อุดมการณ์ ของ CAC
แนวร่วมต่อต้ านคอร์ รัปชันของภาคเอกชนไทย หรื อ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) เป็ นความริเริ่มของภาคเอกชนไทย
ในการที่จะเข้ ามามีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาการทุจริตคอร์ รัปชัน โดยมุ่งสร้ างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้ างกระแสการต่อต้ านการทุจริต
คอร์ รัปชันด้ วยการส่งเสริมให้ บริษัทต่างๆ

กาหนดนโยบายและวางแนวปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการรับและจ่ายสินบน

รวมถึงการทุจริตคอร์ รัปชันในทุก

รู ปแบบ
CAC จัดตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยองค์กรธุรกิจชันน
้ าของประเทศ ได้ แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้ าไทย หอการค้ า
ร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมี IOD ทาหน้ าที่เป็ นฝ่ ายเลขานุการและมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนโครงการ
บริษัทที่มาร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนเพื่อต่อต้ านการทุจริตผูกพันตนเองที่จะมีหน้ าที่หลัก 3 ประการ ได้ แก่
1) กระทาตนเองให้ เป็ นแบบอย่างด้ วยการประกาศนโยบายต่อต้ านการทุจริตทุกรู ปแบบ สร้ างระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการการจ่ายและ
รับสินบน และยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายในกรอบเวลา 18 เดือน และพร้ อมที่จะยื่นขอต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้ คู่ค้า บริษัทตัวแทนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน และธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นานโยบาย และแนวปฏิบตั ิเพื่อ
ป้องกันการทุจริตของ CAC ไปใช้ และพิจารณาเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิก CAC
3) สนับสนุนให้ เกิดการเพิม่ ประสิทธิภาพ เพื่อเพิม่ ความโปร่งใสของการรับและให้ บริการภาครัฐ และการทาธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับเอกชน
โดยรวมตัวกับบริษัทในภาคธุรกิจให้ ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการใช้
มาตรการต่อต้ านการทุจริต การเปิ ดเผยข้ อมูล และกาหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่สะอาด เน้ นการแข่งขันด้ วยระบบกลไกตลาดที่
โปร่งใสและเป็ นธรรม

นิยาม
สินบน หมายถึง การเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรื อการให้ แรงจูงใจเพื่อให้ เกิดการกระทาที่ผดิ กฎหมาย หรื อ ผิดหลักจริยธรรม โดยแรงจูงใจดังกล่าว
อาจจะอยู่ในรู ปของเงิน ของขวัญ รางวัล และหรื อสิทธิประโยชน์อื่นใด ก็ได้ (อาทิเช่น ภาระภาษี บริการ เงินบริ จาค ฯลฯ)
ทังนี
้ ้ CAC มีเป้าหมายที่จะลดและขจัดปั ญหาสินบนทังระหว่
้
างภาคเอกชน และภาครัฐ และระหว่างธุรกิจเอกชนด้ วยกันเอง รวมถึงการคอร์ รัปชันใน
รู ปแบบอื่นๆ เช่น เรื่ อง “Revolving Door” และการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

การเข้ าเป็ นสมาชิก CAC
บริษัทสามารถเข้ าร่วมโครงการตามความสมัครใจ โดยมอบหมายให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้บริ หารสูงสุดของบริษัทลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต และยื่ นให้ CAC พิจารณา หลังจากที่ CAC ตอบรับทราบการประกาศเจตนารมณ์ของบริษัท
โดยการลงนามของประธาน CAC แล้ ว บริษัทจะต้ องกรอกแบบประเมินตนเอง (checklist 71 ข้ อ สาหรับบริษัทใหญ่ หรื อ checklist 17 ข้ อสาหรับ SME)
และยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC เพื่อรับรองการมีอยู่จริงและการนานโยบายไปปฏิบตั ิภายในเวลา 18 เดือน โดยบริษัทที่ผา่ นการรับรอง
แล้ วจึงจะถือว่าเป็ นสมาชิก CAC โดยสมบูรณ์
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การประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทยังไม่ถือว่าบริษัทเข้ าเป็ นสมาชิกของ CAC บริษัทจะเป็ นสมาชิกของ CAC ก็ต่อเมื่อมีการยื่นเอกสารเพื่อขอการ
รับรองครบถ้ วนตามเกณฑ์ ที่ CAC กาหนด และผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณารับรอง (Certification Committee หรื อ Cer Com) และ
คณะกรรมการ CAC (CAC Council) แล้ วเท่านัน้

การรั บรองของ CAC
การพิจารณาอนุมตั ิการรับรองเป็ นสมาชิก CAC โดยคณะกรรมการพิจารณารับรอง (Cer Com) ของ CAC นัน้ จะเป็ นการพิจารณาตามข้ อเท็จจริง บน
พื ้นฐานของความถูกต้ อง ครบถ้ วนของแบบประเมิน และเอกสารหลักฐานอ้ างอิงต่าง ๆ และการรับรองของ CAC นี ้ เป็ นการรับรองความได้ มาตรฐาน
ของระบบการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชันของบริษัท มิได้ เป็ นการรับรองพฤติกรรมของบุคคลใด บุคคลหนึง่ ในบริษัท หากบริษัทหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กับบริษัทถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการทุจริตคอร์ รัปชัน บริษัทต้ องชี ้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ ้นต่อสาธารณะ และ/หรื อแก้ ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ นันด้
้ วยตนเอง

ระยะเวลาของการรั บรอง และการต่ ออายุการรั บรอง
การรับรองของ CAC มีอายุ 3 ปี นบั จากวันที่คณะกรรมการ CAC มีมติให้ การรับรองบริษัท บริษัทจะต้ องยื่นแบบประเมินตนเองใหม่เพื่อขอต่ออายุการ
รับรองอย่างน้ อย 3 เดือนก่อนที่การรับรองจะหมดอายุ การที่บริษัทไม่ยื่นขอต่ออายุการรับรองตามกรอบเวลาที่กาหนดจะเป็ นเหตุให้ บริษัทถูกถอน
สถานะรับรองของ CAC ได้

การรั กษาความลับของข้ อมูล
ข้ อมูลหลักฐานอ้ างอิงทังหมดที
้
่บริษัทยื่ นประกอบการพิจารณาขอรับรองจาก CAC นัน้ จะถูกจัดเก็บไว้ เป็ นความลับ และ CAC จะใช้ เพื่อการพิจารณา
ให้ การรับรองเท่านัน้ และไม่นาไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัทก่อน

ข้ อจากัดสิทธิการใช้ ตราสัญลักษณ์
การใช้ ตราสัญลักษณ์ใด ๆ ของ CAC ต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดและวัตถุประสงค์ที่ CAC กาหนดไว้ โดยเคร่งครัด และเฉพาะนิติบคุ คลที่ได้ ลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์ หรื อนิติบคุ คลที่ได้ ผา่ นการรับรองการเป็ นสมาชิกแล้ วเท่านัน้ ที่จะมีสทิ ธิใช้ ตราสัญลักษณ์ของ CAC ได้ หากนิติบคุ คลใดมีกรณี
เกี่ยวข้ องกับการทุจริตคอรัปชัน นิติบคุ คลนันต้
้ องระงับการใช้ ตราสัญลักษณ์ของ CAC ทันที ทังนี
้ ้ CAC สงวนสิทธิ์ที่จะถอนคืนการอนุญาตให้ ใช้ หรื อ
ขอให้ ระงับการใช้ ตราสัญลักษณ์ของ CAC ได้ ทกุ เมื่อ ทุกกรณี ตามดุลพินจิ ของคณะกรรมการCACแต่เพียงผู้เดียว

ความรั บผิดชอบของบริษัทกรณีท่ ปี รากฎข่ าวเกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน
บริษัทที่ยื่นขอรับรอง หรื อผ่านการรับรองจาก CAC แล้ ว หากมีกรณีหรื อปรากฎข่าวเกี่ยวข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน บริษัทนันต้
้ องเข้ าสูก่ ระบวนการ
พิจารณา Incident Management ของ CAC ที่มีคณะกรรมการพิจารณารับรอง (Cer Com) และคณะกรรมการ CAC (CAC Council) เป็ นผู้พจิ ารณา
ตามลาดับ ในการพิจารณา บริษัทนันต้
้ องจัดส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อชี แ้ จงถึงสิง่ ที่เกิดขึ ้น หรื อเอกสารหลักฐานอื่ นใดที่ Cer Com หรื อ CAC
Council ร้ องขอ เพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองหรื อทบทวนสถานะของสมาชิกของบริษัท โดยมติของคณะกรรมการ CAC ให้ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
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การปรั บสถานะของบริษัท
คณะกรรมการ CAC สงวนสิทธิที่จะเรี ยกขอข้ อมูลเพิม่ เติม และขอให้ บริษัทเข้ าชี ้แจงข้ อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC ในกรณีที่ปรากฎข่าวเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์ รัปชัน ตามกระบวนการ Incident Management ทังนี
้ ้คณะกรรมการ CAC มีสทิ ธิที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทได้ ตามความ
เหมาะสม ซึง่ รวมถึงสิทธิที่จะเพิกถอนสถานภาพการเป็ นบริษั ทสมาชิกที่ผา่ นการรับรองในโครงการ CAC หากปรากฏว่าบริษัทไม่ชี ้แจงข้ อมูลหรื อ
ข้ อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อไม่ชี ้แจงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงได้ อย่างครบถ้ วนและชัดเจน หรื อถ้ าหากพิจารณาแล้ ว มีมติวา่ บริษัทไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่เคยได้ รับการรับรองไปแล้ ว ทังนี
้ ้ บริษัทที่ถูกปรับสถานะจะมีสญ
ั ลักษณ์แสดงต่อท้ ายชื่อบริษัทบนเว็บไซต์ของ CAC
สถานะ “PR” หรื อ “สอบถามและชีแ้ จงข่ าว” หรื อ “Pending Review” – หมายถึง บริษัทได้ เข้ าสูก่ ระบวนการ Incident Management
ซึง่ ได้ รับจดหมายอย่างเป็ นทางการจาก CAC เพื่อขอให้ ชี ้แจงกรณีที่ปรากฏเป็ นข่าว (ทังในอดี
้
ต และปั จจุบนั ) โดยบริษัทจะคงสถานะนี ้ไป
จนกว่า CAC จะได้ รับการชี ้แจงอย่างเป็ นทางการจากทางบริษัท
สถานะ “FIR” หรื อ “รอชีแ้ จงความคืบหน้ า” หรื อ “Further Information Requested” – หมายถึง CAC ได้ รับการชี ้แจงอย่างเป็ นทางการ
จากทางบริษัทแล้ ว และกาลังอยู่ระหว่างการนาขึน้ สูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการ CAC ซึง่ ผลการพิจารณาอาจเป็ นไปได้ ทงการกลั
ั้
บสู่
สถานะรับรองตามปกติ กลับสูส่ ถานะสอบถามและชี ้แจงข่าว คงสถานะชี ้แจงความคืบหน้ า หรื อ เปลี่ยนสถานะเป็ น เว้ นวรรคเข้ าร่ วม
โครงการ อย่างใดอย่างหนึง่ ทังนี
้ ้ บริษัทมีเวลา 12 เดือนในการที่จะชี ้แจงข้ อมูลตามที่คณะกรรมการ CAC ร้ องขอ
สถานะ “BOP” หรื อ “การเว้ นวรรคเข้ าร่ วมโครงการ” หรื อ “Black Out Period” – หมายถึง บริษัทที่ไม่สามารถยื่นขอรับรองได้ ทนั
ภายในกรอบเวลา 18 เดือน (บวกระยะเวลาที่ได้ รับการขยายเวลาในกรณี ที่มีบริษัทยื่นขอและได้ รับอนุมตั ิให้ ขยายเวลาได้ ) หรื อบริษัททีย่ งั
ไม่เคยผ่านการรับรองเป็ นสมาชิก CAC และไม่สามารถชี ้แจงกรณี ที่ปรากฎข่าวการทุจริตคอร์ รัปชันให้ คณะกรรมการ CAC ได้ ทนั ตามกรอบ
เวลาที่กาหนด หรื อชี ้แจงแล้ วแต่ข้อมูลยังไม่ชดั เจนเพียงพอ หรื อไม่สามารถปรับปรุ งมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตได้ ตามที่
คณะกรรมการ CAC แนะนา ทังนี
้ ้ การเว้ นวรรคเข้ าร่ วมโครงการจะมีอายุหกเดือน และบริษัทสามารถยื่ นประกาศเจตนารมณ์กบั CAC ใหม่
ได้ อีกครั ้งหลังจากพ้ นกาหนดหกเดือนไปแล้ ว
สถานะ “SP” หรื อ “พักการรั บรองชั่วคราว” หรื อ “Suspended” – หมายถึง บริษัทที่เคยผ่านการรับรองเป็ นสมาชิก CAC แล้ ว แต่ปรากฎ
มีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชัน ซึง่ ทาให้ บริษัทต้ องเข้ าสูก่ ระบวนการ Incident Management ถ้ าหากบริษัทไม่สามารถชี ้แจงกรณีที่
ปรากฎข่าวการทุจริตคอร์ รัปชันให้ คณะกรรมการ CAC ได้ ทนั ตามกรอบเวลาที่กาหนด หรื อชี ้แจงแล้ วแต่ข้อมูลยังไม่ชดั เจนเพียงพอ หรื อไม่
สามารถปรับปรุ งมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตได้ ตามที่คณะกรรมการ CAC แนะนา คณะกรรมการ CAC มีสทิ ธิท์ ี่จะ
พิจารณาเพิกถอนสถานภาพการเป็ นสมาชิกที่ผา่ นการรับรองโดย CAC ของบริษัท
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ข้ อปฎิบัติของบริษัทที่เข้ าร่ วม CAC
หลักการพิจารณารั บบริษัทเข้ าร่ วมการประกาศเจตนารมณ์ และบริษัทที่ผ่านการรั บรองเป็ นสมาชิก CAC
เพื่อเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ภายในกลุม่ บริษัทที่สมัครใจเข้ าเป็ นแนวร่วมต่อต้ านคอร์ รัปชันของภาคเอกชนไทย คณะกรรมการ CAC จึงกาหนด
หลักการพิจารณารับบริษัทเข้ าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ และบริษัทที่ผา่ นการรับรองเป็ นสมาชิก CAC ดังนี ้
1) การพิจารณาตอบรับบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์ และการให้ การรับรองเป็ นสมาชิก CAC มีพื ้นฐานบนข้ อมูลที่ทางบริษัทเปิ ดเผยต่อคณะกรรมการ
CAC และความตังใจที
้ ่บริษัทจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการเข้ าร่วมเป็ นสมาชิก CAC ด้ วยเกียรติยศของบริษัท
2) หลักการพิจารณาให้ การรับรองเป็ นสมาชิกของ CAC ไม่สามารถใช้ เป็ นการยืนยันว่าจะไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการทุจริตเกิดขึ ้นกับบริษัท หากแต่เป็ น
การรับรองว่าบริษัทนันได้
้ ยืนยันว่ามีนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริตตามเกณฑ์ที่กาหนดในแบบประเมินตนเอง
3) ในกรณีที่บริษัทเกิดมีข่าว คดีความ หรื อการสอบสวนเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต เป็ นหน้ าที่ของบริษัทที่สมัครเข้ าร่ วม CAC และบริษัทที่ได้ รับการรับรอง
เป็ นสมาชิก CAC จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ CACโดยทันที และต้ องทาตาม”กระบวนการกลัน่ กรองและกากับ ดูแลบริษัทที่เข้ า
ร่วม CAC”
กระบวนการกลั่นกรองและกากับดูแลบริษัทที่เข้ าร่ วม CAC
1. บริษัทที่ต้องการประกาศเจตนารมณ์ต้องรายงานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคดี ความ และ/หรื อ การสอบสวน จากหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรกากับดูแล
และ/หรื อเรื่ องข่าวที่เกี่ยวข้ อง กับการทุจริตภายในระยะ 2 ปี ก่อนวันยื่นใบคาประกาศเจตนารมณ์
ก. สาหรับบริษัทไทยทัว่ ไป ในการรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้ องรายงานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคดีความ และ/หรื อการสอบสวน
จากหน่วยงานของรัฐหรื อ องค์กรกากับดูแล และ/หรื อเรื่ องข่าวที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริต
1) ชี ้แจงข้ อเท็จจริงและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึน้
2) ชี ้แจงมาตรการที่ได้ ดาเนินการไปเพื่อแก้ ไขปั ญหาและการป้องกันปั ญหาในลักษณะเดียวกันไม่ ให้ เกิดขึ ้นในอนาคต
3) ยืนยันว่ายังพร้ อมที่จะปฎิบตั ิตามการประกาศเจตนารมณ์
ข. สาหรับบริษัทไทยรวมสาขาต่างประเทศ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ บริษัทต้ องรายงานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคดีความ
และ/หรื อ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรื อ องค์กรกากับดูแล และ/หรื อเรื่ องข่าวที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริต
1) ชี ้แจงข้ อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC
2) ชี ้แจงมาตรการที่บริษัทได้ ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาและการป้องกันปั ญหาลักษณะเดียวกันของ บริษัทไทยรวมสาขาต่างประเทศ
บริษัทลูก และบริษัทร่ วมทุนในต่างประเทศไม่ให้ เกิดขึ ้นใน อนาคต
3) ยืนยันว่ายังพร้ อมที่จะปฎิบตั ิตามการประกาศเจตนารมณ์
ค. สาหรับบริษัทที่มีบริษัทแม่เป็ นบริษัทต่างประเทศ ในการรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้ องรายงานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคดี
ความ และ/หรื อ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรื อ องค์กรกากับดูแล และ/หรื อเรื่ องข่าวที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริต
1) ชี ้แจงข้ อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC
2) ชี ้แจงมาตรการที่บริษัทและ/หรื อบริษัทแม่ได้ ดาเนินการเพื่อได้ ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาและเพื่อ ป้องกันปั ญหาลักษณะเดียวกัน
ไม่ให้ เกิดขึ ้นในอนาคต
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3) ชี ้แจงอานาจบริ หารที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทในประเทศไทย เช่น มีกรรมการร่วมหรื อมีการถือหุ้น ระหว่างกันหรื อไม่
4) ชี ้แจงนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว
5) ยืนยันว่ายังพร้ อมที่จะปฎิบตั ิตามการประกาศเจตนารมณ์
คณะกรรมการ CAC สงวนสิทธิที่จะเรี ยกขอข้ อมูลเพิม่ เติมและอาจขอให้ ชี ้แจงข้ อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC ในกรณีที่บริษัทไม่ชี ้แจง
ข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อไม่ชี ้แจงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงได้ อย่างครบถ้ วนและชัดเจน หรื อหากพิจารณาแล้ วว่าบริษัทจะไม่
สามารถปฎิบตั ิตาม สิง่ ที่ได้ ประกาศไว้ ในคาประกาศเจตนารมณ์ได้ คณะกรรมการCACสงวนสิทธิที่จะชะลอการอนุมตั ิ การเข้ าร่วมของบริษัทใน
โครงการ CAC
2. บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์แล้ วแต่ยงั ไม่ผา่ นการรับรองเป็ นสมาชิก CAC ต้ อง รายงานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคดีความและ/หรื อกรณีที่อยู่ในระหว่าง
การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรกากับดูแลและ/หรื อข่าวที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริตทันทีที่เกิดเหตุ
ก. สาหรับบริษัทไทยทัว่ ไป ในการรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้ องรายงานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคดีความ และ/หรื อ การสอบสวน
จากหน่วยงานของรัฐหรื อ องค์กรกากับดูแล และ/หรื อเรื่ องข่าวที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริต
1) ชี ้แจงข้ อมูลเบื ้องต้ นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทันทีหรื อภายใน 10 วันทาการ โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ปรากฎข่าวหรื อ
เกิดเหตุการณ์
2) ชี ้แจงข้ อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ภายใน 30 วันทาการ โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ปรากฎข่าวหรื อเกิดเหตุการณ์
3) ยืนยันความพร้ อมของบริษัทที่จะปฎิบตั ิตามการประกาศเจตนารมณ์ หรื อรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันทาการ
โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ปรากฎข่าวหรื อเกิดเหตุการณ์
ข. สาหรับบริษัทไทยรวม สาขาต่างประเทศ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ บริษัทต้ องรายงานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคดีความ
และ/หรื อ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรื อ องค์กรกากับดูแล และ/หรื อเรื่ องข่าวที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริต
1) ชี ้แจงข้ อมูลเบื ้องต้ นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทันทีหรื อภายใน 10 วันทาการ โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ปรากฎข่าวหรื อ
เกิดเหตุการณ์
2) ชี ้แจงข้ อเท็จจริงของข่าว รวมทังมาตรการในการแก้
้
ไขปั ญหาและการป้องกันปั ญหาใน ลักษณะเดียวกันของบริษัทไทยรวม
สาขาต่างประเทศบริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนใน ต่างประเทศที่ได้ ทาไปภายใน 30 วันทาการนับจากวันที่ปรากฎข่าวหรื อเกิด
เหตุการณ์
3) ยืนยันว่ายังพร้ อมที่จะปฎิบตั ิตามการประกาศเจตนารมณ์ หรื อรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันทาการนับจากวันที่
ปรากฎข่าวหรื อเกิดเหตุการณ์
ค. สาหรับบริษัทที่มีบริษัทแม่เป็ นบริษัทต่างประเทศ ในการรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้ องรายงานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคดี
ความ และ/หรื อ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรื อ องค์กรกากับดูแล และ/หรื อเรื่ องข่าวที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริต
1) ชี ้แจงข้ อมูลเบื ้องต้ นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทันทีหรื อภายใน 10 วันทาการ โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ปรากฎข่าวหรื อ
เกิดเหตุการณ์
2) ชี ้แจงข้ อเท็จจริงของข่าว รวมทังมาตรการในการแก้
้
ไขปั ญหาและการป้องกันปั ญหาใน ลักษณะเดียวกันในบริษัทหรื อสาขาใน
ประเทศ ไทยต่อคณะกรรมการ CAC ภาย ใน 30 วันทาการนับจากวันที่ปรากฎข่าวหรื อเกิดเหตุการณ์
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3) ชี ้แจงอานาจบริ หารที่มีต่อบริษัทในประเทศไทย เช่น มีกรรมการร่วมหรื อไม่ มีการถือหุ้น ระหว่างกันหรื อไม่ ภายใน 30 วันทา
การนับจากวันที่ปรากฎข่าวหรื อเกิดเหตุการณ์
4) ชี ้แจงถึงนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศ ต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว ภายใน 30 วันทาการ นับจากวันที่ปรากฎข่าวหรื อเกิด
เหตุการณ์
5) ยืนยันว่ายังพร้ อมที่จะปฎิบตั ิตามการประกาศเจตนารมณ์และรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันทาการนับจากวันที่
ปรากฎข่าวหรื อเกิดเหตุการณ์
คณะกรรมการ CAC สงวนสิทธิที่จะเรี ยกขอข้ อมูลเพิม่ เติม ขอให้ บริษัทชี ้แจงข้ อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC และชะลอการพิจารณา
ให้ การรับรองเมื่อบริษัทนันยื
้ ่ นขอ และในกรณีที่บริษัทไม่ชี ้แจงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อไม่ชี ้แจงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงได้
อย่างครบถ้ วนและชัดเจน หรื อหากพิจารณาแล้ วมีมติวา่ บริษัทจะไม่สามารถปฎิบตั ิตามสิ่งที่ได้ ประกาศไว้ ในคาประกาศเจตนารมณ์ได้ คณะกรรมการ
CAC มีสทิ ธิที่จะเพิกถอนรายชื่อบริษัทนันออกจากบั
้
ญชีรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์
3. บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็ นสมาชิก CAC แล้ วต้ องรายงานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ คดีความและ/หรื อกรณีที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนจากหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อองค์กรกากับดูแลและ/หรื อ ข่าวที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริตทันทีที่เกิดเหตุ
ก. สาหรับบริษัทไทยทัว่ ไป ในการรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้ องรายงานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคดีความ และ/หรื อ การสอบสวน
จากหน่วยงานของรัฐหรื อ องค์กรกากับดูแล และ/หรื อเรื่ องข่าวที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริต
1) ชี ้แจงข้ อมูลเบื ้องต้ นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทันทีหรื อภายใน 10วันทาการ โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ปรากฎข่าวหรื อ
เกิดเหตุการณ์
2) ชี ้แจงข้ อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ภายใน 30 วันทาการ โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ปรากฎข่าวหรื อเกิดเหตุการณ์
3) ยืนยันความพร้ อมของบริษัทที่จะปฎิบตั ิตามการประกาศเจตนารมณ์ หรื อรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันทาการ
โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ปรากฎข่าวหรื อเกิดเหตุการณ์
ข. สาหรับบริษัทไทยรวม สาขาต่างประเทศ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ บริษัทต้ องรายงานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคดีความ
และ/หรื อ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรกากับดูแล และ/หรื อเรื่ องข่าวที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริต
1) ชี ้แจงข้ อมูลเบื ้องต้ นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทันทีหรื อภายใน 10 วันทาการ โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ปรากฎข่าวหรื อ
เกิดเหตุการณ์
2) ชี ้แจงข้ อเท็จจริงของข่าว รวมทังมาตรการในการแก้
้
ไขปั ญหาและการป้องกันปั ญหาใน ลักษณะเดียวกันของบริษัทไทยรวม
สาขาต่างประเทศ บริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนในต่าง ประเทศที่ได้ ทาไปภายใน 30 วันทาการนับจากวันที่ปรากฎข่าวหรื อเกิด
เหตุการณ์
3) ยืนยันว่ายังพร้ อมที่จะปฎิบตั ิตามการประกาศเจตนารมณ์ หรื อรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันทาการนับจากวันที่
ปรากฎข่าวหรื อเกิดเหตุการณ์
ค. สาหรับบริษัทที่มีบริษัทแม่เป็ นบริษัทต่างประเทศ ในการรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้ องรายงานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคดี
ความ และ/หรื อ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรกากับดูแล และ/หรื อเรื่ องข่าวที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริต
1) ชี ้แจงข้ อมูลเบื ้องต้ นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทันทีหรื อภายใน 10 วันทาการ โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ปรากฎข่าวหรื อ
เกิดเหตุการณ์
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2) ชี ้แจงข้ อเท็จจริงของข่าว รวมทังมาตรการในการแก้
้
ไขปั ญหาและการป้องกันปั ญหาใน ลักษณะเดียวกันในบริษัทหรื อสาขาใน
ประเทศไทยต่อคณะกรรมการ CAC ภาย ใน 30 วันทาการนับจากวันที่ปรากฎข่าวหรื อเกิดเหตุการณ์
3) ชี ้แจงอานาจบริหารที่มีต่อบริษัทในประเทศไทย เช่น มีกรรมการร่วมหรื อไม่ มีการถือหุ้น ระหว่างกันหรื อไม่ภายใน 30 วันทา
การนับจากวันที่ปรากฎข่าวหรื อเกิดเหตุการณ์
4) ชี ้แจงถึงนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศ ต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวภายใน 30 วันทาการ นับจากวันที่ปรากฎข่าวหรื อเกิด
เหตุการณ์
5) ยืนยันว่ายังพร้ อมที่จะปฎิบตั ิตามการประกาศเจตนารมณ์และรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันทาการนับจากวันที่
ปรากฎข่าวหรื อเกิดเหตุการณ์
คณะกรรมการ CAC สงวนสิทธิที่จะเรี ยกขอข้ อมูลเพิม่ เติม และขอให้บริษัทเข้ าชี ้แจงข้ อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC ทังนี
้ ้
คณะกรรมการ CAC มีสทิ ธิที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทที่เข้ าร่วมโครงการ ได้ แก่ สถานะ “ สอบถามและชี ้แจงข่าว (Pending Review หรื อ PR) ”
สถานะ “ ชี ้แจงความคืบหน้ า (Further Information Requested หรื อ FIR) ” สถานะ “ การเว้ นวรรคเข้ าร่วมโครงการ (Black Out Period หรื อ BOP)”
และสถานะ “พักการรับรองชัว่ คราว (Suspension หรื อ SP)” ซึง่ รวมถึงสิทธิที่จะเพิกถอนสถานภาพการเป็ นบริษัทสมาชิกที่ผ่านการรับรองของ CAC
หากปรากฏว่าบริษัทไม่ชี ้แจงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อไม่ชี ้แจงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงได้ อย่างครบถ้ วนและชัดเจน หรื อถ้ า
หากพิจารณาแล้ ว มีมติวา่ บริษัทไม่สามารถปฎิบตั ิตามมาตรฐานที่เคยได้ รับการรับรองไปแล้ ว
* อนึง่ การเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทข้ างต้ นให้ มีผลผูกพันกับสิทธิในการใช้ ตราสัญลักษณ์ของ CAC ในการแสดงสถานะของบริษัท โดย
จะต้ องเป็ นไปตามข้ อจากัดสิทธิการใช้ ตราสัญลักษณ์ตามที่กาหนดอยู่ในอุดมการณ์ของ CAC และอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะใดๆ ของบริษัท
ที่ได้ รับการจัดสถานะโดยหน่วยงานอื่นที่อาศัยสถานะของบริษัทที่เข้ าร่ วมโครงการ CAC ในการจัดสถานะด้ วย
4. อายุของการเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต
อายุของการเป็ นสมาชิก CAC มีระยะเวลาทังสิ
้ ้น 3 ปี นับจากวันที่ผา่ นการรับรองเป็ นสมาชิก CAC
ทังนี
้ ้ หากบริษัทสมาชิกใดมีความประสงค์ที่จะต่ออายุการเป็ นสมาชิก CAC จะต้ องดาเนินการจัดเตรี ยมหนังสือขอรับการรับรองการเป็ น
สมาชิก CAC พร้ อมทังแบบแสดงข้
้
อมูลของบริษัทที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน และเอกสาร
อื่นใดตามที่คณะกรรมการ CAC จะประกาศกาหนด และยื่นเอกสารดังกล่าวต่อคณะกรรมการ CAC ภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนวันครบอายุของการ
เป็ นสมาชิก CAC
ในกรณีที่บริษัทสมาชิกใดไม่ได้ ยื่นหนังสือขอรับการรับรองการเป็ นสมาชิก CAC พร้ อมทังเอกสารประกอบข้
้
างต้ นอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ต่อ
คณะกรรมการ CAC ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ ถือว่าความเป็ นสมาชิก CAC ของบริษัทสมาชิกรายดังกล่าวสิ ้นสุดลงนับตังแต่
้ วนั ที่ครบกาหนดอายุ
ของการเป็ นสมาชิก CAC
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