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PwCเผยผลสํารวจThailand Economic Crime Surveyช้ี ‘ภัยทุจริตคอรัปชั่นและไซเบอร
คราม’ พุงสงผลตอความเส่ียงเศรษฐกิจไทยแนะธุรกิจตองปรับตัวรับมือ AEC 

PwC — 20 พฤศจิกายน 2555 14:20  

          ธุรกิจไทยตองต่ืนตัวและตระหนักถึงภัย ‘อาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจ’ เพื่อขจัดปญหาการทุจริตและปองกันการสูญ

เสียของทรัพยสินรวมทั้งเพื่อเปนการเตรียมรับมือกับการเปด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะมาถึง คาดแนวโนมภัย

มืดทุจริตองคกรทะยานตอในอีก 3-5 ปขางหนา 

          ปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime 

หรือ White Collar Crime) ของประเทศไทย มีแนวโนมที่จะ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะขางหนา หลังผลสํารวจลาสุดพบมี

บริษัทไทยถึงรอยละ 35 ท่ีตกเปนเหยื่อการทุจริตองคกรในชวง

12 เดือนที่ผานมานําหนาภูมิภาค ภาคธุรกิจและรัฐบาลตองตื่น

ตัวในการแกปญหาพรอมมีมาตรการในการปองกันอยางจริงจัง 

และเปนระบบ เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันและเตรียม

ความพรอมกอนการกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

          PwC ประเทศไทย (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส) เผย

ผลสํารวจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ Thailand Economic 

Crime Survey ซึ่งถูกจัดทําขึ้นเปนครั้งแรกสําหรับประเทศไทย 

พบวา มีบริษัทไทยที่ทําการสํารวจถึงรอยละ 35 ท่ีตกเปนเหยื่อ

การทุจริตองคกรประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือมากกวาในชวง 

12 เดือนที่ผานมา โดยเปรียบเทียบกับผลสํารวจโดยเฉลี่ยใน

ระดับโลกที่รอยละ 34 และผลสํารวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

ท่ีรอยละ 31 

          นาย ศิระ อินทรกําธรชัย ประธานกรรมการบริหาร PwC 

ประเทศไทย กลาววา ธุรกิจไทยตองหันมาใหความสนใจใน

การแกปญหาทุจริตองคกรอยางจริงจังและควรตองมีมาตรการ

การปองกันการทุจริตองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน 

โปรแกรมการใหขอมูล (Whistleblower) เพื่อลดปญหาการ

ประพฤติมิชอบและการรับสินบน รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบ

การประมูลและการจัดซื้อ (Bidding and procurement) ตางๆอยางเปนธรรมและมีเอกภาพ ท้ังนี้ เพื่อเปนการปองกันไมใหถูก

นักลงทุนตางชาติมองวา ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความไมแนนอนสูงในการทําธุรกิจ 

          “ผลการสํารวจพบวา แนวโนมของการฉอโกงที่ซับซอนมากขึ้น การทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งอาชญากรรมทางอินเตอร

เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย จะยิ่งมีมากข้ึนในระยะ 3-5 ปขางหนา เพราะฉะนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่

ธุรกิจไทยอยางเราๆ และทุกภาคสวน ตองหันมาแกปญหาอยางตรงจุด” นายศิระ กลาว 

          “แนนอนวา ปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คงไมสามารถขจัดใหหมดสิ้นไปอยางเด็ดขาด หากปราศจากความรวม

มืออยางจริงจังจากภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งความรวมมือระหวางประเทศในการแกปญหา แตสิ่งที่ภาคธุรกิจทําไดโดยไม

ตองรอ คือการหามาตรการปองกันที่เหมาะสม โดยไมรอใหปญหาเกิดขึ้นมากอนแลวคอยมาแก,” เขา กลาว 

          ท้ังนี้ ผลสํารวจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ Thailand Economic Crime Survey เปนสวนหนึ่งของผลสํารวจประจําป 

PwC’s Global Economic Crime Survey ครั้งที่ 6 ดําเนินการโดย PwC Forensic Services ผานการเก็บขอมูลจากนักธุรกิจ

และผูนําในอุตสาหกรรมตางๆจํานวน 3,877 รายใน 72 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งบริษัทช้ันนําจากประเทศไทยจํานวน 79 ราย 

ในเร่ืองของรูปแบบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผลสํารวจพบวา รอยละ 25 ของธุรกิจท่ีทําการสํารวจ

ประสบปญหาพฤติกรรมกีดกันทางการคา (Anti-competitive practices) ซึ่งหมายรวมถึง การต้ังราคาสินคา การตกลงรวมกัน

กําหนดราคาประมูล (การฮั้วประมูล) หรือการกําหนดสวนแบงการตลาด โดยผลสํารวจของไทยสูงกวาผลสํารวจโดยเฉลี่ยใน

ระดับโลกถึงกวาสามเทา (รอยละ 7) และเปรียบเทียบกับผลสํารวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่รอยละ 7 เชนเดียวกัน  

          นอกจากนี้ ผลสํารวจยังพบวาธุรกิจไทยถึงรอยละ 79 พบการทุจริตที่เกิดขึ้นมาจากคนภายในองคกร (Internal) โดย

มากกวาระดับโกลบอลที่รอยละ 56 และในขณะเดียวกัน มีผูถูกสํารวจมากกวารอยละ 80 ท่ีกลาววาการทุจริตที่พบนั้นสวนใหญ

เกิดจากผูบริหารระดับกลางถึงอาวุโส มากกวาที่จะเปนพนักงานระดับจูเนียร  

          ดาน นาย วรพงษ สุธานนท หุนสวนสายงาน Forensics Advisory และผูจัดทําผลสํารวจนี้ กลาววา เปนที่นากังวลมาก

ท่ีมีบริษัทไทยที่ถูกทําการสํารวจมากกวาครึ่ง ที่ไมเคยมีการประเมินความเสี่ยงทุจริตหรือไมทราบเลยวาองคกรของตนมีระบบ

การจัดการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้หรือไม  

          “ทุกทานคงทราบดีวา Fraud เมื่อเกิดขึ้นแลว ยอมจะสงผลกระทบรายแรงตอกําไรสุทธิของบริษัท และนํามาคิดเปนตน

ทุนคาใชจายในการทําธุรกิจ เพราะฉะนั้นหากเรา (บริษัทไทย) ตองการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันรวมท้ังเตรียม

ความพรอมกอนการกาวไปสู AEC อยางจริงจัง ผมมองวา ความเสี่ยงในประเด็นนี้เปนเรื่องที่เราเพิกเฉยไมได,” นาย วรพงษ 

กลาว 

          กฏหมายปองกันการใหสินบนแกขาราชการตางประเทศ หรือ US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ของสหรัฐ

อเมริกา และ UK Anti-Bribery Act ของสหราชอาณาจักร ที่มีการบังคับใชอยางเครงครัด ยิ่งทําใหบริษัทไทยตองมีมาตรการ

ในการตอตานและปราบปรามคอรัปชั่นอยางเปนเขมแข็ง ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันตนเองจากการถูกฟองรอง ดําเนินคดี 

(Prosecution) จากการกระทําใดๆท่ีอาจขัดตอกฏหมายตอตานการกระทําทุจริต รวมทั้งยังเปนการปองกันการเสื่อมเสียชื่อ

เสียงที่อาจเกิดขึ้น นาย วรพงษ กลาว 
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          “บริษัทไมสามารถโยนความผิด หรือผลักภาระความรับผิดชอบไปที่พนักงาน ซัพพลายเออร หรือคูคาทองถิ่นใดๆ แต

ตองมีระบบการจัดการในเรื่องนี้อยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทั้งองคกร,” เขากลาว 

          นอกจากนี้ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร หรือที่รูจักดีในช่ือ ‘ไซเบอรคราม’ ยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในระยะขางหนา 

โดยรอยละ 27ของผูที่ตกเปนเหยื่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจในระยะ 12 เดือนที่ผาน คาดวาความเสี่ยงจากไซเบอรครามตอ

ธุรกิจจะยิ่งมีเพิ่มมากข้ึนในขณะท่ีรอยละ 67 มองวาจะอยูในระดับเดิม และมีเพียงรอยละ 6 ท่ีเชื่อวาความเสี่ยงจะลดลง  

          ในทายที่สุด ผลสํารวจยังพบวา การยักยอกสินทรัพย (Asset misappropriation) การรับสินบนและคอรัปชั่น (Bribery 

and corruption) และพฤติกรรมกีดกันทางการคา (Anti-competitive practices) เปนรูปแบบการทุจริตสามอันดับแรกที่พบ

มากท่ีสุดสําหรับประเทศไทย 

          “เปนที่ยอมรับวา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจไดมีการขยายตัว สรางเครือขายอยางเปนระบบ ครอบคลุมไปทั่วทั้งโลก

อันเปนผลจากกระแสโลกาภิวัฒน ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนสะทอนใหเห็นวา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คือ อาชญากรรมที่กอให

เกิดผลเสียหายแกเศรษฐกิจของปจเจกชนและประเทศชาติสวนรวม ทําลายความนาเช่ือถือและความมั่นคงทางธุรกิจ จึงไมใช

ปญหาของประเทศหนึ่งประเทศใดอีกตอไป,” นายวรพงษ กลาว 
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