บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

คู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้ านการทุจริต
(Fraud Risk Management Manual)
ของ

บริษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน)
DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED

คู่มือบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต (ทบทวน ตุลำคม 2561)

1

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
(Fraud Risk Management Manual)
1. บทนำ
บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน) (“เด็มโก้” หรื อ “บริ ษทั ”) มุ่งมัน่ ที่ จะดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำ งซื่ อสั ตย์มีคุณธรรม และ
โปร่ ง ใส โดยยึ ด มัน่ ในควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ตำมหลัก บรรษัท ภิ บ ำลที่ ดี และ
จรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ เพื่อพัฒนำสู่ องค์กรแห่ งควำมยัง่ ยืนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตเป็ นส่ วน
หนึ่งที่ช่วยให้เด็มโก้สำมำรถดำเนินธุ รกิจตำมควำมมุ่งมัน่ ที่กำหนดไว้ได้
1.1 วัตถุประสงค์
เด็มโก้จดั ทำ “คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต” เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1.1.1 กำหนดมำตรกำรหรื อกิ จกรรมต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรป้ องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อควำมเสี่ ยง
ด้ำนกำรทุจริ ต
1.1.2 ระบุ ห น้ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลำกรในแต่ ล ะต ำแหน่ ง งำนในกำรป้ องกัน ตรวจพบ และ
ตอบสนอง ต่อควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตให้ชดั เจน และเป็ นไปตำมแนวทำงปฏิบตั ิที่ดี
1.1.3 กำหนดแนวทำงปฏิ บตั ิเพื่อให้บุคลำกรของเด็มโก้สำมำรถป้ องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองกำร
ทุจริ ต ได้อย่ำงถูกต้องและทันท่วงที ในกรณี ที่มีควำมสงสัยหรื อพบกำรกระทำที่เกี่ยวกับกำรทุจริ ต
1.2 ขอบเขตของคู่มือ
คู่ มื อกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรทุ จ ริ ต ฉบับ นี้ ค รอบคลุ ม กำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท
คณะกรรมกำร ชุ ดย่อย ผูบ้ ริ หำร และบุคลำกรทุกท่ำนรวมถึ งลูกจ้ำงโครงกำร ลูกจ้ำงชัว่ ครำว และลูกจ้ำง
รำยวันตำมสัญญำจ้ำง ทั้งในบริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อยในเครื อทั้งหมด (รวมเรี ยกว่ำ
“บุคลำกรของเด็มโก้”) ตลอดจน ตัวแทน ตัวกลำง ผูร้ ับจ้ำงอิสระ ที่ปรึ กษำ ที่กระทำกำรหรื อดำเนินกำรใน
นำมเด็มโก้ (รวมเรี ยกว่ำ “ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทำงธุ รกิจ”)
ทั้งนี้ คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ “นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชั่น” ซึ่ งได้รับกำรอนุ มตั ิ จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยกำหนดมำตรกำรป้ องกัน ตรวจพบ และ
ตอบสนองต่อกำรทุ จริ ต และคอร์ รัปชั่น (“มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ”) และสำมำรถใช้
ควบคู่กบั “คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุ รกิจ”
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2. นโยบำยกำรไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
เด็มโก้ยดึ ถือจริ ยธรรมและคุณธรรมเป็ นหลักสำคัญในกำรประกอบธุ รกิจและจะไม่เพิกเฉยต่อกำรกระทำใดๆ ที่
อำจนำไปสู่ กำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แม้วำ่ กำรกระทำนั้นเป็ นกำรเอื้อประโยชน์แก่บริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
บุคลำกรของเด็มโก้ จะไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ บุคลำกรของเด็มโก้ทุกคนต้องทำควำมเข้ำใจและ
ปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำยต่อต้ำ นกำรทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่น คู่มือมำตรกำรต่อต้ำ นกำรทุ จริ ต คอร์ รัปชั่น คู่มือกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริ ยธรรมและจรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ
คู่มือกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้อง และนโยบำยอื่นๆ ของบริ ษทั อย่ำงเคร่ งครัด โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
ทั้งนี้เด็มโก้ให้คำมัน่ ว่ำจะดำเนินกำรสอบสวนกรณี ตอ้ งสงสัยเกี่ยวกับกำรทุจริ ตทุกกรณี อย่ำงละเอียดถี่ถว้ นและ
เหมำะสม โดย ไม่คำนึ งถึ งปั จจัยภำยนอกอื่นๆ (อำทิเช่ น ตำแหน่ งงำน ระยะเวลำในกำรปฏิ บตั ิงำนในบริ ษทั
หรื อควำมสัมพันธ์ภำยในบริ ษทั ของผูถ้ ูกกล่ำวหำ) โดยเด็มโก้จะดำเนิ นกำรสอบสวนอย่ำงเป็ นกลำง ปรำศจำก
อคติ นอกจำกนี้เด็มโก้จะลงโทษผูก้ ระทำผิดตำม มำตรกำรสู งสุ ด และหำกกำรสอบสวนพบว่ำมีบุคลำกรที่รับรู ้
กรณี กำรทุจริ ตนั้น แต่ละเลยในกำรรำยงำน เด็มโก้จะพิจำรณำ ลงโทษทำงวินยั บุคลำกรท่ำนนั้นเช่นกัน
3. องค์ประกอบของกำรทุจริ ต คำนิยำมของกำรทุจริ ตและกำรกระทำที่ถูกจัดว่ำเป็ นกำรทุจริ ต
3.1 องค์ประกอบของกำรทุจริ ต
1) เจตนำ
2) ล่อลวงหรื อปกปิ ด ไม่วำ่ จะโดยวิธีกำรใด ทั้งในกำรจัดทำเอกสำรหรื อว่ำคำพูด
3) ให้ได้ซ่ ึงผลประโยชน์
4) เกิดควำมเสี ยหำยแก่ผถู้ ูกกระทำ เช่นบริ ษทั ลูกค้ำ ผูค้ ำ้ ผูถ้ ือหุน้ พนักงำน เป็ นต้น
3.2 คำนิยำมของกำรทุจริ ต
คำนิ ยำมของกำรทุจริ ตในคู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตฉบับนี้ หมำยถึง กำรแสวงหำประโยชน์
โดยมิชอบด้วยหน้ำที่หรื อด้วยกฎหมำยของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ทั้งของบริ ษทั ของลูกค้ำ และของคู่คำ้
หรื อคู่สัญญำของบริ ษทั
กำรจ่ำยเงิ นคอร์ รัปชั่นหรื อกำรจ่ำยผลประโยชน์ทำงทุ จริ ตหมำยควำมรวมถึ ง กำรจ่ำยเงิ นทรัพย์สินหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจำกบริ ษทั เอง หรื อผ่ำนลูกค้ำ/คู่คำ้ หรื อบุคคลที่สำม
ทั้งนี้ กำรทุจริ ตสำมำรถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
3.2.1 กำรยักยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation)
กำรกระทำใดๆก็ตำมที่นำไปสู่ กำรครอบครองทรัพย์สินของบริ ษทั อย่ำงไม่ถูกต้อง หรื อเป็ นเหตุให้
บริ ษทั สู ญเสี ย ทรัพย์สิน โอกำสหรื อผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนำที่จะหำประโยชน์ต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น (อำทิเช่น คนในครอบครัว ญำติ มิตร เป็ นต้น)
3.2.2 กำรคอร์ รัปชัน่ (Corruption)
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กำรใช้อำนำจหน้ำที่โดยมิชอบกระทำกำรใดๆ เพื่อให้ได้มำซึ่ งประโยชน์อนั มิควรได้ ทั้งต่อองค์กร
ตนเอง หรื อผูอ้ ื่น ทั้งนี้ กำรคอร์ รัปชัน่ ครอบคลุมถึง กำรให้ และ/หรื อรับสิ นบน (Bribery) กำรขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กำรข่ ม ขู่ แ ละ/หรื อ เรี ย กร้ อ งผลประโยชน์ (Economic
Extortion) และกำรจ่ำยเงินเพื่อให้ได้รับควำมสะดวก (Illegal Gratuities)
3.2.3 กำรทุจริ ตในกำรรำยงำน (Falsifying Financial Statement)
กำรปรับปรุ งแก้ไขรำยงำนต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ นทำงกำรเงิน เช่น งบกำรเงิน บันทึกกำรเงิน หรื อรำยงำน
ที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน เพื่อปิ ดบังกำรยักยอกทรัพย์หรื อกำรกระทำที่ไม่เหมำะสม หรื อเพื่อหำประโยชน์
ต่อตนเองและ ผูอ้ ื่น ซึ่ งส่ งผลให้งบกำรเงิ น บันทึกกำรเงิ น หรื อรำยงำนต่ำงๆ ของบริ ษทั ไม่ถูกต้อง
ตำมควำมเป็ นจริ ง
ดังนั้น คำนิยำมของ “กำรทุจริ ต” ในคู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตฉบับนี้ ครอบคลุมถึงกำร
ยักยอกทรัพย์สิน กำรคอร์ รัปชัน่ และกำรทุจริ ตในกำรรำยงำน
3.3 กำรกระทำที่ถูกจัดว่ำเป็ นกำรทุจริ ต
จำกคำนิยำมดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ตัวอย่ำงของกำรกระทำดังต่อไปนี้จดั เป็ นกำรทุจริ ต
• กำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงไม่ซื่อสัตย์หรื อมีควำมจงใจที่จะทุจริ ต
• กำรใช้ทรัพย์สินของบริ ษท
ั ผิดวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
• กำรยักยอกหรื อลักขโมยทรัพย์สินของบริ ษท
ั
• กำรบิดเบือนหรื อปิ ดบังข้อมูลโดยเจตนำ
• กำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินหรื อธุ รกรรมทำงกำรเงินอย่ำงไม่ถูกต้อง โดยเจตนำ
• กำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกกำหนดให้เป็ นควำมลับหรื อควำมลับทำงกำรค้ำของบริ ษท
ั ให้แก่บุคคลภำยนอก
• กำรนำข้อมูล ภำยในบริ ษ ท
ั ซึ่ งยังไม่ไ ด้เปิ ดเผยแก่ สำธำรณชนไปใช้หำผลประโยชน์ ต่อตนเองและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
• กำรแสวงหำ เรี ยกร้องหรื อรับของที่มีมูลค่ำจำกผูท
้ ี่เกี่ยวข้องทำงธุ รกิจ
• กำรเสนอสิ่ งที่มีมูลค่ำให้แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ หน่วยงำนรัฐ หรื อหน่วยงำนเอกชนเพื่อให้ดำเนินกำรในทำงที่
ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย หรื อเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรดำเนินกำร หรื อเพื่อให้ได้เปรี ยบทำงธุ รกิจ
ทั้งนี้กำรกระทำข้ำงต้นเป็ นเพียงตัวอย่ำงของกำรกระทำทุจริ ตเท่ำนั้น หำกบุคลำกรของเด็มโก้มีควำมสงสัย
ว่ำกิจกรรมบำงอย่ำงเป็ นกำรทุจริ ตหรื อไม่ ท่ำนสำมำรถขอคำแนะนำได้จำกหน่วยงำนดังต่อไปนี้
• หัวหน้ำงำนโดยตรงของท่ำน
• ฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกรบุคคล
• สำนักงำนตรวจสอบ
• คณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล
• คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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4. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
บุคลำกรทุกระดับของเด็มโก้ตอ้ งปฏิบตั ิตนตำมหลักจริ ยธรรมและคุณธรรมของบริ ษทั อย่ำงเคร่ งครัด ตลอดจน
ให้กำรสนับสนุ น นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น รวมถึ ง คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำร
ทุ จริ ตอย่ำงเต็ม ที่ ทั้งนี้ คู่มือฉบับนี้ อำจกำหนดควำมรั บ ผิดชอบเพิ่ ม เติ มให้แก่ ผูม้ ี อำนำจหรื อผูบ้ ริ หำรบำง
หน่วยงำน เช่น คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน หรื อ
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล เป็ นต้น เพื่อร่ วมกันบริ หำรควำมเสี่ ยง ด้ำนกำรทุจริ ต โดยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพิ่มเติม
ดังกล่ำวจะถูกระบุไว้ในภำคผนวก ก ของคู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำร ทุจริ ตฉบับนี้
เด็มโก้ถือเป็ นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับ ตั้งแต่บุคลำกรทัว่ ไปจนถึงระดับคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่จะต้องทำ
ควำมเข้ำใจ และปฏิ บตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และคู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำน
กำรทุจริ ตฉบับนี้ โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ทั้งนี้ กำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยและคู่มือดังกล่ำวอำจนำมำซึ่ ง
กำรลงโทษทำงวินยั ได้
5. มำตรกำรป้ องกันกำรทุจริ ต (Fraud Prevention)
มำตรกำรป้ องกันกำรทุจริ ตสำมำรถช่วยเด็มโก้ลดควำมเสี่ ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริ ตในองค์กรได้ ดังนั้น กำร
ประเมิน ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต กำรออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพื่อลดควำม
เสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต ตลอดจน กำรสร้ำงจิตสำนึ กและค่ำนิ ยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตให้แก่บุคลำกรของเด็มโก้
เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรช่ วยป้ องกัน กำรเกิ ดกำรทุจริ ตในองค์กร ทั้งนี้ มำตรกำรปั องกันกำรทุจริ ตภำยใต้คู่มือ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
5.1 กำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
หลักกำรและเหตุผล
1. กำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริ ตของแต่ละบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงต่ำงกัน บริ ษทั ที่ทำธุ รกิ จให้บริ กำร
ด้ำ นโครงสร้ ำ งพื้ นฐำนต่ อภำครั ฐจะมี ค วำมเสี่ ย งในกำรทุ จริ ตแตกต่ ำ งจำกบริ ษ ทั ที่ ใ ห้บ ริ ก ำรต่อ
ภำคเอกชน
2. กำรประเมินควำมเสี่ ยงที่มีประสิ ทธภำพ หมำยถึง กำรเข้ำใจบรรยำกำศสภำพแวดล้อมกำรทำงำนของ
บริ ษทั บุ คลำกรหรื อหน่ วยงำนที่บริ ษทั ดำเนิ นกิ จกำรด้วย ทั้งภำครั ฐและเอกชน รวมถึ งกำรเข้ำใจ
แผนงำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และกำรควบคุมภำยในที่บริ ษทั ดำเนินกำรอยูแ่ ละผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
3. กำรประเมินควำมเสี่ ยงกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นกระบวนกำรที่ต่อเนื่ อง ควรทำควบคู่ไป
กับกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนอื่ นๆ เพื่อเป็ นกำรใช้ทรัพยำกรของบริ ษทั ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภำพและ
ประสิ ทธิผลสู งสุ ด
กำรประเมิ นควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุ จริ ต มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ทุกหน่ วยงำนในเด็มโก้ ดำเนิ นกำรเชิ งรุ ก
สำมำรถระบุ ประเมิน และทบทวนควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตขององค์กร หน่ วยงำน รวมทั้ง สร้ำงควำม
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ตระหนักถึ งควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตและผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนของเด็มโก้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำควำม
เสี่ ยงด้ำนกำรทุ จริ ตได้ถูกระบุ และจัดกำรอย่ำงทันท่วงที ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หำรของทุ กหน่ วยงำนต้องให้ค วำม
ร่ วมมือในกำรให้ขอ้ มูลควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนของตน ซึ่ งทุกหน่วยงำนในเด็มโก้
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงของหน่วยงำนรัฐ ได้แก่ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย กำรไฟฟ้ ำส่ วน
ภูมิภำค กำรไฟฟ้ ำนครหลวง รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ที่เด็มโก้ อำจต้องเข้ำร่ วมประมูลงำนและหรื อ
รับสัมปทำน ตำมกำรแสดงควำมประสงค์ในกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำรเข้ำทำเอกสำรสัญญำตำมกำรประกำศ
จัดซื้ อจัดจ้ำง กำรเข้ำร่ วมประมูลงำนเพื่อให้ได้รับคัดเลือกเป็ นผูช้ นะกำรประมูล กำรดำเนินงำนกับกำรเบิก
จ่ำยเงินตำมงวดงำนหรื อสิ้ นสุ ดสัญญำ ทั้งนี้ รวมถึงกำรขอเพิ่ม ลด งำนที่ไม่ระบุไว้ในสัญญำจัดซื้ อจัดจ้ำง
ทั้งนี้ เพรำะทุกขั้นตอนของกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงตั้งแต่กำรกำหนดคุณลักษณะ(Specification) กำรคำนวณรำคำ
กลำง กำรประมูลงำนหรื อ ประกวดรำคำ กำรลงนำมในสัญญำ กำรบริ หำรสัญญำ กำรตรวจรับงำน กำร
เบิกจ่ำยเงิน ล้วนแล้วแต่มีควำมเสี่ ยงที่สำมำรถก่อให้เกิดกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้
ดัง นั้นเพื่ อกำรป้ องกันกำรเข้ำ ไปเป็ นผูส้ มรู ้ ร่วมคิ ด กำรทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นของกรรมกำรผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำนของเด็มโก้ จึงได้กำหนดกำรประเมินควำมเสี่ ยงในกำรเกิดคอร์ รัปชัน่ และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : กำรเตรี ยมกำรเพื่อกำหนดเกณฑ์กำรวัดควำมเสี่ ยงในด้ำนผลกระทบ (Impact) และโอกำสที่
จะเกิด (Likelihood of Occurrence) รวมทั้งกำหนดระดับควำมเสี่ ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
ขั้นตอนที่ 2 : กำรระบุควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต สำเหตุหลักของควำมเสี่ ยง และผลกระทบของควำมเสี่ ยง
ตลอดจน กำรวิเครำะห์ควำมรุ นแรงและโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ ยงก่อนคำนึงถึงมำตรกำรควบคุมภำยในที่
มีอยู่
ขั้นตอนที่ 3 : กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั กำรวิเครำะห์ควำมรุ นแรงและ
โอกำสที่จะเกิดควำม เสี่ ยงหลังจำกมีมำตรกำรควบคุมภำยในปั จจุบนั
ขั้นตอนที่ 4 : กำรจัดหำมำตรกำรเพื่อลดควำมเสี่ ยงลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หำกมำตรกำร
ควบคุมภำยใน ที่ดำเนินงำนอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
ดังนั้น ผูบ้ ริ หำรจึงกำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นผูใ้ ห้คำปรึ กษำแก่ผบู ้ ริ หำรสำหรับกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยง ด้ำนกำรทุจริ ต รวมทั้ง เป็ นผูร้ วบรวมผลกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต เพื่อจัดทำเอกสำร
ควำมเสี่ ย ง ด้ำ นกำรทุ จริ ตขององค์กร ซึ่ งครอบคลุ มถึ งแผนภำพควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุ จริ ต (Fraud Risk
Profile) และทะเบี ย นควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรทุ จ ริ ต (Fraud Risk Register) ตลอดจน ท ำหน้ำ ที่ ติ ด ตำมกำร
ดำเนิ นงำนตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ ย ง เพื่อนำเสนอต่ อคณะกรรมกำรบริ ษ ทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ผูบ้ ริ หำร และ คณะกรรมกำรหรื อหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนหรื อคณะทำงำนดังกล่ำวมีหน้ำที่เพียงกำรให้คำปรึ กษำและรวบรวมข้อมูลควำม
เสี่ ยงเท่ำนั้น กำร ระบุและประเมินควำมเสี่ ยง รวมทั้งกำรจัดหำมำตรกำรเพื่อลดหรื อจัดกำรควำมเสี่ ยง ถือ
เป็ นหน้ำที่โดยตรง ของผูบ้ ริ หำรในแต่ละหน่ วยงำนขององค์กร นอกจำกนี้ หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในมี
หน้ำ ที่ ป ระเมิ นควำมเพี ยงพอ และควำมมีประสิ ทธิ ผ ลของระบบควบคุ ม ภำยในที่ ระบุ ข้ ึ นระหว่ำ งกำร
ประเมินควำมเสี่ ยง ซึ่ งหำกกำรควบคุมภำยในที่หน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ ยงระบุข้ ึนยังไม่เพียงพอหรื อไม่มี
ประสิ ทธิ ผล หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถให้ควำมเห็ นและให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผบู ้ ริ หำร เพื่อจัดหำ
มำตรกำรควบคุมภำยในเพิ่มเติม เพื่อลดควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
ทั้งนี้ เด็มโก้จดั ให้มีกำรประเมินและทบทวนควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตเป็ นประจำทุกปี เพื่อระบุควำมเสี่ ยง
เพิ่มขึ้น หรื อกำรเปลี่ยนแปลงของระดับควำมเสี่ ยงที่มีอยูใ่ นแต่ละปี ซึ่ งสำมำรถเปลี่ยนแปลงจำกปั จจัยต่ำงๆ
เช่ น กำรเปลี่ ยนแปลงกระบวนกำรปฏิ บตั ิงำน กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ กำรเปลี่ ยนหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในบริ ษทั หรื อวิธีกำรทำทุจริ ตแบบใหม่ๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ หำกบริ ษทั เริ่ ม
จัดทำกำรประเมินควำมเสี่ ยงองค์กร (Enterprise Risk Assessment) ผูบ้ ริ หำรสำมำรถพิจำรณำดำเนิ นกำร
ประเมินควำมเสี่ ยง ด้ำนกำรทุจริ ตพร้อมกับกำรประเมินควำมเสี่ ยงองค์กรได้
5.2 นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
เด็ ม โก้จดั ให้มี นโยบำย คู่ มื อปฏิ บ ตั ิ ง ำน และมำตรกำรเพื่ อต่ อต้ำ นกำรทุ จริ ตและคอร์ รัป ชั่น เช่ น คู่ มื อ
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำร และคู่มือจริ ยธรรมจรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุ รกิจ แนวทำงปฏิบตั ิในกำรสนับสนุ นและช่วยเหลือ
ทำงกำรเมือง แนวทำงปฏิบตั ิในกำรบริ จำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้เงิน สนับสนุน และแนวทำงปฏิบตั ิใน
กำรรับหรื อให้ ของขวัญ ของกำนัล และกำรเลี้ยงรับรอง เป็ นต้น เพื่อให้บุคลำกรของ เด็มโก้เข้ำใจหลักกำร
ด้ำนจริ ยธรรมและแนวทำงกำรปฏิ บตั ิงำนที่ดีของบริ ษทั รวมทั้ง เพื่อสร้ ำงควำมตระหนัก จิตสำนึ ก และ
ค่ำนิ ยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตให้แก่บุคลำกรของเด็มโก้ ทั้งนี้ นโยบำย คู่มือปฏิบตั ิงำน และมำตรกำรที่
เกี่ยวข้องต้องได้รับกำรอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร
และหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในต้องทบทวนและปรับปรุ งนโยบำย และคู่มือที่เกี่ ยวข้องเป็ นประจำอย่ำง
น้อยทุก 2 ปี เพื่อให้มนั่ ใจว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตได้ถูกจัดกำรและกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรดำเนิ นงำน
และทำงกฎหมำยได้รับกำรครอบคลุมในนโยบำยอย่ำงเหมำะสม
ทั้งนี้ บริ ษทั มีกำรสื่ อสำรและกำหนดขั้นตอนกำรสื่ อสำรนโยบำย คู่มือปฏิบตั ิงำน และมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง
แก่บุคลำกรของเด็มโก้ รวมทั้งสื่ อสำรนโยบำยและมำตรกำรให้บุคคลภำยนอก (ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทำงธุ รกิจ
และสำธำรณชน) รับทรำบ โดย บุคลำกรของเด็มโก้ในทุกระดับ มีหน้ำที่ศึกษำ และทำควำมเข้ำใจเนื้ อหำ
รวมถึงปฏิบตั ิตำมนโยบำย คู่มือปฏิบตั ิงำน และมำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่ งครัด
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5.3 กำรสื่ อสำรและกำรจัดอบรม
กำรสื่ อสำรและกำรจัดอบรมถือเป็ นสิ่ งที่จำเป็ นในมำตรกำรป้ องกันกำรทุจริ ต เพื่อสร้ำงควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ
และควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ ตลอดจน มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ต่ำงๆ เพื่อส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมใน
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตขององค์กร รวมทั้งให้บุคลำกรของเด็มโก้สำมำรถเป็ นส่ วนหนึ่งในกำร
ช่วยป้ องกัน และตรวจพบกำรทุจริ ตในองค์กรได้ ตลอดจนกำรสื่ อสำรแก่ผเู ้ กี่ยวข้องทำงธุ รกิจ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนของเด็มโก้
ดัง นั้น ฝ่ ำยทรั พ ยำกรบุ ค คลต้อ งจัด ท ำแผนกำรสื่ อ สำรนโยบำยและมำตรกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต และ
คอร์ รั ป ชั่น ประจ ำปี อย่ำ งเป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร ให้ แ ก่ บุ ค ลำกรของเด็ ม โก้แ ละผู ้เ กี่ ย วข้อ งทำงธุ ร กิ จ
ตลอดจน ก ำหนดช่ องทำงกำรสื่ อสำร เช่ น จดหมำยข่ ำ วภำยในบริ ษทั (Newsletters) แผ่นป้ ำยโฆษณำ
(Poster) แผ่นพับ (Brochure) กำรจัดอบรม (Training) หรื อกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร (Workshop) เป็ นต้น
ให้เหมำะสมแก่ผรู ้ ับสำร ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยแผนงำน และช่องทำงกำรสื่ อสำรดังกล่ำวต้อง
ได้รั บ กำรทบทวนและอนุ ม ัติ โ ดยประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ ห ำรและกรรมกำรผูจ้ ัด กำรเป็ นประจ ำทุ ก ปี
นอกจำกนี้เพื่อให้มนั่ ใจในประสิ ทธิ ภำพของกำรสื่ อสำร แผนงำนและช่องทำงกำรสื่ อสำรที่กำหนดขึ้นควร
ได้รับกำรสอบทำนและประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
กิจกรรมที่จดั ขึ้น นั้นเพียงพอและสำมำรถสร้ำงควำมตระหนักให้แก่บุคลำกรของเด็มโก้ รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้อง
ทำงธุ รกิจทั้งหมด
แผนกำรสื่ อสำรต้องครอบคลุ ม ถึ ง กำรจัด อบรมเกี่ ย วกับ นโยบำยและมำตรกำรต่ อต้ำ นกำรทุ จริ ต และ
คอร์ รัปชั่น ในกำรปฐมนิ เทศให้แก่ พนักงำนใหม่ ตลอดจน กำรจัดอบรมอย่ำงต่อเนื่ องเป็ นประจำทุ กปี
ให้แก่บุคลำกรของเด็มโก้ท้ งั หมด ทั้งนี้ เนื้ อหำกำรอบรมควรประกอบไปด้วยมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ ควำมคำดหวังของเด็มโก้ ต่อกำรดำเนิ นงำนตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
และบทลงโทษหำกบุคลำกรของเด็มโก้ไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรนี้ เพื่อให้บุคลำกรของเด็มโก้มีควำมเข้ำใจ
และมีทกั ษะในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ รวมถึง คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ด้ำนกำรทุจริ ตฉบับนี้ได้
5.4 กำรสอบทำนประวัติของบุคลำกรและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทำงธุ รกิจ
กำรสอบทำนประวัติของบุคลำกรและผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุ รกิจถือเป็ นปั จจัยสำคัญที่ทำให้กำรป้ องกันกำรทุจริ ต
มีประสิ ทธิ ภำพ โดยเด็มโก้มอบหมำยให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลหรื อผูท้ ี่ได้รับกำรมอบหมำยจำกบริ ษ ทั ทำ
หน้ำที่สอบทำนประวัติของบุคลำกรก่อนกำรจ้ำงงำน หรื อกำรเลื่อนตำแหน่ง และฝ่ ำยจัดซื้ อหรื อผูท้ ี่ได้รับ
กำรมอบหมำยจำกบริ ษ ทั ท ำหน้ำ ที่ ส อบทำนประวัติข องผูเ้ กี่ ย วข้องทำงธุ รกิ จก่ อนกำรเริ่ ม สั ญญำหรื อ
ธุ รกรรมระหว่ำงกัน ทั้งนี้ กำรสอบทำนสำมำรถทำได้ตำมควำมเหมำะสมภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และ
ได้รับกำรยินยอมจำกบุคลำกรหรื อผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุ รกิจ ดังต่อไปนี้
•

การสอบทานประวัติ ของบุ ค ลากรก่ อนการจ้ า งงาน เพื่อตรวจสอบคุ ณสมบัติ ควำมเหมำะสม และ
ประสบกำรณ์ ของผูส้ มัครงำน
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•

การสอบทานประวั ติ ข องบุ ค ลากรก่ อ นจะมอบหมายให้ ดารงตาแหน่ งสาคั ญ ภายในบริ ษั ท
เช่น คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรงำนระดับสู ง บุคลำกรในหน่วยงำนกำรเงิน เป็ นต้น เพื่อตรวจสอบ
คุ ณสมบัติ ประสบกำรณ์ ควำมน่ ำเชื่ อทำงกำรเงิ น บุคคลอ้ำงอิง หรื อควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่
อำจเกิดขึ้นจำกกำรดำรงตำแหน่งใหม่

•

การสอบทานประวัติของผู้เกี่ยวข้ องทางธุ รกิจโดยเฉพาะผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ให้ บริ การแก่ บ ริ ษั ท
เพื่อให้ สำมำรถตรวจสอบควำมน่ำเชื่ อถื อ สถำนะทำงกำรเงิ น ชื่ อเสี ยง และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นค้ำหรื อบริ กำรของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทำงธุ รกิจ

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และบุคลำกรที่ดำรงในตำแหน่งที่สำคัญตำมที่กำหนด ในคู่มือว่ำ
ด้ ว ยควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ตลอดจนผู ้เ กี่ ย วข้อ งทำงธุ ร กิ จ ต้อ งรำยงำนควำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรใน “แบบรำยงำนควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์” (ภำคผนวก ข) เป็ นประจำทุกปี และในระหว่ำงปี หำกมี ควำมเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
อำจท ำให้เ กิ ด ควำมขัด แย้ง ทำงผลกระโยชน์ ไ ด้ ทั้ง นี้ เด็ ม โก้ห้ำ มไม่ ใ ห้บุ ค ลำกรที่ มี ค วำมขัดแย้ง ทำง
ผลประโยชน์มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง และจะลงโทษบุคลำกรที่ไม่รำยงำนควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อย่ำงทันท่วงที
5.5 กำรควบคุมภำยใน
กำรควบคุ มภำยในเป็ นกระบวนกำรปฏิ บตั ิ งำนที่ ถูกกำหนดร่ วมกันโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร
ตลอดจน บุคลำกร ขององค์กรทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิ ดควำมมัน่ ใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำวิธีกำรหรื อกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมที่กำหนดไว้จะช่วยให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ดังนั้น กำรควบคุมภำยในถือเป็ นเครื่ องมือ
เบื้องต้นของเด็มโก้ในกำรป้ องกัน กำรทุจริ ตในกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนของทุกหน่วยงำน ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หำรใน
แต่ละหน่วยงำนต้องออกแบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมสำหรับกระบวนกำรที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบ
ของตน เพื่อจัดกำรและลดควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต ที่ร่วมกันระบุในกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
ให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ ตลอดจน สื่ อสำร ทำควำมเข้ำใจและควบคุมติดตำมกำรดำเนิ นงำนของ
บุคลำกรในหน่วยงำนให้ปฏิบตั ิงำนตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่กำหนดขึ้น
ทั้งนี้ ทุกหน่วยงำนต้องจัดทำขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนหรื อกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร
สำหรับทุกกระบวนกำร เพื่อให้ผบู ้ ริ หำรของหน่วยงำนสอบทำนและอนุ มตั ิให้มีผลบังคับใช้ โดยคำนึ งถึง
กำรแบ่ ง แยกหน้ำ ที่ อย่ำ งชัดเจนในกำรก ำหนดหน้ำ ที่ ข องบุ คลำกรในกำรดำเนิ นงำนตำมขั้นตอนหรื อ
กระบวนกำรปฏิ บตั ิ งำน เพื่อให้กำรปฏิ บตั ิ งำนมีควำมโปร่ งใส เป็ นอิสระ และสำมำรถช่ วยป้ องกันหรื อ
ตรวจพบควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตได้ รวมทั้ง จัดเก็บเอกสำรดังกล่ำวไว้ในช่ องทำงที่บุคลำกรที่เกี่ ยวข้อง
สำมำรถเข้ำถึงได้ และสื่ อสำรให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องรับทรำบ
นอกจำกนี้ ผบู ้ ริ หำรในแต่ละหน่ วยงำนควรทบทวนขั้นตอนปฏิ บตั ิ งำนหรื อกระบวนกำรปฏิ บตั ิงำนเป็ น
ประจำ อย่ำงน้อยทุ ก 2 ปี หรื อเมื่ อมี กำรเปลี่ ยนแปลงที่ กระทบต่ อกำรปฏิ บ ตั ิ งำนอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญ
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เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ำขั้นตอน กำรปฏิ บตั ิงำนหรื อกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนนั้นสอดคล้องกับหลักกำรควบคุม
ภำยในที่ดีและกำรปฏิบตั ิงำนในปัจจุบนั
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หำรของเด็มโก้มอบหมำยหน้ำ ที่ ให้หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นผูป้ ระเมิ นควำมเพี ย งพอ
ควำมเหมำะสม ตลอดจนควำมมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในขององค์กร พร้อม
ให้ ข ้อ เสนอแนะและแนวทำงแก้ไ ขเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง /พัฒ นำกำรควบคุ ม ภำยในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิ ทธิ ผล สำมำรถป้ องกันและตรวจพบควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้น โดยเฉพำะควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต โดย
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องหำรื อผลกำรตรวจสอบกับผูบ้ ริ หำร หน่วยงำนรับตรวจ เพื่อทำควำมเข้ำใจ
และจัดหำแนวทำงปรับปรุ งและพัฒนำกำรควบคุ มภำยในที่เหมำะสมและสำมำรถนำไปปฏิ บตั ิไ ด้จ ริ ง
รวมทั้ง รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกไตรมำส ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หำร แต่ละ
หน่ วยงำนมี หน้ำ ที่ รับ ผิดชอบในกำรนำข้อเสนอแนะไปปรั บ ปรุ งและพัฒนำจำกแนวทำงที่ หน่ วยงำน
ตรวจสอบภำยในเสนอแนะ
อนึ่ง เมื่อเด็มโก้เริ่ มดำเนิ นกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมี
หน้ำที่ประเมิน กำรออกแบบและควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในสำหรับมำตรกำรดังกล่ำว และ
รำยงำนผล กำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
6. มำตรกำรตรวจพบกำรทุจริ ต (Fraud Detection)
มำตรกำรป้ องกันกำรทุจริ ตที่ดีสำมำรถช่วยลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริ ตได้ในระดับหนึ่ ง อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั
จำเป็ นต้องจัดทำมำตรกำรตรวจพบกำรทุจริ ต เพื่อช่วยตรวจพบและรำยงำนกำรกระทำที่อำจเป็ นกำรทุจริ ตอย่ำง
ทันท่วงที ดังนั้น กลไกกำรแจ้งเหตุหรื อเบำะแส และกำรรำยงำนกำรทุจริ ตเป็ นกิจกรรมหลักที่สำมำรถช่วยให้
เด็ ม โก้ต รวจพบกำรทุ จ ริ ต นอกจำกนี้ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ำ มำตรกำรตรวจพบกำรทุ จ ริ ต มี ค วำมเหมำะสม มี
ประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องสอบทำนกำรออกแบบและกำรควบคุมภำยใน
ของมำตรกำรดังกล่ำวเป็ นประจำทุกปี ทั้งนี้ มำตรกำรตรวจพบกำรทุจริ ตประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
6.1 กลไกกำรแจ้งเหตุหรื อเบำะแส
ผูบ้ ริ หำรกำหนดให้มีช่องทำงที่น่ำเชื่ อถื อและเป็ นอิสระสำหรับกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริ ต รวมถึ ง
เปิ ดโอกำส ให้ทุกคน ไม่วำ่ จะเป็ นบุคลำกรของเด็มโก้หรื อบุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเบำะแสได้โดยไม่
ต้องเปิ ดเผยตัวตนตลอดจน จัดให้มีกระบวนกำรป้ องกันผูแ้ จ้งเบำะแส เพื่อคุม้ ครองผูแ้ จ้งไม่ให้ถูกทำร้ำย
หรื อข่มขู่ในภำยหลัง ซึ่ งช่วยส่ งเสริ มให้ บุคลำกรของเด็มโก้มีควำมมัน่ ใจและรู ้สึกปลอดภัยในกำรแจ้งเหตุ
หรื อเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริ ต
ดังนั้น บุคลำกรของเด็มโก้จึงมีหน้ำที่แจ้งเหตุหรื อเบำะแสของกำรทุจริ ตผ่ำนช่ องทำงที่บริ ษทั กำหนดไว้
โดยเด็มโก้ จะลงโทษบุคลำกรของเด็มโก้ที่ทรำบหรื อมีขอ้ มูลของเหตุกำรณ์ ที่อำจเป็ นกำรทุริต แต่ไม่ได้
แจ้งให้บุคคลที่รับผิดชอบ รับทรำบ ซึ่ งเด็มโก้มีมำตรกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเหตุหรื อเบำะแสตำมควำมจริ งอย่ำง
สุ จริ ต อย่ำงไรก็ตำม เด็มโก้จะลงโทษ ผูท้ ี่จงใจแจ้งเหตุหรื อเบำะแสที่ไม่เป็ นควำมจริ ง
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ในบัจจุบนั เด็มโก้กำหนดช่องทำงกำรแจ้งเหตุหรื อเบำะแสผ่ำน 2 ช่องทำงหลัก เพื่อให้บุคลำกรของเด็ม
โก้และบุคคลภำยนอกแจ้งเหตุหรื อเบำะแสต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ดังนี้
1) จดหมำยอีเล็กทรอนิคส์ (Email) ที่
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
Email : Auditcom@demco.co.th
หรื อ
2. นำยวิทยำ คชรักษ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ Email : Vitaya@demco.co.th
หรื อ
3. นำยนริ ศ ศรี นวล กรรมกำรตรวจสอบ
Email : naris@demco.co.th
หรื อ
4. นำยปริ ญช์ ผลนิวำศ กรรมกำรตรวจสอบ Email : Prin@demco.co.th
หรื อ
5. นำยปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมกำรตรวจสอบ Email : Punn@demco.co.th
หรื อ
6. คณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล Email:goodgovernance@demco.co.th หรื อ
7. นำยเสริ มศักดิ์ จำรุ มนัส ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ Email : sermsak@demco.co.th หรื อ
8. นำยสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมกำรสรรหำฯ Email : sanguan@demco.co.th
หรื อ
9. นำยโอฬำร ปุ้ ยพันธวงศ์ กรรมกำรสรรหำฯ Email : Orand@demco.co.th
หรื อ
10. เลขำนุกำรบริ ษทั ฯ
Email : paitoongcc@demco.co.th
หรื อ
11. สำนักงำนตรวจสอบ
Email : Audit_office@demco.co.th
หรื อ
12. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Email : wonruedee@demco.co.th
2) จดหมำยทำงไปรษณี ย ์ ตำมที่อยูด่ ำ้ นล่ำง
สำนักงำนตรวจสอบ
บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
59 ม.1 ตำบลสวนพริ กไทย
อำเภอเมืองปทุมธำนี
จังหวัดปทุมธำนี 12000
ทั้งนี้ เงื่อนไขและขั้นตอนกำรพิจำรณำเบำะแสและข้อร้องเรี ยนระบุอยูใ่ น “คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี แ ละจรรยำบรรณในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ” และเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษัท ซึ่ งบุ ค ลำกรของเด็ ม โก้ แ ละ
บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงได้
อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ ริ หำรที่รับผิดชอบกำรแจ้งเหตุหรื อเบำะแสต้องทบทวนและปรับปรุ งขั้นตอนกำรแจ้ง
เหตุหรื อเบำะแสให้เป็ นปั จจุบนั ตลอดจน สื่ อสำรข้อมูลเกี่ ยวกับกำรแจ้งเหตุหรื อเบำะแสให้บุคลำกร
ของเด็มโก้และผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุ รกิจทรำบ
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ในกรณี ที่เด็มโก้มีช่องทำงกำรแจ้งเหตุ หรื อเบำะแสเพิ่ม เติ ม ผูร้ ั บผิดชอบต้องจัดทำขั้นตอนกำรแจ้ง
เบำะแสและวิธีกำร ปฏิบตั ิงำนของผูร้ ับแจ้ง รวมทั้งมีกำรทบทวนและปรับปรุ งขั้นตอนดังกล่ำวให้เป็ น
ปัจจุบนั เสมอ
นอกจำกนี้ ผรู ้ ับผิดชอบ ข้ำงต้นต้องกำหนดให้จดั ฝึ กอบรมแก่บุคลำกรผูท้ ำหน้ำที่ รับกำรแจ้งเหตุ หรื อ
เบำะแสเป็ นประจำทุกปี โดยครอบคลุ มถึ งขั้นตอนกำรปฏิ บตั ิงำน กำรเก็บรักษำควำมลับ แนวปฏิ บตั ิ
ด้ำนจริ ยธรรม และนโยบำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6.2 กำรรำยงำนกำรทุจริ ต
เมื่อมีกำรแจ้งเหตุหรื อเบำะแสกำรทุจริ ต ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลจำกกำรแจ้ง
เบำะแส และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับกำรทุจริ ต เช่น จำนวนกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริ ต สรุ ปเหตุกำรณ์ และ
สถำนะของกำรดำเนิ นงำนกรณี เกิ ดกำรทุจริ ตในองค์กร (สถำนะกำรสอบสวน ข้อสรุ ปกำรตัดสิ นใจใน
กำรลงโทษ และข้อมูลทำงสถิติของกำรทุจริ ตในองค์กร) สถำนะกำรปฏิบตั ิงำนตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ )เป็ นต้น เพื่อรำยงำนต่อคณะผูบ้ ริ หำรเป็ นประจำทุกเดื อนและต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกไตรมำส ในกรณี ที่เบำะแสที่ได้รับแจ้งมีควำมรุ นแรง
และจำเป็ นต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนเหตุกำรทุจริ ต
ดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในทันที
ทั้งนี้ ขอ้ มูลในรำยงำนจะต้องถูกเก็บเป็ นควำมลับ โดยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนตรงต่อผู ้
มีอำนำจตำมที่ได้กำหนดไว้เท่ำนั้น ห้ำมมิให้แบ่งปั นข้อมูลไม่ว่ำในรู ปแบบใดก็ตำมแก่หน่ วยงำนหรื อ
บุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้อง
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7. มำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจริ ตที่เกิดขึ้น (Fraud Response)
เด็มโก้จดั ทำมำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจริ ต เพื่อแก้ไขและเยียวยำผลกระทบจำกกำรเกิ ดทุ จริ ต รวมทั้ง หำ
วิธีกำรป้ องกันไม่ให้กำรทุจริ ตในประเภทเดียวกันเกิดขึ้นอีก โดยมำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจริ ตประกอบด้วย
กำรสอบสวนภำยในกำรลงโทษและกำรเยียวยำ และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
7.1 กำรสอบสวน
เมื่อเกิดเหตุทุจริ ต เด็มโก้มอบหมำยให้ผจู ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเป็ นผูพ้ ิจำรณำข้อมูลเบำะแสและเสนอ
ขออนุ มตั ิต่อประธำนกรรมกำรหรื อประธำนกรรมกำรบริ หำรเพื่อส่ งเรื่ องต่อให้คณะกรรมกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริ ง เมื่ อเห็ นว่ำ เบำะแสที่ ไ ด้ม ำเพี ย งพอและมี มู ล ทั้ง นี้ เด็ ม โก้ไ ด้แต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรวินัย เป็ น
คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริ ง ซึ่ งประกอบด้วยรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
งำนต่ำงๆ จำนวน 5 คน และผูบ้ งั คับบัญชำตำมสำยงำนของผูถ้ ูกกล่ำวหำ อำจได้รับเชิ ญให้เข้ำร่ วมในกำร
สอบสวนด้วยแล้วแต่กรณี และดำเนิ นกำรสอบสวนตำม “คู่มือขั้นตอนกำรดำเนิ นโทษทำงวินยั ” อย่ำงไรก็
ตำม หำกเด็มโก้ มีทรัพยำกรไม่เพียงพอหรื อเห็ นสมควรให้จดั หำผูเ้ ชี่ ยวชำญมำดำเนิ นกำรสอบสวนแทน
บุ ค ลำกรของหน่ ว ยงำน บริ ษ ัท อำจพิ จ ำรณำให้ ว่ำ จ้ำ งบุ ค คลภำยนอกที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมำะสมได้ โดย
ดำเนินงำนจัดจ้ำงตำมขั้นตอนของฝ่ ำยจัดซื้ อ
ในกระบวนกำรสอบสวนนั้น คณะกรรมกำรวินยั ต้องดำเนินงำนด้วยควำมยุติธรรมและไม่เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผู ้
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงรำยงำนควำมคืบหน้ำหรื อผลกำรสอบสวนต่อประธำนกรรมกำรหรื อประธำน
กรรมกำรบริ หำร และในกรณี ที่คณะกรรมกำรวินยั พบ อุปสรรคในกำรดำเนิ นกำรที่อำจส่ งผลกระทบต่อ
บริ ษ ัท คณะกรรมกำรสอบสวนข้อ เท็ จ จริ ง ต้อ งรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท หรื อ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบสำหรับหำทำงแก้ไขอย่ำงทันท่วงที นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรวินยั ต้องบันทึกกำรสอบสวนใน
“บันทึกกำรสอบสวน” และเก็บหลักฐำนทั้งเชิ งวัตถุและอิเล็กทรอนิ คส์ เป็ นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี หรื อจนกว่ำ
สิ้ นสุ ดอำยุควำมทำงกฎหมำย เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ บริ ษทั มีหลักฐำนเพียงพอหำกต้องนำไปใช้ในชั้นศำล
ทั้งนี้ บริ ษทั ถือเป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคลำกรทุกคนในกำรให้ควำมร่ วมมือแก่คณะกรรมกำร
วินยั ในกำรดำเนินกำรสอบสวน รวมถึงสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรวินยั ในด้ำนข้อมูลและ
กำรปฏิบตั ิงำน
7.2 กำรลงโทษและกำรเยียวยำ
บทลงโทษที่เข้มงวดและเด็ดขำดเป็ นกำรแสดงจุ ดยืนของเด็มโก้ที่มีต่อกำรทุ จริ ตให้ท้ งั พนักงำนและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่ วนเสี ยในขณะที่ กำรเยีย วยำผลกระทบจำกกำรทุ จริ ตเป็ นสิ่ ง ที่ บ ริ ษทั ต้องให้ค วำมสำคัญและ
ดำเนิ นกำรอย่ำงทันท่วงที เพื่อแสดงให้เห็ นถึ งควำมเอำใจใส่ และควำมมุ่งมัน่ ที่ จะแก้ไขปั ญหำด้ำนกำร
ทุจริ ต
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7.2.1

กำรลงโทษ

เมื่อกำรสอบสวนเสร็ จสิ้ นและพบว่ำมีกำรทุจริ ตเกิดขึ้นจริ ง คณะกรรมกำรสอบสวนมีหน้ำที่นำเสนอ
ข้อเท็จจริ งและหลักฐำนแก่ผมู ้ ีอำนำจ เพื่อพิจำรณำบทลงโทษให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริ ษทั และ
กฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ เด็มโก้กำหนดให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรเสนอ
บทลงโทษต่อบริ ษทั โดยอ้ำงอิ งตำม “คู่มือขั้นตอนกำรดำเนิ นโทษทำงวินัย” สำหรั บขั้นตอนกำร
ลงโทษและผูม้ ี อ ำนำจในกำรลงโทษ ซึ่ งจะต้อ งบัน ทึ ก วิธี ก ำรพิ จ ำรณำ บทลงโทษและข้อ สรุ ป
บทลงโทษใน “หนังสื อลงโทษทำงวินยั ” โดยเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรลงโทษทั้งหมด ต้องคัดเก็บไว้
คู่กบั เอกสำรสำคัญในขั้นตอนกำรสอบสวนเป็ นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี นอกจำกนี้ ในกรณี ที่บทลงโทษ
ก่ อให้เกิ ดควำมควำมเสี่ ยงด้ำนกฎหมำยแก่ บริ ษทั ตัวแทนคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริ งต้อง
ปรึ กษำกับ ฝ่ ำยกฎหมำยและผูบ้ ริ หำรให้ชดั เจนก่อนดำเนินกำร
7.2.2

กำรเยียวยำ

เมื่อกำรสอบสวนเสร็ จสิ้ น ผูบ้ ริ หำรต้องร่ วมพิจำรณำหำมำตรกำรเยียวยำจำกเหตุกำรณ์ทุจริ ตที่เกิดขึ้น
เช่น กำรปรับปรุ งหรื อเพิ่มเติมนโยบำยของบริ ษทั กำรปรับปรุ งหรื อเพิ่มเติมกำรควบคุมภำยใน กำร
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรปฏิบตั ิงำน กำรฟั องร้องดำเนิ นคดีทำงอำญำและ/หรื อทำงแพ่ง กำรขยำยผลกำร
สื บสวน เพื่อตรวจสอบกำรทุจริ ตในส่ วนอื่นๆ ที่อำจมีควำมเกี่ยวข้อง เป็ นต้น โดยมอบหมำยหน้ำที่
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สำหรับมำตรกำรเยียวยำในแต่ละกรณี จัดทำแผนงำนเยียวยำ (Action Plan)
พร้ อมด้วยกรอบระยะเวลำ ปฏิ บ ตั ิ ง ำนเพื่ อนำเสนอต่ อประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ หำรและกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร และดำเนินกำรตำมแผนงำนเยียวยำ ที่ได้รับกำรอนุมตั ิ
อนึ่ ง มำตรกำรเยียวยำต่ำงๆ ควรเป็ นไปในทิศทำงเดี ยวกันสำหรับข้อกล่ำวหำที่ คล้ำยคลึ งกัน และ
ขั้นตอนปฏิบตั ิดงั กล่ำวต้องกำหนดมำตรกำรเยียวยำสำหรับข้อกล่ำวหำต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน
7.3 กำรเปิ ดเผยข้อมูล
บริ ษทั กำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั หรื อบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริ ษทั เป็ น
ผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ ยวกับกำรทุ จริ ตต่อหน่ วยงำนภำยนอกที่ มีหน้ำที่กำกับดู แล (อำทิเช่ น สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น) หรื อต่อสำธำรณะ อย่ำงไร
ก็ตำม บริ ษทั กำหนดให้กำรตัดสิ นใจเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริ ตในแต่ละหัวเรื่ องขึ้นอยูก่ บั ดุ ลย
พินิจของประธำนกรรมกำรบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั ห้ำมมิให้ผทู ้ ี่ไม่มีหน้ำที่หรื อไม่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูล
ด้ำนทุ จริ ต แก่ บุคคลอื่ นๆในบริ ษทั สื่ อมวลชน หรื อหน่ วยงำนใดๆก็ตำม นอกจำกนี้ บริ ษทั จะพิจำรณำ
ลงโทษผูฝ้ ่ ำฝื นโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
คู่มือบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต (ทบทวน ตุลำคม 2561)
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8. เอกสำรอ้ำงอิงและอำนำจรับผิดชอบกำรดำเนินกำร
หลักกำรหรื อขั้นตอนกำรปฏิ บตั ิงำนในคู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตฉบับนี้ อำจอ้ำงอิงถึ งเอกสำรที่
เด็ ม โก้ไ ด้จดั ท ำไว้อยู่แล้ว โดยในกรณี ดัง กล่ ำ วขั้นตอนกำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนและอำนำจรั บ ผิดชอบให้เป็ นไปตำม
เอกสำรอ้ำงอิงฉบับนั้นๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรปฏิบตั ิงำนนั้นอยูใ่ นมำตรฐำนเดียวกัน หำกบุคลำกรของเด็มโก้มีขอ้
สงสัยเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมคู่มือฉบับนี้สำมำรถขอคำแนะนำได้จำกสำนักงำนตรวจสอบ
9. กำรทบทวนและปรับปรุ งคู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
คู่ มื อ กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรทุ จ ริ ต ฉบับ นี้ อยู่ ภ ำยใต้ก ำรก ำกับ ดู แ ลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร โดยจะมีกำรทบทวน และปรับปรุ งคู่มือฉบับนี้ เป็ นประจำทุกๆ ปี หรื อเมื่อมี
กำรเปลี่ ยนแปลงที่ ส ำคัญซึ่ งกระทบต่ อกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ด้ำนกำรทุ จริ ต ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำคู่ มื อดัง กล่ ำ ว
สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิของเด็มโก้ รวมทั้งเป็ นไปตำมข้อบังคับและกฎหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกนี้ ก ำรปรั บ ปรุ ง คู่ มื อกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรทุ จ ริ ตต้องได้รับ กำรพิ จำรณำเห็ น ชอบจำก
คณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร หรื อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และนำเสนอขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยต้องมีกำรสื่ อสำรคู่มือที่ได้รับกำรปรับปรุ งดังกล่ำวให้
ทรำบโดยทัว่ กันทั้งบริ ษทั
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ตารางที่ 1 โอกาสทีเ่ กิดการทุจริต
โอกาสเกิด

น้ อยมาก

ปริมาณของโอกาสทีจ่ ะเกิดเป็ น
ร้ อยละ

1

2

น้ อย

ปานกลาง

3

4

สู ง

สู งมาก

5

โอกำส < 10%

โอกำส 10%–25%

สถานะของเหตุการณ์ ทเี่ กิดจริง

โอกาสเกิดเหตุการณ์
กระทาผิด

สำเหตุที่แท้จริ งของเหตุกำรณ์
ได้รับกำรแก้ไขแล้ว (โอกำสที่
จะเกิดซ้ ำได้ลดลงแล้ว)

เกิดขึ้นยำกมำกแม้ไม่มี
มำตรกำรควบคุม

สำเหตุที่แท้จริ งของเหตุกำรณ์
อยูร่ ะหว่ำงกำรแก้ไข

เกิดขึ้นยำกแม้ไม่มี
มำตรกำรควบคุม

เหตุกำรณ์ที่เกิด จัดกำรได้แล้ว

มีโอกำสเกิดหำกไม่มี
มำตรกำรควบคุม

โอกำส 26%–50%

โอกำส 51%–75%

โอกำส > 75%

เหตุกำรณ์ที่เกิด อยูร่ ะหว่ำงกำร มีโอกำสเกิดมำกหำก
จัดกำร
ไม่มีมำตรกำรควบคุม
เหตุกำรณ์ที่เกิด ได้ถูกรำยงำน
และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำร
ตรวจสอบ

เกิดขึ้นง่ำยมำกหำกไม่
มีมำตรกำรควบคุม

Five-point Scoring Matrix for Identified Corruption Schemes Score
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ตารางที่ 2 ผลกระทบจากการทุจริต
–ผลกระทบ

น้ อยมาก

ด้านชื่อเสียงและ
ภาพพจน์

ด้านการเงิน

1

ข่ำวเชิงลบจำกสื่ อ
ในประเทศได้รับ
กำรจัดกำรอย่ำง
รวดเร็ ว,
เหตุกำรณ์คืนสู่
สภำวะปกติ

< 5% ของ
รำยรับ

2

ข่ำวเชิงลบมี
ระหว่ำง 5%
ผลกระทบต่อ
-10% ของ
ผลิตภัณฑ์ ชื่อเสี ยง รำยรับ
ของบริ ษทั ใน
ตลำดในประเทศ

มีกำรฟ้ องร้องคดี
มีค่ำปรับ
ค่ำเสี ยหำย
เล็กน้อย

กระทบ
มีผลกระทบต่อทักษะควำมสำมำรถ
ควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ ประสิ ทธิ ภำพของหน่วยงำนต้องแก้ไข
น้อยมำก มีตน้ ทุน และคงสภำพกำรแก้ไขในระดับพนักงำน
แก้ไขอยูบ่ ำ้ ง

3

ข่ำวเชิงลบจำกสื่ อ
ในประเทศยังมีอยู่
และเริ่ มส่ ง
ผลกระทบต่อ
ลูกค้ำ

ระหว่ำง
10% -20%
ของรำยรับ

มีกำรฟ้ องร้องคดี
ที่สำคัญ รวมทั้ง
กำรเรี ยกร้อง
ค่ำปรับ/
ค่ำเสี ยหำยที่มี
นัยสำคัญ

สูญเสี ยหรื อ
กระทบ
ควำมสัมพันธ์กบั
ลูกค้ำมำก มีตน้ ทุน
แก้ไขปำนกลำง

มีนยั สำคัญต่อทักษะควำมสำมำรถ
ประสิ ทธิ ภำพของหน่วยงำนต้องแก้ไข
และคงสภำพกำรแก้ไขถึงระดับ ผูป้ ฎิบตั ิ
กำร/ผูด้ ำเนินกำร

4

มีข่ำวเชิงลบในสื่ อ ระหว่ำง
ทั้งในประเทศและ 20% -30%
ภูมิภำคอำเชี่ยน
ของรำยรับ
อันจะส่ งผล
กระทบต่อชื่อเสี ยง
และภำพพจน์ของ
บริ ษทั ในระยะยำว

มีกำรสอบสวน
อำจจะรวมถึงกำร
ดำเนินคดีอำญำ
และ/หรื อ
เรี ยกร้อง
ค่ำเสี ยหำยที่มี
นัยสำคัญ

สูญเสี ยหรื อ
กระทบ
ควำมสัมพันธ์กบั
ลูกค้ำหลักเป็ น
อย่ำงมำก มีตน้ ทุน
แก้ไขที่มีนยั สำคัญ
และกระเทือนต่อ
กำรเติบโตใน
อนำคต

มีผลกระทบอย่ำงมำกต่อทักษะ
ควำมสำมำรถ ประสิ ทธิภำพของหน่วง
งำนต้องแก้ไขและคงสภำพกำรแก้ไขถึง
ระดับกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร

5

มีกำรนำเสนอข่ำว
แพร่ หลำยผ่ำนสื่ อ
ทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ

มีกำรสอบสวน
ดำเนินคดีอำญำ
เรี ยกร้อง
ค่ำเสี ยหำยและ/
หรื อ คำสัง่ ให้
ระงับกำรทำ
ธุรกรรมใดๆ.

สูญเสี ยลูกค้ำที่
สำคัญมำก และ
ส่งผลร้ำยแรงต่อ
กำรเติบโตใน
อนำคต

มีผลกระทบอย่ำงร้ ำยแรงส่ งผลต่อควำม
ยัง่ ยืนของหน่วยงำน ต้องแก้ไขถึงระดับกล
ยุทธและนโยบำยของคณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ

มีผลกระทบเล็กน้อย

มีผลกระทบ
พอสมควร

สู ง
มีผลกระทบอย่ำง
มำก

สู งมาก
มีผลกระทบถึงขั้น
หำยนะ

ด้ านทรัพยากรบุคคล(กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน)

ลูกค้ำร้องเรี ยนน้อย ไม่มีนยั สำคัญต่อทักษะควำมสำมำรถ
มำก ไม่กระทบต่อ ประสิ ทธิ ภำพของหน่วยงำน ควรแก้ไข
ต้นทุน
และคงสภำพกำรแก้ไขในระดับพนักงำน

(ไม่มีควำมหมำย)

ปานกลาง

ด้ านลูกค้า

มีกำรไม่ปฎิบตั ิ
ตำมกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่ไม่มี
นัยสำคัญ

มีผลกระทบบ้ำง

น้ อย

ด้านกฎหมาย

> 30% ของ
รำยรับ

คู่มือบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต (ทบทวน ตุลำคม 2561)
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ภำคผนวก ก. - บทบำทหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
บริ ษทั มอบหมำยบทบำทหน้ำที่ เพิ่มเติ มให้แก่ บุคลำกรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำ นกำรทุ จริ ต โดย
ภำคผนวกนี้จะช่วยระบุตวั อย่ำงแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรในแต่ละระดับ
1. คณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่ในกำรควบคุมและดูแลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตในภำพรวม
โดยมีหน้ำที่หลักดังต่อไปนี้
เป็ นผูน้ ำในกำรแสดงถึ งควำมมุ่งมัน่ ที่จะต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อแสดงจุดยืนให้แก่
บุคลำกรของเด็มโก้ ผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุ รกิจ และสำธำรณชนรับทรำบ

สอบทำน ทบทวน และอนุมตั ินโยบำยหรื อคู่มือที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
กำรต่อต้ำนกำร ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ หลักจริ ยธรรมของบริ ษทั ตลอดจน มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่

กำหนดและมอบหมำยหน้ำ ที่ ค วำมรั บผิดชอบในกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรทุ จริ ต รวมถึ ง
กระบวนกำรอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต อำทิเช่ น กำรแจ้งเบำะแส กำรสอบสวน กำร
ประเมินควำมเสี่ ยง ด้ำนกำรทุจริ ต เป็ นต้น ให้แก่ผบู ้ ริ หำรที่มีประสบกำรณ์ มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และ
คุณสมบัติในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่

กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยหรื อมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
และกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ติดตำมกำรดำเนินงำนให้มนั่ ใจว่ำผูบ้ ริ หำรมีทรัพยำกรเพียงพอเพื่อ
บริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต

เป็ นผูต้ ดั สิ นใจในกระบวนกำรต่ำงๆ เมื่อเกิ ดเหตุกำรณ์ ทุจริ ตขึ้น หรื อเมื่อมีกำรรำยงำนขึ้นมำให้
รับทรำบ

เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผสู ้ อบบัญชี ให้ทรำบถึงบทบำทของคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่มีต่อกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต

ปฏิ บ ตั ิ ตำมนโยบำยหรื อมำตรกำรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุ จริ ตและกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่


2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ในกำรประเมินควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของนโยบำยบริ หำรควำม
เสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตและระบบที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง โดยมีหน้ำที่หลักในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร
ดังต่อไปนี้
•

ควบคุ มกำกับดูแลภำพรวมของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตภำยในบริ ษทั และพิจำรณำแนวทำง

คู่มือบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต (ทบทวน ตุลำคม 2561)

19

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

หรื อกิจกรรมที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในนำเสนอเพื่ออนุมตั ิให้ดำเนินกำรต่อไป
•

ทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในของฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเพื่อให้ครอบคลุมถึงกำรสอบทำนกำรควมคุม
ภำยในของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตลอดจน ควำมเสี่ ยงจำกกำรทำทุจริ ตในกระบวนกำร
ดำเนินงำนอื่นๆ

•

รับรำยงำนเกี่ยวกับกำรทุจริ ต อำทิเช่น กำรรำยงำนตำมรอบระยะเวลำทัว่ ไปเพื่อให้ขอ้ มูลรำยละเอียดของ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต รำยงำนเรื่ องกำรทุจริ ตตำมรอบระยะเวลำทัว่ ไป รำยงำนด่วนเรื่ องกำร
ทุจริ ต ร้ำยแรง รำยงำนผลกำรสอบสวนและบทลงโทษ เป็ นต้น

•

กำกับดูแลให้มนั่ ใจว่ำกระบวนกำรรับแจ้งเบำะแส และกำรสอบสวนมีควำมเป็ นอิสระและเหมำะสม ไม่วำ่
ในกรณี ใดๆ ก็ตำม โดยเฉพำะเมื่อผูถ้ ูกกล่ำวหำดำรงตำแหน่งผูบ้ ริ หำร
ปรึ กษำหำรื อกับผูส้ อบบัญชีในกรณี ที่บริ ษทั ประสบเหตุกำรณ์ทุจริ ตที่มีนยั สำคัญ

•

3. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นคณะกรรมกำรในระดับผูบ้ ริ หำร ซึ่ งมีหน้ำที่กำกับดูแลกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงในเด็มโก้ในภำพรวม ทั้งนี้ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตมีดงั นี้
• ทบทวนนโยบำย แนวทำงและขอบเขตกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้ครอบคลุมถึงเรื่ องกำรทุจริ ต
•

จัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตอย่ำงน้อยปี ละครั้ง โดยกำหนดให้บุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติ เป็ นผูด้ ำเนินกำร

รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต รวมทั้ง รำยงำนกำรทุจริ ตต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4. คณะผูบ้ ริ หำร
•

คณะผูบ้ ริ หำรของเด็มโก้มีหน้ำที่ในกำรออกแบบและจัดทำแผน ขั้นตอน และกำรควบคุ มภำยในสำหรับกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต เพื่อป้ องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตขององค์กร
ทั้งนี้ หน้ำที่ของคณะผูบ้ ริ หำรของเด็มโก้ มีดงั นี้
• สนับสนุนและสร้ำงค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน
่ ทัว่ ทั้งบริ ษทั

•

จัดให้มีข้ นั ตอน/คู่มือกำรปฏิ บตั ิงำน และกำรควบคุ มภำยในในกระบวนกำรที่รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม
และเพียงพอต่อกำรป้ องกันกำรทุจริ ต
มอบหมำยหน้ำ ที่ ก ำรก ำกับ ดู แ ลกรอบ/นโยบำยกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรทุ จ ริ ต ให้ แ ก่ บุ ค ลำกร/
คณะทำงำน ที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ รวมทั้ง จัดสรรให้บุคลำกรเหล่ำนั้นมีเวลำเพียงพอ
เพื่อดำเนินงำนตำมที่ ได้รับมอบหมำย

•

ช่ วยป้ องกันและตรวจสอบกำรกระทำที่ตอ้ งสงสัยว่ำเป็ นกำรทุจริ ตจัดให้มีกำรกระบวนกำรสอบประวัติ

•
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ของคู่คำ้ เพื่อตรวจสอบประวัติ ควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นได้
5. ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเป็ นหน่ วยงำนอิสระและเป็ นกลำง ซึ่ งทำหน้ำที่ตรวจสอบและให้คำปรึ กษำเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบ ประเมิ น สถำนะของควำมเสี่ ย ง และกำรควบคุ ม ภำยในของมำตรกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ โดยมีหน้ำที่หลัก ดังต่อไปนี้
•

สอบทำนนโยบำย ขั้นตอนและกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ย งจำกทุ จริ ตเพื่ อให้ม นั่ ใจว่ำ มี กำร
ดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วนและมีประสิ ทธิ ภำพ

•

ประเมินกำรควบคุมภำยในของแต่ละกระบวนกำรให้ครอบคลุมถึงเรื่ องควำมเสี่ ยงจำกกำรทุจริ ต และเมื่อ
ตรวจพบควำมผิดปกติจะต้องสันนิษฐำนว่ำเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อไม่

•

ให้กำรสนับสนุนแก่คณะกรรมกำรสอบสวนโดยกำรให้คำแนะนำ และแบ่งปั นข้อมูล

6. ฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกรบุคคล
หน้ำที่ของฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกรบุคคลในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต มีดงั นี้


จัดทำแนวทำงและช่ องทำงในกำรสื่ อสำรเพื่ อปลู ก จิ ตส ำนึ ก แก่ บุคลำกรของเด็ ม โก้เรื่ องจริ ยธรรม กำร
บริ ห ำร ควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรทุ จ ริ ต และกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต รวมถึ ง จัด ให้ มี ก ำรอบรมเพิ่ ม ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ แก่บุคลำกรเพื่อให้มีศกั ยภำพเพียงพอในกำรป้ องกันกำรทุจริ ตในกำรปฏิบตั ิงำน



ตรวจสอบประวัติหรื อควำมน่ำเชื่ อถือด้ำนคุณวุฒิและควำมสำมำรถ รวมถึงประวัติกำรทำงำนของบุคลำกร
ในตำแหน่ งงำนสำคัญ ก่อนกำรเซ็ นสัญญำจ้ำงงำนเพื่อให้มนั่ ใจว่ำบุคคลดังกล่ำวไม่มีประเด็นเรื่ องควำม
ซื่อสัตย์ในกำรปฏิบตั ิงำน



กำหนดให้สัญญำจ้ำงงำนมีเงื่อนไขและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทุจริ ตเป็ นส่ วนหนึ่งด้วย



กำหนดให้เรื่ องกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตเป็ นหนึ่ งในดัชนี ช้ ี วดั เพื่อประเมินกำรปฏิ บตั ิงำนของ
ผูบ้ ริ หำร



กำหนดให้เรื่ องจริ ยธรรมและกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตเป็ นหนึ่ งในดัชนี ช้ ี วดั เพื่อประเมิ นกำรปฏิ บตั ิงำนของ
บุคลำกร



กำหนดให้มีกำรสัมภำษณ์ เมื่อบุคลำกรลำออก โดยกำรสัมภำษณ์ ครอบคลุ มถึ งควำมกังวลเกี่ ยวกับกำรทำ
ทุจริ ตใน บริ ษทั ที่บุคลำกรดังกล่ำวมีควำมกังวล หรื อประสบระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำน
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7. บุคลำกรของเด็มโก้
บุคลำกรทุกคนของเด็มโก้มีหน้ำที่ รำยงำนเหตุกำรณ์ ทุจริ ตหรื ออำจเป็ นกำรทุ จริ ตแก่ผูท้ ี่มีอำนำจทรำบ ทั้งนี้
หน้ำที่ของบุคลำกรของเด็มโก้ มีดงั นี้
• ศึกษำนโยบำยหรื อคู่มือที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต คู่มือจริ ยธรรมและจรรยำบรรณ
ของบริ ษทั กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรให้เงินบริ จำคเพื่อกำรกุศล กำรให้เงินสนับสนุ น และ
กำรให้ของขวัญ ค่ำบริ กำรต้อนรับและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ คู่มือมำตรกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และคู่มืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
•

สื่ อ สำรนโยบำยหรื อคู่ มื อ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำรบริ หำรควำมเสี่ ย งด้ ำ นกำรทุ จ ริ ต คู่ มื อ จริ ยธรรมและ
จรรยำบรรณของบริ ษทั กำรให้ควำมช่ วยเหลื อทำงกำรเมื อง กำรให้เงิ นบริ จำคเพื่อกำรกุศล กำรให้เงิ น
สนับสนุน และกำรให้ของขวัญ ค่ำบริ กำรต้อนรับและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ คู่มือมำตรกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
และคู่มืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริ ต แก่ผเู ้ กี่ยวข้องทำงธุ รกิจอย่ำงชัดเจน

•

ทำควำมเข้ำใจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตของตนเอง และปฏิบตั ิ
หน้ำที่ตำมถูกกำหนดไว้

•

รำยงำนควำมผิดปกติ พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม หรื อเหตุกำรณ์ตอ้ งสงสัยว่ำเป็ นกำรทุจริ ตไปยังช่องทำงแจ้ง
เบำะแสที่บริ ษทั กำหนด หำกมีกำรรับรู ้ กรณี กำรทุจริ ต แต่ละเลยเพิกเฉยในกำรรำยงำน บุคลำกรท่ำนนั้น
อำจจะถูกพิจำรณำลงโทษทำงวินยั

•

ให้ ค วำมร่ ว มมื อ โดยกำรให้ ข ้อ มู ล แก่ ค ณะกรรมสอบสวน หรื อ เมื่ อ ได้รั บ กำรร้ อ งขอให้ ช่ ว ยเหลื อใน
กระบวนกำร สอบสวน
ระมัดระวังปั จจัยเสี่ ยงต่ำงๆ และนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ ยงแก่ผจู ้ ดั กำรฝ่ ำยอย่ำงทันท่วงที

•
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ภำคผนวก ข. - กำรประเมินควำมเสี่ ยงในกำรป้ องกันกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น (Anti - Corruption Risk
Assessment)
บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุ รกิจรับเหมำทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ ำ พลังงำนทดแทน และเป็ น
ผูล้ งทุนในธุ รกิจโรงไฟฟ้ ำพลังงำนลม พลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงรับสัมปทำน กำรให้บริ กำรสำธำรณู ปโภคใน
ประเทศ สปป.ลำว กำรดำเนิ นธุ รกิ จรับเหมำส่ วนใหญ่เป็ นกำรประมูลงำนจำกผูว้ ำ่ จ้ำงภำครัฐและเอกชน โดยกลุ่ม
ลูกค้ำที่สำคัญได้แก่หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ เช่น กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิต กำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ ำนครหลวง และ
กำรสื่ อสำรแห่ งประเทศไทย เมื่อศึกษำขั้นตอนในกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงเห็นว่ำรู ปแบบหรื อขั้นตอนในกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง
ยังคงมีควำมเสี่ ยงโดยสำมำรถแจกแจงควำมเสี่ ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรคอร์ รัปชัน่ (Corruption Risk) ได้ดงั นี้
1. จำแนกตำมช่ วงเวลำ วิธีกำรหรื อขั้นตอนของกำรคอร์ รัปชัน่ ในกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง มีควำมหลำกหลำยสำมำรถ
แบ่งเป็ น กลุ่ม ตำมช่วงเวลำของกำรดำเนินโครงกำรฯ ได้ดงั นี้
1.1 ก่อนกำรประมูลกำรล็อคสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผรู ้ ่ วมประมูลบำงรำยกำรกำหนดรำคำกลำงสู งเกินจริ งกำร
ฮั้วประมูลกำรทำสัญญำในลักษณะที่รัฐเสี ยเปรี ยบได้
1.2 หลังประมูล กำรแก้ไขแบบเปลี่ยนแปลงเนื้ องำน เพิม่ /ลดปริ มำณหรื อคุณภำพ กำรทำงำนให้ผดิ ไปจำกแบบ โดย
สมรู ้ร่วมคิดกัน กำรส่ งงำนล่ำช้ำทำให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่รัฐ กำรเรี ยกรับผลประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ เช่น ค่ำคุม
งำน ค่ำตรวจรับมอบงำน
2. จำแนกตำมขั้นตอนกำรดำเนินกำร
2.1 ขั้นตอนกำรประเมินควำมต้องกำร เป็ นขั้นตอนกำรกำหนดขอบเขต ควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม และค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสม โดยควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่กำรประเมินมูลค่ำโครงกำร
เกินควำมเป็ นจริ ง กำรกำหนดขอบเขตหรื อกำรออกแบบโครงกำรที่เอื้อประโยชน์ต่อข้ำรำชกำร นักกำรเมืองหรื อ
ภำคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
2.2 ขั้นตอนกำรเตรี ยมกำร เป็ นขั้นตอนพื้นฐำนในกำรพิจำรณำและอนุ มตั ิโครงกำร โดยหน่ วยงำนเจ้ำของสัญญำ
ต้องออกแบบโครงกำร เตรี ยมแผนงำน เอกสำร และประกำศกำรประมูลและวิธีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงที่เหมำะสม ถูกต้อง
ตำมกฎระเบียบ โดยควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้ ได้แก่กำรออกแบบโครงกำรหรื อสัญญำที่เอื้อประโยชน์ มี
อคติ หรื อเข้ำข้ำงผูป้ ระมูลรำยใดรำยหนึ่ง ทำให้เกิดกำรแข่งขั้นที่ไม่เป็ นธรรมระหว่ำงผูเ้ ข้ำร่ วมประมูล
2.3 ขั้นตอนกำรคัดเลือกคู่สัญญำ เป็ นขั้นตอนในกำรเปิ ดเผยรำยละเอียดของโครงกำรหรื อสัญญำ และคัดเลือกผูช้ นะ
กำรประมูล โดยควำมเสี่ ยงในกำรทุจริ ตที่อำจจะเกิ ดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่กำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นควำมลับหรื อ
ข้อมูลที่ เอื้ อประโยชน์ให้กบั ผูป้ ระมูลรำยใดรำยหนึ่ งเป็ นพิ เศษ กำรเปิ ดเผยข้อมูลล่ ำช้ำ ทำให้เกิ ดกำรได้เปรี ย บ
เสี ยเปรี ยบระหว่ำงผูเ้ ข้ำร่ วมกำรประมูลรวมไปถึงกำรเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญำหลังจำกได้ผชู ้ นะกำรประมูล
แล้ว
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2.4 ขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรตำมสัญญำเป็ นขั้นตอนที่ผชู ้ นะกำรประมูลหรื อคู่สัญญำจะต้องดำเนิ นกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
หรื อบริ กำรตำมที่ตกลงไว้ในสัญญำ โดยโอกำสเสี่ ยงในกำรทุจริ ตในขั้นตอนนี้ ได้แก่กำรส่ งมอบสิ นค้ำหรื อบริ กำร
ที่ไม่มีคุณภำพหรื อไม่เป็ นไปตำมข้อสัญญำ
สำหรับควำมเสี่ ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรคอร์ รัปชัน่ ในธุ รกิ จกำรรับสัมปทำน ได้แก่ กำรอนุ มตั ิใบอนุ ญำตใน
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ
เด็มโก้ ได้ระบุในคู่มือบริ หำรควำมเสี่ ยง ข้อ 3.2 เรื่ องกำรกระทำที่ถูกจัดว่ำเป็ นกำรทุจริ ต ได้แก่“กำรเสนอ
สิ่ งที่มีมูลค่ำให้แก่ เจ้ำหน้ำที่รัฐ หน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนเอกชน เพื่อให้ดำเนิ นกำรในทำงที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย
วัตถุ ประสงค์เพื่อแลกกับผลประโยชน์ ในกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำรเข้ำประมูลงำน กำรเข้ำรั บสัมปทำน กำรเข้ำทำ
สัญญำ กำรตรวจรับมอบงำน กำรเบิกเงินค่ำจ้ำง กำรปรับเพิ่ม-ลด งำน ” อันจะนำไปสู่ กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ เจ้ำหน้ำที่เอกชน ซึ่ งล้วนแต่ สร้ำงควำมเสี ยหำยให้กบั ระบบเศรษฐกิจสังคม และชื่อเสี่ ยงของประเทศ
สำหรับช่องทำงที่จะถูกนำไปใช้จ่ำยสิ่ งที่มีมูลค่ำหรื อสิ นบนออกจำกบริ ษทั ได้แก่ 4 ช่องทำง ดังนี้
1) ของกำนัล กำรเลี้ยงรับรองและค่ำใช้จ่ำย กำรให้ มอบหรื อรับ ของกำนัล กำรเลี้ยงรับรอง ให้เป็ นไปตำมที่
กำหนดในจรรยำบรรณของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
2) เงินบริ จำคเพื่อกำรกุศลหรื อเงินสนับสนุ น กำรให้หรื อรับเงินบริ จำค หรื อเงินสนับสนุน ต้องเป็ นไปอย่ำง
โปร่ งใสและถูกต้องตำมกฎหมำย โดยต้องมัน่ ใจว่ำเงิ นบริ จำค หรื อเงิ นสนับสนุ นไม่ได้ถูกนำไปใช้เป็ นข้ออ้ำงใน
กำรคอร์ รัปชัน่
3) กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง บริ ษทั ไม่มีนโยบำยสนับสนุ นทำงกำรเมือง กำรช่วยเหลือไม่วำ่ ด้ำนกำรเงิ น
หรื อรู ปแบบอื่น เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทำงกำรเมือง ให้เป็ นอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยเพื่อสนับสนุ นกระบวนกำร
ประชำธิ ปไตยและไม่เป็ นกำรช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ในกำรได้สัญญำหรื อร่ ำงกฎหมำยเอื้อกับธุ รกิจของบริ ษทั
4) กำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ทำงธุ รกิ จ และกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงกับ ภำครั ฐ โดยกำรให้หรื อรั บสิ นบนในกำร
ดำเนิ นธุ รกิจทุกชนิ ด ซึ่ งกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ รวมถึงกำรติดต่องำนกับภำครัฐ จะต้องเป็ นไปอย่ำง
โปร่ งใส ซื่ อสัตย์ และต้องดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นเพื่อให้กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนคอร์ รัปชัน่ ได้ถูกนำมำใช้อย่ำงเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด
(มหำชน) จึงกำหนด มำตรกำรกำรป้ องกัน ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตำมกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังนี้
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แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับการป้องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
เด็มโก้ ได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเพิ่มเติมในกำรป้ องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์ รัปชัน่ ประกอบด้วย
1) กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรทุจริ ต
2) แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรกำกับและควบคุม เพื่อป้ องกันและติดตำมควำมเสี่ ยงจำกกำรทุจริ ต
3) แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงปฏิบตั ิในกำรป้ องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรคอร์ รัปชัน่ โดยสรุ ปดังนี้
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริต
เด็มโก้ จัดให้มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสม กับลักษณะกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯเพื่อป้ องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยระบุเหตุกำรณ์ ที่มีควำมเสี่ ยงจำกกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อำจเกิดขึ้ นจำก
กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ประเมิ น ระดับ ควำมเสี่ ย งทั้ง โอกำสเกิ ด และผลกระทบ ก ำหนดมำตรกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่เหมำะสมกับควำมเสี่ ยงที่ประเมินได้ มีกำรเฝ้ ำติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมแผนกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงที่กำหนดขึ้น
ดังนั้นเพื่อกำรป้ องกันกำรเข้ำไปเป็ นผูส้ มรู ้ร่วมคิด กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน
ของเด็มโก้ จึงได้กำหนดกำรประเมินควำมเสี่ ยงและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในกำรเกิ ดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ 4 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : กำหนดเกณฑ์กำรวัดควำมเสี่ ยงในด้ำนผลกระทบ (Impact)และโอกำสเกิด(Likelihood) รวมทั้งกำหนด
ระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite)
ขั้นตอนที่ 2 : กำรระบุควำมเสี่ ยงคอร์ รัปชัน่ สำเหตุหลักของควำมเสี่ ยงและผลกระทบของควำมเสี่ ยงตลอดจน กำร
วิเครำะห์ควำมรุ นแรงและโอกำส ที่จะเกิดควำมเสี่ ยงก่อนคำนึงถึงมำตรกำรกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
ขั้นตอนที่ 3 : กำรประเมินระบบควบคุมภำยในที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั กำรวิเครำะห์ควำมรุ นแรงแลโอกำส ที่จะเกิดควำม
เสี่ ยงหลังจำกมีมำตรกำรกำรควบคุมภำยในปัจจุบนั
ขั้นตอนที่ 4 : กำรติ ดตำมมำตรกำรเพื่อลดควำมเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ หำกมำตรกำรควบคุ มภำยในที่
ดำเนินอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงคอร์ รัปชัน่
2. แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการกากับและควบคุมเพือ่ ป้องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริต
เด็มโก้ กำหนดให้มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรกำกับและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติดตำมควำมเสี่ ยงจำกกำร
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ สรุ ปได้ ดังนี้
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1) จัดให้มีข้ นั ตอนและกระบวนกำรควบคุ มภำยใน และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ ครอบคลุ มกิ จกรรม ที่
สำคัญของบริ ษทั ได้แก่ กำรให้ของกำนัล กำรเลี้ ยงรับรอง กำรบริ จำคเงิ นเพื่อกำรกุศล กำรให้เงิ นสนับสนุ น กำร
ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมกำรเมือง กำรให้หรื อรับสิ นบน ทั้งนี้เพื่อป้ องกันกำรเกิดและติดตำมควำมเสี่ ยงจำก
กำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงในกำรแก้ไขที่เหมำะสม
2) จัดให้มีช่องทำงกำรรั บแจ้งข้อมูล เบำะแส หรื อข้อร้ องเรี ยน กำรฝ่ ำฝื น กำรกระทำผิดกฎหมำยหรื อ
จริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อแนวทำงปฏิบตั ิในกำรป้ องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์ รัปชัน่ หรื อระบบกำร
ควบคุ มภำยใน โดยมีนโยบำยในกำรคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อเบำะแสและจะเก็บรักษำข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มู ลเป็ น
ควำมลับ รวมทั้งมี มำตรกำรในกำรตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทำงวินัยของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
3) หัวหน้ำสำยงำนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิงำน กำรปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลำด (ถ้ำ
มี) และรำยงำนให้ผมู้ ีอำนำจทรำบตำมลำดับ
3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบั ติตามแนวทางปฏิ บัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการ
คอร์ รัปชั่น
เด็มโก้ กำหนดให้มีแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิ บตั ิตำมแนวทำงปฏิ บตั ิในกำรป้ องกันกำรมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรคอร์ รัปชัน่ ดังนี้
1. กำหนดให้ ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตนเองเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมคู่มือกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและจริ ยธรรมธุ รกิจที่บริ ษทั ฯกำหนดขึ้น ซึ่ งรวมถึงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจริ ยธรรมธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ จริ ยธรรมว่ำด้วยกำรสนับสนุ นกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แนวทำงปฏิ บตั ิในกำรป้ องกันกำรมี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์ รัปชัน่ และจรรยำบรรณ/ข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
2. จัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่ตรวจสอบ ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำร
กำกับดูแลกิ จกำร และให้ขอ้ เสนอแนะอย่ำงต่อเนื่ อง โดยดำเนิ นกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจำปี ที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่มีนยั สำคัญและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
3. กำหนดให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงระดับจัดกำรและฝ่ ำยกำกับและควบคุ ม รับผิดชอบในกำร
ทดสอบและประเมิ นควำมเสี่ ยงจำกกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้กำรนำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุ จริ ต
คอร์ รัป ชั่นไปปฏิ บ ตั ิ อย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ตลอดจนติ ดตำม ทบทวนและปรั บ ปรุ ง มำตรกำรต่ อต้ำ นกำรทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ อย่ำงสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตำมลำดับอย่ำงทันเวลำและสม่ำเสมอ
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4. หำกกำรสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่ำ ข้อมูลจำกกำรตรวจสอบ หรื อข้อร้องเรี ยน มีหลักฐำนที่มีเหตุอนั
ควร ให้เชื่อว่ำมีรำยกำร หรื อกำรกระทำ ซึ่ งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำน
ของบริ ษทั ฯ รวมถึงกำรฝ่ ำฝื น กำรกระทำผิดกฎหมำยหรื อจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อแนวทำงปฏิบตั ิในกำร
ป้ องกันกำรมีส่วนเกี่ ยวข้องกับกำรคอร์ รัปชั่นหรื อข้อสงสัยในรำยงำนทำงกำรเงิ น หรื อระบบกำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อดำเนิ นกำรปรั บ ปรุ งแก้ไขภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรสื่ อสำรแนวทำงปฏิ บตั ิ ในกำรป้ องกันกำรมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับกำรคอร์ รัปชั่นนี้ โดย
เผยแพร่ ผำ่ นช่องทำงต่ำงๆ เช่น จดหมำยข่ำว (Newsletter) อินทรำเน็ตของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้เพื่อให้ ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบตั ิ
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ภาคผนวก ค. – การประเมินความเสี่ ยงการยักยอกทรัพย์ สินและการทุจริตในรายงาน
(Asset Misappropriation And Falsifying Financial Statement Risk Assessment)
จำกคำนิยำมของกำรทุจริ ตในคู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตซึ่ ง หมำยถึง กำรกระทำโดย
เจตนำเพื่อแสวงหำ ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยสำหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นนั้น จำกลักษณะกำร
ทุจริ ตที่กล่ำวถึงบริ ษทั ได้จดั แยกกลุ่มกำรทุจริ ตเพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมและบริ หำรจัดกำรเป็ น
ก. การยักยอกทรัพย์สิน
ได้แก่กำรกระทำใดๆก็ตำมที่นำไปสู่ กำรครอบครองทรัพย์สินของบริ ษทั อย่ำงไม่ถูกต้อง หรื อเป็ น
เหตุให้บริ ษทั สู ญเสี ย ทรัพย์สิน โอกำสหรื อผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนำที่จะหำประโยชน์ต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น (อำทิเช่น คนในครอบครัว ญำติ มิตร เป็ นต้น) โดย
กำรยักยอกทรัพย์สิน แบ่งเป็ น 2 แบบ ดังนี้
1.รายการทีเ่ ป็ นเงินสด
1.1. กำรยักยอกเงิ นสดที่บนั ทึกอยูใ่ นบัญชี ของบริ ษทั /หน่วยงำน คือกำรบันทึกกำรรับเงิ นซึ่ งเป็ น
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั แล้ว และต้องนำไปฝำกธนำคำรแต่ระหว่ำงทำงกลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
1.2. กำรยักยอกเงินสดที่ยงั ไม่บนั ทึกบัญชี ของบริ ษทั เช่น กำรไม่บนั ทึกรำยกำรขำยหรื อบันทึกแต่
บันทึกต่ ำกว่ำที่เป็ นจริ งหรื อบันทึกขำยตั้งเป็ นลูกหนี้ ไว้แต่เงิ นสดจริ งได้ยกั ยอกไปแล้ว ทิ้งระยะเวลำอี ก
ระยะหนึ่งก็ตดั หนี้สูญ
1.3. กำรยักยอกจำกกำรเบิกจ่ำยเงิ นสด เช่ น ลงนำมรับงำนที่ยงั ไม่เสร็ จแต่จ่ำยเงิ นเต็ม จ่ำยเงิ นให้
พนักงำนที่ไม่มีตวั ตน บันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยมำกเกินไป ปลอมแปลงเอกสำรเพื่อเบิกค่ำใช้จ่ำย กำรทำเรื่ อง
เบิกหลำยครั้ง แก้ไขชื่อผูร้ ับเงิน เป็ นต้น
2.รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
2.1. กำรนำทรัพย์สินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
2.2. กำรยักยอกทรัพย์สินที่อยูใ่ นบัญชีของบริ ษทั เช่น จำกกำรขอหรื อโยกย้ำยทรัพย์สิน ขำยหรื อ
ส่ งมอบ ซื้ อหรื อรับของยักยอกซึ่ งหน้ำโดยไม่ปกปิ ด
ข. การทุจริตในการรายงาน
ได้แก่กำรปรับปรุ งแก้ไขรำยงำนต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ นทำงกำรเงิน เช่น งบกำรเงิน บันทึกกำรเงิน หรื อ
รำยงำน ที่ ไ ม่ ใ ช่ ท ำงกำรเงิ น เพื่ อ ปิ ดบัง กำรยัก ยอกทรั พ ย์ห รื อ กำรกระท ำที่ ไ ม่ เ หมำะสม หรื อ เพื่ อ หำ
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ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น ซึ่ งส่ งผลให้งบกำรเงิน บันทึกกำรเงิน หรื อรำยงำนต่ำงๆ ของบริ ษทั ไม่ถูกต้อง
ตำมควำมเป็ นจริ งซึ่ง
กำรทุจริ ตในรำยงำน แบ่งเป็ น 2 แบบ ดังนี้
1. รายงานทางการเงิน ได้แก่ กำรบันทึกสิ นทรัพย์หรื อรำยรับมำกเกิ นไปหรื อน้อยเกิ นไป บันทึก
บัญชี ต่ำงงวด บันทึ กรำยรั บปลอม ปกปิ ดหนี้ สินหรื อรำยจ่ำย เปิ ดเผยในหมำยเหตุ ไม่ครบถ้วน ประเมิ น
สิ นทรัพย์ไม่ถูกต้อง
2. รายงานทีไ่ ม่ ใช่ รายงานการเงิน ได้แก่ กำรตบแต่งข้อมูลเอกสำรภำยในและภำยนอก กำรตบแต่ง
ข้อมูลคุณสมบัติพนักงำน
บริ ษทั ได้จำแนกลักษณะหรื อรู ปแบบของกำรทุจริ ตหรื อช่องทำงกำรทุจริ ตโดยทัว่ ไปดังนี้
ลักษณะหรือรู ปแบบของการทุจริต
1. กำรทุจริ ตเงิ นสด อำจเกิ ดขึ้นได้โดยกำรขโมยหรื อแก้ไข หรื อปลอมเอกสำรประกอบรำยกำร
จ่ำยเงินหรื อยักยอกและใช้เงินของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
2. กำรทุจริ ตสิ นค้ำหรื อวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ โดยกำรหยิบฉวยสิ นค้ำวัสดุอุปกรณ์คงเหลือไปจำก
สถำนที่จดั เก็บ มักเกิดขึ้นง่ำยกับสิ นค้ำวัสดุอุปกรณ์ที่มีขนำดเล็กแต่มีรำคำต่อหน่วยค่อนข้ำงสู ง
3. กำรทุจริ ตในสิ นทรัพย์ถำวร สิ นทรัพย์ถำวรอำจสู ญหำยไปโดยไม่ทรำบสำเหตุ หรื อหำคำอธิบำย
ที่เหมำะสมไม่ได้ เนื่องมำจำกกำรควบคุมที่หละหลวมทั้งในด้ำนกำรจดบันทึกและกำรควบคุมทำงกำยภำพ
กำรทุจริ ตสิ นทรัพย์ถำวร ให้รวมถึงกำรนำทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
4. กำรทุจริ ตกำรขำย โอกำสที่เกิดขึ้น คือ กำรสร้ำงยอดขำยปลอมหรื อ ขำยสิ นค้ำออกไปก่อน เพื่อ
สร้ ำงยอดขำยแล้วรับคืนภำยหลัง บริ ษทั ฯอำจได้รับควำมเสี ยหำย ทั้งที่สำมำรถวัดเป็ นตัวเงิ นได้ เช่ น ค่ำ
รำงวัลในกำรขำยตำมยอดขำย ผลประโยชน์ที่เพิ่มให้แก่ผบู ้ ริ หำรหรื อพนักงำนที่ฉ้อฉลได้รับจำกกำรเลื่อน
ชั้นเลื่อนตำแหน่ง และควำมเสี ยหำยที่ไม่สำมำรถวัดเป็ นตัวเงินได้อย่ำงชัดเจน เช่น กำรมอบหมำยไว้วำงใจ
แก่ผทู ้ ี่ไม่ซื่อสัตย์ และไม่มีควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริ งให้รับผิดชอบรำยได้ของบริ ษทั ฯ
โอกำสทุจริ ตจำกกำรขำยอีกกรณี หนึ่ งคือ กำรส่ งสิ นค้ำไปให้ลูกค้ำแล้วแต่ไม่ได้บนั ทึกบัญชี ขำย
หรื อบันทึกต่ำกว่ำที่ควรจะเป็ น กำรให้ส่วนลดแก่ลูกค้ำที่ไม่ควรได้รับตำมระเบียบที่กำหนดไว้ หรื อมีกำร
ให้ส่วนลดสู งกว่ำควำมเป็ นจริ งแก่ลูกค้ำที่สมคบกัน
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5. กำรทุจริ ตค่ำใช้จ่ำย โอกำสที่เกิดขึ้นได้แก่
5.1.กำรจัดซื้ อ เป็ นรำยกำรที่ เกิ ดกำรทุ จริ ตได้ง่ำย เช่ น กำรที่ผขู ้ ำยให้ผลประโยชน์แก่ผูม้ ี อำนำจ
จัดซื้ อหรื อดำเนิ นกำรจัดซื้ อ ซึ่ งในกรณี น้ ี รวมถึ งกำรฮั้วหรื อกำรรวมหัวกัน เข้ำกำรประมูลหรื อประกวด
รำคำที่บริ ษทั ฯ กำหนดขึ้นตำมระเบียบในกำรจัดซื้ อด้วย โดยกำรรับผลประโยชน์จำกผูข้ ำยสิ นค้ำด้วยกำร
สมยอมให้ผขู ้ ำยรวมตัวกันเสนอรำคำที่สูงกว่ำรำคำกลำง ทำให้บริ ษทั ต้องซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำรในรำคำสู ง
กว่ำปกติ
5.2.ค่ำแรงงำน โอกำสที่เกิ ดขึ้นเกิ ดจำกพนักงำนอำจร่ วมกันทำเอกสำรเท็จ เพื่อจ่ำยค่ำแรงให้กบั
พนักงำนที่ไม่มีตวั ตน หรื อจัดทำบันทึกเวลำกำรทำงำนหรื อรำยละเอียดกำรทำงำนไม่ตรงกับข้อเท็จจริ ง
เพื่อให้ได้รับค่ำแรงมำกขึ้น
5.3 ค่ ำ ใช้จ่ำ ยในกำรเดิ นทำง โอกำสเกิ ดกำรทุ จริ ตด้วยกำรปลอมค ำสั่ง เดิ นทำง และใบส ำคัญ
ประกอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำขอเบิกจ่ำย โดยไม่ได้มีกำรเดินทำงจริ ง หรื อทำรำยงำนค่ำใช้จ่ำยสู งกว่ำ
จำนวนเงินที่จ่ำยจริ งแล้วยักยอกส่ วนที่เหลือเป็ นประโยชน์ส่วนตัว
ทั้งนี้ สัญญำณเตือนหรื อกำรแจ้งเหตุทุจริ ต(Red Flag) มักปรำกฎขึ้นในรู ปแบบของกำรยักยอก ลัก
ขโมย ได้แก่ พบว่ำทรั พย์สิน สิ่ งของในหน่ วยงำนขำดหำยบ่อยครั้ ง มี เงิ นสดขำด-เกิ นบัญชี เป็ นประจำ
สิ นค้ำคงคลัง วัสดุอุปกรณ์ขำดบัญชี พบสิ นค้ำแตกหัก เสื่ อมคุณภำพเป็ นจำนวนมำกผิดปกติ พบกำรใช้
วัตถุดิบในกำรผลิตสู งผิดปกติ มียอดลูกหนี้ คำ้ งชำระสู ง ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะและค่ำที่
พัก ค่ำเลี้ยงรับรอง มีจำนวนสู งมำกผิดปกติ และอำจพบว่ำมีกำรโอนหนี้ส่วนตัวที่ไม่ดีให้บริ ษทั ฯ กำรพบว่ำ
ลู กหนี้ ที่ผิดนัดมี ควำมสัมพันธ์พิเศษกับผูบ้ ริ หำรของหน่ วยงำน กำรสั่งซื้ อผ่ำนผูข้ ำยเพียงกลุ่ มเดี ยว กำร
จัดซื้ อไม่มีกำรประกวดรำคำ กำรสื บรำคำ กำรบันทึกบัญชีที่ยงุ่ เหยิง เป็ นต้น
ส ำหรั บ ในกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งจำกกำรทุ จ ริ ต บริ ษ ัท ก ำหนดให้ ใ ช้ รู ป แบบเดี ย วกับ AntiCorruption Assessment Report ตำมขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 : กำรเตรี ยมกำรเพื่อกำหนดเกณฑ์กำรวัดควำมเสี่ ยงในด้ำนผลกระทบ (Impact) และ
โอกำสที่ จะเกิ ด (Likelihood of Occurrence) รวมทั้ง ก ำหนดระดับ ควำมเสี่ ย งที่ องค์ก รยอมรั บ ได้ (Risk
Appetite)
ขั้นตอนที่ 2 : กำรระบุควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต สำเหตุหลักของควำมเสี่ ยง และผลกระทบของ
ควำมเสี่ ยง ตลอดจน กำรวิเครำะห์ควำมรุ นแรงและโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ ยงก่อนคำนึงถึงมำตรกำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่
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ขั้นตอนที่ 3 : กำรประเมินระบบกำรควบคุ มภำยในที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั กำรวิเครำะห์ควำมรุ นแรง
และโอกำสที่จะเกิดควำม เสี่ ยงหลังจำกมีมำตรกำรควบคุมภำยในปั จจุบนั
ขั้นตอนที่ 4 : กำรจัดหำมำตรกำรเพื่อลดควำมเสี่ ยงลงให้อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรั บได้ หำก
มำตรกำรควบคุมภำยใน ที่ดำเนินงำนอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
บริ ษทั ได้กำหนดมำตรกำรกำรป้ องกันกำรทุจริ ตในหน่วยงำนไว้ดงั นี้
มาตราการป้องกันการทุจริตในหน่ วยงาน
1.กำรห้ำมมิให้บุคคลคนเดียวทำงำนตั้งแต่ตน้ จนจบในตำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินที่สำคัญ
2. กำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงกำรรับสิ นค้ำ กำรส่ งสิ นค้ำ กำรผลิต และฝ่ ำยบัญชี ฝ่ ำยกำรเงิน
3. กำรจัดสถำนที่เก็บที่ปลอดภัย เหมำะสม มีระบบป้ องกันกำรขโมยหรื อจัด รปภ.ให้เหมำะสมกับ
มูลค่ำของทรัพย์สินที่จดั เก็บ เช่ น กำรควบคุ มอุณภูมิ ควำมสะอำด กำรติดตั้งสัญญำณเตื อนภัย
ระบบ CCTV
4. กำรโยกย้ำยพนักงำนที่เป็ น Key Employee หรื อพนักงำนระดับหัวหน้ำงำน ทำงำนสำคัญของ
สำยงำนใดสำยงำนหนึ่ งเป็ นเวลำนำน สับเปลี่ ยนหน้ำที่กำรงำนเป็ นระยะอย่ำงต่อเนื่ อง รวมทั้ง
กำรบังคับให้ลำหยุดพักผ่อน
5. กำรกำหนดบทลงโทษพนักงำนที่ ทำกำรทุ จริ ตอย่ำงเข้มงวด กำรบันทึกประวัติพนักงำนที่ ถูก
ลงโทษทำงวินยั ไม่ซื่อสัตย์สุจริ ตหรื อยักยอกทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆ กำรกำหนดกฎข้อบังคับให้มี
กำรชดเชยค่ำเสี ยหำย กำรสู ญหำยของทรัพย์สิน
6. กำรกำหนดให้พนักงำนแจ้งภำระหนี้ สิน และสังเกตพฤติกรรมไม่พ่ งึ ประสงค์ ได้แก่ พนักงำนมี
หนี้ สินมำก ถู กทวงถำมจำกเจ้ำหนี้ ทำธุ รกิ จส่ วนตัวขำดทุ น มี รำยได้ไม่พอรำยจ่ำย ชอบเที่ ยว
กลำงคืน เป็ นผีกำรพนัน มีปัญหำครอบครัว ติดยำเสพติด ถูกดำเนินคดีฐำนเป็ นหนี้บุคคลภำยนอก
(บัตรเครดิ ต ธนำคำร บริ ษทั เงิ นด่ วน) มี อคติ ต่องำนในหน้ำ ที่ มี ควำมเก็บกดสู ง และเป็ นคน
ฟุ่ มเฟื อยทะเยอทะยำนเกินตัว
7. กำรประกำศเจตนำรมณ์นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
บริ ษทั ได้จดั ทำตำรำงประเมินควำมเสี่ ยงกำรทุจริ ต,ตำรำงโอกำสที่เกิดกำรทุจริ ต,ตำรำงผลกระทบ
จำกกำรทุจริ ต ตำมเอกสำรแนบ
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ภำคผนวก ง. – แบบรำยงำนกำรเปี ดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
แบบรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของกรรมการและผู้บริหาร

แบบ Col 1

เรี ยน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ข้ำพเจ้ำ ชื่อ...................................................................
ตำแหน่ง.................................................................................
สังกัด ............................................................... ขอรำยงำนกำรเปิ ดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์สำหรับกรณี ดงั นี้
(โปรดทำเครื่ องหมำย X ในช่อง  )
 รำยงำนครั้งแรก
 รำยงำนประจำปี
 รำยงำนในระหว่ำงปี
ข้ำพเจ้ำขอเปิ ดเผยว่ำ ข้ำพเจ้ำ
 ไม่ มี รำยกำรที่อำจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
 มี รำยกำรที่อำจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ โดยมีลกั ษณะของรำยกำร ดังต่อไปนี้

 กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รอง/ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
สำคัญในกิจกำรที่เป็ น คู่สัญญำกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ กิจกำรที่มีลกั ษณะเป็ นกำรแข่งกันกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ หรื อบริ ษทั ผูเ้ สนอรำคำ ใน
กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง/จ้ำงที่ปรึ กษำกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
 กำรมี คู่สมรส บิ ดำ มำรดำ พี่น้อง บุ ตร/บุ ตรบุญธรรม ตลอดจน คู่สมรสของบุตร เป็ นผูด้ ำรงตำแหน่ งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร รอง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ สำคัญในกิจกำรที่เป็ นคู่สญ
ั ญำกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ กิจกำรที่มีลกั ษณะเป็ นกำรแข่ง
กันกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ หรื อบริ ษทั ผูเ้ สนอรำคำในกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง/จ้ำงที่ปรึ กษำกับกลุ่ม บริ ษทั เด็มโก้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ถ้ ามี)

ชื่อ...................................... ........................................................................... ............................................................. เกี่ยวข้องเป็ น
บริ ษทั ................................................................................................................................................................................

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ รำยงำนฉบับนี้และเอกสำรเพิ่มเติม (ถ้ ามี) เป็ นควำมจริ งทุกประกำร
ลงชื่อ ...............................................
วันที่ ................................................
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แบบ CoI 2
แบบรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของพนักงานระดับ Staff 3 จนถึง AVP
ข้ำพเจ้ำ...................................................ตำแหน่ง...............................สังกัด...................................
 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย/เทียบเท่ำ...........................................................
 ผูจ้ ดั กำรส่วน/เทียบเท่ำ..........................................................
 หัวหน้ำส่วน..........................................................................
 พนักงำน...............................................................................
ข้ำพเจ้ำขอเปิ ดเผยว่ำ  ข้ำพเจ้ำไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใดๆ
 ข้ำพเจ้ำมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คือ ..........................................
.................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ให้ไว้น้ ีเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ลงชื่อ...................................................
(
)
วันที่.........................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ทรำบ และ สำหรับผูท้ ี่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
 งดออกเสี ยงในวำระที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 ถอนตัวจำกกำรมีส่วนร่ วมในกำรนั้น
 อื่นๆ ..................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(
)
ตำแหน่ง..................................
วันที่.........................................
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4

5

ชื่อเสี ยง
ภำพพจน์

กฏหมำย

ลูกค้ำ

กำรเงิน

ทรัพยำกร
บุคคล

ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง

มำตรกำรป้ องกันและกำรควบคุมภำยใน

น้อย 10 -25%
ปำนกลำง 26-50%

3

ควำมเสี่ ยงเกิดกำรทุจริ ต

สูง 50 - 75%

2

ผลกระทบจำกกำรทุจริ ต (ตำรำง 2)

สูงมำก > 75%

1

สถำนกำรณ์เกิดจริ ง

น้อยมำก < 10%

โอกำสเกิด
(ตำรำง 1)

ควำมรุ นแรง

ตารางการประเมินความเสี่ยงทุจริต
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