ ก
ั มักทีช
่ งั หร�อการอุปถัมภ์

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

7

บร�ษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

จากทฤษฏี ก ารทุ จ ร�ต ของ Donald Cressey ได้ ร ะบุ ว่ า ในการกระทํ า การทุ จ ร�ต นั้ น เกิ ด จาก
องค์ประกอบทั้งสิ้น 3 ประการ โดยทั้ง 3 ประการจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด จึงจะเกิดการทุจร�ตขึ้น โดย
มีชอ
ื่ เร�ยกว่า สามเหลี่ยมทุจร�ต (Fraud Triangle)

ความกดดั นหร�อแรงจู งใจด้ า นการเง�น (Pressure) หมายรวมถึง ความอยาก ความโลภ เช่น ความกดดันที่
จะต้องทําให้ได้ตามยอดขายที่กําหนด, ความกดดันในการทําให้บรรลุความคาดหวังของลูกค้า เป�นต้น
การหาเหตุ ผลเข้าข้างตั วเอง (Rationalization) หร�อข้ออ้างของการทําการทุจร�ต ที่ทําให้ผู้กระทําผิดรูส
้ ึกดี
ขึ้น โดยสิ่งนั้นอาจทําเพือ
่ ปกป�องความรูส
้ ึกตนเองหร�อเป�นการกระทําเพื่อบร�ษัท เช่น การคิดว่าไม่มีใครรับรูไ้ ม่
มีใครจับได้, หากไม่ทําการติดสินบนอาจทําให้สูญเสียสัญญาไป เป�นต้น
โอกาส (Opportunity) โอกาสในการกระทําการทุจร�ตหร�อคอร์รป
ั ชัน เนื่องจากมีโอกาสไม่มากในการที่จะ
ตรวจพบ เช่น การควบคุมขาดประสิทธิภาพ ความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร
รูปแบบการคอร์รป
ั ชัน

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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การติ ดสิ นบน (Bribery)
การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ หร�อการเร�ยกร้องผลประโยชน์เพื่อเป�นแรงจูงใจทําให้เกิดการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมจรรยา หร�อละเมิดความไว้วางใจ หร�อละเว้นการกระทําหน้าที่
เง�นอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ่ า ยแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรัฐ อย่ า งไม่ เ ป� น ทางการ และเป� น การให้ เ พี ย งเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หร�อเป�นการกระตุ้นให้ดําเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการ
นั้นไม่ต้องอาศั ยดุ ลพิ นิจของเจ้า หน้ าที่ รฐั และเป�นการกระทําอันชอบด้ ว ยหน้า ที่ของเจ้า หน้ าที่ข องรัฐ ผู้ นั้น
รวมทั้งเป�นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และ
การได้รบ
ั การบร�การสาธารณะ เป�นต้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
เมื่อบุคคลหร�อนิติบุคคลเผชิญกับการเลือกระหว่างหน้าที่และผลประโยชน์ส่วนตน
การอุ ปถั มภ์ (Patronage)
เป�นรูปแบบหนึ่งของการเล่นพรรคพวก คื อบุคคลได้ รบ
ั การคั ดเลือกโดยไม่คํานึงถึงคุณสมบัติหร�อ
ความเหมาะสมสําหรับงานหร�อค่าตอบเทนที่ได้รบ
ั เนื่องจากมีความสัมพันธ์หร�อความเชือ
่ มโยงกับผู้มีอํานาจ
การซื้อขายข้อมู ลที่ผิดกฏหมาย (Illegal information brokerage)
การซือ
้ ขายข้อมูลความลับขององค์กรที่ได้มาโดยว�ธก
ี ารที่ผิดกฏหมาย
การซื้อขายหลั กทรัพย์โดยบุ คคลภายใน (Insider trading)
การทําธุรกรรมหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลความลับสําคัญที่ยังไม่มีการเป�ดเผยจากบุคคลที่มีหน้า ที่ใน
การรักษาความลับ
การหลี กเลี่ ยงการจ่ายภาษี (Tax evasion)
การไม่จา่ ยเง�นภาษีให้กับรัฐบาลหร�อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเร�ยกเง�นหร�อค่ าตอบแทน (Economic Extortion)
การเร�ย กเง� น สิ น บนหร�อ ค่ า ตอบแทน โดยมี ขู่ ผ ลอั น ไม่ พึ ง ประสงค์ หากไม่ มี ก ารจ่ า ยหร�อ ให้
ผลประโยชน์ใด ๆ เช่น พนักงานเร�ยกหร�อรับเง�น และของที่มีมูลค่าต่ าง ๆ โดยอ้างว่าเป�นการสํารวจโครงการ
เป�นต้น
คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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การสมรูร้ ว่ มคิ ด (Collusion) เช่น
•

การสมรูร้ ว่ มคิดระหว่างผู้รบ
ั เหมา อาจกระทําในรูปแบบดังนี้
- การแบ่งตลาด
- การเว�ยนประมูล
- การเข้าร่วมประมูลเพียงเพื่อเป�นคู่เทียบ
- การงดประมูล

•

การสมรูร้ ว่ มคิดระหว่างผู้รบ
ั เหมาและพนักงาน อาจกระทําในรูปแบบดังนี้
- การซือ
้ ที่ไม่จาํ เป�นหร�อมากเกินไป
- การดําเนินกระบวนการประมูลที่ไม่เป�นธรรม
- การให้ข้อมูลความลับกับผู้ประมูลรายอื่น
- การกําหนดคุณสมบัติไม่เหมาะสม

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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บทที่ 2
แนวทางการประเมิ นความเสี่ ยงด้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสิ นบน
(Anti- corruption and Anti-bribery Risk Management Guideline)
แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน (Anti- corruption and Anti-bribery
Risk Management Guideline)
ตามที่เด็มโก้ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน เพื่อให้ทุกคนในเด็มโก้มี
แนวปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกระบวนการบร�หารความเสี่ยงของเด็มโก้ จึงได้กําหนด
แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน โดยมีกระบวนการดังนี้
1.

การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective)

2. ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
3. การว�เคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation or Risk Treatment)
6. การสื่อสารให้ความรู ้ และการให้คําปร�กษาแนะนํา (Risk Communication and
Consultation)
7. การตรวจวัด ติดตามการนําไปปฏิบัติและการทบทวนความเสี่ยง (Risk Monitoring and
Review)
รายละเอียดในแต่ละกระบวนการ ขั้นตอนการบร�หารความเสี่ยงจากทัง้ หมด 7 กระบวนการมี ดังต่อไปนี้
1.

กํ าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ของงานที่กาํ ลังนํามาประเมินความเสี่ยง
การปราศจากทุ จ ร�ต คอร์ร ป
ั ชันและสิ นบน (Zero Tolerance for Anti- corruption and Anti-

bribery) ในทุกกระบวนการปฏิบัติงานถือเป�นวัตถุประสงค์หร�อเป�าหมายองค์กรที่ทุกหน่วยงานต้ องร่วมมือ
กันให้บรรลุวัตถุประสงค์หร�อเป�าหมายนั้น ดั งนั้น จึงต้ องทําการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชัน
และสินบน และกําหนดขัน
้ ตอนการจัดทํา Risk Profile ในทุกกระบวนการทีม
่ ีความเสี่ยงด้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชัน
และสินบนด้วย
การกําหนดวัตถุประสงค์ของงานที่จะนํามาประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบนใน
กระบวนการปฏิ บัติงาน (Process Level) ควรระบุ ใ ห้ ชัดเจน รวมถึ ง ควรกํา หนดบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกั บการ
ประเมินความเสี่ ยงด้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสิ นบน เพื่อให้ มั่นใจว่าความเสี่ยงด้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชัน
และสินบนในกระบวนการปฏิบัติงานจะได้รบ
ั การจัดการอย่างเหมาะสม
2. การระบุ ความเสี่ ยงที่เกี่ ยวกั บการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสิ นบน (Risk Identification)
เป�นการค้ นหาว่ามีป�จจัยเสี่ ยงอะไรบ้างที่จะทําให้ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถระบุได้ ถึง
แหล่ ง ที่ มาของความเสี่ ยง สาเหตุ ที่ทํา ให้ เกิ ดโดยการนํ า เคร�อ
่ งมือ ต่ าง ๆ และฐานข้อ มูลความเสี่ ยง (Risk
Inventory) มาใช้ชว่ ยในการระบุความเสี่ยง
คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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ทั้งนี้ การได้มาซึง่ ฐานข้อมูลความเสี่ยง (Risk Inventory) สามารถรวบรวมได้จากหลายว�ธี เช่น การ
จัด Workshop กับผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เป�นต้น
2.1 คําถามและหั วข้อเพื่ อกํ าหนดขอบเขตกระบวนการที่จะประเมิ นความเสี่ ยงด้ านการทุจร�ตคอร์
รัปชันและสิ นบน
การทุ จ ร�ต หมายถึ ง การแสวงหาประโยชน์ โดยมิ ชอบด้ ว ยหน้ า ที่ ห ร�อ ด้ ว ยกฎหมายของกรรมการ
ผู้บร�หารและพนักงาน ทั้งของกลุ่มธุรกิจเด็ มโก้ ของลูกค้า และของคู่ค้า หร�อคู่สัญญาของเด็ มโก้ ซึง่ สามารถ
พิจารณาประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบนที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ
โดยแบ่งตามประเภทของการทุจร�ต ดังนี้
การยักยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation)


เด็มโก้มีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและแหล่งข้อมูลที่สําคัญอะไรบ้าง



หน่วยงานใดบ้างที่รบ
ั ผิดชอบดูแลสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและข้อมูลที่สําคัญ



เด็มโก้มก
ี ารควบคุมการเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและข้อมูลที่สําคัญอย่างไร



การรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์มูลค่าสูงและข้อมูลที่สําคัญ เช่น การเก็บรักษา เง�นสดในมือ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของคลังสินค้าหร�อขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลในระบบ เป�นต้น มีความ
เพียงพอหร�อไม่

การคอร์รป
ั ชัน (Corruption)


เด็มโก้มีลูกค้าที่เป�นหน่วยงานราชการหร�อไม่ ถ้ามีคิดเป�นกี่เปอร์เซ็นต์ของจํานวนลูกค้าทั้งหมด



มีการศึกษาและทําความเข้าใจในแต่ละหน่วยงานราชการทีเ่ ด็มโก้มีการติดต่อด้วยอย่างไร



มีการพิจารณาการชําระเง�นให้กับหน่วยงานราชการหร�อลูกค้าทั่วไปที่ผิดปกติหร�อไม่ ทั้งที่มีการชําระ
จร�งและที่คาดว่าจะมีในอนาคต



มีการกําหนดประเภทของของขวัญ การเดินทาง ค่าใช้จา่ ยสําหรับการบันเทิง หร�อการเบิกจ่ายอื่นๆ ที่
เด็มโก้จด
ั เตร�ยมให้กับลูกค้าที่เป�นหน่วยงานราชการ หร�อสมาชิกในครอบครัวหร�อไม่ อย่างไร




มีการทําความเข้าใจถึงกระบวนการในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ หร�อไม่ อย่างไร
เด็มโก้มีค่าใช้จา่ ยที่ เป�นค่าอํานวยความสะดวก (Facilitating Payments or Grease
Payments) หร�อไม่



เด็มโก้มีการจ้างบุคคลที่สาม (Third Party Agent) ในการดําเนินการใดๆ หร�อไม่ ถ้ามีให้หาร�อถึง
บทบาท หน้าที่ เง�่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้างและว�ธก
ี ารชําระเง�น



มีการชําระเง�นให้กับหน่วยงานราชการหร�อลูกค้าอื่นๆ ผ่านบุคคลที่สามหร�อไม่



มีการกําหนดให้พนักงานเป�ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจของครอบครัว การ
ลงทุน หร�อความสัมพันธ์กับคู่ค้า ซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หร�อไม่



มีการคัดเลือกคู่ค้า โดยไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาตามปกติ หร�อไม่เป�นไปตาม ระเบียบการจัดซือ
้
จัดจ้าง หร�อไม่
คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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การทุจร�ตในการรายงาน (Falsifying Financial Statement)


บุคลากรมีความกดดันจากการวัดผลการปฏิบัติงาน หร�อผลประโยชน์ที่อาจเกี่ยวข้องกับ รายได้ที่
เพิ่มขึ้น หร�อต้นทุนที่ลดลงจากผลประกอบการของเด็มโก้หร�อไม่



หน่วยงานใดบ้างมีหน้าที่รบ
ั ผิดชอบการจัดทํารายงานทางการเง�น



เด็มโก้สอบทานความถูกต้องของข้อมูลที่นํามาจัดทํารายงานทางการเง�นอย่างไร



เด็มโก้มีกระบวนการสอบทานรายงานทางการเง�นทีส
่ ําคัญ เช่น ความถูกต้องของรายได้ และกําไร
ของเด็มโก้ เป�นต้น อย่างไร

2.2 การระบุ ความเสี่ ยงที่เกี่ ยวกั บการการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสิ นบน
เมื่อเด็มโก้กําหนดวัตถุประสงค์ แผนงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเร�ยบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการระบุ
ความเสี่ยง โดยเร�ม
่ จากการระบุป�จจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ซึง่ เป�นสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ด้าน
การทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน สามารถแสดงตัวอย่างได้ดังนี้
ตารางที่ 1 : ตัวอย่างการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการยักยอก
กระบวนการ

ความเสี่ ยง

การควบคุมภายใน

กระบวนการบร�หาร

• สินค้าสูญหาย เนื่องจากถูกยักยอก /

• หน่ ว ยงานควรกํ า หนดขั้ น ตอนการ

คลังสินค้า

ขโมย

ปฏิ บั ติง านสํ า หรับการรัก ษาความ
ปลอดภัยของคลังสินค้า การเข้า-ออก รวมถึง
การตรวจนับรายการสินค้าที่อยู่เทียบกับบัญชี
อย่างสม�าเสมอ

กระบวนการขาย

• พนักงานขายสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล

• หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควร

ลูกค้าได้จงึ มีความเสี่ยงที่ข้อมูลลูกค้าจะ

กํ า หนดขั้ น ตอนการรัก ษาความปลอดภัย

รัว่ ไหลหร�อถูกนําไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

เช่น การใส่ Password และเปลี่ยน
Password อย่างสม�าเสมอ และกําหนด
สิทธิใ์ นการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
เท่าน้ัน

• ผู้บร�หารของหน่วยงานต้องกําหนด
กระบวนการรับเง�นให้มีความรัดกุม เช่น การ
นําส่งรายงานขายและนําเง�นสดฝากธนาคาร
ทุกสิ้นวัน เป�นต้น
กระบวนการเบิกจ่ายเง�น • การตรวจรับงานที่ยังไม่เสร็จเร�ยบร้อย

• ผู้บร�หารของหน่วยงานต้ องกํากับดูแลให้

แต่มีการจ่ายเง�นเต็มจํานวน

พนักงานปฏิบัติตามระเบียบการเบิก

• การจ่ายเง�นให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน

จ่ายเง�นอย่างเคร่งครัด

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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กระบวนการ

ความเสี่ ยง

การควบคุมภายใน

• การปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ เบิก
ค่าใช้จา่ ย
กระบวนการบร�หาร

• การนําสินทรัพย์องค์กรไปใช้ผิด

• ผู้บร�หารของหน่วยงานต้ องกํากับดูแลให้

สินทรัพย์

วัตถุประสงค์หร�อนําไปใช้ประโยชน์ส่วน

พนักงานปฏิบัติตามโยบายเกี่ยวกับความ

ตน

โปร่งใส การเสร�มสร้างคุณธรรมจร�ยธรรม
อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 2 : ตัวอย่างการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการการทุจร�ตในการรายงาน
กระบวนการ

ความเสี่ ยง

การควบคุมภายใน

กระบวนการบัญชีและ

• เด็มโก้ไม่ได้สอบทานความมีตัวตนจร�ง

• หน่วยงานบัญชีควรกําหนดขั้นตอนการ

รายงานทางการเง�น

ของสินค้าเสื่อมสภาพที่ตัดจําหน่าย

ตรวจนับสินค้าเสื่อมสภาพที่ตัดจําหน่าย

อย่างสม�าเสมอ จึงมีความเสี่ยงที่สินค้าสูญ

ทุกครัง้

หายอาจถูกนํามารวมในรายการตัด
จําหน่ายเพื่อปกป�ดความผิด
กระบวนการขาย

• เด็มโก้มีลูกหนี้การค้าคงค้างนานเกินกว่า

• หน่วยงานบัญชีนําเสนอรายงานอายุ

ปกติ และมีมูลค่าสูงอาจเกิดความเสี่ยงของ ลูกหนี้หร�อรายงานว�เคราะห์เปร�ยบเทียบ
การตกแต่งตัวเลขทางบัญชี เพื่อเพิ่มยอด

แนวโน้ม (trend) ของรายได้ในป�ป�จจุบัน

รายได้และกําไรของเด็มโก้

กับรายได้ในป�ก่อน แก่ผู้บร�หารอย่าง
สม�าเสมอ

ตารางที่ 3 : ตัวอย่างการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รป
ั ชัน
กระบวนการ

ความเสี่ ยง

การควบคุมภายใน

กระบวนการขอ

้ ตอนการทํางาน
• การขอใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาต • เด็มโก้ควรกําหนดขัน

ใบอนุญาต

ก่อสร้าง BOI จากหน่วยราชการมีความ

(หร�อ Work Flow) สําหรับกระบวนการ

เสี่ยงที่จะต้องจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่

ขอรับใบอนุญาต ...

ของกรม... เพื่อเร่งรัดกระบวนการ
กระบวนการขนส่งสินค้า • เด็มโก้ประกอบธุรกิจขนส่งมีความเสี่ยงที่ • เด็มโก้ควรกําหนดขัน
้ ตอนการทํางาน
ต้องจ่าย สินบนให้แก่กรม ... หากถูกตรวจ

(หร�อ Work Flow) เพื่อป�องกันมิให้

พบว่าบรรทุกน�าหนักเกิน

บรรทุกน�าหนักเกิน

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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กระบวนการ

ความเสี่ ยง

การควบคุมภายใน

กระบวนการจัดซือ
้ จัด-

• การคัดเลือกผูข
้ ายรายที่ส่งผลให้ตนเอง

• เด็มโก้ควรกําหนดขัน
้ ตอนการทํางาน

จ้าง

ได้รบ
ั ผลประโยชน์จากการที่เด็มโก้ซอ
ื้ สินค้า (หร�อ Work Flow) สําหรับกระบวนการ
หร�อบร�การนั้นๆ เช่น เลือกผูข
้ ายที่เป�นเคร�อ จัดซือ
้ จัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าเด็มโก้จะ
ญาติหร�อเป�นพวกพ้องของตนเอง การใช้

ได้รบ
ั สินค้าหร�อบร�การที่ตรงตามความ

อํานาจหน้าที่เร�ยกรับผลประโยชน์ การให้/

ต้องการและเป�นประโยชน์สูงสุดต่อเด็มโก้

รับ ของขวัญ สินน�าใจ การแบ่งซือ
้ /แบ่งจ้าง • กําหนดให้พนักงานเป�ดเผยข้อมูล
เพื่อให้วงเง�นการจัดซือ
้ จัดจ้างอยูใ่ นอํานาจ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจ
อนุมัติของตน

ครอบครัวการลงทุนหร�อความสัมพันธ์กับ
คู่ค้า เพื่อป�องกัน ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
• กําหนดให้มก
ี ารแบ่งแยกหน้าที่เพื่อเป�น
การคานอํานาจ (Check and Balance)
หร�อสับเปลี่ยนงานตามรอบระยะเวลา

ตัวอย่างความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทุจร�ตและคอร์รป
ั ชันเพิ่มเติม แสดงใน ภาคผนวก ก.
3. การว�เคราะห์ ความเสี่ ยง (Risk Analysis)
เป� นขั้ นตอนของการนํ าเอาความเสี่ ย งด้ า นต่ า งๆ ที่ คาดว่ า จะเกิ ดขึ้ น นํ า มาว� เ คราะห์ โดยการระบุ
ขอบเขตความเสี่ยง (Risk Area) การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (Incident Identification) โดยพิจารณา
ประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบนในป�จจุบัน ก่อนที่จะมีการดําเนินการ
ตามแผนบร�หารความเสี่ยง (Risk Level Before Mitigation) โดย พิจารณาโอกาสที่จะเกิดแต่ละเหตุการณ์
ความเสี่ยงภายในระยะเวลา 12 เดือน
การประเมินผลกระทบเป�นการประเมินเพื่อทําความเข้าใจว่า ป�จจัยเสี่ ยงด้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชัน
และสิ นบนที่ระบุนั้นส่ งผลกระทบในด้ านต่ าง ๆ ต่ อวัตถุประสงค์ อย่างไร และมีความรุนแรงของผลกระทบ
มากน้อยเพียงใด
4. การประเมิ นความเสี่ ยง (Risk Assessment)
หมายถึง การว�เคราะห์ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะ
เกิด (Likelihood Score) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของเด็มโก้

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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4.1 เกณฑ์การวัดความรุนแรงของความเสี่ ยง (Risk Criteria)
สําหรับเกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อนํามาใช้ในการจัดลําดับความสําคัญ
ของแต่ ละความเสี่ยงด้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบนของเด็ มโก้ โห้พิจารณาใช้เกณฑ์การวัดความรุนแรง
ของความเสี่ยง (Risk Criteria) จําแนกเป�น 2 มิติ คือ
ตารางที่ 4 : โอกาสที่จะเกิ ด (Likelihood)
Possibility

Frequency

5

เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หร�อ เกิดขึ้นเป�นปกติในทุกๆการดําเนินธุรกิจ

>1 ครัง้ / ป�

4

เหตุการณ์ที่เป�นไปได้สูง หร�อเกิดขึ้นเป�นปกติในการดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่

1 ครัง้ / ใน 2 ป�

3

เหตุการณ์ที่น่าจะเป�นไปได้ หร�ออาจเกิดขึ้นได้บางครัง้ ในการดําเนินธุรกิจ

1 ครัง้ /ใน 3-5 ป�

2

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมากในการดําเนินธุรกิจ

1 ครัง้ /ใน 5 ป�

1

เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ในการดําเนินธุรกิจ

1 ครัง้ / 5-10 ป�

ที่มา : CAC Assessment Guide
ตารางที่ 5 : ระดั บผลกระทบ (Impact)
Financial Loss
from Scandal

ค่าปรับ 2 เท่าของมูลค่า
5

หร�อประโยชน์ที่ได้รบ
ั
หร�อ > 1,000 ล้านบาท

4

ระหว่าง 100 ล้านบาท
- 1,000 ล้านบาท

Reputation

บร�ษัทถูกขึ้นบัญชี
ต้องห้าม ภาพลักษณ์
บร�ษัทติดลบในเร�อ
่ งการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
สื่อลงข่าวกรณีต่อเนื่อง
และสังคมเร�ม
่ ให้ความ
สนใจ

Customers /
Shareholders

ถูกยกเลิกสัญญา/
ถูกผู้ถือหุ้น/ลูกค้าฟ�อง

ใบอนุญาตประกอบ

ต่อความเสียหายที่

ธุรกิจ กรรมการและ

เกิดขึ้น

ผู้บร�หารระดับสูงของ
บร�ษัทถูกจําคุก

คณะกรรมการและ
ผู้บร�หารของบร�ษัทต้อง
ชีแ
้ จงและอธิบาย

ถูกหน่วยงานรัฐ
ตรวจสอบและชีม
้ ล
ู
ความผิด

ข้อเท็จจร�ง

สื่อสังคมออนไลน์
3

Law Enforcement

บร�ษัทอาจต้องส่ง

ระหว่าง 1 ล้านบาท -

เผยแพร่ข่าวหร�อข้อมูล

ลูกค้า/ผู้ถือหุ้นตั้งคําถาม

หลักฐานและเข้าชีแ
้ จง

100 ล้านบาท

กรณีคอร์รป
ั ชันทีบ
่ ร�ษัท

ต่อคณะกรรมการบร�ษัท

หากหน่วยงาน

เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบรับเร�อ
่ ง

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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Financial Loss
from Scandal

2

1

Customers /

Reputation

ระหว่าง 3 พันบาท –
1 ล้านบาท

Shareholders

เป�นการทําความผิดที่

ปรากฎข่าวลือที่อาจ
พาดพิงคนภายในบร�ษัท

เร�ม
่ มีความกังวลและ

อาจถูกตักเตือน หร�อ

สอบถามข้อมูล

ปรับตามค่าธรรมเนียมที่

หร�อบร�ษัท

ต�ากว่า 3 พันบาท

Law Enforcement

มูลค่าไม่มีนัยสําคัญ

แทบจะไม่มี

แทบจะไม่มี

แทบจะไม่มี

ที่มา : CAC Assessment Guide
4.2 การจัดลําดั บความเสี่ ยง (Degree of Risk)
หลังจากประเมินความเป�นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และระดับผลกระทบ
ความรุนแรง (Impact Score) ของป�จจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยนําความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณา
ความเสี่ยงดังนี้
ตารางที่ 6 : การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง (Risk Matrix)
ระดับผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง

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

ค่าระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับของผลกระทบ (Impact) กับระดับโอกาส /
ความถี่ที่จะเกิด (Likelihood) ที่อาจเกิดขึ้นมากําหนดจําแหน่งในแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ซึง่ มี
ระดับของความเสี่ยงอยู่ที่ 4 ระดับ คือ ต�า ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของ
ความเสี่ยงและการปฏิบัติเพือ
่ ใช้ในการบร�หารความเสี่ยงต่อไป

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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5. การจัดการความเสี่ ยง (Risk Mitigation or Risk Treatment)
5.1 การจัดทําแผนบร�หารความเสี่ ยง (Develop Action Plan)
ตามนโยบายต่ อ ต้ านการทุ จร�ตคอร์รป
ั ชันและสิ นบนของเด็ ม โก้ ที่ ยึดมั่ นในการดํ า เนิ นธุ รกิ จ ด้ ว ย
ความซื่อ สั ตย์ สุ จ ร�ต โปร่ง ใส เป� นธรรม และเป� นไปตามหลักการกํากั บดู แลกิ จการที่ ดี และไม่ ยอมรับการ
ทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบนทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น ผู้บร�หารที่เป�นผู้รบ
ั ผิดชอบกระบวนการ
ต้ องทบทวนประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในที่ได้ ออกแบบไว้ และมีการนําไปปฏิบัติอย่างสม�าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสิ นบนในกระบวนการปฏิบัติงานจะได้ รบ
ั การจัดการ
อย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
ในการทบทวนประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในที่ได้ ออกแบบไว้ ผู้บร�หารที่เป�นผู้รบ
ั ผิดชอบ
กระบวนการต้ องระบุ Existing Control ที่ดําเนินการในป�จจุ บันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ใช้ใน การควบคุม
ความเสี่ ยงด้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสิ นบนที่ระบุตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยง และต้ องประเมิน
ประสิทธิผลว่า สามารถจัดการความเสี่ยงด้ านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบนนั้นได้ หร�อไม่ หากพิจารณาแล้ว
ว่าไม่เพียงพอ ผู้บร�หารที่เป�นผู้รบ
ั ผิดชอบกระบวนการต้องระบุมาตรการเพิ่มเติม
ในการพิจารณาเลือกหามาตรการหร�อกิ จกรรมเพื่อจัดการความเสี่ ยงนั้นเจ้าของความเสี่ ยง (Risk
Owner) ควรคํ า นึ ง ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า ของผลประโยชน์ แ ละต้ น ทุ น ดํ า เนิ น การหร�อ ผลเสี ย (Benefit & Cost
Analysis) ของแต่ ละทางเลือก โดยพิจารณาให้ สอดคล้องกั บทรัพยากรที่มี และสอดคล้องกั บกลยุทธ์การ
บร�หารความเสี่ยงของเด็มโก้ ตัวอย่างของการพิจารณาจัดทําแผนบร�หารความเสี่ยงแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

•

การติ ดตามและสอบทานอย่างต่ อเนื่อง (Continuous Review) คื อ มีการควบคุมที่เพียงพอ แต่
ควรกําหนดให้ มีการติ ดตามการดํ า เนิ นการของกิ จกรรมการควบคุม อย่างต่ อเนื่ อง อย่างน้อยเป� น
ประจําทุกไตรมาส

•

การจัดการอย่างเร่งด่วน (Active Management) คือ กิจกรรมการควบคุมที่มียังไม่เพียงพอ จะต้อง
มีการสอบทานและจัดการอย่างต่อเนื่อง
คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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•

ไม่ต้องมีการดําเนินการใดๆ (No Major Concern) คือ ระบบและกระบวนการในการจัดการความ
เสี่ยงก่อนการจัดการมีความเพียงพอ

•

การสอบทานเป�นระยะ คือ กิจกรรมการควบคุมที่มียังไม่เพียงพอแต่ความเสี่ยงอยู่ในระดับต�า ดังนั้น
ทางเลือกคือการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมหร�อติ ดตามผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
เพื่อให้มั่นใจว่าระดับความเสี่ยงจะไม่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ Risk Owner สามารถปร�ก ษาสายงานบร�ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ขอคํ า แนะนํ า แนวทาง หร�อ
ความรูใ้ นการบร�หารความเสี่ยงด้านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบนได้
5.2 กิ จกรรมควบคุม
กิจกรรมควบคุม หมายถึง มาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน
แบ่งได้เป�น 2 ประเภท ได้แก่
1 การควบคุมทั่วไปในระดับองค์กร
2 การควบคุมภายในทีเ่ ฉพาะเจาะจงสําหรับกระบวนการทํางาน หร�อ Speccific Control ซึง่
เจ้าของกระบวนการต้องกําหนดการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการงานของตนเอง
ตัวอย่างการควบคุมทั่วไปในระดับองค์กร เช่น


คู่มอ
ื จรรยาบรรณของพนักงาน



นโยบายต่อต้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน



คู่มือต่อต้านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน



No Gift Policy



Supplier’s Code of Conduct



ช่องทางการร้องเร�ยน / แจ้งเบาะแสการทุจร�ต

ตัวอย่างการควบคุมภายในที่เฉพาะเจาะจงสําหรับกระบวนการทํางาน เช่น


คู่มอ
ื การปฏิบัติงาน หร�อ ขัน
้ ตอนการปฏิบัติงาน หร�อ มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ



แผนผังแสดงขั้นตอนการทํางาน (Work flow) ของกระบวนการ................



Checklist สําหรับงาน.................

ทั้งนี้ การระบุการควบคุมในรายงานความเสี่ยงด้ านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ผู้บร�หารสูงสุดแต่ละ
หน่วยงานเป�นผู้พิจารณากําหนดผู้รบ
ั ผิดชอบ ส่วนการบร�หารความเสี่ยงในระดับองค์กรคณะกรรมการบร�หาร
ความเสี่ ย งระดั บ จัด การ (RMC) จะเป� น ผู้ กํ า หนดว่ า ส่ ว นงานใดควรเป� น ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบหลั ก มี ก ารกํ า หนด
ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จ และมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบร�หารความเสี่ยงเพื่อเป�นการสอบ
ทานเป�นระยะด้วย
5.3 การพิ จารณาเห็ นชอบแผนบร�หารความเสี่ ยง
ผู้บร�หารที่เป�นผู้รบ
ั ผิดชอบกระบวนการทําหน้าที่พิจารณา ให้ความเห็นต่ อแผนบร�หารความเสี่ ยงที่
Risk Owner จัดทําขึ้น เพื่อให้ แผนดั งกล่าวมีความสมบูรณ์ สามารถนําไปปฏิ บัติได้ จร�ง และให้ การบร�หาร
คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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ความเสี่ ย งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ ระยะเวลาดํ า เนิ น การและทรัพ ยากรที่ ใ ช้ หร�อ หากมี
ข้อเสนอแนะก็สามารถให้ Risk Owner กลับไปปรับปรุงแผนฯ ให้มีความสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น
6. การสื่ อสารให้ ความรู ้ และการให้ คําปร�กษาแนะนํา (Risk Communication and
Consultation)
การสื่ อ สารให้ ความรู ้ และการให้ คํา ปร�ก ษาแนะนํ า เป� นกระบวนการที่ ต่อ เนื่ อ ง แม้ ใ นภาวะปรกติ
บุคคลกลุ่มต่ างๆ จําเป�นต้ องได้ รบ
ั ทราบข้อมูล ข่าวสาร คําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับการบร�หารความเสี่ยงอย่าง
สม�าเสมอเป�นการให้ ข้อมูลอย่างต่ อเนื่อง เพื่อให้ มีความพร้อมมีความเข้าใจในสาระข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิด
ภาวะว� ก ฤติ ขึ้ น การสื่ อ สารความเสี่ ย งจะช่ว ยส่ ง เสร�ม ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งแก่ บุ ค คลทุ ก กลุ่ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
หน้ า ที่ ใ นการสื่ อ สารให้ ความรู ้ และการให้ คํา ปร�ก ษา บุ คคลหร�อ หน่ ว ยงานใดจะทํ า หน้ า ที่ อ ย่ า งไร
จะต้องถูกระบุไว้ในแผนการบร�หารความเสี่ยงของเด็มโก้ โดยคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงองค์กรให้ความ
เห็นชอบ
7. การตรวจวัด ติ ดตามการนําไปปฏิ บัติและการทบทวนความเสี่ ยง (Risk Monitoring and Review)
เด็ มโก้จะดําเนินการติ ดตามและรายงานความเสี่ยงรายไตรมาส หลังจากว�ธก
ี ารบร�หารความเสี่ยงถูก
กํ า หนด เพื่ อ ลดป� จ จัยความเสี่ ยงที่ อ าจเกิ ดขึ้นทั้ งในป� จจุ บันและในอนาคตตามที่ ไ ด้ ระบุ ไว้ ในกระบวนการ
บร�หารความเสี่ยง ทั้งนี้ เด็ มโก้ยังมีการติ ดตามและรายงานความเสี่ยงตลอดทั้งป�โดยเจ้าของความเสี่ยง ซึง่
จะต้ องรายงานสถานะของความเสี่ยงและความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ยงเป�นประจําทุกเดือนไป
ยังหน่วยงานของตนเอง สายงาน และหน่วยงานบร�หารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ตามลําดั บ
ซึ่ ง ผลของการจั ด การความเสี่ ย งจะถู ก รายงานให้ ค ณะกรรมการบร�ห ารความเสี่ ย งระดั บ จั ด การ (Risk
Management Committee : RMC) ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร� ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง อ ง ค์ ก ร ( Corporate Risk
Management Committee : CRMC) และคณะกรรมการบร�ษั ท ได้ ร ับ ทราบทุ ก ไตรมาส ทั้ ง นี้ ผ ลการ
ติ ด ตามความเสี่ ย งจะถู ก พิ จ ารณาในระหว่ า งการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ท างธุ ร กิ จ ของเด็ ม โก้ ซึ่ ง มี ก ารกํ า หนด
ระยะเวลาในการบร�หารความเสี่ยงอย่างชัดเจน
หากเกิ ดกรณี เหตุ การณ์ ความเสี่ยงต้ องติ ดตามให้ Risk Owner มารายงานรายละเอียด เหตุ การณ์
ผลกระทบการจัดการแก้ไขเบือ
้ งต้น เพื่อลดความเสียหายแนวทางป�องกันในอนาคต อย่างเร่งด่วนแนวทางใน
การติ ดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป�องกั นการมีส่วนเกี่ ยวข้องกั บการทุจร�ตคอร์รป
ั ชัน
และสินบนของเด็มโก้
อ้างอิง
คู่มอ
ื การบร�หารความเสี่ยง
คู่มอ
ื มาตรการต่อต้านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน
คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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ภาคผนวก ก.
ตัวอย่างความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน
1.

การขอใบอนุญาต
ความเสี่ยง

•

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต...(ระบุ

การควบคุมภายใน
•

กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับการขอ

ประเภทหร�อชือ
่ ของใบอนุญาต) มีความ

ใบอนุญาต เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและ

เสี่ยงที่จะต้องจ่ายสินบนให้แก่

ครบถ้วน ของเอกสารและข้อมูลจําเป�นที่ต้องใช้

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน...(ระบุชอ
ื่

•

กําหนดให้มก
ี ารติดตามวันหมดอายุและจัดให้มี
การ แจ้งเตือนเมือ
่ ใบอนุญาตใกล้หมดอายุ

หน่วยงานที่ออก ใบอนุญาต) เพื่อให้
ออกใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว

2. การให้หร�อรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การช่วยเหลือทางการเมือง และการประชาสัมพันธ์
ความเสี่ยง
•

การให้ของกํานัลแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั เพื่อให้

•

•

กําหนดนโยบายและว�ธป
ี ฏิบต
ั ิเกี่ยวกับการให้

อํานวยความสะดวก เช่น เด็มโก้จา่ ย

และรับ ของขวัญ การเลีย
้ งรับรอง การช่วยเหลือ

สินบนให้กับเจ้าหน้าทีศ
่ ุลกากร เพื่อให้

ทางการเมือง และการประชาสัมพันธ์

นําเข้าสินค้าต้องห้ามได้โดยไม่
•

การควบคุมภายใน

•

กําหนดให้หัวหน้างานสอบทานค่าใช้จา่ ยในการ

จําเป�นต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบ

เดินทาง และค่าเลีย
้ งรับรอง ของพนักงาน

การจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่รฐั เพื่อให้

รวมท้ัง พิจารณาความสมเหตุสมผลของ

ทําหน้าที่ของตน

ค่าใช้จา่ ย และลงนาม อนุมัติก่อนการเบิกจ่าย

การให้เง�นบร�จาคแก่องค์กรใด ๆ เพือ
่

•

กําหนดให้มก
ี ารสอบทานวัตถุประสงค์ของการ

หวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ หร�อใช้การ

บร�จาค ความน่าเชือ
่ ถือและประวัติขององค์กรที่

บร�จาคเป�นช่องทางในการจ่ายสินบน

รับบร�จาค และ ต้องได้รบ
ั การอนุมัติก่อนการ
บร�จาค

•

การให้เง�นหร�อสิ่งของโดยมี

•

กําหนดให้มก
ี ารสอบทานหร�อกลั่นกรองการให้

วัตถุประสงค์เพื่อให้การ สนับสนุน

เง�น หร�อสิ่งของโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ

(Sponsor) หร�อการประชาสัมพันธ์ แก่

สนับสนุน (Sponsor) หร�อการประชาสัมพันธ์

องค์กรอื่น อาจถูกใช้เป�นช่องทางในการ

เพื่อให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ของการให้นั้นมี

จ่ายสินบนได้

ความเหมาะสม โปร่งใส และได้รบ
ั การอนุมัติ
ก่อนทุกครัง้

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

21

บร�ษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

3. การจัดซือ
้
ความเสี่ยง
•

คู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ กับ

การควบคุมภายใน
•

พนักงานในเด็มโก้ได้รบ
ั งานโดยไม่ได้
ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกตามทีเ่ ด็มโก้

กําหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการคัดเลือกคู่ค้า

•

มีการประเมินจัดทํา List ลูกค้า

•

กําหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กําหนดไว้
•

การจ่ายเง�นค่าสินค้าหร�อบร�การให้กับคู่
ค้าที่ไม่มีตัวตน

เกี่ยวกับการคัดเลือกคู่ค้า และการสร้าง
ฐานข้อมูล
•

กําหนดมีการสอบทานความมีตัวตนของคู่ค้า
เช่น การให้คู่ค้านําส่งหลักฐานแสดงความมี
ตัวตน (หนังสือรับรองบร�ษัท และทะเบียนผู้ถือ
หุ้น เป�นต้น)

•

กําหนดให้มก
ี ารตรวจสอบข้อมูลคู่ค้าจาก
ฐานข้อมูลภายนอกอืน
่ เช่น กระทรวงพาณิชย์

•

•

การซือ
้ สินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะ

•

สอบทานการอนุมัติใบขอซือ
้

การดําเนินธุรกิจของเด็มโก้ หร�อ

•

สอบทานความถูกต้องตรงกันของเอกสาร

จ่ายเง�นค่าสินค้าหร�อบร�การมากเกิน

ประกอบก่อนอนุมัติจา่ ยเง�น เช่น ใบสั่งซือ
้ ใบรับ

ความเป�นจร�ง

สินค้า และใบแจ้งหนี้

การซือ
้ สินค้ากับคู่ค้ารายเดียวแต่แยก

•

ใบสั่งซือ
้ เป�นหลายใบ (Split PO) เพื่อ

สอบทานรายงานใบสั่งซือ
้ อย่างสม�าเสมอเพื่อ
ตรวจสอบหารายการทีผ
่ ิดปกติ

ลดมูลค่าในใบสั่งซือ
้ ให้อยู่ภายใต้ระดับ
อํานาจอนุมัติที่ต้องการเพื่อหลีกเลี่ยง
การตรวจสอบตามอํานาจอนุมัติของ
เด็มโก้
•

การซือ
้ สินค้าหร�อบร�การกับคู่ค้าราย

•

เดียวอย่างต่อเนื่อง เป�นระยะเวลานาน
•

พนักงานคนเดียวทําหน้าที่ความ

ค้า อย่างสม�าเสมอ
•

รับผิดชอบหลายอย่างอาจเป�นช่องทาง
ให้เกิดการทุจร�ตได้ เช่น การออกใบสั่ง
ซือ
้ การคัดเลือกคู่ค้า การรับของ การ

กําหนดให้มข
ี ั้นตอนในการทบทวนและประเมินคู่
ควรกําหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้มีการ
ถ่วงดุลอํานาจซึง่ กันและกัน

•

กําหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบให้เข้าถึงได้
เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

จ่ายเง�น และการบันทึกบัญชี
คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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4. การใช้บร�การตัวแทน นายหน้า หร�อบุคคลทีส
่ าม (Third Party)
ความเสี่ยง
•

เด็มโก้อาจใช้ตัวแทน นายหน้า หร�อ

การควบคุมภายใน
•

กําหนดให้มก
ี ารระบุความจําเป�นและเหตุผลของ

บุคคลที่สามเพื่อเป�นตัวกลางในการจ่าย

การจ้างตัวแทน นายหน้า หร�อบุคคลที่สาม

สินบน

รวมทั้งบทบาทหน้าที่ เง�่อนไขการจ้าง และ
ว�ธก
ี ารชําระเง�น
•

สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและ
สินบนให้คู่ค้าทราบ

•

กําหนดให้คู่ค้าลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม
มาตรการต่อต้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบนของ
เด็มโก้

5. การขายและการตลาด
ความเสี่ยง
•

การให้ของขวัญหร�อเลีย
้ งรับรองลูกค้า

การควบคุมภายใน
•

กําหนดนโยบายและว�ธป
ี ฏิบต
ั ิเกี่ยวกับการให้

รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบ

และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การจัด

ต่าง ๆ อาจถูกใช้เป�นช่องทางในการคอร์

กิจกรรมทางการตลาดการช่วยเหลือทาง

รัปชัน (จ่ายสินบน) เพื่อให้ลูกค้าเอื้อ

การเมือง และการประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ แก่เด็มโก้

•

อย่างไม่เหมาะสม

ว�เคราะห์กําหนดวงเง�นค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการให้
ของขวัญ การเลี้ยงรับรองลูกค้า กิจกรรมทาง
การตลาด

•

การรายงานผลการดําเนินงาน (เช่น

•

จัดให้มีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล มี

ยอดขาย) อาจมีการตกแต่งตัวเลข

การ แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผูจ
้ ด
ั ทํากับผู้สอบ

ยอดขายหร�อแสดงข้อมูลผลการ

ทาน (Maker-Checker) มีการกระทบยอด

ดําเนินงานทีไ่ ม่เป�นความจร�ง เพื่อให้ดู

หร�อว�เคราะห์แนวโน้ม ของข้อมูลว่ามีความ

เหมือนว่าสามารถทํางานได้สําเร็จตาม

ผิดปกติหร�อไม่ เช่น มีการว�เคราะห์สาเหตุ หาก

เป�าหมายทีก
่ ําหนด

ยอดขายในเดือนนี้เพิ่มขึ้นสูงมากอย่างมี
นัยสําคัญ

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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6. การเง�น
ความเสี่ยง
•

การเบิกค่าใช้จา่ ยที่เป�นเท็จ หร�อเบิก

การควบคุมภายใน
•

มากกว่าความเป�นจร�ง

กําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จา่ ยรวมทั้งสื่อสารให้
พนักงานรับทราบ

•

สอบทานการเบิกค่าใช้จา่ ยกับเอกสารประกอบ
รวมทั้งมีการลงนามอนุมัติตามวงเง�นที่เด็มโก้
กําหนดก่อน

•

มีการตัดจําหน่าย (Write-off) ลูกหนี้

•

การค้าบ่อย หร�อ มูลค่าการตัดจําหน่าย
เพิม
่ ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

กําหนดนโยบายและขัน
้ ตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการตัดจําหน่ายลูกหนี้การค้า

•

มีการพิจารณาอนุมัติการตัดจําหน่ายลูกหนี้
การค้าตามวงเง�นที่เด็มโก้กําหนด

•

จัดทํารายงานว�เคราะห์เปร�ยบเทียบการตัด
จําหน่ายลูกหนี้การค้าในแต่ละงวดเพื่อหาความ
ผิดปกติ

•

การออกใบลดหนี้ที่เป�นเท็จ เพื่อปกป�ด

•

การตกแต่งรายได้ หร�อเพื่อใช้เป�น
รูปแบบหนึ่งของการให้ผลประโยชน์

กําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการออกใบลดหนี้

•

ตอบแทน

สอบทานความสมเหตุสมผลของการออกใบลด
หนี้ และต้องมีการลงนามอนุมัติ

•

จัดทํารายงานการออกใบลดหนี้พร้อมทัง้ ระบุ
เหตุผลในการออกใบลดหนี้ และนําเสนอแก่
ผู้บร�หารอย่างสม�าเสมอ

•

การปรับเปลี่ยนตัวเลขในรายงาน

•

จัดให้มีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล มี

ทางการเง�น (ตกแต่งบัญชี) โดยแสดง

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผูจ
้ ด
ั ทํากับผู้สอบทาน

ข้อมูลที่เป�นเท็จเพื่อปกป�ดสถานะทาง

(Maker-Checker) มีการกระทบยอด หร�อ

การเง�นที่แท้จร�ง เช่น แสดงมูลค่า

ว�เคราะห์แนวโน้มของข้อมูลว่ามีความผิดปกติ

สินทรัพย์ที่มากกว่าความเป�นจร�ง หร�อ

หร�อไม่

แสดงมูลค่าหนี้สินที่ต�ากว่าความเป�น
จร�ง เป�นต้น

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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7. การสรรหาบุคลากร และการบร�หารทรัพยากรบุคคล
ความเสี่ยง
•

การฝากบุคลากรเข้าทํางาน โดย

การควบคุมภายใน
•

จัดให้มก
ี ระบวนการสรรหาบุคลากรหร�อขั้นตอน

แลกเปลี่ยนกับการเอื้อประโยชน์ในการ

การรับบุคลากรเข้าทํางานที่เป�นลายลักษณ์อักษร

ดําเนินธุรกิจที่ไม่เหมาะสมแก่เด็มโก้

โดยรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร

เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐฝากคนรูจ้ ก
ั เข้า

•

การพิจารณาอนุมัติโดยกรรมการผู้จด
ั การในการ
สรรหาบุคลากร

ทํางานในเด็มโก้โดยบุคคลดังกล่าวไม่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม
•

การรับพนักงานที่มีประวัติการกระทํา

•

ตรวจสอบประวัติของพนักงานก่อนรับเข้าทํางาน

•

กําหนดให้พนักงานทุกคนนําส่งหลักฐานยืนยัน

ความผิดเข้าทํางาน
•

การจ่ายเง�นเดือนหร�อค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานที่ไม่มีตัวตน หร�อไม่ได้

ตัวตนในขั้นตอนการรับเข้าทํางาน เช่น สําเนา

ปฏิบัติงานจร�ง

บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน เป�น
ต้น
•

สอบทานหลักฐานการบันทึกเวลาทํางาน (Time
Attendance) กับรายงานการจ่ายเง�นเดือน

•

สอบทานการกระทบยอดเง�นเดือนและจํานวนคน
เข้า-ออกเปร�ยบเทียบระหว่างเดือนป�จจุบันและ
เดือนก่อนหน้า

•

หัวหน้างานสุ่มตรวจสอบว่าพนักงานได้มา
ปฏิบัติงานจร�ง

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
ั ชันและสินบน ทบทวนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
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Growing together with proud and sustainability
"ก้าวไปด้วยกันอย่างภาคภูมิ และยั่งยืน"

คู่มือการบร�หารความเสี่ยงด้านทุจร�ตคอร์รป
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