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สำรจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

บรษิทั เอ็กโก เอ็นจเินียริง่ แอนด์ เซอรว์สิ จ ำกดั (เอสโก) มปีณิธำนในกำรด ำเนินธุรกจิกำรให้บรกิำร
อย่ำงยัง่ยนื บรหิำรงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยไม่ เกี่ยวขอ้งกบักำร
ทุจรติและคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ ตำมหลกักำรของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีทัง้นี้ เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่
ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝำ่ย  และน ำไปสู่กำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยนื   
 
ดว้ยปณิธำนดงักล่ำว คณะกรรมกำรบรษิทั จงึมดี ำรใิห้ เอสโก เขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏบิตักิำรของ
ภำคเอกชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ในปี 2559 และเหน็ชอบใหม้กีำรปรบัปรุงนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่  จรรยำบรรณทำงธุรกจิของกรรมกำรและพนักงำน พรอ้มทัง้จดัท ำ
คู่มอืมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ใหส้อดคลอ้งกบัสภำพกำรณ์ปจัจุบนั และสำมำรถปฏบิตัิ
ได้  รวมทัง้จดัให้มกีำรเผยแพร่นโยบำย  และคู่มอืมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ทัง้ภำยใน
และภำยนอก ทัง้นี้ เอสโก มุ่งหมำยให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส และปรำศจำกกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่  
กระผมเชื่อมัน่ว่ำนโยบำยและคู่มอืมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่จะเป็นกรอบที่ดีในกำร
ด ำเนินงำนเพื่อน ำพำองคก์รไปสู่กำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 
 

                       
 

          นำยวิชญะ ประเสริฐลำภ 
                                                                                                      25  พฤษภำคม 2559  
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ค ำนิยำม  
 
 กำรทุจรติ (Fraud) หมำยถงึ กำรยกัยอกเงนิหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 
(Asset Misappropriation) รวมถงึกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อไดม้ำซึง่ประโยชน์ส่วนตน รวมถงึกำรเบกิ
ค่ำใชจ้่ำยโดยทุจรติ  
 
 คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมำยถงึ กำรใหห้รอืรบัสนิบน กำรใหห้รอืรบัของขวญัหรอืบรกิำร 
กำรเรยีกรบั หรอืเสนอใหท้รพัยส์นิหรอืเงนิทอง รวมถงึประโยชน์อื่นใดโดยมชิอบ เพื่อใหเ้จำ้หน้ำของรฐั
หรอืบุคคลอื่นใดทีท่ ำธุรกจิกบับรษิทั ละเวน้กำรปฏบิตัใินต ำแหน่งหน้ำที ่หรอืใชอ้ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่
โดยมชิอบ หรอืฝำ่ฝืนกฎหมำย จรยิธรรม หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ทีใ่หก้ระท ำได ้ ทัง้นี้รวมถงึกำรกระท ำที่
เป็นควำมขดัแยง้ทำงดำ้นผลประโยชน์ เพื่อแสวงหำประโยชน์อนัมคิวรได ้ ไม่ว่ำจะเพื่อประโยชน์ต่อ
บรษิทัตนเอง ครอบครวัและคนรูจ้กั 
 
 ส ำหรบักำรใหแ้ละกำรรบั ตำมกฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม
ประเพณหีรอืกจิกรรม อนัเป็นสำธำรณประโยชน์ของทอ้งถิน่ หรอืจำรตีทำงกำรคำ้สำมำรถกระท ำได ้
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นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 
 

   บรษิทัมคีวำมมุง่มัน่ในกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบทัง้
ทำงตรงหรอืทำงออ้ม และ เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรทำงธุรกจิทีอ่ำจมคีวำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 
ไดร้บักำรพจิำรณำและปฏบิตัอิยำ่งรอบคอบ บรษิทัจงึไดจ้ดัท ำ “นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่” 
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรขึน้ โดยก ำหนดใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 
เพื่อมุง่มัน่ทีจ่ะผลกัดนัและรกัษำวฒันธรรม องคก์รโดยยดึมัน่ว่ำ “กำรทุจริตและคอรร์ปัชัน่เป็นส่ิงท่ี
ยอมรบัไม่ได้ในกำรท ำธรุกรรมทัง้กบัภำครฐัและภำคเอกชน”  
 
ค ำนิยำม  
กำรทุจริต หมำยถงึ กำรยกัยอกเงนิหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน (Asset Misappropriation)  

รวมถงึ กำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อไดม้ำซึง่ประโยชน์ส่วนตน รวมถงึกำรเบกิค่ำใชจ้ำ่ยโดยทุจรติ  
 
คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมำยถงึ กำรใหห้รอืรบัสนิบน กำรใหห้รอืรบัของขวญัหรอืบรกิำร กำรเรยีกรบั 
หรอืเสนอใหท้รพัยส์นิหรอืเงนิทอง รวมถงึประโยชน์อื่นใดโดยมชิอบ เพื่อใหเ้จำ้หน้ำของรฐัหรอืบุคคลอื่น
ใดทีท่ ำธุรกจิกบับรษิทั ละเวน้กำรปฏบิตัใินต ำแหน่งหน้ำที ่ หรอืใชอ้ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำทีโ่ดยมชิอบ 
หรอืฝำ่ฝืนกฎหมำย จรยิธรรม หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ทีใ่หก้ระท ำได ้ ทัง้นี้รวมถงึกำรกระท ำทีเ่ป็นควำม
ขดัแยง้ทำงดำ้นผลประโยชน์ เพื่อแสวงหำประโยชน์อนัมคิวรได ้ ไมว่่ำจะเพื่อประโยชน์ต่อบรษิทัตนเอง 
ครอบครวัและคนรูจ้กั 
 
แนวทำงกำรปฏิบติั 

1. กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกระดบั ตอ้งปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ
และคอรร์ปัชัน่ และจรรยำบรรณทำงธุรกจิ โดยตอ้งไมเ่ขำ้ไปเกี่ยวขอ้งกบักำรทุจรติและ
คอรร์ปัชัน่ทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เพื่อประโยชน์ทัง้ต่อบรษิทั ต่อตนเอง ต่อครอบครวั และ 
ต่อคนรูจ้กั 

2. กำรให ้หรอืรบั ของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้งรบัรอง ตอ้งกระท ำอยำ่งเปิดเผย โปร่งใส 
3. กำรใหเ้งนิบรจิำค หรอืเงนิสนบัสนุนตอ้งมวีตัถุประสงคช์ดัเจน เป็นไปอย่ำงโปรง่ใส สำมำรถ

ตรวจสอบได ้นอกจำกนี้เงนิสนบัสนุนทำงกำรเมอืงจะตอ้งโปรง่ใสและเป็นไปตำมกฎหมำยที่
สำมำรถปฏบิตัไิดเ้ท่ำนัน้ 

4. ไมใ่หส้นิบนทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม กบัเจำ้หน้ำทีภ่ำครฐัหรอืหน่วยงำนของรฐั หรอืตวัแทน 
ของรฐัหรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง หรอืภำคเอกชน เพื่อใหม้กีำรตอบแทนกำรปฏบิตัทิีเ่อือ้ประโยชน์ 
ต่อกนั หรอืหวงัผลประโยชน์เกีย่วกบังำนบรษิทั 
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5. ไมร่บัสนิบนทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม จำกเจำ้หน้ำทีภ่ำครฐัหรอืหน่วยงำนของรฐั หรอืตวัแทน
ของรฐัหรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง หรอืภำคเอกชน เพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อขอ้ตกลงหรอืสญัญำทำงธุรกิจ 
กำรจดัซือ้จดัจำ้งตอ้งเป็นไปดว้ยควำมโปรง่ใสตำมระเบยีบและกระบวนกำรของบรษิทั 

6. พนกังำนทุกระดบัถอืเป็นหน้ำทีใ่นกำรแจง้เบำะแสไปยงัผูบ้งัคบับญัชำ หรอืบุคคลทีร่ะบุไวใ้น
ช่องทำงกำรแจง้เบำะแส หำกพบพฤตกิรรมทีอ่ำจส่อถงึกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมถงึใหค้วำม
รว่มมอืในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่ำงๆ หำกมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถำมใหป้รกึษำกบั
ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืบุคคลทีก่ำหนดใหท้ ำหน้ำทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำม
จรรยำบรรณผ่ำนช่องทำงต่ำงๆทีก่ำหนดไว้ 

7. บรษิทัจะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนทีป่ฏเิสธ หรอืแจง้เบำะแสเรือ่งกำรทุจรติและ 
คอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั จะตอ้งไมม่พีนกังำนรำยใดทีจ่ะถูกลดขัน้ ถูกลงโทษ หรอืไดร้บั
ผลกระทบในทำงลบ โดยบรษิทัจะใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอื ใน
กำรรำยงำนกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ดงัทีป่รำกฎในวธิปีฏบิตัใินกำรแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรยีน 

8. ผูท้ีฝ่ำ่ฝืนขอ้กำหนดเรือ่งกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั จะตอ้งไดร้บักำร
พจิำรณำโทษทำงวนิยัตำมระเบยีบ ค ำสัง่ของบรษิทั และไดร้บัโทษตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

9. บรษิทัตระหนกัถงึควำมสำคญัในกำรสื่อสำร และประชำสมัพนัธ ์เพื่อสรำ้งควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจ
แก่กรรมกำรบรษิทั พนกังำนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ในเรือ่งทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 
 

หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 
1. คณะกรรมกำรบรษิทั มหีน้ำทีร่บัผดิชอบ ดงันี้ 

1) ก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลเรือ่งกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ในบรษิทั ตำมควำม
เหมำะสมกบัรปูแบบธุรกจิ สภำพแวดลอ้มของบรษิทั วฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นกรอบใน
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัดว้ยควำมซื่อสตัย ์เป็นธรรมและโปรง่ใส 

2) ใหค้วำมเหน็ชอบระบบรำยงำนทำงกำรเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบ
ภำยใน และระบบบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ใหม้ัน่ใจว่ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล มคีวำมรดักุม เหมำะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิำพ 

3) ปฏบิตัตินเป็นแบบอยำ่ง โดยกำรแสดงควำมซื่อสตัย ์มุง่มัน่ ในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติทุก
รปูแบบ 

4) สรำ้งและปลกูฝงัวฒันธรรมองคก์รในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพื่อช่วยป้องกนัและ
ปรำบปรำม กำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 
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2. ฝ่ำยบริหำร มหีน้ำทีร่บัผดิชอบ ดงันี้ 
1) สอบทำนนโยบำยและแนวปฏบิตัเิรือ่งกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมถงึกำร

เปลีย่นแปลงนโยบำยและแนวปฏบิตัดิงักล่ำว ทีค่ณะทำงำนต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่
จดัท ำ ใหม้คีวำมเหมำะสมกบัรปูแบบธุรกจิ สภำพแวดล้อมของบรษิทั วฒันธรรมองคก์ร 
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่ออนุมตัิ 

2) สอบทำนปจัจยัและสำเหตุทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ทีส่ ำคญั
ของบรษิทั ตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั รวมถงึมำตรกำรป้องกนัควำมเสีย่งใน
เรือ่งดงักล่ำว 

3) ใหม้กีำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบญัชอียำ่งโปรง่ใส 
4) จดัใหม้กีำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ในหน่วยงำน

และกระบวนกำรปฏบิตังิำนทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ 
5) ปฏบิตัตินและส่งเสรมิจรยิธรรม จรรยำบรรณ เพื่อเป็นแบบอยำ่งใหก้บัพนกังำน ก ำหนดใหม้ี

ระบบและใหก้ำรส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ เพื่อสื่อสำร
ไปยงัพนกังำนและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝำ่ย รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและ
มำตรกำรต่ำงๆ ก ำหนดขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเพื่อป้องกนักำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ เช่น กำร
แบ่งแยกหน้ำทีข่องผูป้ฏบิตังิำน เพื่อใหม้กีำรสอบยนัควำมถูกตอ้งสมบูรณ์ระหว่ำงกนัและ
กำรจดัทำเอกสำรหลกัฐำน 

6) สอบทำนและตดิตำมกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำเป็นไปตำมนโยบำยกฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศและค ำสัง่ต่ำง ๆ ของบรษิทั 

7) ตดิตำมและรำยงำนกรณทีุจรติและคอรร์ปัชัน่ หรอืกำรรอ้งเรยีน ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั
ตำมควำมเหมำะสม แลว้แต่กรณี 

8) ส่งเสรมิ สรำ้งแรงจงูใจใหพ้นกังำนปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ เสยีสละเพื่อ
ประโยชน์ ส่วนรวม เชดิชคูนดแีละต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

9) สนบัสนุนคณะท ำงำนต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ในกำรสรำ้งควำมตระหนกั และ
สื่อสำรช่องทำงกำรรำยงำน กำรแจง้เบำะแสกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ใหก้บัพนกังำนทรำบ 

10) ส่งเสรมิใหบ้รษิทัมวีฒันธรรมองคก์รทีป่รำศจำกกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ปกป้องพนักงำนที่
ปฏเิสธกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ เช่น ไมล่ดต ำแหน่ง ไมล่งโทษหรอืใหผ้ลทำงลบต่อพนกังำน
ทีป่ฏเิสธกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ แมว้่ำกำรกระท ำนัน้ จะท ำใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกำสทำง
ธุรกจิกต็ำม 
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3. คณะท ำงำนต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
1) ประเมนิและทบทวนปจัจยัและสำเหตุทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติและ

คอรร์ปัชัน่ทีส่ ำคญัของบรษิทั ตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั รวมถงึมำตรกำร
ป้องกนัควำมเสีย่งในเรือ่งดงักล่ำว 

2) จดัท ำและทบทวนแนวปฏบิตัเิรือ่งกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหเ้หมำะสมกบั
ลกัษณะและสภำพกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั เพื่อน ำเสนอฝำ่ยบรหิำร 

3) รำยงำนกรณีทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ต่อฝำ่ยบรหิำร เพื่อหำทำงแกไ้ขและป้องกนั 
4) สอบทำนปจัจยัและสำเหตุทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ทีส่ ำคญั

ของบรษิทั ตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั รวมถงึมำตรกำรป้องกนัควำมเสีย่งใน
เรือ่งดงักล่ำว 

 
4. พนักงำน 

1) ปฏบิตัติำมนโยบำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและค ำสัง่ต่ำง ๆ ของบรษิทัทีเ่กีย่วกบักำร
ต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้จรรยำบรรณของพนกังำน 

2) รำยงำนหรอืรอ้งเรยีน เหตุกำรณ์ทีน่่ำสงสยั หรอืพฤตกิรรมกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ของ
คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรและพนกังำน ตลอดจนบุคคลภำยนอก เช่น คู่คำ้ ลกูคำ้ และ
ผูเ้กีย่วขอ้ง ฯลฯ ตำมช่องทำงกำรแจง้เบำะแสทีบ่รษิทัก ำหนด 

3) สนบัสนุนและใหค้วำมรว่มมอืในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 
4) สรำ้งวฒันธรรมองคก์รใหป้รำศจำกกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ตลอดจนเหน็คุณค่ำของกำร

ประพฤตปิฏบิตัตินตำมหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 
5) พนกังำนทุกคนทุกระดบัตอ้งเปิดเผยรำยกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั 
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โครงสร้ำงผู้รบัผิดชอบเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตกำรบงัคบัใช้ 
ขอบเขตกำรบงัคบัใชข้องนโยบำยนี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน  
 
กำรน ำมำตรกำรไปปฏิบติัโดยบคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง      
เอสโก สนบัสนุนใหบ้รษิทัย่อย  บรษิทัรว่ม  กจิกำรรว่มคำ้ ผูร้ว่มทุน และคู่คำ้  น ำนโยบำยกำรต่อตำ้น
คอรร์ปัชัน่ไปเป็นแนวทำงปฏบิตั ิ 
  

ฝ่ำยบริหำร 

คณะกรรมกำรบริษทั 

คณะท ำงำนต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ปัชัน่ พนักงำน 



บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั  

Page 10 of 21 
 

 
แนวปฏิบติัตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 
เพื่อให้กรรมกำร ผู้บรหิำรและพนักงำนมคีวำมเขำ้ใจและปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและ
คอร์รปัชัน่ไปในแนวทำงเดียวกัน คณะกรรมกำรบรษิัท จึงได้จดัท ำคู่มือกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและ
คอรร์ปัชัน่ ซึง่ก ำหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ ดงันี้  
 
1. กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลและเพ่ือกำรสำธำรณประโยชน์  
 

  เอสโกมนีโยบำยบรจิำคเพื่อสำธำรณประโยชน์แก่หน่วยงำนอื่นหรอืองค์กร โดยอ ำนำจอนุมตัิ
กำรบรจิำคเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำร 
 
  นอกจำกนี้ เอสโกจะใช้ควำมระมดัระวงัในกำรบรจิำคทัง้ที่เป็นเงนิ หรอืสิง่ของและทรพัยำกร
ต่ำงๆ  ตำมค ำขอกำรสนับสนุนเพรำะกำรบรจิำคอำจถูกพจิำรณำว่ำเป็นกำรให้สนิบนทำงอ้อมเพื่อที่จะ
ไดร้บั หรอืรกัษำไวซ้ึง่สญัญำธุรกจิ กำรอนุญำตของรฐับำล ขอ้วนิิจฉัยทีท่ ำใหไ้ดป้ระโยชน์ดำ้นภำษหีรอื
ศุลกำกร หรอืเกดิควำมไดเ้ปรยีบทำงธุรกจิทีไ่มเ่หมำะสม 
 
2. กำรรบับริจำค  
 

  เอสโกไมม่นีโยบำยในกำรรบับรจิำคทัง้ทีเ่ป็นเงนิ หรอืในรปูแบบอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็นจำกองคก์รใด
ทัง้จำกภำครฐั และภำคเอกชน 
 
3. กำรให้เงินสนับสนุน 
 

  กำรใหเ้งนิสนบัสนุน หมำยถงึเงนิทีจ่ำ่ยใหล้กูคำ้ คู่คำ้ ผูร้่วมทุน หรอืบุคคลอื่น อย่ำงสมเหตุสมผล 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อธุรกจิ ชื่อเสยีงของเอสโก  หรอืช่วยกระชบัควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ และเหมำะสม
แก่โอกำส มคีวำมโปร่งใส มหีลกัฐำนเพื่อบนัทกึบญัชไีด ้สำมำรถระบุถงึบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง รำยละเอยีด
กจิกรรมนัน้ และจ ำนวนเงนิทีส่นบัสนุน 
 

  เอสโกได้ก ำหนดให้มกีระบวนกำรควบคุม กำรตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรใช้เงนิสนับสนุน
ไมไ่ดใ้ชไ้ปเป็นขอ้อำ้งส ำหรบัปิดบงักำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ มขี ัน้ตอนกำรอนุมตัแิละกำรใชเ้งนิสนับสนุน
สอดคลอ้งกบักระบวนกำรควบคุมภำยใน 
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4. กำรรบัเงินสนับสนุน 
 

  เอสโกไม่มนีโยบำยในกำรรบัเงนิสนับสนุนจำกลูกคำ้ คู่คำ้ ผูร้่วมทุน หรอืบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเพื่อ
วตัถุประสงคใ์ดกต็ำม 
 
5. กระบวนกำรและกำรควบคมุในกำรพิจำรณำ กำรขออนุมติักำรบริจำคและกำรให้เงิน

สนับสนุน 
 

1. กำรบรจิำคและกำรใหเ้งนิสนบัสนุนตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบำยของเอสโก  
2. มกีำรก ำหนดวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนในกำรบรจิำคและใหเ้งนิสนบัสนุนเหล่ำนัน้  
3. มกีำรก ำหนดระยะเวลำเริม่ตน้และสิน้สุดของกจิกรรม 
4. มรีำยชื่อบุคคล หน่วยงำน หรอื องคก์รทีเ่ฉพำะเจำะจงในกำรรบับรจิำค หรอืรบักำรสนับสนุน 

ไปใชใ้นวตัถุประสงคต่์ำงๆ  โดยในกำรขออนุมตัจิะตอ้งระบุชื่อบุคคล หน่วยงำน หรอื องคก์ร
ดงักล่ำวอยำ่งชดัเจน  

5. ตอ้งมหีลกัฐำนกำรรบัสิง่ของหรอืใบเสรจ็รบัเงนิทีถู่กตอ้งหรอืหลกัฐำนกำรรบัเงนิอื่น เช่น 
หนงัสอืขอบคุณ เป็นตน้ 

6. อ ำนำจกำรอนุมตั ิเป็นไปตำมระเบยีบของเอสโก  โดยใช้ “ตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำร” เพื่อ
ประกอบกำรพจิำรณำ 

 
6. กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง  
 
 กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง หมำยถงึ กำรให้กำรสนับสนุนพรรคกำรเมอืง ทัง้ที่เป็นตวัเงนิหรอื
มใิช่ตัวเงนิ อันหมำยรวมถึงกำรให้ยมื หรอืบรจิำคอุปกรณ์ กำรให้บรกิำรด้ำนเทคโนโลยโีดยไม่คิด
ค่ำบรกิำร  รวมทัง้กำรโฆษณำส่งเสรมิ หรอืสนับสนุนพรรคกำรเมอืง และ/หรอื กำรส่งเสรมิใหพ้นักงำน
เขำ้ร่วมกจิกรรมของพรรคกำรเมอืงในนำมของบรษิทั เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบทำงธุรกจิกำรค้ำ 
ทัง้นี้ เอสโกมแีนวปฏบิตั ิดงันี้   

1. เอสโกจะไมใ่หก้ำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืงกบัพรรคกำรเมอืงใดๆทุกรปูแบบ 
2. เอสโกถือว่ำพนักงำนมีสิทธิและหน้ำที่ที่จะเข้ำไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทำง

กำรเมอืงต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งอสิระเป็นกำรส่วนตวั โดยไม่ใชท้รพัยส์นิและเวลำของเอสโก ในกำร
กระท ำดงักล่ำว 
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7. กำรให้ของขวญั หรือให้กำรรบัรอง  
 

  เอสโกไม่มนีโยบำยที่จะให้ของขวญัในรูปแบบใดๆ หรอืที่เป็นเงนิสดกบัผู้ที่ท ำธุรกจิกบัเอสโก  
เว้นแต่กำรให้ของขวัญและให้กำรรับรองตำมประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษำ
ควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัผูท้ ำธุรกจิ โดยไม่หวงัทีจ่ะไดร้บักำรบรกิำรหรอืสิง่ตอบแทนโดยเฉพำะเจำะจงทีไ่ม่
ถูกต้องตำมหลกัจรรยำบรรณทำงธุรกจิ กำรให้ของขวญัและให้กำรรบัรอง ควรเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ดงันี้ 

1. ตอ้งเป็นไปตำมประเพณนีิยม ซึง่มธีรรมเนียมปฏบิตัอิยู่โดยจะตอ้งกระท ำดว้ยควำมโปรง่ใส  
2. ตอ้งเป็นไปโดยประมำณ และเหมำะสมกบัโอกำส 
3. ตอ้งไมข่ดักบักฎหมำย ขอ้บงัคบั และเป็นไปตำมจรรยำบรรณและนโยบำยของเอสโก  

 
8. กำรรบัของขวญั  หรือกำรรบักำรรบัรอง 
 

1. กำรรบัของขวญัทีม่มีลูค่ำเกนิ 10,000 บำท ต้องปฏเิสธกำรรบั หำกไม่สำมำรถปฏเิสธกำรรบั
ได ้ ผูร้บัของขวญัจะตอ้งรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำสงูสุดตำมสำยงำน โดยใชแ้บบรำยงำนกำร
รบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อส่งมอบใหเ้ป็นทรพัยส์นิของเอสโก ภำยในไม่เกนิ 7 วนั
นบัจำกวนัทีร่บั หำกของขวญัทีไ่ดร้บันัน้เป็นเงนิสด ใหป้ฏเิสธกำรรบัทุกกรณ ี

 

2. กำรรบัของขวญัจำกกำรจบัฉลำก สำมำรถรบัของขวญัได ้หำกกำรใหข้องขวญัดงักล่ำวไม่ได้
เป็นกำรใหเ้ฉพำะเจำะจง  เพรำะถอืว่ำเป็นกำรใหใ้นลกัษณะบุคคลทัว่ไป 

 
3. กำรรบัสิง่ของ อนัเนื่องจำกกำรส่งเสรมิกำรขำย จะต้องไม่ใช่กำรรบัสนิบนเพื่อให้ได้มำซึ่ง

ข้อตกลงในกำรท ำธุรกิจร่วมกัน และไม่เป็นกำรรบัเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด โดย
สำมำรถรบัไดใ้นกรณีทีเ่ป็นกำรใหแ้ละรบัระหว่ำงบรษิทั ต่อบรษิทั  โดยไม่ขดัต่อนโยบำยใน
กำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ และมเีอกสำรกำรรบัทีช่ดัเจน สำมำรถตรวจสอบได ้

 

4. กำรรบักำรรบัรอง ควรเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี้ 
4.1 ตอ้งเป็นไปตำมประเพณนีิยม ซึง่มธีรรมเนียมปฏบิตัอิยูโ่ดยจะตอ้งกระท ำดว้ยควำม

โปรง่ใส  
4.2 ตอ้งเป็นไปโดยประมำณ และเหมำะสมกบัโอกำส  
4.3 ตอ้งไมข่ดักบักฎหมำย ขอ้บงัคบั และเป็นไปตำมจรรยำบรรณและนโยบำยของเอสโก 
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9. กำรรบัส่วนลดจำกคู่ค้ำ 
  

  กำรรบัส่วนลดจำกคู่ค้ำทัง้ในรูปตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดที่มมีลูค่ำ ควรเป็นไปตำมหลกัปฏบิตัิ
ทำงธุรกจิปกต ิโดยไม่มวีตัถุประสงค์ที่ไม่เหมำะสม และให้น ำขอ้พึงปฏบิตักิำรรบัของขวญัและกำรรบั
กำรรบัรองจำกคู่คำ้มำใชใ้นกรณนีี้ดว้ย 
 
10. กำรลงทุนและกำรค้ำ 
  

  เอสโกมนีโยบำยกำรลงทุนที่ยดึมัน่กรอบกติกำกำรแข่งขนัที่ด ีให้ควำมเป็นธรรม และด ำเนิน
ธุรกจิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีกำรลงทุนเพิม่/ลด หรอืลงทุนในธุรกจิใหม่จะต้องผ่ำนขัน้ตอน
กำรอนุมตัติำมอ ำนำจด ำเนินกำรของกลุ่มเอก็โก  
 

  เอสโกจะด ำเนินกำรค้ำและกำรปฏบิตัต่ิอคู่ค้ำโดยปฏบิตัติำมจรรยำบรรณของเอสโกที่มต่ีอผู้มี
ส่วนไดเ้สยี เอสโกไม่มนีโยบำยเรยีกหรอืรบั เสนอหรอืใหผ้ลประโยชน์ทำงกำรเงนิ หรอืผลประโยชน์อื่น
ใดกบัผู้ใดหรอืหน่วยงำนใด เพื่อให้ได้มำซึ่งสญัญำทำงธุรกจิ สทิธปิระโยชน์ กำรปฏบิตัหิรอืละเว้นกำร
ปฏบิตัใิดๆ ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมำยหรอืจรยิธรรมทีด่ ี
 
11. กำรกู้เงิน กำรให้ยืมเงิน กำรก่อภำระผกูพนั 
  

  เอสโกไดก้ ำหนดขัน้ตอนกำรกู้เงนิ กำรใหย้มืเงนิ กำรก่อภำระผูกพนัระหว่ำงเอสโกกบับุคคลอื่น 
เป็นไปตำมตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำรของเอสโก และกำรคดิผลประโยชน์หรอืดอกเบีย้ระหว่ำงกนัเป็นไป
อยำ่งเหมำะสม และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑร์ำยกำรระหว่ำงกนัของกลุ่มเอก็โกและตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย   
 

  เอสโกไม่มนีโยบำยเรยีกหรอืรบั เสนอหรอืให้ผลประโยชน์ทำงกำรเงนิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด
แก่ผูใ้ดหรอืหน่วยงำนใด เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สญัญำกู้เงนิ หรอืใหกู้้เงนิ หรอืท ำใหเ้กดิ/สิน้ไปซึง่ภำระผูกพนั
ต่อเอสโก ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมำยหรอืจรยิธรรมทีด่ ี
 
12. กำรจดัซ้ือ จดัจ้ำง 
   
  เอสโกจดัใหม้กีำรจดัซือ้จดัจำ้งอยำ่งเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยและโปร่งใส  โดยกำรจดัซือ้จดัจำ้ง ต้อง
น ำเสนอใหผู้้มอี ำนำจอนุมตัติำมตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำรของเอสโก  และจะต้องเป็นไปตำมระเบยีบว่ำ
ดว้ยกำรจดัหำและจำ้งทีป่รกึษำ และค ำสัง่ทีเ่กีย่วขอ้ง  
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  เอสโกไม่มนีโยบำยเรยีกหรอืรบั ผลประโยชน์ทำงกำรเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ขำยหรอื         
ผูใ้หบ้รกิำร เพื่อทีจ่ะรบัทรพัยส์นิหรอืวสัดุอุปกรณ์ทีม่สีภำพหรอืคุณสมบตัไิมไ่ดม้ำตรฐำนหรอืไม่ตรงตำม
ใบสัง่ซือ้ หรอืเพื่อทีจ่ะรบักำรบรกิำรทีไ่มม่คีุณภำพและไมต่รงตำมขอ้ตกลง  
 

  เอสโกให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม โปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต
คอรร์ปัชัน่    ใหค้วำมเคำรพสทิธมินุษยชน  ดแูลอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั และกำรบรหิำรจดักำร
สิง่แวดลอ้ม     โดยใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด และกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้คดัเลอืกคู่คำ้
อยำ่งเป็นธรรม      และสนบัสนุนคู่คำ้ทีด่ ำเนินธุรกจิอยำ่งโปรง่ใส 
 
13. งำนบญัชีกำรเงิน  
 

กำรรบั-จ่ำยเงิน 
 เอสโกมขีอ้ปฏบิตัใินกำรรบัหรอืจำ่ยเงนิ ดงันี้ 

1. กำรรบัเงินจำกลกูค้ำ นิติบคุคลหรือบคุคลอ่ืนใด 
1.1 ก่อนกำรรบัเงนิ ฝำ่ยกำรเงนิต้องทรำบทุกครัง้ว่ำเป็นกำรรบัเงนิเพื่อวตัถุประสงคใ์ด และ

มเีหตุอนัควรใหร้บัเงนิจ ำนวนดงักล่ำว  
1.2 ไม่เรยีกหรอืรบัผลประโยชน์ทำงกำรเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใด จำกผู้จ่ำยเงนิเพื่อที่จะ

ชะลอกำรรบัเงนิของเอสโก หรอืท ำใหเ้อสโกเกดิควำมเสยีหำยจำกกำรไม่ไดร้บัเงนิหรอื
ไดร้บัล่ำชำ้หรอืไดร้บัไมเ่ตม็จ ำนวน 

 

2. กำรจ่ำยเงินให้กบัเจ้ำหน้ี นิติบคุคลหรือบคุคลอ่ืนใด 
2.1 ก่อนกำรจ่ำยเงนิทุกครัง้ ต้องมกีำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงนิดงักล่ำวเพื่อวตัถุประสงค์ใด 

และตอ้งผ่ำนกำรบนัทกึบญัชจีำกฝ่ำยบญัช ีและเป็นรำยกำรทีถู่กต้องตำมหลกักำรบญัชี
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกพบรำยกำรที่ไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมำะสม ให้รำยงำนให้
ผูบ้งัคบับญัชำทรำบและ หำแนวทำงป้องกนัและแก้ไขใหถู้กต้องตำมหลกักำรบญัชแีละ
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2 ในกำรจำ่ยเงนิทุกครัง้ กำรอนุมตัสิ ัง่จ่ำยใหเ้ป็นไปตำมตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำร และต้อง
ไดร้บัหลกัฐำนกำรจำ่ยเงนิทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำย (ประมวลรษัฎำกร)  

2.3 ให้ปฏบิตัต่ิอเจำ้หนี้หรอืผู้รบัเงนิในลกัษณะที่เท่ำเทยีมกนั โดยช ำระเงนิตำมเงื่อนไข
ธุรกิจที่เหมำะสม ไม่เลือกปฏิบัติกับเจ้ำหนี้หรือผู้รบัเงินรำยใดด้วยควำมอคติหรือ
ล ำเอยีง  

2.4 ไมเ่รยีกหรอืรบัไมเ่สนอหรอืใหผ้ลประโยชน์ทำงกำรเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดกบัเจำ้หนี้
หรอืผูร้บัเงนิในอนัทีจ่ะท ำใหเ้อสโกเกดิควำมเสยีหำย 
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14. กำรป้องกนักำรฟอกเงิน              
 

  เอสโก จะไม่รบัโอน หรอืเปลี่ยนสภำพทรพัย์สนิ หรอืสนับสนุนให้มกีำรรบั โอน หรอืเปลี่ยน
สภำพทรัพย์สินต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้เอสโกเป็นช่องทำงหรอืเป็นเครื่องมอืในกำร
ถ่ำยเท ปกปิด หรอือ ำพรำงแหล่งทีม่ำของทรพัยส์นิทีไ่ดม้ำโดยไมช่อบดว้ยกฎหมำย 
 
15. กำรปฏิบติังำน งำนทรพัยำกรบคุคล              
 

  กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลของเอสโก ได้ครอบคลุมถึงนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอรร์ปัชัน่ เริม่ตัง้แต่ กำรสรรหำ กำรคดัเลอืกบุคลำกร กำรจำ้งงำน กำรปฐมนิเทศ กำรพฒันำบุคลำกร 
กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรโอนยำ้ยงำน กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรสอบสวน กำรลงโทษพนักงำน 
กำรร้องทุกข์ กำรสื่อสำรซึ่งระบุไว้ในระเบียบว่ำด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล และ
จรรยำบรรณพนกังำน  
 
16. กำรส่ือสำร กำรอบรม และกำรเปิดเผยข้อมลู 
  

  เอสโกจะสื่อสำรทัง้ภำยในและภำยนอกเกี่ยวกบันโยบำยและแนวปฏบิตัิกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
และคอรร์ปัชัน่ รวมถงึช่องทำงกำรแจง้เบำะแส และขอ้มลูต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหพ้นักงำน ผูบ้รหิำร ผู้
ถอืหุน้ ลกูคำ้ คู่คำ้ ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทำงธุรกจิไดร้บัทรำบ โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
อำทเิช่น กำรประชุมของฝ่ำยบรหิำร  กรรมกำรผูจ้ดักำรพบปะพนักงำน กำรสอดแทรกในกำรจดัอบรม
ใหก้รรมกำร กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ และกำรจดัอบรมพนักงำนหรอืกำรจดักจิกรรมต่ำงๆ  กำรแจง้
ผ่ำนบอรด์ประชำสมัพนัธ ์แผ่นพบั เวบ็ไซต์บรษิทั รำยงำนประจ ำปี หรอืวธิกีำรอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม 
เพื่อให้มกีำรน ำไปปฏิบตัิอย่ำงจรงิจงั และเพื่อให้มัน่ใจว่ำบรษิัทมทีรพัยำกรและบุคล ำกรที่มทีกัษะ
เพยีงพอต่อกำรน ำมำตรกำรไปปฏบิตัใิช ้
  

 นอกจำกนี้ เอสโกจะสื่อสำรนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ใหแ้ก่พนัธมติรทำงธุรกจิ 
ไดแ้ก่ กจิกำรร่วมคำ้ ผูร้่วมทุน และคู่คำ้ เป็นต้น เพื่อทรำบตัง้แต่เริม่ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิและในภำยหลงั 
ตำมควำมเหมำะสม   
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17. กำรบนัทึกและเกบ็รกัษำข้อมลู 
 

  เอสโกมนีโยบำยปฏบิตัิตำมมำตรฐำน หลกักำร รวมทัง้กฎหมำยที่บงัคบัใช้เกี่ยวกบัรำยงำน
ข้อมูลบญัช ีและกำรเงนิ   และเอสโกไม่ยอมให้มกีำรบนัทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรอืท ำกำร
ตกแต่งบญัช ีรวมทัง้จะตอ้งไมม่บีญัชนีอกงบกำรเงนิเพื่อใชส้นับสนุนหรอืปกปิดกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 
 

  เอสโกมรีะบบกำรเกบ็รกัษำและป้องกนัขอ้มลู โดยกำรก ำหนดสทิธขิองบุคคลในกำรเขำ้ถงึขอ้มลู
ทำงอเิลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้จดัเก็บเอกสำร บนัทกึต่ำงๆ และรำยงำนทำงกำรเงนิเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้
มัน่ใจว่ำขอ้มลูดงักล่ำวมรีะบบกำรเกบ็รกัษำทีม่ปีระสทิธภิำพ สำมำรถตรวจสอบได ้  
 
18. กระบวนกำรตรวจสอบ/กำรควบคมุภำยใน 
  

  เอสโกได้จดัใหม้กีระบวนกำรตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปีจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
(ฝตน.) ของกลุ่มเอก็โก โดยใหค้วำมเป็นอสิระและไม่จ ำกดัขอบเขตแก่ผูต้รวจสอบในกำรปฏบิตังิำน ซึง่ 
ฝตน. ไดต้รวจสอบตำมตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำร ค ำสัง่ต่ำงๆ ซึ่งครอบคลุมเรื่อง กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
และคอรร์ปัชัน่แล้ว นอกจำกนี้ยงัมกีำรตรวจสอบบญัชโีดยผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญำตทุกไตรมำสและ
ทุกปีตำมขอ้ก ำหนดของกลุ่มเอก็โก  
 

  บรษิทัก ำหนดขัน้ตอนกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ดงันี้  
1) ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเด็นที่พบต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบเอก็โก 
2) หำกพบว่ำมีประเด็นเร่งด่วน ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะแจ้งตรงไปยงัประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบเอก็โกทนัท ี
3) คณะกรรมกำรตรวจสอบเอก็โก จะเป็นผูท้ ำหน้ำทีร่ำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร

บรษิทัต่อไป 
 
19. กำรติดตำมและทบทวน 
  

 เอสโกก ำหนดให้มีกำรติดตำมตำมกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอรร์ปัชัน่อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยผ่ำนกระบวนกำรกำรตรวจสอบภำยใน และหำกพบประเดน็ หรอืพบควำม
เสีย่งทีเ่พิม่ขึน้    จะน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยบรหิำรเพื่อทบทวนปรบัปรุงคู่มอืมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ใหม้คีวำมเหมำะสมต่อไป 
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20. กำรแจ้งเบำะแส 
 

 เอสโก   สนับสนุนให้พนักงำนของบรษิทัและผู้มสี่วนได้เสยีมสี่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลกำร
ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดแีละจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
รวมทัง้รำยงำนและร้องเรยีนกำรกระท ำผดิกฎหมำยหรอืจรรยำบรรณหรอืพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำร
ทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบของบุคคลในองคก์ร เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิมคีวำมโปร่งใสและมปีระสทิธภิำพ
มำกยิง่ขึน้  ดงันัน้ เอสโกจงึก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรแจง้เบำะแส รวมทัง้จดัใหม้กีลไกในกำรคุม้ครอง
ผูแ้จง้เบำะแส และผูถู้กรอ้งเรยีนและใหค้วำมส ำคญักบักำรเกบ็ขอ้มลูกำรแจง้เบำะแสเป็นควำมลบั ซึง่จะ
รบัรู้เฉพำะในกลุ่มบุคคลที่ได้รบัมอบหมำยและเกี่ยวข้องด้วยเท่ำนัน้ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผู้ แจ้ง
เบำะแส   ดงันี้ 
 
มำตรกำรกำรแจ้งเบำะแส 
 

1. เรื่องท่ีสำมำรถแจ้งเบำะแส  เอสโกสนับสนุนใหพ้นักงำนทุกคนและผูม้สี่วนไดเ้สยีแจง้เบำะแสให้
บรษิทัทรำบโดยทนัทหีำกพบกำรประพฤตผิดิหรอืพฤตกิรรมอนัชวนสงสยัว่ำมกีำรกระท ำผดิในเรื่อง 
ดงัต่อไปนี้ 
 กำรปฏบิตัทิี่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยหรอืกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้จรรยำบรรณในกำรท ำ

ธุรกจิ 
 กำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 
 กำรด ำเนินกำรอนัควรสงสยัเกี่ยวกบักำรฟอกเงนิ กำรบญัช ีกำรเงนิ รวมถงึกำรควบคุมและกำร

ตรวจสอบ 
 

2. ค ำจ ำกดัควำม 
2.1 “กำรแจง้เบำะแส” หมำยถงึ กำรให้ขอ้มูลต่อบรษิทัเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรที่เชื่อได้ว่ำมกีำร

กระท ำผดิตำมขอ้ 1 
2.2 “ผูแ้จง้เบำะแส” หมำยถงึ กรรมกำร พนกังำน ผูม้สี่วนไดเ้สยี หรอื บุคคลภำยนอก  
2.3 “ผู้รบัแจง้เบำะแส” หมำยถงึ คณะกรรมกำรบรษิทั ผู้บรหิำรระดบัสูง และคณะท ำงำนต่อต้ำน

กำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 
 

3. ช่องทำงและวิธีกำรแจ้งเบำะแส 
 ผูแ้จง้เบำะแสสำมำรถแจง้เบำะแสได ้2 ช่องทำง ดงันี้ 
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ช่องทำงท่ี 1  : ทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์ โดยส่งถงึผูร้บัแจง้เบำะแส คณะใดคณะหน่ึง ดงันี้ 
-  คณะกรรมกำรบรษิทั escodirectors@egco.com 
-  คณะท ำงำนต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ escoanticorruption@egco.com 

     
ช่องทำงท่ี 2  :  ทำงไปรษณยี ์โดยระบุหน้ำซองถงึผูร้บัแจง้เบำะแส คณะใดคณะหน่ึง  
  และตำมดว้ยทีอ่ยู่ ดงันี้ 

 บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั (เอสโก)   
อำคำรเอก็โก 222 ชัน้ 13 หมู ่5 ถนนวภิำวดรีงัสติ  

 แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตหลกัสี ่ กรงุเทพ ฯ  10210 
 
 โดยมีวิธีกำรแจ้งเบำะแส ดงัน้ี  

1. ผูแ้จง้เบำะแสรำยงำนต่อผูร้บัแจง้เบำะแส  ซึง่เลขำนุกำรของผูร้บัแจง้เบำะแสลงทะเบยีนวนัทีท่ี่
ไดร้บัแจง้เบำะแส และส่งส ำเนำใหค้ณะท ำงำน 

 

2. ผู้รบัแจ้งเบำะแส พิจำรณำแล้วหำกมีมูล จะแต่งตัง้คณะสืบสวนข้อเท็จจริงตำมเบำะแสที่
รอ้งเรยีน  ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถู้กรอ้งเรยีนเป็นบุคลำกรในสำยงำนหรอืในโครงกำร  ผูบ้งัคบับญัชำ
ในสำยงำนหรอืผู้บงัคบับญัชำของโครงกำรดงักล่ำวจะไม่เขำ้ร่วมกำรค้นหำขอ้เท็จจรงิ เว้นแต่
เป็นกำรชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิตำมทีค่ณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิรอ้งขอ 

 

3. ผูร้บัแจง้เบำะแส ทีไ่ดร้บัรำยงำน จะต้องเก็บขอ้มลูทัง้หมดเป็นควำมลบัโดยไม่เปิดเผยขอ้มลูให้
บุคคลที่สำมหรอืบุคคลภำยนอกหำกไม่ได้รบักำรอนุญำตจำกประธำนฯ ทัง้นี้ ในกำรค้นหำ
ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัเบำะแสดงักล่ำว จะไม่มกีำรเปิดเผยชื่อผู้แจง้เบำะแสและผูถู้กรอ้งเรยีนเพื่อ
ป้องกนัไมใ่หบุ้คคลดงักล่ำวไดร้บัผลกระทบ 

 

4. ผูแ้จง้เบำะแสจะไดร้บัรำยงำนผลกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ และกำรด ำเนินกำรของบรษิทัภำยใน       
2 - 4 สปัดำหห์ลงักำรแจง้เบำะแส  หำกกำรคน้หำขอ้เทจ็จรงิไม่แลว้เสรจ็ภำยในก ำหนด  คณะ
สบืสวนขอ้เทจ็จรงิจะรำยงำนควำมกำ้วหน้ำใหผู้แ้จง้เบำะแสทรำบทุกๆ 2 สปัดำห ์ 

 
4. ข้อมลูเก่ียวกบัผูแ้จ้งเบำะแส 

ผูแ้จง้เบำะแสจะต้องแจง้ชื่อ-นำมสกุล และช่องทำงกำรตดิต่อกลบั เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถตดิต่อและ
สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ 
 

ในกรณ ีผูแ้จง้เบำะแสไมป่ระสงคท์ีจ่ะเปิดเผยชื่อ บรษิทัอำจสบืคน้เบำะแสทีไ่ดร้บัแจง้หำกเชื่อไดว้่ำ 
เบำะแสดงักล่ำวจะท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่บรษิทัได ้
 

mailto:escodirectors@egco.com
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5. กำรปกป้องผูแ้จ้งเบำะแส 
เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูแ้จง้เบำะแส บรษิทัจะด ำเนินกำรปกป้องผูแ้จง้เบำะแส โดยจะเกบ็ชื่อผู้
แจง้เบำะแส รวมทัง้รำยงำนกำรแจง้เบำะแสและกำรค้นหำขอ้เทจ็จรงิเป็นควำมลบั ซึ่งผูเ้กี่ยวขอ้ง
เท่ำนัน้ทีจ่ะไดร้บัขอ้มลู 
 

ผู้แจง้เบำะแสจะได้รบักำรปกป้องไม่ให้ได้รบัผลกระทบในกำรท ำงำน ผู้ที่กลัน่แกล้งผู้แจง้เบำะแส 
หรอืเปิดเผยขอ้มลูของผูแ้จง้เบำะแสโดยมเีจตนำทีไ่มสุ่จรติ จะตอ้งไดร้บักำรลงโทษตำมควรแก่กรณี  
 

นอกจำกนี้ ผูร้บัแจง้จะตอ้งก ำหนดมำตรกำรเพื่อคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส พยำน และบุคคลทีใ่หข้อ้มลู
ในกำรสบืสวนสอบสวน เพื่อมใิห้ได้รบัอันตรำยและควำมเดอืดร้อน หรอืควำมไม่ชอบธรรมอัน
เนื่องมำจำกกำรแจง้เบำะแส กำรเป็นพยำน หรอืกำรใหข้อ้มลู 

 

6.  กำรปกป้องผูถ้กูร้องเรียน  
บริษัทตระหนักในควำมรบัผิดชอบที่มีต่อผู้ถูกร้องเรียน โดยจะเก็บรกัษำข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูก
รอ้งเรยีนเป็นควำมลบัในช่วงกำรสบืสวนและพจิำรณำผลกำรสบืสวนข้อเทจ็จรงิ หำกยงัไม่มกีำร
ตดัสนิใจเรือ่งดงักล่ำว  ทัง้นี้คณะสบืสวนจะใหโ้อกำสผูถู้กรอ้งเรยีนในกำรชีแ้จงขอ้รอ้งเรยีนก่อนทีจ่ะ
พจิำรณำตดัสนิขอ้รอ้งเรยีนนัน้ รวมทัง้รบัทรำบผลกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ 

 

7. กำรจงใจให้เบำะแสท่ีเป็นเทจ็ 
หำกผูแ้จง้เบำะแสจงใจแจง้ขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็จะไม่ไดร้บัควำมคุ้มครองภำยใต้มำตรกำรนี้ และจะ
ไดร้บัโทษทำงวนิยั หรอืถูกด ำเนินคดตีำมกฎหมำย  

 

8. กำรพิจำรณำบทลงโทษ 
หำกผลกำรสอบสวนพบว่ำ ผูถู้กรอ้งเรยีนมคีวำมผดิจรงิ หรอืผูแ้จง้เบำะแสจงใจแจง้ขอ้ควำมอนัเป็น
เทจ็ ใหผู้ร้บัแจง้เบำะแสเสนอเรือ่งพรอ้มควำมเหน็และก ำหนดแนวทำงกำรลงโทษทำงวนิัยและตำม
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งต่อผูม้อี ำนำจด ำเนินกำรพจิำรณำด ำเนินกำร  

 

9. กำรรำยงำนกำรแจ้งเบำะแส 
ผูร้บัแจง้เบำะแสเป็นผูร้ำยงำน และน ำเสนอรำยงำนกำรแจง้เบำะแสทัง้หมดต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
และฝ่ำยเลขำนุกำรบรษิทัจะรวบรวมขอ้มลูและน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมเหน็ชอบ เพื่อ
เปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี  

 

10. วนัท่ีมีผลบงัคบั 
ใหเ้ริม่ใชต้ัง้แต่วนัที ่25 พฤษภำคม 2559 เป็นตน้ไป 
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11.  เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง 
11.1  จรรยำบรรณทำงธุรกจิของคณะกรรมกำร 
11.2  จรรยำบรรณของบรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั (เอสโก) 
11.3  พระรำชบญัญตับิรษิทัจ ำกดั  
11.4  ระเบยีบบรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ว่ำดว้ยขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำร

บรหิำร งำนบุคคล พ.ศ. 2556 
11.5  ระเบยีบบรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ว่ำดว้ย กำรจดัหำ พสัดุ และจำ้งที่

ปรกึษำ พ.ศ. 2555 
11.6  ระเบยีบบรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ว่ำดว้ย กำรบญัช ีกำรเงนิ และ

กำรงบประมำณ พ.ศ. 2544 
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แผนภมิูกระบวนกำรกำรแจ้งเบำะแส 
 

กำรแจง้เบำะแสไปยงัผู้รบัแจ้งเบำะแส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับแจ้งเบาะแส รายงาน และแจ้งผลสืบสวน
ข้อเท็จจริงให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ และหากมี
ความผิดจริง ให้ด าเนินการกบัผู้กระท าผิดตาม
บทลงโทษทางวนิยัและตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

พจิำรณำลงโทษ 

ผดิ 

แจง้ผูแ้จง้เบำะแสและ 
ผูม้อี ำนำจพจิำรณำ 

ไม่ผดิ 

1. ผูแ้จง้เบำะแสแจง้เบำะแสไปยงัผูร้บัแจง้เบำะแส 
2. เลขำผูร้บัแจง้เบำะแส ลงทะเบยีนรบัเรื่อง 
3. ผูร้บัแจง้เบำะแส แต่งตัง้คณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ 

กระบวนกำรสอบสวน 
แจง้ควำมคบืหน้ำใหแ้ก ่   

ผูแ้จง้เบำะแสทุก 2 สปัดำห ์
ยงัไมท่ราบผล 

ผล 

ผูส้อบสวนแจง้ผลกำรสอบสวนใหผู้ร้บัแจง้
เบำะแสทรำบ 

รำยงำนผลกำรสอบสวน 

แจง้ควำมคบืหน้ำใหแ้ก ่    
ผูแ้จง้เบำะแสทุก 2 สปัดำห ์



 
  

แบบฟอรม์กำรแจ้งเบำะแส 
 

ชื่อ-นำมสกุล ผูแ้จง้ 
 
 

หน่วยงำน  
Email  
โทรศพัท ์  
วนัทีพ่บเหตุกำรณ์ 
หรอืรบัทรำบขอ้มลู 

 

สถำนทีเ่กดิเหตุกำรณ์ 
 
 

หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
 

ชื่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1 …………………………………… 
 

2 …………………………………… 
 

3 …………………………………… 
 

4 …………………………………… 
 

5 ……………………………………   
 
 

รำยละเอยีดของเหตุกำรณ์ 

 
 
 
 

 
หมำยเหตุ:  ผู้แจง้เบำะแสจะได้รบักำรตดิต่อกลบัจำกผูร้บัแจง้ขอ้มลูเพื่อแจง้ควำมคบืหน้ำและเรื่องที่
รำยงำนมมีลูเพยีงพอทีบ่รษิทัจะตรวจสอบหรอืไม่ ภำยในเวลำทีก่ ำหนดในมำตรกำรกำรแจง้เบำะแส ผูท้ี่
เลอืกจะรำยงำนโดยไม่เปิดเผยชื่อ หรอืหมำยเลขโทรศพัทจ์ะไม่ไดร้บักำรตดิต่อกลบั ผูท้ี่แจง้เบำะแสอนั
เป็นเทจ็หรอืจงใจกระท ำใหผู้อ้ื่นไดร้บัควำมเสยีหำยต่อชื่อเสยีงและควำมน่ำเชื่อถอืจะไดร้บัโทษทำงวนิัย
ถูกด ำเนินคดตีำมกฎหมำย 
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แบบรำยงำนกำรรบัของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 

เรยีน     ผูบ้งัคบับญัชำระดบัหวัหน้ำสำยงำน (ผ่ำนผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้) 
   กรรมกำรผูจ้ดักำร 
   ประธำนกรรมกำร 
   คณะกรรมกำรบรษิทั  (กรณปีระธำนกรรมกำร) 
 
ดว้ยเมือ่วนัที่______________________________ขำ้พเจำ้ _______________________________ 

ต ำแหน่ง____________________________สงักดั______________________________________ 

ไดร้บัของขวญั คอื _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
   ลงชื่อ_______________________ 
 
    (__________________________)
          
                                                        วนัที_่_______________________ 

 
 
ค ำสัง่  
  มเีหตุผล และอนุญำตใหถ้อืเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลได้ 
  ไม่มเีหตุทีจ่ะตอ้งใหถ้อืไวส้่วนบุคคล  ใหส้่งมอบ ฝงบ. เพื่อพจิำรณำส่งมอบใหห้น่วยงำนที่ 

สมควรน ำไปใชป้ระโยชน์ 
 
   ลงชื่อ_______________________ 
 
    (__________________________)
          
                                                        วนัที_่_______________________ 
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