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คู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
(Fraud Risk Management Manual)
1. บทนา
บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) (“เด็มโก้” หรื อ “บริ ษทั ”) มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุ รกิ จอย่างซื่ อสัตย์มีคุณธรรม และ
โปร่ งใส โดยยึดมัน่ ในความรั บผิดชอบต่ อสัง คมและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทุ กกลุ่ ม ตามหลักบรรษัทภิ บ าลที่ ดี และ
จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จ การบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ตเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ช่วยให้เด็มโก้สามารถ
ดาเนินธุ รกิจตามความมุ่งมัน่ ที่กาหนดไว้ได้
1.1 วัตถุประสงค์
เด็มโก้จดั ทา “คู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1.1.1 กาหนดมาตรการหรื อกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการป้ องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อความเสี่ ยงด้าน
การทุจริ ต
1.1.2

ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละตาแหน่งงานในการป้ องกัน ตรวจพบ และ
ตอบสนอง ต่อความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตให้ชดั เจน และเป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดี

1.1.3

กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้บุคลากรของเด็มโก้สามารถป้ องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองการ
ทุจริ ต ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ในกรณี ที่มีความสงสัยหรื อพบการกระทาที่เกี่ยวกับการทุจริ ต

1.2 ขอบเขตของคู่มือ
คู่มื อการบริ หารความเสี่ ยงด้า นการทุ จริ ตฉบับ นี้ ค รอบคลุ มการดาเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษ ทั
คณะกรรมการ ชุ ดย่อย ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรทุกท่าน ทั้งในบริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อยในเครื อทั้งหมด (รวมเรี ยกว่า “บุคลากรของเด็มโก้”) ตลอดจน ตัวแทน ตัวกลาง ผูร้ ับจ้างอิสระ ที่
ปรึ กษา ที่กระทาการหรื อดาเนินการใน นามเด็มโก้ (รวมเรี ยกว่า “ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจ”)
ทั้งนี้ คู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ ’’นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ” ซึ่ งได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยกาหนดมาตรการป้ องกัน ตรวจพบ และ
ตอบสนองต่อการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ (“มาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ”) และสามารถใช้
ควบคู่กบั “คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจ”
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2. นโยบายการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
เด็มโก้ยดึ ถือจริ ยธรรมและคุณธรรมเป็ นหลักสาคัญในการประกอบธุ รกิจและจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทาใดๆ
ที่อาจนาไปสู่ การทุ จริ ตและคอร์ รัปชัน่ แม้ว่าการกระทานั้นเป็ นการเอื้อประโยชน์แก่ บริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าบุ คลากรของเด็มโก้ จะไม่เพิกเฉยต่อการทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่น บุ คลากรของเด็มโก้ทุกคนต้องทา
ความเข้าใจและปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่อต้าน การทุ จริ ตและคอร์ รัปชัน่ คู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการ
ทุจริ ต คู่มือการกากับดู แลกิ จการที่ ดีและจรรยาบรรณ ในการดาเนิ นธุ รกิ จ คู่มือกระบวนการปฏิ บตั ิงานที่
เกี่ยวข้อง และนโยบายอื่นๆ ของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
ทั้งนี้ เด็มโก้ให้คามัน่ ว่าจะดาเนิ นการสอบสวนกรณี ตอ้ งสงสัยเกี่ยวกับการทุจริ ตทุกกรณี อย่างละเอียดถี่ ถว้ น
และเหมาะสม โดย ไม่คานึ งถึ งปั จจัยภายนอกอื่นๆ (อาทิเช่ น ตาแหน่ งงาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานใน
บริ ษทั หรื อความสัมพันธ์ภายในบริ ษทั ของผูถ้ ูกกล่าวหา) โดยเด็มโก้จะดาเนิ นการสอบสวนอย่างเป็ นกลาง
ปราศจากอคติ นอกจากนี้ เด็มโก้จะลงโทษผูก้ ระทาผิดตาม มาตรการสู งสุ ด และหากการสอบสวนพบว่ามี
บุคลากรที่รับรู ้ กรณี การทุจริ ตนั้น แต่ละเลยในการรายงาน เด็มโก้จะพิจารณา ลงโทษทางวินยั บุคลากรท่าน
นั้นเช่นกัน
3. คานิยามของการทุจริ ตและการกระทาที่ถูกจัดว่าเป็ นการทุจริ ต
3.1 คานิยามของการทุจริ ต
คานิยามของการทุจริ ตในคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตฉบับนี้ หมายถึง การกระทาโดยเจตนาเพื่อ
แสวงหา ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ทั้งนี้ การทุจริ ตสามารถแบ่งได้
เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
3.1.1 การยักยอกทรัพย์สิน
การกระทาใดๆก็ตามที่นาไปสู่ การครอบครองทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างไม่ถูกต้อง หรื อเป็ นเหตุให้
บริ ษทั สู ญเสี ย ทรัพย์สิน โอกาสหรื อผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น (อาทิเช่น คนในครอบครัว ญาติ มิตร เป็ นต้น)
3.1.2 การคอร์ รัปชัน่
การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบกระทาการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์อนั มิควรได้ ทั้งต่อองค์กร
ตนเอง หรื อผูอ้ ื่น ทั้งนี้ การคอร์ รัปชัน่ ครอบคลุ มถึ ง การให้ และ/หรื อรับสิ นบน การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์การข่มขู่และ/หรื อ เรี ยกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวก
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3.1.3 การทุจริ ตในการรายงาน
การปรั บปรุ งแก้ไขรายงานต่างๆ ไม่ว่า จะเป็ นทางการเงิ น เช่ น งบการเงิ น บันทึ ก การเงิ น หรื อ
รายงาน ที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อปิ ดบังการยักยอกทรัพย์หรื อการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรื อเพื่อหา
ประโยชน์ต่อตนเองและ ผูอ้ ื่น ซึ่ งส่ งผลให้งบการเงิน บันทึกการเงิน หรื อรายงานต่างๆ ของบริ ษทั
ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
ดังนั้น คานิยามของ “การทุจริ ต” ในคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการ
ยักยอกทรัพย์สิน การทุจริ ตในการรายงาน ตลอดจน การคอร์ รัปชัน่
3.2 การกระทาที่ถูกจัดว่าเป็ นการทุจริ ต
จากคานิยามดังที่กล่าวมาข้างต้น ตัวอย่างของการกระทาดังต่อไปนี้จดั เป็ นการทุจริ ต
•
การปฏิบตั ิงานอย่างไม่ซื่อสัตย์หรื อมีความจงใจที่จะทุจริ ต
•
การใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ผิดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
•
การยักยอกหรื อลักขโมยทรัพย์สินของบริ ษทั
•
การบิดเบือนหรื อปิ ดบังข้อมูลโดยเจตนา
•
การรายงานข้อมูลทางการเงินหรื อธุ รกรรมทางการเงินอย่างไม่ถูกต้อง โดยเจตนา
•
การเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกกาหนดให้เป็ นความลับหรื อความลับทางการค้าของบริ ษทั ให้แก่บุคคลภายนอก
•
การนาข้อมูลภายในบริ ษทั ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยแก่สาธารณชนไปใช้หาผลประโยชน์
•
การแสวงหา เรี ยกร้องหรื อรับของที่มีมูลค่าจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจ
•
การเสนอสิ่ งที่มีมูลค่าให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนเพื่อให้ดาเนิ นการในทางที่
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งนี้ การกระทาข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างของการกระทาทุจริ ตเท่านั้น หากบุคลากรของเด็มโก้มีความสงสัย
ว่า กิ จกรรมบางอย่า งเป็ นการทุ จ ริ ต หรื อไม่ ท่ า นสามารถขอค าแนะนาได้ (ตามล าดับ ) จากหน่ วยงาน
ดังต่อไปนี้
•
•
•
•

หัวหน้างานโดยตรงของท่าน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
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4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
บุ ค ลากรทุ ก ระดับ ของเด็ ม โก้ต้อ งปฏิ บ ัติ ตนตามหลัก จริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมของบริ ษ ัท อย่า งเคร่ ง ครั ด
ตลอดจน ให้การสนับสนุ น นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมถึง คู่มือการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านการทุจริ ตอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ คู่มือฉบับนี้ อาจกาหนดความรับผิดชอบเพิ่มเติมให้แก่ผมู ้ ีอานาจหรื อผูบ้ ริ หาร
บางหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น เพื่อร่ วมกันบริ หารความเสี่ ยง ด้านการทุจริ ต โดยหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพิ่มเติมดังกล่าวจะถูกระบุไว้ในภาคผนวก ก ของคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการ ทุจริ ตฉบับนี้
เด็มโก้ถือเป็ นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่บุคลากรทัว่ ไปจนถึงระดับคณะกรรมการบริ ษทั ที่จะต้องทา
ความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
การทุจริ ตฉบับนี้ โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ทั้งนี้ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและคู่มือดังกล่าวอาจนามาซึ่ ง
การลงโทษทางวินยั ได้
5. มาตรการป้ องกันการทุจริ ต (Fraud Prevention)
มาตรการป้ องกันการทุจริ ตสามารถช่ วยเด็มโก้ลดความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิ ดการทุจริ ตในองค์กรได้ ดังนั้น
การประเมิน ความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต การออกแบบและปฏิบตั ิงานตามการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อลด
ความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต ตลอดจน การสร้างจิตสานึ กและค่านิ ยมในการต่อต้านการทุจริ ตให้แก่บุคลากรของ
เด็มโก้ เป็ นปั จจัยสาคัญในการช่ วยป้ องกัน การเกิ ดการทุ จริ ตในองค์กร ทั้งนี้ มาตรการปั องกันการทุ จริ ต
ภายใต้คู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
5.1 การประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
หลักการและเหตุผล
1. การป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตของแต่ละบริ ษทั มีความเสี่ ยงต่างกัน บริ ษทั ที่ทาธุ รกิจให้บริ การ
ด้านโครงสร้ างพื้นฐานต่อภาครั ฐจะมี ความเสี่ ยงในการทุ จริ ตแตกต่างจากบริ ษทั ที่ ให้บริ การต่อ
ภาคเอกชน
2. การประเมินความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธภาพ หมายถึง การเข้าใจบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทางาน
ของบริ ษทั บุ คลากรหรื อหน่ วยงานที่ บริ ษทั ดาเนิ นกิ จการด้วย ทั้งภาครั ฐและเอกชน รวมถึ งการ
เข้าใจแผนงานการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการควบคุมภายในที่บริ ษทั ดาเนิ นการอยู่และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
3.

การประเมินความเสี่ ยงการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่ อง ควรทาควบคู่
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ไปกับการประเมินความเสี่ ยงด้านอื่ นๆ เพื่อเป็ นการใช้ทรั พยากรของบริ ษทั ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลสู งสุ ด
การประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ทุกหน่ วยงานในเด็มโก้ดาเนิ นการเชิ งรุ ก
เพื่อระบุ ประเมิน และทบทวนความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ตขององค์กร รวมทั้ง สร้ างความตระหนักถึ ง
ความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตที่อาจเกิ ดขึ้น และผลกระทบต่อวัตถุ ประสงค์และการดาเนิ นงานขององค์กร
เพื่อให้มนั่ ใจว่าความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตได้ถูกระบุ และจัดการอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หาร
ของทุ ก หน่ ว ยงานต้อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการให้ ข ้อ มู ล ความเสี่ ย งด้า นการทุ จ ริ ต ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน
หน่วยงานของตน
การประเมินความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ทุกหน่ วยงานในเด็มโก้ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ
การจัดซื้ อจัดจ้างของหน่ วยงานรั ฐ ได้แก่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
การไฟฟ้ านครหลวง รวมถึ งหน่ วยงานภาครั ฐอื่นๆ ที่ เด็มโก้ อาจต้องเข้าร่ วมประมูลงานและหรื อรั บ
สัมปทาน ตามการแสดงความประสงค์ในการจัดซื้ อจัดจ้าง การเข้าทาเอกสารสัญญาตามการประกาศ
จัดซื้ อจัดจ้าง การเข้าร่ วมประมูลงานเพื่อให้ได้รับคัดเลือกเป็ นผูช้ นะการประมูล การดาเนิ นงานกับการ
เบิกจ่ายเงินตามงวดงานหรื อสิ้ นสุ ดสัญญา ทั้งนี้ รวมถึงการขอเพิ่ม ลด งานที่ไม่ระบุไว้ในสัญญาจัดซื้ อ
จัดจ้าง ทั้งนี้ เพราะทุ กขั้นตอนของการจัดซื้ อจัดจ้างตั้งแต่การกาหนดคุ ณลักษณะ(Specification) การ
คานวณราคากลาง การประมูลงานหรื อ ประกวดราคา การลงนามในสัญญา การบริ หารสัญญา การ
ตรวจรับงาน การเบิกจ่ายเงิน ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ ยงที่สามารถก่อให้เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้
ดังนั้นเพื่อการป้ องกันการเข้าไปเป็ นผูส้ มรู ้ ร่วมคิ ด การทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นของกรรมการผูบ้ ริ หารและ
พนักงานของเด็มโก้ จึ งได้กาหนดการประเมิ นความเสี่ ยงในการเกิ ดคอร์ รัปชั่นและการบริ หารความ
เสี่ ยง โดยการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การเตรี ยมการเพื่อกาหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ ยงในด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood of Occurrence) รวมทั้งกาหนดระดับความเสี่ ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
ขั้นตอนที่ 2 : การระบุความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต สาเหตุหลักของความเสี่ ยง และผลกระทบของความเสี่ ยง
ตลอดจน การวิเคราะห์ความรุ นแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงก่อนคานึ งถึงมาตรการควบคุมภายในที่มี
อยู่
ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั การวิเคราะห์ความรุ นแรงและโอกาส
ที่จะเกิดความ เสี่ ยงหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปั จจุบนั

6

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

ขั้นตอนที่ 4 : การจัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงลงให้อยู่ใ นระดับ ที่ องค์ก รยอมรั บได้ หากมาตรการ
ควบคุมภายใน ที่ดาเนินงานอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อการป้ องกันความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงกาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาแก่ผบู ้ ริ หารสาหรับการประเมิน
ความเสี่ ยง ด้านการทุจริ ต รวมทั้ง เป็ นผูร้ วบรวมผลการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต เพื่อจัดทาเอกสาร
ความเสี่ ยง ด้า นการทุจริ ตขององค์ก ร ซึ่ งครอบคลุ มถึ งแผนภาพความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต (Fraud Risk
Profile) และทะเบียนความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต (Fraud Risk Register) ตลอดจน ทาหน้าที่ติดตามการ
ดาเนิ นงานตามแผนจัดการความเสี่ ย ง เพื่ อน าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ผูบ้ ริ หาร และ คณะกรรมการหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม หน่ วยงานหรื อคณะทางานดังกล่าวมี หน้าที่เพียงการให้คาปรึ กษาและรวบรวมข้อมูลความ
เสี่ ยงเท่านั้น การ ระบุและประเมินความเสี่ ยง รวมทั้งการจัดหามาตรการเพื่อลดหรื อจัดการความเสี่ ยง ถื อ
เป็ นหน้าที่โดยตรง ของผูบ้ ริ หารในแต่ละหน่ วยงานขององค์กร นอกจากนี้ หน่ วยงานตรวจสอบภายในมี
หน้า ที่ ป ระเมิ นความเพี ย งพอ และความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบควบคุ ม ภายในที่ ร ะบุ ข้ ึ นระหว่า งการ
ประเมินความเสี่ ยง ซึ่ งหากการควบคุมภายในที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ ยงระบุข้ ึนยังไม่เพียงพอหรื อไม่มี
ประสิ ทธิ ผล หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ความเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผบู ้ ริ หาร เพื่อจัดหา
มาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
ทั้งนี้ เด็มโก้ควรประเมินและทบทวนความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตเป็ นประจาทุกปี เพื่อระบุความเสี่ ยงเพิ่มขึ้น
หรื อการเปลี่ ยนแปลงของระดับความเสี่ ยงที่ มีอยู่ในแต่ละปี ซึ่ งสามารถเปลี่ ยนแปลงจากปั จจัยต่างๆ เช่ น
การเปลี่ ยนแปลงกระบวนการปฏิ บตั ิงาน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ การเปลี่ยนหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของบุคลากรในบริ ษทั หรื อวิธีการทาทุจริ ตแบบใหม่ๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ หากบริ ษทั เริ่ มจัดทา
การประเมินความเสี่ ยงองค์กร (Enterprise Risk Assessment) ผูบ้ ริ หารสามารถพิจารณาดาเนินการประเมิน
ความเสี่ ยง ด้านการทุจริ ตพร้อมกับการประเมินความเสี่ ยงองค์กรได้
5.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
เด็มโก้จดั ให้มีนโยบาย คู่มือปฏิ บตั ิงาน และมาตรการเพื่อต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เช่ น นโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ คู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต คู่มือการกากับดูแลกิ จการที่ ดี
และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจ แนวทางปฏิบตั ิในการสนับสนุ นและช่วยเหลือทางการเมือง แนวทาง
ปฏิบตั ิในการบริ จาคเพื่อการกุศลและการให้เงิน สนับสนุน และแนวทางปฏิบตั ิในการรับหรื อให้ ของขวัญ
ของกานัล และการเลี้ ยงรับรอง เป็ นต้น เพื่อให้บุคลากรของ เด็มโก้เข้าใจหลักการด้านจริ ยธรรมและแนว
ทางการปฏิบตั ิงานที่ดีของบริ ษทั รวมทั้ง เพื่อสร้างความตระหนัก จิตสานึ ก และค่านิ ยมในการต่อต้านการ
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ทุจริ ตให้แก่บุคลากรของเด็มโก้ ทั้งนี้ นโยบาย คู่มือปฏิบตั ิงาน และมาตรการที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษ ทั นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรและหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย และคู่มือที่เกี่ยวข้องเป็ นประจาอย่างน้อยทุก 2 ปี เพื่อให้มนั่ ใจว่า
ความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตได้ถูกจัดการและการเปลี่ยนแปลงทางการดาเนิ นงานและทางกฎหมายได้รับการ
ครอบคลุมในนโยบายอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้บริ ษทั ต้องสื่ อสารและกาหนดขั้นตอนการสื่ อสารนโยบาย คู่มือปฏิบตั ิงาน และมาตรการที่เกี่ยวข้องแก่
บุคลากรของเด็มโก้ รวมทั้งสื่ อสารนโยบายและมาตรการให้บุคคลภายนอก (ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทางธุ รกิจและ
สาธารณชน) รับทราบ โดย บุคลากรของเด็มโก้ในทุกระดับ มีหน้าที่ศึกษา และทาความเข้าใจเนื้ อหารวมถึง
ปฏิบตั ิตามนโยบาย คู่มือปฏิบตั ิงาน และมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด
5.3 การสื่ อสารและการจัดอบรม
การสื่ อสารและการจัดอบรมถือเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในมาตรการป้ องกันการทุจริ ต เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
และความตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามนโยบายและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ ตลอดจน มาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หาร ความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตขององค์กร รวมทั้ง ให้บุคลากรของเด็มโก้สามารถเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ช่วยป้ องกัน และตรวจพบการทุจริ ตในองค์กรได้ ตลอดจนการสื่ อสารแก่ผเู ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และความโปร่ งใสในการดาเนินงานของเด็มโก้
ดัง นั้น ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลต้อ งจัด ท าแผนการสื่ อ สารนโยบายและมาตรการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และ
คอร์ รั ป ชั่น ประจ าปี อย่ า งเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ให้ แ ก่ บุ ค ลากรของเด็ ม โก้แ ละผู ้เ กี่ ย วข้อ งทางธุ ร กิ จ
ตลอดจน กาหนดช่ องทางการสื่ อสาร เช่ น จดหมายข่าวภายในบริ ษทั (Newsletters) แผ่นป้ ายโฆษณา
(Poster) แผ่นพับ (Brochure) การจัดอบรม (Training)
หรื อการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) เป็ นต้น ให้เหมาะสมแก่ผรู ้ ับสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยแผนงาน และช่ องทางการสื่ อสารดังกล่ าวต้องได้รับ การทบทวนและอนุ ม ตั ิ โดยประธานเจ้าหน้า ที่
บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจาทุ กปี นอกจากนี้ เพื่อให้มนั่ ใจในประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสาร
แผนงานและช่องทางการสื่ อสารที่กาหนดขึ้นควรได้รับการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน
โดยหน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อให้มนั่ ใจว่า กิ จกรรมที่ จดั ขึ้ น นั้นเพี ย งพอและสามารถสร้ างความ
ตระหนักให้แก่บุคลากรของเด็มโก้ รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจทั้งหมด
แผนการสื่ อสารต้อ งครอบคลุ ม ถึ ง การจัด อบรมเกี่ ย วกับ นโยบายและมาตรการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ ตลอดจน การจัดอบรมอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี ให้แก่
บุคลากรของเด็มโก้ท้ งั หมด ทั้งนี้ เนื้ อหาการอบรมควรประกอบไปด้วยมาตรการต่อต้านการทุ จริ ตและ
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คอร์ รัปชัน่ ความคาดหวังของเด็มโก้ ต่อการดาเนิ นงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และ
บทลงโทษหากบุคลากรของเด็มโก้ไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรการนี้ เพื่อให้บุคลากรของเด็มโก้มีความเข้าใจและมี
ทักษะในการปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ รวมถึง คู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
การทุจริ ตฉบับนี้ได้
5.4 การสอบทานประวัติของบุคลากรและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทางธุ รกิจ
การสอบทานประวัติของบุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้การป้ องกันการทุจริ ต
มีประสิ ทธิ ภาพ โดยเด็มโก้มอบหมายให้ฝ่ายทรั พยากรบุ คคลหรื อผูท้ ี่ได้รับการมอบหมายจากบริ ษทั ทา
หน้าที่สอบทานประวัติของบุคลากรก่อนการจ้างงาน หรื อการเลื่อนตาแหน่ง และฝ่ ายจัดซื้ อหรื อผูท้ ี่ได้รับ
การมอบหมายจากบริ ษ ัท ท าหน้า ที่ ส อบทานประวัติข องผูเ้ กี่ ย วข้องทางธุ ร กิ จ ก่ อ นการเริ่ ม สั ญญาหรื อ
ธุ รกรรมระหว่างกัน ทั้งนี้ การสอบทานสามารถทาได้ตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง และ
ได้รับการยินยอมจากบุคลากรหรื อผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจ ดังต่อไปนี้
•

การสอบทานประวัติ ของบุ คลากรก่ อนการจ้ างงาน เพื่ อตรวจสอบคุ ณสมบัติ ความเหมาะสม และ
ประสบการณ์ ของผูส้ มัครงาน

•

การสอบทานประวั ติ ข องบุ ค ลากรก่ อ นจะมอบหมายให้ ดารงตาแหน่ งสาคั ญ ภายในบริ ษั ท
เช่น คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารงานระดับสู ง บุคลากรในหน่วยงานการเงิน เป็ นต้น เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติ ประสบการณ์ความน่าเชื่อทางการเงิน บุคคลอ้างอิง หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดารงตาแหน่งใหม่

•

การสอบทานประวัติของผู้ เกี่ยวข้ องทางธุ รกิจโดยเฉพาะผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ให้ บริ การแก่ บริ ษั ท
เพื่อให้ สามารถตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อ สถานะทางการเงิ น ชื่ อเสี ยง และคุ ณสมบัติที่เกี่ ยวข้องกับ
สิ นค้าหรื อบริ การของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทางธุ รกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และบุ คลากรที่ดารงในตาแหน่ งที่สาคัญตามที่ กาหนดโดยฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิ จ ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้นต่อ
ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้จ ัด การใน “แบบรายงานความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ”
(ภาคผนวก ข) เป็ นประจาทุกปี และในระหว่างปี หากมี ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลกระโยชน์ได้ ทั้งนี้ เด็มโก้ห้ามไม่ให้บุคลากรที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง และจะลงโทษบุคลากรที่ไม่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างทันท่วงที
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5.5 การควบคุมภายใน
การควบคุ ม ภายในเป็ นกระบวนการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ถู ก กาหนดร่ วมกันโดยคณะกรรมการบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หาร
ตลอดจน บุคลากร ขององค์กรทุ กระดับชั้น เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าวิธีการหรื อการ
ปฏิบตั ิงานตามที่กาหนดไว้จะช่วยให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ดังนั้น การควบคุมภายในถือเป็ นเครื่ องมือ
เบื้องต้นของเด็มโก้ในการป้ องกัน การทุจริ ตในกระบวนการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารใน
แต่ละหน่วยงานต้องออกแบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมสาหรับกระบวนการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน เพื่อจัดการและลดความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต ที่ร่วมกันระบุในการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
ให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ ตลอดจน สื่ อสาร ทาความเข้าใจและควบคุมติดตามการดาเนิ นงานของ
บุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบตั ิงานตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดขึ้น
ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานต้องจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานหรื อกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สาหรับทุกกระบวนการ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารของหน่วยงานสอบทานและอนุ มตั ิให้มีผลบังคับใช้ โดยคานึงถึง
การแบ่ ง แยกหน้า ที่ อย่า งชัด เจนในการก าหนดหน้า ที่ ข องบุ ค ลากรในการดาเนิ นงานตามขั้นตอนหรื อ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีความโปร่ งใส เป็ นอิสระ และสามารถช่วยป้ องกันหรื อตรวจ
พบความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตได้ รวมทั้ง จัดเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ในช่องทางที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงได้ และสื่ อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารในแต่ละหน่ วยงานควรทบทวนขั้นตอนปฏิ บตั ิ งานหรื อกระบวนการปฏิ บตั ิ งานเป็ น
ประจา อย่า งน้อยทุ ก 2 ปี หรื อเมื่ อมี การเปลี่ ย นแปลงที่ ก ระทบต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านอย่างเป็ นสาระส าคัญ
เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าขั้นตอน การปฏิ บตั ิงานหรื อกระบวนการปฏิ บตั ิงานนั้นสอดคล้องกับหลักการควบคุ ม
ภายในที่ดีและการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของเด็มโก้มอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูป้ ระเมินความเพียงพอ ความ
เหมาะสม ตลอดจนความมีป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในขององค์กร พร้ อมให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุ ง/พัฒนาการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
สามารถป้ องกันและตรวจพบความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต โดยหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องหารื อผลการตรวจสอบกับผูบ้ ริ หาร หน่ วยงานรับตรวจ เพื่อทาความเข้าใจและจัดหา
แนวทางปรับปรุ งและพัฒนาการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง รวมทั้ง รายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุ กไตรมาส ทั้ง นี้ ผูบ้ ริ หาร แต่ละหน่ วยงานมี
หน้าที่รับผิดชอบในการนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งและพัฒนาจากแนวทางที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เสนอแนะ
อนึ่ ง เมื่อเด็มโก้เริ่ มดาเนิ นการตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ หน่วยงานตรวจสอบภายในมี
หน้าที่ประเมิน การออกแบบและความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในสาหรับมาตรการดังกล่าว และ
รายงานผล การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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6. มาตรการตรวจพบการทุจริ ต (Fraud Detection)
มาตรการป้ องกันการทุจริ ตที่ดีสามารถช่ วยลดโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริ ตได้ในระดับหนึ่ ง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั
จาเป็ นต้องจัดทามาตรการตรวจพบการทุจริ ต เพื่อช่วยตรวจพบและรายงานการกระทาที่อาจเป็ นการทุจริ ตอย่าง
ทันท่วงที ดังนั้น กลไกการแจ้งเหตุหรื อเบาะแส และการรายงานการทุจริ ตเป็ นกิจกรรมหลักที่สามารถช่ วยให้
เด็ ม โก้ต รวจพบการทุ จ ริ ต นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า มาตรการตรวจพบการทุ จ ริ ต มี ค วามเหมาะสม มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล หน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องสอบทานการออกแบบและการควบคุมภายใน
ของมาตรการดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี ทั้งนี้ มาตรการตรวจพบการทุจริ ตประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
6.1 กลไกการแจ้งเหตุหรื อเบาะแส
ผูบ้ ริ หารกาหนดให้มีช่องทางที่น่าเชื่ อถือและเป็ นอิสระสาหรับการแจ้งเบาะแสเกี่ ยวกับการทุจริ ต รวมถึ ง
เปิ ดโอกาส ให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นบุคลากรของเด็มโก้หรื อบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยไม่
ต้องเปิ ดเผยตัวตนตลอดจน จัดให้มีกระบวนการป้ องกันผูแ้ จ้งเบาะแส เพื่อคุ ม้ ครองผูแ้ จ้งไม่ให้ถูกทาร้ าย
หรื อข่มขู่ในภายหลัง ซึ่ งช่วยส่ งเสริ มให้ บุคลากรของเด็มโก้มีความมัน่ ใจและรู ้สึกปลอดภัยในการแจ้งเหตุ
หรื อเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต
ดังนั้น บุ คลากรของเด็มโก้จึงมี หน้าที่ แจ้งเหตุ หรื อเบาะแสของการทุ จริ ตผ่านช่ องทางที่บริ ษทั กาหนดไว้
โดยเด็มโก้ จะลงโทษบุคลากรของเด็มโก้ที่ทราบหรื อมีขอ้ มูลของเหตุการณ์ที่อาจเป็ นการทุริต แต่ไม่ได้แจ้ง
ให้บุคคลที่รับผิดชอบ รับทราบ ซึ่ งเด็มโก้มีมาตรการคุ ม้ ครองผูแ้ จ้งเหตุหรื อเบาะแสตามความจริ งอย่าง
สุ จริ ต อย่างไรก็ตาม เด็มโก้จะลงโทษ ผูท้ ี่จงใจแจ้งเหตุหรื อเบาะแสที่ไม่เป็ นความจริ ง
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ในบัจจุบนั เด็มโก้กาหนดช่ องทางการแจ้งเหตุหรื อเบาะแสผ่าน 2 ช่องทางหลัก เพื่อให้บุคลากรของเด็มโก้
และบุคคลภายนอกแจ้งเหตุหรื อเบาะแสต่อคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1) จดหมายอีเล็กทรอนิคส์ (Email) ที่
1. นายวิทยา คชรักษ์

Email : Vitaya@demco.co.th

หรื อ

2. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ

Email : sanguan@demco.co.th

หรื อ

3. นายไมตรี ลักษณโกเศศ

Email : maitree@demco.co.th

หรื อ

4. นางสุ ทธารักษ์ ปัญญา

Email : suttharug_pan@demco.co.th

หรื อ

5. นายเสริ มศักดิ์ จารุ มนัส

Email : sermsak@demco.co.th

หรื อ

6. นายนริ ศ ศรี นวล

Email : naris@demco.co.th

หรื อ

7. เลขานุการบริ ษทั ฯ

Email : paitoongcc@demco.co.th

หรื อ

8. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ Email : wonruedee@demco.co.th
2) จดหมายทางไปรษณี ย ์ ตามที่อยูด่ า้ นล่าง
สานักงานตรวจสอบ
บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)
59 ม.1 ตาบลสวนพริ กไทย
อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
ทั้งนี้ เงื่ อนไขและขั้นตอนการพิจารณาเบาะแสและข้อร้ องเรี ยนระบุอยู่ใน “คู่มือการกากับดูแลกิ จการที่ ดี
และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจ” และเวปไซด์ของบริ ษทั ซึ่ งบุคลากรของเด็มโก้และบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงได้
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบการแจ้งเหตุหรื อเบาะแสต้องทบทวนและปรับปรุ งขั้นตอนการแจ้งเหตุ
หรื อเบาะแสให้เป็ นปั จจุบนั ตลอดจน สื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเหตุหรื อเบาะแสให้บุคลากรของเด็มโก้
และผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจทราบ
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ในกรณี ที่เด็มโก้มีช่องทางการแจ้งเหตุหรื อเบาะแสเพิ่มเติม ผูร้ ับผิดชอบต้องจัดทาขั้นตอนการแจ้งเบาะแส
และวิธีการ ปฏิบตั ิงานของผูร้ ับแจ้ง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุ งขั้นตอนดังกล่าวให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
นอกจากนี้ผรู ้ ับผิดชอบ ข้างต้นต้องกาหนดให้จดั ฝึ กอบรมแก่บุคลากรผูท้ าหน้าที่รับการแจ้งเหตุหรื อเบาะแส
เป็ นประจาทุกปี โดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การเก็บรักษาความลับ แนวปฏิบตั ิดา้ นจริ ยธรรม
และนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6.2 การรายงานการทุจริ ต
เมื่อมีการแจ้งเหตุหรื อเบาะแสการทุจริ ต ผูจ้ ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลจากการ
แจ้งเบาะแส และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับการทุจริ ต เช่น จานวนการแจ้งเบาะแสการทุจริ ต สรุ ปเหตุการณ์และ
สถานะของการดาเนิ นงานกรณี เกิดการทุจริ ตในองค์กร (สถานะการสอบสวน ข้อสรุ ปการตัดสิ นใจในการ
ลงโทษ และข้อมูลทางสถิติของการทุจริ ตในองค์กร) สถานะการปฏิบตั ิงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ )เป็ นต้น เพื่อรายงานต่อคณะผูบ้ ริ หารเป็ นประจาทุกเดือนและต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส ในกรณี ที่เบาะแสที่ได้รับแจ้งมีความรุ นแรงและจาเป็ นต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ผูจ้ ดั การหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานเหตุการทุจริ ตดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทันที
ทั้งนี้ ขอ้ มูลในรายงานจะต้องถูกเก็บเป็ นความลับ โดยผูจ้ ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตรง
ต่อผูม้ ีอานาจตามที่ได้กาหนดไว้เท่านั้น ห้ามมิให้แบ่งปั นข้อมูลไม่วา่ ในรู ปแบบใดก็ตามแก่หน่วยงานหรื อ
บุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. มาตรการตอบสนองต่อการทุจริ ตที่เกิดขึ้น (Fraud Response)
เด็มโก้จดั ทามาตรการตอบสนองต่อการทุจริ ต เพื่อแก้ไขและเยียวยาผลกระทบจากการเกิ ดทุจริ ต รวมทั้ง หา
วิธีการป้ องกันไม่ให้การทุจริ ตในประเภทเดียวกันเกิดขึ้นอีก โดยมาตรการตอบสนองต่อการทุจริ ตประกอบด้วย
การสอบสวนภายในการลงโทษและการเยียวยา และการเปิ ดเผยข้อมูล
7.1 การสอบสวน
เมื่อเกิดเหตุทุจริ ต เด็มโก้มอบหมายให้ผจู ้ ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูพ้ ิจารณาข้อมูลเบาะแสและ
เสนอขออนุ ม ัติ ต่ อ ประธานกรรมการหรื อ ประธานกรรมการบริ ห ารเพื่ อ ตั้ง คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริ งเมื่อเห็นว่าเบาะแสที่ได้มาเพียงพอและมีมูล ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง จะประกอบ
ไปด้วยตัวแทนจากหน่ วยงานต่างๆอย่างน้อย 3 คน และผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานของผูถ้ ูกกล่าวหา อาจ
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ได้รับเชิ ญให้เข้าร่ วมในการสอบสวนด้วยแล้วแต่ก รณี และดาเนิ นการสอบสวนตาม “คู่มื อขั้นตอนการ
ดาเนินโทษทางวินยั ” อย่างไรก็ตาม หากเด็มโก้ มีทรัพยากรไม่เพียงพอหรื อเห็นสมควรให้จดั หาผูเ้ ชี่ ยวชาญ
มาด าเนิ น การสอบสวนแทนบุ ค ลากรของหน่ ว ยงาน บริ ษ ัท อาจพิ จ ารณาให้ว่า จ้า งบุ ค คลภายนอกที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมได้ โดยดาเนินงานจัดจ้างตามขั้นตอนของฝ่ ายจัดซื้ อ
ในกระบวนการสอบสวนนั้น คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งต้องดาเนิ นงานด้วยความยุติธรรมและไม่
เปิ ดเผยข้อมูลแก่ ผทู ้ ี่ ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้อง รวมถึ งรายงานความคื บหน้าหรื อผลการสอบสวนให้แก่ ผูจ้ ดั การ
หน่วยงานตรวจสอบภายในรับทราบอย่างสม่าเสมอทุกเดือน เพื่อใช้ในการรายงานต่อคณะผูบ้ ริ หาร และใน
กรณี ที่ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง พบ อุ ปสรรคในการดาเนิ นการที่ อาจส่ ง ผลกระทบต่อบริ ษ ทั
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง ต้องรายงานต่ อผูจ้ ดั การ หน่ วยงานตรวจสอบใน เพื่ อรายงานเรื่ อ ง
ดัง กล่ า วแก่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบส าหรั บ หาทางแก้ไ ขอย่ า งทัน ท่ ว งที
นอกจากนี้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งต้องบันทึกการสอบสวนใน “บันทึกการสอบสวน” และเก็บ
หลักฐานทั้งเชิ งวัตถุ และอิ เล็กทรอนิ คส์ เป็ นเวลาอย่างน้อย 3 ปี หรื อจนกว่าสิ้ นสุ ดอายุความทางกฎหมาย
เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีหลักฐานเพียงพอหากต้องนาไปใช้ในชั้นศาล
นอกจากนี้เด็มโก้ตอ้ งจัดอบรมแก่บุคลากรที่สามารถดารงตาแหน่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งได้
เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคลากรดังกล่าวเข้าใจขั้นตอนการสอบสวนโดยละเอียด
และมีความรู ้ความสามารถในการดาเนินการสอบสวนอย่างเหมาะสมและยุติธรรม
ทั้งนี้ บริ ษทั ถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในการให้ความร่ วมมือแก่คณะกรรมการ
สอบสวน ข้อเท็จจริ งในการดาเนินการสอบสวน รวมถึงสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ งในด้านข้อมูลและการปฏิบตั ิงาน
7.2 การลงโทษและการเยียวยา
บทลงโทษที่เข้มงวดและเด็ดขาดเป็ นการแสดงจุดยืนของเด็มโก้ที่มีต่อการทุจริ ตให้ท้ งั พนักงานและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยในขณะที่ การเยียวยาผลกระทบจากการทุ จริ ตเป็ นสิ่ งที่ บริ ษทั ต้องให้ความสาคัญและ
ดาเนิ นการอย่างทันท่วงที เพื่อแสดงให้เห็ นถึ งความเอาใจใส่ และความมุ่งมัน่ ที่จะแก้ไขปั ญหาด้านการ
ทุจริ ต
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7.2.1

การลงโทษ

เมื่อการสอบสวนเสร็ จสิ้ นและพบว่ามีการทุจริ ตเกิดขึ้นจริ ง คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่นาเสนอ
ข้อเท็จจริ งและหลักฐานแก่ ผมู ้ ีอานาจ เพื่อพิจารณาบทลงโทษให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั
และกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ เด็มโก้กาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุ คคลเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
เสนอบทลงโทษต่อบริ ษทั โดยอ้างอิงตาม “คู่มือขั้นตอนการดาเนินโทษทางวินยั ” สาหรับขั้นตอนการ
ลงโทษและผูม้ ี อ านาจในการลงโทษ ซึ่ งจะต้อ งบัน ทึ ก วิธี ก ารพิ จ ารณา บทลงโทษ และข้อ สรุ ป
บทลงโทษใน “หนังสื อลงโทษทางวินยั ” โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทั้งหมด ต้องคัดเก็บไว้
คู่กบั เอกสารสาคัญในขั้นตอนการสอบสวนเป็ นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นอกจากนี้ ในกรณี ที่บทลงโทษ
ก่อให้เกิ ดความความเสี่ ยงด้านกฎหมายแก่บริ ษทั ตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งต้อง
ปรึ กษากับ ฝ่ ายกฎหมายและผูบ้ ริ หารให้ชดั เจนก่อนดาเนินการ
7.2.2

การเยียวยา

เมื่ อการสอบสวนเสร็ จสิ้ น ผูบ้ ริ หารต้องร่ วมพิจารณาหามาตรการเยียวยาจากเหตุการณ์ ทุจริ ตที่
เกิ ดขึ้น เช่ น การปรั บปรุ งหรื อเพิ่มเติมนโยบายของบริ ษทั การปรับปรุ งหรื อเพิ่มเติมการควบคุ ม
ภายใน การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตั ิงาน การฟั องร้องดาเนิ นคดีทางอาญาและ/หรื อทางแพ่ง การ
ขยายผลการสื บสวน เพื่อตรวจสอบการทุ จริ ตในส่ วนอื่ นๆ ที่ อาจมีความเกี่ ยวข้อง เป็ นต้น โดย
มอบหมายหน้าที่ให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง สาหรับมาตรการเยียวยาในแต่ละกรณี จัดทาแผนงาน
เยียวยา (Action Plan) พร้อมด้วยกรอบระยะเวลา ปฏิบตั ิงานเพื่อนาเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ และดาเนินการตามแผนงานเยียวยา ที่ได้รับการอนุมตั ิ
อนึ่ ง มาตรการเยียวยาต่างๆ ควรเป็ นไปในทิศทางเดียวกันสาหรับข้อกล่าวหาที่คล้ายคลึงกัน และ
ขั้นตอนปฏิบตั ิดงั กล่าวต้องกาหนดมาตรการเยียวยาสาหรับข้อกล่าวหาต่างๆ อย่างชัดเจน
7.3 การเปิ ดเผยข้อมูล
บริ ษทั กาหนดให้ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูเ้ ปิ ดเผยข้อ มู ล ส าคัญ เกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ต ต่ อ หน่ ว ยงานภายนอกที่ มี ห น้ า ที่ ก ากับ ดู แ ล (อาทิ เ ช่ น
สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย เป็ นต้น) หรื อต่ อ
สาธารณะ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั กาหนดให้การตัดสิ นใจเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตในแต่ละหัว
เรื่ องขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของประธานกรรมการบริ ษทั

15

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

ทั้งนี้ บริ ษทั ห้ามมิให้ผทู ้ ี่ ไม่มีหน้าที่หรื อไม่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดเผย
ข้อมูลด้านทุ จริ ต แก่ บุคคลอื่ นๆในบริ ษ ทั สื่ อมวลชน หรื อหน่ วยงานใดๆก็ตาม นอกจากนี้ บริ ษทั จะ
พิจารณาลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นโดยไม่มี ข้อยกเว้น
8. เอกสารอ้างอิงและอานาจรับผิดชอบการดาเนินการ
หลักการหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตฉบับนี้ อาจอ้างอิงถึงเอกสาร
ที่เด็มโก้ได้จดั ทาไว้อยูแ่ ล้ว โดยในกรณี ดงั กล่าวขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและอานาจรับผิดชอบให้เป็ นไปตาม
เอกสารอ้างอิงฉบับนั้นๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานนั้นอยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน หากบุคลากรของเด็มโก้มี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานตามคู่มือฉบับนี้สามารถขอคาแนะนาได้จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. การทบทวนและปรับปรุ งคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
คู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตฉบับนี้ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร โดยจะมีการทบทวน และปรับปรุ งคู่มือฉบับนี้ เป็ นประจาทุกๆ ปี
หรื อเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญซึ่ งกระทบต่อการบริ หารความเสี่ ยง ด้านการทุจริ ต ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
คู่มือดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิของเด็มโก้ รวมทั้งเป็ นไปตามข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ การปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นการทุ จ ริ ต ต้อ งได้รั บ การพิ จ ารณาอนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษ ัท และมี ก ารสื่ อสารคู่ มื อที่ ไ ด้รับ การปรั บ ปรุ ง ดัง กล่ า วให้ ท ราบโดยทัว่ กันทั้ง บริ ษ ัท
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ภาคผนวก ก - บทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
บริ ษทั มอบหมายบทบาทหน้าที่เพิม่ เติมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต โดย
ภาคผนวกนี่จะ
ช่วยระบุตวั อย่างแนวทางในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในแต่ละระดับ
1.

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการควบคุมและดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตในภาพรวม
โดยมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้
•

เป็ นผูน้ าในการแสดงถึ งความมุ่งมัน่ ที่จะต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อแสดงจุดยืนให้แก่
บุคลากรของเด็มโก้ ผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจ และสาธารณชนรับทราบ

•

สอบทาน ทบทวน และอนุมตั ินโยบายหรื อคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
การต่อต้านการ ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ หลักจริ ยธรรมของบริ ษทั ตลอดจน มาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
กาหนดและมอบหมายหน้าที่ ค วามรั บผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ย งด้า นการทุ จริ ต รวมถึ ง
กระบวนการอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ มาตรการต่ อต้า นการทุ จ ริ ต อาทิ เ ช่ น การแจ้ง เบาะแส การ
สอบสวน การประเมิ นความเสี่ ย ง ด้า นการทุ จริ ต เป็ นต้น ให้แก่ ผูบ้ ริ หารที่ มี ป ระสบการณ์ มี
ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้าที่

•

•

กากับดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายหรื อมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
และการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ติดตามการดาเนิ นงานให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริ หารมีทรัพยากร
เพียงพอเพื่อบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต

•

เป็ นผูต้ ดั สิ นใจในกระบวนการต่ างๆ เมื่ อเกิ ดเหตุ ก ารณ์ ทุ จริ ตขึ้ น หรื อเมื่ อมี ก ารรายงานขึ้ นมาให้
รับทราบ

•

เปิ ดเผยข้อมูลแก่ ผสู ้ อบบัญชี ให้ทราบถึ งบทบาทของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ มีต่อการบริ หารความ
เสี่ ยงด้านการทุจริ ต
ปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายหรื อมาตรการที่ เกี่ ย วข้องกับการบริ หารความเสี่ ย งด้านการทุ จริ ตและการ
ต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่

•
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2.

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและระบบที่ใช้ในการจัดการความเสี่ ยง โดยมีหน้าที่หลักในการบริ หารความ
เสี่ ยงองค์กรดังต่อไปนี้
•

ควบคุ มกากับดูแลภาพรวมของการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตภายในบริ ษทั และพิจารณา
แนวทางหรื อกิจกรรมที่ฝ่ายตรวจสอบภายในนาเสนอเพื่ออนุมตั ิให้ดาเนิ นการต่อไป

•

ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อให้ครอบคลุมถึ งการสอบทาน
การควมคุมภายในของมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตลอดจน ความเสี่ ยงจากการทา
ทุจริ ตในกระบวนการดาเนินงานอื่นๆ

•

รั บ รายงานเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ต อาทิ เ ช่ น การรายงานตามรอบระยะเวลาทั่ว ไปเพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล
รายละเอียดของ การบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต รายงานเรื่ องการทุจริ ตตามรอบระยะเวลา
ทัว่ ไป รายงานด่วนเรื่ องการทุจริ ต ร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็ นต้น

•

ก ากับ ดู แลให้ ม นั่ ใจว่า กระบวนการรั บ แจ้ง เบาะแส และการสอบสวนมี ค วามเป็ นอิ ส ระและ
เหมาะสม ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะเมื่อผูถ้ ูกกล่าวหาดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร
ปรึ กษาหารื อกับผูส้ อบบัญชีในกรณี ที่บริ ษทั ประสบเหตุการณ์ทุจริ ตที่มีนยั สาคัญ

•
3.

4.

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นคณะกรรมการในระดับผูบ้ ริ หาร ซึ่ งมีหน้าที่กากับดูแลการบริ หาร
ความเสี่ ยงในเด็มโก้ในภาพรวม ทั้งนี้ หน้าที่ ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตมีดงั นี้
• ทบทวนนโยบาย แนวทางและขอบเขตการบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุมถึงเรื่ องการทุจริ ต
•

จัดให้มี ก ารประเมิ นความเสี่ ย งด้า นการทุ จริ ต อย่า งน้อยปี ละครั้ ง โดยก าหนดให้ บุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติ เป็ นผูด้ าเนินการ

•

รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต รวมทั้ง รายงานการทุจริ ตต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หารของเด็มโก้มีหน้าที่ในการออกแบบและจัดทาแผน ขั้นตอน และการควบคุมภายในสาหรับ
การบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต เพื่อป้ องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
ขององค์กร ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะผูบ้ ริ หารของเด็มโก้ มีดงั นี้
• สนับสนุ นและสร้างค่านิ ยมในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน
่ ทัว่ ทั้งบริ ษทั
•

จัดให้มีข้ นั ตอน/คู่มือการปฏิ บตั ิ งาน และการควบคุ มภายในในกระบวนการที่ รับผิดชอบอย่าง
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•

•

5.

ช่วยป้ องกันและตรวจสอบการกระทาที่ตอ้ งสงสัยว่าเป็ นการทุจริ ตจัดให้มีการกระบวนการสอบ
ประวัติของคู่คา้ เพื่อตรวจสอบประวัติ ความน่ าเชื่ อถื อทางการเงิ น เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่ อาจ
เกิดขึ้นได้

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระและเป็ นกลาง ซึ่ งทาหน้าที่ตรวจสอบและให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับ
การตรวจสอบ ประเมินสถานะของความเสี่ ยง และการควบคุมภายในของมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ โดยมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้
• สอบทานนโยบาย ขั้นตอนและกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงจากทุจริ ตเพื่อให้มน
ั่ ใจว่ามี
การดาเนินการตามที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิ ทธิ ภาพ
•

•
6.

เหมาะสม และเพียงพอต่อการป้ องกันการทุจริ ต
มอบหมายหน้ า ที่ ก ารก ากับ ดู แ ลกรอบ/นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นการทุ จ ริ ต ให้ แ ก่
บุ คลากร/คณะทางาน ที่ มีค วามรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้ง จัดสรรให้บุ คลากร
เหล่านั้นมีเวลาเพียงพอ เพื่อดาเนินงานตามที่ ได้รับมอบหมาย

ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการให้ครอบคลุมถึงเรื่ องความเสี่ ยงจากการทุจริ ต
และเมื่อตรวจพบความผิดปกติจะต้องสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดจากการทุจริ ตหรื อไม่
ให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการสอบสวนโดยการให้คาแนะนา และแบ่งปั นข้อมูล

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
หน้าที่ของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต มีดงั นี้
• จัดทาแนวทางและช่ องทางในการสื่ อสารเพื่อปลูกจิ ตสานึ กแก่บุคลากรของเด็มโก้เรื่ องจริ ยธรรม
การบริ หาร ความเสี่ ย งด้านการทุ จริ ต และการต่อต้านการทุ จริ ต รวมถึ งจัดให้มีการอบรมเพิ่ ม
ความรู ้ ค วามสามารถ แก่ บุ ค ลากรเพื่ อให้ มี ศ กั ยภาพเพี ย งพอในการป้ องกัน การทุ จริ ตในการ
ปฏิบตั ิงาน
•

ตรวจสอบประวัติหรื อความน่าเชื่อถือด้านคุณวุฒิและความสามารถ รวมถึงประวัติการทางานของ
บุคลากร ในตาแหน่ งงานสาคัญ ก่อนการเซ็ นสัญญาจ้างงานเพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวไม่มี
ประเด็นเรื่ องความซื่อสัตย์ใน การปฏิบตั ิงาน

•

กาหนดให้สัญญาจ้างงานมีเงื่อนไขและข้อบังคับเกี่ยวกับการทุจริ ตเป็ นส่ วนหนึ่งด้วย

•

กาหนดให้เรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตเป็ นหนึ่ งในดัชนี ช้ ี วดั เพื่อประเมินการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หาร

•

กาหนดให้เรื่ องจริ ยธรรมและการต่อต้านการทุจริ ตเป็ นหนึ่ งในดัชนี ช้ ี วดั เพื่อประเมินการปฏิ บตั ิงาน
20

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

ของบุคลากร
•

7.

กาหนดให้มีการสัมภาษณ์เมื่อบุคลากรลาออก โดยการสัมภาษณ์ครอบคลุมถึงความกังวลเกี่ยวกับการ
ทาทุจริ ตใน บริ ษทั ที่บุคลากรดังกล่าวมีความกังวล หรื อประสบระหว่างการปฏิบตั ิงาน

บุคลากรของเด็มโก้
บุคลากรทุ กคนของเด็มโก้มีหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ ทุจริ ตหรื ออาจเป็ นการทุ จริ ตแก่ผูท้ ี่มีอานาจทราบ
ทั้งนี้ หน้าที่ของบุคลากรของเด็มโก้ในรายละเอียด มีดงั นี้
• ศึกษานโยบายหรื อคู่มือที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต หลักจริ ยธรรมของบริ ษท
ั
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง การให้เงิ นบริ จาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุ น และการให้
ของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
•

สื่ อสารนโยบายหรื อคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต หลักจริ ยธรรมของบริ ษทั
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง การให้เงิ นบริ จาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุ น และการให้
ของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผเู ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจอย่างชัดเจน

•

ทาความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตของตนเอง และ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามถูกกาหนดไว้

•

รายงานความผิดปกติ พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เหมาะสม หรื อเหตุ ก ารณ์ ตอ้ งสงสั ย ว่าเป็ นการทุ จริ ตไปยัง
ช่องทางแจ้งเบาะแสที่บริ ษทั กาหนด

•

ให้ความร่ วมมือโดยการให้ขอ้ มูลแก่คณะกรรมสอบสวน หรื อเมื่อได้รับการร้ องขอให้ช่วยเหลื อใน
กระบวนการ สอบสวน
ระมัดระวังปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ และนาเสนอประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงแก่ผอู ้ านวยการฝ่ ายอย่าง
ทันท่วงที

•
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ภาคผนวก ข – แบบรายงานการเปี ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เรืยน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

ข้ำพเจ้ำ ชื่อ ................................................................................................ ตำแหน่ง .................................................
สังกัด .............................................................. ขอรำยงำนกำรเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์สำหรับกรณีดังนี้
(โปรดทำเครื่ องหมำย X ในช่ อง

□

□

)

รำยงำนครั้งแรก

□

□

รำยงำนประจำปี

รำยงำนในระหว่ำงปี

ข้ำพเจ้ำขอเปิดเผยว่ำ ข้ำพเจ้ำ

□
□

ไม่มี รำยกำรที่อำจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเด็มโก้
มี รำยกำรที่อำจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ โดยมีลักษณะของ

รำยกำรดังต่อไปนี้

□

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร รอง/ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำรฝ่ำย เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญใน
กิจกำรที่เป็น คู่สัญญำกับกลุ่มบริษัทเด็มโก้ กิจกำรที่มีลักษณะเป็นกำรแข่งกันกับกลุ่มบริษัทเด็มโก้ หรือบริษัทผู้เสนอรำคำ ในกำร

□

จัดซื้อ/จัดจ้ำง/จ้ำงที่ปรึกษำกับกลุ่มบริษัทเ

ด็มโก้

กำรมี คู่ส มรส บิ ดำ มำรดำ พี่น้ อง บุ ต ร/บุต รบุ ญธรรม ตลอดจน คู่ สมรสของบุต ร เป็ นผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรผู้ จั ดกำร รอง
กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญในกิจกำรที่เป็นคู่สัญญำกับกลุ่มบริษัทเด็มโก้ กิจกำรที่มีลักษณะเป็น
กำรแข่งกันกับกลุ่มบริษัทเด็มโก้ หรือบริษัทผู้เสนอรำคำในกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง/จ้ำงที่ปรึกษำกับกลุม
่ บริษัทเด็มโก้ โดยมีรำยละเอียด
ดังนี(้ กรุณำแนบเอกสำรเพิ่มเติม ถ้ำมี)

ชื่อ ....................................................................................... เกี่ยวข้องเป็น ...........................................
บริษัท.................................................................................................................................................

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ รำยงำนฉบับนี้และเอกสำรเพิ่มเติม (ถ้ำมี) เป็นควำมจริงทุกประกำร

ลงชื่อ ..........................................
(

)

วันที่ ...........................................
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Dear CEO and President,

I, Name ................................................................................................... Position..................................................
Function ......................................... , would like to disclose transactions with Conflict of Interest for the following case:

(Please mark X in appropriate box)

□

Initial reporting

□

□

Annual Reporting

Incidental Reporting

I, hereby, would like to report that:

□
□

I do not have transaction with possible Conflict of Interest with the Demco Group.
I do have transaction with possible Conflict of Interest with the Demco Group. The nature of such transaction(s) is

as follows:

□

I am President/CEO/MD, Vice President, stakeholder, or Major Shareholder of business which is in
contractual agreement, in competition, or providing proposal for procurement of goods or services with

□

Demco Group.
I have close relatives (spouses, parents, siblings, children/adopted children and spouses of children)
who are President/CEO/MD, Vice President, stakeholder, or Major Shareholder of business which is in
contractual agreement, in competition, or providing proposal for procurement of goods or services with
Decmo Group. The details are as follows: (please provide additional documentation, if any)
Name ............................................................. ......................................... Relationship...........................
Company .................................................................................................................................................

I certify that this report and additional documents (if any) are accurate and truthful.

Signature .........................................
(

)

Date ...............................................
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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

โอกาส < 10%

โอกาส 10%–25%

สถานะของเหตุการณ์ ทเี่ กิดจริง

โอกาสเกิดเหตุการณ์
กระทาผิด

สาเหตุที่แท้จริ งของเหตุการณ์
ได้รับการแก้ไขแล้ว (โอกาสที่
จะเกิดซ้ าได้ลดลงแล้ว)

เกิดขึ้นยากมากแม้ไม่มี
มาตรการควบคุม

สาเหตุที่แท้จริ งของเหตุการณ์
อยูร่ ะหว่างการแก้ไข

เกิดขึ้นยากแม้ไม่มี
มาตรการควบคุม

เหตุการณ์ที่เกิด จัดการได้แล้ว

มีโอกาสเกิดหากไม่มี
มาตรการควบคุม

โอกาส 26%–50%

เหตุการณ์ที่เกิด อยูร่ ะหว่างการ มีโอกาสเกิดมากหาก
จัดการ
ไม่มีมาตรการควบคุม

โอกาส 51%–75%

เหตุการณ์ที่เกิด ได้ถูกรายงาน
และปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการ
ตรวจสอบ

โอกาส > 75%

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

น้ อยมาก

ด้านชื่อเสียงและภาพพจน์

มีการไม่ปฎิบตั ิตาม
ลูกค้าร้องเรี ยนน้อยมาก
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ ไม่กระทบต่อต้นทุน
ไม่มีนยั สาคัญ

ไม่มีนยั สาคัญต่อทักษะความสามารถ
ประสิ ทธิ ภาพของหน่วยงาน ควร
แก้ไขและคงสภาพการแก้ไขใน
ระดับพนักงาน

2

ข่าวเชิ งลบมีผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์ ชื่อเสี ยงของบริ ษทั
ในตลาดในประเทศ

ระหว่าง 5% 10% ของรายรับ

มีการฟ้ องร้องคดี มี
ค่าปรับ ค่าเสี ยหาย
เล็กน้อย

กระทบความสัมพันธ์
ลูกค้าน้อยมาก มีตน้ ทุน
แก้ไขอยูบ่ า้ ง

มีผลกระทบต่อทักษะความสามารถ
ประสิ ทธิ ภาพของหน่วยงานต้อง
แก้ไขและคงสภาพการแก้ไขใน
ระดับพนักงาน

3

ข่าวเชิ งลบจากสื่ อในประเทศ
ยังมีอยูแ่ ละเริ่ มส่งผลกระทบ
ต่อลูกค้า

ระหว่าง 10% 20%ของรายรับ

มีการฟ้ องร้องคดีที่
สาคัญ รวมทั้งการ
เรี ยกร้องค่าปรับ/
ค่าเสี ยหายที่มีนยั สาคัญ

สูญเสี ยหรื อกระทบ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
มาก มีตน้ ทุนแก้ไขปาน
กลาง

มีนยั สาคัญต่อทักษะความสามารถ
ประสิ ทธิ ภาพของหน่วยงานต้อง
แก้ไขและคงสภาพการแก้ไขถึง
ระดับ ผูป้ ฎิบตั ิการ/ผูด้ าเนินการ

4

มีข่าวเชิ งลบในสื่ อทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอาเชี่ยน
อันจะส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของ
บริ ษทั ในระยะยาว

ระหว่าง 20%30% ของ
รายรับ.

มีการสอบสวน อาจจะ
รวมถึงการดาเนิน
คดีอาญาและ/หรื อ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่มี
นัยสาคัญ

สูญเสี ยหรื อกระทบ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
หลักเป็ นอย่างมาก มี
ต้นทุนแก้ไขที่มี
นัยสาคัญ และ
กระเทือนต่อการเติบโต
ในอนาคต

มีผลกระทบอย่างมากต่อทักษะ
ความสามารถ ประสิ ทธิภาพของ
หน่วงงานต้องแก้ไขและคงสภาพ
การแก้ไขถึงระดับกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

5

มีการนาเสนอข่าวแพร่ หลาย > 30% ของ
ผ่านสื่ อทั้งภายในประเทศและ รายรับ
ต่างประเทศ

มีการสอบสวน ดาเนิน
คดีอาญา เรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายและ/หรื อ
คาสัง่ ให้ระงับการทา
ธุรกรรมใดๆ.

สูญเสี ยลูกค้าที่สาคัญ
มาก และ ส่ งผลร้ายแรง
ต่อการเติบโตใน
อนาคต

มีผลกระทบอย่างร้ ายแรงส่ งผลต่อ
ความยัง่ ยืนของหน่ วยงาน ต้องแก้ไข
ถึงระดับกลยุทธและนโยบายของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

มีผลกระทบ
พอสมควร

มีผลกระทบอย่าง
มาก

สู งมาก
มีผลกระทบถึงขั้น
หายนะ

ด้ านทรัพยากรบุคคล(กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน)

< 5% ของ
รายรับ

มีผลกระทบเล็กน้อย

สู ง

ด้ านลูกค้า

ข่าวเชิ งลบจากสื่ อในประเทศ
ได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ ว,
เหตุการณ์คืนสู่สภาวะปกติ

(ไม่มีความหมาย)

ปานกลาง

ด้านกฎหมาย

1

มีผลกระทบบ้าง

น้ อย

ด้านการเงิน
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ภาคผนวก ค - การประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Risk Assessment)
บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจรับเหมาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า พลังงานทดแทน และเป็ นผู ้
ลงทุ นในธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึ งรับสัมปทาน การให้บริ การสาธารณู ปโภคใน
ประเทศ สปป.ลาว การดาเนินธุ รกิจรับเหมาส่ วนใหญ่เป็ นการประมูลงานจากผูว้ า่ จ้างภาครัฐและเอกชน โดยกลุ่มลูกค้า
ที่ ส าคัญ ได้แ ก่ ห น่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ เช่ น การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค การไฟฟ้ านครหลวง และ
การสื่ อสารแห่งประเทศไทย เมื่อศึกษาขั้นตอนในการจัดซื้ อจัดจ้างเห็นว่ารู ปแบบหรื อขั้นตอนในการจัดซื้ อจัดจ้างยังคง
มีความเสี่ ยงโดยสามารถแจกแจงความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดการคอร์ รัปชัน่ ได้ดงั นี้
1. จาแนกตามช่วงเวลา
วิธีการหรื อขั้นตอนของการคอร์ รัปชัน่ ในการจัดซื้ อจัดจ้าง มีความหลากหลายสามารถ
แบ่งเป็ น กลุ่ม ตามช่วงเวลาของการดาเนินโครงการฯ ได้ดงั นี้
1.1 ก่อนการประมูลการล็อคสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผรู ้ ่ วมประมูลบางรายการกาหนดราคากลางสู งเกินจริ งการฮั้ว
ประมูลการทาสัญญาในลักษณะที่รัฐเสี ยเปรี ยบได้
1.2 หลังประมูล การแก้ไขแบบเปลี่ยนแปลงเนื้ องาน เพิ่ม/ลดปริ มาณหรื อคุณภาพ การทางานให้ผิดไปจากแบบ โดย
สมรู ้ร่วมคิดกัน การส่ งงานล่าช้าทาให้เกิดความเสี ยหายแก่รัฐ การเรี ยกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าคุมงาน
ค่าตรวจรับมอบงาน
2. จาแนกตามขั้นตอนการดาเนินการ
2.1 ขั้นตอนการประเมินความต้องการ เป็ นขั้นตอนการกาหนดขอบเขต ความเป็ นไปได้ของโครงการผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่การประเมินมูลค่าโครงการเกิน
ความเป็ นจริ ง การกาหนดขอบเขตหรื อการออกแบบโครงการที่ เอื้ อประโยชน์ต่อข้าราชการ นักการเมื องหรื อ
ภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
2.2 ขั้นตอนการเตรี ยมการ เป็ นขั้นตอนพื้นฐานในการพิจารณาและอนุ มตั ิโครงการ โดยหน่วยงานเจ้าของสัญญาต้อง
ออกแบบโครงการ เตรี ยมแผนงาน เอกสาร และประกาศการประมูลและวิธีการจัดซื้ อจัดจ้างที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
กฎระเบียบ โดยความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้ ได้แก่การออกแบบโครงการหรื อสัญญาที่เอื้อประโยชน์ มีอคติ
หรื อเข้าข้างผูป้ ระมูลรายใดรายหนึ่ง ทาให้เกิดการแข่งขั้นที่ไม่เป็ นธรรมระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประมูล
2.3 ขั้นตอนการคัดเลือกคู่สัญญา เป็ นขั้นตอนในการเปิ ดเผยรายละเอียดของโครงการหรื อสัญญา และคัดเลือกผูช้ นะ
การประมูล โดยความเสี่ ยงในการทุจริ ตที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อข้อมูลที่
เอื้อประโยชน์ให้กบั ผูป้ ระมูลรายใดรายหนึ่ งเป็ นพิเศษ การเปิ ดเผยข้อมูลล่าช้า ทาให้เกิ ดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบ
ระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมการประมูลรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาหลังจากได้ผชู้ นะการประมูลแล้ว
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2.4 ขั้นตอนการดาเนินการตามสัญญาเป็ นขั้นตอนที่ผชู ้ นะการประมูลหรื อคู่สัญญาจะต้องดาเนิ นการส่ งมอบสิ นค้าหรื อ
บริ การตามที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยโอกาสเสี่ ยงในการทุจริ ตในขั้นตอนนี้ ได้แก่การส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่มี
คุณภาพหรื อไม่เป็ นไปตามข้อสัญญา
สาหรับความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิ ดการคอร์ รัปชัน่ ในธุ รกิ จการรับสัมปทาน ได้แก่ การอนุ มตั ิใบอนุ ญาตใน
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่างๆ
เด็มโก้ ได้ระบุในคู่มือบริ หารความเสี่ ยง ข้อ 3.2 เรื่ องการกระทาที่ถูกจัดว่าเป็ นการทุจริ ต ได้แก่“การเสนอสิ่ ง
ที่มีมูลค่าให้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ หน่ วยงานเอกชน เพื่อให้ดาเนิ นการในทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์เพื่อแลกกับผลประโยชน์ ในการจัดซื้ อจัดจ้าง การเข้าประมูลงาน การเข้ารับสัมปทาน การเข้าทาสัญญา
การตรวจรับมอบงาน การเบิกเงินค่าจ้าง การปรับเพิ่ม-ลด งาน ” อันจะนาไปสู่ การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของ เจ้าหน้าที่รัฐ
เจ้าหน้าที่เอกชน ซึ่ งล้วนแต่ สร้างความเสี ยหายให้กบั ระบบเศรษฐกิจสังคม และชื่อเสี่ ยงของประเทศ
สาหรับช่องทางที่จะถูกนาไปใช้จ่ายสิ่ งที่มีมูลค่าหรื อสิ นบนออกจากบริ ษทั ได้แก่ 4 ช่องทาง ดังนี้
1) ของกานัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย การให้ มอบหรื อรับ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็ นไปตามที่กาหนดใน
จรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
2) เงินบริ จาคเพื่อการกุศลหรื อเงินสนับสนุน การให้หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุน ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนาไปใช้เป็ นข้ออ้างในการคอร์ รัปชัน่
3) การช่วยเหลือทางการเมือง การช่วยเหลือไม่วา่ ด้านการเงินหรื อรู ปแบบอื่น เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง ให้
เป็ นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนกระบวนการประชาธิ ปไตยและไม่เป็ นการช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ในการ
ได้สัญญาหรื อร่ างกฎหมายเอื้อกับธุ รกิจของบริ ษทั
4) การสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ และการจัดซื้ อจัดจ้างกับภาครัฐ โดยการให้หรื อรับสิ นบนในการดาเนิ นธุ รกิจทุก
ชนิด ซึ่ งการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ รวมถึงการติดต่องานกับภาครัฐ จะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่ อสัตย์
และต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากรายละเอียดกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างที่เปิ ดโอกาสให้มีการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ข้างต้น
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ดังนั้นเพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ได้ถูกนามาใช้อย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั เด็มโก้ จากัด
(มหาชน) จึงกาหนด มาตรการการป้ องกัน ตรวจสอบ กากับดูแล และติดตามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังนี้
แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับการป้องกันและการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั (คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง)ได้กาหนดแนวทางปฏิ บตั ิเพิ่มเติมในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการ
คอร์ รัปชัน่ ประกอบด้วย
1) กระบวนการในการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ต
2) แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับและควบคุม เพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ต
3) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่
โดยสรุ ปดังนี้
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริต
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม กับลักษณะการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯเพื่อป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยระบุเหตุการณ์ ที่มีความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดาเนิ นธุ รกิจ ประเมินระดับความเสี่ ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กาหนดมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่
เหมาะสมกับความเสี่ ยงที่ประเมินได้ มีการเฝ้ าติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนด
ขึ้น
ดังนั้นเพื่อการป้ องกันการเข้าไปเป็ นผูส้ มรู ้ร่วมคิด การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของ
เด็มโก้ จึงได้กาหนดการประเมินความเสี่ ยงและการบริ หารความเสี่ ยงในการเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : กาหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ ยงในด้านผลกระทบ (Impact)และโอกาสเกิด(Likelihood) รวมทั้งกาหนด
ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite)
ขั้นตอนที่ 2 : การระบุความเสี่ ยงคอร์ รัปชัน่ สาเหตุหลักของความเสี่ ยงและผลกระทบของความเสี่ ยงตลอดจน การ
วิเคราะห์ความรุ นแรงและโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ ยงก่อนคานึงถึงมาตรการการควบคุมภายในที่มีอยู่
ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั การวิเคราะห์ความรุ นแรงแลโอกาส ที่จะเกิดความ
เสี่ ยงหลังจากมีมาตรการการควบคุมภายในปัจจุบนั
ขั้นตอนที่ 4 : การติดตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ หากมาตรการควบคุมภายในที่ดาเนิน
อยูใ่ นปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อการป้ องกันความเสี่ ยงคอร์ รัปชัน่
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2. แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการกากับและควบคุมเพือ่ ป้องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริต
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ สรุ ปได้ ดังนี้
1 จัดให้มีข้ นั ตอนและกระบวนการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงที่ครอบคลุมกิจกรรม ที่สาคัญของบริ ษทั
ได้แก่ การให้ของกานัล การเลี้ยงรับรอง การบริ จาคเงินเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การช่วยเหลือและสนับสนุ น
กิจกรรมการเมือง การให้หรื อรับสิ นบน ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการเกิดและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้ง
ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน การฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรมธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ หรื อแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ หรื อระบบการควบคุมภายใน
โดยมีนโยบายในการคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อเบาะแสและจะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นความลับ รวมทั้งมี
มาตรการในการตรวจสอบและกาหนดบทลงโทษทางวินยั ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิ บตั ิงาน การปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด(ถ้ามี)และ
รายงานให้ผมู้ ีอานาจทราบตามลาดับ
3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมิ นผลการปฏิ บตั ิตามแนวทางปฏิ บตั ิ ในการป้ องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ ดังนี้
1. กาหนดให้ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริ ยธรรมธุ รกิ จที่บริ ษทั ฯกาหนดขึ้น ซึ่ งรวมถึ งนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีจริ ยธรรมธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ
จริ ยธรรมว่าด้วยการสนับสนุ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
2. จัดให้มีฝ่ายกากับและควบคุม ทาหน้าที่ตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแล
กิจการ และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนื่ อง โดยดาเนิ นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนยั สาคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับจัดการและฝ่ ายกากับและควบคุม รับผิดชอบในการทดสอบและ
ประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนามาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ
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อย่างมีประสิ ทธิ ผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุ งมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ โดย
นาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามลาดับอย่าง
ทันเวลาและสม่าเสมอ
4. หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรื อข้อร้องเรี ยน มีหลักฐานที่มีเหตุอนั ควร ให้เชื่อ
ว่ามีรายการ หรื อการกระทา ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
รวมถึงการฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันการมีส่วน
เกี่ ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ หรื อข้อสงสัยในรายงานทางการเงิ น หรื อระบบการควบคุ มภายใน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่อดาเนิ นการปรั บปรุ ง แก้ไขภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสื่ อสารแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ นี้ โดยเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ
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ภาคผนวก ง – การประเมินความเสี่ ยงการยักยอกทรัพย์ สินและการทุจริตในรายงาน
จากคานิ ยามของการทุจริ ตในคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตซึ่ ง หมายถึง การกระทาโดยเจตนา
เพื่ อแสวงหา ประโยชน์ที่ มิ ค วรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรั บตนเองหรื อผูอ้ ื่ น นั้น จากลัก ษณะการทุ จริ ตที่
กล่าวถึงบริ ษทั ได้จดั แยกกลุ่มการทุจริ ตเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและบริ หารจัดการเป็ น
ก. การยักยอกทรัพย์สิน
ได้แก่การกระทาใดๆก็ตามที่นาไปสู่ การครอบครองทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างไม่ถูกต้อง หรื อเป็ นเหตุให้
บริ ษทั สู ญเสี ย ทรัพย์สิน โอกาสหรื อผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น (อาทิเช่น คน
ในครอบครัว ญาติ มิตร เป็ นต้น) โดย
การยักยอกทรัพย์สิน แบ่งเป็ น 2 แบบ ดังนี้
1.รายการทีเ่ ป็ นเงินสด
1.1. การยักยอกเงินสดที่บนั ทึกอยูใ่ นบัญชี ของบริ ษทั /หน่วยงาน คือการบันทึกการรับเงินซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั แล้ว และต้องนาไปฝากธนาคารแต่ระหว่างทางกลับนาเงินไปใช้ส่วนตัว
1.2. การยักยอกเงินสดที่ยงั ไม่บนั ทึกบัญชีของบริ ษทั เช่น การไม่บนั ทึกรายการขายหรื อบันทึกแต่บนั ทึกต่า
กว่าที่เป็ นจริ งหรื อบันทึกขายตั้งเป็ นลูกหนี้ไว้แต่เงินสดจริ งได้ยกั ยอกไปแล้ว ทิ้งระยะเวลาอีกระยะหนึ่งก็ตดั สู ญ
1.3. การยักยอกจากการเบิกจ่ายเงินสด เช่น ลงนามรับงานที่ยงั ไม่เสร็ จแต่จ่ายเงินเต็ม จ่ายเงินให้พนักงานที่
ไม่มีตวั ตน บันทึ กรายการค่าใช้จ่ายมากเกิ นไป ปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิ กค่าใช้จ่าย การทาเรื่ องเบิ กหลายครั้ ง
แก้ไขชื่อผูร้ ับเงิน เป็ นต้น
2.รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
2.1. การนาทรัพย์สินไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์
2.2. การยักยอกทรัพย์สินที่อยูใ่ นบัญชี ของบริ ษทั เช่น จากการขอหรื อโยกย้ายทรัพย์สิน ขายหรื อส่ งมอบ
ซื้ อหรื อรับของยักยอกซึ่ งหน้าโดยไม่ปกปิ ด
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ข. การทุจริตในการรายงาน
ได้แก่การปรับปรุ งแก้ไขรายงานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นทางการเงิน เช่น งบการเงิน บันทึกการเงิน หรื อรายงาน
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อปิ ดบังการยักยอกทรัพย์หรื อการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรื อเพื่อหาประโยชน์ต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น ซึ่ งส่ งผลให้งบการเงิน บันทึกการเงิน หรื อรายงานต่างๆ ของบริ ษทั ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริ งซึ่ง
การทุจริ ตในรายงาน แบ่งเป็ น 2 แบบ ดังนี้
1. รายงานทางการเงิน ได้แก่ การบันทึกสิ นทรัพย์หรื อรายรับมากเกินไปหรื อน้อยเกินไป บันทึกบัญชี ต่าง
งวด บันทึกรายรับปลอม ปกปิ ดหนี้สินหรื อรายจ่าย เปิ ดเผยในหมายเหตุไม่ครบถ้วน ประเมินสิ นทรัพย์ไม่ถูกต้อง
2. รายงานที่ไม่ ใช่ รายงานการเงิน ได้แก่ การตบแต่งข้อมูลเอกสารภายในและภายนอก การตบแต่งข้อมูล
คุณสมบัติพนักงาน
บริ ษทั ได้จาแนกลักษณะหรื อรู ปแบบของการทุจริ ตหรื อช่องทางการทุจริ ตโดยทัว่ ไปดังนี้
ลักษณะหรือรู ปแบบของการทุจริต
1. การทุจริ ตเงินสด อาจเกิดขึ้นได้โดยการขโมยหรื อแก้ไข หรื อปลอมเอกสารประกอบรายการจ่ายเงินหรื อ
ยักยอกและใช้เงินของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
2. การทุจริ ตสิ นค้าหรื อวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ โดยการหยิบฉวยสิ นค้าวัสดุอุปกรณ์คงเหลือไปจากสถานที่
จัดเก็บ มักเกิดขึ้นง่ายกับสิ นค้าวัสดุอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กแต่มีราคาต่อหน่วยค่อนข้างสู ง
3. การทุ จริ ตในสิ นทรั พ ย์ถ าวร สิ นทรั พย์ถ าวรอาจสู ญหายไปโดยไม่ท ราบสาเหตุ หรื อหาคาอธิ บายที่
เหมาะสมไม่ได้ เนื่องมาจากการควบคุมที่หละหลวมทั้งในด้านการจดบันทึกและการควบคุมทางกายภาพ การทุจริ ต
สิ นทรัพย์ถาวร ให้รวมถึงการนาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
4. การทุจริ ตการขาย โอกาสที่เกิ ดขึ้น คื อ การสร้ างยอดขายปลอมหรื อ ขายสิ นค้าออกไปก่อน เพื่อสร้ าง
ยอดขายแล้วรับคืนภายหลัง บริ ษทั ฯอาจได้รับความเสี ยหาย ทั้งที่สามารถวัดเป็ นตัวเงินได้ เช่น ค่ารางวัลในการขาย
ตามยอดขาย ผลประโยชน์ที่เพิ่มให้แก่ ผบู ้ ริ หารหรื อพนักงานที่ ฉ้อฉลได้รับจากการเลื่ อนชั้นเลื่ อนตาแหน่ ง และ
ความเสี ยหายที่ ไม่สามารถวัดเป็ นตัวเงิ นได้อย่างชัดเจน เช่ น การมอบหมายไว้วางใจแก่ ผทู ้ ี่ ไม่ซื่อสัตย์ และไม่มี
ความสามารถอย่างแท้จริ งให้รับผิดชอบรายได้ของบริ ษทั ฯ
โอกาสทุจริ ตจากการขายอีกกรณี หนึ่งคือ การส่ งสิ นค้าไปให้ลูกค้าแล้วแต่ไม่ได้บนั ทึกบัญชีขาย หรื อบันทึก
ต่ ากว่าที่ควรจะเป็ น การให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่ไม่ควรได้รับตามระเบียบที่กาหนดไว้ หรื อมีการให้ส่วนลดสู งกว่า
ความเป็ นจริ งแก่ลูกค้าที่สมคบกัน
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5. การทุจริ ตค่าใช้จ่าย โอกาสที่เกิดขึ้นได้แก่
5.1.การจัดซื้ อ เป็ นรายการที่เกิดการทุจริ ตได้ง่าย เช่ น การที่ผขู ้ ายให้ผลประโยชน์แก่ผมู ้ ีอานาจจัดซื้ อหรื อ
ดาเนินการจัดซื้ อ ซึ่ งในกรณี น้ ีรวมถึงการฮั้วหรื อการรวมหัวกัน เข้าการประมูลหรื อประกวดราคาที่บริ ษทั ฯ กาหนด
ขึ้นตามระเบียบในการจัดซื้ อด้วย โดยการรับผลประโยชน์จากผูข้ ายสิ นค้าด้วยการสมยอมให้ผขู ้ ายรวมตัวกันเสนอ
ราคาที่สูงกว่าราคากลาง ทาให้บริ ษทั ต้องซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในราคาสู งกว่าปกติ
5.2.ค่าแรงงาน โอกาสที่เกิดขึ้นเกิดจากพนักงานอาจร่ วมกันทาเอกสารเท็จ เพื่อจ่ายค่าแรงให้กบั พนักงานที่
ไม่มีตวั ตน หรื อจัดทาบันทึกเวลาการทางานหรื อรายละเอียดการทางานไม่ตรงกับข้อเท็จจริ ง เพื่อให้ได้รับค่าแรง
มากขึ้น
5.3 ค่า ใช้จ่ายในการเดิ นทาง โอกาสเกิ ดการทุ จริ ตด้วยการปลอมคาสั่งเดิ นทาง และใบสาคัญประกอบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขอเบิกจ่าย โดยไม่ได้มีการเดินทางจริ ง หรื อทารายงานค่าใช้จ่ายสู งกว่าจานวนเงินที่จ่าย
จริ งแล้วยักยอกส่ วนที่เหลือเป็ นประโยชน์ส่วนตัว
ทั้งนี้ สัญญาณเตือนหรื อการแจ้งเหตุทุจริ ต(Red Flag) มักปรากฎขึ้นในรู ปแบบของการยักยอก ลักขโมย
ได้แก่ พบว่าทรัพย์สิน สิ่ งของในหน่วยงานขาดหายบ่อยครั้ง มีเงินสดขาด-เกินบัญชี เป็ นประจา สิ นค้าคงคลัง วัสดุ
อุปกรณ์ขาดบัญชี พบสิ นค้าแตกหัก เสื่ อมคุณภาพเป็ นจานวนมากผิดปกติ พบการใช้วตั ถุดิบในการผลิตสู งผิดปกติ
มียอดลู กหนี้ คา้ งชาระสู ง ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับค่าเบี้ ยเลี้ ยง ค่าพาหนะและค่าที่ พกั ค่าเลี้ ยงรับรอง มีจานวนสู งมาก
ผิดปกติ และอาจพบว่ามี การโอนหนี้ ส่วนตัวที่ไม่ดีให้บริ ษทั ฯ การพบว่าลูกหนี้ ที่ผิดนัดมีความสัมพันธ์ พิเศษกับ
ผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน การสั่งซื้ อผ่านผูข้ ายเพียงกลุ่มเดียว การจัดซื้ อไม่มีการประกวดราคา การสื บราคา การบันทึก
บัญชีที่ยงุ่ เหยิง เป็ นต้น
ส าหรั บ ในการประเมิ นความเสี่ ย งจากการทุ จริ ตบริ ษ ัท ก าหนดให้ ใ ช้รูป แบบเดี ย วกับ Anti-Corruption
Assessment Report ตามขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 : การเตรี ยมการเพื่อกาหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ ยงในด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood of Occurrence) รวมทั้งกาหนดระดับความเสี่ ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
ขั้นตอนที่ 2 : การระบุความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต สาเหตุหลักของความเสี่ ยง และผลกระทบของความเสี่ ยง
ตลอดจน การวิเคราะห์ความรุ นแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงก่อนคานึงถึงมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่
ขั้นตอนที่ 3 : การประเมิ นระบบการควบคุ ม ภายในที่ มี อยู่ในปั จจุ บ นั การวิเคราะห์ ความรุ นแรงและ
โอกาสที่จะเกิดความ เสี่ ยงหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปั จจุบนั
ขั้นตอนที่ 4 : การจัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หากมาตรการ
ควบคุมภายใน ที่ดาเนินงานอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อการป้ องกันความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
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บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการการป้ องกันการทุจริ ตในหน่วยงานไว้ดงั นี้
มาตราการป้องกันการทุจริตในหน่ วยงาน
1.การห้ามมิให้บุคคลคนเดียวทางานตั้งแต่ตน้ จนจบในตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่สาคัญ
2. การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับสิ นค้า การส่ งสิ นค้า การผลิต และฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายการเงิน
3. การจัดสถานที่เก็บที่ปลอดภัย เหมาะสม มีระบบป้ องกันการขโมยหรื อจัด รปภ.ให้เหมาะสมกับมูลค่า
ของทรัพย์สินที่จดั เก็บ เช่น การควบคุมอุณภูมิ ความสะอาด การติดตั้งสัญญาณเตือนภัย ระบบ CCTV
4. การโยกย้ายพนักงานที่เป็ น Key Employee หรื อพนักงานระดับหัวหน้างาน ทางานสาคัญของสายงานใด
สายงานหนึ่ งเป็ นเวลานาน สับเปลี่ ยนหน้าที่การงานเป็ นระยะอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งการบังคับให้ลาหยุด
พักผ่อน
5. การกาหนดบทลงโทษพนักงานที่ทาการทุจริ ตอย่างเข้มงวด การบันทึกประวัติพนักงานที่ถูกลงโทษทาง
วินยั ไม่ซื่อสัตย์สุจริ ตหรื อยักยอกทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆ การกาหนดกฎข้อบังคับให้มีการชดเชยค่าเสี ยหาย
การสู ญหายของทรัพย์สิน
6. การกาหนดให้พนักงานแจ้งภาระหนี้ สิน และสังเกตุพฤติกรรมไม่พ่ ึงประสงค์ ได้แก่ พนักงานมีหนี้ สิน
มาก ถูกทวงถามจากเจ้าหนี้ ทาธุ รกิจส่ วนตัวขาดทุน มีรายได้ไม่พอรายจ่าย ชอบเที่ยวกลางคืน เป็ นผีการ
พนัน มี ปัญหาครอบครั ว ติ ดยาเสพติ ด ถู กดาเนิ นคดี ฐานเป็ นหนี้ บุคคลภายนอก (บัตรเครดิ ต ธนาคาร
บริ ษทั เงินด่วน) มีอคติต่องานในหน้าที่ มีความเก็บกดสู ง และเป็ นคนฟุ่ มเฟื อยทะเยอทะยานเกินตัว
7. การประกาศเจตนารมณ์นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
บริ ษทั ได้จดั ทาตารางประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ต,ตารางโอกาสที่เกิดการทุจริ ต,ตารางผลกระทบจากการ
ทุจริ ต ตามเอกสารแนบ
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2

น้อย 10 -25%

3

ปานกลาง 26-50%

4

สูง 50 - 75%

5

สูงมาก > 75%

1

สถานการณ์เกิดจริ ง

ผลกระทบจากการทุจริ ต (ตาราง 2)
ความเสี่ ยงเกิดการทุจริ ต

ชื่อเสี ยง
ภาพพจน์

กฏหมาย

ลูกค้า

น้อยมาก < 10%

โอกาสเกิด
(ตาราง 1)
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การเงิน

ทรัพยากร
บุคคล

ความรุ นแรง

ตารางการประเมินความเสี่ ยงทุจริต
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง

มาตรการป้ องกันและการควบคุมภายใน

