สิ่งที่ควรทราบ
เมื่อเข้ารว่ มโครงการ CAC
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ข้อพึงทราบเกี่ยวการเข้าร่วมโครงการ CAC และกระบวนการรับรอง
นิตบิ ุคคลภาคเอกชนทุกแห่งสามารถเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กบั โครงการ CAC ได้ดว้ ยความสมัครใจ เพือ่ แสดงถึงจุดยืนของนิตบิ ุคคล
นัน้ ว่า จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัง้ นี้ การประกาศเจตนารมณ์ดงั กล่าว ยังไม่ถอื ว่าCAC ให้การรับรองการเป็นสมาชิกของ
นิตบิ ุคคลนัน้ เนื่องจากนิตบิ ุคคลผูป้ ระกาศเจตนารมณ์ตอ้ งทาแบบประเมิน Self-Evaluation Tool for Countering Bribery เพือ่ ยืน่ ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาภายในระยะเวลา 18 เดือน นับแต่วนั ทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญา
ทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเจตนารมณ์
การพิจารณาอนุมตั กิ ารรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดยคณะกรรมการพิจารณารับรองของ CAC นัน้ จะพิจารณาตามข้อเท็จจริง บน
พืน้ ฐานของความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบประเมิน และเอกสารหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ และการรับรองของโครงการ CAC นี้ เป็นการ
รับรองให้แก่ระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของนิ
่
ตบิ ุคคล ซึง่ มิได้เป็นการรับรองพฤติกรรมของบุคคลใด บุคคลหนึ่งในนิตบิ ุคคลนัน้
หากนิตบิ ุคคล หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับนิตบิ ุคคลใด ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ นิตบิ ุค คลนัน้ ต้องชีแ้ จงถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ต่อ
สาธารณะ และ/หรือแก้ไขสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ด้วยตนเอง

ข้อมูลหลักฐานอ้างอิงทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ยืน่ ประกอบการพิจารณาขอรับรองจาก CAC นัน้ จะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับ และ CAC จะใช้เพือ่
การพิจารณาให้การรับรองเท่านัน้ และไม่นาไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั ก่อน
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ข้อจากัดสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์
การใช้ตราสัญลักษณ์ใด ๆ ของ CAC ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดและวัตถุประสงค์ท่ี CAC กาหนดไว้โดยเคร่งครัด และเฉพาะนิตบิ ุคคลที่
ได้ลงนามเข้าร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ หรือนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแล้วเท่านัน้ ทีจ่ ะมีส ิทธิใช้ตราสัญลักษณ์
ของ CAC ได้ หากนิตบิ ุคคลใดมีกรณีเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอรัปชัน่ นิตบิ ุคคลนัน้ ต้องระงับการใช้ เผยแพร่ และถอนตราสัญลักษณ์ของ
CAC ออกทันที ทัง้ นี้ CAC มีสทิ ธิถอนคืนการอนุญาตให้ใช้ หรือขอให้ระงับการใช้ตราสัญลักษณ์ของ CAC ได้ทุกเมือ่ ทุกกรณี ตาม
ดุลพินิจของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ แต่เพียงผู้เดียว

ความรับผิดชอบของบริษทั กรณี ที่ปรากฎข่าวเกี่ยวกับการคอร์รปั ชัน
นิตบิ ุคคลใดทีย่ น่ื ขอรับรอง หรือผ่านการรับรองจาก CAC แล้ว มีกรณีเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ นิตบิ ุคคลนัน้ ต้องเข้าสู่
กระบวนการพิจารณา Incident Management ทีม่ คี ณะกรรมการพิจารณารับรอง และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ เป็นผูพ้ จิ ารณา
ตามลาดับ โดยนิตบิ ุคคลนัน้ ต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐานเพือ่ ชีแ้ จงถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดทีค่ ณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร เพือ่ ประกอบการพิจารณาการรับรองหรือทบทวนสถานะของสมาชิกของนิตบิ ุคคลนัน้ โดยมติของคณะกรรมการแนวร่ วม
ปฏิบตั ฯิ ให้ถอื เป็นทีส่ น้ิ สุด
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Road to CAC membership
•
•
•
•

ก่อนการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับรอง
Certification Timeline
Incident Management
4

ก่อนการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
บริษทั ต้องทบทวนตนเองว่า
1.

เป็ นบริษัทหรือนิติบุคคลที่ จดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมายในประเทศไทย หรือเป็ น
สาขาของบริษัท ต่างประเทศที่ จ ดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมายในประเทศนั น้ ที่ม ี
คุณสมบัตแิ ละดารงสถานะตามประกาศ กฎเกณฑ์ กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับนิติ
บุค คลนัน้ ได้ร บั การรับรองจากองค์กรร่วมที่นิติบุคคลนัน้ เป็ น สมาชิกอยู่ ณ วันที่ประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC

2.

พร้อมจะกระทาตนเองให้เป็ นแบบอย่าง ด้วยการจัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งที่เกีย่ วข้อง
กับการทุจริตภายในบริษทั รวมถึงการนานโยบายการต่อต้าน การทุจริตและแผนการกากับ
การปฏิบตั ิง านไปปฏิบตั ิ และจัดให้มคี ู่ม ือ /แนวทางในการด าเนิ น ธุ ร กิจ แก่ผู้ บ ริห ารและ
พนักงานเพือ่ สร้างระบบควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการการจ่ายสินบนและการทุจริต
ทุกรูปแบบ

3.

ศึกษาวิธีการ กระบวนการสมัครเข้าร่วมโครงการ การยื่นขอรับรองและดาวน์ โหลด
เอกสารเพือ่ กรอกขอเข้าร่วมโครงการ CAC จาก www.thai-cac.com
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ศึกษาข้อตกลงก่อนลงนามประกาศเจตนารมณ์
บริษทั ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC ตกลงทีจ่ ะผูกพันและปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ ข้อกาหนด และเงื่อนไขทีป่ รากฏอยู่ในเอกสารทีบ่ ริษทั ควรทราบ ได้แก่
1) หลักการและขอบเขตโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (CAC Principles & Working Definitions)
2) ข้อปฏิบตั ขิ องบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต
3) เปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้องและครบถ้วนตามรายละเอียดทีป่ รากฏอยู่ในแบบแสดงข้อมูลของ
บริษทั ทีร่ ว่ มประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

4) แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
ทัง้ นี้ บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการตกลงว่า การลงนามคาประกาศเจตนารมณ์ฯ นี้มผี ลผูกพันบริษทั ที่
เข้าร่วมโครงการทุกประการ และบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้อา่ นและเข้าใจข้อความของคา
ประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับนี้ รวมถึงเอกสารทีแ่ จ้งทุกฉบับแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงนามรับทราบข้อตกลงโดย ประธานกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
พร้อมลงตราประทับบริษทั
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การเตรียมเอกสารเพื่อประกาศเจตนารมณ์
ส่งเอกสารฉบับจริง ประกอบด้วย
1. ใบคาประกาศเจตนารมณ์ 2 ฉบับ
2. แบบแสดงข้อมูลบริษทั
1 ฉบับ
วันทีบ่ ริษทั ลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์
ถือเป็ นวันเริม่ ต้นนับเวลา 18 เดือน
เพือ่ ยืน่ ขอรับรอง

สิ่งที่บริษทั ควรดาเนินการหลังประกาศเจตนารมณ์ แล้ว
แต่งตัง้ Team Champion ผูป้ ระสานงานโครงการ CAC และทีมงานของ
ทางบริษทั และศึกษาแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ
ดาเนินการให้บริษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ปิ ้ องกันการทุจริตครบตาม
เกณฑ์ของ CAC
เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนเพือ่ แนบประกอบในแต่ละข้อ
ติดตามข่าวสาร และลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่ เกีย่ วกับ CAC
ได้ท่ี www.thai-cac.com เพือ่ เข้าใจและทราบแนวทางการทาแบบประเมิน
ตนเองมากขึน้

บริษทั สามารถแจ้งต่อสาธารณะว่าได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ
ด้วยการนา โลโก้ หรือแบนเนอร์เว็บไซต์ไปใช้สอ่ื สารองค์กร โดยสามารถ
ขอไฟล์ และวิธกี ารใช้งานได้ท่ี www.thai-cac.com

7

Certification Timeline
1

2

ประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วมโครงการ

3
ยืน่ แบบประเมินตนเอง

18 เดือน หรือ
545 วัน โดยประมาณ
เริม่ นับจากวันทีล่ งนามในใบประกาศเจตนารมณ์
บริษทั ต้องยืน่ เอกสารตามรอบการรับเอกสารของ CAC ทุกไตรมาส
คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ของเดือนแรกจนถึงวันที่ 15 ของเดือนสุดท้ายในแต่
ละไตรมาส (1 ม.ค.-15 มี. ค /1 เม.ย.- 15 มิ . ย/ 1 ก.ค.- 15

ก.ย. /1 ต.ค.- 15 ธ.ค.) ทัง้ นี้ หากวันปิดรับตรงกับวันหยุด ให้
ยึดวันทาการวันสุดท้ายก่อนวันที่ 15 แทน

6-8 สัปดาห์ หรือ
45 วัน โดยประมาณ
คณะกรรมการ CAC
พิ จ า ร ณ า แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ตนเองและเอกสารหลักฐาน
ทีแ่ นบมา
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คณะกรรมการ CAC
พิจารณาให้การรับรอง

ประกาศผลการรับรอง
เป็ นสมาชิก CAC

แจ้งผลภายใน
1 สัปดาห์

เลขานุการ CAC แจ้งผลการพิจารณา
ทาง Email และประกาศผลการรับรอง
ทาง www.thai-cac.com
บริษัท สามารถน าตราสัญ ลัก ษณ์ ไ ป
เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษทั ได้

เช่ น บริ ษ ั ท ลงนามวัน ที่ 17 เมษายน 2560 จะครบก าหนด
18 เดือ นในวัน ที่ 14 ตุล าคม 2561 ทางบริษ ัท ต้องยื่น ขอรับ รอง
ภายใน 15 กันยายน เท่ านัน้ พร้อมด้วยการช าระค่าธรรมเนียมยื่น
ขอรับรอง (รายละเอียดตามหัวข้อ 4.2.2.)

การประกาศเจตนารมณ์ 1 ครัง้ มีสิทธิ ยื่นขอรับรอง ได้เพียงครัง้
เดียว (รวมการยื่นแก้ไขแล้ว)
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คาอธิบายกรอบระยะเวลา กรณี ใบรับรองใกล้หมดอายุ 3 ปี
กรณี บริษทั ผ่านรับรองแล้ว และใบรับรอง
ใกล้ครบอายุ 3 ปี บริษทั ต้องยื่นต่ออายุ
รับรองล่วงหน้ า อย่างน้ อย 1 รอบไตรมาส
ก่อนครบกาหนด
*ใบรับรองมีอายุการเป็ นสมาชิก 3 ปี
การต่ออายุสมาชิกทาได้โดยยืน่ แบบประเมินตนเองฯ เข้ามา
ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนทีจ่ ะครบกาหนดอายุสมาชิก ตามรอบการรับ
เอกสารของ CAC (1 ม.ค.-15 มี.ค /1 เม.ย.- 15 มิ.ย/ 1 ก.ค.- 15
ก.ย. /1 ต.ค.- 15 ธ.ค.)
เช่น จะครบกาหนดอายุสมาชิก 3 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ควรทาการยืน่ ขอต่ออายุลว่ งหน้าก่อนครบกาหนด 3 เดือน หรือ
ภายในกาหนดปิดรับของไตรมาส 3 คือ 15 กันยายน 2560*

ยื่ น ทัน ตามเวลาที่ ก าหนด ก็ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการพิ จ ารณา
รับรองต่อไป
ถ้ า ยื่ น ไม่ ท ัน และใบรับ รองครบก าหนดแล้ ว บริษัท จะถู ก พัก
สถานะ (Black out) เป็ นเวลา 6 เดือน หลังจากครบระยะเวลาแล้ว
ค่อยกลับมาประกาศเจตนารมณ์ใหม่
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ถ้ายื่นขอรับรองกับ CAC ไม่ทนั ต้องทาอย่างไร
1

2

ประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วมโครงการ

3
ยืน่ แบบประเมินตนเอง

18 เดือน หรือ
545 วันโดยประมาณ

6-8 สัปดาห์ หรือ
45 วันโดยประมาณ

4

คณะกรรมการ CAC
พิจารณาให้การรับรอง

ประกาศผลการรับรอง
เป็ นสมาชิก CAC

แจ้งผลภายใน
1 สัปดาห์

เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
เลขานุการ CAC แจ้งผลทางอีเมล์
บริษทั ทาการยืน่ ขอรับรองได้ตามขัน้ ตอนปกติ

บริ ษทั ถูกพัก
สถานะ 6 เดือน
(Black out) แล้ว
เริ่ มกระบวนการ
ใหม่ ในการเข้า
เป็ นแนวร่วม CAC

ยื่นขอ
ขยายเวลา

ก่อนครบกาหนดยืน่ ขอรับรองภายใน 18 เดือน ต้องส่งจดหมายขอขยายเวลาการยืน่ ขอรับรองมาทางฝา่ ยเลขานุการ
โครงการ CAC เพือ่ ชีแ้ จงเหตุผลความล่าช้าในการยืน่ ขอรับรอง พร้อมวันทีท่ พี่ ร้อมจะยืน่ ขอรับรอง โดยขอขยายเวลาได้
สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันทีค่ รบกาหนด 18 เดือน

*คณะกรรมการ CAC จะพิจารณาอนุมตั ิ หรือไม่อนุมตั กิ ารขอขยายเวลา โดยขึน้ กับเหตุผลทีช่ แ้ี จงมา ประกอบกับระยะเวลา
ทีข่ อขยายเวลา*
บริษทั ไม่ยน่ื ขอรับรองภายใน 18 เดือน และไม่สง่ จดหมายขอขยายเวลามาล่วงหน้า 3 เดือน
ก่อนครบกาหนดการยืน่ ขอรับรอง บริษทั จะถูกพักสถานะเป็ นระยะเวลา 6 เดือน หลังจาก
พ้น 6 เดือนไปแล้วบริษทั สามารถทีจ่ ะกลับมาประกาศเจตนารมณ์ใหม่ได้
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คาอธิบายกรอบระยะเวลา กรณี ยื่นขอขยายเวลา
บริษทั ต้องยื่นขอรับรองภายใน
ระยะเวลา 18 เดือน หรือ ภายใน
ช่วงเวลาที่ขอเพิ่ม 6 เดือน

ยื่นทันตามเวลาที่กาหนด เข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองต่อไป
ถ้า ยื่นไม่ท ัน ตามที่ เวลาที่ กาหนด บริษัทจะถูก Black out เป็ น
เวลา 6 เดือน นับจากวันครบกาหนดต้องยื่นขอรับรอง เมือ่ พ้นเวลา
ดังกล่ าวไปแล้ว บริษัทสามารถกลับมาประกาศเจตนารมณ์และยื่ น
ขอรับรองใหม่ได้

ถ้ายื่นไม่ทนั ภายในระยะเวลา 18 เดือน บริษทั มีสิทธิขอขยาย
เวลาได้ 1 ครัง้ เป็ นเวลา 6 เดือน หากบริษัทไม่สามารถยื่นได้
ทันเวลาอี ก บริษัทจะถูก Black out เป็ น เวลา 6 เดือน นับจากวัน
ครบกาหนดต้องยืน่ ทีไ่ ด้รบั การขยายเวลาเพิม่
11

ถ้าต้องแก้ไขเอกสารการรับรอง
1

2

ประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วมโครงการ

3
ยืน่ แบบประเมินตนเอง

18 เดือน หรือ
545 วันโดยประมาณ

คณะกรรมการ CAC
พิจารณาให้การรับรอง

4

ประกาศผลการรับรอง
เป็ นสมาชิก CAC

6-8 สัปดาห์ หรือ
45 วันโดยประมาณ

ได้รบั ผลว่า
ต้องแก้ไข
ช่วงพัก
6 เดือน
Black Out
ถ้าบริษทั แก้ไขเอกสารส่งได้ทนั ตามเวลาทีก่ าหนด
ได้รบั ผลพิจารณาผ่านรับรอง บริษทั มีอายุรบั รอง 3 ปี

ถ้าไม่ผา่ นการรับรอง บริษทั ส่งเอกสารไม่ทนั ตามกรอบเวลาทีใ่ ห้แก้ไข
บริษทั จะถูกพักสถานะ เป็ นระยะเวลา 6 เดือน แล้วกลับไปเริม่ ต้น
ประกาศเจตนารมณ์ใหม่หลังพ้น 6 เดือนไปแล้ว
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คาอธิบายกรอบระยะเวลา กรณี ได้รบั แจ้งจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
เอกสารของบริษทั ได้รบั การพิจารณาตาม
กระบวนการรับรอง 6-8 สัปดาห์ หรือ 45
วันโดยประมาณ และจะแจ้งผลให้บริษทั
ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบตั ิ ไม่เกิน 1 สัปดาห์

ถ้าบริษทั “ผ่าน” การรับรอง - ต่ออายุรบั รองอีก 3 ปี ข้างหน้า
ถ้าบริษทั “ไม่ผา่ น” การรับรอง CAC จะแจ้งข้อปรับปรุงและบริษทั มี
ระยะเวลาแก้ไขภายใน 3 เดือน นับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง หลังจากได้รบั แจ้ง

• บริษทั ส่งเอกสารแก้ไขทันภายในระยะเวลาที่กาหนด จะได้
รับการพิจารณา
1. ผลพิจารณา “ผ่าน” - ต่ออายุรบั รองอีก 3 ปีขา้ งหน้า
2. ถ้า “ไม่ผา่ น” - ถูก Black out เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันที่
คณะกรรมการ CAC มีมติเห็นชอบ

• บริษทั ไม่ส่งเอกสารตามกรอบเวลาที่ให้แก้ไข บริษทั จะถูก
Black out เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันทีค่ รบกาหนดส่งเอกสารแก้ไข
13

การเตรียมเอกสาร
เพื่อยื่นขอรับรอง
คือ การทาแบบประเมินตนเองและ
จัดส่งมาที่ CAC พร้อมเอกสารประกอบ
ในรูปแบบ E-Document
14

ในบริษทั ใครต้องรับผิดชอบเรือ่ งนี้ ?
ทุกคนในบริษทั ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ร่วมกัน
โดยเริ่มจากผู้มีอานาจสูงสุดในบริษทั คือ
CEO เป็ นผู้ตดั สินใจเข้าร่วม และสั ่งการ

ให้บริษทั จัดตัง้ คณะทางานทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งโครงการ CAC โดยเฉพาะ
และแต่งตัง้ ผูป้ ระสานงานกับทางโครงการ CAC
แต่งตัง้ Team Champion (หัวหน้าคณะทางาน) ซึง่ ควรเป็นผูบ้ ริหาร
ระดับ Vice President
ควรมีตวั แทนคณะทางานทีม่ าจากแต่ละแผนก/ฝา่ ยต่างๆ ตามความ
เหมาะสมของขนาด และความเสีย่ งของบริษทั ทีส่ าคัญคือต้องมี
ตัวแทนจากแผนก/ฝา่ ยทีม่ รี ายละเอียดของงานทีต่ อ้ งติดต่อเกีย่ วข้อง
กับบุคคลภายนอก อย่างเช่น คู่คา้ ลูกค้า หน่วยงานรัฐ
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บทบาทหน้ าที่ของคณะทางาน
หัวหน้ าคณะทางาน (Team Champion)
เป็ นพนักงานระดับ Vice President ทีม่ บี ทบาทในการตัดสินใจ หรือนาเสนอ
แนวทาง และนโยบายต่างๆ ต่อผูบ้ ริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขอ
อนุมตั ิ โดยให้ CEO เป็ นผูส้ งการไปยั
ั่
งพนักงาน

ผู้ประสานงานระหว่าง CAC กับคณะทางานของบริษทั
เป็ นผูน้ าส่งใบประกาศเจตนารมณ์ฯ และข้อมูลบริษทั รวมถึงแบบประเมินตนเอง
พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงเป็ น CD-ROM โดยตรวจสอบเอกสารให้มลี ายเซ็น
CEO ลงนามให้ครบถ้วน รวมถึงลายเซ็นบนเอกสารหลักฐานประกอบเพือ่ ตอบหรือ
อ้างอิงในแบบประเมินตนเองแต่ละข้อ และเตรียมหลักฐานการชาระค่ายืน่ ขอรับรอง
มายัง CAC มาพร้อมกับเอกสารยืน่ ขอรับรองด้วย
หากมีการให้แก้ไขเอกสารระหว่างการยืน่ รับรอง ต้องจัดเตรียมคาชีแ้ จง และเอกสาร
หลักฐานประกอบด้วย
ประสานงานเรือ่ งการรับประกาศนียบัตรหลังผ่านการรับรอง
นาส่งรายชือ่ และเอกสารแนะนาชักชวนคูค่ า้ เข้าร่วมโครงการ CAC
ติดตามข่าวสารจาก CAC ทางเว็บไซต์ CAC และอัพเดทข้อมูลต่างๆ หากบริษทั มี
การเปลีย่ นแปลงข้อมูล
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ CAC โดยเฉพาะหลักสูตร ACPG

คณะทางานของบริษทั มีหน้ าที่ ดงั นี้
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน ทีพ่ นักงานในแผนก/ฝา่ ยของตนมีต่อ
บุคคลทีส่ าม
สร้างกระบวนการที่จะนานโยบายป้ องกันการทุจริ ตไปปฏิ บตั ิ และกาหนดกรอบ
เวลา ในการนาไปปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจน รวมถึงขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหาร หรือกรรมการบริษทั
จัดทาแผนสื่อสารนโยบาย และข้อปฏิ บตั ิ ทีท่ กุ คนในบริษทั ต้องทราบและนาไปปฏิบตั ิ
ประเมินผลนโยบาย และข้อปฏิ บตั ิ รวมถึงมองหาจุดทีค่ วรปรับปรุง
รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ เพือ่ มาตอบแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ
พิ จารณาและนาเสนอ CEO และคณะผูบ้ ริ หารบริ ษทั ว่าผูส้ อบทานแบบประเมิน
ตนเอง ควรจะเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชี พร้อมรวบรวม
เอกสารแสดงคุณสมบัตขิ องผูส้ อบทาน และรายงานการสอบทานแบบประเมิน
จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และรวบรวม ให้ผปู้ ระสานงาน เพือ่ ประกอบการยืน่
ขอรับรอง
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สิ่งที่ต้องดาเนินการให้เรียบร้อยก่อนยื่นแบบประเมินตนเอง
ประเมินความเสีย่ งคอร์รปั ชันของบริษทั โดยรวบรวมจุดแข็ง และเรื่องทีต่ อ้ งปรับปรุงในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริต
ตอบแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ โดยในภาคบังคับต้องตอบว่า “ใช่” จานวน 58 ข้อ

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบแบบประเมินตนเองในแต่ละข้อ และสอบทานแบบประเมินตนเองก่อนยื่นขอรับรอง
มีการจัดทานโยบาย และกาหนดกระบวนการทีจ่ ะนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อ ักษร พร้อมทัง้
ให้มกี ารอนุมตั จิ ากประธานกรรมการบริษทั และสื่อสารไปยังภายในองค์กรเป็นรูปธรรม
ทบทวน เพิม่ เติม และปรับปรุงระบบตรวจสอบภายในของบริษทั เพื่อให้มกี ารนานโยบายไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ผูส้ อบบัญชีของบริษทั หรือแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีอ่นื ทาการสอบทานข้อมูลทัง้ หมด
กรณีเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ ให้แนบหนังสือรับรองคุณสมบัติ หากเป็ นผูส้ อบบัญชี ให้แนบรายงานของผูส้ อบ
บัญชีทงั ้ นี้ แบบประเมินตนเองต้องมีลายเซ็นประธานกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี และลายเซ็นประธาน
กรรมการบริษทั ลงนามรับรองด้วย
ผูป้ ระสานงานโครงการ CAC ของทางบริษทั เป็ นผูด้ าเนินการชาระค่ายื่นขอรับรอง
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เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอรับรองกับ CAC
เมือ่ บริษทั ดาเนินตอบแบบประเมินตนได้ครบทุกข้อแล้ว จะต้องจัดเตรียม
เอกสารประกอบการยืน่ รับรอง ดังนี้
1) หนังสือขอรับการรับรองการเป็ นสมาชิกโครงการฯ (จดหมายนาส่ง)
2) แบบประเมินตนเองทีล่ งนามโดยประธานกรรมการบริษทั แล้ว
3) เอกสารหลักฐานประกอบ ในรูปแบบ E-Document
4) หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมยืน่ ขอรับรองมายัง CAC
*การชาระเงินค่าธรรมเนียมยืน่ ขอรับรอง สามารถส่งอีเมล์มาขอใบแจ้งหนี้ได้ท่ี cac@thai-iod.com
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กระบวนการพิจารณารับรอง
• คณะกรรมการพิจารณารับรอง และคณะกรรมการ CAC จะ
จัดการประชุมทุกสามเดือนเพือ่ พิจารณาให้การรับรองบริษทั ตาม
คุณภาพของแบบประเมินตนเอง และเอกสารหลักฐานทีแ่ นบมา

• หากเอกสารทีย่ น่ื มาไม่ชดั เจน หรือยังไม่สมบูรณ์ คณะกรรมการ
พิจารณารับรองอาจเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมได้
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หลังจากผ่านการรับรอง
ชือ่ บริษทั ถูกประกาศขึน้ เว็บไซต์ CAC และบริษทั ได้รบั การตอบรับจาก CAC ให้เข้าร่วม
พิธรี บั ใบประกาศนียบัตร
บริษทั สามารถแจ้งต่อสาธารณะว่าได้รบั การรับรองจากโครงการด้วยการนาโลโก้ หรือแบน
เนอร์เว็บไซต์ไปใช้ส่อื สารองค์กร โดยสามารถขอไฟล์ และวิธใี ช้งานได้ท่ี cac@thaiiod.com
บริษทั ต้องพยายามชักชวนคู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมโครงการ CAC ให้เกิด
ความโปร่งใสตลอดสายโซ่อุปทาน
การรับรองของ CAC มีอายุ 3 ปี เมื่อใกล้ครบกาหนดให้บริษทั ติดต่อขอต่ออายุการรับรอง
ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนหมดอายุ ด้วยการทาแบบประเมินตนเองอีกครัง้ และยื่นขอรับรอง
พร้อมเอกสารหลักฐานในรูปแบบ E-Document ส่งมาให้ทาง CAC ตามขัน้ ตอนเดียวกัน
กับการยื่นขอรับรองครัง้ แรก
บริษทั ทีจ่ ะยื่นต่ออายุรบั รอง ไม่สามารถขอขยายเวลาส่งเอกสารขอรับรอง

หากครบกาหนดอายุสมาชิก 3 ปี แล้ว บริษทั ไม่ตดิ ต่อยื่นขอรับรองเพื่อต่ออายุ
สมาชิกล่วงหน้า 3 เดือนก่อนครบกาหนด บริษทั จะพ้นจากการเป็ นสมาชิก และจะ
ถูกพักสถานะ 6 เดือน (Black out) หากต้องการจะกลับเข้ามาเป็ นสมาชิกต้องเริม่
ประกาศเจตนารมณ์ใหม่ หลังพ้นช่วงถูกพักสถานะ
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เมื่อปรากฏข่าวของบริษทั เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชัน

บริษทั จะต้องเข้าสูก่ ระบวนการ

“Incident Management”
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กรณี บริษทั ปรากฏข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน
กรณี บริษทั ปรากฏข่าวทุจริตเกิดขึน้ บริษทั
ต้องเข้ากระบวนการ Incident Management
ซึ่งกรอบเวลาในกระบวนการนี้ ไม่แน่ นอน
ขึน้ อยู่กบั คาชี้แจงของบริษทั และความเห็น
ของคณะกรรมการ CAC
*Incident Management เป็ นกระบวนการทีใ่ ช้กบั บริษทั ที ่
ผ่านการรับรอง และบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างการยืน่ ขอรับรอง
เป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฎิบตั ขิ องภาคเอกชนในการ
ต่อต้านทุจริต เมือ่ ปรากฎข่าว คดีความ หรือการสอบสวน
เกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชันและการจ่ายสินบนเกิดขน้ *

ถ้าบริษทั ที่ปรากฏข่าว “ไม่ตอบจดหมาย” ทีค่ ณะกรรมการ CAC
ส่งไปสอบถามภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ CAC มีจดหมายไป ให้
บริษทั ถูกพักสถานะ Black out 6 เดือน และถ้าบริษทั อยากจะกลับ
เข้าร่วมโครงการ ต้องชีแ้ จงข่าวต่อคณะกรรมการ CAC เสียก่อน หาก
คณะกรรมการ CAC มีมติเห็นชอบให้บริษทั เข้าร่วมได้ ถ้าไม่เห็นชอบ
บริษทั จะถูกเว้นวรรคการเข้าร่วมโดยทันที (Black Out)
ถ้าบริษทั ที่ ปรากฏข่าว “ตอบจดหมายและชี้แจงได้” คณะกรรมการ
CAC จะพิจารณาข้อมูลทีส่ ่งมานัน้ และมีมติ (ดูรายละเอียดในเอกสาร
แนบและคาอธิบายขัน้ ตอนประกอบ) บริษทั จะสามารถกลับเข้า
กระบวนการพิจารณารับรองได้ตามปกติ และกรอบระยะเวลาที่
คณะกรรมการ CAC กาหนดเพือ่ ยืน่ ขอรับรองต่อไป
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Incident Management
หากบริษทั ทีป่ ระกาศเจตนารมณ์ หรือผ่านการรับรองจาก CAC แล้ว ปรากฏข่าวเกีย่ วข้องกับ
การทุจริตคอร์รปั ชัน จะถูกนาเข้าสู่กระบวนการ Incident Management
ฝา่ ยเลขานุการ CAC จะทาหนังสือถึงบริษทั เพื่อขอให้ชแ้ี จงข่าวทีป่ รากฎ พร้อมส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบกลับมาที่ CAC ภายใน 30 วันปฏิทนิ โดยบริษทั ต้องระบุแนวทางแก้ไข
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และแนวทางป้องกันปญั หาในอนาคตด้วย
คณะกรรมการ CAC จะพิจารณาเอกสารหลักฐานทีบ่ ริษทั ส่งมา และอาจพิจารณาทบทวน
สถานะของสมาชิก โดยมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ ให้ถอื เป็ นทีส่ น้ิ สุด
ในบางกรณี ฝา่ ยเลขานุการ CAC อาจนัดหมายให้บริษทั เข้าชีแ้ จง หรือขอเอกสารหลักฐาน
ประกอบเพิม่ เติมได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
หากบริษทั ผ่านการพิจารณา ก็สามารถกลับเข้าสูก่ ระบวนการขอรับรองตามปกติต่อไป และ
กลับสู่สถานะเดิม

หากบริษทั ไม่ผา่ นการพิจารณา คณะกรรมการ CAC มีสทิ ธิ ์ถอนชื่อบริษทั ออกจากรายชื่อบริษทั ที่
ประกาศเจตนารมณ์/ผ่านการรับรองแล้วแต่กรณี จนกว่าบริษทั จะแก้ไขปญั หาได้ และไม่มที จุ ริตใน
ประเด็นใหม่ๆออกมาเพิม่ อีก จึงอาจพิจารณาให้กลับเข้ามาสมัครร่วมโครงการได้อกี ครัง้
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สถานะของบริษทั ที่เข้าสู่กระบวนการ Incident Management
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ สงวนสิทธิ จะเรียกขอข้อมูลเพิม่ เติม และขอให้บริษทั เข้าชีแ้ จงข้อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตั ฯิ ทัง้ นี้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษทั ที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ ฯ ได้แก่

• สถานะ สอบถามและชี้แจงข่าว (Pending Review)
• สถานะ ชี้แจงความคืบหน้ า (Further Information Requested)
• สถานะ การเว้นวรรคเข้าร่วมโครงการ (Black Out Period)
ซึง่ รวมถึง สิทธิที่จะเพิกถอนสถานภาพ การเป็นบริษทั สมาชิกทีผ่ ่านการรับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ หากปรากฏว่าบริษทั ไม่
ชีแ้ จงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรือไม่ชแ้ี จงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน หรือถ้าหากพิจารณา
แล้ว มีมติว่าบริษทั ไม่สามารถปฎิบตั ติ ามมาตรฐานทีเ่ คยได้รบั การรับรองไปแล้ว
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