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คูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
(Fraud Risk Management Manual)
1. บทนํา
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“เด็มโก” หรือ “บริษัท”) มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยมีคุณธรรม และ
โปรงใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหเด็มโกสามารถ
ดําเนินธุรกิจตามความมุงมั่นที่กําหนดไวได
1.1 วัตถุประสงค
เด็มโกจัดทํา “คูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต” เปนลายลักษณอักษรขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1.1.1 กําหนดมาตรการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อใชในการปองกัน ตรวจพบ และตอบสนองตอความเสี่ยงดาน
การทุจริต
1.1.2 ระบุหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแตละตําแหนงงานในการปองกัน ตรวจพบ และ
ตอบสนอง ตอความเสี่ยงดานการทุจริตใหชัดเจน และเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
1.1.3 กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อใหบุคลากรของเด็มโกสามารถปองกัน ตรวจสอบ และตอบสนองการ
ทุจริต ไดอยางถูกตองและทันทวงที ในกรณีที่มีความสงสัยหรือพบการกระทําที่เกีย่ วกับการทุจริต
1.2 ขอบเขตของคูมือ
คูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ ชุดยอย ผูบริหาร และบุคลากรทุกทาน ทั้งในบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอยในเครือทั้งหมด (รวมเรียกวา “บุคลากรของเด็มโก”) ตลอดจน ตัวแทน ตัวกลาง ผูรับจางอิสระ ที่
ปรึกษา ที่กระทําการหรือดําเนินการใน นามเด็มโก (รวมเรียกวา “ผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ”)
ทั้งนี้คูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของ ’’นโยบายตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่น” ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดมาตรการปองกัน ตรวจพบ และ
ตอบสนองตอการทุจริต และคอรรัปชั่น (“มาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น”) และสามารถใช
ควบคูกับ “คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ”
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2. นโยบายการไมเพิกเฉยตอการทุจริตและคอรรัปชั่น
เด็มโกยึดถือจริยธรรมและคุณธรรมเปนหลักสําคัญในการประกอบธุรกิจและจะไมเพิกเฉยตอการกระทําใดๆ
ที่อาจนําไปสูการทุจริตและคอรรัปชั่น แมวาการกระทํานั้นเปนการเอื้อประโยชนแกบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให
มั่นใจวาบุคลากรของเด็มโก จะไมเพิกเฉยตอการทุจริตและคอรรัปชั่น บุคลากรของเด็มโกทุกคนตองทํา
ความเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายตอตาน การทุจริตและคอรรัปชั่น คูมือการบริหารความเสี่ยงดานการ
ทุจริต คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ในการดําเนินธุรกิจ คูมือกระบวนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ และนโยบายอื่นๆ ของบริษัทอยางเครงครัด โดยไมมีขอยกเวน
ทั้งนี้เด็มโกใหคํามั่นวาจะดําเนินการสอบสวนกรณีตองสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตทุกกรณีอยางละเอียดถี่ถวน
และเหมาะสม โดย ไมคํานึงถึงปจจัยภายนอกอื่นๆ (อาทิเชน ตําแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
บริษัท หรือความสัมพันธภายในบริษัท ของผูถูกกลาวหา) โดยเด็มโกจะดําเนินการสอบสวนอยางเปนกลาง
ปราศจากอคติ นอกจากนี้เด็มโกจะลงโทษผูกระทําผิดตาม มาตรการสูงสุด และหากการสอบสวนพบวามี
บุคลากรที่รับรูกรณีการทุจริตนั้น แตละเลยในการรายงาน เด็มโกจะพิจารณา ลงโทษทางวินัยบุคลากรทาน
นั้นเชนกัน
3. คํานิยามของการทุจริตและการกระทําที่ถูกจัดวาเปนการทุจริต
3.1 คํานิยามของการทุจริต
คํานิยามของการทุจริตในคูมอื การบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพื่อ
แสวงหา ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น ทั้งนี้ การทุจริตสามารถแบงได
เปน 3 ประเภท ดังนี้
3.1.1 การยักยอกทรัพยสิน
การกระทําใดๆก็ตามที่นําไปสูการครอบครองทรัพยสินของบริษัทอยางไมถูกตอง หรือเปนเหตุให
บริษัทสูญเสีย ทรัพยสิน โอกาสหรือผลประโยชนใด โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชนตอตนเองและ
ผูอื่น (อาทิเชน คนในครอบครัว ญาติ มิตร เปนตน)
3.1.2 การคอรรัปชั่น
การใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบกระทําการใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนอันมิควรได ทั้งตอองคกร
ตนเอง หรือผูอื่น ทั้งนี้ การคอรรัปชั่น ครอบคลุมถึง การให และ/หรือรับสินบน การขัดแยงทาง
ผลประโยชนการขมขูและ/หรือ เรียกรองผลประโยชน และการจายเงินเพื่อใหไดรับความสะดวก
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3.1.3 การทุจริตในการรายงาน
การปรับปรุงแกไขรายงานตางๆ ไมวาจะเปนทางการเงิน เชน งบการเงิน บันทึกการเงิน หรือ
รายงาน ที่ไมใชทางการเงิน เพื่อปดบังการยักยอกทรัพยหรือการกระทําที่ไมเหมาะสม หรือเพื่อหา
ประโยชนตอตนเองและ ผูอื่น ซึ่งสงผลใหงบการเงิน บันทึกการเงิน หรือรายงานตางๆ ของบริษัท
ไมถูกตองตามความเปนจริง
ดังนั้น คํานิยามของ “การทุจริต” ในคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการ
ยักยอกทรัพยสิน การทุจริตในการรายงาน ตลอดจน การคอรรัปชั่น
3.2 การกระทําที่ถูกจัดวาเปนการทุจริต
จากคํานิยามดังที่กลาวมาขางตน ตัวอยางของการกระทําดังตอไปนี้จัดเปนการทุจริต
•
การปฏิบัติงานอยางไมซื่อสัตยหรือมีความจงใจที่จะทุจริต
•
การใชทรัพยสินของบริษัทผิดวัตถุประสงคเพื่อสรางประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น
การยักยอกหรือลักขโมยทรัพยสินของบริษัท
•
•
การบิดเบือนหรือปดบังขอมูลโดยเจตนา
•
การรายงานขอมูลทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินอยางไมถูกตอง โดยเจตนา
•
การเปดเผยขอมูลที่ถูกกําหนดใหเปนความลับหรือความลับทางการคาของบริษัทใหแกบุคคลภายนอก
•
การนําขอมูลภายในบริษัทซึ่งยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชนไปใชหาผลประโยชน
การแสวงหา เรียกรองหรือรับของที่มีมูลคาจากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ
•
•
การเสนอสิ่งที่มีมูลคาใหแกเจาหนาที่รัฐ หนวยงานรัฐ หรือหนวยงานเอกชนเพื่อใหดําเนินการในทางที่
ไมถูกตองตามกฎหมาย
ทั้งนี้การกระทําขางตนเปนเพียงตัวอยางของการกระทําทุจริตเทานั้น หากบุคลากรของเด็มโกมีความสงสัย
ว า กิ จ กรรมบางอย า งเป น การทุ จ ริ ต หรื อ ไม ท า นสามารถขอคํ า แนะนํ า ได (ตามลํ า ดั บ ) จากหน ว ยงาน
ดังตอไปนี้
•
•
•
•

หัวหนางานโดยตรงของทาน
ฝายทรัพยากรบุคคล
หนวยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
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4. หนาที่และความรับผิดชอบ
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของเด็ ม โก ต อ งปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก จริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมของบริ ษั ท อย า งเคร ง ครั ด
ตลอดจน ใหการสนับสนุน นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น รวมถึง คูมือการบริหารความเสี่ยง
ดานการทุจริตอยางเต็มที่ ทั้งนี้ คูมือฉบับนี้ อาจกําหนดความรับผิดชอบเพิ่มเติมใหแกผูมีอํานาจหรือผูบริหาร
บางหนวยงาน เชน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหารระดับสูง ฝายตรวจสอบภายใน
หรือฝายทรัพยากรบุคคล เปนตน เพื่อรวมกันบริหารความเสี่ยง ดานการทุจริต โดยหนาที่ความรับผิดชอบ
เพิ่มเติมดังกลาวจะถูกระบุไวในภาคผนวก ก ของคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการ ทุจริตฉบับนี้
เด็มโกถือเปนหนาที่ของบุคลากรทุกระดับ ตั้งแตบุคลากรทั่วไปจนถึงระดับคณะกรรมการบริษัท ที่จะตองทํา
ความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และคูมือการบริหารความเสี่ยงดาน
การทุจริตฉบับนี้ โดยไมมีขอยกเวน ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายและคูมือดังกลาวอาจนํามาซึ่ง
การลงโทษทางวินัยได
5. มาตรการปองกันการทุจริต (Fraud Prevention)
มาตรการปองกันการทุจริตสามารถชวยเด็มโกลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น
การประเมิน ความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อลด
ความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจน การสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรของ
เด็มโก เปนปจจัยสําคัญในการชวยปองกัน การเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ มาตรการปองกันการทุจริต
ภายใตคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้ ประกอบไปดวย 5 กิจกรรมหลัก ดังตอไปนี้
5.1 การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต
หลักการและเหตุผล
1. การปองกันและตอตานการทุจริตของแตละบริษัท มีความเสี่ยงตางกัน บริษัทที่ทําธุรกิจใหบริการ
ดานโครงสรางพื้นฐานตอภาครัฐจะมีความเสี่ยงในการทุจริตแตกตางจากบริษัทที่ใหบริการตอ
ภาคเอกชน
2. การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธภาพ หมายถึง การเขาใจบรรยากาศสภาพแวดลอมการทํางาน
ของบริษัท บุคลากรหรือหนวยงานที่บริษัทดําเนินกิจการดวย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการ
เขาใจแผนงานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และการควบคุมภายในที่บริษัทดําเนินการอยูและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
3.

การประเมินความเสี่ยงการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนกระบวนการที่ตอเนื่อง ควรทําควบคู

5

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

ไปกับการประเมินความเสี่ยงดานอื่นๆ เพื่อเปนการใชทรัพยากรของบริษัทใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต มีวัตถุประสงคเพื่อใหทุกหนวยงานในเด็มโกดําเนินการเชิงรุก
เพื่อระบุ ประเมิน และทบทวนความเสี่ยงดานการทุจริตขององคกร รวมทั้ง สรางความตระหนักถึง
ความเสี่ยงดานการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบตอวัตถุประสงคและการดําเนินงานขององคกร
เพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงดานการทุจริตไดถูกระบุ และจัดการอยางทันทวงที อยางไรก็ตาม ผูบริหาร
ของทุ ก หน ว ยงานต อ งให ค วามร ว มมื อ ในการให ข อ มู ล ความเสี่ ย งด า นการทุ จ ริ ต ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน
หนวยงานของตน
การประเมินความเสี่ยงดานคอรรัปชั่น มีวัตถุประสงคเพื่อใหทุกหนวยงานในเด็มโก ซึ่งเกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานรัฐ ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟานครหลวง รวมถึงหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เด็มโก อาจตองเขารวมประมูลงานและหรือรับ
สัมปทาน ตามการแสดงความประสงคในการจัดซื้อจัดจาง การเขาทําเอกสารสัญญาตามการประกาศ
จัดซื้อจัดจาง การเขารวมประมูลงานเพื่อใหไดรับคัดเลือกเปนผูชนะการประมูล การดําเนินงานกับการ
เบิกจายเงินตามงวดงานหรือสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ รวมถึงการขอเพิ่ม ลด งานที่ไมระบุไวในสัญญาจัดซื้อ
จัดจาง ทั้งนี้เพราะทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจางตั้งแตการกําหนดคุณลักษณะ(Specification) การ
คํานวณราคากลาง การประมูลงานหรือ ประกวดราคา การลงนามในสัญญา การบริหารสัญญา การ
ตรวจรับงาน การเบิกจายเงิน ลวนแลวแตมีความเสี่ยงที่สามารถกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นได
ดังนั้นเพื่อการปองกันการเขาไปเปนผูสมรูรวมคิด การทุจริตคอรรัปชั่นของกรรมการผูบริหารและ
พนักงานของเด็มโก จึงไดกําหนดการประเมินความเสี่ยงในการเกิดคอรรัปชั่นและการบริหารความ
เสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมการเพื่อกําหนดเกณฑการวัดความเสี่ยงในดานผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood of Occurrence) รวมทั้งกําหนดระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Appetite)
ขั้นตอนที่ 2 : การระบุความเสี่ยงดานการทุจริต สาเหตุหลักของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
ตลอดจน การวิเคราะหความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกอนคํานึงถึงมาตรการควบคุมภายในที่มี
อยู
ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มอี ยูในปจจุบัน การวิเคราะหความรุนแรงและโอกาส
ที่จะเกิดความ เสี่ยงหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปจจุบัน
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ขั้นตอนที่ 4 : การจัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงลงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได หากมาตรการ
ควบคุมภายใน ที่ดําเนินงานอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอการปองกันความเสี่ยงดานการทุจริต
ดังนั้น ผูบริหารจึงกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูใหคําปรึกษาแกผูบริหารสําหรับการประเมิน
ความเสี่ยง ดานการทุจริต รวมทั้ง เปนผูรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพื่อจัดทําเอกสาร
ความเสี่ยง ดานการทุจริตขององคกร ซึ่งครอบคลุมถึงแผนภาพความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Risk
Profile) และทะเบียนความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Risk Register) ตลอดจน ทําหนาที่ติดตามการ
ดํา เนิ นงานตามแผนจั ดการความเสี่ยง เพื่อนําเสนอต อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผูบริหาร และ คณะกรรมการหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อยางไรก็ตาม หนวยงานหรือคณะทํางานดังกลาวมีหนาที่เพียงการใหคําปรึกษาและรวบรวมขอมูลความ
เสี่ยงเทานั้น การ ระบุและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการจัดหามาตรการเพื่อลดหรือจัดการความเสี่ยง ถือ
เปนหนาที่โดยตรง ของผูบริหารในแตละหนวยงานขององคกร นอกจากนี้หนวยงานตรวจสอบภายในมี
หนาที่ ป ระเมิน ความเพี ย งพอ และความมีป ระสิทธิผลของระบบควบคุม ภายในที่ร ะบุขึ้น ระหวา งการ
ประเมินความเสี่ยง ซึ่งหากการควบคุมภายในที่หนวยงานเจาของความเสี่ยงระบุขึ้นยังไมเพียงพอหรือไมมี
ประสิทธิผล หนวยงานตรวจสอบภายในสามารถใหความเห็นและใหขอเสนอแนะแกผูบริหาร เพื่อจัดหา
มาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
ทั้งนี้ เด็มโกควรประเมินและทบทวนความเสี่ยงดานการทุจริตเปนประจําทุกป เพื่อระบุความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีอยูในแตละป ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางๆ เชน
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงาน การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม การเปลี่ยนหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของบุคลากรในบริษัท หรือวิธีการทําทุจริตแบบใหมๆ เปนตน ทั้งนี้ หากบริษัทเริ่มจัดทํา
การประเมินความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Assessment) ผูบริหารสามารถพิจารณาดําเนินการประเมิน
ความเสี่ยง ดานการทุจริตพรอมกับการประเมินความเสี่ยงองคกรได
5.2 นโยบายที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
เด็มโกจัดใหมีนโยบาย คูมือปฏิบัติงาน และมาตรการเพื่อตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เชน นโยบาย
ตอตานการทุจริต และคอรรัปชั่น คูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและชวยเหลือทางการเมือง แนวทาง
ปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงิน สนับสนุน และแนวทางปฏิบัติในการรับหรือให ของขวัญ
ของกํานัล และการเลี้ยงรับรอง เปนตน เพื่อใหบุคลากรของ เด็มโกเขาใจหลักการดานจริยธรรมและแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ดีของบริษัท รวมทั้ง เพื่อสรางความตระหนัก จิตสํานึก และคานิยมในการตอตานการ
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ทุจริตใหแกบุคลากรของเด็มโก ทั้งนี้ นโยบาย คูมือปฏิบัติงาน และมาตรการที่เกี่ยวของตองไดรับการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรและหนวยงานตรวจสอบ
ภายในตองทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และคูมือที่เกี่ยวของเปนประจําอยางนอยทุก 2 ป เพื่อใหมั่นใจวา
ความเสี่ยงดานการทุจริตไดถูกจัดการและการเปลี่ยนแปลงทางการดําเนินงานและทางกฎหมายไดรับการ
ครอบคลุมในนโยบายอยางเหมาะสม
ทั้งนี้บริษัทตองสื่อสารและกําหนดขั้นตอนการสื่อสารนโยบาย คูมือปฏิบัติงาน และมาตรการที่เกี่ยวของแก
บุคลากรของเด็มโก รวมทั้งสื่อสารนโยบายและมาตรการใหบุคคลภายนอก (ผูมีสวนเกี่ยวของทางธุรกิจและ
สาธารณชน) รับทราบ โดย บุคลากรของเด็มโกในทุกระดับ มีหนาที่ศึกษา และทําความเขาใจเนื้อหารวมถึง
ปฏิบัติตามนโยบาย คูมือปฏิบัติงาน และมาตรการดังกลาวอยางเครงครัด
5.3 การสื่อสารและการจัดอบรม
การสื่อสารและการจัดอบรมถือเปนสิ่งที่จําเปนในมาตรการปองกันการทุจริต เพื่อสรางความรู ความเขาใจ
และความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายและคูมือที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต
และคอรรัปชั่น ตลอดจน มาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นตางๆ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการ
บริหาร ความเสี่ยงดานการทุจริตขององคกร รวมทั้ง ใหบุคลากรของเด็มโกสามารถเปนสวนหนึ่งในการ
ชวยปองกัน และตรวจพบการทุจริตในองคกรได ตลอดจนการสื่อสารแกผูเกี่ยวของทางธุรกิจ เพื่อแสดงให
เห็นถึงความมุงมั่น ในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นและความโปรงใสในการดําเนินงานของเด็มโก
ดั ง นั้ น ฝ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลต อ งจั ด ทํ า แผนการสื่ อ สารนโยบายและมาตรการต อ ต า นการทุ จ ริ ต และ
คอร รั ป ชั่ น ประจํ า ป อ ย า งเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร ให แ ก บุ ค ลากรของเด็ ม โก แ ละผู เ กี่ ย วข อ งทางธุ ร กิ จ
ตลอดจน กําหนดชองทางการสื่อสาร เชน จดหมายขาวภายในบริษัท (Newsletters) แผนปายโฆษณา
(Poster) แผนพับ (Brochure) การจัดอบรม (Training)
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เปนตน ใหเหมาะสมแกผูรับสาร ทั้งภายในและภายนอกองคกร
โดยแผนงาน และชองทางการสื่อสารดังกลาวตองไดรับการทบทวนและอนุมัติโดยประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป นอกจากนี้เพื่อใหมั่นใจในประสิทธิภาพของการสื่อสาร
แผนงานและชองทางการสื่อสารที่กําหนดขึ้นควรไดรับการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน
โดยหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหมั่นใจวากิจกรรมที่จัดขึ้น นั้นเพียงพอและสามารถสรางความ
ตระหนักใหแกบุคลากรของเด็มโก รวมถึงผูเกี่ยวของทางธุรกิจทั้งหมด
แผนการสื่ อ สารต อ งครอบคลุ ม ถึ ง การจั ด อบรมเกี่ ย วกั บ นโยบายและมาตรการต อ ต า นการทุ จ ริ ต และ
คอรรัปชั่น ในการปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหม ตลอดจน การจัดอบรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปใหแก
บุคลากรของเด็มโกทั้งหมด ทั้งนี้ เนื้อหาการอบรมควรประกอบไปดวยมาตรการตอตานการทุจริตและ
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คอรรัปชั่น ความคาดหวังของเด็มโก ตอการดําเนินงานตามมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และ
บทลงโทษหากบุคลากรของเด็มโกไมปฏิบัติตามมาตรการนี้เพื่อใหบุคลากรของเด็มโกมีความเขาใจและมี
ทักษะในการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต และคอรรัปชั่น รวมถึง คูมือการบริหารความเสี่ยงดาน
การทุจริตฉบับนี้ได
5.4 การสอบทานประวัติของบุคลากรและผูมีสวนไดเสียทางธุรกิจ
การสอบทานประวัติของบุคลากรและผูเกี่ยวของทางธุรกิจถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการปองกันการทุจริต
มีประสิทธิภาพ โดยเด็มโกมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคลหรือผูที่ไดรับการมอบหมายจากบริษัททํา
หนาที่สอบทานประวัติของบุคลากรกอนการจางงาน หรือการเลื่อนตําแหนง และฝายจัดซื้อหรือผูที่ไดรับ
การมอบหมายจากบริ ษั ท ทํ า หน า ที่ ส อบทานประวัติ ข องผู เ กี่ ย วข อ งทางธุ รกิ จ ก อ นการเริ่ ม สัญ ญาหรื อ
ธุรกรรมระหวางกัน ทั้งนี้ การสอบทานสามารถทําไดตามความเหมาะสมภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
ไดรับการยินยอมจากบุคลากรหรือผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ดังตอไปนี้
•

การสอบทานประวั ติของบุคลากรกอนการจางงาน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ความเหมาะสม และ
ประสบการณ ของผูสมัครงาน

•

การสอบทานประวั ติ ข องบุ ค ลากรก อ นจะมอบหมายให ดํา รงตํา แหน ง สํา คั ญ ภายในบริ ษั ท
เชน คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารงานระดับสูง บุคลากรในหนวยงานการเงิน เปนตน เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติ ประสบการณความนาเชื่อทางการเงิน บุคคลอางอิง หรือความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดํารงตําแหนงใหม

•

การสอบทานประวัติของผูเกี่ยวของทางธุรกิจโดยเฉพาะผูขาย ผูรับเหมา และผูใหบริการแกบริษัท
เพื่อให สามารถตรวจสอบความนาเชื่อถือ สถานะทางการเงิน ชื่อเสียง และคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับ
สินคาหรือบริการของผูมี สวนไดเสียทางธุรกิจ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคลากรที่ดํารงในตําแหนงที่สําคัญตามที่กําหนดโดยฝาย
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ตองรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นตอ
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู จั ด การใน “แบบรายงานความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ”
(ภาคผนวก ข) เปนประจําทุกปและในระหวางปหากมี ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลกระโยชนได ทั้งนี้ เด็มโกหามไมใหบุคลากรที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนเกี่ยวของกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง และจะลงโทษบุคลากรที่ไมรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนอยางทันทวงที
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5.5 การควบคุมภายใน
การควบคุมภายในเปนกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดรวมกันโดยคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร
ตลอดจน บุคลากร ขององคกรทุกระดับชั้น เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาวิธีการหรือการ
ปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวจะชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้น การควบคุมภายในถือเปนเครื่องมือ
เบื้องตนของเด็มโกในการปองกัน การทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ทั้งนี้ ผูบริหารใน
แตละหนวยงานตองออกแบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการที่อยูในความรับผิดชอบ
ของตน เพื่อจัดการและลดความเสี่ยงดานการทุจริต ที่รวมกันระบุในการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต
ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ตลอดจน สื่อสาร ทําความเขาใจและควบคุมติดตามการดําเนินงานของ
บุคลากรในหนวยงานใหปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้น
ทั้งนี้ ทุกหนวยงานตองจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร
สําหรับทุกกระบวนการ เพื่อใหผูบริหารของหนวยงานสอบทานและอนุมัติใหมีผลบังคับใช โดยคํานึงถึง
การแบ ง แยกหน าที่อ ย างชั ด เจนในการกํ า หนดหน าที่ของบุค ลากรในการดํ า เนิ น งานตามขั้ น ตอนหรื อ
กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใส เปนอิสระ และสามารถชวยปองกันหรือตรวจ
พบความเสี่ยงดานการทุจริตได รวมทั้ง จัดเก็บเอกสารดังกลาวไวในชองทางที่บุคลากรที่เกี่ยวของสามารถ
เขาถึงได และสื่อสารใหบุคลากรที่เกี่ยวของรับทราบ
นอกจากนี้ผูบริหารในแตละหนวยงานควรทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปน
ประจํา อยางนอยทุก 2 ป หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ก ระทบตอการปฏิบัติงานอยางเปนสาระสําคัญ
เพื่อใหมั่นใจไดวาขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานนั้นสอดคลองกับหลักการควบคุม
ภายในที่ดีและการปฏิบัติงานในปจจุบัน
ทั้งนี้ ผูบริหารของเด็มโกมอบหมายหนาที่ใหหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูประเมินความเพียงพอ ความ
เหมาะสม ตลอดจนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององคกร พรอมให
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถปองกันและตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงดานการทุจริต โดยหนวยงาน
ตรวจสอบภายในตองหารือผลการตรวจสอบกับผูบริหาร หนวยงานรับตรวจ เพื่อทําความเขาใจและจัดหา
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง รวมทั้ง รายงาน
ผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส ทั้งนี้ ผูบริหาร แตละหนวยงานมี
หนาที่รับผิดชอบในการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาจากแนวทางที่หนวยงานตรวจสอบภายใน
เสนอแนะ
อนึ่ง เมื่อเด็มโกเริ่มดําเนินการตามมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น หนวยงานตรวจสอบภายในมี
หนาที่ประเมิน การออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในสําหรับมาตรการดังกลาว และ
รายงานผล การตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ
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6. มาตรการตรวจพบการทุจริต (Fraud Detection)
มาตรการปองกันการทุจริตที่ดีสามารถชวยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตไดในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม บริษัท
จําเปนตองจัดทํามาตรการตรวจพบการทุจริต เพื่อชวยตรวจพบและรายงานการกระทําที่อาจเปนการทุจริตอยาง
ทันทวงที ดังนั้น กลไกการแจงเหตุหรือเบาะแส และการรายงานการทุจริตเปนกิจกรรมหลักที่สามารถชวยให
เด็ ม โก ต รวจพบการทุ จ ริ ต นอกจากนี้ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า มาตรการตรวจพบการทุ จ ริ ต มี ค วามเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หนวยงานตรวจสอบภายในตองสอบทานการออกแบบและการควบคุมภายใน
ของมาตรการดังกลาวเปนประจําทุกป ทั้งนี้ มาตรการตรวจพบการทุจริตประกอบดวย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
6.1 กลไกการแจงเหตุหรือเบาะแส
ผูบริหารกําหนดใหมีชองทางที่นาเชื่อถือและเปนอิสระสําหรับการแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต รวมถึง
เปดโอกาส ใหทุกคน ไมวาจะเปนบุคลากรของเด็มโกหรือบุคคลภายนอกสามารถแจงเบาะแสไดโดยไม
ตองเปดเผยตัวตนตลอดจน จัดใหมีกระบวนการปองกันผูแจงเบาะแส เพื่อคุมครองผูแจงไมใหถูกทําราย
หรือขมขูในภายหลัง ซึ่งชวยสงเสริมให บุคลากรของเด็มโกมีความมั่นใจและรูสึกปลอดภัยในการแจงเหตุ
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
ดังนั้น บุคลากรของเด็มโกจึงมีหนาที่แจงเหตุหรือเบาะแสของการทุจริตผานชองทางที่บริษัทกําหนดไว
โดยเด็มโก จะลงโทษบุคลากรของเด็มโกที่ทราบหรือมีขอมูลของเหตุการณที่อาจเปนการทุริต แตไมไดแจง
ใหบุคคลที่รับผิดชอบ รับทราบ ซึ่งเด็มโกมีมาตรการคุมครองผูแจงเหตุหรือเบาะแสตามความจริงอยาง
สุจริต อยางไรก็ตาม เด็มโกจะลงโทษ ผูที่จงใจแจงเหตุหรือเบาะแสที่ไมเปนความจริง
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ในบัจจุบัน เด็มโกกําหนดชองทางการแจงเหตุหรือเบาะแสผาน 2 ชองทางหลัก เพื่อใหบุคลากรของเด็มโก
และบุคคลภายนอกแจงเหตุหรือเบาะแสตอคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1) จดหมายอีเล็กทรอนิคส (Email) ที่
1. นายวิทยา คชรักษ

Email : Vitaya@demco.co.th

หรือ

2. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ

Email : sanguan@demco.co.th

หรือ

3. นายปริญช ผลนิวาศ

Email : Prin@demco.co.th

หรือ

4. นายปญญ เกษมทรัพย

Email : Punn@demco.co.th

หรือ

5. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส

Email : sermsak@demco.co.th

หรือ

6. นายนริศ ศรีนวล

Email : naris@demco.co.th

หรือ

7. เลขานุการบริษัทฯ

Email : paitoongcc@demco.co.th

หรือ

8. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ Email : wonruedee@demco.co.th
2) จดหมายทางไปรษณีย ตามที่อยูดานลาง
สํานักงานตรวจสอบ
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
59 ม.1 ตําบลสวนพริกไทย
อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
ทั้งนี้ เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณาเบาะแสและขอรองเรียนระบุอยูใน “คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” และเว็บไซดของบริษัท ซึ่งบุคลากรของเด็มโกและบุคคลภายนอก
สามารถเขาถึงได
อยางไรก็ตาม ผูบริหารที่รับผิดชอบการแจงเหตุหรือเบาะแสตองทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการแจงเหตุ
หรือเบาะแสใหเปนปจจุบัน ตลอดจน สื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการแจงเหตุหรือเบาะแสใหบุคลากรของเด็มโก
และผูเกี่ยวของทางธุรกิจทราบ
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ในกรณีที่เด็มโกมีชองทางการแจงเหตุหรือเบาะแสเพิ่มเติม ผูรับผิดชอบตองจัดทําขั้นตอนการแจงเบาะแส
และวิธีการ ปฏิบัติงานของผูรับแจง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนดังกลาวใหเปนปจจุบันเสมอ
นอกจากนี้ผูรับผิดชอบ ขางตนตองกําหนดใหจัดฝกอบรมแกบุคลากรผูทําหนาที่รับการแจงเหตุหรือเบาะแส
เปนประจําทุกป โดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเก็บรักษาความลับ แนวปฏิบัติดานจริยธรรม
และนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวของ
6.2 การรายงานการทุจริต
เมื่อมีการแจงเหตุหรือเบาะแสการทุจริต ผูจัดการหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูรวบรวมขอมูลจากการ
แจงเบาะแส และขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับการทุจริต เชน จํานวนการแจงเบาะแสการทุจริต สรุปเหตุการณและ
สถานะของการดําเนินงานกรณีเกิดการทุจริตในองคกร (สถานะการสอบสวน ขอสรุปการตัดสินใจในการ
ลงโทษ และขอมูลทางสถิติของการทุจริตในองคกร) สถานะการปฏิบัติงานตามมาตรการตอตานการทุจริต
และคอรรัปชั่น )เปนตน เพื่อรายงานตอคณะผูบริหารเปนประจําทุกเดือนและตอคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส ในกรณีที่เบาะแสที่ไดรับแจงมีความรุนแรงและจําเปนตอง
ไดรับการแกไขอยางทันทวงที ผูจัดการหนวยงานตรวจสอบภายในตองรายงานเหตุการทุจริตดังกลาวตอ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวของในทันที
ทั้งนี้ขอมูลในรายงานจะตองถูกเก็บเปนความลับ โดยผูจัดการหนวยงานตรวจสอบภายในตองรายงานตรง
ตอผูมีอํานาจตามที่ไดกําหนดไวเทานั้น หามมิใหแบงปนขอมูลไมวาในรูปแบบใดก็ตามแกหนวยงานหรือ
บุคคล ที่ไมเกี่ยวของ
7. มาตรการตอบสนองตอการทุจริตที่เกิดขึ้น (Fraud Response)
เด็มโกจัดทํามาตรการตอบสนองตอการทุจริต เพื่อแกไขและเยียวยาผลกระทบจากการเกิดทุจริต รวมทั้ง หา
วิธีการปองกันไมใหการทุจริตในประเภทเดียวกันเกิดขึ้นอีก โดยมาตรการตอบสนองตอการทุจริตประกอบดวย
การสอบสวนภายในการลงโทษและการเยียวยา และการเปดเผยขอมูล
7.1 การสอบสวน
เมื่อเกิดเหตุทุจริต เด็มโกมอบหมายใหผูจัดการหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูพิจารณาขอมูลเบาะแสและ
เสนอขออนุ มั ติ ต อ ประธานกรรมการหรื อ ประธานกรรมการบริ ห ารเพื่ อ ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงเมื่อเห็นวาเบาะแสที่ไดมาเพียงพอและมีมูล ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง จะประกอบ
ไปดวยตัวแทนจากหนวยงานตางๆอยางนอย 3 คน และผูบังคับบัญชาตามสายงานของผูถูกกลาวหา อาจ
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ไดรับเชิญใหเขารวมในการสอบสวนดวยแลวแตกรณี และดําเนินการสอบสวนตาม “คูมือขั้นตอนการ
ดําเนินโทษทางวินัย” อยางไรก็ตาม หากเด็มโก มีทรัพยากรไมเพียงพอหรือเห็นสมควรใหจัดหาผูเชี่ยวชาญ
มาดํ า เนิ น การสอบสวนแทนบุ ค ลากรของหน ว ยงาน บริ ษั ท อาจพิ จ ารณาให ว า จ า งบุ ค คลภายนอกที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมได โดยดําเนินงานจัดจางตามขั้นตอนของฝายจัดซื้อ
ในกระบวนการสอบสวนนั้น คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงตองดําเนินงานดวยความยุติธรรมและไม
เปดเผยขอมูลแกผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ รวมถึงรายงานความคืบหนาหรือผลการสอบสวนใหแกผูจัดการ
หนวยงานตรวจสอบภายในรับทราบอยางสมํ่าเสมอทุกเดือน เพื่อใชในการรายงานตอคณะผูบริหาร และใน
กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงพบ อุปสรรคในการดําเนินการที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท
คณะกรรมการสอบสวนข อเท็ จ จริงตองรายงานตอผูจัดการ หนวยงานตรวจสอบใน เพื่อรายงานเรื่อง
ดั ง กล า วแก ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบสํ า หรั บ หาทางแก ไ ขอย า งทั น ท ว งที
นอกจากนี้ คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงตองบันทึกการสอบสวนใน “บันทึกการสอบสวน” และเก็บ
หลักฐานทั้งเชิงวัตถุและอิเล็กทรอนิคสเปนเวลาอยางนอย 3 ป หรือจนกวาสิ้นสุดอายุความทางกฎหมาย
เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทมีหลักฐานเพียงพอหากตองนําไปใชในชั้นศาล
นอกจากนี้เด็มโกตองจัดอบรมแกบุคลากรที่สามารถดํารงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงได
เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรดังกลาวเขาใจขั้นตอนการสอบสวนโดยละเอียด
และมีความรูความสามารถในการดําเนินการสอบสวนอยางเหมาะสมและยุติธรรม
ทั้งนี้ บริษัทถือเปนหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในการใหความรวมมือแกคณะกรรมการ
สอบสวน ขอเท็จจริงในการดําเนินการสอบสวน รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงในดานขอมูลและการปฏิบัติงาน
7.2 การลงโทษและการเยียวยา
บทลงโทษที่เขมงวดและเด็ดขาดเปนการแสดงจุดยืนของเด็มโกที่มีตอการทุจริตใหทั้งพนักงานและผูมี
สวนไดสวนเสียในขณะที่การเยียวยาผลกระทบจากการทุจริตเปนสิ่งที่บริษัทตองใหความสําคัญและ
ดําเนินการอยางทันทวงที เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสและความมุงมั่นที่จะแกไขปญหาดานการ
ทุจริต
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7.2.1

การลงโทษ

เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นและพบวามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่นําเสนอ
ขอเท็จจริงและหลักฐานแกผูมีอํานาจ เพื่อพิจารณาบทลงโทษใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เด็มโกกําหนดใหฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูรับผิดชอบในการ
เสนอบทลงโทษตอบริษัท โดยอางอิงตาม “คูมือขั้นตอนการดําเนินโทษทางวินัย” สําหรับขั้นตอนการ
ลงโทษและผู มี อํ า นาจในการลงโทษ ซึ่ ง จะต อ งบั น ทึ ก วิ ธี ก ารพิ จ ารณา บทลงโทษและข อ สรุ ป
บทลงโทษใน “หนังสือลงโทษทางวินัย” โดยเอกสารที่เกี่ยวของกับการลงโทษทั้งหมด ตองคัดเก็บไว
คูกับเอกสารสําคัญในขั้นตอนการสอบสวนเปนเวลาอยางนอย 3 ป นอกจากนี้ในกรณีที่บทลงโทษ
กอใหเกิดความความเสี่ยงดานกฎหมายแกบริษัท ตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงตอง
ปรึกษากับ ฝายกฎหมายและผูบริหารใหชัดเจนกอนดําเนินการ
7.2.2

การเยียวยา

เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น ผูบริหารตองรวมพิจารณาหามาตรการเยียวยาจากเหตุการณทุจริตที่
เกิดขึ้น เชน การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมนโยบายของบริษัท การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการควบคุม
ภายใน การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน การฟองรองดําเนินคดีทางอาญาและ/หรือทางแพง การ
ขยายผลการสืบสวน เพื่อตรวจสอบการทุจริตในสวนอื่นๆ ที่อาจมีความเกี่ยวของ เปนตน โดย
มอบหมายหนาที่ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับมาตรการเยียวยาในแตละกรณี จัดทําแผนงาน
เยียวยา (Action Plan) พรอมดวยกรอบระยะเวลา ปฏิบัติงานเพื่อนําเสนอตอประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการ และดําเนินการตามแผนงานเยียวยา ที่ไดรับการอนุมัติ
อนึ่ง มาตรการเยียวยาตางๆ ควรเปนไปในทิศทางเดียวกันสําหรับขอกลาวหาที่คลายคลึงกัน และ
ขั้นตอนปฏิบัติดังกลาวตองกําหนดมาตรการเยียวยาสําหรับขอกลาวหาตางๆ อยางชัดเจน
7.3 การเปดเผยขอมูล
บริษัทกําหนดใหประธานกรรมการบริษัทหรือบุคลากรที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท
เป น ผู เ ป ด เผยข อ มู ล สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ต อ หน ว ยงานภายนอกที่ มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล (อาทิ เ ช น
สํานั กงานคณะกรรมการกํ ากั บหลั กทรัพย และตลาดหลั กทรัพย แห งประเทศไทย เป นตน) หรือตอ
สาธารณะ อยางไรก็ตาม บริษัทกําหนดใหการตัดสินใจเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการทุจริตในแตละหัว
เรื่องขึ้นอยูกับดุลยพินิจของประธานกรรมการบริษัท
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ทั้งนี้ บริษัทหามมิใหผูที่ไมมีหนาที่หรือไมไดรับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัทเปดเผย
ขอมูลดานทุจริต แกบุคคลอื่นๆในบริษัท สื่อมวลชน หรือหนวยงานใดๆก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทจะ
พิจารณาลงโทษผูฝาฝนโดยไมมี ขอยกเวน
8. เอกสารอางอิงและอํานาจรับผิดชอบการดําเนินการ
หลักการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้อาจอางอิงถึงเอกสาร
ที่เด็มโกไดจัดทําไวอยูแลว โดยในกรณีดังกลาวขั้นตอนการปฏิบัติงานและอํานาจรับผิดชอบใหเปนไปตาม
เอกสารอางอิงฉบับนั้นๆ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานนั้นอยูในมาตรฐานเดียวกัน หากบุคลากรของเด็มโกมี
ขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานตามคูมือฉบับนี้สามารถขอคําแนะนําไดจากหนวยงานตรวจสอบภายใน
9. การทบทวนและปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
คูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตฉบับนี้อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร โดยจะมีการทบทวน และปรับปรุงคูมือฉบับนี้เปนประจําทุกๆ ป
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งกระทบตอการบริหารความเสี่ยง ดานการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา
คูมือดังกลาวสอดคลองกับหลักปฏิบัติของเด็มโก รวมทั้งเปนไปตามขอบังคับและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ การปรั บ ปรุ ง คู มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งด า นการทุ จ ริ ต ต อ งได รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษั ท และมี ก ารสื่ อ สารคู มือ ที่ ไ ด รั บ การปรั บ ปรุง ดั งกล าวให ท ราบโดยทั่ว กั น ทั้ ง บริ ษั ท
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ภาคผนวก ก - บทบาทหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
บริษัทมอบหมายบทบาทหนาที่เพิ่มเติมใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต โดย
ภาคผนวกนี่จะ
ชวยระบุตัวอยางแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละระดับ
1.

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ในการควบคุมและดูแลการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตในภาพรวม
โดยมีหนาที่หลักดังตอไปนี้
•

เปนผูนําในการแสดงถึงความมุงมั่นที่จะตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เพื่อแสดงจุดยืนใหแก
บุคลากรของเด็มโก ผูเกี่ยวของทางธุรกิจ และสาธารณชนรับทราบ

•

สอบทาน ทบทวน และอนุมัตินโยบายหรือคูมือที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
การตอตานการ ทุจริตและคอรรัปชั่น หลักจริยธรรมของบริษัท ตลอดจน มาตรการตอตานการ
ทุจริตและคอรรัปชั่น

•

กําหนดและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต รวมถึง
กระบวนการอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ มาตรการต อ ต า นการทุ จ ริต อาทิ เ ช น การแจ ง เบาะแส การ
สอบสวน การประเมินความเสี่ย ง ดานการทุจริต เปน ตน ใหแ กผูบริหารที่มีประสบการณ มี
ความรูความสามารถ และคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่

•

กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
และการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นติดตามการดําเนินงานใหมั่นใจวาผูบริหารมีทรัพยากร
เพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต

•

เปนผูตัดสินใจในกระบวนการตางๆ เมื่อเกิดเหตุการณทุจริตขึ้น หรือเมื่อมีการรายงานขึ้นมาให
รับทราบ

•

เปดเผยขอมูลแกผูสอบบัญชีใหทราบถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอการบริหารความ
เสี่ยงดานการทุจริต
ปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตและการ
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น

•
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2.

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงดานการทุจริตและระบบที่ใชในการจัดการความเสี่ยง โดยมีหนาที่หลักในการบริหารความ
เสี่ยงองคกรดังตอไปนี้
•

ควบคุมกํากับดูแลภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตภายในบริษัท และพิจารณา
แนวทางหรือกิจกรรมที่ฝายตรวจสอบภายในนําเสนอเพื่ออนุมัติใหดําเนินการตอไป

•

ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝายตรวจสอบภายในเพื่อใหครอบคลุมถึงการสอบทาน
การควมคุมภายในของมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ตลอดจน ความเสี่ยงจากการทํา
ทุจริตในกระบวนการดําเนินงานอื่นๆ

•

รั บ รายงานเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต อาทิ เ ช น การรายงานตามรอบระยะเวลาทั่ ว ไปเพื่ อ ให ข อ มู ล
รายละเอียดของ การบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต รายงานเรื่องการทุจริตตามรอบระยะเวลา
ทั่วไป รายงานดวนเรื่องการทุจริต รายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เปนตน

•

กํ า กับ ดู แ ลให มั่ น ใจว า กระบวนการรั บแจ ง เบาะแส และการสอบสวนมี ค วามเป น อิ ส ร ะและ
เหมาะสม ไมวาในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะเมื่อผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงผูบริหาร
ปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชีในกรณีที่บริษัทประสบเหตุการณทุจริตที่มีนัยสําคัญ

•
3.

4.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนคณะกรรมการในระดับผูบริหาร ซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงในเด็มโกในภาพรวม ทั้งนี้ หนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ
บริหารความเสี่ยงดานการทุจริตมีดังนี้
• ทบทวนนโยบาย แนวทางและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมถึงเรื่องการทุจริต
•

จัด ให มีการประเมิ น ความเสี่ย งดานการทุ จ ริตอย างนอ ยป ละครั้ง โดยกํา หนดใหบุคลากรที่มี
ประสบการณ มีความรูความสามารถ และคุณสมบัติ เปนผูดําเนินการ

•

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต รวมทั้ง รายงานการทุจริตตางๆ ตอคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะผูบริหาร
คณะผูบริหารของเด็มโกมีหนาที่ในการออกแบบและจัดทําแผน ขั้นตอน และการควบคุมภายในสําหรับ
การบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต เพื่อปองกัน ตรวจพบ และตอบสนองตอความเสี่ยงดานการทุจริต
ขององคกร ทั้งนี้ หนาที่ของคณะผูบริหารของเด็มโก มีดงั นี้
• สนับสนุนและสรางคานิยมในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทั่วทั้งบริษัท
•

จัดใหมีขั้นตอน/คูมือการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในในกระบวนการที่รับผิดชอบอยาง
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•

•

5.

ชวยปองกันและตรวจสอบการกระทําที่ตองสงสัยวาเปนการทุจริตจัดใหมีการกระบวนการสอบ
ประวัติของคูคาเพื่อตรวจสอบประวัติ ความนาเชื่อถือทางการเงิน เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได

ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระและเปนกลาง ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การตรวจสอบ ประเมินสถานะของความเสี่ยง และการควบคุมภายในของมาตรการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่นโดยมีหนาที่หลัก ดังตอไปนี้
• สอบทานนโยบาย ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจากทุจริตเพื่อใหมั่นใจวามี
การดําเนินการตามที่กําหนดไวอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ
•

•
6.

เหมาะสม และเพียงพอตอการปองกันการทุจริต
มอบหมายหน า ที่ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลกรอบ/นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นการทุ จ ริ ต ให แ ก
บุคลากร/คณะทํางาน ที่มีความรูความสามารถและประสบการณ รวมทั้ง จัดสรรใหบุคลากร
เหลานั้นมีเวลาเพียงพอ เพื่อดําเนินงานตามที่ ไดรับมอบหมาย

ประเมินการควบคุมภายในของแตละกระบวนการใหครอบคลุมถึงเรื่องความเสี่ยงจากการทุจริต
และเมื่อตรวจพบความผิดปกติจะตองสันนิษฐานวาเหตุการณดังกลาวเกิดจากการทุจริตหรือไม
ใหการสนับสนุนแกคณะกรรมการสอบสวนโดยการใหคําแนะนํา และแบงปนขอมูล

ฝายทรัพยากรบุคคล
หนาที่ของฝายทรัพยากรบุคคลในการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต มีดังนี้
• จัดทําแนวทางและชองทางในการสื่อสารเพื่อปลูกจิตสํานึกแกบุคลากรของเด็มโกเรื่องจริยธรรม
การบริหาร ความเสี่ยงดานการทุจริต และการตอตานการทุจริต รวมถึงจัดใหมีการอบรมเพิ่ม
ความรูค วามสาม ารถ แก บุคลากรเพื่ อใหมีศั ก ยภาพเพี ย งพอในการป องกั น การทุ จ ริ ต ในการ
ปฏิบัติงาน
•

ตรวจสอบประวัติหรือความนาเชื่อถือดานคุณวุฒิและความสามารถ รวมถึงประวัติการทํางานของ
บุคลากร ในตําแหนงงานสําคัญ กอนการเซ็นสัญญาจางงานเพื่อใหมั่นใจวาบุคคลดังกลาวไมมี
ประเด็นเรื่องความซื่อสัตยใน การปฏิบัติงาน

•

กําหนดใหสัญญาจางงานมีเงื่อนไขและขอบังคับเกี่ยวกับการทุจริตเปนสวนหนึ่งดวย

•

กําหนดใหเรื่องการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตเปนหนึ่งในดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร

•

กําหนดใหเรื่องจริยธรรมและการตอตานการทุจริตเปนหนึ่งในดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากร
•

7.

กําหนดใหมีการสัมภาษณเมื่อบุคลากรลาออก โดยการสัมภาษณครอบคลุมถึงความกังวลเกี่ยวกับการ
ทําทุจริตใน บริษัทที่บุคลากรดังกลาวมีความกังวล หรือประสบระหวางการปฏิบัติงาน

บุคลากรของเด็มโก
บุคลากรทุกคนของเด็มโกมีหนาที่รายงานเหตุการณทุจริตหรืออาจเปนการทุจริตแกผูที่มีอํานาจทราบ
ทั้งนี้ หนาที่ของบุคลากรของเด็มโกในรายละเอียด มีดังนี้
• ศึกษานโยบายหรือคูมือที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต หลักจริยธรรมของบริษัท
การใหความชวยเหลือทางการเมือง การใหเงินบริจาคเพื่อการกุศล การใหเงินสนับสนุน และการให
ของขวัญ คาบริการตอนรับและคาใชจายอื่นๆ
•

สื่อสารนโยบายหรือคูมือที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต หลักจริยธรรมของบริษัท
การใหความชวยเหลือทางการเมือง การใหเงินบริจาคเพื่อการกุศล การใหเงินสนับสนุน และการให
ของขวัญ คาบริการตอนรับและคาใชจายอื่นๆ แกผูเกี่ยวของทางธุรกิจอยางชัดเจน

•

ทําความเขาใจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของตนเอง และ
ปฏิบัติหนาที่ตามถูกกําหนดไว

•

รายงานความผิ ดปกติ พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม หรือเหตุการณตองสงสั ยวาเป นการทุจ ริตไปยัง
ชองทางแจงเบาะแสที่บริษัทกําหนด

•

ใหความรวมมือโดยการใหขอมูลแกคณะกรรมสอบสวน หรือเมื่อไดรับการรองขอใหชวยเหลือใน
กระบวนการ สอบสวน
ระมัดระวังปจจัยเสี่ยงตางๆ และนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงแกผูอํานวยการฝายอยาง
ทันทวงที

•
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ภาคผนวก ข – แบบรายงานการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน
เรืยน ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

ขาพเจา ชื่อ ................................................................................................ ตําแหนง .................................................
สังกัด .............................................................. ขอรายงานการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนสําหรับกรณีดังนี้
(โปรดทําเครื่องหมาย X ในชอง

□

□

)

รายงานครั้งแรก

□

□

รายงานประจําป

รายงานในระหวางป

ขาพเจาขอเปดเผยวา ขาพเจา

□
□

ไมมี รายการที่อาจเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของกลุมบริษัทเด็มโก
มี รายการที่อาจเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของกลุมบริษัทเด็มโก โดยมีลก
ั ษณะของ

รายการดังตอไปนี้

□
□

การดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ รอง/ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝาย เปนผูมีสวนไดเสีย หรือเปนผูถือหุนสําคัญใน
กิจการที่เปน คูสั
 ญญากับกลุมบริษัทเด็มโก กิจการที่มีลักษณะเปนการแขงกันกับกลุมบริษัทเด็มโก หรือบริษัทผูเสนอราคา ในการ

ด็มโก

จัดซื้อ/จัดจาง/จางที่ปรึกษากับกลุมบริษัทเ

กา รมี คู ส มรส บิ ด า มารดา พี่ น อ ง บุ ต ร/บุ ต รบุ ญ ธรรม ตลอดจน คู ส มรสของบุ ต ร เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการผู จั ด การ รอง
กรรมการผูจัดการ เปนผูมีสวนไดเสีย หรือเปนผูถือหุนสําคัญในกิจการที่เปนคูสัญญากับกลุมบริษัทเด็มโก กิจการที่มีลักษณะเปน
การแขงกันกับกลุมบริษัทเด็มโก หรือบริษัทผูเสนอราคาในการจัดซื้อ/จัดจาง/จางที่ปรึกษากับกลุม บริษัทเด็มโก โดยมีรายละเอียด
ดังนี(้ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ถามี)

ชื่อ ....................................................................................... เกี่ยวของเปน ...........................................
บริษัท.................................................................................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา รายงานฉบับนี้และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เปนความจริงทุกประการ

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

I, hereby, would like to report that:

□
□

□

□

Annual Reporting

Incidental Reporting

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 โอกาสที่เกิดการทุจริต
โอกาสเกิด

นอยมาก

ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดเปน
รอยละ

1

2

นอย

ปานกลาง

3

4

สูง

สูงมาก

5

สถานะของเหตุการณที่เกิดจริง

โอกาสเกิดเหตุการณ
กระทําผิด

สาเหตุที่แทจริงของเหตุการณ
ไดรับการแกไขแลว (โอกาสที่
จะเกิดซ้ําไดลดลงแลว)

เกิดขึ้นยากมากแมไมมี
มาตรการควบคุม

สาเหตุที่แทจริงของเหตุการณ
อยูระหวางการแกไข

เกิดขึ้นยากแมไมมี
มาตรการควบคุม

เหตุการณที่เกิด จัดการไดแลว
โอกาส 26%–50%

มีโอกาสเกิดหากไมมี
มาตรการควบคุม

โอกาส 51%–75%

เหตุการณที่เกิด อยูระหวางการ มีโอกาสเกิดมากหาก
จัดการ
ไมมีมาตรการควบคุม

โอกาส < 10%

โอกาส 10%–25%

เหตุการณที่เกิด ไดถูกรายงาน
และปจจุบนั อยูระหวางการ
ตรวจสอบ

โอกาส > 75%

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

นอยมาก

ดานชื่อเสียงและภาพพจน

มีการไมปฎิบัติตาม
ลูกคารองเรียนนอยมาก
กฎระเบียบ ขอบังคับที่ ไมกระทบตอตนทุน
ไมมีนัยสําคัญ

ไมมีนัยสําคัญตอทักษะความสามารถ
ประสิทธิภาพของหนวยงาน ควร
แกไขและคงสภาพการแกไขใน
ระดับพนักงาน

2

ขาวเชงลบมี
ิ
ผลกระทบตอ
ผลิตภัณฑ ชื่อเสียงของบริษัท
ในตลาดในประเทศ

ระหวาง 5% 10% ของรายรับ

มีการฟองรองคดี มี
คาปรับ คาเสียหาย
เล็กนอย

กระทบความสัมพันธ
ลูกคานอยมาก มีตน ทุน
แกไขอยูบาง

มีผลกระทบตอทักษะความสามารถ
ประสิทธิภาพของหนวยงานตอง
แกไขและคงสภาพการแกไขใน
ระดับพนักงาน

3

ขาวเชิงลบจากสื่อในประเทศ
ยังมีอยูและเริ่มสงผลกระทบ
ตอลูกคา

ระหวาง 10% 20%ของรายรับ

มีการฟองรองคดีที่
สําคัญ รวมทั้งการ
เรียกรองคาปรับ/
คาเสียหายที่มีนยั สาํ คัญ

สูญเสียหรือกระทบ
ความสัมพันธกับลูกคา
มาก มีตนทุนแกไขปาน
กลาง

มีนัยสําคัญตอทักษะความสามารถ
ประสิทธิภาพของหนวยงานตอง
แกไขและคงสภาพการแกไขถึง
ระดับ ผูปฎิบัติการ/ผูดําเนินการ

4

มีขาวเชิงลบในสื่อทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอาเชี่ยน
อันจะสงผลกระทบตอ
ชื่อเสียงและภาพพจนของ
บริษัทในระยะยาว

ระหวาง 20%30% ของ
รายรับ.

มีการสอบสวน อาจจะ
รวมถึงการดําเนิน
คดีอาญาและ/หรือ
เรียกรองคาเสียหายที่มี
นัยสําคัญ

สูญเสียหรือกระทบ
ความสัมพันธกับลูกคา
หลักเปนอยางมาก มี
ตนทุนแกไขที่มี
นัยสําคัญ และ
กระเทือนตอการเติบโต
ในอนาคต

มีผลกระทบอยางมากตอทักษะ
ความสามารถ ประสิทธิภาพของ
หนวงงานตองแกไขและคงสภาพ
การแกไขถึงระดับกรรมการและ
ผูบริหาร

5

มีการนําเสนอขาวแพรหลาย
ผานสื่อทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ

> 30% ของ
รายรับ

มีการสอบสวน ดําเนิน
คดีอาญา เรียกรอง
คาเสียหายและ/หรือ
คําสั่งใหระงับการทํา
ธุรกรรมใดๆ.

สูญเสียลูกคาที่สําคัญ
มาก และ สงผลรายแรง
ตอการเติบโตใน
อนาคต

มีผลกระทบอยางรายแรงสงผลตอ
ความยั่งยืนของหนวยงาน ตองแกไข
ถึงระดับกลยุทธและนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัทฯ

มีผลกระทบ
พอสมควร

มีผลกระทบอยาง
มาก

สูงมาก
มีผลกระทบถึงขั้น
หายนะ

ดานทรัพยากรบุคคล(กรรมการ
ผูบริหาร พนักงาน)

< 5% ของ
รายรับ

มีผลกระทบเล็กนอย

สูง

ดานลูกคา

ขาวเชงลบจากสื
ิ
่อในประเทศ
ไดรับการจัดการอยางรวดเร็ว,
เหตุการณคืนสูสภาวะปกติ

(ไมมีความหมาย)

ปานกลาง

ดานกฎหมาย

1

มีผลกระทบบาง

นอย

ดานการเงิน
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ภาคผนวก ค - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอรรัปชั่น(Anti-Corruption Risk Assessment)
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาทางดานวิศวกรรมไฟฟา พลังงานทดแทน และเปนผู
ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย รวมถึงรับสัมปทาน การใหบริการสาธารณูปโภคใน
ประเทศ สปป.ลาว การดําเนินธุรกิจรับเหมาสวนใหญเปนการประมูลงานจากผูวาจางภาครัฐและเอกชน โดยกลุมลูกคา
ที่ สํ า คั ญ ได แ ก ห น ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ เช น การไ ฟฟ า ฝ า ยผลิ ต การไฟ ฟ า ส ว นภู มิ ภ าค การไ ฟ ฟ า นครหลวง และ
การสื่อสารแหงประเทศไทย เมื่อศึกษาขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจางเห็นวารูปแบบหรือขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจางยังคง
มีความเสี่ยงโดยสามารถแจกแจงความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการคอรรัปชั่นไดดังนี้
1. จําแนกตามชวงเวลา
วิธีการหรือขั้นตอนของการคอรรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจาง มีความหลากหลายสามารถ
แบงเปน กลุม ตามชวงเวลาของการดําเนินโครงการฯ ไดดังนี้
1.1 กอนการประมูลการล็อคสเปคเพื่อเอื้อประโยชนแกผูรวมประมูลบางรายการกําหนดราคากลางสูงเกินจริงการฮั้ว
ประมูลการทําสัญญาในลักษณะที่รัฐเสียเปรียบได
1.2 หลังประมูล การแกไขแบบเปลี่ยนแปลงเนื้องาน เพิ่ม/ลดปริมาณหรือคุณภาพ การทํางานใหผิดไปจากแบบ โดย
สมรูรวมคิดกัน การสงงานลาชาทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ การเรียกรับผลประโยชนของเจาหนาที่ เชน คาคุมงาน
คาตรวจรับมอบงาน
2. จําแนกตามขั้นตอนการดําเนินการ
2.1 ขั้นตอนการประเมินความตองการ เปนขั้นตอนการกําหนดขอบเขต ความเปนไปไดของโครงการผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และคาใชจายที่เหมาะสม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ไดแกการประเมินมูลคาโครงการเกิน
ความเปนจริง การกําหนดขอบเขตหรือการออกแบบโครงการที่เอื้อประโยชนตอขาราชการ นักการเมืองหรือ
ภาคเอกชนทมีี่ ผลประโยชนทับซอน
2.2 ขั้นตอนการเตรียมการ เปนขั้นตอนพื้นฐานในการพิจารณาและอนุมัติโครงการ โดยหนวยงานเจาของสัญญาตอง
ออกแบบโครงการ เตรียมแผนงาน เอกสาร และประกาศการประมูลและวิธีการจัดซื้อจัดจางที่เหมาะสม ถูกตองตาม
กฎระเบียบ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้ ไดแกการออกแบบโครงการหรือสัญญาที่เอื้อประโยชน มีอคติ
หรือเขาขางผูประมูลรายใดรายหนึ่ง ทําใหเกิดการแขงขั้นที่ไมเปนธรรมระหวางผูเขารวมประมูล
2.3 ขั้นตอนการคัดเลือกคูสัญญา เปนขั้นตอนในการเปดเผยรายละเอียดของโครงการหรือสัญญา และคัดเลือกผูชนะ
การประมูล โดยความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ไดแกการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับหรือขอมูลที่
เอื้อประโยชนใหกับผูประมูลรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ การเปดเผยขอมูลลาชา ทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ระหวางผูเขารวมการประมูลรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงขอตกลงในสัญญาหลังจากไดผูชนะการประมูลแลว
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2.4 ขั้นตอนการดําเนินการตามสัญญาเปนขั้นตอนที่ผูชนะการประมูลหรือคูสัญญาจะตองดําเนินการสงมอบสินคาหรือ
บริการตามที่ตกลงไวในสัญญา โดยโอกาสเสี่ยงในการทุจริตในขั้นตอนนี้ ไดแกการสงมอบสินคาหรือบริการที่ไมมี
คุณภาพหรือไมเปนไปตามขอสัญญา
สําหรับความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการคอรรัปชั่นในธุรกิจการรับสัมปทาน ไดแก การอนุมัติใบอนุญาตใน
ขั้นตอนที่เกี่ยวของตางๆ
เด็มโก ไดระบุในคูมือบริหารความเสี่ยง ขอ 3.2 เรื่องการกระทําที่ถูกจัดวาเปนการทุจริต ไดแก“การเสนอสิ่ง
ที่มีมูลคาใหแก เจาหนาที่รัฐ หนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน เพื่อใหดําเนินการในทางที่ไมถูกตองตามกฎหมาย
วัตถุประสงคเพื่อแลกกับผลประโยชน ในการจัดซื้อจัดจาง การเขาประมูลงาน การเขารับสัมปทาน การเขาทําสัญญา
การตรวจรับมอบงาน การเบิกเงินคาจาง การปรับเพิ่ม-ลด งาน ” อันจะนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่นของ เจาหนาที่รัฐ
เจาหนาที่เอกชน ซึ่งลวนแต สรางความเสียหายใหกับระบบเศรษฐกิจสังคม และชื่อเสี่ยงของประเทศ
สําหรับชองทางที่จะถูกนําไปใชจายสิ่งที่มีมูลคาหรือสินบนออกจากบริษัทไดแก 4 ชองทาง ดังนี้
1) ของกํานัล การเลี้ยงรับรองและคาใชจาย การให มอบหรือรับ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
จรรยาบรรณของกลุมบริษัทเด็มโก
2) เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน การใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ตองเปนไปอยางโปรงใส
และถูกตองตามกฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเปนขออางในการคอรรัปชั่น
3) การชวยเหลือทางการเมือง การชวยเหลือไมวาดานการเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ให
เปนอยางถูกตองตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและไมเปนการชวยเหลือเพื่อประโยชนในการ
ไดสัญญาหรือรางกฎหมายเอื้อกับธุรกิจของบริษัท
4) การสรางความสัมพันธทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจางกับภาครัฐ โดยการใหหรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุก
ชนิด ซึ่งการดําเนินงานของกลุมบริษัท เด็มโก รวมถึงการติดตองานกับภาครัฐ จะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย
และตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของจากรายละเอียดกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่เปดโอกาสใหมีการ
ทุจริตคอรรัปชั่นขางตน
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ดังนั้นเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงดานคอรรัปชั่นไดถูกนํามาใชอยางเปนรูปธรรม บริษัท เด็มโก จํากัด
(มหาชน) จึงกําหนด มาตรการการปองกัน ตรวจสอบ กํากับดูแล และติดตามการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น
บริษัท(คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการปองกั
 นการมีสวนเกี่ยวของกับการ
คอรรัปชั่น ประกอบดวย
1) กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับและควบคุม เพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
3) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรปั ชัน่
โดยสรุปดังนี้
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
บริษัทฯ จัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม กับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเพื่อปองกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น โดยระบุเหตุการณ ที่มีความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กําหนดมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได มีการเฝาติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนด
ขึ้น
ดังนั้นเพื่อการปองกันการเขาไปเปนผูสมรูรวมคิด การทุจริตคอรรัปชั่นของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ
เด็มโก จึงไดกําหนดการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอรรัปชั่น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : กําหนดเกณฑการวัดความเสี่ยงในดานผลกระทบ (Impact)และโอกาสเกิด(Likelihood) รวมทั้งกําหนด
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได(Risk Appetite)
ขั้นตอนที่ 2 : การระบุความเสี่ยงคอรรัปชั่น สาเหตุหลักของความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงตลอดจน การ
วิเคราะหความรุนแรงและโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงกอนคํานึงถึงมาตรการการควบคุมภายในที่มีอยู
ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบัน การวิเคราะหความรุนแรงแลโอกาส ที่จะเกิดความ
เสี่ยงหลังจากมีมาตรการการควบคุมภายในปจจุบัน
ขั้นตอนที่ 4 : การติดตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได หากมาตรการควบคุมภายในที่ดําเนิน
อยูในปจจุบันไมเพียงพอตอการปองกันความเสี่ยงคอรรัปชั่น
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2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับและควบคุมเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
บริษัทฯ กําหนดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและ
คอรรัปชั่น สรุปได ดังนี้
1 จัดใหมีขั้นตอนและกระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกิจกรรม ที่สําคัญของบริษัท
ไดแก การใหของกํานัล การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเงินเพื่อการกุศล การใหเงินสนับสนุน การชวยเหลือและสนับสนุน
กิจกรรมการเมือง การใหหรือรับสินบน ทั้งนี้เพื่อปองกันการเกิดและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้ง
ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขที่เหมาะสม
2 จัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียน การฝาฝน การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น หรือระบบการควบคุมภายใน
โดยมีนโยบายในการคุมครองผูใหขอมูลหรือเบาะแสและจะเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมี
มาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
3
หัวหนาสายงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด(ถามี)และ
รายงานใหผูมีอํานาจทราบตามลําดับ
3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น
บริษัทฯ กําหนดใหมีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวน
เกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น ดังนี้
1. กําหนดให ผูบริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคูมือการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯกําหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
จริยธรรมวาดวยการสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น แนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับ
การคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณ/ขอพึงปฏิบัติของพนักงานอยางสม่ําเสมอ
2. จัดใหมีฝายกํากับและควบคุม ทําหนาที่ตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแล
กิจการ และใหขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสําคัญและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. กําหนดใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการและฝายกํากับและควบคุม รับผิดชอบในการทดสอบและ
ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่นอยางตอเนื่อง เพื่อใหการนํามาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไปปฏิบัติ
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อยางมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ โดย
นําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับอยาง
ทันเวลาและสม่ําเสมอ
4. หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลจากการตรวจสอบ หรือขอรองเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควร ใหเชื่อ
วามีรายการ หรือการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
รวมถึงการฝาฝน การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวน
เกี่ยวของกับการคอรรัปชั่นหรือขอสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
บริษัทฯ จัดใหมีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่นนี้ โดยเผยแพร
ผานชองทางตางๆ เชน อินทราเน็ตของกลุมบริษัทฯ และบนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
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ภาคผนวก ง – การประเมินความเสี่ยงการยักยอกทรัพยสินและการทุจริตในรายงาน
จากคํานิยามของการทุจริตในคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตซึ่ง หมายถึง การกระทําโดยเจตนา
เพื่อแสวงหา ประโยชนที่มิควรได โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่ นนั้น จากลักษณะการทุจ ริตที่
กลาวถึงบริษัทไดจัดแยกกลุมการทุจริตเพื่อประโยชนในการควบคุมและบริหารจัดการเปน
ก. การยักยอกทรัพยสิน
ไดแกการกระทําใดๆก็ตามที่นําไปสูการครอบครองทรัพยสินของบริษัทอยางไมถูกตอง หรือเปนเหตุให
บริษัทสูญเสีย ทรัพยสิน โอกาสหรือผลประโยชนใด โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชนตอตนเองและผูอื่น (อาทิเชน คน
ในครอบครัว ญาติ มิตร เปนตน) โดย
การยักยอกทรัพยสิน แบงเปน 2 แบบ ดังนี้
1.รายการที่เปนเงินสด
1.1. การยักยอกเงินสดที่บันทึกอยูในบัญชีของบริษัท/หนวยงาน คือการบันทึกการรับเงินซึ่งเปนสินทรัพย
ของบริษัทแลว และตองนําไปฝากธนาคารแตระหวางทางกลับนําเงินไปใชสวนตัว
1.2. การยักยอกเงินสดที่ยังไมบันทึกบัญชีของบริษัท เชน การไมบันทึกรายการขายหรือบันทึกแตบันทึกต่ํา
กวาที่เปนจริงหรือบันทึกขายตั้งเปนลูกหนี้ไวแตเงินสดจริงไดยักยอกไปแลว ทิ้งระยะเวลาอีกระยะหนึ่งก็ตัดสูญ
1.3. การยักยอกจากการเบิกจายเงินสด เชน ลงนามรับงานที่ยังไมเสร็จแตจายเงินเต็ม จายเงินใหพนักงานที่
ไมมีตัวตน บันทึกรายการคาใชจายมากเกินไป ปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกคาใชจาย การทําเรื่องเบิกหลายครั้ง
แกไขชื่อผูรับเงิน เปนตน
2.รายการที่ไมใชเงินสด
2.1. การนําทรัพยสินไปใชผิดวัตถุประสงค
2.2. การยักยอกทรัพยสินที่อยูในบัญชีของบริษัท เชน จากการขอหรือโยกยายทรัพยสิน ขายหรือสงมอบ
ซื้อหรือรับของยักยอกซึ่งหนาโดยไมปกปด
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ข. การทุจริตในการรายงาน
ไดแกการปรับปรุงแกไขรายงานตางๆ ไมวาจะเปนทางการเงิน เชน งบการเงิน บันทึกการเงิน หรือรายงาน
ที่ไมใชทางการเงิน เพื่อปดบังการยักยอกทรัพยหรือการกระทําที่ไมเหมาะสม หรือเพื่อหาประโยชนตอตนเองและ
ผูอื่น ซึ่งสงผลใหงบการเงิน บันทึกการเงิน หรือรายงานตางๆ ของบริษัทไมถูกตองตามความเปนจริงซึ่ง
การทุจริตในรายงาน แบงเปน 2 แบบ ดังนี้
1. รายงานทางการเงิน ไดแก การบันทึกสินทรัพยหรือรายรับมากเกินไปหรือนอยเกินไป บันทึกบัญชีตาง
งวด บันทึกรายรับปลอม ปกปดหนี้สินหรือรายจาย เปดเผยในหมายเหตุไมครบถวน ประเมินสินทรัพยไมถูกตอง
2. รายงานที่ไมใชรายงานการเงิน ไดแก การตบแตงขอมูลเอกสารภายในและภายนอก การตบแตงขอมูล
คุณสมบัติพนักงาน
บริษัทไดจําแนกลักษณะหรือรูปแบบของการทุจริตหรือชองทางการทุจริตโดยทั่วไปดังนี้
ลักษณะหรือรูปแบบของการทุจริต
1. การทุจริตเงินสด อาจเกิดขึ้นไดโดยการขโมยหรือแกไข หรือปลอมเอกสารประกอบรายการจายเงินหรือ
ยักยอกและใชเงินของบริษัทไปใชสวนตัว
2. การทุจริตสินคาหรือวัสดุอุปกรณคงเหลือ โดยการหยิบฉวยสินคาวัสดุอุปกรณคงเหลือไปจากสถานที่
จัดเก็บ มักเกิดขึ้นงายกับสินคาวัสดุอุปกรณที่มีขนาดเล็กแตมีราคาตอหนวยคอนขางสูง
3. การทุจริตในสินทรัพยถาวร สินทรัพยถาวรอาจสูญหายไปโดยไมทราบสาเหตุ หรือหาคําอธิบายที่
เหมาะสมไมได เนื่องมาจากการควบคุมที่หละหลวมทั้งในดานการจดบันทึกและการควบคุมทางกายภาพ การทุจริต
สินทรัพยถาวร ใหรวมถึงการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว
4. การทุจริตการขาย โอกาสที่เกิดขึ้น คือ การสรางยอดขายปลอมหรือ ขายสินคาออกไปกอน เพื่อสราง
ยอดขายแลวรับคืนภายหลัง บริษัทฯอาจไดรับความเสียหาย ทั้งที่สามารถวัดเปนตัวเงินได เชน คารางวัลในการขาย
ตามยอดขาย ผลประโยชนที่เพิ่มใหแกผูบริหารหรือพนักงานที่ฉอฉลไดรับจากการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนง และ
ความเสียหายที่ไมสามารถวัดเปนตัวเงินไดอยางชัดเจน เชน การมอบหมายไววางใจแกผูที่ไมซื่อสัตย และไมมี
ความสามารถอยางแทจริงใหรับผิดชอบรายไดของบริษัทฯ
โอกาสทุจริตจากการขายอีกกรณีหนึ่งคือ การสงสินคาไปใหลูกคาแลวแตไมไดบันทึกบัญชีขาย หรือบันทึก
ต่ํากวาที่ควรจะเปน การใหสวนลดแกลูกคาที่ไมควรไดรับตามระเบียบที่กําหนดไว หรือมีการใหสวนลดสูงกวา
ความเปนจริงแกลูกคาที่สมคบกัน
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5. การทุจริตคาใชจาย โอกาสที่เกิดขึ้นไดแก
5.1.การจัดซื้อ เปนรายการที่เกิดการทุจริตไดงาย เชน การที่ผูขายใหผลประโยชนแกผูมีอํานาจจัดซื้อหรือ
ดําเนินการจัดซื้อ ซึ่งในกรณีนี้รวมถึงการฮั้วหรือการรวมหัวกัน เขาการประมูลหรือประกวดราคาที่บริษัทฯ กําหนด
ขึ้นตามระเบียบในการจัดซื้อดวย โดยการรับผลประโยชนจากผูขายสินคาดวยการสมยอมใหผูขายรวมตัวกันเสนอ
ราคาที่สูงกวาราคากลาง ทําใหบริษัทตองซื้อสินคาหรือบริการในราคาสูงกวาปกติ
5.2.คาแรงงาน โอกาสที่เกิดขึ้นเกิดจากพนักงานอาจรวมกันทําเอกสารเท็จ เพื่อจายคาแรงใหกับพนักงานที่
ไมมีตัวตน หรือจัดทําบันทึกเวลาการทํางานหรือรายละเอียดการทํางานไมตรงกับขอเท็จจริง เพื่อใหไดรับคาแรง
มากขึ้น
5.3 คาใชจายในการเดินทาง โอกาสเกิดการทุจริตดวยการปลอมคําสั่งเดินทาง และใบสําคัญประกอบ
คาใชจายในการเดินทางมาขอเบิกจาย โดยไมไดมีการเดินทางจริง หรือทํารายงานคาใชจายสูงกวาจํานวนเงินที่จาย
จริงแลวยักยอกสวนที่เหลือเปนประโยชนสวนตัว
ทั้งนี้สัญญาณเตือนหรือการแจงเหตุทุจริต(Red Flag) มักปรากฎขึ้นในรูปแบบของการยักยอก ลักขโมย
ไดแก พบวาทรัพยสิน สิ่งของในหนวยงานขาดหายบอยครั้ง มีเงินสดขาด-เกินบัญชีเปนประจํา สินคาคงคลัง วัสดุ
อุปกรณขาดบัญชี พบสินคาแตกหัก เสื่อมคุณภาพเปนจํานวนมากผิดปกติ พบการใชวัตถุดิบในการผลิตสูงผิดปกติ
มียอดลูกหนี้คางชําระสูง คาใชจายที่เกี่ยวกับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและคาที่พัก คาเลี้ยงรับรอง มีจํานวนสูงมาก
ผิดปกติ และอาจพบวามีการโอนหนี้สวนตัวที่ไมดีใหบริษัทฯ การพบวาลูกหนี้ที่ผิดนัดมีความสัมพันธพิเศษกับ
ผูบริหารของหนวยงาน การสั่งซื้อผานผูขายเพียงกลุมเดียว การจัดซื้อไมมีการประกวดราคา การสืบราคา การบันทึก
บัญชีที่ยุงเหยิง เปนตน
สํา หรั บในการประเมิ น ความเสี่ยงจากการทุจ ริตบริษั ทกํา หนดให ใ ชรูปแบบเดียวกับ Anti-Corruption
Assessment Report ตามขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมการเพื่อกําหนดเกณฑการวัดความเสี่ยงในดานผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood of Occurrence) รวมทั้งกําหนดระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Risk Appetite)
ขั้นตอนที่ 2 : การระบุความเสี่ยงดานการทุจริต สาเหตุหลักของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
ตลอดจน การวิเคราะหความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกอนคํานึงถึงมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู
ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบัน การวิเคราะหความรุนแรงและ
โอกาสที่จะเกิดความ เสี่ยงหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปจจุบัน
ขั้นตอนที่ 4 : การจัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงลงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได หากมาตรการ
ควบคุมภายใน ที่ดําเนินงานอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอการปองกันความเสี่ยงดานการทุจริต
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บริษัทไดกําหนดมาตรการการปองกันการทุจริตในหนวยงานไวดังนี้
มาตราการปองกันการทุจริตในหนวยงาน
1.การหามมิใหบุคคลคนเดียวทํางานตั้งแตตนจนจบในตําแหนงงานที่เกี่ยวของกับการเงินที่สําคัญ
2. การแบงแยกหนาที่ระหวางการรับสินคา การสงสินคา การผลิต และฝายบัญชี ฝายการเงิน
3. การจัดสถานที่เก็บที่ปลอดภัย เหมาะสม มีระบบปองกันการขโมยหรือจัด รปภ.ใหเหมาะสมกับมูลคา
ของทรัพยสินที่จัดเก็บ เชน การควบคุมอุณภูมิ ความสะอาด การติดตั้งสัญญาณเตือนภัย ระบบ CCTV
4. การโยกยายพนักงานที่เปน Key Employee หรือพนักงานระดับหัวหนางาน ทํางานสําคัญของสายงานใด
สายงานหนึ่งเปนเวลานาน สับเปลี่ยนหนาที่การงานเปนระยะอยางตอเนื่อง รวมทั้งการบังคับใหลาหยุด
พักผอน
5. การกําหนดบทลงโทษพนักงานที่ทําการทุจริตอยางเขมงวด การบันทึกประวัติพนักงานที่ถูกลงโทษทาง
วินัย ไมซื่อสัตยสุจริตหรือยักยอกทรัพยสินเล็กๆนอยๆ การกําหนดกฎขอบังคับใหมีการชดเชยคาเสียหาย
การสูญหายของทรัพยสิน
6. การกําหนดใหพนักงานแจงภาระหนี้สิน และสังเกตุพฤติกรรมไมพึ่งประสงค ไดแก พนักงานมีหนี้สิน
มาก ถูกทวงถามจากเจาหนี้ ทําธุรกิจสวนตัวขาดทุน มีรายไดไมพอรายจาย ชอบเที่ยวกลางคืน เปนผีการ
พนัน มีปญหาครอบครัว ติดยาเสพติด ถูกดําเนินคดีฐานเปนหนี้บุคคลภายนอก (บัตรเครดิต ธนาคาร
บริษัทเงินดวน) มีอคติตองานในหนาที่ มีความเก็บกดสูง และเปนคนฟุมเฟอยทะเยอทะยานเกินตัว
7. การประกาศเจตนารมณนโยบายการตอตานการทุจริต
บริษัทไดจัดทําตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต,ตารางโอกาสที่เกิดการทุจริต,ตารางผลกระทบจากการ
ทุจริต ตามเอกสารแนบ
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4

สูง 50 - 75%

5

สูงมาก > 75%

3

ความเสียงเกิ
่ ดการทุจริต

ชื่อเสียง
ภาพพจน

กฏหมาย

ลูกคา

นอย 10 -25%

2

ผลกระทบจากการทุจริต (ตาราง 2)

ปานกลาง 26-50%

1

สถานการณเกิดจริง

นอยมาก < 10%

โอกาสเกิด
(ตาราง 1)
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การเงิน

ทรัพยากร
บุคคล

ความรุนแรง

ตารางการประเมินความเสี่ยงทุจริต
ผูมีสวนเกี่ยวของ

มาตรการปองกันและการควบคุมภายใน

