CAC Experience Sharing: Key Observation & Practical Guidelines
ข้อสังเกตและแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีของการจัดทาแบบประเมิ นตนเองฯเพื่อยื่นขอรับรองฯ
แบบประเมิ นตนเอง
สาระส าคั ญ ของแบบประเมิ น ตนเอง ( Self-evaluation tool for
countering bribery) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้
1. นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน (Anti-corruption policy)
2. ความมุง่ มันของคณะกรรมการและผู
่
บ้ ริหารระดับสูง
(Board & management commitment)
3. การประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน
(Corruption risk assessment)
4. การรับ/มอบของขวัญ ค่าเลีย่ งรับรองและค่าใช้จา่ ยต่างๆ
(Gifts, hospitality & expenses)
5. ระบบควบคุมภายในและการติดตามดูแล
(Internal control & monitoring)
6. ช่องทางแจ้งข้อกังวลหรือเบาะแสเมือ่ พบเหตุคอร์รปั ชัน
(Whistleblowing system)

ข้อสังเกตทัวไป
่
จากประสบการณ์ ข อง Certification Committee ซึ่ง มีห น้ า ที่ต รวจสอบความเพีย งพอและความน่ า เชื่อ ถือ ของ
เอกสารอ้างอิงของบริษทั ที่ย่นื ขอรับรองตัง้ แต่ไตรมาส 3/2558 - ปจั จุบนั สามารถแบ่งบริษทั ที่ย่นื ขอรับรองได้ 3
ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 – มีเอกสารครบถ้วน ระบุความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชันได้อย่างถูกต้อง และมีระบบควบคุมภายในที่
สอดคล้องกับความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันทีร่ ะบุ
ประเภทที่ 2 – มีเอกสารครบถ้วน แต่ระบุความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชันไม่ถูกต้อง และมีระบบควบคุมภายในที่ไม่
สอดคล้องและไม่เชื่อมโยงกับความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันทีร่ ะบุ
ประเภทที่ 3 – เอกสารไม่ครบถ้วน ขาดการระบุความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชัน หรือระบุความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชัน ไม่
ชัดเจน
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลสรุปของบริ ษทั ที่ยื่นขอรับรอง
จากการตรวจสอบความเพียงพอ
แ ล ะ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง
เอกสารอ้ า งอิ ง จากบริษั ท ที่ ย่ืน
ขอรับรองฯในหลายไตรมาสทีผ่ ่าน
มา พบว่ า หัว ข้อ “การประเมิน
ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ค อ ร์ รั ป ชั น ”
( Corruption risk assessment)
และ หัวข้อ “ระบบควบคุมภายใน
และการติ ด ตามดู แ ล” (Internal
control & monitoring) เ ป็ น 2
สาเหตุหลักทีท่ าให้บริษทั ส่วนใหญ่
ไ ม่ ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก ท า ง
โครงการฯ

การประเมิ นความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชัน (Corruption risk assessment)
ข้อสังเกตและประเด็นทีค่ วรปรับปรุง
 บางบริษทั ระบุความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทุจริตประเภทอื่นๆทีไ่ ม่ถอื ว่าเป็ นการคอร์รปั ชัน เช่น ระบุความเสีย่ งที่
เกิดขึน้ จากการที่ “พนักงานการรับเงินจากลูกค้า แต่ไม่นาเงินเข้าบัญชีบริษทั ” ซึ่งถือเป็ นการยักยอกทรัพย์
(Asset Misappropriation) ไม่ใช่คอร์รปั ชัน เป็นต้น
 บางบริษทั ใช้ “ช่องทาง” การจ่ายสินบนระบุเป็ นความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชัน เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง
(Political contribution), การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล (Donation) เป็นต้น
 บางบริษทั ระบุความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชันแบบทัวๆไป
่
แต่ไม่ระบุรายละเอียดกระบวนงานของหน่ วยงานรัฐที่
บริษทั ต้องไปทาธุรกรรมด้วย เช่น ระบุแต่เพียงสัน้ ๆว่า “พนักงานฝ่ายจัดซือ้ จัดจ้างมีความเสีย่ งในการรับสินบน
จากคู่คา้ ” เป็นต้น
แนวปฏิ บตั ิ ทีด่ ี
 ในการประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน บริษทั ควรระบุ “ฝา่ ยเรียกรับสินบน” ให้ชดั เจน (ซึง่ ส่วนใหญ่มกั เป็ น
เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานภาครัฐ)
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 บริษทั ควรระบุความเสีย่ งคอร์รปั ชันให้ครอบคลุมไปถึงกรณีทเ่ี กิดจากการกระทาของผูร้ บั ช่วงงานของบริษทั
(Sub-contractors) หรือ ตัวแทนบริษทั (Agents) ด้วย

ระบบควบคุมภายในและการติ ดตามดูแล (Internal control & monitoring)
ข้อสังเกตและประเด็นทีค่ วรปรับปรุง
 บางบริษทั เข้าใจว่ากระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานบัญชี ถือเป็นระบบควบคุม
ภายในทีเ่ พียงพอแล้วสาหรับการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
 บางบริษทั ระบุวธิ กี ารควบคุมแบบทัว่ ๆไป โดยไม่มรี ายละเอียดทีส่ อดคล้องกับความเสีย่ งฯ
แนวปฏิ บตั ิ ทีด่ ี
 มีเอกสารและคาอธิบายแสดงรายละเอียดการควบคุมภายในทีส่ อดคล้องกับความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน
 มีแผนการติดตามการตรวจสอบภายใน และบรรจุการสอบทานมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันในแผนตรวจสอบ
ภายในประจาปี
 มีผงั แสดงขัน้ ตอนการประกอบธุรกิจทีอ่ าจเกิดความเสีย่ งในการจ่ายสินบน เช่น การติดต่อขอใบอนุญาตต่างๆ
และแนวทางการควบคุมและสอบทานธุรกรรมดังกล่าว
 มีแบบรายงานเปิดเผยเกีย่ วกับการรับ/ให้ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และค่าใช้จ่ายให้ผบู้ ริหาร/พนักงาน
 มีการกาหนดอานาจอนุ มตั จิ ่ายหรือให้ของขวัญตามตาแหน่งและงบประมาณ โดยอาจมีการตัง้ คณะทางานเพื่อ
พิจารณาอนุ มตั กิ ารเบิกจ่ายหรือรับของขวัญ ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ

นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน (Anti-corruption policy)
ข้อสังเกตและประเด็นทีค่ วรปรับปรุง
แม้บ ริษัท จะประกาศนโยบายต่ อ ต้า นคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Policy) และระบุ หน้ า ที่ค วามรับผิด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบไว้ใ นนโยบายดัง กล่ า ว แต่ ก ลับ ไม่ไ ด้ป รับ แก้ก ฎบัต รของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ (Charter of Directors) ให้สอดคล้องกับหน้าทีต่ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้
แนวปฏิ บตั ิ ทีด่ ี
 คณะกรรมการบริษทั อนุ มตั นิ โยบายและมีผลบังคับใช้แล้วอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนบริษทั ยื่นขอรับรอง
 บริษทั แสดงให้เห็นว่ามีการทดสอบความรูค้ วามเข้าใจของผูบ้ ริหารและพนักงานเรือ่ งมาตรการต่อต้านคอร์รปั
ชันอย่างสม่าเสมอ
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กาหนดว่าการจ่าย “ค่าอานวยความสะดวก” (Facilitation Payment) เป็นสิง่ ต้องห้าม
สื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันไปยังบุคคลภายนอก และจัดให้มกี ารทาแบบตอบกลับมาทีบ่ ริษทั
เปิดเผยความถีใ่ นการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
นโยบาย (Policy) และแนวปฏิบตั ิ (Guideline) เขียนรวมไว้ดว้ ยกัน ทาให้งา่ ยต่อการทาความเข้าใจ
กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารทุกคนลงนามรับทราบนโยบายและคู่มอื แนวปฏิบตั ติ ่อต้านคอร์รปั ชัน
CEO เป็นผูส้ ่อื สารนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันไปยังพนักงานและคู่คา้ ของบริษทั โดยตรง
ระบุให้ผบู้ ริหารระดับสูงต้องเป็นแบบอย่างทีด่ แี ละกากับให้พนักงานปฎิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน

ช่องทางร้องเรียนเมื่อพบเหตุทจุ ริ ตคอร์รปั ชัน (Whistleblowing system)
แนวปฏิ บตั ิ ทีด่ ี
 มีการเปิดเผยจานวนข้อร้องเรียนทีพ่ บ
 มีการระบุกรอบระยะเวลาพิจารณา และแจ้งผลให้ผรู้ อ้ งเรียนรับทราบ

การจัดทาเอกสารอ้างอิ ง (Reference documentation)
ข้อสังเกตและประเด็นทีค่ วรปรับปรุง
 บางบริษทั มีขอ้ จากัดในการเปิดเผยข้อมูลเพราะอ้างว่า
เ ป็ น ค ว า ม ลั บ ข อ ง บ ริ ษั ท จึ ง ท า ใ ห้ ไ ม่ ป ร า ก ฏ
เอกสารอ้างอิง
 เอกสารอ้างอิงของบางบริษัทเพิ่งได้รบั การจัดทาขึ้น
หรือเพิง่ ลงนามประกาศใช้ก่อนยื่นขอรับรองเพียงไม่
นาน จึงยากที่จะเชื่อว่าบริษทั ได้ดาเนินการมาตรการ
ได้ตามทีก่ ล่าวอ้าง
แนวปฏิ บตั ิ ทีด่ ี
 ควรจัด ท าดัช นี ร ายการเอกสารอ้ า งอิง เพื่อ ความ
สะดวกในการสืบ ค้ น หรือ หากต้ อ งการจะอธิบ าย
เพิม่ เติม ให้ทาในส่วนนี้
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 กรอกเลขอ้างอิงเอกสารลงในช่อง “หลักฐานอ้างอิง” ของแบบประเมินฯ เช่น “Ref. 1, Page 10-12.” หรืออ้าง
ถึงเอกสารที่ 1, 5, 12 เป็นต้น
 ในช่อง “หลักฐานอ้างอิง” ไม่ตอ้ งใส่คาอธิบายเพิม่ เติมใดๆทัง้ สิน้
 ข้อมูลอ้างอิงทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการตอบคาถาม ไม่จาเป็นต้องใส่มาทัง้ หมด
 ควรตรวจสอบให้มนใจว่
ั ่ าตอบ “ใช่” ในข้อบังคับทัง้ 58 ข้อ และระบุหลักฐานอ้างอิงครบถ้วนทุกข้อ

คาถามที่พบบ่อย
1. ถ้าบริ ษทั ยืน่ ขอรับรองไม่ทนั ภายใน 18 เดือน ต้องทาอย่างไร ?
บริษทั สามารถยื่นขอขยายเวลาต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ โดยสามารถขยายระยะเวลาได้สูงสุดไม่เกิน
6 เดือน หากบริษทั ไม่ย่นื ขอรับรองภายในระยะเวลา 18 เดือน หรือตามทีข่ อขยายเวลา บริษทั จะถูกเว้นวรรค
การขอรับ รอง (Blackout Period) เป็ น ระยะเวลา 6 เดือ นนับตัง้ แต่ ว ันที่ค รบก าหนด ทัง้ นี้ บริษัทสามารถ
ประกาศเจตนารมณ์กลับเข้าร่วมโครงการได้อกี ครัง้ เมือ่ พ้นระยะเว้นวรรค (Blackout Period)
2. หากประธานกรรมการบริ ษั ท (Chairman of the Board of Directors) และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ (Chairman of Audit Committee) เป็ นคนๆเดียวกัน ต้องทาอย่างไร ?
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นคนละบุคคลกันกับประธานกรรมการบริษทั ที่ลงนามรับรองแบบ
ประเมินฯ ทัง้ นี้ หากเป็ นบุคคลเดียวกัน ในช่องที่กาหนดให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ต้องให้
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น หรือ กรรมการอิสระ (ID) หรือ กรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร (NED) เป็ นผูล้ งนามแทน
หรืออาจเลือกวิธใี ห้ External Auditor เป็นผูส้ อบทานก็ได้

© 2017 Thai Institute of Directors

