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นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบทัง้ทางตรงหรอื

ทางออ้ม และ เพื่อใหก้ารด าเนินการทางธุรกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่งดา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ไดร้บั

การพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบ บรษิทัจงึไดจ้ดัท า “นโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่” 

เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ โดยก าหนดใหบ้รษิทัปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

เพื่อมุง่มัน่ทีจ่ะผลกัดนัและรกัษาวฒันธรรม องคก์รโดยยดึมัน่ว่า “การทุจริตและคอรร์ปัชัน่เป็นส่ิงท่ี

ยอมรบัไม่ได้ในการท าธรุกรรมทัง้กบัภาครฐัและภาคเอกชน” 

ค านิยาม 
    การทุจริต หมายถงึ การยกัยอกเงนิหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน (Asset 
Misappropriation) รวมถงึ การปลอมแปลงเอกสารเพื่อไดม้าซึง่ประโยชน์ส่วนตน รวมถงึการเบกิ
ค่าใชจ้่ายโดยทุจรติ 
 

   คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การใหห้รอืรบัสนิบน การใหห้รอืรบัของขวญัหรอืบรกิาร การ
เรยีกรบั หรอืเสนอใหท้รพัยส์นิหรอืเงนิทอง รวมถงึประโยชน์อื่นใดโดยมชิอบ เพื่อใหเ้จา้หน้าของรฐั
หรอืบุคคลอื่นใดทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั ละเวน้การปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าที ่หรอืใชอ้ านาจในต าแหน่ง
หน้าทีโ่ดยมชิอบ หรอืฝา่ฝืนกฎหมาย จรยิธรรม หรอืจารตีทางการคา้ทีใ่หก้ระท าได้ ทัง้นี้รวมถงึการ
กระท าทีเ่ป็นความขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชน์ เพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรได ้ไมว่่าจะเพื่อ
ประโยชน์ต่อบรษิทัตนเอง ครอบครวัและคนรูจ้กั 
 

แนวทางการปฏิบติั 

1. กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการ

ทุจรติและคอรร์ปัชัน่ และจรรยาบรรณทางธุรกจิ โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติและ

คอรร์ปัชัน่ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อประโยชน์ทัง้ต่อบรษิทั ต่อตนเอง ต่อครอบครวั และ

ต่อคนรูจ้กั 

 

2. การให ้หรอืรบั ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง ตอ้งกระท าอยา่งเปิดเผย โปร่งใส 
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3. การใหเ้งนิบรจิาค หรอืเงนิสนบัสนุนตอ้งมวีตัถุประสงคช์ดัเจน เป็นไปอย่างโปรง่ใส สามารถ

ตรวจสอบได ้ นอกจากนี้เงนิสนบัสนุนทางการเมอืงจะตอ้งโปรง่ใสและเป็นไปตามกฎหมายที่

สามารถปฏบิตัไิดเ้ท่านัน้ 

 

4. ไมใ่หส้นิบนทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม กบัเจา้หน้าทีภ่าครฐัหรอืหน่วยงานของรฐั หรอืตวัแทน

ของรฐัหรอืผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง หรอืภาคเอกชน เพื่อใหม้กีารตอบแทนการปฏบิตัทิีเ่อือ้ประโยชน์ 

ต่อกนั หรอืหวงัผลประโยชน์เกีย่วกบังานบรษิทั 

 

5. ไมร่บัสนิบนทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม จากเจา้หน้าทีภ่าครฐัหรอืหน่วยงานของรฐั หรอืตวัแทน

ของรฐัหรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง หรอืภาคเอกชน เพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อขอ้ตกลงหรอืสญัญาทาง

ธุรกจิ การจดัซือ้จดัจา้งตอ้งเป็นไปดว้ยความโปรง่ใสตามระเบยีบและกระบวนการของบรษิทั 

 

6. พนกังานทุกระดบัถอืเป็นหน้าทีใ่นการแจง้เบาะแสไปยงัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่ะบุไวใ้น

ช่องทางการแจง้เบาะแส หากพบพฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมถงึให้

ความรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบั

ผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีก่ าหนดใหท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆทีก่ าหนดไว้ 

 

7. บรษิทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานทีป่ฏเิสธ หรอืแจง้เบาะแสเรื่องการทุจรติและ 

คอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั จะตอ้งไมม่พีนกังานรายใดทีจ่ะถูกลดขัน้ ถูกลงโทษ หรอื

ไดร้บัผลกระทบในทางลบ โดยบรษิทัจะใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอื 

ในการรายงานการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ดงัทีป่รากฎในวธิปีฏบิตัใินการแจง้เบาะแสและขอ้

รอ้งเรยีน 

 

8. ผูท้ีฝ่า่ฝืนขอ้ก าหนดเรือ่งการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั จะตอ้งไดร้บัการ

พจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบ ค าสัง่ของบรษิทั และไดร้บัโทษตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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9. บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัในการสื่อสาร และประชาสมัพนัธ ์ เพื่อสรา้งความรูแ้ละความ

เขา้ใจแก่กรรมการบรษิทั พนกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ในเรือ่งทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

 1. คณะกรรมการบริษทั มหีน้าทีร่บัผดิชอบ ดงันี้ 
1) ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลเรือ่งการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ในบรษิทั ตามความ

เหมาะสมกบัรปูแบบธุรกจิ สภาพแวดลอ้มของบรษิทั วฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัดว้ยความซื่อสตัย ์เป็นธรรมและโปรง่ใส  

2) ใหค้วามเหน็ชอบระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน 
และระบบบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ใหม้ัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ 

3) ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่ง โดยการแสดงความซื่อสตัย ์มุง่มัน่ ในการต่อต้านการทุจรติทุกรปูแบบ 
4) สรา้งและปลกูฝงัวฒันธรรมองคก์รในการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี เพื่อช่วยป้องกนัและปราบปราม 

การทุจรติ  

2. ฝ่ายบริหาร มหีน้าทีร่บัผดิชอบ ดงันี้ 

1) สอบทานนโยบายและแนวปฏบิตัเิรือ่งการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมถงึการเปลีย่น 
แปลงนโยบายและแนวปฏบิตัดิงักล่าว ทีค่ณะท างานต่อตา้นคอรร์ปัชัน่จดัท า ใหม้คีวาม
เหมาะสมกบัรปูแบบธุรกจิ สภาพแวดลอ้มของบรษิทั วฒันธรรมองคก์ร และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตั ิ

2) สอบทานปจัจยัและสาเหตุทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสีย่งดา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ทีส่ าคญัของ
บรษิทั ตามลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั รวมถงึมาตรการป้องกนัความเสีย่งในเรือ่ง
ดงักล่าว 

3) ใหม้กีารจดัท ารายงานทางการเงนิตามมาตรฐานการบญัชอียา่งโปรง่ใส 
4) จดัใหม้กีารควบคุมภายในเพื่อป้องกนัความเสีย่งดา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ในหน่วยงาน

และกระบวนการปฏบิตังิานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ 
5) ปฏบิตัตินและส่งเสรมิจรยิธรรม จรรยาบรรณ เพื่อเป็นแบบอยา่งใหก้บัพนกังาน ก าหนดใหม้ี

ระบบและใหก้ารส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ เพื่อสื่อสารไป
ยงัพนักงานและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ
ต่างๆ ก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิานเพื่อป้องกนัการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ เช่น การแบ่งแยก
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หน้าทีข่องผูป้ฏบิตังิาน เพื่อใหม้กีารสอบยนัความถูกตอ้งสมบรูณ์ระหว่างกนัและการจดัท า
เอกสารหลกัฐาน 

6) สอบทานและตดิตามการปฏบิตังิานของพนกังาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายกฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศและค าสัง่ต่าง ๆ ของบรษิทั 

7) ตดิตามและรายงานกรณทีุจรติและคอรร์ปัชัน่ หรอืการรอ้งเรยีน ต่อคณะกรรมการบรษิทัตาม
ความเหมาะสม แลว้แต่กรณี 

8) ส่งเสรมิ สรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ เสยีสละเพื่อประโยชน์ 
ส่วนรวม เชดิชคูนดแีละต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

9) สนบัสนุนคณะท างานต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ในการสรา้งความตระหนกั และสื่อสาร
ช่องทางการรายงาน การแจง้เบาะแสการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ใหก้บัพนกังานทราบ 

10) สง่เสรมิใหบ้รษิทัมวีฒันธรรมองคก์รทีป่ราศจากการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ปกป้องพนกังานที่
ปฏเิสธการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ เช่น ไมล่ดต าแหน่ง ไมล่งโทษหรอืใหผ้ลทางลบต่อพนกังาน
ทีป่ฏเิสธการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ แมว้่าการกระท านัน้ จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ
กต็าม 

 
3. คณะท างานต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

1) ประเมนิและทบทวนปจัจยัและสาเหตุทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสีย่งดา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่
ทีส่ าคญัของบรษิทั ตามลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั รวมถงึมาตรการป้องกนัความ
เสีย่งในเรือ่งดงักล่าว 

2) จดัท าและทบทวนแนวปฏบิตัเิรือ่งการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะและสภาพการประกอบธุรกจิของบรษิทั เพื่อน าเสนอฝา่ยบรหิาร 

3) รายงานกรณีทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ต่อฝา่ยบรหิาร เพื่อหาทางแกไ้ขและป้องกนั 
4) สอบทานปจัจยัและสาเหตุทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสีย่งดา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ทีส่ าคญัของ

บรษิทั ตามลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั รวมถงึมาตรการป้องกนัความเสีย่งในเรือ่ง
ดงักล่าว 

 4.  พนักงาน   
1) ปฏบิตัติามนโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและค าสัง่ต่าง ๆ ของบรษิทัทีเ่กีย่วกบัการต่อตา้น

การทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้จรรยาบรรณของพนกังาน 
2) รายงานหรอืรอ้งเรยีน เหตุการณ์ทีน่่าสงสยั หรอืพฤตกิรรมการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ของ

คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอก เช่น คู่คา้ ลกูคา้ และ
ผูเ้กีย่วขอ้ง ฯลฯ ตามช่องทางการแจง้เบาะแสทีบ่รษิทัก าหนด 

3) สนบัสนุนและใหค้วามรว่มมอืในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 



นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั 
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4) สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหป้ราศจากการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ตลอดจนเหน็คุณค่าของการประพฤติ
ปฏบิตัตินตามหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 

5) พนกังานทุกคนทุกระดบัตอ้งเปิดเผยรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 
  
จงึประกาศมาเพื่อทราบและถอืปฏบิตัโิดยทัว่กนั ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชก้บับรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

 

ประกาศ ณ วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2559 

         
(นายชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั) 

ประธานกรรมการ 


