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PwC Á�¥�»¦ �·�Å�¥Á�º°��¦ ¹É���Á�È�Á®¥ºÉ° £ ¥́�»�¦ ·���̧Ê¥�́¥°� ·��¦ ¡́ ¥r-�»�¦ ·��́��ºÊ° -รับสินบนพุ่ง 

บริษทั PwC คอน�̈́�·Ê�(ประเทศไทย) ®�¹É�Ä�Á�¦ º°�nµ¥�¦ ·¬�́�¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ �oµ��µ¦ �¦ ª � °��́��̧ บริการใหค้าํปรึกษาดา้น
ภาษี และบริการใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก เผยรายงานล่าสุด Economic Crime in Thailand

�́�®µ° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ�Á«¦ ¬��·��°�Å�¥�¦ �́�́ª Á¡ ·É¤�¹Ê�° ¥nµ��n°Á�ºÉ°� ®¨ �́�̈ Îµ¦ ª �̈nµ »�¡ �¤�̧¦ ·¬�́Å�¥�̧É�Îµ�µ¦  Îµ¦ ª �Á�º°�
�¦ ¹É��̧É��Á�È�Á®¥ºÉ°�µ¦ �»�¦ ·�°��r�¦ �¦ ³ Á£�Ä��¦ ³ Á£�®�¹É�®¦ º° ¤µ��ª nµÄ��nª �12 Á�º°��̧É�nµ�¤µ แซงหนา้ภูมิภาค ภาครัฐฯและ
Á°����o°��ºÉ��́ª Ä��µ¦ Â�o�́�®µ£¥́�»�¦ ·�°��r�¦ พร้อมมีมาตรการป้องกนัในการรับมือและออกบทลงโทษอยา่งจริงจงั Á¡ ºÉ° ¨ �
�ª µ¤Á Ȩ́¥�Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·�Â̈ ³ ¦ �́¬µ�̈�¦ ³ Ã¥��r�µ�Á«¦ ¬��·��°��¦ ³ Á�«

�́Ê��̧Ê �̈ Îµ¦ ª �° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ�Á«¦ ¬��·�Å�¥Á�È� nª �®�¹É��°��̈ Îµ¦ ª ��¦ ³ �Îµ�̧ Global Economic Crime

Survey ดาํเนินการโดย PwC Forensic Services ผา่นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัธุรกิจและผูน้าํในกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่างๆ จาํนวน 5,128 รายใน 99�¦ ³ Á�«�́Éª Ã̈ �¦ ª ¤�́Ê��¦ ·¬�́�́Ê��ÎµÄ��¦ ³ Á�«Å�¥�Îµ�ª�76 ราย 

�̈�µ���ª ·Á�¦ µ³ ®r�̧É�nµ �Ä��Å�oÂ�n�

�¦ ·¬�́Å�¥�̧É�Îµ�µ¦  Îµ¦ ª ��¹��37% �̧É��Á�È�Á®¥ºÉ°�µ¦ �»�¦ ·�(Fraud victim) �º° Á�È�° �́¦ µ�̧É ¼��ª nµ£¼¤·£µ�Á°Á�̧¥Â��·¢·�Ã�¥
Á�̈Ȩ́¥�̧É�32% Â̈ ³ Ã̈ ��̧É¦ ³ �́�Á�̧¥ª �́�

�¦ ³ Á£��°��µ¦ �»�¦ ·��̧É¡ �¤µ��̧É »�5 อนัดบัแรกของไทย ไดแ้ก่ การยกัยอกสินทรัพย ์ (Asset misappropriation) �̧É
71% ตามดว้ย �µ¦ �»�¦ ·��́��ºÊ° (Procurement fraud) 43% �µ¦ ¦ �́ ·���Â̈ ³�° ¦ �́�́É�(Bribery and corruption)

39% อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cybercrime) 18% และการทุจริตทางบญัชี (Accounting fraud) 18%

แนวโน้มอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ (Economic crime) ยงัคงเป็นปัญหาหลกัในการประกอบธุรกจิของบริษัทไทยใน
ระยะข้างหน้า Ã�¥�¦ °��̈»¤Á�º°��́Éª �»��̈»n¤° »� µ®�¦ ¦ ¤ Ä���³ �̧É�́�®µ�»�¦ ·�°��r�¦ Ä�Å�¥�̧É¡ ��¹� 89% เกิดจากการ
กระทาํของคนในองคก์ร (Internal actor) �́Ê� ·Ê��¹É��º° Á�È� �́ nª ��̧É ¼�¤µ�Á¤ºÉ° Á�̧¥��́�¦ ³ �́�Á°Á�̧¥Â��·¢·��̧É61%

Â̈ ³ ¦ ³ �́�Ã̈ ��̧É56%



�µ¦ �»�¦ ·��́��ºÊ°�º° Á�È��́�®µÂ̈ ³ £ ¥́¦ oµ¥Â¦ ��̧É¡ �¤µ��̧É »�Á�È�°�́�́� °��́Ê�Ä�Å�¥Â̈ ³ ¦ ³ �́�Ã̈� เป็นอุปสรรคในการพฒันา
ประเทศ �́Ê��µ��oµ�Á« ¦ ¬��·� สังคม การเมอืง Â̈ ³�ª µ¤ ¤ É́����°��µ�·Á�È��̧É�nµ �́Á��ª nµ �µ¦ �»�¦ ·��¦ ³ Á£��̧ÊÄ��¦ ³ Á�«Å�¥
¤�́Á�·��¹Ê�Ä��́Ê��°�Â¦ �Ç �°��¦ ³�ª ��µ¦ Á¤ºÉ° ¤�̧µ¦ Á �° ¦ µ�µ�µ��¼o�µ¥®¦ º°�¼o�Îµ®�nµ¥ (Vendor) �µ��́Ê��³�n° ¥Ç¨ ��ª µ¤
รุนแรงลงเป็นลาํดบั

¤ �̧¦ ·¬�́Å�¥Á�º°�®�¹É�Ä� µ¤  หรือ 28% �̧É�¼��µ¤Ä®o�nµ¥ ·���(Bribe) ในระยะเวลา 24 Á�º°��̧É�nµ�¤µ �º°Á�È�°�́¦ µ�̧É ¼�
�ª nµ�́Ê�¦ ³ �́�£¼¤ ·£ µ�Â̈ ³ ¦ ³ �́�Ã̈��̧É18% ในขณะเดียวกนั มีผูถู้กสาํรวจอีก 24% �̈nµª ª nµ ¼�Á ¥̧Ã°�µ �µ��»¦ �·�Ä®oÂ�n�¼nÂ�n��̧É
��Á�ºÉ° ª nµ¤�̧µ¦ �nµ¥ ·���

�µ¦ �¦ ³ ®�́��n° £ ¥́Å�Á�° ¦ r�¦ µ¤Ã�¥Á�̈Ȩ́¥�°�Å�¥�̧É39% �º° ª nµ¥�́° ¥¼nÄ�¦ ³ �́��ÎÉµ�ª nµÁ°Á�̧¥Â��·¢·��̧É45% อยา่งไรก็ดี อตัรา
�́��̈nµª �°�Å�¥�¦ �́�́ª �̧�¹Ê��µ��µ¦  Îµ¦ ª ��¦ Ế��n°��̧É 27% Ä���³ �̧É�nµÁ�̈Ȩ́¥�°��́Éª Ã̈ �° ¥¼n�̧É 48%

ไซเบอร์ครามสร้างความสูญเสียให้แก่ประเทศอย่างมนีัยสําคญั โดยเฉพาะในกลุ่มการเงนิ (Financial sector) โดยมี
�¦ ·¬�́° ¥nµ��o° ¥®�¹É�¦ µ¥�̧É�¦ ³ Á¤ ·�¤¼̈�nµ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥ (Estimated loss) มากกวา่ 1 ลา้นดอลลาร์ หรือราว 3.2 พนัลา้นบาท
และอยา่งนอ้ย 20% สูญเสียราว 5 ®¤ºÉ��° ¨ ¨ µ¦ r®¦ º° 1.6 ลา้นบาท

การทุจริตภายในองค์กรส่วนใหญ่ Á�·��¹Ê��µ��µ¦ �¦ ³�Îµ�·��°�¡ �́��µ�¦ ³ �́��¼o�́��µ¦ ®¦ º°�¼o�¦ ·®µ¦ ¦ ³ �́��̈µ� (Middle

management) ¤µ��̧É »��̧É 56% Ã�¥���̈»n¤�̧Ê nª �Ä®�n¤�́Á�È����̧É° ¥¼n�́�°��r�¦ ° ¥nµ��o° ¥¤µÁ�È�Áª ¨ µ 3-5 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี-โท มีความรู้ ความเขา้ใจในโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน ¦ ª ¤�́Ê�Á�oµ�¹�Â®¨ n��o° ¤¼̈�°��¦ ·¬�́Å�o
เป็นอยา่งดี
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