


 
 

 

โครงการประกาศเกยีรตคิณุจรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย 

ประจ าปี 2562 

The Thai Chamber of Commerce Business  

Ethics Standard Test Award 2019 

(TCC BEST Award 2019) 

• หลกัการและเหตผุล 

 

 หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการน าหลกับรรษทัภิบ าล(Good 

Corporate Governance) มาใชใ้นการบรหิารจดัการองคก์รใหเ้จรญิกา้วหนา้อย่างต่อเน่ือง นบัต ัง้แต่ปี 2546 เป็นตน้มา 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม หอการคา้ไทย  ไดด้  าเนินโครงการประกาศเกียรติคุณ

จรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย มาโดยตลอดถึงปจัจุบนั ในปี 2562 นบัเป็นปีที่ 17 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจ

เอกชนไทยทีด่  าเนินธุรกจิโดยใชห้ลกัจรรยาบรรณ ใหเ้กิดการยอมรบั เชื่อถอื ศรทัธาแก่สงัคม และภาคธุรกจิไทย รวมถงึ

ภาคธุรกจิในต่างประเทศอย่างกวา้งขวางยิง่ขึ้น 

• วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ส่งเสรมิใหบ้รษิทัสมาชกิหอการคา้ไทย หอการคา้จงัหวดัท ัว่ประเทศ สมาชกิ    ส ภ าห อ ก า ร ค ้ า แ ห่ ง

ประเทศไทย  สมาชกิของสมาคมการคา้ทีเ่ป็นสมาชกิสภาหอการคา้ แห่งประเทศไทย ด าเนินธุรกจิอย่างมจีรรยาบรรณ อนั

ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อการพฒันา องคก์รใหไ้ดร้บัการยอมรบัและเชื่อถอืมากยิง่ขึ้น  

 2. เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่องคก์รทีไ่ดร้บัการประกาศเกียรตคิุณจรรยาบรรณดเีด่น  หอการคา้ไทย 

ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายต่อสาธารณะอย่างกวา้งขวาง และเป็นแบบอย่างที ่ ดแีก่ผูป้ระกอบการที่สนใจด าเนินธุรกิจดว้ย

หลกัจรรยาบรรณ  

• หลกัเกณฑก์ารพจิารณา 10 ประการ  

1. การใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง     

2. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้   

3. ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภคและคู่คา้    

4. การรกัษาความสุจรติ       

5. กจิกรรมทีส่่งเสรมิจรยิธรรม      

6. กจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม       

7. การส่งเสรมิการบ าบดัและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม     

8. สทิธเิสรภีาพของบคุคล       

9. การลดความเสีย่งของกจิการ       

10. มุง่การส่งเสรมิหลกัการปฏบิตัอินัเป็นเลศิในองคก์ร  

 



 

• คณะกรรมการพจิารณาตดัสนิ 

ประกอบดว้ย 

• กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

• กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

• ส านกัป้องกนัและปราบปรามทจุรติภาครฐัวสิาหกจิและธุรกจิเอกชน (ป.ป.ช.) 

• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย(IOD)  

• สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย(TMA)  

• สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

• ผูบ้รหิารธุรกจิทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณจรรยาบรรณดเีด่น หอการคา้ไทย  

• คณะกรรมการหอการคา้ไทย  

• คณะกรรมการสง่เสรมิจรรยาบรรณและต่อตา้นคอรร์ปัชนั หอการคา้ไทย  

• มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

• สือ่มวลชน  

• ชมรมจรรยาบรรณ หอการคา้ไทย 

• องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั(ประเทศไทย) 

ฯลฯ 

• คณุสมบตัิผูส้มคัร 

 

• สมาชกิหอการคา้ไทย และ หอการคา้จงัหวดัท ัว่ประเทศ  

• สมาชกิสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

• สมาชกิของสมาคมการคา้ทีเ่ป็นสมาชกิสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  

 หมายเหต ุ  

1. บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยสามารถเขา้ร่วมโครงการฯได ้ 

  2. บริษทัหรือสถานประกอบการที่จะสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ กรรมการบริษทัจะตอ้งไม่มคีดคีวามที่

อยู่ในระหวา่งกระบวนการยุตธิรรม กรณีทีเ่ป็นความผดิเกี่ยวกบับรษิทั 

  3. บรษิทัหรอืสถานประกอบการทีจ่ะสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม จะตอ้งไม่มี

คดคีวามทีอ่ยู่ในระหวา่งกระบวนการยุตธิรรม ท ัง้กรณีส่วนบคุคลและกรณีความผดิเกี่ยวกบับรษิทั 

 

• ระยะเวลาการรบัสมคัร 

 

ตัง้แต่วนัน้ี – 31 พฤษภาคม 2562  โดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายการสมคัรใดๆ ท ัง้สิ้น  

 

 



 

 

• สถานที่สง่ใบสมคัรและขอ้มูลประกอบการพจิารณา 

 

• หอการคา้ไทย(ฝ่ายพฒันาสงัคมและเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล) เลขที ่150 ถ.ราชบพธิ แขวงวดัราชบพธิ  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  

• หรอื ขอ้มลูเป็นรูปแบบไฟล ์สามารถส่งขอ้มลูไดท้ีฝ่่ายเลขานุการโครงการฯ(ทรพัยอ์นนัต) ที ่E-Mail Address 

: tccbestaward@thaichamber.org 

 

• ขัน้ตอนการคดัเลอืก 

 

• ขัน้ตอนที่ 1  

สถานประกอบการที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ตอ้งกรอกขอ้มูลในใบสมคัรส่วนที่ 1 และ 2 ใหค้รบถว้น และ

ส่งกลบัมาที่ฝ่ายพฒันาสงัคมและเสริมสรา้งธรรมาภิบาล หอการคา้ไทย เลขที่ 150 ถ.ราชบพธิ แขวงวดัราช

บพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรือ ทางโทรสาร 02-622-1001 หรือ E-Mail Address : Sub-

Anan.Pr@thaichamber.org , tccbestaward@thaichamber.org และติดต่อขอรบัใบสมคัรส่วนที่  3* 

เพิ่มเติมเพื่อกรอกขอ้มูลและเตรียมขอ้มูลประกอบการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณา 10 ขอ้ หรือ ดาวน์

โหลดไดท้ี ่www.thaichamber.org 

 

 * ใบสมคัรส่วนที่ 3 คือ แบบสอบถามดา้นจรรยาบรรณของกิจการ 10 ขอ้ ท่านจะตอ้งประเมนิมาตรฐานของ

องคก์รวา่อยู่ในระดบัใด พรอ้มแนบเอกสาร/ขอ้มลูประกอบการ พจิารณาส่วนที่ 3 อาท ิ รายงานการประชุม, เอกสาร

การรบัรอง, ใบรบัรอง, แผนงาน,  กจิกรรม, จดหมายภายใน/ภายนอกองคก์ร, ประกาศต่างๆ, แบบประเมนิ, รูปถ่าย

, CD,  VDO, แผนงาน,ผลงานที่ไดด้  าเนินการไปแลว้ หรอื แผนงานกิจกรรมที่ก าลงัด าเนินการอยู่ เป็นตน้ และขอ้มลู

อืน่ๆทีท่่านเหน็วา่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารพจิารณา  (ขอความกรุณาจดัส่งขอ้มลูในรูปแบบไฟลท์างอเีมล)์  

  

หมายเหต ุ  ขอความกรุณาชี้แจงเอกสาร/ขอ้มลูแนบใหต้รงกบัแบบสอบถามในแต่ละหวัขอ้ของหลกัเกณฑก์าร

พจิารณา 10 ประการ สามารถสง่ไดต้ามรูปแบบทีท่่านสะดวก  

- ส่งขอ้มลูรูปแบบไฟลท์างเมลฝ่์ายเลขานุการโครงการฯ ที ่E-mail : 

 Sub-Anan.Pr@thaichamber.org และส่งมายงัหอการคา้ไทย  

- น าขอ้มลูลงในแผ่นCD-ROM  , Flash Drive 

• ขัน้ตอนที่ 2    

 คณะกรรมการตดัสนิจะพจิารณากล ัน่กรองขอ้มลูขององคก์รจากขอ้มลูที่ไดร้บัในข ัน้ตอนที่ 1 หากองคก์รของ

ท่านผ่านการตดัสนิในรอบแรกแลว้ หอการคา้ไทยจะด าเนินการ ติดต่อขอสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร เก็บขอ้มูลจากพนกังาน 

ณ สถานประกอบการ และเก็บขอ้มลู จากผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้ง(ลูกคา้,ซพัพลายเออร)์ เพือ่น าเขา้การประกอบพจิารณารอบ

ตดัสนิต่อไป 
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• ขัน้ตอนที่ 3   

• คณะกรรมการตดัสนิจะพจิารณา ประมวลผลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากข ัน้ตอนที ่ 2 และตดัสนิสถาน

ประกอบการทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนด  

 

• เกณฑก์ารแบ่งขนาดกจิการ 

 

กจิการขนาดเลก็ 

กจิการ การจา้งงาน มูลค่าสนิทรพัยถ์าวร 

ผลติ ไมเ่กิน 50 คน ไมเ่กิน 50 ลา้นบาท 

คา้ส่ง ไมเ่กิน 25 คน ไมเ่กิน 50 ลา้นบาท 

คา้ปลกี ไมเ่กิน 15 คน ไมเ่กิน 30 ลา้นบาท 

บรกิาร ไมเ่กิน 50 คน ไมเ่กิน 50 ลา้นบาท 

 

กจิการขนาดกลาง 

กจิการ การจา้งงาน มูลค่าสนิทรพัยถ์าวร 

ผลติ 50-200 คน เกิน 50-200 ลา้นบาท 

คา้ส่ง 26-50 คน เกิน 50-100 ลา้นบาท 

คา้ปลกี 16-30 คน เกิน 30-60 ลา้นบาท 

บรกิาร 51-200 คน เกิน 50-200 ลา้นบาท 

 

กจิการขนาดใหญ่ 

กจิการ การจา้งงาน มูลค่าสนิทรพัยถ์าวร 

ผลติ มากกวา่ 200 คน มากกวา่ 200 ลา้นบาท 

คา้ส่ง มากกวา่ 50 คน มากกวา่ 100 ลา้นบาท 

คา้ปลกี มากกวา่ 30 คน มากกวา่ 60 ลา้นบาท 

บรกิาร มากกวา่ 200 คน มากกวา่ 200 ลา้นบาท 

 

หมายเหต ุ 1. อา้งองิการแบง่ขนาดกจิการ จากส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) 

  2. คณะกรรมการตดัสนิ ก าหนดการแบ่งขนาดของกจิการ เพิม่เตมิ 1 ขอ้ 

   คอื กจิการทีม่รีายไดม้ากกวา่ 1,000 ลา้นบาทต่อปี ใหจ้ดัอยู่ในกลุม่กจิการขนาดใหญ่ 

 

 

 

 



 

• จ านวนการประกาศเกยีรตคิณุและพธิีมอบประกาศเกยีรติคณุ 

 

 1.สถานประกอบการที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด จะไดร้บัการประกาศเกียรติคุณ

จรรยาบรรณดเีด่น หอการคา้ไทย ประจ าปี 2562 โดยไม่จ ากดัจ านวนรางวลั 

 2.พธิีมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย ประจ าปี 2562 จะจดัขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 

หรอื 4 ของปี ณ หอ้งนนทบรุ ี1 ส านกังาน ป.ป.ช (สนามบนิน า้) จงัหวดันนทบรุี  

 

 

-------------------------------------------- 

  

จรรยาบรรณคือหวัใจ  สรา้งธุรกจิไทยใหม้ ัน่คงจรรยาบรรณคือหวัใจ  สรา้งธุรกจิไทยใหม้ ัน่คง  

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่:  

ฝ่ายพฒันาสงัคมและเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล หอการคา้ไทย (ทรพัยอ์นนัต)์   

โทรศพัท ์02-018-6888 ต่อ 2850 

โทรสาร 02-622-1001  

e-mail : Sub-Anan.Pr@thaichamber.org , tccbestaward@thaichamber.org  

www.thaichamber.org  
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• แบบส ำรวจขอ้มลูท ัว่ไปสว่นที ่1   (ขอ้มลูส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561) 
 

ชือ่กจิการ _________________________________________________________________________ 
ท่า่นเป็นสมาชกิ 
 
        หอการคา้ไทย  เลขทีส่มาชกิ _____________________________________ 
          

          หอการคา้จังหวัด__________________________________________________________________  
            สมาชกิสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย________________________________________________ 
          สมาชกิของสมาคมการคา้ทีเ่ป็นสมาชกิสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย_____________________ 
        สมาคม_____________________________________________________________   
            อืน่ๆ ________________________________________________ 
 

ทีอ่ยู_่_________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

ประเภทธรุกจิ บรกิาร                  ผลติ                      คา้สง่                  คา้ปลกี 
   

                                  อืน่ ๆ (ระบ)ุ___________________________________________________ 
 

สนิทรัพยถ์าวร (ไมร่วมทีด่นิ) ______________________________________________________________ 
 
 

รายไดต้อ่ปีรวม _________________________________________________________________________ 
 
 

จ านวนพนักงาน _________________________________________________________________________ 
 
 

ระยะเวลาของการด าเนนิกจิการ_____________________________________________________________ 
 
 

ชือ่-สกลุ ผูใ้หข้อ้มลู ________________________________ต าแหน่ง _____________________________ 
 
 

โทรศัพท_์_____________________มอืถอื______________________ โทรสาร______________________ 
 
 

E-mail ________________________________________________________________________________ 
 
 

ผูป้ระสานงาน__________________________________________________________________ 
 
 
 

โทรศัพท_์_____________________มอืถอื______________________ โทรสาร______________________ 
 

E-mail ________________________________________________________________________________ 
 

 

ใบสมคัรใบสมคัร  โครงกำรประกำศเกยีรตคิณุจรรยำบรรณดเีดน่โครงกำรประกำศเกยีรตคิณุจรรยำบรรณดเีดน่  

หอกำรหอกำรค้คำ้ไทย ประจ ำปี 25ำไทย ประจ ำปี 256622  



 
 

• แบบส ำรวจขอ้มลูท ัว่ไปสว่นที ่2 (ขอ้มลูส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561) 
 
 
1. กจิการไดย้ืน่ช าระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเป็นไปตามก าหนด 

       ใช ่                  ไมใ่ช ่

 
 
2. กจิการไดย้ืน่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยของกจิการเป็นไปตามก าหนด 

       ใช ่                ไมใ่ช ่

 
 

3. กจิการไดส้ง่งบการเงนิของกจิการเป็นไปตามก าหนด 
       ใช ่                ไมใ่ช ่

 
 
4. งบการเงนิประจ าปี 2559 ไดรั้บการรับรองจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอยา่งไมม่เีงือ่นไข 

       ใช ่                ไมใ่ช ่

 
 
5. กจิการไดจั้ดใหม้กีองทนุประกนัสงัคมและการสมทบเงนิกองทนุอยา่งครบถว้น 

       ใช ่                ไมใ่ช ่

 
 
6. บรษัิทไมม่คีดคีวามทีอ่ยูร่ะหวา่งการถกูฟ้องรอ้งและพจิารณาคดขีองศาล 

       ใช ่                ไมใ่ช ่
 

 
 

หมำยเหต ุ 1.กรอกในใบสมคัรส่วนที ่1 และ 2 ใหค้รบถว้น และส่งกลบัยงัฝ่ายพฒันาสงัคมและเสรมิสรา้งธรร

มาภบิาล หอการคา้ไทย เลขที ่150 ถ.ราชบพธิ แขวงวดัราชบพธิ   

 เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรอื ทางโทรสาร 0-2622-1001                                       

หรอื E-mail : Sub-Anan.Pr@thaichamber.org เพือ่ตดิต่อรบัใบสมคัรส่วนที ่3 หรอื ดาวนโ์หลด 

ไดท้ี ่www.thaichamber.org     

 2.ใบสมคัรประกอบดว้ย 3 ส่วน 

 - ใบสมคัรสว่นที ่1 และ ส่วนที ่2 (แบบส ารวจขอ้มลูท ัว่ไป) 

- ใบสมคัรสว่นที ่3 (แบบสอบถามดา้นจรรยาบรรณของกจิการ) 

  

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ : 

ฝ่ายพฒันาสงัคมและเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล หอการคา้ไทย (ทรพัยอ์นนัต)์ 

  โทรศพัท ์02-018-6888 ต่อ 2850  

  โทรสาร 02-622-1001 

  E-mail : Sub-Anan.Pr@thaichamber.org , tccbestaward@thaichamber.org  

  www.thaichamber.org     
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