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นโยบายตอ่ตา้นการทุจร ิตและคอรร์ ัปช ั�น (Anti-Fraud & Corruption Policy) 

1. บทนาํ 

1.1. บรษัิท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท” ) มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และโปร่งใส 

โดยยดึมั2นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุ่ม ตามหลกับรรษัทภิบาลที2ดี และจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ ตลอดจนตามนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้สว่นไดเ้สยีกลุม่ต่างๆ ของเคซีอี  

1.2 บริษัทตระหนักดีว่าปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั2 นเป็นอุปสรรคสาํคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

สรา้งความไม่เป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และส่งผลเสียหายต่อความน่าเชื2อถือขององคก์ร ดังนัDนบริษัทจึงไดเ้ขา้

รว่มเป็นสมาชิกภาคีขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ตัDงแต่วันที2 18 

ตลุาคม 2550 เพื2อแสดงถึงเจตนารมณใ์นการนาํหลกัสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การรกัษาสิ2งแวดลอ้ม และการ

ต่อตา้นคอรร์ปัชั2นในระดับสากลมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ และในปี 2556 บริษัทยังไดร้่วมลงนามให้

สตัยาบนัตามคาํประกาศเจตนารมณข์อง “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” 

เพื2อแสดงเจตนารมณแ์ละความมุ่งมั2นในการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั2นในทุกรูปแบบ โดยบริษัทผ่านการ

รบัรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต

เมื2อวนัที2  3 เมษายน 2558 และไดผ่้านการประเมินเพื2อต่ออายุการรบัรองใหม่ (Recertified Company) เมื2อวันที2                 

12 กมุภาพนัธ ์2561  

2. วัตถุประสงค ์

บรษัิทไดจ้ดัทาํ “นโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั2น” เป็นลายลกัษณอ์กัษรขึ Dน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื2อ 

2.1.1. แสดงเจตนารมณแ์ละความมุ่งมั2นในการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั2น 

2.1.2. กาํหนดหลักการ และแนวทางในการปฏิบัติที2ชัดเจนสาํหรับการดาํเนินธุรกิจ เพื2อป้องกันความเสี2ยงใน 

การทจุรติและคอรร์ปัชั2น 

2.1.3. กาํหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและการกํากับดูแลเพื2อให้มั2นใจว่ามีการปฎิบัติตามนโยบายฉบับนี D 

อย่างเหมาะสม 
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3. ขอบเขต 

3.1. นโยบายฉบบันี Dบงัคบัใชก้บัคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกท่าน ทัDงในบริษัท 

เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทย่อยในเครอืทัDงหมด (รวมเรยีกว่า “บคุลากรของเคซีอี”) 

3.2. นโยบายฉบับนี Dครอบคลมุถึง  ตัวแทน  ตัวกลาง  ผูร้บัจ้างอิสระ  ที2ปรกึษา  ที2กระทาํการหรือดาํเนินการต่างๆ 

ในนามเคซีอี (รวมเรยีกว่า “ผูท้ี2เกี2ยวขอ้งทางธุรกิจ”) 

4. คาํนิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจร ิตและคอรร์ ัปช ั�น 

4.1. การทุจริต1 หมายถึง การกระทาํโดยเจตนาเพื2อแสวงหาประโยชนท์ี2มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรบัตนเอง 

หรือผู้อื2น  ทัDงนี D การทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริตในการรายงาน  

และการคอรร์ปัชั2น 

4.2. การคอร์รัปชั�น หมายถงึ การใชอ้าํนาจหนา้ที2โดยมิชอบกระทาํการใดๆ เพื2อใหไ้ดม้าซึ2งประโยชนอ์ันมิควรได ้ทัDงต่อ

องคก์ร ตนเอง หรอืผูอ้ื2น ทัDงนี D การคอรร์ปัชั2น ครอบคลมุถงึ การให ้และ/หรือรบัสินบน การขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

การข่มขู่และ/หรอืเรยีกรอ้งผลประโยชน ์ และการจ่ายเงินเพื2อใหไ้ดร้บัความสะดวก 

4.3. การติดสินบน หมายถงึ การให ้การเสนอ การสญัญาว่าจะให ้การรบั  การขอ หรือการเรียกรอ้ง สิ2งที2เป็น ทรพัยส์ิน 

เงิน สิ2งของ สทิธิ หรอืผลประโยชนอ์ื2นใด ที2เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม กฎ ระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย 

กับเจ้าหน้าที2ของรัฐ หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื2นใดที2ดาํเนินธุรกิจกับเคซีอี ไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม เพื2อใหบ้คุคลดงักลา่วปฏิบติัหรอืละเวน้การปฏิบัติหนา้ที2 อันเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ2ง

ธุรกิจ หรอืเพื2อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ2งผลประโยชนอ์ื2นใดที2ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ 

4.4. การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง หมายถงึ การสนบัสนนุทัDงที2เป็นตวัเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน แก่พรรคการเมือง 

ตัวแทนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตัDงทางการเมือง ทัDงนี Dการสนับสนุนที2ไม่ใช่ตัวเงิน  

ใหห้มายรวมถงึ การใหยื้มหรอื การบรจิาควสัดอุปุกรณใ์ดๆ โดยไม่คิดค่าบรกิาร 

 

 

 

                                                             

1
 อา้งองิจาก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา b(b) 
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5. หน้าท ี�และความรับผดิชอบ 

5.1. คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที2และความรบัผิดชอบในการกาํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ัปชั2น และ

กาํกับดูแลใหมี้แนวทางปฏิบัติที2สนับสนุนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั2นที2มีประสิทธิภาพ เพื2อให้

มั2นใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและใหค้วามสาํคัญกับการต่อตา้นคอรร์ปัชั2นและปลกูฝังจนเป็นวัฒนธรรมองคก์ร

เพื2อที2นโยบายดงักลา่วจะถกูนาํไปปฎิบติัอย่างครบถว้นและเหมาะสมทั2วทัDงองคก์ร 

5.2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที2และความรบัผิดชอบในการกาํกับดูแลระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและ

รายงานทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี2ยง และส่วนงานอื2นที2เกี2ยวขอ้งกับนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั2น เพื2อใหม้ั2นใจว่ากระบวนการต่างๆมีการกาํหนดอย่างเหมาะสมและมีการนาํไป

ปฎิบติัอย่างครบถว้น  และมีประสทิธิภาพ 

5.3. กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และผูบ้ริหาร มีหนา้ที2และความรบัผิดชอบในการกาํหนดใหมี้แนวทางปฏิบัติที2สนับสนุน

นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั2นที2มีประสิทธิภาพ จัดใหมี้การสื2อสารและฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กี2ยวกับ

นโยบายและแนวทางปฏิบติัดงักลา่วแก่บคุลากรในทกุระดบั เพื2อใหม้ั2นใจว่าบคุลากรของเคซีอีมีความรูค้วามเขา้ใจ

อย่างเพียงพอ และสามารถนาํนโยบายและแนวทางปฏิบัติที2เกี2ยวขอ้งไปดาํเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมทัDงทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื2อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี2ยนแปลงของ

ธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

5.4. ผูต้รวจสอบภายใน มีหน้าที2และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกาํหนดของ

หน่วยงานกาํกบัดแูล เพื2อใหม้ั2นใจว่ามีระบบควบคมุที2มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี2ยงดา้นคอรร์ปัชั2นที2

อาจเกิดขึ Dน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.5. บคุลากรของเคซีอีทกุท่านมีหนา้ที2ตอ้งปฎิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั2นฉบับนี D 

และปฎิบัติตามแนวทางปฏิบัติที2 เ กี2ยวข้อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืนนโยบาย จะต้องรายงาน 

ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืผ่านทางช่องทางในการแจง้เบาะแสที2จดัให ้  

6. การต่อต้านการทุจร ิตและคอรร์ ัปช ั�น 

บรษัิทกาํหนดนโยบายเกี2ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั2นไวด้งัต่อไปนี D 
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6.1. บรษัิทมีนโยบายต่อตา้นและไม่สนับสนุนการกระทาํที2เกี2ยวขอ้งกับการทุจริตและคอรร์ปัชั2น  รวมทัDงการติดสินบน 

ในทกุรูปแบบ   ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

6.2. หา้มบคุลากรของเคซีอีเขา้ไปมีสว่นรว่ม ดาํเนินการ หรือยอมรบัการทุจริตและคอรร์ปัชั2น ในทุกรูปแบบทัDงทางตรง

และทางออ้ม รวมทัDงหา้มเขา้ไปมีส่วนร่วม ดาํเนินการ หรือยอมรบัการติดสินบน การเรียกรบัผลประโยชนอ์ื2นใด  

หรอืการจ่ายเงินเพื2อใหไ้ดร้บัความสะดวก ทัDงที2เกี2ยวขอ้งกับเจา้หนา้ที2ของรฐัและเอกชน ที2อาจพิจารณาไดว่้าเป็น 

การทจุรติและคอรร์ปัชั2น 

6.3. หา้มบคุลากรของเคซีอีละเลยหรอืเพิกเฉย  ในกรณีที2พบเห็นการกระทาํที2เขา้ข่ายทจุรติหรอืคอรร์ปัชั2นที2เกี2ยวขอ้งกับ

บริษัท ทัDงนี D บุคลากรของเคซีอีต้องแจ้งการกระทาํที2 เข้าข่ายทุจริตหรือคอรร์ัปชั2นให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคล 

ที2รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในขัDนตอนการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและการสอบสวนต่างๆ   

6.4. บุคลากรของเคซีอีต้องร่วมกันสรา้งค่านิยมและสรา้งความตระหนักในการดาํเนินงานดว้ยความซื2อสัตย์ สุจริต 

โปรง่ใส และปราศจากการทุจริตและคอรร์ปัชั2นใหเ้ป็นวัฒนธรรมขององคก์รที2ยึดมั2นว่าคอรร์ปัชั2นเป็นสิ2งที2ยอมรบั

ไม่ไดท้ัDงการทาํธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

6.5. บุคลากรของเคซีอี ต้องดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกับกฏหมายที2 เกี2ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายที2 เกี2ยวข้องกับ 

การต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั2นในทกุประเทศที2บรษัิทดาํเนินกิจการ 

6.6. บุคลากรของเคซีอีตอ้งดาํเนินการอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง และเป็นธรรม ภายใตก้ฎระเบียบ นโยบายและแนวทาง

ปฏิบติัของบรษัิท โดยเฉพาะอย่างยิ2งในกระบวนการตลาดและการขาย การจดัซืDอจดัจา้ง และการบญัชีและการเงิน 

6.7. การกระทาํใดๆ ที2เป็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั2น จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินัย

ตามระเบียบที2เคซีอีกาํหนดไว้ ซึ2งรวมถึงการเลิกจา้งงาน ในกรณีที2ผูบ้ริหารของบริษัทเห็นว่าจาํเป็น นอกจากนี D 

บคุลากรที2ฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี Dอาจไดร้บัโทษทางกฎหมาย หากพิสจูนไ์ดว่้าการกระทาํดงักลา่วนัDนผิดกฎหมาย 

6.8. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองแก่บุคลากร โดยบุคลากรของเคซีอีจะไม่ถูกลงโทษหรือลดตาํแหน่ง  

หากปฏิเสธการกระทาํการทจุรติหรอืคอรร์ปัชั2น แมว่้าการกระทาํนัDนจะทาํใหบ้รษัิทสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ 

6.9. บริษัทตระหนักถึงความสาํคัญในการเผยแพร่ ให้ความรูแ้ละทาํความเข้าใจกับบุคคลอื2นที2ต้องปฏิบัติหน้าที2            

ที2เกี2ยวขอ้งกบับรษัิท หรอือาจเกิดผลกระทบต่อบรษัิทในเรื2องที2ตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอรร์ปัชั2นนี D 

7. การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง 

บรษัิทกาํหนดนโยบายเกี2ยวกบัการสนบัสนนุและช่วยเหลอืทางการเมืองไวด้ังต่อไปนี D 
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7.1. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และมีกระบวนการบริหารและดาํเนินงานที2เป็นอิสระ โดยไม่อ้างอิงกับ

กิจกรรมทางการเมือง 

7.2. การสนบัสนนุทางการเมืองจะตอ้งเป็นไปเพื2อวตัถปุระสงคใ์นการสนบัสนุนระบอบประชาธิปไตย โดยไม่ขัดกับหลกั

กฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ และไม่ได้คาดหวังผลประโยชน ์หรือสิ2งอื2นใดเป็นการตอบแทนที2อาจพิจารณาได ้

ว่าเป็นการทุจริตและคอรร์ปัชั2น ทัDงนี D การขออนุมัติและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 

ในการสนบัสนนุและช่วยเหลอืทางการเมืองที2กาํหนดไว ้

7.3. บุคลากรของเคซีอีมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใตบ้ทบัญญัติ 

ตามรฐัธรรมนูญ กฎหมาย และกฎระเบียบที2เกี2ยวข้อง ทัDงนี Dหา้มบุคลากรของเคซีอี เขา้ร่วมกิจกรรม หรือ แสดง

ความคิดเห็นใดๆทางการเมืองในนามของบริษัท หรือทาํให้เข้าใจว่าเป็นการกระทาํในนามของบริษัท หรือใช้

ทรพัยส์นิของบรษัิทเพื2อสนบัสนนุและช่วยเหลอืทางการเมือง พรรคการเมือง หรอืกลุม่ที2เกี2ยวขอ้งกบัการเมือง  

8. การบร ิจาคเพ ื�อการกุศลและการให้เงนิสนับสนุน 

บรษัิทกาํหนดนโยบายเกี2ยวกบัการบรจิาคเพื2อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุไวด้งัต่อไปนี D 

8.1. การบริจาคเพื2อการกุศลและการใหเ้งินสนับสนุน แก่บุคคลหรือหน่วยงานทัDงของภาครฐัและเอกชน ตอ้งเป็นไป 

อย่างเหมาะสม โปรง่ใส มีเป้าหมายเพื2อการกศุล และถกูตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรม ภายใตธ้รรมเนียมปฏิบัติ

และกฎหมายที2เกี2ยวขอ้งเท่านัDนโดยไม่ไดเ้ป็นไปเพื2อคาดหวังผลประโยชน ์หรือสิ2งอื2นใดเป็นการตอบแทน ที2อาจ

พิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั2 น ทัDงนี Dการขออนุมัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นไป 

ตามแนวทางปฏิบติัการบรจิาคเพื2อการกุศลและการใหเ้งินสนบัสนุนที2กาํหนดไว ้

9. ของขวัญ ของกาํนัล และการเลีIยงรับรอง 

บรษัิทกาํหนดนโยบายเกี2ยวกบัของขวญั ของกาํนลั และการเลี Dยงรบัรองไวด้งัต่อไปนี D 

9.1. การรับ หรือให้ ของขวัญ ของกาํนัล และการเลี Dยงรับรอง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ทัDงของภาครัฐและเอกชน  

ตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส และไม่ไดเ้ป็นไปเพื2อคาดหวงัผลประโยชน ์หรือสิ2งอื2นใดเป็นการตอบแทน ที2อาจพิจารณา

ไดว่้าเป็นการทจุรติและคอรร์ปัชั2น ทัDงนี Dการขออนุมัติและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 

ในการรบัหรอืให ้ของขวญั ของกาํนลั และการเลี Dยงรบัรองที2กาํหนดไว ้
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9.2. บรษัิทไม่สนบัสนนุใหผู้ค้า้ ผูข้าย ผูร้บัเหมา หรอืผูท้ี2มีสว่นเกี2ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท มอบของขวัญ ทรพัยส์ินหรือ

ประโยชนอ์ื2นใดแก่พนกังาน ซึ2งอาจส่งผลใหก้ารตัดสินใจในการปฏิบัติงานเกิดความลาํเอียง หรือความลาํบากใจ 

หรอืก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ เวน้แต่เป็นการมอบของขวญัตามประเพณีนิยม  

10. การบร ิหารความเสี�ยงด้านการทุจร ิตและระบบการควบคุมภายใน 

บรษัิทกาํหนดนโยบายเกี2ยวกบัการบรหิารความเสี2ยงดา้นการทจุริตและระบบการควบคมุภายในไวด้ังต่อไปนี D 

10.1. จัดให้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติสาํหรับการบริหารความเสี2ยงด้านการทุจริตที2ครอบคลุมทัDงมาตรการ 

การป้องกนัการทจุรติ การตรวจหาการทจุรติ และการตอบสนองเมื2อพบการทจุริต 

10.2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที2 เหมาะสมและเพียงพอในการป้องการทุจริตและคอร์รัปชั2 น และจัดให้มี 

การตรวจสอบกระบวนการดาํเนินงานภายใน เพื2อใหค้วามมั2นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน 

10.3. จัดใหมี้การประเมินความเสี2ยงองคก์รดา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั2น เพื2อใหม้ั2นใจไดว่้าบริษัทมีมาตรการควบคุม

ภายใน เพื2อจดัการกบัความเสี2ยงดา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั2นที2อาจเกิดขึ Dนในรูปแบบต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม 

10.4. จัดให้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติสาํหรบัการจ่ายค่าใช้จ่ายบางประเภท ได้แก่ เงินช่วยเหลือทางการเมือง  

เงินบริจาคเพื2อการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญ ของกาํนัล ค่าอาํนวยความสะดวก การเลี Dยงรบัรอง ค่าเดินทาง 

ค่าอาหาร หรอืการจ่ายค่าใชจ่้ายอื2นๆ เพื2อป้องกนัการทจุรติและคอรร์ปัชั2นอย่างเป็นรูปธรรม 

10.5. จดัใหมี้มาตรการป้องกันการมอบหรือรบัของกาํนัล ทรพัยส์ินหรือประโยชนอ์ื2นใด การเลี Dยงรบัรอง หรือค่าใชจ่้าย 

ที2เกินขอบเขตจาํกดัซึ2งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษัิทหรอืเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศที2เกี2ยวขอ้ง 

10.6. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที2โปร่งใสและถูกต้องแม่นยาํ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที2ได้รับ 

การยอมรบัระดบัสากล 

10.7. จดัใหมี้กระบวนการการจัดทาํและเก็บรกัษาเอกสารประกอบการรายการ และขอ้มูลทางการเงิน เพื2อใหม้ั2นใจว่า 

การบนัทกึรายการและขอ้มลูทางการเงินเป็นไปตามความเป็นจรงิ ถกูตอ้ง และครบถว้น อีกทัDงเป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบที2เกี2ยวขอ้ง โดยเฉพาะเอกสารประกอบการจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ ตอ้งจัดใหมี้เอกสารประกอบที2ชัดเจน 

โปรง่ใส ถกูตอ้ง และไดร้บัการอนมุติัจากผูมี้อาํนาจอย่างเหมาะสม เพื2อใหม้ั2นใจว่าค่าใชจ่้ายดังกล่าวเป็นค่าใชจ่้าย 

ที2เหมาะสมและไม่ไดเ้ป็นไปเพื2อการทจุรติและคอรร์ปัชั2น 
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10.8. จดัใหมี้ช่องทางในการสื2อสารที2ปลอดภัยใหก้บัผูแ้จง้เบาะแส และพนกังาน รวมทัDงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ในการขอ

คาํแนะนาํ แจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะหรือรอ้งเรียนเมื2อพบการทุจริตหรือคอรร์ปัชั2น โดยมีมาตรการคุม้ครองสิทธิ 

ความปลอดภัยและรกัษาความลบั รวมถงึการใหค้วามคุม้ครองพยาน รวมทัDงกาํหนดขัDนตอนในการสอบสวน การ

กาํหนดบทลงโทษ และการรายงานต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที2 เกิดการทุจริตและ/หรือ

คอรร์ปัชั2น 

10.9. จัดให้มีการฝึกอบรมและการสื2อสารเกี2ยวกับนโยบายอย่างต่อเนื2องแก่บุคลากรของเคซีอีในทุกระดับตัDงแต่         

คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงาน รวมไปถึงตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจที2กระทาํการหรือดาํเนินการ

ในนามบริษัทเพื2อใหเ้กิดความรูแ้ละความเขา้ใจเกี2ยวกับนโยบายมาตรการและขัDนตอนปฏิบัติในการต่อตา้นการ

ทจุรติและคอรร์ปัชั2น 

11. การทบทวนนโยบาย 

11.1. จัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี Dเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 ครัDง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื2อพิจารณาอนมุติั 
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แนวทางปฏิบัตใินการสนับสนุนและช ่วยเหลือทางการเมือง  

(Political Contribution Procedures) 

การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนทัDงที2เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน แก่พรรคการเมือง ตัวแทน

พรรคการเมือง นกัการเมือง หรอืผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัDงทางการเมือง ทัDงนี Dการสนับสนุนที2ไม่ใช่ตัวเงิน ใหห้มายรวมถึง การใหยื้ม

หรือ การบริจาควัสดุอุปกรณใ์ดๆ โดยไม่คิดค่าบริการ บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่ให้การสนับสนุนหรือ

กระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ2ง และมีกระบวนการบริหารและดาํเนินงานที2เป็นอิสระ โดยไม่

อา้งอิงกับกิจกรรมทางการเมือง ดังนัDน บริษัทกาํหนดแนวทางปฏิบัติเกี2ยวกับการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง ไว้

ดงัต่อไปนี D 

การสนบัสนนุทางการเมืองจะตอ้งเป็นไปเพื2อวัตถุประสงคใ์นการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย โดยไม่ขัดกับหลกักฎหมาย

หรือกฎระเบียบใดๆ และไม่ไดค้าดหวังผลประโยชน์ หรือสิ2งอื2นใดเป็นการตอบแทนที2อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและ

คอรร์ปัชั2น ทัDงนี D การขออนุมัติและหลักเกณฑใ์นการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและช่วยเหลือ

ทางการเมืองที2กาํหนดไว ้

1. การสนบัสนนุทางการเมืองจะตอ้งเป็นไปเพื2อวตัถปุระสงคใ์นการสนบัสนนุระบอบประชาธิปไตย  

2. การสนบัสนนุทางการเมืองจะตอ้งเป็นไปตามหลกักฎหมาย หรอืกฎระเบียบใดๆ ที2เกี2ยวขอ้ง 

3. การสนบัสนนุทางการเมืองจะตอ้งเป็นไปโดยไม่ไดค้าดหวังผลประโยชน ์หรือสิ2งอื2นใดเป็นการตอบแทนที2อาจพิจารณา

ไดว่้าเป็นการทจุรติและคอรร์ปัชั2น 

ทัDงนี D บคุลากรของเคซีอีตอ้งปฏิบติัตามขัDนตอนการสนบัสนนุและช่วยเหลอืทางการเมือง  ดงันี D 

1. ผูร้อ้งขอ จดัทาํใบบนัทกึคาํขอ โดยระบชืุ2อหน่วยงานรบัการสนบัสนนุ และวัตถุประสงคข์องการสนับสนุนและช่วยเหลือ

ทางการเมือง พรอ้มแนบเอกสารประกอบการพิจารณาทัDงหมดเสนอใหผู้้มีอาํนาจ พิจารณาอนุมัติตามระดับอาํนาจ

อนมุติั ดงัแสดงในตารางดา้นลา่ง 

วงเงนิในการอนุมัต ิ ผู้มีอาํนาจอนุมัต ิ 

ไม่เกิน 10 ลา้นบาท ประธานเจา้หนา้ที2บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

10 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 25 ลา้นบาท ประธานกรรมการบรหิาร 
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25 ลา้นบาท ขึ Dนไป คณะกรรมการบรษัิท 

2. ผูมี้อาํนาจอนุมัติสอบทานใบบันทึกคาํขอ เพื2อใหม้ั2นใจว่าวัตถุประสงคข์องการใหก้ารสนับสนุนเป็นไปตามแนวทาง

ปฏิบัติในการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง และพิจารณาอนุมัติ หากการขอบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน 

เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัของบรษัิท 

3. ผูร้อ้งขอ นาํหลกัฐานการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง เช่น หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานรบัการสนับสนุน 

และช่วยเหลือทางการเมือง เป็นตน้ ส่งใหแ้ก่ฝ่ายการเงิน เพื2อเป็นหลกัฐานการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง 

หลงัจากดาํเนินการใหเ้งินสนบัสนนุแลว้ 

4. ฝ่ายการเงินสอบทานหลักฐานการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง และจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มเอกสาร   

หากหลักฐานที2ผู้รอ้งขอให้มาไม่เพียงพอ ให้แจ้งผู้ร ้องขอเพื2อขอข้อมูลหรือคาํอธิบายเพิ2มเติม หากพิสูจน์ได้ว่า 

การสนบัสนนุและช่วยเหลอืทางการเมืองไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทหรือใชเ้ป็นขอ้อา้งหรือเสน้ทางสาํหรบั

การคอรร์ปัชั2น บรษัิทจะลงโทษผูก้ระทาํผิดตามมาตรการสงูสดุ 

5. ฝ่ายการเงินทาํรายงานสรุปการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

บรษัิททกุไตรมาส 

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองเป็นประจาํทุกปี เพื2อใหม้ั2นใจว่า

กระบวนการสนบัสนนุและช่วยเหลอืทางการเมืองมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และการควบคมุภายในที2เหมาะสม 
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แนวทางปฏิบัตใินการบร ิจาคเพ ื�อการกุศลและการใหเ้งนิสนับสนุน  

(Charitable Contribution and Sponsorship Procedures) 

หนึ2งในพันธกิจของบริษัท คือการมีความรับผิดชอบและสนับสนุนสังคมส่วนรวม ดังนัDน บริษัทจึงเห็นว่าการบริจาค 

เพื2 อการกุศลและการให้เ งินสนับสนุนต่อสังคมเป็นส่วนหนึ2งที2 ช่วยให้บริษัทดําเนินงานอย่างประสบความส ําเร็จ 

เพื2อให้มั2นใจว่าการบริจาคเพื2อการกุศลและการใหเ้งินสนับสนุน เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อ

ศีล ธร รม  ร วม ทัD ง ไ ม่ เ ป็น กา รก ระ ทํา ใ ดๆ ที2 จ ะ มี ผล เ สี ย หา ยต่ อสังค มส่ ว นร วม  แ ละ มี เ ป้ า ห มา ยเ พื2 อ กา รกุศ ล  

โดยไม่ไดเ้ป็นไปเพื2อคาดหวังผลประโยชน ์หรือสิ2งอื2นใดเป็นการตอบแทน ที2อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอรร์ปัชั2น   

บรษัิทกาํหนดแนวทางปฏิบติัเกี2ยวกบัการบรจิาคเพื2อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุไวด้งัต่อไปนี D 

1. การบริจาคเพื2อการกุศลจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื2อการกุศล และทาํประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแท้จริง โดยมิได้เป็นไป 

เพื2อคาดหวงัผลประโยชน ์หรอืสิ2งอื2นใดเป็นการตอบแทน ที2อาจพิจารณาไดว่้าเป็นการทจุริตและคอรร์ปัชั2น 

2. การให้เ งินสนับสนุนจะต้อง มีวัตถุประสงค์ เพื2 อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส ําเร็จ  

และก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมอย่างแทจ้รงิ หรอืเพื2อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม โดยมิไดเ้ป็นไปเพื2อคาดหวงัผลประโยชน ์ที2อาจพิจารณาไดว่้าเป็นการทจุรติและคอรร์ปัชั2น 

3. การบริจาคเพื2อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบายดา้นสังคม ชุมชน และสิ2งแวดลอ้มของ

บรษัิท 

4. การบริจาคเพื2อการกุศลและการให้เ งินสนับสนุน ต้องกระทําในนามบริษัทเท่านัDน โดยการบริจาคเพื2อการกุศล 

และการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นการบริจาคให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานที2อยู่ภายใตก้ารรับรองของกรมสรรพากร  

ซึ2งเชื2อถือได ้และสามารถตรวจสอบได ้

5. การบริจาคเพื2อการกุศลและการใหเ้งินสนับสนุน ตอ้งพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื2อการกุศลดังกล่าวจริง 

และสามารถตรวจสอบการบริจาคเพื2อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุนัDนได ้

ทัDงนี D บคุลากรของเคซีอีตอ้งปฏิบติัตามขัDนตอนการบรจิาคเพื2อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุ ดงันี D 

1. ผู้รอ้งขอ จัดทาํใบบันทึกคาํขอ โดยระบุชื2อผู้รับบริจาคหรือผู้รับการสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของการบริจาค 

หรอืการสนบัสนนุ พรอ้มแนบเอกสารประกอบการพิจารณาทัDงหมดเสนอใหผู้มี้อาํนาจ พิจารณาอนุมัติตามระดับอาํนาจ

อนมุติั ดงัตารางในหนา้ถดัไป 
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วงเงนิในการอนุมัต ิ ผู้มีอาํนาจอนุมัต ิ 

ไม่เกิน 1 ลา้นบาท ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิาร 

1 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท ประธานเจา้หนา้ที2บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

10 ลา้นบาทขึ Dนไป ประธานกรรมการบรหิาร 

2. ผูมี้อาํนาจอนมุติัสอบทานใบบนัทกึคาํขอ เพื2อใหม้ั2นใจว่าวตัถปุระสงคข์องการบริจาคเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการ

บรจิาคเพื2อการกุศลและการใหเ้งินสนับสนุน และพิจารณาอนุมัติ หากการขอบริจาคหรือใหเ้งินสนับสนุนเป็นไปตาม

แนวทางปฏิบติัของบรษัิท 

3. ผูร้อ้งขอ นาํหลกัฐานการบริจาคเพื2อการกุศลและการใหเ้งินสนับสนุน เช่น หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานรบับริจาค 

หรือการสนับสนุน รูปถ่ายการบริจาค เป็นต้น ส่งให้แก่ฝ่ายการเงิน เพื2อเป็นหลกัฐานการบริจาคเพื2อการกุศลและ 

การใหเ้งินสนบัสนนุ หลงัจากดาํเนินการบรจิาคหรอืใหเ้งินสนบัสนนุแลว้ 

4. ฝ่ายการเงินสอบทานหลักฐานการบริจาคเพื2อการกุศลและการใหเ้งินสนับสนุน และจัดเก็บข้อมูลเขา้แฟ้มเอกสาร   

หากหลกัฐานที2ผูร้อ้งขอใหม้าไม่เพียงพอ ใหแ้จง้ผู้รอ้งขอเพื2อขอข้อมูลหรือคาํอธิบายเพิ2มเติม หากพิสจูนไ์ดว่้าการ

บริจาคเพื2อการกุศลและการใหเ้งินสนับสนุนไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทหรือใช้เป็นขอ้อา้งหรือเสน้ทาง

สาํหรบัการคอรร์ปัชั2น บรษัิทจะลงโทษผูก้ระทาํผิดตามมาตรการสงูสดุ 

5. ฝ่ายการเงินทาํรายงานสรุปการบรจิาคเพื2อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุเสนอคณะกรรมการบรหิารทกุไตรมาส 

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการบริจาคเพื2อการกุศลและการให้เ งินสนับสนุนเ ป็นประจําทุกปี  

เพื2อใหม้ั2นใจว่ากระบวนการบริจาคเพื2อการกุศลและการใหเ้งินสนับสนุนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการควบคุม

ภายในที2เหมาะสม 
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แนวทางปฏิบัตใินการร ับหร ือให ้ของขวัญ ของกาํนัล และการเลี Iยงร ับรอง 

(Gifts and Entertainment Procedures) 

ของขวัญ ของกาํนัล และการเลี Dยงรับรอง หมายถึง สิ2งที2มีค่าใดๆ ที2บริษัทรบัหรือใหผู้เ้กี2ยวขอ้งทางธุรกิจ เพื2อสรา้งไมตรีจิต 

หรอืความสมัพันธ์ที2อยู่ในวิสยัที2กระทาํได ้ในมูลค่าที2เหมาะสมและเป็นไปตามธรรมเนียมประเพณี และกฎหมายที2เกี2ยวขอ้ง 

ดังนัDน เพื2อใหม้ั2นใจว่าการรบั หรือให ้ของขวัญ ของกาํนัล และการเลี Dยงรบัรอง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ทัDงของภาครฐัและ

เอกชน เป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ไดเ้ป็นไปเพื2อคาดหวังผลประโยชน ์หรือสิ2งอื2นใดเป็นการตอบแทน ที2อาจพิจารณาไดว่้า 

เป็นการทุจริตและคอรร์ปัชั2น บริษัทกาํหนดแนวทางปฏิบัติเกี2ยวกับการรบั หรือให ้ของขวัญ ของกาํนัล และการเลี Dยงรบัรอง 

ไวด้งัต่อไปนี D 

1. การรับหรือใหข้องขวัญ ของกาํนัล และการเลี Dยงรบัรอง สามารถกระทาํไดต้ามธรรมเนียมประเพณี แต่ต้องไม่ส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงานและการตดัสนิใจทางธุรกิจของบรษัิท และโดยที2บคุลากรของเคซีอีไม่ไดเ้รยีกรอ้งหรอืรอ้งขอ 

2. การรับหรือให้ของขวัญ ของกํานัล และการเลี Dยงรับรอง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยไม่ได้เป็นไปเพื2อคาดหวัง

ผลประโยชนห์รอืสิ2งอื2นใดเป็นการตอบแทน  

3. การรบัหรือใหข้องขวัญ ของกาํนัล และการเลี Dยงรับรอง ต้องเป็นไปตามกฎหมายที2 เกี2ยวข้อง รวมถึง นโยบาย กฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคู่มือต่างๆ ที2เกี2ยวขอ้งของบรษัิท 

4. การใหข้องขวญั ของกาํนลั และการเลี Dยงรบัรอง ตอ้งกระทาํในนามบรษัิทเท่านัDน  

5. การรับหรือให้ของขวัญ ของกํานัล และการเลี Dยงรับรอง ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ซึ2งหากมูลค่าการรับ 

หรือให้เกินกว่า 5,000 บาท หรือการรับในมูลค่าที2มากกว่า 10,000 บาท จากแหล่งเดียวภายในหนึ2งปีปฏิทิน  

ตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากผูมี้อาํนาจทกุครัDง 

ตวัอย่างของขวญั ของกาํนลั และการเลี Dยงรบัรองเป็นสิ2งที2บคุลากรของเคซีอีรบั/ใหไ้ด ้ มีดงันี D 

 สิ2งของโปรโมชั2น หรือสิ2งของสนับสนุนการขายทั2 วไปในมูลค่าเล็กน้อย เช่น ปากกา สมุด ปฏิทิน แก้ว ที2 มีตรา 

ของบรษัิท เป็นตน้ 

 ของขวญั หรอืกระเชา้ตามช่วงเทศกาลต่างๆ  

 การเลี Dยงรบัรองเป็นมืDออาหาร เพื2อพดูคยุธุรกิจ 

ตวัอย่างของขวญั ของกาํนลั และการเลี Dยงรบัรองเป็นสิ2งที2บคุลากรของเคซีอีไม่สามารถรบั/ใหไ้ด ้ มีดงันี D 
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 เงินสดหรอืสิ2งเทียบเท่าเงินสด 

 การเลี Dยงรบัรองในสถานที2ไม่เหมาะสม เช่น สถานบนัเทิง เป็นตน้ 

 กิจกรรมบนัเทิง การดกีูฬา การใชบ้า้นตากอากาศ หรอืกิจกรรมอื2นๆ เพื2อใชเ้ป็นประโยชนส์ว่นตวั 

ทัDงนี D บคุลากรของเคซีอีตอ้งปฏิบติัตามขัDนตอนการรบัและใหข้องขวัญ ของกาํนลั และการเลี Dยงรบัรอง ดงันี D 

1. การรบัของขวัญและของกาํนัล [สาํหรับการรบัในมูลค่าที2มากกว่า 5,000 บาทในครัDงเดียว หรือการรับในมูลค่าที2

มากกว่า 10,000 บาท จากแหลง่เดียวภายในหนึ2งปีปฏิทิน] 

1.1 บุคลากรของเคซีอีที2รับของขวัญและของกาํนัล จากผู้เกี2ยวข้องทางธุรกิจต้องจัดทาํเอกสารการรับของขวัญ 

และของกาํนัล โดยระบุชื2อของผูร้บั (บุคลากรของเคซีอี) รายละเอียดและมูลค่าของขวัญและของกาํนัล วันที2รับ  

ชื2อและความสัมพันธ์ของผู้ให้กับบริษัท ตลอดจน วัตถุประสงค์ของการให้แก่บริษัท พรอ้มแนบหลักฐานหรือ

ภาพถ่ายประกอบการพิจารณาทัDงหมดเสนอใหผู้อ้าํนวยการสาํนักบรหิารพิจารณาอนมุัติ 

1.2 ผูอ้าํนวยการสอบทานเอกสารการรับของขวัญและของกาํนัล เพื2อใหม้ั2นใจว่าวัตถุประสงค์การรบัของขวัญและ 

ของกาํนลัเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการรบั หรือให ้ของขวัญ ของกาํนัล และการเลี Dยงรบัรอง และดาํเนินการ

อนมุติั หากของขวญัหรอืของกาํนลัที2ไดร้บั เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัของบรษัิท 

1.3 ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารพิจารณาของขวญัหรอืของกาํนลัที2ไดร้บั เพื2อระบวิุธีดาํเนินการต่อของขวัญหรือของกาํนัล

ที2ได้รับ เช่น การให้หน่วยงานที2 ได้รับของขวัญหรือของกํานัลน ําไปใช้ การเก็บของขวัญหรือของกาํนัลไว ้

เพื2อจบัฉลากใหแ้ก่บคุลากรของเคซีอีในช่วงเทศกาล หรอืการนาํไปบรจิาค เป็นตน้ 

1.5 สาํนกับรหิารทาํรายงานสรุปการรบัของขวญัหรอืของกาํนัลเสนอคณะกรรมการบรหิารทกุไตรมาส 

1.6 ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการรับของขวัญหรือของกํานัลเป็นประจําทุกปี เพื2อให้มั2นใจว่า

กระบวนการรบัของขวญัหรอืของกาํนลัมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และการควบคมุภายในที2เหมาะสม 

2. การใหข้องขวญั ของกาํนลั และการเลี Dยงรบัรอง 

2.1 ผูร้อ้งขอ จัดทาํใบบันทึกคาํขอ โดยระบุชื2อหน่วยงานที2จะให้ รายละเอียด ปริมาณ และมูลค่าสาํหรบัของขวัญ  

ของกาํนลั หรอืการเลี Dยงรบัรองที2จะให ้ตลอดจน วตัถุประสงคข์องการใหข้องขวัญ ของกาํนัล หรือการเลี Dยงรบัรอง 

พรอ้มแนบเอกสาร พรอ้มแนบเอกสารประกอบการพิจารณาทัDงหมดเสนอใหผู้มี้อาํนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับ

อาํนาจอนมุติั ดงัตารางในหนา้ถดัไป 
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วงเงนิในการอนุมัต ิ ผู้มีอาํนาจอนุมัต ิ 

มากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิาร 

50,000 บาทขึ Dนไป ประธานเจา้หนา้ที2บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

2.2 ผูมี้อาํนาจอนมุติัสอบทานใบบนัทกึคาํขอ เพื2อใหม้ั2นใจว่าวตัถปุระสงคข์องการใหข้องขวญั ของกาํนัล หรือการเลี Dยง

รับรองสอดคล้องกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณาอนุมัติ หากการขอให้ของขวัญ ของกํานัล  

และการเลี Dยงรบัรองเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัของบรษัิท 

2.3 ผู้รอ้งขอ น ําหลักฐานการให้ของขวัญ ของกาํนัล หรือการเลี Dยงรับรอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือขอบคุณ 

จากหน่วยงานรับของขวัญ ของกาํนัล หรือการเลี Dยงรับรอง หรือรูปถ่ายการให้ เป็นต้น ส่งให้แก่ฝ่ายการเงิน  

เพื2อใชใ้นการเบิกเงินและเป็นหลกัฐานการใหข้องขวัญ ของกาํนลั และการเลี Dยงรบัรอง  

2.4 ฝ่ายการเงินสอบทานหลกัฐานการใหข้องขวญั ของกาํนลั หรอืการเลี Dยงรบัรอง รวมทัDงการอนุมัติ ก่อนทาํจ่ายใหแ้ก่

ผูร้อ้งขอ และจัดเก็บขอ้มูลเขา้แฟ้มเอกสาร ในกรณีที2  หลกัฐานไม่เพียงพอ ใหแ้จ้งผู้รอ้งขอเพื2อขอขอ้มูลหรือ

คาํอธิบายเพิ2มเติม หากพิสจูนไ์ดว่้าการใหข้องขวัญ ของกาํนัล หรือการเลี Dยงรบัรอง ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ

ของบรษัิทหรอืใชเ้ป็นขอ้อา้งหรอืเสน้ทางสาํหรบัการคอรร์ปัชั2น บรษัิทจะลงโทษผูก้ระทาํผิดตามมาตรการสงูสดุ 

2.5 ฝ่ายการเงินทาํรายงานสรุปการใหข้องขวัญ ของกาํนลั หรอืการเลี Dยงรบัรองเสนอคณะกรรมการบรหิารทกุไตรมาส 

2.6 ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการการใหข้องขวัญ ของกาํนัล หรือการเลี Dยงรับรอง เป็นประจาํทุกปี  

เพื2อให้มั2 นใจว่ากระบวนการการให้ของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี Dยงรับรอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

และการควบคมุภายในที2เหมาะสม 

 

 

 

 


