แบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รปั ชัน
ฉบับปรับปรุง 4.0
10 กรกฎาคม 2563

แนวร่ว มต่อ ต้า นคอร์รัป ชัน ของภาคเอกชนไทย
Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)
แบบประเมินตนเองหรือ Checklist 71 ข้อนี้ ใช้สาํ หรับบริษัทขนาดใหญ่ที่ตอ้ งการพัฒนา
ระบบต่อต้านคอร์รปั ชันที่มีมาตรฐาน และเข้าขอรับรองจาก CAC

แบบประเมิน ตนเองเพื�อ พัฒ นาระบบต่อ ต้า นคอร์รปั ชัน
บทนํา
แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันฉบับปรับปรุง 4.0 นี้ จัดทําขึน้ ในปี 2563 โดยแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ภายใต้การสนับสนุ น
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) โดยได้ปรับปรุงจากแบบประเมินตนเอง
ฉบับ 2.1 ซึง่ อ้างอิงจากแบบประเมินตนเอง 241 ข้อของ Transparency International และนํามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
ภาคเอกชนไทยเพือ่ ใช้ในการประเมินองค์กรเกีย่ วกับระบบต่อต้านการคอร์รปั ชัน
แบบประเมินนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บริษทั สามารถเสริมสร้างระบบและตรวจสอบ นโยบาย การประเมินความเสีย่ ง
มาตรการควบคุม บุคลากร การสือ่ สาร ช่องทางการร้องเรียน และการปรับปรุงระบบ เพือ่ นําไปสูก่ ารสร้างภูมคิ ุม้ กันต่อภัยคอร์รปั
ชันและสร้างความโปร่งใสให้กบั องค์กร
แบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง 4.0 นี้ มีสงิ่ ทีเ่ หมือนและแตกต่างจากแบบประเมินตนเองฉบับ 2.1 ดังนี้
1. จํานวนข้อประเมินยังคงอยูท่ ่ี 71 ข้อ
2. บริษทั ต้องตอบ “มีแล้ว” ทุกข้อ ถึงจะได้รบั การพิจารณา ซึง่ ในแบบประเมินตนเอง 2.1 มีภาคบังคับและไม่บงั คับ
3. บริษทั สามารถใช้ตารางประเมินความเสีย่ งของ CAC ได้ ซึง่ มีความชัดเจนกว่าของเดิมในแบบประเมิน 2.1
4. มีการปรับลดข้อประเมินจากแบบประเมิน 2.1 จํานวน 17 ข้อและทดแทนด้วยการประเมินทีเ่ กีย่ วกับ
o การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
o การสนับสนุนพรรคการเมือง (Political Contribution)
o การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)
o การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
o การติดตาม และการทบทวน
เพือ่ ให้การปรับปรุงแบบประเมินนี้
เป็ นไปอย่างสมบูรณ์
ทางแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย
ขอขอบคุณองค์กรดังต่อไปนี้ ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการให้ขอ้ คิดเห็นและปรับปรุงแบบประเมินตนเองฉบับ 4.0 นี้
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เกี�ย วกับ CAC
แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ
CAC) เป็ นความริเริม่ ของภาคเอกชนไทย ในการทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปั ญหาการคอร์รปั ชัน โดยมุง่ สร้างและขยาย
แนวร่วมในภาคเอกชน เพือ่ สร้างกระแสการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ด้วยการส่งเสริมให้บริษทั ต่าง ๆ กําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบตั ใิ นการทีจ่ ะปฏิเสธการเรียกรับและให้สนิ บน รวมถึงการคอร์รปั ชันระหว่างองค์กรเอกชน
CAC จัดตัง้ ขึน้ มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2553 โดยความสนับสนุนของ 8 องค์กรธุรกิจชัน้ นําของประเทศ ประกอบด้วยหอการค้า
ไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) ซึง่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การและรับบทนําในการสนับสนุนการขับเคลือ่ นแนวร่วมฯ ประกอบกับการทีร่ ฐั บาลไทย
ได้มกี ารลงนามรับรอง ในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ตัง้ แต่พ.ศ. 2546 ดังนัน้ การริเริม่ CAC จึงสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ทีจ่ ดั ทําโดยสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึง่ ทําให้ทงั ้ รัฐบาลและ ป.ป.ช. สนับสนุนแนวร่วมฯ มาตัง้ แต่ตน้ โดยมีการจัดประชุมระหว่างภาครัฐและ
เอกชนครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เพือ่ วางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินแนวร่วมฯ
CAC ได้รบั การสนับสนุ นทางด้านเงินทุนจาก Prosperity Fund จากสหราชอาณาจักร และ ศูนย์พฒ
ั นาวิสาหกิจเอกชน
ระหว่างประเทศ (Center for International Private Enterprise หรือ CIPE) แห่งหอการค้าสหรัฐอเมริกา กองทุนรวมธรรมาภิ
บาลไทย (Thai CG Funds) และบริษทั เอกชนในประเทศไทย

แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
2/9 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน อาคาร 2 ชัน้ 3 โครงการนอร์ธปาร์ค
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2955-1155 โทรสาร 0-2955- 1156-7
อีเมล cac@thai-iod.com
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เกี�ย วกับ การแบบประเมิน ตนเอง
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของแนว
ร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (CAC) นี้ จัดทําขึน้ เพือ่ สนับสนุ นการเข้า
CAC แบบสมัค รใจ โดยมาตรการนี้ ไ ด้ จ ัด ทํ า มาจากบางส่ ว นของ Business
Principles for Countering Bribery ซึ่ ง Transparency International เป็ นผู้ จ ั ด ทํ า
และเผยแพร่ครัง้ แรกในปี 2545 และได้รบั การทบทวนต่อมาในปี 2552
ในการจัด ทํ า Business Principles for Countering Bribery นั ้น ทาง
Transparency International ได้หารือกับผู้มสี ่วนได้เสีย อันประกอบด้วย ตัวแทน
บริษทั ต่างๆ จาก สมาคมธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน และสมาคมการค้า ทีป่ รึกษา
ต่างๆ แล้ว ดังนัน้ CAC จึงขอสนับสนุ นให้บริษทั นํามาตรการนี้ไปใช้เป็ นจุดเริม่ ต้น
ในการพัฒ นามาตรการต่ อ ต้ า นการคอร์ ร ัป ชัน ของตนเอง หรือ เป็ นเครื่อ งมือ
เปรียบเทียบกับสิง่ ทีบ่ ริษทั ปฏิบตั อิ ยูใ่ นปั จจุบนั เช่นกัน
สิ่ งที่ทางแนวร่ว มต่อ ต้า นคอร์ร ปั ชัน ของภาคเอกชนไทย ให้ค วามสํา คัญ ใน
การพิ จารณาแบบประเมิ น เพื่อ รับ รอง
1. บริษทั ได้จดั ทําแบบประเมินและตอบ “มีแ ล้ว ” ทุกข้อ
2. ความชัดเจนของเอกสารอ้างอิง ซึง่ จะบอกถึงความครบถ้วน
สมบูรณ์ของสิง่ ทีบ่ ริษทั ได้จดั ทํา
3. การสนับสนุ นอย่างเป็ นทางการจากผูบ้ ริหารระดับสูง อันได้แก่
ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานฝ่ ายบริหาร
4. การนํามาตรการต่างๆ เช่น มาตรการ นโยบาย ข้อปฏิบตั ิ การ
อบรม การสือ่ สาร ไปปฏิบตั จิ ริงทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
สอดคล้องกับบริบทและระดับความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันขององค์กร
5. การมีระบบตรวจสอบระบบภายในทีใ่ ช้ตรวจสอบและการดาษทํา
การ (สําหรับบริษทั ทีผ่ า่ นรับรอง 3 ครัง้ เป็ นต้นไป)

เงื่อ นไขการใช้แ บบประเมิ น
ตนเอง
แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของ
ภาคเอกชนไทย ไม่รบั ผิดชอบต่อ
ความเสียหายทุกประเภทอันเกิดจาก
การใช้แบบประเมินตนเองนี้ โดย
บริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อความ
แม่นยําความถูกต้อง ความครบถ้วน
และความเหมาะสมของข้อมูลทีใ่ ห้มา
ในแบบประเมินตนเอง ดังนัน้ ผูใ้ ช้
แบบประเมินตนเองนี้ควรต้องมีความ
ชํานาญและได้รบั คําแนะนําที่
เหมาะสมในการนําไปใช้งาน
อนึ่ง แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของ
ภาคเอกชนไทย จะไม่เปิ ดเผยหรือ
เผยแพร่ขอ้ มูลในแบบประเมินตนเอง
ทีบ่ ริษทั ได้จดั ทําขึน้ เว้นแต่จะได้รบั
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากบริษทั

ทัง้ นี้ บริษทั ควรจัดเตรียมและส่งเอกสารอ้างอิง เฉพาะที่เกี่ย วข้อ งกับ สิ่ งที่ต ้อ งประเมิ น ในประเด็น เกี่ย วข้อ งกับ ด้า น
คอร์ร ปั ชัน เท่า นัน้ ตัวอย่างเช่น นโยบาย คูม่ อื แผนงาน รายงานการประชุม ประกาศ เฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับ "สิง่ ทีต่ อ้ งประเมิน"
ในประเด็นการต่อต้านคอร์รปั ชันและการให้สนิ บน ไม่จาํ เป็ นต้องส่งเอกสารทีไ่ ม่เกีย่ วกับกิจกรรมหรือมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน
มาให้ทาง CAC
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ขัน� ตอนการยื�น ขอรับ รอง
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (CAC) แล้ว บริษทั
จะมีเวลา 18 เดือ น ในการเตรียมยืน่ ขอรับรองนับจากวันทีป่ ระธานกรรมการลงนามในเอกสารประกาศเจตนารมณ์ โดยเมือ่
บริษทั พร้อมทีจ่ ะยืน่ รับรองแล้ว บริษทั ควรดําเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานข้อมูลทัง้ หมดในแบบประเมินตนเอง และให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลง
นามรับรอง หรือ ในกรณี ที่บ ริ ษทั ไม่ม ีป ระธานกรรมการตรวจสอบ;
1.1 ให้ผสู้ อบบัญชีของบริษทั ทําการประเมินแบบประเมินตนเอง และออกรายงานเพือ่ นําส่งประธาน
คณะกรรมการบริษทั หรือ ;
1.2 แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีอน่ื ทําการประเมินแบบประเมินตนเอง และออกรายงานเพื่อนําส่งประธานคณะกรรมการ
บริษทั ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีทแ่ี ต่งตัง้ นี้ ต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การขึน้ ทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ให้ประธานคณะกรรมการบริษทั และประธานฝ่ ายบริหาร (CEO) ลงนามในแบบประเมินตนเอง
3. นําส่งเอกสารแบบประเมินในภาคผนวกนี้ฉบับจริง รวมถึงเอกสารแบบประเมิน เอกสารอ้างอิงแบบประเมินแต่ละข้อ ที่
เป็ นไฟล์ Adobe PDF และตารางความเสีย่ งในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel ใส่ใน Flash Drive รวมถึงรายงานของผูส้ อบ
บัญชี (ถ้ามี) ให้ CAC ที่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
CAC Certification
2/9 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน อาคาร 2 ชัน้ 3 โครงการนอร์ธปาร์ค
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2955-1155
4. ทาง CAC จะปิ ดรับเอกสารทุกวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม)
เพือ่ รวบรวมเอกสารของบริษทั ทีข่ อรับการรับรองในไตรมาสนัน้ ๆ และนําเสนอคณะกรรมการ CAC เพือ่ พิจารณา โดย
CAC จะประกาศผลในวันสุดท้ายของไตรมาสถัดไป
5. หากบริษทั ไม่ผา่ นการรับรอง ในกรณีทเ่ี ป็ นการยืน่ ขอรับรองครัง้ แรกของบริษทั บริษทั สามารถแก้ไขเอกสารได้และยืน่
กลับภายใน 6 เดือ น หลังวันทีค่ รบกําหนด 18 เดือน สําหรับในกรณีทบ่ี ริษทั กําลังยืน่ ขอต่ออายุการรับรอง บริษทั จะ
ควรยืน่ ต่ออายุการรับรอง 6 เดือ น ก่อนวันหมดอายุการรับรอง
6. คณะกรรมการ CAC จะขอสงวนสิทธิในการเชิญบริษทั มาพบเพือ่ ตอบข้อซักถามเพิม่ เติมและ/หรือปฏิเสธการให้
ประกาศนียบัตรรับรอง ตามหลักการของแนวร่วมฯ ทีไ่ ด้จดั ทําไว้และสามารถ download ได้ท่ี
www.thai-cac.com/resource_post/cac-principals-thai-version/
4
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ภาคผนวก
Checklist ก่อ นส่งเอกสารให้ CAC
ทางบริษทั ได้ตดิ ต่อ CAC เพือ่ ขอใบแจ้งหนี้คา่ รับรอง (8,000 บาท)
บริษทั ได้ชาํ ระเงินและอีเมล pay-in สลิปให้ทาง cac@thai-iod.com
บริษทั ได้จดั เตรียมส่งสิง่ ต่อไปนี้ให้กบั CAC
เอกสารตัวจริงในภาคผนวกนี้ทุกหน้า (หน้า 6 - หน้า 22) พร้อมการลงนาม
เอกสารแบบประเมินในภาคผนวกนี้และเอกสารอ้างอิงแบบประเมินในแต่ละข้อ ที่
เป็ นไฟล์ Adobe PDF ตารางความเสีย่ งในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel ใส่ใน
Flash Drive (กรุณาอย่าส่งเอกสารอ้างอิงแบบประเมินทีเ่ ป็ นกระดาษ)
รายงานของผูส้ อบบัญชี (ถ้ามี)

ทีอ่ ยูใ่ นการส่ง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
CAC Certification
2/9 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน อาคาร 2 ชัน้ 3 โครงการนอร์ธปาร์ค
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2955-1155
หมายเหตุ ทาง CAC ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับเอกสารอ้างอิงแบบประเมินทีเ่ ป็ น
กระดาษ
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การอนุมตั ิ ก ารจัด ส่ง แบบประเมิน ตนเอง
เรียน คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาและมีมติให้บริษทั จัดส่งข้อมูลเกีย่ วกับแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพือ่ วัตถุประสงค์ในการเข้าสูก่ ระบวนการรับรอง และรับทราบว่าคณะกรรมการแนว
ร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (CAC Council) มีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงสถานะของนิตบิ ุคคลทีเ่ ข้า CAC ได้ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ น
สถานะประกาศเจตนารมณ์และสถานะทีผ่ ่านการรับรองการเป็ นสมาชิกแล้ว ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงสถานะของนิตบิ ุคคลจะมีผล
ผูกพันกับสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์ของ CAC รวมถึงการแสดงข้อมูลของสถานะผ่านช่องทางต่างๆ และในการแสดงและปรับ
สถานะของนิตบิ ุคคลทัง้ สองประเภท และอาจมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงสถานะอื่น ๆ ของนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยหน่วยงานอื่น ที่
อาศัยสถานะของนิตบิ ุคคลของ CAC ในการจัดและพิจารณาสถานะนัน้ ด้วย

ชื่อ บริ ษทั
ชื่อ ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ลายมือ ชื่อ

ชื่อ ประธานฝ่ ายบริ หาร (CEO)
ลายมือ ชื่อ

วัน ที่อ นุม ตั ิ แ บบประเมิ น ตนเอง
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การสอบทานแบบประเมิน ตนเอง
ในการสอบทานความสมบูรณ์และถูกต้องของแบบประเมินตนเองและเอกสารอ้างอิงทัง้ หมด ทางบริษทั ได้
มอบหมายให้ผสู้ อบทานคือ (กรุณาทําเครือ่ งหมาย 1 ข้อเท่านัน้ )
ก.

ให้ผสู้ อบบัญชีของบริษทั เป็ นผูส้ อบทาน (กรุณ านํา ส่ง รายงานของผู้ส อบบัญ ชีใ ห้แ ก่ CAC
พร้อ มแบบประเมิ น ตนเองด้ว ย)

ข.

ให้ผสู้ อบบัญชีอน่ื เป็ นผูส้ อบทาน โดยเป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การขึน้ ทะเบียนจากสํานักงาน
คณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กรุณ านํา ส่งรายงานของผูส้ อบบัญ ชี
ให้แ ก่ CAC พร้อ มแบบประเมิ น ตนเองด้ว ย)

ค.

ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เป็ นผูส้ อบทาน (กรุณ าให้ป ระธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบลงนามตามที่ป รากฏด้า นล่า งของหน้ า นี้ ) 1
เรียน คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารดําเนินการตามวิธที เ่ี หมาะสมและเพียงพอ เพือ่ สอบทานความ
เหมาะสมของการปฏิบตั ติ ามแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันแล้ว และขอรายงาน
ว่าข้อมูลในแบบประเมินตนเองนี้มคี วามถูกต้องและเพียงพอต่อการจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย เพือ่ วัตถุประสงค์ในการเข้าสูก่ ระบวนการรับรอง
ชื่อ บริ ษทั
ชื่อ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ลายมือ ชื่อ

วัน ที่ส อบทานแบบประเมิ น
ตนเอง
1

ในกรณีเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการตรวจสอบ มีความหมายตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กลต.ก.(ว.) 32/2551 ซึง่ ระบุวา่ กรรมการตรวจสอบต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
กรณีทบ่ี ริษทั ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูล้ งนามการสอบทานแบบประเมินตนเองแทนกรรมการตรวจสอบ ต้องเป็ นกรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั (Non-Executive Director: NED)
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รายละเอีย ดเกี�ย วกับ บริษทั
ชื่อ บริ ษทั ที่ทาํ การประเมิ น
ล กั ษณะธุร กิ จ

บริษทั จดทะเบียนใน SET

บริษทั จดทะเบียนใน MAI

อื่นๆ

อักษรย่อ ___________________ (ตาม SET หรือ MAI)
SECTOR ________________________ (ตาม SET หรือ MAI)
ชื่อ ผูป้ ระสานงานหากมีข ้อ สงสัย (1)
ตําแหน่ ง
ทีอ่ ยู่

อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ
ชื่อ ผูป้ ระสานงานหากมีข ้อ สงสัย (2)
ตําแหน่ ง
ทีอ่ ยู่

อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ
8
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แบบประเมิน ตนเองเพื�อ สร้า งระบบต่อ ต้า นคอร์รปั ชัน
ฉบับ ปรับปรุง 4.0
ลําดับ

สิ่ งที่ต ้อ งประเมิ น

ยังไม่ม ี

กําล งั
จัด ทํา

มีแ ล้ว

เอกสารอ้า งอิ ง
(ชื่อ เอกสาร/หน้ า)

หมวดที� 1 - การประเมิน ความเสี�ยง (Corruption Risk Assessment)
1

บริษทั จัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับทุจริตคอร์รปั ชัน ใน
กรณีทบ่ี ริษทั เป็ น Holding Company นอกจากจะมีการประเมินความ
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับทุจริตคอร์รปั ชันสําหรับของบริษทั Holding เองแล้ว
ควรมีการประเมินความเสีย่ งฯ ของบริษทั ย่อยทีท่ าํ ธุรกิจหลักของกลุ่ม
เพิม่ เติมอย่างน้อย 1 บริษทั ด้วย

หมวดที� 2 - มาตรการป้อ งกัน ความเสี�ยงด้า นคอร์รปั ชัน (Internal Control for Corruption Risks)
2

ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มี Operational Control ที่
สามารถใช้ป้องกันความเสีย่ งในแต่ละข้อทีร่ ะบุในแบบประเมินความ
เสีย่ ง

3

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มี Control Environment ที�
สามารถใช้ป้องกันความเสีย่ งในแต่ละข้อได้ ให้สอดคล้องกับความ
เสีย่ งทีร่ ะบุในแบบประเมินความเสีย่ ง
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ลําดับ

สิ่ งที่ต ้อ งประเมิ น

ยังไม่ม ี

กําล งั
จัด ทํา

มีแ ล้ว

เอกสารอ้า งอิ ง
(ชื่อ เอกสาร/หน้ า)

หมวดที� 2.1 - มาตรการควบคุม ภายในด้า นการเงิน การบัน ทึก บัญ ชี และการเก็บรัก ษาเอกสาร (Financial Controls)
4

ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มี Financial Control ทีส่ ามารถ
ใช้ป้องกันความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม

5

บริษทั มีขนั ้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการทางการเงินใดๆ
ได้รบั การบันทึกในสมุดบัญชีอย่างครบถ้วน ไม่มรี ายการใดทีไ่ ม่ได้รบั
การบันทึก หรือไม่มรี ายการใดทีไ่ ม่สามารถอธิบายได้ หรือเป็ น
รายการทีเ่ ป็ นเท็จ
บริษทั มีขนั ้ ตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆให้พร้อมต่อ
การตรวจสอบเพือ่ ยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการ
ทางการเงิน

6

7

บริษทั มีความมันใจว่
่ าได้จดั ให้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีง่ านอย่าง
เหมาะสม

หมวดที� 2.2 - มาตรการควบคุม ในการกํากับดูแ ลและการตรวจสอบ (Monitoring and Auditing)
8

บริษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอื่น ทีก่ าํ กับดูแล
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการต่อต้านคอร์
รัปชัน และมีหน้าทีจ่ ดั ทํารายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
บริษทั รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ
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ลําดับ

สิ่ งที่ต ้อ งประเมิ น

9

บริษทั มีการตรวจสอบ เพือ่ ให้เกิดความมันใจว่
่ าขันตอนการบั
้
นทึก
รายการทางการเงินมีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และมีเอกสาร
หลักฐานเพือ่ ใช้ในการตรวจสอบอย่างเพียงพอ

10

บริษทั มีการตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้เกิดความมันใจว่
่ ากระบวนการ
ทําบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูลของบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
และมีความรัดกุมเพียงพอ

11

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือผูท้ ม่ี หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านการ
ออกแบบระบบการควบคุมภายใน และปรับปรุงแก้ไขระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั มีการขอความเห็น หรือมีการประชุม
ภายใน ในเรือ่ งระบบการควบคุมภายในหรือขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน
สําหรับกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน กับฝ่ ายทีเ่ ป็ น Risk
Owner หรือฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน
นัน้ ๆ
บริษทั มีขนั ้ ตอนการรายงานประเด็นทีพ่ บจากการตรวจสอบภายใน
อย่างเร่งด่วน ต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษทั

12

ยังไม่ม ี

กําล งั
จัด ทํา

มีแ ล้ว

เอกสารอ้างอิ ง
(ชื่อ เอกสาร/หน้ า)

หมวดที� 2.3 - มาตรการควบคุ ม ฝ่ ายสนั บสนุ น (Support Functions)
13

บริษทั มีการตรวจสอบภายใน ในเรือ่ งกระบวนการของงานขาย และ
การตลาด ในส่วนทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดคอร์รปั ชันอย่างสมํ่าเสมอ
รวมถึงจัดให้มวี ธิ กี ารแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเหมาะสม
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14

บริษทั มีการตรวจสอบภายใน งานจัดซือ้ และการทําสัญญา
โดยเฉพาะกิจกรรมเกีย่ วกับความเสีย่ งต่อการเกิดคอร์รปั ชัน รวมถึง
การจัดให้มวี ธิ กี ารแก้ไขทีเ่ หมาะสม

15

บริษทั มีการแต่งตัง้ หน่วยงาน หรือบุคลากรทีม่ คี วามเหมาะสม ในการ
ดูแล และติดตามการนํามาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันของบริษทั ไป
ปฏิบตั ิ

ยังไม่ม ี

กําล งั
จัด ทํา

มีแ ล้ว

เอกสารอ้างอิ ง
(ชื่อ เอกสาร/หน้ า)

หมวดที� 3 นโยบายและข้อ ปฏิบตั ิ (Anti-Corruption Principle & Policy)
หมวดที� 3.1 - นโยบายต่ อต้ านการคอร์รปั ชัน
16

บริษทั มีนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลง
นามโดยประธานกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารระดับสูง และมีเนื้อหา
ทีล่ ะเอียดเพียงพอ ในการนําไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ

17

บริษทั ได้กําหนดคํานิยามของการคอร์รปั ชัน ซึง่ คํานิยามได้
ครอบคลุมการคอร์รปั ชันในรูปแบบต่างๆ ซึง่ ทําให้เกิดการใช้อํานาจ
อย่างไม่ถกู ต้อง เช่น การให้ของขวัญหรือบริการ การให้เงินสดหรือ
สิง่ ของแทนเงินสด การให้สนิ บนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและการคอร์รปั ชัน
ระหว่างหน่วยงานเอกชน
บริษทั กําหนดให้ทุกคนในบริษทั รวมถึงกรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น และมีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริหารและ
พนักงานไม่ให้เรียกร้อง ดําเนินการ หรือ ยอมรับการคอร์รปั ชัน เพือ่
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพือ่ น และคนรูจ้ กั

18
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19

การจัดทํานโยบายฯ หรือการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ได้รบั การอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริษทั อย่างเป็ นทางการ

20

บริษทั มีการแต่งตัง้ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะอนุ กรรมการ ที่
แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูก้ าํ กับดูแลการปฏิบตั ติ าม
มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันนี้อย่างเป็ นทางการ

21

บริษทั มีการระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กรรมการบริษทั และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงนํามาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันนี้ไปปฏิบตั ภิ ายใน
องค์กร

22

บริษทั มีการระบุบทลงโทษ สําหรับกรรมการบริษทั ในกรณีทไ่ี ม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ�งมาตรการการลงโทษนั้น ต้อง
เป็นไปด้วยความยุติธรรม เมือ� เปรียบเทียบกับบทลงโทษสําหรับ
พนักงาน

ยังไม่ม ี

กําล งั
จัด ทํา

มีแ ล้ว

เอกสารอ้างอิ ง
(ชื่อ เอกสาร/หน้ า)

หมวด 3.2 – การจัด ทํา ข้อ ปฏิบตั ิ เพื�อ สนับสนุน นโยบาย (Procedures to Support the Policy)
23

บริษทั มีแนวปฏิบตั ิ (Code of Conduct) หรือนโยบายลักษณะ
เดียวกัน ทีร่ ะบุแนวปฏิบตั เิ พือ่ ต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่างชัดเจน
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24

บริษทั มีการจัดทําแนวทาง/ขัน้ ตอนในการปฏิบตั สิ าํ หรับรายการทีม่ ี
ความเสีย่ งต่อการเกิดคอร์รปั ชัน อาทิ เช่น การช่วยเหลือทาง
การเมือง การบริจาคเพือ่ การกุศล การให้เงินสนับสนุ น ค่าของขวัญ
ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้าน
การคอร์รปั ชัน โดยแนวทาง/ขัน้ ตอนดังกล่าวมีระบบการควบคุม
ภายในทีด่ ี มีหลักฐานทีเ่ พียงพอ และมีการจัดเก็บเอกสารอย่าง
เหมาะสม
นโยบาย และขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ ่างๆ เพือ่ สนับสนุ นนโยบายต่อต้าน
การคอร์รปั ชันได้รบั การอนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

25

ยังไม่ม ี

กําล งั
จัด ทํา

มีแ ล้ว

เอกสารอ้างอิ ง
(ชื่อ เอกสาร/หน้ า)

หมวด 3.3 – การให้ หรือ รับ ของขวัญ การเลี� ย งรับรอง (Gift and Hospitality)
26

บริษทั มีการกําหนดนโยบายทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับการให้
และรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และการบริการต้อนรับ ทีม่ หี ลักการ
ทีส่ อดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน

27

บริษทั ได้กําหนดคํานิยามของการให้และรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง
และการบริการต้อนรับ

28

บริษทั มีขนั ้ ตอนและมาตรการการควบคุม รวมถึงขันตอนการรายงาน
้
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการถือปฏิบตั ิ ตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
การเลีย้ งรับรอง และการบริการต้อนรับ ทีก่ ําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
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29

บริษทั มีการตรวจสอบเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั ไม่ได้ใช้การให้และรับ
ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง การบริการต้อนรับ เป็ นช่องทางในการคอร์
รัปชัน

ยังไม่ม ี

กําล งั
จัด ทํา

มีแ ล้ว

เอกสารอ้างอิ ง
(ชื่อ เอกสาร/หน้ า)

หมวด 3.4 - การให้ค วามสนับสนุน (Sponsorship)
30

บริษทั มีนโยบายทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับการให้และรับการ
สนับสนุ นทัง้ ในทีเ่ ป็ นเงิน สิง่ ของ หรือรูปแบบอื่นใด

31

บริษทั ได้กําหนดคํานิยามของการให้และรับการสนับสนุ น

32

บริษทั มีขนั ้ ตอนและมาตรการการควบคุม รวมถึงขันตอนการรายงาน
้
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการถือปฏิบตั ิ ตามนโยบายการให้/รับการสนับสนุ น
ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้อย่างเคร่งครัด

33

บริษทั มีการตรวจสอบเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั ไม่ได้ใช้การให้หรือรับ
การสนับสนุน เป็ นช่องทางในการคอร์รปั ชัน

หมวดที� 3.5 - การบริจ าค (Donations)
34

บริษทั มีนโยบายทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีค่ รอบคลุมการบริจาคเพือ่
การกุศล
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35

บริษทั ได้กําหนดคํานิยามของการให้/รับการบริจาค และคําอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง

36

บริษทั มีขนั ้ ตอนและมาตรการการควบคุม รวมถึงขันตอนการรายงาน
้
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการถือปฏิบตั ิ ตามนโยบายการให้และรับการบริจาค
ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้อย่างเคร่งครัด

37

บริษทั มีการตรวจสอบเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั ไม่ได้ใช้การให้หรือรับ
การบริจาค เป็ นช่องทางในการคอร์รปั ชัน

ยังไม่ม ี

กําล งั
จัด ทํา

มีแ ล้ว

เอกสารอ้างอิ ง
(ชื่อ เอกสาร/หน้ า)

หมวดที� 3.6 - การสนับสนุน ทางการเมือ ง (Political Contributions)
38

บริษทั มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีค่ รอบคลุมเกีย่ วกับการ
ช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

39

บริษทั ได้กําหนดคํานิยามของการช่วยเหลือทางการเมือง

40

บริษทั มีขนั ้ ตอนและมาตรการการควบคุม รวมถึงขันตอนการรายงาน
้
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการถือปฏิบตั ิ ตามนโยบายการช่วยเหลือทาง
การเมือง ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้อย่างเคร่งครัด
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ยังไม่ม ี

กําล งั
จัด ทํา

มีแ ล้ว

เอกสารอ้างอิ ง
(ชื่อ เอกสาร/หน้ า)

บริษทั มีการตรวจสอบเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั ไม่ได้ใช้การช่วยเหลือ
ทางการเมือง เป็ นช่องทางในการคอร์รปั ชัน

หมวดที� 3.7 - การขัด แย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
42

บริษทั มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีค่ รอบคลุมเกีย่ วกับการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

43

บริษทั ได้กําหนดคํานิยามของการขัดแย้งทางผลประโยชน์

44

บริษทั มีขนั ้ ตอนและมาตรการการควบคุม รวมถึงขันตอนการรายงาน
้
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการถือปฏิบตั ิ ตามนโยบายการป้ องกันรายการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทีไ่ ด้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด

45

บริษทั มีการตรวจสอบเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า ไม่มรี ายการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึน้ ในบริษทั

หมวดที� 3.8 - การจ่ ายค่าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
46

มีการกําหนดคํานิยามของ การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก
(Facilitation Payment) ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเป็ นคํานิยามทีม่ ี
ความชัดเจน
17
Rev. 5/8/63

ลําดับ

สิ่ งที่ต ้อ งประเมิ น

ยังไม่ม ี

กําล งั
จัด ทํา

มีแ ล้ว

เอกสารอ้างอิ ง
(ชื่อ เอกสาร/หน้ า)

หมวดที� 3.9 - การจ้างพนัก งานรัฐ (Revolving Door)
47

48

บริษทั มีการจัดทํานโยบายเกีย่ วกับการจัดจ้างพนักงานรัฐไว้อย่าง
เหมาะสม ชัดเจน เพือ่ ไม่ให้ใช้การกระทําดังกล่าว เป็ นการตอบแทน
การได้มาซึง่ ผลประโยชน์ใดๆ โดยนโยบายดังกล่าวได้รบั การอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั
บริษทั มีมาตรการการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการจัดจ้างพนักงานรัฐ
ให้สาธารณชนได้รบั ทราบ เพือ่ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

หมวดที� 3.10 - นโยบายกับ บริ ษัทในเครือ ตัว แทนธุร กิ จ และคู่ ค้า (Affiliates, Subsidiaries, Agents and Third-parties)
49

การนํานโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันไปถือปฏิบตั ิ ให้ครอบคลุมถึงบริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั อืน่ ทีบ่ ริษทั มีอาํ นาจในการควบคุม รวมถึง
ตัวแทนทางธุรกิจ

50

บริษทั มีนโยบายและขัน้ ตอนทีช่ ดั เจนในการสือ่ สารให้บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั อื่นทีบ่ ริษทั มีอาํ นาจในการควบคุม และตัวแทนทาง
ธุรกิจ นํานโยบายนี้ไปปฎิบตั ิ

51

บริษทั มีการสือ่ สารมาตรการการต่อต้านคอร์รปั ชันในรูปแบบต่างๆ
ให้กบั คูค่ า้ เช่น ให้คาํ อธิบายเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ผ่าน จดหมายชีแ้ จ้งนโยบาย จัดอีเว้นท์ และ/หรืองานสัมมนา
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ยังไม่ม ี

กําล งั
จัด ทํา

มีแ ล้ว

เอกสารอ้างอิ ง
(ชื่อ เอกสาร/หน้ า)

หมวดที� 4 - การบริหารบุค ลากร (Human Resources)
52

มีนโยบายบริหารบุคลากร ซึง่ รวมถึงการคัดเลือก การประเมินผลงาน
การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลือ่ นตําแหน่ งของพนักงาน ที่
สะท้อนถึงความมุง่ มันของบริ
่
ษทั ต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน

53

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ
พนักงานทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน แม้ว่าการกระทํานัน้ จะทําให้บริษทั
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

54

บริษทั มีการสือ่ สารนโยบายทีจ่ ะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทาง
ลบต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน แม้ว่าการกระทํานัน้ จะทําให้
บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ด้วยวิธกี ารทีท่ าํ ให้พนักงานได้รบั
ทราบอย่างทัวถึ
่ ง
บริษทั มีมาตรการทีจ่ ะนํานโยบายไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผล
ทางลบต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน ไปใช้ในการปฏิบตั จิ ริง
แม้ว่าการกระทํานัน้ จะทําให้บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

55

56

บริษทั มีก ระบวนการนํานโยบายให้พนักงานปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน

57

บริษทั มีการสือ่ สารอย่างชัดเจนให้พนักงานทราบเกีย่ วกับบทลงโทษ
หากพนักงานไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่า ง
น้ อ ยสองช่อ งทาง
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58

บริษทั มีมาตรการทีเ่ หมาะสมในการลงโทษพนักงานทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ซึง่ การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้าง
งาน ในกรณีทบ่ี ริษทั เห็นว่าจําเป็ น

59

บริษทั มีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ โดยในกระบวนการ
ดังกล่าว ได้รวมถึง การทําความเข้าใจเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน ความคาดหวังของบริษทั และบทลงโทษกรณีทพ่ี นักงาน
ไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการดังกล่าว
บริษทั มีการฝึกอบรมแก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์
รัปชัน ความคาดหวังของบริษทั และรูถ้ งึ บทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรการนี้
บริษทั มีนโยบายฝึกอบรมมาตรการ และความรูเ้ กีย่ วกับการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน อย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานทุกระดับ รวมถึงกรรมการ
บริษทั และผูบ้ ริหาร โดยเฉพาะพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการทีม่ ี
ความเสีย่ งกับการคอร์รปั ชัน

60

61

ยังไม่ม ี

กําล งั
จัด ทํา

มีแ ล้ว

เอกสารอ้างอิ ง
(ชื่อ เอกสาร/หน้ า)

หมวด 5 - การสื�อ สาร (Communication)
62

บริษทั มีการสือ่ สารมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ให้พนักงานเข้าถึง
ได้ทุกคน

63

บริษทั มีการเปิ ดเผยมาตรการการต่อต้านคอร์รปั ชัน ต่อสาธารณชน
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64

บริษทั มีการสือ่ สารนโยบาย และขัน้ ตอนของกิจกรรมดังต่อไปนี้ ใน
เชิงรุก ให้พนัก งานได้รบั ทราบ และเข้าถึงได้ทุกคน
- การให้และรับของขวัญ การเลีย้ งรับรองการบริการต้อนรับ
- การสนับสนุ น
- การบริจาค
- การช่วยเหลือทางการเมือง
- การขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั มีการสือ่ สารนโยบาย และขัน้ ตอนต่อไปนี้ ในเชิงรุกให้ค ่คู ้า ได้
รับทราบ
- การให้รับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง การบริการต้อนรับ/
- การสนับสนุ น
- การบริจาค
- การช่วยเหลือทางการเมือง
- การขัดแย้งทางผลประโยชน์

65

ยังไม่ม ี

กําล งั
จัด ทํา

มีแ ล้ว

เอกสารอ้างอิ ง
(ชื่อ เอกสาร/หน้ า)

หมวด 6 - การแจ้งเบาะแสและขอคํา แนะนํา (Raising Concerns and Seeking Guidance)
66

67

บริษทั มีการจัดทํานโยบายการแจ้งเบาะแสการคอร์รปั ชันเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยมีขนตอนการรั
ั้
บเรือ่ งร้องเรียน ผูท้ าํ หน้าทีส่ อบสวน
ขันตอนการพิ
้
จารณา ระยะเวลาในการพิจารณา และการสือ่ สารแก่ผทู้ ่ี
เกีย่ วข้อง
นโยบายการแจ้งเบาะแสฯ ได้ถกู สื่อ สาร และมีการประกาศให้
พนักงาน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอื่นๆ ทราบอย่างชัดเจนในเรือ่ งช่องทาง
นัน้ ๆ
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68

ช่องทางการแจ้งเบาะแสตามทีร่ ะบุในนโยบายนัน้ เป็ นช่องทางที่
ปลอดภัย และสามารถให้พนักงานเข้าถึงได้อย่างมันใจ
่ โดยปราศจาก
ความเสีย่ งต่อผูแ้ จ้งในภายหลัง

69

บริษทั มีชอ่ งทางทีเ่ หมาะสม และปลอดภัยสําหรับพนักงาน กรณีท่ี
พนักงานนัน้ ๆ ต้องการสอบถาม ขอคําปรึกษาคําแนะนํา / ในการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน

70

บริษทั มีการเก็บ รวบรวมสถิตขิ อ้ มูลเบาะแส ที่เกี่ย วกับ คอร์ร ปั ชัน
(ระหว่า งบริษัทกับ หน่วยงานรัฐ หรือ ระหว่า งบริษัทด้วยกัน
เอง) และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ําเสมอ

ยังไม่ม ี

กําล งั
จัด ทํา

มีแ ล้ว

เอกสารอ้างอิ ง
(ชื่อ เอกสาร/หน้ า)

หมวด 7 - การทบทวน ตรวจสอบ และปรับ ปรุง (Review, Assess and Improve)
71

บริษทั มีการทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุงมาตรการต่อต้านการคอร์รปั
ชันและรายงานต่อกรรมการเป็ นประจําทุกปี เพือ่ เป็ นการวัด
ประสิทธิผล ปรับปรุง และพัฒนามาตรการให้มคี วามสอดคล้องกับ
ความเสีย่ งทีอ่ าจเปลีย่ นไป
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รูป แบบตารางความเสี�ย งคอร์รปั ชัน ที� CAC แนะนํา (template)
เพือ่ ความครบถ้วนในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน ทาง CAC ขอแนะนําให้บริษทั
พิจารณาใช้ template ด้านล่าง ทัง้ นี้ ทางบริษทั ทีก่ าํ ลังจะยืน่ รับรอง สามารถใช้ตารางความเสีย่ งทีเ่ ผยแพร่โดย CAC หรือใช้ของ
บริษทั ตนเองก็ได้

CAC Risk Assessment Template สามารถ download ได้ท่ี
www.thai-cac.com/resource_post/large-companies-risk-assessment-template/
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