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คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต 

(Fraud Risk Management Manual) 

1. บทน ำ 

บริษทั เด็มโก้ จ  ำกดั (มหำชน) (“เด็มโก้” หรือ “บริษทั”) มุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงซ่ือสัตยมี์คุณธรรม และ
โปร่งใส โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำมหลักบรรษัทภิบำลท่ีดี และ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อพฒันำสู่องค์กรแห่งควำมย ัง่ยืนกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตเป็นส่วน
หน่ึงท่ีช่วยใหเ้ด็มโกส้ำมำรถด ำเนินธุรกิจตำมควำมมุ่งมัน่ท่ีก ำหนดไวไ้ด ้

1.1 วตัถุประสงค ์

เด็มโกจ้ดัท ำ “คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต” เป็นลำยลกัษณ์อกัษรข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1.1.1 ก ำหนดมำตรกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรป้องกนั ตรวจพบ และตอบสนองต่อควำมเส่ียง

ดำ้นกำรทุจริต 
1.1.2 ระบุหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งงำนในกำรป้องกัน ตรวจพบ และ

ตอบสนอง ต่อควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตใหช้ดัเจน และเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติัท่ีดี 
1.1.3 ก ำหนดแนวทำงปฏิบติัเพื่อให้บุคลำกรของเด็มโกส้ำมำรถป้องกนั ตรวจสอบ และตอบสนองกำร

ทุจริต ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและทนัท่วงที ในกรณีท่ีมีควำมสงสัยหรือพบกำรกระท ำท่ีเก่ียวกบักำรทุจริต 

1.2 ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตฉบับน้ีครอบคลุมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำร ชุดย่อย ผูบ้ริหำร และบุคลำกรทุกท่ำนรวมถึงลูกจำ้งโครงกำร ลูกจำ้งชัว่ครำว และลูกจำ้ง
รำยวนัตำมสัญญำจำ้ง ทั้งในบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อยในเครือทั้งหมด (รวมเรียกว่ำ 
“บุคลำกรของเด็มโก”้) ตลอดจน ตวัแทน ตวักลำง ผูรั้บจำ้งอิสระ ท่ีปรึกษำ ท่ีกระท ำกำรหรือด ำเนินกำรใน 
นำมเด็มโก ้(รวมเรียกวำ่ “ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ”) 

ทั้งน้ีคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของ “นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและ
คอร์รัปชั่น” ซ่ึงได้รับกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยก ำหนดมำตรกำรป้องกนั ตรวจพบ และ
ตอบสนองต่อกำรทุจริต และคอร์รัปชั่น (“มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่”) และสำมำรถใช้
ควบคู่กบั “คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ” 
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2. นโยบำยกำรไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

เด็มโกย้ดึถือจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลกัส ำคญัในกำรประกอบธุรกิจและจะไม่เพิกเฉยต่อกำรกระท ำใดๆ ท่ี
อำจน ำไปสู่กำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ แมว้ำ่กำรกระท ำนั้นเป็นกำรเอ้ือประโยชน์แก่บริษทั ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวำ่
บุคลำกรของเด็มโก ้จะไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ บุคลำกรของเด็มโกทุ้กคนตอ้งท ำควำมเขำ้ใจและ
ปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น คู่มือมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต คอร์รัปชั่น คู่มือกำร
บริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
คู่มือกระบวนกำรปฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้ง และนโยบำยอ่ืนๆ ของบริษทัอยำ่งเคร่งครัด โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

ทั้งน้ีเด็มโกใ้หค้  ำมัน่วำ่จะด ำเนินกำรสอบสวนกรณีตอ้งสงสัยเก่ียวกบักำรทุจริตทุกกรณีอยำ่งละเอียดถ่ีถว้นและ
เหมำะสม โดย ไม่ค  ำนึงถึงปัจจยัภำยนอกอ่ืนๆ (อำทิเช่น ต ำแหน่งงำน ระยะเวลำในกำรปฏิบติังำนในบริษทั 
หรือควำมสัมพนัธ์ภำยในบริษทั ของผูถู้กกล่ำวหำ) โดยเด็มโกจ้ะด ำเนินกำรสอบสวนอยำ่งเป็นกลำง ปรำศจำก
อคติ นอกจำกน้ีเด็มโกจ้ะลงโทษผูก้ระท ำผิดตำม มำตรกำรสูงสุด และหำกกำรสอบสวนพบวำ่มีบุคลำกรท่ีรับรู้
กรณีกำรทุจริตนั้น แต่ละเลยในกำรรำยงำน เด็มโกจ้ะพิจำรณำ ลงโทษทำงวนิยับุคลำกรท่ำนนั้นเช่นกนั 

3. องคป์ระกอบของกำรทุจริต ค ำนิยำมของกำรทุจริตและกำรกระท ำท่ีถูกจดัวำ่เป็นกำรทุจริต 
3.1  องคป์ระกอบของกำรทุจริต 

1) เจตนำ 
2) ล่อลวงหรือปกปิด ไม่วำ่จะโดยวธีิกำรใด ทั้งในกำรจดัท ำเอกสำรหรือวำ่ค ำพูด 

3) ใหไ้ดซ่ึ้งผลประโยชน์ 
4) เกิดควำมเสียหำยแก่ผูถู้กกระท ำ เช่นบริษทั ลูกคำ้ ผูค้ำ้ ผูถื้อหุน้ พนกังำน เป็นตน้ 

3.2 ค ำนิยำมของกำรทุจริต 
ค ำนิยำมของกำรทุจริตในคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตฉบบัน้ีหมำยถึง กำรแสวงหำประโยชน์

โดยมิชอบดว้ยหนำ้ท่ีหรือดว้ยกฎหมำยของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน ทั้งของบริษทั ของลูกคำ้ และของคู่คำ้ 

หรือคู่สัญญำของบริษทั  

 กำรจ่ำยเงินคอร์รัปชั่นหรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ทำงทุจริตหมำยควำมรวมถึง กำรจ่ำยเงินทรัพยสิ์นหรือ

ผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจำกบริษทัเอง หรือผำ่นลูกคำ้/คู่คำ้ หรือบุคคลท่ีสำม 

ทั้งน้ี กำรทุจริตสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

3.2.1 กำรยกัยอกทรัพยสิ์น (Asset Misappropriation) 
กำรกระท ำใดๆก็ตำมท่ีน ำไปสู่กำรครอบครองทรัพยสิ์นของบริษทัอยำ่งไม่ถูกตอ้ง หรือเป็นเหตุให้
บริษทัสูญเสีย ทรัพยสิ์น โอกำสหรือผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนำท่ีจะหำประโยชน์ต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น (อำทิเช่น คนในครอบครัว ญำติ มิตร เป็นตน้) 

3.2.2 กำรคอร์รัปชัน่ (Corruption) 
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กำรใชอ้ ำนำจหนำ้ท่ีโดยมิชอบกระท ำกำรใดๆ เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงประโยชน์อนัมิควรได ้ทั้งต่อองค์กร 
ตนเอง หรือผูอ่ื้น ทั้งน้ี กำรคอร์รัปชัน่ ครอบคลุมถึง กำรให ้และ/หรือรับสินบน (Bribery) กำรขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กำรข่มขู่และ/หรือ เรียกร้องผลประโยชน์ (Economic 
Extortion) และกำรจ่ำยเงินเพื่อใหไ้ดรั้บควำมสะดวก (Illegal Gratuities) 

3.2.3 กำรทุจริตในกำรรำยงำน (Falsifying Financial Statement) 
กำรปรับปรุงแกไ้ขรำยงำนต่ำงๆ ไม่วำ่จะเป็นทำงกำรเงิน เช่น งบกำรเงิน บนัทึกกำรเงิน หรือรำยงำน 
ท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน เพื่อปิดบงักำรยกัยอกทรัพยห์รือกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสม หรือเพื่อหำประโยชน์
ต่อตนเองและ ผูอ่ื้น ซ่ึงส่งผลให้งบกำรเงิน บนัทึกกำรเงิน หรือรำยงำนต่ำงๆ ของบริษทัไม่ถูกตอ้ง
ตำมควำมเป็นจริง 

ดงันั้น ค ำนิยำมของ “กำรทุจริต” ในคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตฉบบัน้ี ครอบคลุมถึงกำร
ยกัยอกทรัพยสิ์น กำรคอร์รัปชัน่ และกำรทุจริตในกำรรำยงำน   

3.3 กำรกระท ำท่ีถูกจดัวำ่เป็นกำรทุจริต 
จำกค ำนิยำมดงัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ตวัอยำ่งของกำรกระท ำดงัต่อไปน้ีจดัเป็นกำรทุจริต 
• กำรปฏิบติังำนอยำ่งไม่ซ่ือสัตยห์รือมีควำมจงใจท่ีจะทุจริต 
• กำรใชท้รัพยสิ์นของบริษทัผดิวตัถุประสงคเ์พื่อสร้ำงประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
• กำรยกัยอกหรือลกัขโมยทรัพยสิ์นของบริษทั 
• กำรบิดเบือนหรือปิดบงัขอ้มูลโดยเจตนำ 
• กำรรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินหรือธุรกรรมทำงกำรเงินอยำ่งไม่ถูกตอ้ง โดยเจตนำ 
• กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกก ำหนดใหเ้ป็นควำมลบัหรือควำมลบัทำงกำรคำ้ของบริษทัให้แก่บุคคลภำยนอก 
• กำรน ำขอ้มูลภำยในบริษทัซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยแก่สำธำรณชนไปใช้หำผลประโยชน์ต่อตนเองและ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
• กำรแสวงหำ เรียกร้องหรือรับของท่ีมีมูลค่ำจำกผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ 
• กำรเสนอส่ิงท่ีมีมูลค่ำใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีรัฐ หน่วยงำนรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนเพื่อให้ด ำเนินกำรในทำงท่ี

ไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย หรือเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรด ำเนินกำร หรือเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบทำงธุรกิจ 
ทั้งน้ีกำรกระท ำขำ้งตน้เป็นเพียงตวัอยำ่งของกำรกระท ำทุจริตเท่ำนั้น หำกบุคลำกรของเด็มโกมี้ควำมสงสัย
วำ่กิจกรรมบำงอยำ่งเป็นกำรทุจริตหรือไม่ ท่ำนสำมำรถขอค ำแนะน ำไดจ้ำกหน่วยงำนดงัต่อไปน้ี 
• หวัหนำ้งำนโดยตรงของท่ำน 
• ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
• ส ำนกังำนตรวจสอบ 

• คณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษทัภิบำล 
• คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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4. หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ 
บุคลำกรทุกระดบัของเด็มโกต้อ้งปฏิบติัตนตำมหลกัจริยธรรมและคุณธรรมของบริษทัอยำ่งเคร่งครัด ตลอดจน 
ให้กำรสนับสนุน นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึง คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำร
ทุจริตอย่ำงเต็มท่ี ทั้งน้ี คู่มือฉบบัน้ี อำจก ำหนดควำมรับผิดชอบเพิ่มเติมให้แก่ผูมี้อ  ำนำจหรือผูบ้ริหำรบำง
หน่วยงำน เช่น คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ริหำรระดบัสูง ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือ
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เป็นตน้ เพื่อร่วมกนับริหำรควำมเส่ียง ดำ้นกำรทุจริต โดยหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบเพิ่มเติม
ดงักล่ำวจะถูกระบุไวใ้นภำคผนวก ก ของคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำร ทุจริตฉบบัน้ี 

เด็มโกถื้อเป็นหนำ้ท่ีของบุคลำกรทุกระดบั ตั้งแต่บุคลำกรทัว่ไปจนถึงระดบัคณะกรรมกำรบริษทั ท่ีจะตอ้งท ำ
ควำมเขำ้ใจ และปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ และคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้น
กำรทุจริตฉบบัน้ี โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ทั้งน้ี กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยและคู่มือดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึง
กำรลงโทษทำงวนิยัได ้

5. มำตรกำรป้องกนักำรทุจริต (Fraud Prevention) 
มำตรกำรป้องกนักำรทุจริตสำมำรถช่วยเด็มโกล้ดควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในองคก์รได ้ดงันั้น กำร
ประเมิน ควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต กำรออกแบบและปฏิบติังำนตำมกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมเพื่อลดควำม
เส่ียงดำ้นกำรทุจริต ตลอดจน กำรสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรของเด็มโก ้
เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรช่วยป้องกนั กำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร ทั้งน้ี มำตรกำรปัองกนักำรทุจริตภำยใตคู้่มือ
กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตฉบบัน้ี ประกอบไปดว้ย 5 กิจกรรมหลกั ดงัต่อไปน้ี 
 

5.1 กำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต 

หลกักำรและเหตุผล 
1. กำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตของแต่ละบริษทั มีควำมเส่ียงต่ำงกนั บริษทัท่ีท ำธุรกิจให้บริกำร

ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนต่อภำครัฐจะมีควำมเส่ียงในกำรทุจริตแตกต่ำงจำกบริษทัท่ีให้บริกำรต่อ
ภำคเอกชน 

2. กำรประเมินควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธภำพ หมำยถึง กำรเขำ้ใจบรรยำกำศสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนของ
บริษทั บุคลำกรหรือหน่วยงำนท่ีบริษทัด ำเนินกิจกำรด้วย ทั้งภำครัฐและเอกชน รวมถึงกำรเขำ้ใจ
แผนงำนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และกำรควบคุมภำยในท่ีบริษทัด ำเนินกำรอยูแ่ละผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึน 

3. กำรประเมินควำมเส่ียงกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นกระบวนกำรท่ีต่อเน่ือง ควรท ำควบคู่ไป
กบักำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นอ่ืนๆ เพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรของบริษทัให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงำนในเด็มโก้ ด ำเนินกำรเชิงรุก 
สำมำรถระบุ ประเมิน และทบทวนควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตขององค์กร หน่วยงำน รวมทั้ง สร้ำงควำม
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ตระหนกัถึงควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตและผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของเด็มโก ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำควำม
เส่ียงด้ำนกำรทุจริตได้ถูกระบุและจดักำรอย่ำงทนัท่วงที ทั้งน้ีผูบ้ริหำรของทุกหน่วยงำนตอ้งให้ควำม
ร่วมมือในกำรใหข้อ้มูลควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงำนของตน  ซ่ึงทุกหน่วยงำนในเด็มโก ้ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้งของหน่วยงำนรัฐ ไดแ้ก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค กำรไฟฟ้ำนครหลวง รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐอ่ืนๆ ท่ีเด็มโก ้อำจตอ้งเขำ้ร่วมประมูลงำนและหรือ
รับสัมปทำน ตำมกำรแสดงควำมประสงคใ์นกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำเอกสำรสัญญำตำมกำรประกำศ
จดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ร่วมประมูลงำนเพื่อใหไ้ดรั้บคดัเลือกเป็นผูช้นะกำรประมูล กำรด ำเนินงำนกบักำรเบิก
จ่ำยเงินตำมงวดงำนหรือส้ินสุดสัญญำ ทั้งน้ี รวมถึงกำรขอเพิ่ม ลด งำนท่ีไม่ระบุไวใ้นสัญญำจดัซ้ือจดัจำ้ง 
ทั้งน้ีเพรำะทุกขั้นตอนของกำรจดัซ้ือจดัจำ้งตั้งแต่กำรก ำหนดคุณลกัษณะ(Specification) กำรค ำนวณรำคำ
กลำง กำรประมูลงำนหรือ ประกวดรำคำ กำรลงนำมในสัญญำ กำรบริหำรสัญญำ กำรตรวจรับงำน กำร
เบิกจ่ำยเงิน ลว้นแลว้แต่มีควำมเส่ียงท่ีสำมำรถก่อใหเ้กิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ได ้ 

ดังนั้นเพื่อกำรป้องกันกำรเข้ำไปเป็นผูส้มรู้ร่วมคิด กำรทุจริตคอร์รัปชั่นของกรรมกำรผูบ้ริหำรและ
พนกังำนของเด็มโก ้จึงไดก้ ำหนดกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรเกิดคอร์รัปชัน่และกำรบริหำรควำมเส่ียง  
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 : กำรเตรียมกำรเพื่อก ำหนดเกณฑก์ำรวดัควำมเส่ียงในดำ้นผลกระทบ (Impact) และโอกำสท่ี

จะเกิด (Likelihood of Occurrence) รวมทั้งก ำหนดระดบัควำมเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับได ้(Risk Appetite) 

ขั้นตอนท่ี 2 : กำรระบุควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต สำเหตุหลกัของควำมเส่ียง และผลกระทบของควำมเส่ียง 

ตลอดจน กำรวเิครำะห์ควำมรุนแรงและโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียงก่อนค ำนึงถึงมำตรกำรควบคุมภำยในท่ี

มีอยู ่

ขั้นตอนท่ี 3 : กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั กำรวเิครำะห์ควำมรุนแรงและ

โอกำสท่ีจะเกิดควำม เส่ียงหลงัจำกมีมำตรกำรควบคุมภำยในปัจจุบนั 

ขั้นตอนท่ี 4 : กำรจดัหำมำตรกำรเพื่อลดควำมเส่ียงลงให้อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได ้หำกมำตรกำร

ควบคุมภำยใน ท่ีด ำเนินงำนอยูใ่นปัจจุบนัไม่เพียงพอต่อกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต 

ดงันั้น ผูบ้ริหำรจึงก ำหนดใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผูใ้หค้  ำปรึกษำแก่ผูบ้ริหำรส ำหรับกำรประเมิน

ควำมเส่ียง ดำ้นกำรทุจริต รวมทั้ง เป็นผูร้วบรวมผลกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต เพื่อจดัท ำเอกสำร

ควำมเส่ียง ด้ำนกำรทุจริตขององค์กร ซ่ึงครอบคลุมถึงแผนภำพควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต (Fraud Risk 

Profile) และทะเบียนควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต (Fraud Risk Register) ตลอดจน ท ำหน้ำท่ีติดตำมกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนจดักำรควำมเส่ียง เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ผูบ้ริหำร และ คณะกรรมกำรหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 



                                                                                                                บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

 

คู่มือบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต (ทบทวน ตุลำคม 2561)  7 

 

อยำ่งไรก็ตำม หน่วยงำนหรือคณะท ำงำนดงักล่ำวมีหนำ้ท่ีเพียงกำรให้ค  ำปรึกษำและรวบรวมขอ้มูลควำม

เส่ียงเท่ำนั้น กำร ระบุและประเมินควำมเส่ียง รวมทั้งกำรจดัหำมำตรกำรเพื่อลดหรือจดักำรควำมเส่ียง ถือ

เป็นหน้ำท่ีโดยตรง ของผูบ้ริหำรในแต่ละหน่วยงำนขององคก์ร นอกจำกน้ีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมี

หน้ำท่ีประเมินควำมเพียงพอ และควำมมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภำยในท่ีระบุข้ึนระหว่ำงกำร

ประเมินควำมเส่ียง ซ่ึงหำกกำรควบคุมภำยในท่ีหน่วยงำนเจำ้ของควำมเส่ียงระบุข้ึนยงัไม่เพียงพอหรือไม่มี

ประสิทธิผล หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถให้ควำมเห็นและให้ขอ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหำร เพื่อจดัหำ

มำตรกำรควบคุมภำยในเพิ่มเติม เพื่อลดควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้

ทั้งน้ี เด็มโกจ้ดัให้มีกำรประเมินและทบทวนควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตเป็นประจ ำทุกปี เพื่อระบุควำมเส่ียง

เพิ่มข้ึน หรือกำรเปล่ียนแปลงของระดบัควำมเส่ียงท่ีมีอยูใ่นแต่ละปี ซ่ึงสำมำรถเปล่ียนแปลงจำกปัจจยัต่ำงๆ 

เช่น กำรเปล่ียนแปลงกระบวนกำรปฏิบติังำน กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ กำรเปล่ียนหนำ้ท่ี 

และควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในบริษทั หรือวิธีกำรท ำทุจริตแบบใหม่ๆ เป็นตน้ ทั้งน้ี หำกบริษทัเร่ิม

จดัท ำกำรประเมินควำมเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Assessment) ผูบ้ริหำรสำมำรถพิจำรณำด ำเนินกำร

ประเมินควำมเส่ียง ดำ้นกำรทุจริตพร้อมกบักำรประเมินควำมเส่ียงองคก์รได ้

5.2 นโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

เด็มโก้จดัให้มีนโยบำย คู่มือปฏิบติังำน และมำตรกำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น เช่น คู่มือ
มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต นโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร และคู่มือจริยธรรมจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ แนวทำงปฏิบติัในกำรสนบัสนุนและช่วยเหลือ
ทำงกำรเมือง แนวทำงปฏิบติัในกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้เงิน สนบัสนุน และแนวทำงปฏิบติัใน
กำรรับหรือให ้ของขวญั ของก ำนลั และกำรเล้ียงรับรอง เป็นตน้ เพื่อใหบุ้คลำกรของ เด็มโกเ้ขำ้ใจหลกักำร
ดำ้นจริยธรรมและแนวทำงกำรปฏิบติังำนท่ีดีของบริษทั รวมทั้ง เพื่อสร้ำงควำมตระหนกั จิตส ำนึก และ
ค่ำนิยมในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรของเด็มโก ้ทั้งน้ี นโยบำย คู่มือปฏิบติังำน และมำตรกำรท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร
และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตอ้งทบทวนและปรับปรุงนโยบำย และคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ ำอยำ่ง
นอ้ยทุก 2  ปี เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตไดถู้กจดักำรและกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรด ำเนินงำน
และทำงกฎหมำยไดรั้บกำรครอบคลุมในนโยบำยอยำ่งเหมำะสม 
ทั้งน้ีบริษทัมีกำรส่ือสำรและก ำหนดขั้นตอนกำรส่ือสำรนโยบำย คู่มือปฏิบติังำน และมำตรกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
แก่บุคลำกรของเด็มโก ้รวมทั้งส่ือสำรนโยบำยและมำตรกำรให้บุคคลภำยนอก (ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ
และสำธำรณชน) รับทรำบ โดย บุคลำกรของเด็มโกใ้นทุกระดบั มีหนำ้ท่ีศึกษำ และท ำควำมเขำ้ใจเน้ือหำ
รวมถึงปฏิบติัตำมนโยบำย คู่มือปฏิบติังำน และมำตรกำรดงักล่ำวอยำ่งเคร่งครัด 
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5.3 กำรส่ือสำรและกำรจดัอบรม 
กำรส่ือสำรและกำรจดัอบรมถือเป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็นในมำตรกำรป้องกนักำรทุจริต เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ 
และควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
และคอร์รัปชัน่ ตลอดจน มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตขององคก์ร รวมทั้งใหบุ้คลำกรของเด็มโกส้ำมำรถเป็นส่วนหน่ึงในกำร
ช่วยป้องกนั และตรวจพบกำรทุจริตในองคก์รได ้ตลอดจนกำรส่ือสำรแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของเด็มโก ้
ดังนั้ น ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลต้องจัดท ำแผนกำรส่ือสำรนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชั่นประจ ำปีอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร ให้แก่บุคลำกรของเด็มโก้และผู ้เ ก่ียวข้องทำงธุรกิจ    
ตลอดจน ก ำหนดช่องทำงกำรส่ือสำร เช่น จดหมำยข่ำวภำยในบริษทั (Newsletters) แผ่นป้ำยโฆษณำ 
(Poster) แผน่พบั (Brochure) กำรจดัอบรม (Training) หรือกำรประชุมเชิงปฏิบติักำร (Workshop) เป็นตน้ 
ใหเ้หมำะสมแก่ผูรั้บสำร ทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร โดยแผนงำน และช่องทำงกำรส่ือสำรดงักล่ำวตอ้ง
ได้รับกำรทบทวนและอนุมัติโดยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ ัดกำรเป็นประจ ำทุกปี 
นอกจำกน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจในประสิทธิภำพของกำรส่ือสำร แผนงำนและช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีก ำหนดข้ึนควร
ไดรั้บกำรสอบทำนและประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มัน่ใจวำ่
กิจกรรมท่ีจดัข้ึน นั้นเพียงพอและสำมำรถสร้ำงควำมตระหนกัให้แก่บุคลำกรของเด็มโก ้รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทำงธุรกิจทั้งหมด 
แผนกำรส่ือสำรต้องครอบคลุมถึงกำรจดัอบรมเก่ียวกับนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชั่น ในกำรปฐมนิเทศให้แก่พนักงำนใหม่ ตลอดจน กำรจดัอบรมอย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกปี
ให้แก่บุคลำกรของเด็มโกท้ั้งหมด ทั้งน้ี เน้ือหำกำรอบรมควรประกอบไปดว้ยมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
และคอร์รัปชัน่ ควำมคำดหวงัของเด็มโก ้ต่อกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
และบทลงโทษหำกบุคลำกรของเด็มโกไ้ม่ปฏิบติัตำมมำตรกำรน้ีเพื่อให้บุคลำกรของเด็มโกมี้ควำมเขำ้ใจ
และมีทกัษะในกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต และคอร์รัปชัน่ รวมถึง คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดำ้นกำรทุจริตฉบบัน้ีได ้

5.4 กำรสอบทำนประวติัของบุคลำกรและผูมี้ส่วนไดเ้สียทำงธุรกิจ 

กำรสอบทำนประวติัของบุคลำกรและผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจถือเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีท ำใหก้ำรป้องกนักำรทุจริต 
มีประสิทธิภำพ โดยเด็มโกม้อบหมำยให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลหรือผูท่ี้ได้รับกำรมอบหมำยจำกบริษทัท ำ
หนำ้ท่ีสอบทำนประวติัของบุคลำกรก่อนกำรจำ้งงำน หรือกำรเล่ือนต ำแหน่ง และฝ่ำยจดัซ้ือหรือผูท่ี้ไดรั้บ
กำรมอบหมำยจำกบริษทัท ำหน้ำท่ีสอบทำนประวติัของผูเ้ก่ียวข้องทำงธุรกิจก่อนกำรเร่ิมสัญญำหรือ
ธุรกรรมระหวำ่งกนั ทั้งน้ี กำรสอบทำนสำมำรถท ำไดต้ำมควำมเหมำะสมภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ไดรั้บกำรยนิยอมจำกบุคลำกรหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

• การสอบทานประวัติของบุคลากรก่อนการจ้างงาน เพื่อตรวจสอบคุณสมบติั ควำมเหมำะสม และ
ประสบกำรณ์ ของผูส้มคัรงำน 
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• การสอบทานประวัติของบุคลากรก่อนจะมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งส าคัญภายในบริษัท  
เช่น คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรงำนระดบัสูง บุคลำกรในหน่วยงำนกำรเงิน เป็นตน้ เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบติั ประสบกำรณ์ควำมน่ำเช่ือทำงกำรเงิน บุคคลอำ้งอิง หรือควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ี
อำจเกิดข้ึนจำกกำรด ำรงต ำแหน่งใหม่ 

• การสอบทานประวัติของผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการแก่บริษัท 
เพื่อให้ สำมำรถตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือ สถำนะทำงกำรเงิน ช่ือเสียง และคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สินคำ้หรือบริกำรของผูมี้ ส่วนไดเ้สียทำงธุรกิจ 

นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และบุคลำกรท่ีด ำรงในต ำแหน่งท่ีส ำคญัตำมท่ีก ำหนด ในคู่มือวำ่
ด้วยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ตลอดจนผู้เ ก่ียวข้องทำงธุรกิจ ต้องรำยงำนควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริหำรใน “แบบรำยงำนควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์” (ภำคผนวก ข) เป็นประจ ำทุกปีและในระหวำ่งปีหำกมี ควำมเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ี
อำจท ำให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลกระโยชน์ได้ ทั้ งน้ี เด็มโก้ห้ำมไม่ให้บุคลำกรท่ีมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง และจะลงโทษบุคลำกรท่ีไม่รำยงำนควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์อยำ่งทนัท่วงที 

5.5 กำรควบคุมภำยใน 

กำรควบคุมภำยในเป็นกระบวนกำรปฏิบติังำนท่ีถูกก ำหนดร่วมกนัโดยคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร 
ตลอดจน บุคลำกร ขององค์กรทุกระดบัชั้น เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำวิธีกำรหรือกำร
ปฏิบติังำนตำมท่ีก ำหนดไวจ้ะช่วยให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ดงันั้น กำรควบคุมภำยในถือเป็นเคร่ืองมือ
เบ้ืองตน้ของเด็มโกใ้นกำรป้องกนั กำรทุจริตในกระบวนกำรปฏิบติังำนของทุกหน่วยงำน ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรใน
แต่ละหน่วยงำนตอ้งออกแบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมส ำหรับกระบวนกำรท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบ
ของตน เพื่อจดักำรและลดควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต ท่ีร่วมกนัระบุในกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต
ให้อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ตลอดจน ส่ือสำร ท ำควำมเขำ้ใจและควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
บุคลำกรในหน่วยงำนใหป้ฏิบติังำนตำมระบบกำรควบคุมภำยในท่ีก ำหนดข้ึน 

ทั้งน้ี ทุกหน่วยงำนตอ้งจดัท ำขั้นตอนกำรปฏิบติังำนหรือกระบวนกำรปฏิบติังำนอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ส ำหรับทุกกระบวนกำร เพื่อให้ผูบ้ริหำรของหน่วยงำนสอบทำนและอนุมติัให้มีผลบงัคบัใช ้โดยค ำนึงถึง
กำรแบ่งแยกหน้ำท่ีอย่ำงชัดเจนในกำรก ำหนดหน้ำท่ีของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนหรือ
กระบวนกำรปฏิบติังำน เพื่อให้กำรปฏิบติังำนมีควำมโปร่งใส เป็นอิสระ และสำมำรถช่วยป้องกันหรือ
ตรวจพบควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตได ้รวมทั้ง จดัเก็บเอกสำรดงักล่ำวไวใ้นช่องทำงท่ีบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้ง
สำมำรถเขำ้ถึงได ้และส่ือสำรใหบุ้คลำกรท่ีเก่ียวขอ้งรับทรำบ 

นอกจำกน้ีผูบ้ริหำรในแต่ละหน่วยงำนควรทบทวนขั้นตอนปฏิบติังำนหรือกระบวนกำรปฏิบติังำนเป็น
ประจ ำ อย่ำงน้อยทุก 2 ปี หรือเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อกำรปฏิบติังำนอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ 
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เพื่อให้มัน่ใจไดว้่ำขั้นตอน กำรปฏิบติังำนหรือกระบวนกำรปฏิบติังำนนั้นสอดคลอ้งกบัหลกักำรควบคุม
ภำยในท่ีดีและกำรปฏิบติังำนในปัจจุบนั 

ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรของเด็มโก้มอบหมำยหน้ำท่ีให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผูป้ระเมินควำมเพียงพอ 
ควำมเหมำะสม ตลอดจนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในขององคก์ร พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไขเพื่อปรับปรุง/พัฒนำกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล สำมำรถป้องกนัและตรวจพบควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน โดยเฉพำะควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต โดย
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในตอ้งหำรือผลกำรตรวจสอบกบัผูบ้ริหำร หน่วยงำนรับตรวจ เพื่อท ำควำมเขำ้ใจ
และจดัหำแนวทำงปรับปรุงและพฒันำกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและสำมำรถน ำไปปฏิบติัได้จริง 
รวมทั้ง รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส ทั้งน้ี ผูบ้ริหำร แต่ละ
หน่วยงำนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรน ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพฒันำจำกแนวทำงท่ีหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในเสนอแนะ 
อน่ึง เม่ือเด็มโกเ้ร่ิมด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมี
หนำ้ท่ีประเมิน กำรออกแบบและควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในส ำหรับมำตรกำรดงักล่ำว และ
รำยงำนผล กำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6. มำตรกำรตรวจพบกำรทุจริต (Fraud Detection) 

มำตรกำรป้องกนักำรทุจริตท่ีดีสำมำรถช่วยลดโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริตไดใ้นระดบัหน่ึง อยำ่งไรก็ตำม บริษทั
จ ำเป็นตอ้งจดัท ำมำตรกำรตรวจพบกำรทุจริต เพื่อช่วยตรวจพบและรำยงำนกำรกระท ำท่ีอำจเป็นกำรทุจริตอยำ่ง
ทนัท่วงที ดงันั้น กลไกกำรแจง้เหตุหรือเบำะแส และกำรรำยงำนกำรทุจริตเป็นกิจกรรมหลกัท่ีสำมำรถช่วยให้
เด็มโก้ตรวจพบกำรทุจริต นอกจำกน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ำมำตรกำรตรวจพบกำรทุจริตมีควำมเหมำะสม มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล หน่วยงำนตรวจสอบภำยในตอ้งสอบทำนกำรออกแบบและกำรควบคุมภำยใน
ของมำตรกำรดงักล่ำวเป็นประจ ำทุกปี ทั้งน้ี มำตรกำรตรวจพบกำรทุจริตประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

6.1 กลไกกำรแจง้เหตุหรือเบำะแส 
ผูบ้ริหำรก ำหนดให้มีช่องทำงท่ีน่ำเช่ือถือและเป็นอิสระส ำหรับกำรแจง้เบำะแสเก่ียวกบักำรทุจริต รวมถึง
เปิดโอกำส ให้ทุกคน ไม่วำ่จะเป็นบุคลำกรของเด็มโกห้รือบุคคลภำยนอกสำมำรถแจง้เบำะแสไดโ้ดยไม่
ตอ้งเปิดเผยตวัตนตลอดจน จดัให้มีกระบวนกำรป้องกนัผูแ้จง้เบำะแส เพื่อคุม้ครองผูแ้จง้ไม่ให้ถูกท ำร้ำย
หรือข่มขู่ในภำยหลงั ซ่ึงช่วยส่งเสริมให ้บุคลำกรของเด็มโกมี้ควำมมัน่ใจและรู้สึกปลอดภยัในกำรแจง้เหตุ
หรือเบำะแสเก่ียวกบักำรทุจริต 

ดงันั้น บุคลำกรของเด็มโกจึ้งมีหน้ำท่ีแจง้เหตุหรือเบำะแสของกำรทุจริตผ่ำนช่องทำงท่ีบริษทัก ำหนดไว ้
โดยเด็มโก ้จะลงโทษบุคลำกรของเด็มโกท่ี้ทรำบหรือมีขอ้มูลของเหตุกำรณ์ท่ีอำจเป็นกำรทุริต แต่ไม่ได้
แจง้ใหบุ้คคลท่ีรับผดิชอบ รับทรำบ ซ่ึงเด็มโกมี้มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เหตุหรือเบำะแสตำมควำมจริงอยำ่ง
สุจริต อยำ่งไรก็ตำม เด็มโกจ้ะลงโทษ ผูท่ี้จงใจแจง้เหตุหรือเบำะแสท่ีไม่เป็นควำมจริง 
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ในบจัจุบนั เด็มโกก้ ำหนดช่องทำงกำรแจง้เหตุหรือเบำะแสผำ่น 2 ช่องทำงหลกั เพื่อให้บุคลำกรของเด็ม

โกแ้ละบุคคลภำยนอกแจง้เหตุหรือเบำะแสต่อคณะกรรมกำรบริษทั ดงัน้ี 

1) จดหมำยอีเล็กทรอนิคส์ (Email) ท่ี 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ    Email :  Auditcom@demco.co.th  หรือ 
2. นำยวทิยำ  คชรักษ ์ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ Email :  Vitaya@demco.co.th  หรือ 
3. นำยนริศ  ศรีนวล กรรมกำรตรวจสอบ Email :  naris@demco.co.th  หรือ 
4. นำยปริญช์  ผลนิวำศ กรรมกำรตรวจสอบ Email :  Prin@demco.co.th  หรือ 
5. นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์ กรรมกำรตรวจสอบ Email :  Punn@demco.co.th  หรือ 
6. คณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษทัภิบำล  Email:goodgovernance@demco.co.th หรือ 
7. นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั  ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ  Email :  sermsak@demco.co.th หรือ 
8. นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมกำรสรรหำฯ Email :  sanguan@demco.co.th  หรือ 
9. นำยโอฬำร   ปุ้ยพนัธวงศ ์กรรมกำรสรรหำฯ Email :  Orand@demco.co.th  หรือ 
10. เลขำนุกำรบริษทัฯ   Email :  paitoongcc@demco.co.th หรือ 
11. ส ำนกังำนตรวจสอบ   Email :  Audit_office@demco.co.th หรือ 
12. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ Email :  wonruedee@demco.co.th  

2)  จดหมำยทำงไปรษณีย ์ตำมท่ีอยูด่ำ้นล่ำง 

ส ำนกังำนตรวจสอบ                      

บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)             

59 ม.1 ต ำบลสวนพริกไทย            

อ ำเภอเมืองปทุมธำนี                             

จงัหวดัปทุมธำนี  12000 

ทั้งน้ี เง่ือนไขและขั้นตอนกำรพิจำรณำเบำะแสและขอ้ร้องเรียนระบุอยูใ่น “คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ” และเว็บไซด์ของบริษัท ซ่ึงบุคลำกรของเด็มโก้และ
บุคคลภำยนอกสำมำรถเขำ้ถึงได ้

อยำ่งไรก็ตำม ผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบกำรแจง้เหตุหรือเบำะแสตอ้งทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนกำรแจง้
เหตุหรือเบำะแสให้เป็นปัจจุบนั ตลอดจน ส่ือสำรขอ้มูลเก่ียวกบักำรแจง้เหตุหรือเบำะแสให้บุคลำกร
ของเด็มโกแ้ละผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจทรำบ 
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ในกรณีท่ีเด็มโก้มีช่องทำงกำรแจง้เหตุหรือเบำะแสเพิ่มเติม ผูรั้บผิดชอบตอ้งจดัท ำขั้นตอนกำรแจ้ง
เบำะแสและวิธีกำร ปฏิบติังำนของผูรั้บแจง้ รวมทั้งมีกำรทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนดงักล่ำวให้เป็น
ปัจจุบนัเสมอ 
นอกจำกน้ีผูรั้บผิดชอบ ขำ้งตน้ตอ้งก ำหนดให้จดัฝึกอบรมแก่บุคลำกรผูท้  ำหน้ำท่ีรับกำรแจง้เหตุหรือ
เบำะแสเป็นประจ ำทุกปี โดยครอบคลุมถึงขั้นตอนกำรปฏิบติังำน กำรเก็บรักษำควำมลบั แนวปฏิบติั
ดำ้นจริยธรรม และนโยบำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6.2 กำรรำยงำนกำรทุจริต 

เม่ือมีกำรแจง้เหตุหรือเบำะแสกำรทุจริต ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลจำกกำรแจง้

เบำะแส และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบักำรทุจริต เช่น จ ำนวนกำรแจง้เบำะแสกำรทุจริต สรุปเหตุกำรณ์และ

สถำนะของกำรด ำเนินงำนกรณีเกิดกำรทุจริตในองคก์ร (สถำนะกำรสอบสวน ขอ้สรุปกำรตดัสินใจใน

กำรลงโทษ และขอ้มูลทำงสถิติของกำรทุจริตในองคก์ร) สถำนะกำรปฏิบติังำนตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำร

ทุจริตและคอร์รัปชัน่ )เป็นตน้ เพื่อรำยงำนต่อคณะผูบ้ริหำรเป็นประจ ำทุกเดือนและต่อคณะกรรมกำร

บริษทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส ในกรณีท่ีเบำะแสท่ีไดรั้บแจง้มีควำมรุนแรง

และจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรแกไ้ขอยำ่งทนัท่วงที ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในตอ้งรำยงำนเหตุกำรทุจริต

ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งในทนัที 

ทั้งน้ีขอ้มูลในรำยงำนจะตอ้งถูกเก็บเป็นควำมลบั โดยผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในตอ้งรำยงำนตรงต่อผู ้

มีอ  ำนำจตำมท่ีไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำนั้น ห้ำมมิให้แบ่งปันขอ้มูลไม่ว่ำในรูปแบบใดก็ตำมแก่หน่วยงำนหรือ
บุคคล ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 
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7. มำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจริตท่ีเกิดข้ึน (Fraud Response) 

เด็มโกจ้ดัท ำมำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจริต เพื่อแกไ้ขและเยียวยำผลกระทบจำกกำรเกิดทุจริต รวมทั้ง หำ
วธีิกำรป้องกนัไม่ใหก้ำรทุจริตในประเภทเดียวกนัเกิดข้ึนอีก โดยมำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจริตประกอบดว้ย 
กำรสอบสวนภำยในกำรลงโทษและกำรเยยีวยำ และกำรเปิดเผยขอ้มูล 

7.1 กำรสอบสวน 
เม่ือเกิดเหตุทุจริต เด็มโกม้อบหมำยให้ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผูพ้ิจำรณำขอ้มูลเบำะแสและเสนอ
ขออนุมติัต่อประธำนกรรมกำรหรือประธำนกรรมกำรบริหำรเพื่อส่งเร่ืองต่อให้คณะกรรมกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงเม่ือเห็นว่ำเบำะแสท่ีได้มำเพียงพอและมีมูล ทั้ งน้ี เด็มโก้ได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรวินัย เป็น
คณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เท็จจริง ซ่ึงประกอบดว้ยรองกรรมกำรผูจ้ดักำร และผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
งำนต่ำงๆ จ ำนวน  5 คน  และผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนของผูถู้กกล่ำวหำ อำจไดรั้บเชิญให้เขำ้ร่วมในกำร
สอบสวนดว้ยแลว้แต่กรณี และด ำเนินกำรสอบสวนตำม “คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินโทษทำงวินยั” อยำ่งไรก็
ตำม หำกเด็มโก ้มีทรัพยำกรไม่เพียงพอหรือเห็นสมควรให้จดัหำผูเ้ช่ียวชำญมำด ำเนินกำรสอบสวนแทน
บุคลำกรของหน่วยงำน บริษัทอำจพิจำรณำให้ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมได้ โดย
ด ำเนินงำนจดัจำ้งตำมขั้นตอนของฝ่ำยจดัซ้ือ 

ในกระบวนกำรสอบสวนนั้น คณะกรรมกำรวนิยัตอ้งด ำเนินงำนดว้ยควำมยติุธรรมและไม่เปิดเผยขอ้มูลแก่ผู ้
ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมถึงรำยงำนควำมคืบหนำ้หรือผลกำรสอบสวนต่อประธำนกรรมกำรหรือประธำน
กรรมกำรบริหำร และในกรณีท่ีคณะกรรมกำรวินยัพบ อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรท่ีอำจส่งผลกระทบต่อ
บริษัท คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบส ำหรับหำทำงแกไ้ขอย่ำงทนัท่วงที นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรวินยัตอ้งบนัทึกกำรสอบสวนใน 
“บนัทึกกำรสอบสวน” และเก็บหลกัฐำนทั้งเชิงวตัถุและอิเล็กทรอนิคส์เป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 3 ปี หรือจนกว่ำ
ส้ินสุดอำยคุวำมทำงกฎหมำย เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ บริษทัมีหลกัฐำนเพียงพอหำกตอ้งน ำไปใชใ้นชั้นศำล 

ทั้งน้ี บริษทัถือเป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของบุคลำกรทุกคนในกำรใหค้วำมร่วมมือแก่คณะกรรมกำร

วนิยัในกำรด ำเนินกำรสอบสวน รวมถึงสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรวนิยัในดำ้นขอ้มูลและ
กำรปฏิบติังำน 

7.2 กำรลงโทษและกำรเยยีวยำ 
บทลงโทษท่ีเขม้งวดและเด็ดขำดเป็นกำรแสดงจุดยืนของเด็มโก้ท่ีมีต่อกำรทุจริตให้ทั้งพนักงำนและผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียในขณะท่ีกำรเยียวยำผลกระทบจำกกำรทุจริตเป็นส่ิงท่ีบริษทัต้องให้ควำมส ำคญัและ

ด ำเนินกำรอย่ำงทนัท่วงที เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมเอำใจใส่และควำมมุ่งมัน่ท่ีจะแก้ไขปัญหำด้ำนกำร

ทุจริต 
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7.2.1  กำรลงโทษ 

เม่ือกำรสอบสวนเสร็จส้ินและพบวำ่มีกำรทุจริตเกิดข้ึนจริง คณะกรรมกำรสอบสวนมีหนำ้ท่ีน ำเสนอ

ขอ้เทจ็จริงและหลกัฐำนแก่ผูมี้อ  ำนำจ เพื่อพิจำรณำบทลงโทษใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัและ

กฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี เด็มโกก้ ำหนดให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรเสนอ

บทลงโทษต่อบริษทั โดยอำ้งอิงตำม “คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินโทษทำงวินัย” ส ำหรับขั้นตอนกำร

ลงโทษและผูมี้อ ำนำจในกำรลงโทษ ซ่ึงจะต้องบันทึกวิธีกำรพิจำรณำ บทลงโทษและข้อสรุป

บทลงโทษใน “หนงัสือลงโทษทำงวนิยั” โดยเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรลงโทษทั้งหมด ตอ้งคดัเก็บไว้

คู่กบัเอกสำรส ำคญัในขั้นตอนกำรสอบสวนเป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี นอกจำกน้ีในกรณีท่ีบทลงโทษ 

ก่อให้เกิดควำมควำมเส่ียงด้ำนกฎหมำยแก่บริษทั ตวัแทนคณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เท็จจริงตอ้ง

ปรึกษำกบั ฝ่ำยกฎหมำยและผูบ้ริหำรใหช้ดัเจนก่อนด ำเนินกำร 

7.2.2  กำรเยยีวยำ 

เม่ือกำรสอบสวนเสร็จส้ิน ผูบ้ริหำรตอ้งร่วมพิจำรณำหำมำตรกำรเยยีวยำจำกเหตุกำรณ์ทุจริตท่ีเกิดข้ึน 

เช่น กำรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมนโยบำยของบริษทั กำรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกำรควบคุมภำยใน กำร

เปล่ียนแปลงวิธีกำรปฏิบติังำน กำรฟัองร้องด ำเนินคดีทำงอำญำและ/หรือทำงแพ่ง กำรขยำยผลกำร

สืบสวน เพื่อตรวจสอบกำรทุจริตในส่วนอ่ืนๆ ท่ีอำจมีควำมเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ โดยมอบหมำยหน้ำท่ี

ให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ส ำหรับมำตรกำรเยียวยำในแต่ละกรณี จดัท ำแผนงำนเยียวยำ (Action Plan) 

พร้อมด้วยกรอบระยะเวลำ ปฏิบติังำนเพื่อน ำเสนอต่อประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร

ผูจ้ดักำร และด ำเนินกำรตำมแผนงำนเยยีวยำ ท่ีไดรั้บกำรอนุมติั 

อน่ึง มำตรกำรเยียวยำต่ำงๆ ควรเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัส ำหรับขอ้กล่ำวหำท่ีคลำ้ยคลึงกนั และ

ขั้นตอนปฏิบติัดงักล่ำวตอ้งก ำหนดมำตรกำรเยยีวยำส ำหรับขอ้กล่ำวหำต่ำงๆ อยำ่งชดัเจน 

7.3 กำรเปิดเผยขอ้มูล 

บริษทัก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรบริษทัหรือบุคลำกรท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษทัเป็น
ผูเ้ปิดเผยขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบักำรทุจริตต่อหน่วยงำนภำยนอกท่ีมีหน้ำท่ีก ำกบัดูแล (อำทิเช่น ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้) หรือต่อสำธำรณะ อยำ่งไร
ก็ตำม บริษทัก ำหนดให้กำรตดัสินใจเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตในแต่ละหวัเร่ืองข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของประธำนกรรมกำรบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัหำ้มมิใหผู้ท่ี้ไม่มีหนำ้ท่ีหรือไม่ไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนคณะกรรมกำรบริษทัเปิดเผยขอ้มูล
ด้ำนทุจริต แก่บุคคลอ่ืนๆในบริษทั ส่ือมวลชน หรือหน่วยงำนใดๆก็ตำม นอกจำกน้ี บริษทัจะพิจำรณำ
ลงโทษผูฝ่้ำฝืนโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
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8. เอกสำรอำ้งอิงและอ ำนำจรับผดิชอบกำรด ำเนินกำร 

หลกักำรหรือขั้นตอนกำรปฏิบติังำนในคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตฉบบัน้ีอำจอำ้งอิงถึงเอกสำรท่ี
เด็มโก้ได้จดัท ำไวอ้ยู่แล้ว โดยในกรณีดังกล่ำวขั้นตอนกำรปฏิบติังำนและอ ำนำจรับผิดชอบให้เป็นไปตำม
เอกสำรอำ้งอิงฉบบันั้นๆ เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรปฏิบติังำนนั้นอยูใ่นมำตรฐำนเดียวกนั หำกบุคลำกรของเด็มโกมี้ขอ้
สงสัยเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมคู่มือฉบบัน้ีสำมำรถขอค ำแนะน ำไดจ้ำกส ำนกังำนตรวจสอบ 

 
9. กำรทบทวนและปรับปรุงคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต 

คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตฉบับน้ีอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร โดยจะมีกำรทบทวน และปรับปรุงคู่มือฉบบัน้ีเป็นประจ ำทุกๆ ปีหรือเม่ือมี
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัซ่ึงกระทบต่อกำรบริหำรควำมเส่ียง ด้ำนกำรทุจริต ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ำคู่มือดงักล่ำว
สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัของเด็มโก ้รวมทั้งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัและกฎหมำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นอกจำกน้ีกำรปรับปรุงคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตต้องได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษทัภิบำล หรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร หรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และน ำเสนอขออนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยตอ้งมีกำรส่ือสำรคู่มือท่ีไดรั้บกำรปรับปรุงดงักล่ำวให้
ทรำบโดยทัว่กนัทั้งบริษทั 
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ตารางที ่1 โอกาสทีเ่กดิการทุจริต 

 

Five-point Scoring Matrix for Identified Corruption Schemes Score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาสเกดิ ปริมาณของโอกาสทีจ่ะเกดิเป็น

ร้อยละ 

สถานะของเหตุการณ์ทีเ่กดิจริง 

 

โอกาสเกดิเหตุการณ์

กระท าผดิ 

 

น้อยมาก 

 

1 

 

โอกำส < 10%  

สำเหตุท่ีแทจ้ริงของเหตุกำรณ์

ไดรั้บกำรแกไ้ขแลว้ (โอกำสท่ี

จะเกิดซ ้ ำไดล้ดลงแลว้) 

เกิดข้ึนยำกมำกแมไ้ม่มี

มำตรกำรควบคุม 

 

น้อย 

 

2 

 

โอกำส 10%–25%  

สำเหตุท่ีแทจ้ริงของเหตุกำรณ์

อยูร่ะหวำ่งกำรแกไ้ข          

เกิดข้ึนยำกแมไ้ม่มี

มำตรกำรควบคุม 

 

ปานกลาง 

 

3 

 

โอกำส 26%–50% 

เหตุกำรณ์ท่ีเกิด จดักำรไดแ้ลว้ มีโอกำสเกิดหำกไม่มี

มำตรกำรควบคุม 

 

สูง 

 

4 

 

โอกำส 51%–75% 

เหตุกำรณ์ท่ีเกิด อยูร่ะหวำ่งกำร

จดักำร  

มีโอกำสเกิดมำกหำก

ไม่มีมำตรกำรควบคุม 

 

สูงมาก 

 

5 

 

โอกำส > 75% 

เหตุกำรณ์ท่ีเกิด ไดถู้กรำยงำน

และปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำร

ตรวจสอบ 

เกิดข้ึนง่ำยมำกหำกไม่

มีมำตรกำรควบคุม 
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ตารางที ่2 ผลกระทบจากการทุจริต 

–ผลกระทบ ด้านช่ือเสียงและ

ภาพพจน์ 

ด้านการเงนิ ด้านกฎหมาย ด้านลูกค้า ด้านทรัพยากรบุคคล(กรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงาน) 

น้อยมาก 

มีผลกระทบบำ้ง 

(ไม่มีควำมหมำย) 

1 ข่ำวเชิงลบจำกส่ือ

ในประเทศไดรั้บ

กำรจดักำรอยำ่ง
รวดเร็ว,  

เหตุกำรณ์คืนสู่

สภำวะปกติ 

< 5% ของ

รำยรับ 

มีกำรไม่ปฎิบติั

ตำมกฎระเบียบ  

ขอ้บงัคบัท่ีไม่มี
นยัส ำคญั 

ลูกคำ้ร้องเรียนนอ้ย

มำก ไม่กระทบต่อ

ตน้ทุน 

ไม่มีนยัส ำคญัต่อทกัษะควำมสำมำรถ

ประสิทธิภำพของหน่วยงำน ควรแกไ้ข

และคงสภำพกำรแกไ้ขในระดบัพนกังำน 

น้อย 

มีผลกระทบเลก็นอ้ย 

2 ข่ำวเชิงลบมี

ผลกระทบต่อ

ผลิตภณัฑ ์ช่ือเสียง

ของบริษทัใน

ตลำดในประเทศ 

ระหวำ่ง 5% 

-10% ของ

รำยรับ 

มีกำรฟ้องร้องคดี 

มีค่ำปรับ 

ค่ำเสียหำย

เล็กนอ้ย 

กระทบ

ควำมสมัพนัธ์ลูกคำ้

นอ้ยมำก มีตน้ทุน

แกไ้ขอยูบ่ำ้ง 

มีผลกระทบต่อทกัษะควำมสำมำรถ 

ประสิทธิภำพของหน่วยงำนตอ้งแกไ้ข

และคงสภำพกำรแกไ้ขในระดบัพนกังำน 

ปานกลาง 

มีผลกระทบ

พอสมควร 

3 ข่ำวเชิงลบจำกส่ือ

ในประเทศยงัมีอยู่

และเร่ิมส่ง
ผลกระทบต่อ

ลูกคำ้ 

ระหวำ่ง 

10% -20%

ของรำยรับ 

มีกำรฟ้องร้องคดี

ท่ีส ำคญั รวมทั้ง

กำรเรียกร้อง
ค่ำปรับ/

ค่ำเสียหำยท่ีมี

นยัส ำคญั 

สูญเสียหรือ

กระทบ

ควำมสมัพนัธ์กบั
ลูกคำ้มำก มีตน้ทุน

แกไ้ขปำนกลำง 

มีนยัส ำคญัต่อทกัษะควำมสำมำรถ 

ประสิทธิภำพของหน่วยงำนตอ้งแกไ้ข

และคงสภำพกำรแกไ้ขถึงระดบั ผูป้ฎิบติั
กำร/ผูด้  ำเนินกำร 

สูง 

มีผลกระทบอยำ่ง

มำก 

4 มีข่ำวเชิงลบในส่ือ
ทั้งในประเทศและ

ภูมิภำคอำเช่ียน 

อนัจะส่งผล

กระทบต่อช่ือเสียง

และภำพพจน์ของ
บริษทัในระยะยำว 

ระหวำ่ง 
20% -30% 

ของรำยรับ 

มีกำรสอบสวน 
อำจจะรวมถึงกำร

ด ำเนินคดีอำญำ

และ/หรือ

เรียกร้อง

ค่ำเสียหำยท่ีมี
นยัส ำคญั 

สูญเสียหรือ
กระทบ

ควำมสมัพนัธ์กบั

ลูกคำ้หลกัเป็น

อยำ่งมำก มีตน้ทุน

แกไ้ขท่ีมีนยัส ำคญั 
และกระเทือนต่อ

กำรเติบโตใน

อนำคต 

มีผลกระทบอยำ่งมำกต่อทกัษะ
ควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพของหน่วง

งำนตอ้งแกไ้ขและคงสภำพกำรแกไ้ขถึง

ระดบักรรมกำรและผูบ้ริหำร 

สูงมาก 

มีผลกระทบถึงขั้น
หำยนะ 

5 มีกำรน ำเสนอข่ำว

แพร่หลำยผำ่นส่ือ

ทั้งภำยในประเทศ

และต่ำงประเทศ 

> 30% ของ

รำยรับ 

มีกำรสอบสวน 

ด ำเนินคดีอำญำ 

เรียกร้อง

ค่ำเสียหำยและ/

หรือ ค  ำสัง่ให้
ระงบักำรท ำ

ธุรกรรมใดๆ. 

สูญเสียลูกคำ้ท่ี

ส ำคญัมำก และ 

ส่งผลร้ำยแรงต่อ

กำรเติบโตใน

อนำคต 

 

มีผลกระทบอยำ่งร้ำยแรงส่งผลต่อควำม

ย ัง่ยนืของหน่วยงำน ตอ้งแกไ้ขถึงระดบักล

ยทุธและนโยบำยของคณะกรรมกำร

บริษทัฯ 
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ภำคผนวก ก. - บทบำทหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต 

บริษทัมอบหมำยบทบำทหน้ำท่ีเพิ่มเติมให้แก่บุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต โดย
ภำคผนวกน้ีจะช่วยระบุตวัอยำ่งแนวทำงในกำรปฏิบติังำนของบุคลำกรในแต่ละระดบั 

1. คณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีในกำรควบคุมและดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตในภำพรวม 

โดยมีหนำ้ท่ีหลกัดงัต่อไปน้ี 

 เป็นผูน้ ำในกำรแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ท่ีจะต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพื่อแสดงจุดยืนให้แก่
บุคลำกรของเด็มโก ้ผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ และสำธำรณชนรับทรำบ 
 สอบทำน ทบทวน และอนุมติันโยบำยหรือคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต 
กำรต่อตำ้นกำร ทุจริตและคอร์รัปชัน่ หลกัจริยธรรมของบริษทั ตลอดจน มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ 
 ก ำหนดและมอบหมำยหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต รวมถึง
กระบวนกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต อำทิเช่น กำรแจง้เบำะแส กำรสอบสวน กำร
ประเมินควำมเส่ียง ดำ้นกำรทุจริต เป็นตน้ ให้แก่ผูบ้ริหำรท่ีมีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
คุณสมบติัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
 ก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยหรือมำตรกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต 
และกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ติดตำมกำรด ำเนินงำนใหม้ัน่ใจวำ่ผูบ้ริหำรมีทรัพยำกรเพียงพอเพื่อ
บริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต 
 เป็นผูต้ดัสินใจในกระบวนกำรต่ำงๆ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ทุจริตข้ึน หรือเม่ือมีกำรรำยงำนข้ึนมำให้
รับทรำบ 
 เปิดเผยขอ้มูลแก่ผูส้อบบญัชีให้ทรำบถึงบทบำทของคณะกรรมกำรบริษทัท่ีมีต่อกำรบริหำรควำม
เส่ียงดำ้นกำรทุจริต 
 ปฏิบติัตำมนโยบำยหรือมำตรกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตและกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีในกำรประเมินควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของนโยบำยบริหำรควำม
เส่ียงดำ้นกำรทุจริตและระบบท่ีใช้ในกำรจดักำรควำมเส่ียง โดยมีหนำ้ท่ีหลกัในกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
ดงัต่อไปน้ี 

• ควบคุมก ำกบัดูแลภำพรวมของกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตภำยในบริษทั และพิจำรณำแนวทำง
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หรือกิจกรรมท่ีฝ่ำยตรวจสอบภำยในน ำเสนอเพื่ออนุมติัใหด้ ำเนินกำรต่อไป 

• ทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในของฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพื่อให้ครอบคลุมถึงกำรสอบทำนกำรควมคุม
ภำยในของมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจน ควำมเส่ียงจำกกำรท ำทุจริตในกระบวนกำร
ด ำเนินงำนอ่ืนๆ 

• รับรำยงำนเก่ียวกบักำรทุจริต อำทิเช่น กำรรำยงำนตำมรอบระยะเวลำทัว่ไปเพื่อให้ขอ้มูลรำยละเอียดของ 
กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต รำยงำนเร่ืองกำรทุจริตตำมรอบระยะเวลำทัว่ไป รำยงำนด่วนเร่ืองกำร
ทุจริต ร้ำยแรง รำยงำนผลกำรสอบสวนและบทลงโทษ เป็นตน้ 

• ก ำกบัดูแลให้มัน่ใจวำ่กระบวนกำรรับแจง้เบำะแส และกำรสอบสวนมีควำมเป็นอิสระและเหมำะสม ไม่วำ่
ในกรณีใดๆ ก็ตำม โดยเฉพำะเม่ือผูถู้กกล่ำวหำด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำร 

• ปรึกษำหำรือกบัผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีบริษทัประสบเหตุกำรณ์ทุจริตท่ีมีนยัส ำคญั 

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
      คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นคณะกรรมกำรในระดบัผูบ้ริหำร ซ่ึงมีหน้ำท่ีก ำกบัดูแลกำรบริหำรควำม

เส่ียงในเด็มโกใ้นภำพรวม ทั้งน้ี หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำม
เส่ียงดำ้นกำรทุจริตมีดงัน้ี 
• ทบทวนนโยบำย แนวทำงและขอบเขตกำรบริหำรควำมเส่ียงใหค้รอบคลุมถึงเร่ืองกำรทุจริต 

• จดัใหมี้กำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง โดยก ำหนดใหบุ้คลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และคุณสมบติั เป็นผูด้  ำเนินกำร 

• รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต รวมทั้ง รำยงำนกำรทุจริตต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4. คณะผูบ้ริหำร 

คณะผูบ้ริหำรของเด็มโกมี้หน้ำท่ีในกำรออกแบบและจดัท ำแผน ขั้นตอน และกำรควบคุมภำยในส ำหรับกำร
บริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต เพื่อป้องกนั ตรวจพบ และตอบสนองต่อควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตขององคก์ร 
ทั้งน้ี หนำ้ท่ีของคณะผูบ้ริหำรของเด็มโก ้มีดงัน้ี 
• สนบัสนุนและสร้ำงค่ำนิยมในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทัว่ทั้งบริษทั 

• จดัให้มีขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบติังำน และกำรควบคุมภำยในในกระบวนกำรท่ีรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม 
และเพียงพอต่อกำรป้องกนักำรทุจริต 

• มอบหมำยหน้ำท่ีกำรก ำกับดูแลกรอบ/นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกร/
คณะท ำงำน ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ รวมทั้ง จดัสรรให้บุคลำกรเหล่ำนั้นมีเวลำเพียงพอ 
เพื่อด ำเนินงำนตำมท่ี ไดรั้บมอบหมำย 

• ช่วยป้องกนัและตรวจสอบกำรกระท ำท่ีตอ้งสงสัยว่ำเป็นกำรทุจริตจดัให้มีกำรกระบวนกำรสอบประวติั
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ของคู่คำ้เพื่อตรวจสอบประวติั ควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงิน เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนได ้

5. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอิสระและเป็นกลำง ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและให้ค  ำปรึกษำเก่ียวกบักำร

ตรวจสอบ ประเมินสถำนะของควำมเส่ียง และกำรควบคุมภำยในของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ

คอร์รัปชัน่โดยมีหนำ้ท่ีหลกั ดงัต่อไปน้ี 

• สอบทำนนโยบำย ขั้นตอนและกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงจำกทุจริตเพื่อให้มัน่ใจว่ำมีกำร

ด ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งครบถว้นและมีประสิทธิภำพ 

• ประเมินกำรควบคุมภำยในของแต่ละกระบวนกำรให้ครอบคลุมถึงเร่ืองควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต และเม่ือ

ตรวจพบควำมผดิปกติจะตอ้งสันนิษฐำนวำ่เหตุกำรณ์ดงักล่ำวเกิดจำกกำรทุจริตหรือไม่ 

• ใหก้ำรสนบัสนุนแก่คณะกรรมกำรสอบสวนโดยกำรใหค้  ำแนะน ำ และแบ่งปันขอ้มูล 

6. ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
หนำ้ท่ีของฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลในกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต มีดงัน้ี 

 จดัท ำแนวทำงและช่องทำงในกำรส่ือสำรเพื่อปลูกจิตส ำนึกแก่บุคลำกรของเด็มโก้เร่ืองจริยธรรม กำร

บริหำร ควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมถึงจัดให้มีกำรอบรมเพิ่มควำมรู้

ควำมสำมำรถ แก่บุคลำกรเพื่อใหมี้ศกัยภำพเพียงพอในกำรป้องกนักำรทุจริตในกำรปฏิบติังำน 

 ตรวจสอบประวติัหรือควำมน่ำเช่ือถือดำ้นคุณวฒิุและควำมสำมำรถ รวมถึงประวติักำรท ำงำนของบุคลำกร 

ในต ำแหน่งงำนส ำคญั ก่อนกำรเซ็นสัญญำจำ้งงำนเพื่อให้มัน่ใจว่ำบุคคลดงักล่ำวไม่มีประเด็นเร่ืองควำม

ซ่ือสัตยใ์นกำรปฏิบติังำน 

 ก ำหนดใหส้ัญญำจำ้งงำนมีเง่ือนไขและขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรทุจริตเป็นส่วนหน่ึงดว้ย 

 ก ำหนดให้เร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตเป็นหน่ึงในดชันีช้ีวดัเพื่อประเมินกำรปฏิบติังำนของ

ผูบ้ริหำร 

 ก ำหนดให้เร่ืองจริยธรรมและกำรต่อตำ้นกำรทุจริตเป็นหน่ึงในดชันีช้ีวดัเพื่อประเมินกำรปฏิบติังำนของ

บุคลำกร 

 ก ำหนดให้มีกำรสัมภำษณ์เม่ือบุคลำกรลำออก โดยกำรสัมภำษณ์ครอบคลุมถึงควำมกงัวลเก่ียวกบักำรท ำ

ทุจริตใน บริษทัท่ีบุคลำกรดงักล่ำวมีควำมกงัวล หรือประสบระหวำ่งกำรปฏิบติังำน 
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7. บุคลำกรของเด็มโก ้
บุคลำกรทุกคนของเด็มโก้มีหน้ำท่ีรำยงำนเหตุกำรณ์ทุจริตหรืออำจเป็นกำรทุจริตแก่ผูท่ี้มีอ ำนำจทรำบ ทั้งน้ี 
หนำ้ท่ีของบุคลำกรของเด็มโก ้มีดงัน้ี 
• ศึกษำนโยบำยหรือคู่มือท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต คู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณ

ของบริษทั กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรให้เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรให้เงินสนบัสนุน และ
กำรให้ของขวญั ค่ำบริกำรตอ้นรับและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ คู่มือมำตรกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และคู่มืออ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ส่ือสำรนโยบำยหรือคู่ มือท่ีเ ก่ียวข้องกับกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต คู่ มือจริยธรรมและ
จรรยำบรรณของบริษทั กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรให้เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรให้เงิน
สนบัสนุน และกำรใหข้องขวญั ค่ำบริกำรตอ้นรับและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ คู่มือมำตรกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
และคู่มืออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริต แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจอยำ่งชดัเจน 

• ท ำควำมเขำ้ใจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตของตนเอง และปฏิบติั
หนำ้ท่ีตำมถูกก ำหนดไว ้

• รำยงำนควำมผดิปกติ พฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสม หรือเหตุกำรณ์ตอ้งสงสัยวำ่เป็นกำรทุจริตไปยงัช่องทำงแจง้
เบำะแสท่ีบริษทัก ำหนด หำกมีกำรรับรู้กรณีกำรทุจริต แต่ละเลยเพิกเฉยในกำรรำยงำน บุคลำกรท่ำนนั้น
อำจจะถูกพิจำรณำลงโทษทำงวนิยั 

• ให้ควำมร่วมมือโดยกำรให้ข้อมูลแก่คณะกรรมสอบสวน หรือเม่ือได้รับกำรร้องขอให้ช่วยเหลือใน
กระบวนกำร สอบสวน 

• ระมดัระวงัปัจจยัเส่ียงต่ำงๆ และน ำเสนอประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียงแก่ผูจ้ดักำรฝ่ำยอยำ่งทนัท่วงที  
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ภำคผนวก ข.  -  กำรประเมินควำมเส่ียงในกำรป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti - Corruption Risk 

Assessment) 

บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจรับเหมำทำงดำ้นวศิวกรรมไฟฟ้ำ  พลงังำนทดแทน  และเป็น
ผูล้งทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม  พลงังำนแสงอำทิตย ์ รวมถึงรับสัมปทำน กำรให้บริกำรสำธำรณูปโภคใน
ประเทศ สปป.ลำว กำรด ำเนินธุรกิจรับเหมำส่วนใหญ่เป็นกำรประมูลงำนจำกผูว้ำ่จำ้งภำครัฐและเอกชน โดยกลุ่ม
ลูกคำ้ท่ีส ำคญัไดแ้ก่หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำนครหลวง และ
กำรส่ือสำรแห่งประเทศไทย เม่ือศึกษำขั้นตอนในกำรจดัซ้ือจดัจำ้งเห็นวำ่รูปแบบหรือขั้นตอนในกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
ยงัคงมีควำมเส่ียงโดยสำมำรถแจกแจงควำมเส่ียงท่ีอำจก่อใหเ้กิดกำรคอร์รัปชัน่ (Corruption Risk) ไดด้งัน้ี 

1. จ  ำแนกตำมช่วงเวลำ     วิธีกำรหรือขั้นตอนของกำรคอร์รัปชัน่ในกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง มีควำมหลำกหลำยสำมำรถ
แบ่งเป็น กลุ่ม ตำมช่วงเวลำของกำรด ำเนินโครงกำรฯ ไดด้งัน้ี 

1.1  ก่อนกำรประมูลกำรล็อคสเปคเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ผูร่้วมประมูลบำงรำยกำรก ำหนดรำคำกลำงสูงเกินจริงกำร
ฮั้วประมูลกำรท ำสัญญำในลกัษณะท่ีรัฐเสียเปรียบได ้ 

1.2 หลงัประมูล กำรแกไ้ขแบบเปล่ียนแปลงเน้ืองำน เพิ่ม/ลดปริมำณหรือคุณภำพ กำรท ำงำนใหผ้ดิไปจำกแบบ โดย
สมรู้ร่วมคิดกนั   กำรส่งงำนล่ำชำ้ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐ   กำรเรียกรับผลประโยชน์ของเจำ้หนำ้ท่ี เช่น ค่ำคุม
งำน ค่ำตรวจรับมอบงำน 

2. จ  ำแนกตำมขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  

2.1 ขั้นตอนกำรประเมินควำมตอ้งกำร เป็นขั้นตอนกำรก ำหนดขอบเขต ควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และค่ำใชจ่้ำยท่ีเหมำะสม โดยควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนในขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่กำรประเมินมูลค่ำโครงกำร
เกินควำมเป็นจริง กำรก ำหนดขอบเขตหรือกำรออกแบบโครงกำรท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อขำ้รำชกำร นกักำรเมืองหรือ
ภำคเอกชนท่ีมีผลประโยชน์ทบัซอ้น 

2.2 ขั้นตอนกำรเตรียมกำร เป็นขั้นตอนพื้นฐำนในกำรพิจำรณำและอนุมติัโครงกำร โดยหน่วยงำนเจำ้ของสัญญำ
ตอ้งออกแบบโครงกำร เตรียมแผนงำน เอกสำร และประกำศกำรประมูลและวธีิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งท่ีเหมำะสม ถูกตอ้ง
ตำมกฎระเบียบ โดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน ในขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่กำรออกแบบโครงกำรหรือสัญญำท่ีเอ้ือประโยชน์ มี
อคติ หรือเขำ้ขำ้งผูป้ระมูลรำยใดรำยหน่ึง ท ำใหเ้กิดกำรแข่งขั้นท่ีไม่เป็นธรรมระหวำ่งผูเ้ขำ้ร่วมประมูล 

2.3 ขั้นตอนกำรคดัเลือกคู่สัญญำ เป็นขั้นตอนในกำรเปิดเผยรำยละเอียดของโครงกำรหรือสัญญำ และคดัเลือกผูช้นะ
กำรประมูล โดยควำมเส่ียงในกำรทุจริตท่ีอำจจะเกิดข้ึนในขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัหรือ
ขอ้มูลท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กบัผูป้ระมูลรำยใดรำยหน่ึงเป็นพิเศษ กำรเปิดเผยขอ้มูลล่ำช้ำ ท ำให้เกิดกำรได้เปรียบ
เสียเปรียบระหวำ่งผูเ้ขำ้ร่วมกำรประมูลรวมไปถึงกำรเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงในสัญญำหลงัจำกไดผู้ช้นะกำรประมูล
แลว้ 
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2.4 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำเป็นขั้นตอนท่ีผูช้นะกำรประมูลหรือคู่สัญญำจะตอ้งด ำเนินกำรส่งมอบสินคำ้

หรือบริกำรตำมท่ีตกลงไวใ้นสัญญำ โดยโอกำสเส่ียงในกำรทุจริตในขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่กำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำร

ท่ีไม่มีคุณภำพหรือไม่เป็นไปตำมขอ้สัญญำ 

ส ำหรับควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรคอร์รัปชัน่ในธุรกิจกำรรับสัมปทำน ไดแ้ก่ กำรอนุมติัใบอนุญำตใน

ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆ 

เด็มโก ้ ไดร้ะบุในคู่มือบริหำรควำมเส่ียง ขอ้ 3.2  เร่ืองกำรกระท ำท่ีถูกจดัวำ่เป็นกำรทุจริต ไดแ้ก่“กำรเสนอ

ส่ิงท่ีมีมูลค่ำใหแ้ก่   เจำ้หนำ้ท่ีรัฐ  หน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนเอกชน เพื่อใหด้ ำเนินกำรในทำงท่ีไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย

วตัถุประสงค์เพื่อแลกกบัผลประโยชน์ ในกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ประมูลงำน กำรเขำ้รับสัมปทำน กำรเขำ้ท ำ

สัญญำ  กำรตรวจรับมอบงำน  กำรเบิกเงินค่ำจำ้ง  กำรปรับเพิ่ม-ลด งำน ”  อนัจะน ำไปสู่กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ของ  

เจำ้หนำ้ท่ีรัฐ  เจำ้หนำ้ท่ีเอกชน ซ่ึงลว้นแต่ สร้ำงควำมเสียหำยใหก้บัระบบเศรษฐกิจสังคม และช่ือเส่ียงของประเทศ 

ส ำหรับช่องทำงท่ีจะถูกน ำไปใชจ่้ำยส่ิงท่ีมีมูลค่ำหรือสินบนออกจำกบริษทัไดแ้ก่  4 ช่องทำง ดงัน้ี 

1) ของก ำนลั กำรเล้ียงรับรองและค่ำใชจ่้ำย กำรให ้มอบหรือรับ ของก ำนลั กำรเล้ียงรับรอง ใหเ้ป็นไปตำมท่ี

ก ำหนดในจรรยำบรรณของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

2) เงินบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือเงินสนบัสนุน กำรใหห้รือรับเงินบริจำค หรือเงินสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปอยำ่ง

โปร่งใสและถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยตอ้งมัน่ใจว่ำเงินบริจำค หรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กน ำไปใช้เป็นขอ้อำ้งใน

กำรคอร์รัปชัน่ 

3) กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง บริษทัไม่มีนโยบำยสนบัสนุนทำงกำรเมือง กำรช่วยเหลือไม่วำ่ดำ้นกำรเงิน

หรือรูปแบบอ่ืน เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง ให้เป็นอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำยเพื่อสนบัสนุนกระบวนกำร

ประชำธิปไตยและไมเ่ป็นกำรช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ในกำรไดส้ัญญำหรือร่ำงกฎหมำยเอ้ือกบัธุรกิจของบริษทั 

4) กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ และกำรจดัซ้ือจดัจำ้งกบัภำครัฐ โดยกำรให้หรือรับสินบนในกำร

ด ำเนินธุรกิจทุกชนิด ซ่ึงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั เด็มโก ้รวมถึงกำรติดต่องำนกบัภำครัฐ จะตอ้งเป็นไปอยำ่ง

โปร่งใส ซ่ือสัตย ์และตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

ดงันั้นเพื่อให้กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่ไดถู้กน ำมำใช้อยำ่งเป็นรูปธรรม  บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั 

(มหำชน) จึงก ำหนด มำตรกำรกำรป้องกนั ตรวจสอบ ก ำกบัดูแล และติดตำมกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
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แนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัการป้องกนัและการมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

เด็มโก ้ไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติัเพิ่มเติมในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชัน่ ประกอบดว้ย  

1) กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต 

2) แนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำกบัและควบคุม เพื่อป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต 

3) แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

กำรคอร์รัปชัน่ โดยสรุปดงัน้ี 

1. กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต 

เด็มโก ้จดัใหมี้ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม กบัลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯเพื่อป้องกนั

และปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชัน่   โดยระบุเหตุกำรณ์ ท่ีมีควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดข้ึนจำก

กำรด ำเนินธุรกิจ ประเมินระดับควำมเส่ียงทั้ งโอกำสเกิดและผลกระทบ ก ำหนดมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน่ท่ีเหมำะสมกบัควำมเส่ียงท่ีประเมินได ้  มีกำรเฝ้ำติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมแผนกำรบริหำรควำม

เส่ียงท่ีก ำหนดข้ึน  

           ดงันั้นเพื่อกำรป้องกนักำรเขำ้ไปเป็นผูส้มรู้ร่วมคิด กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน

ของเด็มโก ้จึงไดก้ ำหนดกำรประเมินควำมเส่ียงและกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น 4 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 : ก ำหนดเกณฑก์ำรวดัควำมเส่ียงในดำ้นผลกระทบ (Impact)และโอกำสเกิด(Likelihood) รวมทั้งก ำหนด

ระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได(้Risk Appetite) 

ขั้นตอนท่ี 2 : กำรระบุควำมเส่ียงคอร์รัปชัน่ สำเหตุหลกัของควำมเส่ียงและผลกระทบของควำมเส่ียงตลอดจน  กำร

วเิครำะห์ควำมรุนแรงและโอกำส ท่ีจะเกิดควำมเส่ียงก่อนค ำนึงถึงมำตรกำรกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยู ่

ขั้นตอนท่ี 3 : กำรประเมินระบบควบคุมภำยในท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั กำรวเิครำะห์ควำมรุนแรงแลโอกำส ท่ีจะเกิดควำม

เส่ียงหลงัจำกมีมำตรกำรกำรควบคุมภำยในปัจจุบนั 

ขั้นตอนท่ี 4 : กำรติดตำมมำตรกำรเพื่อลดควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ หำกมำตรกำรควบคุมภำยในท่ี

ด ำเนินอยูใ่นปัจจุบนัไม่เพียงพอต่อกำรป้องกนัควำมเส่ียงคอร์รัปชัน่ 

2. แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการก ากบัและควบคุมเพือ่ป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต 

เด็มโก ้ก ำหนดใหมี้แนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำกบัและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำร

ทุจริตและคอร์รัปชัน่ สรุปได ้ดงัน้ี 
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1)   จดัให้มีขั้นตอนและกระบวนกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมกิจกรรม ท่ี

ส ำคญัของบริษทั ไดแ้ก่ กำรให้ของก ำนลั กำรเล้ียงรับรอง กำรบริจำคเงินเพื่อกำรกุศล กำรให้เงินสนบัสนุน กำร

ช่วยเหลือและสนบัสนุนกิจกรรมกำรเมือง กำรใหห้รือรับสินบน ทั้งน้ีเพื่อป้องกนักำรเกิดและติดตำมควำมเส่ียงจำก

กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทำงในกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสม 

2)   จดัให้มีช่องทำงกำรรับแจง้ขอ้มูล เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน กำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือ

จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ หรือแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชัน่ หรือระบบกำร

ควบคุมภำยใน โดยมีนโยบำยในกำรคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลหรือเบำะแสและจะเก็บรักษำขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็น

ควำมลบั รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรตรวจสอบและก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยของบริษทัฯ และ/หรือกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้ง  

3)   หวัหนำ้สำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งรับผิดชอบในกำรติดตำมกำรปฏิบติังำน กำรปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลำด (ถำ้

มี) และรำยงำนใหผู้มี้อ  ำนำจทรำบตำมล ำดบั 

3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

คอร์รัปช่ัน 

     เด็มโก ้ก ำหนดให้มีแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

1. ก ำหนดให ้ผูบ้ริหำรและพนกังำน ประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมคู่มือกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษทัฯก ำหนดข้ึน ซ่ึงรวมถึงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีจริยธรรมธุรกิจ

ของบริษทัฯ จริยธรรมว่ำดว้ยกำรสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ แนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชัน่และจรรยำบรรณ/ขอ้พึงปฏิบติัของพนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2. จดัให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบ ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง กำร

ก ำกบัดูแลกิจกำร และให้ขอ้เสนอแนะอย่ำงต่อเน่ือง โดยด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีท่ี

ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบท่ีมีนยัส ำคญัและขอ้เสนอแนะต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3. ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจดักำรและฝ่ำยก ำกบัและควบคุม รับผิดชอบในกำร

ทดสอบและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้กำรน ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต

คอร์รัปชั่นไปปฏิบติัอย่ำงมีประสิทธิผล   ตลอดจนติดตำม ทบทวนและปรับปรุงมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน่อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยน ำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร และรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรบริษทัตำมล ำดบัอยำ่งทนัเวลำและสม ่ำเสมอ 
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4. หำกกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวำ่ ขอ้มูลจำกกำรตรวจสอบ หรือขอ้ร้องเรียน มีหลกัฐำนท่ีมีเหตุอนั

ควร   ใหเ้ช่ือวำ่มีรำยกำร หรือกำรกระท ำ ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน

ของบริษทัฯ   รวมถึงกำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผดิกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ  หรือแนวทำงปฏิบติัในกำร

ป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชั่นหรือขอ้สงสัยในรำยงำนทำงกำรเงิน หรือระบบกำรควบคุมภำยใน   

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำท่ี

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

บริษทัฯ จดัให้มีกำรส่ือสำรแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชั่นน้ี โดย

เผยแพร่ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เช่น จดหมำยข่ำว (Newsletter) อินทรำเน็ตของกลุ่มบริษทัฯ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ทั้งน้ีเพื่อให ้ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบติั 
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ภาคผนวก ค. – การประเมนิความเส่ียงการยกัยอกทรัพย์สินและการทุจริตในรายงาน                     
(Asset Misappropriation And Falsifying Financial Statement Risk Assessment) 

จำกค ำนิยำมของกำรทุจริตในคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตซ่ึง หมำยถึง กำรกระท ำโดย
เจตนำเพื่อแสวงหำ ประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผูอ่ื้นนั้น จำกลกัษณะกำร
ทุจริตท่ีกล่ำวถึงบริษทัไดจ้ดัแยกกลุ่มกำรทุจริตเพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมและบริหำรจดักำรเป็น 

ก. การยกัยอกทรัพย์สิน 

ไดแ้ก่กำรกระท ำใดๆก็ตำมท่ีน ำไปสู่กำรครอบครองทรัพยสิ์นของบริษทัอยำ่งไม่ถูกตอ้ง หรือเป็น
เหตุให้บริษทัสูญเสีย ทรัพยสิ์น โอกำสหรือผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนำท่ีจะหำประโยชน์ต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น (อำทิเช่น คนในครอบครัว ญำติ มิตร เป็นตน้) โดย 

กำรยกัยอกทรัพยสิ์น แบ่งเป็น 2 แบบ ดงัน้ี 

 1.รายการทีเ่ป็นเงินสด 

 1.1. กำรยกัยอกเงินสดท่ีบนัทึกอยูใ่นบญัชีของบริษทั/หน่วยงำน คือกำรบนัทึกกำรรับเงินซ่ึงเป็น
สินทรัพยข์องบริษทัแลว้ และตอ้งน ำไปฝำกธนำคำรแต่ระหวำ่งทำงกลบัน ำเงินไปใชส่้วนตวั 

 1.2. กำรยกัยอกเงินสดท่ียงัไม่บนัทึกบญัชีของบริษทั เช่น กำรไม่บนัทึกรำยกำรขำยหรือบนัทึกแต่
บนัทึกต ่ำกว่ำท่ีเป็นจริงหรือบนัทึกขำยตั้งเป็นลูกหน้ีไวแ้ต่เงินสดจริงไดย้กัยอกไปแล้ว ทิ้งระยะเวลำอีก
ระยะหน่ึงก็ตดัหน้ีสูญ 

 1.3. กำรยกัยอกจำกกำรเบิกจ่ำยเงินสด เช่น ลงนำมรับงำนท่ียงัไม่เสร็จแต่จ่ำยเงินเต็ม จ่ำยเงินให้
พนกังำนท่ีไม่มีตวัตน บนัทึกรำยกำรค่ำใชจ่้ำยมำกเกินไป ปลอมแปลงเอกสำรเพื่อเบิกค่ำใชจ่้ำย กำรท ำเร่ือง
เบิกหลำยคร้ัง แกไ้ขช่ือผูรั้บเงิน เป็นตน้ 

2.รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด 

 2.1. กำรน ำทรัพยสิ์นไปใชผ้ิดวตัถุประสงค์ 
 2.2. กำรยกัยอกทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีของบริษทั เช่น จำกกำรขอหรือโยกยำ้ยทรัพยสิ์น ขำยหรือ
ส่งมอบ ซ้ือหรือรับของยกัยอกซ่ึงหนำ้โดยไม่ปกปิด 

ข. การทุจริตในการรายงาน 

ไดแ้ก่กำรปรับปรุงแกไ้ขรำยงำนต่ำงๆ ไม่วำ่จะเป็นทำงกำรเงิน เช่น งบกำรเงิน บนัทึกกำรเงิน หรือ
รำยงำน ท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน เพื่อปิดบังกำรยกัยอกทรัพย์หรือกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสม หรือเพื่อหำ



                                                                                                               บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

คู่มือบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต (ทบทวน ตุลำคม 2561)  29 

 

ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงส่งผลใหง้บกำรเงิน บนัทึกกำรเงิน หรือรำยงำนต่ำงๆ ของบริษทัไม่ถูกตอ้ง
ตำมควำมเป็นจริงซ่ึง 

กำรทุจริตในรำยงำน แบ่งเป็น 2 แบบ ดงัน้ี 

1. รายงานทางการเงิน ไดแ้ก่ กำรบนัทึกสินทรัพยห์รือรำยรับมำกเกินไปหรือน้อยเกินไป บนัทึก
บญัชีต่ำงงวด บนัทึกรำยรับปลอม ปกปิดหน้ีสินหรือรำยจ่ำย เปิดเผยในหมำยเหตุไม่ครบถว้น ประเมิน
สินทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง  

2. รายงานทีไ่ม่ใช่รายงานการเงิน ไดแ้ก่ กำรตบแต่งขอ้มูลเอกสำรภำยในและภำยนอก กำรตบแต่ง
ขอ้มูลคุณสมบติัพนกังำน  

บริษทัไดจ้  ำแนกลกัษณะหรือรูปแบบของกำรทุจริตหรือช่องทำงกำรทุจริตโดยทัว่ไปดงัน้ี 

ลกัษณะหรือรูปแบบของการทุจริต 

1. กำรทุจริตเงินสด อำจเกิดข้ึนไดโ้ดยกำรขโมยหรือแกไ้ข หรือปลอมเอกสำรประกอบรำยกำร
จ่ำยเงินหรือยกัยอกและใชเ้งินของบริษทัไปใชส่้วนตวั 

2. กำรทุจริตสินคำ้หรือวสัดุอุปกรณ์คงเหลือ โดยกำรหยิบฉวยสินคำ้วสัดุอุปกรณ์คงเหลือไปจำก
สถำนท่ีจดัเก็บ มกัเกิดข้ึนง่ำยกบัสินคำ้วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีขนำดเล็กแต่มีรำคำต่อหน่วยค่อนขำ้งสูง 

3. กำรทุจริตในสินทรัพยถ์ำวร สินทรัพยถ์ำวรอำจสูญหำยไปโดยไม่ทรำบสำเหตุ หรือหำค ำอธิบำย
ท่ีเหมำะสมไม่ได ้เน่ืองมำจำกกำรควบคุมท่ีหละหลวมทั้งในดำ้นกำรจดบนัทึกและกำรควบคุมทำงกำยภำพ 
กำรทุจริตสินทรัพยถ์ำวร ใหร้วมถึงกำรน ำทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั 

4. กำรทุจริตกำรขำย โอกำสท่ีเกิดข้ึน คือ กำรสร้ำงยอดขำยปลอมหรือ ขำยสินคำ้ออกไปก่อน เพื่อ
สร้ำงยอดขำยแลว้รับคืนภำยหลงั บริษทัฯอำจไดรั้บควำมเสียหำย ทั้งท่ีสำมำรถวดัเป็นตวัเงินได ้เช่น  ค่ำ
รำงวลัในกำรขำยตำมยอดขำย ผลประโยชน์ท่ีเพิ่มให้แก่ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนท่ีฉ้อฉลไดรั้บจำกกำรเล่ือน
ชั้นเล่ือนต ำแหน่ง และควำมเสียหำยท่ีไม่สำมำรถวดัเป็นตวัเงินไดอ้ยำ่งชดัเจน เช่น กำรมอบหมำยไวว้ำงใจ
แก่ผูท่ี้ไม่ซ่ือสัตย ์และไม่มีควำมสำมำรถอยำ่งแทจ้ริงใหรั้บผดิชอบรำยไดข้องบริษทัฯ 

โอกำสทุจริตจำกกำรขำยอีกกรณีหน่ึงคือ กำรส่งสินคำ้ไปให้ลูกคำ้แลว้แต่ไม่ไดบ้นัทึกบญัชีขำย 
หรือบนัทึกต ่ำกวำ่ท่ีควรจะเป็น กำรให้ส่วนลดแก่ลูกคำ้ท่ีไม่ควรไดรั้บตำมระเบียบท่ีก ำหนดไว ้หรือมีกำร
ใหส่้วนลดสูงกวำ่ควำมเป็นจริงแก่ลูกคำ้ท่ีสมคบกนั  
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5. กำรทุจริตค่ำใชจ่้ำย โอกำสท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่ 

5.1.กำรจดัซ้ือ เป็นรำยกำรท่ีเกิดกำรทุจริตไดง่้ำย เช่น กำรท่ีผูข้ำยให้ผลประโยชน์แก่ผูมี้อ  ำนำจ
จดัซ้ือหรือด ำเนินกำรจดัซ้ือ ซ่ึงในกรณีน้ีรวมถึงกำรฮั้วหรือกำรรวมหัวกนั เขำ้กำรประมูลหรือประกวด
รำคำท่ีบริษทัฯ ก ำหนดข้ึนตำมระเบียบในกำรจดัซ้ือดว้ย โดยกำรรับผลประโยชน์จำกผูข้ำยสินคำ้ดว้ยกำร
สมยอมให้ผูข้ำยรวมตวักนัเสนอรำคำท่ีสูงกวำ่รำคำกลำง ท ำให้บริษทัตอ้งซ้ือสินคำ้หรือบริกำรในรำคำสูง
กวำ่ปกติ 

5.2.ค่ำแรงงำน โอกำสท่ีเกิดข้ึนเกิดจำกพนกังำนอำจร่วมกนัท ำเอกสำรเท็จ เพื่อจ่ำยค่ำแรงให้กบั
พนกังำนท่ีไม่มีตวัตน หรือจดัท ำบนัทึกเวลำกำรท ำงำนหรือรำยละเอียดกำรท ำงำนไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริง 
เพื่อใหไ้ดรั้บค่ำแรงมำกข้ึน 

5.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง โอกำสเกิดกำรทุจริตด้วยกำรปลอมค ำสั่งเดินทำง และใบส ำคญั
ประกอบค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงมำขอเบิกจ่ำย โดยไม่ไดมี้กำรเดินทำงจริง หรือท ำรำยงำนค่ำใชจ่้ำยสูงกวำ่
จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยจริงแลว้ยกัยอกส่วนท่ีเหลือเป็นประโยชน์ส่วนตวั 

ทั้งน้ีสัญญำณเตือนหรือกำรแจง้เหตุทุจริต(Red Flag) มกัปรำกฎข้ึนในรูปแบบของกำรยกัยอก ลกั
ขโมย ได้แก่ พบว่ำทรัพยสิ์น ส่ิงของในหน่วยงำนขำดหำยบ่อยคร้ัง มีเงินสดขำด-เกินบญัชีเป็นประจ ำ 
สินคำ้คงคลงั วสัดุอุปกรณ์ขำดบญัชี พบสินคำ้แตกหัก เส่ือมคุณภำพเป็นจ ำนวนมำกผิดปกติ พบกำรใช้
วตัถุดิบในกำรผลิตสูงผิดปกติ มียอดลูกหน้ีคำ้งช ำระสูง ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะและค่ำท่ี
พกั ค่ำเล้ียงรับรอง มีจ ำนวนสูงมำกผดิปกติ และอำจพบวำ่มีกำรโอนหน้ีส่วนตวัท่ีไม่ดีใหบ้ริษทัฯ กำรพบวำ่
ลูกหน้ีท่ีผิดนัดมีควำมสัมพนัธ์พิเศษกบัผูบ้ริหำรของหน่วยงำน กำรสั่งซ้ือผ่ำนผูข้ำยเพียงกลุ่มเดียว กำร
จดัซ้ือไม่มีกำรประกวดรำคำ กำรสืบรำคำ กำรบนัทึกบญัชีท่ียุง่เหยงิ เป็นตน้ 

ส ำหรับในกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตบริษัทก ำหนดให้ใช้รูปแบบเดียวกับ Anti-
Corruption Assessment Report ตำมขั้นตอนหลกั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

ขั้นตอนท่ี 1 : กำรเตรียมกำรเพื่อก ำหนดเกณฑ์กำรวดัควำมเส่ียงในดำ้นผลกระทบ (Impact) และ
โอกำสท่ีจะเกิด (Likelihood of Occurrence) รวมทั้งก ำหนดระดับควำมเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ (Risk 
Appetite) 

ขั้นตอนท่ี 2 : กำรระบุควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต สำเหตุหลกัของควำมเส่ียง และผลกระทบของ
ควำมเส่ียง ตลอดจน กำรวเิครำะห์ควำมรุนแรงและโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียงก่อนค ำนึงถึงมำตรกำรควบคุม
ภำยในท่ีมีอยู ่
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ขั้นตอนท่ี 3 : กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั กำรวิเครำะห์ควำมรุนแรง
และโอกำสท่ีจะเกิดควำม เส่ียงหลงัจำกมีมำตรกำรควบคุมภำยในปัจจุบนั 

ขั้นตอนท่ี 4 : กำรจดัหำมำตรกำรเพื่อลดควำมเส่ียงลงให้อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ หำก
มำตรกำรควบคุมภำยใน ท่ีด ำเนินงำนอยูใ่นปัจจุบนัไม่เพียงพอต่อกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต 

บริษทัไดก้ ำหนดมำตรกำรกำรป้องกนักำรทุจริตในหน่วยงำนไวด้งัน้ี 

มาตราการป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน  

1.กำรหำ้มมิใหบุ้คคลคนเดียวท ำงำนตั้งแต่ตน้จนจบในต ำแหน่งงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเงินท่ีส ำคญั 

2. กำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีระหวำ่งกำรรับสินคำ้ กำรส่งสินคำ้ กำรผลิต และฝ่ำยบญัชี ฝ่ำยกำรเงิน 

3. กำรจดัสถำนท่ีเก็บท่ีปลอดภยั เหมำะสม มีระบบป้องกนักำรขโมยหรือจดั รปภ.ใหเ้หมำะสมกบั

มูลค่ำของทรัพยสิ์นท่ีจดัเก็บ เช่น กำรควบคุมอุณภูมิ ควำมสะอำด กำรติดตั้งสัญญำณเตือนภยั 

ระบบ CCTV  

4. กำรโยกยำ้ยพนกังำนท่ีเป็น Key Employee หรือพนกังำนระดบัหัวหน้ำงำน ท ำงำนส ำคญัของ

สำยงำนใดสำยงำนหน่ึงเป็นเวลำนำน สับเปล่ียนหน้ำท่ีกำรงำนเป็นระยะอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้ง

กำรบงัคบัใหล้ำหยดุพกัผอ่น 

5. กำรก ำหนดบทลงโทษพนกังำนท่ีท ำกำรทุจริตอย่ำงเขม้งวด กำรบนัทึกประวติัพนักงำนท่ีถูก

ลงโทษทำงวินยั ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริตหรือยกัยอกทรัพยสิ์นเล็กๆนอ้ยๆ กำรก ำหนดกฎขอ้บงัคบัให้มี

กำรชดเชยค่ำเสียหำย กำรสูญหำยของทรัพยสิ์น 

6. กำรก ำหนดให้พนกังำนแจง้ภำระหน้ีสิน และสังเกตพฤติกรรมไม่พึ่งประสงค ์ไดแ้ก่ พนกังำนมี

หน้ีสินมำก ถูกทวงถำมจำกเจำ้หน้ี ท ำธุรกิจส่วนตวัขำดทุน มีรำยได้ไม่พอรำยจ่ำย ชอบเท่ียว

กลำงคืน เป็นผกีำรพนนั มีปัญหำครอบครัว ติดยำเสพติด ถูกด ำเนินคดีฐำนเป็นหน้ีบุคคลภำยนอก 

(บตัรเครดิต ธนำคำร บริษทัเงินด่วน) มีอคติต่องำนในหน้ำท่ี มีควำมเก็บกดสูง และเป็นคน

ฟุ่มเฟือยทะเยอทะยำนเกินตวั 

7. กำรประกำศเจตนำรมณ์นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

บริษทัไดจ้ดัท ำตำรำงประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต,ตำรำงโอกำสท่ีเกิดกำรทุจริต,ตำรำงผลกระทบ

จำกกำรทุจริต ตำมเอกสำรแนบ 
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แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ง. – แบบรำยงำนกำรเปีดเผยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

 

เรียน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ขำ้พเจำ้ ช่ือ...................................................................                 ต ำแหน่ง.................................................................................  
สงักดั  ...............................................................  ขอรำยงำนกำรเปิดเผยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ส ำหรับกรณีดงัน้ี 
(โปรดท ำเคร่ืองหมำย X ในช่อง  ) 
                         รำยงำนคร้ังแรก                               รำยงำนประจ ำปี                                      รำยงำนในระหวำ่งปี                                                                                                                              
ขำ้พเจำ้ขอเปิดเผยวำ่ ขำ้พเจำ้ 
  ไม่ม ี รำยกำรท่ีอำจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั เด็มโก ้
   ม ี      รำยกำรท่ีอำจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั เด็มโก ้ โดยมีลกัษณะของรำยกำร ดงัต่อไปน้ี 

 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร รอง/ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำรฝ่ำย เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือเป็นผูถื้อหุ้น
ส ำคญัในกิจกำรท่ีเป็น คู่สัญญำกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้กิจกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรแข่งกนักบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้หรือบริษทัผูเ้สนอรำคำ ใน
กำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง/จำ้งท่ีปรึกษำกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้

    กำรมีคู่สมรส บิดำ มำรดำ พ่ีน้อง บุตร/บุตรบุญธรรม ตลอดจน คู่สมรสของบุตร เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร รอง
กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือเป็นผูถื้อหุน้ส ำคญัในกิจกำรท่ีเป็นคู่สญัญำกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้กิจกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรแข่ง
กนักบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้หรือบริษทัผูเ้สนอรำคำในกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง/จำ้งท่ีปรึกษำกบักลุ่ม บริษทัเด็มโก ้โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(กรุณาแนบเอกสารเพ่ิมเติม ถ้ามี) 

 

ช่ือ...................................... ........................................................................... ............................................................. เก่ียวขอ้งเป็น 

บริษทั ................................................................................................................................................................................  

 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ รำยงำนฉบบัน้ีและเอกสำรเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เป็นควำมจริงทุกประกำร 

ลงช่ือ ...............................................  

วนัท่ี ................................................  

 

 

 

แบบ Col 1 



                                                                                                               บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
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แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนกังานระดบั Staff 3 จนถึง AVP 
 

ขำ้พเจำ้...................................................ต  ำแหน่ง...............................สงักดั................................... 
  ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำย/เทียบเท่ำ........................................................... 
  ผูจ้ดักำรส่วน/เทียบเท่ำ.......................................................... 
  หวัหนำ้ส่วน.......................................................................... 
  พนกังำน............................................................................... 
 
 ขำ้พเจำ้ขอเปิดเผยวำ่     ขำ้พเจำ้ไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใดๆ 
            ขำ้พเจำ้มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คือ .......................................... 
.................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่รำยละเอียดตำ่งๆ ท่ีใหไ้วน้ี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
         ลงช่ือ................................................... 
                  (                                                 ) 
                   วนัท่ี......................................... 

 
ความเห็นของผู้บังคบับญัชา 

 

ทรำบ และ ส ำหรับผูท่ี้มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 
                    งดออกเสียงในวำระท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
                    ถอนตวัจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรนั้น 
                    อ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
 
                                                                                                 ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                          (                                              ) 
                                                                                                          ต  ำแหน่ง.................................. 
                                                                                                          วนัท่ี......................................... 

 

 

 

 

 

แบบ CoI 2 



                                                                                                               บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
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ตารางการประเมนิความเส่ียงทุจริต 

โอกำสเกิด 
(ตำรำง 1) 

สถำนกำรณ์เกิดจริง 
 

ควำมเส่ียงเกิดกำรทุจริต 
ผลกระทบจำกกำรทุจริต  (ตำรำง 2) 

คว
ำม
รุน

แร
ง 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มำตรกำรป้องกนัและกำรควบคุมภำยใน 
ช่ือเสียง 
ภำพพจน์ 

กฏหมำย ลูกคำ้ กำรเงิน 
ทรัพยำกร
บุคคล 

1 

นอ้
ยม

ำก
 < 

10
% 

        

 

 

2 

นอ้
ย 1

0 -
25
% 

        

 

 

3 

ปำ
นก

ลำ
ง 2

6-5
0%

 

        

 

 

4 

สูง
 50

 - 7
5%

 

        

 

 

5 

สูง
มำ
ก  
> 7

5%
 

        

  

 


