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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน (Anti-Fraud & Corruption Policy) 

1. บทนํา 

1.1. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เคซีอี”) มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม 

และโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี และ

จรรยาบรรณทางธรุกิจ ตลอดจนตามนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ ของเคซีอี  

1.2. เคซีอีตระหนักดีว่าปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

สร้างความไม่เป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจ และส่งผลเสียหายต่อความน่าเช่ือถือขององค์กร ดงันัน้ในปี 2556 เคซีอี

ได้ร่วมลงนามให้สัตยาบันตามคําประกาศเจตนารมณ์ของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 

การต่อต้านการทจุริต” เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ  

2. วัตถุประสงค์ 

เคซีอีได้จดัทํา “นโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

2.1.1. แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

2.1.2. กําหนดหลักการ และแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับการดําเนินธุรกิจ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงใน 

การทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

2.1.3. กําหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและการกํากับดูแลเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฎิบัติตามนโยบายฉบับนี ้

อย่างเหมาะสม 

3. ขอบเขต 

3.1. นโยบายฉบบันีบ้งัคบัใช้กบัคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย ผู้บริหาร และพนกังานทกุท่าน ทัง้ในบริษัท 

เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยในเครือทัง้หมด (รวมเรียกวา่ “บคุลากรของเคซีอี”) 

3.2. นโยบายฉบบันีค้รอบคลมุถึง  ตวัแทน  ตวักลาง  ผู้ รับจ้างอิสระ  ท่ีปรึกษา  ท่ีกระทําการหรือดําเนินการต่างๆ 

ในนามเคซีอี (รวมเรียกวา่ “ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธรุกิจ”) 
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4. คาํนิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

4.1. การทุจริต1 หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเอง 

หรือผู้ อ่ืน  ทัง้นี ้การทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริตในการรายงาน  

และการคอร์รัปชัน่ 

4.2. การคอร์รัปชัน่ หมายถึง การใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบกระทําการใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อนัมิควรได้ ทัง้ต่อ

องค์กร ตนเอง หรือผู้ อ่ืน ทัง้นี ้การคอร์รัปชัน่ ครอบคลมุถึง การให้ และ/หรือรับสินบน การขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

การขม่ขูแ่ละ/หรือเรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพ่ือให้ได้รับความสะดวก 

4.3. การติดสินบน หมายถึง การให้ การเสนอ การสญัญาว่าจะให้ การรับ  การขอ หรือการเรียกร้อง สิ่งท่ีเป็น ทรัพย์สิน 

เงิน สิง่ของ สทิธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเป็นการขดัต่อศีลธรรม จริยธรรม กฎ ระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กบั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีดําเนินธุรกิจกบัเคซีอี ไม่ว่าจะโดยทางตรง

หรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ี อนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ  

หรือเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธรุกิจ 

4.4. การสนบัสนนุและช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนบัสนนุทัง้ท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงิน แก่พรรคการเมือง 

ตัวแทนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ ลงสมัครรับเลือกตัง้ทางการเมือง ทัง้นีก้ารสนับสนุนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน  

ให้หมายรวมถึง การให้ยืมหรือ การบริจาควสัดอุปุกรณ์ใดๆ โดยไม่คิดค่าบริการ 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

5.1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ และกํากบั

ดูแลให้มีแนวทางปฏิบตัิท่ีสนบัสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่า

นโยบายดงักลา่วจะถกูนําไปปฎิบตัอิยา่งครบถ้วนและเหมาะสมทัว่ทัง้องค์กร 

5.2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับดแูลระบบการควบคมุภายใน ระบบบญัชีและ

รายงานทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และส่วนงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆมีการกําหนดอย่างเหมาะสมและมีการนําไป

ปฎิบติัอย่างครบถ้วน  และมีประสทิธิภาพ 

 

                                                            
1 อ้างอิงจาก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) 
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5.3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดให้มีแนวทางปฏิบตัิท่ีสนับสนุน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักล่าวแก่บคุลากรในทกุระดบั เพ่ือให้มัน่ใจว่าบคุลากรของเคซีอีมีความรู้ความเข้าใจ

อย่างเพียงพอ และสามารถนํานโยบายและแนวทางปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องไปดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล รวมทง้ัทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบติัต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมาย 

5.4. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถกูต้อง 

ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบตัิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบั

ดูแล เพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดขึน้  

และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.5. บคุลากรของเคซีอีทุกท่านมีหน้าท่ีต้องปฎิบตัิงานให้สอดคล้องกบันโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ฉบบันี ้

และปฎิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ท่ี เ ก่ียวข้อง  กรณีมี ข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืนนโยบาย  จะต้องรายงาน 

ตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรืผ่านทางชอ่งทางการในการแจ้งเบาะแสท่ีจดัให้  

6. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

เคซีอีกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

6.1. เคซีอีมีนโยบายต่อต้านและไม่สนับสนุนการกระทําท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน่  รวมทัง้การติดสินบน 

ในทกุรูปแบบ   ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

6.2. ห้ามบคุลากรของเคซีอีเข้าไปมีส่วนร่วม ดําเนินการ หรือยอมรับการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรง

และทางอ้อม รวมทัง้ห้ามเข้าไปมีส่วนร่วม ดําเนินการ หรือยอมรับการติดสินบน การเรียกรับผลประโยชน์อ่ืนใด  

หรือการจ่ายเงินเพ่ือให้ได้รับความสะดวก ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชน ท่ีอาจพิจารณาได้ว่าเป็น 

การทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

6.3. ห้ามบุคลากรของเคซีอีละเลยหรือเพิกเฉย  ในกรณีท่ีพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายทุจริตหรือคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้อง

กับเคซีอี ทัง้นี ้บุคลากรของเคซีอีต้องแจ้งการกระทําท่ีเข้าข่ายทุจริตหรือคอร์รัปชั่นให้ผู้ บงัคับบญัชาหรือบุคคล 

ท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสอบสวนต่างๆ   

6.4. บคุลากรของเคซีอีต้องร่วมกนัสร้างค่านิยมและสร้างความตระหนกัในการดําเนินงานด้วยความความซ่ือสตัย์ สจุริต 

โปร่งใส และปราศจากการทจุริตและคอร์รัปชัน่ให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร 
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6.5. บุคลากรของเคซีอี ต้องดําเนินงานให้สอดคล้องกับกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ 

การต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทกุประเทศท่ีเคซีอีดําเนินกิจการ 

6.6. บุคลากรของเคซีอีต้องดําเนินการอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ นโยบายและแนวทาง

ปฏิบติัของเคซีอี โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในกระบวนการตลาดและการขาย การจดัซือ้จดัจ้าง และการบญัชีและการเงิน 

6.7. การกระทําใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั

ตามระเบียบท่ีเคซีอีกําหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีท่ีผู้ บริหารของเคซีอีเห็นว่าจําเป็น นอกจากนี ้

บคุลากรท่ีฝ่าฝืนนโยบายฉบบันีอ้าจได้รับโทษทางกฎหมาย หากพิสจูน์ได้วา่การกระทําดงักลา่วนัน้ผิดกฎหมาย 

6.8. เคซีอีจะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองแก่บุคลากร โดยบุคลากรของเคซีอีจะไม่ถูกลงโทษหรือลดตําแหน่ง  

หากปฏิเสธการกระทําการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ แม้วา่การกระทํานัน้จะทําให้เคซีอีสญูเสียโอกาสทางธรุกิจ 

7. การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง 

เคซีอีกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการสนบัสนนุและช่วยเหลือทางการเมืองไว้ดงัตอ่ไปนี ้

7.1. เคซีอีมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และมีกระบวนการบริหารและดําเนินงานท่ีเป็นอิสระ โดยไม่อ้างอิงกับ

กิจกรรมทางการเมือง 

7.2. การสนบัสนุนทางการเมืองจะต้องเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์ในการสนบัสนนุระบอบประชาธิปไตย โดยไม่ขดักบัหลกั

กฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ และไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอ่ืนใดเป็นการตอบแทนท่ีอาจพิจารณาได้ 

ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ทัง้นี ้การขออนุมัติและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ 

ในการสนบัสนนุและช่วยเหลือทางการเมืองท่ีกําหนดไว้ 

7.3. บุคลากรของเคซีอีมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบญัญัติ 

ตามรัฐธรรมนญู กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีห้้ามบคุลากรของเคซีอี เข้าร่วมกิจกรรม หรือ แสดงความ

คิดเห็นใดๆทางการเมืองในนามของบริษัท หรือทําให้เข้าใจว่าเป็นการกระทําในนามของบริษัท หรือใช้ทรัพย์สิน 

ของบริษัทเพ่ือสนบัสนนุและช่วยเหลือทางการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบัการเมือง  

8. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงนิสนับสนุน 

เคซีอีกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุไว้ดงัต่อไปนี ้

8.1. การบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุน แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ทัง้ของภาครัฐและเอกชน ต้องเป็นไป 

อย่างโปร่งใส และมีเปา้หมายเพ่ือการกศุล โดยไม่ได้เป็นไปเพ่ือคาดหวงัผลประโยชน์ หรือสิ่งอ่ืนใดเป็นการตอบแทน 
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ท่ีอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ทัง้นีก้ารขออนุมัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นไป 

ตามแนวทางปฏิบติัการบริจาคเพ่ือการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุท่ีกําหนดไว้ 

9. ของขวัญ ของกาํนัล และการเลีย้งรับรอง 

เคซีอีกําหนดนโยบายเก่ียวกบัของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรองไว้ดงัตอ่ไปนี ้

9.1. การรับ หรือให้ ของขวัญ ของกํานัล และการเลีย้งรับรอง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ทัง้ของภาครัฐและเอกชน  

ต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส และไม่ได้เป็นไปเพ่ือคาดหวงัผลประโยชน์ หรือสิง่อ่ืนใดเป็นการตอบแทน ท่ีอาจพิจารณาได้

ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ทัง้นีก้ารขออนุมัติและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 

ในการรับหรือให้ ของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรองท่ีกําหนดไว้ 

10. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและระบบการควบคุมภายใน 

เคซีอีกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงด้านการทจุริตและระบบการควบคมุภายในไว้ดงัตอ่ไปนี ้

10.1. จัดให้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติสําหรับการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตท่ีครอบคลุมทัง้มาตรการ 

การปอ้งกนัการทจุริต การตรวจหาการทจุริต และการตอบสนองเม่ือพบการทจุริต 

10.2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการป้องการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจัดให้มี 

การตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานภายใน เพ่ือให้ความมัน่ใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน 

10.3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงองค์กรด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีเคซีอีมีมาตรการควบคุม

ภายใน เพ่ือจดัการกบัความเส่ียงด้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ในรูปแบบต่างๆได่อย่างเหมาะสม 

10.4. จัดให้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติสําหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายบางประเภท ได้แก่ เงินช่วยเหลือทางการเมือง  

เงินบริจาคเพ่ือการกุศล เงินสนบัสนุน ของขวญั ของกํานัล ค่าอํานวยความสะดวก การเลีย้งรับรอง ค่าเดินทาง 

คา่อาหาร หรือการจ่ายคา่ใช้จา่ยอื่นๆ เพ่ือปอ้งกนัการทจุริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นรูปธรรม 

10.5. จดัให้มีมาตรการป้องกันการมอบหรือรับของกํานลั ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด การเลีย้งรับรอง หรือค่าใช้จ่าย 

ท่ีเกินขอบเขตจํากดัซึง่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

10.6. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้องแม่นยํา ภายใต้มาตรฐานการบญัชีท่ีได้รับ 

การยอมรับระดบัสากล 

10.7. จดัให้มีกระบวนการการจัดทําและเก็บรักษาเอกสารประกอบการรายการ และข้อมูลทางการเงิน เพ่ือให้มั่นใจว่า 

การบนัทกึรายการและข้อมลูทางการเงินเป็นไปตามความเป็นจริง ถกูต้อง และครบถ้วน อีกทัง้เป็นไปตามกฎหมาย
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และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะเอกสารประกอบการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องจดัให้มีเอกสารประกอบท่ีชดัเจน 

โปร่งใส ถูกต้อง และได้รับการอนมุติัจากผู้ มีอํานาจอย่างเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่าค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่าย 

ท่ีเหมาะสมและไม่ได้เป็นไปเพ่ือการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

10.8. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น รวมทัง้กําหนด

ขัน้ตอนในการสอบสวน การกําหนดบทลงโทษ และการรายงานต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง ในกรณี 

ท่ีเกิดการทจุริตและ/หรือคอร์รัปชัน่ 

10.9. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร 

ของเคซีอีในทุกระดบั ตัง้แต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน รวมไปถึงตวัแทนและตวักลางทางธุรกิจ 

ท่ีกระทําการหรือดําเนินการในนามเคซีอี 

11. การทบทวนนโยบาย 

11.1. จัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนีเ้ป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือพิจารณาอนมุติั 
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แนวทางปฏบัิตใินการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง  

(Political Contribution Procedures) 

การสนบัสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนบัสนุนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงิน แก่พรรคการเมือง ตวัแทน

พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือผู้ลงสมคัรรับเลือกตัง้ทางการเมือง ทัง้นีก้ารสนบัสนนุท่ีไม่ใช่ตวัเงิน ให้หมายรวมถึง การให้ยืม

หรือ การบริจาควสัดอุปุกรณ์ใดๆ โดยไม่คิดค่าบริการ เคซีอีมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และมีกระบวนการบริหารและ

ดําเนินงานท่ีเป็นอิสระ โดยไม่อ้างอิงกบักิจกรรมทางการเมือง ดงันัน้ เคซีอีกําหนดแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการสนบัสนุนและ

ช่วยเหลือทางการเมือง ไว้ดงัต่อไปนี ้

การสนบัสนุนทางการเมืองจะต้องเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์ในการสนบัสนุนระบอบประชาธิปไตย โดยไม่ขดักบัหลกักฎหมาย

หรือกฎระเบียบใดๆ และไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอ่ืนใดเป็นการตอบแทนท่ีอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและ

คอร์รัปชั่น ทัง้นี ้การขออนุมัติและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและช่วยเหลือ

ทางการเมืองท่ีกําหนดไว้ 

1. การสนบัสนนุทางการเมืองจะต้องเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการสนบัสนนุระบอบประชาธิปไตย  

2. การสนบัสนนุทางการเมืองจะต้องเป็นไปตามหลกักฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. การสนบัสนนุทางการเมืองจะต้องเป็นไปโดยไม่ได้คาดหวงัผลประโยชน์ หรือสิ่งอ่ืนใดเป็นการตอบแทนท่ีอาจพิจารณา

ได้วา่เป็นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

ทัง้นี ้บคุลากรของเคซีอีต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนการสนบัสนนุและชว่ยเหลือทางการเมือง  ดงันี ้

1. ผู้ ร้องขอ จดัทําใบบนัทึกคําขอ โดยระบช่ืุอหน่วยงานรับการสนบัสนนุ และวตัถปุระสงค์ของการสนบัสนนุและช่วยเหลือ

ทางการเมือง พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้หมดเสนอให้ผู้ มีอํานาจ พิจารณาอนุมัติตามระดบัอํานาจ

อนมุตัิ ดงัแสดงในตารางด้านลา่ง 

วงเงนิในการอนุมัต ิ ผู้มีอาํนาจอนุมัต ิ

ไม่เกิน 10 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

10 ล้านบาท แตไ่ม่เกิน 25 ล้านบาท ประธานกรรมการบริหาร 

25 ล้านบาท ขึน้ไป คณะกรรมการบริษัท 
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2. ผู้ มีอํานาจอนุมัติสอบทานใบบนัทึกคําขอ เพ่ือให้มั่นใจว่าวตัถุประสงค์ของการให้การสนับสนุนเป็นไปตามแนวทาง

ปฏิบัติในการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง และพิจารณาอนุมัติ หากการขอบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน 

เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบริษัท 

3. ผู้ ร้องขอ นําหลกัฐานการสนบัสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง เช่น หนงัสือขอบคุณจากหน่วยงานรับการสนบัสนุน 

และช่วยเหลือทางการเมือง เป็นต้น ส่งให้แก่ฝ่ายการเงิน เพ่ือเป็นหลกัฐานการสนบัสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง 

หลงัจากดําเนินการให้เงินสนบัสนนุแล้ว 

4. ฝ่ายการเงินสอบทานหลักฐานการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง และจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มเอกสาร   

หากหลักฐานท่ีผู้ ร้องขอให้มาไม่เพียงพอ ให้แจ้งผู้ ร้องขอเพ่ือขอข้อมูลหรือคําอธิบายเพิ่มเติม หากพิสูจน์ได้ว่า 

การสนบัสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของเคซีอีหรือใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสําหรับ

การคอร์รัปชัน่ เคซีอีจะลงโทษผู้กระทําผิดตามมาตรการสงูสดุ 

5. ฝ่ายการเงินทํารายงานสรุปการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

บริษัททกุไตรมาส 

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่า

กระบวนการสนบัสนนุและช่วยเหลือทางการเมืองมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
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แนวทางปฏบัิตใินการบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงนิสนับสนุน  

(Charitable Contribution and Sponsorship Procedures) 

หนึ่งในพันธกิจของเคซีอี คือการมีความรับผิดชอบและสนับสนุนสังคมส่วนรวม ดังนัน้ เคซีอี จึงเห็นว่าการบริจาค 

เ พ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุนต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่ง ท่ีช่วยให้บริษัทดําเนินงานอย่างประสบความสําเ ร็จ 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุน เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีเป้าหมายเพ่ือการกุศล  

โดยไม่ได้เป็นไปเพ่ือคาดหวงัผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน ท่ีอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น   

เคซีอีกําหนดแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุไว้ดงัต่อไปนี ้

1. การบริจาคเพ่ือการกุศลจะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือการกุศล และทําประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแท้จริง โดยมิได้เป็นไป 

เพ่ือคาดหวงัผลประโยชน์ หรือสิ่งอ่ืนใดเป็นการตอบแทน ท่ีอาจพิจารณาได้วา่เป็นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

2. การให้ เงินสนับสนุนจะต้องมีวัตถุประสงค์  เ พ่ือสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเ ร็จ  

และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแท้จริง หรือเพ่ือเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม โดยมิได้เป็นไปเพ่ือคาดหวงัผลประโยชน์ ท่ีอาจพิจารณาได้วา่เป็นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

3. การบริจาคเพ่ือการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุ ต้องสอดคล้องกบันโยบายด้านสงัคมุ ชมุขน และสิง่แวดล้อมของเคซีอี 

4. การบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ต้องกระทําในนามเคซีอีเท่านัน้ โดยการบริจาคเพ่ือการกุศล 

และการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นการบริจาคให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การรับรองของกรมสรรพากร  

ซึง่เช่ือถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ 

5. การบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพ่ือการกุศลดังกล่าวจริง 

และสามารถตรวจสอบการบริจาคเพ่ือการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุนัน้ได้ 

ทัง้นี ้บคุลากรของเคซีอีต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนการบริจาคเพ่ือการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุ ดงันี ้

1. ผู้ ร้องขอ จัดทําใบบันทึกคําขอ โดยระบุช่ือผู้ รับบริจาคหรือผู้ รับการสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของการบริจาค 

หรือการสนบัสนนุ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้หมดเสนอให้ผู้ มีอํานาจ พิจารณาอนมุตัิตามระดบัอํานาจ

อนมุตัิ ดงัตารางในหน้าถดัไป 
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วงเงนิในการอนุมัต ิ ผู้มีอาํนาจอนุมัต ิ

ไม่เกิน 1 ล้านบาท ผู้ อํานวยการสํานกับริหาร 

1 ล้านบาท แตไ่ม่เกิน 10 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

10 ล้านบาทขึน้ไป ประธานกรรมการบริหาร 

2. ผู้ มีอํานาจอนมุติัสอบทานใบบนัทกึคําขอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าวตัถปุระสงค์ของการบริจาคเป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิในการ

บริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนบัสนุน และพิจารณาอนุมตัิ หากการขอบริจาคหรือให้เงินสนบัสนุนเป็นไปตาม

แนวทางปฏิบตัิของบริษัท 

3. ผู้ ร้องขอ นําหลกัฐานการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนบัสนุน เช่น หนงัสือขอบคุณจากหน่วยงานรับบริจาค 

หรือการสนับสนุน รูปถ่ายการบริจาค เป็นต้น ส่งให้แก่ฝ่ายการเงิน เพ่ือเป็นหลักฐานการบริจาคเพ่ือการกุศลและ 

การให้เงินสนบัสนนุ หลงัจากดําเนินการบริจาคหรือให้เงินสนบัสนนุแล้ว 

4. ฝ่ายการเงินสอบทานหลักฐานการบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุน และจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มเอกสาร   

หากหลักฐานท่ีผู้ ร้องขอให้มาไม่เพียงพอ ให้แจ้งผู้ ร้องขอเพ่ือขอข้อมูลหรือคําอธิบายเพิ่มเติม หากพิสูจน์ได้ว่าการ

บริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุนไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของเคซีอีหรือใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทาง

สําหรับการคอร์รัปชัน่ เคซีอีจะลงโทษผู้กระทําผิดตามมาตรการสงูสดุ 

5. ฝ่ายการเงินทํารายงานสรุปการบริจาคเพ่ือการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุเสนอคณะกรรมการบริหารทกุไตรมาส 

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุนเป็นประจําทุกปี  

เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนบัสนนุมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสม 
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แนวทางปฏบัิตใินการรับหรือให้ ของขวัญ ของกาํนัล และการเลีย้งรับรอง 

(Gifts and Entertainment Procedures) 

ของขวญั ของกํานัล และการเลีย้งรับรอง หมายถึง สิ่งท่ีมีค่าใดๆ ท่ีเคซีอีรับหรือให้ผู้ เก่ียวข้อทางธุรกิจ เพ่ือสร้างไมตรีจิต 

หรือความสมัพนัธ์ท่ีอยู่ในวิสยัท่ีกระทําได้ ในมูลค่าท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามธรรมเนียมประเพณี และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ดงันัน้ เพ่ือให้มั่นใจว่าการรับ หรือให้ ของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรอง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ทัง้ของภาครัฐและ

เอกชน เป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ได้เป็นไปเพ่ือคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน ท่ีอาจพิจารณาได้ว่า 

เป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น เคซีอีกําหนดแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการรับ หรือให้ ของขวญั ของกํานัล และการเลีย้งรับรอง 

ไว้ดงัต่อไปนี ้

1. การรับหรือให้ของขวญั ของกํานัล และการเลีย้งรับรอง สามารถกระทําได้ตามธรรมเนียมประเพณี แต่ต้องไม่ส่งผล

กระทบตอ่การดําเนินงานและการตดัสนิใจทางธรุกิจของเคซีอี และโดยท่ีบคุลากรของเคซีอีไม่ได้เรียกร้องหรือร้องขอ 

2. การรับหรือให้ของขวัญ ของกํานัล และการเลีย้งรับรอง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวัง

ผลประโยชน์หรือสิ่งอ่ืนใดเป็นการตอบแทน  

3. การรับหรือให้ของขวัญ ของกํานัล และการเลีย้งรับรอง ต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง นโยบาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบงัคบั และคู่มือต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของเคซีอี 

4. การให้ของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรอง ต้องกระทําในนามเคซีอีเท่านัน้  

5. การรับหรือให้ของขวัญ ของกํานัล และการเลีย้งรับรอง ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งหากมูลค่าการรับ 

หรือให้เกินกว่า 5,000 บาท หรือการรับในมูลค่าท่ีมากกว่า 10,000 บาท จากแหล่งเดียวภายในหนึ่งปีปฏิทิน  

ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ มีอํานาจทกุครัง้ 

ตวัอยา่งของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรองเป็นสิ่งท่ีบคุลากรของเคซีอีรับ/ให้ได้ มีดงันี ้

 สิ่งของโปรโมชั่น หรือสิ่งของสนับสนุนการขายทั่วไปในมูลค่าเล็กน้อย เช่น ปากกา สมุด ปฏิทิน แก้ว ท่ีมีตรา 

ของบริษัท เป็นต้น 

 ของขวญั หรือกระเช้าตามช่วงเทศกาลตา่งๆ  

 การเลีย้งรับรองเป็นมือ้อาหาร เพื่อพดูคยุธรุกิจ 

ตวัอยา่งของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรองเป็นสิ่งท่ีบคุลากรของเคซีอีไม่สามารถรับ/ให้ได้ มีดงันี ้

 เงินสดหรือสิ่งเทียบเทา่เงินสด 
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 การเลีย้งรับรองในสถานท่ีไม่เหมาะสม เช่น สถานบนัเทิง เป็นต้น 

 กิจกรรมบนัเทิง การดกีูฬา การใช้บ้านตากอากาศ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นประโยชน์สว่นตวั 

ทัง้นี ้บคุลากรของเคซีอีต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนการรับและให้ของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรอง ดงันี ้

1. การรับของขวญัและของกํานลั [สําหรับการรับในมูลค่าท่ีมากกว่า 5,000 บาทในครัง้เดียว หรือการรับในมูลค่าท่ี

มากกวา่ 10,000 บาท จากแหลง่เดียวภายในหนึง่ปีปฏิทิน] 

1.1 บุคลากรของเคซีอีท่ีรับของขวัญและของกํานัล จากผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจต้องจัดทําเอกสารการรับของขวัญ 

และของกํานลั โดยระบุช่ือของผู้ รับ (บุคลากรของเคซีอี) รายละเอียดและมลูค่าของขวญัและของกํานลั วนัท่ีรับ  

ช่ือและความสมัพนัธ์ของผู้ ให้กบัเคซีอี ตลอดจน วตัถปุระสงค์ของการให้แก่เคซีอี พร้อมแนบหลกัฐานหรือภาพถ่าย

ประกอบการพิจารณาทัง้หมดเสนอให้ผู้ อํานวยการสํานกับริหารพิจารณาอนมุติั 

1.2 ผู้ อํานวยการสอบทานเอกสารการรับของขวญัและของกํานัล เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์การรับของขวญัและ 

ของกํานลัเป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิในการรับ หรือให้ ของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรอง และดําเนินการ

อนมุตัิ หากของขวญัหรือของกํานลัท่ีได้รับ เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบริษัท 

1.3 ผู้ อํานวยการสํานกับริหารพิจารณาของขวญัหรือของกํานลัท่ีได้รับ เพ่ือระบวิุธีดําเนินการตอ่ของขวญัหรือของกํานลั

ท่ีได้รับ เช่น การให้หน่วยงานท่ีได้รับของขวัญหรือของกํานัลนําไปใช้ การเก็บของขวัญหรือของกํานัลไว้ 

เพ่ือจบัฉลากให้แก่บคุลากรของเคซีอีในช่วงเทศกาล หรือการนําไปบริจาค เป็นต้น 

1.5 สํานกับริหารทํารายงานสรุปการรับของขวญัหรือของกํานลัเสนอคณะกรรมการบริหารทกุไตรมาส 

1.6 ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการรับของขวัญหรือของกํานัลเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่า

กระบวนการรับของขวญัหรือของกํานลัมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

2. การให้ของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรอง 

2.1 ผู้ ร้องขอ จัดทําใบบนัทึกคําขอ โดยระบุช่ือหน่วยงานท่ีจะให้ รายละเอียด ปริมาณ และมูลค่าสําหรับของขวญั  

ของกํานลั หรือการเลีย้งรับรองท่ีจะให้ ตลอดจน วตัถปุระสงค์ของการให้ของขวญั ของกํานลั หรือการเลีย้งรับรอง 

พร้อมแนบเอกสาร พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาทัง้หมดเสนอให้ผู้ มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิตามระดบั

อํานาจอนมุตัิ ดงัตารางในหน้าถดัไป 
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วงเงนิในการอนุมัต ิ ผู้มีอาํนาจอนุมัต ิ

มากกวา่ 5,000 บาท แตไ่ม่เกิน 50,000 บาท ผู้ อํานวยการสํานกับริหาร 

50,000 บาทขึน้ไป ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

2.2 ผู้ มีอํานาจอนมุติัสอบทานใบบนัทกึคําขอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่วตัถปุระสงค์ของการให้ของขวญั ของกํานลั หรือการเลีย้ง

รับรองสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณาอนุมัติ หากการขอให้ของขวัญ ของกํานัล  

และการเลีย้งรับรองเป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบริษัท 

2.3 ผู้ ร้องขอ นําหลักฐานการให้ของขวัญ ของกํานัล หรือการเลีย้งรับรอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือขอบคุณ 

จากหน่วยงานรับของขวัญ ของกํานัล หรือการเลีย้งรับรอง หรือรูปถ่ายการให้ เป็นต้น ส่งให้แก่ฝ่ายการเงิน  

เพ่ือใช้ในการเบิกเงินและเป็นหลกัฐานการให้ของขวญั ของกํานลั และการเลีย้งรับรอง  

2.4 ฝ่ายการเงินสอบทานหลกัฐานการการให้ของขวญั ของกํานลั หรือการเลีย้งรับรอง รวมทัง้การอนมุติั ก่อนทําจ่าย

ให้แก่ผู้ ร้องขอ และจดัเก็บข้อมลูเข้าแฟ้มเอกสาร ในกรณีท่ี หลกัฐานไม่เพียงพอ ให้แจ้งผู้ ร้องขอเพ่ือขอข้อมลูหรือ

คําอธิบายเพิ่มเติม หากพิสจูน์ได้ว่าการให้ของขวญั ของกํานลั หรือการเลีย้งรับรอง ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ

ของเคซีอีหรือใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสําหรับการคอร์รัปชัน่ เคซีอีจะลงโทษผู้กระทําผิดตามมาตรการสงูสดุ 

2.5 ฝ่ายการเงินทํารายงานสรุปการให้ของขวญั ของกํานลั หรือการเลีย้งรับรองเสนอคณะกรรมการบริหารทกุไตรมาส 

2.6 ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการการให้ของขวัญ ของกํานัล หรือการเลีย้งรับรอง เป็นประจําทุกปี  

เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการการให้ของขวัญ ของกํานัล หรือการเลีย้งรับรอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

และการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

 


