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คู่มือการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต  

(Fraud Risk Management Procedure) 

1. บทนํา 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) (“เคซีอี” หรือ “บริษัท”) มุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 

และโปร่งใส โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี และจรรยาบรรณใน

การดําเนินธรุกิจ การบริหารความเสี่ยงด้านการทจุริตเป็นสว่นหนึง่ท่ีช่วยให้เคซีอีสามารถดําเนินธุรกิจตามความมุ่งมัน่ท่ีกําหนด

ไว้ได้ 

1.1 วัตถุประสงค์ 

เคซีอี จดัทํา “คูมื่อการบริหารความเส่ียงด้านการทจุริต” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

1.1.1 กําหนดมาตรการหรือกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือใช้ในการปอ้งกนั ตรวจพบ และตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการทจุริต 

1.1.2 ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละตําแหน่งงานในการป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนอง 

ตอ่ความเสี่ยงด้านการทจุริตให้ชดัเจน และเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดี 

1.1.3 กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ของบุคลากรของเคซีอีสามารถป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองการทุจริต  

ได้อย่างถกูต้องและทนัทว่งที ในกรณีท่ีมีความสงสยัหรือพบการกระทําท่ีเก่ียวกบัการทจุริต 

1.2 ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตฉบับนี ้ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 

ชดุย่อย ผู้บริหาร และบคุลากรทกุท่าน ทัง้ในบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยในเครือทัง้หมด 

(รวมเรียกว่า “บคุลากรของเคซีอี”) ตลอดจน ตวัแทน ตวักลาง ผู้ รับจ้างอิสระ ท่ีปรึกษา ท่ีกระทําการหรือดําเนินการใน

นามเคซีอี (รวมเรียกวา่ “ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจ”)  

ทัง้นี ้คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตฉบบันี ้เป็นส่วนหนึ่งของ ”นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่”  

ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดมาตรการป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อการทุจริต 

และคอร์รัปชัน่ (“มาตรการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่”) และสามารถใช้ควบคู่กบั “คู่มือการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี 

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” 
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2. นโยบายการไม่เพกิเฉยต่อการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

เคซีอียึดถือจริยธรรมและคณุธรรมเป็นหลกัสําคญัในการประกอบธุรกิจและจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทําใดๆ ท่ีอาจนําไปสู่การ

ทุจริตและคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทํานัน้เป็นการเอือ้ประโยชน์แก่บริษัท ทัง้นี  ้เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรของเคซีอี 

จะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรของเคซีอีทุกคนต้องทําความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน 

การทุจริตและคอร์รัปชั่น คู่มือการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต คู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ 

ในการดําเนินธุรกิจ คูมื่อกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้อง และนโยบายอ่ืนๆ ของบริษัทอยา่งเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น 

ทัง้นี ้เคซีอีให้คํามัน่ว่าจะดําเนินการสอบสวนกรณีต้องสงสยัเก่ียวกบัการทจุริตทกุกรณีอย่างละเอียดถ่ีถ้วนและเหมาะสม โดย

ไม่คํานึงถึงปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ (อาทิเช่น ตําแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานในบริษัท หรือความสมัพนัธ์ภายในบริษัท

ของผู้ถูกกลา่วหา) โดยเคซีอีจะดําเนินการสอบสวนอย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติ นอกจากนี ้เคซีอีจะลงโทษผู้กระทําผิดตาม

มาตรการสงูสุด และหากการสอบสวนพบว่ามีบุคลากรท่ีรับรู้กรณีการทุจริตนัน้ แต่ละเลยในการรายงาน เคซีอีจะพิจารณา

ลงโทษทางวินยับคุลากรทา่นนัน้เช่นกนั 

3. คาํนิยามของการทุจริตและการกระทาํที่ถูกจัดว่าเป็นการทุจริต 

3.1 คาํนิยามของการทุจริต 

คํานิยามของการทุจริตในคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตฉบบันี ้หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพ่ือแสวงหา

ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน ทัง้นี ้การทจุริตสามารถแบง่ได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

3.1.1 การยกัยอกทรัพย์สิน  

การกระทําใดๆก็ตามท่ีนําไปสู่การครอบครองทรัพย์สินของบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นเหตุให้บริษัทสูญเสีย

ทรัพย์สิน โอกาสหรือผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนาท่ีจะหาประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน (อาทิเช่น คนในครอบครัว 

ญาติ มิตร เป็นต้น)  

3.1.2 การคอร์รัปชัน่ 

 การใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบกระทําการใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึง่ประโยชน์อนัมิควรได้ ทัง้ต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ อ่ืน 

ทัง้นี ้การคอร์รัปชั่น ครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือรับสินบน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การข่มขู่และ/หรือ

เรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพ่ือให้ได้รับความสะดวก 
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3.1.3 การทจุริตในการรายงาน 

การปรับปรุงแก้ไขรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน  เช่น งบการเงิน บันทึกการเงิน หรือรายงาน 

ท่ีไม่ใช่ทางการเงิน เพ่ือปิดบงัการยกัยอกทรัพย์หรือการกระทําท่ีไม่เหมาะสม หรือเพ่ือหาประโยชน์ต่อตนเองและ

ผู้ อ่ืน ซึง่สง่ผลให้งบการเงิน บนัทกึการเงิน หรือรายงานตา่งๆ ของบริษัทไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง 

ดงันัน้ คํานิยามของ “การทจุริต” ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทจุริตฉบบันี ้ ครอบคลมุถึงการยกัยอกทรัพย์สิน 

การทจุริตในการรายงาน ตลอดจน การคอร์รัปชัน่ 

3.2 การกระทาํที่ถกูจัดว่าเป็นการทุจริต 

จากคํานยิามดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น ตวัอยา่งของการกระทําดงัตอ่ไปนีจ้ดัเป็นการทจุริต 

 การปฎิบตัิงานอยา่งไม่ซ่ือสตัย์หรือมีความจงใจท่ีจะทจุริต 

 การใช้ทรัพย์สินของบริษัทผิดวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

 การยกัยอกหรือลกัขโมยทรัพย์สินของบริษัท 

 การบดิเบือนหรือปิดบงัข้อมลูโดยเจตนา 

 การรายงานข้อมลูทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินอย่างไม่ถกูต้อง โดยเจตนา 

 การเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูกําหนดให้เป็นความลบัหรือความลบัทางการค้าของบริษัทให้แก่บคุคลภายนอก 

 การนําข้อมลูภายในบริษัทซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนไปใช้หาผลประโยชน์ 

 การแสวงหา เรียกร้องหรือรับของท่ีมีมลูคา่จากผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจ  

 การเสนอสิ่งท่ีมีมลูค่าให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนเพ่ือให้ดําเนินการในทางท่ีไม่ถกูต้องตาม

กฎหมาย  

ทัง้นี ้การกระทําข้างต้นเป็นเพียงตวัอย่างของการกระทําทุจริตเท่านัน้ หากบุคลากรของเคซีอีมีความสงสยัว่ากิจกรรม

บางอย่างเป็นการทจุริตหรือไม่ ท่านสามารถขอคําแนะนําได้ (ตามลําดบั) จากหนว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้

 หวัหน้างานโดยตรงของทา่น 

 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

บคุลากรทกุระดบัของเคซีอีต้องปฏิบตัิตนตามหลกัจริยธรรมและคณุธรรมของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจน ให้การสนบัสนนุ

นโยบายการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ รวมถึง คู่มือการบริหารความเส่ียงด้านการทจุริตอย่างเต็มท่ี ทัง้นี ้ คู่มือฉบบันี ้

อาจกําหนดความรับผิดชอบเพิ่มเติมให้แก่ผู้ มีอํานาจหรือผู้บริหารบางหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ผู้ บริหารระดับสูง ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น เพ่ือร่วมกันบริหารความเสี่ยง 

ด้านการทจุริต โดยหน้าท่ีความรับผิดชอบเพิ่มเติมดงักลา่วจะถกูระบไุว้ในภาคผนวก ก ของคู่มือการบริหารความเส่ียงด้านการ

ทจุริตฉบบันี ้

เคซีอีถือเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดับ ตัง้แต่บุคลากรทั่วไปจนถึงระดับคณะกรรมการบริษัท ท่ีจะต้องทําความเข้าใจ 

และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตฉบับนี ้

โดยไม่มีข้อยกเว้น ทัง้นี ้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและคู่มือดงักลา่วอาจนํามาซึง่การลงโทษทางวินยัได้ 

5. มาตรการป้องกันการทจุริต (Fraud Prevention) 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยเคซีอีลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนัน้ การประเมิน 

ความเส่ียงด้านการทุจริต การออกแบบและปฏิบตัิงานตามการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการทุจริต 

ตลอดจน การสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทจุริตให้แก่บคุลากรของเคซีอี เป็นปัจจยัสําคญัในการช่วยป้องกัน

การเกิดการทุจริตในองค์กร ทัง้นี ้การมาตรการป้องกันการทุจริตภายใต้คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตฉบับนี ้

ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต 

การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในเคซีอีดําเนินการเชิงรุก เพ่ือระบุ ประเมิน  

และทบทวนความเส่ียงด้านการทุจริตขององค์กร รวมทัง้ สร้างความตระหนกัถึงความเส่ียงด้านการทุจริตท่ีอาจเกิดขึน้  

และผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และการดําเนินงานขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตได้ถูกระบ ุ

และจดัการอย่างทนัทว่งที อยา่งไรก็ตาม ผู้บริหารของทกุหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูความเสี่ยงด้านการ

ทจุริตท่ีอาจเกิดขึน้ในหนว่ยงานของตน 
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ทัง้นี ้การประเมินความเส่ียงด้านการทจุริตประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1:  การเตรียมการเพ่ือกําหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงในด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาสท่ีจะเกิด 

(Likelihood of Occurrence) รวมทัง้กําหนดระดบัความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) 

ขัน้ตอนท่ี 2:  การระบุความเสี่ยงด้านการทุจริต สาเหตุหลักของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ตลอดจน  

การวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงก่อนคํานงึถงึมาตรการควบคมุภายในท่ีมีอยู ่

ขัน้ตอนท่ี 3:  การประเมินระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั การวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสท่ีจะเกิดความ

เสี่ยงหลงัจากมีมาตรการควบคมุภายในปัจจบุนั 

ขัน้ตอนท่ี 4:  การจัดหามาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ หากมาตรการควบคุมภายใน 

ท่ีดําเนินงานอยูใ่นปัจจบุนั ไม่เพียงพอตอ่การปอ้งกนัความเส่ียงด้านการทจุริต 

ดงันัน้ ผู้บริหารจึงกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ ให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารสําหรับการประเมินความเสี่ยง 

ด้านการทุจริต  รวมทัง้ เป็นผู้ รวบรวมผลการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต  เ พ่ือจัดทําเอกสารความเส่ียง 

ด้านการทุจริตขององค์กร ซึ่งครอบคลมุถึงแผนภาพความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Profile) และทะเบียน 

ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Register) ตลอดจน ทําหน้าท่ีติดตามการดําเนินงานตามแผนจัดการ 

ความเสี่ยง เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และ

คณะกรรมการหรือหนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

อย่างไรก็ตาม หนว่ยงานหรือคณะทํางานดงักลา่วมีหน้าท่ีเพียงการให้คําปรึกษาและรวบรวมข้อมลูความเสี่ยงเท่านัน้ การ

ระบุและประเมินความเส่ียง  รวมทัง้การจัดหามาตรการเพ่ือลดหรือจัดการความเสี่ยง ถือเป็นหน้าท่ีโดยตรง 

ของผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานขององค์กร นอกจากนี  ้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีประเมินความเพียงพอ 

และความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในท่ีระบุขึน้ระหว่างการประเมินความเสี่ยง ซึ่งหากการควบคุมภายใน 

ท่ีหน่วยงานเจ้าของความเส่ียงระบุขึน้ยังไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิผล หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ 

ให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ บริหาร เพ่ือจัดหามาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยง 

ให้อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ 

ทัง้ นี  ้ เคซีอีควรประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจ ริตเป็นประจําทุกปี  เ พ่ือระบุความเ ส่ียงเพิ่มขึ น้ 

หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับความเ ส่ียงท่ีมีอยู่ ในแต่ละปี  ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ  เช่น  

การ เป ล่ียนแปลงกระบวนการป ฏิบั ติ ง าน  การใ ช้ ระบบ เทค โนโลยี สารสน เทศให ม่  การ เปลี่ ยนห น้า ท่ี 

และความรับผิดชอบของบุคลากรในบริษัท หรือวิธีการทําทุจริตแบบใหม่ๆ เป็นต้น ทัง้นี  ้หากบริษัทเร่ิมจัดทํา 
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การประเมินความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Assessment) ผู้บริหารสามารถพิจารณาดําเนินการประเมินความเสี่ยง

ด้านการทจุริตพร้อมกบัการประเมินความเส่ียงองค์กรได้ 

5.2 นโยบายที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

เคซีอีจดัให้มีนโยบาย คู่มือปฏิบติังาน และมาตรการเพ่ือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เช่น นโยบายต่อต้านการทจุริต

และคอร์รัปชัน่ คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต คู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจ แนวทางปฏิบตัิในการสนบัสนนุและช่วยเหลือทางการเมือง แนวทางปฏิบตัิในการบริจาคเพ่ือการกศุลและการให้เงิน

สนบัสนุนล และแนวทางปฏิบตัิในการรับหรือให้ ของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรอง เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรของ 

เคซีอีเข้าใจหลกัการด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีดีของบริษัท รวมทัง้ เพื่อสร้างความตระหนกั จิตสํานึก 

และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของเคซีอี ทัง้นี ้นโยบาย คู่มือปฏิบตัิงาน และมาตรการที่เก่ียวข้อง 

ต้องได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

และคู่มือท่ีเก่ียวข้องเป็นประจําอย่างน้อยทุก 2 ปี เพ่ือให้มั่นใจว่าความเส่ียงด้านการทุจริตได้ถูกจัดการและการ

เปลี่ยนแปลงทางการดําเนินงานและทางกฎหมายได้รับการครอบคลมุในนโยบายอยา่งเหมาะสม 

ทัง้นี ้บริษัทต้องสื่อสารและกําหนดขัน้ตอนการสื่อสารนโยบาย คูมื่อปฏิบตัิงาน และมาตรการท่ีเก่ียวข้องแก่บคุลากรของเค

ซีอี รวมทัง้ส่ือสารนโยบายและมาตรการให้บุคคลภายนอก (ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทางธุรกิจและสาธารณชน) รับทราบ โดย

บุคลากรของ เค ซีอี ในทุก ระดับ  มีห น้า ท่ีศึกษาและ ทําความ เ ข้า ใจ เ นื อ้หา  รวมถึ ง  ปฏิบั ติ ตามนโยบาย  

คูมื่อปฏิบติังาน และมาตรการดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด  

5.3 การส่ือสารและการจัดอบรม 

การส่ือสารและการจัดอบรมถือเป็นสิ่ง ท่ี จําเป็นในมาตรการป้องกันการทุจริต  เ พ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ  

และความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายและคู่ มือท่ีเ ก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 

และคอร์รัปชั่น ตลอดจน มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

ความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร  รวมทัง้  ให้บุคลากรของเคซีอีสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกัน 

และตรวจพบการทุจริตในองค์กรได้ ตลอดจนการสื่อสารแก่ผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น 

ในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่และความโปร่งใสในการดําเนินงานของเคซีอี 

ดงันัน้ ฝ่ายทรัพยากรบคุคลต้องจดัทําแผนการสื่อสารนโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ประจําปีอยา่ง

เป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่บุคลากรของเคซีอีและผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ ตลอดจน กําหนดช่องทางการส่ือสาร  

เช่น จดหมายขา่วภายในบริษัท (Newsletters) แผ่นปา้ยโฆษณา (Poster) แผ่นพบั (Brochure) การจดัอบรม (Training) 
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หรือการประชมุเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เป็นต้น ให้เหมาะสมแก่ผู้ รับสาร ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยแผนงาน

และช่องทางการสื่อสารดังกล่าวต้องได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

เป็นประจําทกุปี นอกจากนี ้เพ่ือให้มัน่ใจในประสิทธิภาพของการสื่อสาร แผนงานและช่องทางการส่ือสารท่ีกําหนดขึน้ควร

ได้รับการสอบทานและประเมินระบบการควบคมุภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่ากิจกรรมท่ีจดัขึน้

นัน้เพียงพอและสามารถสร้างความตระหนกัให้แก่บคุลากรของเคซีอี รวมถึงผู้ เก่ียวข้องทางธรุกิจทัง้หมด 

แผนการสื่อสารต้องครอบคลุมถึงการจัดอบรมเก่ียวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  

ในการปฐมนิเทศให้แก่พนกังานใหม่ ตลอดจน การจดัอบรมอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทกุปีให้แก่บคุลากรของเคซีอีทัง้หมด 

ทัง้นี  ้เนือ้หาการอบรมควรประกอบไปด้วยมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ความคาดหวังของเคซีอี 

ต่อการดําเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และบทลงโทษหากบุคลากรของเคซีอีไม่ปฏิบัติ 

ตามมาตรการนี  ้เพ่ือให้บุคลากรของเคซีอีมีความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต 

และคอร์รัปชัน่ รวมถึง คูมื่อการบริหารความเสี่ยงด้านการทจุริตฉบบันีไ้ด้ 

5.4 การสอบทานประวัตขิองบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกจิ 

การสอบทานประวัติของบุคลากรและผู้ เ ก่ียวข้องทางธุรกิจถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้การป้องกันการทุจริต 

มีประสิทธิภาพ โดยเคซีอีมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลทําหน้าท่ีสอบทานประวตัิของบคุลากรก่อนการจ้างงาน หรือ

การเล่ือนตําแหน่ง และฝ่ายซัพพลายเชนทําหน้าท่ีสอบทานประวัติของผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจก่อนการเร่ิมสญัญาหรือ

ธุรกรรมระหว่างกัน  ทั ง้ นี  ้การสอบทานสามารถทําไ ด้ตามความเหมาะสมภายใ ต้กฎหมาย ท่ี เ ก่ียว ข้อง  

และได้รับการยินยอมจากบคุลากรหรือผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

 การสอบทานประวัติของบุคลากรก่อนการจ้างงาน เพ่ือตรวจสอบคณุสมบตัิ ความเหมาะสม และประสบการณ์

ของผู้สมคัรงาน 

 การสอบทานประ วัติของ บุคลากรก่อนจะมอบหมายให้ดํ ารงตํ าแหน่งสํ า คัญภายในบริ ษัท  

เช่น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารงานระดับสูง บุคลากรในหน่วยงานการเงิน เป็นต้น เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ 

ประสบการณ์ ความน่าเช่ือทางการเงิน บุคคลอ้างอิง หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการดํารง

ตําแหนง่ใหม่ 

 การสอบทานประวัติของผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้ขาย ผู้ รับเหมา และผู้ให้บริการแก่บริษัท เพ่ือให้

สามารถตรวจสอบความน่าเช่ือถือ สถานะทางการเงิน ช่ือเสียง และคณุสมบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้าหรือบริการของผู้ มี

สว่นได้เสียทางธรุกิจ 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบคุลากรท่ีดํารงในตําแหน่งท่ีสําคญัตามท่ีกําหนดโดยฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ ต้องรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผู้จดัการใน “แบบรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์” (ภาคผนวก ข) เป็นประจําทกุปีและในระหว่างปีหากมี

ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลกระโยชน์ได้ ทัง้นี ้เคซีอีห้ามไม่ให้บคุลากรท่ีมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง และจะลงโทษบุคลากรท่ีไม่รายงานความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อยา่งทนัท่วงที 

5.5 การควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีถกูกําหนดร่วมกนัโดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจน บคุลากร

ขององค์กรทุกระดบัชัน้ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าวิธีการหรือการปฏิบตัิงานตามท่ีกําหนดไว้จะช่วยให้

องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์  ดังนั น้  การควบคุมภายในถือ เ ป็นเค ร่ือง มือ เ บื อ้ ง ต้นของ เคซี อี ในการป้องกัน 

การทจุริตในกระบวนการปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงาน ทัง้นี ้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานต้องออกแบบการควบคมุภายในท่ี

เหมาะสมสําหรับกระบวนการท่ีอยู่ ในความรับผิดชอบของตน  เ พ่ือจัดการและลดความเส่ียงด้านการทุจริต 

ท่ี ร่วมกันระบุในการประเมินความเ ส่ียงด้านการทุจ ริตให้อยู่ ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้  ตลอดจน  สื่อสาร 

ทําความเข้าใจและควบคมุติดตามการดําเนินงานของบคุลากรในหน่วยงานให้ปฏิบตัิงานตามระบบการควบคมุภายในท่ี

กําหนดขึน้  

ทัง้นี  ้ทุกหน่วยงานต้องจัดทําขัน้ตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับ 

ทกุกระบวนการ เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานสอบทานและอนมุติัให้มีผลบงัคบัใช้ โดยคํานึงถึงการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่าง

ชัด เ จนในการ กํ าหนดหน้า ท่ี ของบุคลากร ในการดํ า เ นินงานตามขั น้ ตอนห รือกระบวนการป ฏิบัติ ง าน  

เพ่ือให้การปฏิบติังานมีความโปร่งใส เป็นอิสระ และสามารถช่วยปอ้งกนัหรือตรวจพบความเส่ียงด้านการทจุริตได้ รวมทัง้ 

จดัเก็บเอกสารดงักลา่วไว้ในช่องทางท่ีบคุลากรท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าถงึได้ และสื่อสารให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องรับทราบ  

นอกจากนี  ้ผู้ บริหารในแต่ละหน่วยงานควรทบทวนขัน้ตอนปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเป็นประจํา  

อย่างน้อยทกุ 2 ปี หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อการปฏิบตัิงานอย่างเป็นสาระสําคญั เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าขัน้ตอน

การปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานนัน้สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในท่ีดีและการปฏิบัติงาน 

ในปัจจบุนั  

ทัง้นี ้ผู้บริหารของเคซีอีมอบหมายหน้าท่ีให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม 

ตลอดจนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคมุภายในขององค์กร  พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
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เพ่ือปรับปรุง/พฒันาการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปอ้งกนัและตรวจพบความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึน้ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือผลการตรวจสอบกับผู้บริหาร

หน่วยงานรับตรวจ เพ่ือทําความเข้าใจและจดัหาแนวทางปรับปรุงและพฒันาการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและสามารถ

นําไปปฏิบตัิได้จริง รวมทัง้ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส ทัง้นี ้ผู้บริหาร 

แตล่ะหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพฒันาจากแนวทางท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เสนอแนะ 

อนึ่ง เม่ือเคซีอีเร่ิมดําเนินการตามมาตรการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีประเมิน

การออกแบบและความมีประสิท ธิผลของการควบคุมภายในสําห รับมาตรการดังกล่าว  และรายงานผล 

การตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มาตรการตรวจพบการทุจริต (Fraud Detection) 

มาตรการป้องกันการทุจริตท่ีดีสามารถช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทจําเป็น 

ต้องจัดทํามาตรการตรวจพบการทุจริต เพ่ือช่วยตรวจพบและรายงานการกระทําท่ีอาจเป็นการทุจริตอย่างทันท่วงที 

ดงันัน้ กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส และการรายงานการทุจริตเป็นกิจกรรมหลกัท่ีสามารถช่วยให้เคซีอีตรวจพบการทุจริต 

นอกจากนี  ้ เ พ่ือ ใ ห้มั่น ใจว่ ามาตรการตรวจพบการทุจ ริต มีความเหมาะสม  มีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล  

หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสอบทานการออกแบบและการควบคุมภายในของมาตรการดังกล่าวเป็นประจําทุกปี  

ทัง้นี ้มาตรการตรวจพบการทจุริตประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลกั ดงันี ้

6.1 กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส 

ผู้บริหารกําหนดให้มีช่องทางท่ีน่าเช่ือถือและเป็นอิสระสําหรับการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต รวมถึงเปิดโอกาส 

ให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบคุลากรของเคซีอีหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสได้ โดยไม่ต้องเปิดเผยตวัตน ตลอดจน 

จัดให้มีกระบวนการป้องกันผู้ แจ้งเบาะแส เพ่ือคุ้ มครองผู้ แจ้งไม่ให้ถูกทําร้ายหรือข่มขู่ในภายหลัง ซึ่งช่วยส่งเสริมให้

บคุลากรของเคซีอีมีความมัน่ใจและรู้สกึปลอดภยัในการแจ้งเหตหุรือเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริต  

ดังนัน้ บุคลากรของเคซีอีจึงมีหน้าท่ีแจ้งเหตุหรือเบาะแสของการทุจริตผ่านช่องทางท่ีบริษัทกําหนดไว้ โดยเคซีอี 

จะลงโทษบุคลากรของเคซีอีท่ีทราบหรือมีข้อมูลของเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นการทุริต แต่ไม่ได้แจ้งให้บุคคลท่ีรับผิดชอบ

รับทราบ ซึ่งเคซีอีมีมาตรการคุ้มครองผู้ แจ้งเหตุหรือเบาะแสตามความจริงอย่างสุจริต อย่างไรก็ตาม เคซีอีจะลงโทษ 

ผู้ ท่ีจงใจแจ้งเหตหุรือเบาะแสท่ีไม่เป็นความจริง  
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ในปัจจุบัน เคซีอีกําหนดช่องทางการแจ้งเหตุหรือเบาะแสผ่าน 2 ช่องทางหลัก เพ่ือให้บุคลากรของเคซีอีและ

บคุคลภายนอกแจ้งเหตหุรือเบาะแสตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

1) จดหมายอิเลก็ทรอนิคส์ (Email) ท่ี information@kce.co.th 

2) จดหมายทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ด้านลา่ง 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

72-72/1-3 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 

ซอย ฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว 

เขตลาดกระบงั กทม. 10520 

 

ทัง้นี ้เง่ือนไขและขัน้ตอนการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนระบอุยู่ใน “คู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ

ในการดําเนินธุรกิจ” และเวปไซด์ของบริษัท ซึง่บคุลากรของเคซีอีและบคุคลภายนอกสามารถเข้าถงึได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการแจ้งเหตหุรือเบาะแสะต้องทบทวนและปรับปรุงขัน้ตอนการแจ้งเหตหุรือเบาะแสให้

เป็นปัจจบุนั ตลอดจน สื่อสารข้อมลูเก่ียวกบัการแจ้งเหตหุรือเบาะแสให้บคุลากรของเคซีอีและผู้ เก่ียวข้องทางธรุกิจทราบ  

ในกรณีท่ีเคซีอีมีช่องทางการแจ้งเหตุหรือเบาะแสเพิ่มเติม ผู้ รับผิดชอบต้องจัดทําขัน้ตอนการแจ้งเบาะแสและวิธีการ

ปฏิบติังานของผู้ รับแจ้ง รวมทัง้มีการทบทวนและปรับปรุงขัน้ตอนดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนัเสมอ นอกจากนี ้ผู้ รับผิดชอบ

ข้าง ต้น ต้อง กําหนดใ ห้จัด ฝึกอบรมแ ก่บุคลากรผู้ ทํ าห น้า ท่ี รับการแ จ้ง เหตุห รือ เบาะแสเ ป็นประ จําทุก ปี 

 โดยครอบคลมุถงึขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน การเก็บรักษาความลบั แนวปฏิบติัด้านจริยธรรม และนโยบายอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง 

6.2 การรายงานการทุจริต 

เม่ือมีการแจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริต ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ รวบรวมข้อมูลจากการแจ้งเบาะแส 

และข้อมลูอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการทจุริต เช่น จํานวนการแจ้งเบาะแสการทุจริต สรุปเหตกุารณ์และสถานะของการดําเนินงาน

กรณีเกิดการทจุริตในองค์กร (สถานะการสอบสวน ข้อสรุปการตดัสนิใจในการลงโทษ และข้อมลูทางสถิติของการทจุริตใน

องค์กร) สถานะการปฏิบติังานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น )เป็นต้น เพ่ือรายงานต่อคณะผู้บริหาร 

เป็นประจําทุกเดือนและต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส ในกรณีท่ีเบาะแส 

ท่ีได้รับแจ้งมีความรุนแรงและจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างทนัท่วงที ผู้จดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงาน

เหตกุารทจุริตดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และบคุลากรท่ีเก่ียวข้องในทนัที  
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ทัง้นี  ้ ข้อมูลในรายงานจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ  โดยผู้ จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตรง 

ต่อผู้ มีอํานาจตามท่ีได้กําหนดไว้เท่านัน้ ห้ามมิให้แบ่งปันข้อมูลไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามแก่หน่วยงานหรือบุคคล 

ท่ีไม่เก่ียวข้อง 

7. มาตรการตอบสนองต่อการทจุริตที่เกดิขึน้ (Fraud Response) 

เคซีอีจดัทํามาตรการตอบสนองตอ่การทจุริต เพ่ือแก้ไขและเยียวยาผลกระทบจากการเกิดทจุริต รวมทัง้ หาวิธีการปอ้งกนัไม่ให้

การทุจริตในประเภทเดียวกันเกิดขึน้อีก  โดยมาตรการตอบสนองต่อการทุจริตประกอบด้วย  การสอบสวนภายใน  

การลงโทษและการเยียวยา และการเปิดเผยข้อมลู 

7.1 การสอบสวน 

เม่ือเกิดเหตทุุจริต เคซีอีมอบหมายให้ผู้จดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้พิจารณาข้อมลูเบาะแสและมีอํานาจใน

การอนุมัติให้เ ร่ิมดําเนินการสอบสวนเม่ือเห็นว่าเบาะแสท่ีได้มาเพียงพอและมีมูล ทัง้นี  ้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

เป็นผู้ตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบไปด้วยตวัแทนจากฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ และผู้บงัคบับญัชาตาม

สายงานของผู้ถูกกล่าวหา และดําเนินการสอบสวนตาม “คู่มือขัน้ตอนการดําเนินโทษทางวินยั” อย่างไรก็ตาม หากเคซีอี 

มีทรัพยากรไม่เพียงพอหรือเห็นสมควรให้จัดหาผู้ เ ช่ียวชาญมาดําเนินการสอบสวนแทนบุคลากรของหน่วยงาน  

บริษัทอาจพิจารณาให้ว่าจ้างบุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมได้ โดยดําเนินงานจัดจ้างตามขัน้ตอนของ 

ฝ่ายซพัพลายเชน 

ในกระบวนการสอบสวนนัน้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องดําเนินงานด้วยความยตุิธรรมและไม่เปิดเผยข้อมลูแก่

ผู้ ท่ีไม่มีสว่นเก่ียวข้อง รวมถงึรายงานความคืบหน้าหรือผลการสอบสวนให้แก่ผู้จดัการหนว่ยงานตรวจสอบภายในรับทราบ

อย่างสม่ําเสมอทุกเดือน เพ่ือใช้ในการรายงานต่อคณะผู้บริหาร และในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพบ

อุปสรรคในการดําเนินการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องรายงานต่อผู้ จัดการ

หน่วยงานตรวจสอบใน เพ่ือรายงานเร่ืองดงักลา่วแก่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับหาทางแก้ไข

อย่างทนัท่วงที นอกจากนี ้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องบนัทึกการสอบสวนใน “บนัทึกการสอบสวน” และเก็บ

หลกัฐานทัง้เชิงวตัถแุละอิเล็กทรอนิคส์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี หรือจนกว่าสิน้สดุอายคุวามทางกฎหมาย เพ่ือให้มัน่ใจวา่

บริษัทมีหลกัฐานเพียงพอหากต้องนําไปใช้ในชัน้ศาล 

นอกจากนี ้เคซีอีต้องจดัอบรมแก่บคุลากรท่ีสามารถดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้เป็นประจําอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบุคลากรดงักล่าวเข้าใจขัน้ตอนการสอบสวนโดยละเอียดและมีความรู้ความสามารถใน

การดําเนินการสอบสวนอยา่งเหมาะสมและยติุธรรม 
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ทัง้นี ้บริษัทถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบคุลากรทกุคนในการให้ความร่วมมือแกค่ณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริงในการดําเนินการสอบสวน รวมถงึสนบัสนนุการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

ในด้านข้อมลูและการปฏิบตัิงาน 

7.2 การลงโทษและการเยียวยา 

บทลงโทษท่ีเข้มงวดและเด็ดขาดเป็นการแสดงจุดยืนของเคซีอีท่ีมีต่อการทุจริตให้ทัง้พนกังานและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ขณะท่ีการเยียวยาผลกระทบจากการทุจริตเป็นสิ่งท่ีบริษัทต้องให้ความสําคัญและดําเนินการอย่างทันท่วงที  

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใสแ่ละความมุ่งมัน่ท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านการทจุริต 

7.2.1 การลงโทษ 

เม่ือการสอบสวนเสร็จสิน้และพบว่ามีการทจุริตเกิดขึน้จริง คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าท่ีนําเสนอข้อเท็จจริงและ

หลกัฐานแก่ผู้ มีอํานาจ เพ่ือพิจารณาบทลงโทษให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้เคซีอีกําหนดให้หนว่ยงานต้นสงักดัของผู้ ทําทจุริตเป็นผู้ รับผิดชอบในการลงโทษ โดยอ้างอิงตาม “คูมื่อขัน้ตอน

การดําเนินโทษทางวินยั” สําหรับขัน้ตอนการลงโทษและผู้ มีอํานาจในการลงโทษ ซึง่จะต้องบนัทกึวิธีการพิจารณา

บทลงโทษและข้อสรุปบทลงโทษใน ”หนังสือลงโทษทางวินัย” โดยเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการลงโทษทัง้หมด 

ต้องจดัเก็บไว้คู่กบัเอกสารสําคญัในขัน้ตอนการสอบสวนเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นอกจากนี ้ในกรณีท่ีบทลงโทษ

ก่อให้เกิดความความเสี่ยงด้านกฎหมายแก่บริษัท ตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องปรึกษากับ 

ฝ่ายกฎหมายและผู้บริหารให้ชดัเจนก่อนดําเนินการ 

7.2.2 การเยียวยา  

เม่ือการสอบสวนเสร็จสิน้ ผู้ บริหารต้องร่วมพิจารณาหามาตรการเยียวยาจากเหตุการณ์ทุจริตท่ีเกิดขึน้  

เช่น  การป รับป รุงห รือ เพิ่ ม เติมนโยบายของบ ริ ษัท  การป รับป รุงห รือ เพิ่ ม เติมการควบคุมภายใน  

การเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบตัิงาน การฟ้องร้องดําเนินคดีทางอาญาและ/หรือทางแพ่ง การขยายผลการสืบสวน

เพ่ือตรวจสอบการทจุริตในส่วนอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความเก่ียวข้อง เป็นต้น โดยมอบหมายหน้าท่ีให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สําหรับมาตรการเยียวยาในแต่ละกรณี จัดทําแผนงานเยียวยา (Action Plan) พร้อมด้วยกรอบระยะเวลา

ปฏิบตัิงานเพ่ือนําเสนอต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ และดําเนินการตามแผนงานเยียวยา 

ท่ีได้รับการอนมุตัิ  

อนึ่ง มาตรการเยียวยาต่างๆ ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกนัสําหรับข้อกล่าวหาท่ีคล้ายคลึงกนั  และขัน้ตอนปฏิบตัิ

ดงักลา่วต้องกําหนดมาตรการเยียวยาสําหรับข้อกลา่วหาตา่งๆ อยา่งชดัเจน 



 

 

หน้า 13 

7.3 การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ เปิดเผยข้อมลู

สําคญัเก่ียวกบัการทจุริตต่อหน่วยงานภายนอกท่ีมีหน้าท่ีกํากบัดแูล (อาทิเช่น สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม บริษัทกําหนดให้การตดัสินใจเปิดเผย

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตในแต่ละหวัเร่ืองขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของประธานกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทห้ามมิให้ผู้ ท่ีไม่มีหน้าท่ีหรือไม่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดเผยข้อมูลด้านทุจริต 

แก่บุคคลอ่ืนๆในบริษัท ส่ือมวลชน หรือหน่วยงานใดๆก็ตาม นอกจากนี  ้บริษัทจะพิจารณาลงโทษผู้ ฝ่าฝืนโดยไม่มี

ข้อยกเว้น 

8. เอกสารอ้างองิและอาํนาจรับผิดชอบการดาํเนินการ 

หลักการหรือขัน้ตอนการปฏิบัติงานในคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตฉบับนีอ้าจอ้างอิงถึงเอกสารท่ีเคซีอี 

ได้จดัทําไว้อยู่แล้ว โดยในกรณีดังกล่าวขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและอํานาจรับผิดชอบให้เป็นไปตามเอกสารอ้างอิงฉบบันัน้ๆ 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานนัน้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน หากบุคลากรของเคซีอีมีข้อสงสัยเก่ียวกับการดําเนินงาน 

ตามคู่มือฉบบันี ้สามารถขอคําแนะนําได้จากหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

9. การทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต 

คู่มือการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตฉบบันีอ้ยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการทบทวน 

และปรับปรุงคู่ มือฉบับนีเ้ป็นประจําทุกๆ ปีหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญซึ่งกระทบต่อการบริหารความเส่ียง 

ด้านการทจุริต ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่าคู่มือดงักล่าวสอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัิของเคซีอี รวมทัง้เป็นไปตามข้อบงัคบัและกฎหมาย

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  

นอกจากนี ้การปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและมี

การส่ือสารคู่มือท่ีได้รับการปรับปรุงดงักลา่วให้ทราบโดยทัว่กนัทัง้บริษัท 
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ภาคผนวก ก – บทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต 

บริษัทมอบหมายบทบาทหน้าท่ีเพิ่มเติมให้แก่บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเส่ียงด้านการทจุริต โดยภาคผนวกนีจ้ะ

ช่วยระบตุวัอย่างแนวทางในการปฏิบติังานของบคุลากรในแตล่ะระดบั  

1.  คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบ ริ ษัท  มีห น้า ท่ี ในการควบคุมและดูแลการบ ริหารความเสี่ ย ง ด้านการทุจ ริตในภาพรวม  

โดยมีหน้าท่ีหลกัดงัต่อไปนี ้

 เป็นผู้ นําในการแสดงถึงความมุ่งมั่นท่ีจะต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือแสดงจุดยืนให้แก่บุคลากรของเคซีอี 

ผู้ เก่ียวข้องทางธรุกิจ และสาธารณชนรับทราบ 

 สอบทาน ทบทวน และอนุมติันโยบายหรือคู่มือท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต การต่อต้านการ

ทจุริตและคอร์รัปชัน่ หลกัจริยธรรมของบริษัท ตลอดจน มาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

 กําหนดและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต อาทิเช่น การแจ้งเบาะแส การสอบสวน การประเมินความเส่ียง 

ด้านการทจุริต เป็นต้น ให้แก่ผู้ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และคณุสมบติัในการปฏิบตัิหน้าท่ี 

 กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ ยงด้านการทุจ ริต  

และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ติดตามการดําเนินงาน ให้มัน่ใจว่าผู้บริหารมีทรัพยากรเพียงพอเพ่ือบริหาร

ความเส่ียงด้านการทจุริต 

 เป็นผู้ตดัสนิใจในกระบวนการตา่งๆ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ทจุริตขึน้ หรือเม่ือมีการรายงานขึน้มาให้รับทราบ  

 เปิดเผยข้อมลูแก่ผู้สอบบญัชีให้ทราบถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีต่อการบริหารความเส่ียงด้านการทจุริต 

 ปฏิบติัตามนโยบายหรือมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตและการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยง 

ด้านการทจุริตและระบบท่ีใช้ในการจดัการความเส่ียง โดยมีหน้าท่ีหลกัในการบริหารความเสี่ยงองค์กรดงัตอ่ไปนี ้
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 ควบคมุกํากบัดแูลภาพรวมของการบริหารความเส่ียงด้านการทจุริตภายในบริษัท และพิจารณาแนวทางหรือกิจกรรม

ท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในนําเสนอเพ่ืออนมุติัให้ดําเนินการตอ่ไป 

 ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือให้ครอบคลมุถึงการสอบทานการควมคมุภายในของ

มาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจน ความเส่ียงจากการทําทจุริตในกระบวนการดําเนินงานอ่ืนๆ 

 รับรายงานเก่ียวกับการทุจริต อาทิเช่น การรายงานตามรอบระยะเวลาทั่วไปเพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียดของ 

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รายงานเร่ืองการทุจริตตามรอบระยะเวลาทัว่ไป รายงานด่วนเร่ืองการทุจริต

ร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็นต้น  

 กํากับดูแลให้มั่นใจว่ากระบวนการรับแจ้งเบาะแส  และการสอบสวนมีความเป็นอิสระและเหมาะสม  

ไม่วา่ในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะเมื่อผู้ถกูกลา่วหาดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 

 ปรึกษาหารือกบัผู้สอบบญัชีในกรณีท่ีบริษัทประสบเหตกุารณ์ทจุริตท่ีมีนยัสําคญั 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการในระดับผู้ บริหาร ซึ่งมีหน้าท่ีกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 

ในเคซีอีในภาพรวม ทัง้นี ้หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเสี่ยงด้านการทจุริต มี

ดงันี ้

 ทบทวนนโยบาย แนวทางและขอบเขตการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุถงึเร่ืองการทจุริต 

 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างน้อยปีละครัง้ โดยกําหนดให้บุคลากรท่ีมีประสบการณ์  

มีความรู้ความสามารถ และคณุสมบตัิ เป็นผู้ ดําเนินการ 

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมทัง้ รายงานการทุจริตต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท  

และคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหารของเคซีอีมีหน้าท่ีในการออกแบบและจดัทําแผน ขัน้ตอน และการควบคุมภายในสําหรับการบริหารความ

เสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือป้องกนั ตรวจพบ และตอบสนองต่อความเส่ียงด้านการทุจริตขององค์กร ทัง้นี ้หน้าท่ีของคณะ

ผู้บริหารของเคซีอี มีดงันี ้

 สนบัสนนุและสร้างคา่นิยมในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้บริษัท 
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 จัดให้มีขัน้ตอน /คู่ มือการปฏิบัติงาน  และการควบคุมภายในในกระบวนการท่ี รับผิดชอบอย่างเหมาะสม 

และเพียงพอต่อการปอ้งกนัการทจุริต  

 มอบหมายหน้าท่ีการกํากับดูแลกรอบ/นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตให้แก่บุคลากร/คณะทํางาน 

ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้ จดัสรรให้บคุลากรเหล่านัน้มีเวลาเพียงพอ เพ่ือดําเนินงานตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

 ช่วยป้องกันและตรวจสอบการกระทําท่ีต้องสงสยัว่าเป็นการทจุริตจดัให้มีการกระบวนการสอบประวตัิของคู่ค้าเพ่ือ

ตรวจสอบประวติั ความนา่เช่ือถือทางการเงิน เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระและเป็นกลาง  ซึ่ง ทําหน้าท่ีตรวจสอบและให้คําปรึกษาเกี่ ยวกับ 

การตรวจสอบ ประเมินสถานะของความเส่ียง และการควบคมุภายในของมาตรการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่โดยมี

หน้าท่ีหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

 สอบทานนโยบาย ขัน้ตอนและกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยงจากทุจริตเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการดําเนินการตามท่ี

กําหนดไว้อยา่งครบถ้วนและมีประสทิธิภาพ 

 ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการให้ครอบคลุมถึงเร่ืองความเสี่ยงจากการทุจริต และเม่ือ 

ตรวจพบความผิดปกติจะต้องสนันิษฐานวา่เหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดจากการทจุริตหรือไม่ 

 ให้การสนบัสนนุแก่คณะกรรมการสอบสวนโดยการให้คําแนะนํา และแบง่ปันข้อมลู 

6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

หน้าท่ีของฝ่ายทรัพยากรบคุคลในการบริหารความเส่ียงด้านการทจุริต มีดงันี ้

 จัดทําแนวทางและช่องทางในการส่ือสารเพ่ือปลูกจิตสํานึกแก่บุคลากรของเคซีอีเร่ืองจริยธรรม การบริหาร 

ความเสี่ยงด้านการทุจริต  และการต่อต้านการทุจริต  รวมถึงจัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถ 

แก่บคุลากรเพ่ือให้มีศกัยภาพเพียงพอในการปอ้งกนัการทจุริตในการปฏิบติังาน 

 ตรวจสอบประวัติหรือความน่าเช่ือถือด้านคุณวุฒิและความสามารถ รวมถึงประวัติการทํางานของบุคลากร 

ในตําแหน่งงานสําคญั ก่อนการเซ็นสญัญาจ้างงานเพ่ือให้มัน่ใจว่าบคุคลดงักล่าวไม่มีประเด็นเร่ืองความซ่ือสตัย์ใน

การปฏิบตัิงาน 

 กําหนดให้สญัญาจ้างงานมีเง่ือนไขและข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทจุริตเป็นสว่นหนึง่ด้วย 
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 กําหนดให้เร่ืองการบริหารความเสี่ยงด้านการทจุริตเป็นหนึง่ในดชันีชีว้ดัเพ่ือประเมินการปฏิบติังานของผู้บริหาร 

 กําหนดให้เร่ืองจริยธรรมและการตอ่ต้านการทจุริตเป็นหนึง่ในดชันีชีว้ดัเพ่ือประเมินการปฏิบตัิงานของบคุลากร 

 กําหนดให้มีการสมัภาษณ์เม่ือบคุลากรลาออก โดยการสมัภาษณ์ครอบคลมุถึงความกงัวลเก่ียวกับการทําทุจริตใน

บริษัทท่ีบคุลากรดงักลา่วมีความกงัวล หรือประสบระหวา่งการปฏิบตัิงาน 

7. บุคลากรของเคซีอี 

บุคลากรทุกคนของเคซีอีมีหน้าท่ีรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรืออาจเป็นการทุจริตแก่ผู้ ท่ีมีอํานาจทราบ ทัง้นี  ้หน้าท่ี 

ของบคุลากรของเคซีอีในรายละเอียด มีดงันี ้

 ศึกษานโยบายหรือคู่ มือ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการบริหารความเ ส่ียงด้านการทุจ ริต  หลักจริยธรรมของบริษัท  

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการให้ของขวัญ 

คา่บริการต้อนรับและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

 สื่อสารนโยบายหรือคู่ มือ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจ ริต  หลักจริยธรรมของบริษัท  

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล การให้เงินสนับสนุน และการให้ของขวัญ 

คา่บริการต้อนรับและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ แก่ผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจอย่างชดัเจน 

 ทําความเข้าใจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านการทจุริตของตนเอง และปฏิบติัหน้าท่ีตามถกู

กําหนดไว้ 

 รายงานความผิดปกติ พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หรือเหตกุารณ์ต้องสงสยัว่าเป็นการทจุริตไปยงัช่องทางแจ้งเบาะแสท่ี

บริษัทกําหนด 

 ให้ความร่วมมือโดยการให้ข้อมูลแก่คณะกรรมสอบสวน หรือเม่ือได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือในกระบวนการ

สอบสวน 

 ระมดัระวงัปัจจยัเส่ียงตา่งๆ และนําเสนอประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงแก่ผู้ อํานวยการฝ่ายอย่างทนัทว่งที 
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ภาคผนวก ข – แบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

เรียน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

ข้าพเจ้า ช่ือ …………………………………………………………………………….. ตําแหน่ง ……………………………………… 

สังกัด ……………………………………………… ขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สําหรับกรณีดังนี ้

 (โปรดทําเคร่ืองหมาย X ในช่อง         ) 

รายงานครัง้แรก                                                   รายงานประจําปี     รายงานในระหวา่งปี 

ข้าพเจ้าขอเปิดเผยวา่ ข้าพเจ้า 

ไม่มี รายการท่ีอาจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของกลุม่บริษัทเคซีอี 

มี รายการท่ีอาจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของกลุม่บริษัทเคซีอี โดยมีลกัษณะของรายการดงัตอ่ไปนี ้

การดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ มีสว่นได้เสีย หรือเป็นผู้ ถือหุ้นสําคญัในกิจการท่ีเป็น

คู่สัญญากับกลุ่มบริษัทเคซีอี กิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งกันกับกลุ่มบริษัทเคซีอี หรือบริษัทผู้ เสนอราคา 

ในการจดัซือ้/จดัจ้าง/จ้างท่ีปรึกษากบักลุม่บริษัทเคซีอี 

การมีคูส่มรส บิดา มารดา พ่ีน้อง บตุร/บตุรบญุธรรม ตลอดจน คูส่มรสของบตุร เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ 

รองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ มีสว่นได้เสีย หรือเป็นผู้ถือหุ้นสําคญัในกิจการท่ีเป็นคูส่ญัญากบักลุ่มบริษัทเคซีอี กิจการท่ี

มีลักษณะเป็นการแข่งกันกับกลุ่มบริษัทเคซีอี หรือบริษัทผู้ เสนอราคาในการจัดซือ้/จัดจ้าง/จ้างท่ีปรึกษากับกลุ่ม

บริษัทเคซีอี โดยมีรายละเอียดดงันี ้(กรุณาแนบเอกสารเพ่ิมเติม ถา้มี) 

ช่ือ …………………………………………………………………….. เก่ียวข้องเป็น ……………………………  

บริษัท ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายงานฉบบันี ้และเอกสารเพิ่มเติม (ถา้มี) เป็นความจริงทกุประการ 

 
ลงช่ือ …………………………………. 

       (                                        ) 

วนัท่ี …………………………………. 
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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       …………………………………. 

 


