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SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal) 

คณะอนกุรรมการดา้นการก ากบัดแูลความเสีย่ง

วาระที ่4.1 เร ือ่ง รายงานการประเมนิความเสีย่งดา้นทจุรติ 

ความเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น และการด าเนนิการ

ตามมาตรการป้องกนั ไตรมาส 1/2563



SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal) 
3

กระบวนการ ลกัษณะความเสีย่ง
ดา้นทจุรติ

มาตรการป้องกนั ความเพยีงพอ
ของมาตรการ

แผน
ด าเนนิการ

การก าหนดนโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์
ฝ.ยทุธศาสตรแ์ละการตา่งประเทศ
ฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กอ่น-หลงัการควบคมุ
โอกาสเกดิ ต า่มาก
ผลกระทบ สงู เพราะเป็นวงกวา้ง มี
มาตรการเพิม่เพือ่ควบคมุคณุภาพ

อาจออกนโยบายเพือ่
ประโยชนข์องคนกลุม่ใด
กลุม่หนึง่ 

- ในการก าหนดแผนยทุธศาสตรม์กีารศกึษาวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และ
แนวโนม้ตา่ง ๆ ของสากล รวมทัง้ ดคูวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและแผนพัฒนาตลาดทนุไทย

- ใหม้กีารวเิคราะหค์วามเหมาะสมของกฎเกณฑท์ีเ่สนอ มขีอ้มลู มกีารรับฟัง
ความเห็นจากผูม้สีว่นไดเ้สยีรอบดา้น พจิารณากลั่นกรองถงึขัน้คณะกรรมการ

- การก าหนดนโยบายและแผนยทุธศาสตรผ์า่นการตดัสนิใจเป็นองคค์ณะโดย
คณะผูบ้รหิารระดับสงู (Management Committee)

- มกีารก าหนดปัญหาและผลลัพธท์ีต่อ้งการบรรลชุดัเจนเพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมทัง้ก าหนดตวัชีว้ดัตามผลสมัฤทธิ์

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ

-ไมพ่บการรอ้งเรยีน
เรือ่งการออก
นโยบายเอือ้
ประโยชน์

ปฏบิตั ิ
ตอ่เนือ่ง

การอนมุตั ิอนญุาต 
และใหค้วามเห็นชอบ
ฝ.จดทะเบยีนหลกัทรัพย ์1-3 
ฝ.ก ากบัการสอบบัญชี

ฝ.ก ากบัรายงานทางการเงนิ
ฝ.ก ากบัธรุกจิจัดการลงทนุ
ฝ.ก ากบัธรุกจิตวักลาง
ฝ.ก ากบัตลาด
ฝ.ตราสารหนี้
ฝ.นโยบายธรุกจิจัดการลงทนุ
ฝ.นโยบายธรุกจิตวักลาง
ฝ.ก ากบัการขายผลติภัณฑก์าร
ลงทนุ

กอ่นควบคมุ โอกาสเกดิปานกลาง
หลงัการควบคมุ
โอกาสเกดิ ต า่มาก (1)
ผลกระทบ ปานกลาง – รายเคส

อาจไมพ่จิารณาเคสดว้ยความ
เป็นธรรม กระทบตอ่ความ
น่าเชือ่ถอืขององคก์ร และ
การคุม้ครองผูล้งทนุ และ
ความเรยีบรอ้ยตลาดทนุ เชน่
- ไมอ่นุญาต/ไมอ่นุญาต ตาม
หลักเกณฑ์

- ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีค่วรเปิด

- ม ีchecklist การพจิารณา โดยตอ้งระบเุหตผุล / ขอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วขอ้ง

- มเีจา้หนา้ทีห่ลายฝ่ายพจิารณารว่มกนั มรีะบบกลั่นกรองงานเป็นล าดบัขัน้ 

- มกีารหมนุเวยีนเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบบรษัิทตามความเหมาะสม

- เปิดเผยขัน้ตอน/ระยะเวลาด าเนนิการตาม พรบ. อ านวยฯ อยา่งเครง่ครัด

- กรณีผูป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยฯ์ มกีารตัง้คณะท างานเพือ่รว่มกันพจิารณา
ใหใ้บอนุญาต / ใหค้วามเห็นชอบ เพือ่ลดการใชด้ลุยพนิจิสว่นตวัและมี
มาตรฐานในการพจิารณา

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ

- ไมพ่บเรือ่ง
รอ้งเรยีนทีแ่สดงให ้
เห็นถงึการรับ
สนิบนหรอืทจุรติ

ปฏบิตั ิ
ตอ่เนือ่ง

- ไมพ่จิารณาเคสตามล าดบั
กอ่นหลัง

- มกีารบนัทกึระยะเวลาการรับเคส จนถงึวนัทีแ่จง้ผล และเปิดเผยขอ้มลู หาก
ผดิปกต ิผูย้ ืน่ขอรายอืน่จะชว่ยตรวจสอบ หยบิยกขึน้อา้งองิเอง 

- มกีารก าหนดระยะเวลาทีต่อ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ

- ไมห่ยบิยกประเด็นความผดิ
ขึน้ตรวจสอบ/ด าเนนิการ 
หรอืท าใหน้ ้าหนักการกระท า
ผดิเปลีย่นไป

- ในเคสส าคญั มเีจา้หนา้ทีม่ากกวา่ 1 คนทีไ่ดรั้บมอบหมาย และมกีารหารอื
กบัหลายฝ่าย

- มกีารบนัทกึเอกสาร หลักฐานการพจิารณา 

- ท าตามเกณฑ ์แตเ่รยีกรับ
สนิบน 

- ปลกูฝังคา่นยิม ความซือ่ตรง โปรง่ใส ชว่ยกนัสอดสอ่ง

- มกีลไกรับเรือ่งรอ้งเรยีน / ชีเ้บาะแส

ความเสีย่งดา้นการทจุรติ ในการด าเนนิงาน เชน่ รบัสนิบน (1/3) โอกาสเกดิต า่มาก 1 : ผลกระทบสงูมาก 5

ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้= 0
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กระบวนการ ความเสีย่ง
ดา้นทจุรติ

มาตรการป้องกนั ความเพยีงพอ
ของมาตรการ

แผน
ด าเนนิการ

การก ากบัดแูล ตรวจสอบ
และบงัคบัใชก้ฎหมาย
ฝ.ก ากบัธรุกจิจัดการลงทนุ
ฝ.ก ากบัธรุกจิตวักลาง
ฝ.ก ากบัตลาด
ฝ.จดทะเบยีนหลกัทรัพย ์1-3
ฝ.ก ากบัการขายและผลติภัณฑก์ารลงทนุ 
ฝ.ก ากบัการสอบบัญชี

ฝ.ก ากบัรายงานทางการเงนิ
ฝ.ตรวจสอบตลาดทนุ 1
ฝ.ตรวจสอบตลาดทนุ 2
ฝ.คดี

กอ่นควบคมุ โอกาสเกดิสงู
หลงัการควบคมุ
โอกาสเกดิ ต า่ (2)
ผลกระทบ ปานกลาง – เป็นรายเคส

อาจมกีารบดิเบอืน
ประเด็นตรวจสอบ 
หรอืพยานหลักฐาน 
สง่ผลให ้

-ผูท้ีถ่กูตรวจสอบ
ไมไ่ดรั้บการลงโทษ
ในระดบัทีส่มควร

-ผูท้ีถ่กูตรวจสอบ
ไดรั้บการปฏบิัติ
อยา่งไมเ่ป็นธรรม

- แยกสว่นงานตรวจสอบกบัสว่นงานทีล่งโทษตามกฎหมาย (counter 
balance)

- มกีารวางแผนตรวจสอบลว่งหนา้

- ตัง้คณะท างานในฝ่ายงานรว่มกันพจิารณาเคส เพือ่ใหก้ดิการตรวจสอบ
การใชด้ลุยพนิจิระหวา่งกนั และมมีาตรฐานในการพจิารณา

- มฐีานขอ้มลูเพือ่ใหต้รวจสอบไดภ้ายหลัง

- พจิารณาเคสในรปูแบบคณะกรรมการ เชน่ Enforcement Committee 

คณะวนัิยฯ คณะทีป่รกึษาดา้นการสอบบัญช ี

- มกีาร stamp running No. เอกสารหลักฐานทกุหนา้ และ scan เขา้
ระบบ เพือ่ป้องกนัการปิดบงั / ตดั / ท าลาย / สรา้งหลักฐาน รวมทัง้ 
verify เอกสารกบั file ที ่scan เพือ่ป้องกนัการสญูหาย

- มอียัการทีป่รกึษารว่มใหค้วามเห็นในชัน้ตรวจสอบ

- ม ีฝ. คดพีจิารณาเอกสารหลักฐานทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบอกีครัง้ 
กอ่นการด าเนนิการทางกฎหมาย

เพยีงพอ 
มกีารปฏบิตัจิรงิ

- ไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งรับ
สนิบน/ทจุรติ

-ขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่
มักเกีย่วขอ้งประเด็น
กฎหมาย ควรพจิารณาโดย
นักกฎหมายทีเ่ป็นกลาง

ปฏบิตั ิ
ตอ่เนือ่ง

การจดัซือ้จดัจา้ง
ฝ.การเงนิและบรหิารทัว่ไป
ฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กอ่นควบคมุ โอกาสเกดิสงู
หลงัการควบคมุ
โอกาสเกดิ ต า่มาก (1)
ผลกระทบ ปานกลาง – รายเคส

อาจจัดจา้งผูใ้ห ้
บรกิารไมเ่ป็นธรรม 
สง่ผลใหไ้ดรั้บสนิคา้
หรอืบรกิารทีไ่มไ่ด ้
คณุภาพหรอืราคาสงู
เกนิควร

- มกีารวเิคราะหค์วามคุม้คา่กอ่นการจัดซือ้จัดจา้ง ขออนุมัตเิกณฑค์ัดเลอืก

- ด าเนนิการตาม พรบ. จัดซือ้จัดจา้งฯ พ.ศ. 2560 อยา่งเครง่ครัด

- มกีารตัง้คณะกรรมการจัดซือ้จัดจา้งและคณะกรรมการตรวจรับทีไ่มใ่ช่

เจา้ของโครงการดว้ย เพือ่ใหม้กีารถว่งดลุ

- มกีารก าหนดและเปิดเผยเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกทีช่ดัเจนใน TOR 
เพือ่ใหก้ารพจิารณาเป็นไปอยา่งโปรง่ใส

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ

- ไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งรับ
สนิบน/ทจุรติ

ปฏบิตั ิ
ตอ่เนือ่ง

ความเสีย่งดา้นการทจุรติ ในการด าเนนิงาน เชน่ รบัสนิบน (2/3) โอกาสเกดิต า่มาก 1 : ผลกระทบสงูมาก 5

ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้= 0



SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal) 

กระบวนการ ความเสีย่ง
ดา้นทจุรติ

มาตรการป้องกนั ความเพยีงพอ
ของมาตรการ

แผน
ด าเนนิการ

การสรรหาบคุลากร
ฝ.ทรัพยากรบคุคล

กอ่นควบคมุ โอกาสเกดิ
ปานกลาง
หลงัการควบคมุ
โอกาสเกดิ ต า่มาก (1)
ผลกระทบ ต า่ – รายบคุคล โดย
พฤตกิรรมคน ถกูควบคมุดว้ย
กระบวนการท างานดว้ย

อาจเกดิความไมเ่ป็น
ธรรมในการรับสมัคร
คดัเลอืกบคุลากรเขา้
เป็นพนักงาน สง่ผลให ้
ไดพ้นักงานทีม่ี
ศกัยภาพไมเ่พยีงพอ 
หรอืมอีภสิทิธิใ์นการ
ท างาน

- มชีอ่งทางรับสมัครบคุลากรโดยประกาศในเว็บไซตใ์ห ้
รับทราบ และเปิดเผยคณุสมบัตใินการพจิารณาคดัเลอืก

- การคดัเลอืกจะตอ้งผา่นกระบวนการของฝ่ายทรัพยากร
บคุคลและสว่นงานทีต่อ้งการสรรหา

- การพจิารณาประเมนิผลงาน เลือ่นต าแหน่ง ใหค้ณุ ให ้
โทษ มกีระบวนการกลั่นกรองอยา่งนอ้ย 2 ชัน้ โดยมี
คณะกรรมการดา้นบรหิารบคุคลพจิารณาภาพรวม

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ

- ไมพ่บกรณีทีแ่สดงถงึการรับพนักงาน
ขาดคณุภาพ เพือ่สรา้งความสมัพันธ ์
หรอื การรอ้งเรยีนของ พนักงานใน
เรือ่งดงักลา่ว

ปฏบิตัติอ่เนือ่ง

การบรหิารจดัการ
ภายในองคก์รเพือ่
ป้องกนัการทจุรติ
ทกุฝ่ายงาน

กอ่นควบคมุ โอกาสเกดิต า่
หลงัการควบคมุ
โอกาสเกดิ ต า่มาก (1)
ผลกระทบ ต า่ – รายบคุคล โดย
พฤตกิรรมคน ถกูควบคมุดว้ย
กระบวนการท างานดว้ย

- กลไกการป้องกนั

การทจุรติอาจไมรั่ดกมุ

- พนักงานไมรั่บทราบ
แนวปฏบิตั ิ

- พนักงานรูส้กึไม่
ปลอดภยัในการแจง้
เบาะแส

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดนโยบาย ก.ล.ต. ปลอด
คอรรั์ปชนั

- ใหพ้นักงานทดสอบความเขา้ใจ และตอ้งลงนาม
รับทราบการปฏบิัตติามจรรยาบรรณทกุปี

- มนีโยบายงดรับของขวญั (no gift policy) และประกาศ
ใหส้าธารณชนรับทราบ

- มชีอ่งทางใหพ้นักงานแจง้เบาะแสการทจุรติและมี
มาตรการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส

- มกีารก าหนดหลักเกณฑ/์กระบวนการตรวจสอบเมือ่มี
เรือ่งรอ้งเรยีน

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) สอบทานความเพยีงพอ 
ประสทิธผิล และการด าเนนิการตาม
นโยบาย แนวทางธรรมาภบิาล และ
จรรยาบรรณพนักงาน

- ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่
ตรวจสอบการปฏบิตัติามนโยบาย 
ระเบยีบ และวธิปีฏบิตัเิพือ่ป้องกันการ
ทจุรติ

- ไมพ่บเรือ่งรอ้งเรยีนในเรือ่งการรับ
สนิบน ทจุรติ

- จัดท าระเบยีบขอ้บงัคบันโยบาย
ตามเกณฑป์ระเมนิ ITA ครบแลว้
เมือ่ ม.ิย. 62 และจะปรับปรงุเมือ่มี
การเปลีย่นอยา่งมนัียส าคญั

ปฏบิตัติอ่เนือ่ง

- จัดกจิกรรมเพือ่
สือ่สารจรรยาบรรณ
พนักงาน
- สือ่สารเพือ่ชวนให ้
พนักงานชว่ยกนั
สอดสอ่ง รักษา
ชือ่เสยีง ส านักงาน
และแจง้เบาะแส 
หากพบความผดิปกติ

ความเสีย่งดา้นการทจุรติ ในการด าเนนิงาน เชน่ รบัสนิบน (3/3) โอกาสเกดิต า่มาก 1 : ผลกระทบสงูมาก 5

ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้= 0



SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal) 

ความเสีย่งดา้น
ผลประโยชนท์บัซอ้น

มาตรการป้องกนั ความเพยีงพอ
ของมาตรการ

แผนทีจ่ะ
ด าเนนิการตอ่

การใชข้อ้มลูภายใน
เพือ่ผลประโยชนข์อง
ตนเอง

- หา้มพนักงานซือ้ขายหลักทรัพย ์และมกีารตรวจสอบการซือ้ขายหลักทรัพยข์องพนักงานและ
ของครอบครัว

- พนักงานตอ้งแจง้กับผูบ้งัคับบญัชาในกรณีมผีลประโยชนท์บัซอ้น
- หากพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมขีอ้มลูส าคญั ขอลาออก ตอ้งขออนุญาตลว่งหนา้ 60 - 90 วนั และ
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งพจิารณาวา่จ าเป็นตอ้งงดการเขา้ถงึขอ้มลูของพนักงานทีล่าออกดว้ยหรอืไม่

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ

ปฏบิตัติอ่เนือ่ง

การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดย
ไมเ่ป็นกลาง / ปกปิด
/ละเวน้ ในเคสทีม่ตีน
หรอืผูใ้กลช้ดิมสีว่น
ไดเ้สยี

ส านักงาน
- ใหพ้นักงานแจง้การมสีว่นไดเ้สยีในเคสทีรั่บผดิชอบ ไมใ่หพ้จิารณาเคสทีเ่กีย่วขอ้งกับคนใกลช้ดิ
คณะกรรมการ
- ใหก้รรมการเปิดเผยกรณีมผีลประโยชนท์บัซอ้นในเรือ่งทีต่อ้งพจิารณาและงดเขา้รว่มประชมุ
ในวาระดงักลา่ว โดยใหแ้จง้กอ่นการประชมุทกุครัง้

- กรรมการมหีนา้ทีร่ายงานสว่นไดเ้สยีตามแนวทางธรรมาภบิาลของ ก.ล.ต. เมือ่เขา้รับต าแหน่งและ
เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู นอกจากนี ้กรรมการก ากบัตลาดทนุมหีนา้ทีร่ายงานการถอืครอง
หลักทรัพยเ์มือ่เขา้รับต าแหน่งและเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู ซึง่ฝ่ายเลขานุการจะรวบรวม
เพือ่เรยีนคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเป็นรายไตรมาส

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ

มแีบบฟอรม์ conflict of 
interest ใหก้รรมการ ก.ล.ต.

แจง้ในวนัประชมุบอรด์ 
(เริม่ ก.ค.62)

ปฏบิตัติอ่เนือ่ง

ความเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น (1/2) อาจเกดิขึน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ซึง่อาจ

ท าใหไ้มไ่ดใ้ชด้ลุพนิจิในการปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยเทีย่งธรรม หรอืท าใหส้ านักงานถกูกลา่วหาวา่ไมเ่ป็นกลาง โอกาสเกดิต า่มาก 1 : ผลกระทบสงูมาก 5

ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้= 0



SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal) 

ความเสีย่งดา้น
ผลประโยชนท์บัซอ้น

มาตรการป้องกนั ความเพยีงพอ
ของมาตรการ

แผนทีจ่ะ
ด าเนนิการตอ่

การใชอ้ านาจ / 
ความสมัพนัธส์ว่นตวั
ชว่ยเหลอืหรอื
สนบัสนนุพรรคพวก

การประเมนิผลงาน
- มรีะบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกันทัง้ส านักงาน
- ประเมนิผลงานผา่นระบบเพือ่เก็บบันทกึผลงานเป็นหลักฐาน
การเลือ่นต าแหน่ง
- มคีณะกรรมการดา้นบรหิารบคุคลพจิารณาคัดเลอืกตามขอ้มลูการก าหนดเสน้ทางอาชพี (career 

path) และแผนสบืทอดต าแหน่งของส านักงาน (succession plan) และมกีารสมัภาษณ์เมือ่จ าเป็น
- ใหโ้อกาสแกท่กุคนโดยเทา่เทยีมโดยประกาศรับสมัครในกรณีมตี าแหน่งวา่ง มกีารทดสอบความรู ้
หรอืสมัภาษณ์ในกรณีทีเ่ห็นวา่จ าเป็น 

การจัดซือ้จัดจา้ง
- ด าเนนิการตาม พรบ. จัดซือ้จัดจา้งฯ พ.ศ. 2560 อยา่งเครง่ครัด
- มกีารตัง้คณะกรรมการจัดซือ้จัดจา้งและคณะกรรมการตรวจรับทีม่าจากสว่นงานทีไ่มใ่ชเ่จา้ของ
โครงการดว้ย เพือ่ใหม้กีารถว่งดลุ

- มกีารก าหนดและเปิดเผยเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกทีช่ดัเจนใน TOR
- มกีารตรวจสอบคณุสมบัตผิูย้ ืน่ขอ้เสนอแตล่ะราย ตลอดจนบคุลากรทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการจัดซือ้
จัดจา้งวา่เป็นผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนัหรอืไม ่โดยมกีารสือ่สารใหบ้คุลากรทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไดรั้บทราบ
กอ่นเขา้กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง

เพยีงพอและ
มกีารปฏบิตัจิรงิ

ปฏบิตัติอ่เนือ่ง

ความเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น (2/2) อาจเกดิขึน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ซึง่อาจ

ท าใหไ้มไ่ดใ้ชด้ลุพนิจิในการปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยเทีย่งธรรม หรอืท าใหส้ านักงานถกูกลา่วหาวา่ไมเ่ป็นกลาง

ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้= 0

โอกาสเกดิต า่มาก 1 : ผลกระทบสงูมาก 5



SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal) 

รายงานผลการด าเนนิการป้องกนัการทจุรติประจ าปี 2562

กจิกรรม ฝ่ายงานที่
รบัผดิชอบ

ชว่งเวลา
ด าเนนิการ

ผลการด าเนนิการ

ใหพ้นักงานท าแบบทดสอบเพือ่ใหเ้ขา้ใจ
จรรยาบรรณพนักงาน และลงนามรับทราบประจ าปี

ฝ่ายทรัพยากร
บคุคล

ไตรมาส 1/62 - พนักงาน 100% รับทราบจรรยาบรรณ
- ไมพ่บการรอ้งเรยีน หรอืการกระท าทีเ่ป็นการ
ทจุรติของพนักงาน

ผูบ้รหิารและพนักงานเขา้ร่วมกจิกรรมวันตอ่ตา้น
คอรรั์ปชนัสากล (ประเทศไทย) ประจ าปี 2562

ฝ่ายสือ่สารและ
บรกิารผูล้งทนุ

ไตรมาส 4/62 - ผูบ้รหิารและพนักงานร่วมกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการ
ตอ่ตา้นคอรรั์ปชนัอยา่งตอ่เนือ่ง

จัดกจิกรรม “พนักงานสขีาว บนโลกสเีขยีว” ตอบ
ค าถามทาง online เพือ่ใหพ้นักงานแสดงการมี
สว่นรว่มในการปฏบิัตติามจรรยาบรรณและแนว
ปฏบิัตทิีส่ าคัญอืน่ ๆ เพือ่ปลกูฝังคา่นยิมซือ่สัตย ์
สจุรติ โปรง่ใส มธีรรมาภบิาล โดยใหพ้นักงานตอบ
ค าถาม พรอ้มรับของทีร่ะลกึและชงิรางวัล 

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ไตรมาส 4/62 พนักงานรว่มกจิกรรมตอบแบบสอบถาม 430 คน 
คดิเป็น 63% จากพนักงานและลกูจา้งทัง้หมดใน
ขณะนัน้ สรปุในภาพรวมพนักงานและลกูจา้งของ
ส านักงานรับรูแ้ละมคีวามเขา้ใจในเรือ่งส าคัญ 
เกีย่วกบัจรรยาบรรณพนักงานทีส่ านักงานก าหนด 
รวมทัง้มคีวามตระหนักในการประพฤตตินตาม
คา่นยิมองคก์รในเรือ่ง “ซือ่ตรง”

ประเมนิความเสีย่งระดับองคก์รและระดับสว่นงาน
ประจ าปี

ฝ่ายบรหิารความ
เสีย่งและธรร
มาภบิาลองคก์ร

ไตรมาส 4/62 - ยกระดับความเสีย่งทีอ่าจเกดิการทจุรติ/
ผลประโยชนทั์บซอ้น จากความเสีย่งระดับสว่นงาน
เป็นความเสีย่งระดับองคก์ร เพือ่ตดิตามอยา่ง
ใกลช้ดิ และประเมนิมาตรการควบคมุ ซึง่ผลการ
ประเมนิพบวา่มเีพยีงพอและมกีารปฏบิัตจิรงิ



SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal) 

ผลการตรวจสอบภายในดา้นทจุรติคอรร์ปัชนั ปี พ.ศ. 2562

เรือ่งทีต่รวจสอบ ผลการตรวจสอบ

การตรวจสอบการรายงานการถอื

หลกัทรพัยข์องกรรมการก ากบั

ตลาดทนุประจ าปี 2562 

ไมพ่บการไมป่ฏบิตัติามระเบยีบค าสัง่อยา่งมนัียส าคญั รวมทัง้ไมม่เีหตบุง่ชีก้าร
กระท าทีอ่าจเขา้ขา่ยน าขอ้มลูภายในไปใชเ้อือ้ประโยชนใ์นการซือ้ขายหลกัทรัพย์

การตรวจสอบรายงานการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องพนกังานประจ าปี 2562

ไมพ่บการไมป่ฏบิตัติามระเบยีบค าสัง่อยา่งมนัียส าคญั รวมทัง้ไมม่เีหตบุง่ชีก้าร
กระท าทีอ่าจเขา้ขา่ยน าขอ้มลูภายในไปใชเ้อือ้ประโยชนใ์นการซือ้ขายหลกัทรัพย์



SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal) 

การน ามาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสและป้องกนัทจุรติ ไปสูก่ารปฏบิตั ิ(1/2) 

มาตรการ ฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบ การด าเนนิการตามมาตรการ

มาตรการเผยแพรข่อ้มลูตอ่
สารธารณะ

ฝ่ายสือ่สารและบรกิาร
ผูล้งทนุ

- เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการออกมาตรการ หรอืการด าเนนิการทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ผูล้งทนุหรือประชาชน
ในวงกวา้ง ผา่นเว็บไซต ์Facebook และสือ่อืน่ ๆ ตามความเหมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง

- เปิดเผยขอ้มลูทั่วไปผา่นเว็บไซต ์Facebook และสือ่อืน่ ๆ ตามความเหมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง
- เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการพจิารณาด าเนนิการเป็นรายกรณีผา่นศนูยส์ารสนเทศตลาดทนุของ ก.ล.ต. 
หรอืชอ่งทางอืน่ตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการอยา่งตอ่เนือ่ง

มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีมสีว่นรว่ม

ฝ่ายสือ่สารและบรกิาร
ผูล้งทนุ

- เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่มโดยใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้รอ้งเรยีน ผา่นทางโทรศพัท ์แบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส ์การแจง้เรือ่งดว้ยตนเอง อเีมล และจดหมาย 
อยา่งตอ่เนือ่ง

- ส ารวจความพงึพอใจของผูม้สีว่นรว่มไดเ้สยีและบคุคลทัว่ไปอยา่งตอ่เนือ่งทกุปี

มาตรการสง่เสรมิความ
โปรง่ใสในการจัดซือ้จัดจา้ง

ฝ่ายการเงนิและบรหิาร
ทั่วไป

- ปฏบิตัติามพระราชบญัญัตจัิดซือ้จัดจา้งและบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบยีบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสด ุพ.ศ.2560 ในเรือ่งขัน้ตอนและวธิกีาร
อยา่งเครง่ครัด และเผยแพรก่ระบวนการ ขัน้ตอน ผลการจัดซือ้จัดจา้งในเว็บเซตอ์ยา่งตอ่เนือ่ง

มาตรการตรวจสอบการใช ้

ดลุพนิจิ
ฝ่ายกฎหมาย 3 - มกีารกลัน่กรองตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิกอ่นด าเนนิการ

• เจา้หนา้ทีต่อ้งมอี านาจในการพจิารณาและตอ้งไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยีในเรือ่งทีพ่จิารณา
• มรีายละเอยีดการพจิารณาเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารกลัน่กรอง ตรวจสอบการใชด้ลุพนิจิผา่น
คณะกรรมการ

- มกีารพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการใชด้ลุพนิจิ
• ใหส้ทิธแิกผู่ถ้กูพจิารณารอ้งเรยีนเกีย่วกบัการใชด้ลุพนิจิ โตแ้ยง้ดลุพนิจิของส านักงาน 

- ฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบตรวจการการใชด้ลุพนิจิของฝ่ายงานตา่ง ๆ เป็นระยะ

มาตรการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล - มชีอ่งทางการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแสการกระท าทีเ่ขา้ขา่ยกระท าการทจุรติ
- มกีารตดิตาม สอดสอ่งใหป้ฏบิตัติามวนัิยพนักงาน ควบคมุดแูลไมใ่หม้กีารกระท าทจุรติอยา่งตอ่เนือ่ง
- การการรับเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแส  คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน รวบรวมผลขอ้เท็จจรงิ ลงโทษผูฝ่้าฝืน 



SEC Classification : ใช้ภายใน (Internal) 

การน ามาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสและป้องกนัทจุรติ ไปสูก่ารปฏบิตั ิ(2/2) 

มาตรการ ฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบ การด าเนนิการตามมาตรการ

มาตรการป้องกนั
การขดัแยง้ระหวา่งประโยชน์
สว่นตนกบัประโยชนส์ว่นรวม

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล มกีารทดสอบจรรยาบรรณพนักงานในเรือ่งดงักลา่วและเปิดรับเรือ่งรอ้งเรยีนและตรวจสอบอยา่ง
ตอ่เนือ่งในประเด็นดงันี้
- การมสีว่นไดส้ว่นเสยีในเรือ่งทีพ่จิารณา 
- การใชอ้ านาจหาประโยชน ์
- การเลีย้งรับรอง 
- การซือ้หลกัทรัพยข์องพนักงานและครอบครัว 
- การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ 
- การประกอบอาชพีของคูส่มรส บคุคลในครอบครัว ญาตสินทิ หรอืบคุคลซือ้อยูอ่าศยัรว่มกนัใน
ครัวเรอืน

- การไดร้ับค าชดัชวนใหไ้ปปฏบิตักิบัหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดแูลของ ก.ล.ต.

มาตรการป้องกนัการรับสนิบน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล - มกีารทดสอบจรรยาบรรณพนักงานในเรือ่งดงักลา่วและเปิดรับเรือ่งรอ้งเรยีนและตรวจสอบอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ไดแ้ก ่การบรจิาคเพือ่การกศุลและเงนิสนับสนุน การเรยีก การรับ การใหข้องขวญัหรอื
ประโยชนอ์ืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของ ก.ล.ต.

- ใหค้วามรูแ้ละการสือ่สารกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานเกีย่วกบัการป้องกนัคอรร์ัปชนัอยา่งสม า่เสมอ
- มชีอ่งทางรายงานการพบเห็นการรับสนิบนและการคอรร์ัปชนั และมกีารปกป้องดแูลผูแ้จง้ พนักงานที่
ปฏเิสธการคอรร์ัปชนั

สรปุผลการด าเนนิการตามมาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสและป้องกนัทจุรติ ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2563

ส านักงานไดด้ าเนนิการตามมาตรการสง่เสรมิความโปรง่ใสและป้องกนัทจุรติอยา่งตอ่เนือ่ง โดยสาธารณชนสามารถเขา้ถงึขา่วสาร และขอ้มลู
ทีส่ าคญัผา่นเว็บไซต ์และสือ่อืน่ ๆ ขอส านักงานได ้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มในการเปิดรับฟังความคดิเห็นผา่นชอ่งทางเปิดรับฟังความคดิเห็น
ของส านักงาน นอกจากนีส้ านักงานจัดใหม้หีลายชอ่งทางเพือ่รับเรือ่งรอ้งเรยีน แตไ่มพ่บการรอ้งเรยีนการไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญัตจัิดซือ้จดัจา้งฯ และ
ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งฯ การใชด้ลุพนิจิของส านักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติและความไมโ่ปรง่ใส การขดัแยง้ระหวา่งประโยชน์
สว่นตนกบัประโยชนส์ว่นรวม และการรับสนิบน


