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 แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัฉบบัปรบัปรงุ 4.0 นี้ จดัท าขึน้ในปี 2563 โดยแนวรว่ม

ต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรอื CAC) ภายใตก้ารสนบัสนุน

ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors หรอื IOD) โดยไดป้รบัปรงุจากแบบประเมนิตนเอง

ฉบบั 2.1 ซึง่อา้งองิจากแบบประเมนิตนเอง 241 ขอ้ของ Transparency International และน ามาปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบั

ภาคเอกชนไทยเพื่อใชใ้นการประเมนิองค์กรเกีย่วกบัระบบต่อตา้นการคอรร์ปัชนั   

 แบบประเมนินี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัสามารถเสรมิสรา้งระบบและตรวจสอบ นโยบาย การประเมนิความเสีย่ง 

มาตรการควบคมุ บุคลากร การสือ่สาร ชอ่งทางการรอ้งเรยีน และการปรบัปรงุระบบ เพื่อน าไปสูก่ารสรา้งภูมคิุม้กนัต่อภยัคอรร์ปั

ชนัและสรา้งความโปรง่ใสใหก้บัองคก์ร 

 แบบประเมนิตนเองฉบบัปรบัปรงุ 4.0 นี้ มสีิง่ทีเ่หมอืนและแตกต่างจากแบบประเมนิตนเองฉบบั 2.1 ดงันี้ 

1. จ านวนขอ้ประเมนิยงัคงอยู่ที ่71 ขอ้ 
2. บรษิทัตอ้งตอบ “มแีลว้” ทุกขอ้ ถงึจะไดร้บัการพจิารณา ซึง่ในแบบประเมนิตนเอง 2.1 มภีาคบงัคบัและไมบ่งัคบั 
3. บรษิทัสามารถใชต้ารางประเมนิความเสีย่งของ CAC ได ้ซึง่มคีวามชดัเจนกวา่ของเดมิในแบบประเมนิ 2.1 
4. มกีารปรบัลดขอ้ประเมนิจากแบบประเมนิ 2.1 จ านวน 17 ขอ้และทดแทนดว้ยการประเมนิทีเ่กีย่วกบั 

o การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 
o การสนับสนุนพรรคการเมอืง (Political Contribution) 
o การจา้งพนกังานรฐั (Revolving Door) 
o การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
o การตดิตาม และการทบทวน 

 เพื่อใหก้ารปรบัปรงุแบบประเมนินี้ เป็นไปอย่างสมบรูณ์ ทางแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย 

ขอขอบคณุองค์กรดงัต่อไปนี้ ทีไ่ดม้สีว่นร่วมในการใหข้อ้คดิเหน็และปรบัปรงุแบบประเมนิตนเองฉบบั 4.0 นี้ 
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เก่ียวกบั CAC 

 

 แนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรอื 

CAC) เป็นความรเิริม่ของภาคเอกชนไทย ในการทีจ่ะเขา้มามสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาการคอรร์ปัชนั โดยมุง่สรา้งและขยาย

แนวรว่มในภาคเอกชน เพื่อสรา้งกระแสการต่อตา้นการคอร์รปัชนั ดว้ยการสง่เสรมิใหบ้รษิทัต่าง ๆ ก าหนดนโยบายและแนว

ปฏบิตัใินการทีจ่ะปฏเิสธการเรยีกรบัและใหส้นิบน รวมถงึการคอรร์ปัชนัระหวา่งองค์กรเอกชน  

 CAC จดัตัง้ขึน้มาตัง้แต่ พ.ศ. 2553 โดยความสนบัสนุนของ 8 องคก์รธุรกจิชัน้น าของประเทศ ประกอบดว้ยหอการคา้

ไทย หอการคา้รว่มต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกจิตลาดทุน

ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการและรบับทน าในการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนแนวร่วมฯ ประกอบกบัการทีร่ฐับาลไทย

ไดม้กีารลงนามรบัรอง ในอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการต่อตา้นทุจรติ ตัง้แต่พ.ศ. 2546 ดงันัน้ การรเิริม่ CAC จงึสอดคลอ้ง

กบัยุทธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ทีจ่ดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ซึง่ท าใหท้ัง้รฐับาลและ ป.ป.ช. สนบัสนุนแนวรว่มฯ มาตัง้แต่ตน้ โดยมกีารจดัประชมุระหวา่งภาครฐัและ

เอกชนครัง้แรก เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินแนวรว่มฯ  

 CAC ไดร้บัการสนับสนุนทางดา้นเงนิทุนจาก Prosperity Fund จากสหราชอาณาจกัร และ ศนูย์พฒันาวสิาหกจิเอกชน

ระหวา่งประเทศ (Center for International Private Enterprise หรอื CIPE) แห่งหอการคา้สหรฐัอเมรกิา กองทุนรวมธรรมาภิ

บาลไทย (Thai CG Funds) และบรษิทัเอกชนในประเทศไทย 

 

แนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
2/9 หมู ่4 อาคารสถาบนัวทิยาการตลาดทุน อาคาร 2 ช ัน้ 3 โครงการนอรธ์ปารค์ 
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 
โทรศพัท์ 0-2955-1155 โทรสาร 0-2955- 1156-7 
อเีมล cac@thai-iod.com 

mailto:cac@thai-iod.com
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เก่ียวกบักำรแบบประเมินตนเอง 

  

 แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัช ันของแนว
รว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) นี้ จดัท าขึน้เพื่อสนบัสนุนการเขา้ 
CAC แบบสมัครใจ โดยมาตรการนี้ ได้จ ัดท ามาจากบางส่วนของ Business 
Principles for Countering Bribery ซึ่ ง  Transparency International เ ป็นผู้จ ัดท า
และเผยแพรค่ร ัง้แรกในปี 2545 และไดร้บัการทบทวนต่อมาในปี 2552  

 ในการจัดท า Business Principles for Countering Bribery นั ้น ทาง 
Transparency International ไดห้ารอืกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี  อนัประกอบดว้ย ตวัแทน
บรษิทัต่างๆ จาก สมาคมธุรกจิ องค์กรพฒันาเอกชน และสมาคมการคา้ ที่ปรกึษา
ต่างๆ แลว้  ดงันัน้ CAC จงึขอสนบัสนุนใหบ้รษิทัน ามาตรการนี้ไปใชเ้ป็นจุดเริม่ต้น
ในการพัฒนามาตรการต่อต้านการคอร์ร ัปชันของตนเอง หรือเป็นเครื่องมือ
เปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีบ่รษิทัปฏบิตัอิยู่ในปัจจุบนัเชน่กนั 

ส่ิงท่ีทำงแนวร่วมต่อต้ำนคอรร์ปัชนัของภำคเอกชนไทย ให้ควำมส ำคญัใน

กำรพิจำรณำแบบประเมินเพื่อรบัรอง  

1. บรษิทัไดจ้ดัท าแบบประเมนิและตอบ “มีแล้ว” ทุกขอ้ 

2. ความชดัเจนของเอกสารอา้งองิ ซึง่จะบอกถงึความครบถว้น

สมบรูณ์ของสิง่ทีบ่รษิทัไดจ้ดัท า  

3. การสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากผูบ้รหิารระดบัสงู อนัไดแ้ก ่

ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานฝ่ายบรหิาร 

4. การน ามาตรการต่างๆ เชน่ มาตรการ นโยบาย ขอ้ปฏบิตั ิการ

อบรม การสือ่สาร ไปปฏบิตัจิรงิทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

สอดคลอ้งกบับรบิทและระดบัความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัขององคก์ร 

5. ส ำหรบับริษทัท่ียื่นขอรบัรองคร ัง้ท่ี 3 เป็นต้นไป บรษิทัตอ้งมี

กระดาษท าการ (Working Paper) ทีใ่ชส้อบทานมาตรการควบคุมภายในอย่างน้อย 3 มาตรการ ตามตารางความ

เสีย่งทีส่ง่มา โดย 1 ใน 3 มาตรการทีส่อบทานจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีม่กีารเบกิจ่าย เช่น การใหแ้ละรบั

ของขวญั การเลี้ยงรบัรอง การบรจิาค เป็นตน้ โดยแนบเอกสารท าการ Working Paper ใน Checklist ขอ้ที ่71  

 ทัง้นี้ บรษิทัควรจดัเตรยีมและสง่เอกสารอา้งองิ เฉพำะท่ีเก่ียวข้องกบัส่ิงท่ีต้องประเมินในประเดน็เก่ียวข้องกบัด้ำน

คอรร์ปัชนัเท่ำนัน้ ตวัอย่างเชน่ นโยบาย คู่มอื แผนงาน รายงานการประชมุ ประกาศ เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบั "สิง่ทีต่อ้งประเมนิ" 

ในประเดน็การต่อตา้นคอรร์ปัชนัและการใหส้นิบน ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่เอกสารทีไ่มเ่กีย่วกบักจิกรรมหรอืมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั

มาใหท้าง CAC 

 

แนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของ

ภาคเอกชนไทย ไมร่บัผดิชอบต่อ

ความเสยีหายทุกประเภทอนัเกดิจาก

การใชแ้บบประเมนิตนเองนี้ โดย

บรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่อความ

แมน่ย าความถูกตอ้ง ความครบถว้น 

และความเหมาะสมของขอ้มลูทีใ่หม้า

ในแบบประเมนิตนเอง  ดงันัน้ ผูใ้ช้

แบบประเมนิตนเองนี้ควรตอ้งมคีวาม

ช านาญและไดร้บัค าแนะน าที่

เหมาะสมในการน าไปใชง้าน 

อนึ่ง แนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของ

ภาคเอกชนไทย จะไมเ่ปิดเผยหรอื

เผยแพรข่อ้มลูในแบบประเมนิตนเอง

ทีบ่รษิทัไดจ้ดัท าขึน้ เวน้แต่จะไดร้บั

ความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากบรษิทั 

 

เงื่อนไขกำรใช้แบบประเมิน

ตนเอง 
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ขัน้ตอนกำรยื่นขอรบัรอง 

 ภายหลงัจากทีบ่รษิทัลงนามประกาศเจตนารมณ์เขา้แนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) แลว้ บรษิทั

จะมเีวลา 18 เดือน ในการเตรยีมยื่นขอรบัรองนบัจากวนัที่ประธานกรรมการลงนามในเอกสารประกาศเจตนารมณ์ โดยเมื่อ

บรษิทัพรอ้มทีจ่ะยื่นรบัรองแลว้ บรษิทัควรด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสอบทานขอ้มลูทัง้หมดในแบบประเมนิตนเอง และใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบลง

นามรบัรอง หรือ ในกรณีท่ีบริษทัไม่มีประธำนกรรมกำรตรวจสอบ;  

1.1 ใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัท าการประเมนิแบบประเมนิตนเอง และออกรายงานเพื่อน าสง่ประธาน

คณะกรรมการบรษิทั หรือ; 

1.2 แต่งตัง้ผูส้อบบญัชอีื่นท าการประเมนิแบบประเมนิตนเอง และออกรายงานเพื่อน าสง่ประธานคณะกรรมการ

บรษิทั ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชทีีแ่ต่งตัง้นี้ ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

2. ใหป้ระธานคณะกรรมการบรษิทัและประธานฝ่ายบรหิาร (CEO) ลงนามในแบบประเมนิตนเอง  

3. ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป ทุกบรษิทัจะตอ้งยื่นขอรบัรองผา่นระบบ Online โดยสามารถ Upload 

เอกสารอ้างองิของแบบประเมนิแต่ละขอ้ พรอ้มแบบฟอรม์การอนุมตักิารจดัสง่แบบประเมนิตนเอง (หน้าที ่6) ทีไ่ดร้บัการลง

นามโดยประธานกรรมการ และ CEO รวมทัง้แบบฟอรม์การสอบทานแบบประเมนิตนเอง (หน้าที ่7) ทีไ่ดร้บัการลงนาม

โดย ประธานกรรมการตรวจสอบหรอืในกรณีทีบ่รษิทัใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัหรอืผูส้อบบญัชอีื่นเป็นผูส้อบทาน กรณุา

Upload รายงานของผูส้อบบญัชใีหแ้ก ่CAC 

4. ทาง CAC จะปิดรบัเอกสารทุกวนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส (31 มนีาคม, 30 มถิุนายน, 30 กนัยายน และ 31 ธนัวาคม) 

เพื่อรวบรวมเอกสารของบรษิทัทีข่อรบัการรบัรองในไตรมาสนัน้ๆ  และน าเสนอคณะกรรมการ CAC เพื่อพจิารณา  โดย 

CAC จะประกาศผลในวนัสุดทา้ยของไตรมาสถดัไป  

5. หากบรษิทัไมผ่่านการรบัรอง ในกรณีทีเ่ป็นการยื่นขอรบัรองครัง้แรกของบรษิทั บรษิทัสามารถแกไ้ขเอกสารไดแ้ละยื่น

กลบัภายใน 6 เดือน หลงัวนัทีค่รบก าหนด 18 เดอืน ส าหรบัในกรณีทีบ่รษิทัก าลงัยื่นขอต่ออายุการรบัรอง บรษิทัจะ

ควรยื่นต่ออายุการรบัรอง 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุการรบัรอง 

6. คณะกรรมการ CAC จะขอสงวนสทิธใินการเชญิบรษิทัมาพบเพื่อตอบขอ้ซกัถามเพิม่เตมิและ/หรอืปฏเิสธการให้

ประกาศนียบตัรรบัรอง ตามหลกัการของแนวรว่มฯ ทีไ่ดจ้ดัท าไวแ้ละสามารถ download ไดท้ี ่  

 www.thai-cac.com/resource_post/cac-principals-thai-version/ 

 

http://www.thai-cac.com/resource_post/cac-principals-thai-version/
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ภำคผนวก 

Checklist ก่อนส่งเอกสำรให้ CAC 
 

   ทางบรษิทัไดต้ดิต่อ CAC เพือ่ขอใบแจง้หนี้คา่รบัรอง (8,000 บาท)   

แจง้ชือ่-นามสกลุ (ทัง้ภาษไทยและองักฤษ) พรอ้มหมายเลขโทรศพัทข์องผูป้ระสานงาน 

แจง้ชือ่บรษิทั และทีอ่ยู่ในการออก invoice, E-mail เพือ่น าสง่ invoice 

น าสง่ขอ้มลูทัง้หมดมาที ่cac@thai-iod.com โดยทา่นจะไดร้บั invoice ภายใน 3 – 5 วนั

ท าการนบัจากวนัทีท่า่นสง่ขอ้มลูมาให ้CAC สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 02-955-1155 ต่อ

313 หรอื 088-088-8085 

  บรษิทัไดช้ าระเงนิและอเีมล pay-in สลปิใหท้าง cac@thai-iod.com  

ท่านสามารถตดิตามขา่วสารและกจิกรรมที่น่าสนใจ รวมถงึการตอบขอ้สงสยัของ CAC ไดท้ี่  

 

 
 
 
 

mailto:cac@thai-iod.com
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กำรอนุมติักำรจดัส่งแบบประเมินตนเอง 

เรยีน คณะกรรมการแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย 

 คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและมมีตใิหบ้รษิทัจดัสง่ขอ้มลูเกีย่วกบัแบบประเมนิตนเองใหค้ณะกรรมการแนวรว่ม

ต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเขา้สู่กระบวนการรบัรอง และรบัทราบวา่คณะกรรมการแนว

รว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC Council) มสีทิธเิปลีย่นแปลงสถานะของนิตบิคุคลทีเ่ขา้ CAC ได ้ ทัง้ทีอ่ยู่ใน

สถานะประกาศเจตนารมณ์และสถานะทีผ่า่นการรบัรองการเป็นสมาชกิแลว้ ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงสถานะของนิตบิคุคลจะมผีล

ผกูพนักบัสทิธกิารใชต้ราสญัลกัษณ์ของ CAC รวมถงึการแสดงขอ้มลูของสถานะผา่นชอ่งทางต่างๆ และในการแสดงและปรบั

สถานะของนิตบิคุคลทัง้สองประเภท และอาจมผีลต่อการเปลีย่นแปลงสถานะอื่น ๆ ของนิตบิคุคลทีจ่ดัท าขึน้โดยหน่วยงานอื่น ที่

อาศยัสถานะของนิตบิคุคลของ CAC ในการจดัและพจิารณาสถานะนัน้ดว้ย 

 

ช่ือบริษทั  

ช่ือประธำนคณะกรรมกำรบริษทั  

ลำยมือช่ือ  

 

ช่ือประธำนฝ่ำยบริหำร (CEO)  

ลำยมือช่ือ  

 

วนัท่ีอนุมติัแบบประเมินตนเอง  
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กำรสอบทำนแบบประเมินตนเอง 

 ในการสอบทานความสมบรูณ์และถูกตอ้งของแบบประเมนิตนเองและเอกสารอา้งองิทัง้หมด ทางบรษิทัได้

มอบหมายใหผู้ส้อบทานคอื (กรุณาท าเครื่องหมาย   1 ขอ้เทา่นัน้) 
 

ก.  ใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูส้อบทาน (กรณุำน ำส่งรำยงำนของผูส้อบบญัชีให้แก่ CAC 
  พร้อมแบบประเมินตนเองด้วย) 

ข.       ใหผู้ส้อบบญัชอีื่นเป็นผูส้อบทาน โดยเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากส านักงาน
  คณะกรรมการ ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กรณุำน ำส่งรำยงำนของผู้สอบบญัชี
  ให้แก่ CAC พร้อมแบบประเมินตนเองด้วย) 

ค.  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัเป็นผูส้อบทาน (กรณุำให้ประธำนคณะกรรมกำร
  ตรวจสอบลงนำมตำมท่ีปรำกฏด้ำนล่ำงของหน้ำน้ี) 1 

  เรยีน คณะกรรมการแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้กีารด าเนินการตามวธิทีีเ่หมาะสมและเพยีงพอ เพื่อสอบทานความ

เหมาะสมของการปฏบิตัติามแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัแลว้ และขอรายงาน

วา่ขอ้มลูในแบบประเมนิตนเองนี้มคีวามถูกตอ้งและเพยีงพอต่อการจดัสง่ใหค้ณะกรรมการแนวรว่มต่อตา้น

คอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในการเขา้สูก่ระบวนการรบัรอง  

ช่ือบริษทั  

ช่ือประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 

ลำยมือช่ือ  

 

วนัท่ีสอบทำนแบบประเมิน
ตนเอง 

 

  1 ในกรณีเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กรรมการตรวจสอบ มคีวามหมายตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั

  หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เลขที ่กลต.ก.(ว.) 32/2551 ซึง่ระบุวา่กรรมการตรวจสอบต้องมสีมาชกิอยา่งน้อย 3 คน โดยทกุคนต้องเป็นกรรมการอสิระ 
  กรณีทีบ่รษิทัไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ผูล้งนามการสอบทานแบบประเมนิตนเองแทนกรรมการตรวจสอบ ตอ้งเป็นกรรมการที่
  ไมเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั (Non-Executive Director: NED) 
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แบบประเมินตนเองเพ่ือสร้ำงระบบต่อต้ำนคอรร์ปัชนั  

ฉบบัปรบัปรงุ 4.0 

ล ำดบั ส่ิงท่ีต้องประเมิน ยงัไม่มี 
ก ำลงั
จดัท ำ 

มีแล้ว 
เอกสำรอ้ำงอิง  

(ช่ือเอกสำร/หน้ำ) 

หมวดท่ี 1 - กำรประเมินควำมเส่ียง (Corruption Risk Assessment)      

1 บรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัทุจรติคอรร์ปัชนั ใน
กรณีทีบ่รษิทัเป็น Holding Company นอกจากจะมกีารประเมนิความ
เสีย่งทีเ่กีย่วกบัทุจรติคอรร์ปัชนัส าหรบัของบรษิทั Holding เองแลว้ 
ควรมกีารประเมนิความเสีย่งฯ ของบรษิทัย่อยทีท่ าธุรกจิหลกัของกลุ่ม 
เพิม่เตมิอย่างน้อย 1 บรษิทัดว้ย 

   

  

หมวดท่ี 2 - มำตรกำรป้องกนัควำมเส่ียงด้ำนคอรร์ปัชนั (Internal Control for Corruption Risks) 

2 ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ม ีOperational Control ที่
สามารถใชป้้องกนัความเสีย่งในแต่ละขอ้ทีร่ะบใุนแบบประเมนิความ
เสีย่ง 

   

 

3 ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ม ีEnvironment Control ที่
สามารถใชป้้องกนัความเสีย่งในแต่ละขอ้ได ้ใหส้อดคลอ้งกบัความ
เสีย่งทีร่ะบใุนแบบประเมนิความเสีย่ง 
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ล ำดบั ส่ิงท่ีต้องประเมิน ยงัไม่มี 
ก ำลงั
จดัท ำ 

มีแล้ว 
เอกสำรอ้ำงอิง  

(ช่ือเอกสำร/หน้ำ) 

หมวดท่ี 2.1 - มำตรกำรควบคมุภำยในด้ำนกำรเงิน กำรบนัทึกบญัชี และกำรเกบ็รกัษำเอกสำร (Financial Controls) 

4 ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั  ม ีFinancial Control ทีส่ามารถ
ใชป้้องกนัความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัไดอ้ย่างเพยีงพอ เหมาะสม    

  

5 บรษิทัมขี ัน้ตอนการปฏบิตัเิพื่อใหม้ ัน่ใจวา่รายการทางการเงนิใดๆ 
ไดร้บัการบนัทึกในสมุดบญัชอีย่างครบถว้น ไม่มรีายการใดทีไ่มไ่ดร้บั
การบนัทึก หรอืไมม่รีายการใดทีไ่มส่ามารถอธบิายได ้หรอืเป็น
รายการทีเ่ป็นเทจ็  

   

  

6 บรษิทัมขี ัน้ตอนในการเกบ็รกัษาเอกสารและบนัทกึต่างๆใหพ้รอ้มต่อ
การตรวจสอบเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายการ
ทางการเงนิ 

   

  

7 บรษิทัมคีวามมัน่ใจวา่ไดจ้ดัใหม้กีารแบง่แยกหน้าทีง่านอย่าง
เหมาะสม    

  

หมวดท่ี 2.2 - มำตรกำรควบคมุในกำรก ำกบัดแูลและกำรตรวจสอบ (Monitoring and Auditing) 

8 บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการอื่น ที่ก ากบัดแูล
ความเสีย่งและการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งการต่อตา้นคอร์
รปัชนั และมหีน้าทีจ่ดัท ารายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ 

   

  

  



 

10 
  Rev. 20/6/65 

 

ล ำดบั ส่ิงท่ีต้องประเมิน ยงัไม่มี 
ก ำลงั
จดัท ำ 

มีแล้ว 
เอกสำรอ้ำงอิง 

(ช่ือเอกสำร/หน้ำ) 
9 บรษิทัมกีารตรวจสอบ เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าข ัน้ตอนการบนัทกึ

รายการทางการเงนิมรีะบบการควบคมุภายในทีด่ ีและมเีอกสาร
หลกัฐานเพื่อใชใ้นการตรวจสอบอย่างเพยีงพอ  

   

  

10 บรษิทัมกีารตรวจสอบภายใน เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจวา่กระบวนการ
ท าบญัชแีละการเกบ็รกัษาขอ้มลูของบรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน 
และมคีวามรดักมุเพยีงพอ  

   
  

11 ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอืผูท้ีม่หีน้าที่ความรบัผดิชอบดา้นการ
ออกแบบระบบการควบคุมภายใน และปรบัปรงุแกไ้ขระบบการ
ควบคมุภายในของบรษิทั มกีารขอความเหน็ หรอืมกีารประชมุ
ภายใน ในเรือ่งระบบการควบคุมภายในหรอืข ัน้ตอนในการปฏบิตังิาน
ส าหรบักจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนั กบัฝ่ายทีเ่ป็น Risk 
Owner หรอืฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนั
นัน้ๆ  

   

 

12 บรษิทัมขี ัน้ตอนการรายงานประเดน็ทีพ่บจากการตรวจสอบภายใน
อย่างเรง่ดว่น ต่อผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการบรษิทั    

 

หมวดท่ี 2.3 - มำตรกำรควบคมุฝ่ำยสนับสนุน (Support Functions) 

13 บรษิทัมกีารตรวจสอบภายใน ในเรือ่งกระบวนการของงานขาย และ
การตลาด ในสว่นทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิคอรร์ปัชนัอย่างสม ่าเสมอ 
รวมถงึจดัใหม้วีธิกีารแกไ้ขขอ้ผดิพลาดอย่างเหมาะสม 
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ล ำดบั ส่ิงท่ีต้องประเมิน ยงัไม่มี 
ก ำลงั
จดัท ำ 

มีแล้ว 
เอกสำรอ้ำงอิง 

(ช่ือเอกสำร/หน้ำ) 
14 บรษิทัมกีารตรวจสอบภายใน งานจดัซื้อและการท าสญัญา 

โดยเฉพาะกจิกรรมเกีย่วกบัความเสีย่งต่อการเกดิคอรร์ปัชนั รวมถงึ
การจดัใหม้วีธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสม   

   

 

15 บรษิทัมกีารแต่งตัง้หน่วยงาน หรอืบคุลากรทีม่คีวามเหมาะสม ในการ
ดแูล และตดิตามการน ามาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัของบรษิทัไป
ปฏบิตัิ 

   
 

หมวดท่ี 3 นโยบำยและข้อปฏิบติั (Anti-Corruption Principle & Policy) 

หมวดท่ี 3.1 - นโยบำยต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชนั 

16 บรษิทัมนีโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ลง
นามโดยประธานกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู และมเีนื้อหา
ทีล่ะเอยีดเพยีงพอ ในการน าไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

   

 

17 บรษิทัไดก้ าหนดค านิยามของการคอรร์ปัชนั  ซึง่ค านิยามได้
ครอบคลุมการคอรร์ปัชนัในรปูแบบต่างๆ ซึง่ท าใหเ้กดิการใชอ้ านาจ
อย่างไมถู่กตอ้ง เชน่ การใหข้องขวญัหรอืบรกิาร การใหเ้งนิสดหรอื
สิง่ของแทนเงนิสด การใหส้นิบนเจ้าหน้าทีข่องรฐัและการคอรร์ปัชนั
ระหวา่งหน่วยงานเอกชน  

   

 

18 บรษิทัก าหนดใหทุ้กคนในบรษิทั รวมถงึกรรมการบรษิทั ตอ้งปฏบิตัิ
ตามนโยบาย โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้  และมขีอ้ก าหนดหา้มผูบ้รหิารและ
พนกังานไมใ่หเ้รยีกรอ้ง ด าเนินการ หรอื ยอมรบัการคอรร์ปัชนั เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั  
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ล ำดบั ส่ิงท่ีต้องประเมิน ยงัไม่มี 
ก ำลงั
จดัท ำ 

มีแล้ว 
เอกสำรอ้ำงอิง 

(ช่ือเอกสำร/หน้ำ) 
19 การจดัท านโยบายฯ หรอืการทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

ไดร้บัการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเป็นทางการ     

 

20 บรษิทัมกีารแต่งตัง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะอนุกรรมการ ที่
แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั เป็นผูก้ ากบัดแูลการปฏบิตัติาม
มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนันี้อย่างเป็นทางการ 

   
 

21 บรษิทัมกีารระบหุน้าที ่ความรบัผดิชอบใหก้รรมการบรษิทัและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูน ามาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชนันี้ไปปฏบิตัิภายใน
องคก์ร 

   

 

22 บรษิทัมกีารระบบุทลงโทษ ส าหรบักรรมการบรษิทัในกรณีทีไ่ม่ปฏบิตัิ
ตามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ซึง่มาตรการการลงโทษนัน้ ตอ้ง
เป็นไปดว้ยความยุตธิรรม เมือ่เปรยีบเทยีบกบับทลงโทษส าหรบั
พนกังาน 

    

หมวด 3.2 – กำรจดัท ำข้อปฏิบติัเพ่ือสนับสนุนนโยบำย (Procedures to Support the Policy) 

23 บรษิทัมแีนวปฏบิตั ิ(Code of Conduct) หรอืนโยบายลกัษณะ
เดยีวกนั ทีร่ะบแุนวปฏบิตัเิพื่อต่อตา้นการคอรร์ปัชนัอย่างชดัเจน     
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ล ำดบั ส่ิงท่ีต้องประเมิน ยงัไม่มี 
ก ำลงั
จดัท ำ 

มีแล้ว 
เอกสำรอ้ำงอิง 

(ช่ือเอกสำร/หน้ำ) 
24 บรษิทัมกีารจดัท าแนวทาง/ข ัน้ตอนในการปฏบิตัสิ าหรบัรายการทีม่ ี

ความเสีย่งต่อการเกดิคอรร์ปัชนั อาท ิเชน่ การชว่ยเหลอืทาง
การเมอืง การบรจิาคเพื่อการกศุล การใหเ้งนิสนบัสนุน คา่ของขวญั 
คา่บรกิารตอ้นรบั และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้น
การคอร์รปัชนั  โดยแนวทาง/ข ัน้ตอนดงักล่าวมรีะบบการควบคมุ
ภายในทีด่ ีมหีลกัฐานทีเ่พยีงพอ และมกีารจดัเกบ็เอกสารอย่าง
เหมาะสม  

    

25 นโยบาย และข ัน้ตอนการปฏบิตัติ่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายต่อตา้น
การคอร์รปัชนัไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั  หรอืบคุคลที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

    

หมวด 3.3 – กำรให้หรือรบัของขวญั กำรเลี้ยงรบัรอง (Gift and Hospitality) 

26 บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัการให้
และรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง และการบรกิารตอ้นรบั ทีม่หีลกัการ
ทีส่อดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

    

27 บรษิทัไดก้ าหนดค านิยามของการใหแ้ละรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง 
และการบรกิารตอ้นรบั     

28 บรษิทัมขี ัน้ตอนและมาตรการการควบคมุ รวมถงึข ัน้ตอนการรายงาน  
เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่มกีารถอืปฏบิตั ิตามนโยบายการใหแ้ละรบัของขวญั 
การเลี้ยงรบัรอง และการบรกิารตอ้นรบั ทีก่ าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั 
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ล ำดบั ส่ิงท่ีต้องประเมิน ยงัไม่มี 
ก ำลงั
จดัท ำ 

มีแล้ว 
เอกสำรอ้ำงอิง 

(ช่ือเอกสำร/หน้ำ) 
29 บรษิทัมกีารตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ บรษิทัไมไ่ดใ้ชก้ารใหแ้ละรบั

ของขวญั การเลี้ยงรบัรอง การบรกิารตอ้นรบั เป็นชอ่งทางในการคอร์
รปัชนั 

    

หมวด 3.4 - กำรให้ควำมสนับสนุน (Sponsorship) 

30 บรษิทัมนีโยบายทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัการให้และรบัการ
สนบัสนุนทัง้ในทีเ่ป็นเงนิ สิง่ของ หรอืรปูแบบอื่นใด      

31 บรษิทัไดก้ าหนดค านิยามของการใหแ้ละรบัการสนับสนุน 

    

32 บรษิทัมขี ัน้ตอนและมาตรการการควบคมุ รวมถงึข ัน้ตอนการรายงาน  
เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่มกีารถอืปฏบิตั ิตามนโยบายการให/้รบัการสนับสนุน 
ทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั 

    

33 บรษิทัมกีารตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ บรษิทัไมไ่ดใ้ชก้ารใหห้รอืรบั
การสนับสนุน เป็นชอ่งทางในการคอรร์ปัชนั     

หมวดท่ี 3.5 - กำรบริจำค (Donations) 

34 บรษิทัมนีโยบายทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรทีค่รอบคลุมการบรจิาคเพื่อ

การกุศล  
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ล ำดบั ส่ิงท่ีต้องประเมิน ยงัไม่มี 
ก ำลงั
จดัท ำ 

มีแล้ว 
เอกสำรอ้ำงอิง 

(ช่ือเอกสำร/หน้ำ) 
35 บรษิทัไดก้ าหนดค านิยามของการให/้รบัการบรจิาค และค าอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้ง     

36 บรษิทัมขี ัน้ตอนและมาตรการการควบคมุ รวมถงึข ัน้ตอนการรายงาน  
เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่มกีารถอืปฏบิตั ิตามนโยบายการใหแ้ละรบัการบรจิาค 
ทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั 

    

37 บรษิทัมกีารตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ บรษิทัไมไ่ดใ้ชก้ารใหห้รอืรบั
การบรจิาค เป็นชอ่งทางในการคอรร์ปัชนั      

หมวดท่ี 3.5 - กำรสนับสนุนทำงกำรเมือง (Political Contributions) 

38 บรษิทัมนีโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีค่รอบคลุมเกีย่วกบัการ
ชว่ยเหลอืทางการเมอืงไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม     

39 บรษิทัไดก้ าหนดค านิยามของการชว่ยเหลอืทางการเมอืง  
    

40 บรษิทัมขี ัน้ตอนและมาตรการการควบคมุ รวมถงึข ัน้ตอนการรายงาน  
เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่มกีารถอืปฏบิตั ิตามนโยบายการช่วยเหลอืทาง
การเมอืง ทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั 
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ล ำดบั ส่ิงท่ีต้องประเมิน ยงัไม่มี 
ก ำลงั
จดัท ำ 

มีแล้ว 
เอกสำรอ้ำงอิง 

(ช่ือเอกสำร/หน้ำ) 
41 บรษิทัมกีารตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ บรษิทัไมไ่ดใ้ชก้ารชว่ยเหลอื

ทางการเมอืง เป็นชอ่งทางในการคอรร์ปัชนั     

หมวดท่ี 3.7 - กำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

42 บรษิทัมนีโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีค่รอบคลุมเกีย่วกบัการ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม     

43 บรษิทัไดก้ าหนดค านิยามของการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

    

44 บรษิทัมขี ัน้ตอนและมาตรการการควบคมุ รวมถงึข ัน้ตอนการรายงาน  
เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่มกีารถอืปฏบิตั ิตามนโยบายการป้องกนัรายการ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทีไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั 

    

45 บรษิทัมกีารตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ ไมม่รีายการขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์เกดิขึน้ในบรษิทั     

หมวดท่ี 3.8 - กำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก (Facilitation Payment)  

46 มกีารก าหนดค านิยามของ การจ่ายคา่อ านวยความสะดวก 
(Facilitation Payment) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และเป็นค านิยามทีม่ ี
ความชดัเจน  
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ล ำดบั ส่ิงท่ีต้องประเมิน ยงัไม่มี 
ก ำลงั
จดัท ำ 

มีแล้ว 
เอกสำรอ้ำงอิง 

(ช่ือเอกสำร/หน้ำ) 

หมวดท่ี 3.9 - กำรจ้ำงพนักงำนรฐั (Revolving Door) 

47 บรษิทัมกีารจดัท านโยบายเกีย่วกบัการจดัจา้งพนกังานรฐัไวอ้ย่าง
เหมาะสม ชดัเจน เพื่อไมใ่หใ้ชก้ารกระท าดงักล่าว เป็นการตอบแทน
การไดม้าซึง่ผลประโยชน์ใดๆ  โดยนโยบายดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทั 

    

48 บรษิทัมมีาตรการการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัจ้างพนกังานรฐั 
ใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ เพื่อความโปรง่ใส ตรวจสอบได้     

หมวดท่ี 3.10 - นโยบำยกบับริษทัในเครือ ตวัแทนธรุกิจ  และคู่ค้ำ (Affiliates, Subsidiaries, Agents and Third-parties) 

49 การน านโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัไปถอืปฏบิตั ิใหค้รอบคลุมถงึบรษิทั
ย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัอื่นทีบ่รษิทัมอี านาจในการควบคุม รวมถงึ
ตวัแทนทางธุรกจิ 

    

50 บรษิทัมนีโยบายและข ัน้ตอนทีช่ดัเจนในการสือ่สารใหบ้รษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม บรษิทัอื่นทีบ่รษิทัมอี านาจในการควบคมุ และตวัแทนทาง
ธุรกจิ น านโยบายนี้ไปปฎบิตั ิ 

    

51 
บรษิทัมกีารสือ่สารมาตรการการต่อตา้นคอรร์ปัชนัในรปูแบบต่างๆ 
ใหก้บัคู่คา้ เชน่ ใหค้ าอธบิายเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั
ผา่น จดหมายชีแ้จง้นโยบาย จดัอเีวน้ท์ และ/หรอืงานสมัมนา 
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ล ำดบั ส่ิงท่ีต้องประเมิน ยงัไม่มี 
ก ำลงั
จดัท ำ 

มีแล้ว 
เอกสำรอ้ำงอิง 

(ช่ือเอกสำร/หน้ำ) 

หมวดท่ี 4 - กำรบริหำรบคุลำกร (Human Resources) 

52 มนีโยบายบรหิารบคุลากร ซึง่รวมถงึการคดัเลอืก การประเมนิผลงาน 
การใหผ้ลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนต าแหน่งของพนกังาน ที่
สะทอ้นถงึความมุง่ม ัน่ของบรษิทัต่อมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

    

53 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไมล่ดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อ
พนกังานทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชนั แมว้า่การกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทั
สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ  

    

54 บรษิทัมกีารสือ่สารนโยบายทีจ่ะไมล่ดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทาง
ลบต่อพนกังานทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชนั แมว้า่การกระท านัน้จะท าให้
บรษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ ดว้ยวธิกีารทีท่ าใหพ้นกังานไดร้บั
ทราบอย่างทัว่ถงึ 

    

55 บรษิทัมมีาตรการทีจ่ะน านโยบายไมล่ดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ล
ทางลบต่อพนกังานทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชนั ไปใชใ้นการปฏิบตัจิรงิ 
แมว้า่การกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ  

    

56 บรษิทัมีกระบวนกำรน านโยบายใหพ้นกังานปฏบิตัติามมาตรการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชนั     

57 บรษิทัมกีารสือ่สารอย่างชดัเจนใหพ้นกังานทราบเกีย่วกบับทลงโทษ 
หากพนกังานไมป่ฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัอย่ำง
น้อยสองช่องทำง 
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ล ำดบั ส่ิงท่ีต้องประเมิน ยงัไม่มี 
ก ำลงั
จดัท ำ 

มีแล้ว 
เอกสำรอ้ำงอิง 

(ช่ือเอกสำร/หน้ำ) 
58 บรษิทัมมีาตรการทีเ่หมาะสมในการลงโทษพนกังานทีไ่มป่ฏบิตัติาม

มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ซึง่การลงโทษนี้รวมถงึการเลกิจ้าง
งาน ในกรณีทีบ่รษิทัเหน็ว่าจ าเป็น 

    

59 บรษิทัมกีารปฐมนิเทศใหแ้กพ่นกังานใหม ่โดยในกระบวนการ
ดงักล่าว ไดร้วมถงึ การท าความเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชนั ความคาดหวงัของบรษิทั และบทลงโทษกรณีทีพ่นกังาน
ไมป่ฏบิตัติามมาตรการดงักล่าว 

    

60 บรษิทัมกีารฝึกอบรมแกค่ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ เกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์
รปัชนั ความคาดหวงัของบรษิทั และรูถ้งึบทลงโทษหากไมป่ฏบิตัติาม
มาตรการนี้ 

    

61 บรษิทัมนีโยบายฝึกอบรมมาตรการ และความรูเ้กีย่วกบัการต่อต้าน
คอรร์ปัชนั อย่างต่อเนื่อง ใหพ้นกังานทุกระดบั รวมถงึกรรมการ
บรษิทั และผูบ้รหิาร โดยเฉพาะพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการที่มี
ความเสีย่งกบัการคอรร์ปัชนั 

    

หมวด 5 - กำรส่ือสำร (Communication) 

62 บรษิทัมกีารสือ่สารมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ใหพ้นกังานเขา้ถงึ
ไดทุ้กคน     

63 บรษิทัมกีารเปิดเผยมาตรการการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ต่อสาธารณชน 
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ล ำดบั ส่ิงท่ีต้องประเมิน ยงัไม่มี 
ก ำลงั
จดัท ำ 

มีแล้ว 
เอกสำรอ้ำงอิง 

(ช่ือเอกสำร/หน้ำ) 
64 บรษิทัมกีารสือ่สารนโยบาย และข ัน้ตอนของกจิกรรมดงัต่อไปนี้  ใน

เชงิรกุ ให้พนักงำนไดร้บัทราบ และเขา้ถงึไดทุ้กคน 
-  การใหแ้ละรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรองการบรกิารตอ้นรบั 
-  การสนบัสนุน  
-  การบรจิาค 
-  การชว่ยเหลอืทางการเมอืง 
-  การขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

    

65 บรษิทัมกีารสือ่สารนโยบาย และข ัน้ตอนต่อไปนี้ ในเชงิรกุให้คู่ค้ำได้
รบัทราบ 
-  การให้ /รบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง การบรกิารตอ้นรบั  
-  การสนบัสนุน  
-  การบรจิาค 
-  การชว่ยเหลอืทางการเมอืง 
-  การขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

    

หมวด 6 - กำรแจ้งเบำะแสและขอค ำแนะน ำ (Raising Concerns and Seeking Guidance) 

66 บรษิทัมกีารจดัท านโยบายการแจง้เบาะแสการคอรร์ปัชนัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  โดยมขี ัน้ตอนการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน ผูท้ าหน้าทีส่อบสวน 
ข ัน้ตอนการพจิารณา ระยะเวลาในการพจิารณา และการสือ่สารแกผู่ท้ี่
เกีย่วขอ้ง 

    

67 นโยบายการแจง้เบาะแสฯ ได้ถกูส่ือสำร และมกีารประกาศให้
พนกังาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ทราบอย่างชดัเจนในเรือ่งชอ่งทาง
นัน้ๆ 
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ล ำดบั ส่ิงท่ีต้องประเมิน ยงัไม่มี 
ก ำลงั
จดัท ำ 

มีแล้ว 
เอกสำรอ้ำงอิง 

(ช่ือเอกสำร/หน้ำ) 
68 ชอ่งทางการแจง้เบาะแสตามทีร่ะบใุนนโยบายนัน้ เป็นชอ่งทางที่

ปลอดภยั และสามารถใหพ้นกังานเขา้ถงึไดอ้ย่างมัน่ใจ โดยปราศจาก
ความเสีย่งต่อผูแ้จง้ในภายหลงั 

    

69 บรษิทัมชีอ่งทางทีเ่หมาะสม และปลอดภยัส าหรบัพนกังาน กรณีที่
พนกังานนัน้ๆ ตอ้งการสอบถาม ขอค าปรกึษา / ค าแนะน า  ในการ
ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

    

70 บรษิทัมกีารเกบ็ รวบรวมสถติขิอ้มลูเบาะแส ท่ีเก่ียวกบัคอรร์ปัชนั 
(ระหว่ำงบริษทักบัหน่วยงำนรฐัหรือระหว่ำงบริษทัด้วยกนัเอง( 
และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ   

    

หมวด 7 - กำรทบทวน ตรวจสอบ และปรบัปรงุ (Review, Assess and Improve) 

71 บรษิทัมกีารทบทวน ตรวจสอบ ปรบัปรงุมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปั
ชนัและรายงานต่อกรรมการเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการวดั
ประสทิธผิล ปรบัปรงุ และพฒันามาตรการใหม้คีวามสอดคลอ้งกบั
ความเสีย่งทีอ่าจเปลีย่นไป  
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รปูแบบตำรำงควำมเส่ียงคอรร์ปัชนัท่ี CAC แนะน ำ (template) 

 เพื่อความครบถว้นในการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนั ทาง CAC ขอแนะน าใหบ้รษิทั

พจิารณาใช ้template ดา้นล่าง ทัง้นี้ ทางบรษิทัทีก่ าลงัจะยื่นรบัรอง สามารถใชต้ารางความเสีย่งทีเ่ผยแพรโ่ดย CAC หรอืใชข้อง

บรษิทัตนเองกไ็ด ้

CAC Risk Assessment Template สามารถ download ไดท้ี่ 

www.thai-cac.com/resource_post/large-companies-risk-assessment-template/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีปรับปรุง สิ่งท่ีปรับปรุง/แก้ไขในเอกสารฉบับปรับปรุง 4.0 
20 มถินุายน 2565  เพิ่มเติม ส าหรบับรษัิทท่ียื่นขอรบัรองครัง้ที่ 3 เป็นตน้ไป ตอ้งมเีอกสารท าการ (Working Paper) ขอ้ท่ี 5 (หนา้ 3) 

 แกไ้ขหวัขอ้ในภาคผนวก หวัขอ้ Checklist การเตรยีมขอ้มลูก่อนส่งเอกสารให ้CAC (หนา้ 5) 
 เพิ่ม Line Group ช่องทางการติดตามกิจกรรม ข่าวสาร และตอบขอ้สงสยัในการยื่นขอรบัรอง (หนา้ 5) 
 น ารายรายละเอียดเก่ียวกับบรษัิทออกจากเอกสาร  
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