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อุดมการณ์ของ CAC 

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) เป็นความริเร่ิมของภาคเอกชนไทย

ในการท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพ่ือสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ก าหนดนโยบายและวางแนวปฏิบตัิเพ่ือป้องกันการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุก

รูปแบบ  

CAC จัดตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2553 โดยองค์กรธุรกิจชัน้น าของประเทศ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้า

ร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยมี IOD ท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการและมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนโครงการ 

บริษัทท่ีมาร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนเพ่ือต่อต้านการทุจริตผูกพนัตนเองท่ีจะมีหน้าท่ีหลกั 3 ประการ ได้แก่ 

1) ปฏิบตัิตามเกณฑ์ท่ี CAC ก าหนดเพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายในกรอบเวลา 18 เดือน นับตัง้แต่วนัท่ีประกาศ

เจตนารมณ์   

2) สนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจสะอาดโดยการเชิญชวนคู่ค้า บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทกลุ่มอื่น ๆ 

ให้มาเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC 

3) สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมความโปร่งใสของการรับและให้บริการภาครัฐ และการท าธุรกรรมระหว่างภาครัฐ

กับเอกชน 

 

นิยาม 

สินบน หมายถึง การเสนอให้ สญัญาว่าจะให้ หรือการให้ แรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการกระท าท่ีผิดกฎหมาย หรือ ผิดหลกัจริยธรรม โดยแรงจูงใจดงักล่าว

อาจจะอยู่ในรูปของเงิน ของขวญั รางวลั และหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด ก็ได้ (อาทิเช่น ภาระภาษี บริการ เงินบริจาค ฯลฯ)  

ทัง้นี ้ CAC มีเป้าหมายท่ีจะลดและขจัดปัญหาสินบนทัง้ระหว่างภาคเอกชน และภาครัฐ และระหว่างธุรกิจเอกชนด้วยกันเอง รวมถึงการคอร์รัปชันใน

รูปแบบอื่นๆ เช่น เร่ือง “Revolving Door” และการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

 

การเข้าเป็นสมาชิก CAC  

บริษัทสามารถเข้าร่วมโครงการตามความสมคัรใจ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และยื่นให้ CAC พิจารณา หลงัจากท่ี CAC ตอบรับทราบการประกาศเจตนารมณ์ของบริษัท

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

และยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC เพ่ือรับรองการมีอยู่จริงและการน านโยบายไปปฏิบตัิภายในเวลา 18 เดือน โดยบริษัทท่ีผ่านการรับรอง

แล้วจึงจะถือว่าเป็นสมาชิก CAC โดยสมบูรณ์ 
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การประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทยงัไม่ถือว่าบริษัทเข้าเป็นสมาชิกของ CAC บริษัทจะเป็นสมาชิกของ CAC ก็ต่อเมื่อมีการยื่นเอกสารเพื่อขอการ

รับรองครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี CAC ก าหนด และผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการพิจารณารับรอง (Certification Committee) และ คณะกรรมการ CAC 

(CAC Council) แล้วเท่านัน้  

 

การรับรองของ CAC 

การพิจารณาอนุมตัิการรับรองเป็นสมาชิก CAC โดยคณะกรรมการพิจารณารับรองของ CAC นัน้  จะเป็นการพิจารณาตามข้อเท็จจริง บนพืน้ฐานของ

ความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบประเมิน  และเอกสารหลกัฐานอ้างอิงต่าง ๆ   และการรับรองของ CAC นี ้เป็นการรับรองความได้มาตรฐานของระบบการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท  มิได้เป็นการรับรองพฤติกรรมของบุคคลใด บุคคลหน่ึงในบริษัท หากบริษัทหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทถูก

กล่าวหาว่าพวัพนักับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทต้องชีแ้จงถึงกรณีท่ีเกิดขึน้ต่อสาธารณะ และ/หรือแก้ไขเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้นัน้ด้วยตนเอง 

 

ระยะเวลาของการรับรอง และการต่ออายุการรับรอง 

การรับรองของ CAC มีอายุ 3 ปีนับจากวนัท่ีคณะกรรมการ CAC มีมตใิห้การรับรองบริษัท บริษัทจะต้องยื่นแบบประเมินตนเองใหม่เพ่ือขอต่ออายุการ

รับรองอย่างน้อย 3 เดือนก่อนท่ีการรับรองจะหมดอายุ การท่ีบริษัทไม่ยื่นขอต่ออายุการรับรองตามกรอบเวลาท่ีก าหนดจะเป็นเหตุให้บริษัทถูกถอน

สถานะรับรองของ  CAC ได้ 

 

การรักษาความลับของข้อมูล 

ข้อมูลหลกัฐานอ้างอิงทัง้หมดท่ีบริษัทยื่นประกอบการพิจารณาขอรับรองจาก CAC นัน้ จะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลบั และ CAC จะใช้เพ่ือการพิจารณา

ให้การรับรองเท่านัน้ และไม่น าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทก่อน 

 

ข้อจ ากัดสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์ 

การใช้ตราสญัลกัษณ์ใด ๆ ของ CAC ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและวตัถุประสงค์ท่ี CAC ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด และเฉพาะนิติบุคคลท่ีได้ลงนาม

ประกาศเจตนารมณ์ หรือนิติบุคคลท่ีได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแล้วเท่านัน้ ท่ีจะมีสิทธิใช้ตราสัญลกัษณ์ของ CAC ได้ หากนิติบุคคลใดมีกรณี

เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชัน นิติบุคคลนัน้ต้องระงับการใช้ตราสัญลกัษณ์ของ CAC ทนัที ทัง้นี ้CAC สงวนสิทธิ์ท่ีจะถอนคืนการอนุญาตให้ใช้  หรือ

ขอให้ระงับการใช้ตราสญัลกัษณ์ของ CAC ได้ทุกเมื่อ ทุกกรณี ตามดุลพินิจของคณะกรรมการCACแต่เพียงผู้เดียว 

 

ความรับผิดชอบของบริษัทกรณีท่ีปรากฎข่าวเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน 

บริษัทท่ียื่นขอรับรอง หรือผ่านการรับรองจาก CAC แล้ว หากมีกรณีหรือปรากฎข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน  บริษัทนัน้ต้องเข้าสู่กระบวนการ

พิจารณา Incident Management ของ CAC ท่ีมีคณะกรรมการพิจารณารับรองและคณะกรรมการ CAC เป็นผู้พิจารณา ตามล าดบั ในการพิจารณา 
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บริษัทนัน้ต้องจัดส่งเอกสารและหลกัฐานเพ่ือชีแ้จงถึงส่ิงท่ีเกิดขึน้ หรือเอกสารหลกัฐานอื่นใดท่ีคณะกรรมการพิจารณารับรองและคณะกรรมการ CAC 

ร้องขอ เพ่ือประกอบการพิจารณาการรับรองหรือทบทวนสถานะของสมาชิกของบริษัท โดยมติของคณะกรรมการ CAC ให้ถือเป็นท่ีสิน้สุด 

 

การปรับสถานะของบริษัท  

คณะกรรมการ CAC สงวนสิทธิท่ีจะเรียกขอข้อมูลเพ่ิมเติม และขอให้บริษัทเข้าชีแ้จงข้อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC ในกรณีท่ีปรากฎข่าวเกี่ยวกับ

การทุจริตคอร์รัปชัน ตามกระบวนการ Incident Management ทัง้นีค้ณะกรรมการ CAC มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานะของบริษัทได้ตามความ

เหมาะสม ซึ่งรวมถึงสิทธิท่ีจะเพิกถอนสถานภาพการเป็นบริษัทสมาชิกท่ีผ่านการรับรองในโครงการ CAC หากปรากฏว่าบริษัทไม่ชีแ้จงข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ชีแ้จงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงได้อยา่งครบถ้วนและชัดเจน หรือถ้าหากพิจารณาแล้ว มีมติว่าบริษัทไม่สามารถ

ปฏบิตัิตามมาตรฐานท่ีเคยได้รับการรับรองไปแล้ว ทัง้นี ้บริษัทท่ีถูกปรับสถานะจะมีสญัลกัษณ์แสดงต่อท้ายชื่อบริษัทบนเว็บไซต์ของ CAC 

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

ซึ่งได้รับจดหมายอย่างเป็นทางการจาก CAC เพ่ือขอให้ชีแ้จงกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าว (ทัง้ในอดีต และปัจจุบัน) โดยบริษัทจะคงสถานะนีไ้ป

จนกว่า CAC จะได้รับการชีแ้จงอย่างเป็นทางการจากทางบริษัท 

 

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

จากทางบริษัทแล้ว  และก าลงัอยู่ระหว่างการน าขึน้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการ CAC ซึ่งผลการพิจารณาอาจเป็นไปได้ทัง้การกลบัสู่

สถานะรับรองตามปกติ กลับสู่สถานะสอบถามและชีแ้จงข่าว คงสถานะชีแ้จงความคืบหน้า หรือ เปล่ียนสถานะเป็น เว้นวรรคเข้าร่วม

โครงการ อย่างใดอย่างหน่ึง ทัง้นี ้บริษัทมีเวลา 12 เดือนในการท่ีจะชีแ้จงข้อมูลตามท่ีคณะกรรมการ CAC ร้องขอ 

 

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

ภายในกรอบเวลา 18 เดือน (บวกระยะเวลาท่ีได้รับการขยายเวลาในกรณีท่ีมีบริษัทยื่นขอและได้รับอนุมตัิให้ขยายเวลาได้)  หลงัวันท่ี

ประกาศเจตนารมณ์กับ CAC หรือบริษัทท่ีไม่ต่ออายุการรับรองภายใน 3 ปี หรือบริษัทท่ีไม่สามารถชีแ้จงกรณีท่ีปรากฎข่าวการทุจริตคอร์รัป

ชันให้คณะกรรมการ CAC ได้ทนัตามกรอบเวลาท่ีก าหนด หรือชีแ้จงแล้วแต่ข้อมูลยงัไม่ชัดเจนเพียงพอ หรือไม่สามารถปรับปรุงมาตรการ

ควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตได้ตามท่ีคณะกรรมการ CAC แนะน า ทัง้นี ้การเว้นวรรคเข้าร่วมโครงการจะมีอายุหกเดือน และบริษัท

สามารถยื่นประกาศเจตนารมณ์กับ CAC ใหม่ได้อีกครัง้หลงัจากพ้นก าหนดหกเดือนไปแล้ว 

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

มีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งท าให้บริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการ Incident Management ถ้าหากบริษัทไม่สามารถชีแ้จงกรณีท่ี

ปรากฎข่าวการทุจริตคอร์รัปชันให้คณะกรรมการ CAC ได้ทนัตามกรอบเวลาท่ีก าหนด หรือชีแ้จงแล้วแต่ข้อมูลยงัไม่ชัดเจนเพียงพอ หรือไม่

สามารถปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตได้ตามท่ีคณะกรรมการ CAC แนะน า คณะกรรมการ CAC มีสิทธิ์ท่ีจะ

พิจารณาเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกท่ีผ่านการรับรองโดย CAC ของบริษัท 
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ข้อปฏบิัตขิองบริษัทท่ีเข้าร่วม CAC 

หลักการพิจารณารับบริษัทเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์และบริษัทท่ีผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC 

เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ภายในกลุ่มบริษัทท่ีสมคัรใจเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย คณะกรรมการ CAC จึงก าหนด

หลกัการพิจารณารับบริษัทเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ และบริษัทท่ีผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC ดงันี ้ 

1) การพิจารณาตอบรับบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์และการให้การรับรองเป็นสมาชิก CAC มีพืน้ฐานบนข้อมูลท่ีทางบริษัทเปิดเผยต่อคณะกรรมการ 

CAC และความตัง้ใจท่ีบริษัทจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขของการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ด้วยเกียรติยศของบริษัท  

2) หลกัการพิจารณาให้การรับรองเป็นสมาชิกของ CAC ไม่สามารถใช้เป็นการยืนยนัว่าจะไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการทุจริตเกิดขึน้กับบริษัท หากแต่เป็น

การรับรองว่าบริษัทนัน้ได้ยืนยนัว่ามีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในแบบประเมินตนเอง  

3) ในกรณีท่ีบริษัทเกิดมีข่าว คดีความ หรือการสอบสวนเกี่ยวข้องกับการทุจริต เป็นหน้าท่ีของบริษัทท่ีสมคัรเข้าร่วม CAC และบริษัทท่ีได้รับการรับรอง

เป็นสมาชิก CAC จะต้องเปิดเผยข้อมูล ดงักล่าวต่อคณะกรรมการ CACโดยทนัที และต้องท าตาม”กระบวนการกลัน่กรองและก ากับ ดูแลบริษัทท่ีเข้า

ร่วม CAC”  

กระบวนการกล่ันกรองและก ากับดูแลบริษัทท่ีเข้าร่วม CAC 

1. บริษัทท่ีต้องการประกาศเจตนารมณ์ต้องรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความ และ/หรือ การสอบสวน จากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรก ากับดูแล

และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเกี่ยวข้อง กับการทุจริตภายในระยะ 2 ปี ก่อนวันยื่นใบค าประกาศเจตนารมณ์  

ก. ส าหรับบริษัทไทยทั่วไป ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความ และ/หรือการสอบสวน

จากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากับดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต  

1) ชีแ้จงข้อเท็จจริงและรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้  

2) ชีแ้จงมาตรการท่ีได้ด าเนินการไปเพื่อแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาในลกัษณะเดียวกันไม่ ให้เกิดขึน้ในอนาคต  

3) ยืนยนัว่ายงัพร้อมท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์  

ข. ส าหรับบริษัทไทยรวมสาขาต่างประเทศ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความ 

และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากับดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต  

1) ชีแ้จงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC  

2) ชีแ้จงมาตรการท่ีบริษัทได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาลกัษณะเดียวกันของ บริษัทไทยรวมสาขาต่างประเทศ 

บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศไม่ให้เกิดขึน้ใน อนาคต  

3) ยืนยนัว่ายงัพร้อมท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์  
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ค. ส าหรับบริษัทท่ีมีบริษัทแม่เป็นบริษัทต่างประเทศ ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคดี

ความ และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากับดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต  

1) ชีแ้จงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC 

2) ชีแ้จงมาตรการท่ีบริษัทและ/หรือบริษัทแม่ได้ด าเนินการเพื่อได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและเพ่ือ ป้องกันปัญหาลกัษณะเดียวกัน

ไม่ให้เกิดขึน้ในอนาคต  

3) ชีแ้จงอ านาจบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทในประเทศไทย เช่น มีกรรมการร่วมหรือมีการถือหุ้น ระหว่างกันหรือไม่  

4) ชีแ้จงนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศต่อเหตุการณ์ดงักล่าว  

5) ยืนยนัว่ายงัพร้อมท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์  

คณะกรรมการ CAC สงวนสิทธิท่ีจะเรียกขอข้อมูลเพ่ิมเติมและอาจขอให้ชีแ้จงข้อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC ในกรณีท่ีบริษัทไม่ชีแ้จง

ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ชีแ้จงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน หรือหากพิจารณาแล้วว่าบริษัทจะไม่

สามารถปฎิบตัิตาม ส่ิงท่ีได้ประกาศไว้ในค าประกาศเจตนารมณ์ได้ คณะกรรมการCACสงวนสิทธิท่ีจะชะลอการอนุมตัิ การเข้าร่วมของบริษัทใน

โครงการ CAC  

2. บริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์แล้วแต่ยงัไม่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC ต้อง รายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความและ/หรือกรณีท่ีอยู่ในระหว่าง

การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรก ากับดูแลและ/หรือข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตทนัทีท่ีเกิดเหตุ  

ก. ส าหรับบริษัทไทยทัว่ไป ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความ และ/หรือ การสอบสวน

จากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากับดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต  

1) ชีแ้จงข้อมูลเบือ้งต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทนัทีหรือภายใน 10 วนัท าการ โดยนับตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือ

เกิดเหตุการณ์  

2) ชีแ้จงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ภายใน 30 วนัท าการ โดยนับตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

3) ยืนยนัความพร้อมของบริษัทท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์หรือรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันท าการ 

โดยนับตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

ข. ส าหรับบริษัทไทยรวม สาขาต่างประเทศ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความ 

และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากับดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต  

1) ชีแ้จงข้อมูลเบือ้งต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทนัทีหรือภายใน 10 วนัท าการ โดยนับตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือ

เกิดเหตุการณ์  

2) ชีแ้จงข้อเท็จจริงของข่าว รวมทัง้มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาใน ลกัษณะเดียวกันของบริษัทไทยรวม

สาขาต่างประเทศบริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนใน ต่างประเทศท่ีได้ท าไปภายใน 30 วนัท าการนับจากวนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิด

เหตุการณ์  

3) ยืนยนัว่ายงัพร้อมท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์หรือรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันท าการนับจากวันท่ี

ปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  
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ค. ส าหรับบริษัทท่ีมีบริษัทแม่เป็นบริษัทต่างประเทศ ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคดี

ความ และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากับดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต  

1) ชีแ้จงข้อมูลเบือ้งต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทนัทีหรือภายใน 10 วนัท าการ โดยนับตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือ

เกิดเหตุการณ์  

2) ชีแ้จงข้อเท็จจริงของข่าว รวมทัง้มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาใน ลกัษณะเดียวกันในบริษัทหรือสาขาใน

ประเทศ ไทยต่อคณะกรรมการ CAC ภาย ใน 30 วันท าการนับจากวันท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

3) ชีแ้จงอ านาจบริหารท่ีมีต่อบริษัทในประเทศไทย เช่น มีกรรมการร่วมหรือไม่ มีการถือหุ้น ระหว่างกันหรือไม่ ภายใน 30 วนัท า

การนับจากวนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

4) ชีแ้จงถึงนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศ ต่อเหตุการณ์ดงักล่าว ภายใน 30 วนัท าการ นับจากวันท่ีปรากฎข่าวหรือเกิด

เหตุการณ์  

5) ยืนยนัว่ายงัพร้อมท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์และรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วนัท าการนับจากวนัท่ี

ปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

คณะกรรมการ CAC สงวนสิทธิท่ีจะเรียกขอข้อมูลเพ่ิมเติม ขอให้บริษัทชีแ้จงข้อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC และชะลอการพิจารณา

ให้การรับรองเมื่อบริษัทนัน้ยื่นขอ และในกรณีท่ีบริษัทไม่ชีแ้จงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ชีแ้จงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงได้

อย่างครบถ้วนและชัดเจน หรือหากพิจารณาแล้วมีมติว่าบริษัทจะไม่สามารถปฎิบตัิตามส่ิงท่ีได้ประกาศไว้ในค าประกาศเจตนารมณ์ได้ คณะกรรมการ 

CAC มีสิทธิท่ีจะเพิกถอนรายชื่อบริษัทนัน้ออกจากบัญชีรายชื่อบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์  

3. บริษัทท่ีผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC แล้วต้องรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ คดีความและ/หรือกรณีท่ีอยู่ในระหว่างการสอบสวนจากหน่วยงาน

ของรัฐ หรือองค์กรก ากับดูแลและ/หรือ ข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตทนัทีท่ีเกิดเหตุ  

ก. ส าหรับบริษัทไทยทัว่ไป ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความ และ/หรือ การสอบสวน

จากหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรก ากับดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต  

1) ชีแ้จงข้อมูลเบือ้งต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทนัทีหรือภายใน 10วนัท าการ โดยนับตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือ

เกิดเหตุการณ์  

2) ชีแ้จงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ภายใน 30 วนัท าการ โดยนับตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

3) ยืนยนัความพร้อมของบริษัทท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์หรือรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันท าการ 

โดยนับตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

ข. ส าหรับบริษัทไทยรวม สาขาต่างประเทศ บริษัทลูก และบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความ 

และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรก ากับดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต  

1) ชีแ้จงข้อมูลเบือ้งต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทนัทีหรือภายใน 10 วนัท าการ โดยนับตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือ

เกิดเหตุการณ์  

2) ชีแ้จงข้อเท็จจริงของข่าว รวมทัง้มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาใน ลกัษณะเดียวกันของบริษัทไทยรวม

สาขาต่างประเทศ บริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนในต่าง ประเทศท่ีได้ท าไปภายใน 30 วนัท าการนับจากวนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิด

เหตุการณ์  
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3) ยืนยนัว่ายงัพร้อมท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์หรือรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วันท าการนับจากวันท่ี

ปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

ค. ส าหรับบริษัทท่ีมีบริษัทแม่เป็นบริษัทต่างประเทศ ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต บริษัทต้องรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคดี

ความ และ/หรือ การสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรก ากับดูแล และ/หรือเร่ืองข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต  

1) ชีแ้จงข้อมูลเบือ้งต้นของเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการ CAC ทนัทีหรือภายใน 10 วนัท าการ โดยนับตัง้แต่วนัท่ีปรากฎข่าวหรือ

เกิดเหตุการณ์  

2) ชีแ้จงข้อเท็จจริงของข่าว รวมทัง้มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาใน ลกัษณะเดียวกันในบริษัทหรือสาขาใน

ประเทศไทยต่อคณะกรรมการ CAC ภาย ใน 30 วันท าการนับจากวันท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

3) ชีแ้จงอ านาจบริหารท่ีมีต่อบริษัทในประเทศไทย เช่น มีกรรมการร่วมหรือไม่ มีการถือหุ้น ระหว่างกันหรือไม่ภายใน 30 วนัท า

การนับจากวนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

4) ชีแ้จงถึงนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศ ต่อเหตุการณ์ดงักล่าวภายใน 30 วนัท าการ นับจากวนัท่ีปรากฎข่าวหรือเกิด

เหตุการณ์  

5) ยืนยนัว่ายงัพร้อมท่ีจะปฎิบตัิตามการประกาศเจตนารมณ์และรักษาระบบป้องกันการทุจริต ภายใน 30 วนัท าการนับจากวนัท่ี

ปรากฎข่าวหรือเกิดเหตุการณ์  

คณะกรรมการ CAC สงวนสิทธิท่ีจะเรียกขอข้อมูลเพ่ิมเติม และขอให้บริษัทเข้าชีแ้จงข้อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการ CAC ทัง้นี ้

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

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

และสถานะ “พกัการรับรองชั่วคราว (Suspension หรือ SP)” ซึ่งรวมถึงสิทธิท่ีจะเพิกถอนสถานภาพการเป็นบริษัทสมาชิกท่ีผ่านการรับรองของ CAC 

หากปรากฏว่าบริษัทไม่ชีแ้จงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ชีแ้จงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน หรือถ้า

หากพิจารณาแล้ว มีมติว่าบริษัทไม่สามารถปฎิบตัิตามมาตรฐานท่ีเคยได้รับการรับรองไปแล้ว  

* อน่ึง การเปล่ียนแปลงสถานะของบริษัทข้างต้นให้มีผลผูกพนักับสิทธิในการใช้ตราสญัลกัษณ์ของ CAC ในการแสดงสถานะของบริษัท โดย

จะต้องเป็นไปตามข้อจ ากัดสิทธิการใช้ตราสญัลกัษณ์ตามท่ีก าหนดอยู่ในอุดมการณ์ของ CAC และอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสถานะใดๆ ของบริษัท

ท่ีได้รับการจัดสถานะโดยหน่วยงานอื่นท่ีอาศยัสถานะของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ CAC ในการจัดสถานะด้วย  

4. อายุของการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

อายุของการเป็นสมาชิก CAC มีระยะเวลาทัง้สิน้ 3 ปี นับจากวนัท่ีผ่านการรับรองเป็นสมาชิก CAC  

ทัง้นี ้ หากบริษัทสมาชิกใดมีความประสงค์ท่ีจะต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC จะต้องด าเนินการจัดเตรียมหนังสือขอรับการรับรองการเป็น

สมาชิก CAC พร้อมทัง้แบบแสดงข้อมูลของบริษัทท่ีร่วมประกาศเจตนารมณ์ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเอกสาร

อื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ CAC จะประกาศก าหนด และยื่นเอกสารดงักล่าวต่อคณะกรรมการ CAC ภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนวนัครบอายุของการ

เป็นสมาชิก CAC  

ในกรณีท่ีบริษัทสมาชิกใดไม่ได้ยื่นหนังสือขอรับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC พร้อมทัง้เอกสารประกอบข้างต้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ต่อ

คณะกรรมการ CAC ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าความเป็นสมาชิก CAC ของบริษัทสมาชิกรายดงักล่าวสิน้สุดลงนับตัง้แต่วนัท่ีครบก าหนดอายุ

ของการเป็นสมาชิก CAC 


