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อุดมการณ์ของ CAC 

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) เป็นความริเร่ิมของภาคเอกชนไทย

ในการท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนั โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพ่ือสร้างกระแสการต่อต้านการทจุริต

คอร์รัปชนัด้วยการสง่เสริมให้บริษัทต่างๆ ก าหนดนโยบายและวางแนวปฏิบตัิเพ่ือปอ้งกนัการรับและจ่ายสนิบน รวมถึงการทจุริตคอร์รัปชนัในทกุ

รูปแบบ  

CAC จดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2553 โดยองค์กรธุรกิจชัน้น าของประเทศ ได้แก่ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้า

ร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ

ไทย และสภาอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย โดยมี IOD ท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานกุารและมีบทบาทส าคัญในการขบัเคล่ือนโครงการ 

บริษัทท่ีมาร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนเพ่ือต่อต้านการทุจริตผกูพนัตนเองท่ีจะมีหน้าท่ีหลกั 3 ประการ ได้แก่ 

1) กระท าตนเองให้เป็นแบบอย่างด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทจุริตทกุรูปแบบ สร้างระบบควบคุมภายในเพ่ือปอ้งกนัการการจ่ายและ

รับสนิบน และย่ืนขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายในกรอบเวลา 18 เดือน และพร้อมท่ีจะย่ืนขอต่ออายุการรับรองทกุ 3 ปี 

2) สนบัสนนุและสง่เสริมให้คู่ค้า บริษัทตวัแทนท่ีอยู่ในหว่งโซอุ่ปทาน และธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน น านโยบาย และแนวปฏิบตัิเพื่อ

ปอ้งกนัการทจุริตของ CAC ไปใช้ และพจิารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC  

3) สนบัสนนุให้เกิดการเพิม่ประสิทธิภาพ เพ่ือเพิม่ความโปร่งใสของการรับและให้บริการภาครัฐ และการท าธุรกรรมระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน 

โดยรวมตวักบับริษัทในภาคธุรกิจให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชาสงัคม ส่ือมวลชนและองค์กรระหวา่งประเทศ เพ่ือขบัเคล่ือนการใช้

มาตรการต่อต้านการทจุริต การเปิดเผยข้อมูล และก าหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีสะอาด เน้นการแข่งขนัด้วยระบบกลไกตลาดท่ี

โปร่งใสและเป็นธรรม 

 

นิยาม 

สนิบน หมายถึง การเสนอให้ สญัญาวา่จะให้ หรือการให้ แรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการกระท าท่ีผดิกฎหมาย หรือ ผดิหลกัจริยธรรม โดยแรงจูงใจดงักลา่ว

อาจจะอยู่ในรูปของเงิน ของขวญั รางวลั และหรือสทิธิประโยชน์อ่ืนใด ก็ได้ (อาทเิช่น ภาระภาษี บริการ เงินบริจาค ฯลฯ)  

ทัง้นี ้ CAC มีเปา้หมายท่ีจะลดและขจดัปัญหาสินบนทัง้ระหว่างภาคเอกชน และภาครัฐ และระหวา่งธุรกิจเอกชนด้วยกันเอง รวมถึงการคอร์รัปชนัใน

รูปแบบอ่ืนๆ เช่น เร่ือง “Revolving Door” และการขดักนัของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

 

การเข้าเป็นสมาชิก CAC  

บริษัทสามารถเข้าร่วมโครงการตามความสมคัรใจ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือผู้บริหารสงูสดุของบริษัทลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต และย่ืนให้ CAC พจิารณา หลงัจากท่ี CAC ตอบรับทราบการประกาศเจตนารมณ์ของบริษัท

โดยการลงนามของประธาน CAC แล้ว บริษัทจะต้องกรอกแบบประเมินตนเอง (checklist 71 ข้อ ส าหรับบริษัทใหญ่ หรือ checklist 17 ข้อส าหรับ SME) 

และย่ืนขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC เพ่ือรับรองการมีอยู่จริงและการน านโยบายไปปฏิบตัิภายในเวลา 18 เดือน โดยบริษัทท่ีผา่นการรับรอง

แล้วจึงจะถือวา่เป็นสมาชิก CAC โดยสมบรูณ์ 
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การประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทยงัไม่ถือวา่บริษัทเข้าเป็นสมาชิกของ CAC บริษัทจะเป็นสมาชิกของ CAC ก็ต่อเม่ือมีการย่ืนเอกสารเพื่อขอการ

รับรองครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี CAC ก าหนด และผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการพจิารณารับรอง (Certification Committee หรือ Cer Com) และ 

คณะกรรมการ CAC (CAC Council) แล้วเทา่นัน้  

 

การรับรองของ CAC 

การพจิารณาอนมุตัิการรับรองเป็นสมาชิก CAC โดยคณะกรรมการพจิารณารับรอง (Cer Com) ของ CAC นัน้  จะเป็นการพจิารณาตามข้อเทจ็จริง บน

พืน้ฐานของความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบประเมิน  และเอกสารหลกัฐานอ้างอิงต่าง ๆ  และการรับรองของ CAC นี ้เป็นการรับรองความได้มาตรฐาน

ของระบบการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชันของบริษัท  มิได้เป็นการรับรองพฤติกรรมของบคุคลใด บคุคลหนึง่ในบริษัท หากบริษัทหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง

กบับริษัทถูกกลา่วหาวา่พวัพนักับการทุจริตคอร์รัปชนั บริษัทต้องชีแ้จงถึงกรณีท่ีเกิดขึน้ต่อสาธารณะ และ/หรือแก้ไขเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้นัน้ด้วยตนเอง 

 

ระยะเวลาของการรับรอง และการต่ออายุการรับรอง 

การรับรองของ CAC มีอายุ 3 ปีนบัจากวนัท่ีคณะกรรมการ CAC มีมตใิห้การรับรองบริษัท บริษัทจะต้องย่ืนแบบประเมินตนเองใหม่เพ่ือขอต่ออายุการ

รับรองอย่างน้อย 3 เดือนก่อนท่ีการรับรองจะหมดอายุ การท่ีบริษัทไม่ย่ืนขอต่ออายุการรับรองตามกรอบเวลาท่ีก าหนดจะเป็นเหตุให้บริษัทถูกถอน

สถานะรับรองของ  CAC ได้ 

 

การรักษาความลับของข้อมูล 

ข้อมูลหลกัฐานอ้างอิงทัง้หมดท่ีบริษัทย่ืนประกอบการพจิารณาขอรับรองจาก CAC นัน้ จะถูกจดัเก็บไว้เป็นความลบั และ CAC จะใช้เพ่ือการพจิารณา

ให้การรับรองเทา่นัน้ และไม่น าไปเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทก่อน 

 

ข้อจ ากัดสทิธิการใช้ตราสัญลักษณ์ 

การใช้ตราสญัลกัษณ์ใด ๆ ของ CAC ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและวตัถุประสงค์ท่ี CAC ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด และเฉพาะนติิบคุคลท่ีได้ลงนาม

ประกาศเจตนารมณ์ หรือนติิบคุคลท่ีได้ผา่นการรับรองการเป็นสมาชิกแล้วเท่านัน้ ท่ีจะมีสทิธิใช้ตราสญัลกัษณ์ของ CAC ได้ หากนติิบคุคลใดมีกรณี

เก่ียวข้องกบัการทจุริตคอรัปชนั นติิบคุคลนัน้ต้องระงบัการใช้ตราสญัลกัษณ์ของ CAC ทนัที ทัง้นี ้CAC สงวนสทิธิ์ท่ีจะถอนคืนการอนญุาตให้ใช้  หรือ

ขอให้ระงบัการใช้ตราสญัลกัษณ์ของ CAC ได้ทกุเม่ือ ทกุกรณี ตามดุลพนิจิของคณะกรรมการCACแต่เพียงผู้เดียว 

 

ความรับผิดชอบของบริษัทกรณีท่ีปรากฎข่าวเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน 

บริษัทท่ีย่ืนขอรับรอง หรือผา่นการรับรองจาก CAC แล้ว หากมีกรณีหรือปรากฎข่าวเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน  บริษัทนัน้ต้องเข้าสูก่ระบวนการ

พจิารณา Incident Management ของ CAC ท่ีมีคณะกรรมการพจิารณารับรอง (Cer Com) และคณะกรรมการ CAC (CAC Council) เป็นผู้พจิารณา 

ตามล าดบั ในการพจิารณา บริษัทนัน้ต้องจดัสง่เอกสารและหลกัฐานเพ่ือชีแ้จงถึงสิง่ท่ีเกิดขึน้ หรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนใดท่ี Cer Com หรือ CAC 

Council ร้องขอ เพ่ือประกอบการพจิารณาการรับรองหรือทบทวนสถานะของสมาชิกของบริษัท โดยมติของคณะกรรมการ CAC ให้ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
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การปรับสถานะของบริษัท  

คณะกรรมการ CAC สงวนสทิธิท่ีจะเรียกขอข้อมูลเพิม่เติม และขอให้บริษัทเข้าชีแ้จงข้อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC ในกรณีท่ีปรากฎข่าวเก่ียวกบั

การทจุริตคอร์รัปชนั ตามกระบวนการ Incident Management ทัง้นีค้ณะกรรมการ CAC มีสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานะของบริษัทได้ตามความ

เหมาะสม ซึง่รวมถึงสทิธิท่ีจะเพกิถอนสถานภาพการเป็นบริษัทสมาชิกท่ีผา่นการรับรองในโครงการ CAC หากปรากฏวา่บริษัทไม่ชีแ้จงข้อมูลหรือ

ข้อเทจ็จริงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ชีแ้จงข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงได้อยา่งครบถ้วนและชดัเจน หรือถ้าหากพจิารณาแล้ว มีมติวา่บริษัทไม่สามารถ

ปฏบิตัิตามมาตรฐานท่ีเคยได้รับการรับรองไปแล้ว ทัง้นี ้บริษัทท่ีถูกปรับสถานะจะมีสญัลกัษณ์แสดงต่อท้ายช่ือบริษัทบนเวบ็ไซต์ของ CAC 

สถานะ “PR” หรือ “สอบถามและชีแ้จงข่าว” หรือ “Pending Review” – หมายถึง บริษัทได้เข้าสูก่ระบวนการ Incident Management 

ซึง่ได้รับจดหมายอย่างเป็นทางการจาก CAC เพ่ือขอให้ชีแ้จงกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าว (ทัง้ในอดีต และปัจจุบนั) โดยบริษัทจะคงสถานะนีไ้ป

จนกวา่ CAC จะได้รับการชีแ้จงอย่างเป็นทางการจากทางบริษัท 

 

สถานะ “FIR” หรือ “รอชีแ้จงความคืบหน้า” หรือ “Further Information Requested” – หมายถึง CAC ได้รับการชีแ้จงอย่างเป็นทางการ

จากทางบริษัทแล้ว  และก าลงัอยู่ระหว่างการน าขึน้สูก่ารพิจารณาของคณะกรรมการ CAC ซึง่ผลการพจิารณาอาจเป็นไปได้ทัง้การกลบัสู่

สถานะรับรองตามปกติ กลบัสูส่ถานะสอบถามและชีแ้จงข่าว คงสถานะชีแ้จงความคืบหน้า หรือ เปล่ียนสถานะเป็น เว้นวรรคเข้าร่วม

โครงการ อย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้นี ้บริษัทมีเวลา 12 เดือนในการท่ีจะชีแ้จงข้อมูลตามท่ีคณะกรรมการ CAC ร้องขอ 

 

สถานะ “BOP” หรือ “การเว้นวรรคเข้าร่วมโครงการ”  หรือ “Black Out Period” –  หมายถึง บริษัทท่ีไม่สามารถย่ืนขอรับรองได้ทนั

ภายในกรอบเวลา 18 เดือน (บวกระยะเวลาท่ีได้รับการขยายเวลาในกรณีท่ีมีบริษัทย่ืนขอและได้รับอนมุตัิให้ขยายเวลาได้)  หรือบริษัทท่ียงั

ไม่เคยผา่นการรับรองเป็นสมาชิก CAC และไม่สามารถชีแ้จงกรณีท่ีปรากฎข่าวการทจุริตคอร์รัปชันให้คณะกรรมการ CAC ได้ทนัตามกรอบ

เวลาท่ีก าหนด หรือชีแ้จงแล้วแต่ข้อมูลยงัไม่ชดัเจนเพียงพอ หรือไม่สามารถปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในเพื่อปอ้งกนัการทจุริตได้ตามท่ี

คณะกรรมการ CAC แนะน า ทัง้นี ้การเว้นวรรคเข้าร่วมโครงการจะมีอายุหกเดือน และบริษัทสามารถย่ืนประกาศเจตนารมณ์กบั CAC ใหม่

ได้อีกครัง้หลงัจากพ้นก าหนดหกเดือนไปแล้ว 

สถานะ “SP” หรือ “พักการรับรองช่ัวคราว” หรือ “Suspended” – หมายถึง บริษัทท่ีเคยผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC แล้ว แต่ปรากฎ

มีข่าวเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชนั ซึง่ท าให้บริษัทต้องเข้าสูก่ระบวนการ Incident Management ถ้าหากบริษัทไม่สามารถชีแ้จงกรณีท่ี

ปรากฎข่าวการทจุริตคอร์รัปชนัให้คณะกรรมการ CAC ได้ทนัตามกรอบเวลาท่ีก าหนด หรือชีแ้จงแล้วแต่ข้อมูลยงัไม่ชดัเจนเพียงพอ หรือไม่

สามารถปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในเพื่อปอ้งกนัการทจุริตได้ตามท่ีคณะกรรมการ CAC แนะน า คณะกรรมการ CAC มีสทิธิท่ี์จะ

พจิารณาเพกิถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกท่ีผา่นการรับรองโดย CAC ของบริษัท 
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ข้อปฎบัิติของบริษัทท่ีเข้าร่วม CAC 

หลักการพจิารณารับบริษัทเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์และบริษัทท่ีผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC 

เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ภายในกลุม่บริษัทท่ีสมคัรใจเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย คณะกรรมการ CAC จึงก าหนด

หลกัการพจิารณารับบริษัทเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ และบริษัทท่ีผา่นการรับรองเป็นสมาชิก CAC ดงันี ้ 

1) การพจิารณาตอบรับบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์และการให้การรับรองเป็นสมาชิก CAC มีพืน้ฐานบนข้อมูลท่ีทางบริษัทเปิดเผยต่อคณะกรรมการ 

CAC และความตัง้ใจท่ีบริษัทจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ด้วยเกียรติยศของบริษัท  

2) หลกัการพจิารณาให้การรับรองเป็นสมาชิกของ CAC ไม่สามารถใช้เป็นการยืนยนัว่าจะไม่มีเหตุการณ์เก่ียวกบัการทจุริตเกิดขึน้กบับริษัท หากแต่เป็น

การรับรองวา่บริษัทนัน้ได้ยืนยนัว่ามีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในแบบประเมินตนเอง  

3) ในกรณีท่ีบริษัทเกิดมีข่าว คดีความ หรือการสอบสวนเก่ียวข้องกบัการทจุริต เป็นหน้าท่ีของบริษัทท่ีสมคัรเข้าร่วม CAC และบริษัทท่ีได้รับการรับรอง

เป็นสมาชิก CAC จะต้องเปิดเผยข้อมูล ดงักลา่วต่อคณะกรรมการ CACโดยทนัที และต้องท าตาม”กระบวนการกลัน่กรองและก ากบั ดูแลบริษัทท่ีเข้า

ร่วม CAC”  

กระบวนการกล่ันกรองและก ากับดูแลบริษัทท่ีเข้าร่วม CAC 

1. บริษัทท่ีต้องการประกาศเจตนารมณ์ต้องรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัคดีความ และ/หรือ การสอบสวน จากหนว่ยงานของรัฐหรือองค์กรก ากบัดูแล

และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเก่ียวข้อง กบัการทุจริตภายในระยะ 2 ปี ก่อนวนัย่ืนใบค าประกาศเจตนารมณ์  

ก. ส าหรับบริษัทไทยทัว่ไป ในการรายงานข้อมูลเก่ียวกบัการทจุริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัคดีความ และ/หรือการสอบสวน

จากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากบัดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริต  

1) ชีแ้จงข้อเทจ็จริงและรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้  

2) ชีแ้จงมาตรการท่ีได้ด าเนินการไปเพื่อแก้ไขปัญหาและการปอ้งกนัปัญหาในลกัษณะเดียวกนัไม่ ให้เกิดขึน้ในอนาคต  

3) ยืนยนัว่ายงัพร้อมท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์  

ข. ส าหรับบริษัทไทยรวมสาขาต่างประเทศ บริษัทลกู และบริษัทร่วมทนุในต่างประเทศ บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัคดีความ 

และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากบัดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริต  

1) ชีแ้จงข้อเทจ็จริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC  

2) ชีแ้จงมาตรการท่ีบริษัทได้ด าเนนิการแก้ไขปัญหาและการปอ้งกนัปัญหาลกัษณะเดียวกนัของ บริษัทไทยรวมสาขาต่างประเทศ 

บริษัทลกู และบริษัทร่วมทนุในต่างประเทศไม่ให้เกิดขึน้ใน อนาคต  

3) ยืนยนัว่ายงัพร้อมท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์  

ค. ส าหรับบริษัทท่ีมีบริษัทแม่เป็นบริษัทต่างประเทศ ในการรายงานข้อมูลเก่ียวกบัการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัคดี

ความ และ/หรือ การสอบสวนจากหนว่ยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากบัดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริต  

1) ชีแ้จงข้อเทจ็จริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC 

2) ชีแ้จงมาตรการท่ีบริษัทและ/หรือบริษัทแม่ได้ด าเนนิการเพื่อได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและเพ่ือ ปอ้งกนัปัญหาลกัษณะเดียวกัน

ไม่ให้เกิดขึน้ในอนาคต  
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3) ชีแ้จงอ านาจบริหารท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทในประเทศไทย เช่น มีกรรมการร่วมหรือมีการถือหุ้น ระหว่างกนัหรือไม่  

4) ชีแ้จงนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศต่อเหตุการณ์ดงักลา่ว  

5) ยืนยนัว่ายงัพร้อมท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์  

คณะกรรมการ CAC สงวนสทิธิท่ีจะเรียกขอข้อมูลเพิม่เติมและอาจขอให้ชีแ้จงข้อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC ในกรณีท่ีบริษัทไม่ชีแ้จง

ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ชีแ้จงข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงได้อย่างครบถ้วนและชดัเจน หรือหากพจิารณาแล้ววา่บริษัทจะไม่

สามารถปฎิบตัิตาม สิง่ท่ีได้ประกาศไว้ในค าประกาศเจตนารมณ์ได้ คณะกรรมการCACสงวนสทิธิท่ีจะชะลอการอนมุตัิ การเข้าร่วมของบริษัทใน

โครงการ CAC  

2. บริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์แล้วแต่ยงัไม่ผา่นการรับรองเป็นสมาชิก CAC ต้อง รายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัคดีความและ/หรือกรณีท่ีอยู่ในระหวา่ง

การสอบสวนจากหนว่ยงานของรัฐ หรือองค์กรก ากบัดูแลและ/หรือข่าวท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตทนัทีท่ีเกิดเหตุ  

ก. ส าหรับบริษัทไทยทัว่ไป ในการรายงานข้อมูลเก่ียวกับการทจุริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัคดีความ และ/หรือ การสอบสวน

จากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากบัดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริต  

1) ชีแ้จงข้อมูลเบือ้งต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทนัทีหรือภายใน 10 วนัท าการ โดยนบัตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือ

เกิดเหตุการณ์  

2) ชีแ้จงข้อเทจ็จริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ภายใน 30 วนัท าการ โดยนบัตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

3) ยืนยนัความพร้อมของบริษัทท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์หรือรักษาระบบปอ้งกนัการทจุริต ภายใน 30 วนัท าการ 

โดยนบัตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

ข. ส าหรับบริษัทไทยรวม สาขาต่างประเทศ บริษัทลกู และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัคดีความ 

และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากบัดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริต  

1) ชีแ้จงข้อมูลเบือ้งต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทนัทีหรือภายใน 10 วนัท าการ โดยนบัตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือ

เกิดเหตุการณ์  

2) ชีแ้จงข้อเทจ็จริงของข่าว รวมทัง้มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการปอ้งกนัปัญหาใน ลกัษณะเดียวกันของบริษัทไทยรวม

สาขาต่างประเทศบริษัทลกูและบริษัทร่วมทุนใน ต่างประเทศท่ีได้ท าไปภายใน 30 วนัท าการนบัจากวนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิด

เหตุการณ์  

3) ยืนยนัว่ายงัพร้อมท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์หรือรักษาระบบปอ้งกนัการทจุริต ภายใน 30 วนัท าการนบัจากวนัท่ี

ปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

ค. ส าหรับบริษัทท่ีมีบริษัทแม่เป็นบริษัทต่างประเทศ ในการรายงานข้อมูลเก่ียวกบัการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัคดี

ความ และ/หรือ การสอบสวนจากหนว่ยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากบัดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริต  

1) ชีแ้จงข้อมูลเบือ้งต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทนัทีหรือภายใน 10 วนัท าการ โดยนบัตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือ

เกิดเหตุการณ์  

2) ชีแ้จงข้อเทจ็จริงของข่าว รวมทัง้มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการปอ้งกนัปัญหาใน ลกัษณะเดียวกนัในบริษัทหรือสาขาใน

ประเทศ ไทยต่อคณะกรรมการ CAC ภาย ใน 30 วนัท าการนบัจากวนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  
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3) ชีแ้จงอ านาจบริหารท่ีมีต่อบริษัทในประเทศไทย เช่น มีกรรมการร่วมหรือไม่ มีการถือหุ้น ระหว่างกนัหรือไม่ ภายใน 30 วนัท า

การนบัจากวนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

4) ชีแ้จงถึงนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศ ต่อเหตุการณ์ดงักลา่ว ภายใน 30 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิด

เหตุการณ์  

5) ยืนยนัวา่ยงัพร้อมท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์และรักษาระบบปอ้งกนัการทจุริต ภายใน 30 วนัท าการนบัจากวนัท่ี

ปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

คณะกรรมการ CAC สงวนสิทธิท่ีจะเรียกขอข้อมูลเพิม่เติม ขอให้บริษัทชีแ้จงข้อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC และชะลอการพจิารณา

ให้การรับรองเม่ือบริษัทนัน้ย่ืนขอ และในกรณีท่ีบริษัทไม่ชีแ้จงข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ชีแ้จงข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงได้

อย่างครบถ้วนและชดัเจน หรือหากพิจารณาแล้วมีมติวา่บริษัทจะไม่สามารถปฎิบตัิตามสิ่งท่ีได้ประกาศไว้ในค าประกาศเจตนารมณ์ได้ คณะกรรมการ 

CAC มีสทิธิท่ีจะเพกิถอนรายช่ือบริษัทนัน้ออกจากบญัชีรายช่ือบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์  

3. บริษัทท่ีผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC แล้วต้องรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบั คดีความและ/หรือกรณีท่ีอยู่ในระหว่างการสอบสวนจากหน่วยงาน

ของรัฐ หรือองค์กรก ากบัดูแลและ/หรือ ข่าวท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตทนัทีท่ีเกิดเหตุ  

ก. ส าหรับบริษัทไทยทัว่ไป ในการรายงานข้อมูลเก่ียวกับการทจุริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัคดีความ และ/หรือ การสอบสวน

จากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากบัดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริต  

1) ชีแ้จงข้อมูลเบือ้งต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทนัทีหรือภายใน 10วนัท าการ โดยนบัตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือ

เกิดเหตุการณ์  

2) ชีแ้จงข้อเทจ็จริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ภายใน 30 วนัท าการ โดยนบัตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

3) ยืนยนัความพร้อมของบริษัทท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์หรือรักษาระบบปอ้งกนัการทจุริต ภายใน 30 วนัท าการ 

โดยนบัตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

ข. ส าหรับบริษัทไทยรวม สาขาต่างประเทศ บริษัทลกู และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัคดีความ 

และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรก ากบัดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริต  

1) ชีแ้จงข้อมูลเบือ้งต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทนัทีหรือภายใน 10 วนัท าการ โดยนบัตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือ

เกิดเหตุการณ์  

2) ชีแ้จงข้อเทจ็จริงของข่าว รวมทัง้มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการปอ้งกนัปัญหาใน ลกัษณะเดียวกันของบริษัทไทยรวม

สาขาต่างประเทศ บริษัทลกูและบริษัทร่วมทุนในต่าง ประเทศท่ีได้ท าไปภายใน 30 วนัท าการนบัจากวนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิด

เหตุการณ์  

3) ยืนยนัว่ายงัพร้อมท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์หรือรักษาระบบปอ้งกนัการทจุริต ภายใน 30 วนัท าการนบัจากวนัท่ี

ปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

ค. ส าหรับบริษัทท่ีมีบริษัทแม่เป็นบริษัทต่างประเทศ ในการรายงานข้อมูลเก่ียวกบัการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัคดี

ความ และ/หรือ การสอบสวนจากหนว่ยงานของรัฐหรือองค์กรก ากบัดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริต  

1) ชีแ้จงข้อมูลเบือ้งต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทนัทีหรือภายใน 10 วนัท าการ โดยนบัตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือ

เกิดเหตุการณ์  
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2) ชีแ้จงข้อเทจ็จริงของข่าว รวมทัง้มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการปอ้งกนัปัญหาใน ลกัษณะเดียวกนัในบริษัทหรือสาขาใน

ประเทศไทยต่อคณะกรรมการ CAC ภาย ใน 30 วนัท าการนบัจากวนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

3) ชีแ้จงอ านาจบริหารท่ีมีต่อบริษัทในประเทศไทย เช่น มีกรรมการร่วมหรือไม่ มีการถือหุ้น ระหวา่งกนัหรือไม่ภายใน 30 วนัท า

การนบัจากวนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

4) ชีแ้จงถึงนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศ ต่อเหตุการณ์ดงักลา่วภายใน 30 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิด

เหตุการณ์  

5) ยืนยนัวา่ยงัพร้อมท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์และรักษาระบบปอ้งกนัการทจุริต ภายใน 30 วนัท าการนบัจากวนัท่ี

ปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

คณะกรรมการ CAC สงวนสทิธิท่ีจะเรียกขอข้อมูลเพิม่เติม และขอให้บริษัทเข้าชีแ้จงข้อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC ทัง้นี ้

คณะกรรมการ CAC มีสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานะของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สถานะ “ สอบถามและชีแ้จงข่าว (Pending Review หรือ PR) ” 

สถานะ “ ชีแ้จงความคืบหน้า (Further Information Requested หรือ FIR) ” สถานะ “ การเว้นวรรคเข้าร่วมโครงการ (Black Out Period หรือ BOP)” 

และสถานะ “พกัการรับรองชัว่คราว (Suspension หรือ SP)” ซึง่รวมถึงสทิธิท่ีจะเพกิถอนสถานภาพการเป็นบริษัทสมาชิกท่ีผ่านการรับรองของ CAC 

หากปรากฏวา่บริษัทไม่ชีแ้จงข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ชีแ้จงข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงได้อย่างครบถ้วนและชดัเจน หรือถ้า

หากพจิารณาแล้ว มีมติวา่บริษัทไม่สามารถปฎิบตัิตามมาตรฐานท่ีเคยได้รับการรับรองไปแล้ว  

* อนึง่ การเปล่ียนแปลงสถานะของบริษัทข้างต้นให้มีผลผกูพนักบัสทิธิในการใช้ตราสญัลกัษณ์ของ CAC ในการแสดงสถานะของบริษัท โดย

จะต้องเป็นไปตามข้อจ ากดัสทิธิการใช้ตราสญัลกัษณ์ตามท่ีก าหนดอยู่ในอุดมการณ์ของ CAC และอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสถานะใดๆ ของบริษัท

ท่ีได้รับการจดัสถานะโดยหนว่ยงานอ่ืนท่ีอาศยัสถานะของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ CAC ในการจดัสถานะด้วย  

4. อายุของการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต  

อายุของการเป็นสมาชิก CAC มีระยะเวลาทัง้สิน้ 3 ปี นบัจากวนัท่ีผา่นการรับรองเป็นสมาชิก CAC  

ทัง้นี ้ หากบริษัทสมาชิกใดมีความประสงค์ท่ีจะต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC จะต้องด าเนนิการจดัเตรียมหนงัสือขอรับการรับรองการเป็น

สมาชิก CAC พร้อมทัง้แบบแสดงข้อมูลของบริษัทท่ีร่วมประกาศเจตนารมณ์ แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนั และเอกสาร

อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ CAC จะประกาศก าหนด และย่ืนเอกสารดงักลา่วต่อคณะกรรมการ CAC ภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนวนัครบอายุของการ

เป็นสมาชิก CAC  

ในกรณีท่ีบริษัทสมาชิกใดไม่ได้ย่ืนหนงัสือขอรับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC พร้อมทัง้เอกสารประกอบข้างต้นอย่างครบถ้วนและสมบรูณ์ต่อ

คณะกรรมการ CAC ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือวา่ความเป็นสมาชิก CAC ของบริษัทสมาชิกรายดงักลา่วสิน้สดุลงนบัตัง้แต่วนัท่ีครบก าหนดอายุ

ของการเป็นสมาชิก CAC 


