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1 บทนํา 

แบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่นี้ ได้รบัการจดัทําขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors หรอื IOD) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแนวร่วม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption  (CAC) โดยอ้างอิงจากแบบประเมินตนเองต้นฉบบัของ Transparency International และนํามา

ประยุกต์ให้บรษิัทไทยใช้ในการประเมินตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ โดยแบบประเมินนี้มี

จุดมุ่งหมายเพื่อให้บรษิทัสามารถประเมนิจุดแขง็ ความครบถ้วน และประสทิธผิลของนโยบายและกระบวนการ

ต่อตา้นการคอร์รปัชัน่ของบรษิทั เนื่องจากนโยบายทีช่ดัเจนของการไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่เป็นจุดเริม่ตน้ในการ

ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ บรษิทัจงึควรจดัทาํนโยบายอยา่งชดัเจน พรอ้มทัง้จดัโครงสรา้งองคก์รใหเ้หมาะสม กาํหนด

ความรบัผดิชอบของบุคลากร จดัทําข ัน้ตอนการปฏบิตัอิย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร แบบประเมนินี้สามารถนําไปใช้

ไดก้บับรษิทัในทุกประเภทธุรกจิ และทุกขนาดของกจิการ เพื่อให้มัน่ใจวา่บรษิทัมนีโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตัิ

อยา่งเหมาะสมต่อความเสี่ยงดา้นการคอรร์ปัชัน่ที่อาจเกดิขึน้ และเพื่อให้การดําเนินงานสามารถสรา้งความมัน่ใจ

ต่อผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิทั แบบประเมนินี้ยงัสามารถใช้สาํหรบัการรายงานต่อบุคคลภายนอก และเป็นพืน้ฐาน

สําหรบัการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเพื่อความเชื่อมัน่จากหน่วยงานภายนอก (External Assurance) 

ดว้ย 

เพื่อให้โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติบรรลุวตัถุประสงค์ตามที่กาํหนดไว ้

โครงการแนวร่วมฯ จงึได้ให้ PwC Thailand ซึ่งเป็นองค์กรที่มคีวามรู้ความชํานาญในเรื่องนี้ มาช่วยร่วมในการ

ออกแบบ แก้ไขปรบัปรุงแบบประเมินตนเอง รวมทัง้จดัทําหลกัสูตรฝึกอบรมสําหรบับรษิัทที่เข้าร่วมโครงการ   

แนวร่วมฯ นี้ 
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2 คาํแนะนําเก่ียวกบัแบบประเมินตนเอง  

1. แบบประเมนิตนเองน้ีเป็นแบบประเมนิทีจ่ดัทําขึน้โดยสอดคลอ้งกบั Business Principles for Countering 

  Bribery (2009 Revision) และมวีตัถุประสงคเ์พือ่ช่วยบรษิทัดงัต่อไปน้ี 

2. ระบจุดุแขง็และเรื่องทีต่อ้งปรบัปรุงเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

3. สง่เสรมิวธิกีารและแนวคดิเกีย่วกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

4. จดัทํารายงานถงึคณะจดัการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากบัดูแล และคณะกรรมการบรษิทั 

  เกีย่วกบัการออกแบบกระบวนการ ความครบถ้วน ความมปีระสทิธผิล และความเชื่อมัน่ของมาตรการต่อตา้น

  การคอรร์ปัชัน่ 

5. เป็นพืน้ฐานสาํหรบัการตรวจสอบภายใน หรอืผูต้รวจสอบอสิระจากภายนอกบรษิทั  
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3 การดาํเนินธรุกิจเพ่ือต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

แบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์ร ัปชัน่ฉบบัน้ี จดัทําขึ้นเพือ่สนับสนุนการปฏิบตัแิบบสมคัรใจ     

โดยภาคเอกชน  มาตรการน้ีได้จดัทํามาจากบางส่วนของ Business Principles for Countering Bribery ซึ่งได้รบัการ

เผยแพร่ครัง้แรกในปี 2545 และได้รบัการทบทวนต่อมาในปี 2552 ในการจดัทํา Business Principles for Countering 

Bribery นัน้ Transparency International ซึง่เป็นผูจ้ดัทํา ไดห้ารอืกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี  อนัประกอบดว้ย ตวัแทนบรษิทัต่างๆ 

จาก สมาคมธุรกจิ องคก์รพฒันาเอกชน และสมาคมการคา้ ทีป่รกึษาต่างๆ แลว้  ดงันัน้ IOD จงึขอสนับสนุนใหบ้รษิัทนํา 

มาตรการน้ีไปใชเ้ป็นจดุเริม่ตน้ในการพฒันามาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของตนเอง หรอืเป็นเครื่องมอืเปรยีบเทยีบกบั

สิง่ทีบ่รษิทัปฏบิตัอิยู่ในปจัจบุนัเช่นกนั 
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4 วิธีการท่ีใช้ในแบบประเมินตนเอง 
แบบประเมนิตนเองฉบบัน้ีจดัทําขึน้เป็นครัง้แรกเพือ่แสดงหลกัเกณฑท์ีเ่ป็นพืน้ฐาน (Base line) ของหลกัการปฏบิตัทิีด่แีละ

เป็นทีย่อมรบัในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ คาํถามหลกัสาํหรบัหลกัเกณฑม์ดีงัต่อไปน้ี 

 

1. บรษิทัมนีโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่หรอืไม ่

 

2. บรษิทัมขีัน้ตอนเพือ่นํานโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตัหิรอืไม0่

1 

 

3. บรษิทัไดนํ้าขัน้ตอนเหลา่นัน้ไปปฏบิตัหิรอืไม1่

2 

 

4. บรษิทัไดม้กีารรายงานต่อสาธารณชนเกีย่วกบัการปฏบิตัเิพือ่ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่หรอืไม ่ 

 

นโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่นัน้ควรตอ้งมกีารอธบิายอย่างชดัเจน เพื่อใหส้ามารถนํานโยบายไปปฏบิตัไิด ้การจดัทํา

ขัน้ตอนการปฏิบตัิจะทําให้นโยบายมผีลบงัคบัใช้ และมีการปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ แม้ว่าบริษัทสามารถมัน่ใจได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่า มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่นัน้ไดร้บัการออกแบบมาอย่างด ีบรษิทัยงัจาํเป็นตอ้งสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูม้ ี

สว่นไดเ้สยี และทัง้หมดน้ีสามารถดําเนินการผ่านกจิกรรมทีม่คีวามโปร่งใสและการรายงานตามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  

ซึง่แบบประเมนิตนเองน้ียงัไดก้ลา่วถงึมาตรการบางสว่นทีส่ามารถใชร้ายงานต่อบคุคลภายนอกดว้ย 2

3 

 

 
 

1 แกไ้ขวนัที่ 4 มกราคม 2556 
2 แกไ้ขวนัที่ 4 มกราคม 2556 
3 แกไ้ขวนัที่ 4 มกราคม 2556 
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5 วิธีการตอบแบบประเมินตนเอง 

แบบประเมนิตนเองน้ีมหีลกัเกณฑท์ัง้หมด 71 ขอ้ เพือ่ใหค้รอบคลมุกจิกรรมอนัหลากหลายในองคก์ร กจิกรรมบางอย่างอาจมี

หลกัเกณฑย์่อยหลายข้อ ทัง้น้ี หลกัเกณฑบ์างข้ออาจไม่เกี่ยวข้องกบัลกัษณะของบรษิัท เช่น บรษิทัประกอบธุรกจิโดยไม่มี

ตวัแทน (Agent) ดงันัน้ บรษิัทสามารถตอบแบบประเมนิตนเองน้ีโดยใช้คําตอบ “ไม่จําเป็น”  ทัง้น้ี IOD จะไม่เปรยีบเทยีบ

คาํตอบในแบบประเมนิตนเองน้ีระหว่างบรษิทั เน่ืองจากแต่ละบรษิทัมคีวามแตกต่างกนั ทัง้ด้านโครงสรา้งธุรกจิ ประเภทธุรกจิ 

ลกูคา้ ความเสีย่งจากการคอรร์ปัชัน่ และวธิกีารบรหิารความเสีย่ง  

ในการตอบแบบประเมนิตนเองน้ี ผูป้ระเมนิสามารถบนัทกึผลการประเมนิและหลกัฐานประกอบโดยใชเ้กณฑป์ระเมนิในตาราง

ต่อไปน้ี 

ใช่ บรษิทัปฏบิตัไิดต้ามหลกัเกณฑ ์

ไม่ใช่ บรษิทัไมส่ามารถปฏบิตัไิดต้ามหลกัเกณฑ ์

ไม่จาํเป็น ไมจ่าํเป็นต่อการปฏบิตังิานของบรษิทั 

ไม่ชดัเจน บรษิทัไมแ่น่ใจว่าไดป้ฏบิตัหิรอืไม ่

กาํลงัวางแผน บรษิทัอยู่ในระหว่างการปฏบิตั ิหรอืวางแผนเพือ่การปฏบิตั ิ 

 

การตอบแบบประเมนิตนเองน้ี จะช่วยใหบ้ริษัทสรุปจุดแข็ง ข้อควรปรบัปรุง และตารางเวลาสําหรับการดําเนินการแก้ไข

ปรบัปรุงการดําเนินการเพือ่ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ผลการประเมนิน้ีควรรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร 

และคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากบัดูแล หรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

นอกจากน้ี บรษิทัยงัสามารถใชแ้บบประเมนิตนเองน้ี เพือ่เป็นข้อมลูสาํหรบัการตรวจสอบต่อไป ไมว่่าจะเป็นการตรวจสอบโดย

ผูต้รวจสอบภายในหรอืผูต้รวจสอบทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร 

ทัง้น้ี บริษัทต้องตอบคําถามข้อที่เป็น “ภาคบงัคับ” ทุกข้อ ก่อนนําส่งให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม และให้

คณะกรรมการตรวจสอบหรอืผู้สอบบญัชยีนืยนัผลที่ได้จากการประเมนิ พร้อมออกรายงาน ก่อนให้คณะกรรมการแนวร่วม

ปฏบิตัใินการต่อต้านการทุจรติในภาคเอกชนไทยดําเนินการออกประกาศนียบตัรรบัรองฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัฯิให้กบั

บรษิทัต่อไป 

กรณีเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการตรวจสอบ มคีวามหมายตามข้อกําหนดของ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เลขที ่กลต.ก.(ว.) 32/2551 ซึ่งระบวุ่ากรรมการตรวจสอบตอ้งมี

สมาชกิอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ กรณทีี่บรษิทัไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผู้ลงนามการสอบทานแบบประเมนิตนเองแทนกรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Non-

Executive Director: NED) 
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 6 เง่ือนไขการใช้แบบประเมินตนเอง 

โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ ไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายทุกประเภทอนัเกดิจาก

การใชแ้บบประเมนิตนเองน้ี โดยบรษิทัเป็นผู้รบัผดิชอบต่อความแม่นยําความถูกตอ้ง ความครบถว้น และความเหมาะสมของ

ขอ้มูลที่ให้มาในแบบประเมนิตนเอง  ดงันัน้ ผู้ใช้แบบประเมนิตนเองน้ีควรต้องไดร้บัคําแนะนําที่เหมาะสมจากบรษิัทในการ

นําไปใชง้าน 

อน่ึง โครงการแนวร่วมปฎบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ จะไมเ่ปิดเผยหรอืเผยแพร่ขอ้มลูในแบบประเมนิตนเอง

ทีบ่รษิทัไดจ้ดัทําขึน้ เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบรษิทั3

4 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

4 เพิม่เตมิวนัที่ 4 มกราคม 2556 
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7 การขอรบัการรบัรอง  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัลงนามเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัฯิ และตอบแบบประเมนิตนเองน้ีทุกขอ้แลว้ บรษิทัสามารถขอรบั

ประกาศนียบตัรรบัรองฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัฯิ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทุจรติ โดยดําเนินการตามขัน้ตอนขอรบัการรบัรอง  ดงัต่อไปน้ี 

1. ดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี4

5 

1.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานข้อมูลทัง้หมดในแบบประเมินตนเอง และลงนามรับรองโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ หรอื; 

1.2 ใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัทําการประเมนิแบบประเมนิตนเอง และออกรายงานเพือ่นําส่งประธานคณะกรรมการบรษิัท 

หรอื; 

1.3 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชอีื่นทําการประเมนิแบบประเมนิตนเอง และออกรายงานเพื่อนําส่งประธานคณะกรรมการบรษิัท 

ทัง้น้ี ผู้สอบบญัชทีี่แต่งตัง้น้ี ต้องเป็นผู้ที่ได้ร ับการขึ้นทะเบยีนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์

2. นําสง่แบบประเมนิตนเองใหป้ระธานคณะกรรมการบรษิทัลงนาม 

3. นําสง่แบบประเมนิตนเองทีป่ระธานคณะกรรมการบรษิทัลงนามแลว้ให ้IOD 

4. บรษิทันําส่งรายงานของผู้สอบบญัช ีหรอืแบบประเมนิตนเองที่ลงนามรบัรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ ใหแ้ก่ IOD  

5. IOD ตรวจสอบขอ้มูลเกีย่วกบับรษิัท โดยในกรณขีองบรษิัทจดทะเบยีน IOD จะตรวจสอบกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย สว่นในกรณทีีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน จะตรวจสอบขอ้มลูจากแหลง่อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. ทุกๆ ไตรมาส IOD จะรวบรวมบรษิัทที่ขอรบัการรบัรอง  และนําเสนอคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัใินการต่อต้าน

การทุจรติในภาคเอกชนไทยเพือ่ออกประกาศนียบตัร 

7. หากพบว่าบรษิทัใดไมไ่ดป้ฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ตามทีต่อบในแบบประเมนิตนเอง คณะกรรมการ

แนวร่วมปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติในภาคเอกชนไทยจะเชญิบรษิัทมาพบเพื่อตอบข้อซกัถามทัง้น้ี บรษิทัต้อง

ตอบคําถามทีร่ะบุว่าเป็น “ภาคบงัคบั” ในแบบประเมนิตนเองน้ีทุกขอ้ โดยมคีาํตอบว่า “ใช่” ทัง้หมด  จงึจะสามารถ

ไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรองฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัฯิจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติ

ในภาคเอกชนไทย   

5 เพิม่เตมิวนัที่ 4 มกราคม 2556 
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8 หลกัเกณฑใ์นแบบประเมินตนเอง 

หลกัการ   
การห้ามคอรร์ปัชัน่ ไมว่่าในรปูแบบใดๆ   ภาคบงัคบั 

หลกัการข้อที่หน่ึงในสองข้อของการดําเนินธุรกิจคอื “บริษัทควรห้ามการคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม” หมายความว่า การดําเนินงานทุกอย่างของบรษิทัจะตอ้งเป็นไปตามนโยบายหา้มการคอรร์ปัชัน่ ซึง่ควรระบเุป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจนว่า บรษิัทห้ามการคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่ม ี

ความเกีย่วขอ้งกบับรษิทั ไมว่่าจะโดยการนําเสนอ (offering) การใหค้าํมัน่สญัญา (promising) การขอ (soliciting) การเรยีกรอ้ง 

(demanding) การใหห้รอืรบัสนิบน (giving or accepting bribes) หรอืการกระทําพฤตกิรรมทีส่อ่ไปในทางคอรร์ปัชัน่  ตวัอย่าง

นโยบาย เช่น  “บรษิัทไม่ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ใดๆทัง้ส ิ้น โดยครอบคลุมถงึธุรกจิและรายการทัง้หมดในทุกประเทศและทุก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มกนัน้ี บรษิทัไดกํ้าหนดขัน้ตอนเพือ่ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อย่างละเอยีด เพือ่ใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตาม

นโยบายน้ี ทัง้น้ี บรษิทัจะสอบทานขัน้ตอนการปฏบิตัอิย่างสมํา่เสมอ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ธุรกจิ 

และรกัษาชือ่เสยีงของบรษิทั โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามนโยบายน้ีโดยทัว่กนั” 

การกําหนดคํานิยามของการคอร์ร ัปชัน่จะช่วยให้บริษัทสามารถระบุขอบเขตของความเสีย่งได้ชัดเจนขึ้น ทัง้น้ี คํานิยาม

สามารถอา้งองิมาจากคาํที่ใชอ้ยู่แลว้ในธุรกจิ เช่น การนําเสนอ การให้คาํมัน่สญัญา การยอมรบั การชกัจงูสูก่ารกระทําทีผ่ดิต่อ

กฎหมาย หรอืทําลายความไวใ้จ นอกจากน้ี คาํนิยามควรระบรุายละเอยีดของการทําคอรร์ปัชัน่ในรูปแบบต่างๆ ทีท่ําใหบ้รษิทัมี

ความเสีย่งมากขึน้ รวมถงึแนวการทําธุรกจิกบับคุคลทีส่ามดว้ย 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

1 บรษิทัมนีโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่        

2 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบาย

ต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่อย่างเป็นทางการ  
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3 บริษัท ได้กํ าห นด คํ านิ ย า ม ขอ งก า ร

คอรร์ปัช ัน่  

4 คํานิยามได้ครอบคลุมการคอร์ร ัปชัน่ใน

รูปแบบต่างๆ ซึ่งทําให้เกดิการใช้อํานาจ

อย่างไม่ถูกตอ้ง เช่น การใหข้องขวญัหรอื

บรกิาร การให้เงนิสดหรอืสิ่งของแทนเงิน

สด การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรฐั และ 

การคอรร์ปัช ัน่ระหวา่งหน่วยงานเอกชน  

5 บริษัทห้ามผู้บริหารและพนักงานไม่ให้

เรียกร้อง ดําเนินการ หรือ ยอมรับการ

คอร์ร ัปชัน่  เพื่ อประโยชน์ต่อตนเอ ง 

ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั  

6 บริษัทมีแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) 

หรอืนโยบายลกัษณะเดยีวกนั ทีร่ะบอุย่าง

ชดัเจนเพื่อต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

7 บริษัทมีการประกาศให้บุคคลภายนอก

ทราบอย่างชัดเจน  เกี่ยวกับนโยบาย

ต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่  
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ความมุง่มัน่ต่อนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ ภาคบงัคบั 

หลกัการขอ้ทีส่องของธุรกจิคอื “บริษทัควรมุ่งมัน่พฒันามาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่” ซึง่บรษิัทควรให้ความสาํคญั

ต่อการจดัทําและสื่อสารนโยบายต่อตา้นการคอร์รปัชัน่ใหบ้คุคลภายนอกรบัทราบรายละเอยีดของมาตรการน้ี การสือ่สารควร

จดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัท และแสดงสารจากกรรมการผู้จดัการเพื่อแสดงการ

ยอมรบัในการนําไปปฏบิตั ิการแสดงความมุ่งมัน่จากกรรมการผู้จดัการเป็นสิง่สาํคญัในการจงูใจและแสดงความเป็นผูนํ้าในการ

ปฏบิตั ิทัง้น้ี บรษิทัตอ้งสือ่สารรายละเอยีดการปฏบิตัเิพื่อต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ใหแ้ก่พนักงานและคูค่า้ทัง้หมดของบรษิัท โดย

จดัทําในรูปของเอกสารแจกประเภทต่างๆ อาทเิช่น แผ่นพบั (brochure) Email เป็นตน้   

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

8 บรษิทัแสดงออกถึงความมุง่ม ัน่ในการ

ต่อต้านการคอร์ร ัปชัน่ เช่น ระบุใน

ค่านิยมขององค์กร  (Values) แนว

ปฏิบัติ (Code of Conduct) นโยบาย

และระเบียบ การบริหารความเสี่ยง 

การสื่อสารทัง้ภายในและภายนอก

องค์กร การอบรม การควบคุมภายใน 

การตดิตาม และการตรวจสอบ 

  

      

9 บริษัทมีข ัน้ต อน ในการปฏิบัติ ใ ห้

สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการ

คอรร์ปัช ัน่  

      

10 ขัน้ตอนในการปฏบิตัิได้รบัการอนุมตัิ

โดยคณะกรรมการบรษิทั  
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  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

การพฒันามาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
เมือ่บรษิทัไดจ้ดัทํานโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่แลว้ ควรตอ้งทํามาตรการเพือ่การปฏบิตัอิย่างละเอยีด และถอืเป็นสว่นหน่ึง

ของหลกัการทําธุรกจิ มาตรการทีจ่ดัทําขึน้น้ี จะตอ้งไดร้บัการปฏบิตั ิตดิตาม รายงาน และปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 

การจดัทาํเอกสาร ภาคบงัคบั 

การปฏบิตัิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ควรบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อักษรเช่นเดยีวกบัการปฏบิตัอิื่นๆ เพื่อกําหนด

บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างสมํ่าเสมอ  รวมถงึการบนัทกึแนวทางปฏบิตั ิการตดิตามและปรบัปรุงการปฏบิตั ิและ

เก็บหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ หากบรษิัทไม่มมีาตรการจดัทําเอกสารอย่างละเอยีด อาจทําให้บรษิัทไม่พบข้อบกพร่องของ

กระบวนการปฏบิตั ิดงันัน้ เมื่อมเีหตุการณ์เกดิขึ้นอาจทําให้บรษิัทไม่สามารถเอาผดิกบัผู้ที่ปฏบิตันัิน้ได้ เน่ืองจากข้อมลูไม่

เพยีงพอหรอืไมท่นัสมยั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

11 มาตรการปฏิบตัิได้ร ับการจัดทําเป็น

เอกสารตามหลักการควบคุมภายใน 

เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและ

ระเบยีบของบรษิทั   
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  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

การประเมินความเส่ียงเพื่อพฒันามาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ ภาคบงัคบั 

มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพเกดิจากการประเมนิความเสีย่งเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิและความเสีย่งของ

แต่ละบริษัท การประเมนิความเสีย่งคอร์ร ัปชนัและการจ่ายสนิบนทําให้บรษิัทสามารถระบุงานที่มคีวามเสี่ยงสูงจากการ

คอรร์ปัชัน่ ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ มาตรการทีต่อ้งปฏบิตั ิวธิวีดัความสาํเรจ็ และทรพัยากรทีต่อ้งใชเ้พือ่ลดความเสีย่ง   

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

12* ในการจัดทํามาตรการต่อต้านการ

คอร์ร ัปชัน่ บริษัทได้มีการประเมิน

ความเสีย่งดา้นคอรร์ปัช ัน่ทีอ่าจเกดิขึ้น

ต่อบรษิทัดว้ย  

[โปรดกรอกข้อมูลตามตวัอย่างตาราง

ในภาคผนวก]6 

      

13* บริษัทได้จ ัดทํามาตรการต่อต้านการ

คอรร์ปัช ัน่ใหเ้หมาะสมกบัความเสีย่งที่

ประเมนิได ้  

[โปรดกรอกข้อมูลตามตัวอย่างตาราง

ในภาคผนวก] 

      

14 บริษัทมีคําอธิบายเกี่ยวกบัมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รปัช ัน่ เช่น มแีผ่นพับ

(Brochure)ให้แก่พนักงานหรือคู่ค้า 

เพื่ออธบิายการปฏบิตัใินรายละเอยีด  

      

6 ปรับเพ่ิมตามมติคณะกรรมการ CER COM 14 ม.ค. 59 
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ความสอดคล้องกบักฎหมายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ ภาคบงัคบั 

โดยปกตบิรษิัทมกัชีแ้จงใหส้าธารณชนทราบว่าบรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบของแต่ละประเทศทีบ่รษิทัมกีจิการ

อยู่ ดงันัน้ บรษิทัจงึควรทําใหพ้นักงานและผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามเข้าใจอย่างชดัเจนเกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบของแต่ละทอ้งถิน่ 

รวมถงึความเสีย่ง และบทลงโทษทีอ่าจเกดิขึน้จากการไมป่ฏบิตัติาม  

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

15 บริษทัมกีารแจ้งต่อบุคคลภายนอกว่า

นโยบายของบรษิัทคือการปฏิบตัิตาม

กฎหมายของประเทศไทยในการ

ต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่6

7 

      

 

รปูแบบของการคอรร์ปัชัน่ 
รูปแบบของการคอรร์ปัชัน่แต่ละแบบมกัตอ้งการคาํอธบิายทีช่ดัเจน เช่น นโยบายอย่างละเอยีด วธิกีารใชว้จิารณญาณ เพือ่ให้

บรษิทัปราศจากการคอรร์ปัชัน่ ทัง้น้ี บรษิทัจะตอ้งมกีารปฏบิตัใิหเ้หมาะสมตามความเสีย่งทีป่ระเมนิได ้

การช่วยเหลือทางการเมอืง (Political Contributions) 
การช่วยเหลอืทางการเมอืงคอื การช่วยเหลอืไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงนิหรอืรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกจิกรรมของพรรค

การเมอืง แมว้่าการกําหนดว่ากจิกรรมใดเป็นการช่วยเหลอืพรรคการเมอืงอาจทําไดย้าก แตก่ารช่วยเหลอืดา้นการเงนิสามารถ

รวมกําหนดขอบเขตได้ชดัเจน เช่น อาจหมายความถงึการใหพ้รรคการเมอืงกูเ้งนิ สว่นการช่วยเหลอืในรูปแบบอื่น (In-kind) 

เช่น การใหส้ ิง่ของหรอืบรกิาร การโฆษณาสง่เสรมิหรอืสนับสนุนพรรคการเมอืง การซือ้บตัรงานที่จดัเพือ่ระดมทุนหรอืบรจิาค

เงนิให้แก่องคก์รที่มคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิกบัพรรคการเมอืง เป็นต้น นอกจากน้ี การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รบั

คา่จา้งจากนายจา้ง หรอืเป็นตวัแทนบรษิทั เพือ่ร่วมดําเนินการเกีย่วกบัการรณรงคท์างการเมอืง กถ็อืรวมอยู่ในความหมายของ

การช่วยเหลอืทางการเมอืงเช่นกนั  การช่วยเหลอืทางการเมอืงอาจเป็นวธิทีี่ถูกตอ้งตามกฎหมายสําหรบับรษิทัทีจ่ะสนับสนุน

กระบวนการประชาธปิไตย โดยให้การสนับสนุนด้านการเงนิหรอือื่น ๆ แก่พรรคการเมอืง ทัง้น้ี กฎหมายและวธิปีฏบิตัอิาจ

แตกต่างกันในแต่ละประเทศ การช่วยเหลอืทางการเมอืงอาจถอืว่าเป็นการกระทําผดิ หากบรษิัทให้ความช่วยเหลอืเพื่อให้

7 แกไ้ขวนัท่ี 22 มกราคม 2556 
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แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

ประโยชน์ในการได้สญัญา หรอืร่างกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกจิของตน บางบรษิัทห้ามการช่วยเหลอืทางการเมอืง

ทัง้หมด เน่ืองจากมคีวามเสีย่งและอาจทําใหบ้รษิทัเสยีชื่อเสยีงได ้

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

16 บรษิทัมนีโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่

ครอบคลุมเกี่ยวกบัการช่วยเหลือทาง

การเมอืงไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

      

17 บริษัทได้กําหนดคํานิยามของการ

ชว่ยเหลอืทางการเมอืง  

      

18 ในกรณีที่บรษิัทมนีโยบายไมช่่วยเหลือ

ทางการเมือง บริษัทมีข ัน้ตอนการ

ปฏบิตัเิพื่อป้องกนักจิกรรมทีว่า่นี้  

      

19 ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายให้ความ

ช่วย เหลือท างการ เมือ ง  นโยบาย

ดงักล่าวไดร้ะบวุ่าการปฏบิตัิต้องเป็นไป

ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

      

20 ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายให้ความ

ช่วย เหลือทางการ เมือง  บริษัทได้

กาํหนดขัน้ตอน การสอบทานและอนุมตัิ

อย่างเหมาะสม 
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การบริจาคเพือ่การกศุล 
การบรจิาคเพือ่การกุศลอาจทําใหเ้กดิความเสีย่งต่อบรษิทัได ้เน่ืองจากกจิกรรมดงักลา่วเกีย่วขอ้งกบัการใชจ้า่ยเงนิโดยไมม่ี

ผลตอบแทนทีม่ตีวัตน และอาจจะใชเ้ป็นขอ้อา้งหรอืเสน้ทางสาํหรบัการคอรร์ปัชัน่ นอกจากน้ี การบรจิาคอาจจะมจีดุประสงค์

แอบแฝงโดยใช ้การกฬีากุศลหรอืองคก์รการกุศลเป็นสิง่บงัหน้าเพือ่ก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบ เช่น การบรจิาคใหล้กูคา้หรอืผูท้ ีม่ ี

อํานาจในการตดัสนิใจ สว่นการบรจิาคผ่านคนกลางจะมคีวามเสีย่งมากขึน้ เน่ืองจากมกีารควบคมุและการตดิตามน้อยลง หาก

บรษิทัมมีลูนิธหิรอืกองทุน ซึง่ไมต่อ้งปฏบิตัติามมาตรการของบรษิทั หากมกีารบรจิาคเกดิขึน้โดยไมไ่ดอ้า้งชื่อบรษิทักต็าม ก็

อาจถอืไดว้่าเป็นการกระทําเพือ่รบัอทิธพิลจากผูม้อีาํนาจในการตดัสนิใจ หรอืเพือ่ไดม้าซึง่สญัญาสาํหรบัโครงการของบรษิทัใน

อนาคต 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

21 บริษัทมีนโยบายที่ เ ป็นลายลักษณ์

อกัษรทีค่รอบคลุมการบรจิาคเพื่อการ

กศุล  

      

22 บริษัทมีข ัน้ ตอนแล ะการควบคุม

เพื่อให้ม ัน่ใจว่าการบริจาคเพื่อการ

กศุลไมไ่ดป้ฏบิตัเิพื่อการคอรร์ปัช ัน่  

      

23 บริษัทมีข ัน้ตอนการสอบทานและ

อนุมตัิการบรจิาคเพื่อการกุศลโดยผูท้ี่

มอีํานาจของบรษิทั  

      

24 บริษัทมีข ัน้ตอนการติดตามเพื่อให้

ม ัน่ใจว่าการบรจิาคเพื่อการกุศลไม่ได้

ปฏบิตัเิพื่อการคอรร์ปัช ัน่ 
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เงินสนับสนุน (Sponsorships) 
เงนิสนับสนุนแตกต่างจากการบรจิาคเพือ่การกุศล เน่ืองจากเงนิสนับสนุนมวีตัถุประสงคเ์พือ่ธุรกจิ ตราสนิคา้ หรอืชื่อเสยีงของ

บริษัท ซึ่งมคีวามเสี่ยงเน่ืองจากเป็นการจ่ายเงนิสําหรบัการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงนิ

สนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวขอ้งกบัการให้สนิบน เช่น เงนิสนับสนุนอาจมจีุดประสงคแ์อบแฝงโดยใช้ การกฬีากุศลหรอื

องคก์รการกุศลเป็นสิง่บงัหน้า เพือ่ก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบ เช่นการบรจิาคใหล้กูคา้หรอืผูท้ ีม่อีํานาจในการตดัสนิใจ ในบางครัง้

เงนิสนับสนุนอาจเป็นสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม เน่ืองดว้ยผลตอบแทนอาจมมีลูคา่สงู อาท ิตัว๋เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาครัง้สาํคญั เป็นต้น 

ดว้ยเหตุผลทัง้หมดเหลา่น้ี บรษิทัควรมนีโยบายและหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัเงนิสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอยีด

การควบคุม รวมทัง้การประเมนิผลของเงนิทนุสนับสนุนที่ได้เกดิขึ้นแลว้ ในกรณีที่นโยบายการใหเ้งนิสนับสนุนนัน้ไดร้บัการ

กําหนดไวอ้ยา่งชดัเจน บรษิทัจะสามารถต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ซึง่อาจเกดิจากการใหเ้งนิสนับสนุนได ้

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

25 บริษัทมีนโยบายที่ เ ป็นลายลักษณ์

อกัษรเกีย่วกบัการใชเ้งนิสนบัสนุน  

      

26 บริษทัมกีระบวนการและการควบคุม

เพื่อให้ม ัน่ใจว่าการใช้เงินสนับสนุน

ไม่ ไ ด้ ใ ช้ เ ป็ นข้อ อ้ า ง สํ าห ร ับกา ร

คอรร์ปัช ัน่  

      

27 บรษิทัมกีระบวนการอนุมตัิและใชเ้งนิ

ส นั บ ส นุ น  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

กระบวนการจดัซื้อทัว่ไป  

      

28 บริษัทมีกระบวนตรวจสอบเพื่อให้

ม ัน่ใจว่า เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็น

ขอ้อา้งสาํหรบัการคอรร์ปัช ัน่  

      

เวอรช์ัน่ 2.1 1 กนัยายน 2559  หน้า 18 จาก 37 

 



   

แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

 

ค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรบั (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ภาคบงัคบั 
ค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรบั และค่าใช้จ่ายอื่นๆสามารถนํามาซึ่งความเสีย่งต่อการคอร์รปัชัน่ ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีอาจเป็น

ช่องทางให้บุคคลที่สามทําการทุจรติ โดยจา่ยเงนิเป็นค่าใชจ้่ายเหล่าน้ีใหแ้ก่พนักงานของบรษิทัเพือ่ตดิสนิบนและสร้างความ

สนิทสนม เพือ่นําไปสูก่ารเป็นลูกคา้ในอนาคต ดงันัน้ ความละเลย ความไมม่ปีระสบการณ์ และความไม่เอาใจใส่เกี่ยวกบัเรื่อง

การรบัหรอืให้เงนิเหล่าน้ิ อาจนํามาซึง่ความเสีย่งต่อการคอร์รปัชัน่ ในขณะเดยีวกนัการใหค้า่ของขวญั คา่บรกิารตอ้นรบั และ

คา่ใช้จา่ยอื่นๆทีไ่มเ่หมาะสมแก่ลกูคา้บางราย อาจเป็นการปฏบิตัทิีผ่ดินโยบายของลกูคา้ และเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งเสยีโอกาส

ในการประมูลงาน ในสงัคมทีม่วีฒันธรรมการให้ของขวญัในเทศกาลต่างๆ พนักงานอาจมองว่าการให้ของขวญัเป็นเรือ่งปกต ิ

และเป็นสิง่ทีย่ากในการใหพ้จิารณาว่าจะพจิารณาอย่างไรว่าเป็นการใหข้องขวญัหรอืการคอรร์ปัชัน่ เมือ่คา่ใชจ้า่ยเหลา่น้ีอาจทํา

ใหเ้กดิความเสีย่งได ้บรษิทัจงึควรมนีโยบายทีช่ดัเจนในรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ใชเ้ป็นการสือ่สารและเป็นคูม่อืปฏบิตัใิหแ้ก่

พนักงาน เพือ่ควบคมุการคอรร์ปัชัน่ การควบคมุทีม่ปีระสทิธภิาพควรกําหนดมลูคา่ขัน้ตํ่าของเงนิคา่ของขวญั คา่บรกิารตอ้นรบั 

และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ของพนักงานอย่างเหมาะสมในแต่ละประเทศ 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ ไม่จาํเป็น 
ไม่ 

 ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

29 บริษัทมีนโยบายที่ เ ป็นลายลักษณ์อักษร

เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริการ

ตอ้นรบั และคา่ใชจ้่ายอื่นๆใหแ้กพ่นกังาน  

      

30 บริษัทได้มีการห้ามมิให้มีการร ับหรือ ให้

ของขวัญ บริการต้อนร ับ และรายจ่ายอื่นๆ 

หากบริษัทเห็นว่าการกระทําเหล่านัน้จะมี

ผลกระทบเกีย่วกบัการดาํเนินการของบรษิทั  

      

31 บริษัทมีข ัน้ตอนและการควบคุม รวมถึงการ

รายงาน  เพื่อให้ม ัน่ใจว่านโยบายค่าของขวญั 

ค่าบริการต้อนรบั  และค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นไป

ตามนโยบายทีบ่รษิทักาํหนดไว ้ 

      

32 บริษัทมีข ัน้ตอนเพื่อสื่อสารนโยบายเรื่องค่า

ของขวญั คา่บรกิารตอ้นรบั และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ

ใหแ้กพ่นกังานทุกคน 

      

33 บริษัทมีข ัน้ตอนเพื่อสื่อสารนโยบายเรื่องค่า

ของขวญั คา่บรกิารตอ้นรบั และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ

ใหแ้กคู่ค่า้ทุกคนดว้ย 
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มาตรการทีต้่องนําไปปฏิบติั 
โครงสร้างองคก์รและความรบัผิดชอบ 
เน้ือหาในส่วนน้ีเป็นการประเมนิว่าบริษัทมโีครงสร้างองค์กรที่กําหนดความรับผิดชอบที่สอดคล้องและสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคข์องมาตรการน้ีหรอืไม่ การนํามาตรการน้ีไปปฏบิตัใิหส้ําเรจ็นัน้ ขึ้นอยู่กบัความสามารถของหน่วยงานอื่นๆดว้ย 

เช่น ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายความปลอดภยั และฝ่ายตรวจสอบภายใน ดงันัน้ บรษิัทต้องมัน่ใจว่าหน่วยงานเหลา่น้ีมี

บุคลากรที่มคีวามสามารถและจํานวนอย่างเพยีงพอ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเห็นคุณคา่ของมาตรการน้ีและนําไป

ปฏบิตังิานในฝ่ายของตน 

ความมุง่มัน่และการกาํหนดความรบัผิดชอบ ภาคบงัคบั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

34 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ให้

การยอมรบัต่อมาตรการต่อต้านการ

คอรร์ปัช ัน่นี้  

      

35 คณะกรรมการบรษิทักํากบัดูแลการ

ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ

คอ ร์ ร ัป ชั น่ นี้ โ ด ย ต ร ง ห รือ โ ด ย

คณะอนุกรรมการ  

      

36 กร รม ก าร บ ริษัท แ ล ะผู้ บ ริห า ร

ระดบัสงูมคีวามรบัผดิชอบต่อการนํา

มาตรการต่อตา้นการคอร์รปัช ัน่นี้ไป

ปฏบิตั ิ 

      

37 บริษัทได้มอบหมายอํ านาจและ

ความรบัผดิชอบที่ชดัเจนใหผู้บ้รหิาร 

เ พื่ อ นํ า ม า ต ร ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร

คอรร์ปัช ัน่นี้ไปปฏบิตั ิ 
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การแสดงความมุง่มัน่โดยคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร  ภาคบงัคบั 

คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารไมค่วรเพยีงแต่การแสดงความมุง่มัน่และกํากบัดูแลเท่านัน้ แต่บคุคลเหลา่น้ีตอ้งปฏบิตัใิห้

พนักงานและคูค่า้ทางธุรกจิเหน็วา่ตนสนับสนุนมาตรการน้ีอย่างจรงิจงั โดยการแสดงความซื่อสตัย ์บอกกลา่วกบัพนักงานและ

สาธารณชน ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั รวมถงึการปฏบิตัใิหเ้ป็นแบบอยา่งของผูนํ้าดว้ย 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

38 บริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท

ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการ

คอรร์ปัช ัน่นี้ดว้ย  

      

39 บริษัทมีบทลงโทษเมื่อกรรมการ

บริษัท ไม่ปฏิบัติต ามมาต รการ

ต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่นี้  
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บริษทัและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องทางธรุกิจ 
แมว้่ามาตรการต่อตา้นการคอร์รปัชัน่มุง่เน้นทีร่ะบบงานภายในของบรษิัท ตลอดจนทศันคตแิละการกระทําของพนักงานและ

ลกูจา้ง บรษิทัควรตระหนักว่าการกระทําเพยีงเท่าน้ีอาจไมเ่พยีงพอต่อการบรรลวุตัถปุระสงคข์องมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

เพราะการคอร์ร ัปชัน่อาจจะเกิดขึ้นจากตวัแทนและตัวกลาง โดยบริษัทอาจต้องเกี่ยวข้องต่อการกระทําของบุคคลเหล่าน้ี 

นอกจากน้ี พนักงานของบรษิัทอาจได้รบัการทาบทามหรอืข้อเสนอจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบรษิัท เพื่อให้ทําการ

คอรร์ปัชัน่ ดงันัน้ บรษิัทจงึควรสนับสนุนใหบ้รษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (ครอบคลมุบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัอื่นทีบ่รษิทัมอีํานาจ

ในการควบคมุ) และบคุคลทีอ่าจถอืไดว้่าเป็นตวัแทนของบรษิทั เขา้ร่วมมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่น้ีดว้ย7

8 

การนํามาตรการไปปฏิบติัโดยบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ภาคบงัคบั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

40 บริษัทมีนโยบายในการแจ้งให้

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัอื่นที่

บรษิทัมอีํานาจในการควบคุม และ

ตัวแทนทางธุรกิจ นํามาตรการ

ต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ไปปฎบิตั 8ิ

9 

      

41 บรษิทัมขี ัน้ตอนชดัเจนในการแจ้ง

ให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท

อืน่ทีบ่รษิทัมอีํานาจในการควบคุม 

และตวัแทนทางธุรกจิ นํานโยบาย

นี้ไปปฎบิตั 9ิ

10 

      

8 แก้ไขวันท่ี 22 มกราคม 2556 

9  แก้ไขวันท่ี 22 มกราคม 2556 
10 แก้ไขวันท่ี 22 มกราคม 2556 

เวอรช์ัน่ 2.1 1 กนัยายน 2559  หน้า 22 จาก 37 

 

                                                             



   

แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

ฝ่ายสนับสนุนและดาํเนินงาน ภาคบงัคบั 

ความสาํเร็จของการนํามาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตันัิน้ ขึน้อยู่กบัความสามารถของฝ่ายสนับสนุนภายในบรษิัท

ดว้ย เช่น ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายกฎหมาย  ฝ่ายรกัษาความปลอดภยั และฝ่ายตรวจสอบภายใน ดงันัน้ บรษิัทควรแน่ใจว่าบุคลากร

ของฝ่ายสนับสนุนเหลา่น้ีมทีกัษะและทรพัยากรเพยีงพอต่อการนํามาตรการมาใช ้นอกจากน้ี ฝ่ายดําเนินงานทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อ

การเกดิคอร์รปัชัน่ เช่น ฝ่ายจดัซื้อและสญัญา  ฝ่ายบรหิารห่วงโซ่อุปทาน ฝ่ายขายและการตลาด ควรเหน็คุณค่าของการนํา

มาตรการน้ีไปปฏบิตัดิว้ยเช่นกนั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

42 

 

บริษัทมีก ร ะบ วนก าร ใน กา ร

ตรวจสอบงานขายและการตลาด

อย่างสมํ่ าเสมอ เกี่ยวกับความ

เสีย่งต่อการเกดิคอร์รปัช ัน่ รวมถึง

ก า ร จั ด ใ ห้ มี วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข ที่

เหมาะสม 

      

43 บริษัทมีก ร ะบ วนก าร ใน กา ร

ตรวจสอบงานจดัซื้อและทําสญัญา

อย่างสมํ่ าเสมอ เกี่ยวกับความ

เสีย่งต่อการเกดิคอร์รปัช ัน่ รวมถึง

ก า ร จั ด ใ ห้ มี วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข ที่

เหมาะสม   

      

44 บรษิทัมกีระบวนการทีท่ําใหม้ ัน่ใจ

ว่า ฝ่ายสนับสนุนและดําเนินงาน 

มทีรพัยากรและบคุลากรที่มทีกัษะ

เพียงพอต่อการนํามาตรการมา

ปฏบิตั ิ 

      

 

เวอรช์ัน่ 2.1 1 กนัยายน 2559  หน้า 23 จาก 37 

 



   

แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

ทรพัยากรบคุคล  
มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่น้ีจะประสบความสําเร็จได ้ถา้บรษิทัได้รบัการสนับสนุนและความมุ่งมัน่จากพนักงาน  การนํา

มาตรการมาปฏบิตัภิายในองคก์รตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลทุกเรื่อง ดงันัน้ การประเมนิในสว่นน้ีจงึครอบคลุม

นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองการบรหิารทรพัยากรบุคคลว่าสนับสนุนมาตรการน้ีหรอืไม ่รวมถงึหลกัการในการคดัเลอืก 

การปฐมนิเทศ การอบรม การประเมนิผลงาน การเหน็ถงึคณุคา่ของพนักงาน การเลือ่นขัน้ และบทลงโทษพนักงาน นอกจากน้ี 

ความสาํเรจ็ของมาตรการยงัขึน้อยู่กบัการมสี่วนร่วมของพนักงานในการรเิริม่ทํามาตรการและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง รวมถงึ

การมตีวัแทนพนักงานเขา้ไปเป็นสว่นหน่ึงของคณะทํางานโครงการน้ีดว้ย 

การจดัการบุคลากรให้สอดคล้องกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ ภาคบงัคบั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

45 บ ริ ษั ท มี ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริห า ร

บุคลากร ซึ่งรวมถึงการคัดเลือก 

การอบรม การประเมนิผลงาน การ

ให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อน

ตําแหน่งของพนักงาน ที่สะท้อนถึง

ความมุ่งม ัน่ของบรษิทัต่อมาตรการ

ต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 
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แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

วิธีปกป้องพนักงานท่ีปฏิเสธการคอรร์ปัชัน่ ภาคบงัคบั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

46 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไมล่ดตําแหน่ง 

ล ง โ ทษ  ห รือ ให้ ผ ล ทา งล บต่ อ

พนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ร ัปชัน่ 

แมว้่าการกระทํานัน้จะทําให้บรษิัท

สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ  

      

47 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารอย่าง

ชดัเจนเกีย่วกบันโยบายที่จะไม่ลด

ตําแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบ

ต่อพนักงานที่ปฏเิสธการคอร์รปัช ัน่ 

แมว้่าการกระทํานัน้จะทําให้บรษิัท

สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

      

48 บริษัทมีกระบวนการนํานโยบายที่

จะไมล่ดตําแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ล

ทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการ

คอรร์ปัช ัน่ ไปใชใ้นการปฏบิตัิ แมว้่า

การกระทํานัน้จะทําให้บรษิทัสญูเสยี

โอกาสทางธุรกจิ  
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แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

การปฏิบติัตามภาคบงัคบัของมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่และบทลงโทษ ภาคบงัคบั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

49 บริษัทมีนโยบายให้พนักง าน

ปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการ

คอร์รปัช ัน่โดยเฉพาะในส่วนภาค

บงัคบั 

      

50 บริษัทมีกระบวนการนํานโยบาย

ให้พนักงานปฏิบตัิตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รปัช ัน่โดยเฉพาะ

ในส่วนภาคบังคับ มาใช้ในการ

ปฏบิตั ิ

      

51 บรษิัทมกีระบวนการสื่อสารอย่าง

ชดัเจนให้พนักงานทราบเกี่ยวกบั

บทลงโทษ หากพนกังานไมป่ฏบิตัิ

ต า ม ม า ต ร ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร

คอรร์ปัช ัน่ 

      

52 บ ริ ษั ท มี ก ร ะ บ ว น ก า ร อ ย่ า ง

เหมาะสมในการลงโทษพนกังานที่

ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน

การคอร์ร ัปชัน่ ซึ่งการลงโทษนี้

รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่

บรษิทัเหน็วา่จําเป็น 
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แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

การฝึกอบรม  
การใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรมมคีวามจาํเป็นต่อมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ของบรษิัท และเป็นพืน้ฐานในการสรา้งความ

มุง่มัน่ของกรรมการและพนักงานให้มคีวามรบัผดิชอบต่อมาตรการน้ี วตัถุประสงคโ์ดยรวมของการฝึกอบรมคอื การสง่เสรมิให้

บรษิัทมวีฒันธรรมองคก์รทีป่ราศจากการคอร์รปัชัน่  บรษิัทควรมคีวามมัน่ใจว่าบรษิัทได้จดัอบรมเรื่องมาตรการต่อต้านการ

คอรร์ปัชัน่น้ี เมือ่มกีารรบัพนักงานใหม ่(รวมถงึการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทั) หรอื การแต่งตัง้ตวัแทน โดยถอืใหก้ารปฏบิตัิ

ตามมาตรการน้ีเป็นภาคบงัคบั ทัง้น้ี การฝึกอบรมควรชีแ้จงในรายละเอยีดเพือ่นําไปปฏบิตั ิ และควรรวมถงึการชีแ้จงบทลงโทษ

ของบรษิทั หากพนักงานไมป่ฏบิตัติามมาตรการดงักลา่วน้ี 

การฝึกอบรมคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ภาคบงัคบั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

53 บริษัทมีกระบวนการปฐมนิเทศ

ให้ แ ก่ พ นั ก ง า น ใ ห ม่  เ พื่ อ ใ ห้

พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

มาตรการต่อต้านการคอร์ร ัปชัน่ 

ความคาดหวงัของบรษิทั และรูถ้ึง

บทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏบิตัิ

ตามมาตรการนี้ 

      

54 บริษัทมีกระบวนการฝึกอบรม

อย่างต่อเนื่อง แก่คณะกรรมการ

ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพื่อใหเ้กดิ

ความเขา้ใจอย่างแท้จรงิ เกีย่วกบั

มาตรการต่อต้านการคอร์ร ัปชัน่ 

ความคาดหวงัของบรษิทั และรูถ้ึง

บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการนี้ 
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แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

การตัง้ข้อสงสยัและขอคาํแนะนํา  
มาตรการที่มปีระสทิธภิาพควรประกอบดว้ยนโยบาย ขัน้ตอน และ ช่องทางในการใหค้าํแนะนํา และสนับสนุนเพือ่ให้เกดิการ

พฒันาและยกประเดน็ มาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่มกีารสือ่สารได้หลายช่องทาง ทัง้สายขอความช่วยเหลอื (Help Lines) 

สายด่วน (Hot Lines) หรอื การแจง้เบาะแส (whistle-blowing) ช่องทางเหล่าน้ีไมไ่ด้ใช้สาํหรบัพนักงานเท่านัน้ แต่ยงัสามารถ

ใชไ้ดก้บัคูค่า้หรอืสาธารณชนทัว่ไป แมว้่าช่องทางทีก่ลา่วมาน้ีอาจไมเ่ป็นทีนิ่ยมนัก ช่องทางน้ีกย็งัมปีระโยชน์ในการเปิดเผยการ

ปฏบิตัใินทางทีผ่ดิ (abuse) ทีส่าํคญั นอกจากน้ี มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ควรสนับสนุนใหพ้นักงานขอคาํแนะนําหรอืหารอื

ก่อนการรอ้งเรยีน(complaints) โดยบรษิทัสามารถพจิารณาหาช่องทางอื่นเพือ่ใหพ้นักงานขอคาํแนะนําต่างหากจากช่องทางการ

รอ้งเรยีนกไ็ด ้

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน ภาคบงัคบั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

55 บริษัทมีช่องทางที่ปลอดภัยและ

สามารถใหพ้นกังานเขา้ถึงไดอ้ย่าง

มัน่ใจ เมื่อพนักงานต้องการแจ้ง

ขอ้มูลหรอืเบาะแส โดยปราศจาก

ความเสีย่งต่อผูแ้จง้ในภายหลงั 

      

56 บริษัทมีช่องทางที่ปลอดภัยและ

สามารถใหพ้นกังานเขา้ถึงไดอ้ย่าง

มัน่ ใ จ  เ มื่ อพนัก ง านต้อ งการ

คําแนะนําเกีย่วกบัการปฏบิตัิตาม

มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 
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แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

การส่ือสาร  
การสือ่สารเป็นสิง่สาํคญัของมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ การสือ่สารภายในควรทําใหพ้นักงานทราบว่านโยบายต่อตา้นการ

คอรร์ปัชัน่และการปฏบิตัติามนโยบายน้ีเป็นเรื่องสาํคญัมากสาํหรบัทุกคนในบรษิทั บรษิทัทีม่กีารสือ่สารภายในอย่างมี

ประสทิธภิาพ จะไดผ้ลดใีนการก่อใหเ้กดิความรว่มมอื ประสบความสาํเรจ็ในการปฏบิตั ิและสามารถดําเนินการลงโทษไดห้ากมี

ผูไ้มป่ฏบิตัติาม และในทีส่ดุบรษิทัจะเหน็ว่าพนักงานรว่มมอืต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่เพือ่คณุคา่ (value) ขององคก์ร  

การสือ่สารภายนอกควรแสดงใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัเหน็ถงึความโปร่งใสและความน่าเชื่อถอืของมาตรการตอ่ตา้นการ

คอรร์ปัชัน่ เพือ่ก่อใหเ้กดิชือ่เสยีงทีด่ ีและยบัยัง้ผูท้ ีต่อ้งการกระทําคอรร์ปัชัน่ตอ่บรษิทั นอกจากน้ี ยงัเป็นการกระตุน้ใหม้กีาร

แสดงความคดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยี และเสรมิสรา้งความมัน่คงของการสือ่สารภายในบรษิทัดว้ย 

การส่ือสารภายใน ภาคบงัคบั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

57 บริษัทมีข ัน้ตอนที่ทําให้สามารถ

สื่ อ ส า ร ม า ต ร ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร 

คอรร์ปัช ัน่ไดถ้งึพนกังานทุกคน 

      

แนวทางสาํหรบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ ภาคบงัคบั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

58 บ ริษั ท มีข ั ้น ต อ น ใ น ก า ร จัด ทํ า

ขอ้แนะนําเกีย่วกบัมาตรการต่อต้าน

การคอร์รปัช ัน่อย่างเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 
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แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

การส่ือสารภายนอก ภาคบงัคบั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

59 บริษัทมีนโยบายในการ เปิดเผย

ข้อมู ล ต่ อ ส าธ ารณชน เกี่ย วกับ

มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

      

60 บรษิทัมขี ัน้ตอนในการเปิดเผยขอ้มูล

ต่อสาธารณชนเกี่ยวกบัมาตรการ

ต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

      

 

การควบคมุภายในและการบนัทึกข้อมูล  

บรษิทัควรจดัทําระบบควบคมุภายในอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) และสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่บรษิทั ว่าการ

จา่ยเงนิและรบัเงนิไดร้บัอนุมตัอิย่างถูกตอ้งจากผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษิทั การคอรร์ปัชัน่และการจา่ยสนิบนแสดงใหเ้ห็น

ถงึการฝ่าฝืนการควบคุมภายในของบริษัท ทัง้น้ี บริษัทควรกําหนดระบบควบคุมภายในสอดรบักับมาตรการต่อต้านการ

คอรร์ปัชัน่และเหมาะสมกบัความเสีย่งคอรร์ปัชนัของบรษิทั  

การควบคุมภายใน (Internal Controls) เป็นนโยบายและขัน้ตอนปฏิบัติ เพื่อช่วยให้เกิดความมัน่ใจว่าแนวทางของ

คณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารไดร้บัการนําไปปฏบิตั ิและเป็นไปตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั การควบคุม

ภายในไดร้บัการนิยามอย่างกวา้งๆว่าเป็นกระบวนการทีด่ําเนินการโดยคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร หรอืบคุลากรอื่นๆ เพือ่ให้

เกดิความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกบัประสทิธภิาพของการดําเนินงาน ความน่าเชื่อถอืของรายงานทางการเงนิ และการ

ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั การตรวจสอบ (Audit) เป็นกระบวนการที่สอบทานความน่าเชื่อถอืของระบบการ

ควบคมุภายใน เอกสาร และผลการดําเนินงาน เพือ่ใหค้วามมัน่ใจกบัผูบ้รหิาร นักลงทุน และ ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆของบรษิทั ทัง้น้ี 

ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบ และอาจมบีุคลากรอิสระจากภายนอกบริษัทมาดําเนินการตรวจสอบด้วย 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบสูงสุดสาํหรบัระบบการควบคมุภายใน แมว้่าคณะกรรมการจะมอบหมายให้ผู้บรหิารทํา

หน้าทีกํ่าหนด ปฏบิตั ิและตดิตามระบบการควบคมุภายใน เพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ของผูม้สีว่นไดเ้สยี คณะกรรมการบรษิทัควรมี

ความโปร่งใสและเปิดเผยผลการประเมนิการควบคมุภายในของบรษิทัใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดท้ราบ 
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แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

ระบบการควบคุมภายใน ภาคบงัคบั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

61 บริษทัมรีะบบการควบคุมภายใน

เพื่อจดัการการคอรร์ปัช ัน่10

11 

      

62 ระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทครอบคลุมทัง้ด้านการเงิน

แ ล ะ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  ข อ ง

กระบวนการทางบญัชแีละการเกบ็

บนัทึกขอ้มูล รวมถึงกระบวนการ

อื่ นๆในบริษัทที่ เกี่ย วข้อ งกับ

มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

      

63 บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบที่

กาํกบัดูแลการควบคุมภายใน การ

จัดทํารายงานทางการเงิน และ

กระบวนการอื่นที่ เกี่ยวข้องกับ

มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

      

64 บริษัทมีความมัน่ใจว่าได้จ ัดให้มี

การแบ่งแยกหน้ าที่ง านอย่ าง

เหมาะสม 

      

11 แก้ไขวนัที ่22 มกราคม 2556 
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แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

65 บริษทัมขี ัน้ตอนการหารือผลการ

ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ที่ เ กี่ ย ว กั บ

มาตรการต่อต้านการคอร์ร ัปชัน่

กบับคุลากรทีป่ฏบิตังิานนัน้ๆ 

      

 

การบนัทึกและเกบ็รกัษาข้อมูล ภาคบงัคบั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

66 บริษัทมีข ัน้ตอนในการเก็บร ักษา

เอกสารและบนัทกึต่างๆใหพ้รอ้มต่อ

การตรวจสอบเพื่ อยืนยันความ

ถูกต้องและเหมาะสมของรายการ

ทางการเงนิ 

      

67 บริษัทมีข ัน้ตอนการปฏิบตัิเพื่อให้

ม ัน่ใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้ร ับ

การบนัทึก หรอืไม่สามารถอธิบาย

ได ้หรอืรายการทีเ่ป็นเทจ็  
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แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

การสอบทานและการตรวจสอบภายใน ภาคบงัคบั 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

68 บริษัท มีข ัน้ตอนเพื่อให้เกิดความ

มัน่ใจว่าการควบคุมภายในของ

กระบวนการทําบัญชีและการเก็บ

รกัษาข้อมูล ได้ร ับการตรวจสอบ

ภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของ

กระบวนการตามมาตรการต่อต้าน

การคอรร์ปัช ัน่ 

      

69 บริษัทมีข ัน้ตอนเพื่อให้เกิดความ

มัน่ใจว่าการบันทึกรายการทาง

การเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอ

เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ  

      

 

การติดตามและทบทวน  
บรษิทัควรทบทวนมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อย่างต่อเน่ือง โดยพจิารณาถงึสถานการณ์และความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

รวมถงึการเรยีนรู้จากประสบการณ์ การเปรยีบเทยีบ และการรบัฟงัความคดิเหน็จากผู้มสี่วนได้เสยี ในการออกแบบมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รปัชัน่นัน้ บรษิัทควรกําหนดผู้ที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการตดิตามและทบทวนมาตรการด้วย บางบรษิัทอาจ

กําหนดให้ฝ่ายจรรยาบรรณเป็นผู้รบัผดิชอบ บางบรษิทัอาจถอืเป็นหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอืฝ่ายกฎหมาย บรษิัท

ขนาดเล็กอาจกําหนดให้กรรมการหรอืผู้บริหารหน่ึงคนเป็นผู้รบัผิดชอบ นอกจากน้ี บริษัทควรจดัให้มกีารทดสอบและการ

ประเมนิความเสีย่งอย่างต่อเน่ืองเพือ่ใหก้ารนํามาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตัมิปีระสทิธผิล  

การสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ภาคบงัคบั 

คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูกํ้ากบัดูแลการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบควรสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง และควรได้รบัรายงานเกี่ยวกบัความ

เพยีงพอและ ประสทิธผิลของมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่น้ี นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบทานการประเมนิ
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แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

ความเสี่ยงและให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกบัการปฏิบตัทิี่ควรมเีพื่อลดความเสี่ยงนัน้ โดยผู้บริหารต้องนํา

คาํแนะนําไปปฏบิตั ิทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัรายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานการรบัรองจากภายนอก

ต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ของบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบจงึควรรายงานผลการตรวจสอบนัน้ต่อคณะกรรมการ

บรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ และใหค้าํแนะนําขอ้ควรปฏบิตัแิก่คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 

หลกัเกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

จาํเป็น 

ไม่

ชดัเจน 

กาํลงั

วางแผน 
หลกัฐานอ้างอิง 

70 บริษทัมขี ัน้ตอนสําหรบัให้ผูบ้รหิาร

ระดบัสูงรายงานผลการตรวจสอบ

ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัช ัน่

นี้  ต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ 

      

71 บริษัทมีข ัน้ตอนเพื่ อให้สามารถ

รายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน 

ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ

คณะกรรมการบรษิทั 
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แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  

9 ข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินตนเอง 

การลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาและมีมติให้บริษทัจดัส่งข้อมลูเก่ียวกบัแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการแนวร่วม

ปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการเข้าสู่กระบวนการรบัรอง (Certification Process) 

และรบัทราบว่าคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Council) มีสิทธิ

เปลี่ยนแปลงสถานะของนิติบคุคลท่ีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัฯ ทัง้ประเภทประกาศเจตนารมณ์และประเภทท่ีได้

ผ่านการรบัรองการเป็นสมาชิกแล้ว ทัง้น้ี การเปลี่ยนแปลงสถานะของนิติบุคคลให้มีผลผกูพนักบัสิทธิการใช้ตรา

สญัลกัษณ์ของ CAC ในการแสดงสถานะของนิติบคุคลทัง้สองประเภท และอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะใด ๆ ของ

นิติบคุคลท่ีได้รบัการจดัสถานะโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีอาศยัสถานะของนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัฯ ในการ

จดัสถานะนัน้ด้วย11

12 

ชือ่ประธานคณะกรรมการบรษิทั  

ลายมอืชือ่  

 

วนัทีต่อบแบบประเมนิตนเอง  

 

รายละเอียดเก่ียวกบับริษทั 

ชือ่บรษิทัหรอืหน่วยงานทีท่ําการประเมนิ  

ลกัษณะธุรกจิ  

ชือ่ผูท้ีส่ามารถติดต่อได ้  

ตําแหน่ง  

ทีอ่ยู่  

อเีมล ์  

หมายเลขโทรศพัท์  

หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที ่  

12 แก้ไขวนัที ่21 ธันวาคม 2558 
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แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต 

 
 

 
 
 
 
 

10 การสอบทานแบบประเมินตนเอง 

 อา้งถงึบทที ่7 หรอื หน้า 9 ของแบบประเมนิตนเองน้ี บรษิทัไดท้าํเครือ่งหมาย   สาํหรบัวธิทีีบ่รษิทัเลอืกใชใ้นการ
สอบทานแบบประเมนิตนเองน้ี 

 ก.  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทาน 

 ข.  ใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูส้อบทาน 

           ค.         ใหผู้ส้อบบญัชอีื่นเป็นผูส้อบทาน โดยเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากสาํนกังาน 
   คณะกรรมการ กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

กรณบีรษิทัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทาน ตามทางเลอืกในขอ้ ก. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดล้งนาม
ตามทีป่รากฏในหน้าน้ี กรณบีรษิทัใหผู้ส้อบบญัชเีป็นผูส้อบทาน ตามทางเลอืกในขอ้ ข.หรอื ค. บรษิทัไดนํ้าสง่รายงานของ
ผูส้อบบญัชใีหแ้ก่ IOD พรอ้มแบบประเมนิตนเองน้ีดว้ยแลว้ เพือ่ดาํเนินการตามขัน้ตอนการรบัรองต่อไป 

 
การลงนามการสอบทานโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการดาํเนินการตามวิธีท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือสอบทานความเหมาะสมของการ
ปฏิบติัตามแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ ของบริษทั................................................. จาํกดั 
(มหาชน)แล้ว  และขอรายงานว่าข้อมูลในแบบประเมินตนเองน้ีมีความถูกต้องและเพียงพอต่อการจัดส่งให้
คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการเข้าสู่กระบวนการรบัรอง 
(Certification Process)13 

ชื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ลายมอืชื่อ  

 

วนัทีส่อบทานแบบประเมนิตนเอง  

 
 

 

                                                             
13 แก้ไขวนัท่ี 4 มกราคม 2556 



แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต

ภาคผนวก 

ตัวอย่างแบบกรอกความเส่ียงคอร์รัปชันของบริษัท 

กรุณาระบุความเส่ียงคอร์รัปชันท่ีสําคัญต่อธุรกิจ อย่างน้อย 3 เร่ืองหรือมากกว่า 

ความเสี่ยง คําอธิบาย 
โอกาสเกดิ/

ผลกระทบ 

ระบบควบคุมภายใน

(ท่ีได้ดําเนินการแล้ว) 

สิ่งท่ีต้องทํา

ปรับปรุงเพ่ิม 

ความเสี่ยงท่ี

เหลือ 

(หลังจากการ

ดําเนินการ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 

2. 

3. 
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