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

ผลสาํรวจพบ ‘ภยัอาญชากรรมทางเศรษฐกิจ’ �¦ �́�́ª Á¡ ·É¤�¹Ê��·��n° �́�Á�È��̧�̧É °� Â�³�¼o�¦ ·®µ¦ �o°��ºÉ��́ª Â̈ ³ �¦ ³ ®�́��¹�
ความสาํคญัในการป้องกนัภยัมืดภายในองคก์รและไซเบอร์คราม £µ�¦ �́�o°�¤¤̧µ�¦ �µ¦ �̧ÉÁ�o¤�ª�Ä��µ¦ �¦ µ��¦ µ¤�¼o�¦ ³�Îµ�µ¦
ทุจริต-�° ¦ �́�́É�

นาย วรพงษ ์ สุธานนท ์ หุน้ส่วนสายงาน Forensics Advisory บริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) กล่าววา่ PwC �̧Ê
�́�®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�«

PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) เผยผลสาํรวจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ Thailand Economic Crime

Survey ประจาํปี 2557 �¹É��¼��́��Îµ�¹Ê�Á�È��̧�̧É °� Îµ®¦ �́�¦ ³ Á�«Å�¥ ¡ �ª nµ¤�̧¦ ·¬�́Å�¥�̧É�Îµ�µ¦  Îµ¦ ª ��¹�37% �̧É��Á�È�
Á®¥ºÉ°�µ¦ �»�¦ ·�Ã�¥Á�¦ ¥̧�Á�̧¥��́��̈ Îµ¦ ª �Ã�¥Á�̈Ȩ́¥Ä�£¼¤·£µ�Á°Á�̧¥Â��·¢·��̧É32% Â̈ ³ Ã̈ ��̧É¦ ³ �́�Á�̧¥ª �́�

 Îµ®¦ �́�¦ 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%

นายวรพงษ ์ กล่าววา่ แนวโนม้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic crime) ยงัคงเป็นปัญหาหลกัในการประกอบธุรกิจของ
บริษทัไทยในระยะขา้งหนา้ Ã�¥�¦ °��̈»¤Á�º°��́Éª �»��̈»n¤° »� µ®�¦ ¦ ¤ Ä���³ �̧É�́�®µ�»�¦ ·�°��r�¦ Ä�Å�¥�̧É¡ ��¹�89% เกิด
จากการกระทาํของคนในองคก์ร (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¦ �¦ �́�́ª Á¡ ·É¤�¹Ê�° ¥nµ��n°Á�ºÉ°�Á�È��̧�̧É °��°�£¥́�»��µ¤�µ�Á«¦ ¬��·��Â̈ ³ �́�®µ�»�¦ ·��° ¦ �́�́É�Ä�Å�¥� ³ �o°�Ä®oÁ®È��¹�
�ª µ¤�ÎµÁ�È��̧É°��r�¦ �»�£µ� nª ��o°�®�́¤µ¦ nª ¤�́�Â�o�́�®µ° ¥nµ�Á¦ n��nª �” นายวรพงษก์ล่าว



“ในระดบัสากล Å�¥�º° Á�È��¦ ³ Á�«�̧É¤ °̧ �́¦ µ�ª µ¤Á Ȩ́¥�Ä��µ¦ �¦ ³ �°��»�¦ ·�° ¥¼nÄ�¦ ³ �́��̈µ��¹�¦ ³ �́� ¼� ประกอบกบั
�ª µ¤�oµª ®�oµ�µ�Á��Ã�Ã̈ ¥Â̧̈ ³ Â�ª Ã�o¤�µ¦ �o° Ã���̧É�́��o°�¤µ��¹Ê�¥·É� n��̈�¦ ³��Ä®o�µ¦ �o°��́�Â̈ ³�¦ µ��¦ µ¤�µ¦ �»�¦ ·�Ä�
รูปแบบต่างๆเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก การอยูเ่ฉยโดยรอใหมี้ผูเ้ปิดเผยขอ้มูลการประพฤติมิชอบ (Whistleblower) มาแจง้
®¦ º° Â�o�́�®µ®¨ �́¤�̧µ¦ �»�¦ ·�Á�·��¹Ê�Â̈ oª ��Å¤nÄ�n�µ�° °��°����o°��¦ ¡́ ¥r ·�Â̈ ³ �̈�¦ ³ Ã¥��r�µ��»¦ �·��̧É¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ ° �̧
ต่อไป”

�́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 ผา่นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัธุรกิจและผูน้าํในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จาํนวน 
5,128 รายใน 99 �¦ ³ Á�«�́Éª Ã̈ �¦ ª ¤�́Ê��¦ ·¬�́�́Ê��ÎµÄ��¦ ³ Á�«Å�¥�Îµ�ª�76 ราย

�°��µ��µ¦ �»�¦ ·��° ¦ �́�́É��³  n��̈�¦ ³��Ã�¥�¦ ��n° £µ�Á«¦ ¬��·�Â̈ ³ �µ¦ Á�·�Â̈ oª ผลสาํรวจระบุวา่ ปัญหาดงักล่าวยงัเป็นปัจจยั
Á Ȩ́¥��̧É�¦ ³���n°�ºÉ°Á ¥̧� คุณภาพของสินคา้และบริการ รวมถึงขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานของพนกังานในองคก์ร โดยเฉพาะ
° ¥nµ�¥·É�Ä��̈»n¤° »� µ®�¦ ¦ ¤�̧É¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥��n°�µ¦ �Îµ�»�¦ ·��n°��oµ� ¼� เช่น อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) �̧É n��̈
�¦ ³��Å��́Ê�¦ ³��ซพัพลายเชน Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É��oµ¤�̧¼o�́��µ¦ Â����́��ºÊ° หรือฝ่ายควบคุมคุณภาพเขา้มามีส่วนร่วมกบัการ
ฉอ้โกงดว้ย �́�®µ�̧É�³ Á�·��¹Ê��µ¤¤µ¤�̧́Ê�Â�n�ª µ¤�̈ °�£¥́ การเรียกคืนสินคา้ (Recall) ®¦ º°�ª µ¤Á Ȩ́¥�° ºÉ�Ç �̧ÉÅ¤n µ¤µ¦ ��µ�Á�µ
ได้

�́�®µ�»�¦ ·��́��ºÊ° Â̈ ³ �µ¦ ¦ �́ ·���
�̈ Îµ¦ ª �¦ ³ �»ª nµ��µ¦ �»�¦ ·��́��ºÊ°�º° Á�È��́�®µÂ̈ ³ £ ¥́¦ oµ¥Â¦ ��̧É¡ �¤µ��̧É »�Á�È�° �́�́� °��́Ê�Ä�Å�¥Â̈ ³ ¦ ³ �́�Ã̈ ��Á�È�° »� ¦ ¦ �
Ä��µ¦ ¡ �́�µ�¦ ³ Á�«��́Ê��µ��oµ�Á«¦ ¬��·�� �́�¤��µ¦ Á¤º°��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¥
หรือผูจ้าํหน่าย (Vendor) �µ��́Ê��³�n° ¥Ç¨ ��ª µ¤ ¦ »�Â¦ �̈�Á�È�̈ Îµ�́�¦ ³ ®ª nµ��́Ê��°��µ¦ �́�Á̈º°� การตรวจสอบคุณภาพ การทาํ
สญัญา และการชาํระเงิน ° �́Á�È��̈¤µ�µ��¦ ³�ª ��µ¦ �¦ ª � °�Â̈ ³ ¦ ³ ���µ¦ �ª ��»¤£µ¥Ä��̧É¤�̧ª µ¤Á�o¤�ª�อยา่งไรก็ดี ผลจาก
 Îµ¦ ª ��°�Å�¥Ä��¦ ³ Á�È��̧Ê Â���nµ��́��̈�̧ÉÅ�oÄ�¦ ³ �́�Ã̈ ��̧É¡ �ª nµ�µ¦ �»�¦ ·�Á�·��¹Ê�° ¥nµ�Á�nµÇ�́��̈°��́Ê��¦ ³�ª ��µ¦ �́��ºÊ° �́�
จา้ง

นาย วรพงษ ์กล่าววา่ �µ¦ Á¡ ·É¤¤µ�¦ �µ¦ Ä��µ¦ �¦ ª � °�Â̈ ³ ¡ ·�µ¦ �µ ¦ ¦ ®µ�¼o�µ¥®¦ º°�¼o�Îµ®�nµ¥ ¦ ª ¤�́Ê��µ¦ �¦ ª � °��¦ ³ ª �́·�¦ ·¬�́
Â̈ ³ �̧É¤µ�°�Vendor �º° Á�È�Â�ª�µ��̧É�nª ¥�o°��́��́�®µ�µ¦ �»�¦ ·��́��ºÊ° Å�o° ¥nµ�¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡  นอกเหนือไปจากการจดัทาํ
ระบบประเมินผล ®¦ º°�µ¦ �oµ��¼oÁ�̧É¥ª �µ��µ�£µ¥�°�¤µ�Îµ�µ¦ Â���¦ ³ Á¤ ·��¦ ª � °��»�¦ ·�

“�µ¦ �̧É£µ�¦ �́Á�¦ ¥̧¤Â�oÅ�¦ nµ���®¤µ¥¦ ³ Á�̧¥��µ¦ �́��ºÊ° �́��oµ�Â̈ ³ �̈�́�́�Ä®oÁ�È�¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�· �º° Á�È��»�Á¦ ·É¤�o��̧É�̧�°��µ¦
Â�oÅ��́�®µ�µ¦ �»�¦ ·��́��ºÊ° �́��oµ�Á¡ ¦ µ³ �̧ÉÁ�È��́�®µ�̧É�nµÁ�È�®nª �¤µ� Îµ®¦ �́�¦ ³ Á�«Å�¥ หากสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้จะ
ช่วยใหก้ระบวนการทาํงานของหน่วยงานรัฐเกิดประสิทธิผลสูงสุด”

Á¤ºÉ° ¤ °��́�®µ�µ¦ ¦ �́ ·���Â̈ ³�° ¦ �́�́É���̈ Îµ¦ ª �¦ ³ �»ª nµ�¤�̧¦ ·¬�́Å�¥Á�º°�®�¹É�Ä� µ¤�®¦ º°�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 ��̧É�18% ในขณะเดียวกนั มีผูถู้ก
สาํรวจอีก 24% �̈nµª ª nµ ¼�Á ¥̧Ã°�µ �µ��»¦ �·�Ä®oÂ�n�¼nÂ�n��̧É��Á�ºÉ° ª nµ¤�̧µ¦ �nµ¥ ·���



�µ¦ �¦ ³ ®�́��n° £ ¥́° µ��µ�¦ ¦ ¤�µ��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r�°�Å�¥¥�́�ÎÉµ�
�µ¦ �¦ ³ ®�́��n° £ ¥́Å�Á�° ¦ r�¦ µ¤Ã�¥Á�̈Ȩ́¥�°�Å�¥�̧É�39%�º° ° ¥¼nÄ�¦ ³ �́��ÎÉµ�ª nµÁ° Á�̧¥Â��·¢·��̧É�45% อยา่งไรก็ดี อตัรา
�́��̈nµª �°�Å�¥�¦ �́�́ª �̧�¹Ê��µ��µ¦  Îµ¦ ª ��¦ Ế��n°��̧É�27%Ä���³ �̧É�nµÁ�̈Ȩ́¥�°��́Éª Ã̈ �° ¥¼n�̧É�48%

�µ¦ �̧É�¦ ·¬�́�nµ�Ç หนัมาใชร้ะบบคลาวดใ์นการจดัเก็บอีเมลแ์ละขอ้มูลต่างๆแทนการใชเ้ซิฟเวอร์ภายในองคก์รโดยปราศจากการ
�o°��́��̧É¦ �́�»¤ �È¤ ̧ nª ��ÎµÄ®o�ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��µ¦ �µ¦ �¦ ¦ ¤�o° ¤ ¼̈�µ��»��̈£µ¥�°�(External hacking) Á¡ ·É¤¤µ��¹Ê� ผล
สาํรวจระบุวา่ไซเบอร์ครามสร้างความสูญเสียใหแ้ก่ประเทศอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะในกลุ่มการเงิน (Financial sector)

Ã�¥¤�̧¦ ·¬�́° ¥nµ��o° ¥®�¹É�¦ µ¥�̧É�¦ ³ Á¤ ·�¤¼̈�nµ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥ (Estimated loss) มากกวา่ 1 ลา้นดอลลาร์ หรือราว 3.2

พนัลา้นบาทและอยา่งนอ้ย 20% สูญเสียราว 5 ®¤ºÉ��° ¨ ¨ µ¦ r®¦ º° 1.6 ลา้นบาท 

Ä��oµ¥�̧É »� ผลสาํรวจพบวา่ การทุจริตภายในองคก์รส่วนใหญ่ Á�·��¹Ê��µ��µ¦ �¦ ³ �Îµ�·��°�¡ �́��µ�¦ ³ �́��¼o�́��µ¦ ®¦ º°
ผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle management) ¤µ��̧É »��̧É56% Ã�¥Á�È�Å�Ä��·«�µ�Á�̧¥ª �́�£¼¤·£µ��̧É52% และระดบั
Ã̈ ��̧É42%

“���̈»n¤�̧Ê nª �Ä®�n¤�́Á�È����̧É° ¥¼n�́�°��r�¦ ° ¥nµ��o° ¥¤µÁ�È�Áª ¨ µ 3 ถึง 5 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี-โท รู้ทางหนีทีไล่
และมีความรู้ ความเขา้ใจในโครงสร้างและกระบวนการทาํงาน ¦ ª ¤�́Ê�Á�oµ�¹�Â®¨ n��o° ¤¼̈�°��¦ ·¬�́Å�oÁ�È�° ¥nµ��̧” นายวรพงษ ์
กล่าว

Á¤ºÉ°�µ¤�¹��́��́¥�̧É�¦ ³ �»o�Ä®oÁ�·��µ¦ �»�¦ ·� บริษทัไทย 76% Á�ºÉ° ª nµ�¹Ê�° ¥¼n�́�Ã°�µ (Opportunity) ¤µ��̧É »� ตามดว้ย
แรงจูงใจในการกระทาํผิด (Incentive) �̧É24% Ä���³ �̧É�µ¦ Ä�oÁ®�»�̈ �́� �»�Á¡ ºÉ°�ª µ¤�°��¦ ¦ ¤Ä��µ¦ �¦ ³ �Îµ�ª µ¤�·�
ของตน (Rationalisation) Å¤n¤�̧̈�n°�µ¦ �¦ ³ �Îµ�·��µ¤�§¬�̧ µ¤Á®¨ Ȩ́¥¤�»�¦ ·�(Fraud Triangle)
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