คําประกาศเจตนารมณ์
แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต
จากผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้นํ าธุรกิจเอกชนตามแบบสํารวจ เรื่อง "การสร้างแนวร่วมปฏิบ ตั ิ
(Collective Action) ในการต่อต้านคอร์รปั ชัน”
่ ซึ่งจัดทําโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ร่วมกับ
หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นว่าการทุจริตใน
ทุกรูปแบบเป็ นอุปสรรคสําคัญของการพัฒนาประเทศ
ผลการสํารวจดังกล่าวยังได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของความมุ่งมันที
่ ผ่ แู้ ทนของภาคเอกชนจะร่วมมือกัน
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจทีส่ งู ขึน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวอีกด้วย
บริษัท ที่ม าร่ว มในโครงการครัง้ นี้ ขอประกาศความตัง้ ใจที่จ ะจัด ตัง้ แนวร่ ว มปฏิบ ัติข องภาคเอกชน
(Collective Action Coalition) โดยแนวร่วมนี้จะร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สือ่ มวลชนและองค์กรระหว่าง
ประเทศ เพือ่ สร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจทีใ่ สสะอาด
ทัง้ นี้บริษทั ทีเ่ ข้าเป็ นแนวร่วมนี้ จะร่วมกันดําเนินงานตามกรอบและขัน้ ตอน ซึ่งเป็ นไปตามหลักการสากล
อัน ได้ แ ก่ หลัก ที่ 10 ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต ตาม The Ten Principles of the United Nations Global
Compact หลักการดําเนินธุรกิจว่าด้วยการต่อต้านการให้สนิ บน (Business Principles for Countering Bribery)
ซึ่งกําหนดโดย Transparency International รวมถึงหลักการต่างๆ ที่เผยแพร่โดย ธนาคารโลก และ Center for
International Private Enterprise (CIPE) และ องค์กรนานาชาติอ่นื ๆ
แนวร่วมนี้จะค้นหาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่ วยงานกํากับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วน
ของสังคมไทย เพื่อสร้างเครือข่ายที่จะร่วมแบ่งปนั ผลประโยชน์ ประสบการณ์ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน และการยกระดับการพัฒนาประเทศ โดยลดการคอร์รปั ชันที
่ เ่ กิดขึน้
แนวร่วมนี้มุ่งทีจ่ ะสนับสนุ นและมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งกําหนดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และรัฐบาล โดย
ตระหนักดีว่า ความสําเร็จทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ต้องอาศัยการสร้างสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรม และการดําเนินธุรกิจอย่างสุจริต
ในฐานะกรรมการและผู้บ ริห ารของบริษัท ที่ม ีช่ือ เสีย งในไทย ซึ่งเป็ น ผู้ร่ว มโครงการแนวร่ว มปฏิบ ัติ
ภาคเอกชนได้รบั รูถ้ งึ หน้าที่ ความรับผิดชอบของบริษทั ในการเป็ นผูน้ ํ าตัวอย่างในการต่อต้านการทุจริต ประกอบ
ธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยรรม และดําเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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บริษทั ทีร่ ว่ มโครงการในครัง้ นี้จงึ ตกลงกันว่า
1. จะจัดให้ มีการประเมิ นความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการทุจริ ตภายในบริ ษัท รวมถึงการนํ านโยบายการ
ต่ อ ต้ าน การทุ จริ ต และแผนการกํากับ การปฏิ บ ตั ิ งานไปปฏิ บ ตั ิ และจัด ให้ มี คู่มื อ /แนวทางในการ
ดําเนิ นธุรกิ จแก่ผบู้ ริ หารและพนักงาน
1.1. นโยบายเหล่านี้จะห้ามการให้สนิ บนในทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมและต้องแน่ ใจว่า
การบริจาคเพื่อการกุศล และบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญ ทางธุรกิจ การสปอนเซอร์
กิจ กรรมใดๆ ต้อ งโปร่ง ใสและไม่ ม ีเจตนาเพื่อ โน้ ม น้ า วให้เจ้าหน้ า ที่ภ าครัฐ /เอกชนดํ า เนิ น การที่ไ ม่
เหมาะสม
1.2. นโยบายเหล่านี้จะถูกประกาศและเผยแพร่ในองค์กรในรูปของ "จรรยาบรรณธุรกิจ" เพื่อเป็ นแนวทางให้
ผู้บ ริห ารและพนั ก งานในการปฏิบ ัติต นอย่างมีจ ริย ธรรมและรับ ผิด ชอบในทุ ก โอกาส พร้อ มกํ าหนด
บทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ติ าม
1.3. จัดให้มกี ารอบรมแก่พนักงานเพือ่ ส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ รวมถึงสือ่ ให้เห็นถึงความมุง่ มันขององค์
่
กรในการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องธุรกิจ
1.4. จัด ให้ม ีร ะบบการควบคุ ม ภายในที่เหมาะสม เพื่อ ป้ องกัน ไม่ให้พ นั ก งานมีก ารปฏิบ ัติท่ีไม่ เหมาะสม
รับประกันให้มกี ารกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และยกระดับค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบให้
เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
1.5. จัดให้มกี ลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโ่ ปร่งใสและถูกต้องแม่นยํา
1.6. จัดให้มชี ่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควร
สงสัย โดยมันใจได้
่
วา่ จะได้รบั การคุม้ ครองและต้องมีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบทุกเบาะแส
ทีม่ กี ารแจ้งเข้ามา
2. จะเปิ ดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิ บตั ิ ที่ดีและ แนวทางความสําเร็จใน
การสนับสนุนให้เกิ ดการทํารายการทางธุรกิ จอย่างมีคณ
ุ ธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย
2.1. เราจะสนับสนุ นให้มกี ารริเริม่ โครงการระดับประเทศเพือ่ สร้างเงือ่ นไขในการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม โปร่งใสใน
การดําเนินธุรกิจ รวมถึงให้มนใจว่
ั ่ ามีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
2.2. เราจะมีส่วนร่วมในการเสวนา และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ เพื่อสร้างความ
เข้าใจในข้อกังวลและปญั หาที่เกิดขึน้ ในปจั จุบนั ที่มผี ลต่อธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริตและ
ความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ
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3. จะร่วมมือกับบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ โดยการสร้างแนวร่วม
ปฏิ บตั ิ และการเข้าร่วมในกิ จกรรมต่อต้านการทุจริ ต
3.1. เราจะร่วมแบ่งป นั แนวปฏิบ ตั ิท่ีดีและกรอบความคิดเพื่อมุ่งหวังให้ทุ กองค์กรที่เป็ นแนวร่วมปฏิบ ตั ิได้
นําไปใช้เพือ่ ช่วยกันบรรลุเป้าหมายตามโครงการ
3.2. เราจะเข้าร่วม Integrity Pacts กับ องค์ก รอื่น และหน่ วยงานภาครัฐ ในการประมูล และจัด ซื้อ สิ่งของ
วัตถุดบิ อุปกรณ์และการก่อสร้าง
3.3. เราจะร่วมมือและร่วมคิดเพือ่ พัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจทีส่ ามารถใช้ได้กบั ทุกองค์กร และเป็ นทีย่ อมรับจาก
ทุกองค์กรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
3.4. เราจะร่วมในการสร้างมาตรการและระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ในการ
ประกอบธุรกิจ
3.5 เราจะร่วมมือกับภาคประชาสังคมและสื่อในการสร้างจิตสํานึกและการให้การศึกษาแก่สาธารณะ เพื่อ
เปลีย่ นค่านิยมไปสูก่ ารต่อต้านและการประณามการทุจริตในทุกรูปแบบ
3.6 เราจะสนับสนุ นการพัฒนาโครงการตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ติ ามโครงการ พร้อมทัง้ มีการจัดการ
ฝึ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้คําปรึกษาและผูต้ รวจสอบ เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ในการดําเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และยกระดับกระบวนการนี้ให้อยู่ในวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริม
ความยังยื
่ นของโครงการแนวร่วมปฏิบตั นิ ้ี
3.7 เราจะยินดีให้มกี ารตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตใน
ภาคเอกชนไทย ทุก 3 ปี
ในการนี้ บริษัท ที่ร่วมโครงการตกลงที่จะผูกพันและปฏิบ ตั ิตามหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด และเงื่อนไขที่
ปรากฏอยูภ่ ายใต้
 หลักการและขอบเขตโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC
Principles & Working Definitions)
 ข้อปฏิบตั ิของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกประการ
 เปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้องและครบถ้วนตามรายละเอียดทีป่ รากฏอยูใ่ นแบบแสดงข้อมูลของบริษทั ที่
ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และ
 แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
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ทัง้ นี้ บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการในครัง้ นี้ตกลงว่า เอกสารแนบท้ายคําประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับนี้ ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของคําประกาศเจตนารมณ์ฯ นี้และมีผลผูกพันบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการทุกประการ และบริษทั ทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการได้อ่านและเข้าใจข้อความของคําประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับนี้ รวมถึงเอกสารแนบท้ายทุกฉบับ
แล้ว จึงได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็ นสําคัญ
รับทราบข้อตกลงโดย :

รับทราบโดย :

…………………………………………………

…………………………………………………

(

(

)

นายพนัส สิมะเสถียร

)

ตําแหน่ง : …………………………….......…

ประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง

บริษทั : …………………………………....…

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

วันที่ : ………………………………………….

วันที่ ………………………….
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แบบแสดงข้อมูลของบริ ษทั ที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์
เป็ นแนวร่วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
1. ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั
1.1 ชื่อบริ ษท
ั

.............................................................................................
1.2 เลขทะเบียนบริ ษท
ั .............................................................................................
 ใช่
 ไม่ใช่
1.4 โปรดระบุว่า ปัจจุบนั บริ ษทั ของท่านเป็ นสมาชิ กขององค์กรใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.3 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่






สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หอการค้าไทย
หอการค้านานาชาติ
 สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 สมาคมธนาคารไทย
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................

1.5 สําหรับบริ ษทั ที่เข้าร่วมโครงการ SME CERTIFICATION เจ้าของกิจการหรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ได้

เข้าร่วม SME Executive Briefing หรือไม่  เคยเข้าร่วมแล้ว วันที.่ ......................................
ชื่อ....................................................................ตําแหน่ ง..........................................
ชื่อ....................................................................ตําแหน่ ง..........................................
หมายเหตุ:บริ ษัทต้ องไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ , บริษัทต้ องไม่อยูภ่ ายในการควบคุมของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ,รายได้ ตอ่ ปี น้ อยกว่า 1,000 ล้ านบาท
2. ในระยะเวลา 2 ปี (ตัง้ แต่ปัจจุบนั นับย้อนหลังไป) บริ ษท
ั ของท่าน และ/หรือ กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร มี

ข่าวในเชิ งลบเกี่ยวกับการทุจริ ตคอรัปชันหรื
่ อไม่
 มี*
 ไม่ม ี
(ถ้ามีกรุณาทําเครือ่ งหมาย  คดีสน้ิ สุดแล้ว  อยูร่ ะหว่างการสอบสวน )
หมายเหตุ *กรณีบริษทั ตอบว่า “มี” บริษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ข่าว คดีความและ/หรือกรณีท่อี ยู่ใน
ระหว่างการ สอบสวนจากหน่ ว ยงานรัฐ หรือ องค์ก รกํ ากับ ดู แ ล ทัง้ ที่เป็ น กรณี ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ บริษัท และสาขา
ต่างประเทศของบริษัท และบริษัทของธุรกิจในกลุ่มในกรณี ท่เี ป็ นบริษัทต่างประเทศ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรตาม
ประกาศกระบวนการกลันกรองบริ
่
ษทั ที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิ บตั ิ

3. ผูป้ ระสานงานของบริ ษทั กับโครงการ
3.1 ชือ่ -นามสกุล...................................................................................................................
3.2 ตําแหน่ง .......................................................................................................................
3.3 เบอร์ตดิ ต่อ.....................................................................................................................
3.4 ทีอ่ ยู่ ..............................................................................................................................
3.5 Email ………………………………………………………………………………………….
4. บริ ษทั ผูต้ รวจสอบบัญชีที่บริ ษทั รับบริการในปัจจุบนั
4.1 ชื่อบริ ษทั ..............................................................................................................................
4.2 เป็ นบริ ษทั ผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนของ กลต. หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

5. ขนาดรายได้ของบริ ษทั ต่อปี (ปี ล่าสุด)
 มากกว่า 10,000 ล้านบาท

 5,001-10,000 ล้านบาท

1,000-5,000 ล้านบาท

 น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

ลงนาม [โดยผูบ้ ริหารสูงสุดหรือประธานกรรมการ]
(

)

ตําแหน่ง : …………………………….
Email:…………………………… เบอร์ตดิ ต่อ....................................
วันที่ : …………………………………
______________________________________________________________________
* กรุณาส่งแบบแสดงข้อมูลบริษทั กลับมาที ่ IOD ทาง
Kittidej@thai-iod.com หรือ FAX : 02-955-1156-7

