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PwC เผย ผลสํารวจชี้ ‘ภัยทุจริตคอรัปชั่นและไซเบอรคราม ’ พุงแนะ
ธุรกิจปรับตัวรับมือ  
  
ธุรกิจไทยตองตื่นตัวและตระหนักถึงภัย ‘อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ’ เพื่อขจัดปญหาการทุจริตและปองกันการ
สูญเสียของทรัพยสินรวมทั้งเพื่อเปนการเตรียมรับมือกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีก่ําลังจะมาถึง คาด
แนวโนมภัยมืดทุจริตองคกรทะยานตอในอีก 3-5 ปขางหนา 

 

กรงุเทพ ฯ, 19 พฤศจกิายน 2555 – ปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime หรือ White Collar 
Crime) ของประเทศไทย มีแนวโนมที่จะขยายตวัเพิ่มขึน้ในระยะขางหนา หลังผลสาํรวจลาสุดพบมีบริษทัไทยถงึ
รอยละ 35 ทีต่กเปนเหย่ือการทุจริตองคกรในชวง 12 เดอืนที่ผานมานาํหนาภูมิภาค ภาคธุรกิจและรัฐบาลตอง
ตื่นตวัในการแกปญหาพรอมมีมาตรการในการปองกันอยางจริงจัง และเปนระบบ เพือ่สรางศักยภาพในการ
แขงขันและเตรียมความพรอมกอนการกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
PwC ประเทศไทย (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส) เผยผลสํารวจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ Thailand Economic 
Crime Survey ซึ่งถกูจัดทาํขึ้นเปนคร้ังแรกสาํหรับประเทศไทย พบวา มีบริษัทไทยที่ทําการสํารวจถึงรอยละ 35 
ที่ตกเปนเหย่ือการทุจริตองคกรประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือมากกวาในชวง 12 เดือนที่ผานมา โดยเปรียบเทียบ
กับผลสาํรวจโดยเฉล่ียในระดับโลกที่รอยละ 34 และผลสํารวจในภูมิภาคเอเชียแปซฟิกที่รอยละ 31 
 
นาย ศิระ อินทรกําธรชัย ประธานกรรมการบริหาร PwC ประเทศไทย กลาววา ธุรกิจไทยตองหันมาใหความ
สนใจในการแกปญหาทุจริตองคกรอยางจริงจังและควรตองมีมาตรการการปองกันการทุจริตองคกรอยางมี
ประสทิธิภาพ ไมวาจะเปน โปรแกรมการใหขอมูล (Whistleblower) เพื่อลดปญหาการประพฤติมิชอบและการรับ
สินบน รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบการประมูลและการจัดซื้อ (Bidding and procurement) ตางๆอยางเปน
ธรรมและมีเอกภาพ ทั้งนี้ เพือ่เปนการปองกันไมใหถูกนกัลงทุนตางชาติมองวา ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความ
ไมแนนอนสูงในการทําธุรกจิ 

 
“ผลการสํารวจพบวา แนวโนมของการฉอโกงที่ซบัซอนมากขึน้ การทุจริตคอรัปช่ัน รวมทั้งอาชญากรรมทาง
อินเตอรเนต็และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย จะย่ิงมีมากขึน้ในระยะ 3-5 ปขางหนา เพราะฉะนัน้มี
ความจําเปนอยางย่ิงทีธุ่รกิจไทยอยางเราๆ และทกุภาคสวน ตองหันมาแกปญหาอยางตรงจุด” นายศิระ กลาว 
 
“แนนอนวา ปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คงไมสามารถขจัดใหหมดสิ้นไปอยางเด็ดขาด หากปราศจากความ
รวมมืออยางจริงจังจากภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งความรวมมือระหวางประเทศในการแกปญหา แตสิ่งที่ภาค
ธุรกิจทาํไดโดยไมตองรอ คอืการหามาตรการปองกันที่เหมาะสม โดยไมรอใหปญหาเกิดขึ้นมากอนแลวคอยมาแก
,” เขา กลาว 
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ทั้งนี้ ผลสาํรวจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ Thailand Economic Crime Survey เปนสวนหนึ่งของผลสํารวจ
ประจําป PwC’s Global Economic Crime Survey คร้ังที่ 6 ดาํเนินการโดย PwC Forensic Services ผานการ
เก็บขอมูลจากนักธุรกิจและผูนําในอุตสาหกรรมตางๆจํานวน 3,877 รายใน 72 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งบริษทัช้ัน
นําจากประเทศไทยจํานวน 79 ราย 
 
ในเร่ืองของรูปแบบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผลสํารวจพบวา รอยละ 25 ของธรุกิจที่
ทําการสาํรวจประสบปญหาพฤตกิรรมกีดกันทางการคา (Anti-competitive practices) ซึ่งหมายรวมถึง การตั้ง
ราคาสินคา การตกลงรวมกนักําหนดราคาประมูล (การฮั้วประมูล) หรือการกําหนดสวนแบงการตลาด โดยผล
สํารวจของไทยสูงกวาผลสาํรวจโดยเฉล่ียในระดบัโลกถงึกวาสามเทา (รอยละ 7) และเปรียบเทียบกับผลสํารวจ
ในภูมิภาคเอเชียแปซฟิกที่รอยละ 7 เชนเดียวกัน 
 
นอกจากนี ้ผลสาํรวจยังพบวาธุรกิจไทยถึงรอยละ 79 พบการทุจริตทีเ่กิดขึ้นมาจากคนภายในองคกร (Internal) 
โดยมากกวาระดบัโกลบอลทีร่อยละ 56 และในขณะเดียวกัน มีผูถูกสาํรวจมากกวารอยละ 80 ที่กลาววาการทุจริต
ที่พบนั้นสวนใหญเกิดจากผูบริหารระดับกลางถึงอาวุโส มากกวาที่จะเปนพนกังานระดับจูเนียร 
 
ดาน นาย วรพงษ สุธานนท หุนสวนสายงาน Forensics Advisory และผูจัดทาํผลสาํรวจนี ้กลาววา เปนที่นา
กังวลมากที่มีบริษทัไทยทีถู่กทําการสาํรวจมากกวาคร่ึง ที่ไมเคยมีการประเมินความเสี่ยงทุจริตหรือไมทราบเลยวา
องคกรของตนมีระบบการจัดการประเมินความเสี่ยงในเร่ืองนี้หรือไม 
 
“ทุกทานคงทราบดีวา Fraud เม่ือเกิดขึน้แลว ยอมจะสงผลกระทบรายแรงตอกาํไรสทุธิของบริษทั และนํามาคิด
เปนตนทุนคาใชจายในการทําธุรกิจ เพราะฉะนั้นหากเรา (บริษทัไทย) ตองการทีจ่ะเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันรวมทั้งเตรียมความพรอมกอนการกาวไปสู AEC อยางจริงจัง ผมมองวา ความเสี่ยงในประเด็นนีเ้ปนเร่ืองที่
เราเพิกเฉยไมได,” นาย วรพงษ กลาว 
 
กฏหมายปองกันการใหสินบนแกขาราชการตางประเทศ หรือ US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
ของสหรัฐอเมริกา และ UK Anti-Bribery Act ของสหราชอาณาจักร ที่มีการบังคับใชอยางเครงครัด ย่ิงทําให
บริษัทไทยตองมีมาตรการในการตอตานและปราบปรามคอรัปช่ันอยางเปนเขมแข็ง ทั้งนี้ก็เพื่อปองกนัตนเองจาก
การถกูฟองรอง ดําเนินคดี (Prosecution) จากการกระทําใดๆที่อาจขัดตอกฏหมายตอตานการกระทาํทุจริต 
รวมทั้งยังเปนการปองกันการเสื่อมเสียช่ือเสียงที่อาจเกิดขึ้น นาย วรพงษ กลาว 
 
“บริษทัไมสามารถโยนความผิด หรือผลักภาระความรับผดิชอบไปที่พนักงาน ซัพพลายเออร หรือคูคาทองถิ่นใดๆ 
แตตองมีระบบการจัดการในเร่ืองนี้อยางมีประสทิธิภาพและครอบคลุมทัว่ทั้งองคกร,” เขากลาว 
 
นอกจากนี ้อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร หรือที่รูจักดีในช่ือ ‘ไซเบอรคราม’ ยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในระยะ
ขางหนา โดยรอยละ 27ของผูที่ตกเปนเหย่ืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจในระยะ 12 เดือนที่ผาน คาดวาความเสี่ยง
จากไซเบอรครามตอธุรกิจจะย่ิงมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่รอยละ 67 มองวาจะอยูในระดับเดิม และมีเพียงรอยละ 6 ที่
เช่ือวาความเสี่ยงจะลดลง 
 
ในทายทีสุ่ด ผลสาํรวจยังพบวา การยักยอกสนิทรัพย (Asset misappropriation) การรับสินบนและคอรัปช่ัน 
(Bribery and corruption) และพฤตกิรรมกีดกันทางการคา (Anti-competitive practices) เปนรูปแบบการทุจริต
สามอันดับแรกที่พบมากที่สดุสําหรับประเทศไทย 



 
“เปนที่ยอมรับวา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจไดมีการขยายตวั สรางเครือขายอยางเปนระบบ ครอบคลุมไปทัว่ทั้ง
โลกอันเปนผลจากกระแสโลกาภวิัฒน ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนสะทอนใหเห็นวา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คือ 
อาชญากรรมทีก่อใหเกดิผลเสียหายแกเศรษฐกิจของปจเจกชนและประเทศชาติสวนรวม ทาํลายความนาเช่ือถือ
และความม่ันคงทางธุรกิจ จึงไมใชปญหาของประเทศหนึ่งประเทศใดอีกตอไป,” นายวรพงษ กลาว 
  
ทั้งนี้ อาชญากรรม (Crime) เปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวาคอื การกระทาํที่ผดิกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายอาญาซึง่
จากการกระทาํดังกลาวกอใหเกิดความสูญเสียตอชีวติ รางกาย เสรีภาพ และทรัพยสนิ อยางไรก็ดี อาชญากรรม
อาจมีการจัดแบงประเภทไดหลายประเภท เชน อาชญากรรมอันเปนการประทุษรายตอชีวติ รางกาย และเพศ 
อาชญากรรมยาเสพติด แต อาชญากรรมทีก่อใหเกดิความเสียหายที่รวดเร็ว และมีมูลคามหาศาล โดยเฉพาะ
ความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่สงผลใหเกิดปญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ
อยางมาก ทั้งในแงของความเช่ือม่ันของนักลงทุน และความม่ันคงของประเทศนั่นกค็ือ “อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ” 
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