คำประกำศเจตนำรมณ์ เข้ ำร่ วม
แนวร่ วมต่ อต้ ำนคอร์ รัปชันของภำคเอกชนไทย
บริ ษัท……………………………………………………………………………….ขอประกาศว่าบริ ษัทมีความตังใจที
้ จ่ ะเข้ า
ร่วมเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) เพื่อร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของความพยายามในการแก้ ไข
ปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชันโดยภาคธุรกิจของประเทศไทย
โดยการประกาศเจตนารมณ์ทจี่ ะเข้ าร่วมเป็ นสมาชิก CAC บริ ษัท ……………………………………………………
……..……………………ตกลงที่จะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่ CAC กาหนดเพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ภายในกรอบเวลา 18 เดือน นับตังแต่
้
วันที่ประกาศเจตนารมณ์
2. สนับสนุนการขยายเครื อข่ายธุรกิจสะอาดโดยการเชิญชวนคูค่ ้ า บริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผู้มีสว่ นได้ เสียกับ
บริ ษัทกลุม่ อื่น ๆ ให้ มาเข้ าร่วมเป็ นสมาชิก CAC
3. สนับสนุนให้ เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการรับและให้ บริ การภาครัฐ และการทาธุรกรรม
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน

อุดมกำรณ์ ของ CAC ตำมเอกสำรแนบท้ ำย ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของคาประกาศเจตนารมณ์ฯ นี ้และมีผลผูกพันบริ ษัทที่เข้ าร่วม
โครงการ CAC ทุกประการ ข้ าพเจ้ าในฐานะตัวแทนบริษัท ......................………………………………………
…..........………… ได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความของคาประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับนี ้ รวมถึงเอกสารแนบท้ ายทุกฉบับแล้ ว จึงได้
ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ผู้ประกาศเจตนารมณ์ :

ผู้รับทราบการประกาศเจตนารมณ์:

บริ ษัท…………………………………………

แนวร่วมต่อต้ านคอร์ รัปชันของภาคเอกชนไทย

โดย...............................................................

…………………………………………………

(ชื่อ-นามสกุล)................................................

(ดร. พนัส สิมะเสถียร )

(ตาแหน่ง)......................................................

ประธานคณะกรรมการ CAC

วันที่ : ………………………………………….

วันที่ :………………..………………………….

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..........................................
ชื�อบริษทั คู่ค้า..................................................................................................................
หมายเหตุ:บริษทั ต้องไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ , บริษทั ต้องไม่อย่ภู ายในการควบคุมของ
บริษทั จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ,รายได้ต่อปี น้ อยกว่า 1,000 ล้านบาท
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 : …………………………………
______________________________________________________________________
* กรุณาส่งแบบแสดงข้อมูลบริษัทกลับมาที ่IOD ทาง cac@thai-iod.com
หรือ FAX : 02-955-1156-7

