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คู่มอืการบรหิารความเสยีงด้านการทุจรติ  
(Fraud Risk Management Procedure) 

1. บทนาํ 

บรษัิท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) มุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจอย่างซอืสตัย ์มีคณุธรรมและโปรง่ใส โดยยึดมนั
ในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลทดีี และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ การ
บรหิารความเสยีงดา้นการทจุรติเป็นส่วนหนงึทีช่วยใหบ้รษัิทสามารถดาํเนินธุรกิจตามความมุ่งมนัทีกาํหนดไวไ้ด ้

1.1 วัตถุประสงค ์

บรษัิท จดัทาํ “คู่มือการบรหิารความเสยีงดา้นการทจุรติ” เป็นลายลกัษณอ์กัษรขนึ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พอื 

1.1.1 กาํหนดมาตรการหรอืกิจกรรมต่างๆ เพอืใชใ้นการป้องกนั ตรวจพบ และตอบสนองต่อความเสยีงดา้นการทจุรติ 

1.1.2 ระบุหน้าทีความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละตําแหน่งงานในการป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนอง 
ต่อความเสยีงดา้นการทจุรติใหช้ดัเจน และเป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิทีด ี

1.1.3 กําหนดแนวทางปฏิบัติ เพือให้บุคลากรของเคซีอีสามารถป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองการทุจริต  
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและทนัท่วงที ในกรณีทีมขีอ้สงสยัหรอืพบการกระทาํทีเกียวกบัการทจุรติ 

1.2 ขอบเขตของคูมื่อ 
คู่มือการบริหารความเสียงดา้นการทุจริตฉบับนี ครอบคลุมการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 
ชดุย่อย ผูบ้รหิาร และบุคลากรทกุท่าน ทงัในบรษัิท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทย่อยในเครือทงัหมด 
(รวมเรยีกว่า “บคุลากรของเคซีอ”ี) ตลอดจน ตวัแทน ตวักลาง ผูร้บัจา้งอสิระ ทีปรกึษา ทีกระทาํการหรอืดาํเนินการในนาม
บรษัิท (รวมเรยีกว่า “ผูท้เีกียวขอ้งทางธุรกิจ”)  

ทงันี คู่มือการบริหารความเสียงดา้นการทุจริตฉบับนี เป็นส่วนหนึงของ ”นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน”  
ซึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดมาตรการป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อการทุจริต 
และคอรร์ปัชัน (“มาตรการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั”) และสามารถใชค้วบคู่กับ “คู่มือการกาํกับดูแลกิจการทีดี 
และจรรยาบรรณ” 
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2. นโยบายการไม่เพกิเฉยตอ่การทุจริตและคอรร์ัปชัน 

บรษัิทยดึถือจรยิธรรมและคณุธรรมเป็นหลกัสาํคญัในการประกอบธรุกิจและจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทาํใดๆ ทีอาจนาํไปสูก่าร
ทุจริตและคอร์ร ัปชัน แม้ว่าการกระทํานันเป็นการเอือประโยชน์แก่บริษัท ทังนี เพือให้มันใจว่าบุคลากรของเคซีอ ี
จะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและคอรร์ัปชัน บุคลากรของเคซีอีทุกคนตอ้งทาํความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้น 
การทุจริตและคอรร์ปัชัน คู่มือการบริหารความเสียงดา้นการทุจริต คู่มือการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณ คู่มือ
กระบวนการปฏิบตัิงานทีเกียวขอ้ง และนโยบายอนืๆ ของบรษิัทอย่างเครง่ครดั โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 

ทงันี บรษัิทใหค้าํมนัว่าจะดาํเนนิการสอบสวนกรณีตอ้งสงสยัเกียวกบัการทจุรติทกุกรณีอย่างละเอียดถีถว้นและเหมาะสม โดย
ไม่คาํนงึถึงปัจจยัภายนอกอืนๆ (อาทิเช่น ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานในบรษัิท หรอืความสมัพนัธภ์ายในบริษัท
ของผูถ้กูกลา่วหา) โดยบรษัิทจะดาํเนินการสอบสวนอย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติ นอกจากน ีบรษัิทจะลงโทษผูก้ระทาํผิดตาม
มาตรการสงูสดุ และหากการสอบสวนพบว่ามีบุคลากรทีรบัรูก้รณีการทุจริตนนั แต่ละเลยในการรายงาน บริษัทจะพิจารณา
ลงโทษทางวินยับคุลากรท่านนนัเช่นกนั 

3. คาํนิยามของการทุจริตและการกระทาํทถีกูจัดว่าเป็นการทุจริต 

3.1 คาํนิยามของการทุจริต 

คาํนิยามของการทุจริตในคู่มือการบริหารความเสยีงดา้นการทุจรติฉบบันี หมายถึง การกระทาํโดยเจตนาเพือแสวงหา
ประโยชนท์ีมคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรบัตนเองหรอืผูอื้น ทงันี การทจุรติสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี 

3.1.1 การยกัยอกทรพัยส์นิ  

การกระทาํใดๆก็ตามทีนาํไปสู่การครอบครองทรพัยส์ินของบริษัทอย่างไม่ถูกตอ้ง หรือเป็นเหตใุหบ้ริษัทสญูเสีย
ทรพัยส์ิน โอกาสหรอืผลประโยชนใ์ด โดยมีเจตนาทีจะหาประโยชนต์่อตนเองและผูอื้น (อาทิเช่น คนในครอบครวั 
ญาติ มิตร เป็นตน้)  

3.1.2 การทจุรติในการรายงาน 

การปรับปรุงแก้ไขรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน เช่น งบการเงิน บันทึกการเงิน หรือรายงาน 
ทีไม่ใช่ทางการเงิน เพอืปิดบงัการยกัยอกทรพัยห์รอืการกระทาํทีไม่เหมาะสม หรอืเพือหาประโยชนต์่อตนเองและ
ผูอื้น ซงึสง่ผลใหง้บการเงิน บนัทกึการเงิน หรอืรายงานต่างๆ ของบรษัิทไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ 
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3.1.3 การคอรร์ปัชนั 

 การใชอ้าํนาจหนา้ทีโดยมิชอบกระทาํการใดๆ เพอืใหไ้ดม้าซงึประโยชนอ์นัมิควรได ้ทงัต่อองคก์ร ตนเอง หรือผูอื้น 
ทงันี การคอรร์ัปชัน ครอบคลุมถึง การให ้และ/หรือรบัสินบน การขัดแยง้ทางผลประโยชน์ การข่มขู่และ/หรือ
เรยีกรอ้งผลประโยชน ์และการจ่ายเงินเพอืใหไ้ดร้บัความสะดวก 

ดังนนั คาํนิยามของ “การทจุรติ” ในคู่มือการบรหิารความเสียงดา้นการทจุริตฉบับน ี ครอบคลมุถึงการยกัยอกทรพัยส์นิ 
การทจุรติในการรายงาน ตลอดจน การคอรร์ปัชนั 

3.2 การกระทาํทีถกูจัดว่าเป็นการทุจริต 

จากคาํนิยามดงัทกีลา่วมาขา้งตน้ ตวัอย่างของการกระทาํดงัต่อไปนีจดัเป็นการทจุรติ 

 การปฎิบตัิงานอยา่งไม่ซือสตัยห์รอืมีความจงใจทจีะทจุรติ 

 การใชท้รพัยส์นิของบรษัิทผดิวตัถปุระสงคเ์พอืสรา้งประโยชนแ์ก่ตนเองหรอืผูอื้น 

 การยกัยอกหรอืลกัขโมยทรพัยส์ินของบรษัิท 

 การบิดเบือนหรอืปิดบงัขอ้มลูโดยเจตนา 

 การรายงานขอ้มลูทางการเงินหรอืธุรกรรมทางการเงินอย่างไม่ถกูตอ้ง โดยเจตนา 

 การแกไ้ขตกแต่งตัวเลขทางบัญชี รวมถึง การแกไ้ขตกแต่งรายงานทีไม่ใช่รายงานทางการเงิน เช่น ตกแต่งขอ้มูล 
ตกแต่งเอกสารทีใชภ้ายในหรอืเอกสารทีใชภ้ายนอก ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจทีผิดพลาดสรา้งความเสยีหายแก่บริษัท
หรอืบคุคลทีเกียวขอ้ง 

 การเปิดเผยขอ้มลูทีถกูกาํหนดใหเ้ป็นความลบัหรอืความลบัทางการคา้ของบรษัิทใหแ้ก่บคุคลภายนอก 

 การนาํขอ้มลูภายในบรษัิทซงึยงัไม่ไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชนไปใชห้าผลประโยชน ์

 การแสวงหา เรยีกรอ้งหรอืรบัของทมีีมลูคา่จากผูท้ีเกียวขอ้งทางธุรกิจ  

 การเสนอสงิทีมมีลูค่าใหแ้ก่เจา้หนา้ทีรฐั หน่วยงานรฐั หรอืหน่วยงานเอกชนเพือใหด้าํเนินการในทางทีไม่ถกูตอ้งตาม
กฎหมาย  

ทงันี การกระทาํขา้งตน้เป็นเพียงตัวอย่างของการกระทาํทจุริตเท่านัน หากบุคลากรของเคซีอีมีความสงสยัว่ากิจกรรม
บางอย่างเป็นการทจุรติหรอืไม่ ท่านสามารถขอคาํแนะนาํได ้(ตามลาํดบั) จากหน่วยงานดงัต่อไปนี 
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 หวัหนา้งานโดยตรงของท่าน 

 ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. หน้าทแีละความรับผิดชอบ 

บคุลากรทกุระดบัของเคซีอีตอ้งปฏิบตัิตนตามหลกัจรยิธรรมและคณุธรรมของบรษัิทอย่างเครง่ครดั ตลอดจน ใหก้ารสนบัสนนุ
นโยบายการต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนั รวมถึง คู่มือการบริหารความเสียงดา้นการทจุริตอย่างเต็มที ทังนี คู่มือฉบบันี 
อาจกาํหนดความรบัผิดชอบเพิมเติมใหแ้ก่ผูมี้อาํนาจหรือผูบ้ริหารบางหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น เพือร่วมกันบริหารความเสียง 
ดา้นการทจุรติ โดยหนา้ทคีวามรบัผิดชอบเพิมเติมดงักล่าวจะถกูระบไุวใ้นภาคผนวก ก ของคู่มือการบรหิารความเสียงดา้นการ
ทจุรติฉบบันี 

บริษัทถือเป็นหนา้ทีของบุคลากรทุกระดับ ตังแต่บุคลากรทัวไปจนถึงระดับคณะกรรมการบริษัท ทีจะตอ้งทาํความเขา้ใจ 
และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอรร์ัปชัน และคู่มือการบริหารความเสียงด้านการทุจริตฉบับนี 
โดยไมมี่ขอ้ยกเวน้ ทงันี การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและคูมื่อดงักล่าวอาจนาํมาซงึการลงโทษทางวินยัได ้

5. มาตรการป้องกนัการทุจรติ (Fraud Prevention) 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยบริษัทลดความเสียงทีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตในองคก์รได ้ดังนัน การประเมิน 
ความเสยีงดา้นการทุจริต การออกแบบและปฏิบัติงานตามการควบคมุภายในทีเหมาะสมเพือลดความเสียงดา้นการทจุริต 
ตลอดจน การสรา้งจิตสาํนกึและค่านิยมในการต่อตา้นการทจุรติใหแ้ก่บคุลากรของเคซีอ ีเป็นปัจจัยสาํคัญในการช่วยป้องกัน
การเกิดการทจุรติในองคก์ร ทงันี มาตรการป้องกนัการทจุรติภายใตคู้มื่อการบรหิารความเสียงดา้นการทจุรติฉบบันี ประกอบไป
ดว้ย 5 กิจกรรมหลกั ดงัต่อไปนี 
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5.1 การประเมินความเสยีงดา้นการทุจริต 

การประเมินความเสียงดา้นการทุจริต มีวัตถุประสงคเ์พือใหทุ้กหน่วยงานในบริษัทดาํเนินการเชิงรุก เพือระบ ุประเมิน  
และทบทวนความเสียงดา้นการทจุริตขององคก์ร รวมทงั สรา้งความตระหนกัถึงความเสียงดา้นการทจุริตทีอาจเกิดขึน  
และผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และการดาํเนินงานขององค์กร เพือให้มันใจว่าความเสียงดา้นการทุจริตได้ถูกระบ ุ
และจดัการอย่างทนัท่วงที อย่างไรก็ตาม ผูบ้รหิารของทกุหน่วยงานตอ้งใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลูความเสยีงดา้นการ
ทจุรติทีอาจเกิดขนึในหน่วยงานของตน 

ทงันี การประเมนิความเสยีงดา้นการทจุรติประกอบดว้ย 4 ขนัตอนหลกั ดงันี 
ขนัตอนท ี1:  การเตรียมการเพือกาํหนดเกณฑก์ารวัดความเสียงในดา้นผลกระทบ (Impact) และโอกาสทีจะเกิด 

(Likelihood of Occurrence) รวมทงักาํหนดระดบัความเสยีงทอีงคก์รยอมรบัได ้(Risk Appetite) 

ขนัตอนท ี2:  การระบุความเสียงด้านการทุจริต สาเหตุหลักของความเสียง และผลกระทบของความเสียง ตลอดจน  
การวิเคราะหค์วามรุนแรงและโอกาสทีจะเกิดความเสยีงก่อนคาํนงึถงึมาตรการควบคมุภายในทีมอียู ่

ขนัตอนท ี3:  การประเมินระบบการควบคมุภายในทมีีอยู่ในปัจจบุัน การวิเคราะหค์วามรุนแรงและโอกาสทีจะเกิดความ
เสยีงหลงัจากมมีาตรการควบคมุภายในปัจจบุนั 

ขนัตอนท ี4:  การจัดหามาตรการเพือลดความเสียงลงใหอ้ยู่ในระดับทีองคก์รยอมรบัได ้หากมาตรการควบคุมภายใน 
ทีดาํเนินงานอยู่ในปัจจบุัน ไม่เพียงพอต่อการป้องกันความเสยีงดา้นการทจุรติ 

ดังนนั ผูบ้ริหารจึงกาํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาแก่ผูบ้ริหารสาํหรบัการประเมินความเสียง 
ด้านการทุจริต รวมทัง เป็นผู้รวบรวมผลการประเมินความเสียงด้านการทุจริต เพือจัดทําเอกสารความเสียง 
ดา้นการทุจริตขององคก์ร ซึงครอบคลุมถึงแผนภาพความเสียงดา้นการทจุริต (Fraud Risk Profile) และทะเบียน 
ความเสียงด้านการทุจริต (Fraud Risk Register) ตลอดจน ทําหน้าทีติดตามการดําเนินงานตามแผนจัดการ 
ความเสยีง เพอืนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสียง ผูบ้รหิาร และ
คณะกรรมการหรอืหน่วยงานอนืๆ ทีเกียวขอ้ง  

อย่างไรก็ตาม หนว่ยงานหรอืคณะทาํงานดงักล่าวมีหนา้ทีเพียงการใหค้าํปรกึษาและรวบรวมขอ้มลูความเสยีงเท่านนั การ
ระบุและประเมินความเสียง รวมทังการจัดหามาตรการเพือลดหรือจัดการความเสียง ถือเป็นหน้าทีโดยตรง 
ของผูบ้ริหารในแต่ละหน่วยงานขององคก์ร นอกจากนี หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าทีประเมินความเพียงพอ 
และความมีประสิทธิผลของระบบควบคมุภายในทีระบขุึนระหว่างการประเมินความเสียง ซึงหากการควบคมุภายใน 
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ทีหน่วยงานเจ้าของความเสียงระบุขึนยังไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิผล หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ 
ให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู ้บริหาร เพือจัดหามาตรการควบคุมภายในเพิมเติม เพือลดความเสียง 
ใหอ้ยูใ่นระดบัทอีงคก์รยอมรบัได ้

ทังนี  บริษัทควรประเมินและทบทวนความเสียงด้านการทุจริตเป็นประจําทุกปี เพือระบุความเสียงเพิมขึน 
หรือการเปลียนแปลงของระดับความเสียงทีมีอยู่ในแต่ละปี ซึงสามารถเปลียนแปลงจากปัจจัยต่างๆ เ ช่น  
กา ร เปลียน แ ปล ง ก ระ บ ว น กา รป ฏิบัติ ง า น ก า ร ใช้ร ะบ บ เท ค โน โ ล ยีสา รสนเ ท ศ ใ หม่  ก าร เป ลียน ห น้า ที 
และความรับผิดชอบของบุคลากรในบริษัท หรือวิธีการทําทุจริตแบบใหม่ๆ เป็นต้น ทังนี หากบริษัทเริมจัดทํา 
การประเมนิความเสยีงองคก์ร (Enterprise Risk Assessment) ผูบ้รหิารสามารถพิจารณาดาํเนินการประเมนิความเสยีง
ดา้นการทจุรติพรอ้มกบัการประเมินความเสยีงองคก์รได ้

5.2 นโยบายทเีกยีวข้องกับการต่อตา้นการทุจริตและคอรรั์ปชนั 

บรษัิทจัดใหมี้นโยบาย คู่มือปฏิบตัิงาน และมาตรการเพอืต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนั เช่น นโยบายต่อตา้นการทจุรติ
และคอรร์ปัชนั คูมื่อการบรหิารความเสยีงดา้นการทจุรติ คู่มือการกาํกบัดแูลกิจการทดีีและจรรยาบรรณ แนวทางปฏบิตัิใน
การสนบัสนนุและช่วยเหลือทางการเมือง แนวทางปฏบิติัในการบรจิาคเพอืการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุ และแนวทาง
ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร รับ ห รื อ ใ ห้  ข อ ง ข วัญ  ข อ ง กํ า นั ล  แ ล ะ ก า ร เ ลี ย ง รั บ ร อ ง  เ ป็ น ต้น  เ พื อ ใ ห้บุ ค ล า ก ร ข อ ง 
เคซีอีเขา้ใจหลกัการดา้นจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติงานทีดีของบรษัิท รวมทงั เพือสรา้งความตระหนัก จิตสาํนึก 
และค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริตใหแ้ก่บคุลากรของเคซีอี ทังนี นโยบาย คู่มือปฏิบตัิงาน และมาตรการทีเกียวขอ้ง 
ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท นอกจากนี ตอ้งทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและคู่มือทเีกียวขอ้งเป็นประจาํ
อย่างนอ้ยทกุปี เพือใหม้นัใจว่าความเสียงดา้นการทจุริตไดถ้กูจัดการและการเปลียนแปลงทางการดาํเนินงานและทาง
กฎหมายไดร้บัการครอบคลมุในนโยบายอย่างเหมาะสม 

ทงันี บรษัิทตอ้งสอืสารและกาํหนดขนัตอนการสือสารนโยบาย คู่มือปฏิบตัิงาน และมาตรการทีเกียวขอ้งแก่บคุลากรของเค
ซีอี รวมทงัสอืสารนโยบายและมาตรการใหบุ้คคลภายนอก (ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทางธุรกิจและสาธารณชน) รบัทราบ โดย
บุค ลา กรของ เคซี อี ใ น ทุก ระ ดับ  มีหน้า ที ศึกษา และทําค วา มเ ข้า ใ จเ นือห า  รว มถึง  ป ฏิบัติ ต า มนโ ยบา ย  
คู่มือปฏิบตัิงาน และมาตรการดงักลา่วอย่างเครง่ครดั  

5.3 การสอืสารและการจัดอบรม 

การสือสารและการจัดอบรมถือเป็นสิงทีจําเ ป็นในมาตรการป้องกันการทุจริต เ พือสร ้างความรู ้ ความเข้าใจ  
และความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือที เกียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 
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และคอรร์ปัชนั ตลอดจน มาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ัปชันต่างๆ เพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
ความเสียงด้านการทุจริตขององค์กร รวมทัง ให้บุคลากรของเคซีอีสามารถเป็นส่วนหนึงในการช่วยป้องกัน 
และตรวจพบการทุจริตในองคก์รได้ ตลอดจนการสือสารแก่ผู้เกียวข้องทางธุรกิจ เพือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน 
ในการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของเคซีอ ี

ดงันนั ฝ่ายทรพัยากรบคุคลตอ้งจดัทาํแผนการสอืสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัประจาํปีอยา่ง
เป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่บุคลากรของเคซีอีและผู้เ กียวข้องทางธุรกิจ ตลอดจน กําหนดช่องทางการสือสาร  
เช่น จดหมายข่าวภายในบรษัิท (Newsletters) แผ่นปา้ยโฆษณา (Poster) แผ่นพบั (Brochure) การจัดอบรม (Training) 
หรอืการประชมุเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) เป็นตน้ ใหเ้หมาะสมแก่ผูร้บัสาร ทงัภายในและภายนอกองคก์ร โดยแผนงาน
และช่องทางการสือสารดงักล่าวตอ้งไดร้บัการทบทวนและอนุมติัโดยประธานเจ้าหนา้ทีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ 
เป็นประจาํทกุปี นอกจากนี เพือใหม้นัใจในประสิทธิภาพของการสือสาร แผนงานและช่องทางการสอืสารทีกาํหนดขนึควร
ไดร้บัการสอบทานและประเมนิระบบการควบคมุภายใน โดยหนว่ยงานตรวจสอบภายใน เพือใหม้นัใจว่ากิจกรรมทีจัดขนึ
นนัเพยีงพอและสามารถสรา้งความตระหนกัใหแ้ก่บคุลากรของเคซีอี รวมถึงผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจทงัหมด 

แผนการสือสารต้องครอบคลุมถึงการจัดอบรมเกียวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอรร์ัปชัน  
ในการปฐมนเิทศใหแ้ก่พนักงานใหม ่ตลอดจน การจดัอบรมอย่างต่อเนืองเป็นประจาํทกุปีใหแ้ก่บคุลากรของเคซีอีทงัหมด 
ทังนี เนือหาการอบรมควรประกอบไปด้วยมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอรร์ ัปชัน ความคาดหวังของบริษัท 
ต่อการดาํเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอรร์ัปชัน และบทลงโทษหากบุคลากรของเคซีอีไม่ปฏิบัต ิ
ตามมาตรการนี เพือให้บุคลากรของเคซีอีมีความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต 
และคอรร์ปัชนั รวมถึง คู่มือการบรหิารความเสยีงดา้นการทจุรติฉบบันไีด ้

5.4 การสอบทานประวัตขิองบุคลากรและผู้มีส่วนไดเ้สียทางธุรกิจ 

การสอบทานประวัติของบุคลากรและผู้เ กียวข้องทางธุรกิจถือเป็นปัจจัยสําคัญทีทําให้การป้องกันการทุจริต 
มีประสทิธิภาพ โดยบรษัิทมอบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบคุคลทาํหนา้ทสีอบทานประวตัิของบุคลากรก่อนการจา้งงาน หรอื
การเลือนตาํแหน่ง และฝ่ายซัพพลายเชนทาํหนา้ทีสอบทานประวัติของผู้เกียวขอ้งทางธุรกิจก่อนการเริมสัญญาหรือ
ธุรกรรมระห ว่าง กัน  ทัง นี  การสอบทา นสามารถทํา ได้ตามคว ามเหมาะส มภา ยใต้กฎหมายที เ กี ยวข้อง  
และไดร้บัการยินยอมจากบคุลากรหรอืผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจ ดงัต่อไปนี 

 การสอบทานประวัตขิองบุคลากรก่อนการจ้างงาน เพอืตรวจสอบคณุสมบัติ ความเหมาะสม และประสบการณ์
ของผูส้มคัรงาน 
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 การสอบทานประวัติของ บุคลากรก่อนจะมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งสําคัญภายในบ ริ ษัท  
เช่น คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารงานระดับสงู บุคลากรในหน่วยงานการเงิน เป็นตน้ เพือตรวจสอบคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ ความน่าเชือทางการเงิน บคุคลอา้งอิง หรอืความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ีอาจเกิดขึนจากการดาํรง
ตาํแหน่งใหม ่

 การสอบทานประวัตขิองผู้เกยีวขอ้งทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการแกบ่ริษัท เพอืให้
สามารถตรวจสอบความนา่เชือถือ สถานะทางการเงิน ชือเสียง และคณุสมบตัิทีเกียวขอ้งกับสนิคา้หรอืบรกิารของผูมี้
ส่วนไดเ้สยีทางธุรกิจ 

นอกจากน ีคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และบคุลากรทีดาํรงในตาํแหน่งทีสาํคญัตามทีกาํหนดโดยฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
ตลอดจนผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจ ตอ้งรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีอาจเกิดขนึต่อประธานเจา้หนา้ทีบรหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใน “แบบรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน”์ (ภาคผนวก ข) เป็นประจาํทกุปีและในระหว่างปีหากมี
ความเปลียนแปลงใดๆ ทอีาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลกระโยชนไ์ด ้ ทงันี บรษัิทหา้มไม่ใหบ้คุลากรทีมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนมี์ส่วนเกียวขอ้งกับกระบวนการจัดซือจัดจา้ง และจะลงโทษบุคลากรทีไม่รายงานความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนอ์ย่างทนัท่วงที 

5.5 การควบคุมภายใน 

การควบคมุภายในเป็นกระบวนการปฏิบตัิงานทถีกูกาํหนดรว่มกันโดยคณะกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร ตลอดจน บคุลากร
ขององคก์รทกุระดบัชนั เพอืใหเ้กิดความมนัใจอย่างสมเหตสุมผลว่าวิธีการหรอืการปฏิบติังานตามทีกาํหนดไวจ้ะช่วยให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนัน การควบคุมภายในถือเ ป็นเครืองมือเบืองต้นของบริ ษัท ในการป้องกัน 
การทจุรติในกระบวนการปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงาน ทงันี ผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานตอ้งออกแบบการควบคมุภายในที
เหมาะสมสําหรับกระบวนการทีอยู่ ในความรับผิดชอบของตน เพือจัดการและลดความเสียงด้านการทุจริต 
ทีร่วมกันระบุในการประเมินความเสียงด้านการทุจริตให้อยู่ ในระดับทีองค์กรยอมรับได้ ตลอดจน สือสาร 
ทาํความเขา้ใจและควบคมุตดิตามการดาํเนินงานของบคุลากรในหน่วยงานใหป้ฏิบติังานตามระบบการควบคมุภายในที
กาํหนดขนึ  

ทังนี ทุกหน่วยงานตอ้งจัดทาํขันตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสาํหรับ 
ทกุกระบวนการ เพอืใหผู้บ้รหิารของหน่วยงานสอบทานและอนมุตัิใหม้ีผลบังคบัใช ้โดยคาํนึงถึงการแบ่งแยกหนา้ทีอย่าง
ชัด เ จ น ใ น กา รกํา หน ด หน้าที ข อ ง บุค ล า ก รใ น กา รดํา เ นิ น ง า น ต า ม ขัน ต อน หรือก ร ะ บว น กา รป ฏิบั ติ ง า น  



 

   
 หนา้ 9   
 

เพอืใหก้ารปฏิบตัิงานมคีวามโปรง่ใส เป็นอิสระ และสามารถช่วยป้องกนัหรอืตรวจพบความเสียงดา้นการทจุรติได ้รวมทงั 
จดัเก็บเอกสารดงักล่าวไวใ้นช่องทางทีบคุลากรทีเกียวขอ้งสามารถเขา้ถึงได ้และสอืสารใหบ้คุลากรทเีกียวขอ้งรบัทราบ  

นอกจากนี ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานควรทบทวนขันตอนปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเป็นประจํา  
อย่างนอ้ยทกุปี หรอืเมอืมกีารเปลยีนแปลงทีกระทบต่อการปฏบิตังิานอย่างเป็นสาระสาํคญั เพือใหม้นัใจไดว้่าขนัตอนการ
ปฏิบัติ ง า นหรือกระบวนก ารปฏิบัติ ง านนันสอ ดคล้องกับห ลักการควบคุมภายในทีดีและการป ฏิบัติ ง าน 
ในปัจจุบนั  

ทงันี ผูบ้ริหารของบริษัทมอบหมายหนา้ทีใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม 
ตลอดจนความมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลของการควบคมุภายในขององคก์ร  พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข
เพอืปรบัปรุง/พัฒนาการควบคมุภายในใหม้ีประสทิธิภาพและประสิทธิผล สามารถป้องกันและตรวจพบความเสยีงทีอาจ
เกิดขึน โดยเฉพาะความเสียงดา้นการทุจริต โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งหารือผลการตรวจสอบกับผูบ้ริหาร
หน่วยงานรบัตรวจ เพือทาํความเขา้ใจและจดัหาแนวทางปรบัปรุงและพฒันาการควบคมุภายในทีเหมาะสมและสามารถ
นาํไปปฏิบติัไดจ้ริง รวมทงั รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส ทงันี ผูบ้ริหาร 
แต่ละหนว่ยงานมหีนา้ทรีบัผิดชอบในการนาํขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงและพฒันาจากแนวทางทีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เสนอแนะ 

อนึง เมอืบรษัิทเรมิดาํเนนิการตามมาตรการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ทีประเมิน
การออกแบบและความมีประสิท ธิผลของการควบคุมภายในสําหรับมาตรการดังกล่าว  และรายงานผล 
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มาตรการตรวจพบการทุจรติ (Fraud Detection) 

มาตรการป้องกันการทุจริตทีดีสามารถช่วยลดโอกาสทีจะเกิดการทุจริตได้ในระดับหนึง อย่างไรก็ตาม บริษัทจําเป็น 
ต้องจัดทาํมาตรการตรวจพบการทุจริต เพือช่วยตรวจพบและรายงานการกระทาํทีอาจเป็นการทุจริตอย่างทันท่วงที 
ดังนนั กลไกการแจง้เหตหุรอืเบาะแส และการรายงานการทจุริตเป็นกิจกรรมหลกัทสีามารถช่วยใหบ้รษัิทตรวจพบการทจุริต 
นอกจากนี  เ พือให้มัน ใจ ว่ ามาตรการตรวจพบ กา รทุจริต มีความเหมาะสม มีประ สิท ธิภาพและประสิทธิผล  
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสอบทานการออกแบบและการควบคุมภายในของมาตรการดังกล่าวเป็นประจําทุกปี  
ทงันี มาตรการตรวจพบการทจุรติประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั ดงันี 

 



 

   
 หนา้ 10   
 

6.1 กลไกการแจ้งเหตุหรอืเบาะแส 

ผูบ้ริหารกาํหนดใหม้ีช่องทางทีน่าเชือถือและเป็นอิสระสาํหรบัการแจ้งเบาะแสเกียวกับการทุจริต รวมถึงเปิดโอกาส 
ใหท้กุคน ไม่ว่าจะเป็นบคุลากรของเคซีอีหรอืบคุคลภายนอกสามารถแจง้เบาะแสได ้โดยไมต่อ้งเปิดเผยตวัตน ตลอดจน 
จัดใหมี้กระบวนการป้องกันผูแ้จ้งเบาะแส เพือคุม้ครองผูแ้จง้ไม่ใหถู้กทาํรา้ยหรือข่มขู่ในภายหลัง ซงึช่วยส่งเสริมให้
บคุลากรของเคซีอีมคีวามมนัใจและรูส้กึปลอดภยัในการแจง้เหตหุรอืเบาะแสเกียวกับการทุจรติ  

ดังนัน บุคลากรของเคซีอีจึงมีหนา้ทีแจ้งเหตุหรือเบาะแสของการทุจริตผ่านช่องทางทีบริษัทกาํหนดไว ้โดยบริษัท 
จะลงโทษบคุลากรของเคซีอีทีทราบหรือมีขอ้มลูของเหตกุารณ์ทีอาจเป็นการทุจริต แต่ไม่ไดแ้จ้งใหบุ้คคลทีรบัผิดชอบ
รบัทราบ ซึงบริษัทมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เหตุหรือเบาะแสตามความจริงอย่างสจุรติ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะลงโทษ 
ผูท้จีงใจแจง้เหตหุรอืเบาะแสทีไม่เป็นความจรงิ  

บรษัิทกาํหนดช่องทางการแจง้เหตหุรอืเบาะแส เพือใหบ้คุลากรของเคซีอีและบคุคลภายนอกแจง้เหตหุรอืเบาะแสต่อ ผู้รบั

แจง้ ดงันี 
) ช่องทาง “การแจง้เบาะแสและการรอ้งเรยีน” (Whistleblower) ในระบบอินเทอรเ์นต็ (Internet) บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

www.kce.co.th 
)  ช่องทาง “การแจง้เบาะแสและการรอ้งเรยีน” ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) บนเว็บไซตภ์ายในของบรษัิทฯ 
)  ทาง E-mail : whistleblower@kce.co.th 
)  ทางไปรษณีย ์ถึง 

 ผูจ้ดัการสายงานตรวจสอบภายใน 
 บรษัิท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) 
 - / -  นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ซอยฉลองกรุง  
 แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ  

)  ช่องทางอืนๆ ทีบรษัิทฯ ไดเ้ปิดไว ้(ถา้ม)ี 
 
ทงันี เงอืนไขและขนัตอนการพิจารณาเบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนระบอุยู่ใน “คู่มอืการกาํกบัดแูลกิจการทดีีและจรรยาบรรณ” 
และเวปไซดข์องบรษัิท ซงึบคุลากรของเคซีอีและบคุคลภายนอกสามารถเขา้ถึงได ้

อย่างไรก็ตาม ผูบ้รหิารทีรบัผิดชอบการแจง้เหตหุรอืเบาะแสะตอ้งทบทวนและปรบัปรุงขนัตอนการแจง้เหตหุรือเบาะแสให้
เป็นปัจจบุนั ตลอดจน สือสารขอ้มลูเกียวกบัการแจง้เหตหุรอืเบาะแสใหบ้คุลากรของเคซีอแีละผูเ้กียวขอ้งทางธรุกิจทราบ  
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ในกรณีทีบริษัทมีช่องทางการแจง้เหตุหรือเบาะแสเพิมเติม ผูร้บัผิดชอบตอ้งจัดทาํขนัตอนการแจง้เบาะแสและวิธีการ
ปฏิบัติงานของผูร้บัแจ้ง รวมทงัมีการทบทวนและปรบัปรุงขนัตอนดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ นอกจากนี ผูร้บัผิดชอบ
ข้า งต้น ต้องกําห นด ใ ห้จัด ฝึกอบรมแก่ บุค ลา กรผู้ท ํา หน้า ทีรับกา รแจ้ง เห ตุห รือ เบา ะแสเ ป็น ประจําทุก ปี 
 โดยครอบคลมุถึงขนัตอนการปฏิบตัิงาน การเก็บรกัษาความลบั แนวปฏิบตัิดา้นจรยิธรรม และนโยบายอนืๆทีเกียวขอ้ง 

6.2 การรายงานการทุจรติ 

เมือมีการแจง้เหตุหรือเบาะแสการทจุริต ผูจ้ัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูจากการแจง้เบาะแส 
และขอ้มลูอนืๆทีเกียวกบัการทจุรติ เช่น จาํนวนการแจง้เบาะแสการทจุริต สรุปเหตกุารณแ์ละสถานะของการดาํเนินงาน
กรณีเกิดการทจุรติในองคก์ร (สถานะการสอบสวน ขอ้สรุปการตดัสินใจในการลงโทษ และขอ้มลูทางสถิติของการทจุริตใน
องคก์ร) สถานะการปฏิบัติงานตามมาตรการต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชัน )เป็นต้น เพือรายงานต่อคณะผูบ้ริหาร 
เป็นประจาํทกุเดือนและต่อคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส ในกรณีทีเบาะแส 
ทีไดร้บัแจง้มีความรุนแรงและจาํเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ขอย่างทนัท่วงที ผูจ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งรายงาน
เหตกุารณท์จุรติดงักล่าวตอ่คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ และบคุลากรทีเกียวขอ้งในทนัที  

ทังนี ข้อมูลในรายงานจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ โดยผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตรง 
ต่อผู้มีอาํนาจตามทีได้กําหนดไว้เท่านัน ห้ามมิให้แบ่งปันข้อมูลไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามแก่หน่วยงานหรือบุคคล 
ทีไม่เกียวขอ้ง 

7. มาตรการตอบสนองตอ่การทุจริตทเีกดิขนึ (Fraud Response) 

บรษัิทจดัทาํมาตรการตอบสนองต่อการทจุรติ เพือแกไ้ขและเยียวยาผลกระทบจากการเกิดทจุรติ รวมทงั หาวิธีการป้องกนัไม่ให้
การทุจริตในประเภทเดียวกันเกิดขึนอีก โดยมาตรการตอบสนองต่อการทุจริตประกอบด้วย การสอบสวนภายใน  
การลงโทษและการเยียวยา และการเปิดเผยขอ้มลู 

7.1 การสอบสวน 

เมอืเกิดเหตทุจุรติ บรษิัทมอบหมายใหผู้จ้ัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูพิ้จารณาขอ้มลูเบาะแสและมีอาํนาจใน
การอนุมัติใหเ้ริมดาํเนินการสอบสวนเมือเห็นว่าเบาะแสทีไดม้าเพียงพอและมีมลู ทงันีฝ่ายทรพัยากรบคุคลเป็นผูต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริง ซงึประกอบไปดว้ยตวัแทนจากฝ่ายทรพัยากรบุคคล และผูบ้ังคบับญัชาตามสายงาน
ของผูถ้กูกลา่วหา และดาํเนนิการสอบสวนตาม “คู่มือการดาํเนินโทษทางวินยั การทจุรติและคอรร์ปัชนั” อย่างไร   ก็ตาม 
หากบรษัิทมีทรพัยากรไมเ่พียงพอหรอืเห็นสมควรใหจ้ดัหาผูเ้ชียวชาญมาดาํเนินการสอบสวนแทนบคุลากรของหน่วยงาน 
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บริษัทอาจพิจารณาใหว้่าจ้างบุคคลภายนอกทีมีคุณสมบัติเหมาะสมได ้โดยดาํเนินงานจัดจ้างตามขันตอนของฝ่าย       
ซพัพลายเชน 

ในกระบวนการสอบสวนนนั คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิตอ้งดาํเนนิงานดว้ยความยติุธรรมและไม่เปิดเผยขอ้มลูแก่
ผูท้ไีมมี่ส่วนเกียวขอ้ง รวมถึงรายงานความคืบหนา้หรอืผลการสอบสวนใหแ้ก่ผูจั้ดการหนว่ยงานตรวจสอบภายในรบัทราบ
อย่างสมาํเสมอทุกเดือน เพือใช้ในการรายงานต่อคณะผูบ้ริหาร และในกรณีทีคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงพบ
อุปสรรคในการดาํเนินการทีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตอ้งรายงานต่อผูจ้ัดการ
หน่วยงานตรวจสอบใน เพือรายงานเรอืงดงักล่าวแก่คณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการตรวจสอบสาํหรบัหาทางแกไ้ข
อย่างทันท่วงที นอกจากนี คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงตอ้งบนัทึกการสอบสวนใน “บนัทึกขอ้เท็จจริง” และเก็บ
หลกัฐานทงัเชิงวตัถแุละอิเล็กทรอนิคสเ์ป็นเวลาอย่างนอ้ย 2 ปี หรือจนกว่าสนิสดุอายคุวามทางกฎหมาย เพือใหม้นัใจว่า
บรษัิทมีหลกัฐานเพียงพอหากตอ้งนาํไปใชใ้นชนัศาล 

นอกจากน ีบรษัิทตอ้งจดัอบรมแก่บคุลากรทีสามารถดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิไดเ้ป็นประจาํอย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครงั เพือใหม้นัใจว่าบคุลากรดังกล่าวเขา้ใจขนัตอนการสอบสวนโดยละเอียดและมีความรูค้วามสามารถใน
การดาํเนนิการสอบสวนอย่างเหมาะสมและยตุธิรรม 

ทงันี บรษัิทถือเป็นหนา้ทีและความรบัผิดชอบของบคุลากรทกุคนในการใหค้วามรว่มมือแก่คณะกรรมการสอบสวน
ขอ้เท็จจรงิในการดาํเนินการสอบสวน รวมถงึสนบัสนนุการปฏิบตังิานของคณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 
ในดา้นขอ้มลูและการปฏิบตังิาน 

7.2 การลงโทษและการเยียวยา 
บทลงโทษทีเขม้งวดและเด็ดขาดเป็นการแสดงจุดยืนของบริษัททีมีต่อการทจุรติใหท้งัพนกังานและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียใน
ขณะทีการเยียวยาผลกระทบจากการทุจริตเป็นสิงทีบริษัทต้องให้ความสําคัญและดําเนินการอย่างทันท่วงที  
เพอืแสดงใหเ้ห็นถึงความเอาใจใส่และความมุ่งมนัทีจะแกไ้ขปัญหาดา้นการทจุรติ 

7.2.1 การลงโทษ 

เมอืการสอบสวนเสรจ็สนิและพบว่ามกีารทจุรติเกิดขนึจรงิ คณะกรรมการสอบสวนมหีนา้ทีนาํเสนอขอ้เท็จจรงิและ
หลกัฐานแก่ผูมี้อาํนาจ เพือพจิารณาบทลงโทษใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิทและกฎหมายอนืๆ ทีเกียวขอ้ง 
ทงันี บรษัิทกาํหนดใหห้นว่ยงานตน้สงักดัของผูท้าํทจุรติเป็นผูร้บัผิดชอบในการลงโทษ โดยอา้งองิตาม “คู่มือการ
ดาํเนินโทษทางวินยั การทจุรติและคอรร์ปัชนั” สาํหรบัขนัตอนการลงโทษและผูมี้อาํนาจในการลงโทษ ซงึจะตอ้ง
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บนัทกึวิธีการพิจารณาบทลงโทษและขอ้สรุปบทลงโทษใน ”หนงัสือลงโทษทางวินยั” โดยเอกสารทีเกียวขอ้งกับการ
ลงโทษทงัหมดตอ้งจดัเก็บไวคู้ก่บัเอกสารสาํคญัในขนัตอนการสอบสวนเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี นอกจากน ีในกรณี
ทีบทลงโทษก่อใหเ้กิดความเสยีงดา้นกฎหมายแก่บรษัิท ตวัแทนคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิตอ้งปรกึษากบั
ฝ่ายกฎหมายและผูบ้รหิารใหช้ดัเจนก่อนดาํเนนิการ 

7.2.2 การเยียวยา  

เมือการสอบสวนเสร็จสิน ผู้บริหารต้องร่วมพิจารณาหามาตรการเยียวยาจากเหตุการณ์ทุจริตทีเกิดขึน  
เช่น  ก ารปรับป รุงหรือ เพิม เติมนโยบายของ บริ ษัท  กา รปรับป รุ งห รือ เ พิม เติมกา รค วบคุมภา ยใ น  
การเปลยีนแปลงวิธีการปฏิบติังาน การฟ้องรอ้งดาํเนินคดีทางอาญาและ/หรือทางแพ่ง การขยายผลการสืบสวน
เพอืตรวจสอบการทจุริตในสว่นอนืๆ ทีอาจมีความเกียวขอ้ง เป็นตน้ โดยมอบหมายหนา้ทีใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้ง 
สาํหรบัมาตรการเยียวยาในแต่ละกรณี จดัทาํแผนงานเยียวยา (Action Plan)พรอ้มดว้ยกรอบระยะเวลาปฏิบตัิงาน
เพือนําเสนอต่อประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จัดการ และดําเ นินการตามแผนงานเยียวยา 
ทีไดร้บัการอนมุตัิ  

อนึง มาตรการเยียวยาต่างๆ ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกนัสาํหรบัขอ้กล่าวหาทีคลา้ยคลงึกัน  และขนัตอนปฏิบัติ
ดงักล่าวตอ้งกาํหนดมาตรการเยยีวยาสาํหรบัขอ้กล่าวหาต่างๆ อย่างชดัเจน 

7.3 การเปิดเผยข้อมูล 

บรษัิทกาํหนดใหป้ระธานกรรมการบรษัิทหรอืบุคลากรทไีดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบรษัิทเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มลู
สาํคญัเกียวกบัการทจุรติตอ่หน่วยงานภายนอกทีมีหนา้ทกีาํกับดแูล (อาทิเช่น สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้) หรือต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม บริษัทกาํหนดใหก้ารตัดสินใจเปิดเผย
ขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัการทจุรติในแต่ละหวัเรอืงขนึอยู่กบัดลุยพนิิจของประธานกรรมการบรษัิท 

ทงันี บริษัทหา้มมิใหผู้ท้ีไม่มีหนา้ทีหรือไม่ไดร้บัมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดเผยขอ้มลูดา้นทุจริต 
แก่บุคคลอืนๆในบริษัท สือมวลชน หรือหน่วยงานใดๆก็ตาม นอกจากนี บริษัทจะพิจารณาลงโทษผูฝ่้าฝืนโดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ 

8. เอกสารอ้างองิและอาํนาจรับผิดชอบการดาํเนินการ 

หลักการหรือขันตอนการปฏิบัติงานในคู่มือการบริหารความเสียงด้านการทุจริตฉบับนีอาจอ้างอิงถึงเอกสารทีบริษัท 
ไดจ้ัดทาํไวอ้ยู่แลว้ โดยในกรณีดงักล่าวขนัตอนการปฏิบัติงานและอาํนาจรบัผิดชอบใหเ้ป็นไปตามเอกสารอา้งอิงฉบบันนัๆ 
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เพือให้มันใจว่าการปฏิบัติงานนันอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน หากบุคลากรของเคซีอีมีข้อสงสัยเกียวกับการดําเนินงาน 
ตามคู่มือฉบบันี สามารถขอคาํแนะนาํไดจ้ากหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

9. การทบทวนและปรบัปรุงคูม่อืการบรหิารความเสยีงดา้นการทุจริต 

คู่มือการบริหารความเสยีงดา้นการทจุริตฉบับนีอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการทบทวน 
และปรับปรุงคู่มือฉบับนีเป็นประจําทุกๆ ปีหรือเมือมีการเปลียนแปลงทีสาํคัญซึงกระทบต่อการบริหารความเสียง 
ดา้นการทจุรติ ทงันี เพอืใหม้นัใจว่าคู่มอืดงักลา่วสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบตัิของบรษัิท รวมทังเป็นไปตามขอ้บงัคบัและกฎหมาย
อนืๆทีเกียวขอ้ง  

นอกจากน ีการปรบัปรุงคู่มือการบรหิารความเสยีงดา้นการทจุรติตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและมี
การสอืสารคู่มือทีไดร้บัการปรบัปรุงดงักล่าวใหท้ราบโดยทวักนัทงับรษัิท 
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ภาคผนวก ก – บทบาทหน้าทเีกยีวขอ้งกับการบริหารความเสยีงด้านการทุจริต 

บรษัิทมอบหมายบทบาทหนา้ทเีพิมเติมใหแ้ก่บคุลากรทเีกียวขอ้งกับการบริหารความเสยีงดา้นการทจุรติ โดยภาคผนวกนีจะ
ช่วยระบตุวัอย่างแนวทางในการปฏิบตัิงานของบคุลากรในแต่ละระดบั  

1.  คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบ ริษัท มีหน้า ทีในการควบคุมและดูแลกา รบริหารคว ามเ สียงด้านกา รทุจริตใ นภาพรวม  
โดยมหีนา้ทหีลกัดงัต่อไปนี 

 เป็นผูน้าํในการแสดงถึงความมุ่งมันทีจะต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั เพือแสดงจุดยืนใหแ้ก่บคุลากรของเคซีอี 
ผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจ และสาธารณชนรบัทราบ 

 กาํหนดนโยบายหรือคู่มือทีเกียวขอ้งกับการบริหารความเสียงดา้นการทจุริต การต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชัน 
หลกัจริยธรรมของบริษัท ตลอดจน มาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนัรวมถึงมีการสอบทานและทบทวน
นโยบายหรอืคู่มืออย่างสมาํเสมอ 

 กําหนดและมอบหมายหนา้ทีความรับผิดชอบในการบริหารความเสียงดา้นการทุจริต รวมถึงกระบวนการอืนๆ 
ทีเกียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต อาทิเช่น การแจ้งเบาะแส การสอบสวน การประเมินความเสียง 
ดา้นการทจุรติ เป็นตน้ ใหแ้ก่ผูบ้รหิารทีมีประสบการณ ์มีความรูค้วามสามารถ และคณุสมบตัใินการปฏิบติัหนา้ที 

 กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการที เ กียวข้องกับการบริหารความเสียงด้านการทุจริต  
และการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัติดตามการดาํเนินงาน ใหม้นัใจว่าผูบ้รหิารมีทรพัยากรเพียงพอเพือบรหิาร
ความเสยีงดา้นการทจุรติ 

 เป็นผูต้ดัสินใจในกระบวนการต่างๆ เมอืเกิดเหตกุารณท์จุรติขนึ หรอืเมือมีการรายงานขนึมาใหร้บัทราบ  

 เปิดเผยขอ้มลูแก่ผูส้อบบญัชีใหท้ราบถงึบทบาทของคณะกรรมการบรษัิททีมีตอ่การบรหิารความเสยีงดา้นการทจุรติ 
 ปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการทีเกียวขอ้งกับการบรหิารความเสียงดา้นการทจุริตและการต่อตา้นการทจุรติและ

คอรร์ปัชนั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีในการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสียง 
ดา้นการทจุรติและระบบทใีชใ้นการจดัการความเสยีง โดยมีหนา้ทีหลกัในการบรหิารความเสยีงองคก์รดงัต่อไปนี 
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 ควบคมุกาํกบัดแูลภาพรวมของการบรหิารความเสียงดา้นการทจุรติภายในบรษัิท และพิจารณาแนวทางหรอืกิจกรรม
ทีฝ่ายตรวจสอบภายในนาํเสนอเพอือนมุตัใิหด้าํเนินการต่อไป 

 ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในเพือใหค้รอบคลมุถึงการสอบทานการควมคุมภายในของ
มาตรการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั ตลอดจน ความเสยีงจากการทาํทจุรติในกระบวนการดาํเนินงานอนืๆ 

 รับรายงานเกียวกับการทุจริต อาทิเช่น การรายงานตามรอบระยะเวลาทัวไปเพือให้ข้อมูลรายละเอียดของ 
การบรหิารความเสยีงดา้นการทจุริต รายงานเรอืงการทุจริตตามรอบระยะเวลาทัวไป รายงานด่วนเรืองการทจุริต
รา้ยแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็นตน้  

 กํากับดูแลให้มันใจว่ากระบวนการรับแจ้ง เบาะแส และการสอบสวนมีความเป็นอิสระและเหมาะสม  
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะเมอืผูถ้กูกล่าวหาดาํรงตาํแหน่งผูบ้รหิาร 

 ปรกึษาหารอืกบัผูส้อบบญัชีในกรณีทบีรษัิทประสบเหตกุารณท์จุรติทีมนียัสาํคญั 

3. คณะกรรมการบริหารความเสยีง 

คณะกรรมการบริหารความเสียงเป็นคณะกรรมการในระดับผู้บริหาร ซึงมีหนา้ทีกํากับดูแลการบริหารความเสียง 
ในบรษัิทในภาพรวม ทงันี หนา้ทีของคณะกรรมการบรหิารความเสยีงทีเกียวขอ้งกบัการบรหิารความเสยีงดา้นการทจุรติ มี
ดงันี 

 ทบทวนนโยบาย แนวทางและขอบเขตการบรหิารความเสยีงใหค้รอบคลมุถึงเรอืงการทจุรติ 

 จัดให้มีการประเมินความเสียงด้านการทุจริตอย่างน้อยปีละครัง โดยกําหนดให้บุคลากรทีมีประสบการณ ์ 
มีความรูค้วามสามารถ และคณุสมบตัิ เป็นผูด้าํเนินการ 

 รายงานผลการบริหารความเสียงด้านการทุจริต รวมทัง รายงานการทุจริตต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. คณะผูบ้รหิาร 

คณะผูบ้รหิารของบรษัิทมีหนา้ทีในการออกแบบและจัดทาํแผน ขนัตอน และการควบคมุภายในสาํหรบัการบรหิารความ
เสียงดา้นการทจุรติ เพอืป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อความเสียงดา้นการทจุรติขององคก์ร ทงันี หนา้ทีของคณะ
ผูบ้รหิารของบรษัิท มีดงัน ี

 สนบัสนนุและสรา้งค่านิยมในการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัทวัทงับรษัิท 



 

หนา้ 18 
 

 จัดให้มีขันตอน/คู่มือการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในในกระบวนการทีรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอต่อการป้องกนัการทจุรติ  

 มอบหมายหนา้ทีการกาํกับดูแลกรอบ/นโยบายการบริหารความเสียงดา้นการทุจริตใหแ้ก่บุคลากร/คณะทาํงาน 
ทีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์รวมทงัจัดสรรใหบ้คุลากรเหลา่นนัมีเวลาเพียงพอ เพือดาํเนินงานตามที
ไดร้บัมอบหมาย 

 ช่วยป้องกันและตรวจสอบการกระทาํทีต้องสงสัยว่าเป็นการทุจริตจัดใหมี้กระบวนการสอบประวัติของคู่คา้เพือ
ตรวจสอบประวตัิ ความน่าเชือถือทางการเงิน เพอืป้องกนัความเสยีงทีอาจเกิดขนึได ้

5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระและเป็นกลาง ซึงท ําหน้า ทีตรวจสอบและให้ค ําปรึกษาเกียวกับ 
การตรวจสอบ ประเมนิสถานะของความเสยีง และการควบคมุภายในของมาตรการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชันโดยมี
หนา้ทีหลกั ดงัต่อไปนี 

 สอบทานนโยบาย ขนัตอนและกระบวนการบรหิารจดัการความเสยีงจากทจุรติเพือใหม้นัใจว่ามีการดาํเนินการตามที
กาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้นและมีประสทิธิภาพ 

 ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการให้ครอบคลุมถึงเรืองความเสียงจากการทุจริต และเมือ 
ตรวจพบความผิดปกตจิะตอ้งสนันิษฐานว่าเหตกุารณด์งักลา่วเกิดจากการทจุรติหรอืไม ่

 ใหก้ารสนบัสนนุแก่คณะกรรมการสอบสวนโดยการใหค้าํแนะนาํ และแบ่งปันขอ้มลู 

6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

หนา้ทีของฝ่ายทรพัยากรบคุคลในการบรหิารความเสยีงดา้นการทจุรติ มีดงันี 

 จัดทําแนวทางและช่องทางในการสือสารเพือปลูกจิตสาํนึกแก่บุคลากรของเคซีอีเรืองจริยธรรม การบริหาร 
ความเสียงด้านการทุจริต และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงจัดให้มีการอบรมเพิมความรู ้ความสามารถ 
แก่บคุลากรเพือใหมี้ศกัยภาพเพียงพอในการป้องกนัการทจุรติในการปฏิบตัิงาน 

 ตรวจสอบประวัติหรือความน่าเชือถือด้านคุณวุฒิและความสามารถ รวมถึงประวัติการทํางานของบุคลากร 
ในตาํแหน่งงานสาํคญั ก่อนการเซ็นสญัญาจา้งงานเพือใหม้นัใจว่าบคุคลดงักล่าวไม่มีประเด็นเรอืงความซือสตัยใ์น
การปฏิบตัิงาน 

 กาํหนดใหส้ญัญาจา้งงานมเีงือนไขและขอ้บงัคบัเกียวกับการทุจรติเป็นส่วนหนงึดว้ย 



 

หนา้ 19 
 

 กาํหนดใหเ้รอืงการบรหิารความเสยีงดา้นการทจุรติเป็นหนงึในดชันีชีวดัเพอืประเมินการปฏบิติังานของผูบ้รหิาร 

 กาํหนดใหเ้รอืงจรยิธรรมและการต่อตา้นการทจุรติเป็นหนงึในดชันีชีวดัเพอืประเมนิการปฏิบตัิงานของบคุลากร 

 กาํหนดใหมี้การสมัภาษณเ์มอืบคุลากรลาออก โดยการสมัภาษณค์รอบคลมุถึงความกงัวลเกียวกับการทาํทจุริตใน
บรษัิททีบคุลากรดงักล่าวมีความกงัวล หรอืประสบระหว่างการปฏิบตัิงาน 

7. บุคลากรของเคซีอ ี

บุคลากรทุกคนของเคซีอีมีหน้าทีรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรืออาจเป็นการทุจริตแก่ผูท้ีมีอาํนาจทราบ ทังนี หนา้ที 
ของบคุลากรของเคซีอใีนรายละเอียด มดีงันี 

 ศึกษานโยบายหรือคู่มือที เ กียวข้องกับการบริหารความเสียงด้านการทุจริต หลักจริยธรรมของบริษัท  
การใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง การใหเ้งินบริจาคเพือการกุศล การใหเ้งินสนับสนุน และการให้ของขวัญ 
ค่าบรกิารตอ้นรบัและค่าใชจ่้ายอนืๆ 

 สือสารนโยบายหรือคู่มือทีเกียวข้อง กับการบริหารความเสียงด้านการทุจริต หลักจริยธรรมของบริษัท  
การใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง การใหเ้งินบริจาคเพือการกุศล การใหเ้งินสนับสนุน และการให้ของขวัญ 
ค่าบรกิารตอ้นรบัและค่าใชจ่้ายอนืๆ แก่ผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจอย่างชดัเจน 

 ทาํความเขา้ใจหนา้ทีและความรบัผิดชอบในการบรหิารความเสียงดา้นการทจุรติของตนเอง และปฏิบตัิหนา้ทีตามที
ถกูกาํหนดไว ้

 รายงานความผิดปกติ พฤตกิรรมทีไมเ่หมาะสม หรอืเหตกุารณต์อ้งสงสยัวา่เป็นการทจุรติไปยงัช่องทางแจง้เบาะแสที
บรษัิทกาํหนด 

 ให้ความร่วมมือโดยการใหข้้อมูลแก่คณะกรรมสอบสวน หรือเมือไดร้ับการรอ้งขอใหช้่วยเหลือในกระบวนการ
สอบสวน 

 ระมดัระวงัปัจจยัเสยีงต่างๆ และนาํเสนอประเด็นทีเกียวขอ้งกับความเสยีงแก่ผูอ้าํนวยการฝ่ายอย่างทนัท่วงท ี
 

  



 

หนา้ 20 
 

ภาคผนวก ข – แบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 

เรียน ประธานเจา้หนา้ทีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 

ขา้พเจา้ ชือ …………………………………………………………………………….. ตาํแหน่ง ……………………………………… 
สังกัด ……………………………………………… ขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส ําหรับกรณีดังนี 
 (โปรดทาํเครอืงหมาย X ในช่อง         ) 

รายงานครงัแรก                                                   รายงานประจาํปี     รายงานในระหว่างปี 

ขา้พเจา้ขอเปิดเผยวา่ ขา้พเจา้ 

ไม่มี รายการทีอาจเป็นผลประโยชนที์ขดักนักบัผลประโยชนข์องกลุ่มบริษัทเคซีอ ี

มี รายการทีอาจเป็นผลประโยชนที์ขดักนักบัผลประโยชนข์องกลุ่มบริษัทเคซีอ ีโดยมีลกัษณะของรายการดงัต่อไปนี 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือเป็นผูถื้อหุน้สาํคญัในกิจการทีเป็น
คู่สัญญากับกลุ่มบริษัทเคซีอี กิจการทีมีลักษณะเป็นการแข่งกันกับกลุ่มบริษัทเคซีอี หรือบริษัทผู้เสนอราคา 
ในการจดัซือ/จดัจา้ง/จา้งทีปรึกษากบักลุม่บริษัทเคซีอ ี

การมีคู่สมรส บิดา มารดา พีนอ้ง บตุร/บตุรบญุธรรม ตลอดจน คูส่มรสของบตุร เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย หรือเป็นผูถื้อหุน้สาํคญัในกิจการทีเป็นคู่สญัญากบักลุ่มบริษัทเคซีอี กิจการที
มีลักษณะเป็นการแข่งกันกับกลุ่มบริษัทเคซีอี หรือบริษัทผู้เสนอราคาในการจัดซือ/จัดจ้าง/จ้างทีปรึกษากับกลุ่ม
บริษัทเคซีอ ีโดยมีรายละเอยีดดงันี (กรุณาแนบเอกสารเพมิเติม ถา้ม)ี 
ชือ …………………………………………………………………….. เกียวข้องเป็น ……………………………  
บริษัท ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายงานฉบบันี และเอกสารเพมิเติม (ถา้ม)ี เป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงชือ …………………………………. 
       (                                        ) 
วนัที …………………………………. 

  



 

หนา้ 21 
 

 

Dear CEO and President, 

I, Name …………………………………………………………………………….. Position ……………………………………… 
Function …………………………………, would like to disclose transactions with Conflict of Interest for the following case:  
 (Please mark X in appropriate box) 

Initial reporting                                              Annual Reporting               Incidental Reporting 

I, hereby, would like to report that: 

I do not have transaction with possible Conflict of Interest with the KCE Group. 

I do have transaction with possible Conflict of Interest with the KCE Group. The nature of such transaction(s) is 
as follows: 

I am President/CEO/MD, Vice President, Stakeholder, or Major Shareholder of business which is in 
contractual agreement, in competition, or providing proposal for procurement of goods or services with 
KCE Group. 

I have close relatives (spouses, parents, siblings, children/adopted children and spouses of children)  
who are President/CEO/MD, Vice President, Stakeholder, or Major Shareholder of business which is in 
contractual agreement, in competition, or providing proposal for procurement of goods or services with 
KCE Group. The details are as follows: (please provide additional documentation, if any)  
Name ……………………………………………………………………… Relationship ………………………….. 
Company ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
I certify that this report and additional documents (if any) are accurate and truthful. 
 

Signature…………………………………. 
             (                                        ) 
Date       …………………………………. 

 


