




“...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษา
และนอมนำมาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ

ประการแรก   คือการรักษาความสัจความจริงใจตอตัวเอง
ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม

ประการที่สอง   คือการรูจักขมใจตนเองฝกใจตนเอง
ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น

ประการที่สาม   คือการอดทน อดกลั้นและอดออมที่จะไมประพฤติลวง
ความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด

ประการที่สี่   คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต
และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ
ประโยชนสวนใหญของบานเมือง...”

พระราชดำรัส ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา
ณ ทองสนามหลวง วันจันทร ที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕

คำนำ
ตามแผนยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 5 ป (พ.ศ. 2551 - 2555) ยุทธศาสตร
ที่ 1 รณรงคเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต แผนงานสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย โครงการสงเสริมธรรมาภิบาล (Good 
Governance) และบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ในกลุม
เปาหมายภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ประกอบกับแนวทางการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
ค.ศ.2003 (United Nations Convention Against Corruption : 
UNCAC) ใหสงเสริมการมีสวนรวมอยางเขมแข็งของบุคคล และ
กลุมตาง ๆ นอกจากภาครัฐในการปองกันและตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน เชน ภาคประชาสังคม องคกรภาคเอกชน และองคกร
ระดับชุมชนทองถิ่น เปนตน  

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดจัดตั้ง
สำนักปองกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน โดยมอบหมาย
ภารกิจในการขับเคลื่อนสงเสริมธรรมาภิบาล (Good Governance) และ
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เพื่อลดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ในกลุมเปาหมายภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ใหเปนรูปธรรมและ  
มีประสิทธิภาพ และเพื่อบรรลุผลตามภารกิจดังกลาว สำนักปองกันการ
ทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน จึงไดรวบรวมองคความรูตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และ
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ตลอดจนหลักการดำเนินธุรกิจ  
ที่ตองรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม  หรือ  CSR  (Corporate  Social 
Responsibility) ในรูปแบบหนังสือ “คุณธรรม นำธุรกิจ” โดยหวังเปน
อยางยิ่งวาผูอานจะไดนำความรูดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนและสราง
แนวคิดรวมกัน ในการสงเสริมใหมีการนำหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
มาใชในการดำเนินธุรกิจอยางกวางขวาง อันจะสงผลใหลดปญหาการ  
ทุจริตคอรรัปชันในภาพรวมของประเทศดวย 

ขอขอบคุณนักวิชาการ ผูเขียนบทความ และคณะทำงานดำเนินการ
รวบรวมขอมูลและจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ สำนักปองกันการทุจริต
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ตลอดจนผูเกี ่ยวของทุกทานที่ทำให
หนังสือ “คุณธรรม นำธุรกิจ” เลมนี้สำเร็จลุลวงไดดวยดี และจะได
พัฒนาปรับปรุงใหมีคุณคามากยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป 

คณะผูจัดทำ 
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สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ หรือที่รูจักกันในนาม “สำนักงาน ป.ป.ช.” ไดจัดพิมพและ
เผยแพรหนังสือ “คุณธรรม นำธุรกิจ” เพื่อเผยแพรองคความรู 
ความเขาใจ และสงเสริมสนับสนุนใหภาคธุรกิจเอกชนประกอบการ
ดวยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) 
ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหาการทุจริตที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินธุรกิจและในภาพรวมของประเทศ ในโอกาสนี้ ผมขอสง
ความปรารถนาดีมายังทานนักธุรกิจ และพี่นองประชาชนที่เคารพ
รักทุกทาน 

สารจากประธานกรรมการ ป.ป.ช.

นายปานเทพ กลาณรงคราญ 
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาสำคัญที่
กอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และการพัฒนาประเทศของเรามา
อยางตอเนื่อง ไมมีผูใดประสงคจะใหเกิดขึ้นภายใน
บานเมืองของตน หร ือแมกระทั ่งภายในองคกร  
หนวยงาน สถาบัน บริษัท หาง รานตาง ๆ ไมวาจะ
เปนภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ หรือภาคธุรกิจเอกชน  
ก็ยอมไมประสงคจะใหเกิดขึ้นดวยเชนกัน 

ในระดับสากลการทุจริตคอรรัปชันมีลักษณะ
เปนอาชญากรรมขามชาติและอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ สงผลใหเกิดวิกฤติการณความเสียหาย
อยางรายแรงตอระบบเศรษฐกิจของบานเมืองเรา  
มาแลว และไดสงผลกระทบตอภาคธุรกิจเอกชน
โดยตรงอีกดวย วิกฤติการณดังกลาวไดถูกจารึกลงใน
ประวัติศาสตรที่พวกเราจะตองจดจำไวเปนบทเรียน
แหงความผิดพลาดไปอีกยาวนาน  หากเราไม   
รวมมือกันปองกันแกไขแลว ในอนาคตปญหาการ  
ทุจริตคอรรัปชันในภาคธุรกิจเอกชนอาจเกิดขึ ้นอีก 
และอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไมสามารถ
แกไขใหคืนสูสภาวะที ่ประชาชนจะอยูดีกินดีไดอีก  
ตอไป 

ปญหาสำคัญนี้ องคการสหประชาชาติในฐานะ
ของเวทีประชาคมโลกไดจัดใหมีการประชุมปรึกษา
หารือเพื่อแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันมาอยาง  
ตอเนื่อง จนเปนผลใหเกิดอนุสนธิสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชันขึ้น และคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ก็ไดแสดงบทบาทสนับสนุนการ
ดำเนินการดังกลาวอยางแข็งขันมาโดยตลอด ซึ่งการ
ดำเนินการที่จะสงผลใหการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชันประสบความสำเร็จไดนั้น จำเปน

อยางยิ่งที่จะตองอาศัยการรวมพลังจากทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนที่
จะตองใหความรวมมือกันผลักดันขับเคลื่อนใหความ
พยายามในการแกไขปญหาการทุจริตที ่เปนปญหา
สำคัญนี้ไดบรรลุผลสำเร็จ 

ผมขอขอบคุณทานผูที่เกี่ยวของทุกฝายที่ชวย
สนับสนุนและมีสวนรวมทำใหการจัดพิมพและเผยแพร
หนังสือ “คุณธรรม นำธุรกิจ” นี้เกิดขึ้น และขอเรียน
ใหทานทั้งหลายทราบวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี  
นโยบายที ่ใหความสำคัญกับงานดานการปองกัน  
การทุจริตไมยิ ่งหยอนไปกวางานทางดานการปราบ
ปรามการทุจริต ซึ่งหนังสือนี้เปนสวนหนึ่งของงานดาน
การปองกันการทุจริต หากการดำเนินงานดานปองกัน
การทุจริตเขมแข็งและมีประสิทธิภาพแลว ก็เปนที่  
เชื่อมั่นไดวางานทางดานการปราบปรามการทุจริตก็จะ
ลดนอยลง และยังสงผลใหสามารถบรรลุเปาหมายใน
การแกไขปญหาการทุจริตไดอยางแทจริง 

ดังนั้น ผมจึงหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนโอกาสดี
ที่ทุกทานโดยเฉพาะผูประกอบการในภาคธุรกิจเอกชน
จะไดรับองคความรู ความเขาใจ และตระหนักถึง
ความสำคัญของปญหาการทุจริตคอรรัปชัน รวมถึง
การรวมพลังกันรณรงคสรางกระแสในการสงเสริม
สนับสนุนใหภาคธุรกิจเอกชนประกอบการดวยหลัก
บรรษัทภิบาลที ่ดี (Good Corporate Governance)  
มีประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) และนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ซึ่งเปนแนวทางหนึ่ง
ในการแกไขปญหาการทุจริตที ่เกี ่ยวกับการดำเนิน
ธุรกิจและในภาพรวมของประเทศใหลดนอยลง อันจะ
สงผลใหบานเมืองของเรามีความเจริญรุงเรืองอยาง  
ยั่งยืนตอไป 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

แนวคิดการปองกันการทุจริตภาคเอกชน

ปจจุบันกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมไดไหลบาเขาสู
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกทั้งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนา
แลวสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรมในแตละประเทศอยางใหญหลวงทั้งใน  
ดานบวกและดานลบ 

โดยเฉพาะอยางยิ ่งภายใตระบบเศรษฐกิจโลกในชวงสองสาม
ทศวรรษที่ผานมา ซึ่งมีการแขงขันของภาคธุรกิจเอกชนที่ทวีความรุนแรง  
ยิ่งขึ้นเพียงเพื่อใหไดมาซึ่งผลกำไรหรือผลประโยชนในรูปแบบอื่น จนบาง
ครั ้งไมคำนึงถึงความถูกตองตามกฎหมายหรือแมกระทั ่งคุณธรรม 
จริยธรรม จนทำใหเกิดปญหาวิกฤติทางดานเศรษฐกิจในหลายประเทศใน
เอเชีย รวมทั้งประเทศไทยเมื่อป 2540 หรือกรณีเกิดการฉอฉลทางธุรกิจ

ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ 
กรรมการ ป.ป.ช. 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพยและการประกอบการดานธุรกิจ  
การเงินของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เชน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป 2551 ยังผลใหธุรกิจ
ขนาดใหญตองลมละลายและสงผลกระทบตอภาวะ
เศรษฐกิจทั ่วโลกอยางใหญหลวง  จึงเห็นไดว า  
ภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสม 
ทั้งนี้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการดำเนินธุรกิจ  
ที่โปรงใสเปนสำคัญ ภาคธุรกิจเอกชนอีกหลายสวนที่
ยังขาดบรรษัทภิบาล มีปญหาการทุจริตทั้งภายใน
องคกรเองและการดำเนินการระหวางองคกร นอกจากนี้
ยังเชื่อมโยงไปถึงขาราชการประจำในแทบทุกระดับ 
ตลอดจนนักการเมืองทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ
อันเกี่ยวดวยการจัดซื้อหรือจางในโครงการตาง ๆ ของ
รัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการขนาดใหญที่มีการใช  
งบประมาณจำนวนมากแทบทุกโครงการลวนแลวแต
จะตองมีนักการเมือง ขาราชการประจำ และนักธุรกิจ
เขาไปเกี่ยวของรวมกันในการทำทุจริตแทบทั้งสิ้น 

บทบาทและความสำคัญของภาคธุรกิจเอกชน  
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชันไดเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในระดับ
สากลดังเชนที ่ปรากฏในอนุสัญญาสหประชาชาติ  
วาดวยการตอตานการทุจริต (UNCAC) ขอบทที่ 12  
ซึ่งกำหนดใหรัฐภาคีของอนุสัญญาดังกลาว (ปจจุบันมี 
135 ประเทศ) จักตองกำหนดใหภาคเอกชนมีบทบาท
และมีสวนรวมในการดำเนินการตอตานการทุจริต  
เชนเดียวกับภาครัฐ ในสวนของประเทศไทยก็ไดมีการ
กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตถึงความสำคัญของการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน ซึ่งรวมถึงภาคเอกชนในการแกไข
ป ญหาการท ุจร ิตคอร ร ัปช ัน โดยในกรณีของ  
ภาคเอกชนนั ้นไดเนนหลักการของบรรษัทภิบาล  
หล ักความร ับผ ิดชอบต อส ั งคมของภาคธ ุ รก ิจ 
(Corporate Social Responsibility : CSR) และประมวล
จริยธรรม (Code of Conduct in Business Sector) ให
เปนแนวทางประกอบการของภาคธุรกิจเอกชนเพื่อ  

ใหเกิดความโปรงใสไรการทุจริตและประสบผลสำเร็จ
ในการประกอบธุรกิจของตน 

สำหรับ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะผูรับผิดชอบ
หลักในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรชาติฯ รวมถึงใน  
ภาคเอกชนก็ไดดำเนินการปรับโครงสรางภายในใหมี
หนวยงานระดับสำนักขึ ้นมาเพื ่อร ับผิดชอบกลุ ม  
เป าหมายภาคเอกชนในการดำเนินการดานการ
ปองกันการทุจริตเปนการเฉพาะ ทั้งนี้กิจกรรมหลัก ๆ 
ตามแผนงานโครงการท ี ่ ได กำหนดข ึ ้นต ั ้ งแต ป   
งบประมาณ พ.ศ.2551 เปนตนมา มีทั้งการรวบรวม
องคความรู การจัดการประชุมเสวนา และเผยแพร
ความรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน
ใหภาคเอกชนดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล CSR 
และประมวลจริยธรรมอยางกวางขวางและตอเนื่อง 
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย ทั้งที่เปนบริษัทขนาดใหญ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ทั้งนี้ 
โดยเนนกลุม SMEs เปนพิเศษเนื่องจากปจจุบันเห็นวา
ธุรกิจในกลุมนี้มีอยูเปนจำนวนมากและมีความสำคัญ
ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางยิ่ง อีกทั้ง
ยังไมมีกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ในการกำกับ
ดูแลใหตองยึดหลักบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ
ตางจากบริษัทขนาดใหญที ่ม ีการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยซึ่งมีกฎหมายบังคับไวแลว อยางไร
ก็ตามการดำเนินการดังกลาวจะประสบผลสำเร็จมาก
นอยเพียงใดยอมตองขึ้นอยูกับการเขามามีสวนรวม
ของภาคธุรกิจเอกชนเองดวย หากทางภาคธุรกิจ
เอกชนใหความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยาง
จริงจังแลวปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยจะ
สามารถลดลงไดอยางแนนอน 

ดังนั ้น ในโอกาสที ่สำนักปองกันการทุจริต  
ภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ไดจัดทำหนังสือ  
“คุณธรรม นำธุรกิจ” ขึ้นเพื่อเปนเอกสารเผยแพร
องคความรูใหเกิดการดำเนินธุรกิจอยางสุจริตและ
โปรงใสโดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาล จึงขอแสดงความ
ยินดีมา ณ โอกาสนี้ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ศาสตราจารย ดร.เมธี ครองแกว
“นักเศรษฐศาสตรมองความรับผิดชอบของภาคธุรกิจเอกชนตอสังคมอยางไร?” 

ดร.โสภณ พรโชคชัย
“แนวทางการแกปญหาทุจริตคดโกงในภาคธุรกิจเอกชน” 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ
“การเสริมสรางบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน” 

นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ ไมทำแลวจะเสียใจ” 

ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล
“ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจเอกชนตอสังคมจากภาระสูยุทธศาสตร” 

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย
“ปาฐกถาเรื่องเศรษฐธรรมในยุคโลกาภิวัตน : ทุนนิยม VS ศีลธรรม” 

ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
“คอรรัปชัน ธรรมาภิบาล และจริยธรรมในสังคมไทย” 

และบทความอื่น ๆ โดย
มานิดา ซินเมอรแมน “บรรษัทภิบาล” ทำไม และเพื่อใคร 

Business Thai “บรรษัทภิบาลปลุกไมขึ้น เมื่อกำไรมีเหนือภาพลักษณ” 

บทความเชิงวิชาการ



นักเศรษฐศาสตรมองความรับผิดชอบ 

โดย ศ.ดร.เมธี ครองแกว 
กรรมการ ป.ป.ช. 

บทความ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

เศรษฐศาสตรเปนวิชาที่ใชวิธีทางวิทยาศาสตรมาศึกษาพฤติกรรมการเลือกหรือ  
การตัดสินใจของคนในสังคม โดยตั้งอยูบนสมมุติฐานของการศึกษาวาผูเลือกหรือผูตัดสินใจ
ทำไปเพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเองมากที่สุด แตยอมรับขอเท็จจริงวามีความจำกัดอยูในสิ่ง
ที่เลือกไดและการเลือกแตละครั้งจะมีตนทุนและผลประโยชนผูกพันอยูเสมอ หมายความวา
เมื่อเลือกอะไรหนึ่งอยางก็คือ การไมไดเลือกอะไรอีกอยางหนึ่งหรือหลายๆ อยาง ซึ่งแตละ
อยางก็จะมีตนทุนและผลประโยชนแตกตางกันออกไป อยางนอยเศรษฐศาสตรจะตอบเรา  
ไดวาสิ่งที่แตละคนเลือกนั้นใหผลประโยชนสุทธิกวาทางเลือกอื่นๆ ที่ไมไดเลือก 

ภายใตโครงสรางความจริงทางสังคมเชนนี ้  
จะเห็นไดวาเศรษฐศาสตรจะมีคำอธิบายตอพฤติกรรม
การเล ือกของมนุษย หร ือคนในส ังคมเสมอ แต   
คำอธิบายดังกลาวจะเปนที่ยอมรับของผูอื่นหรือผูฟง
ในสังคมหรือไมเปนเรื ่องที ่ไมอาจคาดเดาได แต  
อยางนอยเศรษฐศาสตรก็มีวิธีที่จะแสดงใหผูฟงเห็นวา 
นักเศรษฐศาสตรสามารถใชเครื่องมือตาง ๆ ทางวิชาการ 
ไมวาจะเปนเครื่องมือทางดานคณิตศาสตร สถิติ หรือ
การทดลองทางสังคมอื่น ๆ เพื่อจะโนมนาวใหผูฟงเห็น
วาหรือยอมรับวาการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรนั้น  
มีตรรกะหรือความมีเหตุมีผล และมีความคงเสนคงวา  
ที่นาเชื่อถือได 

เรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ
เอกชนตอสังคม (Corporate Social Responsibility  
หรือ CSR) ก็เชนเดียว นักเศรษฐศาสตรจะมีมุมมอง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่อาจจะแตกตางไปจากนักวิชาการ
ทางดานสังคมศาสตรอื่น ๆ ซึ่งผลจากการมีมุมมองที่
ตางกันนี้เอง อาจทำใหผลการวิเคราะหไมเหมือนกับ  
ม ุมมองของผู  เช ี ่ยวชาญดานบร ิหารธ ุรก ิจหร ือ  
การจัดการ แตมุมมองที ่แตกตางกันนี ้ นาจะเปน
ประโยชนที่จะทำใหผูอานหรือผูฟงเขาใจเรื่อง CSR 
อยางถองแทหรือลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

ในบทความนี้ ผูเขียนจะรวบรวมแนวคิดของ  
นักเศรษฐศาสตรที่มีตอ CSR เพื่อตอบโจทยที่ตั้งเปน

ชื่อของบทความนี้วา “นักเศรษฐศาสตรมอง CSR 
อยางไร” คงพูดไม ได ว าน ักเศรษฐศาสตร  เห ็น  
เหมือนกันหมดเกี่ยวกับ CSR แตอยางนอยผูอานจะได
เห็นแนวการวิเคราะหที ่ใชหลักเศรษฐศาสตรตามที่
กลาวถึงแลวขางตน โดยสวนที่ 2 ของบทความนี้  
จะเปนการรวบรวมความหมายหรือคำนิยามของ CSR 
มองจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร และจากความหมาย
หรือคำนิยามนี ้ บทความนี ้จะเร ิ ่มเจาะลึกเขาไป  
ในเนื้อหาของ CSR ในสวนที่ 3 ซึ่งเปนสวนหลักของ
บทความนี้ วา CSR มีผลทางเศรษฐศาสตรอยางไร? 
จริงหรือไมที่บริษัทที่สนใจใน CSR มักจะประสบผล
สำเร็จในการประกอบการทางธุรกิจที ่ดีกวาบริษัท  
ที่ไมสนใจใน CSR และควรหรือไม หรือจำเปนหรือไม 
ท ี ่บร ิษ ัทจะต องสนใจใน CSR ในแง ม ุมทาง
เศรษฐศาสตร สวนที่ 4 จะสรุปและกลาวถึงขอเสนอ
ทางการศึกษาเพิ ่มเติมและการกำหนดนโยบายที ่
เหมาะสม 

กอนที ่เราจะกลาวถึงความหมายของ CSR  
คงเปนการเหมาะที ่เราจะไดพูดถึงวิวัฒนาการของ
ระบบการบริหารธุรก ิจ และการจัดการในระบบ
ทุนนิยมเสรีในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใหเห็น

1. บทนำ



นักเศรษฐศาสตรมองความรับผิดชอบของภาคธุรกิจเอกชนตอสังคมอยางไร? 

คุณธรรม นำธุรกิจ 

วาบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนตอสังคมไดพัฒนา  
มาอยางไร? เปนที ่ทราบกันดีวา รูปแบบของการ
บริหารจัดการบริษัทในระบบทุนนิยมเสรีไดเปลี่ยนไป
มากตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง และการพัฒนาเทคโนโลยี Henderson 
(2005, 2007) ไดแบงการพัฒนารูปแบบของการบริหาร
จัดการบริษัทตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง
ปจจุบัน ออกเปน 3 ชวงเวลา คือ ชวงที่หนึ่ง ระหวาง
ทศวรรษที่ 1950 และ 1960 เปนชวงที่อาจเรียกไดวา
เป นระบบทุนน ิยมโดยผู จ ัดการ (Manager ia l 
Capitalism) โดยผูจัดการในบริษัทใหญๆ ในประเทศ
อุตสาหกรรมตะวันตกมีอำนาจในการตัดสินใจมาก  
ในการใชทรัพยากรของบริษัทเพื่อทำในสิ่งซึ่งจะทำให
บริษัทมีความสำเร็จในธุรกิจ ในชวงเวลานี้บทบาทของ
ผูถือหุนหรือเจาของบริษัทจะมีไมมากนัก 

ในชวงเวลาที่ 2 ซึ่งครอบคลุมทศวรรษที่ 1970 
ถึง 1990 เปนชวงที่บทบาทของผูจัดการบริษัท และ  
ถูกแทนที ่โดยผูถือหุ นหรือผู ลงทุนในบริษัท (หรือ
เจาของบริษัทนั่นเอง) ชวงนี ้เปนชวงที่เรียกวาเปน
ระบบทุนนิยมของผูลงทุน (Investor Capitalism) ใน
ชวงนี้ผูจัดการจะถูกกดดันใหทำหนาที่เพื่อสนองตอบ
คาความตองการของผูถือหุน หากผูจัดการไมสามารถ
สรางผลกำไรใหเปนที่นาพอใจของผูถือหุนไดก็มีโอกาส
ตองถูกเปลี่ยนตัวมากขึ้นกวาแตกอน 

ในชวงเวลาที ่ 3 คือ ชวงเวลาในทศวรรษ  
ที่ 2000 สภาพการสื่อสาร คมนาคม และการคาของ
โลกที่เปลี่ยนไปทำใหโลกเล็กลง ประชาชนมีความ  
ใกลชิดกันมากขึ้น ติดตอกันงายขึ้น และมีสวนรับรู
ความเปลี ่ยนแปลงและความเปนมาเปนไปในการ
บริหารจัดการของบริษัทมากขึ ้น บทบาทของทั ้ง  
ผู จ ัดการและเจาของบริษัท (ผู ถ ือหุ น) ถูกจำกัด  
ใหแคบลงโดยการมีสวนรวมและ/หรือสวนการรับรูของ
ประชาชนทั ่วไป ซึ ่งเปนทั ้งผู ซื ้อสินคาและบริการ  

ของบริษัท และผูสนับสนุนบริษัทในดานอื่น ๆ ชวงนี้
เองเปนชวงที่อยูในระบบทุนนิยมของการมีความรับผิด
ชอบตอสังคม (Socially Responsible Capitalism) และ
เปนชวงที่ความสำคัญของ CSR ไดถูกทำใหเผยแพร
กระจายออกไปอยางรวดเร็ว อยางไรก็ดี โดยความ
เป นจร ิงแล วความน ิยมใน CSR เก ิดข ึ ้นหล ัง
ปรากฏการณทางสังคมที่สำคัญอยางหนึ่งในชวงตน
ทศวรรษ 1980 ปรากฏการณที่วานี้คือ การที่องคการ
สหประชาชาติไดตั ้งคณะกรรมการขึ ้นมาคณะหนึ่ง
มีชื่อวา คณะกรรมการระดับโลกวาดวยสิ่งแวดลอม
และการพัฒนา (World Commission on Environment 
and Development หรือ WCED) เมื่อป ค.ศ. 1983   
โดยมี Dr. Gro Harlem Brundtland อดีตนายกรัฐมนตรี
ของนอรเวย เปนประธาน เพื่อศึกษาถึงปญหาที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ตอสภาวะแวดลอมของมนุษยและการใชทรัพยากร
ทางธรรมชาติของโลก ผลการศึกษาของคณะกรรมการ
ชุดนี ้ซ ึ ่งเร ียกกันโดยทั ่วไปวา Brundtland Report   
on Our Common Future ไดรับการตีพิมพเผยแพร  
ในป ค.ศ.1987 ไดกลาวถึงการพัฒนาที่เหมาะสม  
หรือพึงประสงคของมนุษยชาติ โดยเรียกการพัฒนานี้วา 
“การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) 
โดยใหความหมายอยางกวาง ๆ วาเปนการพัฒนาที่
มุงมั่นที่จะสนองตอบตอความตองการและความมุงหวัง
ของประชากรโลกในปจจุบัน โดยไมใหมีผลไปบั่นทอน
ความสามารถในการทำอยางเดียวกันของประชากร
โลกในอนาคต” ซึ่งเมื่อขยายความแลวใหหมายถึง  
การพัฒนาที่มีสวนประกอบของ 3 สิ่งพรอม ๆ กัน คือ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การปกปองสิ่งแวดลอม และ
การพัฒนาทางสังคม 

ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี  
สารสนเทศ ทำให คอมพิวเตอร และการส ื ่อสาร
โทรคมนาคมแพรขยายมากขึ้น มีสวนชวยในการขยาย

สำนักงาน ป.ป.ช. 

การคาระหวางประเทศและความสัมพันธระหวาง
ประเทศในดานอื่น ๆ จึงอธิบายไดวาเพราะเหตุใด
บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในยุคทศวรรษ 1990 ตอ
ทศวรรษ 2000 จึงมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก การลมสลาย
ของระบบสังคมนิยมของโซเวียตและประเทศในยุโรป
ตะวันออกในชวงปลายทศวรรษ 1980 มีสวนชวยให
ระบบทุนนิยมเสรีที่ภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทเปนตัว
ละครหรือผูเลนหลักในระบบเศรษฐกิจไดรับการขยาย
บทบาทยิ ่งมากขึ ้นไปอีก ดูเหมือนวาธุรกิจเอกชน  
จะแสดงบทบาทเป นพระเอกมากข ึ ้นในกระแส  
โลกาภิวัตนที่เกิดขึ้นอยูหรือเปนอยูในปจจุบัน 

ในภาพของการบริหารจัดการภาคธุรกิจโดย
ทั ่วไปแลว บทบาทที ่เพิ ่มขึ ้นนี ้ก็คือบทบาทในการ  
ชวยสังคม ซึ่งโดยปกติเปนเรื ่องที่อยูในความรับผิด
ชอบของรัฐบาล ที ่เปนเชนนี ้อาจจะเปนเพราะวา
รัฐบาลทำไดไมเต็มที่เพราะขาดทรัพยากร หรือเพราะ
วาระบบราชการไมคอยมีประสิทธิภาพเทาที่ควร หรือ

เช ื ่องช าสู การทำงานของภาคธุรก ิจเอกชนไมได  
ตัวอยางของการมีสวนรวมของภาคธุรกิจเอกชนใน
เรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมจะเห็นไดจาก
แนวนโยบายของคณะมนตรีระดับโลกของภาคธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for 
Sustainable Development หรือ WBCSD) ซึ ่งเปน
องคกรของภาคธุรกิจเอกชน ประกอบดวยผูบริหาร
ระดับสูง (CEOs) ของบริษัทตาง ๆ ในหลายประเทศ 
(สำนักงานกลางตั้งอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด) 
ไดระบุถึง CSR วาเปนพันธกิจของภาคธุรกิจเอกชน  
ที่สงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยควรทำงานรวมกัน
กับพนักงานลูกจาง ครอบครัวของคนงานเหลานี ้ 
ชุมชนทองถิ่นและสังคมสวนรวม เพื่อทำใหคุณภาพชีวิต
ของคนเหลานี้ดียิ ่งขึ้น จะสังเกตเห็นวาความเขาใจ  
ของผูนำขององคกรนี้ไมไดพูดถึงเรื ่องของกำไรและ
ความตองการของผูถือหุนแตอยางใด 

ตรงนี้เองเปนจุดที่นักเศรษฐศาสตรจะสามารถ
กระโดดเข ามาร วมวงส ังสรรค ด วยได  ในทาง



นักเศรษฐศาสตรมองความรับผิดชอบของภาคธุรกิจเอกชนตอสังคมอยางไร? 

คุณธรรม นำธุรกิจ 

เศรษฐศาสตรนั้น เมื่อตกลงกันไดแลววาวิธีที่จะทำให
เก ิดประสิทธิภาพสูงสุดของการใชทร ัพยากรที ่ม ี  
อยูจำกัด คือการแบงงานกันทำตามความสามารถ
หรือความเหมาะสม (Division of Labour) แลวในแตละ
งานผูที ่เกี ่ยวของก็จะดำเนินการใหไดประโยชนสูง  
โดยใชตนทุนต่ำสุด ซึ่งหมายความถึงการคิดคนวิธีการ
ใหม ๆ ที่จะเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน และเพิ่มคุณภาพ
ของงานนั้น ๆ ดวย ถางานที่วานี ้คืองานทางดาน  
ผูผลิตสินคาหรือการใหบริการผูที่เกี่ยวของคือผูบริหาร
ในภาคธุรกิจเอกชน ก็จะมีเปาหมายที่จะทำใหองคกร
หรือบริษัทของตนมีกำไรสูงสุดจากการผลิตสินคาหรือ
บริการที่มีคุณภาพสูงสุด ตนทุนต่ำสุด ในราคาที่ผูซื้อ
ยินดีซื้อสูงสุด 

เม ื ่อป  ค.ศ. 1970 ศาสตราจารย  Milton 
Friedman นักเศรษฐศาสตรมีชื่อชาวอเมริกัน ซึ่งตอมา
ไดร ับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรไดเปดฉาก
วิจารณแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมของ
ภาคธุรกิจเอกชน (Friedman, 1970) จะสังเกตวา  
ในขณะนั ้นคำวา CSR ยังไมเกิด แตคำวาความ  
รับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) มีการ  
พูดถึงกันบางแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในความหมาย
วา บริษัทที ่ด ีม ีความรับผิดชอบควรจะเอาใจใส  
เรื ่องทางสังคมเพิ่มขึ้นดวย Friedman ซึ่งเปนที่รู จัก  
กันดีต ั ้งแตสมัยนั ้นแลวว าเปนผู สนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีอยางยิ่งยวด จะทำทุกวิถีทาง  
ที ่จะไมแทรกแซงกลไกตลาด แตจะปลอยใหมีการ  
แขงขันโดยเสรี และหากมีความจำเปนอันใดที่จะตอง
มีการดำเนินการเพื่อผลหรือสวัสดิการทางสังคม ก็จะ
ปลอยใหเปนหนาที่ของรัฐบาลเฉพาะเทาที่จำเปน 

Friedman อ างว าผู จ ัดการบร ิษ ัทมีหนาท ี ่  
ความรับผิดชอบโดยตรงและอยางเปนทางการหรือที่

เรียกเปนภาษาอังกฤษวา Fiduciary Duty ตอผูถือหุน
หรือเจาของบริษัทเทานั้น และการทำหนาที่ดังกลาว  
ใหประสบความสำเร็จก็คือ การเพิ่มกำไรของบริษัท
เปนสำคัญ แตการเพิ ่มผลกำไรนี ้จะตองเปนไป  
โดยถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชอยูในขณะ
นั้นโดยไมมีการโกงหรือหลอกลวง แนนอนวาผูจัดการ  
คนน ี ้อาจม ีจ ิตอ ันเป นก ุศล ชอบท ี ่บร ิจาคเง ิน  
เพ ื ่ อสาธารณประโยชน หร ือช  วยเหล ือก ิจการ  
ทางดานสังคม แตเงินบริจาคหรือเวลาของผูจัดการ  
คนนี้จะตองเปนเงินหรือเวลาสวนตัว ไมใชเงินหรือ
เวลาของบริษัท ถาเขาทำเชนนี้โดยไมใชเงินหรือเวลา
ตัวเองแลว ผลตอบแทนของผูถือหุนลดลงก็แสดงวา
เขาใชเงินของผูถือหุนนั้นเอง หรือหากเขาทำเชนนี้แลว
ทำใหราคาสินคาหรือบริการของบริษัทสูงขึ้น ก็แสดง
วาเขากำลังใชเงินของผูบริโภคนั้นเอง Friedman ไดพูด
เกี่ยวกับเรื ่องนี้ไวอยางนี้ “ในระบบเศรษฐกิจเสรีที ่
เอกชนเปนเจาของทุน ผูจัดการบริษัทเปนลูกจางของ
บริษัทนั้น ๆ ผูจัดการคนนี้มีความรับผิดชอบโดยตรง
ตอนายจางของตน ความรับผิดชอบที่วานี้คือ การ
บริหารจัดการบริษัทใหเปนไปตามความประสงคของ
เจาของ ซึ่งโดยทั่วไปก็หมายถึง ทำรายไดใหมากที่สุด
ภายใตเงื ่อนไข หรือกฎหมายของสังคมในรูปของ
กฎหมายและประเพณีที่ดีงาม” (Friedman, 1970) 

เพราะฉะนั้นในความเห็นของ Friedman แลว 
ความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทเอกชนมองจาก
มุมมองของผูจัดการบริษัทแลวไมมีหรือไมตองมี  
หากจะตองบังคับใหผู จัดการเหลานี ้ทำตัวเหมือน
ขาราชการ หรือหนวยงานของรัฐที ่ร ับผิดชอบงาน  
ทางดานสังคมดวย ระบบเศรษฐกิจที่วาก็จะกลายเปน
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ไมใชระบบแบบ
ทุนนิยมเสรีอีกตอไป1 

1 Peter Drucker (1986) ปรมาจารยทางดานการตลาดของสหรัฐอเมริกา ไดกลาวไววา “ความรับผิดชอบประการแรกของธุรกิจ 
คือ การหากำไรที่เพียงพอที่จะครอบคลุมตนทุนในอนาคต หากความรับผิดชอบทางสังคมสวนนี้ยังไมเกิดความรับผิดชอบทาง
สังคมอื่น ๆ ก็ไมสามารถเกิดได” 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ถามองอยางผิวเผินแลวจะมองวาความคิดของ 
Friedman เกี ่ยวกับ CSR ในความหมายที ่ใชหรือ  
รู จ ักก ันอยู ในป จจ ุบ ันเป นความคิดส ุดโต งก ็ได   
นักเศรษฐศาสตรสวนใหญในเวลาตอมามิไดมอง
บทบาทของผูจัดการเฉพาะเปน “ลูกนอง” (Agent)  
ที่ตองทำกำไรให “ลูกพี่” (Principal) คือผูถือหุนหรือ
เจาของบริษัทใหมากที่สุดแตเพียงอยางเดียว เปนไป
ได ว าผู ถ ือห ุ นเองอาจจะเสนอแนะหร ือแนะนำ  
แมกระทั่งบังคับ ใหผูจัดการบริษัทมีแผนการบริหาร
จัดการที ่ช วยสังคม นอกเหนือไปจากการบริหาร
จัดการกิจกรรมของบริษัทแตอยางเดียวเทานั้นก็ได  
ดังนั้น การตีความบทบาททางสังคมของบริษัทธุรกิจ
เอกชนในปจจุบันอาจจะกวางกวาความหมายที ่ 
Friedman มีอยูในใจ ในที่นี้เราจะหยิบยกความหมาย
หร ือคำน ิยามทางเศรษฐศาสตร ของ CSR ของ  
นักเศรษฐศาสตรเพียง 2 หรือ 3 คน เพื่อใหเห็นแนวทาง
หรือทิศทางการสื ่อความหมายทางเศรษฐศาสตร  
ของ CSR 

ยกตัวอยางเชน ศาสตราจารย David Henderson 
แหงสหราชอาณาจักร (Henderson, 2001, 2007)   
อาจจะไม ได  พูดถ ึงคำน ิยามของ CSR ในทาง
เศรษฐศาสตรโดยตรง หากแตใชความหมายของ CSR 
เหมือนกับที ่ WBCSD ไดวางกรอบไวตามที ่เราได  
กลาวถึงแลวแตตน ในสวนที่วาดวยการพัฒนาแบบ  
ยั ่งยืน หรือที ่เรียกขานกันอีกลักษณะหนึ่งวา CSR 
หมายถึง การบรรลุถึงวัตถุประสงคหลัก 3 ประการของ
การทำธุรกิจในปจจุบัน (หรือที่เรียกเปนภาษาอังกฤษวา 
“Triple Bottom Lines”) คือการประสบความสำเร็จ  
ในทางเศรษฐก ิจโดยม ีกำไร (Prof i ts ) ในทาง  
สิ่งแวดลอมโดยการรักษาสิ่งแวดลอมของโลกเอาไว 
(Planet) และในทางสังคมโดยทำใหคนมีความสุข 
(People) แต Henderson ก็ใชแนวคิดหรือความเขาใจ
เชิงเศรษฐศาสตรโจมตีความหมายของ CSR ตามที่

กลาวถึงขางตนวา เลื่อนลอย (Vague) ไมสามารถใช
เปนหลักการหรือแนวทางในระดับปฏิบัติในสภาพ
ความเปนจริงได นอกจากนี้ ความเขาใจที่วา CSR มี
ความสำคัญและความจำเปนที ่ตองนำมาใชเพราะ  
โลกในปจจุบันประสบกับความลมเหลวในบทบาท  
ของรัฐบาลในกระแสโลกาภิวัตน ทำใหภาคธุรกิจ
เอกชนตองออกมาแสดงบทบาทเพิ่มขึ้นนั้น Henderson 
ก็เห็นวาไมเปนความจริง และการเขามามีบทบาทใน
สังคมที่มากขึ้นของภาคธุรกิจเอกชนอาจมีผลทำให
เกิดความไรประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรหรือการ
แขงขันในระบบเศรษฐกิจ อาจทำใหการเจริญเติบโต
ลดลง และเปนผลเสียหรือผลรายตอสวัสดิการของ
ประชาชนดวยซ้ำ โดยรวมก็คือนักเศรษฐศาสตรคนนี้ก็
ไมคอยศรัทธาตอ CSR ดวยอีกคน 

นักเศรษฐศาสตรกลุ มหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
Harvard พยายามจะใหความหมายของ CSR ดวย
ความเปนกลางมากขึ้นโดยใชการศึกษาเชิงประจักษ  
ที่หาความสัมพันธในเชิงปริมาณระหวางผลสัมฤทธิ์
ของการประกอบการทางธุรกิจและระดับความสนใจ
บทบาทของธุรกิจนั้นตอสังคม แนวคิดเชนนี้ดูจะตรง
ความหมายในทางเศรษฐศาสตรของ CSR มากที่สุด 
ยกตัวอยางเชน Paul R. Portney (2005, 2008)   
อธิบายวา CSR คือรูปแบบของกิจกรรมที่บริษัทธุรกิจ
เอกชนกระทำเปนปกติที่นอกเหนือไปจากภารกิจหรือ
กิจกรรมที ่ตองกระทำตามกฎหมาย หรือระเบียบ
ปฏิบัต ิ ในสวนที ่ เก ี ่ยวกับสภาพแวดลอม ความ
ปลอดภัย และสุขภาพของคนงาน และการลงทุน  
ในชุมชนซึ่งบริษัทธุรกิจนั้นดำเนินกิจการอยู หรือพูด
อยางงาย ๆ ก็คือ CSR เปนสิ่งที่บริษัททำเกินไปจาก  
สิ่งตองทำหรือถูกบังคับใหทำ (Beyond - Compliance 
Activities) นั่นเอง 

Einer Elhauge (2005) อธิบายความหมายของ 
CSR ใหแคบลงไปอีก โดยกลาววา CSR หมายถึง  
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การยอมเสียสละกำไรของบริษัทเพื ่อกิจกรรมหรือ
ประโยชนทางสังคม (Sacrificing Profits in the Social 
Interest) ความหมายนี้เขาใจงายและสามารถใชเปน
เง ื ่ อนไขในการทดสอบความส ัมพ ันธ  ระหว  าง  
การบริหารจัดการเพื่อใหบริษัทมีกำไรและการตัดสินใจ 
เสียสละกำไรสวนหนึ่งไปในการทำกิจกรรมทางสังคม 
แนวทางการมอง CSR ในแนวนี้เองที่นักเศรษฐศาสตร
หลายคนใชเพื่อศึกษาตอเพื่อใหทราบถึงความหมาย 
และความสำคัญที่แทจริงของ CSR2 

จากแนวทางการใหคำนิยามของ CSR วาคือ 
สวนแบงของกำไรบริษัทที่ใชไปในกิจกรรมทางสังคม 
ทำใหนักเศรษฐศาสตรกลุ มหนึ ่งซึ ่งประกอบดวย 
ศาสตราจารย Forest L. Reinhardt ศาสตราจารย 
Robert N. Stavins และศาสตราจารย Richard H.K. 
Victor สามารถทำการศ ึกษาเพ ิ ่มเต ิมเก ี ่ยวก ับ
ประสบการณการใช CSR ในธุรกิจเอกชนทั ้งใน
ประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลวและประเทศที่กำลัง
พัฒนา นักเศรษฐศาสตรที ่สอนและวิจัยทางดาน  
การบริหารธุรกิจและการจัดการเหลานี้ (Reinhardt, 
Stavins and Vietor, 2008) ไดตั้งโจทยหรือคำถามเกี่ยว
กับ CSR ไว 4 ขอ ดังนี้ 

1. บริษัทอาจเสียสละกำไรเพื่อประโยชนของ
สังคมไดหรือไม? 

2. บริษัทสามารถเสียสละกำไรเพื่อประโยชน
ของสังคมอยางตอเนื่องไดหรือไม? 

3. ในความเปนจริง บริษัทเสียสละกำไรเพื่อ
ประโยชนทางสังคมหรือไม? และ 

4. บริษัทควรเสียสละกำไรเพื่อประโยชนทาง
สังคมหรือไม? 

คำถามที่ 1 : บริษัทอาจเสียสละกำไรเพื่อ
ประโยชนของสังคมไดหรือไม? 

คำถามนี้เปนคำถามในเชิงกฎหมาย กลาวคือ
ในประเทศต าง ๆ ม ีกฎหมายท ี ่กำหนดหนาท ี ่  
ความรับผิดชอบของบริษัท หรือองคกรทางธุรกิจอื่น ๆ 
อยางไรบาง? การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กฎหมาย
กำหนดอาจทำไดหรือไม? อยางไร? ทั้งนี ้เพราะวา 
CSR หมายความถึงกิจกรรมที่อยูนอกเหนือไปจาก
หนาที่พื้นฐานที่กำหนดในกฎหมาย 

Reinhardt, Stavins and Vietor (RSV) ไดอธิบาย
ว าม ีหล ักหร ือทฤษฎีเก ี ่ยวก ับว ัตถ ุประสงค ทาง
กฎหมายของบริษัท (Corporation) อยางนอย 4 หลัก
หร ือทฤษฎีด วยก ัน หล ักแรกค ือ หล ักว าด วย  
ความสำคัญลำดับแรกของผูถือหุ น (Shareholder 
Primary) ซึ่งคลาย ๆ กับแนวคิดของ Friedman ที่กลาว
ถึงแลวขางตน หลักที่สองคือ หลักการทำหนาที่จัดสรร
ผลประโยชน  โดยคณะกรรมการบร ิษ ัทจากการ
ประกอบธุรกิจใหผู ถือหุ นซึ ่งถือเสมือนเปนเจาของ
ปจจัยการผลิต เนื ่องจากผูถือหุนอาจจะลำบากใจ  
ในการที่จะลงทุนบางอยางที่อาจไมไดผลตอบแทน  
คืนมา หลักที่สามคือ หลักการใหผูจัดการบริษัทมี
อำนาจในการพิจารณาดำเนินการกิจกรรมดานสังคม  
ที่เปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีที ่ทำสืบเนื ่อง  
กันมาในสวนนี้ถาเปนในประเทศสหรัฐอเมริกาแลว 

2 Martin Daniel Siyaranamual (2007) เปนนักเศรษฐศาสตรอีกคนหนึ่งที่มีมุมมองเกี่ยวกับความหมายของ CSR ที่นาสนใจ 
เขามองวา CSR คือการที่บริษัทเอกชนขายสินคาเอกชน (Private Goods) ไปพรอมๆ กับการจัดหาสินคาสาธารณะ (Public Goods) 
ใหแกสังคม 

นักเศรษฐศาสตรสามารถใชเครื่องมือตาง ๆ ทางวิชาการ ไมวาจะเปน

เครื่องมือทางดานคณิตศาสตร สถิติ หรือการทดลองทางสังคมอื่น ๆ  

เพื่อจะโนมนาวใหผูฟงเห็นวาหรือยอมรับวาการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรนั้น 

มีตรรกะหรือความมีเหตุมีผล และมีความคงเสนคงวาที่นาเชื่อถือได 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ทางฝายตุลาการจะยึดหลักสิทธิการตัดสินใจของฝาย
ธุรกิจ (Business Judgment Rule) กลาวคือ ทางฝาย  
ผูพิพากษาจะไมเขาไปกาวกายอำนาจการตัดสินใจ
ทางธุรกิจของผูจัดการบริษัท ในประเทศอื่นที่ใชระบบ
กฎหมายแนวหลักปฏิบัติทั่ว ๆ ไป (Common Law 
System) เช น ประเทศสหราชอาณาจ ักรหร ือ
ออสเตรเลียก็จะใชหลักเกณฑเดียวกัน สวนหลักที่สี่
นั ้น เปนหลักที ่สนับสนุนใหบริษัทมีบทบาทในทาง
สังคมอยางเต็มที่ ทั้งหมดนี้แสดงวาแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทที่เหมาะสมของบริษัทตอ CSR มีหลักหรือ
ทฤษฎีสนับสนุนไดตั้งแตไมยอมใหบริษัททำอะไรนอก
จากหากำไรสูงสุดอยางเดียวจนถึงชวยสังคมไดอยาง
ออกหนาออกตา คำถามคือ เราเลือกอยางไร? 

คำถามที่ 2 : บริษัทสามารถเสียสละกำไร
เพื่อประโยชนทางสังคมอยางตอเนื่องไดหรือไม? 

ถึงแมกฎหมายจะไมไดหามไววาบริษัทจะนำ  
ผลกำไรไปทำกิจกรรมทางสังคมไดโดยเสรี แตอยาง
นอยจะตองทำหนาที ่ความรับผิดชอบตอผูถือหุ น 
(Fiduciary Duty) ใหเสร็จสิ้นกอน แลวจึงจะทำสวนที่
เกินไปจากที่ตองทำตามกฎหมาย ประเด็นก็คือวา  
ถึงแมบริษัทดังกลาวจะเสียสละกำไรเพื่อทำกิจกรรม
ทางสังคมไดแตก็ไมไดหมายความวาจะสามารถทำ
กิจกรรมดังกลาวไดอยางยั่งยืนหรือตอเนื่องภายใต  
การแขงขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรง RSV ไดกลาวถึง
เหตุผล 6 ประการวาทำไมบริษัทจึงอยากจะสนใจทำ
กิจกรรมดาน CSR คือ 

(1) ตองทำตามกฎเกณฑหรือระเบียบของรัฐ
เหมือนกับบริษัทอื่น ๆ ทุกบริษัทในโครงการบางอยาง
ที่มีผลทางสังคมรวมกัน 

(2) กิจกรรมที่ทำนั้น มิไดเปนภาระแกบริษัท  
แตอยางไร เชน บริษัทขายอาหารเอาอาหารเหลือไป
บริจาคใหผูยากไร เปนตน 

(3) เปนไปไดวากิจกรรมทางสังคมที่บริษัททำ
อาจจะชวยลดคาใชจายอื่น ๆ ของบริษัทมากกวา  
คาใชจายในกิจกรรมทางสังคมที่บริษัทตองเสียไป 

(4) กิจกรรมทางสังคมที ่ว าอาจจะชวยเพิ ่ม  
รายไดของบริษัท 

(5) บร ิษ ัทต ั ้ งใจจะทำก ิจกรรมทางส ังคม  
นอกเหนือไปจากที ่กำหนดไวในกฎหมาย เพื ่อให  
ภาพลักษณของบริษัทดูดีในสายตาของผูคุมกฎหรือ
รัฐบาลเพื่ออาจจะไดรับการปฏิบัติที่ดีในอนาคตหรือ
ในโอกาสอื่น 

(6) ในทางกลับกัน บริษัทอาจจะตั ้งใจทำ
กิจกรรมทางสังคมใหเกินเลยไป เพื่อกระตุนใหมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหรือระเบียบใหไปในทิศทางนั้น เพื่อ
เอาชนะคูตอสูทางธุรกิจ 

คำถามที ่ RSV ถามตอไปก็คือวา ภายใต
เงื ่อนไขอะไรจึงจะมีความเหมาะสมหรือเปนไปได  
ทางเศรษฐศาสตรที ่บริษัทจะยอมเสียสละกำไรเพื่อ 
CSR ในกรณีนี้บริษัทอาจจะทำกิจกรรมดาน CSR (1) 
โดยสมัครใจ (2) โดยไมคอยเต็มใจแตถูกบีบใหทำ 
สำหรับบริษัทที่สมัครใจทำ CSR ดวยความเต็มใจอาจ
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เปนเพราะวาบริษัทไดประโยชนจาก CSR มากกวา
ตนทุนที่เสียไป (จากสวนแบงของกำไรบริษัท) และใน
หลาย ๆ กรณี ผูบริโภคบางคนหรือบางกลุมยินดีที่จะ
จายเงินเพื ่อซื ้อสินคาที ่ผลิตจากวิธีที ่เปนมิตรกับ  
สิ่งแวดลอมในราคาที่สูงขึ้นกวาสินคาโดยทั่วไป หรือ
ลูกจางหรือคนงานของบริษัทอาจจะแสดงตัวชวย
งานการกุศลโดยไมคิดคาจาง หากการกระทำดังกลาว
มีสวนในการสรางภาพความเอาใจใสตอสังคมของ
ลูกจางหรือเจาพนักงานของบริษัทนี้ ซึ่งจะสงผลดีตอ
การอุดหนุนสินคาหรือบริการของบริษัทนี้ตอไป 

สำหรับบริษัทที่ “จำใจ” ตองทำกิจกรรมดาน 
CSR เพราะถูกแรงกดดันทางสังคมที่ไมอาจหลีกเลี่ยง
ไดนั ้น ก็ไมไดหมายความเสมอไปวาการจำใจมี
กิจกรรมดาน CSR จะมีแตผลเสียเสมอไป อันที่จริงแลว 
บริษัทในสภาพดังกลาวอาจคำนวณของตนทุนของ
การกระทำดังกลาวอยูในตนทุนการผลิตของบริษัท
ทั้งหมด เพราะฉะนั้นก็จะไมถือวากิจกรรมดังกลาวเปน
ภาระของบริษัทที่ตองเผชิญนอกเหนือความคาดหมาย 
และในบางกรณีอาจถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายที่  
ไมอาจเอาคืนได (Sunk Cost) และไมมีผลตอการรับ
นโยบายเพื่อหากำไรสูงสุดของบริษัทแตอยางใด 

คำถามที่ 3 : มีบริษัทยอมเสียสละกำไรเพื่อ 
CSR จริงหรือ? 

คำถามนี้เราไดตอบไปแลวในทางหลักการวา 
อาจจะมีหรือไมมีก็ไดแลวแตเหตุผลของแตละบริษัท 
แตคำตอบที่เปนจุดเนนของสวนนี้จะเปนคำตอบที่
อาศัยการศึกษาในเชิงประจักษ กลาวคือ จะมีการ
ศึกษาพฤติกรรมของบริษัทตาง ๆ ที่เคยรวมอยูใน
กิจกรรม CSR วาจริงหรือที่มีการเสียสละกำไรจริง ๆ

เรื่องนี้ Portney (2005, 2008) ไดรวบรวมผลการศึกษา
ในเชิงประจักษของนักวิจัยหลายคนซึ่งพยายามหาวิธี
ตอบคำถามขางตนโดยคำนวณความแตกตางของ  
ผลกำไรระหวางบริษัทที่ทำ CSR หรือมีโครงการ CSR 
กับบริษัทที่ไมไดทำหรือไมมีโครงการ CSR ยกตัวอยาง
เชน RSV (2008, หนา 23-24) ไดอางรายงานผล  
การศึกษาของ Margolis, Elfenbein and Walsh (2003) 
ซึ่งไดทำการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์
ทางการเงิน (Financial Performance) กับการมีกิจกรรม
ทางธุรกิจที ่มีผลตอสังคม (Socially Responsible 
Business Practices) และไดพบวารอยละ 27 ของ
บริษัทที่เปนตัวอยางของการศึกษาทั้งหมด 169 บริษัท
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธในเชิงบวก รอยละ 58  
ไมแสดงผลอยางใดอยางหนึ่งที่มีสาระสำคัญในเชิง
สถิติ และรอยละ 2 แสดงผลในทางลบ จากการศึกษา
ครั้งนี้ Margolis, Elfenbein and Walsh จึงสรุปวาโดย
ทั่วไปแลว CSR มีผลนอยตอการมีกำไรของบริษัท3 

ยังมีงานวิจัยเชิงประจักษอีกหลายชิ้นที่ Portney 
และ RSV สำรวจ ซึ ่งผลก็ออกมาคลาย ๆ กันคือ 
บริษัทสวนใหญจะรวมเอากิจกรรมทางดานสังคมเปน
สวนหนึ่งของการทำธุรกิจโดยทั่วไป เชน การลงทุน
ดานโฆษณา หรือการวิจัยและพัฒนา (R&D) เปนตน 
ไมปรากฏชัดเจนวามีบริษัทใดยอมเสียสละกำไรของ
บริษัทเพื่อทำกิจกรรมทางสังคมอยางไมบันยะบันยัง 
หากแตจะทำกิจกรรมทางสังคมที่ในที่สุดแลวจะมีผลดี
ตอกำไรหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเงินของบริษัทในที่สุด 
แตอยางไรก็ตามมีการวิจัยจำนวนไมนอยที่ Portney 
และ RSV ไมไดพูดถึง แตใหผลการศึกษาในทาง  
ตรงกันขาม ยกตัวอยางเชน Orlitzky, Schmidt and 

3 อยางไรก็ตาม RSV ไดตั้งขอสังเกตวาถึงแมผลในทางตรงจะบอกวา CSR ไมมีผลตอกำไรของบริษัท แตผลในทางกลับกันจะมี  
น้ำหนักหรือความเกี่ยวของมากกวา กลาวคือ บริษัทที่มีกำไรดีจะมีความโนมเอียงที่จะทำ CSR มากกวาบริษัทที่ไมคอยมีกำไร 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

Rynes (2003) ไดใชวิธีวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ทางดานสังคม
และสิ ่งแวดลอมของบร ิษ ัท (Corporate Social /
Environmental Performance หรือ CSP) กับความ
สำเร็จหรือผลสัมฤทธิ ์ทางดานการเงิน (Corporate 
Financial Performance หรือ CFP) นักวิจัยกลุมนี้ไดพบ
วาจากการนำขอมูลจากผลการศึกษา 52 ชิ ้น มา
ศึกษาเปรียบเทียบในรูปแบบจำลองเดียวกัน (Meta - 
Analysis) ซึ่งเทียบเทากับการมีขอมูลตัวอยางเกือบ 
34,000 ตัวอยาง ผลการศึกษาแสดงอยางชัดเจนวา 
กิจกรรมหรือความสนใจตอสังคมมีผลในทางบวก  
ตอผลกำไรหรือความสำเร็จทางการเงินของบริษัท
อยางชัดเจน กลาวอีกอยางหนึ่งคือ บริษัทที่ลงทุนทาง
ดาน CSR มีแนวโนมจะไดผลตอบแทนในดานผลกำไร
สูงกวาบริษัทที่ไมมีกิจกรรมหรือการลงทุนทางดาน
สังคมและสิ่งแวดลอม 

เมื่อสรุปผลการวิจัยเชิงประจักษทั ้งหมดแลว 
ขณะนี ้คงยังไมสามารถพูดไดเต ็มปากเต็มคำวา  
การลงทุนทางดานสังคมจะมีผลบวกหรือลบตอ  
ผลประกอบการของบริษัทอยางหนึ่งอยางใด บางที
บทสรุปของ RSV ในเรื่องนี้อาจจะมีความเหมาะสมดี
ที่สุดก็ได เมื่อนักวิจัยกลุมนี้กลาววาบริษัทบางบริษัท
อาจทำกำไรในระยะยาวจากกิจกรรมทางสังคมบาง
กิจกรรมในบางเวลา (RSV, 2008, หนา 25) 

คำถามที่ 4 : บริษัทควรเสียสละกำไรเพื่อ
ผลประโยชนของสังคมหรือไม? 

คำถามนี ้ เป นคำถามในเช ิงปทัสฐานนิยม 
(Normat ive Quest ion) กล าวค ือ ไม ต ั ้ งอยู บน  
หลักเกณฑที่ทุกคนเห็นดวยทั้งหมด แตขึ้นอยูกับผูตอบ
แตละคน เพราะฉะนั้นคงเปนการยากที่จะหาคำตอบ
สุดทายได แตอยางไรก็ตาม ในทางเศรษฐศาสตร  
เรามีวิธีที ่จะรับมือกับคำถามในทำนองนี้โดยการใช

หลักวาผูจัดการบริษัทหรือเจาของบริษัทจะทำอะไรก็
แลวแตจะใชหลักเกณฑวาตนทุนที่เพิ่มขึ้นตอหนวย
ของกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นนั้น จะไมสูงกวากำไรหรือผล
ประโยชน จากหนวยก ิจกรรมเด ียวก ันน ั ้น และ  
จุดสมดุลของการลงทุนจะอยูที่ตนทุนและผลประโยชน
สวนเพิ ่มตอหนวยกิจกรรมที่เพิ ่มขึ ้นมีขนาดเทากัน  
ผู จัดการอาจมีการวัดผลประโยชนและตนทุนของ
กิจกรรมที่นอกเหนือจากทางเศรษฐกิจ (Non-Economic 
Activities) หรือกิจกรรมที่มองเห็นหรือจับตองไมได 
(Non-Tangible Activities) ที่สามารถนำมาเปรียบเทียบ
ในทางเศรษฐศาสตรได 

ในบทความนี้เราไดพิจารณาถึงความรับผิดชอบ
ของภาคธุรกิจเอกชนตอสังคมหรือ CSR จากมุมมอง
ของนักเศรษฐศาสตรซึ ่งศึกษาพฤติกรรมการเลือก  
ของคนในสังคมภายใตสมมุติฐานของอรรถประโยชน
ส  วนตนเป นท ี ่ ต ั ้ ง และการ เก ิ ดค  า เส ี ย โอกาส 
(Opportunity Cost) ในทุกการเลือกภายใตขอสมมุตินี้
นักเศรษฐศาสตรมองวา ผูจัดการบริษัทซึ่งตองทำงาน
สนองตอบตอความตองการของเจาของบริษัท (หรือ  
ผูถือหุ น) มีขอตองพิจารณาวาจะตัดสินใจดำเนิน
กิจกรรมที่มีผลทางสังคมนอกเหนือจากหนาที ่หรือ
วัตถุประสงคโดยตรงของบริษัทอยางไร หรือมากนอย
เพียงใด? ถาหากทางผูถือหุนหรือเจาของบริษัทมิไดสั่ง
ใหทำกิจกรรมดาน CSR ผูจัดการคนนี้ก็อาจไมมีภาระ
ความรับผิดชอบอยางเปนทางการที ่จะตองไปยุ ง  
เกี่ยวกับ CSR นั้น แตถาหากจะทำก็เปนการตัดสินใจ
สวนตัวของผูจัดการโดยไมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของบริษัทแตอยางใด แตถาเปนนโยบายของบริษัท
ผานมติของผู ถ ือหุ น การตัดสินใจทำ CSR ของ  
ผูจัดการก็อาจจะมองไดวาเปนสวนหนึ่งของตนทุนการ
บริหารจัดการ ซึ่งอาจจะตองไดรับผลตอบแทนคืนมา



นักเศรษฐศาสตรมองความรับผิดชอบของภาคธุรกิจเอกชนตอสังคมอยางไร? 

คุณธรรม นำธุรกิจ 

ในรูปของราคาสินคาหรือบริการที่สูงขึ้น หรือตนทุน
การประกอบการในดานอื่น (เชน คาจางหรือคาใชจาย
บริษัทดานอื ่น) ที ่ลดลง หรือบริษัทอาจมีนโยบาย  
ที่ตองการสงเสริมใหเกิดประโยชนทางสังคมจริง ๆ 
โดยยอมลดกำไรของบริษัทลง แตก ็เปนไปไดว า  
ภาพลักษณของบริษัทที่ดีจากการทำ CSR ดังกลาว  
จะมีผลทำใหความตองการสินคาหรือบริการของ
บริษัทนั้นสูงขึ้นโดยความรูสึกที่ดี (Goodwill) ของผูซื้อ
หรือผูบริโภคที่มีตอบริษัท ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา 
โดยมุมมองของนักเศรษฐศาสตรแลวไมมีอะไรที ่  
ไดมาฟรี ๆ หรือมีการตัดสินอะไรที่เกิดขึ้นโดยไมมี
ตนทุน คำตอบสุดทายอยูที ่การสรางความสมดุล
ระหวางตนทุนและผลประโยชนของการเลือกทุกอยาง 
โดยการเลือกสุดทายคือการเลือกที่มีประโยชนสุทธิ
สูงสุด 

เพราะฉะนั้นคำถามที่วาบริษัทหรือภาคธุรกิจ
เอกชนควรจะตองเอาใจใสตอ CSR หรือไมจึงเปน
คำถามที ่จะต องนำประเด ็นหร ือหล ักค ิดในทาง
เศรษฐศาสตรมาพิจารณาดวย เพราะการตัดสินใจ  
ทุกอยางของบริษัทมีผลตางตอบแทนหรือการไดอยาง/
เสียอยาง (Trade Off) ทั ้งสิ ้น ที ่สำคัญที ่ส ุดคือ  
ผู  ร ับผ ิดชอบการบร ิหารงานของบร ิษ ัทจะต อง  
ดำเน ินการให ธ ุรก ิจอยู  ได ก อน โดยการม ีกำไร  
พอสมควรหรืออยางนอยที ่ส ุดคือไมขาดทุน แต  
การอยูไดนี ้ก็ไมไดหมายความจะตองทำทุกวิถีทาง  
เพื ่อใหอยู ได แตเปนการอยู ไดภายใตกรอบของ
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที ่ ถูกตอง ไมใชการ
ทำลายคูแขงหรือคูตอสูดวยวิธีที่ไมถูกตองหรือไมเปน
ธรรม หรือหากำไรโดยหลอกลวงหรือเอาเปรียบลูกคา 
แตเอาชนะกันดวยความสามารถในการบริหารจัดการ 
ความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิต และ  
การคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ ที่ชวยลดตนทุนและเพิ่ม
คุณภาพของผลผลิต 

ในประเด็นนี ้ ผู  เข ียนเคยตั ้งกฎเกณฑไว ว า  
ความรับผิดชอบของธุรกิจเอกชนตอสังคมจะตองผาน  
กฎเกณฑพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 5 ขอกอน กอนที่
จะไปคิดทำอยางอื ่นที ่นอกเหนือไปจากนี้กฎเกณฑ  
5 ขอนี้คือ (1) ผูบริหารจัดการธุรกิจเอกชนจะตอง  
มีความซื่อสัตยตอรัฐ คือ ปฏิบัติตามระเบียบของ  
ร ัฐและไมหล ีกเล ี ่ยงหนาท ี ่ เช น ไม โกงภาษีร ัฐ   
(2) มีความซื ่อสัตยตออุตสาหกรรมหรือกิจกรรม  
ที่ตนเองประกอบการอยู หมายความวาไมทำใหวงการ
อุตสาหกรรมหรือกิจกรรมนั้นเสื่อมเสีย เพื่อผลประโยชน
สวนตน (เชน ไมสนใจกรณีอุตสาหกรรมที่ทำใหเกิด
มลพิษตอสิ่งแวดลอม) (3) มีความซื่อสัตยตอคูแขง
ทางการคาโดยแขงขันกันในกติกาทางการคาที่เปนธรรม 
และเอาชนะกันดวยประสิทธิภาพและความสามารถ
ในทางหาความกาวหนาตามที่กลาวถึงแลวขางตน   
(4) มีความซื่อสัตยตอลูกคาโดยการไมหลอกลวงลูกคา 
และ (5) มีความซื่อสัตยตอลูกจางโดยใหคาจางที่  
เปนธรรมและดูแลสวัสดิการในการทำงานใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม เมื่อทำครบทั้ง 5 ขอนี้แลว เกือบจะ
เรียกไดวา ไมมีความจำเปนตองคิดทำอะไรเพิ่มเติมให
สังคมอีกแลว เพราะสังคมจะไดประโยชนไปเต็ม ๆ 
เรียบรอยแลว แตถาจะทำอะไรเพิ ่มเติมเปนพิเศษ  
ไปกวานี ้ก็ยอมได โดยอยูภายใตเงื ่อนไขวาจะตอง
สามารถอธิบายเหตุผลทางเศรษฐศาสตรของการ
กระทำนั้น ๆ ได การกระทำกิจกรรมทางสังคมจนมีผล
ทำใหบริษัทตองขาดทุนหรือเสียหายไมใชเร ื ่องที ่  
ถูกตอง แตถาเปนการลดกำไรลงเพื่อคืนประโยชนให
สังคมก็สามารถอธิบายได และไมเปนเรื่องที่เสียหาย 
และอาจเปนเรื่องที่คืนประโยชนกลับมาใหบริษัทไดอีก
ในอนาคต 
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บทความ 

แนวทางการแกปญหาทุจริตคดโกง 

โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ซึ่งแปลภาษาไทยวา การทุจริต ประพฤติมิชอบ โกงกิน และติดสินบน แพรหลายเปน
อยางมากและในแทบทุกวงการในประเทศไทยของเรา ผมจำไดวาเมื่อ 30 ปที่แลวสมัยผม  
ยังเปนนักศึกษาปริญญาตรี มีคำขวัญที่โดงดังวา “ชวยขจัดคอรรัปชันใหสิ้น เพื่อแผนดินไทย
อยูรอด” บัดนี้คนที่เคยโกงกินเมื่อ 30 ปที่แลว ก็คงหมดอำนาจหรือตายไปเกือบหมดแลว  
แตคนโกงกินรุนใหมก็กลับมาสืบทอด “เจตนารมณ” อยางไมขาดสาย! 

การทุจริต ซึ ่งเปนคำไทยที่ตอไปนี้จะใชแทน
ภาษาอังกฤษวา Corruption นั ้นมักพุ งเปาไปที ่  
การประพฤติมิชอบในวงราชการ แตในบทความนี้มุงชี้
ใหเห็นถึงการทุจริตในภาคเอกชน ซึ่งมีสวนสัมพันธกับ
การทุจริตภาครัฐเชนกัน 

หนวยงานขององคการสหประชาชาติที ่ชื ่อวา 
United Nations Development Program (UNDP) ได  
จัดทำ Anti-Corruption: Practice Note (1) ขึ้น ใจความ
สำคัญสรุปไดวาการทุจริตนั้นเปนความลมเหลวของ
การบริหารจัดการที่แสดงถึงการขาดความโปรงใสและ
การตรงไปตรงมา และไมไดเปนการปกครองโดยระบบ
นิติรัฐที ่ถือกฎหมายเปนหลัก ปรากฏการณเชนนี ้  
ในประเทศไทยของเราสะทอนจากอาการ “คนไทย
กลัวตำรวจ แตไมกลัวกฎหมาย” ซึ่งตางจากประเทศ  
ตะวันตกอยางเดนชัด (2) 

UNDP ไดสรุปผลรายของการทุจริต  
หลายประการ ไดแก 

1. ลดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การลงทุนจากตางประเทศ 

ผมเคยไปเปนที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง  
ในประเทศเพื่อนบาน 2-3 แหง บริษัทขนาดใหญที่จะ
เขาไปทำธุรกิจตางตองเสีย “คาตง” ใหกับขาราชการ
ใหญ เชน ธุรกิจโทรคมนาคม หาไมก็จะไมไดรับ
สัมปทาน เปนตน 

2. ลดทอนรายไดของภาครัฐที่จะนำมาเพื่อ
การชวยเหลือผูมีรายไดนอย 

ทำใหผูมีรายไดนอยยิ่งยากจนลง สงผลเสียตอ
ประเทศโดยรวม จะเห็นไดวาประเทศในภูมิภาคนี้  
อาจมีความแตกตางกันไมมากนักเมื่อราว 50 ปกอน 
แตในขณะนี้แตกตางกันมาก ประเทศที่มีการทุจริต
มากยอมเจริญนอยกวาประเทศที่มีการทุจริตนอย 

3. จัดสรรทรัพยากรผิด 
ทำใหการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด  

ซึ ่งแทนที ่จะนำไปพัฒนาประเทศ กลับนำไปใชใน
วงการอื่นที่อาจมีความจำเปนนอยกวา เชน ในดาน  
งบประมาณการทหาร เปนตน 

4. ทำใหกฎหมายบานเมืองขาดความ  
ศักดิ์สิทธิ์ 

สงผลเสียตอระบบนิเวศน เชน การตัดไม
ทำลายปา การทำลายสิ่งแวดลอม เปนตน 

5. เปนการทำลายระบบสิทธิมนุษยชน 
สรางวงจรความชั่วรายจากการทุจริต กลุมที่  

อยูเหนือกฎหมายยอมกระทำการใหผูอื่นเสียสิทธิอัน
ชอบธรรม และสงผลตอความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในสังคมโดยรวม 

การขจ ัดการท ุจร ิตจ ึงเป นภาระหนาท ี ่อ ัน  
ศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยทุกคน การรวมกันขจัดการทุจริต
จ ึงเป นก ุศลกรรมที ่ทำแลวจะเป นมงคลตอช ีว ิต  

CORRUPTION

(1) โปรดดูรายละเอียดไดที่ : http://www.undp.org/governance/docs/AC_PN_English.pdf 
(2) โปรดอานกรณีเปรียบเทียบกับประเทศฟนแลนด: ดร.โสภณ พรโชคชัย. สนทนาเรื่องรัฐสวัสดิการกับอาจารยบุญสง 
ชเลธร (กุมภาพันธ, 2552) ที่ : http://www.thaiappraisal.org/Thai/Market/Market234.htm 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

เหนือกวาการทำบุญใด ๆ แตในความเปนจริงก็อาจ 
“โชคราย” ถูกทำลายชีวิตและทรัพยสินไดเชนกัน 

บางทานอาจนึกภาพไมออกวาการทุจริตใน  
ภาคเอกชนเปนอยางไร เพราะสวนมากเห็นแตการ
ทุจริตในภาครัฐ รูปแบบการทุจริตในภาคเอกชนมี  
ตั้งแตการที่ถูกปจจัยภายนอกบังคับใหทำการทุจริต 
เชน จำเปนตองจายเงิน “ใตโตะ” หาไมก็ไมอาจ
ประกอบธุรกิจได (โดยสะดวก) การทุจริตฉอโกงโดย  
ผูบริหารบริษัทนั ้นเอง การทุจริตภายในวิสาหกิจ  
ซึ่งกระทำโดยพนักงานเอง เปนตน 

1. การทุจริตที่เกิดจากปจจัยภายนอก 
ในที่นี ้หมายถึง การที่วิสาหกิจเอกชนจำเปน

ตองติดสินบนเจาพนักงานเพื่อใหสามารถทำธุรกิจได 
(โดยสะดวก) หรือโดยไมถูกขัดขวาง หนวงเหนี ่ยว 
ปรากฏการณ  เช นน ี ้ ม ี เห ็นอ ยู  ท ั ่ ว ไปในวงการ  
การรับ-สงสินคาระหวางประเทศ การขอรับใบอนุญาต
ตาง ๆ จากทางราชการ แมแตวิสาหกิจชั ้นดีที ่มี  
ธรรมาภ ิบาลสูงจากต างประเทศก ็ย ังต องยอม  
ติดสินบน เชน การเขาไปทำธุรกิจโทรคมนาคม  
ในประเทศโลกที่สาม เปนตน 

ในประเทศตะวันตกที่มีระบบการตอสูกับการ
ทุจริตที่ดี ปรากฏวาตนทุนในการเลี่ยงภาษีสูงกวา
มูลคาของการเสียภาษีใหถูกตองตามกฎหมาย แตใน
กรณีประเทศกำลังพัฒนา ตนทุนในการเลี่ยงภาษีกลับ
ต่ำกวา จึงทำใหนักธุรกิจยินดีหรือจำเปนที่จะตอง  
ติดสินบนเพื่อใหการทำธุรกิจเปนไปดวยความราบรื่น  
โดยถือตนทุนนี้เปนตนทุนปกติหนึ่งของการทำธุรกิจ
นั่นเอง 

2. การตั้งใจฉอโกงโดยเจาของวิสาหกิจ 
กรณีน ี ้ถ ือเป นการมุ งกระทำอาชญากรรม  

โดยโจงแจง ไดแก การตั ้งวงธุรกิจแชรลูกโซ หรือ
อาชญากรรมเศรษฐกิจผานการขายสินคาดวยระบบ
ขายตรงบางรายการ เปนตน กรณีนี้ถือเปนการฉอโกง
ลูกคาหรือผูมีสวนไดเสียอื่น สมควรที่จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายอยางเด็ดขาด 

เมื่อเร็ว ๆ นี้พนักงานผูชวยเลขานุการของผม
คนหนึ่งยินดีลาออกจากงานเพื่อไปสมัครงานในบริษัท
ใหม ซึ่งเปนของเพื่อนและจายเงินเดือนมากกวาผมถึง 
40% ผมก็ยินดีใหลาออกไป แตพนักงานผูนี้ทำงาน  
ไดเพียงเดือนเศษ ๆ ก็ลาออกเพราะพบวาบริษัท  
ดังกลาวเปนบริษัทที่เขาขาย “ตมตุน” ประชาชน  
ในระหวางทำงานก็ทำดวยความไมสบายใจ เพราะมี  
ผูรักษากฎหมายเขามาตรวจและจับกุมผูบริหารบริษัท
บอยครั ้ง แตผูบริหารก็ไมไดถูกจับไป ซึ ่งก็คงเปน
เพราะไดติดสินบนเจาพนักงานนั่นเอง 

3. การทุจริตของผูบริหาร-พนักงาน 
ผมเปนกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมสินเชื่อ  

ที่อยูอาศัยมาหลายสมัย ทราบจากขอมูลที่เกี่ยวของ
วา การทุจริตในวงการสถาบันการเงินนั้น สวนมาก  
มาจากการทุจริตจากบุคคลภายใน เชน โดยผูบริหาร
หรือพนักงาน ไมใชการโกงจากลูกคาภายนอก ดังนั้น  
จึงอาจกลาวไดวาการทุจริตจากภายในนี้ เปนการ
ทุจริตที ่ควรใหความสนใจเปนพิเศษ โปรดดูพาด  
หัวขาวเฉพาะในวงการสถาบันการเง ินที ่ม ีระบบ  
ตรวจสอบที่ดีที่สุดแลว ยังมีขาวออกบอย ๆ ดังตอไปนี้ 

แจงจับผูชวย ผจก.แบงกธนชาตโกง 17 ล.  
(คมชัดลึก, 3 เมษายน 2552) (3) 

•

แนวทางการแกปญหาทุจริตคดโกงในภาคธุรกิจเอกชน 

(3) แจงจับผูชวยผจก.แบงกธนชาตโกง 17 ล. 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

จำคุกเกริกเกียรติ 20 ป ชดใชบีบีซี 1.5 พัน ล.  
(กรุงเทพธุรกิจ, 11 มีนาคม 2552) 
ศาลสั่งจำคุกสาวแบงก 492 ป ฐานโกงเงิน
ลูกค ากว า 65 ล านบาท (โพสต  ทู เดย  ,  
27 กันยายน 2551) 
ผช.ผจก.สาวแบงกโกง 200 ล. ตร.ประกาศจับ
ทั่ว ปท. (ขาวสด, 6 พฤษภาคม 2550) 
พน ักงาน ธ.กร ุงเทพ โกงเง ินลูกค าเก ือบ  
3 ลานบาท (28 กันยายน 2550) 
รวบหนุ มแบงกโกง 45 ล. ติดหวยงอมแงม  
(ไทยรัฐ, 26 พฤศจิกายน 2548) 
สาวแบงกทหารไทยโกงเงินลูกคา 13 ล. นาน
กวา 3 ป (ขาวสด, 25 กุมภาพันธ ไมทราบป) 
4. การรับประโยชนที่มิควรได 
ประ โยชน ท ี ่ ม ิ ค ว ร ได  ป ระกอบด  วยการ  

“กินตามน้ำ” ในกระบวนการจัดซื ้อของวิสาหกิจ  
ซึ ่งมักมีความไมโปรงใสตาง ๆ ทั ้งนี ้รวมไปถึงการ  
รับประโยชนทางออมตาง ๆ อันไดแก ใบหุน หรือการ  

•

•

•

•

•

•

ไดรับการอำนวยความสะดวกในการจับจายหรือการ
รื่นรมยตาง ๆ เชน การเขาแหลงบันเทิงตาง ๆ เปนตน 

ผู บริหารของวิสาหกิจขนาดใหญโดยเฉพาะ  
ที่เปนบริษัทมหาชนนั้นทำการผูกขาด ตัดตอนบริการ
เสริมตาง ๆ เชน ในกรณีสถาบันการเงิน ผูบริหารนั้น ๆ 
อาจตั ้งบริษัทขนเงิน บริษัทยาม บริษัทประเมิน  
คาทรัพยสิน ฯลฯ เพื่อใหบริการแกสถาบันการเงินของ
ตนเอง การนี้ยอมทำใหสถาบันการเงินไมไดรับสินคา
หรือบริการที่มีคุณภาพ เนื่องจากขาดการแขงขันเสรี
จนไดรับบริการที่ดีที ่สุด ณ ราคาที่ถูกที่สุด ทำให  
ผูถือหุนทั้งหลายไดรับความเสียหาย 

5. สวัสดิการที่สูงเกินควร 
วิสาหกิจขนาดใหญหลายแหงโดยเฉพาะบริษัท

มหาชนจายสวัสดิการที ่สูงเกินจริง เชน ในวงการ  
สายการบิน สายการบินที่มีชื ่อเสียงชั ้นนำของโลก  
บางแหง ใหอดีตพนักงานสามารถซื้อตั๋วเดินทางใน
อัตราราคาเพียงไมกี่รอยบาท ในขณะที่ผูใชบริการทั่วไป
ตองเสียคาบริการหลายหมื่นบาท เปนตน 
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อาจกลาวไดวา พนักงานของวิสาหกิจขนาด
ใหญหลายแหงมีประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำ ทำงาน
อยูในลักษณะเสมือน “ทาก” “กาฝาก” หรือ “พยาธิ” 
ที ่ เกาะกินวิสาหกิจขนาดใหญ ในบางหนวยงาน
อาจสามารถ “ดุน” พนักงานเหลานี้ออกไดจำนวน
มาก และหากพนักงานเหลานี ้ออกไปแลว ก็ใชวา  
จะหางานทำไดในตลาดแรงงานทั ่วไป เพราะคงมี
คุณภาพต่ำเกินกวาจะหางานตามอัตราเงินเดือนที่ได
รับอยูในวิสาหกิจปจจุบัน 

อาจกลาวไดวารูปแบบของการทุจริต ซึ่ง
สรุปจากกระทรวงการตางประเทศเดนมารค  
มีดังนี้ 

กลโกงในการประมูล  
การ “ฮั้ว” ประมูล 
การโกงในเรื่องสัญญา 
การโกงในระบบการตรวจสอบ 
การโกงในการจัดซื้อ-ตนทุนสินคา/บริการ 
การติดสินบน 
การโกงคาใชจายตาง ๆ เชน คาเดินทาง  
การขโมยและการยักยอกทรัพยขององคกร 

ความคาดหวังของสังคมตอการไมทุจริตของ
วิสาหกิจตาง ๆ นั้นสามารถเขาใจได ไมวาจะเปน
ว ิสาหกิจขนาดใหญ หร ือธ ุรก ิจขนาดกลางหร ือ  
ขนาดยอม (SMEs: Small and Medium Enterprises) 
ลวนตองไมกระทำการทุจริต ดังนี้ 

1. ธุรกิจ SMEs 
หลายทานคงเคยไดยินวา แมคาขายขนมจีน 

เอากระดาษทิชชูมาผสมในน้ำยา นัยวาเพื่อลดตนทุน
ใหขายไดราคาถูก ชวยใหขายไดดีขึ้น หรือใสผงชูรส
มากมายเพียงเพื ่อใหคนติดใจในรสชาติโดยขาด  
ความรับผิดชอบ หรือนำอาหารที ่ เส ื ่อมคุณภาพ  
มาขายจนกระทั ่งเด็กนักเร ียนกินแลวอาเจียนกัน  
ทั้งโรงเรียน เปนตน  

•
•
•
•
•
•
•
•

ในธุรกิจไมวาระดับ SMEs หรือธุรกิจขนาดใหญ 
มีคติชั ่วรายอยูอยางหนึ ่งก็คือ “ดานได-อายอด”  
กลาวคือ ทำอะไรก็ไดที ่ขอเพียงใหไดผลตอบแทน
งดงามในวันนี้โดยไมรับผิดชอบ การทำธุรกิจเชนนี้
ยอมไมยั่งยืนและยังเสี่ยงกับการถูกสั่งปด เราจึงควร
สงเสริมธุรกิจใหรับผิดชอบ หาไมถือเปนการละเมิด 
เปนการกระทำผิดกฎหมาย เปนอาชญากรรมที่ตอง
ถูกลงโทษ  

2. บริษัทมหาชน  
ขาวในหนังสือพิมพอาจพบเห็นไดวาเจาของเดิม

ของบริษัทมหาชน ทิ้งกิจการของตนเองหลังจากเขา
ระดมเงินในตลาดหลักทรัพยไดแลว ผูบริหารบางคน
โกงบริษัทของตนเอง หรือใชจายเงินฟุมเฟอยเพื่อบำรุง
ความสุขสบายของผูบริหาร เปนตน 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ตลาดหลักทรัพย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตางมีมาตรการควบคุม
บริษัทมหาชนรัดกุมกวาแตกอน และถือเปนมาตรฐาน
ที่ดีสำหรับวิสาหกิจอื่น ๆ นอกตลาดหลักทรัพยเพื่อ  
ใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และปดโอกาสการทุจริต 

3. นายธนาคาร 
เราคงเคยไดยินวา ธนาคารหลายแหงที่เจงไป

นั้นเปนเพราะการปลอยกูอยางขาดความรับผิดชอบให
เครือญาติโดยขาดหลักทรัพยค้ำประกันที ่เพียงพอ 
ธนาคารหลายแหงขโมยโครงการที่มีแนวคิดการตลาด
ดี ๆ ไปทำเสียเอง หรือกวาจะกูเงินไดก็ตองจายเบี้ย
บายรายทางใหเจาหนาที่ฝายสินเชื่อ ผูจัดการสาขา
และผูจัดการเขต เปนตน  

ธนาคารที ่ม ีความรับผิดชอบตอสังคมก็คือ  
การรับผิดชอบตอลูกคาเปนสำคัญ ไมวาจะเปนลูกคา
ที ่มาฝากเงินหรือที ่มากูเงิน โดยการ “กวาดบาน”   
ตัวเองกอน ปดโอกาสที ่จะเกิดทุจริต ทำใหลูกคา  
ไววางใจ เปนตน 

แนวทางการแกปญหาทุจริตคดโกงในภาคธุรกิจเอกชน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

3. สื่อมวลชน 
เราไดยินปญหาของสื่อมวลชนอยูเนือง ๆ เชน 

การเขียนเชียรดารา หรือผูมีอุปการคุณที่ลงโฆษณา 
หรือที ่ร ายไปกวานั ้นก็คือ การใชปากกาเปนอาวุธ  
ในการทำรายคนอื่น ขาวในหนาหนังสือพิมพมักเปน
ขาวที ่ไดจากการแถลงขาวของผูมีสวนไดสวนเสีย  
การเสนอขาวอาจคำนึงถึงผลประโยชนของผูบริโภค
นอยกวาผูจายเงินโฆษณาที่ทำใหสื ่อมวลชนอยูได 
หนังสือพิมพจึงอาจเปนเพียง “กระบอกเสียง” หรือ
เปนเพียง “กระดาษเปอนหมึก” ไปในบางคราว  

ส ื ่อมวลชนท ี ่ม ีความร ับผ ิดชอบต อส ังคม  
หรือไมทุจริตจึงไมควรเปนเครื ่องมือของประเทศ
มหาอำนาจ นายทุนขามชาติ หรือนายทุนในประเทศ
รายใหญ ๆ ที่มุงการเสนอขาวเฉพาะบางมุมบางดาน
อันถือเปนการ “ปดฟาดวยฝามือ” และเปนเครื่องมือ
โฆษณาชวนเชื่อโดยไมรับผิดชอบ  

4. หางสรรพสินคา 
หางสรรพสินคาที ่ขายของราคาแพงเกินเหตุ 

หลอกขายของที่คุณภาพไมสมราคาหรือหลอกลวง
ดวยกลยุทธลดแลกแจกแถมที่ฉอฉล ยอมถือเปนการ
ละเมิด กระทำการทุจริตตอลูกคา หางสรรพสินคาที่
ไมทุจริตก็คือไมตั้งราคาสินคาเกินควรในเชิงเปรียบเทียบ
กับคูแขง  

5. นักพัฒนาที่ดิน 
ความคาดหวังของสังคมตอนักพัฒนาที่ดิน เชน

ผูประกอบการบานจัดสรรหรืออาคารชุดก็คือ การไม
ฉอโกงลูกคา การไมใชวัสดุหรือการสงมอบบานและ
บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที ่มีคุณภาพ  
ดอยกวาที่โฆษณาไว เปนตน รวมทั้งการไมหลอกขาย
บานในราคาที่สูงเกินจริง เปนตน 

6. บริการวิชาชีพ 
บริการวิชาชีพอาจถือเปน SMEs เราคงเคย

ไดยินบริษัทบัญชี หรือผู ตรวจสอบบัญชีบางราย 
ฉอฉลดวยการลงลายมือชื่อตรวจสอบบริษัทนับแสน
รายตอป บริษัทที่ปรึกษา เชน ผูประเมินคาทรัพยสิน
บางแหงไมซื ่อสัตยตอวิชาชีพ ตั้งแตผูบริหารจนถึง  
ผูประกอบวิชาชีพเรียกรับเงินจากลูกคา หรือรวมกับ
ลูกคาออกรายงานประเมินโกงธนาคาร หรือรวมมือกับ
ผูบริหารธนาคารโกงธนาคารที่ตนบริหารอยู เปนตน 
ดังนั ้น นักวิชาชีพที ่ดีตองไม “พายเรือใหโจรนั ่ง”  
แต ควรดำเน ินว ิชาช ีพตามกฎหมาย ไม ละเม ิด  
จรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อผลประโยชนสวนตัว 

การควบคุมวิชาชีพนั้น รัฐบาลมักเปนผูดำเนินการ
ควบคุมโดยตั ้งเปนสภาวิชาชีพ เชน แพทยสภา   
สภาว ิศวกร และสภาสถาปนิก ในประเทศไทย  
ยังมีว ิชาชีพอีกหลายแขนงที ่ย ังไมม ีสภาวิชาชีพ  
อาจกลาวไดวาในประเทศที ่ไมคอยพัฒนายังไมมี
ระบบควบคุมนักวิชาชีพเพื่อใหความไมมีระบบ และ
ขาดการควบคุมนี้เปนชองทางการโกงกินตาง ๆ โดย  
ใชนักวิชาชีพเปนตรายาง (Rubber Stamp) ตอไป 

หลักการร ับผิดชอบตอสังคมของวิสาหกิจ  
(CSR: Corporate Social Responsibility) ตาม The UN 
Global Compact ซึ ่งเปนกรอบที ่วางโดยองคการ
สหประชาชาติ (4) ใหวิสาหกิจดำเนินตามหลักการ  
10 ประการนั ้น มีสวนเกี ่ยวของกับประเด็นสิทธิ  
มนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดลอม และการ  
ไมยอมรับการโกงกินสินบน ในขณะนี ้ม ีว ิสาหกิจ  
เขารวมลงนามเปนจำนวนมาก โดยถือเปนกลุมที่มี  
ผูเขารวมมากที่สุดในโลก 

(4) โปรดดูรายละเอียดไดที่ : http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html 
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วิสาหกิจใดที่ประสงคจะเขารวมเปนสวนหนึ่ง
ของ UN Global Compact จะตองลงนามตกลงปฏิบัติ
ตามหลักการ 10 ประการอยางเครงครัด ซึ่งประกอบ
ดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดลอม 
และการไมรวมมือกับการติดสินบนหรือทุจริต ดังนี้ 

1. ดานสิทธิมนุษยชน 
หลักขอที่ 1 : ธุรกิจควรสนับสนุนและเคารพ

การปกป องส ิทธ ิมน ุษยชนท ี ่ เป นท ี ่ยอมร ับของ
นานาชาติ  

หลักขอที่ 2 : ธุรกิจไมพึงของแวะกับการกระทำ
ที่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน  

2. ดานมาตรฐานแรงงาน 
หลักขอที่ 3 : ธุรกิจควรสงเสริมและตระหนักถึง

เสรีภาพในการกอตั้งสหภาพแรงงานของพนักงาน  
หลักขอที่ 4 : ธุรกิจตองรวมขจัดการบังคับ  

การใชแรงงาน 
หลักขอที่ 5 : ธุรกิจตองรวมขจัดการใชแรงงาน

เด็ก  
หลักขอที่ 6 : ธุรกิจตองไมกีดกันการจางงาน

และอาชีพ  
3. ดานสิ่งแวดลอม 
หลักขอที่ 7 : ธุรกิจควรสนับสนุนการดำเนิน

การปองกันปญหาสิ่งแวดลอม  
หลักขอที่ 8 : ธุรกิจควรแสดงความคิดริเริ ่ม

สรางสรรคใหม ๆ ตอความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม  
หลักขอที่ 9 : ธุรกิจควรสงเสริมและเผยแพร

เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. ดานการไมยอมรับการทุจริต 
หล ักข อท ี ่ 10 : ธ ุรก ิจควรดำเน ินไปโดย  

ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
รวมทั้งการบังคับ ขูดรีด และการติดสินบน ทั้งนี้อาจ
พิจารณาในกรณีภายในวิสาหกิจ และการใหสินบน  
อันเปนการทุจริตในวงราชการก็เปนสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง 

การปฏิบ ัต ิให ครบถวนหร ือไม ละเม ิดตาม  
หลักการขางตนจึงถือวาวิสาหกิจนั้น ๆ มี CSR ดังนั้น 
CSR จึงไมใชการไปทำบุญเอาหนา หรือสักแตทำที
ดูแลสิ่งแวดลอม หรือเลี่ยงไปทำดีทางอื่นในหนาฉาก 
แตหลังฉากกลับขูดรีด ฉอฉล เอาเปรียบผูมีสวนได
สวนเสียโดยไมละอายและไมเกรงกลัวตอกฎหมาย 

ในการปองกันการทุจร ิตนั ้น จรรยาบรรณ  
ถือเปนมาตรการสำคัญประการหนึ่ง จรรยาบรรณนั้น
ถือเปน Solf Law หรือ “กฎหมายอยางออน” ซึ่งไมใช
กฎหมาย Hard Law แตเปนเรื ่องเกี่ยวกับมรรยาท 
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณธุรกิจหรืออะไรทำนองนี้ 
ในวงวิชาชีพตาง ๆ มี Soft Law ซึ่งสังคมทั่วไปก็เคย
ไดยินอยูบาง เชน จรรยาบรรณแพทย มรรยาททนาย 
มาตรฐานบัญชี เปนตน ดังนั้นนักวิชาชีพที่มี CSR   
ก ็ค ือ น ักว ิชาช ีพที ่ม ีการปฏิบ ัต ิตาม Soft Law   
โดยเครงครัดจนสรางความไววางใจและความเชื่อถือ
ตอผูใชบริการและสังคมโดยรวม 

ทำไมจึงมีการบังคับใชหลักนิติร ัฐโดยหาม
ละเม ิด หร ือม ีการวางและบังค ับใช  Soft Law  
โดยเครงครัด เหตุผลก็คือเพื่อผูบริโภคนั่นเอง เพราะ
ในทางกฎหมายก็ถือวาอำนาจเปนของปวงชน ในทาง
รัฐศาสตรก็ถือวาประชาชนคือเจาของประเทศ หรือ
แมแตในทางการตลาดก็ถือวา “ลูกคาคือพระเจา”  
ดังนั้นนักวิชาชีพจึงตองใหความสำคัญกับประชาชน
เปนอันดับแรก 

ประชาชนนี ้ ไม ใช ส ิ ่ งลอย ๆ แต หมายถ ึง  
ผูบริโภค ลูกคาของเรานั่นเอง หากประชาชนวางใจ  
ใชบริการ ก็ยอมถือเปนมงคลตอวิสาหกิจ การถือ
ประชาชนเปนที ่ตั ้งจึงเปนหนทางเดียวที ่จะพัฒนา
ธุรกิจหรือวิชาชีพใหดีขึ้น เราจึงตองเริ่มตนที่ประชาชน
กอน ไมใชที่ประโยชนของนักวิชาชีพ หาไมนักวิชาชีพ
ก็คงเปนเพียง “แก็งค” หรือ “ซองโจร” ไป 

แนวทางการแกปญหาทุจริตคดโกงในภาคธุรกิจเอกชน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

1. การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
หลายทานคงจำภาพยนตรเรื่อง “องคบาก” ได 

ในภาพยนตรดังกลาวมีเรื่องใบอนุญาตเลนดนตรี ซึ่ง
ตามทองเรื่องดูนาขัน แตในความเปนจริงนับเปนความ
นาเสียดายเปนอยางยิ่ง หากมีการออกใบอนุญาตใน
วิชาชีพตาง ๆ ตั้งแตสมัยนั้น วิชาชีพตาง ๆ ก็จะมีการ
พัฒนา โดยทั่วไปในแตละวิชาชีพก็จะมีการจัดระดับ 
นักว ิชาช ีพก็จะพยายามเพิ ่มพูนความรู  เพ ื ่อการ  
ยกระดับตนเองอยูเสมอ  

2. การควบคุมการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 
เพ ื ่ อให น ักว ิชาช ีพปฏ ิบ ัต ิ งานโดยย ึดถ ือ

มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเครงครัด หาไม
จะถูกลงโทษในสถานตาง ๆ ตั้งแตการตักเตือนจนถึง
การยึดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมดทางทำมา
หากินในวิชาชีพอีกตอไป อยางไรก็ตาม การจัดการ
ศึกษาตาง ๆ ไมใชหนาที่ขององคกรควบคุมวิชาชีพ 
เพราะถือเปนธุรกิจอยางหนึ่งที่มีผูใหบริการทั่วไป เชน 
สถาบันการศึกษาในระดับตาง ๆ ทั ้งหลาย หาก
องคกรวิชาชีพจัดการศึกษาเสียเอง ก็เทากับผูบริหาร
องคกร “ทำมาหากิน” กับการจัดการศึกษา ทำให
ขาดความเปนกลางในการควบคุมทางวิชาชีพไป 

ในการควบคุมวิชาชีพตาง ๆ ร ัฐบาลตอง  
ออกหนามาควบคุม โดยเสนอกฎหมายใหมีพระราช-
บัญญัติวิชาชีพตาง ๆ และจัดตั ้งสภาวิชาชีพตาม
กฎหมาย เชน แพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก 
สภาวิชาชีพบัญชี เปนตน ในแตละวงการ เชน แพทย 
อาจมีแพทยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ หร ือ  
มีสมาคมแพทยเฉพาะทางตาง ๆ มากมาย แตเพื่อ
การควบคุมวิชาชีพที่เปนกลาง จึงตองตั้งสภาวิชาชีพ  

สมาคมว ิชาช ีพไม สามารถเป นผู ควบค ุม  
นักวิชาชีพได เพราะสมาคมประกอบดวยผูมีสวนได
สวนเสีย ถาปลอยใหกรรมการสมาคมซึ่งเปนบริษัท  
คูแขงหนึ่ง มาคอยตัดสินหรือควบคุมบริษัทคูแขงอื่น  
ก็ยอมไมเกิดความเปนธรรม สมาคมวิชาชีพอาจทำ
หนาที ่ปกปองผู ประกอบวิชาชีพ จัดงานสังสรรค  
หรืออื่น ๆ อยางสมาคมนักบัญชีและผูตรวจสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย แตเดิมก็จัดการศึกษา  
แตเมื่อมีสภานักบัญชี สมาคมนี้ก็ยุบเลิกไป เพราะ
ไมมีหนาที่ควบคุมวิชาชีพ เปนตน สมาคมในวิชาชีพ
อื่นก็อาจยังอยู แตไมไดทำหนาที่ควบคุมวิชาชีพ  

สภาวิชาชีพจะประกอบดวยผูแทนจากรัฐบาล
ซึ่ง (โดยทางทฤษฎี) ถือเปนตัวแทนผลประโยชนของ
ประชาชน นอกจากนี้ยังมีผูแทนนักวิชาชีพ ผูแทนผูใช
บริการ ผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนสถาบัน
การศึกษาที่เกี ่ยวของ เปนตน การควบคุมวิชาชีพ  
จึงเปนเครื ่องแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ  
นักวิชาชีพโดยแท ในสังคมไทยยังมีนักวิชาชีพอีกมาก
ที ่ร ัฐบาลยังไมไดควบคุม โดยเฉพาะนักวิชาชีพที ่
เกี่ยวของกับผลประโยชนของประชาชน และอาจสราง
ความเสียหายไดในวงกวาง เชน ตัวแทนนายหนา  
ผูบริหารทรัพยสิน ผูประเมินคาทรัพยสิน เปนตน 

 ประเทศท ี ่ขาดการควบค ุมทางว ิชาช ีพ  
ยอมเปนการเปดชองใหเกิดการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบตาง ๆ ตามมาอีกมากมาย ทำใหปญหาการ
ฉอโกงทั้งในสังคมและการฉอโกงชาติเกิดขึ ้นอยาง
ดกดื่น การควบคุมและพัฒนานักวิชาชีพยอมทำให  
นักวิชาชีพมีความเปนอิสระ ไมถูกครอบงำโดยมิชอบ 
และจะเปนการชวยสังคมตรวจสอบความถูกตอง  
ตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

การทุจริตนั้นเปนความลมเหลวของการบริหารจัดการที่แสดงถึง  

การขาดความโปรงใสและการตรงไปตรงมา และไม ได เปนการปกครอง  

โดยระบบนิติรัฐที่ถือกฎหมายเปนหลัก 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

นอกจากน ี ้ ย ั งม ี จ รรยาบรรณทางธ ุ รก ิ จ  
ซึ ่งไมใชของนักวิชาชีพ แตเปนของผูประกอบการ 
(Entrepreneurs) เชน กรณีจรรยาบรรณหอการคาไทย 
จรรยาบรรณของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (5) 
เปนตน 

ในการแกไขปญหาทุจริตไมใชแค “อมพระ  
มาพูด” ในเชิงสากล การใชศีลธรรมมาแกไขปญหา
ทุจริตไมได 

1. ขีดจำกัดของการรณรงคใหทำดี 
 โดยทั ่วไปมีการรณรงคใหประชาชนยึดมั ่น  

ในศาสนา กิจกรรมรณรงคอาจมากขึ้น แตการเขาถึง
ศาสนากลับนอยลง สิ่งที่นาสังเกตประการหนึ่งก็คือ 
การยกศาสนาหรือความดีมานำเสนอนั้น คนที่ไดดี
เพิ ่มขึ ้นอาจไมใชคนฟงแตเปนคนพูด ที ่อยางนอย  
ก็ไดหนา ไดภาพลักษณ ยิ่งถาพูดหรือสรรหาคำคมได
ประทับใจเพียงใด ยิ่งไดผลเพียงนั้น ในวงการศาสนา 
ท ุกท านก ็คงเคยได ย ินว าพระรูปใดที ่ม ีน ้ำเส ียง  
การเทศนที ่ไพเราะก็ม ักเปนที ่น ิยมของญาติโยม   
การนี้แสดงวาเรายังยึดติดอยูในเปลือกหรือรูปแบบ
มากกวาแกนหรือสาระ  

การอธิบายเรื่องการทำดีนั้น แทนที่จะเอาความ
เชื่อทางศาสนามาอางอิง เราควรอธิบายโดยอาศัย
ความเปนจริง เชน ความซื่อสัตยตอลูกคานั้นไมใช  
การทำดีตามที่บัญญัติในหลักศาสนาหรือเพราะกลัว  
ตกนรก แตตองทำในภาคบังคับตามกฎหมาย คือหาก  
ไมซื่อสัตย ฉอโกงลูกคา ก็อาจถูกลูกคาฟองรองเรียก
คาเสียหายได ทำใหเสียชื่อเสียง ความเชื่อถือหมดไป 
การทำงานอยางซื่อสัตยจึงทำใหธุรกิจยั่งยืน ลูกคา
ตอนรับและเติบโตตอไปดวยบริการหรือสินคาที ่มี  

คุณภาพสมราคา การอธิบายเชนนี้จะเขาใจไดงาย
และชัดเจนโดยไมตองอาศัยบทบัญญัติของศาสนาใด
มากลาวอาง  

2. ไมควรอางความดีโดดๆ  
 การพร่ำพูดวาเราควรทำดี (เพิ่มขึ้น) นั้นอาจไม

เกิดประโยชนนัก เพราะคนดีก็ทำดีอยูแลว แตปญหา
ทุกวันนี ้ไมใชอยู ที ่ทำดีนอยไปแตอยูที ่การละเมิด
กฎหมายกันอยางแพรหลาย โดยเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
กลับเอาหูไปนาเอาตาไปไรตางหาก เราจึงควรรณรงค
ป องก ันไม ให ทำผ ิดกฎหมาย ส วนช องโหว ของ
กฎหมายที่มีบางคนเล็ดลอดไดประโยชนเปนเพียงสวน
นอยนิดซึ ่งตองหาทางอุดหรือปรับปรุงเปนระยะ ๆ 
โปรดสังวรวาการรณรงคใหทำความดีบางครั้งอาจเปน
ไปเพื ่อซ อนเร นการทำชั ่วจนเขาทำนองอางว ามี  
คุณธรรมแตละเมิดกฎหมาย  

ยิ ่งกวานั ้น เราควรรณรงคใหประชาชนรูจัก
ปกปองและหวงแหนสิทธิของตนเองตามกฎหมายและ
ไมเฉยชาตอการกระทำผิดกฎหมายของผูอื่นที่สงผล
ตอตนเอง ชุมชน และสังคม การเพิกเฉยหรือละเลย
ตอหนาที่ยังถือเปนอาชญากรรมอยางหนึ่งดวย และ
ยังเปนการเอื ้อประโยชนตอผู หาผลประโยชนโดย  
มิชอบและไมตระหนักวาคาใชจายในการแกปญหา
มากกวาการปองกันหลายเทา โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ 
ชีวิตมนุษยซึ ่งสรางคนใหมมาทดแทนคนเกาไมได 
รัฐบาลที ่เพิกเฉยเชนนี ้เทากับเปนรัฐบาลที ่อยูขาง
อาชญากรหรือเปนหัวหนาอาชญากรเสียเอง 

3. ระวังคนทำดีแตเปนอาชญากร 
 บางคนดูคลายมีค ุณธรรม แตม ักละเมิด

กฎหมาย มีคนทำดีมากมายแตประกอบอาชญากรรม
อยูเปนนิจ บริษัทพัฒนาที่ดินบางแหงอาจดูประสบ
ความสำเร็จ ทำบุญทำกุศลมากมายเจาของก็ดูมี  

แนวทางการแกปญหาทุจริตคดโกงในภาคธุรกิจเอกชน 

(5) โปรดอานจรรยาบรรณหอการคาไดที่ 
http://www.thaiechamber.com/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_61e4dc43-c0a81019-6dd8f100-17a390b6 
และจรรยาบรรณของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดที่ http://www.fti.or.th/Fti%20Project/ethics_fti.aspx 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ชื่อเสียง ไมเคยถูกสื่อมวลชนติติงแตกลับ “รีดเลือด
กับปู” ตอผูรับเหมาทำผิดสัญญากอสรางลาชาเกินทน 
หรือสงมอบบานที่ไมมีคุณภาพ กอสรางแบบสุกเอา
เผากินใหลูกคา 

อีกกรณีหนึ่งสถาบันการเงินบางแหงอาจเปน  
ผู อ ุปถ ัมภ งานมรดกของชาต ิท ี ่ย ิ ่ งใหญหร ือทำ
สาธารณประโยชนมากมาย แตภายในสถาบันการเงิน
นั ้นกลับขาดธรรมาภิบาล ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  
ผูบริหารโกงสถาบันการเงินของตัวเอง พนักงานเรียก
เก ็บเง ินใต โต ะก ับผู มาขอกู  ผู บร ิหารใหส ินเช ื ่อ  
เครือญาติโดยไมมีหลักประกันจนกลายเปนหนี้ที่ไมกอ
ใหเกิดรายได สุดทายสถาบันการเงินแหงนั้นก็ลมไป 

4. ระวังทำดีเพื่อปกปดคนผิดและความผิด 
การทำด ีแบบแอบแฝงและไร ประส ิทธ ิผล 

นอกจากจะได ด ี เฉพาะคนทำด ีแล ว บ อยคร ั ้ ง  
ยังเปนการชวยปกปดความชั่วของคนชั่วที่ซอนตัวอยู  
ภายใตเสื้อคลุมของคนดี เชน เรารณรงคปลูกปากัน
ใหญ แตไมเคยใสใจวาเราจะรณรงคกันปราบปราม
การลักลอบตัดไมทำลายปากันอยางไร ทานทราบ  
หรือไมในป 2504 มีพื้นที่ปาไมอยู 273,629 ตร.กม. 
(53% ของพื้นที่ประเทศไทย) แต ณ ป 2547 เหลืออยู
เพียง 167,591 ตร.กม. (33% ของพื้นที่ประเทศไทย) (6) 
หรือหายไปเทากับ 68 เทาของพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
หรือเทากับเราสูญเสียพื้นที่ภาคใตและภาคตะวันออก
รวมกัน 

แนวทางการแกไขปญหาทุจริตของวิสาหกิจ
เอกชนนั้น สามารถพิจารณาไดในหลายมิติ อยางไร
ก็ตามพึงเริ่มตนที่ผูบริหารเปนอันดับแรก และตามดวย
การปฏิบัติตามกฎหมายโดยเครงครัด รวมทั ้งการ
ตรวจสอบที่เขมงวด 

1. เริ่มตนที่ผูบริหาร 
ผมเคยอานหนังสือประวัติของพระพุทธเจา  

ซึ่งแปลโดย ทาน สว.รสนา โตสิตระกูล และสามี วา
ในสมัยพุทธกาล ในราชสำนักของพระเจาสุทโธทนะ  
ก็มีปญหาขุนนางทุจริต แตก็แกไขอะไรไมไดมาก
เพราะพวกขุนนางทุจริตเหลานี ้ค ้ำจุนบัลลังกอยู  
ขุนนางเหลานี้ตางก็ขับเคี ่ยวกันเพื่อมุ งปกปองและ
สรางฐานอำนาจของตนเอง ไมใชมุงขจัดความทุกข
ยากใหผูยากไร พระพุทธเจาไดเห็นความเปนจริงขอนี้
จึงไมคิดที่จะเปนกษัตริย (7) 

การที ่จะแกปญหาทุจริตได จึงจำเปนตอง  
เริ ่มตนที ่ผู บริหารกอน หากผูบริหารมีความตั ้งใจ 
(Strong Commitment) ที่จะแกไข ปญหาก็อาจไดรับ
การแกไขใหลุลวงไป 

2. เนนที่การปฏิบัติตามกฎหมาย 

การที่จะแกปญหาทุจริตได เราตองบังคับใช 
Hard Laws หร ือให ประเทศม ีล ักษณะนิต ิร ัฐ  
โดยเครงครัด อยางไรก็ตามกฎหมายตาง ๆ อาจมีชอง
โหวบาง เราก็ควรแกไขกฎหมายใหทันสมัยอยูเปน
ระยะ ๆ หากไมแกไขขอกฎหมายก็เทากับสงเสริมการ

(6) โปรดดูขอมูลของกรมปาไม ณ http://www.forest.go.th/stat/stat49/TAB4.htm 
 
(7) ดร.โสภณ พรโชคชัย. พระพุทธเจา ผูประกาศศักยภาพความเปนมนุษย 
(http://www.thaiappraisal.org/Thai/Market/Market172.htm) 
ซึ่งเขียนจากหนังสือ “คือเมฆสีขาว ทางกาวเกาแก” วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม ที่แปลมาจากหนังสือ Old Path White 
Clouds: Walking in the Footsteps of the Buddha ซึ่งเปนหนังสือพุทธประวัติที่เขียนโดยภิกษุ ติช นัท ฮันห และไดรับการถายทอด
เปนภาษาไทยโดย คุณรสนา โตสิตระกูล และคุณสันติสุข โสภณสิริ จัดพิมพโดยมูลนิธิโกมลคีมทอง 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

ทำผิดกฎหมาย เปดชองโหวอยูร่ำไป เชน ในวงการ
ประเมินคาทรัพยสิน มีการจัดสอบและจัดการศึกษา
ใหบริษัทประเมินอยางจริงจัง ซึ่งเปนการทำไดดีใน
ระดับหนึ่ง แตชองโหวที ่ไมไดแกก็คือการปลอยให
บริษัทมหาชนวาจางบริษัทประเมินกันเอง ซึ่งยอมมี
โอกาสประเมินตามใจชอบ อันอาจทำใหประชาชน  
ผูถือหุนเสียประโยชนได นี่จึงเปนตัวอยางที่ชัดเจนวา
หากเรา “ปลื้ม” กับการทำดีในระดับหนึ่ง (จัดสอบ
และจัดการศึกษา) แตละเลยสาระสำคัญคือการ  
อุดชองโหวก็เทากับเราเปดโอกาสใหเกิดการฉอฉล  

เราจะหวังใหกฎหมายสมบูรณแบบ ไรชองโหว
คงไมได บางคนอาจอาศัยชองโหวของกฎหมายเพื่อ
หาผลประโยชนใสตัวบาง แตกรณีนี้ก็เกิดขึ้นไดนอย
มาก และคงตอง “ยกประโยชนใหจำเลย” ไป เพราะ
กฎหมายไมไดกำหนดไว จึงไมถือเปนความผิดและ
กฎหมายทั้งหลายก็มักไมมีผลยอนหลัง อยางไรก็ตาม
ปญหาสวนมากที่เกิดขึ้นก็คือ การที่ผูรักษากฎหมาย
รวมมือตีความกฎหมายอยางบิดเบี ้ยวเพื ่อฉอฉล  
มากกวา เชน การสรางอาคารพาณิชยในพื้นที่ตอง
หามบางบริเวณตามผังเมือง ดวยการหลีกเลี ่ยงไป
สรางเปนบานเดี่ยวที่ดูคลายอาคารพาณิชย โดยแตละ
หลังหางกันแคคืบเดียว กรณีเชนนี้ถือวาผิดกฎหมาย
ชัดเจน แตผูรักษากฎหมายคงตีความสงเดช หรือ 
“เอาหูไปนา เอาตาไปไร” มากกวา  

ขอพึงสังวรประการสำคัญก็คือ เราจะใหใครมา
ละเมิดกฎหมายที่มีอยูไมได หาไมก็จะเปนการยอมรับ
อาชญากรรม ดังนั ้น เราจึงตองเริ ่มตนที่การทำให  
ถูกตองตามตัวบทกฎหมายที ่มีอยู กอนเพื ่อยึดถือ
ปฏิบัติตามกติกาที่ชอบธรรมฉบับเดียวกัน ผูไมยึดถือ
กฎหมาย ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ยอมไมมีคุณธรรม
หรือจริยธรรม เพราะการละเมิดกฎหมายเปนการ  
ลวงเกินหรือเอาเปรียบบุคคลอื่น เปนการสรางความ
เดือดรอนใหสังคมโดยรวม 

3. พัฒนาระบบตรวจสอบที่เขมแข็ง  
ลำพังการมีกฎหมาย (Hard Law) ที่ทันสมัย  

มีบทลงโทษที่เขมงวดโดยไมเลือกปฏิบัติ และการมี
จรรยาบรรณ (Soft Law) ที่ชัดเจนในแตละวิชาชีพเพื่อ
ประโยชนของผูบริโภค ยังไมเพียงพอที ่จะปองกัน  
หรือแกไขปญหาทุจริต ยังมีความจำเปนที ่จะตอง
พัฒนาระบบตรวจสอบที่เขมแข็ง เขมงวด ตอเนื่อง 
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสอยางแทจริง การตรวจ
สอบท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพน ั ้นนอกจากจะเป นการ  
ปองปรามในลักษณะ “เขียนเสือใหวัวกลัว” แลว ยังเปน
กิจกรรมที่ควรดำเนินการตอเนื่องเพื่อประกันระบบ
คุณภาพใหเขาที่และอยูกับรองกับรอยอยางสม่ำเสมอ 

ระบบตรวจสอบสามารถดำ เนินการ  
ได 2 รูปแบบ คือ 

การตรวจสอบภายใน โดยใชพนักงานหรือ 
เจาหนาที่ในวิสาหกิจเองเปนผูดำเนินการ โดยผูตรวจสอบ
ตองมีความเปนอิสระ และขึ้นอยูกับผูบริหารสูงสุดใน
วิสาหกิจ การใชผู ตรวจสอบภายในซึ ่งคุ นเคยกับ
ว ิสาหก ิจของตนเองจะช วยให สามารถค นพบ  
ขอผิดพลาดหรือกรณีทุจริตตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 

การตรวจสอบภายนอก ทั้งนี้ ใชในกรณีที่การ
ตรวจสอบภายในอาจมีขอบกพรอง หรือใชในกรณีการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงการเพิ่มมุมมองใหม ๆ จาก
ภายนอกเพื่อใหปญหาทุจริตสามารถไดรับการแกไข
อยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้จึงอาจวาจางผูตรวจ
สอบจากภายนอกเพื่อใหมุมมองที่แตกตางออกไป 

ในฐานะที่ผมเคยเปนที่ปรึกษาในตางประเทศ  
ใหกับรัฐบาลเวียดนาม อินโดนีเซีย และบรูไน ผมได
พบเห็นกรณีศ ึกษาที ่น าสนใจหลายประการ แต  
บางประการอาจอางอิงชื่อประเทศไมได เพราะอาจ
ทำใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของประเทศนั้น ๆ 
อยางไรก็ตาม มีกรณีศึกษาที่นาสนใจ 2 กรณีที่พึง
อางอิงได เพราะเปนขาวที่ลงในสำนักขาวตางประเทศ
มาแลว 

•

•

แนวทางการแกปญหาทุจริตคดโกงในภาคธุรกิจเอกชน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

(8) ขาว “Vietnam jails footballers for fix” โปรดดูที่: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6301647.stm 

1. กรณีกัปตันเวียดนามแอรไลน 
ในกรณีนี ้กัปตันดังกลาวซื ้อเครื ่องเสียงจาก  

ตางประเทศเขาประเทศของตนเอง แตทางราชการ
เวียดนามจับได กัปตันผูโชครายดังกลาวถูกไลออก 
ทั้งที่ราคาเครื่องเสียงเปนเงินเพียงราวแสนกวาบาท
เทานั้น กรณีนี้ผิดกับในบางประเทศที่เจาหนาที่การบิน
นำสินคาหนีภาษีเขาประเทศจนผูคาสินคาหนีภาษี
ประกอบกิจการจนร่ำรวย 

2. กรณีนักฟุตบอลทีมชาติ (8) 

เมื่อคราวแขงขันกีฬาซีเกมสที่กรุงมนิลา พ.ศ. 
2548 นักฟุตบอลทีมชาติเวียดนามไดรับการติดสินบน
ใหชนะพมาเพียง 1:0 และผลการสอบสวนพบวา  
นักฟุตบอล 8 คนมีความผิด โดย 2 คนติดคุก (ขณะนี้
ยังไมออกจากคุก) ทานจะสังเกตไดวาเรื่องเชนนี้ไมเคย
เกิดขึ้นในแผนดินไทย 

จากกรณีตัวอยางเชนนี ้ ชี ้ใหเห็นวาวันหนึ ่ง
เวียดนามจะแซงหนาประเทศไทยอยางไมตองสงสัย 
เพราะประเทศของเขาพยายาม “ปดกวาดบาน” 
ทำความสะอาดระบบตาง ๆ ภายในประเทศจน  
การทุจริตลดนอยลง ซึ่งจะสงผลใหขีดความสามารถ
ในการแขงขันของเวียดนามสูงขึ้นกวาไทยในอนาคต 

การแกไขปญหาทุจริตตองดำเนินการอยาง
จริงจังเปนระบบ ไมใชเพียงแคการรณรงคใหคนทำดี 
มีศีลธรรม ตองมีมาตรการปองปรามที่ดีจึงจะเกิดผล 
การแกไขปญหาทุจริตนี้เปนวาระแหงชาติเพื่อความ
สามารถในการแขงขันที่เปนธรรมของภาคธุรกิจไทย 
ทำใหประเทศชาติของเรารุดหนาไปอยางยั่งยืน 

ดร.โสภณ พรโชคชัย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ที ่ด ินที ่อยู อาศัยจากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
ประกาศนียบัตรการประเมินคาทรัพยสินจากสถาบัน
นโยบายที่ดินลินคอลน และการพัฒนาที่อยูอาศัย  
จากมหาว ิทยาล ัยคาทอล ิกลูแวง ป จจ ุบ ันเป น  
ผูบริหารธุรกิจเอกชนในฐานะประธานศูนยขอมูล วิจัย
และประเมินคาอสังหาริมทรัพย AREA ในทางสังคม
เปนกรรมการหอการคาสาขาจรรยาบรรณ สาขา
เศรษฐกิจพอเพียง เปนที ่ปร ึกษาสมาคมสินเชื ่อ  
ที ่อยู อาศัย เปนประธานกรรมการมูลนิธิประเมิน  
คาทรัพยสินแหงประเทศไทย เปนอุปนายกสมาคม
อสังหาริมทรัพยนานาชาติ เปนที ่ปรึกษาสถาบัน
ประเมินคาทร ัพยส ินแหงชาติของสหรัฐอเมร ิกา  
ซ ึ ่ งจ ัดต ั ้ งโดยสภาคองเกรส เป นต น ดร.โสภณ  
ไดมีโอกาสชวยราชการสำนักงาน ป.ป.ช. โดยเปน
วิทยากรและเปนประธานคณะทำงานดำเนินการ
รวบรวมขอมูลและจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ 



บทความ 

การเสริมสรางบรรษัทภิบาล 

โดย นายสถาพร โคธีรานุรักษ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

บรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ในภาคเอกชนคือ หลักการสำคัญ  
ในการบริหารงานยุคใหมที่ทุกกิจการตองใหความสนใจ 

ความหมายของ Good Corporate Governance 
เปนลักษณะและวิถีทางของการใชอำนาจรัฐเพื่อการ
จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อการพัฒนา ดวยเหตุนี้เองคำวา “ธรรมาภิบาล” 
จึงถูกนำมาใชในภาครัฐ และเมื ่อเวลายิ ่งผานไป 
กระแสเร ียกร องใหองคกรภาคธุรก ิจปฏิบ ัต ิตาม  
หลักธรรมาภิบาลก็มีมากขึ้น โดยเฉพาะกิจการที่มีผล
ตอนักลงทุน เชน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยฯ และกลายเปนปจจัยหลักของการพิจารณา
การลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

วิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ
ป 2540 และไดลุกลามไปอีกหลายประเทศในเอเชีย
นั้น สาเหตุสำคัญเกิดจากการขาดบรรษัทภิบาล โดยที่
วิกฤตการณทางดานการเงินที ่เกิดขึ ้นนั ้นเปนเพียง
ปลายเหตุ ดังนั้น ธนาคารโลกจึงไดพิจารณาวาตัวชี้วัด
ที่สำคัญที่แสดงถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจจากวิกฤติ
เอเชียไมใชเพียงตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
แตขึ้นอยูกับการฟนตัวของการพัฒนาบรรษัทภิบาล 

ผลการดำเน ินงานของภาคเอกชนจำนวน  
ไมนอยขาดพื้นฐานที่ดี ขาดพื้นฐานบรรษัทภิบาลที่
คอยค้ำจุนการเติบโตใหมั่นคงและยั่งยืน ขาดความ
สุจริตตอผูถือหุน ตอภาครัฐ และตอภาคสังคม โดย
มุงเนนใหเกิดกำไรสูงสุดในระยะสั้น 

ดังนั ้น ปญหาการขาดความเขาใจในหลัก
บรรษัทภิบาล และการขาดความเชื่อมโยงที่จะแสดง
ใหเห็นถึงประโยชนอยางเปนรูปธรรมของการปฏิบัติ
ตามหลักบรรษัทภิบาล จึงนาจะเปนหัวใจสำคัญของ
การนำระบบบรรษัทภิบาลมาใชกับองคกรภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประเทศไทยใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในที่สุด 

โดยแตละองคกร แตละประเทศ ก็ยอมที่จะมี
เกณฑกำหนดแตกตางกันออกไป ซึ ่งอาจสรุปเปน
ประเด็นสำคัญไดดังนี้คือ 

1. ความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม 
(Responsibility) 

องคกรจะตองกำหนดภารกิจของแตละฝาย
อยางชัดเจน ทุกคนทุกฝายรู หนาที ่ของตนวาจะ  
ตองทำอยางไร และเขาใจในหนาที่ของตนเองอยาง
ชัดเจน ยึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติหนาที ่  
เพื ่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ตลอดจน  
ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม 

2. ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ ก า ร ก ร ะ ท ำ   
(Accountability) 

ก ิจการต องปฏ ิบ ัต ิหน าท ี ่ด วยความรู ส ึก  
รับผิดชอบในการกระทำตอทุกฝาย ทุกหนวยงาน  
รวมทั ้งทราบขอบเขตหนาที ่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงาน ตลอดจนวิธีการทำงาน 

3. ความยุติธรรม (Fairness) 
เป นหล ักสำค ัญพ ื ้นฐานในการทำธ ุ รก ิจ  

การสรางความยุติธรรมในการดำเนินธุรกิจควรเริ ่ม  
ตั ้งแตระดับนโยบาย กฎระเบียบตาง ๆ จะตองมี  
ความเสมอภาค มีความเทาเทียม มีหลักการที่ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได 

4. ความโปรงใส (Transparency)  
เป นหล ักสำค ัญอ ีกประการหน ึ ่ งของการ  

บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล ขอมูลขาวสารทาง
ธุรกิจตาง ๆ โดยเฉพาะผลการดำเนินงานและภายใน
ทางการเงินที่บริษัทเปดเผยจะตองโปรงใส เชื่อถือได
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกบุคคลหรือผูที่เกี่ยวของ 
เชน ผูถือหุ น สถาบันการเงิน หนวยงานราชการ 
เปนตน 

ความหมายบรรษัทภิบาล
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5. คุณคาระยะยาว (Long-term Value)  

หลักบรรษัทภิบาลใหความสำคัญกับการสราง
ค ุณค าในระยะยาวแก ก ิจการมากกว าระยะส ั ้น  
ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนจะมุงมั ่นที ่ทำธุรกิจเพื ่อสราง
คุณคาในระยะยาวเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของกิจการ 

6. การปฏิบัติการที่มุงสูความเปนเลิศ  
(Best Practices)  

กิจการตองมุงสงเสริมใหทุกหนวยงานปฏิบัติงาน
มุงสูความเปนเลิศ มุงสรางความสมบูรณแบบ โดยมี  
นโยบายที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกิจการ 
โดยผลักดันและสนับสนุนใหทุกฝายมีการพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา 

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of 
Directors)  

เป นคณะกรรมการที ่สำค ัญในการกำหนด  
เปาหมาย นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ
กิจการ คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการกำกับดูแล
และตรวจสอบการบริหารงานใหเปนไปอยางยุติธรรม
ตอผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและไดรับผลประโยชน
สูงสุด ดังนั้น คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทจึงมี
สวนสำคัญตอกิจการ 

2. ผูบริหาร (Executive) 

เป นคณะบ ุคคลท ี ่ ม ี ความสำค ัญในการ  
นำนโยบายจากคณะกรรมการมาสูภาคปฏิบัติ โดย
ตองประสานงานกับทุกภาคสวน รวมถึงพนักงาน
ระดับตาง ๆ ใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ 

3. พนักงานบริษัท (Staffs)  

เปนกลุมบุคคลที่เปนกลจักรสำคัญขององคกร  
ที่จะทำงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
กิจการ ดังนั ้น ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย  
ถ ือเป นเคร ื ่องม ือสำค ัญประการหน ึ ่ งตามหล ัก  
บรรษัทภิบาล โดยเริ ่มตั ้งแตการคัดเลือกพนักงาน  
เขาทำงาน ควรใชระบบคุณธรรมไมควรใชระบบ
อุปถัมภ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับงานที่ทำ กิจการควรจัดใหมีการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรอย างต อเน ื ่อง ม ีการจ ัด
สวัสดิการใหอยางเหมาะสม 

นอกจากวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
อันมีสาเหตุมาจากการขาดวินัยทางดานการเงินและ
ขาดบรรษัทภิบาลที่ดีแลว ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ก็ไดเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น กลาวคือ บริษัท 
เอนรอน ซึ ่งถือเปนบริษัทชั ้นนำของประเทศไดลม
สลายลงอยางรวดเร็ว อันเกิดจากระบบธรรมาภิบาลที่
มีปญหาโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict 
of Interest) และการหาประโยชนจากขอมูลภายใน 
(Insider) รวมทั้งการตบแตงตัวเลขทางดานบัญชีอยาง
มหาศาลจึงเกิดกระบวนการปรับปรุงบรรษัทภิบาลใน
หลายภาคสวน เช น ระบบการตรวจสอบบัญชี 
มาตรฐานการบัญชี เปนตน 

ดังนั้น การปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาลที่เกิดขึ้น
ที ่ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการปรับปรุงมาตรฐาน  
การบัญชีและการตรวจสอบบัญชีใหมีความนาเชื่อถือ
มากขึ้นกวาในปจจุบัน การมีบัญชีที ่สะทอนสภาพ
ความเปนจริงทางดานการเงินของบริษัทเปนสิ ่งที ่

การเสริมสรางบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

สำคัญยิ่งเพราะเปนขอมูลสำคัญที่ผูถือหุนและผูลงทุน
อื่น ๆ ตลอดจนหนวยงานของรัฐใชในการประเมินผล
การดำเนินงานและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
เพื่อใชในการตัดสินใจในการลงทุน การกำกับดูแล  
การวางนโยบายทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการหารายได
เขารัฐ 

ถาขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินขาดความเชื่อถือ
แลว การเปดเผยขอมูลก็ไมมีประโยชนตอผูลงทุนและ
ผูที่เกี่ยวของ เพราะการใหขอมูลที่ไมถูกตองอาจทำให
เกิดความเสียหาย ดังนั ้น การพัฒนาระบบขอมูล
ทางการเงินเชื ่อถือไดแลว รัฐควรที ่จะสงเสริมให
กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี (Internal Control) 
ท ี ่ม ีประสิทธ ิผลมากขึ ้นและมีการตรวจสอบการ  
บริหารงาน (Monitoring) จากภายนอกมากขึ้น เชน 

พัฒนาตลาดทุนโดยการสงเสริมใหมีการ
ลงทุนในระยะยาวมากขึ้น 

1.

ส ง เสร ิมให ม ี ผู ลงท ุนรายใหญในตลาด  
หลักทรัพย เชน บริษัทกองทุนรวม (Mutual Funds) 
บริษัทประกันภัย เปนตน เพื่อที่จะใหผูลงทุนเหลานี้
ชวยตรวจสอบการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ 

กระตุนใหธุรกิจรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น  
(Corporate Social Responsibility) 

ในปจจุบันการบริหารธุรกิจที่มุ งใหเกิดกำไรมี
ความซ ับซ อนมากกว าการค ิดถ ึงแค ต นท ุนและ  
ผลตอบแทน ธุรกิจตองคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียจาก
ทุกกลุ ม ตั ้งแตผู ถ ือหุ นไปจนถึงลูกคาและสังคม  
โดยรวม นอกจากนี้ ยังตองตระหนักถึงความเสี่ยง  
ที ่อาจเกิดขึ ้นโดยมิไดคาดคิดไดตลอดเวลา เชน  

2.

3.
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ภัยพิบัต ิท ี ่ เก ิดจากธรรมชาติ และสิ ่งแวดลอมที ่
เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากมนุษย เปนตน ธุรกิจยัง
ตองเผชิญกับการแขงขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว ตองสามารถตอบคำถาม และการตรวจสอบ
ของหนวยงานราชการและกลุมประชาสังคมตาง ๆ ได 

ในชวงหลายปที ่ผานมา มีกิจการขนาดใหญ
หลายแหงไดลมสลายลงเนื่องจากประกอบธุรกิจโดย
ขาดหลักคุณธรรมและจริยธรรม เชน ธนาคารกรุงเทพ
พาณิชยการ เปนตน การกระทำดังกลาวไดสงผล
กระทบตอธุรกิจโดยรวม ดังนั้น กิจการในปจจุบัน  
จึงจำเปนตองมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน  
การบริหารงานแบบใหมเพื่อเปนหลักประกันผลกำไร
และการเติบโตที่ยั่งยืน 

การบริหารงานแบบใหมดังกลาวเกิดแนวคิด
เรื่องการจัดการความเสี่ยง การสรางความพึงพอใจ  
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย บรรษัทภิบาล และความรับ
ผิดชอบตอสังคมของบริษัทเขาดวยกัน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีมิติเพิ่มขึ้นอีก 2 ดาน คือ 

ดานแรก แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  
นำเสนอกระบวนการสำหรับการวางแผนและการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของธุรกิจที่มีเปาหมาย
อยูที ่ผลกำไรที่ยั ่งยืนและความรับผิดชอบตอสังคม  
และส ิ ่ งแวดล อม หล ักการท ั ้ งสามประการของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชเปนกรอบบูรณาการ
สำหร ับการจ ัดทำย ุทธศาสตร ท ี ่สร างภูม ิค ุ มก ัน  
ในองคกรตอความเสี่ยงภายนอก มีบรรษัทภิบาล และ
มีความระมัดระวังตอผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน
สังคมและสิ่งแวดลอม 

ดานที่สอง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแสดง  
ใหเห็นถึงระดับของความรับผิดชอบที่มากกวาการ
กระทำตามกฎและกติกาเทานั้น มีบริษัทใหญในเมือง
ไทยจำนวนไมนอยที่พบวาการใชเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญาชี้นำการบริหารธุรกิจและการสรางความ
เขาใจในปรัชญานี้ใหเกิดขึ ้นรวมกันในหมูพนักงาน  
และผูมีสวนไดสวนเสียอื ่น ๆ สามารถทำใหเกิด
วัฒนธรรมที่เอื้อตอความสำเร็จขององคกรในระยะยาว
ไดอยางดียิ่ง 

เนื ่องดวยระบบบรรษัทภิบาลไดมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ซึ่งถือวากิจการที่ไดปฏิบัติตามระบบ  
ดังกลาวควรไดมีการสงเสริมและเผยแพรคุณงาม
ความดีตาง ๆ ใหกับสาธารณชนไดทราบเพื ่อเปน
ตัวอยางที่ดี หอการคาจึงจัดใหมีรางวัลจรรยาบรรณ  
ดีเดนขึ้น 

หอการคาไทย เปนองคกรที ่ก อตั ้งข ึ ้นเพื ่อ  
ส งเสร ิมการดำเน ินว ิสาหก ิจ โดยทำหน าท ี ่ ให   
คำปรึกษาและขอเสนอแนะแกสมาชิกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
การคา การบริหาร อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
การเงิน พรอมทั้งใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะแก
รัฐบาลเพื่อประโยชนแกเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
โดยรวม 

หอการคาไทยดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคได 
เน ื ่องจากกรรมการ สมาชิก และเจาหนาที ่ของ
หอการคาไทยทุกระดับลวนประพฤติปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรม การดำเนินงานของหอการคาจึงราบรื่นและ
ไดรับความเชื่อมั่นจากบุคคลภายนอกและสังคมดวยดี
เสมอมา 

การเสริมสรางบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

เพื ่อสงเสริมใหกรรมการ สมาชิก เจาหนาที่ 
ของหอการคาไทยมีแนวปฏิบัติอ ันดีงามและเปน
แบบแผนเดียวกัน เพื่อคงไวซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และ
ความเชื่อมั่นที่สาธารณชนมีตอหอการคาไทย จึงได
ประมวลรางจรรยาบรรณของหอการคาไทยเปน  
ลายลักษณอักษรไว ณ ที่นี้ โดยแบงเปน 3 ภาคคือ 

ภาคแรก จร ิยธรรมในการดำเนินงานของ
หอการคาไทย ซ ึ ่งเป นแนวทางที ่หอการคาไทย  
พึงปฏิบัติตอสมาชิกผูเกี่ยวของ สังคม และเศรษฐกิจ
โดยรวม 

ภาคที่สอง เปนขอพึงปฏิบัติของกรรมการและ
เจาหนาที่หอการคาไทย 

ภาคที่สาม เป นข อพึงปฏิบ ัต ิของสมาชิก
หอการคาไทย และหลักบรรษัทภิบาลสำหรับสมาชิก
หอการคาไทย 

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจเปนพื ้นฐานที ่สำคัญในการเสริมสรางและ  
ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปนรากฐานสำคัญ
ของความมั่นคงและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ตลอดจน
เปนสิ่งที ่จะสนับสนุนใหองคกรสามารถบรรลุความ  
มุงหมายที่กำหนดไว 

เพื ่อเปนแนวทางใหทุกคนปฏิบัติหนาที ่และ
ปฏิบัติตนอยางถูกตอง มีคุณธรรม และถูกทำนอง
คลองธรรม ซ ึ ่ งในการปฏิบ ัต ิ ให  ถูกต องทำนอง  
คลองธรรมนั้น จะตองทำดวยจิตสำนึกที่ดี ผลงาน  
ก็จะเปนผลดีตอตนเองและสวนรวม 

ดังนั้น องคกรจะตองจัดทำระบบเพื่อสนับสนุน
ใหมีการปฏิบัติตามจิตสำนึกที ่ดี ซึ ่งประกอบดวย  
2 ประการ 

พื้นฐานจิตที่ดีของบุคลากร 

สิ่งแวดลอมที่ดี คือ การมีระบบงานและการ
ควบคุมดูแลที่ดี มีความโปรงใส สามารถชี้แจงได และ
กอใหเกิดความเปนธรรมตอทุกฝายที่เกี่ยวของ 

ขอควรคำนึงในการกำหนดจรรยาบรรณ  

ความถูกตองตามกฎหมาย ในเร ื ่องของ  
จรรยาบรรณนั้น นอกจากถูกตองตามกฎหมายแลว  
จะหมายรวมถึงความถูกตองตามนโยบาย ขอบังคับ
และระเบียบตาง ๆ ขององคกร ความถูกตองตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ทองถิ ่น
ปฏิบัติ 

ความสมดุล ในเรื ่องของจรรยาบรรณนั ้น  
จะหมายถึงการปฏิบัติตอทุกฝายอยางเปนธรรม ไมวา
จะเปนองคกร ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา ผูรวมคา  
คูแขง และรวมถึงความผิดชอบตอสังคมดวย แนวทาง
เรื่องความสมดุลนี้ จะสะทอนใหเห็นถึงความเปนธรรม 
ความมีคุณธรรมและศีลธรรมของผูบริหารองคกร  
ในการดำเน ินธ ุรก ิจน ั ้น ผู บร ิหารจะต องสร าง  
ความสมดุลของผลประโยชนใหกับหลาย ๆ ฝาย เชน 
ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา และสังคม เปนตน 

ความสบายใจ ในเรื่องของจรรยาบรรณนั้น 
จะตองกำหนดใหชัดเจนวาอะไรทำได อะไรที่ไมควรทำ 
เพื่อใหทุกคนที่เกี่ยวของเกิดความสบายใจตอสิ่งที่ได
กระทำไป ทุกคนจะตองทำใหสิ่งที่ถูกตอง ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองไดดวยตนเอง เชน ใหลองถาม
ตัวเองวา สิ ่งที ่ตั ้งใจจะทำนั ้นสามารถเปดเผยตอ  
ผู บังคับบัญชา เพื ่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา  

1.

2.

1.

2.

3.



คุณธรรม นำธุรกิจ 

และ/หรือครอบครัวที่บานไดหรือไม ถาคิดวาสามารถ  
เปดเผยไดทุกระดับก็เชื่อวาสิ่งที่ตั้งใจจะทำนั้นมีความ  
ถูกตอง 

ขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจสำหรับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง
ทุกคนไดยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้ 

ผูถือหุน องคกรจะตองดำเนินธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส เกิดผลการ
ดำเนินการที่ดีอยางตอเนื่องและมั่นคง สรางผลตอบแทน
ที่เหมาะสมแกผูถือหุน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ
ที่ดีขององคกร 

ลูกคา องคกรตองมุ งม ั ่นในการปกปอง  
ผลประโยชนของลูกคาตลอดเวลา เอาใจใส รับผิดชอบ 
และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาดวยการ  
นำเสนอบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

พนักงาน องคกรจะตองถือวาพนักงานทุกคน
เปนทรัพยากรที่มีคา ดังนั้น องคกรจะตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถของพนักงานใหมีความ
กาวหนา มีความมั่นคงในอาชีพและใหผลตอบแทนที่
เหมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
และผลการปฏิบัติงาน 

ความรับผิดชอบตอสังคม สิ ่งแวดลอม  
และทร ัพยากรธรรมชาติ องค กรต องมีนโยบาย  
ใหความชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม  

1.

2.

3.

4.

อยางตอเนื ่อง ในดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และกีฬา ตลอดจนเร ื ่องสิ ่งแวดลอม  
และทรัพยากรธรรมชาติ ทั ้งเรื ่องน้ำ อากาศ และ
อุณหภูมิ (โลกรอน)  

ความรับผิดชอบตอ คูแข งทาง ธุร กิจ 
องคกรตองมีนโยบายสงเสริมการแขงขันภายใตกรอบ
กติกาที่เปนธรรม โปรงใส ไมแสวงหาขอมูลที่เปน
ความลับของคู แขงดวยวิธ ีท ี ่ไมส ุจร ิต ไมทำลาย  
ชื ่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวราย หรือกระทำ  
การใด ๆ ที่ไมเปนธรรม 

รักษาความลับของลูกคา องคกรตองมี
ความมุ งมั ่นในการสรางความเชื ่อมั ่นใหแกลูกคา  
ทุกราย โดยปกปองและรักษาขอมูลของลูกคาไวเปน
ความลับ องคกรจะตองไมเปดเผยขอมูลของลูกคา 
นอกจากจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
ลูกคา 

ความซื่อสัตย ยุติธรรมและมีคุณธรรมใน
วิชาชีพ องคกรตองมีความมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ
ดวยความซื ่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ 

ความรู ความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจ องคกรตองมีความมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจใน
ระดับเดียวกันกับผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยใหมีการ
ปฏิบัติหนาที่ตามหลักวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ
ผสมผสานดวยความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

5.

6.

7.

8.

การเสริมสรางบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

1. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ 
จำกัด 

หลักจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทยึดถือ 

“สิ ่งที ่ดิฉันยึดถืออยูเสมอก็คือ ทุกคนที ่อยู   
รายรอบตัวเราไมวาจะเปนใครควรไดร ับความสุข 
ความยุติธรรม โอกาสและสิ่งที่ดีในชีวิต เพราะสิ่งที่
สะทอนกลับมาคือความสุขของตัวเราเองในอันที่จะ
มั่นใจไดวาเรา...มีชีวิตอยูอยางคนที่สรางความสุขและ
ความสำเร็จใหกับใคร ๆ ไดอยางแทจริง” 

พ.ญ.นลินี ไพบูลย 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

2. บริษัท คิว.ที.ซี.ทรานสฟอรเมอร 
จำกัด 

หลักจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทยึดถือ 

“มีความมุ งม ั ่นที ่จะทำอยางไรใหส ินคาที ่  
เราผลิตมีคุณภาพดี มาตรฐานสูงระดับ World Class 
สามารถแขงขันไดในตลาดทุกแหงในโลก ดังนั ้น  
จึงตองมีการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถของ
บุคลากร องค กร รวมถึงคู ค าของเราด วยให ม ี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน เปนที่พึงพอใจสูงสุด
แกลูกคา และจะตองพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
พนักงานในองคกรใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องและพอเพียง 
ซื ่อสัตย มีคุณธรรมในการทำงาน พรอมกับการ  
สรางความมีส วนรวมในการพัฒนาองคกร และ
ปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม 
และประเทศชาติ” 

คุณพูลพิพัฒน ตันธนสิน  
ประธานกรรมการบริษัท 

3. บริษัท  โชติวัฒนอุตสาหกรรม  
การผลิต จำกัด 

หลักจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทยึดถือ 

“บริษัทมุ งมั ่นที ่จะรักษาไวซึ ่งคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสรางความเปนธรรม
และความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียในทุกดาน รวมทั้ง
มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ และสินคา
อยางตอเนื่อง เพื่อมุงสรางคุณคาใหลูกคา และเพื่อ
ดำรงไวเพื่อความเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนขององคกร” 

คุณเจริญศรี เจริญกุล 
รองกรรมการผูจัดการ 

4. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด 
หลักจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทยึดถือ 

“การดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยประกันชีวิต 
จำกัด ยึดมั่นตอการสรางความแข็งแกรงดานการเงิน
สูงสุด ดวยการแสวงหากำไรที ่ เหมาะสม ไมม ุ ง
แสวงหากำไรสูงสุด ในขณะเดียวกันยังเชื ่อมั ่นใน  
หลักมนุษยนิยม โดยถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่
สำคัญที่สุดขององคกร นอกจากนี้ยังมุ งมั ่นในการ
สรางสรรคหลักประกันที่มั ่นคงใหกับครอบครัวไทย 
และคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาเปนสำคัญ 
ตลอดจนรวมถึงเขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 
เพื่อรวมสรางสังคมไทยใหเขมแข็งอยางยั่งยืน” 

คุณไชย ไชยวรรณ 
กรรมการผูจัดการใหญ  



คุณธรรม นำธุรกิจ 

5. บริษัท ไทยอีสเทิรน รับเบอร จำกัด 
หลักจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทยึดถือ 

“ในอุตสาหกรรมการเกษตรที ่ราคามีความ
ผ ันผวนอยูตลอดเวลา องคกรที่ดีจะตองใหขอมูลที่  
ถูกตองตอคูคา ซื้อขายสินคาอยางซื่อสัตย โปรงใส
และเปนธรรม องคกรจะตองปฏิบัติตามขอตกลงและ
คำมั ่นส ัญญาแมจะทำใหเก ิดผลขาดทุน แตใน  
ระยะยาวองคกรก็จะไดรับความเชื่อถือและสามารถ
ดำเนินธุรกิจไดอยางยั ่งยืน พนักงานควรไดรับการ
เอาใจใส มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี และมีโอกาส
อยางเทาเทียมกันในการเติบโต นอกจากนี้ องคกรควร
ม ีความร ับผ ิดชอบต อส ิ ่ งแวดล อม และช ุมชน  
เพื่อสรางสังคมที่ดี” 

คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ 
รองกรรมการผูจัดการ 

6. บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ จำกัด 
หลักจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทยึดถือ 

“เปนองคกรตนแบบที ่ดำเนินธุรกิจภายใต  
หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู  
ก ับความร ับผ ิดชอบต อการพ ัฒนาส ั งคมและ  
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล” 

7. บริษัท น้ำตาลสิงหบุรี จำกัด 
หลักจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทยึดถือ 

“เปนองคกรตนแบบที ่ดำเนินธุรกิจภายใต  
หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู  
ก ับความร ับผ ิดชอบต อการพ ัฒนาส ั งคมและ  
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” 

คุณชัยยุทธ เล็กออง 
ผูอำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ 

8. บริษัท นู สกินเอ็นเตอรไพรส 
(ประเทศไทย) จำกัด 

หลักจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทยึดถือ 

“สำหรับ นู สกิน แลว จรรยาบรรณคือสิ่งที่เรา
ให ความสำค ัญเป นอย างย ิ ่ ง เพราะเราถ ือว า  
การทำงานอยางซื่อสัตย และมีคุณธรรมตอผูบริโภค  
ผูแทนจำหนาย และพนักงาน เปนการดำเนินธุรกิจ  
ใหเปนไปอยางโปรงใส และยังกอใหเกิดเปนความเชื่อ
มั่นระหวางบริษัทและผูแทนจำหนาย เพราะสำหรับ  
นู สกิน แลว สิ่งสำคัญไมใชแคการทำยอดขายให  
สูงเพียงอยางเดียว แตคือการเปนพลังแหงความดีที่แผ
ไปทั่วโลก เสริมศักยภาพใหผูคนสามารถพัฒนาชีวิต  
ใหดีขึ้น และเรายังสนับสนุนใหผูแทนจำหนายเคารพ
และทำงานภายใตจรรยาบรรณซึ่งเปนไปตามปณิธาน
ของ นู สกิน” 

 คุณภคพรรณ ลีวุฒินันท 
ผูจัดการทั่วไป 

9. บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร จำกัด 
หลักจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทยึดถือ 

“ซื ่อสัตย โปรงใส (Good Governance) ตอ  
ผูเอาประกันภัย บริษัทประกันภัย และพันธมิตรรวม
อาชีพ การบริการใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด และชี้แจง  
ใหผู  เอาประกันทราบถึงเง ื ่อนไข ความคุ มครอง  
สิทธิประโยชนใหชัดเจน” 

คุณมนัญญา วิภัติภูมิประเทศ 
กรรมการผูจัดการ 

การเสริมสรางบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

10. บริษัท สยาม รีคอนดิชั่น อินดัสตรี้ 
จำกัด 

หลักจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทยึดถือ 

“บริษัทจะดำเนินธุรกิจดานเครื่องถายเอกสาร
และเทคโนโลยีการจัดการงานเอกสารภายใต Concept 
“Ecocopy” โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
องคกร และความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม 
ตลอดจนความคุมคาทางเศรษฐกิจ อันเปนประโยชน
ตอผูใชบริการ และประเทศชาติโดยรวมเปนสำคัญ” 

 คุณธีระธัช รัตนกมลพร  
 กรรมการผูจัดการ 

11. บริษัท โอ. อี. ไอ. พารท จำกัด 
หลักจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทยึดถือ 

- ผลิตสินคาดีมีคุณภาพ ดวยราคาที่เหมาะสม 
ซื่อสัตย และรักษาความลับของลูกคา 

- สนับสนุนใหมีมาตรฐานในระบบการบริหาร
คุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อใหเกิด
การพัฒนาไปพรอม ๆ กัน และซื้อ ขาย ดวยความ
ยุติธรรม 

- ใหผลตอบแทนดวยความเที่ยงธรรม ยกระดับ
ความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั ้ง  
สงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธ 

- ไมสรางมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

- บริจาคทรัพยเพื่อสนับสนุนการศึกษา ศาสนา 
สาธารณสุข พ ัฒนาช ุมชน ถ ายทอดความรู  
ประสบการณใหกับผูสนใจทั่วไป 

12. บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด  
หลักจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทยึดถือ 

“The mission of ING Life Limited is to set 
the standard in helping our customers manage their 
financial future. Every employee represents our 
company values : Customer first, Simplicity and 
timeliness, High quality and high ethical standards. 
We believe that our high ethical standards form the 
foundation of building our success and customer” 

ความเปนมา 

แนวโนมของการแขงขันในเวทีการคาทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศไดทวีความรุนแรงมากขึ ้น 
สินคาไทยสวนใหญมักไมไดรับการยอมรับ ความ  
เชื ่อมั ่นและการไววางใจ เทียบเทากับสินคาที ่ม ี  
ตราสินคาของตางประเทศ ทั้ง ๆ ที่สินคาของประเทศ
ไทยหลายประเภทมีคุณภาพทัดเทียมและไดดำเนิน
ธุรกิจตามหลักการบริหารจัดการที่ดี แตไมสามารถ
สรางตราสินคาใหเปนที่รู จักแพรหลายไดเพราะขอ
จำกัดในคาใชจายของการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก 

คณะกรรมการรวม สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคม
ธนาคารไทย หร ือ กกร. จ ึงร วมกันทำโครงการ  
ตราสัญลักษณ Q-MARK ขึ้น ดวยความมุงมั่นและ
ความพยายามในการที ่จะสรางผูประกอบการไทย  
ใหเปนที ่ยอมรับ ทำใหผู ใชและผูบริโภคเกิดความ  
เชื ่อถือไววางใจในคุณภาพสินคาและบริการของ  
ผูประกอบการไทย เพราะผานการตรวจประเมินจาก  
ผูเชี่ยวชาญมาตรฐาน มีความปลอดภัยและสามารถ
ใชไดสมประโยชนตามฉลากของสินคา โครงการ  
ตราสัญลักษณ Q-MARK มุงเนนการสรางจิตสำนึก



คุณธรรม นำธุรกิจ 

ของผูผลิต ผูคา และผูใหบริการ ในการผลิตสินคา
และใหบริการที่ไดมาตรฐานและมีจริยธรรมในการทำ
ธุรกิจตอผูบริโภค เพื่อสรางกระแสการแขงขันดาน
คุณภาพและความนาเชื่อถือ การที่มีผูประกอบการ  
ในอุตสาหกรรม/บริการ ไดตราสัญลักษณหลาย ๆ 
รายก ็จะจูงใจให  ผู ท ี ่ย ังไม ได ร ับตราส ัญลักษณ  
Q-MARK พยายามปรับตัวใหทัดเทียมกับผูที ่ไดรับ  
ตราสัญลักษณแลว จึงเปนการสรางกระแสการผลิต
หรือบริการ มุ งคุณภาพความนาเชื ่อถือ ซึ ่งมีผล  
ตอความนิยมในสินคาและบริการของผูประกอบการ
ไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดยอมใหเติบโตและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค 

เพื ่อสรางความเขมแข็งและยกระดับความ  
เชื่อมั่นในสินคาและบริการของผูประกอบการไทย 

เพื่อสงเสริมใหผูผลิตสินคาและบริการเอาใจใส
ตอการผลิตสินคาและบริการของตนใหเปนไปตาม
มาตรฐาน มีคุณภาพตามฉลาก มีการจัดการอาชีว
อนามัย ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดลอม และ
การประหยัดพลังงาน  

เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบ
ตอลูกคา/ผู ใช  และผู บร ิโภค ตลอดจน ผู ม ีส วน
เกี่ยวของและสังคม โดยใชหลักธรรมาภิบาลในการ
ประกอบการและบริหารจัดการธุรกิจอยางมีจริยธรรม 

โครงการตราสัญลักษณ Q-MARK ไดเริ่มตนเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2548 ณ โรงแรมอิมพีเรียล 
ควีนปารค สุข ุมวิท โดยมีนายพินิจ จารุสมบัติ  
รองนายกรัฐมนตรี นายชาติศิริ โสภณพานิช ประธาน
คณะกรรมการรวมฯ (กกร.) และประธานสมาคม
ธนาคารไทย  ดร.อาชว เตาลานนท ประธานสภา

หอการคาแหงประเทศไทย  นายประพัฒน โพธิวรคุณ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ  
นายสมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร
โครงการตราสัญลักษณ Q-MARK ไดรวมกันมอบ  
ตราสัญลักษณ Q-MARK ใหแก 6 บริษัทเอกชนผูผาน
การประเมิน ดังนี้ 

ภาคการคา การบริการ 

- บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต จำกัด 

- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด 

ภาคการผลิต 

- บริษัท เอกรัฐ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 

- บริษัท ลีโอนิคส จำกัด 

- บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด 

- บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟค
เชอเรอ จำกัด 

Q-MARK เปนตราสัญลักษณที่แสดงวาไดมีการ
ตรวจประเมินกิจการของผูผลิต ผูคา และผูใหบริการ
ถึงความรับผิดชอบในการสงมอบสินคาและบริการที่มี
ค ุณภาพ ตลอดจนการเอาใจใสต อผู บร ิโภคและ  
มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

ไดผานการประเมินโดยผูเชี ่ยวชาญแลววา
สินคาและบริการมีความนาเชื่อถือ มีความปลอดภัย 
มีสมรรถนะ และมีคุณภาพตรงตามที่ผูผลิตระบุไวใน
ฉลาก หรือตรงตามที่ผูผลิตอางอิงไว 

ผู ผล ิต ผู ค า และผู  ให บร ิการม ีความ  
รับผิดชอบในสินคาและมีบริการหลังการขายที่ดี และ
มีจริยธรรมในการทำธุรกิจและรับผิดชอบตอสังคม 

•

•

การเสริมสรางบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ตัวชี้วัดที่สำคัญที่แสดงถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจจากวิกฤติเอเชียไมใช

เพียงตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แตขึ้นอยูกับการฟนตัวของการ

พัฒนาบรรษัทภิบาล 

มอก. เปนมาตรฐานผลิตภัณฑของสำนักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ ่งผานการตรวจรับรองวา  
มีมาตรฐานตามที่สำนักงานกำหนด สวนใหญจะมี
มาตราสวนกำหนดไวสำหรับสินคาหลัก ๆ ที่มีระดับ
ความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจหรือสังคม 

ISO เปนกระบวนงานการบริหารคุณภาพ  

ผู ประกอบการท ี ่ ขอใช ตราส ัญล ักษณ   
Q-MARK นั้น ตองมี มอก. หรือ ISO สำหรับสินคา  
ที่ควรตองมี สำหรับสินคาที่ไมมี มอก. ก็ตองมีการ
ทดสอบวามีคุณภาพตรงตามฉลาก และมีการประเมิน
เพิ่มเติมในดานธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบตอลูกคา 
ดูแลสิ่งแวดลอม และมีการประหยัดพลังงานดวย 

การประเมินเพื่อใหใชตราสัญลักษณ Q-MARK 
แบงเปน 3 ประเภท คือ 

(1) ภาคการคาและบริการ  

(2) ภาคการผลิต  

(3) ภาคการเงินและการธนาคาร 

การใหใชตราสัญลักษณ Q-MARK แบงเปน  
3 กรณี คือ 

•

•

•

กรณี 1 : ตราสัญลักษณ Q-MARK ที่ใชทั้ง
องคกร  

กรณี 2 : ตราสัญลักษณ Q-MARK ที่ใชเฉพาะ
ประเภทของสินคา หรือบริการ หรือบางสาขาของ
ธุรกิจ 

กรณี 3 : ตราสัญลักษณ Q-MARK ที่ใชเฉพาะ
ผลิตภัณฑที่ไดผานการประเมิน 

ตราสัญลักษณที่ใหสำหรับผลิตภัณฑ หรือ
บริการที่ผานการประเมิน แบงไดเปน 4 ประเภท คือ 

- คุณภาพตรงตามฉลาก 

- คุณภาพตามมาตรฐานกลุมอุตสาหกรรม 

- คุณภาพตามมาตรฐานประเทศคูคา 

- คุณภาพตามมาตรฐานประเทศไทย 

มีการกำหนดและประกาศจริยธรรมองคกร  
ใหเห็นชัดเจน 

ใหพนักงานมีสวนรวมในการดำเนินงาน 

ดูแลสวัสดิการพนักงาน 

มีขบวนการตรวจสอบภายใน 

ประกอบธุรกิจในกรอบของกฎหมายแรงงาน
การผลิต เสียภาษีถูกตอง 

รับผิดชอบตอลูกคา ผูบริโภคที่ไดซื ้อสินคา
หรือบริการ 

•

•

•

•

•

•

•



คุณธรรม นำธุรกิจ 

มีความรับผิดชอบในเรื ่องความปลอดภัย  
สุขอนามัยของพนักงาน ลูกคา และสังคม 

ม ีบร ิการร ับข อร องเร ียนและนำไปแก ไข
ปรับปรุง 

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

ประโยชนตอองคกร 

 ความเชื ่อถือและวางใจจากลูกคาและผูมี  
สวนไดสวนเสียทำใหบริษัทที ่ไดรับตราสัญลักษณ  
Q-MARK ทำธ ุรก ิจในประเทศและสงออกตลาด  
ตางประเทศไดอยางมีคุณคามากขึ้น บริษัทขนาดใหญ
สามารถใชเปนเกณฑในการเลือกบริษัทขนาดเล็กที่ได
ตราสัญลักษณ Q-MARK ไปรับเหมาแบงเบาภาระงาน
ที ่ไมใชงานหลัก (Outsource) ทำใหบริษัทมีความ  
คลองตัวมากขึ้น 

ประโยชนตอสวนรวม 

 ตราส ัญล ักษณ Q-MARK สร างความ
กระต ื อ ร ื อ ร  นการพ ัฒนาค ุณภาพผล ิตภ ัณฑ   
การบริหารจัดการ และการบริการใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 

การพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ และบร ิการให  ได 
มาตรฐาน มีกระแสรวมดานมาตรฐานและคุณภาพ 
ทำใหเกิดความรวมมือและการรวมตัวกลุมคลัสเตอร 
อุตสาหกรรมและการคาที่เขมแข็ง 

วิสาหกิจหลาย ๆ แหงอาจรวมตัวเปนกลุ ม  
คลัสเตอรและกำหนดมาตรฐานของกลุมขึ้นเพื่อขอรับ
การประเมินเพื่อใชตราสัญลักษณ Q-MARK 

•

•

•

ผู  ได ร ับ Q-MARK ม ีส ิทธ ิ ์ ใช  เคร ื ่องหมาย  
ตราสัญลักษณ เปนเวลา 2 ป  

(1) เพื่อเปนเครื่องหมายแหงคุณภาพสินคาและ
บริการ 

(2) เพื่อเปนเครื่องหมายแสดงถึงความรับผิดชอบ
ของผูผลิต ผูคาและผูใหบริการในการเอาใจใสตอ
คุณภาพสินคาและบริการ 

ผูที่ไดรับอนุญาตมีสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ
การไดรับ Q-MARK ผานทางสื่อมวลชนตางๆ สามารถ
แสดงเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ Q-MARK ได
อยางเปดเผย 

บริษัท เอส จำกัด (มหาชน) 

จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 11 พ.ย. 2548 

ประเภทธ ุรก ิจ โรงงานประกอบ โชว  รูม  
ศูนยบริการ ตัวแทนจำหนาย อูซอม 

เหตุการณที่เกิดขึ้นกับบริษัท เอส จำกัด 
(มหาชน) 

ธ.ค. 2551 

ตลาดหลักทร ัพย ข ึ ้นเคร ื ่องหมาย “NP”  
หลักทรัพย SECC 

บันทึกบัญชีโดยไมมีรายการรถยนต (สินคา) 

พบใบหุนปลอมกวา 10 ลานหุน 

กู เง ินจากสถาบันการเงินโดยปลอมแปลง
เอกสาร 

•

•

•

•

การเสริมสรางบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

กรรมการผูจัดการของบริษัทหลบหนีออกนอก
ประเทศ 

ม.ค. 2552 

ผูถือหุ นรายยอย เล็งฟองเรียกคาเสียหาย 
SECC 1 พันลานบาท 

ก.ล.ต.สั่งอายัดทรัพยกรรมการผูจัดการกับ  
ผูเกี่ยวของและหามออกนอกประเทศ 

SECC แจ งกรรมการผู จ ัดการพ นสภาพ  
พนักงานบริษัทแลว 

ก.พ. 2552 

ก.ล.ต. เร งตรวจสอบเอกสาร (SECC) 
เนื่องจากกังวลวาจะถูกฟองกลับ 

มี.ค. 2552 

บริษัท เอส ไมยอมแพ ขอเปดศูนยบริการตอ 

บริษัท ไวท จำกัด 

จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 13 พ.ย. 2546 

ประเภทธุรกิจ ภัตตาคาร หองอาหาร บาร ไนทคลับ 

เหตุการณที่เกิดขึ้นกับบริษัท ไวท จำกัด 

ม.ค. 2552 

1 ม.ค. 2552 เวลาประมาณ 00.20 น เกิดเหตุ
เพลิงไหมมีผูเสียชีวิต 66 ราย บาดเจ็บกวา   
200 ราย 

ออกหมายจับกรรมการบริษัทและผูเกี่ยวของ  

ยายฟาผา 2 ผอ.เขต ชวยราชการสำนักปลัด 
กทม. 

ก.พ. 2552 

สงคดีให DSI สืบตอ เนื่องจาก 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1. ความผ ิดปกติในงบดุลของบร ิษ ัท ค ือ  
มีเงินสด 20 ลานบาท เขามาในบัญชีโดยไมทราบที่มา  

2. ไมเคยมีการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเลย  

3. มีคราบเฮโรอีนและโคเคนติดอยูในหองบัญชี
และหองนักดนตรี 

4. มีการปลอมลายมือชื่อวิศวกรและสถาปนิก
ในการกอสราง 

บริษัท ประกันภัย จำกัด 

จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 13 ส.ค. 2518 

ประเภทธุรกิจ บริษัทประกันภัยที่ใหบริการการ
ประกันวินาศภัยทุกชนิด เชน ประกันรถทุกชนิด 
ประกันเรือ ขนสง ธุรกิจ 

เหตุการณที่เกิดขึ้นกับบริษัท ประกันภัย 
จำกัด 

ก.ค. 2550 

กระทรวงพาณิชย สั ่งใหหยุดรับประกันภัย
เปนการชั่วคราว 

มีปญหาเรื่องการบริหารงาน ขาดเงินกองทุน
มีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนเปน
จำนวนมาก 

สำนักงาน คปภ. ไดเรงรัดใหบริษัทแกไขฐานะ
การเงิน 

ส.ค. 2550 

บริษัทไดเสนอแผนปรับปรุงธุรกิจตอกรมการ
ประกันภัย ในการแกไขฐานะการเงิน โดยมี
การนำเงินเขามาเพิ่มเติมเพื่อแกไขฐานะการเงิน 
และจายคาสินไหมทดแทนแกประชาชน 

ชวงแรก ระหวางเด ือน ส.ค.-ธ.ค. 2550 
จำนวน 643 ราย เปนเงิน 7.41 ลานบาท 

•

•

•

•

•
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ชวงที ่สอง ระหวางวันที ่ 7-23 ก.ค. 2551  
อีกจำนวน 1,113 ราย เปนเงิน 5.36 ลานบาท 

เจรจากับบริษัทตางชาติ 4 ราย เพื่อเขามา
รวมทุน โดยจางบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อ
ประสานดูแลการเจรจาใหเปนไปตามกฎหมาย
โดยใหเสร็จภายใน 60 วัน 

มี.ค. 2552 

ถูกสั ่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรก ิจ
ประกันวินาศภัย เกิดจากสาเหตุ  

 ปญหาขาดเงินกองทุนที ่ตองดำรงไวตาม
กฎหมาย 

มีหนี้สินเกินกวาทรัพยสิน 748.15 ลานบาท 

มีคาสินไหมทดแทนคางจายที ่มารองเรียน  
ตอสำนักงาน คปภ. 16,585 ราย เปนเงิน 
701.41 ลานบาท 

มีการกระทำที่เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ (บีบีซี) 

เหตุการณที่เกิดขึ้นกับธนาคาร 

ป 2535 

นาย ก ไดเข าร ับตำแหนงเปนกรรมการ  
ผูจัดการ 

ป 2538 

นาย ก ไดแตงตั้งนาย ร เขามาเปนที่ปรึกษา 

อนุมัติสินเชื่อใหบริษัท ซัพ 

ธนาคารแห งประเทศไทย ได ม ีคำส ั ่ งให   
ตรวจสอบการอนุมัต ิส ินเช ื ่อที ่ม ีวงเง ินเกิน  
30 ลานบาท ตองผานการกลั่นกรองของคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาความสามารถ  
ในการชำระหนี้ 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ใหบริษัท ซัพ ไดเปดบัญชีกระแสรายวันกับ
บีบีซี 

ระหวางป 2538 - 2539 

นาย ก ไดใชบัตรผานรายการ (บัตรอิเล็กทรอ-
นิกส) ในการอนุมัติสินเชื่อใหกวา 2,000 ลานบาท 

บริษัท ซัพ ไมไดทำสัญญาใด ๆ 

นาย ก ได อน ุม ัต ิการต อเวลาการชำระ  
หนี้สินเชื่อใหอีก 6 เดือน 

ขยายวงเงินสินเชื่อใหอีกกวา 380 ลานบาท 
รวมทั้งอนุมัติเงินกูระยะสั้นอีก 100 ลานบาท 

ไดเปดบริษัทหลายแหงแลวเขามาขอกูจาก
ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ 

ไดขอกูเงินจาก ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ 
เพื่อโอนถายเงิน โดยไมไดทำธุรกิจจริง  

ไดใชหลักทรัพยที่ตีราคาสูงเกินจริงค้ำประกัน 

ปลอยกูที่มีความเสี่ยงสูงและกิจกรรมที่ใชเงิน
ทุนสูงมากใหพรรคพวกที่เปน “นักการเมือง” 
จำนวนหลายหมื่นลานบาท 

“ตบแตงบัญชี” ใหม ีผลกำไรนับร อยนับ  
พันลานบาท 

นาย ก, นาย ร และผูเกี ่ยวของไดยักยอก
ทรัพย BBC จำนวน 1,228,896,438 บาท  
จากการลงนามทำสัญญาแลกเปลี่ยนสินทรัพย
ธนบัตร ระหวาง BBC กับบริษัท ไฟแนนซ  

ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการเสียหายอยาง
รุนแรง จนตองลมละลาย มีหนี้สินมหาศาล  
ราว 3,000 ลานดอลลารสหรัฐ (เกือบ 1.2 แสน
ลานบาท) 

สถาบันการเงินกวา 50 แหงปดตัวลง 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

การเสริมสรางบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ธนาคารแหงประเทศไทยเขายึดกิจการไป
บริหารจัดการแทน 

นาย ก รับผิดชอบในการบริหารผิดพลาดหรือ
ปลดออกจากตำแหนง 

นาย ร หนีออกจากประเทศไทย 

ทางการไทยออกหมายจับนาย ร  

นาย ร ถูกจับกุมที่เมืองวิสตเลอร ประเทศ
แคนนาดา 

ป 2540 

เขาสูวิกฤติ ิเศรษฐกิจการเงินในเอเชียหรือ  
ที่เรียกวา “โรคตมยำกุง” 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดมีคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ขอเท็จจริงกรณี
ปญหาธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ  

ป 2548 

นาย ก ถูกศาลอาญากรุงเทพใตตัดสินจำคุก
รวมทั้งหมด 3 คดี คดีละ 10 ป รวมเปน 30 ป 
และปรับรวมกันทั้งหมด 3,330 ลานบาท 

มี.ค. 2552 

ผู พ ิพากษาแคนาดาส ั ่ งปล อยต ัวนาย ร 
เปนการชั ่วคราว ในระหวางรอการพิจารณา  
คดีความ 

ศาลแคนาดา พิพากษาสงตัวนาย ร เปน
ผูรายขามแดน ใหกับประเทศไทยศาลอาญามี
คำพิพากษา เห็นวา นาย ก, บริษัท อเมริกัน 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

และนาย พ กระทำผิดตอหนาที่โดยทุจริต 

ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกนาย ก เปนเวลา 
20 ป และใหปรับเปนเงินกวา 3,134 ลาน รวม
ทุกคดี จำคุก 110 ป 

ปรับบริษัท อเมริกัน เปนเงิน 2,000 ลานบาท 
และลงโทษนาย พ เปนเวลา 10 ป และใหปรับ 
2,000 ลานบาท 

นายเอกช ัยและนายว ันช ัย ให ยกฟ อง
เนื ่องจากพยานหลักฐานไมพอฟงไดวารวม
กระทำความผิดดวย 

ใหนาย ก, บริษัท อเมริกัน และนาย พ รวมกัน
ชำระคาปรับใหธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ
เปนเงินจำนวนกวา 1,567 ลานบาท 

บริษัท ปาน จำกัด 

ผูกอตั้งบริษัท นาง ป กับนาย ช  

ประเภทธุรกิจ คาน้ำมัน ติดตอซื้อขายน้ำมันกับ
หลายบริษัท 

ป 2547 

ศาลสั ่งลมละลาย เนื ่องจากทำการคาไม
ประสบผลสำเร็จทำใหมีหนี ้ส ินจำนวนมาก 
ทำใหมีคดีติดตัว เฉพาะป 2547 กวา 60 คดี 
ร ว ม มู ล ค  า ค ว า ม เ ส ี ย ห า ย ท ั ้ ง ห ม ด 
8,241,692,091.73 บาท  

มีเจาหนี้รายใหญ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) กว า 5,000 ล านบาท ธนาคาร

•

•

•

•

•

•

ตราบใดในสังคมยังมีทั้งคนดีและไม ดีอยูรวมกัน คนไมดีก็พยายาม  

หาชองทางในการหลบหลีกกฎเกณฑ กฎหมายตาง ๆ เพื่อประโยชนตอตนเอง

และพวกพองโดยขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม แมถูกตองตามกฎหมาย

ก็ตาม 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

ทหารไทย กวา 800 ลานบาท บรรษัท บริหาร
สินทรัพยไทย กวา 500 ลานบาท บริษัท 
บริหารสินทรัพยพญาไท จำกัด กวา 200  
ลานบาท 

นาง ป ไดไปขอทำบัตรประชาชนใหมและ
เปลี่ยนชื่อเปนนาง ก 

หลังเกิดเหตุสึนามิ นาย ช สามีไปแจงความ
กับตำรวจวามีพลเมืองดีแจงพบศพ นาง ก 
ลอยอยูในทะเล มีหลักฐานเปนบัตรประจำตัว
ประชาชนของภรรยาพรอมบัตรเครดิตในศพ 

ม.ค. 2548 

เจาหนาที่ออกใบมรณะบัตรใหนาง ก 

ไดรับสินไหมทดแทนจากบริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จำกัด จำนวน 900,000 บาท และจาก
บริษัท เอไอเอ อีก 1.2 ลานบาทดวย 

นาง ก เดินทางไปทำศัลยกรรมที่ประเทศจีน 
แลวใชบัตรประชาชนเปนบุคคลอื่น โดยมีชื่อ
ปลอมถึง 3 ชื่อ 

มี.ค. 2548 

สวมบัตรประชาชน น.ส. ช  

พ.ค. 2548 

สวมบัตรประชาชน น.ส. ณ  

มิ.ย. 2548 

ตำรวจออกหมายจับ ขอหารวมกันฉอโกง
น้ำมันเชื้อเพลิงรวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,640,100 
บาท 

ใชโฉนดที่ดินใน จ.ประจวบคีรีขันธ เนื ้อที ่  
รวมประมาณ 4 ไร มูลคา 20 ลานบาท เปน
หลักทรัพย เพื่อขอประกันตัว แตเจาของคดี 
คัดคานการประกันตัว 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ตำรวจออกหมายจับในขอหาปลอมและใช
เอกสารสิทธิ์ปลอมและฉอโกง 2 ใบ 

ใชชื่อวา น.ส. พ ไปขอทำบัตรประชาชนใหม 

เจาหนาที่สมุทรสาครไมทำบัตรประชาชนให 
พบวาลายนิ้วมือไปตรงกันกับ นาง ก  

ไดนำหลักฐานในนามของ น.ส. พ ไปยื่นขอ
ทำบัตรประชาชนที่ จ.สุพรรณบุรี และสามารถ
ทำได 

ก.ค. 2548 

สวมบัตร น.ส. พ  

ส.ค.2548 

บจก. โชคชัยมหาชัย กับพวกเจาหนี้ไดเขา
รองทุกขตอพนักงานสอบสวน บก.ป. ใหตรวจ
สอบสาเหตุการเสียชีวิตของนาง ก 

ปลายป 2548 

นาย ช ปลอมบัตรประชาชนนาย ว แลวนำ
ไปทำประกันชีวิต 

วางแผนหลอกลวงชาวพมารายหนึ ่งเพื ่อ
สังหารแลวนำไปแอบอางเปน นาย ว เสียชีวิต 
เพื่อจะไดเรียกรับเงินคาประกันชีวิตของนาย ว  

ป 2550 

นาย ช ไดทำกรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต โดยใชชื่อนาย พ วงเงิน  
2 ลานบาท และ 4 ลานบาท  

นาย ช ในชื่อนาย พ ยังไดทำประกันชีวิตกับ
บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส 
หรือ เอไอเอ วงเงิน 3 ลานบาท สวนอีกฉบับ
เปนของบริษ ัท ไทยพาณิชยน ิวยอร คไลฟ
ประกันชีวิต ไมทราบวงเงิน 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

การเสริมสรางบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

นาย ช ใชช ื ่อนาย พ ไปขอกูเง ินจำนวน  
10 ลานบาท จากธนาคารกรุงเทพ 

ป 2552 

ตำรวจเขาจับกุมในซอยนราธิวาสราชนครินทร 
14 เขตยานนาวา กทม. 

ถูกสงตัวไปคุมขังที่เรือนจำกลาง จ.สมุทรสาคร 

ตำรวจเขาตรวจคนทาวนเฮาส 3 ชั้น ไดยึด
บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารการทำธุรกิจ
ซื้อขาย บัตรเครดิต ขอมูลทะเบียนราษฎร ปน 
2 กระบอก  

ถูกแจ งข อหา รวม 63 คด ี รวมมูลค า  
ความเสียหาย 8,241 ลานบาท 

บริษัท อ จำกัด (มหาชน) 

จดทะเบียน ป 2504 ในชื ่อ บริษัทเงินทุน  
หลักทรัพย จำกัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ธนาคาร เอ เปนบริษัทในเครือ
ของบริษัท อ ซึ ่งเปนกลุ มบริษัทผูนำของโลกที ่ให
บริการระหวางประเทศดานธุรกิจประกันภัย และ  
การบริการทางการเงิน เปดใหบริการทางการเงินอยาง
ครบวงจร ซึ่งใหบริการแกธุรกิจ หนวยงานหรือสถาบัน
ตาง ๆ รวมทั้งลูกคารายบุคคลดานธุรกิจการประกัน
วินาศภัยและการประกันชีวิตผานระบบเครือขายที่มี
ครอบคลุมอยูทั่วโลก 

ส.ค. 2550 

บริษัท อ เปดเผยกำไรไตรมาส 2 พุงขึ้น 34% 
แตะระดับ 4.28 พันลานดอลลาร และไมมีการ
ประกาศลดมูลค าส ินทร ัพย ทางบ ัญช ี ใน

•

•

•

•

•

•

สินทร ัพย ท ี ่ เข าไปลงทุนในตลาดซับไพร ม  
สวนทางกับที่นักวิเคราะหหลายสำนักคาดวา
บริษัท อ จะขาดทุน 3.25 พันลานดอลลาร 

ประธานเจาหนาที่ฝายบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท อ ออกมายืนยันวาสินทรัพยทั้งหมดที่
บร ิษ ัท อ ถ ือครองในตลาดซ ับไพร มจะ  
ไมไดรับความเสียหาย นอกเสียจากวาตลาด
อสังหาริมทรัพยของสหรัฐจะทรุดตัวลงขั ้น
รุนแรง 

พ.ย. 2550 

บริษัท อ เผยกำไรไตรมาส 3 รวงลง 27% 
แตะระดับ 3.09 พันลานดอลลาร เนื ่องจาก
บริษัท อ ตองขายสินทรัพยบางสวนที่ลงทุนไว
ในตลาดอสังหาริมทรัพยเพื ่อปกปองบริษัท  
ไมใหขาดทุน 

บริษัท อ กลาวในการประชุมวา “ธุรกิจและ
การลงทุนของบริษัท อ ในตลาดอสังหาริมทรัพย
สหรัฐยังราบรื่นดี” 

บริษัท อ ประกาศซื้อหุนคืนมูลคา 8 พันลาน
ดอลลาร ซึ่งเปนเวลา 6 วัน หลังจากราคาหุน
ของบริษัทดิ ่งลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ  
52 สัปดาหที่ 56 ดอลลาร 

ธ.ค. 2550 

ซีอีโอ บริษัท อ กลาววา แมบริษัท อ มีการ
ปรับลดมูลคาสินทรัพยทางบัญชีเนื ่องจาก
ขาดทุนในตลาดอสังหาริมทรัพยของสหรัฐ แต
สถานการณดานการเงินของบริษัทยังอยูใน
ระดับที่ “จัดการได” ซึ่งการยืนยันครั้งนั้นชวย
หนุนราคาหุนบริษัท อ ดีดขึ้นกวา 4% แตะที่ 
58.15 ดอลลาร 

•

•

•

•

•



คุณธรรม นำธุรกิจ 

ก.พ. 2551 

บริษัท อ เปดเผยในรายงานที่ยื ่นตอคณะ-
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) สหรัฐวา บริษัทขาดทุนจากการทำ
สว็อปในตลาดสินเชื่อมากกวาที่ประกาศไวกอน
หนานี้ถึง 4 เทา คิดเปนวงเงิน 4.88 พันลาน
ดอลลารในชวงเดือน ต.ค.-พ.ย. ป 2550 ซึ่งขาว
ดังกลาวไดฉุดราคาหุนบริษัท อ ดิ่งลง 12% 
แตะที่ 44.74 ดอลลาร 

บริษัท อ เปดเผยยอดขาดทุนไตรมาสที ่
รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร 89 ปของบริษัท 
หลังจากตองปรับลดมูลคาสินทรัพยทางบัญชี
เปนวงเงิน 1.11 หมื่นลานดอลลาร โดยในชวง
ไตรมาส 4 บริษัทขาดทุนสุทธิ 5.29 พันลาน
ดอลลาร และประกาศระงับแผนการซื้อหุนคืน
ทันที 

บริษัท อ ออกมาสยบความตื่นตระหนกใน
ตลาดดวยการเปดเผยวา บริษัทยังมีเงินทุนเกิน
บัญชีอยู 1.45-1.95 หมื่นลานดอลลาร 

พ.ค. 2551 

บริษัท อ เปดเผยตัวเลขขาดทุนอยางหนัก
ระลอกที่สอง โดยในไตรมาสแรกของป 2551 
ขาดทุนถึง 7.81 พันลานดอลลาร และยังตอง
ระดมทุนเพิ ่มอีก 1.25 หมื ่นลานดอลลาร  
เพื ่อปองกันไมใหบร ิษัทตองปรับลดมูลคา
สินทรัพยทางบัญชีลงอีก การขาดทุนครั้งนี้สง
ผลให S&P และฟทช เรทติ้งส ประกาศลด
อันดับเครดิตบริษัท อ 

บริษัท อ ยอมรับวา ก.ล.ต. และกระทรวง
ยุติธรรมสหรัฐ กำลังตรวจสอบแนวทางการทำ

•

•

•

•

•

สว็อปในตลาดสินเชื ่อของบริษัท อ ซึ ่งทาง
บริษัทก็ใหความรวมมือเปนอยางดี แตขาว  
ดังกลาวไดฉุดราคาหุนบริษัท อ ดิ่งลง 6.8%  
แตะที่ 33.93 ดอลลาร 

ส.ค. 2551 

บริษัท อ เปดเผยตัวเลขขาดทุนรายไตรมาส
อีก 5.36 พันลานดอลลาร ซึ่งเปนการขาดทุน
ติดตอกัน 3 ไตรมาสซอน ขณะที่ผูบริหารของ
บริษัท อ ยอมรับวาบริษัทจำเปนตองระดมทุน
เพิ่ม สงผลใหราคาหุนดิ่งลงไปอีก 18% 

ก.ย. 2551 

บริษัท อ หาทางระดมทุนโดยใชหลักทรัพย  
ค้ำประกันกวา 1.3 หมื่นลานดอลลารสหรัฐจาก
บริษัทตาง ๆ อาทิ Kohlberg Kravis Roberts & 
Co. และ J.C. Flowers & Co. อีกทั้งมีขาววา
บริษัท อ ยื่นหนังสือขอกูเงินโดยตรงจากเฟด 
สงผลใหราคาหุ นบริษัท อ ดิ ่งลงอีก 61%  
จนมูลคาหุนเหลือเพียง 4.76 ดอลลาร และ  
ยังถูกมูดีสปรับลดอันดับเครดิต 

เฟดตัดสินใจปลอยวงเงินกูฉุกเฉินใหกับบริษัท 
อเมริกัน มูลคา 8.5 หมื่นลานดอลลาร โดยออก
แถลงการณว า “การขาดสภาพคลองของ  
บริษัท อ อาจซ้ำเติมตลาดการเงินที่เปราะบาง
อยู แลว ใหแยลงไปอีก อีกทั ้งจะยิ ่งฉุดร ั ้ง
เศรษฐกิจใหชะลอตัวลงมากกวาเดิม การปลอย
วงเงินกูฉุกเฉินจะชวยใหบริษัท อ คลองตัว
ทางการเงินจนสามารถดำเนินการตามภาระ
ผูกพันเมื่อถึงเวลากำหนด และเงินกูดังกลาวจะ
ชวยใหกระบวนการที่บริษัท อ จะขายธุรกิจบาง
สวนเปนไปอยางราบรื่น และเพื่อไมใหเกิดภาวะ
ชะงักงันตอเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐ”  

•

•

•

การเสริมสรางบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ป 2552 

ถูกโจมตีเร ื ่องตั ้งเง ินโบนัสจำนวนสูงแบง  
ผูบริหาร ขณะที่ขอรับเงินชวยเหลือฉุกเฉินจาก
รัฐบาลเพื่อพยุงฐานะ โดยใชเงินไป 218 ลาน
ดอลลารเพื ่อจายโบนัส ซึ ่งตัวเลขมากกวา
จำนวน 165 ล านดอลลาร  ท ี ่ เป ดเผยไป  
กอนหนานี ้ถึง 32% เอกสารยังระบุดวยวา  
มีเจาหนาที่ของธนาคาร เอ 73 คนไดรับเงิน
โบนัสคนละกวา 1 ลานดอลลาร ขณะที ่มี  
5 คน ไดรับมากกวา 4 ลานดอลลาร 

สมาชิกสภานิติบัญญัติและประชาชนทั่วไป
เกิดความรูสึกโกรธและไมพอใจอยางรุนแรง
เนื่องจากเงินโบนัสจำนวนดังกลาวมาจากงบกู
ว ิกฤต ิการเง ินของร ัฐบาลสหร ัฐท ี ่แบ งมา  
ชวยเหลือธนาคาร เอ แลวกวา 1.7 แสนลาน
ดอลลารตั้งแตกันยายน 2551 

วุฒิสภาสหรัฐเตรียมที ่จะลงคะแนนเสียง  
ร างกฎหมายจ ัดเก ็บภาษี เง ินโบน ัส 90%  
กับธนาคาร เอ 

บริษัท อ ไดเปดเผยรายชื ่อธนาคารทั ้งใน
สหรัฐและยุโรป ซึ ่งไดร ับเงินชดเชยรวมถึง  
9.3 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ (ราว 3.34 ลานลาน
บาท) จากการที ่บริษัท อ เขาไปค้ำประกัน  
การลงทุนในตราสาร CDS แลว ซึ่งกอใหเกิด
เสียงโจมตีไปทั่วสหรัฐในขณะนี้ เนื่องจากเงิน  
ดังกลาวมาจากเงินภาษีชาวอเมริกัน ที่รัฐบาล
อัดฉีดชวยบริษัท อ ธนาคารที่ไดรับเงินชดเชย
ครั้งนี้  

•

•

•

•

ผู บร ิหารและพนักงานของธนาคาร เอ  
บางสวนตกลงยอมคืนเงินโบนัส คาดจะไดคืน
ราวครึ่งหนึ่งของเงินโบนัสทั้งหมด 

สำหรับเงินโบนัสที่เหลืออีก 85 ลานเหรียญ 
อัยการนิวยอรกบอกวาธนาคาร เอ ไดจาย  
ใหแกพนักงานที่ประจำอยูตางประเทศ จึงไมนา
จะเปนไปไดที่ทางการสหรัฐจะทวงเงินดังกลาว
คืน 

ผูบริหารสวนหนึ่งของธนาคาร เอ ไดลาออก
แลว 

บริษัท บ 

ดำเนินธุรกิจ มายาวนานกวา 40 ป  

เหตุการณที่เกิดขึ้น 

นาย บ เริ ่มกระจายเครือขายแชรลูกโซมา  
ตั้งแตชวงตนทศวรรษที่ 80 

ป 2503 

นาย บ กอตั้งบริษัท ชื่อ บ  

ป 2513 

นองชายของนาย บ ซึ่งสำเร็จดานกฎหมาย
มารวมงาน 

ป 2534, 2536 

นาย บ ไดรับเลือกเปนประธานตลาดหุ น
แนสแดค 

ป 2535, 2547 

นักลงทุนเริ ่มสงสัยในพฤติกรรมการลงทุน  
ไดสงคณะกรรมการกำกับดูแล  

•

•

•

•

•

•

•

•

Q-MARK เปนตราสัญลักษณที่แสดงวาไดมีการตรวจประเมินกิจการของ 

ผูผลิต ผูคา และผูใหบริการ 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

ป 2550 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาตรวจสอบ 
แตไมพบพฤติกรรมที่ผิดปกติ  

ป 2551 

นาย บ ไดสรางชื่อเสียงในการเปนผูจัดการ
กองทุนชื่อดังมานานกวา 30 ป 

นาย บ มีสินทรัพย ในการบริหารจัดการคิด
เปนมูลคา 1.7 หมื่นลานดอลลาร 

นาย บ เขาไปเจาะลูกคาจากคลับไฮโซฯ  
หรือสโมสรของชนชั้นนำในสังคม  

ลูกคากลุ มใหญท ี ่ส ุดในฟลอร ิดา โดยมี  
ความสัมพันธเปนเพื ่อนฝูง ครอบครัว และ
เพื่อนนักธุรกิจในวงการเดียวกัน  

นาย บ ใหผลตอบแทนสูงถึง 10.5% เพื่อให
นักลงทุนมาลงทุนกับกองทุนใน S&P 100  

กองทุนของนาย บ มีผลตอบแทนเปนบวก 
ในขณะที่ดัชนีเอสแอนดพีลดลงกวา 7.5% 

นาย บ อ างว า ใช กลย ุทธ แบบพีระม ิด  
ในการลงทุน 

นาย บ อางถึงการใชกลยุทธการลงทุนแบบ 
Split-Strike Conversion เปนวิธีการซื้อและขาย 
Stock และ Index Options ควบคูกับการลงทุน
ในหุน เพื่อลดความผันผวนจากการลงทุน 

Aksia เปนบริษัทที ่ปร ึกษาการลงทุน ให  
ความเห็นวา S&P 100 Options ที ่นาย บ 
ลงทุนนั้น มีมูลคานอยมากเกินกวาที่จะใชใน
การบริหารความเสี่ยงของพอรตการลงทุนใน
หุนของกองทุนได 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

นาย บ อาศัยชื่อเสียงของตนเองที่มีอยูใน
วอลลสตร ีท ซ ึ ่งเป นที ่ยอมร ับและเช ื ่อถ ือ  
ของบุคคลจำนวนมาก ทำให  เขาสามารถ  
ปลอมแปลงเอกสารผลการลงทุนไดเนียนมาก 

นาย บ ซื้อขายหุนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
ไมคอยใหลูกคาและนักลงทุน บริษัทตรวจสอบ
บัญชีเขาไปดูรายละเอียดของการลงทุน ทำให
ยากท ี ่ จะต ิดตามผลกำไรหร ือขาดท ุนได   
อยางละเอียด 

นาย บ เลือกจางบริษัทตรวจสอบบัญชี  
ขนาดเล็ก ที่มีพนักงานเพียง 3 คน 

นาย บ ยังมีการทำ Front-Running หรือ  
การซื ้อขายหุ นกอนคำสั ่งซื ้อขายของลูกคา  
หรือกองทุน 

นาย บ ไดจ ายเง ินใตโตะใหแกผู บร ิหาร
กองทุนหรือ Fund Manager บางคน เพื่อใหมา
ลงทุนในกองทุนของตน 

นาย บ ลงทุนในกองทุนที่ตัวเองมีความสัมพันธ
อันดี เปนแหลงการผอนถายเงินจากกองทุนอีก
วิธีหนึ่ง  

นาย บ ไดสารภาพตอคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยสหรัฐ และ
หน วยงานส ืบสวนสอบสวนของสหร ัฐว า  
เขาฉอโกงประชาชน โดยโนมนาวใหเหยื่อมา
ลงทุนในลักษณะของ Ponzi Scheme โดยเขา
เอาเงินจากนักลงทุนอีกคนหนึ่งมาจายใหกับคน
แรกๆ เปนลูกโซตอเนื่องกันไป ทำแบบนี้มานาน
หลายปแลว 

•

•

•

•

•

•

•

การเสริมสรางบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

Ponzi Scheme คือ พฤติกรรมการฉอโกงที่มี
ล ักษณะเปนแชรลูกโซ โดยลูกคาจะไดร ับ  
ผลประโยชนตอบแทนจากการลงทุนในอัตรา  
สูง ๆ หากสามารถหาลูกคามาลงทุนตอเนื่อง
เปนไปเรื่อย ๆ 

FBI ไดบุกจับกุมตัวนาย บ ในขอหาจัดตั้ง  
กองทุนเฮดจฟนดในรูปแบบของแชรลูกโซ   
ซึ ่งเปนธุรกิจที ่ผิดกฎหมาย สงผลใหสถาบัน  
การเงิน กองทุน นักลงทุน สูญเงินไปเปนวงเงิน
ถึง 5 หมื่นลานดอลลาร 

ผูพิพากษาศาลกรุงนิวยอรกมีคำสั่งใหอายัด
ทรัพยสินทั้งหมดของนาย บ  

ศาลอนุญาตใหนาย บ ไดรับการประกันตัว
ออกไปโดยใชสินทรัพยมูลคา 10 ลานดอลลาร 

ป 2552 

ศาลชั้นตนไดพิพากษาจำคุกเขาไวถึง 150 ป 

ศาลสหรัฐฯ สั ่งอายัดทรัพยท ั ้งหมดของ  
นาย บ  

อนุญาตใหประกันตัวไดในวงเงิน 10 ลาน
เหรียญ 

ไมสามารถหาเงินมาประกันตัวได จึงขอให
ควบคุมต ัว ห ามออกจากบานตลอดเวลา  
24 ชั่วโมง โทษที่จะไดรับคือจำคุก 20 ป และ
เสียคาปรับจำนวน 5 ลานเหรียญ ไมรวมกับคดี
ฟองรองของนักลงทุนที่มียาวเปนบัญชี 

อ ัยการร องขอต อผู พ ิพากษาให ยกเล ิก  
การใหประกันตัวและใหส งเขาเขาเร ือนจำ
ระหวางรอการพิจารณาคดี 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

นาย บ ไดสงทรัพยสินมีคา เชน นาฬกา และ
เครื่องประดับอัญมณี เปนมูลคารวม 1 ลาน
ดอลลาร ไปใหกับญาติๆ และเพื่อน ซึ่งเปน  
การฝาฝนคำสั่งอายัดทรัพยสิน 

การพัฒนาในระบบธรรมาภิบาลยังตองพัฒนา
อยางตอเนื ่อง ตราบใดในสังคมยังมีทั ้งคนดีและ  
ไมดีอยูรวมกัน คนไมดีก็พยายามหาชองทางในการ
หลบหลีกกฎเกณฑ กฎหมายตางๆ เพื่อประโยชนตอ
ตนเองและพวกพองโดยขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม 
แมถูกตองตามกฎหมายก็ตาม 

ดังนั้น ระบบกลไกตางๆ ในระบบธรรมาภิบาล
จึงตองพยายามทำใหคนดีสามารถยืนหยัดอยูได  
ในสังคมโดยไดรับการสนับสนุน สงเสริม จากทุก  
ภาคสวน เพื่อประโยชนของสวนรวมและประเทศชาติ 

สุจิตรา บุณยรัตพันธุ. รายงานวิจัยเรื่อง ประชาชนและธรรมาภิบาล : 
การสำรวจทัศนคติของคนไทยในภาคเหนือและภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร 
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บทความ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

โดย นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

บทความนี้จะขอแนะนำเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจแบบสบายๆ ในลักษณะถาม-ตอบ 
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติรวมกัน จากนั้นคอยมาหาขอสรุปรวมกันวาควรจะทำ
หรือไมทำดี แตผมไดบอกไวแตตนแลววา “ไมทำแลวจะเสียใจ” ทานจะเชื่อไหม 

เร ื ่องของจรรยาบรรณทางธุรกิจนี ้การที ่จะ  
ทำสำเร็จหรือไมสำเร็จนั้น จากประสบการณของผม  
ขึ้นอยูกับปจจัยที่สำคัญ 4 ประการคือ 1. แนวคิด  
2. ศรัทธา 3. ความมุงมั่นของผูนำ และ 4. การทำงาน
เปนทีม 

1.แนวคิด มาดูที่แนวคิดกันกอนดีกวาไหมครับ 
เพราะมันงายดีแตลึกล้ำ หากผมถามทานวา ทานชอบ
แบบไหนในการดำเนินธุรกิจ และใหทานเลือกตอบ 
เพียงขอใดขอหนึ่งเทานั ้นนะครับ ในแตละคำถาม 
ห ามเล ือกตอบทั ้ ง 2 ข อ ในคำถามเด ียวก ัน  
อยางเด็ดขาด พรอมไหมครับ ทานชอบแบบไหน 

มั่งคั่ง หรือ มั่นคง 
ยิ่งใหยิ่งหมด หรือ ยิ่งใหยิ่งมี 
เปนไปไมได หรือ เราทำได 

หากแนวคิดของทาน เลือก มั่นคง ยิ่งใหยิ่งมี 
และเราทำได ถาเปนเชนนี้การเสริมสรางจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจในองคกรของทานสามารถเดินหนาตอไปได
ทันที แตถาทานยังมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที ่  
มุงเนนไมแบงปนใหกับใครเลย เพราะกลัววาใหแลว  
จะหมด และแถมยังคิดตอไปอีกวาองคกรของเรา  
คงทำไมไดหรอกเรื่องจรรยาบรรณ หากทานมีแนวคิด
เชนนี้ทานตองใจเย็น ๆ กลับไปนอนซักตื่น ไปวัด  
ฟงธรรม ไปเยี่ยมเยียนองคกรอื่น ๆ ที่มีจรรยาบรรณ 
หรือไปพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจอื่น ๆ ที่เขายึดมั่น  
ในจรรยาบรรณดู หากทานมีใจ มีความเลื่อมใสวา  
คนทำดียอมไดดี ทานก็สามารถที่จะเริ่มปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการจัดการของทานใหมีจรรยาบรรณ  
ทางธุรกิจไดอยางไมยาก 

•
•
•

2. ศรัทธา เปนสิ ่งสำคัญยิ ่ง เพราะความ
ศรัทธาจะทำใหเกิดความเลื่อมใส และความเสื่อมใส
จะนำไปสูความสำเร็จไดนั่นเอง คนเราพอศรัทธาใน
เรื ่องใดเรื ่องหนึ ่งแลว จิตใจก็จะยินดีและเปดรับ  
พรอมที่จะศึกษาหาขอมูล คิด วิเคราะห พอประจักษ
ในสาระก็จะยอมรับและนอมนำไปสู การปฏิบ ัต ิ  
เมื ่อนำไปปฏิบัติไดส ักพักจะเกิดความประทับใจ  
วาที่จริง ๆ แลวนั้นทำดียอมไดดีอยางแนนอน ก็จะเกิด
ความทุมเทที่จะทำอยางสม่ำเสมอและมั่นคง พอทำ
ตอไปไดอีกสักพักก็จะเกิดปญญาที่จะคิด จะพิเคราะห
ดวยตนเอง หากมั่นใจวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ดีที่ควรแลว
ก็จะยึดถือเปนมาตรฐานของการดำเนินชีวิตในสังคม
ตอไปนั ่นเอง ความศรัทธานั ้นสำคัญยิ ่ง ลองถาม  
ตัวเราเองดูก็ไดวา หากเราไมศรัทธาเรื่องความรู เราจะ
ยอมมานั่งอาน นั่งเรียนกันอยูทำไม เราศรัทธาคำสอน
ของศาสดา ก็นอมนำเราไปสูการเปนคนดีมีศีลธรรม
นั่นเองพูดไดงาย ๆ วา ศรัทธาคือจุดเริ่มตนของความ
สำเร็จนั่นเอง 

3. ความมุงมั่นของผูนำ ผู นำในที ่นี ้ไมได
หมายถึงเบอรหนึ่งคนเดียว แตหมายถึงเบอรหนึ่งและ  
ผูที ่รายงานตรงตอเบอรหนึ่งทุกทาน พูดงาย ๆ ก็  
3 ระดับบนนั่นเอง ทุกทานในทีมของผูนำองคกรตองมี
ความมุ งมั ่นอยางแรงกลาในการดำเนินการเรื ่อง  
จรรยาบรรณทางธุรกิจ หามทำแลวหยุด หยุดแลวทำ 
แบบสามวันดีสี่วันไข วันนี้อยากทำก็ทำ วันนี้ไมอยากทำ
ก็ไมทำ หามเด็ดขาด หากผูนำไมมีความมุ งมั ่น  
ที่มั่นคงแลวไซร รับรองไดวาเละเปนโจกอยางแนนอน
ดูงาย ๆ วันนี้ สั่งเพื่อนรวมงานทุกคนวาเราตองเปน
คนดี มีศีลธรรม ถือความสัตย พอสามวันผานไป  
ทำแบบปากวาตาขยิบ ลูกคามาซื ้อสินคามูลคา  

บทนำ
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สามลานบาท แตไมตองการใบกำกับภาษีเพราะหาก
ออกไปกำกับภาษีตองบวกภาษีมูลคาเพิ่มไปอีก 7% 
รวมแลวลูกคาตองจายเงินใหกับเรา สามลานสองแสน
หนึ่งหมื่นบาท ที่นี ้ก็เกิดอาการกลัววาจะไมไดขาย  
ขึ้นมา ก็เลยตาขยิบใหลูกนองทำ ทานวาจะเละไหม 
ผมบอกไดโดยไมตองคิดเลยวาสิ่งที่ทานพูดพร่ำและ
ทำมาทั้งหมดนั้น มันจะพลันสลายหายไปในบัดดล 
เพราะอะไรหรือครับ หากผมถามทานวาลูกนองหรือ  
ผูใตบังคับบัญชาของเรานั้นเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูด หรือ
เชื่อในสิ่งที่เราทำ ผมมั่นใจวา ลูกนองของเราทุกคนจะ
เชื่อในสิ่งที่ผูนำทำมากกวาสิ่งที่ผูนำพูด ดังนั้น สิ่งที่
ทานไดทำลงไป แบบที่ยกตัวอยางตาขยิบไปแลวนั้น 
มันจะทำใหทุกสิ่งทุกอยางพังทลายลงอยางงายดาย 
ในมุมกลับกัน หากผูนำมีอิทธิบาท 4 ในเรื ่องของ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ อีกทั ้งมีความมุ งมั ่นอยาง  
แรงกลาที่จะทำใหองคกรของตนมีจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ แบบที่วาถึงไหนถึงกัน อะไรที ่ดีที ่ถูกไมเคย  
ปลอยวาง ขอรับรองไดวาฝนนี้ตองเปนจริงอยางแนนอน  

4. การทำงานเปนทีม การทำเปนทีม ฟงดูก็
เหมือนไมมีอะไรแตองคกรที่ตองการมีจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจที่ดีใหไดนั้น ขอเรียนใหทราบเลยวา องคกร
ของทานตองเสร ิมสรางการทำงานเปนทีมใหได   
อยางนอยระดับ 3 หรือถาจะใหดีก็ตองใหถึงระดับ 4 
ใหได มิฉะนั้นจรรยาบรรณทางธุรกิจที่วานี้มันจะดิ้นไป
ดิ้นมาและสำเร็จไดยาก หากเปรียบเทียบการทำงาน
เปนทีมเหมือนกีฬา ก็จะทำใหเขาใจไดงายขึ้น เริ่มที่
กีฬากอลฟกันกอนเลย เปนการทำงานเปนทีมแบบเริ่ม
ตน ใชหลักตัวใครตัวมัน ตางคนตางเลน ตางคนตางตี
ลูก เมื่อตีเสร็จก็เอาคะแนนมารวมกันเปนผลงานของ
ทีมตางกับกีฬาฟุตบอล ที่คนในทีมตางชวยกันเลน 
ชวยกันตานทานการบุกและแถมยังชวยกันรุก ชวยกัน
สงลูกและทำประตู แตวาไปแลวการทำงานเปนทีม
แบบกีฬาฟุตบอล ก็ยังมีเรื่องของตำแหนงเขามายึดติด 

มีศูนยหนา กองกลาง กองหลัง ประตู แนจริงตองการ
ทำงานเปนทีมระดับ 3 คือไมมีการยึดติดตำแหนง 
เพื่อนรวมทีมสามารถสลับตำแหนงกันเลนชวยเหลือ  
ซึ่งกันและกันไดตลอดเวลา วันนี้คุณไมอยู วันนี้คุณ  
ไมวาง ฉันสามารถทำแทนไดทันที กีฬาที่วานี้คือกีฬา
อะไรครับ ตัวอยางกีฬาชนิดนี ้ก็เชน บาสเกตบอล  
ที ่ผู เลนทุกคนสามารถสลับตำแหนงกันเลนไดหมด 
หากองคกรของเรามีการทำงานเปนทีมแบบนี้ รับรอง
วาการเสริมสรางจรรยาบรรณทางธุรกิจ จะเปนไป
แบบสบาย ๆ ไดอยางแนนอน สวนระดับ 4 นั้นเหนือ
กวาระดับ 3 ตรงที่นอกจากจะสลับตำแหนงกันเลนได
แลว เพื่อนรวมทีมยังแครความรูสึกของเพื่อน ๆ ในทีม
อีกดวย คือเอาใจเขามาใสใจเรา หากเราทำดีเพื่อนเรา
ก็ดีดวย แตถาหากเราทำแยเพื่อนเราก็ลำบาก เชน
กีฬาเทนนิสคู หากเราเสิรฟลูกโดงไปใหฝายตรงขาม 
เพื ่อนเราก็จะลำบาก หากเราเสิรฟลูกแบบตัวเอส  
คูแขงขันรับยาก เพื่อนเราก็สบาย หากเราทำงานของ
เราอยางมีคุณภาพตรงตามความตองการอีกทั้งสง
มอบงานใหกับเพื่อนกอนลวงหนา เพื่อที่เพื่อนจะไดมี
เวลาเพียงพอที่จะเตรียมตัวไปนำเสนอใหกรรมการ
บริหารทราบ แบบนี้เปนเรา เราก็ชอบครับ 

คำถามยอดนิยม และก็ไมรูวาจะแกไดอยางไร
ในเร็ววัน เพราะมันกำลังจะกลายเปนวัฒนธรรมของ
คนไทยไปเสียแลวที่ตองการจะเปนผูรับมากกวาที่จะ
เปนผูใหจนเสียนิสัย ถาไมได ไมทำ ถาไดนอยก็  
ไมพอใจอีก ทำไมมองสั้นไมมองไกล หากเจอคนมา
ถามวาออกกำลังกายแลวไดเท าไรคนประเภทนี ้  
มองสั้นไมคิดถึงความมั่นคงและความยั่งยืน และหาก
ไปเจอคำถามวาออกกำลังกายนั้นดี เห็นดวยทุกอยาง 
แตไมมีเวลาออกกำลังกายเอง ดังนั้น จะไปจางคนอื่น
มาออกกำลังกายแทนเพื ่อใหรางกายแข็งแรงจะได
ไหม? จะตอบอยางไรดี 

จรรยาบรรณทางธุรกิจไมทำแลวจะเสียใจ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

หากมีใครมาถามวา “ไปวัด ไปทำไม ไปแลวได
อะไร” หรือถามวา “ทำบุญทำไปทำไม ทำแลวได
อะไร” หากเจอคำถามแบบนี้ตองใจเย็น ๆ ตองใช
เวลาในการสรางความเขาใจและชี ้ให เห ็นถึงผล
ประโยชนที่จะไดรับของการกระทำใหผูถามไดทราบ 
ผมเชื่อมั่นวา หากใจไมดานพอและมีแนวคิดอยางที่
ผมไดอธิบายไปแลว รับรองวารอยละรอยยอมที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนาไปสูองคกรที่มีจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจดวยกัน ทั ้งนั ้น เมื ่อรู แลวว าทำไปแลวได
ประโยชนอยางไร คำถามที่วาทำไปทำไมก็จะจบไป
ดวยกัน 

ผลประโยชนที่จะไดรับ ผมขอยกตัวอยางมาให
ดูประมาณ 10 ประการ แตถาหากจะพูดไปแลว  
ผลประโยชนที่จะไดรับนั้นยังมีมากกวานี้ และจะขอ
อธิบายเพิ่มเติมของผลประโยชนที่จะไดรับใหทราบ
เพียงสังเขป 

 ความเชื่อถือ 

 ความทุมเท  

 ภาพลักษณที่ดี  

 เพิ่มรายได 

 เพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

 ความสุขในการทำงาน 

 สรางทุนมนุษย 

 ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ 

 เขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย 

. การลดหยอนทางสังคม 

ความเชื่อถือ คนเราหากไมเชื ่อถือกันแลว  
ทำอะไรก็จะไมไวใจกัน ระแวงไปหมด แตถาหาก  
เชื่อถือ ก็จะเชื่อใจ วาไงวาตามกันเพราะรูวาคนคนนี้  
ไมโกงแนนอน คนคนนี ้คบได อยางคำกลาวที ่ว า  
ไมลมขามได แตคนที่มีความนาเชื ่อถือ ขามไมได  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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บจก. ชัยบูรณ บราเดอรส ของผมเคยประสบปญหา
เรื่องการเปลี่ยนชื่อยี่หอหรือตราสินคา เพราะในอดีต
เราซื้อกลความรูในการผลิตหมึกพิมพสกรีนมาจาก
ตางประเทศ เมื่อผลิตไดแลวก็ขอใชตราสินคาหรือยี่หอ
ของเขา ติดบนสินคาของเรา เนื ่องจากยี ่หอหรือ
ตราสินคาของเขาเปนที่รู จักกันแพรหลายไปทั่วโลก 
อยางที่เรียกกันวา แบรนดดัง นั่นเอง เขาเองก็ชอบ
เพราะยิ่งเปนการประชาสัมพันธ ตราสินคาของเขา  
ใหเปนที่รูจักมากยิ่ง ๆ ขึ้น ผมก็ขายหมึกพิมพสกรีนที่  
ผมผลิตเอง และก็ใชตราสินคาของเขามานานนับสิบป 
และแลววันหนึ่งก็มาถึง คือวันที่อายุของสัญญาหมด
ลง เนื่องดวยเจาของเดิมไดขายบริษัทนี้ไปแลว ดังนั้น 
จึงมีทีมบริหารของบริษัทใหมที่ไดซื้อกิจการติดตอมา 
และในที่สุดผูบริหารของเขาก็บินมาพบพรอมสัญญา
ฉบับใหมที่มีความหนาเปน 100 หนา เมื่อเทียบกับ
สัญญาเกาที่ทำกับเจาของเดิมนั้นมีเพียง 2 หนา คือ
หนาแรกและหนาหลัง เพราะเราตางรูวาอะไรควรทำ 
และอะไรไมควรทำ เรียกวาสัญญาสุภาพบุรุษ ซึ่งเรา
ตางก็ใชรวมกันมา 15 ป ไมเคยเกิดปญหาใด ๆ ผมใช
เวลานั่งอานสัญญาใหมอยู 2 วัน อานจบแลวก็พูดกับ
ตัวเองวา เราไมสามารถตอและเซ็นสัญญานี้ไดอยาง
เด็ดขาด เพราะมีแตขอผูกมัด มีแตหาม ไมมีให 
ตองการได แตไมตองการแบงปน ผมและทีมงานนั่งคุย
กับเขาอยู 3 รอบ สุดทายเราก็ตองกลายจากคูคา  
มาเปนคูแขง เพราะไมสามารถเซ็นสัญญานี้ได แต
แมวาจะเปลี่ยนมาเปนคูแขง แตสัมพันธไมตรีที่เรามี
ตอกันมาหลายสิบปไมเคยเปลี ่ยนแปลง ยังคบหา
สมาคมกันเหมือนเดิม พอตอสัญญาไมได ก็ตองเลิก
ใชตราสินคาของเขา จึงตองมาตั้งชื่อตราสินคาของเรา
ใหม โดยเราใชชื่อตราสินคา เปนชื่อเดียวกับชื่อ บริษัท
ของเรา คือ “ชัยบูรณ” ทั้งนี้ เพราะชื่อของบริษัท  
เปนที่รับรูและรูจักกันอยางแพรหลายมานาน แตก็ยัง  
ไม วายก ินไม ได นอนไม หล ับ กล ัวมาก ๆ และ  

วิตกเปนที ่ส ุด เพราะหากลูกคาไมเขาใจ และไม
ยอมรับตราสินคาใหม อะไรจะเกิดขึ้น พูดไดสั้น ๆ  
คำเดียววา เจงแน ๆ ถึงขั ้นปดกิจการเลยก็วาได  
ทานลองนึกดูซิครับวาหากลูกคาคิดไปวา ออเปลี่ยน
ตราสินคาใหม ไมใชตราสินคาที่เปนของนอก แสดงวา
คุณภาพตองลดลง เขาถึงไมใหใช หรืออาจจะคิดไป
ตาง ๆ นานาไดรอยแปด สรุปไดงาย ๆ คือขาด  
ความเชื ่อมั ่นในตราสินคานั่นเอง และผลที่ตามมา  
ก็คือการเลิกซื ้อ ในชวงนั ้นเราตองออกเดินสายไป  
พบลูกคาทุกวัน เพื่อชี้แจงใหทราบวา เรานั้นผลิตหมึก
พิมพสกรีนมานานกวา 15 ป แตตลอดเวลาที่ผานมา
เราใชตราของนอกเทานั้น วันนี้ก็ยังผลิตเองอยูเหมือน
เดิมแตเปลี่ยนมาใชตราสินคาของเราเอง สวนคุณภาพ
ไมเคยเปลี่ยน แถมยังปรับราคาลงเพราะไมตองเสีย  
คาลิขสิทธิ์ ลูกคาเกือบทุกรายจะมองหนาเราและพูด
เปนเสียงเดียวกันวา “ผมไมสน” เมื่อไดยินคำนี้เรา
ตองกลืนน้ำลายและคอยถามกลับไปวา ที่วาไมสนนั้น 
หมายถึงอะไร ในใจตีความเอาไปเองวา ลูกคา  
ไมสนใจตราสินคาใหมของเราและคงไมตองการ  
ซื้อสินคาจากเราอีกตอไป แตเราคาดผิด ลูกคาทุกราย
พูดเปนเสียงเดียวกันวา ที่ไมสนนั้น คือไมสนใจใน  
ตราสินคาใหม แตสนใจวาใครขายมากกวา ลูกคา
บอกวาตอใหผมเปลี่ยนอีก 10 ตราสินคาเขาก็ไมสน 
เขาบอกวารูจักบริษัทของเรามานาน และตลอดเวลาที่
คาขายกันมารูดีวาบริษัทของเรามีจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจดี มีความจริงใจและมุงมั่นที่จะเปนหุนสวนกับ
ลูกคา ดังนั้น ไมตองกังวลวาจะหายไปไหน ยังภักดี
และจะซื้อสินคาจากบริษัทของเราตอเนื่องตลอดไป 
และจะชวยบอกตอใหก ับเพื ่อน ๆ ไดทราบดวย  
อีกทางหนึ่ง 

ผมขอสรุปเรื่องนี้วา ดวยความเชื่อมั่นที่ลูกคามี
ใหกับเรา จึงทำใหผานพนวิกฤติครั้งนั้นมาไดนั่นเอง 

จรรยาบรรณทางธุรกิจไมทำแลวจะเสียใจ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ความทุมเท เปนสิ่งสำคัญมากในการดำเนิน
ธุรกิจ หากองคกรไหนเพื่อนรวมงานทุกคนตางทุมเท
ความรูความสามารถในการทำงานกันอยางเต็มที ่ 
องคกรนั้นจะประสบความสำเร็จที่คาดหวังไวไดอยาง
ไมยากเย็น ในมุมกลับกัน หากองคกรใดเพื่อนรวมงาน
ตางคนตางทำ ตางคนตางไปคนละทิศคนละทาง เชื่อ
ไดเลยวาความลมเหลวยอมไมอยูไกล คนเราจะทุมเท
ใหกับองคกร เมื่อองคกรนั้น โปรงใส ตรวจสอบได 
ไมมีลับลมคมใน ผูนำตองใกลชิดกับเพื่อนรวมงาน 
เอกสาร ขอมูลสารสนเทศที่สำคัญที่จำเปนในแตละ
ระดับ ตองแบงปนกันใหไดรับทราบ และหากไมเขาใจ 
หรือตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามที่ไปที่มา
ได องคกรที่มีลักษณะเชนนี้ บรรยากาศและสภาพ
แวดลอมในการทำงานจะเต็มไปดวยความไววางใจ 
การใหเกียรติซึ่งกันและกัน ความทุมเทก็จะเกิดขึ้นได
ทันที ความทุมเทนี้จะเปนพลังที่มีคามหาศาลในการ
ผลักดันองคกรใหเจริญกาวหนาไดอยางไรขีดจำกัด 
ตัวอยางเชน ประเทศฟนแลนด ที่ประเทศของเขาไดรับ
การจัดอันดับจาก IMD วาเปนกลุมประเทศที่มีความ
โปรงใสในการทำงานอันดับหนึ่งของโลก นักธุรกิจที่นั่น
พูดคำไหน เปนคำนั้น รัฐบาลกับประชาชนพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศซึ่งกันและกัน ใครไมเขาใจอะไร 
ตองการทราบเรื่องอะไร สามารถสอบถามรัฐบาลได
ตลอด ประเทศฟนแลนดมีสภาพภูมิอากาศที่หนาว
เย็นและมีประชากรประมาณ 4 ลานคน แตกลับเปน
ประเทศที่มีความรู ความสามารถ มีการจัดการที่ดี
เยี่ยม และมีการรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลในการดำเนิน

ธุรกิจ มีความสามารถในการผลิตสินคาที ่ดีและมี
คุณภาพ ออกมาจำหนายไดอยางตอเนื่องแพรหลาย
ทั่วโลกและสินคาหนึ่งที่เรารูจักกันดีนั่นคือ โทรศัพท  
มือถือ Nokia 

ภาพลักษณที่ดี ภาพลักษณเปนสินทรัพย
ประเภทหนึ่งแตเปนสินทรัพยประเภทที่จับตองไมได 
สินทรัพยที่จับตองไมไดนี้ยิ่งใชจะยิ่งเพิ่มคา เชน ความรู 
ภาพลักษณชื ่อเสียง จรรยาบรรณ ฯลฯ ตางกับ
สินทรัพยที่จับตองได เชน อาคาร อุปกรณ เมื่อเรา  
ยิ่งใชจะยิ่งเสื่อมคาลง การสรางภาพลักษณสามารถ
ทำไดหลากหลายวิธี แตวิธีหนึ่งที่ดี ทรงคุณคา และ  
มีพลัง นั่นคือการเปนองคกรที่มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
หากทานตองไปซื้อสินคากับองคกร 4 ประเภทนี้ ทาน
จะเลือกซื้อสินคาจากองคกรไหนบาง ประเภทที่ 1 
เปนองคกรที่ดีและเกง ประเภทที่ 2 เปนองคกรที่ดีแต
ไมเกง ประเภทที่ 3 เปนองคกรที่ไมดีแตเกง ประเภท  
ที่ 4 คือเปนองคกรที่ทั้งไมดีและไมเกง ผมมั่นใจวา 
ประเภทที่ 1 คือองคกรที่เราตองการคบคามากที่สุด 
และในมุมกลับกันองคกรประเภทที่ 4 คือองคกรที่เรา
ไมตองการคบคามากที่สุด ปญหาจึงมาอยูที่องคกร
ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ผมมั่นใจวาทานตอง
เลือกองคกรประเภทที่ 2 กันทุกทาน เพราะเราตาง
ยอมรับองคกรที่แมจะไมเกงแตซื ่อสัตยไมคดไมโกง 
ตางกับองคกรประเภทที่ 3 ที่เกงแตไมมีความซื่อสัตย
ในวิชาชีพ คบหาไปรังแตจะสรางปญหาใหกับองคกร
ของเราไดในระยะยาว ดังนั้น การเปนองคกรที่ไมมี
จรรยาบรรณทางธุรกิจ นานไปเขาจะไมมีใครมาคบหา

จรรยาบรรณทางธุร กิจจ ะทำสำ เร็จหรือ ไมสำ เร็จ นั้น ขึ้นอยู กับ  

ปจจัยที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1) แนวคิด 2) ศรัทธา 3) ความมุงมั่นของ

ผูนำ 4) การทำงานเปนทีม 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

นั่นเอง คำถามที่พบบอย  ๆ คือ ภาพลักษณนั ้น  
ทานไมได ทำไปไมมีประโยชน ทำไมตองมาทำให  
เสียเวลาดวย ขอใหทานคิดเองและตอบเองจะดีกวา   
สมมุติวาวันนี้ ทานไปซื้อ Note Book มีอยูสองยี่หอให
เลือก ทานจะเลือกซื้อยี่หอไหนดี ยี่หอ IBM ราคา 
22,000 บาท หรือยี ่หอ ABC ซึ ่งมีคุณสมบัติและ
หนาตาไมแตกตางไปจากยี่หอ IBM แตขายที่ราคา 
20,000 บาท ทานเลือกซื้อ IBM ใชไหม ทั้งที่ราคาก็สูง
กวา สรุปไดวาภาพลักษณทำใหขายสินคาไดและ  
ยังขายไดราคาที่ดีกวาสินคาที่ไมมีภาพลักษณ  

ความสุขในการทำงาน องคกรที่มีพนักงาน  
ที ่มีจรรยาบรรณ การทำงานทุกอยางจะตั ้งอยูบน  
พื้นฐานของความถูกตองมากกวาความถูกใจ เมื่อเปน
เชนนี้การทำงานก็จะสนุก การทำงานทุกอยางจะมี
มาตรฐานการทำงานที่ทุกคนรวมกันสราง ทุกคนตางรู
วาตองทำอะไร ทำอยางไร ดังนั้น กฎ ระเบียบจึงไม
ตองมาเขมงวดกันมาก และหากใครขยัน ทุ มเท   
ยอมมีโอกาสกาวหนาในการทำงานตามความสามารถ 
องคกรเชนนี้เราเรียกวาองคกรแหงความสุข  

สรางทุนมนุษย องคกรที่โปรงใสในการจัดการ 
เปนองคกรที่ดี องคกรที่ซื ่อสัตย ยอมเปนองคกรที่  
คนทั่วไปฝนหาที่จะรวมงานดวย ดังนั้น โอกาสที่จะ  
หาเพื่อนรวมงานที่ดี มีความรู ความสามารถ เขามา
รวมงานยอมไมใชเรื ่องยาก ตางกับองคกรที ่ไมมี  
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งใครก็ไมอยากจะคบหา 

หากทานสนใจและคิดที่จะสรางองคกรของทาน
ใหเปนองคกรที่มีจรรยาบรรณทางธุรกิจขอแนะนำให
ดำเนินการตาม 8 ขั้นตอนนี้ 

1. ความเขาใจที่ถูกตอง ถือเปนกระดุมเม็ด
แรกที่สำคัญยิ่ง หากใสกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดที่เหลือ
ใสไปก็เสียเวลาเปลา ๆ เพราะตองมาเสียเวลาถอด
ออกอีกในภายหลัง ดังนั้น จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตอง
เสร ิมสร างความเข าใจที ่ ถูกตองว าจรรยาบรรณ  
ทางธุรกิจนั้นคืออะไร จรรยาบรรณนั้นตางกับกฎหมาย 
เพราะกฎหมายหากไม ทำถ ือว าผ ิดท ันท ี แต   
จรรยาบรรณเปนความประพฤติที่ถือวาถูกหรือผิด ที่อาจ
แตกตางกันไปไดในแตละองคกร ไมไดมีหลักยึดที่
ตายตัว ตัวอยางเชน บางองคกร สามีภรรยาสามารถ
ทำงานรวมกันไดแตบางองคกรไมได การจะสรุปวา
เรื่องใดถูกหรือเรื่องใดผิดของจรรยาบรรณนั้นสวนใหญ
จะมาจาก วัฒนธรรม ประเพณี สังคม คานิยม บาง
องคกรหามนำโทรศัพทมือถือเขามาในสถานที่ทำงาน
แตบางองคกรเปดเสรี บางประเทศผูชายตองไปขอ  
ผูหญิงหากตองการแตงงาน แตบางประเทศผูหญิง
กลับเปนฝายไปขอผูชาย ดังนั้น จึงจำเปนอยางยิ่งที่
ต องสรางความเขาใจที ่ ถูกตองรวมกันใหช ัดเจน  
เสียกอน วาอะไรคือสิ ่งที ่ถูก และอะไรคือสิ ่งที ่ผิด
จรรยาบรรณในองคกรของเรา เราอาจใชเกณฑในการ
ตัดสินใจไดโดยยึดหลักของประโยชนนิยม (เนนที ่
ประโยชนเปนที ่ตั ้ง) สัจจนิยม (เนนตามหลักของ
ศาสนา) และมนุษยธรรมนิยม (เนนในเร ื ่องของ  
ความเห็นอกเห็นใจ)  

2. ความคิดที่ถูกตอง เมื ่อเขาใจถูก ก็จะ  
ค ิดถูก คิดถูกว าอะไรควรทำและอะไรไมควรทำ  
เราก็จะประจักษในสาระวามีหลายเรื่องหลายประเด็น
ที่เราตองเลิกทำและในมุมกลับก็มีหลายเรื ่องหลาย
ประเด็นที่เราตองชวยกันทำเพื่อสรางองคกรของเราให
มีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เขมแข็งใหได ดังนั้น เราตอง
มาปรึกษารวมกันวา เรื่องอะไรบางที่เราตองดำเนิน
การเพื ่อสรางจรรยาบรรณทางธุรกิจ ใหเกิดขึ ้นใน

จรรยาบรรณทางธุรกิจไมทำแลวจะเสียใจ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

องคกรของเรา 

3. ความทุมเทที่ถูกตอง คือการจัดลำดับ
ความสำคัญของเรื่องที่เราคิดไวแลววาตองการจะทำ 
เนื ่องจากเรามีทรัพยากรจำกัด เราไมสามารถทำ  
ทุกเรื่องในเวลาเดียวกันไดพรอมกันหมด หากเราไมจัด
ลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะทำใหดี ทายสุดเรา  
จะไมไดดีซักเรื่องนั่นเอง จะทานอาหารใหอรอยตอง
คอย ๆ ทานทีละคำอยามูมมาม 

4. การกระทำที่ถูกตอง ใหนำเรื่องที่จัดลำดับ
ความสำคัญแลวมาจัดแผนปฏิบัติการใหชัดเจน วา
ใครจะทำ ทำอะไร ทำที่ไหน ทำเมื่อไร ทำอยางไร 
และงบประมาณที่ตองใชเปนเทาไร ประเด็นนี้สำคัญ
มาก เพราะหากวางแผนดีก็มีชัยไปแลวกวาครึ่ง 

5. การควบคุมที่ถูกตอง เพื่อใหแผนปฏิบัติ
การดำเนินการเปนไปไดเปนอยางดี จำเปนอยางยิ่งที่
ตองมีการตรวจติดตามวากิจกรรมทุกอยางดำเนินไป
ตามแผนงานหรือไม ตองการทรัพยากรหรือความ  
ชวยเหลือใด ๆ เพิ่มเติมหรือเปลา และทายสุดจำเปน
ตองมีการปรับแผนหรือไม ทั้งนี้ เพื่อใหแผนปฏิบัติการ
สามารถดำเนินไปไดอยางตอเนื่อง 

6. การประเมินที่ถูกตอง คือการประเมินวา
ผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการเมื ่อเทียบกับ  

เปาหมายเปนอยางไร หากผลดำเนินการเหนือกวา  
เปาหมาย เราจะเรงใชประโยชนอยางไรในการนำไป
ตอยอดเพื่อใหการดำเนินการสำเร็จไดอยางมีประสิทธิผล 
แตถาผลดำเนินการต่ำกวาเปาหมาย เราจะมีแผน  
ในการแกไขหรือปรับปรุงรวมกันไดอยางไร  

7. การปรับปรุงที่ถูกตอง ประเด็นที่สำคัญ
ที่สุดของเรื่องนี้คือ การปรับปรุงทุกอยางตองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรือตองสอดคลองซึ ่งกันและกัน  
ในของทุกเร ื ่องและของทุกแผนปฏิบัต ิการ ที ่ เรา  
ดำเน ินการ เพราะถาหากแตละแผนปฏิบ ัต ิการ  
มีความขัดแยงกัน จะทำใหเกิดแรงตาน แตถาหากทุก
แผนปฏิบ ัต ิการสอดคลองประสานกลมกลืนก ัน  
จะเปนการชวยเสริมแรงใหการดำเนินการสำเร็จลุลวง
ไดโดยงายและรวดเร็ว 

8. การพัฒนาที่ถูกตอง เมื่อเราดำเนินการมา
ไดระยะหนึ่ง จนองคกรและเพื่อนรวมงานของเราเริ่มมี
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแลว สิ่งที่ตองทำตอไป
คือการสรางศรัทธาในจรรยาบรรณ ตองทำใหเรื่องของ
จรรยาบรรณทางธุรกิจนี้อยูในจิตสำนึกของเพื่อนรวม
งานทุกคนในองคกรใหได เมื่อฝงรากลึกลงในจิตสำนึก
ไดแลว เมื่อนั้นจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้จะยืนยงและ
มั่นคงตลอดไป 



บทความ 

ความรับผิดชอบ 

โดย ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ปญหาความลมเหลวทางธุรกิจ และการประพฤติมิชอบในรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องชี้ใหเห็นวา การดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมนั้นมีความสำคัญ 
องคกรธุรกิจเอกชน เชน บริษัทตองมีการกระทำที่เสมอภาคและโปรงใส การมีกฎกติกา
เกี่ยวกับจริยธรรมในการประพฤติตนของผูบริหาร สามารถชวยใหจัดหาเงินทุนไดงายและ
ตนทุนต่ำ และเมื่อธุรกิจมีขอบเขตการดำเนินงานกวางขึ้น และอยูในภาวการณแขงขันสูง 
ภาคเอกชน เชน บริษัทดังกลาว จึงจำเปนตองสรางเสริมความเขมแข็ง ใหบริษัทที่เขารวม
ทุนและรวมงานดวย มีคุณลักษณะที่เหนือกวาบริษัทอื่น โดยเฉพาะคุณสมบัติที่เชื่อมโยงกับ
การมีลักษณะของความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทนั้นๆ ตลอดจนการมีรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจอยางเปนกระบวนการที่มีประโยชนชัดเจน ซึ่งนับเปนสิ่งที่ควรสนับสนุนใหเกิด
ขึ้นอยางยั่งยืน เนื่องจากสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรธุรกิจเอกชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดไป 

Abstract : 

The problem of business failure and various 
forms of misconduct occurring continuously reflect 
the fact that operating business with social 
responsibi l i ty is important. Private business 
organization such as companies must have fair and 
transparent actions. Having clear morality rules and 
agreements governing the administrators’ behavior 
helps the company in finding funds and saving 
costs. When business expands and enters the 
highly competitive environment, the company has 
also to strengthen its partners and the joint 
investors. They must be characterized to stand out 
abover other companies, especially in regard to the 
social responsibility of the company. They should as 
well run the business in systematic way which 
assures its profits. Such process has to be 
sustained as it could effectively and efficiently 
create value added to the business organizations on 
the continuous basis. 

กระแสโลกในเรื่องความรับผิดชอบขององคกร
ธุรกิจตอสังคม (Corporate Social Responsibility : 
CSR) เริ่มมีความชัดเจนขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1999 เมื่อ Kofi 
Annan เสนอบัญญัติ 9 ประการสำหรับธุรกิจ (The UN 
Global Compact) ซึ่งแบงเปน 3 หมวดหลัก คือ ให
คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงาน และสิ่งแวดลอมใน
การทำธุรกิจดวย ในการประชุม World Economic 
Forum โดยสหประชาชาติได ม ีการผลักด ันและ
ประกาศเรื ่องนี ้อยางเปนทางการในป ค.ศ. 2000 
(www.unglobalcompact.org) และในปเดียวกันนั้นเอง
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
หรือ OECD (Organization for Economic Co-operation 
and Development) ซึ่งไดแก องคกรของกลุมประเทศ
ร่ำรวยที่สุดของโลกไดออกแนวปฏิบัติสำหรับบรรษัท
ขามชาติ (Guidelines for MNE’s-revision 2000) โดย
เสนอแนะใหบรรษัทขามชาติมี CSR และยังเสนอให
บรรษัทขามชาติติดตอคาขายกับคูคาทั่วโลกเฉพาะที่มี 
CSR (ศิริชัย สาครรัตนกุล, 2548) องคกรตาง ๆ นั้น
กำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจครั ้งใหญเปน  
รูปแบบธุรกิจที่ตองสามารถเติบโตไดทางพาณิชยอยาง

บทคัดยอ
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มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทางธุรกิจ การ
ไมมี CSR จะกลายเปนสิ่งที่สรางปญหาใหญใหกับ
องคกร ไมสามารถคาขายกับบรรษัทขามชาติหรือถูก
ตอตานจากผูบริโภค นั่นคือ ถาธุรกิจใดสรางมลภาวะ
ใหกับสิ่งแวดลอม ใชแรงงานเด็ก มีปญหากับชุมชน
และอื่น ๆ ก็จะมีปญหาในการทำมาคาขายกับผูอื่น
โดยเฉพาะประเทศ OECD 

หากมองถึงการขับเคลื่อนของ CSR ในเอเชีย  
จะพบวา CSR เก ิดจากผลกระทบที ่ธ ุรก ิจม ีต อ  
สิ่งแวดลอมและชุมชนมีมากขึ้น อันเปนผลจากการ
ขยายตัวของพลเมืองและภาคอุตสาหกรรม ประกอบ
กับความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทำให
ลูกคาสามารถเรียกรองมาตรฐานความตองการที่จะ
เห็นการผลิตของอุตสาหกรรมที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม
ไดง ายและรวดเร ็ว ในเวลาเดียวกันร ัฐบาลออก
กฎหมายเพื ่อควบคุมเพิ ่มมากขึ ้น รวมไปถึงคนใน
เอเชียมีการศึกษามากขึ้นและเริ่มมองเห็นถึงจิตสำนึก
ที่บริษัทพึงมีตอสังคม 

สำหรับในประเทศไทยนั้น ภาครัฐเริ่มเขามามี
บทบาท โดยริเริ ่มการสราง “การให” และ “งาน
อาสา” กลายเปนวาระแหงชาติ และมีการผลักดันให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเขามามีบทบาท
สำคัญในการขับเคลื ่อนการใหและการแสดงความ  
รับผิดชอบในฐานะตัวแทนองคกร ภาคธุรกิจ และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็ไดประกาศกอตั้ง
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม หรือ CSRI (The Corporate 
Social Responsibility Institute) เพื่อทำหนาที่สงเสริม 
สนับสนุนใหบริษัทของคนไทยดำเนินธุรกิจอยาง  
มีความรับผิดชอบมากขึ้น เปนเสมือนศูนยกลางใน
การสงเสริมแนวคิดและการปฏิบัติตามหลักธุรกิจ  
เพื่อสังคม 

มีผูใหความหมายสำหรับความรับผิดชอบของ
องคกรธุรกิจตอสังคมหรือ CSR (Corporate Social 
Responsibility) เอาไวมากมาย เชน ในมุมมองของ 
Philip Kotler กูรูดานการตลาดใหความหมายของ CSR 
รวมกับ Nancy Lee (Kotler, P. & Lee, N., 2005) ไววา 
เปนพันธกิจในการพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพความเปน
อยูที ่ด ีข ึ ้น ดวยความชำนาญทางธุรกิจ และการ  
แบงปนทรัพยากรขององคกร หรือที่ใชกันแพรหลาย 
คือจาก The World Business Council for Sustainable 
Development ที่ไดใหความหมายของ CSR วาคือ 
ความมุงมั่นอยางตอเนื่องขององคกรตอการปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา ในการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม 
เพื่อสรางความเจริญกาวหนาตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
พรอมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและ
ครอบครัวตลอดจนชุมชนและสังคม (Martin et.al., 
2005) และในกฎบัตรของตลาดหลักทร ัพย แห ง  
ประเทศไทย (ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 26 เมษายน 2550) 
ไดระบุวา “หนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
ก ิจการหร ือบร ิษ ัทธ ุรก ิจ (Corporate Socia l 
Responsibility: CSR) คือ ภาระผูกพันอันถือเปน  
พันธสัญญาที ่องคกร กิจการ หรือบริษัทธุรกิจที ่
ประกอบกิจการใด ๆ ตองปฏิบัติตามภารกิจหนาที่ที่
ไดกำหนดไวแลวดวยความสุขุม รอบคอบ โดยมีการ
กำกับดูแลกิจการที ่ด ี (Good Governance) และ
จริยธรรม (Ethics) เพื ่อความเจริญเติบโตที ่มั ่นคง   
ยั่งยืน โดยไมสรางผลกระทบในทางลบ กับทั้งยังตอง
ดำเนินกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคมและสิ่งแวดลอม 
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดลอมทั้งภายในองคกร อันรวมถึงผูถือหุน 
นักลงทุน กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง ผูมี
สวนไดเสียกับองคกรและภายนอกองคกร อันรวมถึง
สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม ฯลฯ ใหมีสภาพและ

ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจเอกชนตอสังคมจากภาระสูยุทธศาสตร 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ความเปนอยูที่ดีขึ ้น ดวยทรัพยากรทางการเงินและ
ไมใชทรัพยากรทางการเงินประกอบกัน อันจะนำมาซึ่ง
การเพิ่มมูลคาและบรรลุความสำเร็จขององคกรกิจการ
หรือบริษัทธุรกิจที่ยั่งยืนไดอยางแทจริง (Sustainability) 
และตลอดไป” 

จากผลการสำรวจและวิจัยพบวาผูบริโภคไทย  
มีความเขาใจเรื่อง CSR มากกวา 3 ใน 4 ประมาณ
รอยละ 76 คือ อยูในระดับมาก (คะแนน 3.8 จาก
คะแนนเต็ม 5) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาผูบริโภคเริ่มเขาใจ
และเห็นวาการรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
เปนเรื่องสำคัญ และยังเปนเหตุผลใหผูบริโภคมากกวา
ครึ่งหรือมากกวารอยละ 50 ตัดสินใจเลือกซื้อของจาก
บริษัทที่มีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้นในอนาคต
และยังพบวาผูบริโภคมีความตระหนักตอเรื่องนี้มาก
กว ากลุ มผู ผล ิตเส ียอ ีก (โดยจากคะแนนเต ็ม 5  
ผูบริโภคประมาณ 2 ใน 3 หรือรอยละ 66.2 คือให

คะแนน 3.31 สำหรับความตองการเห็นองคกรธุรกิจรับ
ผิดชอบตอสังคม) ขณะที่กลุมผูผลิตหรือผูประกอบ
การประมาณรอยละ 65 (ใหคะแนน 3.23 จากคะแนน
เต็ม 5) มองเห็นความสำคัญของเรื่อง CSR ในอนาคต 
(ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 24-26 ตุลาคม 2548) อยางไร
ก็ตาม แมวาการทำ CSR กำลังไดรับความสนใจ แต
ยังมีปญหาอีกมากในทางปฏิบัติของบริษัท เพราะยัง
ไมมั่นใจ เนื่องจากบริษัทตองจายเงินในโครงการเพื่อ
สังคมและกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบตอสังคมตาง ๆ แต
ไมรูวาจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะคุมหรือไม และลูกคาจะ
มองบริษัทดีขึ ้นจริงหรือ ซึ ่งเปนเรื ่องที ่ประเมินผล
ตอบแทนในดานตัวเงินไดยาก ดังนั ้น สิ ่งสำคัญที่
บริษัทจะตองพิจารณาในการทำ CSR คือในเรื ่อง 
“คุณคา” หรือ “มูลคาเพิ่ม” ที่บริษัทจะไดรับซึ่งมี
หลายกรณีที่จะเห็นวาบริษัทไดประโยชนชัดเจน เชน 
หากบริษัทไมทำลายสิ่งแวดลอม ลดของเสียที่ออก
จากโรงงานจะทำใหลดตนทุนในการกำจัดของเสีย 
ตัวอยางแบบนี้จะชัดเจนขึ้นในแงของความคุมคา และ
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กระตุนใหบริษัทรับผิดชอบตอสังคม การตัดสินใจใน
การจะทำ CSR หรือไม จึงตองมองในแงของการสราง
ค ุณคาใหบริษัทและผลประโยชนที ่บริษัทจะไดจริง  
มากกวาการประเมินคาในเรื่องเงิน 

ในกฎบัตรวาดวยหนาที่และความรับผิดชอบตอ
ส ังคมขององค กรและบร ิษ ัท พ.ศ. 2550 ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 
26 เมษายน 2550) ระบุวาการประกอบกิจการตอง
ตระหนักถึงหนาที ่และความรับผิดชอบตอสังคม   
3 ดาน (Triple Bottom Line Corporate Social 
Responsibility ESG : CSR) ไดแก สิ ่งแวดลอม 
(Environment) สังคม (Social) และการกำกับดูแลทาง
เศรษฐกิจและธุรก ิจ (Governance) สำหรับดาน  
สิ ่งแวดลอม สิ ่งที ่จะตองคำนึงถึง อาทิ คุณภาพ
อากาศ คุณภาพน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ฯลฯ ดานสังคม สิ ่งที ่จะตองคำนึงถึง อาทิ สิทธิ  
มนุษยชนของพนักงาน ผลกระทบดานชุมชน ความ
รับผิดชอบตอสินคา ผลกระทบทางวัฒนธรรม ฯลฯ 
ขณะที่การกำกับดูแลทางเศรษฐกิจและธุรกิจจะตอง
คำนึงถ ึงยอดขาย กำไรสำหร ับผู ถ ือห ุ นและผู ท ี ่
เก ี ่ยวข องด วยการดำเน ินการท ี ่ม ีความโปร งใส   
ตรวจสอบได เปนตน  

ในขณะที่เอกสารการอบรมในหลักสูตร CSR 
ของธนาคารโลก (ศิริชัย สาครรัตนกุล 2548) ระบุวา 
CSR ควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

1. สิ่งแวดลอม 
2. แรงงาน 
3. สิทธิมนุษยชน 
4. การมีสวนรวมกับชุมชน 
5. มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ 

6. ตลาดและ CSR ในความหมายที่กวางออกไป 
ไดรวมประเด็นตาง ๆ เหลานี้ดวย 

7. การพัฒนาองคกรและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
8. สุขอนามัย 
9. การศึกษาและการพัฒนาภาวะผูนำ 
10. การบรรเทาสาธารณภัย 

สวน “OECD - Consensus” ที่ใชเรียก OECD 
Guidelines for MNE’s - Revision 2000 (ศิร ิชัย  
สาครรัตนกุล, 2548) ระบุถึงพฤติกรรมของธุรกิจ  
ที่พึงประสงคใน 7 เรื่องดวยกัน คือ 

1. การจางงานและแรงงานสัมพันธ 
2. สิทธิมนุษยชน 
3. สิ่งแวดลอม 
4. การเปดเผยขอมูล 
5. การแขงขัน 
6. การเสียภาษี 
7. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สมาคมเกี ่ยวกับการพัฒนาเสื ้อผาไทย หรือ 
“Thai Garment Development Association, 2005” ระบุ
วากิจกรรมที่ถูกจัดวาเปน CSR นั้นมีการแบงออกเปน
ประเภทตามทรัพยากรที่ใชในการดำเนินกิจกรรม หาก
เปนการดำเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรที่มีอยูภายใน
องคกรเปนหลัก จะเรียกวา Corporate-driven CSR 
ตัวอยางเชน องคกรบริจาคเงินที่ไดจากกำไรในกิจการ 
หรือบริจาคสินคาและบริการของบริษัทเพื่อชวยเหลือ  
ผูประสบภัยตาง ๆ หรือนำพนักงานลงพื้นที่เพื่อเปน
อาสาสมัครชวยเหลือผูประสบภัย เปนการเสียสละ
ทรัพยากรดานเวลา หรือเปนการลงแรง นอกเหนือจาก
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การลงเงินหรือใหเปนสิ่งของตามปกติทั่วไป เปนตน 
และในสวน Corporate-driven CSR นี้ หากพิจารณา
โดยยึดที่ตัวกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) 
เปนหลัก ยังสามารถจำแนกออกเปน CSR ที่อยูใน
กระบวนการทางธุรกิจ (CSR in Process) คือ มีความ
ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ ไมสรางความเสียหายใหกับ
ผูเกี่ยวของ ตั้งแตผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน ลูกคา  
คูคาคูแขง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมกับ CSR ซึ่ง
แยกตางหากจากกระบวนการทางธุรกิจที ่เกิดขึ ้น  
ภายหลัง (CSR after Process) คือ การสรางสรรค
กิจกรรมชวยเหลือสังคม เชน การใหทุนการศึกษา 
แจกสิ่งของสนับสนุนการกีฬา ชวยพัฒนาแหลงน้ำ
หรือปลูกปา เปนตน 

กรณีเปนการดำเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากร
นอกองคกรเปนหลัก จะเรียกวา Social-driven CSR 
ตัวอยางเชน การเชิญชวนใหลูกคาซื ้อสินคาและ
บริการของบริษัทในชวงเวลาการรณรงคโดยบริจาค
รายไดจากการขายสินคาและบริการสวนหนึ่งตอทุก ๆ 
การซื้อแตละครั้ง ใหแกหนวยงานหรือมูลนิธิที ่ชวย
เหลือผูประสบภัย เปนการระดมเงินบริจาคจากการซื้อ
ของลูกคา และมอบหมายใหผูอื่นที่มิใชพนักงานใน
องคกรนำไปชวยเหลือในพื้นที่ เปนตน  

ดังนั้น รูปแบบของ CSR ที่จะทำใหสามารถอยู
รวมกันในสังคมไดตองสามารถประสานกิจกรรมทาง
ธุรกิจใหสอดคลองกับความรับผิดชอบตอสังคมไดเปน
อยางดี 

นายพิพัฒน ยอดพฤติการณ ผู อำนวยการ
สถาบันไทยพัฒน (บิสิเนสไทย, 2007) อธิบายวา 
หัวใจของการทำ CSR นั้น ควรตองเริ่มจากภายใน
กอนจึงจะมุงออกไปสูภายนอก องคกรตองตั้งคำถาม
และกำหนดวัตถุประสงคของการทำกิจกรรมความดี

เพื่อสังคมที่แนชัดวา ตองการทำเพื่อสังคมจริงๆ หรือ
ตองการที่จะสรางภาพลักษณขององคกรใหดูดีและ
หร ือเป นท ี ่น าเช ื ่อถ ือยกยอง ต อจากนั ้นจ ึงเร ิ ่ม
กระบวนการทำกิจกรรมความดีออกไปสูสังคม ซึ ่ง  
อาจจะผานแนวทางการทำแบบ CSR in Process ก็ได 
คือ การผลิตสินคาหรือบริการที่เอื ้ออำนวยแกกลุม
ลูกคาที่เปนผูดอยโอกาสในสังคม หรืออาจจะเปนการ
ทำในลักษณะของการมีจิตสำนึกที่ดีตอสังคม เชน 
การทำระบบปองกันของเสียที ่จะออกจากโรงงาน  
ไปสูสังคมภายนอกจนไดรับความเดือดรอน หรือมีผล
กระทบที่ไมดีตอสังคม ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะทำ
กิจกรรมความดีในรูปแบบ CSR after Process หรือ
การบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสังคมก็ได และประการ
สุดทายของหัวใจการทำ CSR ใหประสบความสำเร็จ  
ที ่ดี คือ การมองวาสังคมเปนเสมือนสวนหนึ่งของ
องคกรตนเอง 

สวน Kotler และ Lee ผูเชี ่ยวชาญดานการ
ตลาด ไดแนะนำวา ในการทำ CSR ผูบริหารตอง
ตัดสินใจในเรื่องตอไปนี้ ประการแรก คือ การตัดสินใจ
เลือกประเด็นทางสังคมวาจะทำอะไร ประการที่ 2 
การตัดสินใจเลือกมุมที่สรางสรรคของประเด็นทาง
สังคมนั้น ๆ ประการที่ 3 การตัดสินใจที่จะเลือกวิธีการ
ดำเนินการ และสุดทายการตัดสินใจที่จะเลือกวิธีการ
ประเมินผล  

สำหรับระดับของการทำกิจกรรมที่ถือวาเปน 
CSR นั้น จำลักษณ ขุนพลแกว (2549) ไดอธิบาย  
เอาไววา CSR ในระดับลางสุดก็คือ การปฏิบัติตาม  
ขอกฎหมายที่ประเทศนั้น ๆ ไดกำหนดขึ้น อาจเรียก
วาเปน Legal Compliance แคระดับนี ้ก ็ม ีธ ุรกิจ
มากมายในประเทศไทยยังไมสามารถปฏิบัติได ทั้งนี้ 
ก็เนื่องมาจากจิตสำนึกของผูบริหารและผูประกอบการ
ที่ยังไมไดพัฒนาใหรูสึกผิดชอบชั่วดีในฐานะที่เปนสวน
หนึ ่งของสังคมและประเทศชาติ สังคมไทยจนถึง



คุณธรรม นำธุรกิจ 

ปจจุบันจึงยังขาดความรับผิดชอบและเต็มไปดวยการ
ปลอยน้ำเสีย การสรางมลพิษ และการใชแรงงานเด็ก  

ระดับถัดมาที่เรียกไดวาเปนระดับที ่เกินกวา
กฎหมายกำหนด (Beyond Legal Responsibility) แต
บอยครั้งที่กำหนดขึ้นจากความตองการของลูกคา เชน 
การที่เราจะสงสินคาไปยังบางประเทศ ซึ่งคูคาหรือ
ลูกคาในประเทศนั้นๆ ใหความสำคัญมากกับเรื ่อง  
สิ ่งแวดลอม โดยที ่ส ินคานั ้น ๆ จะตองไมทำให  
เกิดมลภาวะที่เปนพิษ หรือกลายไปเปนขยะพิษใน
ประเทศเขา เปนตน สำหรับธุรกิจที่ตองการอยูรอด
และแขงขันได จำเปนตองปรับตัวใหสอดรับกับสิ่งนี้ 
ซึ ่งมักจะถูกรองขอหรือบังคับมาจากลูกคา นับเปน  
การเปลี ่ยนแปลงการทำงานขององคกรที ่เกิดจาก  
แรงกดดัน (Change from Crisis) เชน การจัดทำ
มาตรฐานตาง ๆ อาทิ มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ตลอดจนมาตรฐาน  
ดานแรงงาน เปนตน 

ระดับสูงสุดของ CSR คือ การนำเอาประเด็น
เร ื ่อง CSR มาส งเสร ิมภาพล ักษณขององค กร 
(Corporate Image) และทำใหสินคาและบริการมีความ
โดดเดนเหนือคูแขง (Product Difference) ระดับนี้เรียกวา 
Strategic Differentiation เปนการปรับเปลี่ยนองคกรที่
เกิดจากวิสัยทัศน (Change from Vision) เปนการ
ดำเนินการแบบมีการเตรียมการ จำเปนตองมีการ
วิเคราะหขอมูลที่เกี ่ยวของกับองคกรมาเปนอยางดี 
เพื่อนำเขาสูกระบวนการจัดการทางยุทธศาสตร 

ดังนั ้น การทำ CSR ในปจจุบันจึงไมใชการ  
ทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือการบริจาคเงินชวยเหลือ
หนวยงานสาธารณะเพียงเพื ่อสงเสริมภาพลักษณ  
อีกตอไป แตหมายรวมถึงความรับผิดชอบตั้งแตการ
คัดสรรทรัพยากรที่ดีไมสรางปญหาใหกับสังคม การ
ประหยัดพลังงาน และการไมทำใหเกิดมลพิษที่จะ

สรางผลกระทบในระยะยาวตอสิ่งแวดลอม อันอาจจะ
กลายเปนปญหาเร ื ้อร ังตอชุมชนหรือสังคมไดใน
อนาคต 

การนำผลการศ ึกษาจากต างประเทศมา  
เท ียบเค ียงก ับแรงจูงใจในการทำ CSR ในไทย 
(ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 24-26 ตุลาคม 2548) พบวา 
ส ิ ่งท ี ่จะได จากการทำ CSR น ั ้นจะทำใหบร ิษ ัท  
สามารถขยายตลาด ปรับปรุงภาพลักษณขององคกร 
ลดความเสี่ยงจากการทำผิดกฎหมาย สรางแรงจูงใจ
ใหกับพนักงานและนักลงทุน และสรางความเชื่อมั่นให
สังคมในการเขาไปทำงานที่ตองเกี ่ยวพันกับองคกร
ชุมชน และที ่สำคัญที ่ส ุด จะทำใหเกิดการสราง  
ผลกำไรในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนขององคกร โดยไม
ยึดติดอยูแตเพียงการสรางภาพลักษณ  

นอกจากนี้ Kotler ยังเชื่อวา CSR จะสามารถ
สรางประโยชนใหกับองคกรธุรกิจ โดยประการที่ 1 
ดวยการทำ CSR บริษัทจะสามารถเพิ่มยอดขาย และ
สวนแบงทางการตลาดได บริษัทที ่ไมไดทำ CSR  
แมยอดขายอาจจะไมไดตกลงไป แตบริษัทที่ทำ CSR 
จะมีโอกาสที่ดีกวาในการคา ประการที่ 2 CSR จะชวย
สรางความแข็งแกรงในเรื ่องการวางตำแหนงของ
ตราสินคาใหมีตำแหนงที่ดี เหมาะสมและมีคุณคา 
ประการที ่ 3 การทำ CSR นั ้นจะเปนการสร าง  
ภาพลักษณองคกรใหดีขึ ้น โดยประเด็นนี ้ยังเปนที ่  
วิพากษวิจารณกันมาก แตมีขอสรุปบทหนึ่งที่ชัดเจน
วาอยางนอยที่สุดการทำ CSR เพื่อสรางภาพลักษณก็
ยังดีกวาบริษัทที่ไมไดทำ ประการที่ 4 ชวยลดตนทุน
ใหบริษัทดวยเหตุผลหลายประการ ไมวาจะเปนความ
สามารถในการทำใหพนักงานที่มีความสามารถให
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ความรวมมือทำงานอยูในองคกร หรือการลดปริมาณ
สารพิษจากกระบวนการผลิต ซึ่งเทากับวาเปนการลด
ตนทุนในการบำบัด ประการที่ 5 จะทำใหบริษัทอยูใน
ความสนใจของผูลงทุนในตลาดและนักวิเคราะหมาก
ยิ่งขึ ้น โดยดาวโจนสถึงกับมีดัชนีเปนพิเศษสำหรับ
บริษัทที่ทำ CSR ซึ่ง Kotler ยังเชื่อวาการทำ CSR   
เปนความทาทายของบริษัทที่ไมยากเกินกวาที่จะทำได 

อยางไรก็ตาม ในอีกมุมมองหนึ่ง การทำ CSR 
นั้นองคกรอาจจะไมไดคาดหวังถึงผลประโยชนที่จะ
กลับมาสูองคกร แตจะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม 
อยางนอยที ่สุด ในการแสดงความรับผิดชอบของ
องคกรตอสังคม ประโยชนยอมจะยอนกลับมาสู
องคกรอยางแนนอน โดยเฉพาะความรูสึกที่ดี ความ
ผูกพันที่ผูคนในสังคมมีตอองคกร ตลอดจนการไดรับ
ความเชื ่อถ ือและการยอมรับใหเป นองคกรที ่จะ
สามารถดำรงอยูไดในสังคมโดยไมถูกตอตาน และ
สามารถอยูไดอยางยาวนานดวยภาพลักษณที่ดี 

การบริหารงานเพื่อสรางมูลคากิจการ (Value-
Based Management หรือ VBM) เปนแนวคิดการ
บริหารจัดการองคกรดวยตัวแบบจำลอง เทคนิคและ
หรือวิธีการใด ๆ ที่จะทำใหกิจการสามารถสรางมูลคา
เพิ่มใหแกกิจการในระดับสูงสุด โดยมุงเนนการบริหาร
จัดการที่อยูบนรากฐานของปจจัยตาง ๆ ที่เปนปจจัย
ขับเคลื่อนมูลคาเพิ่มของกิจการ ซึ่งมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้น
เปนผลลัพธจากการบริหารงาน การแสดงความ  
รับผิดชอบตอสังคมที่คำนึงถึงประโยชนของผูมีสวนได
เสียทุกฝายนั่นเอง (จิรัตน สังขแกว, 2550) โดยมูลคา

ที ่เกิดขึ ้นสามารถวัดไดดวยมาตรวัดมูลคาเพิ ่มของ
กิจการ ซึ่งมี 2 แนวทางคือ (1) มาตรวัดมูลคาเพิ่มของ
ปจากกำไรเช ิงเศรษฐศาสตร (Economic Profit, 
Economic Value Added® (EVA®) (2) มาตรวัดมูลคา
เพิ่มในระยะยาว ไดแก วัดจากกำไรเชิงเศรษฐศาสตร
ที่กิจการสรางไดในอนาคต และวัดจากกระแสเงินสด
พรอมจาย (FCCF) ที่กิจการสรางไดในอนาคต หักดวย
เงินทุน (IC) ซึ่งการวัดมูลคาเพิ่มดังกลาวแสดงใหเห็น
ถึงมูลคาที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมชัดเจน  

การบริหารงานเพื ่อสรางมูลคาเพิ ่มนั ้นตอง
อาศัยปจจัยขับเคลื่อนมูลคาเพิ่มของกิจการ ซึ่งไดแก 
มูลค าเพ ิ ่มในระยะยาว > มูลค าเพ ิ ่มของป  >  
แรงขับเคลื่อนมูลคาดานการเงิน (อาทิ เงินทุนในการ
ดำเนินการ เงินในการใชจาย ภาษี ตนทุน รายได) >  
แรงขับเคลื่อนมูลคาดานการปฏิบัติการ (อาทิ การ  
หาชองทางการจัดจำหนายใหเหมาะสมกับสินคา  
และราคาความสามารถในการใชหวงโซคุณคา การ
ทดแทนและการรักษาสินทรัพย) > แรงขับเคลื ่อน
มูลคาที่เปนปจจัยเชิงกลยุทธ ซึ ่งในที่นี ้จะกลาวถึง  
แรงขับเคลื่อนมูลคาที่เปนปจจัยเชิงกลยุทธ 4 ประการ 
(จิรัตน สังขแกว, 2550) ดังนี้ 

1. กลยุทธดานการดำเนินงาน (Performance 
Strategy) เพิ่มประสิทธิภาพของฐานการดำเนินงาน
เดิม เพื่อเพิ่มระดับกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษี 
ที่สรางขึ้นจากเงินลงทุนที่มีอยูในปจจุบัน (Asset in 
Place) 

ในโลกแหงการแขงขันทางธุรกิจในทุก ๆ สวนของโลกนั้น ความเกง  

เพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะสรางความยิ่งใหญใหองคกรทุกภาคสวน  

ไดอย าง ยั่งยืน แตตองประกอบดวยความมีจริยธรรมเปน พื้นฐาน  

ในการดำเนินการตาง ๆ ควบคูไปพรอมกันดวย 
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2. กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) เพิ่ม
ยอดขายหรือลงทุนเพิ่ม เฉพาะสถานการณที่กิจการมี
อัตราผลตอบแทนตอเงินลงทุนสูงกวาตนทุนของเงิน
ทุนที่ตองจัดหาเงินทุนเพิ่ม อันทำใหมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของการเติบโต (Present Value of Growth Opportunity 
หรือ PVGO) เปนบวก 

3. กลย ุทธ การบร ิหารส ินทร ัพย  (Asset 
Management Strategy) ลดความตองการใชทรัพยสิน
เพื่อการดำเนินงาน ทำใหลดความตองการเงินทุนลง
หรือยุบเลิกโครงการ 

4. กลยุทธโครงสรางเงินทุน (Capital Structure 
Strategy) ปรับโครงสรางเง ินทุนใหอยู ในระดับที ่  
เหมาะสมและบริหารความเสี่ยง เพื่อลดอัตราตนทุน
ของเงินทุน 

ปจจัยขับเคลื่อนมูลคาเพิ่มของกิจการทั้ง  
4 ประการนั้น ยังสามารถนำมาใชในการ  
บริหารงานดังแผนกลยุทธตามแนวคิด Balanced 
Scorecard ขางลางนี ้

ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจเอกชนตอสังคมจากภาระสูยุทธศาสตร 

ที่มา: จิรัตน สังขแกว (2550) 

แผนกลยุทธการบริหารงานตามแนวคิด Balanced Scorecard 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ทั้งนี้ การบริหารงานเพื่อการสรางมูลคาเพิ่มนั้น
ก็ตองอาศัยการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมเปนกรอบในการดำเนินงานทั้งในเรื ่องของ
ความยุติธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ และ
ความแบงปน เนื่องจากในอดีตจากการลมสลายของ
สถาบันการเงิน การฉอโกงรายการที่สำคัญ ๆ การ
ฟองรองที่เกิดขึ้น และการขาดความรับผิดชอบเปน
เหตุใหเกิดการเรียกรองใหกิจการมีการควบคุมธุรกิจ
ของตนและมีความรับผิดชอบตอสาธารณะใหมากขึ้น 
(ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2550) ความรับผิดชอบตอสังคม
อาจจะเริ ่มตนดวยการมีการกำกับดูแลกิจการที ่ดี   
จึงเปนหลักเกณฑและมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อให  
คณะกรรมการฝายบริหารและพนักงานขององคกร  
ทุกคนใชเปนแนวทางในการกำกับดูแล การบริหารงาน
และปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ มีความโปรงใสและ  
มีประสิทธิภาพในภาระหนาที่ ความรับผิดชอบในการ
บริหารงานทุกขั ้นตอน และมีความสามารถในการ  
แขงขัน (เมธา สุวรรณสาร, 2541) ซึ่งในการที่จะสราง
ใหเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ตองมีกระบวนการ
ที่ประกอบดวย (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2550) 

1. มีคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพและ
มีจรรยาบรรณ 

2. สรางระบบการควบคุมและตรวจสอบที ่  
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3.  มีการเปดเผยขอมูลที่โปรงใสและชัดเจน 

4. มีการกำหนดผลตอบแทนในองคกรธุรกิจ  
ที่สรางแรงจูงใจในการทำงาน 

การที่องคกรธุรกิจใชกระบวนการดังกลาวเพื่อ
เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพในการดำเนินงานของตนก็จะ

เปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ทั้งตอการดำเนิน
ธุรกิจในประเทศและการขยายธุรกิจไปในตางประเทศ 
และเพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและ
สรางมาตรฐาน รวมทั้งยกระดับใหเปนสากลเพื่อให
เปนที่ยอมรับของทั่วโลก ซึ่งจะชวยใหสามารถแขงขัน
กับนานาประเทศได เน ื ่องจากการดำเนินธ ุรก ิจ  
ใหประสบความสำเร ็จอยางยั ่งยืน นอกจากการ  
คาดการณที ่แมนยำ การวางแผนกลยุทธอยางมี
ประสิทธิภาพ และการดำเนินการใหไดตามแผนแลว 
ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากผูมีสวนเกี่ยวของ 
เปนปจจัยหนึ ่งที ่จะขาดไมไดเลย ซึ ่งการจะทำให  
คนทั่วไปยอมรับนั้น ความโปรงใสตรวจสอบได และ
เปนธรรมแกทุกฝาย หรือการปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี จัดเปนองคประกอบที่สำคัญ
อยางยิ ่ง (กานต ตระกูลฮุน, 2548) ซึ ่งจากความ
สำคัญนี้เอง ทำใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
ตื ่นตัวและพยายามผลักดันใหเกิดการดำเนินธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคมในประเทศไทย 

การดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอ
สังคมนั้น มีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับผูคน สังคม 
สิ ่งแวดลอม เชน ทำอยางไรใหมีการใชพลังงาน  
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทำอยางไรใหคนงาน
มีความปลอดภัยมากที่สุด ทำอยางไรไมใหเกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีคนงานเปนคนตางชาติ 
เปนตน ดังนั ้น จึงตองมีการบริหารงานที ่มีความ  
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility 
หรือ CSR) ควบคู ก ันไปดวย ซึ ่งใน ISO 26000 
Working Draft 2 (6-10-2006) ไดระบุวา เปนการ
กระทำขององคกรในการแสดงความรับผิดชอบตอการ
ดำเนินงานขององคกรที่สงผลกระทบตอสังคม โดยเปน  

CSR เกิดจากผลกระทบที่ธุรกิจมีตอสิ่งแวดลอมและชุมชนมีมากขึ้น   

อันเปนผลจากการขยายตัวของพลเมืองและภาคอุตสาหกรรม 
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ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจเอกชนตอสังคมจากภาระสูยุทธศาสตร 

การกระทำที ่สอดคลองกับผลประโยชนของสังคม  
และการพัฒนาอยางยั่งยืน บนพื้นฐานการประพฤติ
ปฏิบัติตามจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎบัตรระหวางประเทศและผสานอยูในกิจกรรมที ่
องคกรดำเนินการอยูอยางตอเนื ่อง ซึ ่งในปจจุบัน
องคกรธุรกิจตางก็หันมาใหความสำคัญกับการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมกันมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสราง
ภาพลักษณที่ดีและใหเปนที่ยอมรับของสาธารณชน 
(สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี, 2550) และเปนที่มาของการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกิจการอีกทางหนึ่ง นั่นเอง 

ผลดีที่กลาวมาแลวทั้งหมดนับเปนนิมิตหมาย
อันดีที่ในปจจุบันองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตางหัน
มาใหความสนใจและใหความสำคัญกับการทำงาน
อยางมีความรับผิดชอบกันอยางกวางขวาง เพราะ  
ในโลกแหงการแขงขันทางธุรกิจในทุก ๆ สวนของโลก
นั้น ความเกงเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะสราง
ความยิ่งใหญใหองคกรทุกภาคสวนไดอยางยั่งยืน แต
ตองประกอบดวยความมีจริยธรรมเปนพื้นฐานในการ
ดำเนินการตาง ๆ ควบคูไปพรอมกันดวย ดังนั ้น  
นับเปนเรื่องนายินดีถาประเทศของเราจะมีองคกรทั้ง
ภาคร ัฐและธุรก ิจเอกชนที ่ เก งและดีอยู ในสังคม
เดียวกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
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บทความ 

ปาฐกถาเรื่องเศรษฐธรรม 

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

มีคำพูดคำหนึ่งที่พูดกัน แลวผมรูสึกทึ่งมาก คำนั้นนาจะมาใชกับหัวขอเสวนาเราไดเปน
อยางดี ประโยคนั้นบอกวา Utopia is no where สังคมพระศรีอาริย หรือสังคมอุดมสุขไมได
อยูที่ไหน ถายึดคำนี้ ระบบเศรษฐกิจที่มีศีลธรรม ก็คงเปนฝนเกินไป แตวาถาเราเปลี่ยน  
ประโยคเมื่อกี๊ จาก Utopia is no where ตัดคำใหม เปน Utopia is now here ซึ่งก็คือ 
สังคมพระศรีอาริย สังคมอุดมคติ อยูกับทานแลวที่นี่ นั่นก็แปลวา ของที่ดูเหมือนเปนไป  
ไมไดเลย บางทีทำอะไรนิดเดียวก็ดูเปนของที่เปนไปได ที่ผูจัดตั้งโจทยเรื่องเศรษฐกิจที่มี  
ศีลธรรม ซึ่งเปนซีรีสตอเนื่องจากเรื่อง สื่อมวลชน ตอเนื่องจากเรื่องกระบวนการเรียนรู และ
ตอเนื่องจากเรื่อง การเมือง 

ก็คงเห็นวา เศรษฐกิจเปนอีกเรื่องหนึ่งที่กระทบ
กับเราเยอะ คำถามก็ค ือ เศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจที่อยูในระบบทุนนิยมเสรี มีศีลธรรมไดหรือ
ไม ถาเอาเฉพาะลำพังระบบเศรษฐกิจ มีศีลธรรมได
หรือไม ก็คงมีคำตอบไดว า มีไดแนนอน เพราะ
เศรษฐกิจมีไดหลายรูปแบบ ในหัวขอที่จะพูดกันตอไป
ในชวงการเสวนา จะเห็นวามีผูอภิปรายจากสันติอโศก 
ซึ ่งเปนตัวอยางของการทำใหระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนอโศก เปนเศรษฐกิจที่มีศีลธรรม หรือตัวอยางใน
สมัยพุทธกาล การสร างช ุมน ุมสงฆข ึ ้นมา ก ็ม ี
วัตถุประสงคชัดวา เปนชุมนุมตัวอยาง เปนชุมชนใน
อุดมคติ ซึ่งมีศีลธรรมเปนหลักแกนกลาง แตชุมชน
แบบนี้ในปจจุบัน ดูเหมือนเปนชุมชนที่เปนสวนนอย 
ชุมชนสวนใหญอยูภายใตระบบเศรษฐกิจที่เรียกวา 
ระบบทุนนิยมเสรี 

เพราะฉะนั้น คำถามที่อาจจะเฉพาะเจาะจงกับ
พวกเราสวนใหญมากกวาก็คือ เศรษฐกิจแบบทุนนิยม
เสรี มีศีลธรรมไดหรือไม ผูจัดตั้งคำถามเปนระบบมาก 
คือ ระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน แบบทุนนิยมเสรี มี  
ศีลธรรมไดหรือไมในทางแนวคิด ถาแนวคิดมีศีลธรรม
ได ในทางปฏิบัติในความเปนจริง ระบบเศรษฐกิจที่
ตองแขงขันกัน ตองสรางตลาด สรางกำไรสูงสุด จะมี
ศีลธรรมไดจริงหรือไม โดยที่ไมตองเอาอะไรมากมาย 

เอาแคระดับศีล 5 ก็พอ ระบบทุนนิยมเสรีจะพัฒนา
ศีลธรรมใหคนในสังคมไดหรือไมอยางไร ตองอาศัย
เงื่อนไขอะไร ระบบเศรษฐกิจที่มีศีลธรรมเปนพื้นฐาน 
หรือใหความสำคัญกับศีลธรรม ควรเปนอยางไร ทำได
อยางไร และเราจะสามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจใน
ปจจุบันใหมีศีลธรรมมากขึ้นไดอยางไร 

ทำไมจึงเกิดคำถามกับระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมเสรีวา จะมีศีลธรรมไดหรือไม ผมคิดวาเปน
ความเขาใจกันสวนหนึ่งวา รากฐานของเศรษฐกิจ
ท ุนน ิยมเสร ี ไม ได ม ีศ ีลธรรมเป นแกนกลางเลย  
คำกลาวที่ยกขึ้นมากลาวอางเปนประจำก็คือ คำที่
อด ัม สม ิธ ซ ึ ่ งถ ือได ว าเป นบ ิดาของว ิชาการ
เศรษฐศาสตรสมัยใหม กลาวถึงเศรษฐกิจแบบตลาด 
หรือทุนนิยมเสรี ในหนังสือ The wealth of the nation 
เมื่อสองรอยปกอน แปลเปนไทยไดวา “ไมใชเพราะ
ความใจด ีของพอค าเน ื ้อ หร ือคนตมส ุรา หร ือ  
คนอบขนมปง ที่ทำใหเราสามารถรับประทานอาหาร
เย็นของเราได แตเปนเพราะผลประโยชนสวนตัวของ
คนเหลานั้น เวลาเราจะแกปญหา เราจึงไมมุงไปถึง
มนุษยธรรม แตเราตองมุงไปถึงความรักตัวเอง และ

1. มันไมไดอยูที่ไหน? มันอยูแลวที่นี่?



คุณธรรม นำธุรกิจ 

เราจะไมสื ่อสารกับคนที ่ทำใหเราอยูไดดวยความ
จำเปนของเราเอง แตดวยผลประโยชนของเขา”   
นี ่ถือเปนฐานแนวคิดของเศรษฐศาสตรยุคใหมของ  
อดัม สมิธ  

ซึ่งตอนหลังก็มีคนถกเถียงกันวาเขาคิดอยางนั้น
จริงหรือไม อดัม สมิธ ไดสรุปหรือไมว า คิดวา
เศรษฐกิจไมมีศีลธรรมหรืออยางนอยก็ไมมีศีลธรรม
เป นแกนกลาง เพ ียงแต ให แต ละคนทำตามผล
ประโยชนของตัวเอง แลวกลไกตลาดจะทำใหผลรวม
ของสังคมเกิดขึ ้นมาไดดีตามหลักฐานการศึกษา
ประวัติศาสตรทางเศรษฐกิจ  

มีการไปคนดูวา กอนที ่อดัม สมิธ จะเขียน
หนังสือเรื่อง The wealth of the nation ก็เขียนหนังสือ
อีกเลมหนึ่ง ซึ่งพูดเรื่อง Theory of Moral Sentiments 
ก็คือ พูดเรื่องศีลธรรมโดยตรง ในเรื่องนั้น เขาไดเขียน
ถึงความเห็นอกเห็นใจ สงสารซึ่งกันและกันไวมากมาย 
คนก็สงสัยวา อดัม สมิธ มีความสับสนหรือเปลา 
เพราะเรื ่องหนึ่งก็พูดเรื ่องความสงสารเห็นอกเห็นใจ 
แตพอมาเขียนเรื่อง The wealth of the nation กลับ  
คิดวา Self Interest หรือผลประโยชนของแตละคน
เทานั้นที่ทำใหเศรษฐกิจขับเคลื่อนตอไปได หลักฐาน
ทางประวัติศาสตรเศรษฐกิจที่ไปคนกันมา พบวา หลัง
จากอดัม สมิธ เขียนหนังสือเรื่อง Theory of Moral 
Sentiments แลวมาเขียน The wealth of the nation 
อดัม สมิธ ก็มีโอกาสไปแกไขหนังสือเลมแรกที่เขา
เขียนไว แลวออกมาเปนรูปแบบที ่เห็นในปจจุบัน 
เพราะฉะนั้น คนที่ศึกษาแลวเปนลูกศิษย อดัม สมิธ  
ก็คิดวาไมนามีความสับสน โลกนี้ไมมีของฟรีและลัทธิ
เสรีนิยมใหม  

เศรษฐศาสตรยุคถัดมามีการตอกย้ำเรื่องความ
เสรี กลไกตลาดวาสามารถทำสิ่งดี ๆ ใหสังคมได เมื่อ
สองวันกอน นักเศรษฐศาสตรที ่มีชื ่อเสียงมากของ
สหรัฐอเมริกาและของโลก แหงสำนักชิคาโก คือ 

Milton Friedman เพิ่งเสียชีวิตไป เขาเปนคนที่ไดรับ
รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตรในป 2519 ก็คือ  
30 ปกอนหนานี้ เขาพูดวา โลกนี้ไมมีของฟรี ความคิด
ของเขาซึ่งบอกวา เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได
อยางดี ถารัฐบาลไมเขามาเกี่ยวของ ก็เปนตนกำเนิด
ของสิ่งที่หลายคนเรียกวา ลัทธิเสรีนิยมใหม หรือ Neo 
Liberalism ซึ่งวากันวาเปนฐานคิดที่ทำใหคนอยาง
ประธานาธิบดีเรแกนของสหรัฐอเมริกา หรือนายก
รัฐมนตรีแธตเชอรของอังกฤษ ในยุค ค.ศ. 1980 นำไป
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจของอังกฤษและสหรัฐอเมริกา  

ต ัวอย างของอ ังกฤษ ก ็ค ือ การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ การลดบทบาทของรัฐ ทางสหรัฐก็คลาย ๆ 
กัน และที่มามีอิทธิพลตอเรามากที่สุดก็คือ แนวคิดที่
เรียกวา Washington Consensus หรือฉันทานุมัติ
วอชิงตัน ซึ่งก็ถือเปนทายาททางปญญาที่ตอเรื่องมา
จากอดัม สมิธ ตอเนื่องจากมิวตัน ฟรีดแมน สถาปนา
ขึ้นมาพรอมกับกลไกของธนาคารโลกไอเอ็มเอฟ แลวก็
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา คือทั้งหมดอยูที่
กรุงวอชิงตันแลวก็มีการใหแนวนโยบายที ่ประเทศ  
ตาง ๆ ควรนำไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
นั่นก็คือ แนวคิดวาดวยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือ 
Pr ivat izat ion เร ื ่องของการเป ดเสร ีทางการค า 
Liberalization และเร ื ่องของการลด ผอนเบากฎ
ระเบียบเพื่อใหประกอบธุรกิจงาย หรือ Deregulation 
อยางไรก็ตาม ในทางวิชาการ ทางแนวคิด มันไดมี
หลายกระแสแนวคิด ระยะหลังมีสำนักเศรษฐศาสตรที่
ไมไดอยูในเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ก็อธิบายวา 
ปจจัยที่ตองอยูควบคูกับสังคม มันตองมีกลไกสถาบัน
และกลไกทางสถาบันเหลานี้ มันก็เกิดขึ้นมาและชวย
หนุนเสริมใหระบบเศรษฐกิจไปได ไมไดแปลวาคนเรา
ตองเห็นแกตัวเสมอไปที่จะทำใหสังคมอยูได มันมีเรื่อง
เห็นแกผูอื ่น เศรษฐกิจฐานกวาง สงเสริมศีลธรรม
ลาสุด 

ปาฐกถาเรื่องเศรษฐธรรมในยุคโลกาภิวัตน “ทุนนิยม VS ศีลธรรม” 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

อีกกระแสหนึ่ง นำโดยเบนจามิน ฟรีดแมน ซึ่ง
อยูที่มหาวิทยาลัยฮารเวิรด เขียนหนังสือเลมหนึ่งมี
เน ื ้อหานาสนใจ ช ื ่อก ็น าสนใจ ค ือ The moral 
consequences of economic growth น ั ่นก ็ค ือ  
ผลกระทบทางศีลธรรมของการเจร ิญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เลมนี้มีแนวความคิดซึ่งทาทายมาก คือไป
ไกลกวาการบอกวา เศรษฐกิจตลาดจะดี ถาไมมีการ
เขามาแทรกแซง แตพูดไปวาการเจริญเติบโต ซึ่งมีฐาน
อยางกวาง คือโตแบบมีคนในสังคมจำนวนมากไดรับ
ประโยชน ไมใชโตแบบกระจุกตัว นอกจากจะชวย
ทำใหชีวิตความเปนอยูของคนในทางวัตถุดีขึ้นแลว ยัง
ไปชวยหลาย ๆ เรื่องที่เปนเรื่องทางสังคมดวย เชน 
เรื่องของประชาธิปไตย เรื่องของความอดทนอดกลั้น
ตอผูอื ่นที่มีความแตกตาง เขายกตัวอยางมากมาย  
ขอสรุปสุดทายเขาบอกวา การเจร ิญเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบฐานกวาง คือ คนไดรับประโยชนใน
สังคมอยางทั่วถึง จะมีผลดีตอลักษณะทางศีลธรรม
ของคนในสังคมดวย 

เขายกตัวอยางจากระดับศีลธรรมในปจเจกชน
มาสูศีลธรรมของสังคม ตัวอยางที่อธิบายแลวเขาใจ
งายก็คือ เขาบอกวา ถาไมมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจอยูในภาวะชะงักงัน จะเกิด
ปรากฏการณที ่ความอดทนของคนในแตละชาติ  
ตอคนที่แตกตางกัน เชน คนตางเชื้อชาติ ความอดทน
จะน อย ยกต ัวอย างเช น เก ิดเหต ุการณใน
สหรัฐอเมริกา กลางทศวรรษที่ 1970 และ 1990 เปน
ชวงที่เศรษฐกิจอเมริกาตกต่ำ ชวงนั้นก็เปนชวงที่เกิด
การเหยียดผิวกันอยางกวางขวางในสหรัฐอเมริกา 
และแนวค ิดเร ื ่องการส งเสร ิมส ิทธ ิ เสร ีภาพของ  
คนกลุมนอย ก็ถูกปฏิเสธไป  

หรือตัวอยางการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ในป 1992 และ 1996 ซึ่งตอนนั้นเปนชวงที่
เศรษฐกิจอเมร ิกาตกต่ำ ก็ม ีการตอตานคนตาง
ประเทศที่เขามาทำงานในอเมริกา เพราะถือวาเขามา
แยงงาน ตอตานนโยบายสงเสริมและสนับสนุนคน
กลุมนอย และเกิดกลุมที่เต็มไปดวยความเกลียดชัง
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กลุมคนตาง ๆ เขาไปทำรายคน เขาไปแยงชิงกัน และ
ปรากฏการณนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกในชวงเศรษฐกิจตกต่ำ 
เชน ในเยอรมันกอนจะเกิดพรรคนาซีที่เศรษฐกิจตกต่ำ
ในอินโดนีเซียจะเห็นวาหลังการตกต่ำทางเศรษฐกิจ  
ในป 2540 ซึ่งเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ มีการ
แยงชิง มีการปลนกัน ของไทยเราก็จะเห็นวาในชวง
เศรษฐกิจตกต่ำ มันก็มีความระส่ำระสาย แลวก็เกิด
นักการเมืองพันธุใหม เกิดคุณทักษิณ ชินวัตร ขึ้นมา
ในสภาพสังคมแบบนี้  

ฉะนั้น เขาพูดวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งผลักดันโดยกลไกตลาดเสรี ตามมาดวยหลายอยาง
นั ้น มีผลอยางมากตอศีลธรรมของคน ซึ ่งไมใช  
ศีลธรรมในระดับปจเจก แตเปนศีลธรรมของสังคมเลย
คือ ลักษณะของสังคมนั้นมันสะทอนออกมาเลยวา  
ในชวงที่เศรษฐกิจมีการขยายตัว คนก็จะสดใสราเริง 
แลวก็มีความอดทนอดกลั้น มีความเปนประชาธิปไตย
ได แตถาเศรษฐกิจตกต่ำ คนไมมีความหวังก็จะเกิด  
การเกลียดชังกัน เกิดการลมลางประชาธิปไตย 
เปล ี ่ยนแปลงการปกครองต าง ๆ น ั ่นเป นส ิ ่ งท ี ่  
เบนจามิน ฟรีดแมน พูดเอาไว  

ฉะนั้น ในแนวคิดจะเห็นวามีแนวคิดที่หลาก
หลายมาก ตั้งแตเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยระบบตลาด
ลวน ๆ เปนสิ่งที่ดี อยาง อดัม สมิธ แลวก็ตอยอดดวย
ม ิวต ัน ฟร ีดแมน นำไปสู การปร ับอย างแท จร ิง  
จนมาถึงเศรษฐศาสตรกระแสใหม ซึ่งอาจมีความเห็น
แตกตางวา เศรษฐศาสตรไมจำเปนตองยึดถือความ
เห็นแกตัวหรือผลประโยชนเฉพาะตัวแตมีฐานคิดกวาง
ไปกวานั ้นได ยึดเอาบรรทัดฐานของสังคม ฉะนั้น 
เศรษฐกิจไมใชตลาดอยางเดียว แตเกี ่ยวของกับ
วัฒนธรรมดวยสุดทายงานของ เบนจามิน ฟรีดแมน  
บอกวา สังคมที่ระบบเศรษฐกิจไปได ลักษณะทาง  
ศีลธรรมของสังคมก็ไปไดดวยเชนเดียวกัน ทุนนิยมแบบ
ของใครของมัน ในกรณีของไทย ก็มีงานมากมายที่พูด

วา ระบบเศรษฐกิจที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับ
หลักธรรมะ ก็มีงานสำคัญของทานพุทธทาส เรื ่อง
ธัมมิกสังคมนิยม ผูที่ติดตามเครือขายธรรมโฆษณคง
ไดรูจักงานนี้อยูแลว และอีกงานคืองานของ อ.ปวย  
อึ๊งภากรณ ทานเขียนไวมากมาย แตมีความคิดรวบ
ยอดสรุปในบทความที่เรียกวา จากครรภมารดาถึง  
เชิงตะกอน ซึ่งสรุปวา ลักษณะของระบบเศรษฐกิจที่มี
ศ ีลธรรมเป นอย างไร และเป นศ ีลธรรมที ่ก ินได  
หมายความวา มีศีลธรรมแลวคนไดรับอานิสงสจริง 
ไดรับการดูแล เติบโตมาศึกษาไป ก็ไดรับการดูแล มี
สวัสดิการสังคมและเมื่อเสียชีวิตไป ไปถึงเชิงตะกอน
ก็ไดรับการดูแล นี ่ก็เปนแนวความคิดที ่มีรูปธรรม
ชัดเจน เพราะฉะนั้น ถาตอบคำถามแรกวา ระบบ
เศรษฐกิจแบบศีลธรรมมีหรือไม มีแนนอน เพราะมี
ตัวอยางแนวคิดชัดเจน ตั้งแตแนวคิดในศาสนาลวน ๆ 
อยางสังคมสงฆ 

แตถาไปผนวกโจทยวา ทุนนิยมเสรี มีศีลธรรม
ไดหรือไม ในทางแนวคิดก็คงก้ำกึ่ง บางแนวคิดก็บอก
วา ศีลธรรมเปนของที ่เกิดขึ ้นมา ความอยูดีมีสุข 
สวัสดิการ เกิดขึ้นมาเพราะเห็นประโยชนของแตละคน 
โดยที่แตละคนไมจำเปนตองมีศีลธรรม แบบที่ อดัม 
สมิธ พูดวา พอคาเนื้อ คนตมสุรา คนขายขนมปง  
ไมได เห ็นอกเห็นใจเรา แตทำใหเรามีบร ิโภคได  
ไปจนถึงแนวคิดสมัยใหมที ่ เช ื ่อว า จำเปนตองมี  
ศีลธรรม และจะทำใหเศรษฐกิจอยูได ดังนั้น มันเปน
แนวคิดผสมผสาน ไมไดมีอะไรที่เด็ดขาดไป  

โจทยสำคัญไมใชการถกเถียงกันทางทฤษฎี มัน
อยูที่ทางปฏิบัติ กำไรสูงสุดมันทำใหธุรกิจแตละแหง
ตองแขงขันกัน ใครมีศีลธรรมจะแขงขันกับเขาไดยังไง 
พูดภาษางาย ๆ แบบนั ้น ผมคิดเราคงตองดูว า 
ทุนนิยมในโลกไมไดมีแบบเดียว มันมีตัวอยางทุนนิยม
ในโลกหลายแบบ อยางทุนนิยมของสหรัฐอเมริกาหรือ
อังกฤษ ที่เรียกวาทุนนิยมแบบแองโกลแซกซอนนั้น  

ปาฐกถาเรื่องเศรษฐธรรมในยุคโลกาภิวัตน “ทุนนิยม VS ศีลธรรม” 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ก็มีลักษณะเฉพาะตัว เชน เนนกลไกตลาดมาก เนน
ตลาดหลักทรัพยมาก ๆ ดวย เนนใหตลาดแรงงานมี
ความเคลื่อนไหวไดดี โยกยายงานไดงาย และเชื่อวา
จะนำไปสูความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ  

ทุนนิยมพวกนี้ ตอตานเรื่องสินบน คอรรัปชัน 
ถามาดูทุนนิยมที่ใกลตัวเรา ทุนนิยมอยางสิงคโปร ซึ่ง
ใกลตัวเรา จากการที่นายทุนของประเทศเหลานั้นมา
ลงทุนในประเทศไทย ทุนนิยมของสิงคโปร ก็จะมี
หนาตาลักษณะที่แตกตางจากทุนนิยมที่อื่น รัฐบาล
เงินมาก ทำใหเกิดการเอาเงินไปลงทุนในตางประเทศ
เยอะ ทุนนิยมของสิงคโปรนั้น ถาอยูในประเทศก็จะ
บอกวา จะไมเอาการทุจริตคอรรัปชัน ลีกวนยู พูดเอง
วา อยามาทุจริตในประเทศและเมื่อนักธุรกิจตองไป
ลงทุนตางประเทศ ลีกวนยู ก็พูดวา นักธุรกิจที่ไป
ลงทุนในตางประเทศนั้น ใหรูไวเสียวาในตางประเทศมี
คอรรัปชันมากมาย ไปลงทุนในตางประเทศแลว อยา
เอาคอรรัปชันกลับมาสิงคโปร แตทานไมไดบอกวา
อยาไปคอรรัปชันในตางประเทศ  

ทุนนิยมในเยอรมัน ในญี่ปุ น ก็แตกตางกัน 
ทุนนิยมในเยอรมันใหความสำคัญกับกลุมแรงงานมาก 
และเปนการพัฒนาการทางประวัติศาสตร กรรมการ
บริษัทในหลายบริษัทมีสหภาพแรงงานดวย ทุนนิยม
ของญี่ปุน ใหความสำคัญกับความสัมพันธระยะยาว
ระหวางกลุมธุรกิจมาก และใหความสำคัญกับการ  
กูยืมเงินจากธนาคารมากกวาตลาดหลักทรัพย  

ถาไปถึงทุนนิยมแบบใหม ทุนนิยมแบบรัสเซีย 
ก็คือ ทุนนิยมแบบมาเฟย กำไรสูงสุด ไปกันไดกับ  
ศีลธรรม? คำถามถัดมา คือ ทุนนิยมมันตองแขงขัน
กันสรางกำไรสูงสุด แลวจะมีวิธ ีอยางไร ทำใหมี  
ศีลธรรม  

ทุนนิยม ไมใชของที ่ลอยอยูในสุญญากาศ 
ทุนนิยมแตละประเทศมีความแตกตางกัน เพราะ
ฉะนั ้นประเด ็นสำคัญ ค ือ ท ุนน ิยม อยู ภายใต 

โครงสรางทางวัฒนธรรมดวย ถาโครงสรางทาง
วัฒนธรรม ทางสังคมเอื้อตอการทำอยางใดอยางหนึ่ง 
ยกตัวอยางเช น ในสหรัฐอเมร ิกาเอ ื ้อต อการทำ  
คอรรัปชันอยางโจงครึ่ม เปนสิ่งที่ทำไดยาก มีการหาม
กัน มีกฎหมายปราบปรามคอรรัปชันคอนขางรายแรง 
อันนี้ไมไดแปลวาไมไดมีการแสวงหาผลประโยชนจาก
หนาท ี ่ทางการเม ือง แต  รูปแบบการคอร ร ัปช ัน  
ติดสินบนแบบตรงไปตรงมาเปนสิ่งที่ยอมรับไมได และ
ดวยเหตุผลแบบนี้ คานิยมของสังคมแบบนี้ ก็ทำให
ลักษณะของทุนนิยมของสังคมอเมริกา ก็มีหนาตา
แบบหนึ่ง ทุนนิยมของสังคมรัสเซียก็หนาตาแบบหนึ่ง 
ทุนนิยมของสิงคโปรก็มีหนาตาแบบหนึ่ง และแนนอน
ของไทยก็มีหนาตาอีกแบบหนึ่ง คือ ทั้งหมดลวนอยูใน
โครงสรางทางวัฒนธรรมและทางสังคม ตามปทัสถาน 
หรือตามบรรทัดฐานของสังคม  

ผมคิดวา ที่ผูจัดตั้งคำถามวา ระบบเศรษฐกิจ
ตองมีการแขงขัน มีคูแขง ตองสรางตลาด สรางกำไร
นั ้น จะมีศีลธรรมไดยังไง ก็ชี ้ใหเห็นถึงปญหาของ
ทุนนิยม ไมวาทุนนิยมสัญชาติไหน มันมีจุดรวมกัน 
เมื่อเปนบริษัท ตั้งชื่อมา หนาที่คือ แสวงหากำไรสูงสุด 
แลวนำไปมอบใหแกผูถือหุน จัดสรรแกผูถือหุน ไมวา
จะมีลักษณะตางกันยังไงในรายละเอียด หนาตา  
โดยรวมเหมือนกัน คือ ตองแสวงหากำไรสูงสุดและ
ความที่ตองแสวงหากำไรสูงสุดนั้น ทำใหทุนนิยมมี
โอกาสสรางบาปทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

บาปของทุนนิยมคืออะไร บาปที่เดนชัดมาก
ที่สุดคือ การผูกขาดทางเศรษฐกิจ ถือเปนบาปรายแรง 
เปนบาปที่มาไกล ถือเปนบาปพื้นฐานที่เกิดขึ ้นกับ
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม อดัม สมิธ ก็เคยพูดไวใน
หนังสือวา คนที่ทำธุรกิจในอาชีพเดียวกัน สวนใหญ  
ไมคอยไดมาเจอกันหรอก แตพอมาเจอกันแลว คุยกัน
ทีไรก็จะจบดวยการสมคบกันเพื ่อหาประโยชนจาก
สาธารณะ เชน การรวมหัวกันขึ้นราคา อันนี้ก็ชัดเจน
วามีมาแตไหนแตไร การสมคบ ผูกขาด ฮั้ว ถือเปน  
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สิ่งที ่เกิดขึ ้นในระบบทุนนิยมมานาน ไมวาทุนนิยม  
แบบไหน นี่ถือเปนบาปขั้นพื้นฐาน และในวิชาการ  
ทางเศรษฐศาสตรถือวาการผูกขาดเปนบาป เพราะ
วาการผูกขาดนั้นทำใหผูบริโภคไดประโยชนไปนอย 
ทำใหเสียประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ศีลธรรมของ  
ว ิธ ีค ิดทางเศรษฐศาสตรม ันก็จะมีแง ม ุมของมัน  
มันไมไดเปนศีลธรรมแบบทางศาสนาที ่เราเชื ่อกัน 
ยกเวนแตมีการตีความเชื่อมโยงกัน ทำนองเดียวกัน  

บาปอีกตัวหนึ่งของลัทธิเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี  
ก็คือ การเก็งกำไรโดยใชขอมูลภายใน เชน ไปซื้อขาย
หุน ซื้อขายหลักทรัพย แลวไปอาศัยขอมูลวงในจาก  
ผูบริหารบริษัท กรรมการบริษัท รูวาบริษัทนั้นมีแนว
โนมประกอบธุรกิจ จะกำไรขาดทุนยังไง แลวใชขอมูล
วงในนี้ไปซื้อหุน ขายหุนกอนลวงหนา แบบนี้ถือวา
ยอมรับไมได แตในทางวิชาการเศรษฐศาสตร ถา
ลำพังการเก็งกำไรถือวาเปนสิ่งที่หลายกรณียอมรับได 
เพราะทำใหระบบตลาดมีประสิทธิภาพดี ทำใหราคา
มันอยูในระดับที่เหมาะสม สะทอนกับความเปนจริง 
แตหลาย ๆ เรื่อง เชน การโฆษณาใหคนบริโภคจะไม
ถือเปนบาปทางเศรษฐกิจ เพราะถือวาผูบริโภคมีสิทธิ์
ตัดสินใจไดดวยตัวเขาเอง การโฆษณาก็ไมถือเปนบาป 
ยกเวนถาเปนโฆษณาผิดจรรยาบรรณ หลอกลวง
ระดับของบาปหรือระดับของสิ่งที่ยอมรับไมไดในทาง
ศาสนากับในทางโลก มันมีความแตกตางกันเยอะมาก  

คำถามที่วา ถามีแนวคิดดานศีลธรรมอยูจริง 
แตระบบตลาดตองแขงขันกันทำกำไร ทำโฆษณา  
ศีลธรรมมันจะอยูไดยังไง คำถามนี้ถาตอบในทาง  
ธรรมก็ตอบวาคงมีไดยากจริง ๆ ในระบบทุนนิยมเสรี 
แตถาเปนศีลธรรม ในระดับศีลธรรมทางโลกนั้นมันมี
กลไกหลายอยางที่ทำได ระบบทุนนิยมเสรีพัฒนาให
คนมีศีลธรรมไดหรือไม ภายใตเงื่อนไขใด อันนี้ก็คง
ตองตอบวามันมีความหมายในทางศีลธรรมบางแบบ  
ที่มันถือไดวาเปนศีลธรรมทางโลก แลวมันเหมาะกับ
ทุนนิยม  

เรื่องนี้เปนเรื่องที่นักสังคมวิทยาไดศึกษามาเปน
เวลานานแลว อยางงานเกาแกรอยปกอนของ แมกซ 
เวเบอร ซ ึ ่งเข ียนหนังสือเร ื ่องจร ิยธรรมของพวก  
โปรเตสแตนท ก็เขียนไวชัดวามีลักษณะหลายอยาง
ของชาวโปรเตสแตนทที ่ส งเสริมใหเกิดการเติบโต  
ของทุนนิยม เชน ความอุตสาหะ ความขยันขันแข็ง 
อดทนในการทำงาน มีวินัย การประหยัดอดออม 
ไดยินแบบนี้อาจแปลกใจ เพราะมักไดยินบอย ๆ วา 
ลัทธิทุนนิยมสงเสริมใหเกิดการบริโภคเยอะ ๆ เพื่อจีดีพี 
จะไดโต ๆ ซึ่งในแงมุมหนึ่งก็ถูก แตถามองในเชิงการ
เติบโตทางวัตถุลวน ๆ การเติบโตในระยะยาวใหไปได
ไกล การบริโภคเฉพาะหนามาก ๆ ไมใชเรื่องที่ดี ตองมี
สัดสวนที่พอเหมาะระหวางการบริโภคกับการออม  

แมกซ เวเบอร  เองก็บอกวาการประหยัด
อดออมเปนเรื่องที่ดี เพราะทำใหเกิดเงินทุนสะสม และ
ทำใหเงินทุนนั้นไปลงทุนประกอบกิจการตาง ๆ ได  
ซึ่งตรงนี้ก็เปนการเกื้อหนุนตอทุนนิยม และแนนอนวา 
ลักษณะที่พูดมา ขยันขันแข็ง อดทน มีวินัย ตาง ๆ 
เหลานี้ไมใชลักษณะของคนโปรแตสแตนท แตยังอยูใน
คนหลายกลุมดวย ถาจะไปดูคนจีน คนยิวก็มีลักษณะ
วัฒนธรรมหลายอยางที่เหมาะสมกับทุนนิยม 

คำถามใหญคือ ฝนเกินไปหรือไมที่จะมีระบบ
เศรษฐกิจแบบมีศีลธรรม มันมีตัวอยางระบบเศรษฐกิจ
ที่เรียกไดวามีศีลธรรมเปนศูนยกลาง เชน ภูฏาน ซึ่ง
เราสนใจกันมากในชวงหลัง ไมวาเรื่อง GDH ความสุข
มวลรวมประชาชาติ และที่นั่นยังยึดหลักศาสนาเปน
แกนกลาง เพื ่อนของผมที ่ไปเที ่ยวที ่ภูฏานบอกวา  
รับประทานเนื้อที่ภูฏานไมอรอย เพราะคนพยายาม
หลีกเลี่ยงจากการฆาสัตว จะฆาสัตวก็ตอเมื่อมันแก
ใกลจะตาย ฉะนั้นเนื ้อมันเหนียว แตทั ้งหมดไมได  
แปลวาคนภูฏานไมไดสนใจอบายมุขเลย มีบารสำหรับ

ปาฐกถาเรื่องเศรษฐธรรมในยุคโลกาภิวัตน “ทุนนิยม VS ศีลธรรม” 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

คนภูฏาน มีเหลาแบบหนึ่งที่คนภูฏานไมถือวาเปนเหลา 
แตกินแลวเมา สวนวิสกี้คนภูฏานถือวาเปนเหลาเมื่อ
ตมแลวจึงไมบริโภคในประเทศ แตสงออกไปขายตาง
ประเทศแทน แปลวา สังคมที ่ดูเปนอุดมคติอยาง
ภูฏานก็มีแงมุมของความเปนมนุษยอยูเยอะ แตนับวา
ยังมีแงมุมใกลเคียงอุดมคติมากที่สุด  

สังคมอยางสันติอโศก ก็เปนสังคมที่เปนอุคมคติ
ไปในทางนั้น แตตัวอยางรูปการของทั้งสองแหงก็คือ 
การยอมรับมาตรฐานการครองชีพ หรือระดับรายได
ของประชาชนในระดับที่ไมสูง โดยเชื่อวามาตรฐาน
ทางวัตถุไมใชมาตรฐานเดียว ถาสังคมยอมรับแบบนี้ 
ก็ทำใหเศรษฐกิจมีศีลธรรมเปนศูนยกลางไดไมยาก
และมีการควบคุมสูง อยางภูฏานสวนหนึ่งทำไดเพราะ
สภาพทางภูมิศาสตรดวย การมีภูเขามาก ๆ ปดกั้น  
ตัวเองไดดีพอสมควรและยังมีนโยบายปดกั้นดวย เชน 
คนจะไปเที่ยวภูฏานตองขออนุญาต เพราะแตละปมี
โควตาจำกัดนักทองเที่ยว อินเตอรเน็ต ทีวีดาวเทียม 
เพิ่งมีเมื่อไมกี่ปมานี้ ถาคนในสังคมมีความเห็นพอง
ตองกันวา นี่คือวิถีชีวิตที่พึงปรารถนาก็จะทำกันได 
แนนอนมันมีปจจัยที่ซับซอน  

โลกในยุคโลกาภิวัตน มันทำใหประเทศที่อยาก
ทำแบบนี ้ ถ าไมมีเจตจำนงมุ งมั ่นก็จะทำไดยาก 
ประเทศที่สมาทานเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีแบบประเทศ
ไทยมานานพอสมควร มีการพึ่งการสงออก การลงทุน
ตางประเทศนักทองเที่ยวตางประเทศ ในสัดสวนที่
คอนขางสูง ถารวมยอดสงออก-นำเขาเทียบกับสัดสวน
จีดีพี มันจะเกิน 100% ถาประเทศอยูในภาวะแบบนี้ 
คงไกลเกินไปที่จะดึงมาหาอีกดุลยภาพหนึ่ง  

โจทยของประเทศไทยที่เปนโจทยขั ้นตน คือ  
ทำอยางไรใหเปนสังคมทุนนิยม คลายทุนนิยมเสรี  
แตมีระดับของศีลธรรม ซึ ่งทำใหทุนนิยมแบบนี้ไม
เบียดเบียนชีวิตของคน สัตว สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ 
หรือเอารัดเอาเปรียบกันมากเกินไป บาปมีหลายระดับ 
กิเลสมีหลายระดับ ไมวาจะเห็นพองกันหรือไมวา  
จุดหมายปลายทางไปทางไหน แตสำหรับบาปหลาย
ประเภท ผูคนคงเห็นดวยวา ตองจัดการ เชน บาปแหง
การผูกขาด บาปแหงการเก็งกำไร บาปแหงการเอา
เรื่องทางเพศมาหาประโยชนทางเศรษฐกิจ พูดงาย ๆ 
คือกลับไปสู พ ื ้นฐานของศีล 5 ที ่อย างนอยเปน
ปทัสถานของสังคมไทยวา ยอมรับไมได แลวตีความ
ขยายจุดนั้นไป เชน ลักทรัพยก็คงตองตีความขยายตอ
ไปวา มันมีลักทรัพยแบบคอรรัปชัน ผูกขาด เก็งกำไร 
อะไรที่สรางฉันทามติไดงายวานี ่คือ บาป สังคมก็
สามารถวางกลไกทางสถาบัน กฎ ระเบียบ วัฒนธรรม
เพื่อแกปญหาไดงาย 

การฆ าส ัตว  ม ีงานของลูกศ ิษย อาจารย   
พุทธทาสตีความไวแลวในบทความ “อริยสัจ 4 แหง
ธรรมิกสังคมนิยม” ตีพิมพในหนังสือพุทธศาสนาปที่ 
66 เลมที่ 2 ฉบับพิเศษ มีการขยายความเรื่องพวกนี้ไว
ละเอียดวา ถาจะขยายความศีล 5 มรรค 8 ใหเขากับ
สังคมปจจุบันตองทำอยางไร พูดปด ในปจจุบันอาจ
จะออกมาในการใชสื่อโฆษณาชวนเชื่อ ไมไดเปนการ
พูดปดแบบบอกขาวเปนดำแบบเดิม ถาจะกาวใหทัน
กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมคงตองมีการประยุกต
คำสอนหลักทางศาสนาเขามาตีความใหมใหเขากับ
บริบททางสังคม ถาเราจะพัฒนาเศรษฐกิจที่ใหความ
สำคัญกับศีลธรรมเราตองทำยังไง โดยสรุป 

Utopia is now here ซึ่งก็คือ สังคมพระศรีอาริย สังคมอุดมคติ อยู  
กับทานแลวที่นี่ นั่นก็แปลวา ของที่ดูเหมือนเปนไปไมไดเลย บางทีทำอะไร  
นิดเดียวก็ดูเปนของที่เปนไปได 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

1. ตองมีการแปรความทางศีลธรรมคำสอน 
ตีความใหเขากับสภาพการณทางสังคมแบบใหมและ
เมื่อตีความแบบใหมวา สิ่งที่เปนความชั่วราย เปน
บาป ในเศรษฐกิจทุนนิยมแบบใหมคืออะไร สิ่งที่จะ
พบก็คือ ลำพังการแกเทศนา สั่งสอน ใหปจเจกชน
แตละคนเปนคนดีมีศีลธรรม จะมีขอจำกัดจากสิ่งที่
ทานเห็น เชน ผูที่ไดประโยชนจากเศรษฐกิจผูกขาด 
ไมคิดวาเศรษฐกิจผูกขาด คือ การลักทรัพย และ
สังคมก็ยังนับถือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจาก
ธุรกิจผูกขาด ธุรกิจสัมปทานที่แสวงหาประโยชนจาก
รัฐและประชาชน 

2. มีการแปรการตีความไปสูการสรางกลไก
สถาบันทางสังคม ซึ ่งมีหลายแบบตั ้งแตกลไกที ่
เกี่ยวของกับตลาด รัฐ สังคม เวลาเราจะตอบโจทย
เรื่องทุนนิยมเสรีในยุคโลกาภิวัตน เราตองดูวา 3 สวน
นี้จะทำอะไรไดบาง กลไกกำกับที่เกี่ยวของกับตลาดใน
สวนของตลาด มีแรงกดดันหลายเรื่องที่พยายามจะ
สรางปทัสถานใหมในวงการธุรกิจกันเอง เชน สิ่งที่เกิด
ขึ้นในประเทศไทยในรอบ 10 ปที่ผานมา หลักเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจ ในวงการธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทที่  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย คือ เรื่องธรรมาภิบาล  

ธรรมาภิบาลเปนระบบศีลธรรมในการจัดวาง
ความสัมพันธของคนในบริษัท ทำอยางไรไมให  
ผู จัดการโกงเงินผูถือหุ น ทำอยางไรไมใหผู ถือหุ น  
รายใหญเอาเปรียบผูถือหุนรายยอย ซึ่งในประเทศไทย
ทำกันบอย โดยการไซฟอนเงินออกจากบริษัท ใน
วงการตลาดหลักทรัพยเอง ก็ถือวายอมรับกันไมได
แลว ทำไมมันเปนบาปที่เกี่ยวของกับคนกลุมเล็กนัก 
อันที่จริงก็มีบาปอีกรูปแบบหนึ่งที่เริ ่มถือแลววาเปน
ความไมรับผิดชอบตอสังคม คือ ปรากฏการณที่มีการ
เคลื่อนไหว (Cooperate Social Responsibility)  

บรรษัทตองมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย 
บริษัทในตลาดหลักทรัพยก็สนใจลนหลาม หลักการนี้ 
เปนการขยายความหลักธรรมาภิบาลใหกวางขึ ้น  
มันจะดูไปถึงวาเอาเปรียบแรงงาน ซัพพลายเออร  
ผูบริโภค สิ่งแวดลอมหรือไม เรื่องพวกนี้มีแรงกดดัน
จากโลกาภิวัตนดวย เชน ผูผลิตเสื้อผาสำเร็จรูปของ
ไทยที่จะสงไปขายยังสหรัฐอเมริกาและยุโรป จะใช
แรงงานเด็กไมไดเลย เพราะบริษัทแบรนดเนมทั้งหลาย
ไมต องการใหช ื ่อของตัวเองไปแปดเป อนกับการ  
ใชแรงงานเด็ก แรงงานทาส  

ในตางประเทศไมไดแปลวา ระบบธรรมาภิบาล
ของเขาไมมีปญหา ประเทศทุนนิยมแนวหนาที ่สุด
อยางสหรัฐอเมริกาก็เต็มไปดวยขาวอื้อฉาว แตงบัญชี 
ทั ้งหมดเปนแรงกดดันใหวงการธุรกิจตองเขมงวด
กันเอง แตถาเราจะหวังใหตลาดหรือวงการธุรกิจ  
รับผิดชอบตัวเองโดยลำพังก็จะมีขอจำกัด เพราะจะมี
การกำกับพฤติกรรมที ่ถ ือวาเปนบาปรายแรงของ
วงการที่บั่นเซาะการเติบโตของทุนนิยมเทานั้น จะไม
ไปไกลกวานั้น โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดลอม  

ฉะนั้น กลไกทางสถาบันของสังคมที่จำเปนตอง
มีอีกสองเรื ่อง คือ บทบาทภาครัฐกลไกกำกับใน  
ภาครัฐ เกี่ยวของกับการออกกฎระเบียบตาง ๆ ที่มี  
บทลงโทษ เชน การผูกขาด ถาจะหวังใหธุรกิจดวยกัน
ไมยอมรับการผูกขาด ก็คงจะมีเฉพาะบริษัทที่เสียผล
ประโยชนจากการผูกขาดเทานั้นที่จะโวยวาย ถาภาระ
มันมาตกกับผูบริโภค บริษัทเหลานั ้นก็จะไมสนใจ  
รัฐจึงตองเขามามีบทบาทปองกันการผูกขาด ซึ่งสิ่งนี้
ย ังเปนโจทยที ่สำคัญของประเทศไทย เพราะการ
ผูกขาดทำใหทุนนิยมของไทยเปนทุนนิยมที่อัปลักษณ
มาก การที่จะเกิดกฎระเบียบในการปองปรามการหา
ประโยชนจากเศรษฐกิจเหล าน ี ้ แปลว า ระบบ
การเม ืองต องตอบสนองต อการไม แสวงหาผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจแบบนี้  

ปาฐกถาเรื่องเศรษฐธรรมในยุคโลกาภิวัตน “ทุนนิยม VS ศีลธรรม” 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

กลไกกำกับทางสังคมนำเรามาสูจุดที่สาม คือ 
สังคมเองมีบรรทัดฐานอยางไร ในการยอมรับเรื ่อง
เหลานี้ ซึ่งกลับไปสูสิ่งที่พูดมาตอนตน คือ การแปร
ความหมายทางสังคมโดยใชหลักศีลธรรมแบบใหม 
นอกจากศีล 5 แบบเดิมที่เปนสิ่งพื้นฐานเหมาะสำหรับ
สังคมยุคที่ระบบเศรษฐกิจไมสลับซับซอน มาสูยุคที่
สลับซับซอนตองขยายความออกไปอยางไร จะเปนตัว
ที่มีสวนชวยในการสรางปทัสถานทางสังคม  

ยกตัวอยางอีกเรื่อง เปนหัวขอที่เครือขายธรรม
โฆษณไดจัดการเสวนากันมา คือ เรื ่องสื ่อมวลชน  
วิถีทางศีลธรรม จะยกมาดูวาการจะใหสื่อมวลชนมี  
ศีลธรรมนั้น ตองมีการผสมผสานในภาคีทั้ง 3 คือ รัฐ 
ตลาด และสังคม เขาดวยกัน โดยมีการแบงพื้นที่สื่อ
ใหกับ 3 กลุม สื่อมวลชนโดยเฉพาะวิทยุ-โทรทัศนของ
ไทย มีแค 2 รูปแบบ สื ่อของรัฐและสื ่อเพื ่อการ
พาณิชย สื่อทั้งสองแบบนี้มีปญหากับระบบเศรษฐกิจ
ที่มีศีลธรรม เพราะสื่อในเชิงพาณิชย ถาจะมีรายการ
อะไรใหใครดู ตองอาศัยเงินจากโฆษณา ถาเปนเคเบิล
ทีวีก็ตองจายเปนรายเดือนในราคาไมต่ำ ถาเปนสื่อ
ของรัฐก็เต็มไปดวยการยัดเยียดความนาสนใจของ
ผูนำนโยบายของรัฐบาลนั้น ๆ 

สื่อจึงเปนเครื่องมือในการสรางบรรทัดฐานทาง
ศีลธรรมที ่เหมาะสมกับทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน  
ซึ่งจำเปนตองมีสื่อเกิดขึ้นรูปแบบหนึ่งที่นาจะมีโอกาส
เกิดขึ้นในประเทศไทย ในภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองครั้งนี้ คือ สื่อโทรทัศนสาธารณะ กำลังมี
แนวคิดจะตั้งโทรทัศนในประเทศไทยที่ไมไดหารายได
จากโฆษณา และไมไดเปนเครื ่องมือของรัฐในการ  
ชวนเชื่อ เชน บีบีซีในอังกฤษ มันจะมีสวนเปลี่ยนระบบ
เศรษฐกิจดวยและทองถิ่นจะไดสะทอนปญหาขึ้นมา 
ซึ่งแตเดิมไมมีพื้นที่เลย 

อีกแบบหนึ่งที ่สำคัญเชนเดียวกัน คือ สื ่อที ่
ชุมชนหรือภาคสังคมเปนเจาของเดียวกันอยางวิทยุ
ชุมชน มันเคยเกิดมาแลวแตขณะนี้แมเกิดขึ้นแลวแต
ถูกตีความวาผิดกฎหมาย ดวยความคิดของรัฐบาล  
ที่ยึดนโยบายความมั่นคง กลัวคลื่นใตน้ำ กลัวการใช
ประโยชนของสื่อโดยประชาชนดวย ผมไมไดชี้ใหเห็น
วาเราจำเปนตองมีสื่อทั้งหมดเปนสื่อสาธารณะหรือ  
สื่อชุมชน กลไกตลาดเองในรูปของสื่อเชิงพาณิชยได
ทำใหเก ิดความนาสนใจในหลายรูปแบบ หลาย
รายการก็เปนประโยชนอยางนอยในแงของความ
บันเทิง 

เขียนโดย ไท

เมื่อ 27 กรกฎาคม, 2007 - 20:14  

tags: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย : ทุนนิยม VS ศีลธรรม ปาฐกถาเรื่อง เศรษฐธรรมในยุคโลกาภิวัตน 

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ผูอำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ)  

งานสวนโมกขเสวนาสัญจร ครั้งที่ 11 ‘ระบบเศรษฐกิจที่มีศีลธรรม...ฝนไปหรือเปลา?’  

18 พฤศจิกายน 2549 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



บทความ 

คอรรัปชัน 

โดย ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

จากกรณีที่มีขาวเกี่ยวกับการขายหุนบริษัทใหญแหงหนึ่งในตลาดหลักทรัพยใหแก  
นักลงทุนตางชาติเปนจำนวนเงินหลายหมื่นลานบาทโดยมีการวางแผนซับซอนหลายทอด
หลายตอน และทำใหไมตองเสียภาษีแมแตบาทเดียวนั้น ดานหนึ่งไดทำใหประชาชนสนใจ
ใฝรูเกี่ยวกับการวางแผนเลี่ยงภาษีอากรเพิ่มขึ้นอยางไมเคยปรากฏมากอน เพราะมีเจาหนาที่
บริหารระดับสูงของกรมสรรพากรบางคนไดออกมากลาวยืนยันความชอบดวยกฎหมาย
อยางออกหนาออกตา ในอีกดานหนึ่งคงไมมีใครปฏิเสธวาความรูสึกของใจเกี่ยวกับ
จริยธรรมของนักการเมืองที่เกี่ยวของและพฤติกรรมการเลี่ยงภาษี เปนมูลเหตุสำคัญ
ประการหนึ่งที่ทำใหเกิดการยึดอำนาจรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ปญหาการวางแผนเลี ่ยงภาษีกรณีใดทำได  
โดยชอบ หรือกรณีใดทำไมไดเพราะขัดกับเจตนารมณ
ของกฎหมายนั้น เปนเรื่องที่มักเกิดขึ้นอยูเสมอ ตาม
ประเพณีปฏิบัติของกรมสรรพากรที่ผานมา ถามีกรณี
เปนที่สงสัยวาตองเสียภาษีหรือไม แมผูตองสงสัยจะ
เปนผูมีอำนาจ กรมสรรพากรจะไมตอบยืนยันในทาง
เปดชองใหมีการเลี่ยงภาษีแตอยางใด แตจะประเมิน
ภาษีไปกอน หากผู  ถูกประเม ินภาษีไม  เห ็นด วย  
ก็สามารถอุทธรณและดำเนินการทางศาลเพื่อใหศาล
ตัดสินเปนบรรทัดฐานตอไป พฤติกรรมเจาหนาที่ของ
รัฐในครั้งนี้เปนที่นาสงสัยอยางยิ่งวาเหตุใด จึงทำผิด
ประเพณี ซ ึ ่งไม เพ ียงแตจะกอใหเก ิดพฤติกรรม  
เลียนแบบ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรง  
ตอการคลังของประเทศ ยังสอไปในทางทุจริตฐาน
ความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการ การกระทำที่กลาว
มาขางตนนี ้แมจะไมอาจฟนธงวาเปนการทุจร ิต
ประพฤติมิชอบตอตำแหนงหนาที ่ก ็ตาม แตก็สอ  
ใหเห็นถึงการกระทำอันไมสุจริตและมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับผูมีอำนาจ โยงถึงปญหาการคอรรัปชันใน
สังคมไทยอยางเห็นไดชัด (กลุมนักวิชาการภาษีอากร, 
2549 : (3)) 

กลาวเฉพาะในชวงหนึ่งทศวรรษที่ผานมา มี
เหตุการณที่กอใหเกิดการอภิปราย อยางกวางขวางใน
สังคมไทยเกี ่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันหลายเรื ่อง 
ไดแก การทุจริตที่ปราศจากใบเสร็จในยุคของรัฐบาล
ชาติชาย ชุณหะวัณ ที ่ รู จ ักกันดีตอมาในชื ่อของ  
บุฟเฟตคาบิเนต การทุจริตยาในสมัยของรัฐบาล  
ชวน หลีกภัย ที่ขึ้นมาบริหารประเทศชวงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจป 2540 และกรณีซุกหุนของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร หรืออีกชื่อหนึ่งคือ บกพรองโดยสุจริต ในยุค
สมัยที่เปนผูนำประเทศ รวมทั้งลาสุดก็คือ กรณีของ
ทางดวนบางนา โรงไฟฟาบอนอกและบานหินกรูด 
ตลอดจนการแปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม ฯลฯ 
ซึ่งสวนหลังนี้ อาจตองมีการเสียคาโงกันขนานใหญ 
ซึ ่งอาจเรียกรวมกันไดว า เปนการคอรร ัปชันเชิง
นโยบาย (นวลนอย ตรีรัตน และ กนกศักดิ์ แกวเทพ, 
2545 : iv-v) 

จากสภาพแวดลอมของสังคมไทยที่เกิดปญหา
การคอรร ัปชันขึ ้นอยางมากหนาหลายตาตามที ่  
กลาวมาขางตน ตลอดจนความคลุมเครือของคำวา 
การทุจริตคอรรัปชันสงผลใหผูเขียน เกิดความสนใจ

1. กลาวนำ



คุณธรรม นำธุรกิจ 

ปญหาเกี ่ยวกับการคอรรัปชันในสังคมไทย จึงได  
เรียบเรียงบทความนี้ขึ ้น โดยมีวัตถุประสงคสำคัญ 
เพื่อทำความเขาใจปญหาเกี่ยวกับการคอรรัปชันใน
สังคมไทยวาเปนอยางไร การทุจริตคอรรัปชันจะสงผล
เสียหายตอสังคมสวนรวมอยางไรบาง ทั้งนี้ ผูเขียนได
ศึกษาแยกแยะจัดประเภทตาง ๆ ของการกระทำที่  
ใกลชิดกับการทุจริตคอรรัปชัน ตลอดจนการเสนอ
แนะแนวทางในการปองกันปญหาการคอรร ัปชัน  
ในสวนทายของบทความ 

ความรุนแรงของการฉอราษฎรบังหลวง หรือ
คอรร ัปชันในประเทศไทยเปนที ่ร ับรู ก ันไปทั ่วโลก  
กลาวคือ ประเทศไทยถูกจัดอันดับโดยกลุมนักธุรกิจ
ตางประเทศวาเปนประเทศที่มีการคอรรัปชันสูงสุดอยู
ในอันดับตน ๆ ของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก หากเปรียบ
เทียบกับประเทศอื ่น ประเทศไทยมีการคอรรัปชัน  
คอนขางมาก โดยเห็นไดจากคะแนนภาพลักษณการ
คอรรัปชันที่จัดโดยองคกรโปรงใสระหวางประเทศไทย
ลาสุดได 3.8 จาก 10 และอยูลำดับที่ 59 วัดจาก
ประเทศที่โปรงใสมากมาหานอย (วิทยากร เชียงกูล, 
2549 : 6) 

ขอนาสังเกตประการหนึ่งก็คือวาประเทศที่มี
อัตราการคอรรัปชันสูงมักอยูในแถบเอเชีย ซึ่งแสดง  
ว าพฤติกรรมการคอร ร ัปช ันม ีความสัมพันธ ก ับ
วัฒนธรรมดั ้งเดิมของแตละสังคมอยู ไมน อยเลย 
ปรากฏการณที ่แสดงวาการคอรร ัปชันรุนแรงมาก  
อีกประการหนึ่งก็คือ การที่ทางฝายราชการไดมีการ  
จัดตั้งหนวยงานเพื่อทำการปองกันและปราบปราม
คอรร ัปชันขึ ้นหลายหนวย อาทิ สำนักงานคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(สำนักงาน ป.ป.ช.) เปนตน ทางฝายเอกชนเองก็ไดมี
การรวมตัวกันตอตานคอรรัปชันเกิดขึ้นเชนกัน อยาง
เชน เครือขายประชาชนตานคอรรัปชัน (คตป.) กลุม
แนวรวมตอตานคอรรัปชันภาคเหนือ โครงการสังคม
โปรงใส องคการเพื ่อความโปรงใสในประเทศไทย 
เปนตน (ปกรณ มณีปกรณ, 2549) 

การลมสลายของเศรษฐกิจไทยที ่เริ ่มตนเมื ่อ 
พ.ศ. 2539 หรือที่เรียกวา “โรคตมยำกุง” นั้นมีสาเหตุ
เกิดสะสมมาหลายป จรัส สุวรรณเวลา (2546 : 21-29) 
ไดแสดงความเห็นวาเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นจาก 

(1) ความเลวรายทางการปกครองที่ประกอบ
ดวยการฉอราษฎรบังหลวง การเอาพรรคพวกเขาสวม
ตำแหนงงานตาง ๆ การเลนพวกสรางกลุมอิทธิพล 
และการเลือกปฏิบัติ  

(2) การบริหารจัดการที่ผิดพลาด เชน การลงทุน
ที่ไมคุมคา การประพฤติปฏิบัติที่สิ้นเปลืองและฟุมเฟอย 
ประสิทธิภาพของงานต่ำ และการผัดวันประกันพรุง 
และ 

(3) ปจจัยจำเปนพื้นฐานไมเพียงพอ ทั้งปจจัย
ทางกายภาพและทรัพยากรบุคคล ทั้งหมดนี้เปนผล
จากการขาดการปกครองที ่ดีหรือธรรมาภิบาล ทั ้ง  
ในสวนของรัฐ ของบริษัทธุรกิจเอกชน และของ
องคการมหาชน 

จรัส สุวรรณเวลา ไดกลาวตอไปวา สิ่งที่ราย
แรงที่สุดคือคอรรัปชัน หรือการฉอราษฎรบังหลวง ซึ่ง
เกิดขึ้นทั่วไปสำหรับนักการเมืองและผูบริหารระดับสูง
ของหนวยราชการตาง ๆ อำนาจของนักการเมืองมี
มาก โดยเฉพาะการปลดหรือยายขาราชการระดับสูง 
จึงมีการใชอำนาจบังคับ ทั ้งทางตรงและทางออม  
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ใหขาราชการหาผลประโยชนจากโครงการตาง ๆ โดย
เฉพาะการใชเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินโครงการ
ตาง ๆ ในระยะหลัง มีการกำหนดเปอรเซ็นตที่ตอง  
ไดรับดวย หากขาราชการชั้นรองลงมาไมรวมมือก็อยู
ไมได ผูที่รวมมือก็ถือโอกาสหาผลประโยชนไปดวย 
กระทบลงไปสูระดับลางลงไปอีก จนเสื ่อมถอยไป  
ทั้งระบบ การใชจายเงินของแผนดินซึ่งก็คือเงินของ
ประชาชน จึงไมไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย โครงการที่ดี
แตไมไดจายเงินใตโตะก็ไมสามารถเกิดขึ้นได สวน
โครงการที ่ไดรับอนุมัติและเกิดขึ ้นก็มีไมนอยที ่ไม
เหมาะสมหรือไมคุมคาหรือไมไดผลตามตองการ 

ในความเห็นของ จรัส สุวรรณเวลา คอรรัปชัน
ไมไดเกิดขึ ้นเฉพาะในระดับชาติที ่มีนักการเมืองผู
บริหารระดับสูงและราชการสวนกลาง ที่ตรงกับคำวา
ฉอราษฎรบังหลวงเทานั้น ในระดับทองถิ่นก็ไดมีการ
หาผลประโยชนในรูปแบบตาง ๆ เพราะอำนาจไมได
เปนของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง ผลประโยชน
อาจเกิดขึ้นจากการใชเงินของทองถิ่น รวมไปถึงการ

เก็บภาษีเถื่อนที่ชาวบานหรือประชาชนไมมีทางเลือก
นอกจากต องจ ายให  ในร ัฐว ิสาหก ิจท ี ่ ผูกขาด
สาธารณูปโภคก็มีการฉอราษฎร โดยการตั ้งราคา  
คาบริการสูงเกินควรและบังคับใหประชาชนผูใชตอง
จาย รายไดจากผลกำไรที่สูงแตแทนที่จะไปสรางความ
เจร ิญของบร ิการ แต กล ับนำไปตอบแทนใหก ับ  
ผูบริหารและพรรคพวกเกินควร นอกจากนี้ ในกิจการ
ภาคเอกชนเองก็ตาม ผูบริหารกิจการที่ดำเนินการ
ฉอฉลใหเกิดผลประโยชนแกตนเองหรือพรรคพวก  
มีผลใหบริษัทหรือกิจการออนแอลง อาจถึงขาดทุน
หรือลมละลายในที่สุด เรียกวาลมบนฟูกก็เปนคอรรัปชัน
แบบหนึ่ง ดังนั้น การปกครองที่เลวรายจึงไมใชมีเฉพาะ
การปกครองระดับชาติหรือเกี่ยวของกับนักการเมือง
หรือผูมีอำนาจเทานั้น ยังเกิดขึ้นในการปกครองของ
กิจการหรือบรรษัทดวย รวมกันแลวทำใหบานเมือง
ออนแอลงมาก นอกจากนั้น นักธุรกิจที่ทุจริตใชการเมือง
เปนเครื ่องปกปองตนเอง โดยเขาไปลงทุนในธุรกิจ
การเมืองหาประโยชนอีกทอดหนึ่ง 
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วิทยากร เชียงกูล (2549: 7-8) ไดกลาวสรุปวา 
การคอรรัปชันของนักการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐ
กอใหเกิดผลเสียหายตอปจจุบันและอนาคตของ
ประเทศไทยอยางนอย 4 ขอ ดังนี้ 

1) ทำใหคนกลุ มนอยคดโกงทรัพยากรของ  
สวนรวมไปเปนของตนเองอยางผิดกฎหมายและ
จริยธรรม การเมืองไมไดพัฒนาเปนประชาธิปไตย  
แบบที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค
อยางแทจริง 

2) ทำใหเกิดการบิดเบือนการใชทรัพยากรของ
ประเทศที่ทำใหประชาชนสวนใหญไมไดรับประโยชน
สูงสุด เชน มีงบเพื่อพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
นอยลง การกอสร างถนนหรือถาวรว ัตถ ุต าง ๆ  
มีคุณภาพต่ำ ตองซอมแซมบอย อายุใชงานนอยกวา
ที่ควรเปน ประชาชนไดรับบริการคุณภาพต่ำ ฯลฯ 

3) ทำใหเกิดการผูกขาดโดยนักธุรกิจการเมือง
ขนาดใหญ ไมสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม และ  
มีประสิทธิภาพ นำไปสูความออนแอ ความดอย
พัฒนาลาหลังขององคกรทั้งภาครัฐ และธุรกิจเอกชน 

4) ทำใหเยาวชนและประชาชนมีคานิยมแบบ
ยกยองความร่ำรวย ความสำเร็จ โดยถือวาการโกงเพื่อ
ใหตนเองไดประโยชน เชน การโกงขอสอบ การใช
อภิสิทธิ์ เลนพวก โกงเล็กโกงนอยตาง ๆ เปนเรื่อง
ปกติที่ใคร ๆ ก็ทำกัน ทำใหประชาชนขาดจริยธรรม 
ศีลธรรม คิดแตในเชิงแกงแยงแขงขัน เอาเปรียบกัน
อยางไมเคารพกติกา ไมมีวินัย ไมมีจิตสำนึกที่จะ
ทำงานรวมกันเพื่อหมูคณะ กลายเปนคนเห็นแกไดที่
ออนแอ ไรความภาคภูมิใจ ไรศักดิ์ศรี ดังนั้น การจะ
พัฒนาคน ชุมชน และประเทศชาติ เพื่อจะรวมมือ
และแขงขันกับประเทศอื่น ๆ เปนไปไดยาก 

คำวา การทุจร ิตคอรร ัปชัน มีความหมาย  
เดียวกับการฉอราษฎรบังหลวง หรืออาจเรียกงาย ๆ 
วา คอรรัปชัน หรือการคอรรัปชัน ชัยวัฒน สุรวิชัย 
(2546 : 13-15) กลาววารูปแบบของ คอรรัปชันได
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว ดวยอัตราเรงของยุคทุนนิยม 
และยุคโลกาภิวัตน และที่สำคัญประชาชนเจาของ
ประเทศตามไมทัน เพราะขาดความรู ความเขาใจ 
และยิ่งกวานั้น การที่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร จะจริงใจ
กำจัดและทำลายโรคนี้ใหหมดไป กลับทำเพียงรูปแบบ
และสรางภาพ หรือทำกับประชาชน หรือคู แข ง
ทางการเมืองเทานั้น ในขณะที่ตัวเองกลับคิดและเสนอ
รูปแบบการคอรรัปชันเชิงซอน คอรรัปชันเชิงนโยบายที่
ม ีขนาดใหญ ได เง ินหร ือผลประโยชนก อนใหญ  
อีกทั ้งใชกระบอกเสียงของรัฐบาล หรือสื ่อเอกชน  
ที่สามารถควบคุมได สรางภาพใหตนเองและบิดเบือน
ขอเท็จจริง 

ในปจจุบัน การทุจริตคอรรัปชันมีหลายรูปแบบ 
ประกอบไปดวยสิ่งตอไปนี้ (วิทยากร เชียงกูล, 2549 : 
26-27) 

1) การยักยอก (Embezzlement) ไดแก  
การแอบเอางบประมาณหรือทรัพยสินของรัฐไปเปน
ของตน 

2) การที่เจาหนาที่รัฐเรียกรองเงินจากธุรกิจ
เอกชน (Extortion) หรือการที่ธุรกิจเอกชนใหสินบน 
(Bribery) หรือผลประโยชนภายหลัง (Kickback) แก  
เจาหนาที่รัฐ ใหตัดสินใจทำ หรือไมทำอะไรบางอยาง
ที่ทำใหผูใหสินบนไดรับผลประโยชนเหนือคูแขงรายอื่น 
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3) การเลือกจางหรือแตงตั้งญาติและพรรค
พวกตน (Nepotism) 

4) การทำสัญญาจางหรือให สัมปทาน
เฉพาะพรรคพวกผูสนับสนุนตน (Cronyism) 

5) การใชขอมูลภายใน เพื่อซื้อหรือขายหุนใน
ตลาดหลักทรัพย (Insider Trading) ซึ่งนาจะหมาย  
รวมถึงการใชขอมูลภายในเพื ่อซื ้อขายเงินตราตาง
ประเทศดวย เชน กรณีเจาหนาที่ของรัฐระดับสูงรูลวง
หนาวารัฐบาลจะตัดสินใจประกาศลดคาเงิน และมี
การบอกขอมูลนี้ใหนักธุรกิจและนักลงทุนสั่งซื้อขาย
เงินตราตางประเทศเพื่อทำกำไรภายหลังจากที่มีการ
ประกาศขาวตอสาธารณะ 

6) การฟอกเงิน (Money Laundering) 
ไดแก การโยกยายถายเทเงินที่ไดจากการทุจริต ฉอฉล 
หรือไดมาโดยผิดกฎหมายหรือศีลธรรม เชน การพนัน 
การขายของเถื่อน กิจการโสเภณี การเปนนายหนาคา
แรงงาน ฯลฯ ไปเขาธนาคาร สถาบันการเงิน หรือ
ธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เพื่อลบรองรอยแหลงที่มาที่ไม  
ถูกตองของเงิน มีทั้งการโยกยายไปตางประเทศและ
ภายในประเทศ 

7) การใชตำแหนงหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ
เอื้อประโยชนใหบริษัทตนเองและพรรคพวก  
ซ ึ ่ งอาจเร ียกว  า เป นผลประโยชน ข ัดแย  งหร ือ  
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 

8) การเอื้อประโยชน (Trading Influence) 
ไดแก การที่บริษัทใหสัญญาจะใหผลประโยชนแก  
เจาหนาที่รัฐในทางออม เชน ใหตำแหนงในบริษัท เมื่อ
เจาหนาที่รัฐผูนั ้นปลดเกษียณหรือพนจากตำแหนง  
ใหตำแหนงงานแกญาติ หรือใหผลประโยชนทางออม
อื่น ๆ แกเจาหนาที่รัฐ เพื่อแลกกับการที่เจาหนาที่รัฐ
เอื้อประโยชนใหกับบริษัทธุรกิจ 

ในความเห็นของ ผาสุก พงศไพจิตร (2546 : 
161-162) แมวาการคอรรัปชันจะมีหลายรูปแบบ แตที่
สำคัญ ๆ มีอยู 2 ประเภท 

ประเภทแรก ค ือ ภาษ ีคอร ร ัปช ัน ซ ึ ่ ง  
นักการเมืองและขาราชการเก็บจากพอคา นักธุรกิจ 
และประชาชน ในรูปของคาคอมมิชชั่นและสวยตาง ๆ 
นอกจากนี ้ ย ังม ีการร ั ่วไหลของเง ินงบประมาณ  
แบบอื่น ๆ ภาษีคอรรัปชันเหลานี้ทุกคนรูจักกันดี และ 

ประเภทที่สอง ม ีความซ ับซ อนมากกว า
ประเภทแรก เพราะวาเปนการคอรรัปชันที่เกิดจาก  
การทับซอนของผลประโยชนหรือการขัดกันระหวาง  
ผลประโยชนสาธารณะและผลประโยชนสวนบุคคล  
ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Conflict of Interest ที่เห็นกัน
เสมอ ๆ คือรายไดซึ ่งนักการเมืองและพรรคพวก  
เพื่อนพองไดรับจากการตั้งราคาสินคา หรือบริการ  
ซึ่งพวกเขาทำการผลิตอยูในราคาสูง เนื่องจากเปน
ธุรกิจผูกขาดหรือกึ่งผูกขาด ตัวอยางที่เห็นไดชัด เชน  
บริษัท ก. ไดสัมปทานจากรัฐทำธุรกิจโทรศัพทมือถือ 
และรัฐใหสัมปทานบริษัทไมกี่แหงใหทำธุรกิจนี้ ดังนั้น 
บริษัท ก. จึงสามารถคิดคาบริการเปนรายเดือน 
(Retaining Fees) นอกเหนือจากคาใชโทรศัพทจริง ๆ 
ในอัตราสูงกวาที่เก็บกันในประเทศอื่น ๆ นี่หมายความ
วาบริษัท ก. สามารถทำกำไรไดมากจนเจาของบริษัท
เขย ิบฐานะเป นมหาเศรษฐีหม ื ่นล านได ในเวลา
ประมาณ 5 ป 

ผาสุก พงศไพจิตร ไดอธิบายใหเขาใจความ
หมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
วาคือการทับซอนของผลประโยชนของบุคคลที ่มี  
2 สถานะ หรือมากกวาในเวลาเดียวกัน คือ ตำแหนง
สาธารณะ (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดี ฯลฯ) และ
ตำแหนงในบริษัทเอกชน ซึ ่งบุคคลดังกลาวอาจมี
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ความโนมเอียงใชอำนาจและตำแหนงสาธารณะหา  
ผลประโยชนสวนตัว หรือแสวงหาประโยชนใหแกกลุม
พวกพองของตนเอง ทั้งทางตรงและทางออมไดอยาง
งายดาย เชน กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี  
มีหุน หรือครอบครัวใกลชิดเปนเจาของกิจการ ซึ่งได
รับสัมปทานหรืออยูในฐานะจะไดรับสัมปทานธุรกิจ
จากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยูในตำแหนงสาธารณะที่เปน  
ผูมีอำนาจอนุมัติการใหสัมปทานธุรกิจดังกลาวดวย 
ตัวอยางที่พบ คือ การไดชนะประมูลโครงการกอสราง
ขนาดใหญจากภาคร ัฐ เพราะผู ชนะประมูลม ี  
พรรคพวกเปนนักการเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมี
นักการเมืองรวมหุนอยูเปนหุนลม การชนะประมูล  
ด ังกล าวด วยอ ิทธ ิพลทางการเม ืองจะส งผลให   
บริษัทผูชนะประมูลสามารถหากำไรเกินควรได การ
คอรรัปชันในโครงการขนาดใหญภาครัฐ ไดกลายเปน
แหลงหารายได จากการคอร ร ัปช ันท ี ่สำค ัญของ  
นักการเมือง และขาราชการที่เกี่ยวของ 

ตัวอยางของผลประโยชนทับซอนอื่น ๆ ไดแก
อธิบดีกรมแหงหนึ่งเปนหุนสวนของบริษัทที่ปรึกษา
โครงการซึ่งดูแลโครงการที่ชนะประมูลจากกรมนั้น ๆ 
หรือกรณีร ัฐมนตรีต ั ้งบร ิษัทซื ้อขายที ่ด ินร วมกับ  
นักธุรกิจอื ่น ๆ ขายที ่ดิน เพื ่อเปนที ่ตั ้งโครงการ
กอสรางที่อนุมัติโดยรัฐบาลที่รัฐมนตรี ผูนั้นรวมเปน
รัฐบาลดวย การทับซอนของผลประโยชนยังเกิดขึ้นได
ในกรณีที่ขาราชการที่เคยดำรงตำแหนงสำคัญลาออก
ไปทำงานใหกับบริษัทซึ่งมีสัญญาทำธุรกิจกับรัฐ หรือ
อยูในฐานะจัดทำสัญญา หรือมีสวนไดสวนเสียใน
โครงการกับภาครัฐ ผลประโยชนทับซอนแมจะไม
เปนการกระทำความผิดกฎหมายโดยตรง แตถือ
เปนการทุจริตคอรรัปชัน อยางหนึ่ง ซึ่งรูจักกันทั่วไปวา 
“คอรรัปชันเชิงนโยบาย” 

จากการศึกษารูปแบบการคอรรัปชันตามทัศนะ
ของประชาชน โดยไดขอมูลจากการสำรวจความ  
คิดเห็นภาคประชาชนโดยเครือขายประชาชน 7,600 
คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดโดยสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ร วมกับสาขาวิชา
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหวาง
วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2547 ไดขอสรุปวา การทุจริตที่
ประชาชนเห็นมากที่สุดมี 5 รูปแบบที่สำคัญเรียงตาม
ลำดับ คือ 

การรับสินบนและการรับของขวัญ (40.94%) 

การว ิ ่งเต นขอตำแหนงในวงการราชการ 
(43.94%) 

การรับสวย รีดไถ (40.94%) 

คอรรัปชันเชิงนโยบาย (40.43%) 

การแตงตั ้งโยกยายขาราชการ (37.99%) 
(วิทยากร เชียงกูล, 2549 : 48) 

การทุจริตคอรร ัปชันในหลายกรณี ผู ทุจริต
คอรรัปชันอาจจะใชวิธีการโกงหลายรูปแบบไปพรอม ๆ 
ก ันอย างสลับซ ับซ อนได  การจำแนกการทุจร ิต  
คอรรัปชันออกเปนรูปแบบตาง ๆ ขางตน เพียงเพื่อชวย
อธิบายใหเห็นถึงปญหาไดอยางกวางขวางและชัดเจน
ขึ้น ไมใชเรื ่องที่เกิดขึ ้นแบบแยกจากกันโดยสิ้นเชิง  
ดังเชนที่ จรัส สุวรรณเวลา (2546 : 21-29) ไดอธิบาย
ใหเขาใจถึงความเลวรายในการปกครองบานเมือง  
ที ่ประกอบไปดวยการฉอราษฎรบังหลวง การเอา  
พรรคพวกเขาสวมงานตำแหนงตาง ๆ การเลนพวก
สรางกลุมอิทธิพล และการเลือกปฏิบัติ โดยมีความ
สัมพันธกันดังนี้ 

1.

2.

3.

4.

5.

คอรรัปชัน ธรรมาภิบาล และจริยธรรมในสังคมไทย 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

การเอาพรรคพวกเขาสวมตำแหนงการงาน 
(Nepotism) คนไทยเรียกวา เด็กฝาก ไดแก ผูมีอำนาจ
และอิทธิพลใชอำนาจหนาที่และอิทธิพลนำคนที่ดอย
ความสามารถเขาไปรับตำแหนงเพื ่อประโยชนสวน
บุคคล แทนที่จะพิจารณาบุคคลเขาสูตำแหนงตาม
ความสามารถและความเหมาะสม การซื้อตำแหนงเปน
สภาพเลวรายที่สุดของรูปแบบนี้ ที่ใชเงินเปนเครื่องมือ
เขาสูตำแหนง เมื่อบุคคลผูรับผิดชอบหนาที่การงาน
ดอยความสามารถ การงานนั้น ๆ ก็ถดถอย เจริญ
กาวหนาไมได ยิ่งประกอบกับการฉอราษฎรบังหลวง 
ประสิทธิภาพของงานก็ถดถอยเสียหาย 

ระบบโควตารัฐมนตรีนาจะเปนสุดยอดของความ
เลวรายนี้ โดยไดกลายเปนประเพณี หรือวิธีปฏิบัติที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งเขามา
หลายสมัย หรือเปนผูทรงอิทธิพล ที ่มีสมาชิกสภา  
ผูแทนราษฎรคนอื่น ๆ สนับสนุนมากพอแลว จะมีสิทธิ
ในการอางที่จะเปนรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่บริหารราชการ
แผนดินในแตละดานตามหนาที ่ของกระทรวงนั้น ๆ 
หากเหตุผลของการเปนรัฐมนตรีเปนไปเพื่อใหรัฐมนตรีที่
รับผิดชอบงานเปนผูที่รูปญหาของประชาชนก็นาจะดี 
แตรัฐมนตรีเปนผูกำหนดและกำกับนโยบายและกิจการ
ของกระทรวงตาง ๆ ซึ่งมีหนาที่เปนการเฉพาะ เมื่อผูที่
ไมรูเรื่องเฉพาะดานนั้น ๆ มาเปนรัฐมนตรี หากอาศัย
ขาราชการประจำ เปนเครื่องมือในการวางนโยบายและ
ดำเนินกิจกรรม โดยคอยดูใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนก็จะดี แตยังมีตัวอยางรัฐมนตรีบางคนไม
สนใจในกิจการของกระทรวงที ่ตนมีหนาที ่ คงร ับ
ตำแหนงรัฐมนตรีเพียงเพื่อเปนชองทางในการหาผล

ประโยชนใหแกตนเองและพรรคพวก สิ่งที่สนใจจึงมี
เพียงจะมีการกอสรางหรือการจัดซื ้ออะไรบางใน
กระทรวงที่จะมีทางหาผลประโยชน 

เมื่อมีรัฐมนตรีที่มีพฤติกรรมดังกลาวนี้ และมี
อำนาจในการแตงตั้งปลัดกระทรวงก็มีการใชอำนาจนี้
ในการหาผลประโยชน เปนที่สงสัยและเลาลือกันวา
ปลัดกระทรวงที่ตั้งใหมบางคน ตองจายเงินจำนวนมาก
เปนลาน ๆ บาท ใหแกรัฐมนตรี หรือสัญญาวาจะจัดหา
เง ินจำนวนมากให เม ื ่อปลัดกระทรวงเปนผู ท ี ่ ถูก
รัฐมนตรีครอบดังนี้แลว การแตงตั้งขาราชการในระดับ
ต่ำลงไป เชน อธิบดี รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการ
กระทรวง ก็เปนชองทางหาผลประโยชนโดยตรง และ
โดยออม การลวงลูกดังกลาวนี้ อาจลวงลึกลงไปใน
ระบบราชการเปนฐานของระบบการฝากคนเขารับ
ตำแหนง กระจายทั่วไปทั้งระบบ ลงไปถึงหัวหนาสวน
ราชการหรือตำแหนงอื่น ๆ ในภูมิภาคดวย เปนฐาน
รองรับการฉอราษฎรบังหลวงในวงราชการอยูทั่วไป 

การเล นพวกสร างกล ุ มอ ิทธ ิพลใช อำนาจ  
บาทใหญ ไมเกรงกลัวตอกฎหมายหรือกลไกสังคม  
เมื่อมีการเลนพวกเอาบุคคลเขาสวมตำแหนงตาง ๆ 
และทำการทุจริต ก็มีการรวมตัวเปนกลุมใชอิทธิพลใน
กิจการตาง ๆ (Cronyism) การกดขี่ขมเหงผูมีกำลังนอย 
การรักษากฎหมายก็ออนแอ เพราะผูรักษากฎหมายเอง
เขาไปอยูในกลุมอิทธิพล แมแตการออกกฎหมายก็อาจ
มีอิทธิพลเขาไปกำกับรายละเอียดของกฎหมาย เพื่อไม
ใหตนเสียประโยชน สภาพของกลุมอิทธิพลมีทั้งสวน
กลางและสวนทองถิ ่น ในบางกรณีก็ใชอำนาจมืด 
กระทำการอุกอาจขมขูผูอื่นดวย 

รูปแบบของคอรรัปชันไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ดวยอัตราเรงของยุค

ทุนนิยม และยุคโลกาภิวัตน และที่สำคัญประชาชนเจาของประเทศตามไมทัน 

เพราะขาดความรู ความเขาใจ 
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การเลือกปฏิบัติ (Favortism) เปนการชวยเหลือ
พรรคพวกใหไดรับประโยชนหรือไมถูกลงโทษ เปน  
รูปแบบตอเนื่องมาจาก Nepotism และ Cronyism ผูที่
มีหนาที่แทนที่จะกระทำตามหนาที่อยางตรงไปตรงมา
กับบุคคลและประชาชนโดยเสมอหนากัน อาจเลือก
กระทำเพื่อใหเกิดประโยชนแกพรรคพวกของตน เลือก
ใชกฎหมายเฉพาะการลงโทษผูที่ไมใชพรรคพวกของ
ตน หากเปนพรรคพวกของตนกระทำผิดกฎหมาย  
ก ็หาทางกลบเกล ื ่อนหร ือป ดบ ังเส ีย การหว ัง  
ผลประโยชนนี้อาจเปนการไดรับประโยชนโดยตรงใน
ขณะนั้นเลย หรือเปนผลประโยชนโดยออมในระยะ
เวลาตอไปดวย กรณีทำนองเดียวกันคือ ผู ที ่เปน
รัฐมนตรีมีหนาที่ตอคนทั้งประเทศแตกลับใชวิธีการ
ตาง ๆ ดึงงบประมาณไปยังทองถิ่นของตนเพื่อใหเปน
ฐานเสียงในการเลือกตั้งของตน ก็เรียกไดวาเปนการ
เลือกปฏิบัติอันเปนพฤติกรรมที่ทุจริตตอหนาที่ในการ
เปนรัฐมนตรี 

ในความเห็นของ จรัส สุวรรณเวลา พฤติกรรม
ตาง ๆ เหลานี้ประกอบกันเปนการปกครองที่เลวราย 
ซึ่งเกิดขึ้นไดทั้งระดับชาติ ระดับทองถิ่น ระดับสถาบัน 
และระดับบริษัท นับเปนโรครายเหมือนมะเร็งที ่
กัดกรอนสังคมและเศรษฐกิจใหออนแอลง เมื่อเปน
มากแลวก็ยากที่จะเยียวยารักษา การผาตัดแกไขดวย
การปฏิรูปการเมืองก็มีความจำเปน แตรางกายก็
ออนแอเสียหายไปทุกระบบจนทนการผาตัดใหญได
ลำบาก แถมมะเร็งก็จะไมยอมตอการรักษาไดงาย ๆ 

ประเทศไทยในยุคที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
เปนนายกรัฐมนตรี ไดเกิดปรากฏการณทางการเมืองที่
นาสนใจและนาหวาดหวั่นในขณะเดียวกัน กลาวคือ 

ประชาชนไทยไดมีการแบงกลุมจัดขั้วออกเปน 2 ฝาย 
ที่เห็นคอนขางชัดเจนคือฝายที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรี
ทักษิณ ชินวัตร และอีกฝายหนึ่งคือ ฝายที่ไมเอา
ทักษิณ หรือตองการขับไลทักษิณออกจากการเปน  
ผูบริหารประเทศ โดยมองวารัฐบาลทักษิณที่จัดตั้งขึ้น
ไดใชนโยบายประชานิยม ใชเงินงบประมาณแผนดิน 
แสวงหาการสนับสนุนทางการเมืองจากประชาชน
ระดับลาง ซึ่งเปนผูที่ไมมีความรู หรือความรูนอย โดย
กลุ มต อต านทักษิณมองระบอบการปกครองใน
ลักษณะนี้วา “ระบอบทักษิณ” ณรงค โชควัฒนา 
(อางถึงใน วิทยากร เชียงกูล, 2549 : 53-57) ซึ่งเปน  
ผูหนึ ่งที ่อยูในฝายแนวคิดที ่ตอตานรัฐบาลทักษิณ  
ไดสรุปประเด็นการคอรรัปชันและผลประโยชนทับซอน
ในยุครัฐบาลทักษิณไวรวม 14 ประการ ดังนี้ 

1) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนไดมีการ
เลี่ยงกฎหมายดวยวิธีการโอนหุนในบริษัทธุรกิจของตน
ใหลูกและญาติกอนเขารับตำแหนง ไมไดโอนให
นิติบุคคลดูแลแทน และมีสวนเกี่ยวของทางออมใน
การใชอำนาจหนาที่เอื้อประโยชนใหกับธุรกิจของตน
หลายทาง 

2) มีการออกกฎหมายแกไขสัมปทาน ลด  
คาสัมปทาน เปลี่ยนวิธีการเก็บภาษี การยกเวนภาษี
ใหกับธุรกิจของตน 

3) รวมลงทุนกับธุรกิจเอกชน เชน สายการบิน
แอรเอเชีย ใชอำนาจหนาที่และการรับรูขอมูลภายใน
ชวยเอ ื ้อประโยชนใหสายการบินแอรเอเช ียเพิ ่ม  
เส นทางการบินได ทำใหสายการบินของร ัฐเส ีย
ประโยชน 

4) สนับสนุนธนาคารรัฐใหเงินกูกับตางประเทศ 
เชน พมา เพื่อหวังผลประโยชนการขยายธุรกิจของตน
ในระยะยาว 
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สำนักงาน ป.ป.ช. 

5) ใชงบประมาณแผนดินลงทุนในโครงการ  
ที่เอื้อประโยชนใหกับธุรกิจที่ตนและพรรคพวกไดรับ
สัมปทาน 

6) การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างและใช งบประมาณ  
แผนดินใหกับตัวเองและพรรคพวก โดยการล็อกสเปก 
ใหขอมูลภายในที่เปนประโยชนตอพรรคพวก การ  
จัดซื้อจัดจางกรณีพิเศษ เปนตน 

7) สร างโครงการลงท ุนขนาดใหญ โดย  
เอื้อธุรกิจของตนและพรรคพวกมากกวาประชาชน 

8) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรใหกับเอกชน 

9) ใชอำนาจรัฐ อำนาจเงินและการรูขอมูล  
ขาวสารภายในชี้นำตลาดหลักทรัพย สรางผลกำไรให
กับกลุมตนเองและพรรคพวก 

10) เจรจาตกลงทำสัญญาเขตการคาเสรีแบบ
ทวิภาคี โดยเอื ้อประโยชนทางธุรกิจสำหรับกิจการ  
บางกิจการซึ่งเปนของกลุมพรรคพวกตน 

11) ชวยธุรกิจพรรคพวกหรือที ่ตนจะเขาไป
ครอบงำกิจการที่เปนลูกหนี้ที่ขาดการชำระหนี้ (NPL) 
ใหสามารถปรับโครงสรางหนี้ได 

12) ใชอำนาจหนาที่เสนอขาว จัดรายการทาง
โทรทัศนเพื่อประชาสัมพันธตนเอง และถอดรายการ
วิทยุ โทรทัศนที่วิพากษวิจารณตนเอง 

13) แทรกแซงการดำเนินงานขององคกรอิสระ 

14) ขายกิจการของครอบครัวที ่ใชสิทธิของ
ประเทศไทยให ก ับต างชาต ิ เช น ดาวเท ียม 
โทรคมนาคม โทรท ัศน  และสายการบ ิน และ  
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร 

เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2549, 265-267) ได  
เร ียบเร ียงความหมายของคอรร ัปชันตามแนวคิด  
ของ เดวิด โรเสนบลูม และเดอโบราห โกลดแมน 
(David Rosenbloom and Deborah Goldman) วา  
การคอร ร ัปช ันเป นการทรยศต อความไว วางใจ
สาธารณะ เพราะวาเปนการแสวงหาผลประโยชน  
สวนตัว คอรรัปชันในภาครัฐมีอยูทั่วโลกและเปนตัว
จำก ัดความสามารถของระบบบร ิหาร ในหลาย  
ประเทศคอรร ัปชันโดยวิธ ีต ิดสินบนและใชความ
สัมพันธสวนตัว ซึ่งเปนแบบแผนที่ทำกันทั่วไปและเปน
ที่รูกันวาเปนรูปแบบหนึ่งที่ทำใหขาราชการทำงาน 

เหตุผลสำคัญที ่ทำใหเกิดการคอรร ัปชันใน  
ภาครัฐ เพราะภาครัฐมีอำนาจจัดสรรสิ ่งที ่คนอื ่น
ต องการ ความตองการไดส ิ ่งตอบแทนจากรัฐมี  
มากกวาสิ่งที่จะใหได และกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ
ใชเวลาสิ้นเปลืองและผลลัพธที ่ออกมาก็ไมแนนอน 
กระบวนการเชนนี้ทำใหเกิดสภาพไมสมดุลระหวาง  
สิ ่งที ่ประชาชนอยากไดกับสิ ่งที ่ประชาชนไดรับจริง  
จึงเกิดความพยายามเรงสิ่งที่อยากได หรือทำใหผล
ของการตัดสินใจเปนไปตามที่ตองการ การเอาชนะ
อุปสรรคนี ้จ ึงตองอาศัยอิทธิพลการเมืองและการ
คอรรัปชัน ซึ ่งเปนการลัดขั้นตอนและทำลายความ
ชอบธรรมของกระบวนการที่มีอยู 

ท ุกประเทศมีการแลกเปลี ่ยนทางการเมือง 
(Political Exchange) แตจะมีความชอบธรรมแคไหน 
เพียงใดนั้นขึ้นอยูกับปทัสถานและคานิยมของแตละ
สังคม การแลกเปลี่ยนทางการเมือง เชน ผูสมัคร ส.ส. 
หาเสียงวา หากเลือกเขาแลวเขาจะไปออกกฎหมาย



คุณธรรม นำธุรกิจ 

เพื่อลดภาษีให หรือผูขับขี่วิงวอนไมใหเจาหนาที่ตำรวจ
เอาผิด หรือกรณีขายเสียงเพื่อแลกกับการสนับสนุนใน
สภา หรือในพรรคการเมือง หรือสนับสนุนการคัดเลือก
ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ทุกระบบตองมีการ  
แลกเปลี่ยนทางการเมือง แตก็ไมใชทุกอยางผิดไปหมด 
เชน การหาเสียงวาเลือกแลวจะไปออกกฎหมาย  
ลดภาษีใหนั้นไมเปนความผิด แตการหาเสียงวาเมื่อ
เลือกแลว จะใหเงินหรือจายเงินซื้อเสียงนั้นถือวาผิด 
หรือ กรณีที่ขาราชการถูกฝายการเมืองใหเรงทำงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลยอมถือวาไมผิด แตถาถูกเรง
ใหทำงานโดยมีผลประโยชนเปนตัวเง ินตอบแทน   
ก็ถือวา เปนการทุจริต ดังนั้น การที่จะตัดสินใจวาการ
แลกเปลี่ยนใดเปนคอรรัปชันหรือไม จึงเปนเรื่องยาก 
เพราะขึ้นกับประเพณีการเมืองของแตละบริบท 

ในสหรัฐอเมร ิกา การคอร ร ัปช ันเป นเร ื ่อง
ปทัสถานและคานิยมของวัฒนธรรม 2 แบบ คือ  
วัฒนธรรมนายกับลูกนอง (Boss-Follower) หรือ  
กลไกการเมือง (Political-Machine Based Culture)  
ก ับว ัฒนธรรมพลเมืองสมัยใหม (Modern Civic 
Culture) 

วัฒนธรรมนายกับลูกนอง เปนการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนกันระหวางผูออกเสียงเลือกตั้งกับผูที่ตน
เลือกซึ่งถือเปนนาย หรือระหวางพรรคการเมืองที่เปน
กลไกของต ัวแทนก ับธ ุ รก ิจท ี ่ ให การสน ับสน ุน 
ประชาชนออกเสียงเพื ่อแลกกับงานหรือความชอบ 
หรือฝายธุรกิจใชเงินเพื่อแลกกับใบอนุญาต หรือการ
เปนตัวแทนหรือคูสัญญากับรัฐ การแลกเปลี่ยนตาม
วัฒนธรรมแบบนี้ไมไดมองวาเปนสิ่งผิด และเปนที่
ยอมรับกันทั ่วไปวา การทำผิดกฎระเบียบ หรือ
กฎหมายเล็กนอยนั้นเปนประโยชนเพื่อสนับสนุนกลไก

ตัวแทนหรือเพื่อนฝูง ทั้งเจาหนาที่รัฐอาจรับของขวัญ
หรือสิ่งอื ่นจากผูรับบริการเพื่อเปาประสงคของการ
สรางความนิยม เจาหนาที ่รัฐถูกคาดหมายวาเปน
กลไกหรือตองเชื่อฟงพรรคการเมืองที่มีอำนาจ พอถึง
วันเลือกตั้ง เจาหนาที่รัฐตองชวยหาเสียงโดยแลกกับ
เง ินทองที ่ได จากรัฐ เจ าหนาที ่ร ัฐยังสามารถหา
ประโยชนจากการเปนคนรูวงใน (Insider Knowledge) 
เชน รูลวงหนาวาจะตัดถนนหรือสรางถนนใหมที่ใด 
เปาหมายของการเมืองระบบนี้ไมไดตองการทำเพื่อ  
นโยบายหรืออุดมการณใด แตทำเพื่อประโยชนโดย
แลกความสนับสนุนกับการจายเงินให ซึ ่งเรียกวา 
“สินบนที่ซื่อสัตย” (Honest Graft) 

สวนวัฒนธรรมพลเมือง (Civic Culture) มี
วัฒนธรรมแตกตางจากวัฒนธรรมนายกับลูกนองโดย
สิ ้นเชิง หลักสำคัญของวัฒนธรรมพลเมือง ไดแก  
การใหความสนใจประโยชนช ุมชน (Community 
Regarding) คือ มุ งสงเสริมผลประโยชนสวนรวม  
มากกวาผลประโยชนสวนตัว รัฐบาลไมใชเครื่องมือ
หาความนิยม แตเปนองคการที ่สรางสวัสดิการให
ชุมชน รัฐบาลไมไดเปนนายหรือผูพิทักษผลประโยชน
ของปจเจกบุคคล แตมีบทบาทตามรัฐธรรมนูญ จึง
ถือวาการใหเง ินเพื ่อแลกกับการเปนตัวแทนหรือ  
คูสัญญานั้นเปนการคอรรัปชัน วัฒนธรรมพลเมือง  
ไมเอาเรื ่องสวนตัวมาเกี ่ยวของกับการจัดสรรผล
ประโยชนและความสนใจในชุมชน เชน เลือกชวยคน
เสียเปรียบในชุมชน โดยจางผูมีความสามารถต่ำที่สุด 
เจาหนาที ่ร ัฐถูกหามไมใหใชข อมูลวงใน เพื ่อผล
ประโยชนสวนตัว ถูกหามไมใหเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง
หาเสียง การนำระเบียบไปใชตองไมยึดตัวบุคคลและ
เปนกลาง การร ับสินบนเปนสิ ่งท ี ่ทำไมได อย าง
เครงครัด แมแตการเสนอใหก็ถือวาเปนความผิดแลว 
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ปญหาการคอรร ัปชันเกิดขึ ้นจากปทัสถาน  
2 ประการที่แตกตางกันขางตน แตแนวโนมที่ผานมา 
ปทัสถานนายกับลูกนองลดลงเรื่อย ๆ กลับกลายเปน  
กลุ มสวนนอย และปจจุบันก็ออนแอลงมากกวา
ศตวรรษกอน แตแนวคิดบางสวนก็ยังคงมีอยู ใน
ทางการเมือง บางตำแหนงยังคงจัดสรรโดยอาศัย
ความเปนพรรคพวกเปนหลัก ยังมีการใหสิ่งของจูงใจ
ในการลงคะแนน แตทำโดยโครงการเอาใจที ่ใช   
งบประมาณจากรัฐ (Pork-Barrel Project) ซึ่งมุงไดเสียง
สน ับสน ุนจากช ุมชนหร ือร ั ฐท ั ้ งหมดมากกว  า  
ผลประโยชนของปจเจกบุคคลอยางเดียว สวนการแจก
จายสิ่งของจากรัฐบาลไดรับแรงกดดันทางการเมือง
เพื่อกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ ปทัสถานของวัฒนธรรม
พลเมืองเผยแพรไปทั่ว การเลนพรรคเลนพวกนั้นเปนที่
ถูกเหยียดหยาม และกลาวหาวาเปนการกระทำที ่
ผิดแผกไปจากหลักประโยชนของชุมชนและหลักความ
ไมลำเอียง วัฒนธรรมพลเมืองพยายามออกกฎเกณฑ
เพื ่อหาทางลดอิทธิพลจากการเมือง เชน การออก
กฎหมายจ ัดต ั ้ ง ระบบค ุณธรรมและกำหนดให 
ขาราชการวางตัวเปนกลาง เปนตน 

ขาราชการมีสวนจัดสรรประโยชนสาธารณะ จึง
อาจถูกดึงหรือดันไปในทิศทางตรงขามกันระหวาง
วัฒนธรรมนายกับลูกนอง กับวัฒนธรรมพลเมือง  
เห็นไดจากผูบริหารภาครัฐบางคนลำบากใจวาจะ  
ตอบสนองตอฐานเสียงการเล ือกตั ้งของตนหรือ
ประโยชนของชุมชน แตในความเปนจริง ขาราชการ
สมัยใหมมักยึดวัฒนธรรมพลเมือง ซึ่งแตกตางระหวาง
วัฒนธรรมนายกับลูกนอง วัฒนธรรมพลเมืองในบาง

ครั้งจึงแสดงออกมาในรูปของกฎหมาย เชน กฎหมาย
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) การหาม
ขาราชการลาออกไปทำงานเอกชนที่เกี่ยวของกับงาน 
ในหนาที่ ผูบริหารภาครัฐจึงอยูใตมาตรฐานที่เครงครัด
ซึ่งตองการขจัดสิ่งที่ไมเหมาะสมออกไป 

ปญหาการทุจร ิตคอรร ัปชันในประเทศไทย  
เกิดมาจากโครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองที ่ม ี
ลักษณะผูกขาดอำนาจอยูในมือคนกลุมนอยที่มีทั้งทุน
ความรู อำนาจทางการเมือง อำนาจในการครอบงำ
ขอมูลขาวสาร ขณะที ่ประชาชนสวนใหญยากจน  
การศึกษาต่ำ การเขาถึงขอมูลขาวสารต่ำ จึงอยูกัน
อยางกระจัดกระจาย มีการรวมตัวกันนอย รวมทั้ง
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบเลนพรรคเลนพวก เปน  
ผูชอบอยูใตความอุปถัมภ หวังพึ่งพาคนรวยกวา และ
มีอำนาจมากกวาใหมาชวยแกปญหาเฉพาะหนาเปน
เรื่องๆ ใหกับตนได มากกวาเรื่องจะเขาใจสิทธิหนาที่
ข อ งพล เม ื อ ง และความ เป  นธ ร รม ใน ร ะบอบ
ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง การ
แสวงหาผลประโยชนของผูมีอำนาจ หากรูจักแบงให
กับผูอยูในอุปถัมภดวยมักถูกถือวาเปนเรื่องปกติ จาก
การสำรวจท ัศนคต ิของประชาชน โดยสถาบ ัน  
พระปกเกลา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 พบวา คน
ไทยมีความอดทนตอการทุจริตคอรรัปชันเพิ่มมากขึ้น
กวาป 2544 โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มีประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถาม 32.8% ตอบวาสามารถทนตอปญหา
การทุจริตคอรรัปชันของรัฐบาลได โดยอางวาเพื่อให
งานลุลวงตอไป 

ธรรมาภิบาล คือ องคประกอบที่ทำใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได เพื่อสรางระบบบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมที่ดีใหเกิดขึ้นทุกภาคของสังคม 
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ในการแกไขปญหาฉอราษฎรบังหลวง จึงมี  
คำกลาววา หัวกระดิก หางจึงสาย หากรัฐมนตรีเปน  
ผู ซ ื ่อตรงส ุจร ิต ไม หาผลประโยชนเข าสู ตนเอง  
พรรคพวกและพรรคการเมืองของตนเองแลว การแก
ปญหาฉอราษฎรบังหลวงในระบบราชการจึงจะพอ  
มีทางเห็นผลได แตถารัฐมนตรีเปนผูทุจริตเสียเองแลว 
ยอมเปนการยากที่จะแกปญหา หากมีการตรวจสอบ
ฟองรองกันขึ้นจนปรากฏแกสาธารณะ ผูรับผิดก็คง
เปนขาราชการระดับตาง ๆ ที่เปนแพะ จะเอาผิดผูอยู
ระดับสูงไดเพียงใดก็อยูที่อำนาจและอิทธิพล ในกรณี
นั้น ๆ ยอมเปนการยากที่จะสอบสวน หาหลักฐาน
เอาผิดไปถึงนักการเมือง สภาพการฉอราษฎรบังหลวง
และการเอาพรรคพวกเขาสวมตำแหนงตาง ๆ จึง  
สวมกันเขาตอเนื่องเปนลูกโซของความเลวราย 

ดังนั้น การที่จะแกไขปญหาการคอรรัปชันได  
นั้นตองประกอบดวยสวนสำคัญ 2 สวน คือ ประการ
แรก คือ การสรางคานิยม ความมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งอยูในระดับปจเจกบุคคล และ
ประการที ่สอง คือ การสงเสริมแนวคิดเกี ่ยวกับ
ธรรมาภิบาลใหเปนที่ยอมรับในทุกภาคสวนของสังคม 
เปนกฎเกณฑกติกาของสังคมในการสงเสริมการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี กลาวอีกนัยหนึ่ง การแก
ปญหาคอรรัปชัน ตองเนนทั้งในเรื่องสวนตัวและสวน
รวม โดยเริ่มจากสวนตน ไดแก เจาหนาที่รัฐทุกระดับ 
ตั้งแตนายกรัฐมนตรีจนถึงนักการภารโรง ที่นอกจากจะ
ไมทำการคอรรัปชัน หรือหาประโยชนอันมิพึงไดจาก
ตำแหนงหนาที่แลว ยังตองมีจิตที่เกลียดคอรรัปชัน
เหมือนกับโรครายซึ่งจะมีผลตอตัวเองและเปนตัวอยาง
ของสังคม ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชนสังคม และ
ประเทศชาติ เพราะมีงานวิจัยและขอเท็จจริงออกมา
วา การที่ลูก ๆ รูสึกเฉย ๆ และรูสึกวาไมผิดที่ทำการ

คอร ร ัปช ัน เพราะได  เห ็นต ัวอย างของพ อแม   
ขณะเดียวกัน เรื ่องของสวนรวมยิ ่งมีความจำเปน
เพราะทำใหเกิดสภาพที่ดี ควรทำ หรือสภาพแวดลอม
ที ่ไมดี ไมควรทำ เพราะเปนภาพสะทอนที ่เห็นได
ชัดเจนที ่จะเปนขออาง หรือบรรทัดฐานของสังคม 
เพราะสภาพสังคมปจจุบัน การที่คนมีความรูสึกเฉย ๆ 
กับการคอรรัปชัน ติดสินบน เพราะผูนำทางการเมือง
และสังคม ในระดับตาง ๆ เปนตัวอยางไมดีในการ
คอรรัปชัน ดังประโยควา “คอรรัปชันทำได แตขอให
ผลงานออกมาดี” ในสวนนี้ ผูเขียนจะขอนำเสนอการ
แกไขปญหาคอรรัปชัน ใน 2 ระดับ ดังที่กลาวมา 

6.1 การแกไขปญหาการคอรรัปชันโดยมุง
เปลี่ยนแปลงคานิยมในระดับปจเจกบุคคล  

ประเวศ วะสี (2546 : 21) ไดอธิบายไวใน
หนังสือ ธรรมาภิบาลกับคอรร ัปชันในสังคมไทย  
เกี่ยวกับการปฏิรูปสังคมที่เนน 7 เรื่อง โดยเรื่องแรก 
คือการสรางคุณคาและจิตสำนึกใหม คุณคาและ
จิตสำนึกเปนแกนหรือจิตวิญญาณของสังคม คน 
องคกร หรือสังคม ที่ไมมีคุณคาและจิตสำนึกยอมไมมี
ความหมายและขาดพลังสรางสรรค คุณคาและ
จิตสำนึกจะสงใหการพัฒนาอยางอื่นไดผล และการ
พัฒนาทุกอยางตองมุงสรางคุณคาและจิตสำนึก 

การสร างค ุณค าและจ ิตสำน ึกใหม  ไม  ได 
หมายความวาใหทิ้งของดี ๆ ที่มีมาแตเกากอน อะไรดี
เราควรอนุรักษและสรางเสริมเพิ่มพูน แตเราตองสราง
คุณคาและจิตสำนึกในการอยูรวมกันในสังคมใหญที่
เชื ่อมโยงสลับซับซอน เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงโดย
รวดเร็ว และวิกฤติไดงายดวยการกระทำของคนใด  
คนเดียว ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

เราจะตองสรางความเขาใจและจิตสำนึกของ
ความเปนมนุษยทั้งของตนเองและผูอื่น รวมถึงสิทธิ

คอรรัปชัน ธรรมาภิบาล และจริยธรรมในสังคมไทย 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

มนุษยชน การจัดระบบการอยูร วมกันในสังคมที ่
เปลี ่ยนไป โดยเบื ้องล ึกที ่ส ุดของแตละคนนั ้นมี
พัฒนาการทางจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ อยางไมมี
ที่สิ้นสุด ซึ่งจะยังใหเกิดดุลยภาพของสรรพสิ่ง 

ในที่นี ้ ผูเขียนเห็นวาสิ ่งสำคัญที่สังคมกำลัง  
มองหาไดแกเรื่องจริยธรรมของคนในสังคม จริยธรรม 
หมายถึง ความดีงาม (Virtue) ซึ ่งตรงกับคำภาษา
อังกฤษวา Ethics ซึ่งเดิมหมายถึงประเพณี (Customs) 
ธรรมเนียมปฏิบัติ (Habitual Conduct) และตอมาได
กลายเปนศีลธรรม (Morals) ซึ่งตรงกับภาษาละตินวา 
“Mores” แปลเปนไทยหมายถึง จารีตประเพณี สวน
จรรยาบรรณ หมายถึงกฎเกณฑแหงความดีที่สมาชิก
ของสังคมพึงปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกสวนใหญใน
สังคมนั้นเห็นวาพฤติกรรมที่ดีงามนั้นจำเปนตองมีการ
กำหนดอยางเปนทางการเพื ่อสมาชิกทุกคนจะได  
ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เปนทางการ เพราะสมาชิก
แตละคนมิไดผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมมา
เหมือน ๆ กัน ยอมมีความแตกตางกันทางคานิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรม การหมั่นศึกษาอบรมทาง
จริยธรรมยอมสงผลใหคนในสังคมมีความรูสึกดานสิ่ง
ที่สมควรทำหรือไมสมควรทำ รูผิดชอบชั่วดี ลดละ
ความเห็นแกตัวและยกระดับความเปนคนดีของสังคม 

 ในแวดวงวิชาชีพ การที่จะใหสมาชิกใหมและ
สมาชิกเกาไดรับรูจริยธรรมรวมกัน เพื ่อเกียรติยศ 
ศักดิ ์ศรี ของวงการวิชาชีพ และเพื ่อปองกันการ  
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการประพฤติมิชอบของสมาชิก 
และควบคุมความประพฤติของสมาชิกให อยู ใน
แนวทางที่เหมาะสม ก็ไดมีการบัญญัติ หรือออกขอ

บ ังค ับของว ิชาช ีพ เร ียกว า “จรรยาบรรณ” 
(Professional Ethics หรือ Ethical Codes) ซึ่งไดแก  
รูปแบบหนึ ่งของจริยธรรมในวงการวิชาชีพ เปน  
ขอกำหนดกฎเกณฑใหผูประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัติ 
มีการบังคับในระดับ “พึง” คือ พึงทำอยางนั ้น   
พึงทำอยางนี้ ไมใชเปนการบังคับโดยเด็ดขาด แต  
ผลสัมฤทธิ์ หรือเปาหมายของจรรยาบรรณและศักดิ์ศรี
ของผูประกอบวิชาชีพโดยมีจุดมุงหมายเพื่อคนและ
เพื ่องานอาชีพนั ้น ในแตละวิชาชีพจึงไดกำหนด 
จรรยาบรรณมากำหนดบทบาทหนาที่ และพฤติกรรม
ของสมาชิกในวงการวิชาชีพ ตัวอยางเชน จรรยาบรรณ
ครู จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล จรรยาบรรณ
วิชาชีพเภสัชกรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทันตกรรม 
เปนตน สำหรับความหมายของวิชาชีพแตกตางจาก
อาชีพทั ่วไป กลาวคือหมายถึงอาชีพที ่ตองอาศัย  
ความรู ความชำนาญ ซึ ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา 
Profession ซึ ่งจากพจนานุกรมหลายฉบับ จะมี  
ความหมายใกลเคียงกัน กลาวคือ อาชีพหรืองาน  
ที่ตองอาศัยวิชาความรูที่มีความกาวหนาหรือความ
ชำนาญในระดับสูง รวมทั้งการฝกฝนที่มีความเฉพาะ
เจาะจง มีผู ใหความหมายของวิชาชีพเพิ ่มเติมวา 
วิชาชีพมีความหมายอยูในตัววาตองใชวิชาชีพเพื่อ
เลี้ยงชีพ 

 ด ังน ั ้น จรรยาบรรณวิชาช ีพจ ึงหมายถึง 
ประมวลความประพฤติ ข อบ ังค ับ มรรยาท ที ่  
ผูประกอบวิชาชีพแตละอยางกำหนดขึ้น เพื่อรักษา
และสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง ฐานะของสมาชิก 
ความดีงาม รวมทั ้งก อใหเก ิดความสงบสุขและ  
ความเจริญในตัวคน วิชาชีพ และสังคม1 

1 ผูสนใจอาจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก วริยา ชินวรรณโณ (บรรณาธิการ) (2546). จริยธรรมในวิชาชีพ และ กุหลาบ  
รัตนสัจธรรม (2546). การศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย (ในรายการอางอิงทายบท) 
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 ขอบังคับของขาราชการพลเรือน วาดวยจรรยา
บรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 ประกาศ  
ใช  เม ื ่อว ันท ี ่ 9 ม ีนาคม 2537 ได ม ีการกำหนด  
จรรยาบรรณตอตนเอง และจรรยาบรรณตอหนวยงาน  
ซ ึ ่ งล วนม ุ  งหมายให ข าราชการพลเร ือนพ ึงเป น  
ผู ม ีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับ  
การเป นข าราชการ ปฏ ิบ ัต ิหน าท ี ่ ราชการด วย  
ความซื ่อสัตยและไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไว ก็
พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั ้นดวย นอกจากนั ้น 
ขาราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถ และทักษะในการทำงาน เพื่อใหการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

6.2 การแกไขปญหาการคอรรัปชันโดยใช
หลักธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาล แปลจากภาษาอังกฤษวา Good 
Governance เปนศัพทใหมในวงการวิชาการที่ใชกันมา
หลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มี
ผูใหคำนิยามความหมายของ Good Governance ไว
หลายประการ เชน วิธีการปกครองที่ดี การบริหาร
จัดการที่ดี สุประศาสนการ ธรรมรัฐและธรรมราษฎร 
ธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาล เปนตน บวรศักดิ์  
อุวรรณโณ (2545) ไดกลาวไวในคำนิยมของหนังสือ
แปลชื่อ ธรรมาภิบาล : การบริหารการปกครองที่
โปรงใสดวยจริยธรรม วาธีรยุทธ บุญมี ไดบัญญัติ
คำวา “ธรรมรัฐ” ซึ่งแพรหลายอยูในชวงตนกอนที่
ราชบัณฑิตยสถานจะบัญญัติศัพทนี้ขึ ้นใหมใหเรียก
วา“วิธีการปกครองที่ดี” ซึ่งก็ไมนิยมแพรหลายเทาที่
ควร ดังจะเห็นไดจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่
ประกาศใชในเรื่องนี้ ยังหันไปใชคำวา “วิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี แตคำหลังก็ไมติดปาก
วงการวิชาการอีกเชนกันคำที่ดูเหมือนจะใชแพรหลาย
ในเวลานี้คือ “ธรรมาภิบาล”  

โดยสาระ ธรรมาภิบาล คือองคประกอบที่ทำให
เกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบได เพื่อสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีใหเกิดขึ้นทุกภาค
ของสังคม อุดม มุงเกษม (2545) ไดกลาววา จำเปน
ตองรวมดำเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งในระยะเฉพาะ
หนา ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยตองมีการ
ปฏิรูป 3 สวน โดย 1) ภาครัฐจะตองมีการปฏิรูป
บทบาท หนาที่ โครงสราง และกระบวนการทำงาน
ของภาครัฐ ใหเปนกลไกการบริหารทรัพยากรของ
สังคมใหโปรงใส ซื่อตรง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสมรรถภาพสูงในการนำบริการของ
รัฐที ่มีคุณภาพไปสูประชาชน โดยเนนการเปลี ่ยน
ทัศนคติ คานิยม และวิธีการทำงานของเจาหนาที่รัฐ 
ใหถือประโยชนของประชาชนเปนจุดมุงหมายในการ
ทำงาน 2) ภาคเอกชนตองมีการปฏิรูปและสนับสนุน
ใหภาคธุรกิจมีกติกาการทำงานที่โปรงใส รับผิดชอบ
ตอผูถือหุน ซื่อตรงเปนธรรมตอลูกคา มีมาตรฐานใน
การใหบริการ และสามารถทำงานกับภาครัฐและภาค
ประชาชนอยางราบรื ่น ไววางใจกัน และ 3) ภาค
ประชาชน ตองสรางความตระหนักตั้งแตปจเจกบุคคล
ถึงระดับกลุมประชาคม ในเรื่องสิทธิ หนาที่ และความ
รับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อเปน
พลังของประเทศที่มีคุณภาพ มีความรูความเขาใจใน
หลักการการสรางกลไกการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี (สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2549 : 295-297) 

ในบทความเรื่อง “การบริหารกิจการบานเมือง  
ที่ดี : แนวคิดและประสบการณในภาคราชการไทย” 
อรพินท สพโชคชัย (2547) ไดนำกรอบความคิด  
และคำน ิยามความหมายของธรรมาภ ิบาล ใน  
ความหมายสากล ไปสูขอสรุปในการจัดองคประกอบ  
และคุณลักษณะในเชิงการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
6 ประการ คือ 
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1) การมีสวนรวมของสาธารณชน (Public 
Participation) 

2) ความส ุจร ิตโปร งใส (Honesty and 
Transparency) 

3) พันธะความพรอมรับผิดชอบตอสังคมและ
สวนรวม (Accountability)  

4) ความชอบธรรมของกลไกทางการเมือง 
(Political Legitimacy)  

5) กฎเกณฑที่ยุติธรรมและความชัดเจน (Fair 
Legal Framework and Predictability) และ 

6) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency 
and Effectiveness) และไดนำเสนอการบูรณาการ
ธรรมาภิบาลสูภาคราชการ โดยกลาววาในระยะแรก 
คณะร ัฐมนตร ีได ม ีการออกระเบ ียบสำนักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2542 แมวาขาราชการหลายสวนเริ่มเขาใจและคุนเคย
กับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขึ้นบางแลว แต
ผลในทางปฏิบัติที ่เปนรูปธรรมก็ยังอยูในวงจำกัด  
ดังนั้น ในป พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติให
ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกลาวเสีย และ
ไดนำหลักการตาง ๆ ของธรรมาภิบาลไปบรรจุไวใน
มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
ราชการแผนดิน (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2545 และไดมี  
การจัดทำเปนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งได
ประกาศใชในเวลาตอมา 

โดยสรุปแลว ความพยายามสรางธรรมาภิบาล
ในภาคราชการของไทย คือการกำหนดใหสวนราชการ
ตาง ๆ ตองปรับปรุงวิธีการบริหารราชการ และการให
บริการสาธารณะเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ซึ่งมีเปาหมายหลักเพื่อใหสวนราชการ
พัฒนาระบบ รูปแบบ กระบวนการบริหารงานและ  
การใหบริการสาธารณะใหมีมาตรฐานเทาเทียมสากล
และมีคุณภาพสูงขึ้น 

การทุจริตคอรรัปชัน ซึ ่งมีความหมายเดียว  
กับการฉอราษฎรบังหลวง หรืออาจเรียกงาย ๆ วา 
คอรรัปชันนับเปนปญหาสังคมที่นาหนักใจมากที่สุด
เรื่องหนึ่งของประเทศไทย เพราะยากแกการปองกัน
และปราบปราม เนื ่องจากหาขอมูลที ่แท จร ิงได   
คอนขางยาก เราอาจพบดวยตนเองในบางเรื่องและ
หลาย ๆ เรื ่องก็มีการรายงานขาวทางสื ่อมวลชน 
ความเสียหายโดยรวมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีจำนวน
แทจริงเทาไรยอมไมมีทางรูไดอยางถูกตอง ผูหวงใยใน
อนาคตของประเทศเปนจำนวนมากตางก็ตระหนักวา
เปนปญหาที่ใหญหลวงมาก เปรียบเทียบเหมือนมะเร็ง
รายที่กำลังขยายตัวแผซานเขาไปในรางกายของผูปวย 
หากจะรักษาชีวิตไวจะตองใชวิธีการรักษาที่ตรงจุด 
รวดเร็ว และรุนแรง หลายคนที่มองโลกในแงราย อาจ
คิดวาคงไมมีทางที่จะปราบคอรรัปชันในประเทศไทย
ใหหมดสิ้นไปได เพราะคอรรัปชันไดกลายเปนสวน
หนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแลว (ปกรณ มณีปกรณ, 
2549) 

การพิจารณาวาการกระทำใดจะเปนการคอรรัปชันหรือไม จึงมีรากฐานมา

จากคานิยม บรรทัดฐาน และวัฒนธรรมของสังคมในแตละชวงเวลา 
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ปญหาการท ุจร ิตคอร ร ัปช ัน ซ ึ ่ งต อมาได 
ครอบคลุมถึงเรื ่องผลประโยชนทับซอน ทำใหเกิด
ความเสียหายทั้งตอเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรมอยางรุนแรง คือ ทำใหมีการเรงรัดใชจาย
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสมบัติ งบประมาณ ฯลฯ 
เพ ื ่อผลประโยชนระยะส ั ้นของนักการเม ืองและ  
พรรคพวกซึ่งเปนคนกลุมนอย มากไปกวาผลประโยชน
ระยะยาวของประชาชนสวนใหญ การเรงรัดทำลาย
ทรัพยากรเพื่อผลิตสินคาและบริการแสวงหาผลกำไร
สูงสุดของเอกชน ทำใหเกิดการทำลายสภาพแวดลอม 
การขาดสมดุลในระบบนิเวศนการขาดสมดุลระหวาง
เมืองกับชนบท การกระจายรายไดและทรัพยสินที่ไม
เปนธรรม ปญหาความยากจน และปญหาทางสังคม
และวัฒนธรรมอื่น ๆ เชน คานิยมที่เห็นแกเงิน เห็นแก
การบริโภค และเห็นแกตัว เปนตน (วิทยากร เชียงกูล, 
2549 : 34-35) 

ผู เข ียนไดแจกแจงประเภทตาง ๆ ของการ  
ทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งจะเห็นไดวา การคอรรัปชันไดมี
การพัฒนาใหมีกรรมวิธีที่สลับซับซอนยิ่งขึ้น การทุจริต
คอรรัปชันในหลายกรณี ผูทุจริตคอรรัปชันอาจจะใช  
วิธีการโกงหลายรูปแบบไปพรอม ๆ กัน และการ
คอรรัปชันในรูปแบบหนึ่งมักสงผลใหเกิดการคอรรัปชัน
ที่เกี่ยวเนื่อง เปนกระบวนการ เปรียบเสมือนมะเร็งราย
ที่มีการแพรขยายตัวอยางรวดเร็วในรางกายคนไข 

 อยางไรก็ตาม สิ่งที่สังคมสวนรวมยังทำความ
เขาใจไดยาก คือ การที่จะพิจารณาวาการกระทำใดที่
ถือวาเปนการทุจริตคอรรัปชันหรือไม อยางไร ทั้งนี้ 
เนื่องจากพัฒนาการของการคอรรัปชัน ไดครอบคลุม

เกี่ยวของกับเรื่องของผลประโยชนทับซอน ดังนั้น การ
พิจารณาวาการกระทำใดจะเปนการคอรรัปชันหรือไม 
จ ึงม ีรากฐานมาจากค าน ิยม บรรท ัดฐาน และ
วัฒนธรรมของสังคมในแตละชวงเวลา จนทำใหรูสึก
เหมือนกับวา การทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องธรรมดาใน
สังคมไทย เนื่องจากวัฒนธรรมของสังคมไทยเปนเรื่อง
นายกับบาว ผูใหการอุปการะกับผูรับการอุปการะ แต
นักวิชาการเชื่อวา ในความเปนจริงแลว การทุจริต
คอรรัปชันเปนเรื่องของการจัดการทางสังคมที่คนใน
สังคมตาง ๆ สามารถแกไขปองกันและปราบปรามได 
ในปจจุบัน หลายประเทศแกไขปญหานี้ได ประเทศไทย
ก ็ม ีหนทางแก ไขได  ถ าประชาชนตระหน ักถ ึง  
ปญหาที่วาการที่นักการเมือง เจาหนาที่รัฐคอรรัปชัน 
ทำใหประเทศชาติเส ียหายไดมากเพียงใด และ
ประชาชนกลาลุกขึ้นมารวมมือกันปองกันการทุจริต
คอรรัปชันและปญหาผลประโยชนทับซอนอยางจริงจัง 
(วิทยากร เชียงกูล, 2549 : 178) 

บทความนี้ ผูเขียนไดนำเสนอแนวทางการแกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันใน 2 ระดับ คือระดับ
ปจเจกบุคคล คือการสรางภูมิคุมกันทางดานจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และระดับสังคมไดแก การ
ประยุกตใชแนวคิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งแนวคิดตาง ๆ 
ที่กลาวลวนปรากฏหรือมีอยูในสังคมไทยแลวทั้งสิ้น 
ขึ้นอยูกับวาทุกฝายตองรวมดำเนินการอยางจริงจัง 
และตอเนื่อง ตั้งแตระดับครอบครัว โรงเรียน องคการ 
ประชาคม และสังคมภาพรวม เพื่อสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดีใหเกิดขึ ้นในทุกภาค
สวนของสังคม 
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รายการอางอิง 



“บรรษัทภิบาล” 

โดย มานิดา ซินเมอรแมน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

หรือ Corporate Governance และ “ธรรมาภิบาล” หรือ Good Governance  
เปนคำฮิตติดปาก ตั้งแตผูบริหารระดับประเทศ ยันแมงเมาในตลาดหุน!  บริษัทหรือองคกร
ไหนไมมีสิ่งนี้ ดูจะขาดคุณคา ไรราคา ผูบริหารก็ดูไมนานับถือ ไมนายำเกรง ถึงขนาดที่มี  
นักลงทุน แนวคุณคาระดับเซียนประกาศวาจะไมลงทุนในกิจการใดที่ผูบริหารไมมี  
“บรรษัทภิบาล” 

แลวเจ า “บรรษัทภิบาล” ที ่ว าน ี ่ค ืออะไร  
ทำอยางไรองคกรของเราจึงจะไดมาครอบครอง และ
ถาถามใหตรงใจยิ่งขึ้นไปอีก คือ ถาบริษัททำตามหลัก 
“บรรษัทภิบาล” ที่วานั่นแลวจะดีจริงหรือ 

“บรรษัทภิบาล” และ“ธรรมาภิบาล” เปนเรื่อง
ของ “กระบวนการ” ในการที่จะควบคุม กำกับดูแล 
และขับเคลื ่อนบริษัทไปในทิศทางที ่เชื ่อวาดีที ่ส ุด
สำหรับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกคนอยางถูกตอง
และเปนธรรม ขออนุญาตย้ำวา ตองทั้งถูกตองและ
เปนธรรม ถูกตองหรือถูกกฎหมายแตไมเปนธรรมก็ใช
ไมได ในขณะเดียวกัน จะคำนึงถึงแตความเปนธรรม
โดยไมใหความสำคัญกับความถูกตองตามกฎหมายก็
ไมเหมาะ 

เรื่องของ “บรรษัทภิบาล” ไมใชนโยบายที่พิมพ
ลงในรายงานประจำปหรือแถลงในที่ประชุมผูถือหุน 
แตเปนหลักการและแนวคิดที่ทั ้งผูบริหารตองนำมา
ปฏ ิบ ัต ิ ภายใต การกำก ับและตรวจสอบของ  
คณะกรรมการในฐานะที่เปนผูแทนผูถือหุน 

ในอดีต เรื่อง“บรรษัทภิบาล”อาจไมไดรับการ
เนนย้ำ หรือใหความสำคัญมากนักเพราะธุรกิจ  
สวนใหญในประเทศไทยยังเปนลักษณะครอบครัว แต
เมื ่อเศรษฐกิจพัฒนาไปถึงระดับหนึ ่ง ตลาดทุนมี  
ความสำคัญ และมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้น กิจการมากมายเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
และดำเนินการระดมทุนจากประชาชน แนวคิดเรื่อง 
“บรรษัทภิบาล” จึงยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นและเปน
หัวใจหลักของการพัฒนาตลาดทุน 

โดยธรรมชาติ ผูถือหุนรายใหญที่เปนเจาของ
กิจการกับนักลงทุนรายยอยมีผลประโยชนที ่ขัดกัน  
ขอเสนอที ่ดีที ่สุดสำหรับผูถือหุ นรายใหญอาจไมมี  
การเสนอใหแกนักลงทุนรายยอย  นอกจากนี้ ผูถือหุน
รายใหญ มักจะเปนกรรมการบริหารดวย ทำใหมี
ขอมูลอินไซดของธุรกิจที่นักลงทุนรายยอยไมมี  

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนรายยอยก็พรอมที่จะ
ขายหุนทันทีที่ไดกำไร หรือขาดทุนจนอาจมองไดวา  
นักลงทุนรายยอยไมใชผูประกอบการ ขณะที่ผูถือหุน
รายใหญเปนผูประกอบการ 

เวลามีเรื ่องตองตัดสินใจในที่ประชุมผูถือหุน  
ไมวาเรื่องไหน รายยอยก็แพทุกที เพราะมติที่ประชุม  
ผู ถือหุ นโดยทั ่วไปแลวใชคะแนนเสียงแคเกินครึ ่ง  
ของผู ถ ือห ุ นท ี ่ เข าประช ุมก ็พอ ถ าเป นบร ิษ ัท  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ยังมีกฎเกณฑ กติกาที่
เขามาชวยคานอำนาจผูถือหุนรายใหญเพื่อใหความ  
เปนธรรมตามสมควรแกผูถือหุนรายยอย แตถึงกระนั้น
ก็ใชวาจะไมมีคนพยายามเลี่ยงภาษี หาชองวาง รูโหว
ของกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อหาประโยชนที่อาจจะเปน  
ไปตามกฎหมายแตไมเปนธรรม 

นอกจากน ี ้ ผู ถ ือห ุ นและฝ ายจ ัดการก ็ม ี  
ผลประโยชนขัดแยงกันโดยธรรมชาติ กิจการกำไรมาก
หรือนอย ฝายจัดการก็อยากไดโบนัสกอนโตเสมอ  
ในขณะที่ผู ถือหุ นอาจไมอยากจาย เพราะรายจาย
เหลานี้ยอมสงผลกระทบตอกำไรของบริษัทซึ่งก็คือ
สวนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากบริษัทที่ลงทุนไปนั่นเอง 

คำวา “บรรษัทภิบาล”



คุณธรรม นำธุรกิจ 

แมวาในทางกฎหมายและในทางทฤษฎี ผูถือ
หุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ และกรรมการไปแตงตั้งฝาย
จัดการ แตผูถือหุนคนหรือกลุมที่ตั้งกรรมการจริง ๆ 
แลว ก็คือผูถือหุนรายใหญนั่นเอง สิทธิขาดในการ
บริหารกิจการจะอยูในมือของกรรมการเปนสวนใหญ 

ในตางประเทศ เขาเรียกวาเปนการแยกกันของ 
“ความเปนเจาของ” (Ownership) และ “อำนาจในการ
ควบคุมกิจการ” (Control) ยิ่งบริษัทมีขนาดใหญมาก 
มีกิจการในเครือมากมาย มีผูถือหุนนับพัน นับหมื่น
ราย ผูถือหุนยิ่งมีความรูหรือขอมูลเกี่ยวกับบริษัทนอย
มาก เพราะกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการบริหารและ
ฝายจัดการจะเปนคนตัดสินใจกำหนดทิศทางนโยบาย
และการดำเนินการเรื่องตาง ๆ ในแตละป จะพบกับ  
ผูถือหุ นก็แคครั ้งเดียวในวันประชุมสามัญประจำป 
นอกนั้น อยางดีก็รายงานความคืบหนารายไตรมาส
ตามขอกำหนดของตลาด ซึ่งหลายครั้งขอมูลที่แจง  
ผู ถ ือห ุ นทราบเป นข อมูลท ี ่ ไม ได ช วยไปตอยอด  
การวิเคราะหอะไรไดเลย 

อานมาถึงตรงนี้ หลายทานอาจถึงบทสรุปวา 
การลงทุนในตลาดหลักทรัพยนาจะเปนทางเลือกที่
เสี่ยงเหลือเกิน ในฐานะนักลงทุนรายยอย เราจะไวใจ
ใครได  

ทานคิดไมผิดเลยคะ และนี่คือเหตุผลวาทำไม
เราตองใหความสำคัญกับเรื ่องของ“บรรษัทภิบาล” 
เพราะถาแนวคิดและหลักการเรื่องนี้ ไมเปนที่ยอมรับ
และยึดถือปฏิบัติอยางจริงจังแลว โอกาสในการ
พัฒนาตลาดทุนของไทยจะลดลง 

ขอที่หนึ่ง การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางถูกตอง
และเทาเทียม ทั้งคณะกรรมการและฝายจัดการตอง
ใหความสำคัญกับผู ถ ือหุ นและควรอำนวยความ
สะดวกตาง ๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน
ไดตามกฎหมาย 

ขอที่สอง ในการดำเนินการใด ๆ ตองคำนึงถึง
ประโยชนของผูมีสวนไดเสียหรือ Stakeholder ที ่
เกี่ยวของทุกราย ผูถือหุนอาจเปลี่ยนใจขายหุนวันใด
วันหนึ่ง แตพนักงาน ลูกคา คูคา หรือแมแตชุมชนที่
เราประกอบธุรกิจอยูก็มีสวนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
ของเรา การที่บริษัทมุงแตจะกอบโกยเพื่อประโยชน
ของผูถือหุน โดยไมใหความสำคัญตอ Stakeholders   
ก็มักจะเปนความเจริญเติบโตที่ไมยั่งยืน 

ขอที่สาม บทบาทของคณะกรรมการในฐานะที่
เปนผูแทนผูถือหุนทั้งหมดของบริษัท จึงตองสอดสอง
การดำเนินงานของฝายจัดการ (ซ ึ ่งเปนผู ถ ือหุ น  
รายใหญหรือตัวแทนของผู ถ ือหุ นรายใหญ) และ  
ตองพรอมที่จะทวงติง ตรวจสอบ และคัดคานการ
ดำเนินงานใด ๆ ของฝายจัดการที่ขัดตอกฎหมายหรือ
ไมเปนธรรม โดยคณะกรรมการตองคำนึงถึงประโยชน
ของบริษัท ผูถือหุน และบรรดาผูมีสวนไดเสีย 

ขอที่สี่ องคกรควรดำเนินการใหมี Code of 
Conduct หรือคูมือในการบริหารงานและดำเนินการ
เพื่อใหกรรมการ ฝายจัดการพนักงานนำไปยึดเปน
แนวทางในการปฏิบัติ 

ขอที่หา การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
การตัดสินใจทางธุรกิจเปนเรื่องที่ละเอียดออน และ
บอยครั ้งที ่ไมสามารถชี ้ไดชัดวาเปนการตัดสินใจ  
ที่ดีหรือไม เพราะถาคณะกรรมการหรือฝายจัดการ
ตัดสินใจเรื่องไหนแลว ไดผลดีตามที่คาดไว คงไมมี
บริษัทใดที่ตองลมละลายหรือขาดทุน 

ผูเขียนเห็นวาวิธีการที่จะพิสูจนเจตนาที่ดีและ
จริงใจของคณะกรรมการและฝายจัดการวา ตั ้งใจ
บริหารงานโดยความสุจริต และคำนึงถึงประโยชนของ
ผูถือหุนทุกรายและผูมีสวนไดเสียทุกราย คือการเปด
เผยและรายงานขอมูลทั้งในดานการเงินและดานอื่น ๆ 
อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน 

“บรรษัทภิบาล” ทำไม และเพื่อใคร 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ถามองแนวทางปฏิบัติที่ดีขางตนแลวยอนกลับ
มามองชีวิตจริงที่เห็นและเปนอยู คงเห็นวาไมใชเรื่อง
งาย ในเมื่อกรรมการอิสระเองก็มาจากการแตงตั้งของ
ผู ถ ือห ุ นรายใหญ แม จะม ีการวางกฎเกณฑว า 
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบสำหรับบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะตองไมมีความ  
เกี่ยวพันกับฝายจัดการและผูถือหุนรายใหญ แตคง
ไมมีการเสนอตั้งกรรมการอิสระที่ผู ถือหุ นรายใหญ 
หรือฝายจัดการไมรูจัก 

จริงๆ แลว สังคมไทยทั ้งสังคมราชการและ
สังคมธุรก ิจ ก ็ไม ใช ส ังคมที ่กว างใหญมากมาย  
ผูบริหารระดับสูงสวนใหญรูจักคุนเคยกันทั้งทางตรง
และทางออมเกือบทั้งนั้น แมในระยะหลังเราจะไดเห็น 
“การห ักด ิบ” ระหว างฝ ายจ ัดการก ับกรรมการ  
ตรวจสอบ แตกรณีดังกลาวเปนเรื ่องของขอยกเวน  
มากกวาที่จะเปนหลัก 

ดังนั้น การที่หลักการในเรื่อง “บรรษัทภิบาล” 
จะนำมาใชไดผล คนกลุมแรกที่ตองเล็งเห็นประโยชน 
คือ ผูถือหุนรายใหญนั่นเอง ถาผูถือหุนรายใหญและ
ฝายจัดการไมเชื่อหรือไมเห็นประโยชนของในหลักการ
นี ้ แมจะมีกฎหมายบังคับ ก็ใชวาจะเปนเรื ่องงาย 
เพราะประเด็นเรื่อง “ถูกตองตามกฎหมายแตไมเปน
ธรรม” ก็มีตัวอยางใหเห็นอยูอยางสม่ำเสมอ 

ทางออกของน ักลงท ุนรายย อยในกรณีท ี ่  
ผูบริหารไมไดยึดหลัก “บรรษัทภิบาล” ก็คือการขาย
หุนทิ้ง หรือไมลงทุนในกิจการนั้น ๆ ซึ่งกองทุนซึ่งเปน  
ผูเลนขาใหญในตลาดหลักทรัพยหลาย ๆ แหง อยาง

ในบานเรา กองทุนที่ใหญที่สุดคงหนีไมพน กบข. ก็มี  
นโยบายการลงทุนวาจะไมลงทุนในกิจการที่ผูบริหาร
ไมมี “บรรษัทภิบาล”  

ไมไดเห็นวาเมืองไทยเรามีการทำการศึกษาเชิง
สถิติหรือไมอยางไร แตในตางประเทศไดมีการศึกษา
และเผยแพรผลการศึกษาออกมา นิตยสาร Forbes 
เคยทำการสำรวจแลวพบวา กิจการที่ไดรับการยกยอง
วามี “บรรษัทภิบาล” สูงสุดมีผลตอบแทนการลงทุน
ใหผูถือหุนดีที่สุด ในขณะที่กิจการที่มีปญหาเรื่องนี้ 
เปนกลุมกิจการที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ำกวากลุม
แรกอยางมาก ทางนิตยสาร Business Weeks ก็เคย
ทำการศึกษาในลักษณะที่คลายกัน แตใหนักลงทุน 
และบรรดากองทุนใหคะแนนเรื ่อง “บรรษัทภิบาล” 
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยผลออกมาก็ปรากฏวา 
บรรดาบริษัทที่ไดคะแนนดี ๆ จากนักลงทุนในเรื่องนี้
เปนบริษัทที่มีผลประกอบการดีมาก ๆ 

แลวในเมืองไทยละ มาดูขอมูลนี้ดีกวา บริษัทที่
ปรึกษา McKinsey เคยทำการศึกษาและรายงานใน 
Global Investor Opinion Survey ในป 2002 วาบรรดา
ลูกคากวารอยละแปดสิบของ McKinsey ยินดีที่จะจาย 
Premium ใหกับราคาหุนที่ผูบริหารมี “บรรษัทภิบาล” 
โดย Premium ที่ใหกันมีตั้งแตรอยละสิบเอ็ดของราคา
ตลาด ไปจนถึงรอยละสี่สิบ!!!!!! 

มาถึงตรงนี้ แมแตผูถือหุนรายใหญเองก็นา
จะพอมองออกวาคุมที่จะยึดหลัก “บรรษัท  
ภิบาล” เพราะเปนการเพิ่มมูลคาหุนของกิจการ
ทานไดอยางดีและถูกตองตามกฎหมายดวย 

บรรษัทภิบาล และ ธรรมาภิบาล เปนเรื่องของกระบวนการ ในการที่จะ

ควบคุม กำกับดูแล และขับเคลื่อนบริษัทไปในทิศทางที่เชื่อวาดีที่สุดสำหรับ  
ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกคนอยางถูกตองและเปนธรรม 



บรรษัทภิบาลปลุกไมขึ้น 

โดย Business Thai 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

นับตั้งแตริเริ่มเมื่อป 2545 มีบริษัทยินยอมใหจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการแค 10-11 
แหง ปจจัยหลักมาจากนักลงทุนสนใจแตการเก็งกำไร ราคาหุนอยางเดียว โดยไมไดใหความ
สำคัญกับภาพลักษณขององคกรที่มีความมั่นคงนาเชื่อถือ เขาขายคนไทยลืมงายถึงวิกฤติ
เศรษฐกิจของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อไมนานมานี้ 

“สาเหตุที่ทำให บจ. ยังไมนิยมใหจัดอันดับการ
กำกับดูแลกิจการนั้นอาจจะเปนเรื่องใหมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยในเรื่องการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ
โดยองคกรกลางหรือคนกลางที่ไมไดมีสวนไดเสีย รวม
ทั ้งยังเปนเรื ่องใหมที ่เกิดขึ ้นในโลก” ศ.ดร.วรภัทร  
โตธนะเกษม กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยเรทติ้ง
แอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จำกัด (ทริส) กลาวโดย  
บอกวานับตั้งแตป 2545 ที่ทริสใหบริการการจัดอันดับ
การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Rating 
: CG Rating) เปนตนมา มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.)   
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ใหทริส
ทำการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการแลว 10-11 แหง 
จากปจจุบันที ่ม ี บจ. ในตลาดหลักทรัพยฯ กวา  
400 แหง 

ศ.ดร.วรภัทร บอกดวยวา เทาที่ตรวจสอบพบ
ประเทศอินเดียเพิ ่งมีการจัดอันดับการกำกับดูแล
ก ิจการเพ ียง 3-6 ราย สถาบันจ ัดอ ันด ับความ  
นาเชื ่อถือสแตนดารดแอนดพัวร (เอสแอนดพี) จัด
อันดับกำกับดูแลกิจการทั่วโลกเพียง 30 รายเทานั่น 

นักลงทุนยังใหความสำคัญในเรื่องการจัดอันดับ
ความเชื ่อถือของตราสารมากกวาการพิจารณาถึง
อันดับการกำกับดูแลกิจการ เพราะเปนการวัดถึง
ความสามารถในการชำระหน ี ้ค ืน บางองค กร
อาจสามารถดำเนินธุรกิจใหอยูรอดไดแตไมสามารถ
ชำระหนี้คืนได แตโดยหลักการแลวนักทุนควรจะซื้อ
หุนในบริษัทหรือองคกรที่ไดรับการจัดอันดับการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีหรือในอันดับสูง 

สาเหตุที ่การจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ  
ไมไดรับความนิยมจาก บจ. นั้น เกิดจากหลายสาเหตุ
ดวยกัน นางมนฤดี ไตรตรึงษทัศนา ผูอำนวยการฝาย
จัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทริส เรทติ้งฯ 
ยกตัวอยางกรณีที่ บจ. เองก็ไมมั่นใจวาผลการจัด
อันดับจะอยูที่ระดับใด หากมีการประเมินผลการจัด
อันดับแลวไดในอันดับที่ไมดี ก็อาจจะเกิดการเสีย  
ภาพลักษณของบริษัท หากผลอันดับไดคะแนนไมถึง 
7 บจ. ที่ใหทำการประเมินก็จะตองเสียคาใชจายที่  
เกิดขึ้นเอง 

บจ. อาจกลัวหรือเกิดความกังวลวาจะตองเปด
เผยขอมูลมากเกินไป การจัดอันดับของทริสเรทติ้งฯ 
นั้นจะคอนขางดูรายละเอียดในเชิงลึกเพื่อที่ไดใหผล
การจัดอันดับมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง สมบูรณที่สุด 
รวมถึงกลัวการเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
อาจมีผลตอเรื่องการแขงขันทางธุรกิจ ทั้งที่บางกรณี
คะแนนการจัดอันดับตางกันไมมากนัก เชน 7.58 กับ 
7.70 

การจัดอันดับเปนเรื ่องความสมัครใจ หลาย
องคกรจะมองขามหรือใหความสำคัญนอย เพราะ  
ไมไดมีผลตอราคาหุน อาจเกิดความวิตกในเรื่องความ
ยุงยากที่เตรียมขอมูลใหเขาทำการประเมิน และอาจ
ไมตอสัญญาการประเมิน จากการที ่ไมไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีตอหลังจากสิทธิประโยชนหมดลง 

บรรษัทภิบาลไทยถูกเมิน องคกรธุรกิจไมใหความสำคัญ



คุณธรรม นำธุรกิจ 

“บจ. จัดอันดับการกำกับดูแลกิจการหรือไมนั้น 
เปนเรื่องความสมัครใจ” นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 
รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลาว 
และการพยายามสนับสนุนให บจ. จัดอันดับการ
กำกับดูแลกิจการก็ใหสิทธิพิเศษทางภาษี ขยายสิทธิ
ประโยชนที ่จะไดออกไปจนสิ ้นป 2548 จากเดิมที ่  
สุดสิ้นไปเมื่อปลายป 2547 

บจ. เองก็สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับ
ดูแลทั้ง 15 ขอ และเปดเผยผลการปฏิบัติเหตุผลที่ไม
สามารถปฏิบัติได หากมีในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจำป (56-1) และรายงานประจำป 

ตลาดหลักทรัพยฯ พบวา มี บจ. ถึงรอยละ 90 
ปฏิบัติตามหลักการ 15 ขอไดแลว ป 2548 ตลาดหลัก
ทรัพยฯ จึงศึกษาเพิ่มหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จากเดิมที่เสนอไว 15 ขอ เนนใหเปนไปตามแนวทาง
ในระด ับสากล การให รางว ัล Best Corporate 
Governance Report ในงาน SET Awards ป 2548 
ตลาดหลักทรัพยฯ ยังคงนำผลประเมินการปฏิบัติตาม
หลักการ CG ที่ดี15 ขอมาใช โดยอาจปรับรางวัลให
เหมาะสมเป ดโอกาสให บร ิษ ัทขนาดกลางหร ือ  
ขนาดเล็กดวย 

ที ่ปรึกษาฝายวาณิชธนกิจรายหนึ ่งมองวาที ่  
ผานมาในการพิจารณาถึงการจัดทำหนังสือชี้ชวนเพื่อ
เสนอขายหุนก็ไดมีการนำเรื่องการกำกับดูแลกิจการ 
เขามารวมพิจารณาในการจัดทำ แตนักลงทุนโดย
ทั่วไปมักไมใหความสนใจ มองวาการจัดอันดับไมไดมี
ผลที่จะทำใหราคาหุนหรือผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น 
ตามหลักของการคาที่จะตองเนนในเรื่องกำไร 

การเพ ิ ่มค ุณภาพของบร ิษ ัทท ี ่ เสนอขาย  
หลักทรัพยตอประชาชน (IPO) และบริษัทจดทะเบียน
จะเพิ ่มความเขมงวดเรื ่องคุณภาพของระบบการ

ควบคุมภายในและระบบบัญช ีในการพ ิจารณา
อนุญาตใหบริษัทเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน 
บริษัทขนาดเล็กปองกันและแทรกแซงการทำรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะเอารัด
เอาเปรียบผูถือหุนตรวจสอบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
เสนอแกไขกฎหมายให ก.ล.ต. มีอำนาจกำกับดูแล
ตลาดหลักทรัพย 

แนวทางในการสงเสริมให บจ. มีการจัดอันดับ
การกำกับดูแลกิจการนั้น นางมนฤดีกลาววา ควรหรือ
ไมที่จะบังคับให บจ. ทุกแหงตองทำการจัดอันดับการ
กำกับดูแลกิจการ ซึ่งเห็นวาควรมีการกำหนดให บจ. 
ท ุกแหงจ ัดอันดับ เพื ่อเปนอีกมาตรฐานหนึ ่งให  
นักลงทุนพิจารณา 

นางสาวโสภาวดี กลาววา ควรจูงใจให บจ. 
เห็นความสำคัญของการจัดอันดับเบื้องตนไดพูดคุย  
ก ับทางสมาคมนักว ิ เคราะหหล ักทร ัพย แล ว ให   
น ักว ิเคราะหให ข อมูลเก ี ่ยวกับการจัดอ ันดับกับ  
นักลงทุน เพื ่อใชเปนขอมูลสวนหนึ ่งประกอบการ
ตัดสินใจ 

นักวิเคราะหมองวา การจัดอันดับไมไดแสดงได
ท ั ้ งหมดว าจะสามารถเป นบรรษ ัทภ ิบาลท ี ่ด ี ได   
ทั้ง 100% บจ. ที่ไมไดจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ
ก็ไมไดแสดงวาจะไมไดเปนบริษัทที่ไมมีบรรษัทภิบาลที่
ดีหรือดีนอย หากจะใหมีการบังคับก็ควรกำหนดระยะ
เวลา 

ดร.กองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัทหลักทรัพยเอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) 
มองวา ตลท., ก.ล.ต. และสภาธุรกิจตลาดทุนใหความ
สำคัญในเรื ่องการพัฒนาระบบบรรษัทภิบาลอยาง  

บรรษัทภิบาลปลุกไมขึ้น เมื่อกำไรมีเหนือภาพลักษณ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ตอเนื่องอยูแลวมีการเนนในเรื ่องการเปดเผยขอมูล 
บริษัทใดที ่ม ีบรรษัทภิบาลต่ำก็ควรจะถูกลงโทษ  
จากระบบสังคมและนักลงทุนสถาบัน การจัดอันดับ  
ตองพิจารณาความพรอมในดานตาง ๆ คาใชจาย  
ในการดำเนินงาน การเพิ่ม จำนวนสถาบันที่จะทำ
หนาที่ประเมินผลหรือใหบริการ 

“ในอนาคตอาจจะบังคับ แตในตางประเทศไมมี
ใครทำแบบนี้ หลักใหญนาจะขึ้นอยูกับนักลงทุนเอง  
ที่จะตองใชวิจารณญาณติดตามดูการบริหารงานของ
ผูบริหาร แมมีการจัดอันดับแลวไดในระดับดีแตอาจจะ
มีการกลับหัว 180 องศาได คนที่ถูกตีตราวาดี ก็อาจ
จะเลวได นักลงทุนตองดูแลตัวเอง” 

นาจะใหมีการจัดอันดับของกองทุนตาง ๆ ใน
ประเทศอยางชัดเจน เพื่อใหนักลงทุนสามารถใชขอมูล
เปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ หากมีการจัดอันดับ
กองทุนเกิดขึ้นแลวก็เทากับเปนการพัฒนาทางดาน
การตลาดทุนทางหนึ่งได สงผลดีตอการลงทุนอยางใน
ตางประเทศ 

นายวิศ ิษฐ องคพ ิพ ัฒนกุล รองกรรมการ  
ผู จัดการ ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย  
ทรีนิตี ้ จำกัดบอกวานักวิเคราะหใหความสำคัญใน
เร ื ่ องบรรษ ัทภ ิบาลอย างต อ เน ื ่ อง แนวทางท ี ่  
นักวิเคราะหสามารถชวยพัฒนาระบบบรรษัทภิบาล
อาจดำเนินการไดในหลายแนวทาง เชน รวมมือกันของ
นักวิเคราะหในการชวยติดตามขอมูลตาง ๆ เพื่อปองกัน
การเอาเปรียบนักลงทุนรายยอย ซึ่งในระยะยาวจะ
สรางความมั่นใจ ความนาเชื่อถือใหกับตัว บจ. เอง 
และภาพรวมในการลงทุนตอตลาดหลักทรัพย 

นายประสงค ว ิน ัยแพทย รองเลขาธ ิการ 
ก.ล.ต.มองวา ปจจุบันมี บจ. สามารถปฏิบัติไดเปน
จำนวนมากมีทั้งบริษัทที่ดีและไมดี ยากที่ทำใหทุก 
บจ. ปฏิบัติตามไดทั ้งหมด บจ. ที ่ไมปฏิบัติตาม  
หลักการไมไดหมายความวา หลักการธรรมภิบาล
ที่ทาง ก.ล.ต. และ ตลท. วางไวไมประสบความสำเร็จ 

บริษัททริส เรทติ้งฯ มีการสัมมนาเรื่อง “บรรษัท
ภิบาลในมุมมองของนักลงทุนสถาบันไทย” เมื่อวันที่   
3 มิถุนายน 2547 มีการสรุปผลวิจัย และทำการสำรวจ
ความเห็นผู ร ับผิดชอบบริหารเงินลงทุนของบริษัท  
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ และสถาบันการเงินรวม 30 แหง พบวา 
รอยละ 95 เห็นความสำคัญของการมีบรรษัทภิบาล  
ที่ดี 

ขณะที่นักลงทุนเมื่อจะซื้อขายหุนของ บจ. ใด
นักลงทุนจะใหความสำคัญกับผลประกอบการในอดีต
และความสามารถในการสรางกำไรในอนาคตมาก
ที่สุด รองลงมา คือเรื่องคุณภาพและความนาเชื่อถือ
ของขอมูลที่เปดเผย ตามดวยเรื่องสภาพคลองของหุน 
และการทำหนาที่ของคณะกรรมการและคณะผูบริหาร 
มีนักลงทุนเพียงรอยละ 3 ใชปจจัยดานบรรษัทภิบาล
เปนปจจัยหลักในการพิจารณาลงทุน และรอยละ 87 
ใชเปนเพียงปจจัยประกอบเทานั้น 

พรอมทั้งยังตั้งขอสังเกตอีกดวยวา 1 ใน 3 ของ
กลุมตัวอยางก็ยังลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการ  
ที่ดี ถึงแมจะมีลักษณะของบรรษัทภิบาลที่ไมดี 



สถานการณ 
ปญหาการคอรรัปชัน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

โดยทั่วไปคำวา “คอรรัปชัน” (Corruption) ภาษาไทยใชคำวา “ทุจริต” หมายถึง  
“การฝาฝน การละเมิดกฎหมาย และจริยธรรม รวมถึงการละเวนการปฏิบัติหนาที่  
ที่จะตองกระทำดวย” 1 ความหมายที่ใชกันอยางแพรหลายคือ “การใชอำนาจในตำแหนง
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐโดยไมถูกตองเพื่อประโยชนที่มิควรไดสำหรับตนเองหรือผูอื่น” 2 
แสดงใหเห็นถึงแนวความคิดวาการคอรรัปชันนั้นเกิดจากการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่  
มิใชการใชอำนาจสวนบุคคลแสวงหาผลประโยชนสวนตัว 

สำหรับภาคธุรกิจเอกชน “การคอรรัปชันใน
ภาคเอกชน” อาจหมายถึง “การที ่กรรมการหรือ  
ผูบริหารใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ที่ไดมาจากผูถือ
หุ นหรือตัวแทนผูถ ือหุ นในการบริหารและดำเนิน
นโยบายของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน” 3 

นักวิชาการไดใหแนวคิดเรื่องการคอรรัปชันวา 
การแสวงหาผลประโยชนโดยมิไดจำกัดเฉพาะตัวเงิน 
อาจเปนประโยชนอยางอื่นดวย ตัวอยางเชน การมอบ
หุนไมระบุชื่อผูถือหรือการไดรับสวนลดในการซื้อสินคา
หรือบริการ เปนตน 

(ก) ความเปนมาในอดีต 

ระบบธุรกิจของประเทศไทยในอดีตมีลักษณะ
พื ้นฐานมาจากบริษัทหรือธ ุรก ิจครอบครัว ซ ึ ่งม ี
โครงสรางการถือหุนกระจุกตัวอยูในมือของผูกอตั้ง
บริษัทและสมาชิกในครอบครัวเปนสวนใหญ มีการ
ดำเนินธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ ทำใหการตัดสินใจรวดเร็ว 
การบริหารงานมีความคลองตัวสูง สงผลใหกิจการ
บริษัทมีผลกำไรและเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งในระยะ

แรกธุรกิจเอกชนดังกลาวยังไมค อยมีปญหาการ  
คอรร ัปชันปรากฏใหเห็นมากนัก การคอรร ัปชัน  
ภาคเอกชนในระยะแรกคงจำกัดอยูในวงแคบ ๆ เปน
เรื่องของการไมซื่อสัตยในการประกอบธุรกิจที่มีการ
เอาเปรียบผูบริโภค การคากำไรเกินควร หรือการ
ยักยอก ฉอโกงของพนักงาน หรือผูบริหารที่มีตำแหนง
หนาที่ที่มีโอกาสจะกระทำได การคอรรัปชันในภาค
ธุรกิจเอกชนในระยะแรก ๆ จึงไมคอยปรากฏเปนขาว
ที่ไดรับความสนใจมากนัก 

(ข) สถานการณการคอร รัปชันในภาค
เอกชนของไทยในปจจุบัน มีลักษณะ ดังนี้ 

1) การคอร ร ัปช ันในห างห ุ นส วน บร ิษ ัท 
น ิต ิบ ุคคล ได แก การที ่น ิต ิบ ุคคลนั ้นกระทำการ  
คอรรัปชันเพื่อหวังผลประโยชนตอบแทนแกนิติบุคคล
นั้นเอง หรือการที่กรรมการ หรือผูบริหารของนิติบุคคล
นั้นคอรรัปชัน ยักยอก ฉอโกงนิติบุคคลนั้นเอง หรือ  
ผูถือหุน การตบแตงบัญชีเพื่อปกปดการคอรรัปชัน 
การทำบัญชี 2 ชุดมีตัวเลขไมตรงกัน และการไมออก
ใบเสร็จใหแกผูซื ้อ และการคอรรัปชันเกี ่ยวกับการ  
เสียภาษี เปนตน 

ความหมายและแนวคิดเรื่องการคอรรัปชัน

1 แสวง  บุญเฉลิมวิภาส, การบังคับใชกฎหมายเพื่อปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทย , คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. 2544, น.3 
2 สรุปสาระสำคัญจากอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานการคอรรัปชัน 
3 เดือนเดน  นิคมบริรักษ  และรติกนก  จิตมั่นชัยธรรม, การสัมมนาเรื่อง  สังคมโปรงใสไรทุจริต  กลุมที่  5  บรรษัทภิบาล  
“การคอรรัปชันในภาคธุรกิจกับบรรษัทภิบาลในประเทศไทย”, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, น.2 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

กรณีบริษัทมหาชนจำกัดนั้นยังมีการคอรรัปชัน
ที่เกิดจากการที่กรรมการหรือผูบริหารใชอำนาจใน
ตำแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและ
พวกพอง เครือญาติ แทนที่จะทำเพื่อประโยชนของ
บริษัท หรือผูถือหุนทุกราย ซึ่งที่พบมากมีดังนี้ 4 

ก) การปลอยเงินกูใหแกคนที่รูจัก (Conneted 
Lending) โดยไมมีหลักทรัพยค้ำประกัน ที ่เรียกวา 
Clean Loan ซึ่งเปนกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดบางแหง
มีผลประกอบการไดกำไรสูงมาก แตกลุมผูถือหุนราย
ใหญไมตองการนำผลกำไรมาแบงปนผลใหแกผูถือหุน
รายยอยมากนัก จึงหาวิธีการตาง ๆ ที่จะถายโอนผล
กำไรออกไปกอนที ่จะนำมาเฉลี ่ยปนผลแกผูถือหุ น   
วิธีการหนึ่ง ไดแก การอนุมัติใหปลอยเงินกู หรือให
เครดิตแกนิติบุคคลที่ผูถือหุนรายใหญเปนเจาของหรือ
ใหเครือญาติของตนกูยืมเงินไป โดยไมประสงคที่จะ
ติดตามเง ินคืน การปลอยกู ด ังกลาวมีเพียงการ  
ค้ำประกันโดยบุคคล ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ทำใหคงเหลือ
ผลกำไรนำมาเฉลี่ยแบงปนผลนอยลง 

ข) การถายโอนกำไรระหวางบริษัท (Siphoning 
of Company Fund) มักเปนการถายโอนกำไรจาก
บริษัทที่มีผูถือหุ นรวมทุนหลายรายไปยังบริษัทที่มี  
ผูถือหุนรายใหญเปนเจาของเพียงกลุมเดียว ซึ่งการ
ถายโอนกำไรดังกลาวจะทำใหผูถือหุนรายใหญไมตอง
แบงปนผลกำไรใหแกผูรวมทุน หรือกลุมผูถือหุนราย
อื่น ๆ เชน เมื่อมีผลประกอบการดีมีกำไรมาก ผูถือหุน
รายใหญก็ขอใหบริษัทไปรวมลงทุนในบริษัทที่ผูถือหุน
รายใหญเปนเจาของ กอนที่จะนำผลกำไรมาแบงปน
ใหแกผูถือหุน ทำใหไดรับสวนแบงผลกำไรนอยกวา  
ที่ควร เพราะกำไรสวนใหญถูกถายโอนไปยังบริษัทที่   

ผูถือหุนรายใหญเปนเจาของ หรือบางกรณีก็มีการ
อนุมัติใหซื ้อวัตถุดิบจากบริษัทที ่ผู ถือหุ นรายใหญ  
เปนเจาของ ซึ่งมีราคาสูงกวาทองตลาดมาก เพื่อทำ
กำไรใหแกบริษัทที่ผูถือหุนรายใหญเปนเจาของจำนวน
สูงมาก แตกลับทำใหบริษัทแรกนั้นมีผลกำไรนอยกวา
ที่ควรจะเปนมาก 

ค) การใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนในการคา 
(Insider Trading) เนื่องจากกรรมการหรือผูบริหารของ
บริษัททราบขอมูลเกี ่ยวกับความเปนไปของบริษัท 
ทำใหนักลงทุนที่ใกลชิดสามารถกำหนดทิศทางการ
ลงทุนวาจะขายหุน หรือซื้อหุนของบริษัท กอนที่บริษัท
จะประกาศผลประกอบการ ทำใหนักลงทุนที่ทราบ
ขอมูลวงใน สามารถทำกำไรจากมูลคาหุนที่แตกตาง 
ส วนนักลงทุนท ี ่ ไม ทราบขอมูลวงในไม สามารถ  
เตรียมการไดทัน 

ง) การคอรรัปชันในบริษัทในรูปแบบอื่น ๆ เชน 
การอนุมัติใหผลตอบแทนแกกรรมการ และผูบริหาร  
สูงเกินควร เชน การจายคาเบี้ยประชุมสูงมาก การ
แจกหุ นในราคาพาร หร ือใบจองห ุ น หร ือการท ี ่
กรรมการหรือผูบริหารคากำไรกับบริษัทโดยการซื้อถูก
ขายแพง เปนตน 

2) การคอรรัปชันในสถาบันการเงิน ไดแก 
การที่พนักงานคอรรัปชัน โดยยักยอกเงินในบัญชีลูกคา 
ปลอมเอกสารการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีลูกคา 
หรือการที ่ ผู บร ิหารระดับสูงคอรร ัปชันโดยปลอม
เอกสาร ยักยายถายโอนเงินของธนาคาร หรืออนุมัติ  
สินเชื ่อใหแกพรรคพวกโดยทุจริต ผิดระเบียบหลัก
เกณฑของธนาคาร ซึ่งเปนเหตุใหเกิดหนี้สูญและอาจ
เปนเหตุใหธนาคารและสถาบันการเงินหลายแหงไดรับ

สถานการณปญหาการคอรรัปชัน 

4 เดือนเดน นิคมบริรักษ  และรจิตกนก  จิตมั่นชัยธรรม, เรื่องเดียวกัน, น.8 - 9 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ความเสียหายจนถึงขั้นตองปดกิจการลง และหลาย
แหงตองถูกควบรวมกิจการเขาดวยกัน ตัวอยางเชน 
การคอรรัปชันของผูบริหารระดับสูงในธนาคารกรุงเทพ
พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) บริษัทราชาเงินทุน 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย I.T.F. ซึ ่งกอใหเกิดความ  
เสียหาย นับหมื่นลานบาท และผูบริหารระดับสูงที่
คอรรัปชันก็ไดหลบหนีออกไปตางประเทศจนบางคดี
ขาดอายุความ 

3) การคอรรัปชันในลักษณะอื่นๆ นอกจาก
การคอรรัปชันในหางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคล 
และการคอรรัปชันในสถาบันการเงินแลว ยังมีการ
กระทำความผิดอาญาในภาคเอกชนที่อาศัยเจตนา  
คอรรัปชัน อีกหลายรูปแบบ แตสวนมากจะเปนการ
กระทำความผิดที่มีลักษณะทั่ว ๆ ไป ซึ่งจัดวาเปน 
white collar crime เชน การคอรรัปชันในการซื้อขาย
หลักทรัพย หรือการปนหุน ธุรกิจแชรลูกโซ หรือการ  
กูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชน เปนตน 

(ค) การคอรรัปชันในภาคเอกชนของไทย
ในศตวรรษที่ 21 

การคอรรัปชันในภาคเอกชนของไทยในศตวรรษ
ที่ 21 คาดหมายวาจะมีลักษณะดังนี้ 

1) มีแนวโนมที่จะกระทำความผิดดวยวิธีการที่
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น โดยมีการวางแผนปกปดการ
กระทำความผิดไดอยางแนบเนียน และอาศัยชองวาง
ของกฎหมายทำใหเปนเพียงการผิดสัญญาทางแพง
เทานั้น ซึ่งกวาเหยื่อจะรูตัว ก็มีการยักยายถายโอน
ทรัพยสินที่ไดมาไปยังบุคคลอื่นจนหมด 

2) มีสิ ่งบงชี ้ ผู กระทำความผิดจะมีการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน การโอนเงินทางคอมพิวเตอร 
อินเตอรเน็ต หรือใชระบบการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย
กระทำความผิดมากขึ้น 

3) มีแนวโนมที่จะรวมมือกันกระทำความผิด
เปนกลุ มขบวนการ หรือมีการรวมมือกับองคกร
อาชญากรรม และมีลักษณะขามชาติมากขึ้น เพื่อให



คุณธรรม นำธุรกิจ 

บรรลุวัตถุประสงคในการกระทำความผิด โดยเห็นได
จากกรณีการคอรรัปชันทางการเงินและในตลาดทุนที่มี
การรวมมือกันระหวางกลุมคนไทยกับนักธุรกิจหรือ
กลุมทุนตางชาติ เมื่อไดผลประโยชนจนเปนที่พอใจ
แลวกลุมทุนตางชาติก็รีบถอนตัวออกไป สรางความ
เสียหายไวใหแกระบบเศรษฐกิจเปนมูลคามหาศาล 

4) มีแนวโนมที่จะจัดตั้งบริษัท หรือนิติบุคคล 
เพื่ออำพรางการกระทำความผิดหรือมีลักษณะเปนการ
กระทำความผิดในรูปหางหุนสวน หรือบริษัท ที่เรียก
วา Corporate Crime มากขึ้น เชน ตั้งบริษัทขึ้นมา
ดำเนินกิจการแลวขอสินเชื ่อ หรือสั ่งซื ้อสินคาโดย
อาศัยเครดิต แลวยักยายเงิน หรือทรัพยสินออกไปยัง
บุคคลอื่น หรือตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อรับถายโอนกำไรหรือ
เงินทุนจากบริษัทอื่นเขามา เปนตน 

(ง) ความเสียหายจากการคอรรัปชันในภาค
เอกชนของไทย 

การคอรร ัปชันในภาคเอกชนไดสร างความ  
เสียหายอยางมากแกระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ปรากฏวา ระหวางป พ.ศ. 2535 - 2545 มีการดำเนิน
คดีคอรรัปชันเกี่ยวกับการเงินการธนาคารประมาณ   
46 คดี คิดเปนจำนวนทุนทรัพยประมาณ 42,678 ลาน
บาท และมีการดำเนินคดีคอรรัปชันเกี่ยวกับตลาดทุน
ประมาณ 59 คดี คิดเปนจำนวนทุนทรัพยประมาณ 
9,179 ลานบาท สำหรับคดีคอรรัปชันเกี่ยวกับบัญชี
หางหุนสวนบริษัทระหวางป พ.ศ 2537 - 2541 มี
จำนวนประมาณ 3,539 คดี รวมมูลคาประมาณ   
460 ลานบาท 5 

ตารางแสดงความเสียหายที่เปนตัวเงินคิดเปนรายป ตั้งแต พ.ศ. 2540 - 2543 เฉพาะคดีความผิด
เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพยและการฉอโกงประชาชนของไทย 6 

พ.ศ. 
คดีความผิดเกี่ยวกับการเงิน  

(x ลานบาท) 
คดีเกี่ยวกับหลักทรัพย 

(x ลานบาท) 
คดีฉอโกงประชาชน 

(x ลานบาท) 

2540 
2541 
2542 
2543 

26,500 
8,460 

7 
480 

243 
123 
1,320 
4,187 

n.a.* 
192 
4 
30 

 35,447 5,873 226 

5 สถาบันกฎหมายอาญา เอกสารสรุปผลการสัมมนาโครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยกับปญหาอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ. 10 ป  การดำเนินคดีตลาดเงิน  ตลาดทุนไทย : ประสบความสำเร็จหรือลมเหลวเพียงใด. น.161 - 162 
6 ตัวเลขไดมาจากการการสัมมนา “10  ปการดำเนินคดีตลาดเงิน  : ประสบความสำเร็จหรือลมเหลวเพียงใด  ซึ่งรวบรวมจาก 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ  สำนักงานตำรวจแหงชาติ  สำนักงานอัยการพิเศษ ฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  
สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, ปรากฏขอมูลอยูในเอกสารรายงาน
การสัมมนาฯ น.161 - 163 n.a. = ไมมีขอมูล 

สถานการณปญหาการคอรรัปชัน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

สาเหตุของการคอรรัปชันมีดังนี้ 7 

1) โอกาส ปจจัยที ่เอื ้อตอการคอรรัปชันที ่
สำคัญคือ การมีโอกาสในการกระทำความผิด เชน 
กฎหมายหรือระเบียบไมรัดกุมเพียงพอ มีชองวาง  
ใหสามารถกระทำผิดไดงาย หรือการขาดการควบคุม
บังค ับบัญชาอยางเข มงวดก็เป นสาเหตุท ี ่ทำให  
เกิดการคอรรัปชันไดงาย นอกจากนี้ตำแหนงหนาที่  
ที่สำคัญบางตำแหนงก็มีโอกาสที่จะคอรรัปชันไดงาย 
เชน ผูจัดการฝายสินเชื่อ พนักงานการเงินและบัญชี 
ตลอดจนผูมีอำนาจอนุมัติหรือใชดุลยพินิจตาง ๆ 

2) สิ่งจูงใจ สภาวการณบางอยางอาจถือวา
เปนสิ ่งจูงใจใหเกิดการคอรรัปชันได เชน สภาวะ  
คาครองชีพของผูปฏิบัติงานที่ต่ำไมเพียงพอตอการ
ครองชีพ ปญหาหนี ้ส ินหรือการที ่ต องทำงานอยู  
ภายใตอำนาจอิทธิพลของกลุมบุคคลที่คอรรัปชัน หรือ
การที่มีผูเสนอทรัพยสินเงินทองเปนจำนวนมากพอ  
ใหแกเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงานก็ถือวาเปนสิ ่งที ่จูงใจ  
ใหเกิดการคอรรัปชันไดงาย 

3) ความเสี่ยงภัย หากผูปฏิบัติงานมีอิสระมาก
เกินไปโดยไมมีการตรวจสอบจากบุคคลอื่นจะมีโอกาส
คอรรัปชันไดงาย เนื่องจากโอกาสเสี่ยงที่จะตรวจพบ
หรือถูกจับไดนอย 

4) ความซื่อสัตย ถึงแมในหนวยงาน หรือ
องคกรนั้นจะมีกฎระเบียบรัดกุม มีการตรวจสอบการ
ทำงานอยางเครงครัด ไมเปดโอกาสใหมีการคอรรัปชัน
ได แตหากผู ปฏิบัต ิงานไมมีความซื ่อสัตยอยาง  
เพียงพอแลว การคอรรัปชันก็จะยังคงเกิดขึ้นไดเสมอ 

ปจจัยของการคอรรัปชันมีดังนี้ 8 

(1) การขาดความโปรงใสและขาดการตรวจ
สอบ ความโปรงใสและการตรวจสอบไดนั้นมีความ
เกี่ยวของกับเรื่องสิทธิในการเขาถึงขอมูล โดยปกติการ
คอรรัปชันของเจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บรรดานักการเมืองมักจะมีการวางแผนสลับซับซอน
เปนอยางดี และไมสามารถตรวจสอบได เนื่องจาก
ไมมีกลไกการตรวจสอบเพียงพอที่จะใชควบคุมการใช
อำนาจของบุคคลเหลานั้น นอกจากนี้ การที่เจาหนาที่
ของรัฐมีอำนาจในการใชดุลยพินิจตามตำแหนงหนาที่
ของตนอยางกวางขวางโดยขาดมาตรการตรวจสอบที่
เพียงพอและขาดการถวงดุลที่เหมาะสม ก็อาจเปนการ
เปดโอกาสใหเจาหนาที ่ของรัฐใชดุลยพินิจเพื ่อการ
คอรรัปชันได 

(2) การผูกขาด ในกรณีนี ้เปนเรื ่องของการ
คอรรัปชันโดยเกี่ยวของกับการทำธุรกิจ กลาวคือ เพื่อ
ใหบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวของกับการพัฒนาตาง ๆ ที่ได
รับสัมปทานไดทำงานในโครงการตาง ๆ โดยบริษัท
เหลานี้จะใชวิธีการใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐเพื่อให
บริษัทของตนไดรับสิทธิผูกขาดในการทำงาน 

(3) การไดรับคาตอบแทนการทำงานที่ไม
เหมาะสม ในเรื่องนี้มีความเชื่อกันโดยทั่วไปวาความ
ยากจนเปนปจจัยหนึ่งที่กระตุนใหเจาหนาที่ของรัฐ
เลือกที่จะคอรรัปชันเพื่อใหตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น 
อยางไรก็ตาม มีบางทานโตแยงความคิดเชนนี้เหมือน
กัน เนื่องจากแมวาเจาหนาที่ของรัฐบางคนจะไดรับคา
ตอบแทนการทำงานที่สูงแตก็ยังกระทำการคอรรัปชัน

สาเหตุและปจจัยของปญหาการคอรรัปชัน 

7 สุธี อากาศฤกษ 2525 : ดูใน นิพนธ พัวพงศกร และคณะ ; รายงานการวิจัย เรื่อง คอรรัปชันในวงราชการไทย : กรณีศึกษา
และยุทธศาสตรการตอตานคอรรัปชันในเชิงเศรษฐศาสตร พ.ศ. 2543 น.18 
8 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนากฎหมายปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองคกร (ระยะที่ 2) หัวขอ “การฉอราษฎรบังหลวงและมาตรการในการตอตานองคกรอาชญากรรม” พ.ศ.2547, น.10 
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ดวยเหตุนี้ จึงอาจกลาวไดวามูลเหตุของการคอรรัปชัน
อยูที ่ความโลภเปนสวนใหญ สวนอื่นเปนเพียงสวน
ประกอบ 

(4) การขาดจริยธรรม กลาวคือ ในกรณีที่  
เจาหนาที ่ของรัฐขาดความสำนึกในจริยธรรมและ  
คุณธรรมในการดำเนินชีวิตและการทำงานก็มีโอกาส
สูงที ่เจาหนาที ่ผู น ั ้นอาจถูกชักจูงใหไปกระทำการ
คอรรัปชันไดงาย 

(5) ความโลภ เปนสาเหตุที่เจาหนาที่ของรัฐ
ระดับสูงและนักการเมืองที่รับคาตอบแทนการทำงาน  
ที่สูง และมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจดี แตกลับ
กระทำการคอรรัปชัน ทั้งนี้ เนื่องจากความโลภของ
บุคคลเหลานี้ไมมีขอบเขตจำกัด ไมรูจักความเพียงพอ 
การคอรรัปชันจึงเปนทางเดียวที่สามารถสนองความ
ตองการของบุคคลเหลานี้ได 

ขณะนี ้ยังไมมีกฎหมายที ่ใชบังคับกับการที ่  
ผูบริหารหรือพนักงานใชตำแหนงหนาที่เรียกรับ หรือ
ยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เพื่อกระทำ
การหรือไมกระทำการใดในหนาที่อันเปนปรปกษตอ  
ผลประโยชนของวิสาหกิจอยางเปนระบบ ดังเชน
มาตรการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันใน
ภาครัฐที่ไดกลาวมาแลว 

ในสวนนี ้จะกลาวถึงมาตรการทางกฎหมาย  
ในการปองก ันและปราบปรามการคอร ร ัปช ันใน
วิสาหกิจตอไปนี้ (1) หางหุนสวน (2) หางหุนสวน  
จดทะเบียน (3) หางหุนสวนจำกัด (4) บริษัทจำกัด  
(5) บริษัทมหาชนจำกัด9 (6) บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทร ัพย (7) บร ิษ ัทหลักทร ัพย10 และ  
(8) ธนาคารพาณิชย โดยพิจารณาจากกฎหมายที่
เกี่ยวของ กลาวคือ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติกำหนด
ความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวน
จำกัด บริษัทจำกัดและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 พระราช
บัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 พระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 

เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
และบริษัทหลักทรัพย ไดแก บริษัทจำกัด และบริษัท
มหาชนจำกัด และวิสาหกิจที่ประกอบกิจการธนาคาร
พาณิชยได ตองเปนบริษัทมหาชนจำกัดเทานั้น ดังนั้น 
มาตรการที่กฎหมายสรางขึ้นเพื่อใชกับผูบริหารของ
บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด จึงสามารถนำมา
อนุโลมใชกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
บริษัทหลักทรัพย และธนาคารพาณิชยไดดวย 

9 บริษัทมหาชนจำกัด คือ บริษัทซึ่งตั้งขึ้นดวยความประสงคที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน 
10 บริษัทหลักทรัพย ไดแก บริษัทที่ประกอบธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษา  
การลงทุน การจัดจำหนายหลักทรัพย และการจัดการกองทุนรวม 

สถานการณปญหาการคอรรัปชัน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

1. การปองกันการขัดกันระหวางประโยชน
ของวิสาหกิจกับประโยชนสวนตัวของผูบริหาร 

ประเทศไทยตระหนักวา การที่ผูบริหารวิสาหกิจ
มีผลประโยชนสวนตนขัดกันกับประโยชนของวิสาหกิจ
อาจเปนชองทางใหเกิดการใชตำแหนงหนาที่แสวงหา
ประโยชนโดยทุจริตได ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1038, 1066 และ 1168 และพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 จึง
หามมิใหผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หางหุน
สวนนิต ิบ ุคคล และหางหุ นสวนจำกัด หรือเปน
กรรมการบร ิษ ัทจำก ัดและบร ิษ ัทมหาชนจำก ัด
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันกับกิจการที่ตนเปนผูบริหารหรือเขาเปนหุนสวน
ในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนนิติบุคคล หรือ  
หางหุ นสวนจำกัด หรือเปนกรรมการในบริษัทที ่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ
แขงขันกับกิจการที่ตนเปนผูบริหาร เวนแตไดรับความ
ยินยอมจากหุนสวนหรือที่ประชุมผูถือหุนแลว 

มีขอสังเกตวา กฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาว  
ไมไดกำหนดโทษทางอาญาสำหรับผูบริหารที่ประกอบ
กิจการแขงขัน กฎหมายเพียงแตใหสิทธิหางหุนสวน
สามัญ หางหุ นสวนนิติบุคคล หางหุ นสวนจำกัด 
บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ผูเปนหุนสวน และ  
ผูถือหุนของกิจการเดิมฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจาก
ผูเปนหุนสวนหรือกรรมการที่ประกอบกิจการแขงขัน

และกระทำให  เก ิดความเส ียหายแก ก ิจการของ
วิสาหกิจเทานั้น 

สำหรับมาตรการลงโทษทางอาญาที่เกี ่ยวกับ
การมีผลประโยชนขัดกันนั้น มีการนำมาใชเฉพาะใน
กิจการบริษัทมหาชนจำกัดและธนาคารพาณิชย   
ในกรณี ดังตอไปนี้ 

ในกรณีของบริษัทมหาชนจำกัด หากกรรมการ
ของบริษัทมหาชนจำกัดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดย
ออมจากสัญญาที่บริษัททำขึ้นในรอบบัญชี พระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 88 
และ 203 กำหนดใหกรรมการดังกลาวตองแจงให
บริษัททราบโดยไมชักชาถึงการมีผลประโยชนใน
สัญญาดังกลาว มิฉะนั้นแลว จะตองรับผิดมีระวาง
โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับเดียวกัน มาตรา 89 
และ 204 ยังหามมิใหบริษัทมหาชนจำกัดใหกรรมการ
กูยืมเงินดวย กรรมการ กรรมการผูจัดการ หรือบุคคล
ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทคนใด ฝาฝนขอหาม
นี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือสองเทา
ของจำนวนเงินที่กูยืม สุดแตจำนวนใดมากกวา 

ในกรณีของธนาคารพาณิชย พระราชบัญญัติ
การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มาตรา 12, 43 และ 
46 หามมิใหธนาคารพาณิชยดำเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ใหสินเชื ่อแกกรรมการ 

(2) ประกันหนี้ใด ๆ ของกรรมการ 

(3) จายเงินหรือทรัพยสินอื ่นใหแกกรรมการ
พนักงาน หร ือลูกจ างของธนาคารพาณิชย  เป น  

“คอรรัปชัน”หมายถึง “การฝาฝน การละเมิดกฎหมาย และจริยธรรม 

รวมถึงการละเวนการปฏิบัติหนาที่ที่จะตองกระทำดวย” 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

คาตอบแทนสำหรับการกระทำหรือการประกอบ  
ธุรกิจใด ๆ ของธนาคารพาณิชยนอกจากเงินเดือน 
เงินรางวัล และเงินเพิ่มอยางอื่นที่พึงจายตามปกติ 

(4) ขายหรือใหอสังหาริมทรัพยใด ๆ หรือ
สังหาริมทรัพยที่มีมูลคารวมกันสูงกวาที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกำหนดแกกรรมการ 

(5) ซื ้อทรัพยสินจากกรรมการ 

กรรมการหรือบุคคลใดรับผิดชอบในการดำเนิน
การของธนาคารพาณิชยฝาฝนขอหามเหลานี้ ตอง
ระวางโทษจำคุกที ่ไม เก ินหนึ ่งปหร ือปรับไมเก ิน  
สามแสนบาท 

2. การทำงบดุล 

การทำงบดุลเป นอ ีกมาตรการหนึ ่งในการ
ปองกันการคอรรัปชัน เพราจะทำใหผูถือหุนสามารถ
ทราบสถานะทางการเงินของวิสาหกิจได กฎหมาย
ไทยจึงไดกำหนดใหผูบริหารวิสาหกิจประเภทบริษัท
จำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดตองจัดทำงบดุลทุกรอบ
สิบสองเดือนเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา 
โดยในงบดุลตองมีรายละเอียดเกี ่ยวกับกำไรและ
ขาดทุน จำนวนสินทรัพยและหนี้สินของวิสาหกิจ และ
กำหนดใหตองมีผูสอบบัญชีที ่ไดรับการแตงตั ้งโดย  
ที่ประชุมใหญเปนผูตรวจสอบความถูกตองของงบดุล 

บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือกรรมการ
คนใดที ่ฝาฝนไมจัดทำบัญชีงบดุล หรือไมจัดใหมี  
ผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุล หรือไมนำบัญชีงบดุล
เสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ถือเปนความผิดตอง
ระวางโทษตามกฎหมาย กลาวคือ ตามพระราช
บัญญัติกำหนดความผิดเกี ่ยวกับหางหุ นสวนจด
ทะเบียน หางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด และมูลนิธิ 
พ.ศ. 2499 มาตรา 18 และ 25 ใหบริษัทจำกัด  

ต องระวางโทษปร ับไม  เก ินสองหม ื ่นบาท ส วน
กรรมการตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และ
ตามพระราชบัญญัติบร ิษัทมหาชนจำกัด ผู แทน
นิติบุคคล กรรมการที่รูเห็นเปนใจตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท 

นอกจากนี้ กรรมการ บริษัทจำกัด และบริษัท
มหาชนจำกัด มีหนาที ่ตองจัดสงรายงานประจำป 
พรอมกับสำเนางบดุลที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
ใหญผูถือหุ นไปยังนายทะเบียนดวย การฝาฝนไม
ดำเนินการถือเปนความผิด กลาวคือ ตามพระราช
บ ัญญัต ิกำหนดความผ ิดเก ี ่ยวก ับห างห ุ นส วน  
จดทะเบียน หางหุ นสวนจำกัด บริษัทจำกัด และ
มูลนิธิพ.ศ. 2499 มาตรา 28 ใหกรรมการตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 127 , 191 
และ 222 บัญญัติใหบริษัทมหาชนจำกัด ผู แทน
นิติบุคคล และกรรมการที่รูเห็นเปนใจ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

สำหรับกิจการธนาคารพาณิชย นอกจากตอง
ดำเนินการดังกลาวขางตนแลวพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 มาตรา 16 กำหนดให
ธนาคารต  อ งประกาศงบด ุ ล ไว  ในท ี ่ เป  ด เผย  
ณ สำนักงานของธนาคาร และลงพิมพในหนังสือพิมพ
ดวย 

สำหร ับผู สอบบัญชีซ ึ ่ งม ีหน าท ี ่ตรวจสอบ  
ความถูกตองของงบดุล ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 269 ไดกำหนดบทลงโทษผูสอบบัญชีที่ทุจริต
ไว กลาวคือ ผูสอบบัญชีที่รับรองงบดุล บัญชี หรือ
เอกสารอื่นใดเปนเท็จ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน  
สองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

สถานการณปญหาการคอรรัปชัน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

3. การตรวจสอบ 

ในวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน
จำกัด และธนาคารพาณิชยนอกจากการตรวจสอบ
งบดุลดังกลาวแลวในขอ 2 กฎหมายยังกำหนดใหมี  
ผูตรวจสอบซึ่งเปนบุคคลภายนอกเขามาตรวจสอบ
การดำเนินการของผูบริหารไดอีก กลาวคือ 

ในกรณีของบริษัท ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1215 กำหนดใหผูถือหุนที่มีจำนวน
รวมกันไมนอยกวาหนึ ่งในหาของจำนวนทั ้งหมด
รองขอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเพื่อแตงตั้ง
ผูตรวจสอบการงานของบริษัทได 

ในกรณีบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 128 และ 129 
ใหอำนาจนายทะเบียน (อธิบดีกรมทะเบียนการคา 
กระทรวงพาณิชย) แตงตั้งผูตรวจสอบบริษัทมหาชน
จำกัด ในกรณี ดังตอไปนี้ 

(1) เมื่อผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด หรือ  
ผูถือหุนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูถือหุน
ทั้งหมด รองขอใหแตงตั้งผูตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ
กิจการและฐานะการเงินของบริษัท และการดำเนิน
งานของคณะกรรมการบริหาร 

(2) เมื ่อมีเหตุอันควรสงสัยวา กรรมการหรือ  
ผู บร ิหารของบร ิษ ัทดำเน ินการผ ิดว ัตถ ุประสงค   
ของบริษัทหรือกระทำการทุจริตตอบริษัทหรือผูถือหุน
ของบริษัท หรือการบริหารกิจการของบริษัทอาจกอให
เกิดความเสียหายแกผูถือหุน 

ในกรณีธนาคารพาณิชย พระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 มาตรา 24 ใหอำนาจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และธนาคารแหง
ประเทศไทย แตงตั้งผูตรวจการธนาคารพาณิชยเพื่อ
ตรวจสอบและรายงานกิจการและสินทร ัพยของ
ธนาคารพาณิชย 

1. การถอดถอนกรรมการ 

โดยทั ่วไปแลว การถอดถอนผู บร ิหารของ  
หางหุนสวน หางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนจำกัด 
บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เปนอำนาจของ  
ผู ถ ือห ุ น หร ือท ี ่ประช ุมผู ถ ือห ุ นแต กฎหมายได   
กำหนดมาตรการพิเศษในการถอดถอนผูบริหาร ดังนี้ 

ก) ในกรณีของบริษัทมหาชนจำกัด พระราช-
บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 85 
บัญญัติวา “กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติที ่ประชุมผูถือหุ นดวยความซื ่อสัตยสุจริตและ
ระมัดระว ังร ักษาผลประโยชนของบร ิษ ัท” หาก
กรรมการกระทำการหรือละเวนกระทำการใด อันเปน
เหตุใหบริษัทไดรับความเสียหาย บริษัทหรือผูถือหุนซึ่ง
มีหุนรวมกันไมนอยกวารอยละหาของหุนที่จำหนาย
ทั้งหมดจะขอใหศาลสั่งใหกรรมการคนนั้นออกจาก
ตำแหนงได และมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนจาก
กรรมการคนนั้นดวย 

ข) ในกรณีของธนาคารพาณิชยและของบริษัท
หลักทรัพย พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 
2505 มาตรา 24 ตรี และพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหล ักทร ัพย  พ.ศ.2535 มาตรา 144  
ให อำนาจธนาคารแห งประเทศไทย และคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตาม
ลำดับมีอำนาจสั่งใหธนาคารพาณิชยและบริษัทหลัก
ทรัพยถอดถอนกรรมการได หากปรากฏวาการดำเนิน
การของธนาคารอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกประโยชนของประชาชน 
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2. การดำเนินคดีอาญากับผูที่คอรรัปชัน 

ก) ผูบริหารแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบดวย
กฎหมาย 

พระราชบัญญัต ิกำหนดความผิดเก ี ่ยวก ับ  
หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด 
และมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 41 พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 215 และ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ.2535 มาตรา 311 ตางบัญญัติเปนหลักการ
เดียวกันวา 

บุคคลใดซึ ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจำกัด หรือบริษัท
จำกัด บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย และบริษัทหลักทรัพย กระทำการ
หรือไมกระทำการเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดย
ชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผูอื่นอันเปนการเสีย
หายแกนิติบุคคลดังกลาว ตองระวางโทษ. 

สำหรับอัตราโทษสูงสุดที่กฎหมายกำหนดคือ 
จำคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึง
หนึ่งลานบาท 

แตในกรณีที่กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย และบริษัทหลักทรัพย เปนผูไดรับ
มอบหมายใหจัดการทรัพยสินของวิสาหกิจดังกลาว
หรือทรัพยสินที ่ว ิสาหกิจดังกลาวเปนเจาของรวม  
อยูดวย กระทำผิดหนาที ่ของตนดวยประการใด ๆ  
โดยทุจริตจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชน
ในลักษณะที่เปนทรัพยสินของวิสาหกิจนั้น พระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
มาตรา 307 บัญญัติใหตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหาป
ถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

ข) ผูบริหารกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 

โดยทั ่วไป การปลอม ทำลาย และซอนเรน
เอกสาร เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 188 และ 264 โดยมีอัตราโทษสูงสุด คือ   
จำคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ 

แตหากผูกระทำความผิดเปนผูบริหารในหางหุน
สวนจดทะเบียน หางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัท
มหาชนจำกัด บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
และบริษัทหลักทรัพย พระราชบัญญัติกำหนดความ
ผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจำกัด 
บร ิษ ัทจำกัด และมูลนิธ ิ พ.ศ.2499 มาตรา 42  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 
มาตรา 216 และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 มาตรา 312 กำหนดให
ตองรับโทษหนักขึ้น โดยบัญญัติวา 

บุคคลใดซึ ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
วิสาหกิจดังกลาวกระทำหรือยินยอมใหกระทำการ  
ดังตอไปนี้ 

(1) ทำให  เส ียหาย ทำลาย เปล ี ่ยนแปลง  
ตัดทอน หรือปลอมบัญชีเอกสาร หรือหลักประกัน หรือ 

(2) ลงขอความเท็จ หรือไมลงขอความสำคัญใน
บัญชีหรือเอกสาร ถากระทำหรือยินยอมใหกระทำเพื่อ
ลวงใหวิสาหกิจดังกลาว ผูเปนหุนสวน หรือผูถือหุน
ขาดประโยชนอันควรไดตองระวางโทษตามกฎหมาย
โดยอัตราโทษสูงสุดคือ จำคุกตั้งแตหาปถึงสิบปและ
ปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

สถานการณปญหาการคอรรัปชัน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ค) ผูบริหารยักยอกทรัพย 

ในกรณีที ่ผู บริหารทำการยักยอกทรัพยของ
ว ิสาหกิจ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 
บัญญัติวา “ผูใดครอบครองทรัพยซึ่งเปนของผูอื่นหรือ
ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวยเบียดบังเอาทรัพยเปนของ
ตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผูนั้นกระทำผิดฐาน
ยักยอกทรัพยตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” 

แตหากผู กระทำผิดเปนผู บร ิหารบริษ ัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และบริษัทหลักทรัพย 
บุคคลนั้นตองรับโทษหนักขึ้น เพราะพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 มาตรา 
308 บัญญัติวา กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด  
ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย และบริษัทหลักทรัพยครอบครอง
ทรัพยซึ่งเปนของวิสาหกิจดังกลาว หรือซึ่งวิสาหกิจ  
ดังกลาวเปนเจาของรวมอยูดวยเบียดบังเอาทรัพยนั้น
เปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ตองระวาง
โทษจำคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสน
บาทถึงหนึ่งลานบาท 

ง) การริบทรัพยสินที่ไดมาจากการคอรรัปชัน 

สำหรับทรัพยสินที ่ไดมาจากการคอรร ัปชัน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ใหศาลมีอำนาจ
ริบทรัพยสินดังกลาวได 

แตหากการคอรรัปชันเปนการกระทำความผิด
ฐานยักยอกทรัพยสินของวิสาหกิจ หรือความผิดที่
กระทำโดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย พ.ศ.2505 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ดังกลาวมาแลว  
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542 มาตรา 49 ใหพนักงานอัยการรองขอตอ
ศาลให (1) ทรัพยสินที่ไดมาจากการคอรรัปชัน (2) 
ทรัพยสินที่ไดมาจากการจำหนาย จาย โอน ทรัพยสิน
ที่ไดจากการคอรรัปชัน และดอกผลจากทรัพยสินใน
ขอ (1) และ (2) ตกเปนของแผนดิน 

อนุส ัญญาสหประชาชาติเพ ื ่อต อต านการ  
คอรร ัปชัน (United Nations Convention against 
Corruption) ไดกำหนดหลักการพื้นฐานที่สำคัญหลาย
ประการสำหรับประเทศภาคีสมาชิกในการอนุวัติการ
กฎหมายในประเทศใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ  
เมื่อพิจารณาหลักการดังกลาวและกฎหมายภายใน
ของประเทศไทย พบวาปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมาย
รองรับหลักการสำคัญในอนุสัญญาฯ แลว ดังนี้ 

1 . มาตรการปอง กันการคอร รัป ชัน  
ตามอนุสัญญาฯ ไดกำหนดหลักเกณฑพื้นฐานใหรัฐ
จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบการคอรรัปชันในภาครัฐ 
ซึ่งปจจุบันประเทศไทยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดำรง
ตำแหนงทางการเมือง เพื่อรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง 
อีกทั ้งมีองคกรอิสระอื ่น ๆ ทั ้งในภาครัฐและภาค
เอกชนที่รับผิดชอบการปองกันและปราบปรามการ
คอรรัปชันดวย ในเรื่องการจัดทำประมวลจริยธรรม

การคอรรัปชันภาคเอกชนในระยะแรกคงจำกัดอยูในวงแคบ ๆ เปนเรื่อง

ของการไมซื่อในการประกอบธุรกิจที่มีการเอาเปรียบผูบริโภค การคากำไรเกิน

ควร หรือการยักยอก ฉอโกงของพนักงาน 
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ของเจาพนักงานของรัฐตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพื่อตอตานการคอรรัปชัน ขอ 9 นั้น เจาหนาที่ภาครัฐ
ของประเทศไทยทั้งตำรวจ อัยการ ผูพิพากษา และ
เจาหนาที ่ฝ ายปกครองตางมีกฎระเบียบในแตละ  
หนวยงานอยูแลว ผูที่ฝาฝนจะมีโทษทางวินัยและโทษ
ทางอาญา เรื่องการจัดซื้อจัดจางในภาครัฐที่กำหนดไว
ในอนุสัญญาฯ ขอ 8 ปจจุบันประเทศไทยมีระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี ่ยวกับการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542 กำหนดแนวทาง
ไวสอดคลองกับอนุสัญญาฯ แลว 

2. การกำหนดใหการคอร รัป ชันเปน  
ความผิดอาญา เชน การใหสินบนเจาหนาที่ของรัฐ
และการที่เจาหนาที ่ของรัฐยักยอกทรัพยสินของรัฐ 
กฎหมายไทยไดบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิด
ดังกลาวไวในประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมาย
พิเศษบางฉบับ เชน พระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542 
ซึ่งเอาผิดทางอาญากับบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวของกับ
เสนอราคาตอหนวยงานร ัฐท ี ่ ได กระทำการเพ ื ่อ
ประโยชนแกผูมีสิทธิทำสัญญากับหนวยงานของรัฐ
โดยหลีกเลี ่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือ  
โดยการเอาเปรียบหนวยงานของรัฐ อยางไรก็ตาม 
ความผิดฐานใหม ๆ ตามอนุสัญญาฯ เชน เรื่องการ  
ใหทรัพยสินแกเจาหนาที ่ของรัฐตางประเทศหรือ  
เจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ (Foreign Public 
Officials and Officials of Public International 
Organizations) ถือเปนเรื่องใหมที่ประเทศไทยจำตอง
ตระหนักถึงและพิจารณาปรับเปลี ่ยนกฎหมายใน
ประเทศใหสอดคลองกับความผิดฐานดังกลาว 

3. การริบ ยึด และอายัดทรัพย สิน  
ที่เกี่ยวของกับการคอรรัปชัน ตามกฎหมายไทยนั้น
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.2542 ไดจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ง. พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ไดจัดตั้งคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ขึ้น และยังไดกำหนดหลักเกณฑโดยละเอียด
เกี ่ยวกับมาตรการยึด อายัด และริบทรัพยไว ซึ ่ง
มาตรการดังกลาวสอดคลองกับหลักการในอนุสัญญาฯ 
ขอ 31 แลว 

4. มาตรการคุมครองพยาน ปจจุบันประเทศ
ไทยมีประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติ
คุ มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ซึ ่งมีสาระ
สำคัญสอดคลองกับอนุสัญญาฯ ขอ 32 

5. การสงผูรายขามแดน ประเทศไทยมี  
พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ.2472 และ  
สนธิสัญญาเรื่องการสงผูรายขามแดนกับตางประเทศ
รวม 10 ฉบับ อีกทั ้งกำลังจัดทำพระราชบัญญัติ  
ส งผู ร ายขามแดนฉบับใหม ซ ึ ่งจะสอดคลองกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานการคอรรัปชัน
มากยิ่งขึ้น 

6. การโอนตัวนักโทษ ประเทศไทยไดบังคับ
ใชพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความรวมมือระหวาง
ประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา 
พ.ศ.2527 และสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษกับประเทศ
ตาง ๆ กวา 20 ประเทศ ซึ่งมีหลักการสอดคลองกับ
ขอ 45 ของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานการ
คอรรัปชัน 

7. การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  
ซึ่งกันและกันระหวางประเทศ ปจจุบันประเทศไทย
มีพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ.2535 และสนธิสัญญาความรวมมือ
ระหวางประเทศในเรื ่องทางอาญากับตางประเทศ   
รวม 10 ฉบับ ซึ่งมีหลักการสอดคลองกับอนุสัญญาฯ  
ขอ 46 

สถานการณปญหาการคอรรัปชัน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

1. เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ 
ปจจุบันประเทศไทยไดนำวิธีการขนสงภายใตการ
ควบคุม (Controlled Delivery) การดักฟงทางโทรศัพท
หร ือเคร ื ่องม ือทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส  (E lectronic 
Survei l lance) และว ิธ ีการล อซ ื ้อ (Undercover 
Aperation) มาใชในคดีเกี ่ยวกับยาเสพติด อยางไร
ก็ตาม ประเทศไทยยังไมไดนำมาตรการดังกลาวมาใช
ในคดีเกี่ยวกับการคอรรัปชันดวย 

2. มาตรการเกี่ยวกับการคืนทรัพย สิน 
(Return of Assets) อนุสัญญาฯ ขอ 57 ไดแบงการ
คืนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการคอรรัปชันที่ถูกริบแก  
ร ัฐต างประเทศที ่ร องขอเปน 3 กรณี กลาวคือ  
(1) กรณีเปนการยักยอกเงินของรัฐตางประเทศ หรือ
เปนการฟอกเงินที่เปนของรัฐตางประเทศที่ถูกยักยอก 
ใหคืนเงินหรือทรัพยสินนั้นแกรัฐตางประเทศที่เปน
เจาของและรองขอ (2) กรณีเปนทรัพยสินที่ไดจากการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการคอรรัปชัน (Proceeds of 
Crime) ตามที่ระบุไวในอนุสัญญาฯ ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมใหคืนทรัพยสินดังกลาวแกรัฐที่รองขอ 
หากรัฐนั้นสามารถแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเชนวา 
หรือเมื่อรัฐที่ถูกรองขอเห็นวารัฐที่รองขอคืนทรัพยสิน
ไดรับความเสียหายจริง และ (3) กรณีทรัพยสินที่
เกี ่ยวของกับการคอรรัปชันอื ่น ๆ อนุสัญญาฯ ให  
ดุลยพินิจแกรัฐที ่ถูกรองขอโดยใหพิจารณาการคืน
ทรัพยสินที่ถูกริบแกรัฐที่รองขอเปนลำดับแรก หรือจะ
คืนทรัพยสินเชนวาแกเจาของโดยชอบดวยกฎหมาย 
หรือจายเปนคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายจากการ
คอรรัปชันก็ได 

3. ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทาง
อาญาเกี่ยวกับการริบทรัพยสิน อนุสัญญาฯ กำหนด
มาตรการและวิธีการเฉพาะใหประเทศผูรับคำรองขอ
ใหความชวยเหลือในการแจง ติดตาม อายัด หรือ  
ยึดทรัพยสิน ซึ่งเปนการพัฒนาขั้นตอนการดำเนินการ
ของประเทศที่ถูกรองขอในเรื ่องการใหความรวมมือ
เกี ่ยวกับการริบทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
กวาหนาที ่ปกติตามสนธิสัญญาทวิภาคีเรื ่องความ  
รวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา 

4. การรวบรวมขอมูลหรือการสรางระบบ
ฐานขอมูลและสถิติของการคอรรัปชัน อนุสัญญา
สหประชาชาติเพื ่อตอตานการคอรร ัปชัน ขอ 61 
กำหนดใหมีการสรางวิธีการมาตรฐานในการรวบรวม
ขอมูลหรือการสรางระบบฐานขอมูลและสถิติของการ
คอรรัปชันขึ้น ในปจจุบันระบบฐานขอมูลอาชญากรรม
เกี่ยวกับการคอรรัปชันของประเทศไทยยังไมมีความ
สมบูรณเทาที่ควร ประกอบกับยังไมมีมาตรการทาง
กฎหมายหรือทางการปฏิบัติที ่เปนรูปธรรมในการ
ดำเนินการเพื ่อรวบรวม แลกเปลี ่ยนและวิเคราะห
ขอมูลการคอรรัปชันอยางครอบคลุม ครบถวน และ  
มีประสิทธิภาพ 

หลังจากการลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพื่อตอตานการคอรรัปชันในป พ.ศ.2546 ประเทศไทย
ได ตระหน ักถ ึงพ ันธกรณีท ี ่จะต องนำมาตรการ  
ใหม ๆ ในอนุสัญญาฯ มาพัฒนากฎหมายภายใน
ประเทศใหสอดคลองในเรื่องตาง ๆ ยิ่งขึ้น ดังนี้ 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

1. การคืนทรัพย สินที่เ กี่ยวของกับการ
คอรรัปชันที่ถูกริบ 

เรื ่องการริบทรัพยสินนี ้ตามพระราชบัญญัติ
ความรวมมือระหวางประเทศในเร ื ่องทางอาญา 
พ.ศ.2535 ใหนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดย
อนุโลม ซึ่งมาตรา 33 และ 34 ของประมวลกฎหมาย
อาญากำหนดใหตองริบบรรดาทรัพยสินที่ไดใชในการ
กระทำผิดเกี่ยวกับการคอรรัปชัน หรือไดใหเพื่อจูงใจ
บุคคลใหกระทำความผิดหรือเพื่อเปนรางวัลในการที่
บุคคลไดกระทำความผิดโดยใหตกเปนของแผนดิน 
และใหศาลมีอำนาจใชดุลยพินิจสั่งใหริบทรัพยสินซึ่ง
บุคคลไดมาโดยการทำความผิดดวย โดยมีขอยกเวน
บทบัญญัติดังกลาวในกรณีที่ทรัพยสินนั้นเปนของผูอื่น
ที่มิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทำความผิด 

เม ื ่ อพ ิจารณาประกอบก ับหล ักการตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานคอรรัปชัน ขอ 57 
ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวากฎหมายไทยสอดคลอง
กับขอบทของอนุสัญญาฯ ที่ใหคืนทรัพยสินที่เกี่ยวของ
กับการคอรรัปชันที่ถูกริบแกรัฐตางประเทศที่รองขอ 
ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นเปนเงินของรัฐตางประเทศที่ถูก
ยักยอกมาหรือเปนทรัพยสินที่ไดจากการฟอกเงินที่เปน
ของรัฐตางประเทศที่ถูกยักยอกมา เพราะถือวาเงิน
หรือทรัพยสินนั้นเปนของรัฐตางประเทศที่ไมไดรูเห็น
เปนใจดวยในการคอรรัปชัน สวนกรณีทรัพยสินที่ได
จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคอรรัปชันตามที่
ระบุในอนุสัญญาฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  
ซึ่งตามอนุสัญญาใหคืนแกรัฐที่รองขอดวย โดยมีเงื่อนไข
วารัฐนั้นตองสามารถแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้น
หรือสามารถแสดงใหรัฐที่ถูกรองขอเห็นวาตนไดรับ
ความเสียหายจริงนั้น กฎหมายไทยยังไมสอดคลอง
กับขอบทของอนุสัญญาฯ เนื่องจากตามกฎหมายไทย

การที่จะขอคืนทรัพยสินที่ไดจากการกระทำความผิดที่
ถูกริบดังกลาวได นอกจากรัฐตางประเทศจะตองแสดง
เรื่องกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินแลวยังตองพิสูจนดวยวา
มิไดรูเห็นเปนใจดวยในการคอรรัปชัน และเงื่อนไขตาม
กฎหมายไทยนี้ใชกับกรณีทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการ
คอรรัปชันกรณีอื ่น ๆ ดวย ดังนั ้น หากจะพัฒนา
กฎหมายไทยใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ อยาง
สมบูรณ ในอนาคตประเทศไทยอาจตองพิจารณา
แกไขกฎหมายเรื ่องการริบทรัพยสินโดยเฉพาะที ่
เกี่ยวของกับการคอรรัปชัน 

2. ความรวมมือระหวางประเทศในการ  
ริบทรัพยสิน 

ตามพระราชบัญญัติความรวมมือระหวาง
ประเทศในเรื ่องทางอาญา พ.ศ.2535 มาตรา 33 
กำหนดใหการริบทรัพยสินตามคำรองขอของรัฐตาง
ประเทศจะตองมีการแสดงวามีคำพิพากษาของศาล
ของรัฐตางประเทศที่รองขอขอใหริบหรือยึดทรัพยสิน
ดังกลาว ซ ึ ่งมาตรการเช นว าน ี ้ เป นอ ุปสรรคตอ  
ผู ประสานงานกลางที ่จะขอใหศาลไทยมีคำสั ่งร ิบ
เพราะศาลตางประเทศอาจจะยังไมมีคำพิพากษา  
ดังกลาว หรือกรณีที่รัฐตางประเทศรองขอใหมีการ
อายัดทรัพยสินไวชั่วคราวแตยังไมมีคำพิพากษาของ
ศาลใหริบ ผูประสานงานจะมีอุปสรรคในการดำเนิน
การเชนกัน ดังนั ้น การใหความชวยเหลือระหวาง
ประเทศในเรื่องทางอาญาจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหาก
มีการแกไขมาตรา 33 ใหผูประสานงานกลางมีอำนาจ
อายัดหรือริบทรัพยสินใหรัฐตางประเทศที่รองขอไดใน
กรณีที่รัฐผูรองมีหลักฐานวาสามารถพิสูจนใหศาลไทย
เปนที่นาพอใจและแนนแฟน วาทรัพยสินที่เคลื่อนยาย
เข ามาในประเทศไทยเก ี ่ยวข องก ับรายได จาก
อาชญากรรมหรือเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดทางอาญาจริง 

สถานการณปญหาการคอรรัปชัน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

3. การรวบรวมขอมูลหรือการสรางระบบ
ฐานขอมูลและสถิติของการคอรรัปชัน 

ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีระบบฐานขอมูล
เกี ่ยวกับการคอรรัปชันโดยเฉพาะ ขอมูลเกี ่ยวกับ
อาชญากรรมสวนใหญอยูในรูปของระบบทะเบียน
ประวัติอาชญากร แตฐานขอมูลดังกลาวยังไมเพียงพอ
ตอการปราบปรามการคอรร ัปชัน เนื ่องจากการ  
คอรรัปชันในปจจุบันไดกระทำขึ้นอยางเปนขบวนการ
และมีรูปแบบซับซอน โดยบางครั้งอาจเกี่ยวพันกับ
องคกรอาชญากรรมขามชาติ ประเทศไทยจึงมีความ
จำเปนตองมีองคกรของรัฐที่จัดทำระบบฐานขอมูลการ
คอรรัปชันของทุกหนวยงานในเชิงบูรณาการ ซึ่งระบบ
ดังกลาวอาจจะจัดใหเชื ่อมโยงกับฐานขอมูลของ
องคกรอาชญากรรมขามชาติดวย ทั้งนี้ เพื่ออำนวย
ความสะดวกแกเจาหนาที ่ของรัฐในการคนหาและ
ติดตามตัวผูกระทำความผิดและทรัพยสินที่เกี่ยวของ
กับการคอรรัปชัน 

4. การสืบสวนสอบสวนรวม 

ในเรื่องการสืบสวนสอบสวนรวมนี้ ประเทศไทย
ไดมีพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
ซึ่งกำหนดใหถือวาความผิดเฉพาะเรื่อง เชน ความผิด
อาญาที่มีความซับซอน ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง

ของประเทศ ความผิดขามชาติ และคดีที่มีอิทธิพลเปน
คดีพิเศษ ซึ่งมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
กำหนดวา ในการสอบสวนคดีความผิดขามชาติ   
และคดีที่มีผูมีอิทธิพลเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน 
จะตองมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมารวม
ทำการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดวย 

อยางไรก็ตาม อนุสัญญาสหประชาชาติเพื ่อ  
ตอตานการคอรรัปชัน ขอ 49 ไดกำหนดแนวทางการ
สืบสวนสอบสวนรวมกันระหวางหนวยงานยุติธรรมใน
แตละประเทศสมาชิก โดยสนับสนุนใหประเทศสมาชิก
จัดทำสนธิสัญญาแบบพหุภาคีหรือทวิภาคีเพื่อใหมี
การจัดตั้งหนวยงานสืบสวนสอบสวนรวมกันระหวาง
ประเทศ (Joint Investigative Bodies) ขึ้น การจัดตั้ง
หนวยงานดังกลาวอาจทำขึ้นระหวางประเทศสมาชิก
สำหรับคดีใดคดีหนึ่งเปนการเฉพาะก็ได ซึ่งที่ผานมา
ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายหรือมาตรการรองรับใน
เรื่องนี้ 

 

 

ที่มา : รายงานของประเทศไทย 

การประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั ้งที ่ 11   
วันที่ 18-25 เมษายน พ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย “การผนึกกำลังและการโตตอบ : การดำเนิน
กลยุทธรวมกันในการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา” 



 
ภาคผนวก 
• พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
• ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
• แนวปฏิบัติในการปองกันการทุจริต 
• จรรยาบรรณภาคธุรกิจของกลุมเอเปก
• เครื ่องมือจรรยาบรรณดานการตอตานคอรรัปชันขององคกร 
 ระหวางประเทศ
• เครื ่องมือจรรยาบรรณดานการตอตานคอรรัปชันขององคกร 
 ในประเทศไทย
• คณะกรรมาธิการวาดวยการตอตานการทุจริต
• ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเดนหอการคาไทย กับ 12  
 นักธุรกิจแบบอยาง

สำนักงาน ป.ป.ช. 

พระราชบัญญัติ 
วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การเสนอราคา” หมายความวา การยื่นขอเสนอเพื่อเปนผูมีสิทธิทำสัญญากับหนวยงานของรัฐอันเกี่ยวกับ
การซื้อ การจาง การแลกเปลี่ยน การเชา การจำหนายทรัพยสิน การไดรับสัมปทาน หรือการไดรับสิทธิใด ๆ 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและไดรับเงิน
อุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากรัฐ 

“ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง” หมายความวา 

(๑) นายกรัฐมนตรี 

(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 



ภาคผนวก 

คุณธรรม นำธุรกิจ 

(๓) สมาชิกวุฒิสภา 

(๔) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 

(๕) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 

(๖) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น 

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

มาตรา ๔ ผูใดตกลงรวมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงคที่จะใหประโยชนแกผูใดผูหนึ่งเปนผูมีสิทธิ 
ทำสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือโดยการกีดกันมิใหมีการเสนอ
สินคาหรือบริการอื่นตอหนวยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแกหนวยงานของรัฐ อันมิใชเปนไปในทางการ
ประกอบธุรกิจปกติ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับรอยละหาสิบของจำนวนเงินที่มีการเสนอ
ราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทำความผิดนั้น หรือของจำนวนเงินที่มีการทำสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแต
จำนวนใดจะสูงกวา 

ผูใดเปนธุระในการชักชวนใหผูอื่นรวมตกลงกันในการกระทำความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ผูนั้นตอง 
ระวางโทษตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๕ ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกผูอื่นเพื่อประโยชนในการ
เสนอราคา โดยมีวัตถุประสงคที่จะจูงใจใหผูนั้นรวมดำเนินการใด ๆ อันเปนการใหประโยชนแกผูใดผูหนึ่งเปนผูมี
สิทธิทำสัญญากับหนวยงานของรัฐ หรือเพื่อจูงใจใหผูนั้นทำการเสนอราคาสูงหรือต่ำจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตาม
ลักษณะสินคา บริการ หรือสิทธิที่จะไดรับ หรือเพื่อจูงใจใหผูนั้นไมเขารวมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอ
ราคา ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับรอยละหาสิบของจำนวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดใน
ระหวางผูรวมกระทำความผิดนั้นหรือของจำนวนเงินที่มีการทำสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจำนวนใด  
จะสูงกวา 

ผูใดเรียกรับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดเพื่อกระทำการตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปน  
ผูรวมกระทำความผิดดวย 

มาตรา ๖ ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหจำยอมรวมดำเนินการใด ๆ ในการเสนอราคาหรือไมเขารวมในการเสนอ
ราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือตองทำการเสนอราคาตามที่กำหนด โดยใชกำลังประทุษรายหรือขูเข็ญดวย
ประการใด ๆ ใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญหรือบุคคล
ที่สามจนผูถูกขมขืนใจยอม เชนวานั้นตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับรอยละหาสิบของจำนวน
เงินที ่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทำความผิดนั ้น หรือของจำนวนเงินที ่มีการทำสัญญากับ  
หนวยงานของรัฐแลวแตจำนวนใดจะสูงกวา 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

มาตรา ๗ ผูใดใชอุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดเปนเหตุใหผูอื่นไมมีโอกาสเขาทำการเสนอ
ราคาอยางเปนธรรมหรือใหมีการเสนอราคาโดยหลงผิด ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับรอยละ
หาสิบของจำนวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดระหวางผูรวมกระทำความผิดนั้น หรือของจำนวนเงินที่มีการทำ
สัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจำนวนใดจะสูงกวา 

มาตรา ๘ ผูใดโดยทุจริตทำการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐโดยรูวาราคาที่เสนอนั้นต่ำมากเกินกวาปกติ 
จนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตามลักษณะสินคาหรือบริการ หรือเสนอผลประโยชนตอบแทนใหแกหนวยงานของรัฐ  
สูงกวาความเปนจริงตามสิทธิที่จะไดรับ โดยมีวัตถุประสงคเปนการกีดกันการแขงขันราคาอยางเปนธรรม และการ
กระทำเชนวานั้นเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาได ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป 
และปรับรอยละหาสิบของจำนวนเงินที่มีการเสนอราคา หรือของจำนวนเงินที่มีการทำสัญญากับหนวยงานของรัฐ
แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา 

ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาไดตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหหนวยงานของรัฐตองรับภาระ
คาใชจายเพิ่มขึ้นในการดำเนินการใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคของสัญญาดังกลาว ผูกระทำผิดตองชดใช  
คาใชจายใหแกหนวยงานของรัฐนั้นดวย 

ในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ ถามีการรองขอใหศาลพิจารณา
กำหนดคาใชจายที่รัฐตองรับภาระเพิ่มขึ้นใหแกหนวยงานของรัฐตามวรรคสองดวย 

มาตรา ๙ ในกรณีที่การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้เปนไปเพื่อประโยชนของนิติบุคคลใด  
ใหถือวาหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น 
หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้นเปนตัวการรวมในการกระทำความผิดดวย เวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนมีสวนรูเห็นในการกระทำความผิดนั้น 

มาตรา ๑๐ เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใดซึ่งมีอำนาจหรือหนาที่ในการอนุมัติ การพิจารณา หรือการ
ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาครั้งใด รูหรือมีพฤติการณปรากฏแจงชัดวาควรรูวาการเสนอราคาใน
ครั้งนั้นมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ละเวนไมดำเนินการเพื่อใหมีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับ
การเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิดฐานกระทำความผิดตอตำแหนงหนาที่ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป 
และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา ๑๑ เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใด หรือผูไดรับมอบหมายจากหนวยงานของรัฐผูใดโดยทุจริต
ทำการออกแบบ กำหนดราคา กำหนดเงื่อนไข หรือกำหนดผลประโยชนตอบแทน อันเปนมาตรฐานในการเสนอ
ราคาโดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อชวยเหลือใหผูเสนอราคารายใดไดมี
สิทธิเขาทำสัญญากับหนวยงานของรัฐโดยไมเปนธรรม หรือเพื่อกีดกันผูเสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขัน
ในการเสนอราคาอยางเปนธรรม ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
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มาตรา ๑๒ เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ 
โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแกผูเขาทำการเสนอราคารายใดใหเปนผูมีสิทธิ
ทำสัญญากับหนวยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทำผิดตอตำแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหาปถึง  
ยี่สิบป หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา ๑๓ ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง หรือกรรมการหรืออนุกรรมการในหนวยงานของรัฐซึ่งมิใชเปน  
เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใด กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ ตอเจาหนาที่ใน
หนวยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหรือหนาที่ในการอนุมัติ การพิจารณา หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เสนอราคาเพื่อจูงใจหรือทำใหจำยอมตองยอมรับการเสนอราคาที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   
ใหถือวาผูนั้นกระทำความผิด ฐานกระทำผิดตอตำแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป หรือจำคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่เปนความผิด  
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีพฤติการณปรากฏแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกลาวหารองเรียนวาการดำเนินการซื้อ 
การจาง การแลกเปลี่ยน การเชา การจำหนายทรัพยสิน การไดรับสัมปทานหรือการไดรับสิทธิใด ๆ ของหนวยงาน
ของรัฐครั้งใด มีการกระทำอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทำการสอบสวน  
ขอเท็จจริงโดยเร็ว และถาเห็นวามีมูลใหดำเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผูกระทำความผิดเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือผูดำรงตำแหนงทางการเมืองตามกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการกับผูนั้นตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(๒) ในกรณีที่เปนบุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (๑) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการกลาวโทษ  
บุคคลนั้นตอพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตอไป ในการดำเนินการของพนักงานสอบสวนใหถือรายงานการ
สอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหลัก 

(๓) ในกรณีที่การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทำของเจาหนาที่ของรัฐหรือผูดำรง
ตำแหนงทางการเมือง (๑) และบุคคลอื่นที่ลักษณะคดีมีความเกี่ยวเนื่องเปนความผิดเดียวกัน ไมวาจะเปนตัวการ 
ผูใช หรือ ผูสนับสนุน ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลเกี่ยวของ
ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจดำเนินการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทำ
ความผิด และเมื่อดำเนินการเสร็จใหสงรายงานเอกสารและความเห็นไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการ
ใหมีการฟองคดีในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีสำหรับผูที่กระทำความผิดนั้น โดยใหถือวารายงาน

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสำนวนการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถา  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการกระทำความผิดดังกลาวสมควรใหดำเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงผลการสอบสวนขอเท็จจริงไปยัง  
พนักงานสอบสวนเพื่อเปนผูดำเนินคดีตอไป 

 การดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเปนการตัดสิทธิผูเสียหายหรือหนวยงานของรัฐที่เสียหายจาก 
การกระทำความผิดในการเสนอราคา ในการรองทุกขหรือกลาวโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๕ ในการสอบสวนเพื ่อดำเนินคดีอาญาแกผู กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ให  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจดังตอไปนี้ 

(๑) แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะ
เอาตัวผูกระทำผิดมาฟองลงโทษ 

(๒) มีคำสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเปนแกการ
รวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี ่ยวของจากบุคคลใด  
หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคำเพื่อประโยชนในการสอบสวน 

(๓) ดำเนินการขอใหศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานที่ทำการหรือสถานที่อื่นใด 
รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาที่มีการ
ประกอบกิจการ เพื่อตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับ
เรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดำเนินการไมแลวเสร็จในเวลาดังกลาวใหสามารถดำเนินการตอไปไดจนกวา
จะแลวเสร็จ 

(๔) ดำเนินการขอใหศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อใหมีการจับและควบคุมตัวผูถูกกลาวหา ซึ่งระหวาง
การไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทำความผิดหรือเปนผูซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหา  
มีมูล เพื่อสงตัวไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตอไป 

(๕) ขอใหเจาพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนดำเนินการตามหมายของศาลที่ออกตาม (๓) หรือ (๔)  

(๖) กำหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี ่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนการกระทำ  
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และการประสานงานในการดำเนินคดีระหวางคณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงาน
สอบสวน และพนักงานอัยการ 
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ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ใหประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. เปนพนักงาน  
ฝายปกครอง หรือตำรวจชั้นผูใหญ และมีอำนาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และเพื่อประโยชนในการสอบสวน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจแตงตั้งอนุกรรมการ 
หรือพนักงานเจาหนาที่ดำเนินการตามอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได ในกรณีเชนวานี้ใหอนุกรรมการ
หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงานการสอบสวนใหสำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีตอไป  
การดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งฟองหรือสั่งไมฟองของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ใหถือวาบทบัญญัติที่กำหนดเปนอำนาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติหรือ  
ผูวาราชการจังหวัด เปนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มาตรา ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 ชวน หลีกภัย 

 นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่ในการจัดหาสินคาและบริการไมวา
ดวยวิธีการจัดซื้อ หรือการจัดจาง หรือวิธีอื่นใดของหนวยงานของรัฐทุกแหงนั้นเปนการดำเนินการโดยใชเงิน  
งบประมาณเงินกูเงินชวยเหลือ หรือรายไดของหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนเงินของแผนดิน รวมทั้งการที่รัฐใหสิทธิ  
ในการดำเนินกิจการบางอยางโดยการใหสัมปทานอนุญาตหรือกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันก็เปนการดำเนินการ
เพื่อประโยชนสาธารณะอันเปนกิจการของรัฐ ฉะนั้น การจัดหาสินคาและบริการ รวมทั้งการใหสิทธิดังกลาว  
จึงตองกระทำอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีการแขงขันกันอยางเสรีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐ แตเนื่องจากการ
ดำเนินการที่ผานมามีการกระทำในลักษณะการสมยอมในการเสนอราคา และมีพฤติการณตาง ๆ อันทำใหมิไดมี
การแขงขันเสนอประโยชนสูงสุดใหแกหนวยงานของรัฐอยางแทจริงและเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ 
นอกจากนั้น ในบางกรณีผูดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐก็มีสวนรวมหรือมีสวนสนับสนุนในการ
ทำความผิด หรือละเวนไมดำเนินการตามอำนาจหนาที่ อันมีผลทำใหปญหาในเรื่องนี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  
จึงสมควรกำหนดใหการกระทำดังกลาวเปนความผิดเพื่อเปนการปราบปรามการกระทำในลักษณะดังกลาว  
รวมทั้งกำหนดลักษณะความผิดและกลไกในการดำเนินการเอาผิดกับผูดำรงตำแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่
ของรัฐเพื่อใหการปราบปรามดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา 

ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจึงกำหนดหลักเกณฑ
และจำนวนทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยา ไวดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื ่อง  
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

จากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  
ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ  
การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ขอ ๔ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสินหรือ 
ประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแต
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ ๕ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้ 
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล 

แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคลทั่วไป 
ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัวหรือมีราคา

หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจำเปนที่จะตองรับไวเพื่อ
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รักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่
จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคลใหเจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที 

ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวาที่
กำหนดไวในขอ ๕ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย
สินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทำได เพื่อใหวินิจฉัย
วามีเหตุผลความจำเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไว
เปนสิทธิของตนหรือไม 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงาน หรือสถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาที่ 
ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคำสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแก  
ผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปน
สิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อไดดำเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั ้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ 
ประโยชนดังกลาวเลย 

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดำรงตำแหนงผูบังคับบัญชา ซึ่งเปน 
หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือเปน
กรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นตอผูมีอำนาจ แตงตั้ง ถอดถอน สวนผูที่ดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญหรือผูดำรงตำแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.   
ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดำรงตำแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน
นั้นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาทองถิ่น ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก 
แลวแตกรณีเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ขอ ๘ หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับ
แกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โอภาส อรุณินท 

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

แนวปฏิบัติในการปองกันการทุจริต 
การดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
แบบอยางการปฏิบัติที่ดีเลิศ 
(Procurement Practices) 
แปลจาก : Corruption Prevention Best Practices / Procurement Practices 
ที่มา :www.icac.org.hk 
ผูแปล :สำนักการตางประเทศ สำนักงานตางประเทศ 
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รูปแบบการปฏิบัติที่ดีเลิศนี้มีจุดมุงหมายที่จะ
ใหความสำคัญกับโอกาสเสี ่ยงที ่จะเกิดการกระทำ
ทุจริต และนำเสนอรายการตรวจสอบของการปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจางที่ดีเลิศ 

ระบบการจัดซื ้อจัดจางที ่ละเอียดรอบคอบ  
ควรจะรับประกันไดวา; 

สินคาและบริการตาง ๆ ไดมีการจัดซื้อจัดจาง
ดวยวิถีทางที่มีการแขงขันอยางเปนธรรม 

สิ่งที่ซื้อคุมคาเงิน 

กระบวนการเปนไปดวยความโปรงใสและ  
มีความรับผิดชอบตรวจสอบได และ 

ระบบปราศจากการทุจริตและการปฏิบัติ  
โดยมิชอบ 

การประกาศใช แนวปฏิบ ัต ิท ี ่จ ัดทำไว  เป น  
ลายลักษณอักษรเปนวิธีการที ่มีประสิทธิภาพเพื ่อ  
รับประกันความสอดคลองในวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ  
จ ัดจาง และปองกันการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ  
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรไดรับทราบแนวปฏิบัติตาง ๆ 
และควรมีการทบทวนแนวปฏิบัติเปนระยะเพื่อผนวก
การปฏิบัต ิท ี ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงเพิ ่มเติม ซึ ่งควร  
จะครอบคลุมสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 

•

•

•

•

•

วิธีการจัดซื ้อจัดจางสำหรับการซื ้อการจาง
ส ินค าหร ือบร ิการท ี ่ม ี มูลค าแตกต างก ัน ( เช น  
การประกวดราคาหรือการเชิญชวนใหเสนอราคา) 

ขั ้นตอนการดำเนินการสำหรับวิธีการจัดซื้อ  
จัดจางแบบตาง ๆ  

ผู ม ีอำนาจในการสั ่งซื ้อสั ่งจางและวงเงิน  
ที่กำหนดในแตละระดับ 

ขอกำหนดในเรื่องของเอกสาร (เชน การยื่น
ขอเสนอและราคาที่เสนอ ผลการประเมิน อำนาจ  
ในการอนุมัติ) 

ขอกำหนดใหมีการทบทวนอยางสม่ำเสมอ
เกี ่ยวกับผูมีอำนาจในการสั ่งซื ้อสั ่งจางและวงเงิน  
ที่กำหนด 

เงื่อนไขและขอจำกัดในเรื่องเวลาในการสั่งซื้อ
สินคาและบริการเพิ่มเติมจากผูขายรายเดิม รวมทั้ง
อำนาจในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจางดังกลาว ทั้งนี้
เพื่อเปนการปองกันการแบงซื้อแบงจาง ซึ่งเปนการ
หลีกเลี ่ยงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดซื ้อ  
จัดจาง 

ขั ้นตอนและอำนาจอนุมัติการจัดซื ้อกรณี  
เรงดวน ซึ่งอาจจะตองมีการยกเวนขอกำหนดในการ
จัดซื้อจัดจางบางอยางดวย 

กำหนดใหมีการสุมตรวจสอบเพื่อกำกับการ
ปฏิบัติตามขอกำหนด 

•

•

•

•

•

•

•

•

การดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 

การจัดซื้อสินคาและการจัดจางบริการเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้ง และมักจะ
ทำใหบริษัทหรือองคกรตองเสียคาใชจายจำนวนมหาศาลทุกๆ ป ระบบการจัดซื้อจัดจางที่ดี
มีความสำคัญมาก เพราะวาการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบหรือการทุจริตจะทำใหเกิด
ความสูญเสียอยางมากแกบริษัทหรือองคกร สรางความเสียหายทั้งดานผลกำไรและชื่อเสียง 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

คำเตือนเรื ่องการตอตานการใหสินบนและ
กำหนดใหเจาหนาที ่ต องแถลงการมีผลประโยชน  
ทับซอนที่เกิดขึ้นจริงหรือผลประโยชนทับซอนที่ผูอื่น  
คิดวามี 

เพื ่อใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการแบง
หนาที ่ในการทำงานของเจาหนาที ่ใหช ัดเจนเปน  
สิ่งสำคัญอยางยิ่งหากเปนไปไดหนาที่ตาง ๆ ที่จะ
กลาวตอไปนี ้ควรจะมอบหมายใหบุคลากรแยกกัน  
รับผิดชอบ 

การจ ัดหาผู ขายส ินค า/ ผู  ร ับจ างทำของ 
สำหรับการประกวดราคาหรือการเชิญชวนใหเสนอ
ราคา 

การสั่งซื้อสั่งจาง 

การตรวจรับพัสดุและจางงาน 

การรับรองการจายเงิน 

•

•

•

•

•

คำขออนุม ัต ิจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างควรจ ัดทำเป น  
แบบฟอรมมาตรฐานโดยมีขอมูล ดังนี้ 

รายละเอ ียดของจำนวนของส ินค าหร ือ
คุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะจาง 

จำนวนและเวลาที่ซื้อครั้งหลังสุด 

ราคาตอหนวยและราคารวมทั ้งหมดที ่ซ ื ้อ  
ครั้งหลังสุด 

รายละเอียดและเงื ่อนไขการซื ้อ/จางอื ่น ๆ 
(เชน วิธีการบรรจุและสงมอบ) 

ผูขายสินคา/ผู ร ับจางทำงานที ่เสนอใหผู มี
อำนาจอนุมัติพิจารณาถาหากวามีผูประกอบการที่มี
คุณสมบัติครบถวนเพียงรายเดียวจะตองมีคำชี้แจง
ประกอบชื่อและเบอรโทรศัพทของหนวยงานที่จะจัด
ซื้อจัดจางหรือบุคคลที่สามารถติดตอสอบถามได 

•

•

•

•

•



ภาคผนวก 

คุณธรรม นำธุรกิจ 

แบบฟอรมคำขออนุมัติจัดซื้อจัดจางควรมีชื่อ 
ตำแหนง และลายเซ็นของผูมีอำนาจอนุมัติแผนก
บัญชี และแผนกจัดซื้อจะตองมีบัญชีตัวอยางลายเซ็น
ของผูมีอำนาจอนุมัติไวเพื่ออางอิง 

เพื่อปองกันการเอื้อประโยชนเฉพาะรายในการ
คัดเลือกผูขายสินคา/รับจางทำของ ควรมีการรวบรวม
จัดทำบัญชีรายชื ่อผู ขายสินคา/รับจางทำของที ่มี
คุณสมบัติเบื้องตน ซึ่งจะทำใหมั่นใจไดวาจะไดผูขาย
สินคา/รับจางทำของที่เชื่อถือไดและชวยลดคาใชจาย
และเวลาในการติดตอหาผูขายสินคา/รับจางทำของ  
ผูขายสินคา/รับจางทำของที่อยูในบัญชีควรจะไดรับ
การเชิญชวนใหเขารวมเสนอราคาบนพื ้นฐานของ  
หลักการ การแบงปนอยางยุติธรรม (เชน โดยการ  
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน)  

ควรมีการกำหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการขึ้น
ทะเบ ียนรายช ื ่อผู ขายส ินค า/ร ับจ างทำของที ่ม ี
คุณสมบัติเบื้องตน และตองใหผูขายสินคา/รับจาง  
ทำของรับทราบโดยทั่วกัน การเพิ่มหรือลบชื่อผูขาย
สินคา/รับจางทำของออกจากบัญชีรายชื ่อควรจะ 
กระทำตามวิธีการที่กำหนดไวและไดรับความเห็นชอบ
จากเจาหนาที่ระดับอาวุโสหรือคณะกรรมการ 

ควรมีการจัดทำระบบประเมินเพื ่อประเมิน  
ผลงานของผูขายสินคา/รับจางทำของ และควรนำผล
การประเมินไปใชในการพิจารณาทบทวนบัญชีผูขาย
สินคา/รับจางทำของที่มีคุณสมบัติเบื้องตนเปนระยะ ๆ 
อาจมีการใชแบบฟอรมการประเมินแบบงาย ๆ เพื่อ
รวบรวมความเห็นจากผูใชสินคา/งานที่จาง ผูขาย
สินคา/ผูรับจางทำของที่มีผลการประเมินไมดีควรจะได
รับการแจงใหทราบหรือไดรับการเตือน ผูขายสินคา/
รับจางทำของตองไดรับการแจงใหทราบหากถูกถอน
ชื่อออกจากบัญชี 

ควรมีการแนะนำผูขายสินคา/รับจางทำของ
เกี ่ยวกับนโยบายการจัดซื ้อจัดจางของบริษัทหรือ
องคกร รวมถึงการหามพนักงานของบริษัทหรือองคกร
รับคาธรรมเนียมที่ผิดกฎหมายหรือคานายหนาที่ไมได
รับอนุญาต 

สินคาที ่มีมูลคาต่ำซึ ่งไมจำเปนตองกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะ โดยละเอียดและในกรณีที่ไมมีการทำ
สัญญาซื้อขายในปริมาณมากมักจะตองจัดหาโดยการ
จัดซื้อโดยตรง เพื่อจุดมุงหมายในการควบคุมควรมี
การกำหนดวงเงิน และอำนาจในการจัดซื้อไวอยาง
ชัดเจนสำหรับการจัดซื้อโดยตรง 

หัวหนางานควรมีการสุมตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจ
วาไดซื้อในราคายุติธรรมและสมเหตุสมผล และไมมี  
ผูขายสินคารายหนึ่งรายใดไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ 

หัวหนางานควรจะตองมีความระมัดระวังใน
เรื่องการแบงซื้อ ซึ่งอาจมีการนำมาใชเพื่อหลีกเลี่ยงขอ
กำหนดในเรื ่องการเชิญชวนใหเสนอราคาหรือการ
ประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อที่เกินวงเงินที่กำหนดไว 

หากมูลคาของสินคาหรือบริการไมสมเหตุสมผล
ที่จะจัดใหมีการประกวดราคา มักจะใชวิธีการเชิญชวน
ใหผู  เสนอราคาจำนวนหนึ ่งมาเสนอราคาแขงกัน 
มาตรการตาง ๆ ดังตอไปนี้จะชวยลดการหาประโยชน
โดยมิชอบ  

ระบุลักษณะและมูลคาของสินคา/บริการที่จะ
จัดซื้อโดยวิธีการเชิญชวนใหเสนอราคา 

กำหนดระดับของผูมีอำนาจหนาที่ 

กำหนดจำนวนขั ้นต่ำสำหรับผู ขายสินคา/
รับจางทำของที่จะเชิญชวนใหเขารวมเสนอราคา 

•

•

•

สำนักงาน ป.ป.ช. 

บ ั นท ึ กกา ร เ สนอราคาด  ว ย วาจา เป  น  
ลายลักษณอักษรและใหผูขายสินคา/รับจางทำของ
ยืนยันเปนโทรสารเทาที่สามารถทำได 

บันทึกคำชี้แจงเหตุผลหากมีผูเสนอราคาไมถึง
จำนวนขั้นต่ำที่กำหนด 

ดำเนินการสุมตรวจเพื่อยืนยันการเสนอราคา
ของผูขายสินคา (รวมทั้งรายที่เสนอราคาดวยวาจา) 
และเพื่อติดตามผูขายสินคาที่ไมไดตอบรับการเชิญ
ชวนใหเขารวมเสนอราคาหลายครั้งเพื่อตรวจหาวา  
ผูขายสินคาไดถูกครอบงำโดยผูขายรายอื่นหรือไม 

ควรมีมาตรการอยางเพียงพอในการเก็บรักษา
ขอมูลและกำหนดขั้นตอนเปนพิเศษเพื่อปองกันการ  
ร ั ่วไหลขอมูลการเสนอราคาหรือการสูญหายของ  
ขอมูลการเสนอราคาที่สงดวยมือ สงทางโทรสารหรือ
ไปรษณีย 

สำหรับการเสนอราคาทางโทรสาร เครื ่องรับ  
โทรสารตองวางไวในที่มิดชิดและใชสำหรับรับเอกสาร
การประมูลและควรมีการแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบ
การรวบรวมใบเสนอราคาหลังจากหมดเวลาร ับ  
ใบเสนอราคา เพื่อปองกันขอมูลรั่วไหลไปยังผูที่ไมมี
อำนาจโดยเจาหนาที ่ดังกลาวควรเปนผูที ่ไมมีสวน
เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

ผลจากการพัฒนาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ทำใหบางครั้งการจัดซื้อจัดจางทำไดดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสในขณะที่ หลักการพื ้นฐานของการ
ควบคุมเหมือนกันกับกระบวนการจัดซื้อจัดจางแบบ
เกา ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เพื่อ 

•

•

•

ร ับประก ันความไม  เปล ี ่ ยนแปลงของข อมูลใน
กระบวนการ 

มาตรการควบคุมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่
สำคัญบางประการมีดังนี้ 

ใชรหัสแสดงตนเฉพาะตัวและรหัสผานเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของผูใชที่ไดรับสิทธิ 

กำหนดระดับสิทธิการเขาถึงคอมพิวเตอรและ
อำนาจในการสั่งซื้อสั่งจางใหชัดเจน 

หามมิใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงคำขออนุมัติ
ซื้อและใบสั่งซื้อที่ไดรับอนุมัติแลว ยกเวนแตกระทำ
โดยเจาหนาที่ที่มีระดับสูงกวาที่ไดรับมอบอำนาจเปน
พิเศษ 

ใชการควบคุมกระบวนการนำเขาขอมูลเพื่อ
จำกัดการแบงซื้อแบงจางและควรพิมพรายงานการ
ยกเวนเพื่อใชเปนขอมูลสำหรับการบริหาร 

ใหมีระบบการเก็บบันทึกขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การกำกับและตรวจสอบความถูกตองขอมูลที่บันทึกไว 

ควรเก็บใหปลอดภัยในชวงเวลาที่กำหนดไว
และมีเพียงผูดูแลระบบซึ่งเปนเจาหนาที่ระดับอาวุโส
หรือผูสอบบัญชีเทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลนี้ได 

ขอมูลที่เปนความลับที่สงออกไปควรมีการเขา
รหัสเพื่อรับประกันความไมเปลี่ยนแปลงของขอมูล ถา
หากขอมูลดังกลาวมีการสงออกไปหรือรับเขามาจาก
บุคคลภายนอกควรมีการใชวิธีการเขารหัส เชน การใช
กุญแจ (ชุดตัวเลข) สาธารณะและกุญแจสวนตัว 

ใบเสนอราคาที่ยื่นโดยวิธีอิเล็กทรอนิกสควรมี
การปองกันการเขาถึงกอนถึงเวลาสิ ้นสุดการเสนอ
ราคาและควรจะเรียกขอมูลเพื่อการใชงานหลังเวลา  
สิ ้นสุดการยื ่นใบเสนอราคาโดยเจาหนาที ่ที ่ไดร ับ  
มอบหมายอยางนอยสองคน 

•

•

•

•

•

•

•

•



ภาคผนวก 

คุณธรรม นำธุรกิจ 

ระบบคอมพิวเตอรควรจะตั้งไวเปนอัตโนมัติ
ไมใหรับใบเสนอราคาที่ยื ่นภายหลังสิ้นสุดเวลาการ
เสนอราคา ในมาตรการควบคุมที่กลาวขางตนยังไม
ละเอ ียดถี ่ถ วนและผู ม ีส วนได ส วนเส ียสามารถ
สอบถามเกี ่ยวกับการปองกันความปลอดภัยของ
ขอมูลเพิ่มเติมไดจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

การจัดซื้อจัดจางที่มีมูลคาสูงมักจะดำเนินการ
โดยการประกวดราคาในกระบวนการประกวดราคา
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การคัดเลือกผูขาย
สินคา/รับจางทำของในเบื้องตนใหเหลือนอยรายเพื่อ
เชิญชวนใหเขารวมเสนอราคา และการประเมินใบเสนอ
ราคามีแนวโนมวาจะถูกครอบงำไดงาย ดังนั้นจึงควรมี
มาตรการควบคุม และปองกันความปลอดภัยอยาง
เพียงพอเพื่อใหกระบวนการประกวดราคามีการแขงขัน
อยางเปนธรรม 

หนวยงานที่จะใชพัสดุอาจเสนอชื่อผูขายสินคา
ตอองคกรเพื่อเชิญชวนเขารวมเสนอราคาได แตผูขาย
สินคาที่อยูในบัญชีรายชื่อผูขายสินคาขององคกรก็ควร
ไดรับโอกาสแขงขันอยางเปนธรรมในการเสนอราคา
ดวย 

หนวยงานที่จะใชพัสดุ หรือผูจัดหา หรือทั้งสอง
ฝายมักมีสวนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
สินคาและบริการที่ตองการเพื่อปองกันไมใหเกิดการ
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที ่อาจเอื ้อประโยชนแก  
ผู ขายสินคารายหนึ ่งรายใดเปนพิเศษ เจาหนาที ่  
ที่เกี่ยวของควรกำหนดเฉพาะมาตรฐานและสมรรถนะ
ที่ตองการและหลีกเลี่ยงการกำหนดชื่อยี่หอของสินคา
ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

• ในการจัดซื้อที่มีมูลคาสูงหรือการซื้อเครื่องมือ
อุปกรณพิเศษ ควรมีการแตงตั ้งคณะกรรมการที ่
ประกอบดวยผู เช ี ่ยวชาญเพื ่อตรวจและใหความ  
เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะที ่กำหนดขึ ้นสำหรับ  
การประกวดราคากอนประกาศ 

เอกสารการประกวดราคาที่สงใหแกผู มีสิทธิ
เสนอราคา ควรใหรายละเอียดครบถวนเกี ่ยวกับ  
ขอกำหนดในการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งเวลาและสถานที่
ยื ่นซองและขอความที ่ระบุไววาไมรับซองประกวด
ราคาหลังสิ้นสุดเวลาการเสนอราคา ควรกำหนดเวลา 
ใหยื ่นซองมีเวลาพอเพียงสำหรับการเตรียมเอกสาร
ประกอบการยื่นซอง 

เพื่อหลีกเลี่ยงการเปดเผยตัวตนของผูยื ่นซอง
ประกวดราคากอนถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาและเพื่อ
ปองกันการแอบแกไขขอเสนอราคา ควรแนะนำผูยื่น
ซองประกวดราคาใหใช ซองธรรมดาระบุรายการ
ประกวดราคา อางอิงวันที ่และเวลาปดการรับซอง 
เพื่อปองกันใหมากขึ้น ควรขอใหผูที่ไดรับเชิญใหเขายื่น
ซองประกวดราคาแตไมประสงคจะเขารวมแจงกลับ
ดวย 

เพื่อใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม ควรมีการ
แจงขอมูลสำคัญในการประกวดราคาใหผู เขารวม
ประกวดราคาทราบทุกคน เชน แนวการตรวจให
คะแนนในการประเมินผลการประกวดราคา เงื่อนไข
ชี้ขาดสำหรับการคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขอกำหนดตาง ๆ ในการประกวด
ราคา ฯลฯ หากมีการประชุมชี้แจงขอมูลหรือดูสถานที่
ผูเขารวมประกวดราคาทุกคนควรไดรับเชิญใหเขารวม 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ขอเสนอราคาควรยื ่นสองชุดมีฉบับจริงและ
สำเนาคูฉบับและเก็บไวในกลองที่มีกุญแจล็อคสองชั้น 
โดยมีเจาหนาที่ที ่มีระดับเหมาะสมสองคนเปนผูรับ  
ผิดชอบถือกุญแจแยกกัน ขอเสนอราคาที ่สงทาง
ไปรษณียก็ควรจะเก็บไวในกลองนี้กอนสิ้นสุดเวลาการ
ยื่นเสนอราคา 

ควรมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบการเปดซองเสนอ
ราคาประกอบดวยเจาหนาที่สองคนหรือมากกวานั้น 
เพื่อทำการเปดซองเสนอราคาและบันทึกขอมูลราคาที่
เสนอ รวมทั้งผูมีสิทธิเสนอราคาแตไดปฏิเสธการเขา
รวมเสนอราคา (หากมี) ลงในแบบสรุปขอมูลการ
ประกวดราคาดวย 

การแกไขเปลี่ยนแปลงราคาที่กระทำโดยผูเสนอ
ราคาจะตองถูกทำใหมองเห็นไดชัดเจนและเจาหนาที่ 
ผู ร ับผิดชอบการเปดซองเสนอราคาจะตองเซ็นชื ่อ
กำกับไวดวย ในระหวางการพิจารณาคัดเลือกใบเสนอ
ราคา โดยใชเอกสารเสนอราคาฉบับจริง ควรจะเก็บ
รักษาสำเนาเอกสารเสนอราคาไวอยางปลอดภัยโดย
เจาหนาที่ที่มีระดับที่เหมาะสม 

ซองเสนอราคาที่ยื ่นหลังสิ้นสุดเวลาการเสนอ
ราคาควรเก็บไวในสภาพเดิมและเขียนกำกับไววา  
“สงชา” และสงกลับคืนผูยื่นซอง 

ใบเสนอราคาที่จะตองทำลายหลังสิ้นสุดเวลาที่
กำหนดใหเก็บรักษาไว ควรถูกทำลายดวยวิธีการ

ทำลายเอกสารลับเพื ่อปองกันมิใหขอมูลที ่มีความ
ละเอียดออนทางการคารั่วไหลออกไปหรือถูกนำไปใช
ในทางมิชอบ 

การประเมินใบเสนอราคาควรทำตามมาตรฐาน
ที ่ไดรับความเห็นชอบไวแลวกอนเปดการประกวด
ราคา (เชน ความถูกตองตรงกับคุณลักษณะเฉพาะที่
กำหนดราคาเสนอต่ำสุด คาบริการหลังการขาย และ
ผลงานที่ผานมาของผูขายสินคา) 

ร าย งานผลกา รพ ิ จ า รณาค ั ด เ ล ื อกท ี ่ ม ี  
รายละเอียดการวิเคราะหและขอเสนอจะตองนำ  
เสนอตอกรรมการหรือคณะกรรมการอนุม ัต ิเพ ื ่อ
พิจารณา ถาหากขอเสนอราคาที่มีราคาต่ำสุดไมได  
รับการเสนอใหพิจารณาจะตองมีเหตุผลคำชี ้แจง
ประกอบดวย 

ถาหากราคาไมไดเปนตัวกำหนดในการคัดเลือก
ใบเสนอราคา การใชวิธีการใหคะแนนที ่ไดรับการ
อนุมัติในการพิจารณา ใบเสนอราคาอาจจะชวย  
ร ับประกันความเปนกลางและความเปนธรรมใน  
การประเมิน ถาหากมีการใชความสำคัญกับขอเสนอ 
ดานเทคนิคหรือดานคุณภาพของงาน จะตองกำหนด
ใหผูเขารวมประมูลยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคหรือ
ดานคุณภาพของงาน แยกจากซองราคาเพื่อความ
สะดวกในการประเมินขอเสนอกอนมีการเปรียบเทียบ
ราคา 

การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบหรือการทุจริตจะทำใหเกิดความสูญเสีย

อยางมากแกบริษัทหรือองคกร สรางความเสียหาย ทั้งดานผลกำไรและ  

ชื่อเสียง 
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ควรมีการแจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะ
การประมูลใหแกผูเขารวมการประมูลที่ไมไดรับการ  
คัดเลือกทั้งหมดทราบโดยทั่วกัน เพื่อความโปรงใสควร
เปดเผยชื ่อผู ไดร ับการคัดเลือกหากผูไมไดร ับการ  
คัดเลือกรองขอ 

ในบางกรณีอาจมีความจำเปนตองยกเวนการ
ดำเนินการประกวดราคาหรือเสนอราคา (เชน การ  
จัดซื้อจัดจางกรณีเรงดวน หรือกรณีที่มีผูขายสินคา
เพียงผูเดียว หรือมีขอพิจารณาเรื่องความเขากันได
ของระบบ) ขอยกเวน ควรมีเหตุและไดรับความเห็น
ชอบจากเจาหนาที ่ระดับอาวุโสและมีเอกสารทาง  
วิชาการอางอิงอยางเหมาะสม 

ควรมีบัญชีเงินสำรองจายไวเพื ่อการจัดซื ้อ
จำนวนนอยและซื้อของเบ็ดเตล็ด การจายเงินเพื่อซื้อ
ของลักษณะนี้ ควรเปนไปในลักษณะการจายเงินตาม
ใบแจงราคาสินคาหรือตามใบเรียกเก็บเงินที่ไดผาน
การรับรองจากเจาหนาที่ระดับอาวุโสขององคกร 

การใชวิธีการจัดซื้อรูปแบบใหม ๆ เชน บัตรซื้อ
พัสดุ (Purchase Card) อาจเหมาะที่จะใชกับสินคา 
และบริการบางประเภท แตกอนที่จะมีการนำวิธีการ
ใหม ๆ มาใชควรมีการศึกษาอยางละเอียดถี่ถวน และ
นำมาตรการที่เหมาะสมมาใชเพื่อควบคุมการใชบัตร 
มาตรการที่แนะนำมีดังนี้ 

จำกัดการใชบัตรเพื่อซื้อพัสดุที่กำหนดเทานั้น 

จำกัดวงเงินในการซื้อแตละรายการ และ 

•

•

จำกัดวงเงินรวมสำหรับการซื้อในชวงเวลาที่
กำหนด 

ใบสั่งซื้อสั่งจางเปนเอกสารอยางเปนทางการที่
สงใหผู ขายสินคา/รับจางทำของ กำหนดใหจัดสง
สินคาหรือทำงานตามที่ตองการ ใบสั่งซื้อสั่งจางไมใช
เอกสารอนุมัติการจัดซื้อจัดจางภายในและแตกตาง
จากคำขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง ถึงแมวาบางครั้งในแบบ
ฟอรมเดียว อาจรวมทั้งการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางและ
การอนุมัติการจัดซื้อจัดจางภายในไวดวยกัน ใบสั่งซื้อ
สั่งจางจะตองประกอบดวยขอมูลเพียงพอเพื่อชวยให  
ผูขายสินคา/รับจางทำของจัดสงสินคา/ ทำงานไดถูก
ตองตามคุณลักษณะและจำนวนที ่ตองการภายใน
เวลาที่กำหนด ใบสั่งซื้อสั่งจางที่มีรายละเอียดชัดเจน
จะชวยไมใหเกิดการโตแยงเรื ่องการไมปฏิบัติตาม  
ขอกำหนด และการสงของไมครบจำนวนในภายหลัง 
เพื ่อจุดประสงคในการควบคุมและการลงบัญชีทั ้ง
คำขออนุมัติจัดซื้อจัดจางและใบสั่งซื้อสั่งจางควรมี  
การลงเลขที่เรียงลำดับตอเนื่องกัน 

กอนที่จะมีการรับมอบจะตองมีการตรวจสอบ 
นับจำนวน ชั่งน้ำหนักหรือวัดใหตรงตามใบสั่งซื้อและ
ใบแจงราคาสินคา (ในกรณีที่เปนสินคา) มาตรฐาน
ของงานที่สงมอบจะตองไดรับการประเมินและรับรอง
วาคุณภาพเปนที่พอใจ 

การรับมอบสินคาควรจะมีเจาหนาที่ทั้งจากฝาย
จัดซื้อจัดจางและหนวยงานที่จะใชพัสดุเพื่อใหมีการ
ตรวจสอบและถวงดุล 

•

สำนักงาน ป.ป.ช. 

โดยปกติการจายเง ินมักจะดำเนินการตาม  
ขั้นตอนที่มีการกำหนดไวแลว สิ่งสำคัญคือกอนที่จะมี
การจายเงินจะตองมีการตรวจสอบวาใบเรียกเก็บเงิน 
มีรายการตรงกับใบสั่งซื ้อหรือไม เพื่อปองกันไมให  
เจาหนาที่ที ่ไมมีศีลธรรมปฏิเสธการจายเงิน โดยไม
สมควร ผูขายสินคาควรไดรับทราบระยะเวลาการจาย
เงิน การสุมตรวจสอบควบคุมการจายเงิน สามารถ
ชวยยับยั้ง ปองปรามการกระทำมิชอบในการจายเงิน 

จะตองมีการจัดทำรายงานการยกเวนที่เนนให
เห็นถึงแนวโนมของความไมสอดคลองกันและความ
ผิดปกติในการจัดซื ้อ จัดจาง (เชน การแบงซื ้อ  
แบงจาง) เพื่อเปนขอมูลสำหรับการบริหารจัดการ 

นอกเหนือจากเอกสารชุดมาตรฐานการปฏิบัติที่
ดีเลิศแลว ICAC ยังจัดตั้งกลุมใหคำปรึกษา Advisory 
Services Group เพื่อใหคำแนะนำเกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริตแกองคกรภาคเอกชน โดยปดเปนความลับ
และไมเสียคาใชจาย ซึ่งครอบคลุมหลาย ๆ ดาน เชน 
การบริหารงานบุคคล การจัดการคลังสินคา และการ
บริหาร สัญญา 

ติดต อขอข อ มูล เ พิ่ม เ ติมได ที่ ก ลุ ม ให  
คำปรึกษา 

โทรศัพท 0-2526-6363 หรือโทรสาร   
0-2522-0505 หรือ อีเมล asq@cpd.icac.org.hk 

ICAC 
Corruption Prevention Department 
Independent Commission Against Corruption 
2003 
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จรรยาบรรณภาคธุรกิจของกลุมเอเปก 
(APEC Code of Conduct for Business) 

1) ขอหามเรื่องสินบน (Prohibition of Bribery) 
ธุรกิจใดๆ จักตองละเวนการใหและรับสินบนในทุกรูปแบบ 

สินบน หมายถึง การเสนอ การใหคำมั่นสัญญา หรือการให รวมถึงการเรียกรอง หรือ
การรับตัวเงิน หรือผลประโยชนอื่นใด ไมวาทางตรงหรือทางออม เพื่อที่จะไดรับ คงไวหรือ
กำกับธุรกิจประเภทใดก็ตาม หรือเพื่อรักษาผลประโยชนที่มิชอบในการประกอบธุรกิจ 

กรณีตัวอยางของการใหและการรับสินบนที่อยู
ภายใตหลักการขอนี้ อาจรวมถึง การดำเนินธุรกิจ  
โดย/หรือที่เกี ่ยวของกับกิจการสาขา บริษัทรวมทุน 
ตัวแทน ผูแทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหนา ผูรับเหมา  
ผู จำหนาย ลูกจางของเจาหนาที ่ของรัฐหรือของ  
ใครก็ตาม รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและญาติสนิท
ของเจ าหน าท ี ่ ร ัฐของผู สม ัครร ับเล ือกต ั ้ ง ของ
พรรคการเมือง ของเจาหนาที ่ของพรรคการเมือง  
ของลูกจางในภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงบุคคลซึ่งสั่งการ
หรือทำงานใหแกธุรกิจภาคเอกชนในลักษณะใดก็ตาม 
หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวของ 

2) แผนงานตอตานการใหและรับสินบน 
(Program to Counter Bribery) 

ธุรกิจควรกำหนดแผนงานที่มีความชัดเจนและมี
รายละเอียดเพียงพอในเรื ่องขอบขายของแผนงาน 
ความเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นและสถานที่ปฏิบัติการ ใหสามารถเนนคุณคา
นโยบายและขั้นตอนวิธีการดำเนินการที่จะนำมาใชใน
การปองกันมิใหเกิดการใหและรับสินบนขึ ้นในทุก  
ขั ้นตอนของการประกอบธุรกิจของตนในรูปแบบที ่
สามารถควบคุมไดจริง 

แผนงานนี ้ต องมีความสอดคลองรองรับกับ
กฎหมายและขอบังคับในเรื่องการตอตานการใหและ
รับสินบนตาง ๆ ในทุกขอบขายกฎหมายที่ธุรกิจนั้น ๆ 
ประกอบกิจการอยู อีกทั้งตองใชบังคับกับสำนักงาน
สาขา ทั้งสาขาภายในและภายนอกประเทศที่อยูใน
การควบคุมดูแลของธุรกิจของตนดวย 

3) ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ (Scope 
and Guidelines) 

3.1) การมีสวนรวมในการกุศล (Charitable 
Contributions) 

การมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี ่ยวกับการกุศล
และการใหเงินสนับสนุนโครงการตาง ๆ ตองไมเปน
ฉากกำบังของการใหและรับสินบนใด ๆ การมีสวน
รวมในการกุศลควรจะโปรงใสตรวจสอบได และอยู
ภายใตกฎหมายที่บังคับใชภายในประเทศ 

3.2) ของขวัญ การรับรองและการออกเงินให 
(Gifts, Hospital and Expenses) 

ควรหามใหมีการใหหรือรับของขวัญ การรับรอง
หรือการออกเงินให ไมวาในกรณีใดก็ตามที่การดำเนิน
การนั้นฝาฝนกฎหมายที่บังคับใชภายในประเทศ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

3.3) เงินคาอำนวยความสะดวก (Facilitation 
Payments) 

การจายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำ
ธุรกิจในรูปแบบของ “เงินใตโตะ” หรือเงินกอนที่เมื่อ
จายแลวจะทำใหธุรกิจของทานดำเนินงานไดปกติ 
สะดวก และรวดเร็ว ถือวาเปนการกระทำที่ไมสมควร 
โดยเฉพาะเมื่อเกือบทุกประเทศมีการออกกฎหมาย
หามไว 

3.4) การบร ิจาคเพื ่อสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมทางการเมือง (Political Contributions) 

การบริจาคเง ินหรือสิ ่งของทั ้งโดยตรงหรือ  
ทางออมเพื ่อสนับสนุนพรรคการเมือง เจาหนาที ่  
ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง องคกร หรือ
บุคคลใด ๆ ที่เลนการเมือง โดยมีเจตนาเรื่องสินบน
แอบแฝงถือเปนสิ่งไมควรกระทำ หากจะมีการบริจาค
เงินหรือสิ ่งของเพื ่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

ทางการเมือง ควรกระทำอยางโปรงใสและตรวจสอบ
ไดตามกฎหมาย แผนงานควรกำหนดใหมีการควบคุม
และขั้นตอนควบคุมที่จะทำใหแนใจไดวา การบริจาค
ในรูปแบบอันมิชอบจะไมเกิดขึ้น 

4) ขอกำหนดการบังคับใชแผนงานสงเสริม
ดานจรรยาบรรณ (Program Implementation 
Requirements) 

4.1) ความส ัมพ ันธ ทางธ ุรก ิจ (Business 
Relationships) 

บริษัทควรหามใหมีการใหหรือรับสินบนโดย  
เด็ดขาด ไมวาจะดวยการดำเนินการเองหรือการผาน
บุคคลที ่สาม โดยเฉพาะผานสาขากิจการรวมทุน 
ต ัวแทน ผู แทนของบร ิษ ัท ท ี ่ปร ึกษา นายหนา  
ผูจำหนาย หรือคนกลางอื ่น ๆ ทุกประเภท ทั ้งนี ้ 
บริษัทควรมีมาตรการควบคุมคนที่เด็ดขาดและไดผล 



ภาคผนวก 

คุณธรรม นำธุรกิจ 

4.2) การสื่อสาร (Communications) 

บริษัทควรสื่อสารใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับแผนงานฯ ทั้งกับผูที่มีสวนไดสวนเสียภายใน
และภายนอกหนวยงาน และความเปดเผยงานตอ
สาธารณะ 

4.3) ภาวะผูนำ (Leadership) 

คณะกรรมการบริหาร (หรือเทียบเทา) และ  
ผูบริหารสูงสุดของบริษัท ควรมีบทบาทในการริเริ ่ม
แผนงานฯ และเปนแบบอยางที่ดีโดยการแสดงใหเห็น
ถึงความมุงมั่นในการยึดมั่นและปฏิบัติตามแผนงานฯ 

4.4) การบันทึกและการตรวจสอบทางการเงิน 
(Financial Recording and Auditing) 

บริษัทควรพัฒนาใหมีกลไกในการรายงานดาน
การเงินที่แมนยำและโปรงใส รวมทั้งกลไกภายในที่
สามารถตรวจสอบและควบคุมระบบการรายงานดาน
การเงินที่เปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล 

4.5) ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) 

การคัดเลือกรับบุคคลเขาทำงาน การเลื ่อน
ตำแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการประกาศเก ียรต ิค ุณพนักงาน ควรให ม ี
สอดคลองกับแผนงานฯ โดยสะทอนใหเห็นถึงความ  
มุงมั่นของบริษัทในการสงเสริมจรรยาบรรณที่ดีงาม 
นอกจากนี้ พนักงาน หรือตัวแทนพนักงาน ควรเขามา
มีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนานโยบายและ
แนวทางปฏิบัติดานทรัพยากรบุคคลที่เกี ่ยวของกับ
แผนงานฯ บริษัทควรชี้แจงใหชัดเจนวา การปฏิบัติ
ตามแผนงานฯ เปนขอบังคับที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม 
และการไมยอมติดสินบนจะไมสงผลใหบุคคลผูนั้นตอง
ถูกลดขั ้นหรือถูกลงโทษหรือตอบโตใด ๆ ทั ้งสิ ้น  
ถึงแมวาการไมติดสินบนนั้นอาจสงผลใหบริษัทเสีย  
ผลประโยชนทางธุรกิจก็ตาม บริษัทควรกำหนด  

บทลงโทษที่เหมาะสมสำหรับผูที่ฝาฝนแผนงานฯ โดย
อาจถึงขั้นไลออกจากงาน ในกรณีที่เห็นสมควร 

4.6) การตรวจสอบและทบทวน (Monitoring 
and Review) 

ผูบริหารระดับอาวุโสของบริษัทควรมีหนาที่คอย
ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงานฯ และทบทวน
แผนงานฯ อยูเปนระยะๆ ถึงความเหมาะสม และ
ความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงแผนงานฯ 
ตามที่เห็นสมควร ผูบริหารระดับอาวุโสควรรายงาน  
ผลการตรวจสอบแผนงานฯ ต อคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการการบริหารเปนระยะ ๆ  
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริหาร 
มีหนาที่ประเมินแผนงานฯ ดวยตนเองอีกครั้งและเผย
แพรผลการประเมินนั้นในรายงานประจำปตอผูถือหุน 

4.7) การเสนอแนะประเด็นปญหาและคำขอ
แนะแนว (Raising Concerns and Seeking Guidance) 

บริษัทควรสงเสริมใหลูกจางทุกคนสามารถ  
เขามามีสวนรวมในการยกประเด็นปญหาที่กังวลใจ 
หรือรายงานพฤติกรรม/การกระทำที่นาสงสัยและอาจ
ขัดตอแผนงานฯ 

ในการนี้ บริษัทควรกำหนดมาตรการคุมครอง  
ผูที ่รายงานพฤติกรรม/การกระทำที่นาสงสัยหรือผิด
ปกติ เพื่อปกปองเขาจากการถูกเปดเผย และความ
เปนไปไดในการถูกกลั่นแกลงหรือลางแคนตอไป 

นอกจากนี้ บริษัทควรเปดโอกาสใหลูกจางหรือ
บุคคลอื ่นสามารถขอคำแนะนำเกี ่ยวกับแผนงานฯ 
หรือเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงแผนงานฯ บริษัท
ควรใหคำแนะนำเกี่ยวกับการขอกำหนดและกฎเกณฑ
ของแผนงานฯ และวิธีการในการประยุกตใชกับกรณี
หรือเหตุการณตาง ๆ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

4.8) การฝกอบรม (Training) 

บริษัทควรสงเสริมใหเกิดและคงไวซึ่งวัฒนธรรม
ความเชื่อใจภายในองคกร และวัฒนธรรมการตอตาน
การทุจริต 

ผูบริหาร ลูกจาง และตัวแทนบริษัท ควรผาน
การฝกอบรมเกี่ยวกับแผนงานฯ โดยการฝกอบรมควร
จะออกแบบใหตรงกับความตองการและตามแตกรณี 
นอกจากนี้ เมื่อมีโอกาสอันสมควร ทั้งผูรับเหมา และ  
ผูจัดจำหนายก็ควรจะไดรับการฝกอบรมเกี ่ยวกับ  
แผนงาน กิจกรรมการฝกอบรมควรทำการประเมินผล
เปนระยะ ๆ 

4.9) องคกรและความรับผิดชอบ (Organization 
and Responsibilities) 

คณะกรรมการบริหาร (หรือเทียบเทา) ควรมี
ความพึงพอใจที ่แผนงานฯ ไดร ับการพัฒนาและ
ปฏิบัติตามอยางไดผลเปนที่นาพอใจ 

คณะกรรมการบริหาร (หรือเทียบเทา) ควรมี
ความพึงพอใจที่มีการตรวจสอบและทบทวนแผนงานฯ 
เพื่อใหมั่นใจไดถึงประสิทธิภาพ และเมื่อพบปญหา
หรือความบกพรองก็ไดมีมาตรการแกไขอยางจริงจัง 

ประธานผูบริหาร (หรือเทียบเทา) มีหนาที่รับ  
ผิดชอบดูแลใหมีการนำแผนงานฯ ไปปฏิบัติใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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คุณธรรม นำธุรกิจ 

เ ค รื่ อ ง มื อ จ ร ร ย า บ ร รณด า นก า ร ต อ ต า น  
คอรรัปชันขององคกรระหวางประเทศ 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 ถูกรางขึ้นมาภายใต
ความกังวลใน (1) ความรุนแรงของปญหาและภัยคุกคามอันเกิดจากการทุจริตที่มีตอ
เสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม ซึ่งบอนทำลายสถาบันและคุณคาแหงประชาธิปไตย 
คุณคาทางจริยธรรม และความยุติธรรม และเปนอันตรายตอการพัฒนาอยางยั่งยืนและ  
หลักนิติธรรม (2) ความเชื่อมโยงระหวางการทุจริตและอาชญากรรมในรูปแบบอื่น ๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรอาชญากรรมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการฟอกเงิน  
(3) การทุจริตที่เกี่ยวของกับสินทรัพยจำนวนมหาศาล ซึ่งอาจเปนสวนสำคัญของทรัพยากร
แหงรัฐและที่คุกคามตอเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาอยางยั่งยืนของรัฐเหลานั้น 

1. สงเสริมและเสริมสรางมาตรการในการ
ปองกันและตอตานการทุจริตใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

2. สงเสริม อำนวยความสะดวก และสนับสนุน
ความรวมมือระหวางประเทศและความชวยเหลือทาง
วิชาการในการปองกันและตอตานการทุจริต รวมทั้ง
การติดตามทรัพยสินจากการกระทำผิดกลับคืน 

3. สงเสริมความมีคุณธรรม ตรวจสอบได และ
การบริหารกิจการบานเมืองและทรัพยสินของรัฐอยาง
เหมาะสม 

สำหร ับใจความหลักของอนุส ัญญาฯ นั ้น  
เนนย้ำถึงมาตรการปองกัน การกำหนดใหเปนความ
ผิดทางอาญา และการบังคับใชกฎหมาย ความรวม

มือระหวางประเทศ การติดตามสินทรัพยคืน ความ  
ช วยเหล ือทางว ิชาการในการแลกเปลี ่ยนข อมูล  
ขาวสาร และกลไกในการปฏิบัติตามอนุสัญญา 

ในสวนของบทบัญญัติที ่เกี ่ยวของโดยตรงกับ
ภาคเอกชน (หมวด 2 ขอ 12) อนุสัญญาฯ กำหนดให 

1. รัฐภาคีแตละรัฐตองดำเนินมาตรการในการ
ปองกันการทุจริตที่เกี่ยวของกับภาคเอกชน เพิ่มพูน
มาตรฐานทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีในภาค
เอกชนและในกรณีที่เหมาะสม จัดใหมีการลงโทษทาง
แพง ทางปกครอง หรือทางอาญาที่มีประสิทธิผล  
ไดสัดสวน และเปนการหามปรามยับยั้ง สำหรับการ
ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรการเชนวา ทั้งนี้ โดยเปน
ไปตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในของตน 

2. มาตรการที ่จะทำใหวัตถุประสงคเหลานี ้  
สัมฤทธิผล นอกจากประการอื่นแลวอาจรวมถึง 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

2.1 การส งเสร ิมความร วมมือก ันระหวาง  
หนวยงานที ่บังคับใชกฎหมายและหนวยงานภาค
เอกชนที่เกี่ยวของ 

2.2 การสงเสร ิมการพัฒนามาตรฐานและ
กระบวนการที ่ม ีจ ุดประสงคในการพิท ักษร ักษา  
คุณธรรมของหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
จรรยาบรรณในการประกอบกิจการงานทางธุรกิจและ
วิชาชีพที่เกี่ยวของทั้งปวงอยางถูกตอง นาเคารพ และ
เหมาะสม และการปองกันความขัดแยงกันระหวาง  
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และ  
ในการสงเสริมการใชแนวปฏิบัติทางการคาที่ดีในหมู
ธุรกิจและความเกี่ยวพันทางสัญญาดานธุรกิจกับรัฐ
นั้น ๆ  

2.3 การสงเสริมความโปรงใสในหมูหนวยงาน
ภาคเอกชน รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับการแสดงตนของ
นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง
และการจัดการหนวยงานในรูปแบบบรรษัท 

2.4 การปองกันการใชกระบวนการในการกำกับ
ดูแลหน วยงานภาคเอกชนในทางท ี ่ผ ิด รวมถ ึง
กระบวนการเก ี ่ยวก ับการอ ุดหน ุนและการออก  
ใบอนุญาตโดยเจาหนาที่ของรัฐสำหรับกิจกรรมทาง
พาณิชย 

2.5 การป องก ันความข ัดแย งก ันระหว าง  
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมโดยการ
กำหนดขอจำกัดเกี่ยวกับกิจการงานทางวิชาชีพของ
อดีตเจ าหนาท ี ่ของร ัฐ หร ือเก ี ่ยวก ับการว าจ าง  
เจาหนาที่ของรัฐโดยภาคเอกชนภายหลังการลาออก
หรือการเกษียณอายุ ในกรณีที่กิจการงานหรือกิจการ
วาจางเชนวาเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติหนาที่ใน
ตำแหนงหรืออยูในความควบคุมดูแลของเจาหนาที่
ของรัฐเหลานั้นในระหวางวาระการดำรงตำแหนง ทั้งนี้ 
ตามความเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันควร 
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คุณธรรม นำธุรกิจ 

2.6 ประกันวากิจการของเอกชนมีการควบคุม
การสอบบัญชีภายในอยางพอเพียงที่จะชวยในการ
ปองกันและสืบหาการกระทำทุจริต และบัญชีและ
รายงานการเงินตามที่กำหนดไวของกิจการของเอกชน
เชนวาอยูภายใตกระบวนการสอบบัญชีและการรับรอง
ความถูกตองที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงโครงสราง
และขนาดของบริษัทนั้น ๆ 

3. เพื่อปองกันการทุจริต รัฐภาคีแตละรัฐจะตอง
ดำเนินการที ่อาจจำเปนโดยเปนไปตามกฎหมาย
ภายในและขอบังคับเกี่ยวกับการดูแลรักษาสมุดบัญชี 
บันทึก การเปดเผยรายงานการเงิน และมาตรฐานทาง
บัญชีและการสอบบัญชีเพื่อหามการกระทำดังตอไปนี้
ท ี ่ดำเนินการเพื ่อความมุ งประสงคในการกระทำ  
ความผิดใด ๆ ที่กำหนดไวตามอนุสัญญานี้ 

3.1 การกระทำใหรายการที่เกิดขึ้นไมผานการ
บันทึกบัญชี 

3.2 การทำธุรกรรมที่ไมผานการบันทึกหรือไมมี
การระบุชี้ชัดอยางเพียงพอ 

3.3 การบันทึกคาใชจายที่ไมเกิดขึ้นจริง 

3.4 การลงบัญชีหนี้สินซึ่งมีหลักฐานบงชี้ของ
วัตถุแหงหนี้ที่ไมถูกตอง 

3.5 การใชเอกสารเท็จ และ 

3.6 การทำลายเอกสารทางบัญชีโดยเจตนา
กอนเวลาที่คาดการณไวตามกฎหมาย 

4. ร ัฐภาค ีแต ละร ัฐต องไม อน ุญาตให นำ  
ค าใช จ ายท ี ่ เป นส วนหน ึ ่ งของส ินบน ซ ึ ่ ง เป น  
องคประกอบหนึ่งของความผิดตามที่กำหนดโดยเปน
ไปตามขอ 15 และขอ 16 ของอนุสัญญานี้และในกรณี
ที่เหมาะสมคาใชจายอื่นซึ่งเกิดขึ้นเพื่อสงเสริมใหมีการ
กระทำทุจริตมาหักลดหยอนภาษี 

“ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ” เริ่มนำมาใช
ในป พ.ศ.2543 เพื่อใหบริษัทตาง ๆ ที่ใหความสำคัญ
กับการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและเนนย้ำถึงเรื่องความ
รับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม มีกรอบนโยบายที่
เปนมาตรฐานไวใชในการดำเนินธุรกิจ “ขอตกลงโลก
แหงสหประชาชาติ” มิไดเปนขอตกลงที่มีผลบังคับใช
ทางกฎหมาย แตเปนขอตกลงที่เกิดจากความสมัครใจ
ของบริษัทแตละรายที ่ต ั ้งใจที ่จะนำหลักการของ  
ขอตกลงไปใชในการบริหารจัดการดานกลยุทธและ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งในการเสริมสรางให
เกิดเปนวัฒนธรรมองคกรที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทที่สนใจ
นำเอา “ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ” ไปใชจะตอง
ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงตอองคกรสหประชาชาติ 
โดยทางองคกรสหประชาชาติจะขอใหบริษัทใหการ
สนับสนุนดานการเง ินเปนรายปเพื ่อสงเสริมงาน  
ที่เกี่ยวของกับ “ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ” 

“ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ” มีหลักการ
สำคัญ 10 ประการ ที่เกี่ยวของกับดานสิทธิมนุษยชน 
ดานแรงงาน ดานสิ่งแวดลอม และดานการตอตาน
การทุจริต ดังนี้ 

หลักการที่ 1 บริษัทตาง ๆ ควรสงเสริมและ
เคารพสิทธิมนุษยชนที่ประชาคมโลกไดประกาศไว 

หลักการที่ 2 บริษัทตาง ๆ ควรกำกับดูแลมิให
กิจการของตนลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

หลักการที ่ 3 บริษัทตาง ๆ ควรสนับสนุน
เสรีภาพในการรวมกลุมและสิทธิในการรวมกลุมกัน
เพื่อการตอรอง 

หลักการที่ 4 บริษัทตาง ๆ ควรยุติการบังคับใช
แรงงานในทุกรูปแบบ 

หลักการที่ 5 บริษัทตาง ๆ ควรหาวิธียุติการใช
แรงงานเด็กโดยสิ้นเชิง 

หลักการที่ 6 บริษัทตาง ๆ ควรละเวนจากการ
เลือกปฏิบัติ และการจางงานอยางไมเปนธรรม 

หลักการที่ 7 บริษัทตาง ๆ ควรดำเนินกิจการใน
ลักษณะที่คำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

หลักการที่ 8 บริษัทตาง ๆ ควรดำเนินโครงการ
ที ่ส งเสริมดานการสำนึกและความรับผิดชอบตอ  
สิ่งแวดลอม 

หลักการที่ 9 บริษัทตาง ๆ ควรสงเสริมการ
พัฒนาและการใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

หลักการที่ 10 บริษัทตาง ๆ ควรตอตานการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการกรรโชกทรัพยและการ
ติดสินบน 

โครงการตอตานการทุจร ิตสำหรับภูมิภาค  
เอเชียแปซิฟกในสหัสวรรษใหม โดยธนาคารเพื่อการ
พัฒนาเอเช ียและองคการเพื ่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (ADB OECD Anti-Corruption 

Initiative for Asia-Pacific Combating Corruption In the 
New Millennium) 

ในป พ.ศ.2542 รัฐบาลตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟกไดร วมมือกันที ่จะตอตานการทุจร ิตโดย  
การริเริ ่มโครงการตอตานการทุจริตสำหรับภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟก โครงการดังกลาวมีการดำเนินการ
อยางเปนรูปธรรมภายใตกรอบปฏิบัติการ 3 ประการ 
โดยไดรับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนา
เอเชีย องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและ  
การพัฒนา องคกรผู บร ิจาคและประเทศตาง ๆ   
ตามความเหมาะสม 

กรอบปฏิบัติการที่ 1 : จัดทำระบบที่
โปรงใสและมีประสิทธิภาพสำหรับบริการ
ภาครัฐ 

จริยธรรมในภาครัฐ 

จัดใหม ีระบบการจางเจ าหนาที ่ร ัฐอยาง  
เปดเผยและมีประสิทธิภาพ พรอมเนนสงเสริมความ
เสมอภาคและการจางงานบุคคลที่มีความสามารถ
และจริยธรรมสูงสุด ซึ่งจัดทำไดโดย 

พัฒนาระบบการจายคาตอบแทนโดยเนนใหมี
คาตอบแทนที่เพียงพอตอการใชชีวิตอยางเหมาะสม
ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

พัฒนาระบบการจ างและเล ื ่อนตำแหนง  
เจาหนาที่รัฐแบบโปรงใสเพื่อปองกันระบบอุปถัมภ 
การเลนพรรคเลนพวกและการเลือกที่รักมักที่ชังเพื่อ  
สงเสริมใหการบริการโดยเจาหนาที่รัฐมีความเปนอิสระ 
และเพื่อสงเสริมความสมดุลระหวางผูที่ดำรงตำแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่รัฐ 

•

•

•
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พัฒนาระบบตรวจสอบการตัดสินใจและ
บุคลากรที่มีอำนาจในการตัดสินใจ 

พัฒนาระบบบุคลากร อันรวมถึงการจัดใหมี
การโยกยายตำแหนงและเจาหนาที ่ร ับผิดชอบเปน
ประจำเพื ่อลดโอกาสในการทำงานแยกเดี ่ยวซ ึ ่ง  
อาจเปนชองทางสำหรับการทุจริต 

กำหนดแนวปฏิบัติทางจริยธรรมและบริหาร  
ซึ ่งจะช วยปองก ันการเก ิดผลประโยชนท ับซ อน 
สน ับสน ุนให  เก ิดการใช ทร ัพยากรภาคร ัฐอย าง  
เหมาะสม ตลอดจนสงเสริมใหเกิดมาตรฐานการ
ทำงานทางวิชาชีพและมาตรฐานทางจริยธรรมในขั้น
สูงสุดผานกระบวนการดังตอไปนี้ 

ม ีข อห  ามและเง ื ่ อนไขป องก ันการเก ิด  
ผลประโยชนทับซอน 

มีระบบสงเสริมความโปรงใสผานการกำหนด
ใหเปดเผยและ/หรือตรวจสอบขอมูล อาทิ ในเรื ่อง
ทรัพยสินและหนี้สินสวนบุคคล 

มีระบบบริหารงานที่ดีเพื่อดูแลใหการติดตอ
งานระหวางเจาหนาที่รัฐและผูใชบริการจากภาคธุรกิจ
ปลอดจากอำนาจแทรกแซง โดยเฉพาะอยางยิ ่งใน  
สวนงานภาษีศุลกากรและสวนอื่น ๆ ที่มีแนวโนมจะ
เกิดการทุจริตไดงาย 

สงเสริมแนวปฏิบัติทางจริยธรรมและบริหาร
งานโดยเนนใหสอดคลองกับทั้งมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานวัฒนธรรมทองถิ ่น ตลอดจนจัดใหมีการ
ศึกษา อบรม และควบคุมดูแลเจาหนาที่เพื่อใหทุกคน
เขาใจถึงหนาที่ความรับผิดชอบของตนเปนอยางดี  

•

•

•

•

•

•

มีมาตรการกำหนดใหเจาหนาที่ตองรายงาน
เหตุทุจริตและมีมาตรการคุ มครองความปลอดภัย
ตลอดจนคุมครองโอกาสทางวิชาชีพของเจาหนาที ่  
ผูรายงานเหตุดังกลาว 

ความรับผิดชอบและความโปรงใส 

พิทักษไวซึ ่งความรับผิดชอบของภาครัฐผาน
กรอบของกฎหมาย การบริหาร และกระบวนการ
ตรวจสอบ ดังนี้ 

มีมาตรการและระบบสงเสริมความโปรงใส
ทางการเงิน 

นำเอามาตรฐานสากลที่เกี่ยวของและระเบียบ
ปฏิบัติการทั่วไปที่เกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบ
ดูแลสถาบันการเงินมาใช 

มีกระบวนการตรวจสอบการบริหารงานภาค
รัฐ ตลอดจนมีมาตรการและระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอสาธารณชนที่เหมาะสม 

มีกระบวนการที่โปรงใสและเหมาะสมเกี่ยวกับ
การจัดซื ้อจัดจางภาครัฐเพื ่อสงเสริมการแขงขัน  
อยางเปนธรรมและการยับยั ้งการทุจริต รวมถึงมี
กระบวนการบริหารงานที่มีขั้นตอนงายและสะดวก 

พัฒนาสถาบันเพื่อสงเสริมการตรวจสอบโดย
ประชาชน 

จัดทำระบบเผยแพรขอมูลสูสาธารณชน 

ลดความซ ับซ อนของกฎระเบ ียบต าง ๆ  
ที่ซ้ำซอนคลุมเครือ หรือยุงยากจนเปนปญหาตอการ
ดำเนินธุรกิจ 

•

•

•

•

•

•

•

•

สำนักงาน ป.ป.ช. 

กรอบปฏิบัติการที่ 2 : เสริมสราง
มาตรการตอตานการทุจริตและสงเสริม
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

การปองกัน การตรวจสอบ และการดำเนิน
คดีตอผูกระทำผิดอยางมีประสิทธิภาพ  

มาตรการตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ
จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อ 

ออกกฎหมายที่เขมงวดเพื่อปองกันไมใหมีการ
ติดสินบนเจาหนาที่รัฐ 

จัดใหมีการบังคับใชกฎหมายปราบปรามการ
ฟอกเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยกฎหมายดังกลาว
ตองกำหนดโทษอาญาสถานหนักใหแกการฟอกเงินที่
ไดมาจากการทุจริตและการประกอบอาชญากรรม
ตามกรอบของกฎหมายในแตละประเทศ 

จัดใหม ีการบังคับใชกฎระเบียบเพื ่อการ  
ตรวจสอบคดีสินบนอยางเขมงวด ถี่ถวน โดยใหหนวยงาน
ที่มีอำนาจหนาที ่ร ับผิดชอบเปนผูดำเนินคดี ทั ้งนี ้ 
หนวยงานดังกลาวควรมีอำนาจในการสั่งใหธนาคาร
เปดเผยขอมูลของลูกคา รวมถึงควรมีอำนาจในการสั่ง
อายัดเงินหรือเอกสารทางการเงิน/เอกสารทางการคาได 

เพิ่มความสามารถในการสืบสวนและดำเนิน
คดีผ านการสงเสร ิมความรวมมือระหวางหนวย
งานการปองกันการใชอำนาจแทรกแซงการสืบสวน
หร ือการดำเน ินคด ี ระบบส ืบหาหล ักฐานท ี ่ม ี
ประสิทธิภาพ ระบบคุมครองผูที่ใหความรวมมือกับ
ทางการในการปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการจัด
ใหมีการอบรมและงบประมาณอยางเหมาะสม 

•

•

•

•

เพิ่มความรวมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ในการสืบสวนและกระบวนการตามกฎหมายอื่น ๆ 
ผานการพัฒนาระบบดังตอไปนี้ภายใตขอบเขตของ
กฎหมายในประเทศ (1) การแลกเปลี่ยนขอมูลและ
หลักฐานระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพ (2) การ
สงตัวผูรายขามแดนตามความสะดวกและเหมาะสม 
(3) การใหความรวมมือในการตามหาทรัพยสินที ่
สามารถยึดได รวมถึงการยึดทรัพยและสงทรัพย  
ดังกลาวขามแดน 

ความรับผิดชอบและพันธะความรับผิดชอบ
ขององคกรตอสังคม 

ใชมาตรการที ่มีประสิทธิภาพในการสงเสริม
ความรับผิดชอบและพันธะความรับผิดชอบขององคกร
ตอสังคมตามมาตรฐานสากลผานกระบวนการดัง  
ตอไปนี้ 

ส งเสร ิมบรรษัทภิบาลเพราะสิ ่งด ังกลาว
กำหนดใหองคกรมีการตรวจสอบภายในอยางพอเพียง 
อาทิ มีแนวทางปฏิบัติ มีชองทางการสื่อสาร มีการ
คุมครองพนักงานที่รองเรียนเรื่องการทุจริตและมีการ
จัดอบรมพนักงาน 

การมีและบังคับใชกฎหมายเพื่อปราบปราม
พฤติกรรมที ่สงเสริมการจายสินบนโดยออม อาทิ  
การเปดทางใหนับเงินจายสินบนเปนคาใชจายที่เอาไป
หักภาษีได 

การมีและบังค ับใช กฎหมายควบคุมการ
จัดการทำบัญชีอยางเขมขนเพื่อใหการจัดทำบัญชีของ
องคกรเปนไปอยางโปรงใส รวมถึงมีการกำหนดโทษ  

•

1.

2.

3.

“ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ” มิได เปนขอตกลงที่มีผลบังคับใช  

ทางกฎหมาย แตเปนขอตกลงที่เกิดจากความสมัครใจของบริษัท 



ภาคผนวก 

คุณธรรม นำธุรกิจ 

ผูที่ละเวนไมรายงานหรือปลอมแปลงรายการบัญชีที่
เกี่ยวของกับสินบนในสมุดบันทึกบัญชี เอกสารหรือ
รายงานทางการเงินหรือบัญชีตาง ๆ อยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพื ่อเปนการปรามมิใหองคกร  
คิดเขาไปยุงเกี่ยวกับเรื่องสินบน 

ตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบที่ควบคุม
การใหใบอนุญาตประกอบการ สัญญาจัดซื้อหรืองาน
ใด ๆ ของภาครัฐเพื่อดูแลใหมีการลงโทษผูที่กระทำผิด
ฐานติดสินบนเจาพนักงาน 

กรอบปฏิบัติการที่ 3 : สนับสนุนการมี
สวนรวมของประชาชน 

ปรึกษาหารือประชาชนเกี่ยวกับการตอตาน
การทุจริต 

ใชมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมการ
ปรึกษาหารือเรื่องตอตานการทุจริตกับประชาชนผาน
กระบวนการดังตอไปนี้ 

จัดทำแคมเปญสงเสริมการตระหนักรูในหลาย
ระดับ 

สนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนที ่ส งเสร ิม
จริยธรรมและตอตานการทุจริตผานกิจกรรมตาง ๆ 
อาทิ กิจกรรมเพิ่มความตระหนักรูเกี่ยวกับการทุจริต
และความเสียหายที ่ เก ิดขึ ้น กิจกรรมระดมพลัง
พลเรือนเพื่อการสนับสนุนรัฐบาลที่ใสสะอาด การทำ
บันทึกคดีทุจริตและรายงานการทุจริต 

การจัดเตรียม/ดำเนินงานโครงการการศึกษาที่
มุงเนนสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 

4.

•

•

•

หลักการสำหรับองคกรธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบของสถาบัน Caux Round Table 
(Caux Round Table’s Principles for 
Responsible Business) 

สถาบัน Caux Round Table กอตั ้งขึ ้นโดย  
เครือขายผู นำดานธุรกิจที ่ประสบความสำเร็จใน  
ระดับนานาชาติที ่รวมตัวกันเพื่อสงเสริมใหเกิดการ
ดำเนินธุรกิจในระบบทุนนิยมที่เนนย้ำถึงหลักจริยธรรม
ที่ดีงามควบคูกันไปดวย ทั้งนี้ สถาบัน Caux Round 
Table ไดกำหนดหลักการสำหรับองคกรธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบ (Principles for Responsible Business)  
ไว 7 ประการ เพื่อเปนหลักปฏิบัติทางจริยธรรมใหแก
องคกรธุรกิจตาง ๆ ดังนี้ 

หลักการที่ 1 คำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย 
มิใชแคผูถือหุน 

องคกรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบควรตระหนัก
ถึงหนาที่ของตนในการสงมอบสิ่งที่ดีแกสังคม ซึ่งอาจ
จะอยูในรูปของจำนวนเงินหรือจำนวนงานที่องคกรได
นำเสนอ และสินคาหรือบริการที่ไดมอบใหแกลูกคา 

องคกรธุรกิจที ่มีความรับผิดชอบควรดูแล
รักษาสภาพการเงินและความอยูรอดของตนเพื ่อ
ประโยชนของผู มีส วนไดสวนเสียดวย มิใชเพียง  
ผูถือหุนเทานั้น 

องคกรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบจะคำนึงถึง
ประโยชนของลูกคา พนักงาน ผูจัดหาสินคา คูแขง 
และชุมชนโดยรวม และปฏิบัติตอทุกฝายดวยความ
ซื่อสัตยและเปนธรรม 

•

•

•

สำนักงาน ป.ป.ช. 

หลักการที่ 2 มีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

องคกรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตระหนักวา
งานธุรกิจจะไมมีทางเติบโตอยางยั่งยืนไดในสังคมที่
ตกต่ำหรือขาดการพัฒนาเศรษฐกิจ 

องคกรที่มีความรับผิดชอบจึงมีสวนรวมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดลอมของ
ชุมชนที่ตนประกอบกิจการอยูเพื่อรักษา “ตนทุนใน
การประกอบกิจการ” ของตนเองไว ซึ่งครอบคลุมถึง
ทุนทางการเงิน ทุนทางสังคม ทุนทางสิ่งแวดลอม และ
ไมตรีจิตดวย 

องค กรท ี ่ม ีความร ับผ ิดชอบจะส ง เสร ิม  
ใหด ีข ึ ้นผานการใชทร ัพยากรอยางรอบคอบและ  
มีประสิทธิภาพ การแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม 
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจ 

หลักการที่ 3 เคารพตัวบทกฎหมาย 

องคกรที่มีความรับผิดชอบตระหนักวาการ
กระทำทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายบางครั้งก็อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียได 

องคกรที่มีความรับผิดชอบจึงปฏิบัติตนตาม
ตัวบทกฎหมาย 

องคกรที่มีความรับผิดชอบจะประกอบกิจการ
ดวยความซื่อตรง จริงใจ และโปรงใส พรอมทั้งปฏิบัติ
ตามสัญญาเสมอ 

หลักการที่ 4 เคารพกฎหมาย ระเบียบ 
และสนธิสัญญา 

องค กรท ี ่ ม ี ความร ับผ ิดชอบจะ เคารพ
วัฒนธรรมและธรรมเนียมทองถิ ่นในชุมชนซึ ่งตน
ประกอบกิจการอยูอยางสอดคลองกับหลักการพื้นฐาน
ดานความเปนธรรมและความเทาเทียม 

•

•

•

•

•

•

•

ไมวาจะประกอบกิจการในที ่ใด องคกรมี
ความรับผิดชอบจะเคารพกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 
ตลอดจนกฎหมายระหวางประเทศ ระเบียบและ
อนุสัญญาที่มีผลบังคับใชตอตนเสมอขณะที่ทำการ
คาขายอยางเปนธรรมและมีการแขงขันไปดวย 

หลักการที่ 5 สนับสนุนกระแสโลกาภิวัตน
อยางมีความรับผิดชอบ 

ในฐานะที่เปนผูมีบทบาทในเวทีการคาโลก 
องคกรที่มีความรับผิดชอบจะสนับสนุนการคาแบบ
พหุภาคีที่เปดเผยและเปนธรรม 

องคกรที ่ม ีความร ับผิดชอบจะสนับสนุน  
การปฏิ รูปกฎหมายและระเบ ียบภายในประเทศ  
หากกฎหมายหรือระเบียบดังกลาวเปนอุปสรรคตอ  
การคาโลก 

หลักการที่ 6 คำนึงถึงสิ่งแวดลอม 

องค กรท ี ่ม ีความร ับผ ิดชอบจะปกป อง  
สิ่งแวดลอม และหากเปนไปไดจะอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตลอดจนหลีกเลี่ยงการใชทรัพยากรอยางไมคุมคา 

องคกรที่มีความรับผิดชอบจะดูแลใหธุรกิจ
ของตนเปนไปตามมาตรฐานการบริหารสิ่งแวดลอมที่ดี
ที ่สุดเพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดที่วาจะตอบสนอง
ความตองการของวันนี้โดยไมทำรายโอกาสของมนุษย
ในวันขางหนา 

หลักการที่ 7 หลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิด
กฎหมาย 

องคกรที่มีความรับผิดชอบจะไมมีสวนรวม
หรือไมยินยอมใหมีการกระทำที่เปนทุจริต การใหหรือ
รับสินบน การฟอกเงินหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
อื่น ๆ 

•

•

•

•

•

•



ภาคผนวก 

คุณธรรม นำธุรกิจ 

องคกรที่มีความรับผิดชอบจะไมมีสวนรวม
หรือชวยอำนวยความสะดวกธุรกรรมใด ๆ ที่มีความ
เกี ่ยวของ หรือสนับสนุนการกอการราย การคา  
ยาเสพติดหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ 

องคกรที่มีความรับผิดชอบจะสนับสนุนการ
ลดหรือปองกันการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไมชอบ
ดวยกฎหมายอยางจริงจัง 

กติกาดานจริยธรรมขององคกรเพื่อ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International’s Integrity Package) 

1) กติกาดานจริยธรรมคืออะไร? 

องคกรเพื ่อความโปรงใสนานาชาติไดจัดทำ 
“กติกาดานจริยธรรม” (Integrity Pact หรือ IP) ขึ้น  
ในชวงทศวรรษที่ 90 เพื่อใหภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมที่มีเจตนาปองกันการทุจริตนำไปใช
เปนเครื่องมือควบคุมการทำสัญญาตาง ๆ ของภาครัฐ 
โดยกติกาดังกลาวครอบคลุมการทำสัญญาระหวาง
ร ัฐบาลหรือหนวยงานรัฐ (ซ ึ ่งต อไปนี ้จะเร ียกวา  
“หนวยงานราชการ”) และผูเสนอราคาในโครงการรัฐ  
ตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวของทั้งหมด 

“กติกาดานจริยธรรม” ระบุถึงสิทธิและหนาที่
ตาง ๆ ไวอยางชัดเจนเพื่อใหทุกฝายไมจายสินบน  
ไมเสนอสินบน ไมเรียกรองและไมรับสินบน รวมถึง  
ไมสมรูร วมคิดกับคูแขงเพื ่อใหไดมาซึ ่งสัญญาทำ
โครงการจากหนวยงานรัฐ และไมสมรูรวมคิดกับคูแขง
หลังจากไดรับสัญญาไปแลว นอกจากนี้ “กติกาดาน
จริยธรรม” ยังกำหนดใหผูเสนอราคาแจงคาใชจาย
หรือคอมมิชชั่นที่ตนไดจายไปในสวนที่เกี ่ยวของกับ
สัญญาทั้งหมดดวย หากมีการละเมิด “กติกาดาน

•

•

จริยธรรม” ผูละเมิดจะถูกลงโทษผานมาตรการตาง ๆ 
อาทิ การยกเลิกสัญญา การปฏิเสธไมใหไดรับสัญญา 
การยึดเงินค้ำประกันซองประกวดราคา การยึดเงิน  
ค้ำประกันสัญญา การเรียกรองคาเสียหาย การขึ้น
บัญชีดำผูเสนอราคาที่กระทำความผิดและการลงโทษ
ทั้งทางวินัยและอาญาตอเจาหนาที่รัฐผูกระทำผิด 

“กติกาดานจริยธรรม” เปนประโยชนตอทั ้ง  
ภาครัฐและภาคเอกชน เพราะชวยใหบริษัทตาง ๆ  
ไมตองเสนอสินบนดวยรูวาคูแขงก็จะไมใชสินบนเชน
กัน ขณะที่รัฐบาลจะสามารถประหยัดคาใชจายไปได
มากจากการที่เงินไมรั่วไหลสูการทุจริตผานการจัดซื้อ 
การแปรรูปสินทรัพยร ัฐเปนของเอกชนและการให  
ใบอนุญาตตาง ๆ  

“กติกาดานจริยธรรม” สามารถประยุกตใชได
หลายกรณีและสอดคลองกับบริบททางกฎหมาย  
อันหลากหลายของแตละประเทศ ปจจุบัน “กติกา
ดานจริยธรรม” มีผลในทางปฏิบัติในกวา 15 ประเทศ
ทั่วโลกและไดรับประโยชนจากการแสดงความคิดเห็น
ตอบกลับขององคกรและบุคคลตาง ๆ เปนอยางดี 

2) กติกาดานจริยธรรมมีการดำเนินอยางไร? 

2.1) กติกาดานจริยธรรมมีประโยชนอยางไร 

ในกระบวนการจัดทำสัญญา “กติกาดาน
จริยธรรม” มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ ไดแก 

1. ชวยใหบริษัทไมตองไปของแวะกับเรื ่อง
สินบนผานการใหความมั่นใจแกบริษัทวา 

1.1 คูแขงจะไมของแวะสินบนเชนกัน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

1.2 โครงการจัดซื ้อของรัฐ โครงการแปรรูป
ส ินทร ัพย  ร ัฐ เป นของเอกชนและหน วยงานให   
ใบอนุญาตตาง ๆ จะดำเนินการปองกันการทุจริต  
และดูแลให ท ุกกระบวนการมีความโปร งใส ซ ึ ่ง  
จะครอบคลุมถึงการบังคับมิใหเจาหนาที่เรียกรองหรือ
กรรโชกขอรับเงินสินบนจากบริษัท 

2. ชวยใหรัฐบาลลดคาใชจายหรือหลีกเลี่ยง  
ผลเสียที่เกิดจากการทุจริตในโครงการจัดซื้อของรัฐ
โครงการแปรรูปสินทรัพยรัฐเปนของเอกชนและการให
ใบอนุญาตตาง ๆ 

2.2) กติกาดานจริยธรรมประยุกตใชไดกับ
สัญญาประเภทไหนบาง 

“กต ิกาด านจร ิยธรรม” ไม  เพ ียงม ีความ  
เหมาะสมตอสัญญากอสรางหรือจัดหาสินคา/บริการ
เท าน ั ้น หากแตย ังไม เหมาะสมตอการคัดเล ือก  
ดังตอไปนี้ดวย 

ผู ซ ื ้อ/ผู ร ับสินทรัพยร ัฐในโครงการแปรรูป
สินทรัพยของรัฐเปนของเอกชน 

ที่ปรึกษา (ดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม และ
อื่น ๆ) 

ผูไดรับประโยชนจากใบอนุญาตประกอบการ
หรือสัมปทานรัฐ (อาทิ การขุดสำรวจ/ผลิตน้ำมันและ
กาซธรรมชาติ การทำเหมือง การประมง ปาไม และ
สิทธิในการขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ) รวมถึง
บริการที่อยูภายใตการกำกับดูแลของรัฐ (อาทิ บริการ
โทรคมนาคม ประปา และการจัดเก็บขยะ) 

ส ัญญาและ “กติกาด านจร ิยธรรม” อาจ
ครอบคลุมการวางแผน การออกแบบ การกอสราง 
การติดตั้งหรือการดำเนินการใด ๆ ตอสินทรัพยของ 
“หนวยงานราชการ” การแปรรูปสินทรัพยรัฐเปนของ
เอกชน การออกใบอน ุญาตหร ือส ัมปทานจาก   
“หนวยงานราชการ” ตลอดจนบริการที่เกี่ยวของ อาทิ 

•

•

•



ภาคผนวก 

คุณธรรม นำธุรกิจ 

บริการใหคำปรึกษาหรือบริการสนับสนุนทางดานเทคนิค 
การเงินและการบริหารก็ได หากเปนไปไดผูที่เกี่ยวของ
ควรบังคับใช “กติกาดานจริยธรรม” กับทุกกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับสัญญานับตั ้งแตการคัดเลือกผูมีสิทธิ  
เขารวมประกวดราคา การจัดประกวดราคาและการจัด
ทำสัญญาเรื ่อยไปจนถึงการดำเนินการตามสัญญา  
จนกระทั่งสัญญาสิ้นสุด 

2.3) กติกาดานจริยธรรมจะเปนประโยชนเมื่อใด 

“กติกาดานจริยธรรม” สามารถจะและควรจะ
ถูกประยุกตใชตอทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการลงทุน 
การขาย การออกใบอนุญาตหรือสัมปทาน ไดแก 

ข ั ้ นตอนการศ ึกษาความเป นไปได หร ือ  
จัดเตรียมการดำเนินการ 

ขั้นตอนการคัดเลือกผูรับเหมา/ผูจัดหาสินคา
และบริการ/ผูไดรับใบอนุญาตหลัก 

ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรมหลัก (การปฏิบัติตาม
สัญญากอสรางหรือจัดหาสินคาและบริการโดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอมูลจำเพาะในสัญญาหรือคำสั่งปรับเปลี่ยน
อื่น ๆ) 

3) ภาคประชาสังคมตองมีบทบาทหรือไม? 

นับตั้งแตแรกเริ่มเปนตนมา ภาคประชาสังคม
ถูกคาดหวังใหมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการ
บังคับใช “กติกาดานจริยธรรม” ในประเทศของตน 

การเปดทางใหตัวแทนภาคประชาสังคมมีสิทธิ
เขาถึงขอมูลที่ถือเปนทรัพยสินของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ตามกฎหมายไดจะไมเปนปญหาในการรักษาขอมูล  
ดังกลาวไวเปนความลับหากเงื่อนไขสัญญาโครงการ
ระบุการคุมครองขอมูลดังกลาวไวอยางเพียงพอ 

•

•

•

4) กติกาดานจริยธรรมในภาคปฏิบัติ?  

มาตรการลงโทษ - หลักฐานที่เพียงพอตอการ
ลงโทษแนนอนคือ ผูเสนอราคาถูกตัดสินวามีความผิด
ทางอาญา อยางไรก็ตาม การตัดสินวาผูเสนอราคามี
ความผิดทางอาญาแทบจะไมคอยเกิดขึ้น และถึงแม
เกิดขึ ้นจริง คำตัดสินมักจะชาเกินกวาที ่จะลงโทษ  
ผูเสนอราคาภายใต “กติกาดานจริยธรรม” นี้ไดใน
ทางปฏิบัติ เยอรมันจึงยึดถือวาหากผูเสนอราคาไม  
โตแยงขอกลาวหาหรือยอมรับวากระทำผิดจริงก็ถือได
ว ามีหลักฐานเพียงพอที ่จะใชมาตรการลงโทษได  
แลว นอกจากนี ้ แนวปฏิบัติทั ่วไปลาสุดคือ หาก   
“ขอเท็จจร ิงระบุว ามีการกระทำผิดจร ิงโดยไมม ี  
ข อเคล ือบแคลงที ่สำค ัญ” จะถ ือว าม ีหล ักฐาน  
การกระทำผิดเพียงพอแลว ที่สำคัญหากมี “หลักฐาน
เพียงพอ” ก็ควรดำเนินการลงโทษไดเลยในทุกกรณี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นมิอาจแกไขเยียวยาไดในภายหลัง 

อนุญาโตตุลาการ - การเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ ควรดำเนินการภายใตระบบอนุญาโตตุลาการ
ของประเทศหรือของสากลโดยทั่วไป คูสัญญามักจะ
กำหนดไวตั ้งแตแรกทำสัญญาวาทั ้งสองฝายจะอยู
ภายใตกฎหมาย จะเจรจากันที ่ไหน และตองใช
อนุญาโตตุลาการกี่ทาน 

การเปดเผยขอมูลการจายเงินและทรัพย
พรอมทั้งการจำกัดจำนวนที่จายได - เนื ่องจาก 
“นายหนา” และ “คนกลาง” ม ักจะถูกใช  เป น  
เครื ่องมือ (หรือเครื ่องมือหลัก) ในการจายสินบน
ตนแบบ “กติกาดานจริยธรรม” จะบังคับเลยวา  
ผูเสนอราคาไมควรจายเงินใหแกนายหนาเกินกวา 
“จำนวนที ่เหมาะสมสำหรับบริการที ่ถูกกฎหมาย”  

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ซึ่งคำกลาวอางจาก “ระเบียบปฏิบัติของหอการคา
นานาชาติ” (วาดวยการกรรโชกทรัพยและสินบน  
ในงานธุรกิจระหวางประเทศฉบับปรับปรุงป 1996) ใน
ปจจุบันมีบริษัทขามชาติหลายแหงแลวที่งดเวนจาก
การใชบริษัทนายหนาหรือคนกลาง 

การตรวจสอบ - สิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่งคือ 
การให ภาคประชาส ังคมสามารถเข าตรวจสอบ
โครงการตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ ในกรณีที่รัฐบาลมิให
ภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
รัฐบาลควรจะจัดใหมีการวางระบบตรวจสอบอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

รัฐบาลจัดใหมีผูตรวจการฝายเอกชนอิสระ 

ร ัฐบาลตองม ุ  งม ั ่นท ี ่จะเป ดเผยข อมูลท ี ่
เกี่ยวของกับการพิจารณาราคาประกวดใหประชาชน
ทราบ 

ปจจุบันมีการนำ “กติกาดานจริยธรรม” ไป
ประยุกตใชกันมากขึ ้น ผานวิธีการ เอกสาร และ
กระบวนการอันหลากหลายในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 

•

•
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เ ค รื่ อ ง มื อ จ ร ร ย า บ ร รณด า นก า ร ต อ ต า น
คอร รัป ชันขององคกร ในประ เทศไทย 

วิสัยทัศน 

ส ังคมไทยม ีว ิน ัยและย ึดม ั ่นในค ุณธรรม 
จริยธรรม ทุกภาคสวนรวมกันปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

พันธกิจ 

1. สงเสริมปลุกจิตสำนึกใหสังคมไทยมีวินัย 
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

2. พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางบูรณาการ 

3. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม กระจาย และถวงดุลอำนาจ 

4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรู
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงคหลัก 1 

สังคมไทยมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 

ยุทธศาสตร 1 

ปลุกจิตสำนึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1.1 สงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลัก  
คุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกทุกภาคสวน 

1.3 กำหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

1.4 ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตยสุจริต และรังเกียจการทุจริตเปนคานิยมรวม
ของชาติ 

วัตถุประสงคหลัก 2 

เครือขายจากทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร 2 

รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

2.1 ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต 

2.2 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของ  
ทุกภาคสวน 

2.3 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 

วัตถุประสงคหลัก 3 

ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 
กระจาย และถวงดุลอำนาจมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร 3  

เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตาน
การทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

3.1 สงเสริมการสรางความเปนอิสระในการ
ดำเนินงาน 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

3.2 สรางกลไกการตอตานการทุจริตโดยการ
กระจายอำนาจไปสูทองถิ่น 

3.3 เสริมสรางการตรวจสอบถวงดุลอำนาจ 

3.4 เสริมสรางประสิทธิภาพของกฎหมาย 

3.5 เสริมสรางความเขมแข็งในการตรวจสอบ
ทรัพยสิน 

3.6 เสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการ
รับสินบนและสงเสริมความซื ่อสัตยในภาคธุรกิจ
เอกชน 

3.7 สงเสริมความรวมมือกับองคกรตางประเทศ 

3.8 จัดทำดัชนีชี้วัดความโปรงใสในสังคมไทย 

วัตถุประสงค 4  

สังคมรูเทาทัน รวมคิดปองกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร 4 

สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

4.1 สงเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.2 สงเสริมการสรางมาตรฐานเสนทางวิชาชีพ
และมาตรฐานคาตอบแทนพิเศษ 

4.3 สงเสริมการสรางความรวมมือดานวิชาการ
กับองคกรตางประเทศ 

4.4 สงเสริมการสรางองคกรการจัดการความรู 

4.5 สงเสริมการสรางศูนยขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการทุจริต 

4.6 สร างมาตรฐานหลักสูตรฝกอบรมของ  
หนวยงานตอตานการทุจริต 



ภาคผนวก 

คุณธรรม นำธุรกิจ 

จรรยาบรรณกลุมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ประกอบดวยหลักการสำคัญที ่เกี ่ยวกับ (1) 
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (2) จรรยาบรรณตอ  
ผู ม ีส วนได ส วนเส ีย (3) จรรยาบรรณกรรมการ 
อนุกรรมการ และที่ปรึกษา (4) จรรยาบรรณพนักงาน 
(5) การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน (6) 
การรองเรียน และ (7) วินัย ทั้งนี้ จรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจที่กลุมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ใหการสงเสริมมีหลักการสำคัญ ดังนี้ 

ปรัชญา : 

เราคือหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจไทยที่ใสใจ
สังคม 

ปณิธาน : 

มุงมั่นในความเปนเลิศดานตาง ๆ 

การเป นตลาดศูนยกลางสำหร ับตราสาร
ทางการเงินทุกชนิด 

ระบบการซื้อขาย 

การเปดเผยขอมูลและแหลงความรูเพื่อการ
ลงทุน 

การเปนองคกรแบบอยางที่ดีของสังคม 

พันธกิจ : 

เปนศูนยกลางและทางเลือกหลักของผูลงทุน
และผูระดมทุน เพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
ดวยการจัดใหมีตราสารและบริการทางการเงินครบ
วงจรและมีระบบที่นาเชื่อถือและเขาถึงไดงาย 

•

•

•

•

วิสัยทัศน : 

เปนตลาดทุนที ่ไดรับการยอมรับและมีความ  
นาเชื่อถือ พรอมพรั่งดวยทีมงานที่มีความสามารถ   
มุงมั ่นในการสรางสรรคสินคาและบริการที่ทันสมัย 
และมีสภาพคลองเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคา ผูเกี่ยวของ และสังคม 

คานิยม (A-LIST)  

Agility : ตื่นตัว ปรับเปลี่ยน อยางสรางสรรค 
เรียนรู และพัฒนาไดเทาทัน ผลักดันองคกรสูอนาคต 
อยางฉับไว 

Lead and Align Strategically : เขาใจพันธกิจ 
(Mission) และวิสัยทัศน (Vision) ขององคกร และ  
ทีมงานรวมทั้งสามารถแปลงไปเปนทิศทาง เปาหมาย
และแผนงาน ตลอดจนสามารถสรางผลสำเร็จตาม  
เปาหมายอยางสอดรับและเชื ่อมโยงกับพันธกิจ 
(Mission) และวิสัยทัศน (Vision) 

Integrity : ตั้งมั่นในความถูกตอง ซื่อสัตย 
และมีคุณธรรม 

Service Mindset : รูจักผลิตภัณฑ รูใจลูกคา 
สรางสรรคบริการที่ตรงใจและเปยมดวยคุณภาพ 

Team Spirit : ผสานพลังการทำงานเปนทีม 
แบงปนความรูและประสบการณ สื่อสารอยางเปดใจ
เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร 

เพื่อสงเสริมใหกรรมการ สมาชิก เจาหนาที่ 
ของหอการคาไทยมีแนวปฏิบัติอันดีงาม และเปน
แบบแผนเดียวกัน เพื่อคงไวซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และ
ความเชื่อมั่นที่สาธารณชนมีตอหอการคาไทย จึงได
ประมวลรางจรรยาบรรณของหอการคาไทยเปน  
ลายลักษณอักษรไว ณ ที่นี้ โดยแบงเปน 3 ภาค คือ 

•

•

•

•

•

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ภาคแรก จริยธรรมในการดำเนินงาน
ของหอการคาไทย 

กรรมการและ เจ  าหน  าท ี ่ หอการค  า ไทย  
พึงประพฤติปฏิบัติในฐานะตัวแทนของหอการคาไทย 
โดยมีขอพึงปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. ขอปฏิบัติตอสมาชิก 

การตระหนักถึงผลประโยชนของสมาชิก  
โดยรวม 

หอการคาไทยดำเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึง
ถึงหนาที ่และความรับผิดชอบที ่มีตอสมาชิก และ
ตระหนักถึงการสรางประโยชนอันยั ่งยืนตอสมาชิก  
โดยรวม 

การประกอบวิสาหกิจเอง หรือเขารวมทุน
ในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใด ๆ 

หอการคาไทยไมประกอบวิสาหกิจเอง หรือรวม
ดำเนินการในวิสาหกิจของสมาชิก หรือมีสวนถือหุน  
ในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใด ยกเวนการ
ดำเนินงานที่เปนการสงเสริมการประกอบวิสาหกิจ  
ของสมาชิก และการใหคำปรึกษาแนะนำแกสมาชิก 
ซึ่งเปนวัตถุประสงคของหอการคาไทย 

การเปดเผยขอมูลอันเกี่ยวกับผลประโยชน
ของสมาชิก 

หอการคาไทยไมเปดเผยสถิติ เอกสาร หรือ
ข อความอันเก ี ่ยวก ับประโยชนส วนได ส วนเส ีย  
โดยเฉพาะของสมาชิกผูใด เวนแตจะไดรับความยินยอม
เปนลายลักษณอักษรจากสมาชิกผูนั้น 

การเขาเปนสมาชิก หรือการใหออกจาก
การเปนสมาชิก 

หอการคาไทยไมขัดขวางผูใดซึ่งมีคุณสมบัติที่
จะเปนสมาชิกไดตามขอบังคับของหอการคามิใหเขา

•

•

•

•

เปนสมาชิก หรือบังคับดวยประการใด ๆ ใหเขาเปน
สมาชิกโดยผูนั้นไมสมัครใจ หรือใหสมาชิกออกจาก
หอการคาโดยเจตนาอันไมสุจริตหรือขัดตอขอบังคับ
ของหอการคาไทย 

2. ขอปฏิบัติตอผูเกี่ยวของ 

การใหความเปนธรรม 

หอการคาไทยปฏิบัติตอผูเกี่ยวของดวยความ
เปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติตอผูหนึ่งผูใดเนื่องจาก
ความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ 
อายุ หรือพื้นฐานการศึกษา 

การรักษาความสุจริต 

หอการคาไทยไมใหเงินหรือสิ่งของแกผูหนึ่งผูใด 
เพื่อชักนำใหกระทำสิ่งที่ไมถูกตอง และไมสงเสริมการ
กระทำดังกลาว 

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

หอการคาไทยไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล หรือกลุมบุคคลใด ๆ ทั้งทางตรงและทางออม 

3. ขอปฏิบัติตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 

การยึดถือและปฏิบัติตามหลักบรรษัท  
ภิบาล (Corporate Governance) 

หอการคาไทยสงเสริมใหสมาชิกยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

การสงเสริมการคาเสรี 

หอการคาไทยสงเสริมการคาเสรีเพื่อการแขงขัน
ทางธุรกิจที่เปนธรรมทั้งตอผูผลิต ผูขาย และผูบริโภค 

การมีความรับผิดชอบตอสังคม 

หอการคาไทยไมดำเนินการใด ๆ อันอาจเปนภัย
ตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้

•

•

•

•

•

•



ภาคผนวก 

คุณธรรม นำธุรกิจ 

หอการค าไทยจะดำเน ินการสน ับสน ุนก ิจกรรม
สาธารณกุศลตามพิจารณาเห็นสมควร 

การส ง เส ริมการบำ บัดและอนุ รักษ  
สิ่งแวดลอม 

หอการคาไทยสนับสนุนให สมาชิกดำเน ิน
กิจกรรมบำบัดและอนุรักษสิ่งแวดลอม และไมดำเนิน
กิจกรรมที ่อาจสงผลกระทบทางลบตอสิ ่งแวดลอม 
หรือเปนภัยตอชุมชน 

การวางตัวเปนกลางทางการเมือง 

หอการคาไทยวางตัวเปนกลาง ไมกระทำการ
อันฝกใฝพรรคการเมืองใด ๆ หรือผูหนึ่งผูใดที่มีอำนาจ
ทางการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน 

ภาคที่สอง ขอพึงประพฤติปฏิบัติของ
กรรมการ และเจาหนาที่หอการคาไทย 

การมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

กรรมการและเจาหนาที่หอการคาไทย ไมพึง
กระทำการอันเปนภัยตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงของ
ประเทศ หรือตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

การวางตัวในสังคม 

กรรมการและเจาหนาที่หอการคาไทยพึงรักษา
เกียรติของตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม ไมพึงประพฤติ
ตนหรือกระทำการใด ๆ อันอาจนำความเสื่อมเสียมาสู
หอการคาไทย  

การปฏิบัติตอผูเกี่ยวของกับหอการคาไทย 

กรรมการและเจาหนาที ่หอการคาไทยไมพึง
เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชนอันใดที่ไมควรได 
จากผูเกี่ยวของในการดำเนินงานของหอการคาไทย 

•

•

•

•

•

การรักษาทรัพยสินของหอการคาไทย 

กรรมการและเจาหนาที่หอการคาไทย มีหนาที่
และความร ับผ ิดชอบในการใช ทร ัพย ส ินของ
หอการคาไทยใหไดประโยชนเต็มที่ ตลอดจนดูแลไม
ใหเสียหาย และไมนำไปใชเพื ่อประโยชนอื ่นที ่มิได
เกี่ยวของกับการดำเนินงานของหอการคาไทย 

การสงเสริมจริยธรรม 

กรรมการและเจ าหนาท ี ่หอการคาไทยพึง  
สงเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรม และรวมกันปรับปรุง
หลักปฏิบัติตามจริยธรรมของหอการคาไทยใหทันสมัย 
และเหมาะสมกับสภาวการณอยางสม่ำเสมอ 

ภาคที่สาม ขอพึงประพฤติปฏิบัติของ
สมาชิกหอการคาไทย 

การมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

สมาชิกหอการคาไทยไมพึงกระทำการอันเปน
ภัยตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

การรักษาความสามัคคีในหมูคณะ 

สมาชิกหอการคาไทยพึงรักษาเกียรติไวซึ่งความ
สามัคคีในหมูคณะ และชวยเหลือซึ่งกันและกันดวย
ความซื่อสัตยสุจริต  

การวางตัวในสังคม 

สมาชิกหอการคาไทยพึงรักษาเกียรติของตนให
เปนที่ยอมรับในสังคม ไมพึงประพฤติตน หรือกระทำ
การใด ๆ อันอาจนำความเสื่อมเสียมาสูหอการคาไทย  

การสงเสริมจริยธรรม 

สมาชิกหอการคาไทยพึงสงเสริมการปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมและบรรษัทภิบาล 

•

•

•

•

•

•

สำนักงาน ป.ป.ช. 

“จรรยาบรรณของสภาอ ุตสาหกรรมแห ง
ประเทศไทย” ไดถูกทำขึ้นไวเพื่อใหคณะกรรมการสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาชิกผูประกอบการ 
และผูประกอบการทั ่วไปมีแนวทางปฏิบัติภารกิจ 
สอดคลองกับวัตถุประสงคและอุดมการณในการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหบรรลุเปาหมาย เพื ่อ
ประโยชนโดยรวมของประเทศ ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในอุดมการณในการดำเนิน
ภารกิจของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ  
ผูประกอบการอุตสาหกรรม และของพนักงาน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

1.1 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พึงปฏิบ ัต ิตนเปนแบบอยางที ่ด ีในการยึดมั ่นใน
อุดมการณ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยอยางเครงครัด 

1.2 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พึงสนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงานของผูประกอบ
การอุตสาหกรรม ภายใตกรอบจรรยาบรรณของ  
ผู ประกอบการอ ุตสาหกรรมที ่สภาอ ุตสาหกรรม  
แหงประเทศไทยกำหนดไว มีความจริงใจในการเสนอแนะ 
และทวงติงแนวทางการปฏิบัติที ่ผ ิดจรรยาบรรณ  
เพ ื ่อ เสร ิมสร างให  ผู ประกอบการอ ุตสาหกรรม  
ประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตองและมีคุณธรรมในการ
ประกอบการอุตสาหกรรม 

1.3 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พึงรับฟงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และเปนผูแนะแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองเหมาะสม และสงเสริม
ความมีคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และความยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของพนักงานสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ตามที่สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กำหนดไว 

2. เปนผูนำที่ดี มีวิสัยทัศนกวางไกล  
รวมมือรวมใจในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

2.1 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พึงแสดงออกถึงความเปนผูนำที่มีวิสัยทัศนกวางไกล
ในการต ัดส ินใจ เพ ื ่อประโยชน ต อการพ ัฒนา
อ ุตสาหกรรมของชาต ิ และของสมาช ิกสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูประกอบการ
อุตสาหกรรมโดยทั่วไป 

2.2 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พึงดูแลรักษาผลประโยชนของสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยและของผูประกอบการอุตสาหกรรมให
สอดคลองกับนโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของร ัฐ และความสามารถของผู ประกอบการ
อุตสาหกรรม 

2.3 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พ ึงร ับฟ งความค ิดเห ็นของคณะกรรมการสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในการเสนอแนะหรือ
ผลักดันนโยบายและการแกไขปญหาดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมของชาติ และคำนึงถึงการประกอบการ
อุตสาหกรรมโดยรวมของภาคอุตสาหกรรม 

พรอมที่จะเสียสละเวลา ใชความรู ความสามารถและประสบการณ  

ดวยความสมัครใจและจริงใจ โดยไมหวังผลประโยชนตอบแทนทั้งในทางตรง

และทางออม 
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คุณธรรม นำธุรกิจ 

3. อุทิศตน เสียสละ พัฒนาตนเอง มีความ
จริงใจในการเปนกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย และเปนตัวแทนที่ดีของผูประกอบ
การอุตสาหกรรม 

3.1 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พึงใฝใจเรียนรูและพัฒนาตนเองใหทันความกาวหนา
ของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอยาง  
ตอเนื่อง และพรอมที่จะเสียสละเวลา ใชความรู ความ
สามารถและประสบการณดวยความสมัครใจและ
จร ิงใจ เพื ่อประโยชนของภาคอุตสาหกรรมโดย  
สวนรวม ทั้งนี้ โดยไมหวังผลประโยชนตอบแทนทั้งใน
ทางตรงและทางออม 

3.2 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พ ึ งทำหน  าท ี ่ เป  นต ั วแทนของ ผู  ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมบนพื้นฐานของหลักการที่ถูกตอง และ
ตอสู  เพ ื ่อหลักการดังกลาวโดยมีเหตุผลสามารถ  
สรางศรัทธาและความเปนที่ยอมรับใหเกิดแกภาครัฐ 
หนวยราชการและผูประกอบการอุตสาหกรรม 

4. ยึดมั่นในหลักการแหงความเปนธรรม 
และความเสมอภาคตอสมาชิกและผูประกอบการ
อุตสาหกรรม 

4.1 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พึงรับฟงปญหาและขอเสนอแนะของสมาชิก ใหความ
เปนธรรมแกสมาชิกและผูประกอบการอุตสาหกรรม 

เพื่อประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยไมคำนึง
ถึงความไดเปรียบในดานขนาดและประเภทของกิจการ 

4.2 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พึงยึดถือและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของความเสมอภาค 
ปราศจากอคติในการเสนอแนะเพื่อแกปญหาหรือการ
สงเสริมการดำเนินงานของผูประกอบการอุตสาหกรรม 
ไมวาผูประกอบการอุตสาหกรรมจะเปนสมาชิกของ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ 
โดยไม คำน ึงถ ึงแหลงกำเน ิดของผู ประกอบการ
อุตสาหกรรม 

5. วางตัวเปนกลางทางการเมือง 

5.1 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
มีสิทธิและเสรีภาพในการเปนสมาชิกพรรคการเมืองได
ตามกฎหมาย แตตองไมดำเนินนโยบายจัดกิจกรรม
หรือชักนำการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยหรือผูประกอบการอุตสาหกรรมใหเขาอยู
ภายใตนโยบายของพรรคการเมืองใด ๆ ซึ่งจะทำให
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยสูญเสียความ  
เป นกลาง หร ืออาจทำใหสภาอุตสาหกรรมแหง  
ประเทศไทย และผูประกอบการอุตสาหกรรมไดรับ
ความเสียหาย 

5.2 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พึงไมรับหนาที่เปนกรรมการหรือดำรงตำแหนงใด ๆ 
ของพรรคการเมือง 

Commission on Anti-Corruption 
คณะกรรมาธิการวาดวยการ 
ตอตานการทุจริต 
2005 edition 
ฉบับค.ศ. 2005 
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การตอตานการกรรโชกและการใหสินบน : 
หลักจรรยาบรรณและขอแนะนำในการ 
ตอตานการกรรโชกและการใหสินบนของ ICC 

ฉบับป ค.ศ. 2005 

ขอมูลทั่วไป 
หอการคาระหวางประเทศ (ICC) เปนแนวหนาในการผลักดันในเรื่องความซื่อสัตย

สุจริตในวิถีธุรกิจมาโดยตลอด เนื่องจากมีเพียงระบบที่ปราศจากการทุจริตเทานั้นที่จะทำให
ผูเขารวมทุกฝายสามารถแขงขันกันไดอยางยุติธรรม 

การลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริตในเดือนธันวาคม ปค.ศ. 2003  
ณ เมืองเมริดา เม็กซิโก เปนการเริ่มตนยุคใหมของการ
ตอสูกับการกรรโชกและการใหสินบน ตราสารระหวาง
ประเทศที ่ครอบคลุมฉบับนี ้ปูทางไปสูการหามการ
ทุจริตในทุกรูปแบบไปทั่วโลก ICC ในฐานะองคการ
ธุรกิจโลก ยินดีตอนรับการวิวัฒนาการในการตอสูกับ
การทุจริตที่กาวไปไกลนี้ 

ICC ไดเนนบทบาทที่สำคัญในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบดวยกฎเกณฑที่วิสาหกิจวางขึ้นดวยตนเอง
บนพื้นฐานคานิยมของวิสาหกิจนั้น ขณะที่ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบพื้นฐานของรัฐบาลประเทศตาง ๆ 
และองคกรระหวางประเทศในการตอสูกับการทุจริต
การยึดมั่นอยางเครงครัดในเกณฑที่กำหนดขึ้นโดย
วิสาหกิจนั้น ๆ จะชวยใหธุรกิจสามารถดำเนินการภายใต
ขอบังคับทางกฎหมายไดอยางครบถวนในลักษณะ
เปนธรรมชาติและมีประสิทธิผลมากกวา ดังนั้น การ
ยอมรับและการนำไปปฏิบัต ิซ ึ ่งผ านงานสงเสร ิม
ซื ่อสัตยสุจริตของตนเองจึงเปนวิธีการที ่ไดรับการ
แนะนำอยางหนักแนน 

ตั้งแตในป ค.ศ.1997 อันเปนควันหลงจากเรื่อง
การติดสินบนที่อื ้อฉาวระหวางประเทศในทศวรรษที่ 
1970 ICC ไดออกรายงานฉบับแรกเกี่ยวกับการกรรโชก
และการใหสินบนในธุรกรรมทางธุรกิจระหวางประเทศ 

รายงานนี้ประกอบดวยรางแรกของหลักจรรยาบรรณ
เพื ่อตอตานการกรรโชกและการใหสินบนที ่แนะนำ  
โดย ICC เพื ่อใหว ิสาหกิจใชด วยความสมัครใจ   
หลักจรรยาบรรณเหลานี้ไดระบุวัตถุประสงคที่หนักแนน
ในการขจัดทั้งการใหสินบนและการกรรโชก ICC ยังได
แนะนำวาสหประชาชาติควรจัดใหมีอนุสัญญาระหวาง
ประเทศเพื ่อห ามการทุจร ิต ความพยายามของ
สหประชาชาติในการดำเนินการใหมีขอตกลงเชนวาไม
บรรลุผลในทศวรรษที่ 1980 จนกระทั่งเกิดเรื่องอื้อฉาว
ในการทุจริตอีกรอบหนึ่งในทศวรรษที่ 1990 จึงไดมี
การรื ้อฟนความสนใจระหวางประเทศในเรื ่องความ
ซื่อสัตยสุจริตขึ้น ICC เปนแนวหนาอีกครั้งและไดออก
รายงานฉบับที่สองในป ค.ศ.1996 องคการเพื่อความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ไดกลาย
เปนเวทีสำคัญสำหรับการปฏิรูปการตอตานการทุจริต 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรองอนุสัญญาวาดวยการ  
ตอตาน 

การรับสินบนของเจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ 
ในปค.ศ.1997 ถือเปนความกาวหนาที่สำคัญและเปน
ที่ตระหนักในรายงานของ ICC ฉบับแกไขปรับปรุง  
ซึ่งออกในป ค.ศ.1999 

ICC ยังคงดำเนินงานตออยางแข็งขันรวมกับ 
OECD และองคการระหวางประเทศอื่น ๆ รวมถึง
สหประชาชาติ คณะรัฐมนตรีแหงยุโรป และสหภาพ

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ยุโรป ในการสงเสริมความตระหนักเกี ่ยวกับความ
จำเปนของความซื่อสัตยสุจริต และการสานตอการ
ปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบในธุรกรรมทาง
ธุรกิจ ICC ไดเนนวาควรอุทิศความพยายามในการ
ตอสูกับการกรรโชกหรือการเรียกรับสินบนใหมาก
เทากับการใหสินบน นอกจากนี้ ICC ยังไดยืนยันถึง
ความจำเปนที่จะตองเผชิญหนากับการทุจริตระหวาง
เอกชนกับเอกชน (การทุจริตระหวางองคกรเอกชน) 
เนื่องจากการทุจริตรูปแบบนี้ก็บิดเบือนการแขงขันและ
ไมอาจถูกเพิกเฉยได อ ีกอ ันเป นผลมาจากมีการ
เคลื ่อนไหวในการแปรรูปวิสาหกิจมากขึ ้น รวมทั ้ง  
เสนแบงที่ไมชัดเจนระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ 

คณะกรรมการตอตานการทุจริตของ ICC ไดจัด
พิมพหนังสือ “การตอสูกับการทุจริต: คูมือการปฏิบัติ
ในภาคธุรกิจ” ขึ้น ซึ่งใหรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ 
สำหร ับการนำหล ักจรรยาบรรณของ ICC และ
อนุสัญญาของ OECD ไปปฏิบัติ และเปนคูมือสำหรับ
ทุกฝายซึ่งประสงคจะใหมีแผนงานการสงเสริมความ
ซื่อสัตยสุจริตที ่มีประสิทธิภาพและไดผลดี คูมือนี ้  

จัดพิมพครั ้งแรกในป ค.ศ.1999 และไดปรับปรุง  
ขนานใหญ รวมทั้งเพิ่มเติมขึ้นในป ค.ศ.2003 

เนื ่องจากพัฒนาในการตอตานการทุจริตมี
ความคืบหนารวดเร็วมาก รวมทั้ง ICC ดำเนินงาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบของธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการการตอตานการทุจริต ICC จึงไดตัดสินใจ
ในการทบทวนและคิดใหมอ ีกคร ั ้งเก ี ่ยวก ับหลัก  
จรรยาบรรณและในการหาปรับปรุงจุดยืนเกี ่ยวกับ
ประเด็นความซื่อสัตยสุจริตใหชัดเจนขึ้นในหลาย ๆ 
ประเด็น 

ภารกิจในการตอตานการทุจริตไมมีวันจบสิ้น 
ความพยายามอยางยั่งยืนมีความจำเปนในอนาคต 
ความตระหนักจะตองมีมากขึ้นในบรรดาเจาหนาที่ของ
รัฐ ทั้งในระดับคณะกรรมการ และในระดับผูปฏิบัติ
งาน ICC ยืนยันความมุงมั่นในการสนับสนุนการสราง
ความตระหนักดังกลาว 

กาย เซบบัน                          ฟรังซัวส วิงเค 
เลขาธิการ ICC      ประธานคณะกรรมการตอตานการทุจริต ICC 
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สวนที่ 1 ประกอบดวยหลักที่เปนเนื้อหาสาระ
และขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับวิสาหกิจที่จะนำไปใช
ดวยความสมัครใจ 

สวนที ่ 2 อธิบายกิจกรรมการติดตามการ  
สงเสริมหลักจรรยาบรรณโดยคณะกรรมการตอตาน
การทุจริตของ ICC 

สวนที่ 3 ครอบคลุมงานของคณะกรรมการ  
ตอตานการทุจริตของ ICC รวมกับองคการระหวาง
ประเทศและรัฐบาลของประเทศตาง ๆ ในการเพิ่ม
ความเขมแข็งใหแกกรอบแนวทางการดำเนินการทาง
กฎหมายและการบริหารเพื่อตอตานการกรรโชกและ
การใหสินบน 

สวนที่ 1: หลักจรรยาบรรณเกี่ยวกับ
การตอตานการกรรโชกและการใหสินบน 

บทนำ 

หลักจรรยาบรรณเหลานี้มุงหมายใหเปนวิธีการ
ในการวางกฎเกณฑดวยตนเองโดยธุรกิจตามภูมิหลัง
ของกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวของ การยอมรับโดย
สมัครใจโดยวิสาหกิจจะตองสงเสริมมาตรฐานความ
ซื ่อสัตยสุจริตระดับสูงในธุรกรรมทางธุรกิจ ไมวา
ระหวางวิสาหกิจกับองคกรภาครัฐ หรือระหวาง
วิสาหกิจดวยกันเอง หลักจรรยาบรรณเหลานี ้จะมี
บทบาทสำคัญในการชวยรัฐวิสาหากิจใหปฏิบัติตาม
ขอบังคับตามกฎหมาย และตามความริเริ่มดานการ
ตอตานการทุจริตตาง ๆ ในระดับสากล หลักจรรยา
บรรณนี้จะใหหลักเกณฑที ่เหมาะสมในการตอตาน
ความพยายามในการกรรโชกอีกดวย 

•

•

•

หล ักจรรยาบรรณเหลาน ี ้ม ีล ักษณะทั ่วไป
ประกอบดวยสิ่งที่ถือวาเปนการปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีแต
ไมมีผลทางกฎหมายโดยตรง วิสาหกิจทั้งหมดควร
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที ่เกี ่ยวของของ
ประเทศตาง ๆ อันเปนสถานที่ที่วิสาหกิจเหลานี้ตั้งอยู
และดำเนินกิจการ และควรปฏิบัติตามตัวอักษรและ
ตามเจตนารมณของหลักจรรยาบรรณนี้ ขณะที่ความ
สำคัญเรงดวนสูงสุดยังควรมุงไปที่การขจัดการกรรโชก
และการใหสินบนขนาดใหญที ่เกี ่ยวของกับนักการ
เมืองและเจาหนาที่ระดับสูง หลักจรรยาบรรณฉบับ
ปรับปรุงป ค.ศ.2005 ก็ยังใหมีการดำเนินการกับการ
จายเงินอำนวยความสะดวกแกเจาหนาที่ระดับลางอีก
ดวย 

เพื ่อความมุ งหมายของหลักจรรยาบรรณนี ้  
คำวา “วิสาหกิจ” หมายถึง บุคคลหรือองคกรใด
ก็ตามที่ประกอบธุรกิจและกิจการทางเศรษฐกิจอื่น ๆ 
ไมวาจะเปนการดำเนินการเพื่อหวังผลกำไรหรือไมรวม
ถึงองคกรใด ๆ ที่ควบคุมโดยรัฐหรืออาณาเขตยอย  
ของรัฐ วิสาหกิจหมายความรวมถึงวิสาหกิจแมและ
สาขาในความควบคุมของวิสาหกิจแมดวย 

ความสำเร็จของหลักจรรยาบรรณของ ICC จะ
ขึ้นอยูกับ “ทาทีของผูบริหาร” หรือสารที่สื ่ออยาง
ชัดเจนจากผูบริหารสูงสุดวาหามมิใหมีการใหสินบน
และการกรรโชก และจะมีการดำเนินแผนงานการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางมีประสิทธิผล 

เคาโครง 

หลักจรรยาบรรณและขอแนะนำในการตอตานการกรรโชกและการใหสินบนของ ICC 
ฉบับป ค.ศ.2005 ประกอบดวยสามสวน:  

สำนักงาน ป.ป.ช. 

เพื่อใหแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณเหลานี้ คณะกรรมการตอตานการ
ทุจริตของ ICC ไดจัดพิมพหนังสือ “การตอตานการ
ทุจริต : คูมือภาคปฏิบัติในภาคธุรกิจ” ขึ้น หลักแตละ
ขอดังตอไปนี ้มีการอางอิงสั ้น ๆ กลับมายังบทที ่
เกี่ยวของของคูมือนี้ 

วิสาหกิจควรหามการใหสินบนและการกรรโชก
ทุกเวลาไมวารูปแบบใด ไมวาโดยทางตรงหรือทาง
ออม รวมถึงผานทางตัวแทนหรือคนกลางอื่น ๆ :  

ก) การใหสินบน คือ การเสนอให การสัญญา
จะให  การให ผลประโยชน ท ี ่ เป นต ั ว เง ินหร ือ  
ผลประโยชนอื่นใด ที่มิควรแก :  

• เจาหนาที่ของรัฐในระดับชาติ ระดับทองถิ่น 
หรือระดับระหวางประเทศ 

• พรรคการเมือง เจาหนาที่หรือผูสมัครของ
พรรคการเมือง และ 

• กรรมการบริหาร เจาหนาที่ พนักงาน หรือ
ตัวแทนของวิสาหกิจเอกชน 

เพื่อไมไดมาหรือคงไวซึ่งประโยชนทางธุรกิจหรือ
ประโยชนอื ่นใดที่ไมเหมาะสม เชน ที่เกี ่ยวของกับ  
ใบอนุญาตตามกฎเกณฑ ภาษีอากร ศ ุลกากร 
กระบวนการทางศาลหรือนิติบัญญัติ 

ข) การกรรโชกหรือเรียกรับ คือการเรียกรอง  
เง ินส ินบน ไม ว าจะมีการข มขู หากขอเร ียกร อง  
ถูกปฏิเสธหรือไมก็ตาม “การใหสินบน” ที่ใชในหลัก  
จรรยาบรรณนี้ใหรวมถึงการกรรโชกดวย 

ค) วิสาหกิจไมควร (1) ใหเงินสวนใด ๆ ของการ
ชำระตามสัญญาแกเจาหนาที่ของรัฐหรือพนักงานของ
คูสัญญาอีกฝายหนึ ่ง หรือ (2) ใชคนกลาง เชน 
ตัวแทน ผูรับสัญญาชวง ที่ปรึกษา หรือบุคคลที่สาม
เพื่อเปนชองทางในการชำระเงินแกเจาหนาที่ของรัฐ
หรือพนักงานของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งหรือญาติ เพื่อน
หรือหุนสวนธุรกิจของผูนั้น 

การใหนิยามการใหสินบนเปนใจความสำคัญ
ของบทที ่ 3 ของคูมือดังกลาว สวนการหามการ  
ใหสินบนระหวางเอกชนกับเอกชนอยูในบทที่ 6  

วิสาหกิจควรประกาศนโยบายตอตานการทุจริต
ของตนแกตัวแทนหรือคนกลางอื ่น ๆ ทั ้งหมดและ
ทำใหแจงชัดวาวิสาหกิจคาดหวังใหกิจกรรมทั้งหมดที่
ดำเนินการในนามของตนเปนไปตามนโยบายของตน 
โดยเฉพาะวิสาหกิจควรมีมาตรการภายใตอำนาจของ
ตนเพื่อประกันวา: 

ก) การชำระเงินใด ๆ แกตัวแทนจะไมเกินกวา
คาตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใหบริการที่ถูกตอง
ตามกฎหมายที่ไดดำเนินการโดยตัวแทน 

ข) ไมมีสวนใดสวนหนึ่งของการชำระเงินเชนวา
นี้สงผานตัวแทนไปเปนคาสินบนหรือเปนไปโดยฝาฝน
หลักจรรยาบรรณเหลานี้ 
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ค) ตัวแทนตกลงโดยชัดแจงที่จะไมจายสินบน 
วิสาหกิจควรกำหนดไวในขอสัญญาวาจะเลิกสัญญา
กับตัวแทนหากมีการจายสินบน เวนแตเปนสัญญากับ
ตัวแทนที่ทำงานธุรการหรือเลขานุการ 

ง) วิสาหกิจจะเก็บรักษาขอมูลเกี ่ยวกับชื ่อ 
ระยะเวลาการจางและการชำระเงินแกตัวแทนทุกคน 
ซึ่งวิสาหกิจยังมีสัญญาวาจางอยูในสวนที่เกี่ยวของกับ
ธุรกรรมกับองคกรภาครัฐ วิสาหกิจของรัฐหรือเอกชน
ขอมูลนี้ควรมีไวพรอมสำหรับการสอบบัญชี โดยผูสอบ
บัญชีและโดยหนวยงานของรัฐที่มีอำนาจหนาที่ภาย
ใตเงื่อนไขการเก็บเปนความลับ 

ขอกำหนดดังกลาวขางตนควรใชกับตัวแทนและ
คนกลางอื่น ๆ ทุกคนซึ่งทำงานใหกับวิสาหกิจในการ
ขออนุญาตหร ือใบอนุญาต รวมทั ้งต ัวแทนขาย 
ตัวแทนศุลกากร ทนายความ และที่ปรึกษา 

บทที่ 4 ของคูมือกลาวถึงโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ประเด็นที่เกิดขึ้นจากการใชตัวแทนและคนกลางอื่น ๆ  

วิสาหกิจควรใชมาตรการภายใตอำนาจของตน
เพื่อประกันวาขอกำหนดในการตอตานการใหสินบนซึ่ง
สอดคลองกับหลักจรรยาบรรณเหลานี ้ได ร ับการ
ยอมรับโดยหุนสวนกิจการรวมคาวาใหใชกับกิจกรรม
รวมคานั้น ๆ และโดยคูสัญญาของขอตกลงมอบงาน
ใหทำ 

บทที่ 3 ของคูมือ (หนา 50-52) อธิบายเกี่ยวกับ
บทบาทของกิจการรวมคา 

ก) ว ิสาหกิจควรใหเง ินสนับสนุนแกพรรค 
การเมือง เจาหนาที่และผูสมัครของพรรคการเมือง
เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเทานั้น และควรปฏิบัติ
ตามเงื ่อนไขทั ้งหมดในการรายงานตอสาธรณชน
จำนวนเงินและชวงเวลาของการใหเง ินสนับสนุน
ทางการเมืองควรไดรับการตรวจสอบเพื่อประกันวาเงิน
เหลานี้ไมถูกใชเปนอุบายในการติดสินบน 

ข) วิสาหกิจควรใชมาตรการภายใตอำนาจของ
เพื ่อประกันวาการสนับสนุนเงินในการกุศลของตน 
และการอุปถัมภไมถูกใชเปนอุบายในการติดสินบน 
การสนับสนุนการกุศลและการอุปถัมภควรมีความ
โปรงใสและเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 

ค) ว ิสาหก ิจควรจ ัดให ม ีการควบค ุมและ  
วิธีปฏิบัติที ่สมเหตุสมผลเพื ่อประกันวาจะไมมีการ
สนับสนุนทางการเมืองหรือการกุศลที ่ไม สมควร  
ควรให ความใส ใจเป นพ ิ เศษในการทบทวนการ
สนับสนุนแกองคกรซึ ่งเกี ่ยวของกับนักการเมือง  
ที่มีชื ่อเสียง หรือญาติ เพื่อนหรือหุนสวนธุรกิจของ  
นักการเมืองผูนั้น 

การสนับสนุนแกพรรคการเมือง มีขออภิปราย
เพิ่มเติมในบทที่ 7 ของคูมือดังกลาว 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ธุรกรรมทางการเงินทุกอยางจะตองบันทึกไวอยางถูกตองและเปนจริง  

ในสมุดบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งมีไวใหตรวจสอบได 

วิสาหกิจควรกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ
ใหหรือการรับของขวัญ การตอนรับ และคาใชจาย 
เพื่อประกันวาการดำเนินการในเรื่องเหลานี้ (ก) จำกัด
เฉพาะแตคาใชจายที ่สมเหตุสมผลและเปนไปโดย
สุจริต และ (ข) ไมสงผลกระทบที่ไมสมควร หรือถือได
วาสงผลกระทบที่ไมสมควรตอผลของการจัดซื้อจัดจาง
หรือธุรกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ 

ของขวัญ การตอนรับ และคาใชจาย เปนหนึ่ง
ในประเด็นสำคัญที่วิเคราะหไวในบทที่ 3 (หนา 49-50) 

ก) วิสาหกิจไมควรจายคาอำนวยความสะดวก 
ในกรณีที่วิสาหกิจไดตรวจสอบเชิงบริหารจัดการอยาง
เหมาะสมแลว พิจารณาเห็นวา การจายคาอำนวย
ความสะดวกนั้นไมสามารถขจัดใหหมดไปโดยสิ้นเชิง 
ไดวิสาหกิจควรจัดใหมีการควบคุมหรือวิธีปฏิบัติ เพื่อ
ประกันวาการใชจายเชนนี ้จำกัดเพียงจำนวนเงิน  
เล็กนอยที่ใหแกเจาหนาที่ระดับลางสำหรับการปฏิบัติ
หนาที่ประจำซึ่งวิสาหกิจมีสิทธิที่จะจายได 

ข) ควรมีการทบทวนเปนระยะ ๆ ถึงความ
จำเปนในการยังคงตองจายคาอำนวยความสะดวก
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขจัดการจายคาอำนวยความ
สะดวกใหหมดไปโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

ประเด็นสำคัญในการใชจายเงินอำนวยความ
สะดวก อธิบายไวเชนกันในบทที่ 3 (หนา 43-48) ของ
คูมือนี้ 

เพ ื ่อป องก ันการให ส ินบนและการกรรโชก 
วิสาหกิจควรดำเนินการตามนโยบายหรือหลักเกณฑที่
ครอบคลุมซึ่งสะทอนหลักจรรยาบรรณเหลานี้ รวมทั้ง
สภาพการณของวิสาหกิจและสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง นโยบายหรือหลักเกณฑเหลานี้
ควร 

ก) ใหแนวทางและการฝกอบรมในการบงชี้และ
หลีกเลี่ยงการใหสินบน หรือการกรรโชกในการดำเนิน
ธุรกิจประจำวันของวิสาหกิจ 

ข) จัดใหมีชองทางลับสำหรับการหยิบยกความ
หวงกังวลขึ้นมา การขอคำแนะนำหรือการรายงานการ
ฝาฝนโดยไมตองกลัวการถูกแกแคน 

ค) กำหนดวิธีปฏิบัติทางวินัยเพื่อลงโทษการ
กระทำผิด และ 

ง) ใชกับสาขาภายใตการควบคุมทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ 

บทที่ 2 ของคูมือนี้อธิบายความรับผิดชอบของ
วิสาหกิจในการจัดใหมีว ิธ ีการในการตอตานการ
กรรโชกและการใหสินบน ประเด็นความรับผิดชอบของ
บริษัทแมตอสาขาภายใตการการควบคุม กลาวไวใน
บทที่ 3 (หนา 50-51) 
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ก) ธุรกรรมทางการเงินทุกอยางจะตองบันทึกไว
อยางถูกตองและเปนจริงในสมุดบัญชีที ่เหมาะสม  
ซึ่งมีไวใหตรวจสอบไดโดยคณะกรรมการบริหาร หาก
มี หรือหนวยอื่นในลักษณะเดียวกันรวมทั้งผูสอบบัญชี 

ข) จะตองไมมีขอมูล “นอกสมุดบัญชี” หรือ
บัญชีลับ รวมทั้งตองไมมีเอกสารใด ๆ ที่ออกโดยไมมี
การบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวของอยางถูกตองและเปนจริง 

ค) วิสาหกิจควรใชทุกมาตรการที่จำเปนในการ
จัดใหมีระบบในการตรวจสอบบัญชีโดยอิสระ ไมวา
โดยผู ตรวจสอบภายในหรือผู สอบบัญชีภายนอก  
เพื่อเปดเผยธุรกรรมใด ๆ ที่ฝาฝนหลักจรรยาบรรณ
เหลานี้ และจะตองมีการปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสม 

ง) วิสาหกิจควรปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหมด
ของกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีอากรของ
ประเทศ รวมถึงกฎเกณฑที่หามการหักการจายเงิน
สินบน ไมวาในรูปแบบใด จากเงินไดที่จะตองชำระ
ภาษี 

บทที่ 5 ของคูมือจะใหแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประเด็นการบันทึกขอมูลทางการเงินและการสอบ
บัญชี 

คณะกรรมการบริหารหรือหนวยอื ่น ๆ ซึ ่งมี
ความรับผิดชอบในทายสุดของวิสาหกิจ ควร 

ก) ดำเนินการที่สมเหตุสมผลในการประกันใหมี

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณเหลานี้ รวมถึง 

จัดใหมีทรัพยากรและสนับสนุนการบริหาร
จัดการในการปฏิบัติตามนโยบายธุรกิจซึ่งสะทอนถึง
หลักจรรยาบรรณเหลานี้ 

จัดใหมีและคงไวซึ่งระบบที่เหมาะสมในการ
ควบคุมและวิธีปฏิบัติในการรายงาน รวมทั้งการสอบ
บัญชีที่เปนอิสระ 

ข) ลงโทษการฝาฝนและดำเนินการปรับปรุง
แกไขที่เหมาะสม และ 

ค) เปดเผยตอสาธารณชนอยางเหมาะสม  
เกี่ยวกับการบังคับใชนโยบายหรือหลักเกณฑดานการ
ตอตานการทุจริตของวิสาหกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการ
หรือหนวยงานอื่นที่มีอำนาจหนาที่ในลักษณะเดียวกัน
ควรดำเนินการตรวจสอบอยางสม่ำเสมอเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม ตามหลักจรรยาบรรณเหลานี้และแนะนำ
มาตรการในการปรับปรุงแกไขหรือนโยบายที่จำเปน 
ซ ึ ่งสามารถดำเนินการเปนสวนหนึ ่งของระบบที ่  
กวางขวางขึ ้นในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบขององคกร 

บทที่ 2: ของคูมือนี้กลาวไวโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของวิสาหกิจในการตอสูกับการทุจริต 

สวนที่ 2 : การติดตามและการสงเสริม
หลักจรรยาบรรณของ ICC 

เพื ่อสงเสริมใหมีการใชหลักจรรยาบรรณที ่
กำหนดในสวนที่ 1 ใหกวางขวางที่สุดเทาที่เปนไปได 
เพื ่อเสนอความริเริ ่มในการตอตานการทุจริต และ  

•

•

สำนักงาน ป.ป.ช. 

เพื่อกระตุนความรวมมือระหวางรัฐบาลและธุรกิจโลก 
ICC ไดจัดตั ้งคณะกรรมการตอตานการทุจริตขึ ้น  
คณะกรรมการน ี ้ประกอบด วยผู แทนทางธ ุรก ิจ  
ซึ ่งครอบคลุมภาคธุรกิจและผูมีประสบการณจาก
ประเทศตาง ๆ อยางกวางขวาง 

ในบรรดางานหลัก ๆ คณะกรรมการจะตอง : 

1.จัดใหมีแนวทางในการนำไปปฏิบัติ ซึ่งหลัก
จรรยาบรรณโดยการสงเสริมและปรับปรุงคูมือของ 
ICC “การตอสูกับการทุจริต : คูมือการปฏิบัติในภาค
ธุรกิจ” ใหทันสมัย 

2.จ ัดทำคำชี ้แจงของ ICC และขอคิดเห็น  
เกี่ยวกับการพัฒนาที่สำคัญในการตอสูกับกรรโชกและ
การใหสินบน 

3.รายงานตอเลขาธิการและองคกรบริหารของ 
ICC เกี่ยวกับการพัฒนาที่สำคัญในการตอสูกับการ
ทุจริตที่อาจมีผลกระทบตอธุรกิจโลก 

4.รักษาความสัมพันธกับองคกรระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับการกรรโชกและการใหสินบน รวมทั้ง
องคกรประชาสังคม และหากเหมาะสม สนับสนุน
ความริเริ่มระหวางประเทศของหนวยงานเหลานี้ 

5.สนับสนุนคณะกรรมการ ICC ประเทศตาง ๆ 
ในการสงเสริมการใชหลักจรรยาบรรณนี้ 

6.จัดการหรือกระตุ นใหมีการจัดการประชุม 
สัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความตระหนัก
และกระตุ นความสนใจและการอภิปรายเกี ่ยวกับ  
หลักจรรยาบรรณนี้ในชุมชนธุรกิจ 

7.เสนอสิ่งที่ควรแกไขหรือปรับปรุงเกี่ยวกับหลัก
จรรยาบรรณและขอแนะนำในการตอตานการกรรโชก
และการใหสินบนของ ICC ตอคณะกรรมการบริหาร
ของ ICC เพื่อใหเกิดการพัฒนาใหม ๆ ในการตอตาน
การกรรโชกและการใหสินบน 

สวนที่ 3 : ความรวมมือของ ICC กับ
องคการระหวางประเทศและรัฐบาลของ
ประเทศตาง ๆ 

บทนำ 

ความสำเร็จของหลักจรรยาบรรณในการตอ
ตานการทุจริตผานทางกฎเกณฑที่ออกใชเองของธุรกิจ 
จะไดรับการสงเสริมโดยการดำเนินงานขององคการ
ระหวางประเทศและรัฐบาลของประเทศตาง ๆ เพื่อ
เพิ่มความเขมแข็งใหแกกรอบแนวทางการดำเนินการ
ทางกฎหมายและการบริหารในการตอตานการทุจริต 
เจตจำนงทางการเมืองของรัฐบาลในการบังคับใช
กฎหมายตอตานการทุจริตมีความสำคัญอยางที่สุด 
ความจำเปนในการดำเนินการที ่ช วยสงเสริมและ
สนับสนุนซึ่งกันและกันโดยชุมชนธุรกิจ รัฐบาล และ
องคการระหวางประเทศตาง ๆ เปนที่ตระหนักในป 
ค.ศ.1977 เมื่อ ICC ไดออกรายงานการกรรโชกและการ
ใหและการรับสินบนฉบับแรก รวมทั้งรางแรกของหลัก
จรรยาบรรณในการตอตานการทุจริต ซึ ่งไดมีการ
ทบทวนและปรับปรุงในป ค.ศ.1996 และ 1999 

ในระยะเวลานับแตการชำระครั ้งหลังสุดของ
หลักจรรยาบรรณของ ICC ความจำเปนในการตอตาน
การทุจริตไดเปนที่ตระหนักอยางกวางขวางทั่วโลก 
และมีความกาวหนาขึ้นมากในการเพิ่มความเขมแข็ง
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ของกรอบแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายสำหรับ
การตอตานการทุจริตจากจุดยืนของธุรกิจระหวาง
ประเทศ ข ั ้นตอนสำคัญคือการให ความร ับรอง
อนุสัญญาของ OECD ที่หามการติดสินบนเจาหนาที่
ของรัฐตางประเทศ ซึ่ง ICC ใหการสนับสนุนอยาง  
แข็งขัน นอกจากนี้ ไดมีการรับรองอนุสัญญาวาดวย
การตอตานการทุจริตในภูมิภาคหลายฉบับ และ
อนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริตก็ไดมีการลงนามโดยประเทศกวาหนึ ่งร อย
ประเทศ รัฐบาลประเทศตาง ๆ กำลังดำเนินการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีที ่กำหนดในอนุสัญญาเหลานี้ 
แมวาการตอบสนองจะไมเทากันก็ตาม 

ในป ค.ศ.2004 Global Compact ไดเพิ่มการ
ดำเนินงานเพื่อตอตานการทุจริตใหเปนหนึ่งในหลักสิบ
ประการของสัญญา ธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟ และ
สถาบันการเงินระหวางประเทศอื ่น ๆ ก็ไดลงมือ
ดำเนินการตามความริเริ่มในการตอตานการทุจริตที่
สำคัญ ๆ เชนกัน 

คณะกรรมการการตอตานการทุจริตแหง ICC 
ไดมีบทบาทอยางแข็งขันในพัฒนาการของกรอบ
แนวทางการดำเนินการใหมในการตอตานการทุจริต 
อยางไรก็ตาม ยังจำเปนตองดำเนินงานตอไปอีกหลาย
อยางเพื่อประกันวากรอบงานนี้จะมีการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิผล คณะกรรมการคาดหวังวาจะมีบทบาท
แข็งขันในเรื่องดังตอไปนี้ 

อนุสัญญาของ OECD  

• ใหการสนับสนุน OECD ในการติดตามดูแล
แผนงานบังคับใชของประเทศตาง ๆ 

  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน  
ในการทบทวนสถานการณของประเทศ 

  เห็นชอบการดำเนินการอยางตอเนื ่อง  
เกี่ยวกับการติดตามดูแลที่นอกเหนือไปจากขอผูกมัด
ในการสนับสนุนทุนปจจุบันที่กำหนดไวสำหรับป ค.ศ.2007 

• กระตุน OECD และรัฐบาลประเทศสมาชิก
ใหดำเนินการเพื่อชวยเหลือบริษัทตาง ๆ ในการตอตาน
การกรรโชกโดยเจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ 

• กระตุนใหดำเนินการใน “ประเด็นที่ยังไมได
แกไข” ที่ระบุไวในป ค.ศ.1997 ไดแก :  

  ขยายการหามการใหสินบนตางประเทศ  
ใหครอบคลุมการใหสินบนภาคเอกชน ซึ่งไดเปนความ
ริเริ่มสำคัญของคณะกรรมการ ICC และรวมถึงการ
ศึกษากฎหมายการใหสินบนในธุรกิจเอกชนดวยความ
รวมมือกับสถาบันแมกซพลังคในไฟรบูรก (Max Planck 
Institute) ขั้นตอนตอไปควรเปนการจัดตั้งคณะทำงาน
รวม OECD/ICC เพื ่อพัฒนาขอแนะนำสำหรับการ
ดำเนินการ 

  สรางความกระจางเกี่ยวกับความครอบ  
คลุมของบริษัทสาขาของตางประเทศ ซึ่งบริษัทแม  
ควรกำหนดใหบริษัทสาขาที่อยูในการควบคุมยอมรับ
นโยบายตอตานการทุจริต 

  ห ามการใหส ินบนแกพรรคการเม ือง   
เจาหนาที่พรรค หรือผูสมัครพรรคการเมืองตางประเทศ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต (UNCAC) 

สนับสนุนใหร ัฐบาลตาง ๆ ใหส ัตยาบัน 
UNCAC โดยทันที UNCAC ควรไดรับการสนับสนุน
อยางสมดุลระหวางประเทศอุตสาหกรรมและประเทศ
กำลังพัฒนา 

สนับสนุนการกำหนดแผนงานติดตามกำกับ
ดูแลอยางมีประสิทธิผลเพื่อประกันวาภาคีสมาชิกจะ
ไดนำไปปฏิบัติและบังคับใช UNCAC 

เรงเราองคกรผูบริจาคระหวางประเทศ เชน 
UNDP และธนาคารโลก ใหชวยรัฐบาลซึ่งตองการ
ความชวยเหลือทางวิชาการในการนำ UNCAC ไป
ปฏิบัติ 

•

•

•

การใหความเห็นชอบอนุสัญญาตอตานการ
ทุจริตโดย OECD องคกรรัฐอเมริกัน (OAS) คณะมนตรี
แหงยุโรป สหภาพแอฟริกัน และสหประชาชาติเปน
สัญญาณที ่ดีของการมีพันธะผูกพันกันโดยชุมชน
ระหวางประเทศในการจัดการกับปญหาการทุจริต 
อยางไรก็ตาม จากจุดยืนของธุรกิจระหวางประเทศ
การแพรหลายอยางรวดเร ็วของตราสารระหวาง
ประเทศไดเพิ ่มความกังวลเกี ่ยวกับกฎเกณฑที ่ไม
สอดคลองกัน การบังคับใชที่ทับซอนกัน และการขาด
บทนิยามที ่เหมือนกัน คณะกรรมการจะเรงเราให
องคการที ่ เก ี ่ยวของสำหรับอนุส ัญญาตาง ๆ นี ้  
ใหประสานงานกันเพื่อสงเสริมแนวทางที่สัมพันธกัน
ตามหลักการดังตอไปนี้ 
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อนุสัญญาของ OECD ยังควรเปนตราสาร
หลักที ่ม ุ งเนนดานอุปทานของการทุจริตระหวาง
ประเทศ 

อนุสัญญาภูมิภาค ตราสารที ่เห็นชอบโดย 
OAS สภาแหงยุโรป และสหภาพแอฟริกัน ควรให
ความสำคัญเรงดวนตอประเด็น ซึ่งอาจทำใหมีความ
กาวหนาไดโดยการรวมมือกันระหวางภาคีที่เขารวม 
เชน ความชวยเหลือทางวิชาการ มาตรการในการ
ปองกัน การกำหนดใหเปนความผิดอาญา และการ
บังคับใชกฎหมาย รวมถึงการตอตานการกรรโชกโดย
เจาหนาที่ของรัฐ 

UNCAC ควรให ความสำคัญเร งด วนก ับ
ประเด็นที่ตองใชความรวมมือทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะใน
การเพิ่มความเขมแข็งใหกับวิธีปฏิบัติในการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันทางกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนและ
การฟองคดีการให ส ินบนตางประเทศ และการ
ปรับปรุงขอกำหนดในการสงคืนทรัพยสินที่ไดมาจาก
การทุจริต นอกจากนี้ UNCAC ควรเปนแหลงขอมูล
หลักสำหรับกฎเกณฑการตอตานการทุจริตในเรื่องที่ใน
ระดับของอนุสัญญาของภูมิภาคไมครอบคลุม 

แผนงานการติดตามดูแลในระดับ OECD และ
ภูมิภาคและในระดับของ UNCAC ควรมีการประสาน
กันเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซอน แบงปนขอมูล และใช
ทรัพยากรที่จำกัดใหเปนประโยชนมากที่สุด 

•

•

•

•

องคการระหวางประเทศและความคิด
ริเริ่มตาง ๆ 

ธนาคารโลกและสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศอื่น ๆ 

คณะกรรมการจะกระตุ นธนาคารโลก IMF 
และสถาบันการเงินระหวางประเทศอื ่น ๆ ใหเพิ ่ม
ความเขมแข็งของวิธีปฏิบัติในการปองกันการใหสินบน
เกี่ยวกับโครงการที่องคกรเหลานี้สนับสนุนทุน รวมทั้ง
ขอกำหนดใหผู รับสัญญาตองเห็นชอบกับแผนงาน
ดำเนินการในการตอตานการทุจริต 

คณะกรรมการจะกระตุ นธนาคารโลก IMF 
และสถาบันการเงินระหวางประเทศอื ่น ๆ เพื ่อให
ร ัฐบาลเห็นชอบกฎระเบียบในการจัดซื ้อจัดจางที ่
โปรงใส รวมทั ้งใหสัตยาบันและดำเนินงานตามที ่ 
UNCAC กำหนด 

องคการการคาโลก (WTO) 

เนื่องจากการทุจริตกอใหเกิดความบิดเบือน  
ที่รายแรงในการคาระหวางประเทศ คณะกรรมการ  
จะกระตุ น WTO อยางตอเนื ่องในการดำเนินการ  
กับปญหาที่เกี่ยวกับการคาที่เกี่ยวของกับการทุจริต 
การดำเนินการของ WTO ในการสงเสริมกฎเกณฑ  
การจัดซื้อจัดจางที่โปรงใสจะลดโอกาสในการทุจริตและ
มีสวนชวยเพิ่มความเขมแข็งของระบบการคาของโลก
ที่อยูบนพื้นฐานของกฎเกณฑและการไมเลือกปฏิบัติ 

•

•

•

สำนักงาน ป.ป.ช. 

“ภารกิจในการตอตานการทุจริตไมมีวันจบสิ้น ความพยายามอยางยั่งยืน

มีความจำเปนในอนาคต ความตระหนักจะตองมีมากขึ้นในบรรดาเจาหนาที่  

ของรัฐ ทั้งในระดับคณะกรรมการ และในระดับผูปฏิบัติงาน” 

Global Compact 

คณะกรรมการจะรวมมือกับสำนักงาน Global 
Compact ในระดับระหวางประเทศและระดับชาติ เพื่อ
กระตุนใหบริษัทที่เขารวมใน Global Compact ในการ
ใหความเห็นชอบแผนงานดำเนินการของธุรกิจที ่
สอดคลองกับหลักจรรยาบรรณของ ICC วาดวยการ
ตอตานการกรรโชกและการใหสินบน 

รัฐบาลของประเทศตาง ๆ 

คณะกรรมการจะทำงานกับคณะกรรมาธิการ 
ICC ของประเทศตาง ๆ เพื่อกระตุนใหรัฐบาลประเทศ
ตาง ๆ ใชมาตรการดังตอไปนี ้ในการตอสูกับการ
กรรโชกและการใหสินบน: 

ก า ร ส ร  า ง เ ส ร ิ ม ศ ั ก ย ภ า พ รัฐบาลควรจัดใหมี
ทรัพยากรที่พอเพียง รวมทั้งการใหทุนบุคลากร และ
การฝกอบรมแกองคกรที่ตอตานการทุจริต ทรัพยากร
เหลานี้ควรมุงไปที่การทำใหสาธารณชนตระหนักถึง  
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการทุจริต 

ก า ร บ ั ง ค ั บ ใ ช  ก ฎ ห ม า ย อ ย  า ง จ ร ิ ง จ ั ง แมวา
กฎหมายหามการกรรโชกและการใหสินบนจะกำหนด
เปนลายลักษณอักษรในแทบทุกประเทศ แตการบังคับ
ใชกฎหมายก็ย ังอ อนแอหรือไมม ีเลยในหลาย ๆ 
ประเทศ คณะกรรมการจะกระตุนใหรัฐบาลบังคับใช
กฎหมายตอตานการทุจริต รวมทั้งกฎหมายที่หามการ

•

•

•

กรรโชก โดยเจาหนาที่ของรัฐและกฎหมายหามการให
สินบนทางธุรกิจอยางจริงจังมากขึ้น รัฐบาลควรจัดให
มีชองทางสำหรับการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ปกปองผูใหขอมูลโดยสุจริตดวย เนื่องจากเปนเรื่อง
ยากสำหรับอัยการทองถิ ่นในการจัดการกับคดีให  
หรือรับสินบนตางประเทศ รัฐบาลจึงควรมอบหมาย  
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับคดีเชนวานี้ใหแกหนวยงาน  
ระดับชาติ 

ก ฎ เ ก ณฑ  ท า ง เศ ร ษ ฐ ก ิ จ รัฐบาลควรลดการใช
ระบบที่ตองมีการออกใบอนุญาต การอนุญาตเปนราย
บุคคลใหเหลือนอยที่สุดเทาที่เปนไปได เนื่องจากระบบ
เชนนี ้ว าเปดโอกาสสำหรับการกรรโชกและการให
สินบน กรณีที่ระบบเชนวานี้ไมสามารถขจัดออกไปได 
รัฐบาลควรใชมาตรการที ่เหมาะสมในการปองกัน  
การใชโดยมิชอบ 

ก า ร จ ั ด ซ ื ้ อ จ ั ด จ  า ง ภ า ค ร ั ฐ รัฐบาลควรมีความ
มุงมั่นในการปรับปรุงความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ รวมถึงการประมูลภาครัฐ และการประกาศ
หลักเกณฑสำหรับการมีสิทธิไดรับงานนั้น ๆ การให
ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอตานการ
ทุจร ิตควรเปนเง ื ่อนไขหนึ ่งสำหรับการประมูลใน
สัญญาสำคัญของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ ่งในกรณี
โครงการที่สนับสนุนทุนโดยสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศ การปฏิบัติตามหลักการเหลานี้ควรสะทอน  
ใหเห็นในการกำหนดสัญญาระหวางคูสัญญา 

•

•
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ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ท า ง ก า ร เ ม ื อ ง การสนับสนุน
ทางการเมืองที่ปกปดอาจเปนแหลงของการกระทำที่  
มิชอบ รัฐบาลภายใตลักษณะของระบบการเมืองของ
ประเทศนั้น ๆ ควรวางกฎเกณฑเกี่ยวกับเงื่อนไขซึ่ง
สามารถใหการสนับสนุนทางการเมืองไดและวิธีการ
รายงานของผูใหและผูรับการสนับสนุนเชนวานี้  

ก า ร บ ั ญ ช ี แ ล ะ ก า ร ส อ บ บ ั ญ ช ี ร ัฐบาลควร
กำหนดใหมีการสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ที่เปนอิสระเกี่ยวกับบัญชีของวิสาหกิจที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจทั ้งหมดรัฐบาลควรสนับสนุนการให
ความเห็นชอบตอมาตรฐานระหวางประเทศในเรื ่อง
การบัญชีและการสอบบัญชีที่จริงจัง และสอดคลอง
กัน 

ตัวแทนสินเชื่อเพื่อการสงออก ตัวแทนสินเชื่อ
เพื่อการสงออกควรกำหนดในเงื่อนไขของตนวาการ
จัดหาทุน และการรับประกันจะไมมอบใหแกสัญญา  
ที ่ไดมาโดยการใหสินบน และจะมีการกำหนดโทษ  
ในกรณีฝาฝน 

ความชวยเหลืออยางเปนทางการเพื ่อการ

พัฒนา (ODA) แผนงานความชวยเหลือในการพัฒนา
ควรกำหนดใหเจาหนาที่ของรัฐและผูรับสัญญาตอง
ยึดถือหลักเกณฑในการตอตานการทุจร ิตอยาง
เครงครัด 

•

•

•

•

ICC เปนองคการธุรกิจของโลก อันเปนองคกร
ตัวแทนเดียวที่มีอำนาจในการเจรจาในฐานะตัวแทน
ของวิสาหกิจจากทุกภาคสวนในทุกสวนของโลก 

ICC สงเสริมการคาระหวางประเทศที่เปดกวาง
และระบบการลงทุนและระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี 
ความเชื่อมั่นที่วาการคาเปนอำนาจที่ทรงพลังสำหรับ
สันติภาพและความรุ งเร ืองมีมาตั ้งแตการกอตั ้ง
องคการในชวงตนศตวรรษที ่ผานมา ผูนำธุรกิจที ่
สายตาไกลกลุมเล็ก ๆ ซึ่งกอตั้ง ICC เรียกขานตัวเอง
วา “พอคาแหงสันติภาพ” 

เนื่องจากบริษัทและสมาคมผูเปนสมาชิกตางก็
ประกอบธุรกิจระหวางประเทศกันทั้งนั้น ICC จึงไดมี
อำนาจอยางไมมีใครเทียบไดในการสรางกฎเกณฑ
เกี่ยวกับการดำเนินงานในธุรกิจขามพรมแดน แมวา
กฎเกณฑเหลานี้จะใชโดยความสมัครใจ แตก็ไดรับ
การปฏิบัติในธุรกรรมนับไมถวนทุก ๆ วัน และได
กลายเปนสวนหนึ ่งของโครงสรางการคาระหวาง
ประเทศ 

ICC ยังใหบริการที่สำคัญยิ่ง ที่สำคัญที่สุดคือ
ศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศของ ICC   
อันเปนสถาบันอนุญาโตตุลาการชั้นนำของโลก 

ตั้งแตในปแรกของการกอตั้งสหประชาชาติ ICC 
ไดรับสถานภาพในการใหคำปรึกษาในระดับสูงสุดของ
สหประชาชาติและองคกรปฏิบัติงานเฉพาะสาขาของ
สหประชาชาติ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ผูนำธุรกิจ และผูเชี่ยวชาญซึ่งคัดจากสมาชิก
ของ ICC สรางจุดยืนทางธุรกิจในประเด็นกวาง ๆ ของ
นโยบายการคาและการลงทุน รวมทั้งเรื่องสำคัญ ๆ 
ทางวิชาการและสวนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการ
ทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม 
จริยธรรมทางการตลาด สิ ่งแวดลอม การขนสง 
กฎหมายการแขงขัน และทรัพยสินทางปญญา 

ICC ตั ้งขึ ้นในป ค.ศ. 1919 ปจจุบันมีกลุ ม
สมาชิกนับพันจากบริษัทและสมาคมตาง ๆ จากกวา 
130 ประเทศ คณะกรรมการของประเทศจะทำงานกับ
สมาชิกเพื่อดำเนินการกับปญหาทางธุรกิจในประเทศ
นั้น ๆ และนำความเปนทางธุรกิจที่พิเคราะหโดย ICC 
แจงไปยังรัฐบาลของตน 



ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเดน 
หอการคาไทย 
กับ 12 นักธุรกิจแบบอยาง 

1. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จำกัด 
17 มีนาคม 2539 จากความมุงมั่นของคณะแพทยและเภสัชกรไทย ที่ตั้งใจจะนำความรู ความสามารถ 

และประสบการณที ่สั ่งสมมามากกวา 11 ป ไดรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑคุณภาพเพื ่อคนไทย อันไดแก  
เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑเครื่องใชสำหรับรางกาย 
ผลิตภัณฑอาหารสวัสดิการ ภายใตชื่อ “กิฟฟารีน” ซึ่งลวนเปนผลิตภัณฑคุณภาพที่ไดมาตรฐานและมีการรับรอง
ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ดวยการยึดหลักแหงปรัชญา คือ ความจริงใจและความรับผิดชอบตอผูบริโภค  
อยางแทจริง อันเปนที่มาแหงความสำเร็จบนเสนทางสายธุรกิจของ “บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จำกัด” 
จวบจนวันนี้นับเปนเวลากวา 12 ป ที่ผลิตภัณฑ GIFFARINE ไดเติบโตเคียงคูสังคมไทย เปนที่รูจักและยอมรับของ 
ประชาชนทั่วประเทศดวยการทำตลาดระบบธุรกิจขายตรง MLM (MULTI-LEVEL MARKETING) ที่มีระเบียบ
แบบแผนชัดเจน และการตลาดที่ดีเยี่ยม รวมถึงระบบการจายผลตอบแทนที่ยุติธรรม ถูกตองตามกฎหมาย  
พรอมทั้งประกันอุบัติภัย อันนำมาซึ่งความมั่นคงและความสำเร็จมาสูนักธุรกิจและครอบครัว 

“สิ่งที่ดิฉันยึดถืออยูเสมอก็คือ ทุกคนที่อยูรายรอบตัวเราไมวาจะเปนใครควรไดรับความสุข ความยุติธรรม 
โอกาสและสิ่งที่ดีในชีวิต เพราะสิ่งที่สะทอนกลับมาคือความสุขของตัวเราเอง ในอันที่จะมั่นใจไดวา เรา...มีชีวิต  
อยูอยางคนที่สรางความสุข และความสำเร็จใหกับใคร ๆ ไดอยางแทจริง” 

พ.ญ.นลินี ไพบูลย 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 



2. บริษัท คิว.ที.ซี.ทรานสฟอรเมอร จำกัด 

นายพูลพิพัฒน ตันธนสิน ผูกอตั้ง “บริษัท ควอลิตี้ ทรานสฟอรเมอร จำกัด” ทำงานเกี่ยวกับดาน 
หมอแปลงไฟฟามาตั้งแตจบการศึกษาวิศวกรรมไฟฟา (ไฟฟากำลัง) ป 2518 และเปนผูรวมกอตั้ง บริษัท เอกรัฐ
วิศวกรรม จำกัด ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2524 ในตำแหนงผูจัดการโรงงานและผูจัดการฝายขาย จากการทำงาน
รวมกับบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด มาเปนเวลา 15 ป จึงมีแนวความคิดที่จะผลิตหมอแปลงไฟฟาที่มีคุณภาพ
สูงโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยลาสุด ผสมผสานกันในทุก ๆ ดานใหเปนหมอแปลงคุณภาพในอนาคตที่มีตนทุนต่ำ 
ใชแรงงานทองถิ่นที่มีและสามารถพัฒนาแขงขันไดในตลาด  

จากทีมงานวิศวกรรมที่มีประสบการณหมอแปลงไฟฟามานาน จึงมีการรวมตัวกันขึ้นภายใตชื่อของบริษัท 
ควอลิตี้ ทรานสฟอรเมอร จำกัด หลังจากกอสรางโรงงานแลวเสร็จ และเริ่มผลิตในป 2540 ประเทศไทยไดประสบ 
ปญหาทางเศรษฐกิจ ทำใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบดวย จนกระทั่งป 2546 จึงไดรับการปรับโครงสรางหนี้ใหม 
และไดโอนขายกิจการใหบริษัท คิว.ที.ซี.ทรานสฟอรเมอร จำกัด โดยคงไวซึ่งระบบเดิม ผูบริหาร และบุคลากร  
ชุดเดิมทั้งหมด 

“มีความมุงมั่นที่จะทำอยางไรใหสินคาที่เราผลิตมีคุณภาพดี มาตรฐานสูงระดับ World Class สามารถแขงขัน
ไดในตลาดทุกแหงในโลก ดังนั้น จึงตองมีการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถของบุคคลากร องคกร รวมถึง  
คูคาของเราดวย ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานเปนที่พึงพอใจสูงสุดแกลูกคา และจะตองพัฒนาชีวิตความ
เปนอยูของพนักงานในองคกรใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องและพอเพียง ซื่อสัตย มีคุณธรรมในการทำงาน พรอมกับ  
การสรางความมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร และปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และ
ประเทศชาติ” 

คุณพูลพิพัฒน ตันธนสิน 
ประธานกรรมการบริษัท 

คุณธรรม นำธุรกิจ สำนักงาน ป.ป.ช. 

ป พ.ศ.2503 

เริ่มธุรกิจแพปลา ซื้อสินคาทะเลจากชาวประมงเพื่อขายในตลาดสด 

ป พ.ศ.2504 

เริ่มธุรกิจสงปลาสดใสน้ำแข็งสงออกไปยังประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร ในชื่อแพปลา “เคี่ยงฮวด” 

ป พ.ศ.2521 

เริ่มธุรกิจหองเย็น โดยใชชื่อ “บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จำกัด” ปจจุบันคือ บมจ.หองเย็น
โชติวัฒนหาดใหญ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลิตและสงออกกุง และปลาหมึกแชแข็ง 

ป พ.ศ.2524 

เริ่มธุรกิจผลิตอาหารสำเร็จรูปบรรจุกระปองเพื่อสงออก เนื้อกุงทะเลบรรจุกระปอง ปลาหมึกบรรจุกระปอง 
เนื้อหอยลายบรรจุกระปอง เนื้อปูมาบรรจุกระปอง และเนื้อปลาโอดำ-โอลาย (ปลาทูนา) บรรจุกระปอง  

ป พ.ศ.2531 

ขยายกำลังการผลิตและกอสรางโรงงานแหงใหม อยูที่ตำบลคอหงส อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

ปจจุบัน 

ขยายกำลังการผลิตเปน 300 ตัน/วัน โดยมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 3,800 คน สินคาสงออกครอบคลุมใน
หลายประเทศ ตัวอยางเชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป และตะวันออกกลาง 

“บริษัทมุงมั่นที่จะรักษาไวซึ ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสรางความเปนธรรมและ  
ความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียในทุกดาน รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและสินคาอยางตอเนื่อง 
เพื่อมุงสรางคุณคาใหลูกคา และเพื่อดำรงไวเพื่อความเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนขององคกร” 

คุณเจริญศรี เจริญกุล 
รองกรรมการผูจัดการ 

3. บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

“บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด” ถือกำเนิดขึ ้นเปนบริษัทประกันชีวิตแหงแรกของคนไทย เมื่อวันที่   
22 มกราคม 2485 โดยเจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) พรอมดวยคณะอีก 9 ทาน บริษัทฯ ใหบริการ 
ดานการออมทรัพยประกันชีวิต ทั้งประเภทการรับประกันชีวิตรายบุคคล และการรับประกันชีวิตกลุม ดวยแบบ 
กรมธรรมที่สามารถใหความคุมครอง และใหบริการแกประชาชนทุกเพศทุกวัย ทุกรายได และทุกอาชีพ 

บริษัทฯ ไดยืนหยัดรับใชประชาชนชาวไทยตลอดมาจวบจนคณะกรรมการชุดใหมไดเขามาปรับปรุง 
โครงสรางและพัฒนาระบบงานของบริษัทฯ นับตั้งแตป 2513 เปนตนมา จนบริษัทฯ สมบูรณพรอมในทุกดาน  
ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนของความเจริญกาวหนาในลำดับตอมา 

“การดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ยึดมั่นตอการสรางความแข็งแกรงดานการเงินสูงสุด 
ดวยการแสวงหากำไรที ่เหมาะสม ไมมุ งแสวงหากำไรสูงสุด ในขณะเดียวกันยังเชื ่อมั ่นในหลักมนุษยนิยม  
โดยถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององคกร นอกจากนี้ ยังมุงมั่นในการสรางสรรคหลักประกันที่
มั่นคงใหกับครอบครัวไทย และคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาเปนสำคัญ ตลอดรวมถึงเขาไปมีสวนรวม  
รับผิดชอบตอสังคม เพื่อรวมสรางสังคมไทยใหเขมแข็งอยางยั่งยืน” 

คุณไชย ไชยวรรณ 
กรรมการผูจัดการใหญ 

4. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

“กลุมบริษัท ไทยอีสเทิรน” กอตั้งโดย คุณสมชาย โกกนุทาภรณ (ประธานบริษัท) ซึ่งไดเริ่มทำธุรกิจจาก
การทำไรออยและทำโรงงานน้ำตาลทรายแดง ที่ จ.ชลบุรี เมื่อคุณสมชายไดมีโอกาสเดินทางไปภาคใตก็เห็นความ
แตกตางวาเกษตรกรในภาคใตจะนิยมปลูกยางพาราและปาลมน้ำมัน ซึ่งเปนพืชยืนตน ในขณะนั้นการปลูกยาง
พาราและปาลมน้ำมันใน จ.ชลบุรี ยังไมเปนที่แพรหลาย คุณสมชายจึงไดศึกษาและทดลองปลูกยางพาราและ
ปาลมน้ำมันที่ จ.ชลบุรี และในป พ.ศ 2537 ก็ไดเริ่มกอตั้งบริษัท ไทยอีสเทิรน รับเบอร จำกัด เพื่อรองรับผลผลิต
น้ำยางสดที่สามารถเก็บเกี่ยวได  

บริษัท ไทยอีสเทิรน รับเบอร จำกัด ดำเนินธุรกิจในการผลิตน้ำยางขนเพื่อจำหนายทั้งในประเทศและ  
สงออก มีกำลังการผลิต 30,000 ตันตอป ปจจุบันมีบริษัทในเครือ 8 บริษัท โดยมุงดำเนินธุรกิจในการผลิตและ
แปรรูปสินคายางพาราและปาลมน้ำมัน มีพนักงานมากกวา 500 คน ในการบริหารงานของบริษัทจะมุงเนนการ
ทำงานอยางเปนระบบ 

“ในอุตสาหกรรมการเกษตรที่ราคามีความผันผวนอยูตลอดเวลา องคกรที่ดีจะตองใหขอมูลที่ถูกตองตอคูคา 
ซื้อ-ขายสินคาอยางซื่อสัตย โปรงใสและเปนธรรม องคกรจะตองปฏิบัติตามขอตกลงและคำมั่นสัญญาแมจะทำให
เกิดผลขาดทุน แตในระยะยาวองคกรก็จะไดรับความเชื่อถือและสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน พนักงาน  
ควรไดรับการเอาใจใส มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี และมีโอกาสอยางเทาเทียมกันในการเติบโต นอกจากนี้ 
องคกรควรมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนเพื่อสรางสังคมที่ดี” 

คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ 
รองกรรมการผูจัดการ 

5. บริษัท ไทยอีสเทิรน รับเบอร จำกัด 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

จากจุดเริ่มของรากฐานในป พ.ศ.2489 ที่จังหวัดราชบุรี ในนาม “หางหุนสวนจำกัด โรงงานน้ำตาลมิตรผล” 
ซึ่งเปนเพียงอุตสาหกรรมภายในครอบครัวขนาดเล็ก จุดมุงหมายการกอตั้งเพื่อผลิตน้ำตาลทราย โดยระยะแรก   
ยังคงใชแรงงานโคและกระบือในการหมุนเครื่องหีบออยแบบไม ตอมาจึงไดขยายกิจการและเริ่มการผลิตเปน   
น้ำเชื่อมเขมขนเพื่อสงขายตอไปยังโรงงานที่ผลิตน้ำตาลทรายขาว การขยายตัวอยางกวางขวางของอุตสาหกรรม 
น้ำตาลทรายสงผลใหกิจการของบริษัทฯ เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว บริษัทฯ ไดกอสรางโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
เพิ่มขึ้นอีก 2 แหง ความเจริญกาวหนาของกลุมมิตรผลมาจากปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เรายึดมั่นตลอดมา   
คือ “มุงสูความเปนเลิศ เชื่อในคุณคาของคน ตั้งอยูในความเปนธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนพื้นฐาน”  

กลุมมิตรผลเติบโตอยางมั่นคงและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมาตลอดระยะเวลา  
กวา 50 ป และเพื่อตอบรับความตองการในการบริโภคน้ำตาลหลากหลายรูปแบบ โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุถือ
เปนภารกิจสำคัญในการรับฟงและวิเคราะหขอมูลลูกคาเพื่อคนหาความตองการของลูกคา รวมทั้งคนควาพัฒนา 
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเพื่อสรางสรรคความสุขและมอบทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค 

“เปนองคกรตนแบบที่ดำเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคูกับความ  
รับผิดชอบตอการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตามมาตรฐานสากล” 

คุณชัยยุทธ เล็กออง 
ผูอำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ 

6. บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ จำกัด 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

มีชื่อเดิมวา “บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลมหาคุณ จำกัด” กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2516 และมีวัตถุประสงค
หลักคือ การผลิตน้ำตาลจากออยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศ และมีผลิตภัณฑ
พลอยไดคือกากน้ำตาลและกากออย ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาเครื่องจักรที่ใชใน
การผลิตใหมีประสิทธิภาพในการผลิตใหดีขึ้น เพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณภาพสม่ำเสมอทัดเทียมกับโรงงาน
ที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ ทางดานผูบริโภค ในระบบอุตสาหกรรมอาหาร “คุณภาพ” เปนสิ่งสำคัญอันดับแรก 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกคาเสมอ จึงไดขอการรับรองระบบมาตรฐานสากลเพื่อยืนยันถึงคุณภาพ 
แตหากคูคาตองการพัฒนา มิตรผลพรอมที่จะรวมพัฒนาคูไปดวยกันเสมอ เปนองคกรตนแบบที่ดำเนินธุรกิจ  
ภายใตหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคูกับความรับผิดชอบตอการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

“เปนองคกรตนแบบที่ดำเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคูกับความ  
รับผิดชอบตอการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” 

คุณจำลอง ภูสดสูง 
รองผูอำนวยการโรงงาน 

7. บริษัท น้ำตาลสิงหบุรี จำกัด 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

“นู สกิน” ไดเริ่มดำเนินการธุรกิจขายตรงในประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2540 ดวยความมุงมั่น และ
ตั้งใจจริงที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชาวไทย โดยนำเสนอผลิตภัณฑคุณภาพสูงในการดูแล 
สุขภาพและความงาม และโอกาสทางธุรกิจที่ใหผลตอบแทนที่คุมคา ซึ่งจะเปนหนทางสูจุดหมายสูงสุดในชีวิต 
ของแตละคน จากความแนวแนในการดำเนินงานดวยความซื่อสัตยและมีจริยธรรม “นู สกิน ประเทศไทย” ไดรับ 
การตอบรับเปนสมาชิกสามัญของสมาคมการขายตรงไทย (Thai Direct Selling Association, TDSA) 

“สำหรับ นู สกิน แลว จรรยาบรรณคือสิ่งที่เราใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง เพราะเราถือวาการทำงาน  
อยางซื่อสัตย และมีคุณธรรมตอผูบริโภค ผูแทนจำหนายและพนักงาน เปนการดำเนินธุรกิจใหเปนไปอยาง 
โปรงใส และยังกอใหเกิดเปนความเชื่อมั่นระหวางบริษัทและผูแทนจำหนาย เพราะสำหรับ นู สกิน แลว สิ่งสำคัญ
ไมใชแคการทำยอดขายใหสูงเพียงอยางเดียว แตคือการเปนพลังแหงความดีที่แผไปทั่วโลก เสริมศักยภาพใหผูคน 
สามารถพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น และเรายังสนับสนุนใหผูแทนจำหนายเคารพและทำงานภายใตจรรยาบรรณซึ่งเปนไป
ตามปณิธานของ นู สกิน” 

คุณภคพรรณ ลีวุฒินันท 
ผูจัดการทั่วไป 

8. บริษัท นู สกินเอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกัด 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

“บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร จำกัด” เปนบริษัทนายหนารับประกันวินาศภัยระหวางบริษัทประกันภัยกับผูเอา
ประกัน โดยเนนการประกันภัยรถยนต ทั้งประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจ (ประเภท 1, 2, 3)  
คัดสรรบริษัทประกันภัยชั้นนำ เชน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด, บริษัท อาคเนยประกันภัย (2000) จำกัด, 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ฯลฯ 

ธุรกิจนี ้มีกฎหมายบังคับ จากการเริ ่มตนหาธุรกิจเสริมเขามาในกิจการสถานีบริการน้ำมันบางจาก 
ถ.รามอินทรา กม.14 โดยเริ่มเปนตัวแทนขาย พ.ร.บ.ภาคบังคับ และประกันภัยภาคสมัครใจ คือ บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จำกัด มีสำนักงานขายตูคอนเทนเนอรเล็ก ๆ  

ตอมาเพื่อเปนการเพิ่มบริการแกลูกคาใหหลากหลาย จึงไดจัดตั้งเปนบริษัทนายหนาประกันวินาศภัย  
ภายใตชื่อ “ยูพีดี โบรคเกอร” การขยายตัวของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและจำนวนยอดขายเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง เสริมสรางใหบริษัทฯ มีความมั่นคงและแข็งแกรงทางธุรกิจ เปนที่รูจักอยางแพรหลายของลูกคา 
และบริษัทประกันวินาศภัยจนถึงปจจุบันนี้  

ฐานะบริษัทนายหนา หนาที่หลักคือ เปนสื่อกลางเชื่อมระหวางบริษัทประกันวินาศภัยและผูเอาประกันภัย 
ซึ่งยูพีดีไดยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพนายหนาประกันวินาศภัยอยางเครงครัด สามารถกาวไปถึงความสำเร็จ
ของธุรกิจ มีความมั่นคง และยั่งยืนสืบไป 

ซื่อสัตย โปรงใส (GOOD GOVERNANCE) ตอผูเอาประกันภัย บริษัทประกันภัย และพันธมิตรรวมอาชีพ  
การบริการใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด และชี้แจงใหผูเอาประกันทราบถึงเงื่อนไข ความคุมครอง สิทธิประโยชนให
ชัดเจน 

คุณมนัญญา วิภัติภูมิประเทศ 
กรรมการผูจัดการ 

9. บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร จำกัด 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

“บริษัท สยาม รีคอนดิชั่น อินดัสตรี้ จำกัด” (Siam Recondition Industry Co.,Ltd.) หรือ “SRI” กอตั้งขึ้น 
เมื่อป พ.ศ.2544 มีวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจในการขาย-ใหเชาอุปกรณ Office Automation ไดแก เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องพิมพ เครื่องแฟกซ และอุปกรณสำนักงานอื่น ๆ โดยเริ่มตนจดทะเบียนในชื่อบริษัท ออฟฟศ  
โปรเฟสชั่นแนล แอนด ซัพพลาย จำกัด (Office Professional and Supply Co.,Ltd.) หรือ “OPS” 

เครื ่องถายเอกสารเปนอุปกรณเครื ่องใชสำนักงานที่มีราคาแพงและตองการการบริการหลังการขาย  
อยางตอเนื่อง OPS จึงมีแนวคิดที่จะทำอยางไรใหลูกคามีตนทุนงานเอกสารภายในองคกรที่ประหยัด ตลอดจน  
ทำอยางไรใหนักเรียน นักศึกษาสามารถมีตนทุนงานเอกสารที่ต่ำ เพื่อลดภาระคาใชจายในการศึกษา ทางผูบริหาร 
จึงมุงไปที่การหาเครื่องถายเอกสารที่ใชแลว (Used Copier) จากภายในและตางประเทศมาปรับปรุงสภาพให
เหมือนใหม โดยสามารถตอบสนองตอตลาดในรูปแบบของ “Eco Copy” โดยมีนโยบายมุงเนนทั้งดาน Economy 
(ประหยัดเงิน) และ Ecology (รักษาระบบนิเวศวิทยา) ซึ่งเปนการชวยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสภายในประเทศ
และโลกของเรา โดยในป พ.ศ 2549 OPS ไดกอสรางโรงงานปรับปรุง (Recondition) เครื่องถายเอกสารที่ใหญที่สุด
ในประเทศไทย ณ เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว จ.ชลบุรี และเปลี่ยนชื่อจาก “OPS” เปนบริษัท สยาม รีคอนดิชั่น 
อินดัสตรี้ จำกัด 

“บริษัทจะดำเนินธุรกิจดานเครื่องถายเอกสารและเทคโนโลยีการจัดการงานเอกสารภายใต Concept   
“Eco Copy” โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคกร และความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม   
ตลอดจนความคุมคาทางเศรษฐกิจ อันเปนประโยชนตอผูใชบริการ และประเทศชาติโดยรวมเปนสำคัญ” 

คุณธีระธัช รัตนกมลพร 
กรรมการผูจัดการ 

10. บริษัท สยาม รีคอนดิชั่น อินดัสตรี้ จำกัด 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

“บริษัท โอ. อี. ไอ. พารท จำกัด” กอตั้งเมื่อป พ.ศ.2536 ประกอบกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตและ
เครื่องจักร บริษัทฯ ไดพัฒนาศักยภาพการผลิตอยางตอเนื่องตั้งแต พ.ศ.2538 - พ.ศ.2550 มีการขยายทุน  
จดทะเบียนและไดรับมาตรฐานการรับรองระบบคุณภาพมาเปน ISO/TS-16949 พรอมทั้งไดเปดบริษัทในกลุม  
บริษัทเดียวกันอีก 3 บริษัทอยางตอเนื่อง ปจจุบันเปนบริษัท SMEs ที่เปนของคนไทย 100% และเปนบริษัทฯ  
ชั้นนำในการผลิตชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง  

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ มุงเนนการผลิตเพื่อสรางคุณภาพใหแกผลิตภัณฑ 
มุงหวังใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานราคาที่เหมาะสม ความซื่อสัตยตอลูกคาและ
รักษาความลับของลูกคา นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญตอพนักงานในการมอบผลตอบแทนดวยความเที่ยงธรรม 
พัฒนาบุคลากรใหไดรับองคความรูที่ทันสมัยเสมอ บริษัทยังเล็งเห็นถึงความสำคัญดานสิ่งแวดลอม ในการ
ควบคุมมลภาวะ พรอมทั้งประกอบกิจกรรมสาธารณกุศลควบคูกันไป 

ผลิตสินคาดี มีคุณภาพ ดวยราคาที่เหมาะสม ซื่อสัตย และรักษาความลับของลูกคา 

สนับสนุนใหมีมาตรฐานในระบบการบริหารคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ไปพรอม ๆ กัน และซื้อขายดวยความยุติธรรม 

ใหผลตอบแทนดวยความเที่ยงธรรม ยกระดับความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสงเสริมใหมี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธ  

ไมสรางมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด บริจาคทรัพยเพื่อสนับสนุน
การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข พัฒนาชุมชน ถายทอดความรู ประสบการณ ใหกับผูสนใจทั่วไป 

คุณประสาทศิลป ออนอรรถ 

กรรมการผูจัดการ 

•

•

•

•

11. บริษัท โอ. อี. ไอ. พารท จำกัด 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

“บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด” ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เมื ่อป พ.ศ.2540  
เริ่มดำเนินการเมื่อ ป พ.ศ.2541 เปนบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทยจากการรวมแนวคิดธุรกิจประกัน
ระดับโลกของไอเอ็นจีกรุป ที่ประสานความเขาใจในวิถีคนไทยของผูบริหาร โดยบริหารและดำเนินงานโดยผู
เชี่ยวชาญในดานการเงินและธุรกิจประกันชีวิตอยางแทจริง ซึ่งไดรวบรวมแนวคิดประกันภัยระดับโลกของไอเอ็นจี 
กรุป ที่ประสานความเขาใจในวิถีชีวิตของคนไทย มุงเนนการบริการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และสรางสรรค
บริการดวยกรมธรรมที่หลากหลาย ทั้งกรมธรรมประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันทุนการศึกษา 
ประกันชีวิตแบบบำนาญ และยังคุมครองถึงรายไดหลังเกษียณอายุสำหรับคนไทยอีกดวย 

สำหรับการใหบริการของบริษัทในเครือไอเอ็นจี กรุป ในประเทศไทย ไดเนนความสำคัญของลูกคาเปน  
สิ่งสำคัญ เราจึงมุงมั่นที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาในทุกชวงเวลาของชีวิต ใหบริการดวยการใสใจ  
ในคุณภาพ เราจึงพรอมใหบริการแกลูกคาทุกระดับ กอปรดวยการดำเนินธุรกิจโดยภายใตหลักบรรษัทภิบาล 

“The mission of ING Life Limited is to set the standard in helping our customers manage their financial 
future. Every employee represents our company values : Customer first, Simplicity and timeliness, High 
Quality and High ethical standards. We believe that our high ethical standards form the foundation of building 
our success and customer trust.” 

Mr.Rajesh Sethi 
President & Chief Executive Officer 

12. บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด 

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ลักษณะและความหมาย
ของตราสัญลักษณหรือเครื่องหมาย
สำนักงาน ป.ป.ช.

ลักษณะและขนาดของสัญลักษณ

เปนดวงตรารูปทรงดอกบัวตูมหรือหยดน้ำ และมีขนาดกวาง ๒ ใน ๓ ของความสูง ประกอบดวยอุณาโลม
และรัศมีโดยรอบ ดานลางเปนโลและพื้นที่ แบงออกเปน ๓ สวนคือ 

-สวนบน เปนพานรัฐธรรมนูญ 

-สวนที่สอง จะอยูดานลางขวาของโล เปนรูปตุลแขวนอยูบนดามพระขรรค มีธรรมจักรประกอบอยูดานหนา 

-สวนที่สาม จะอยูดานลางซายของโล เปนรูปกงจักรและมีลูกศรกับสายฟาไขวสอดในกงจักร เบื้องลางของโล
เปนริบบิ้นหรือโบรองอยูดานลาง และบนแถบโบจะมีชอชัยพฤกษผูกวางไวบนริบบิ้น 

ความหมายของสัญลักษณ
อุณาโลม หมายถึง มหาบุรุษความยิ่งใหญ 

รัศมี หมายถึง การแผไพศาล 

โล หมายถึง การปองกันอันเปนหนาที่พิเศษของงาน ป.ป.ช. ซึ่งเปนการปองกันมิใหมีผูกระทำ 

การทุจริต และในโลดังกลาว ไดแบงพื้นที่ออกเปน ๓ สวนคือ 

 ๑. พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดของประเทศเปนศูนยอำนาจรัฐ 

  และกอใหเกิดมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขึ้น 

 ๒. ตุลหรือตาชั่งและธรรมจักร หมายถึง ความยุติธรรมและคุณธรรม 

 ๓. กงจักร สายฟาและลูกศร หมายถึง ความรวดเร็วในการปราบปรามการทุจริต 

โบและชอชัยพฤกษ หมายถึง ความมีชัยชนะที่มั่งคงตามแนวปณิธานแหงความตั้งใจที่แนวแนและแข็งแกรง
ของ ป.ป.ช. ทอดตัววางอยูบนความออนโยนที่นุมนวลของพื้นฐานองคกร 

 - สีมวง ใชเปนสีพื้นของโล หมายถึง วันที่กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยประกาศใช 

  ซึ่งเปนวันเสาร 

 - สีเขียว ใชเปนสีของริบบิ ้น หมายถึง วันที ่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย  
  การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศใชซึ่งเปนวันพุธ 

 - สีทอง ใชเปนสีสำหรับองคประกอบของสัญลักษณ หมายถึง ความเปนมงคลความรุงเรือง   
  ศักดิ์ศรีและความสงางาม 



คุณธรรม นำธุรกิจ 

ชอสะอาด 
รายละเอียดสัญลักษณ 
สงเสริมคุณธรรมความดี 

สัญลักษณ “ชอสะอาด” มีแนวคิดมาจากชอดอกไม ซึ่งเปนของขวัญที่นิยมมอบใหกันในวาระสำคัญ 
และครั้งนี้เปนโอกาสที่จะรวมมอบของขวัญอันยิ่งใหญแดผูตั้งมั่นและดำรงตนในความซื่อสัตยสุจริต ดวยการ
ทำความดี ไมโกง ไมทุจริตตอตนเอง ตอผูอื่น ตอชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย และประเทศชาติ 
โดยผานสัญลักษณสงเสริมคุณธรรมความดี ซึ่งไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาดของคนบนแผนดินไทย  
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ทั้งสิ้น รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน 
ผูกดวยโบสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทำดีทุกคนเขาไวดวยกัน 

แทนคนทั้งประเทศ ทุกเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ที่รวมกันทำความดี โดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต 
ผลลัพธที่ไดคือ พลังพิเศษที่เปลงออกมาสูคนรอบขาง 

แทนการรวมเปนหนึ่งเดียวกันของทุก ๆ ความดี และนำพลังสะอาดเหลานี้มอบเปนของขวัญตอบแทน
ประเทศชาติ 

เขียนในรูปแบบลายมือ แสดงใหเห็นถึงความมีชีวิตและอิสระ สื่อถึงความบริสุทธิ์ และจริงใจ 

สำนักงาน ป.ป.ช. 
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นายสถาพร โคธีรานุรักษ    คณะทำงาน 
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นางสาวรัชมาลย สุจิตจร    คณะทำงาน 
นายกิตติ ลิ้มพงษ     คณะทำงาน 
นายธีระกุล พุมอรุณ     คณะทำงาน 
นายสมปราชญ พลับแดง    คณะทำงานและเลขานุการ 
นางสาวคณพร โพธิจิตสกุล    คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
นางยุพิน ฉินนะโสต     คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
นางสาวอรทัย พิบูลอาลักษณ    คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
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