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นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน 
(Anti-Corruption Policy) 

1. วตัถุประสงค์ (Purpose) 

บริษทั เอม็เคเรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ยดึมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษทัภิบาลท่ีดี รวมทั้งสนบัสนุนการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อแสดงถึง
ความมุ่งมัน่ดงักล่าว บริษทัจึงไดเ้ขา้ร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์  “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทุจริต” เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2557 นอกจากน้ีบริษทัมุ่งหวงัให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทัทุกคน ยดึมัน่ในการประพฤติตนและปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และ
เป็นไปตามหลกัจริยธรรมท่ีมีมาตรฐานขั้นสูงสุด รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
และหลีกเล่ียงแมก้ระทัง่การกระท าใดๆ ท่ีอาจถูกเขา้ใจวา่ เป็นความประพฤติท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสมหรือมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

นโยบายน้ีจดัท าข้ึน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตดงักล่าวขา้งตน้ ตลอดจน
เพื่อให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษทัทุกคนมีความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบติัท่ีชัดเจน
เก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ อนัจะช่วยใหก้ารตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการ
เกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบและเหมาะสม 

2. ขอบเขตกำรบงัคบัใช้ (Scope) 
นโยบายน้ีบงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

3. ค ำนิยำม (Definition) 
คอร์รัปชัน่ (Corruption) ตามนโยบายน้ี หมายถึงการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบเพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตนและหรือของผูอ่ื้น คอร์รัปชัน่ยงัหมายรวมถึงการติดสินบน (Bribery) ซ่ึงหมายถึงการให ้
(giving) การเสนอวา่จะให ้(offering) การใหค้  ามัน่สัญญาวา่จะให ้(promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง 
(demanding) หรือการรับซ่ึงเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ นักการเมือง 
หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท าธุรกิจกบับริษทั ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อจูงใจให้บุคคล
ดงักล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีต
ประเพณีทางการคา้ใหก้ระท าได ้
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4. นโยบำย (Policy) 

บริษทัมีนโยบายไม่ยอมรับการกระท า ท่ีเป็นการคอร์รัปชัน่ไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบใดๆ  (Zero Tolerance 
towards Corruption) และยึดมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งมืออาชีพ มีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลกัจริยธรรมและกฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย  

ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทั กระท าหรือเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ใน
ทุกรูปแบบไม่ว่าทั้ งทางตรงหรือทางอ้อม และก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายน้ีอย่าง
สม ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย   

บริษทัจะใหค้วามร่วมมือกบัองคก์รภายนอกในการส่งเสริมและสนบัสนุนการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

5. บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ (Roles and Responsibilities) 

คณะกรรมกำรบริษัท  มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบท่ี
สนบัสนุนการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้ความส าคญั
กบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี 
ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบน านโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั่นน้ีไป
ปฏิบติัโดยก าหนดใหมี้ระบบและใหก้ารส่งเสริม รวมทั้งสนบัสนุนนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และส่ือสาร
ไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่า เป็นไป
อย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของ
หน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้น
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. แนวทำงกำรปฏบิัติ (Guiding Principles) 
เพื่อใหก้ารด าเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่ไดรั้บการพิจารณาอยา่งรอบคอบและ

เหมาะสม พนกังานทุกระดบัของบริษทัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองต่อไปน้ี 
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6.1  ของขวญัและค่ำใช้จ่ำยกำรรับรอง (Gifts, Entertainment and Hospitality) 

พนกังานพึงหลีกเล่ียงการเล้ียงรับรอง และการให้หรือรับของขวญั ท่ีมีมูลค่าสูงเกินสมควรหรือถ่ีเกิน
สมควร เวน้แต่เป็นการเล้ียงรับรองเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจ และเป็นการรักษาสัมพนัธภาพอนัดีซ่ึงถือ
เป็นส่วนส าคญัในการประกอบธุรกิจ  

พนกังานสามารถใหห้รือรับของขวญั หากเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่เป็นการกระท าโดยตั้งใจเพื่อครอบง า ชกัน า หรือตอบแทนบุคคลใดๆ  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความ

ไดเ้ปรียบใดๆ ผา่นการกระท าท่ีไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปล่ียนอยา่งชดัเจนหรือแอบแฝง 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 

(2) เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) เป็นการใหใ้นนามบริษทั ไม่ใช่ในนามของพนกังาน และเป็นการใหอ้ยา่งเปิดเผย ไม่ปกปิด 
(4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวญัเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น 

สงกรานต ์ตรุษจีน ปีใหม่ เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัปกติ 
(5) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีท่ีบริษทัอยู่

ระหว่างจดัให้มีการประกวดราคา พนักงานจะต้องไม่รับของขวญัหรือการเล้ียงรับรองจาก
บริษทัท่ีเขา้ร่วมประกวดราคานั้นๆ 

6.2   กำรบริจำคเพือ่กำรกุศล (Charitable Donations) 
การบริจาคเพื่อการกุศล จะตอ้งกระท าในนามบริษทั แก่องคก์รใดๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์

ต่อสังคม โดยตอ้งเป็นองคก์รท่ีเช่ือถือได ้มีใบรับรอง และตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผา่นขั้นตอน
ตามระเบียบของบริษทัท่ีก าหนดไวแ้ละถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้
มัน่ใจวา่เงินบริจาคไม่ไดถู้กน าไปใชเ้ป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

               6.3  กำรให้กำรสนับสนุน (Sponsorships) 
การให้การสนบัสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วตัถุหรือทรัพยสิ์น แก่กิจกรรมหรือโครงการใดๆ ตอ้งมีการ

ระบุช่ือบริษทั โดยการสนบัสนุนนั้นตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั และตอ้ง
ด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทัท่ีก าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

              6.4   ค่ำอ ำนวยควำมสะดวก (Facilitation Payments) 

ค่าอ านวยความสะดวก หรือ “ค่าหยอดน ้ ามันหล่อล่ืน” คือสินบนจ านวนเล็กน้อย ซ่ึงจ่ายให้แก่
เจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อเร่งประสิทธิภาพในการปฏิบติังานประจ าวนัหรือการปฏิบติังานท่ีจ าเป็น ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัอยูแ่ลว้ 

บริษทัไม่มีนโยบายจ่ายค่าอ านวยความสะดวก พนักงานควรหลีกเล่ียงกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจถูกร้อง
ขอให้จ่ายค่าอ านวยความสะดวก หากพนกังานมีขอ้สงสัย ขอ้กงัวล หรือค าถามใดๆ เก่ียวกบัการจ่ายค่า
อ านวยความสะดวก ควรแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานทราบ 
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6.5   กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมือง (Political Contributions) 

การช่วยเหลือทางการเมือง คือการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอ่ืนแก่              
พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งทางการเมือง เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น 
การให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนบัสนุนพรรคการเมือง หรือการซ้ือบตัรเขา้ร่วมงานท่ี
จดัข้ึนเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินใหแ้ก่องคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัพรรคการเมือง เป็นตน้ 

บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนบัสนุน หรือกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง รวมทั้งไม่ให้การสนบัสนุนหรือช่วยเหลือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทาง
การเมืองคนใดโดยเฉพาะไม่วา่ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม    

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั มีสิทธิเสรีภาพท่ีจะเขา้ร่วมหรือสนบัสนุนกิจกรรมทาง
การเมืองต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระเป็นการส่วนตวั ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่แอบอา้ง
ความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการใดๆ ทางการเมือง โดยจะตอ้งกระท านอกเวลาท าการ  ทั้งน้ี หากพนักงานใดเขา้ร่วม จะตอ้ง   
พึงระมดัระวงัด าเนินการใดๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิดวา่ บริษทัไดใ้ห้การสนบัสนุนหรือฝักใฝ่ใน  
พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหน่ึง 
6.6  ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกจิและกำรจัดหำ / จัดซ้ือ (Business Relations and Procurement Process) 

การติดต่องานกบัภาครัฐหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ หรือเอกชน จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์
และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การจดัหา/จดัซ้ือตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์หรือขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบการจดัหา/จดัซ้ือ
และสอดคลอ้งกบัอ านาจด าเนินการ มีความเป็นธรรมและโปร่งใสต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในการตดัสินใจ 
ตอ้งค านึงถึงความสมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพและบริการท่ีไดรั้บ รวมทั้งค  านึงถึงมาตรฐานต่างๆ ท่ี
ผูข้ายสินค้าหรือบริการพึงมี เช่น มาตรฐานส่ิงแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น  นอกจากน้ี          
ผูจ้ดัหา/จดัซ้ือ จะตอ้งไม่ประกอบธุรกิจ ซ่ึงอาจน าผลประโยชน์มาเป็นของส่วนตนโดยอาศยัต าแหน่ง
หน้าท่ีในการจดัหา/จดัซ้ือ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม รวมทั้งไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บทราบอนัเน่ืองจาก
การจดัหา/จดัซ้ือเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น 
6.7  กำรประสำนงำนและกำรติดต่อกบัหน่วยงำนรัฐบำลไทยและต่ำงประเทศ  

 พนกังานท่ีเป็นตวัแทนติดต่อประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศหรือ
เจา้หนา้ท่ีขององคก์รระหวา่งประเทศเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯไม่วา่ในเร่ืองใดจะตอ้งไดรั้บมอบอ านาจ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรอง จาก
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เท่านั้น  หากพบว่าพนักงานคนใดของบริษทัฯ ปฏิบติัหน้าท่ี
โดยไม่ไดรั้บมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร จะถือวา่พนกังานผูน้ั้นกระท าการดว้ยตนเองโดยทางบริษทัฯ 
ไม่รับผดิชอบใดๆ อนัเกิดจากการกระท าของพนกังานผูน้ั้นทุกกรณี 
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7. กำรรำยงำนเร่ืองทีเ่กีย่วพนักบักำรติดสินบนและกำรคอร์รัปช่ัน (Reporting Concerns) 
พนกังานของบริษทัทุกคน  มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการช่วยตรวจสอบ ป้องกนั และรายงานในกรณีท่ีมี

การเกิดหรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั หากพนกังานพบเห็น
การกระท าท่ีเขา้ข่ายการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวกบับริษทั  จะตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ
โดยมิชกัชา้ หรือรายงานผา่นช่องทางการรายงานตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 
(Whistle Blower Policy) 

8. กำรปกป้อง (Protection) 

บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีรายงานหรือแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการติดสินบนและ
การคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั รวมทั้งพนักงานท่ีปฏิเสธต่อการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น โดยใช้
มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
นโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน  

9. กำรฝ่ำฝืนนโยบำย (Non-Compliance)  

(1) พนกังานท่ีฝ่าฝืนตามนโยบายน้ี จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาลงโทษทางวินยัจนถึงการให้ออกจากงาน 

รวมทั้งอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายดว้ย การไม่ไดรั้บรู้ถึงนโยบายน้ี

และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบติัตามได ้

(2) บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะทบทวนสัญญาหรือยกเลิกความสัมพนัธ์ตามสัญญากบัลูกคา้ คู่คา้ หรือผูมี้

ส่วนไดเ้สียอ่ืน ในกรณีท่ีพบวา่ มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือกระท าความผดิท่ีขดักบันโยบายน้ี 

10. กำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน (Communicating the Policy) 

เพื่อใหพ้นกังานทุกคนในบริษทัไดรั้บทราบนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ บริษทัจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัจะติดประกาศนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ในสถานท่ีเด่นชดั เพื่อใหพ้นกังานทุกคนรับทราบ 

โดยทัว่กนั 

(2) บริษทัจะเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษทั เช่น จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ เวบ็ไซตบ์ริษทั  รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี (56-1) เป็นตน้ 

11.   วนัทีม่ผีลใช้บังคบั (Effective Date) 

นโยบายน้ี มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป 

          ประกาศ ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

 
                                                                                                    (นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน) 

                                                                                   ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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