ใบสมัคร

เขารวมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน ประจำป 2561

ชื่อกิจการ...................................................................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................................................................................................
ชื่อผูบริหาร O นาย O นาง O นางสาว ................................................................................................................
ตำแหนง.....................................................................................................................................................................
สำนักงานแหงใหญตั้งอยู : เลขที่..................หมูที่............หมูบาน......................................ซอย.................................
ถนน............................................................................แขวง/ตำบล............................................................................
เขต/อำเภอ....................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย..........................
โทรศัพท...................................................................โทรศัพทเคลื่อนที่......................................................................
โทรสาร...........................................................................E-mail................................................................................

ระบุรนุ ทีเ่ ขารวมสัมมนา

ชื่อผูประสานงาน..............................................................................ตำแหนง...........................................................

ทั้งนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารตอไปนี้มาพรอมกับใบสมัคร
แบบประเมินตนเอง (SA-GG) กรอกที่
หรือดาวนโหลดแบบฟอรม
ที่ https://goo.gl/MuXDZp
หลักฐานการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน (สปส.1-10) เดือน ก.พ.61
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ยอนหลัง 3 ป
สำเนาขอบังคับการทำงาน (ฉบับที่ยื่นตอ กสร.)

โทรศัพท........................................โทรศัพทมือถือ.....................................E-mail………………......………………………..
วันที่จดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ชำระแลว (บาท)
รายไดรวมปลาสุด (บาท)
จำนวนพนักงาน (คน)

ประเภทธุรกิจ
ภาคผลิต
ภาคการคา(คาสง-คาปลีก)
ภาคบริการ
ภาคเกษตรและเกษตรแปรรูป
สินคาหลัก.....................................................................
......................................................................................
สินคารอง......................................................................

สถานที่
วันทีส่ มั มนา
รุน ที่ 1
จังหวัดเชียงใหม
7 พฤษภาคม 2561
รุน ที่ 2
จังหวัดอุดรธานี
10 พฤษภาคม 2561
รุน ที่ 3
จังหวัดพิษณุโลก
17 พฤษภาคม 2561
รุน ที่ 4
จังหวัดสงขลา
23 พฤษภาคม 2561
รุน ที่ 5
จังหวัดระยอง
31 พฤษภาคม 2561
รุน ที่ 6
กรุงเทพมหานคร
6 มิถนุ ายน 2561
รุน ที่ 7
จังหวัดเชียงราย
14 มิถนุ ายน 2561
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

ปดรับสมัคร
4 พฤษภาคม 2561
8 พฤษภาคม 2561
15 พฤษภาคม 2561
21 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม 2561
4 มิถนุ ายน 2561
11 มิถนุ ายน 2561

ลงชื่อ..............................................................กรรมการ/หุนสวนผูจัดการ
วันที่................................................................
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- Êá¡¹ QR Code à¢ŒÒÊÙ‹¢Ñé¹µÍ¹Å§·ÐàºÕÂ¹ online ¾ÃŒÍÁ·Óáºº»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§ (SA-GG)
- ¡ÃÍ¡ãºÊÁÑ¤ÃáÅÐáºº»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§ (SA-GG) Ê‹§â·ÃÊÒÃ 02-986-9806
ËÃ×Í E-mail ÁÒ·Õè tipsukon@ismed.or.th , dhanuche@ismed.or.th

แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ
(Self-Assessment : SA-GG)
ชื่อกิจการ
ชื่อ-สกุลผูตอบแบบประเมิน

ตําแหนง

คําชี้แจง การประเมินตนเองในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ มีระดับความคิดเห็นของการประเมิน
ดังนี้
1. หมายถึง มีการปฏิบัตินอยมาก หรือใหความสําคัญนอยมาก หรือการเกี่ยวของกับบุคคลนอยมาก
2. หมายถึง มีการปฏิบัตินอย หรือใหความสําคัญนอย หรือการเกี่ยวของกับบุคคลนอย
3. หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง หรือใหความสําคัญปานกลาง หรือการเกี่ยวของกับบุคคลปานกลาง
4. หมายถึง มีการปฏิบัติคอนขางมาก หรือใหความสําคัญคอนขางมาก หรือการเกี่ยวของกับบุคคลคอนขางมาก
5. หมายถึง มีการปฏิบัติมาก หรือใหความสําคัญมาก หรือการเกี่ยวของกับบุคคลมาก
กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในธุรกิจของทานมากที่สุด พรอมทั้งแนบ
เอกสารตามที่ระบุ
ระดับ
เอกสารแนบ
หลักธรรมาภิบาลธุรกิจ
1 2 3 4 5
1. หลักนิติธรรม : การถือปฏิบัติที่เครงครัดตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ
1.1 ธุรกิจมีการยื่นงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดครบถวนทุกป
1.2 ธุรกิจมีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)
ภายในระยะเวลาที่กําหนดครบถวนทุกป
1.3 ธุรกิจมีการนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ภายในระยะเวลาที่กําหนด
1.4 ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานไมขัดตอ พรบ.คุมครองแรงงานฯ พรอมกับ
สงใหกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (กสร.) และถูกติดประกาศ/
เผยแพรไวในสถานประกอบการ
1.5 สวัสดิการตางๆ ของพนักงานถูกปฏิบัติตามพรบ.คุมครองแรงงานฯ ครบถวน
โดยไมแบงแยกเชื้อชาติ และมีความเทาเทียมกัน
1.6 ธุรกิจมีมาตรการปองกันเรื่องการติดสินบนเจาหนาที่ของรัฐ ไมใหมี
การกระทําความผิดตาม พรบ.การปองกันและปราบปรามการทุจริต
1.7 ธุรกิจไมละเมิดกฎหมาย ขอบังคับ คําสั่ง เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม เชน
การปลอยน้ําเสีย กลิ่น เสียง ควัน ฝุนละอองในอากาศ ฯลฯ
1.8 ธุรกิจมีที่ตั้งสํานักงานแหงใหญซึ่งสามารถติดตอได ตามที่จดทะเบียนกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไว
แบบประเมินตนเองการปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาล (Self-Assessment : SA-GG)

สําเนา ส.บช.3
ยอนหลัง 3 ป
สําเนา ภ.ง.ด.50
ยอนหลัง 3 ป

สําเนา
สปส. 1-10

(ก.พ.2561)
สําเนาขอบังคับ
การทํางาน (ฉบับ
ที่ยื่นตอ กสร.)

หนา 1

หลักธรรมาภิบาลธุรกิจ
1.9 ไมเคยกระทําผิดกฎหมายหรืออยูในระหวางการถูกดําเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 123/5 และที่แกไขเพิ่มเติม
(เคย = 1, ไมเคย =5)
2. หลักคุณธรรม : การปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นความถูกตองดีงาม
ดวยความมีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม
2.1 ธุรกิจมีนโยบายเปนลายลักษณอักษรในการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
โดยยึดมั่นความถูกตองดีงาม ดวยความมีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม
พรอมติดประกาศหรือสื่อสารใหผูบริหาร พนักงานและผูบริโภครับทราบ
โดยทั่วกัน
2.2 ธุรกิจมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการกํากับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององคกร
2.3 ธุรกิจมีแผนงานในการสงเสริมคุณธรรมของพนักงานอยางสม่ําเสมอ
โดยการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
2.4 ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน จูงใจที่เปนรูปธรรมในการสงเสริมคุณธรรม
และใหยกยอง ชมเชย แกพนักงานที่มีพฤติกรรมแสดงถึงคุณธรรมอยาง
สม่ําเสมอ (ความซื่อสัตย การตรงตอเวลา ความไวเนื้อเชื่อใจ)
2.5 ธุรกิจมีการบริหารงานโดยไมมีความเหลื่อมล้ําในกลุมพนักงาน
(แรงงานตางชาติ ฯลฯ) และเคารพตอหลักสิทธิมนุษยชน
2.6 ในชวงเวลาที่ธุรกิจมีกําไร ไดมีการแบงปนผลประโยชนใหพนักงาน
อยางเหมาะสม
3. หลักความโปรงใส : การทําธุรกิจดวยความเปนธรรม ซื่อตรง ตรวจสอบได
และนาเชื่อถือ
3.1 ธุรกิจมีนโยบายเปนลายลักษณอักษรในการทําธุรกิจดวยความเปนธรรม
การดําเนินงานดวยความโปรงใสตรวจสอบได นาเชื่อถือ
3.2 ธุรกิจมีระบบการตรวจสอบการทํางานภายในองคกร และการตรวจสอบ
การดําเนินงาน เพื่อปองกันการใหสินบนแกเจาหนาที่ภาครัฐ
(ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 123/5)
3.3 ผูรับผิดชอบงานตรวจสอบทานงานภายใน มีความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่
แบบประเมินตนเองการปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาล (Self-Assessment : SA-GG)

ระดับ
1 2 3 4 5

เอกสารแนบ

นโยบายที่แสดง
ถึงหลักคุณธรรม

นโยบายในการ
ทําธุรกิจดวย
ความโปรงใส

หนา 2

หลักธรรมาภิบาลธุรกิจ
3.4 ธุรกิจมีชองทางในการสื่อสารและเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือได
ใหแกพนักงาน และลูกคารับทราบอยางสม่ําเสมอ
3.5 ผูบังคับบัญชามีการสื่อสารถึงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินใหพนักงานรับทราบ
3.6 ธุรกิจมีการจัดทําแผนการประเมินความเสี่ยงทางการเงินและมีแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เชน การสํารองวัตถุดิบ การประกันภัย การสํารองกําลังคน
เพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน ฯลฯ
3.7 ธุรกิจมีการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา/บริการแกลูกคาที่ครบถวน ถูกตองและ
ชัดเจน
3.8 ธุรกิจมีระบบการรับประกันสินคา/บริการ และสามารถปฎิบัติตามเงื่อนไข
ขอตกลงที่มีตอลูกคาไดอยางซื่อตรง และสามารถตรวจสอบได
4. หลักการมีสวนรวม : การบริหารงานที่เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรับรู
การวางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การเสนอความเห็น
ในการตัดสินปญหา
4.1 ธุรกิจเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานผานชองทางตางๆ เชน กลองรับฟง
ความคิดเห็น อีเมล หรือ อินทราเน็ต ฯลฯ
4.2 ธุรกิจมีกระบวนการติดตามผลของการดําเนินงาน โดยการรับฟง
ความคิดเห็นจากพนักงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุง
/แกไขการปฎิบัติงานหรือการดําเนินงานที่เหมาะสม
4.3 มีการประชุมระหวางพนักงานและผูบริหารเปนประจําสม่ําเสมอ
4.4 พนักงานมีโอกาสรับรูสถานการณ / ปญหาของธุรกิจ และมีสวนรวม
ในการแกไขปญหา
4.5 ธุรกิจเปดโอกาสใหลูกคา/คูคา/ผูถือหุน มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ เพือ่ นําไปปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจ
4.6 ธุรกิจ มี การรวบรวมปญหา/ข อคิ ดเห็นที่ไดจ ากลูกค าเป นประจํา
เพื่ อกําหนดแนวทางการปรับปรุง / แกไขการทํางาน ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดตรงประเด็น
5. หลักความรับผิดชอบ : การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรและผูบริหารที่ใสใจ
ตอปญหาและมีความรับผิดชอบตอพนักงาน ลูกคา สังคมและสิ่งแวดลอม
5.1 ธุรกิจไดวางแนวทางในการสรางจิตสํานึกใหแกผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับ
ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน/ลูกคา/คูคา
5.2 ธุรกิจไดวางแนวทางในการสรางจิตสํานึกใหแกผูบริหาร และบุคลากร
ทุกระดับ ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
5.3 ธุรกิจมีระบบการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินสินคา/บริการ
ทั้งดานปริมาณ คุณภาพ ความถูกตอง และครบถวน
แบบประเมินตนเองการปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาล (Self-Assessment : SA-GG)

ระดับ
1 2 3 4 5

เอกสารแนบ

หนา 3

ระดับ
1 2 3 4 5

หลักธรรมาภิบาลธุรกิจ
5.4 ธุรกิจมีแนวทางการแกไขปญหากับขอผิดพลาดของงาน พรอมทั้งบันทึก
ขอผิดพลาดและวิธีการแกไขปญหา รวมถึงการปรับปรุงไวอยางชัดเจน
5.5 ธุรกิจมีกิจกรรมใหความชวยเหลือและใหการสนับสนุนกิจกรรรมของชุมชน
อยางสม่ําเสมอ
5.6 การดําเนินธุรกิจไมกอภาระหรือผลกระทบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
เชน การปลอยน้ําเสีย กลิ่น เสียง ควัน ฝุนละอองในอากาศ ฯลฯ
6. หลักความคุมคา : การบริหารการใชทรัพยากรตางๆ ในการดําเนินงาน
อยางรวดเร็วและมีคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือ
เกิดมูลคามากที่สุด
6.1 ธุรกิจมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อรับมือและบรรเทากับสถานการณฉกุ เฉิน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ
6.2 ธุรกิจมีการดําเนินงานตามระบบการบริหาร (วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และ
แกไขปญหา (PDCA) ครบถวน โดยมีการหารือ สั่งการ และมอบหมายที่
ชัดเจน
6.3 ธุรกิจมีการบริหารทรัพยากรตางๆ อยางคุมคา เหมาะสม และมีการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง
6.4 ธุรกิจมีมาตรการรณรงคการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง
6.5 ผูบริหารมีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถของพนักงานแตละคน รวมถึงพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถใหสูงขึ้น
6.6 ธุรกิจมีผลกําไรอยางตอเนื่องไมนอยกวา 5 ปติดตอกัน กอใหเกิดความยั่งยืน
ในระยะยาว

เอกสารแนบ

การดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลธุรกิจจะสงผลอยางไรตอธุรกิจของทาน (โปรดอธิบาย)

ลงชื่อ
(

ผูตอบแบบประเมิน
)

วันที่
แบบประเมินตนเองการปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาล (Self-Assessment : SA-GG)

หนา 4

