บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนี ยริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

คู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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สำรบัญ
สำรจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
คำนิยำม
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
โครงสร้ำงผูร้ บั ผิดชอบ
แนวปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่
1. กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเพื่อกำรสำธำรณประโยชน์
2. กำรรับบริจำค
3. กำรให้เงินสนับสนุน
4. กำรรับเงินสนับสนุน
5. กระบวนกำรและกำรควบคุมในกำรพิจำรณำ
กำรขออนุมตั กิ ำรบริจำคและกำรให้เงินสนับสนุน
6. กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง
7. กำรให้ของขวัญ หรือให้กำรรับรอง
8. กำรรับของขวัญ หรือกำรรับกำรรับรอง
9. กำรรับส่วนลดจำกคู่คำ้
10.กำรลงทุนและกำรค้ำ
11. กำรกูเ้ งิน กำรให้ยมื เงิน กำรก่อภำระผูกพัน
12. กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
13. งำนบัญชีกำรเงิน
14. กำรป้องกันกำรฟอกเงิน
15. กำรปฏิบตั งิ ำน งำนทรัพยำกรบุคคล
16. กำรสื่อสำร กำรอบรม และกำรเปิดเผยข้อมูล
17. กำรบันทึกและเก็บรักษำข้อมูล
18. กระบวนกำรตรวจสอบ/กำรควบคุมภำยใน
19. กำรติดตำมและทบทวน
20. กำรแจ้งเบำะแส
ภำคผนวก
- แบบฟอร์มกำรแจ้งเบำะแส
- แบบฟอร์มรำยงำนกำรรับของขวัญ
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สำรจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด (เอสโก) มีปณิธำนในกำรดำเนินธุรกิจ กำรให้บริกำร
อย่ำงยังยื
่ น บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยไม่ เกี่ยวข้องกับกำร
ทุจริตและคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบ ตำมหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ทัง้ นี้ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่
ให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝำ่ ย และนำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ น
ด้วยปณิธำนดังกล่ำว คณะกรรมกำรบริษทั จึงมีดำริให้ เอสโก เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั กิ ำรของ
ภำคเอกชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ในปี 2559 และเห็นชอบให้มกี ำรปรับปรุงนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ จรรยำบรรณทำงธุรกิจของกรรมกำรและพนักงำน พร้อมทัง้ จัดทำ
คู่มอื มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปจั จุบนั และสำมำรถปฏิบตั ิ
ได้ รวมทัง้ จัดให้มกี ำรเผยแพร่นโยบำย และคู่มอื มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันทั
่ ง้ ภำยใน
และภำยนอก ทัง้ นี้ เอสโก มุ่งหมำยให้เ ป็ นองค์กรที่โปร่งใส และปรำศจำกกำรทุจริต และคอร์รปั ชัน่
กระผมเชื่อมันว่
่ ำนโยบำยและคู่มอื มำตรกำรต่อ ต้ำนกำรทุจริต และคอร์รปั ชันจะเป็
่
นกรอบที่ดีใ นกำร
ดำเนินงำนเพื่อนำพำองค์กรไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ น

นำยวิ ชญะ ประเสริ ฐลำภ
25 พฤษภำคม 2559
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คำนิ ยำม
กำรทุจริต (Fraud) หมำยถึง กำรยักยอกเงินหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
(Asset Misappropriation) รวมถึงกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อได้มำซึง่ ประโยชน์ส่วนตน รวมถึงกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยโดยทุจริต
คอร์รปั ชัน่ (Corruption) หมำยถึง กำรให้หรือรับสินบน กำรให้หรือรับของขวัญหรือบริกำร
กำรเรียกรับ หรือเสนอให้ทรัพย์สนิ หรือเงินทอง รวมถึงประโยชน์อ่นื ใดโดยมิชอบ เพื่อให้เจ้ำหน้ำของรัฐ
หรือบุคคลอื่นใดทีท่ ำธุรกิจกับบริษทั ละเว้นกำรปฏิบตั ใิ นตำแหน่งหน้ำที่ หรือใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่
โดยมิชอบ หรือฝำ่ ฝืนกฎหมำย จริยธรรม หรือจำรีตทำงกำรค้ำทีใ่ ห้กระทำได้ ทัง้ นี้รวมถึงกำรกระทำที่
เป็นควำมขัดแย้งทำงด้ำนผลประโยชน์ เพื่อแสวงหำประโยชน์อนั มิควรได้ ไม่ว่ำจะเพื่อประโยชน์ต่อ
บริษทั ตนเอง ครอบครัวและคนรูจ้ กั
สำหรับกำรให้และกำรรับ ตำมกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือกิจกรรม อันเป็ นสำธำรณประโยชน์ของท้องถิน่ หรือจำรีตทำงกำรค้ำสำมำรถกระทำได้
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นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รปั ชัน่
้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันในทุ
บริษทั มีควำมมุง่ มันในกำรป
่
่ กรูปแบบทัง้
ทำงตรงหรือทำงอ้อม และ เพื่อให้กำรดำเนินกำรทำงธุรกิจทีอ่ ำจมีควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
ได้รบั กำรพิจำรณำและปฏิบตั อิ ย่ำงรอบคอบ บริษทั จึงได้จดั ทำ “นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน”
่
เป็นลำยลักษณ์อกั ษรขึน้ โดยกำหนดให้บริษทั ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
เพื่อมุง่ มันที
่ จ่ ะผลักดันและรักษำวัฒนธรรม องค์กรโดยยึดมันว่
่ ำ “กำรทุจริ ตและคอร์รปั ชันเป็
่ นสิ่ งที่
ยอมรับไม่ได้ในกำรทำธุรกรรมทัง้ กับภำครัฐและภำคเอกชน”
คำนิ ยำม
กำรทุจริ ต หมำยถึง กำรยักยอกเงินหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน (Asset Misappropriation)
รวมถึง กำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อได้มำซึง่ ประโยชน์ส่วนตน รวมถึงกำรเบิกค่ำใช้จำ่ ยโดยทุจริต
คอร์รปั ชัน่ (Corruption) หมำยถึง กำรให้หรือรับสินบน กำรให้หรือรับของขวัญหรือบริกำร กำรเรียกรับ
หรือเสนอให้ทรัพย์สนิ หรือเงินทอง รวมถึงประโยชน์อ่นื ใดโดยมิชอบ เพื่อให้เจ้ำหน้ำของรัฐหรือบุคคลอื่น
ใดทีท่ ำธุรกิจกับบริษทั ละเว้นกำรปฏิบตั ใิ นตำแหน่งหน้ำที่ หรือใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำทีโ่ ดยมิชอบ
หรือฝำ่ ฝืนกฎหมำย จริยธรรม หรือจำรีตทำงกำรค้ำทีใ่ ห้กระทำได้ ทัง้ นี้รวมถึงกำรกระทำทีเ่ ป็ นควำม
ขัดแย้งทำงด้ำนผลประโยชน์ เพื่อแสวงหำประโยชน์อนั มิควรได้ ไม่ว่ำจะเพื่อประโยชน์ต่อบริษทั ตนเอง
ครอบครัวและคนรูจ้ กั
แนวทำงกำรปฏิ บตั ิ
1. กรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รปั ชัน่ และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชันทั
่ ง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ทงั ้ ต่อบริษทั ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และ
ต่อคนรูจ้ กั
2. กำรให้ หรือรับ ของขวัญ ของกำนัล กำรเลีย้ งรับรอง ต้องกระทำอย่ำงเปิดเผย โปร่งใส
3. กำรให้เงินบริจำค หรือเงินสนับสนุ นต้องมีวตั ถุประสงค์ชดั เจน เป็ นไปอย่ำงโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ นอกจำกนี้เงินสนับสนุ นทำงกำรเมืองจะต้องโปร่งใสและเป็ นไปตำมกฎหมำยที่
สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้เท่ำนัน้
4. ไม่ให้สนิ บนทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม กับเจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือตัวแทน
ของรัฐหรือผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง หรือภำคเอกชน เพื่อให้มกี ำรตอบแทนกำรปฏิบตั ทิ เ่ี อือ้ ประโยชน์
ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกีย่ วกับงำนบริษทั
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5. ไม่รบั สินบนทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม จำกเจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือตัวแทน
ของรัฐหรือผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง หรือภำคเอกชน เพื่อเอือ้ ประโยชน์ต่อข้อตกลงหรือสัญญำทำงธุรกิจ
กำรจัดซือ้ จัดจ้ำงต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสตำมระเบียบและกระบวนกำรของบริษทั
6. พนักงำนทุกระดับถือเป็ นหน้ำทีใ่ นกำรแจ้งเบำะแสไปยังผูบ้ งั คับบัญชำ หรือบุคคลทีร่ ะบุไว้ใน
ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส หำกพบพฤติกรรมทีอ่ ำจส่อถึงกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ รวมถึงให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำกับ
ผูบ้ งั คับบัญชำ หรือบุคคลทีก่ ำหนดให้ทำหน้ำทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำม
จรรยำบรรณผ่ำนช่องทำงต่ำงๆทีก่ ำหนดไว้
7. บริษทั จะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงำนทีป่ ฏิเสธ หรือแจ้งเบำะแสเรือ่ งกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั จะต้องไม่มพี นักงำนรำยใดทีจ่ ะถูกลดขัน้ ถูกลงโทษ หรือได้รบั
ผลกระทบในทำงลบ โดยบริษทั จะใช้มำตรกำรคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใ่ี ห้ควำมร่วมมือ ใน
กำรรำยงำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ดังทีป่ รำกฎในวิธปี ฏิบตั ใิ นกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน
8. ผูท้ ฝ่ี ำ่ ฝืนข้อกำหนดเรือ่ งกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั จะต้องได้รบั กำร
พิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบ คำสังของบริ
่
ษทั และได้รบั โทษตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
9. บริษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรสื่อสำร และประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงควำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจ
แก่กรรมกำรบริษทั พนักงำนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั ในเรือ่ งทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำม
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
1. คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1) กำหนดนโยบำยและกำกับดูแลเรือ่ งกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันในบริ
่
ษทั ตำมควำม
เหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้อมของบริษทั วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นกรอบใน
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ด้วยควำมซื่อสัตย์ เป็ นธรรมและโปร่งใส
2) ให้ควำมเห็นชอบระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบ
ภำยใน และระบบบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ให้มนใจว่
ั ่ ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุม เหมำะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ
3) ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่ำง โดยกำรแสดงควำมซื่อสัตย์ มุง่ มัน่ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุก
รูปแบบ
4) สร้ำงและปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กรในกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี เพื่อช่วยป้องกันและ
ปรำบปรำม กำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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2. ฝ่ ำยบริ หำร มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1) สอบทำนนโยบำยและแนวปฏิบตั เิ รือ่ งกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ รวมถึงกำร
เปลีย่ นแปลงนโยบำยและแนวปฏิบตั ดิ งั กล่ำว ทีค่ ณะทำงำนต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
จัดทำ ให้มคี วำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้อมของบริษทั วัฒนธรรมองค์กร
และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่ออนุมตั ิ
2) สอบทำนปจั จัยและสำเหตุทอ่ี ำจทำให้เกิดควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันที
่ ส่ ำคัญ
ของบริษทั ตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงมำตรกำรป้องกันควำมเสีย่ งใน
เรือ่ งดังกล่ำว
3) ให้มกี ำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีอย่ำงโปร่งใส
4) จัดให้มกี ำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันในหน่
่
วยงำน
และกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนทีอ่ ยูใ่ นควำมรับผิดชอบ
5) ปฏิบตั ติ นและส่งเสริมจริยธรรม จรรยำบรรณ เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้กบั พนักงำน กำหนดให้ม ี
ระบบและให้กำรส่งเสริมและสนับสนุ นนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ เพื่อสื่อสำร
ไปยังพนักงำนและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝำ่ ย รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและ
มำตรกำรต่ำงๆ กำหนดขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนเพื่อป้องกันกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ เช่น กำร
แบ่งแยกหน้ำทีข่ องผูป้ ฏิบตั งิ ำน เพื่อให้มกี ำรสอบยันควำมถูกต้องสมบูรณ์ระหว่ำงกันและ
กำรจัดทำเอกสำรหลักฐำน
6) สอบทำนและติดตำมกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำเป็ นไปตำมนโยบำยกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศและคำสังต่
่ ำง ๆ ของบริษทั
7) ติดตำมและรำยงำนกรณีทุจริตและคอร์รปั ชัน่ หรือกำรร้องเรียน ต่อคณะกรรมกำรบริษทั
ตำมควำมเหมำะสม แล้วแต่กรณี
8) ส่งเสริม สร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ ส่วนรวม เชิดชูคนดีและต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
9) สนับสนุ นคณะทำงำนต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ในกำรสร้ำงควำมตระหนัก และ
สื่อสำรช่องทำงกำรรำยงำน กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและคอร์รปั ชันให้
่ กบั พนักงำนทรำบ
10) ส่งเสริมให้บริษทั มีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีป่ รำศจำกกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ปกป้องพนักงำนที่
ปฏิเสธกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ เช่น ไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษหรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำน
ทีป่ ฏิเสธกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ แม้ว่ำกำรกระทำนัน้ จะทำให้บริษทั สูญเสียโอกำสทำง
ธุรกิจก็ตำม
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3. คณะทำงำนต่ อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชั่ น
1) ประเมินและทบทวนปจั จัยและสำเหตุทอ่ี ำจทำให้เกิดควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชันที
่ ส่ ำคัญของบริษทั ตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงมำตรกำร
ป้องกันควำมเสีย่ งในเรือ่ งดังกล่ำว
2) จัดทำและทบทวนแนวปฏิบตั เิ รือ่ งกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้เหมำะสมกับ
ลักษณะและสภำพกำรประกอบธุรกิจของบริษทั เพื่อนำเสนอฝำ่ ยบริหำร
3) รำยงำนกรณีทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ต่อฝำ่ ยบริหำร เพื่อหำทำงแก้ไขและป้องกัน
4) สอบทำนปจั จัยและสำเหตุทอ่ี ำจทำให้เกิดควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันที
่ ส่ ำคัญ
ของบริษทั ตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงมำตรกำรป้องกันควำมเสีย่ งใน
เรือ่ งดังกล่ำว
4. พนักงำน
1) ปฏิบตั ติ ำมนโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสังต่
่ ำง ๆ ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ จรรยำบรรณของพนักงำน
2) รำยงำนหรือร้องเรียน เหตุกำรณ์ทน่ี ่ ำสงสัย หรือพฤติกรรมกำรทุจริตและคอร์รปั ชันของ
่
คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำรและพนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอก เช่น คู่คำ้ ลูกค้ำ และ
ผูเ้ กีย่ วข้อง ฯลฯ ตำมช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสทีบ่ ริษทั กำหนด
3) สนับสนุ นและให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
4) สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้ปรำศจำกกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนเห็นคุณค่ำของกำร
ประพฤติปฏิบตั ติ นตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม
5) พนักงำนทุกคนทุกระดับต้องเปิดเผยรำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั
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โครงสร้ำงผู้รบั ผิดชอบเรื่องกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์รปั ชัน่

คณะกรรมกำรบริ ษทั

ฝ่ ำยบริ หำร

คณะทำงำนต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รปั ชัน่

พนักงำน

ขอบเขตกำรบังคับใช้
ขอบเขตกำรบังคับใช้ของนโยบำยนี้ ให้มผี ลบังคับใช้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
กำรนำมำตรกำรไปปฏิ บตั ิ โดยบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
เอสโก สนับสนุนให้บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม กิจกำรร่วมค้ำ ผูร้ ว่ มทุน และคู่คำ้ นำนโยบำยกำรต่อต้ำน
คอร์รปั ชันไปเป็
่
นแนวทำงปฏิบตั ิ
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แนวปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำยต่ อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รปั ชัน่
เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนมีควำมเข้ำใจและปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชันไปในแนวทำงเดี
่
ยวกัน คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้จ ดั ทำคู่ม ือ กำรต่ อ ต้ำนกำรทุจ ริต และ
คอร์รปั ชัน่ ซึง่ กำหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชัน่ ดังนี้
1.

กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศลและเพื่อกำรสำธำรณประโยชน์

เอสโกมีนโยบำยบริจำคเพื่อสำธำรณประโยชน์แก่หน่ วยงำนอื่นหรือองค์กร โดยอำนำจอนุ มตั ิ
กำรบริจำคเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในตำรำงอำนำจดำเนินกำร
นอกจำกนี้ เอสโกจะใช้ควำมระมัดระวัง ในกำรบริจำคทัง้ ที่เป็ นเงิน หรือ สิง่ ของและทรัพยำกร
ต่ำงๆ ตำมคำขอกำรสนับสนุ นเพรำะกำรบริจำคอำจถูกพิจำรณำว่ำเป็ นกำรให้สนิ บนทำงอ้อมเพื่อที่จะ
ได้รบั หรือรักษำไว้ซง่ึ สัญญำธุรกิจ กำรอนุ ญำตของรัฐบำล ข้อวินิจฉัยทีท่ ำให้ได้ประโยชน์ดำ้ นภำษีหรือ
ศุลกำกร หรือเกิดควำมได้เปรียบทำงธุรกิจทีไ่ ม่เหมำะสม
2.

กำรรับบริ จำค

เอสโกไม่มนี โยบำยในกำรรับบริจำคทัง้ ทีเ่ ป็ นเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็ นจำกองค์กรใด
ทัง้ จำกภำครัฐ และภำคเอกชน
3.

กำรให้เงิ นสนับสนุน

กำรให้เงินสนับสนุน หมำยถึงเงินทีจ่ ำ่ ยให้ลกู ค้ำ คู่คำ้ ผูร้ ่วมทุน หรือบุคคลอื่น อย่ำงสมเหตุสมผล
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ชื่อเสียงของเอสโก หรือช่วยกระชับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ และเหมำะสม
แก่โอกำส มีควำมโปร่งใส มีหลักฐำนเพื่อบันทึกบัญชีไ ด้ สำมำรถระบุถงึ บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง รำยละเอียด
กิจกรรมนัน้ และจำนวนเงินทีส่ นับสนุน
เอสโกได้กำหนดให้มกี ระบวนกำรควบคุม กำรตรวจสอบ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรใช้เงินสนับสนุ น
ไม่ได้ใช้ไปเป็นข้ออ้ำงสำหรับปิดบังกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ มีขนั ้ ตอนกำรอนุ มตั แิ ละกำรใช้เงินสนับสนุ น
สอดคล้องกับกระบวนกำรควบคุมภำยใน
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4.

กำรรับเงิ นสนับสนุน

เอสโกไม่มนี โยบำยในกำรรับเงินสนับสนุ นจำกลูกค้ำ คู่คำ้ ผูร้ ่วมทุน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเพื่อ
วัตถุประสงค์ใดก็ตำม
5.

กระบวนกำรและกำรควบคุมในกำรพิ จำรณำ กำรขออนุมตั ิ กำรบริ จำคและกำรให้เงิ น
สนับสนุน
1.
2.
3.
4.

กำรบริจำคและกำรให้เงินสนับสนุ นต้องสอดคล้องกับนโยบำยของเอสโก
มีกำรกำหนดวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจนในกำรบริจำคและให้เงินสนับสนุนเหล่ำนัน้
มีกำรกำหนดระยะเวลำเริม่ ต้นและสิน้ สุดของกิจกรรม
มีรำยชื่อบุคคล หน่วยงำน หรือ องค์กรทีเ่ ฉพำะเจำะจงในกำรรับบริจำค หรือรับกำรสนับสนุ น
ไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่ำงๆ โดยในกำรขออนุมตั จิ ะต้องระบุช่อื บุคคล หน่ วยงำน หรือ องค์กร
ดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน
5. ต้องมีหลักฐำนกำรรับสิง่ ของหรือใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกต้องหรือหลักฐำนกำรรับเงินอื่น เช่น
หนังสือขอบคุณ เป็นต้น
6. อำนำจกำรอนุ มตั ิ เป็ นไปตำมระเบียบของเอสโก โดยใช้ “ตำรำงอำนำจดำเนินกำร” เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำ
6.

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรให้กำรสนับสนุ นพรรคกำรเมือง ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินหรือ
มิใ ช่ต ัว เงิน อันหมำยรวมถึงกำรให้ยมื หรือ บริจำคอุ ปกรณ์ กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีโดยไม่ค ิด
ค่ำบริกำร รวมทัง้ กำรโฆษณำส่งเสริม หรือสนับสนุ นพรรคกำรเมือง และ/หรือ กำรส่งเสริมให้พนักงำน
เข้ำร่วมกิจกรรมของพรรคกำรเมืองในนำมของบริษทั เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบทำงธุรกิจกำรค้ำ
ทัง้ นี้ เอสโกมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เอสโกจะไม่ให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองกับพรรคกำรเมืองใดๆทุกรูปแบบ
2. เอสโกถือ ว่ ำพนัก งำนมีส ิท ธิแ ละหน้ ำที่ท่จี ะเข้ำไปมีส่ ว นร่ว มหรือ สนับ สนุ นกิจกรรมทำง
กำรเมืองต่ำงๆ ได้อย่ำงอิสระเป็นกำรส่วนตัว โดยไม่ใช้ทรัพย์สนิ และเวลำของเอสโก ในกำร
กระทำดังกล่ำว
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7.

กำรให้ของขวัญ หรือให้กำรรับรอง

เอสโกไม่มนี โยบำยที่จะให้ของขวัญในรูปแบบใดๆ หรือที่เป็ น เงินสดกับผู้ท่ที ำธุรกิจกับเอสโก
เว้น แต่ ก ำรให้ข องขวัญ และให้ ก ำรรับ รองตำมประเพณี นิ ย มที่อ ยู่ใ นเกณฑ์พ อสมควร เพื่อ รัก ษำ
ควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูท้ ำธุรกิจ โดยไม่หวังทีจ่ ะได้รบั กำรบริกำรหรือสิง่ ตอบแทนโดยเฉพำะเจำะจงทีไ่ ม่
ถูกต้องตำมหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจ กำรให้ของขวัญและให้กำรรับรอง ควรเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ดังนี้
1. ต้องเป็นไปตำมประเพณีนิยม ซึง่ มีธรรมเนียมปฏิบตั อิ ยู่โดยจะต้องกระทำด้วยควำมโปร่งใส
2. ต้องเป็นไปโดยประมำณ และเหมำะสมกับโอกำส
3. ต้องไม่ขดั กับกฎหมำย ข้อบังคับ และเป็นไปตำมจรรยำบรรณและนโยบำยของเอสโก
8.

กำรรับของขวัญ หรือกำรรับกำรรับรอง
1. กำรรับของขวัญทีม่ มี ลู ค่ำเกิน 10,000 บำท ต้องปฏิเสธกำรรับ หำกไม่สำมำรถปฏิเสธกำรรับ
ได้ ผูร้ บั ของขวัญจะต้องรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำสูงสุดตำมสำยงำน โดยใช้แบบรำยงำนกำร
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่นื ใด เพื่อส่งมอบให้เป็ นทรัพย์สนิ ของเอสโก ภำยในไม่เกิน 7 วัน
นับจำกวันทีร่ บั หำกของขวัญทีไ่ ด้รบั นัน้ เป็นเงินสด ให้ปฏิเสธกำรรับทุกกรณี
2. กำรรับของขวัญจำกกำรจับฉลำก สำมำรถรับของขวัญได้ หำกกำรให้ของขวัญดังกล่ำวไม่ได้
เป็นกำรให้เฉพำะเจำะจง เพรำะถือว่ำเป็นกำรให้ในลักษณะบุคคลทัวไป
่
3. กำรรับสิง่ ของ อันเนื่องจำกกำรส่งเสริมกำรขำย จะต้องไม่ใช่กำรรับสินบนเพื่อให้ได้มำซึ่ง
ข้อ ตกลงในกำรท ำธุ ร กิจ ร่ว มกัน และไม่เ ป็ น กำรรับ เพื่อ ผลประโยชน์ ข องบุ ค คลใด โดย
สำมำรถรับได้ในกรณีทเ่ี ป็ นกำรให้และรับ ระหว่ำงบริษทั ต่อบริษทั โดยไม่ขดั ต่อนโยบำยใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ และมีเอกสำรกำรรับทีช่ ดั เจน สำมำรถตรวจสอบได้
4. กำรรับกำรรับรอง ควรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
4.1 ต้องเป็นไปตำมประเพณีนิยม ซึง่ มีธรรมเนียมปฏิบตั อิ ยูโ่ ดยจะต้องกระทำด้วยควำม
โปร่งใส
4.2 ต้องเป็นไปโดยประมำณ และเหมำะสมกับโอกำส
4.3 ต้องไม่ขดั กับกฎหมำย ข้อบังคับ และเป็นไปตำมจรรยำบรรณและนโยบำยของเอสโก
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9.

กำรรับส่วนลดจำกคู่ค้ำ

กำรรับส่วนลดจำกคู่ค้ำทัง้ ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดที่มมี ลู ค่ำ ควรเป็ นไปตำมหลักปฏิบตั ิ
ทำงธุรกิจปกติ โดยไม่มวี ตั ถุประสงค์ท่ไี ม่เหมำะสม และให้นำข้อพึ งปฏิบตั กิ ำรรับของขวัญและกำรรับ
กำรรับรองจำกคู่คำ้ มำใช้ในกรณีน้ดี ว้ ย
10.

กำรลงทุนและกำรค้ำ

เอสโกมีนโยบำยกำรลงทุนที่ยดึ มันกรอบกติ
่
กำกำรแข่งขันที่ดี ให้ควำมเป็ นธรรม และดำเนิน
ธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรลงทุนเพิม่ /ลด หรือลงทุนในธุรกิจใหม่ จะต้องผ่ำนขัน้ ตอน
กำรอนุมตั ติ ำมอำนำจดำเนินกำรของกลุ่มเอ็กโก
เอสโกจะดำเนินกำรค้ำและกำรปฏิบตั ติ ่อคู่ค้ำ โดยปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณของเอสโกที่มตี ่อผู้ม ี
ส่วนได้เสีย เอสโกไม่มนี โยบำยเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน หรือผลประโยชน์อ่นื
ใดกับผู้ใดหรือหน่ วยงำนใด เพื่อให้ได้มำซึ่งสัญญำทำงธุรกิจ สิทธิประโยชน์ กำรปฏิบตั หิ รือละเว้นกำร
ปฏิบตั ใิ ดๆ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือจริยธรรมทีด่ ี
11.

กำรกู้เงิ น กำรให้ยืมเงิ น กำรก่อภำระผูกพัน

เอสโกได้กำหนดขัน้ ตอนกำรกู้เงิน กำรให้ยมื เงิน กำรก่อภำระผูกพันระหว่ำงเอสโกกับบุคคลอื่น
เป็ นไปตำมตำรำงอำนำจดำเนินกำรของเอสโก และกำรคิดผลประโยชน์หรือดอกเบีย้ ระหว่ำงกันเป็ นไป
อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์รำยกำรระหว่ำงกันของกลุ่มเอ็กโกและตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
เอสโกไม่มนี โยบำยเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน หรือผลประโยชน์อ่นื ใด
แก่ผใู้ ดหรือหน่ วยงำนใด เพื่อให้ได้มำซึง่ สัญญำกู้เงิน หรือให้กู้เงิน หรือทำให้เกิด/สิน้ ไปซึง่ ภำระผูกพัน
ต่อเอสโก ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือจริยธรรมทีด่ ี
12.

กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง

เอสโกจัดให้มกี ำรจัดซือ้ จัดจ้ำงอย่ำงเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ำยและโปร่งใส โดยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ต้อง
นำเสนอให้ผู้มอี ำนำจอนุ มตั ติ ำมตำรำงอำนำจดำเนินกำรของเอสโก และจะต้องเป็ นไปตำมระเบียบว่ำ
ด้วยกำรจัดหำและจ้ำงทีป่ รึกษำ และคำสังที
่ เ่ กีย่ วข้อง
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เอสโกไม่มนี โยบำยเรียกหรือรับ ผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดแก่ผู้ขำยหรือ
ผูใ้ ห้บริกำร เพื่อทีจ่ ะรับทรัพย์สนิ หรือวัสดุอุปกรณ์ทม่ี สี ภำพหรือคุณสมบัตไิ ม่ได้มำตรฐำนหรือไม่ตรงตำม
ใบสังซื
่ อ้ หรือเพื่อทีจ่ ะรับกำรบริกำรทีไ่ ม่มคี ุณภำพและไม่ตรงตำมข้อตกลง
เอสโกให้ค วำมส ำคัญ กับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ อย่ ำ งมีจ ริ ย ธรรม โปร่ ง ใส ปรำศจำกกำรทุ จ ริต
คอร์รปั ชัน่ ให้ควำมเคำรพสิทธิมนุษยชน ดูแลอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และกำรบริหำรจัดกำร
สิง่ แวดล้อม โดยให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อกำหนด และกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ คัดเลือกคู่คำ้
อย่ำงเป็นธรรม และสนับสนุนคู่คำ้ ทีด่ ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส
13.

งำนบัญชีกำรเงิ น

กำรรับ-จ่ำยเงิ น
เอสโกมีขอ้ ปฏิบตั ใิ นกำรรับหรือจ่ำยเงิน ดังนี้
1. กำรรับเงิ นจำกลูกค้ำ นิ ติบคุ คลหรือบุคคลอื่นใด
1.1 ก่อนกำรรับเงิน ฝำ่ ยกำรเงินต้องทรำบทุกครัง้ ว่ำเป็ นกำรรับเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด และ
มีเหตุอนั ควรให้รบั เงินจำนวนดังกล่ำว
1.2 ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใด จำกผู้จ่ำยเงินเพื่อที่จะ
ชะลอกำรรับเงินของเอสโก หรือทำให้เอสโกเกิดควำมเสียหำยจำกกำรไม่ได้รบั เงินหรือ
ได้รบั ล่ำช้ำหรือได้รบั ไม่เต็มจำนวน
2. กำรจ่ำยเงิ นให้กบั เจ้ำหนี้ นิ ติบคุ คลหรือบุคคลอื่นใด
2.1 ก่อนกำรจ่ำยเงินทุกครัง้ ต้องมีกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินดังกล่ำวเพื่อวัตถุประสงค์ใด
และต้องผ่ำนกำรบันทึกบัญชีจำกฝ่ำยบัญชี และเป็ นรำยกำรทีถ่ ูกต้องตำมหลักกำรบัญชี
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกพบรำยกำรที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม ให้รำยงำนให้
ผูบ้ งั คับบัญชำทรำบและ หำแนวทำงป้องกันและแก้ไขให้ถูกต้องตำมหลักกำรบัญชีและ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 ในกำรจ่ำยเงินทุกครัง้ กำรอนุ มตั สิ งจ่
ั ่ ำยให้เป็ นไปตำมตำรำงอำนำจดำเนินกำร และต้อง
ได้รบั หลักฐำนกำรจ่ำยเงินทีถ่ ูกต้องตำมกฎหมำย (ประมวลรัษฎำกร)
2.3 ให้ปฏิบตั ติ ่อเจ้ำหนี้หรือผู้รบั เงินในลักษณะที่เท่ำเทียมกัน โดยชำระเงินตำมเงื่อนไข
ธุ ร กิจ ที่เ หมำะสม ไม่เ ลือ กปฏิบ ัติกับ เจ้ำ หนี้ ห รือ ผู้ร บั เงิน รำยใดด้ว ยควำมอคติห รือ
ลำเอียง
2.4 ไม่เรียกหรือรับไม่เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดกับเจ้ำหนี้
หรือผูร้ บั เงินในอันทีจ่ ะทำให้เอสโกเกิดควำมเสียหำย
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14.

กำรป้ องกันกำรฟอกเงิ น

เอสโก จะไม่รบั โอน หรือ เปลี่ยนสภำพทรัพย์สนิ หรือสนับสนุ นให้มกี ำรรับ โอน หรือ เปลี่ยน
สภำพทรัพ ย์ส ิน ต่ ำ ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรกระท ำควำมผิด ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรป้ องกัน และ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เพื่อป้องกันไม่ใ ห้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้เ อสโกเป็ นช่อ งทำงหรือเป็ นเครื่องมือ ในกำร
ถ่ำยเท ปกปิด หรืออำพรำงแหล่งทีม่ ำของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
15.

กำรปฏิ บตั ิ งำน งำนทรัพยำกรบุคคล

กระบวนกำรบริห ำรงำนบุ ค คลของเอสโก ได้ค รอบคลุ ม ถึง นโยบำยต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริต และ
คอร์รปั ชัน่ เริม่ ตัง้ แต่ กำรสรรหำ กำรคัดเลือกบุคลำกร กำรจ้ำงงำน กำรปฐมนิเทศ กำรพัฒนำบุคลำกร
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรโอนย้ำยงำน กำรเลื่อนตำแหน่ ง กำรสอบสวน กำรลงโทษพนักงำน
กำรร้อ งทุ ก ข์ กำรสื่อ สำรซึ่ง ระบุ ไ ว้ใ นระเบีย บว่ ำ ด้ว ยข้อ บัง คับ เกี่ย วกับ กำรบริห ำรงำนบุ ค คล และ
จรรยำบรรณพนักงำน
16.

กำรสื่อสำร กำรอบรม และกำรเปิ ดเผยข้อมูล

เอสโกจะสื่อสำรทัง้ ภำยในและภำยนอกเกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบตั ิกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รปั ชัน่ รวมถึงช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส และข้อมูลต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงำน ผูบ้ ริหำร ผู้
ถือหุน้ ลูกค้ำ คู่คำ้ ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทำงธุรกิจได้รบั ทรำบ โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
อำทิเช่น กำรประชุมของฝ่ำยบริหำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำรพบปะพนักงำน กำรสอดแทรกในกำรจัดอบรม
ให้กรรมกำร กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ และกำรจัดอบรมพนักงำนหรือกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ กำรแจ้ง
ผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ เว็บไซต์บริษทั รำยงำนประจำปี หรือวิธกี ำรอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
เพื่อ ให้มกี ำรนำไปปฏิบตั ิอ ย่ำงจริงจัง และเพื่อ ให้มนใจว่
ั ่ ำบริษัทมีท รัพยำกรและบุค ล ำกรที่มที กั ษะ
เพียงพอต่อกำรนำมำตรกำรไปปฏิบตั ใิ ช้
นอกจำกนี้ เอสโกจะสื่อสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันให้
่ แก่พนั ธมิตรทำงธุรกิจ
ได้แก่ กิจกำรร่วมค้ำ ผูร้ ่วมทุน และคู่คำ้ เป็ นต้น เพื่อทรำบตัง้ แต่เริม่ ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและในภำยหลัง
ตำมควำมเหมำะสม
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17.

กำรบันทึกและเก็บรักษำข้อมูล

เอสโกมีนโยบำยปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน หลักกำร รวมทัง้ กฎหมำยที่บงั คับใช้เกี่ยวกับรำยงำน
ข้อ มูล บัญ ชี และกำรเงิน และเอสโกไม่ยอมให้มกี ำรบันทึกข้อมูลที่เป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อ ง หรือทำกำร
ตกแต่งบัญชี รวมทัง้ จะต้องไม่มบี ญ
ั ชีนอกงบกำรเงินเพื่อใช้สนับสนุ นหรือปกปิดกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
เอสโกมีระบบกำรเก็บรักษำและป้องกันข้อมูล โดยกำรกำหนดสิทธิของบุคคลในกำรเข้ำถึงข้อมูล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ จัดเก็บเอกสำร บันทึกต่ำงๆ และรำยงำนทำงกำรเงินเป็ นหมวดหมู่ เพื่อให้
มันใจว่
่ ำข้อมูลดังกล่ำวมีระบบกำรเก็บรักษำทีม่ ปี ระสิทธิภำพ สำมำรถตรวจสอบได้
18.

กระบวนกำรตรวจสอบ/กำรควบคุมภำยใน

เอสโกได้จดั ให้มกี ระบวนกำรตรวจสอบภำยในเป็ นประจำทุกปี จำกหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
(ฝตน.) ของกลุ่มเอ็กโก โดยให้ควำมเป็ นอิสระและไม่จำกัดขอบเขตแก่ผตู้ รวจสอบในกำรปฏิบตั งิ ำน ซึง่
ฝตน. ได้ตรวจสอบตำมตำรำงอำนำจดำเนินกำร คำสังต่
่ ำงๆ ซึ่งครอบคลุมเรื่อง กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รปั ชันแล้
่ ว นอกจำกนี้ยงั มีกำรตรวจสอบบัญชีโดยผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุ ญำตทุกไตรมำสและ
ทุกปีตำมข้อกำหนดของกลุ่มเอ็กโก
บริษทั กำหนดขัน้ ตอนกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ดังนี้
1) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเด็นที่พบต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเอ็กโก
2) หำกพบว่ ำ มีป ระเด็น เร่ ง ด่ ว น ฝ่ ำ ยตรวจสอบภำยในจะแจ้ง ตรงไปยัง ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบเอ็กโกทันที
3) คณะกรรมกำรตรวจสอบเอ็กโก จะเป็ นผูท้ ำหน้ำทีร่ ำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร
บริษทั ต่อไป
19.

กำรติ ดตำมและทบทวน

เอสโกก ำหนดให้ม ีก ำรติด ตำมตำมกำรปฏิบ ัติง ำนตำมนโยบำยกำรต่ อ ต้ำ นกำร ทุ จ ริต และ
คอร์รปั ชันอย่
่ ำงสม่ำเสมอ โดยผ่ำนกระบวนกำรกำรตรวจสอบภำยใน และหำกพบประเด็น หรือพบควำม
เสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ จะนำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยบริหำรเพื่อทบทวนปรับปรุงคู่มอื มำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันให้
่ มคี วำมเหมำะสมต่อไป
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20.

กำรแจ้งเบำะแส

เอสโก สนับสนุ นให้พนักงำนของบริษทั และผู้มสี ่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลกำร
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดแี ละจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
รวมทัง้ รำยงำนและร้องเรียนกำรกระทำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณหรือพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำร
ทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในองค์กร เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจมีควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ
มำกยิง่ ขึน้ ดังนัน้ เอสโกจึงกำหนดเป็นมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแส รวมทัง้ จัดให้มกี ลไกในกำรคุม้ ครอง
ผูแ้ จ้งเบำะแส และผูถ้ ูกร้องเรียนและให้ควำมสำคัญกับกำรเก็บข้อมูลกำรแจ้งเบำะแสเป็ นควำมลับ ซึง่ จะ
รับรู้เ ฉพำะในกลุ่ มบุค คลที่ไ ด้รบั มอบหมำยและเกี่ยวข้อ งด้ว ยเท่ำนัน้ เพื่อ สร้ำงควำมมันใจแก่
่
ผู้ แจ้ง
เบำะแส ดังนี้
มำตรกำรกำรแจ้งเบำะแส
1. เรื่องที่สำมำรถแจ้งเบำะแส เอสโกสนับสนุ นให้พนักงำนทุกคนและผูม้ สี ่วนได้เสียแจ้งเบำะแสให้
บริษทั ทรำบโดยทันทีหำกพบกำรประพฤติผดิ หรือพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ำมีกำรกระทำผิดในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
 กำรปฏิบตั ทิ ่ไี ม่ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ จรรยำบรรณในกำรทำ
ธุรกิจ
 กำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
 กำรดำเนินกำรอันควรสงสัยเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน กำรบัญชี กำรเงิน รวมถึงกำรควบคุมและกำร
ตรวจสอบ
2. คำจำกัดควำม
2.1 “กำรแจ้งเบำะแส” หมำยถึง กำรให้ขอ้ มูลต่อบริษทั เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรที่เชื่อได้ว่ำมีกำร
กระทำผิดตำมข้อ 1
2.2 “ผูแ้ จ้งเบำะแส” หมำยถึง กรรมกำร พนักงำน ผูม้ สี ่วนได้เสีย หรือ บุคคลภำยนอก
2.3 “ผู้รบั แจ้งเบำะแส” หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษทั ผู้บริหำรระดับสูง และคณะทำงำนต่อต้ำน
กำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
3. ช่องทำงและวิ ธีกำรแจ้งเบำะแส
ผูแ้ จ้งเบำะแสสำมำรถแจ้งเบำะแสได้ 2 ช่องทำง ดังนี้

Page 17 of 21

บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด

ช่องทำงที่ 1 : ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงผูร้ บั แจ้งเบำะแส คณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้
- คณะกรรมกำรบริษทั escodirectors@egco.com
- คณะทำงำนต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ escoanticorruption@egco.com
ช่องทำงที่ 2 : ทำงไปรษณีย์ โดยระบุหน้ำซองถึงผูร้ บั แจ้งเบำะแส คณะใดคณะหนึ่ง
และตำมด้วยทีอ่ ยู่ ดังนี้
บริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด (เอสโก)
อำคำรเอ็กโก 222 ชัน้ 13 หมู่ 5 ถนนวิภำวดีรงั สิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210
โดยมีวิธีกำรแจ้งเบำะแส ดังนี้
1. ผูแ้ จ้งเบำะแสรำยงำนต่อผูร้ บั แจ้งเบำะแส ซึง่ เลขำนุ กำรของผูร้ บั แจ้งเบำะแสลงทะเบียนวันทีท่ ่ี
ได้รบั แจ้งเบำะแส และส่งสำเนำให้คณะทำงำน
2. ผู้ร บั แจ้ง เบำะแส พิจ ำรณำแล้ว หำกมีมูล จะแต่ ง ตัง้ คณะสืบ สวนข้อ เท็จ จริง ตำมเบำะแสที่
ร้องเรียน ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ ูกร้องเรียนเป็ นบุคลำกรในสำยงำนหรือในโครงกำร ผูบ้ งั คับบัญชำ
ในสำยงำนหรือผู้บงั คับบัญชำของโครงกำรดังกล่ำวจะไม่เข้ำร่วมกำรค้นหำข้อเท็จจริง เว้นแต่
เป็นกำรชีแ้ จงข้อเท็จจริงตำมทีค่ ณะสืบสวนข้อเท็จจริงร้องขอ
3. ผูร้ บั แจ้งเบำะแส ทีไ่ ด้รบั รำยงำน จะต้องเก็บข้อมูลทัง้ หมดเป็ นควำมลับโดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้
บุค คลที่ส ำมหรือ บุค คลภำยนอกหำกไม่ได้รบั กำรอนุ ญ ำตจำกประธำนฯ ทัง้ นี้ ในกำรค้นหำ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเบำะแสดังกล่ำว จะไม่มกี ำรเปิ ดเผยชื่อผู้แจ้งเบำะแสและผูถ้ ูกร้องเรียนเพื่อ
ป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่ำวได้รบั ผลกระทบ
4. ผูแ้ จ้งเบำะแสจะได้รบั รำยงำนผลกำรสอบสวนข้อเท็จจริง และกำรดำเนินกำรของบริษทั ภำยใน
2 - 4 สัปดำห์หลังกำรแจ้งเบำะแส หำกกำรค้นหำข้อเท็จจริงไม่แล้วเสร็จภำยในกำหนด คณะ
สืบสวนข้อเท็จจริงจะรำยงำนควำมก้ำวหน้ำให้ผแู้ จ้งเบำะแสทรำบทุกๆ 2 สัปดำห์
4. ข้อมูลเกี่ยวกับผูแ้ จ้งเบำะแส
ผูแ้ จ้งเบำะแสจะต้องแจ้งชื่อ -นำมสกุล และช่องทำงกำรติดต่อกลับ เพื่อให้บริษทั สำมำรถติดต่อและ
สอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมได้
ในกรณี ผูแ้ จ้งเบำะแสไม่ประสงค์ทจ่ี ะเปิดเผยชื่อ บริษทั อำจสืบค้นเบำะแสทีไ่ ด้รบั แจ้งหำกเชื่อได้ว่ำ
เบำะแสดังกล่ำวจะทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทั ได้
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5. กำรปกป้ องผูแ้ จ้งเบำะแส
เพื่อสร้ำงควำมมันใจให้
่
แก่ผแู้ จ้งเบำะแส บริษทั จะดำเนินกำรปกป้องผูแ้ จ้งเบำะแส โดยจะเก็บชื่อผู้
แจ้งเบำะแส รวมทัง้ รำยงำนกำรแจ้งเบำะแสและกำรค้นหำข้อเท็จจริงเป็ นควำมลับ ซึ่งผูเ้ กี่ยวข้อง
เท่ำนัน้ ทีจ่ ะได้รบั ข้อมูล
ผู้แจ้งเบำะแสจะได้รบั กำรปกป้องไม่ให้ได้รบั ผลกระทบในกำรทำงำน ผู้ท่กี ลันแกล้
่
งผู้แจ้งเบำะแส
หรือเปิดเผยข้อมูลของผูแ้ จ้งเบำะแสโดยมีเจตนำทีไ่ ม่สุจริต จะต้องได้รบั กำรลงโทษตำมควรแก่กรณี
นอกจำกนี้ ผูร้ บั แจ้งจะต้องกำหนดมำตรกำรเพื่อคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแส พยำน และบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูล
ในกำรสืบสวนสอบสวน เพื่อ มิใ ห้ได้รบั อันตรำยและควำมเดือ ดร้อ น หรือ ควำมไม่ชอบธรรมอัน
เนื่องมำจำกกำรแจ้งเบำะแส กำรเป็นพยำน หรือกำรให้ขอ้ มูล
6. กำรปกป้ องผูถ้ กู ร้องเรียน
บริษัท ตระหนัก ในควำมรับ ผิด ชอบที่ม ีต่ อ ผู้ถู ก ร้อ งเรีย น โดยจะเก็บ รัก ษำข้อ มูล เกี่ย วกับ ผู้ถู ก
ร้องเรียนเป็ นควำมลับในช่วงกำรสืบสวนและพิจำรณำผลกำรสืบสวนข้อเท็จจริง หำกยังไม่มกี ำร
ตัดสินใจเรือ่ งดังกล่ำว ทัง้ นี้คณะสืบสวนจะให้โอกำสผูถ้ ูกร้องเรียนในกำรชีแ้ จงข้อร้องเรีย นก่อนทีจ่ ะ
พิจำรณำตัดสินข้อร้องเรียนนัน้ รวมทัง้ รับทรำบผลกำรสืบสวนข้อเท็จจริง
7. กำรจงใจให้เบำะแสที่เป็ นเท็จ
หำกผูแ้ จ้งเบำะแสจงใจแจ้งข้อควำมอันเป็ นเท็จจะไม่ได้รบั ควำมคุ้มครองภำยใต้มำตรกำรนี้ และจะ
ได้รบั โทษทำงวินยั หรือถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำย
8. กำรพิ จำรณำบทลงโทษ
หำกผลกำรสอบสวนพบว่ำ ผูถ้ ูกร้องเรียนมีควำมผิดจริง หรือผูแ้ จ้งเบำะแสจงใจแจ้งข้อควำมอันเป็ น
เท็จ ให้ผรู้ บั แจ้งเบำะแสเสนอเรือ่ งพร้อมควำมเห็นและกำหนดแนวทำงกำรลงโทษทำงวินัยและตำม
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องต่อผูม้ อี ำนำจดำเนินกำรพิจำรณำดำเนินกำร
9. กำรรำยงำนกำรแจ้งเบำะแส
ผูร้ บั แจ้งเบำะแสเป็นผูร้ ำยงำน และนำเสนอรำยงำนกำรแจ้งเบำะแสทัง้ หมดต่อคณะกรรมกำรบริษทั
และฝ่ำยเลขำนุ กำรบริษทั จะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมเห็นชอบ เพื่อ
เปิดเผยในรำยงำนประจำปี
10. วันที่มีผลบังคับ
ให้เริม่ ใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 25 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป
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11. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
11.1 จรรยำบรรณทำงธุรกิจของคณะกรรมกำร
11.2 จรรยำบรรณของบริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด (เอสโก)
11.3 พระรำชบัญญัตบิ ริษทั จำกัด
11.4 ระเบียบบริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด ว่ำด้วยข้อบังคับเกีย่ วกับกำร
บริหำร งำนบุคคล พ.ศ. 2556
11.5 ระเบียบบริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด ว่ำด้วย กำรจัดหำ พัสดุ และจ้ำงที่
ปรึกษำ พ.ศ. 2555
11.6 ระเบียบบริษทั เอ็กโก เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด ว่ำด้วย กำรบัญชี กำรเงิน และ
กำรงบประมำณ พ.ศ. 2544
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แผนภูมิกระบวนกำรกำรแจ้งเบำะแส
กำรแจ้งเบำะแสไปยังผู้รบั แจ้งเบำะแส
1. ผูแ้ จ้งเบำะแสแจ้งเบำะแสไปยังผูร้ บั แจ้งเบำะแส
2. เลขำผูร้ บั แจ้งเบำะแส ลงทะเบียนรับเรื่อง
3. ผูร้ บั แจ้งเบำะแส แต่งตัง้ คณะสืบสวนข้อเท็จจริง

กระบวนกำรสอบสวน

ยังไม่ทราบผล

แจ้งควำมคืบหน้ำให้แก่
ผูแ้ จ้งเบำะแสทุก 2 สัปดำห์

ผล

ผูส้ อบสวนแจ้งผลกำรสอบสวนให้ผรู้ บั แจ้ง
เบำะแสทรำบ

รำยงำนผลกำรสอบสวน

ไม่ผดิ

แจ้งผูแ้ จ้งเบำะแสและ
ผูม้ อี ำนำจพิจำรณำ

ผิด
พิจำรณำลงโทษ

ผู้ร ับ แจ้ง เบาะแส รายงาน และแจ้ง ผลสืบ สวน
ข้อ เท็จ จริง ให้ ผู้ แ จ้ ง เบาะแสทราบ และหากมี
ความผิดจริง ให้ดาเนินการกับ ผู้กระทาผิด ตาม
บทลงโทษทางวินยั และตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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แบบฟอร์มกำรแจ้งเบำะแส
ชื่อ-นำมสกุล ผูแ้ จ้ง
หน่วยงำน
Email
โทรศัพท์
วันทีพ่ บเหตุกำรณ์
หรือรับทรำบข้อมูล
สถำนทีเ่ กิดเหตุกำรณ์
หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
1 ……………………………………
2 ……………………………………
ชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

3 ……………………………………
4 ……………………………………
5 ……………………………………

รำยละเอียดของเหตุกำรณ์

หมำยเหตุ: ผู้แจ้งเบำะแสจะได้รบั กำรติดต่อกลับจำกผูร้ บั แจ้งข้อมูลเพื่อแจ้งควำมคืบหน้ำและเรื่องที่
รำยงำนมีมลู เพียงพอทีบ่ ริษทั จะตรวจสอบหรือไม่ ภำยในเวลำทีก่ ำหนดในมำตรกำรกำรแจ้งเบำะแส ผูท้ ่ี
เลือกจะรำยงำนโดยไม่เปิ ดเผยชื่อ หรือหมำยเลขโทรศัพท์จะไม่ได้รบั กำรติดต่อกลับ ผูท้ ่ี แจ้งเบำะแสอัน
เป็นเท็จหรือจงใจกระทำให้ผอู้ ่นื ได้รบั ควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงและควำมน่ ำเชื่อถือจะได้รบั โทษทำงวินัย
ถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำย
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แบบรำยงำนกำรรับของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใด
เรียน  ผูบ้ งั คับบัญชำระดับหัวหน้ำสำยงำน (ผ่ำนผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชัน้ )
 กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
 ประธำนกรรมกำร
 คณะกรรมกำรบริษทั (กรณีประธำนกรรมกำร)
ด้วยเมือ่ วันที่______________________________ข้ำพเจ้ำ _______________________________
ตำแหน่ง____________________________สังกัด______________________________________
ได้รบั ของขวัญ คือ _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ลงชื่อ_______________________
(__________________________)
วันที_่ _______________________

คำสัง่
 มีเหตุผล และอนุญำตให้ถอื เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลได้
 ไม่มเี หตุทจ่ี ะต้องให้ถอื ไว้ส่วนบุคคล ให้ส่งมอบ ฝงบ. เพื่อพิจำรณำส่งมอบให้หน่วยงำนที่
สมควรนำไปใช้ประโยชน์
ลงชื่อ_______________________
(__________________________)
วันที_่ _______________________

