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สารกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ตลอดเวลาทีผ่่านมา กลุ่มเอก็โกมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาบรษิทัอย่างต่อเนื่องเพือ่สรา้งมลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างสูงสุด 
นอกจากนัน้แล้ว ยังให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจรรยาบรรณตามหลักการ 
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพราะเชื่อว่าการด าเนินงานตามแนวทางนี้จะเป็นหนทางสู่การเติบโตอย่างยัง่ยืนที่
แทจ้รงิ    

ในการนี้ บรษิทัจงึจดัท าแนวปฏบิตัิการต่อต้านคอร์รปัชนั ให้เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของบุคลากรของ 
กลุ่มเอ็กโก โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการด าเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  ทัง้ยงัได้
เผยแพร่ทัง้นโยบายและแนวปฏบิตักิารต่อตา้นคอรร์ปัชนัแก่พนัธมติรทางธุรกจิและสาธารณชน เพื่อประกาศ
จุดยนืและผลกัดนัให้พนัธมติรทางธุรกิจทุกภาคส่วนด าเนินงานในแนวทางเดียวกนั ตามแนวคดิที่บริษัท 
ยดึมัน่ คอื “คอรร์ปัชนัเป็นส่ิงท่ียอมรบัไม่ได้ในการท าธรุกรรมทัง้กบัภาครฐัและภาคเอกชน”  

จงึประกาศมาเพือ่ทราบและถอืปฏบิตัโิดยทัว่กนั 

ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชว้นัที ่23 กรกฎาคม 2564 

ประกาศ ณ วนัที ่

(นายเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

30 กรกฎาคม 2564
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ค านิยาม 
 
“บริษัท” หมายถึง บรษิัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
 
“บุคลากร” หมายถงึ กรรมการบรษิทั กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิาร พนักงานทุกระดบั และลูกจ้างทุก
ประเภทของบรษิทั ทีป่ฏบิตังิานในฐานะบุคลากรของบรษิทั 
 
“คณะผู้บริหาร” หมายถงึ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
“คอร์รปัชัน” หมายถึง การให้ เสนอ ให้ค ามัน่ หรือสัญญาว่าจะให้สินบนทัง้ทางตรงและทางอ้อม กับ
เจา้หน้าที่ ตวัแทน หน่วยงาน ทัง้ของรฐัและเอกชน เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่
หรอืเพือ่ใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่ชอบธรรม  
 

คอร์รปัชนั ยงัหมายความรวมถงึ การรบัหรอืเรยีกรบัสนิบนทัง้ทางตรงและทางอ้อม จากเจ้าหน้าที่  ตวัแทน 
หน่วยงาน ทัง้ของรฐัและเอกชน เพื่อกระท าหรอืละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ หรอืเพื่อให้ได้มาหรอืรกัษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ทีไ่ม่ชอบธรรม  
 

ทัง้นี้  ส าหรับการให้และการรับ ตามที่ท าโดยสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืจารตีทางการคา้นัน้ สามารถกระท าได ้
 
“สินบน” หมายถงึ ผลประโยชน์ทัง้ทีอ่ยู่ในรูปตวัเงนิ หรอืมใิช่ตวัเงนิ ทีม่จุีดประสงคเ์พื่อจูงใจใหบุ้คคลหนึ่งๆ 
กระท าหรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ หรอืเพื่อให้ไดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบธรรม ทัง้นี้ 
สนิบนใหห้มายความรวมถงึค่าอ านวยความสะดวกดว้ย 
 
“ค่าอ านวยความสะดวก” หมายถงึ ค่าใชจ่้ายอย่างไม่เป็นทางการทีม่อบใหแ้ก่เจา้หน้าที ่ตวัแทน หน่วยงาน 
ทัง้ของรฐัและเอกชน เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวด าเนินงานตามกระบวนการ เร่งรดักระบวนการด าเนินงานใหเ้รว็
ขึน้ หรอือ านวยความสะดวกในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกจิวตัรของเจา้หน้าที่ 
 
“การบริจาค” หมายถงึ การใหต้วัเงนิหรอืสิง่ทีม่ใิช่ตวัเงนิแก่หน่วยงานหรอืองคก์รอื่น เพือ่การกุศล หรอืเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ในการช่วยเหลอืหรอืสนบัสนุนสงัคม ชุมชน หรอืผูท้ีเ่ดอืดรอ้น  
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“การให้การสนับสนุน” หมายถงึ การให้ตวัเงนิหรอืสิง่ที่มใิช่ตวัเงนิแก่ลูกคา้ คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรอืบุคคลอื่น 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ธุรกจิ ชื่อเสยีงของบรษิทั หรอืความสมัพนัธท์างธุรกจิ  
 
“การสนับสนุนทางการเมือง” หมายถงึ การใหก้ารสนบัสนุนพรรคการเมอืง กลุ่มแนวร่วมทางการเมอืง ผูม้ี
อ านาจทางการเมือง รวมถึงผู้ลงสมคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมืองใดๆ ทัง้ที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน อัน
หมายความรวมถงึการให้ยมืหรอืบรจิาคอุปกรณ์ การให้บรกิารด้านเทคโนโลยโีดยไม่คดิค่าบรกิาร  รวมทัง้
การโฆษณาส่งเสรมิหรอืสนับสนุน และ/หรอืการส่งเสรมิให้บุคลากรเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงในนามของ
บริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า  หรือเพื่อหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของ 
บรษิทัหรอืผลประโยชน์สว่นตวั 
 
“ของขวญั” หมายถงึ เงนิหรอืสิง่ทีม่ใิช่ตวัเงนิทีน่ าไปใหเ้พือ่อธัยาศยัไมตรใีนโอกาสต่างๆ  
 
“การรบัรอง” หมายถงึ การจดัการหรอืค่าใช้จ่ายส าหรบัทีพ่กั การเดนิทาง มือ้อาหาร และการจดัการอื่นๆ 
ส าหรบัการเดนิทางไปเยีย่มชมสถานที ่หรอืการศกึษาดงูาน เป็นตน้  
  
“พนักงานรฐั” หมายถงึ บุคคลผูเ้ป็นหรอืเคยเป็นเจ้าหน้าที่หรอืที่ปรกึษาที่ปฏบิตังิานในองคก์รรฐัวสิาหกิจ
หรอืหน่วยงานของรฐั ซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า และใหห้มายความรวมถงึกรรมการและอนุกรรมการ
ของรฐัวสิาหกจิและหน่วยงานของรฐัดว้ย  
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แนวปฏิบติัการต่อต้านคอรร์ปัชนั 
 
เพื่อให้บุคลากรมคีวามเขา้ใจและสามารถปฏิบตัติามนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนัไปในแนวทางเดียวกัน 
บรษิทัจงึไดก้ าหนดแนวปฏบิตักิารต่อตา้นคอรร์ปัชนั ดงันี้  
 
1. การให้หรือรบัสินบนและค่าอ านวยความสะดวก 

 

 บุคลากรจะต้องไม่ให้ เสนอ ให้ค ามัน่ สญัญาว่าจะให้ รบั หรอืเรยีกรบั สนิบนหรอืค่าอ านวยความ
สะดวก ทัง้ทางตรงและทางออ้มกบัเจา้หน้าที ่ตวัแทน หน่วยงาน ทัง้ของภาครฐัและเอกชน รวมถงึผูท้ีม่สี่วน
เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้กีารตอบแทนทีเ่อื้อประโยชน์ต่อกนั หรอืโดยหวงัผลประโยชน์เกี่ยวกบังานของบรษิทัหรอื
ผลประโยชน์สว่นตวั   
 
2. การบริจาคและการให้การสนับสนุน  

 

 การบรจิาคและการให้การสนับสนุนที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมแก่โอกาสนัน้สามารถท าได้ ทัง้นี้ 
เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าการบรจิาคและการใหก้ารสนับสนุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชนัทางออ้มเพื่อทีจ่ะ
ได้รบัหรือรกัษาไว้ซึ่งสญัญาธุรกิจ การอนุญาตของรฐับาล ข้อวินิจฉัยที่ท าให้ได้ประโยชน์ด้านภาษีหรือ
ศุลกากร หรือเกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม บริษัทจึงก าหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
กระบวนการควบคุมภายใน ดงันี้ 
2.1 การบรจิาคและการใหก้ารสนับสนุนควรสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทั 
2.2 มีการระบุจ านวนเงินหรือสิ่งของที่บริจาคและให้การสนับสนุน ก าหนดวตัถุประสงค์ที่ชดัเจนใน  

การบรจิาคและการใหก้ารสนับสนุนเหล่านัน้ ระยะเวลาเริม่ต้นและสิน้สุดของกิจกรรม รวมถงึรายชื่อ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่เฉพาะเจาะจงในการรับบริจาคหรือรับการสนับสนุนไปใช้ใน
วตัถุประสงคด์งักล่าว 

2.3 มหีลกัฐานการรบัสิง่ของ ใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืหลกัฐานการรบัเงนิอื่นที่ถูกต้อง เช่น หนังสอืขอบคุณ 
ขา่วสาร ภาพถ่าย เป็นตน้ 

2.4 ไดร้บัการอนุมตัโิดยผูม้อี านาจอนุมตัติามตารางอ านาจด าเนินการหรอืระเบยีบของบรษิทั 
 
3. การรบับริจาคและการรบัการสนับสนุน  

 

  บรษิทัไม่มนีโยบายในการรบับรจิาคและการรบัการสนับสนุน ทัง้ที่เป็นตวัเงนิหรอืสิง่ที่มใิช่ตวัเงนิ  
ไม่ว่าจะเป็นจากลูกคา้ คู่คา้ ผูร้่วมทุน หรอืบุคคลอื่นในองคก์รภาครฐัหรอืเอกชน ไม่ว่าเพือ่วตัถุประสงคใ์ด 
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4. การสนับสนุนทางการเมือง  
 

 บรษิทัมแีนวปฏบิตั ิดงันี้   
4.1 บรษิทัจะวางตวัเป็นกลาง โดยจะไม่ใหก้ารช่วยเหลอืทางการเมอืงทัง้ทางตรงและทางออ้ม กบัพรรค

การเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอ านาจทางการเมือง รวมถึงผู้ลงสมคัรรบัเลือกตัง้ทาง
การเมอืงใดๆ  

4.2 บรษิทัถอืว่าบุคลากรมสีทิธทิี่จะมสี่วนร่วมหรอืสนับสนุนกิจกรรมทางการเมอืงต่างๆ ได้อย่างอิสระ
เป็นการสว่นตวั โดยไม่ใชท้รพัยส์นิและเวลาของบรษิทัในการกระท าดงักล่าว 

4.3 ห้ามมใิห้บุคลากรใช้ต าแหน่งหน้าที่ ชี้ชวน กดดนั หรอืบงัคบัให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือ
ประโยชน์สว่นตน 

 
5. การให้ของขวญัและการให้การรบัรอง  

 

 การให้ของขวญัและการให้การรบัรองแก่ผู้ที่ท าธุรกิจกบับรษิทัสามารถท าได้ โดยต้องเป็นไปตาม 
แนวปฏบิตัดิงันี้  
5.1 ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมและมารยาททางสงัคม ไม่ขดักบัขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ และนโยบาย

ของบรษิทั และกระท าเท่าทีก่ฎหมายก าหนด 
5.2 ตอ้งเป็นไปเพือ่รกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูท้ าธุรกจิ โดยไม่หวงัทีจ่ะไดร้บัการบรกิารหรอืสิง่ตอบแทน

โดยเฉพาะเจาะจงทีไ่ม่ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
5.3 ต้องกระท าดว้ยความโปร่งใส ไดร้บัการอนุมตัติามระเบยีบของบรษิทั มกีารบนัทกึค่าใชจ่้ายตามจรงิ 

และมหีลกัฐานรบัรองชดัเจน 
5.4 ของขวญัที่ให้ได้อาจอยู่ในรูปแบบสื่อประชาสมัพนัธ์หรอืส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของบรษิทั เช่น ปฏทินิ 

ไดอารี ่เป็นตน้ สนิคา้ชุมชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า หรอืสนิคา้เพือ่การกุศลหรอืสาธารณประโยชน์ และ 
การรบัรองตอ้งจดัโดยมคี่าใชจ่้ายเท่าทีจ่ าเป็น เหมาะสมกบักาลและโอกาส 

 
6. การรบัของขวญั  การรบัรอง และส่วนลดการค้า 

 

6.1 แนวปฏิบติัส าหรบัการรบัของขวญั มีดงัน้ี 
1) ใหค้วามร่วมมอืในการงดรบัของขวญัทุกกรณี เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี้ทีอ่นุโลมใหส้ามารถรบัได ้

1.1 ปฏทินิ หรอืไดอารี ่ทีเ่ป็นสือ่ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานนัน้ๆ  
1.2 ของขวญัทีบุ่คลากรไดร้บัจากการจบัฉลากทีไ่ม่เฉพาะเจาะจงผูร้บั  
1.3 ของช าร่วยทีบุ่คลากรไดร้บัจากการเขา้ร่วมงานต่างๆ  
1.4 ของรางวลัทีบุ่คลากรไดร้บัจากการแขง่ขนัหรอืการประกวดใดๆ 
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2) หากไม่สามารถหลกีเลีย่งการรบัของขวญัได ้ให้รายงานการรบัของขวญัต่อบุคคลดงัต่อไปนี้เพื่อ
พจิารณารวบรวมของขวญัดงักล่าวและบรจิาคเป็นการกุศลหรอืสาธารณประโยชน์ 

- รายงานแก่ก รรมการผู้ จัดการใหญ่  ในกรณีที่บุคลากรที่ ไ ด้ รับของขวัญ เ ป็น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสายตรงของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอื 

- รายงานแก่ผู้บงัคบับญัชาระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ในกรณีที่บุคลากรที่ได้รบั
ของขวญัอยู่ในระดบัผูจ้ดัการฝ่ายลงมาหรอืในกรณีระดบัอื่นๆ 

3) กรณีเป็นของทีร่ะบุวนัหมดอายุ ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงในการบรหิารจดัการ 
ยกเวน้เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ใหป้ฏบิตัติามขอ้ 2) ขา้งตน้ 

 

6.2 แนวปฏิบติัส าหรบัการรบัการรบัรอง มีดงัน้ี 
1) ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมและมารยาททางสงัคม ไม่ขดักับข้อบังคบั จรรยาบรรณ และ

นโยบายของบรษิทั และกระท าเท่าทีก่ฎหมายก าหนด 
2) ต้องเป็นไปเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ท าธุรกิจ  โดยบุคลากรจะไม่ให้การบริการหรือ        

สิง่ตอบแทนทีไ่ม่ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
3) ต้องกระท าด้วยความโปร่งใส มีการบันทึกหลักฐานการเชิญ และได้รับการอนุมัติจาก

ผูบ้งัคบับญัชา 
4) ตอ้งไม่มกีารเรยีกรอ้งการรบัรอง  
 

6.3 แนวปฏิบติัส าหรบัการรบัส่วนลดจากคู่ค้า หรือส่ิงของส่งเสริมการขาย มีดงัน้ี 
การรบัสว่นลดจากคู่คา้ทัง้ในรปูตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดทีม่มีลูค่า และการรบัสิง่ของอนัเนื่องมาจาก
การสง่เสรมิการขาย ควรเป็นการใหแ้ละรบัระหว่างบรษิทัต่อบรษิทั เป็นไปตามเงือ่นไขทางธุรกจิปกต ิ
ไม่มวีตัถุประสงคเ์พือ่เอือ้ผลประโยชน์เกีย่วกบังานของบรษิทัหรอืผลประโยชน์สว่นตวั และมหีลกัฐาน
การรบัทีช่ดัเจน สามารถตรวจสอบได ้

 
7. งานทรพัยากรบุคคล              

 

 คุณสมบตัแิละอ านาจหน้าที่ของกรรมการบรษิทั รวมถงึหลกัเกณฑ์การสรรหา การแต่งตัง้ การพ้น
จากต าแหน่ง และการพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั จะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบรษิัทและหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และต้องมีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบรษิัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถงึค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัในแต่ละปีต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ 
ของบรษิทัตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 

 คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างอื่นๆ รวมถึงหลักเกณฑ ์
การสรรหา การจา้งงาน การแต่งตัง้และโยกยา้ย การบรหิารค่าจา้ง ค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง การประเมนิผล
การปฏิบตัิงาน การร้องทุกข์ และการเลิกจ้าง จะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบบรษิัท ผลิตไฟฟ้า 
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จ ากดั (มหาชน) ว่าด้วยข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล หรอืเอกสารอื่นในลกัษณะเดียวกนั และ
จะตอ้งมกีารเปิดเผยรายชื่อผูบ้รหิารต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบรษิทัตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 
8. การจ้างพนักงานรฐั 

 

 บรษิัทสามารถแต่งตัง้หรือจ้างพนักงานรฐัเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้างอื่นใดได้ โดยบรษิทัตระหนักว่าการจ้างพนักงานรฐัอาจท าให้มกีารอาศยัความสมัพนัธ์
หรอืขอ้มูลภายในเพื่อเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทั ซึ่งถอืเป็นความขดัแยง้ของผลประโยชน์และเป็นการปฏิบตัิ
หน้าที่ของหน่วยงานรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิโดยมชิอบเพื่อให้เกดิความได้เปรยีบทางธุรกจิที่ไม่เป็นธรรม ดงันัน้ 
เพือ่ป้องกนัเหตุดงักล่าว การจา้งพนกังานรฐัจะตอ้งเป็นไปตามแนวปฏบิตัดิงันี้  
8.1 การสรรหา แต่งตัง้ และก าหนดค่าตอบแทนของบุคคลที่เป็นหรอืเคยเป็นพนักงานของรฐัจะต้อง

ด าเนินการอย่างโปร่งใส ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทหรือ
ผลประโยชน์สว่นตวั 

8.2 ต้องมีการพิจารณาประวตัิการท างานของบุคคลที่จะแต่งตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งในบริษัท เพื่อ
ตรวจสอบประเดน็ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 

8.3 ต้องมกีารเปิดเผยประวตัขิองกรรมการบรษิทัที่ปฏิบตังิานหรอืเคยปฏบิตังิานในองค์กรรฐัวสิาหกิจ
หรอืหน่วยงานของรฐัต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆ ของบรษิทัตามทีก่ฎหมายก าหนด  

8.4 บุคลากรที่เป็นหรอืเคยเป็นพนักงานรฐัจะต้องปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตักิารป้องกนัความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างเคร่งครดั และกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งไม่มสีว่นร่วม
และไม่ไดร้บัขอ้มลูในรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ของผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

 
9. การลงทุนและการค้า 

  

 บรษิทัมนีโยบายการลงทุนที่ยดึมัน่กรอบกตกิาการแข่งขนัที่ด ีให้ความเป็นธรรม และด าเนินธุรกิจ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้ยงัก าหนดขัน้ตอนการอนุมตักิารลงทุนตามอ านาจด าเนินการ  
 

 บรษิทัจะด าเนินการลงทุน การคา้และการปฏบิตัติ่อคู่คา้ตามทีก่ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณ โดยบรษิทั
ไม่มนีโยบายเรยีกหรอืรบั เสนอหรอืใหผ้ลประโยชน์ทางการเงนิ หรอืผลประโยชน์อื่นๆ กบัผูใ้ดหรอืหน่วยงาน
ใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสญัญาทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใดๆ ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรอืจรยิธรรมทีด่ ี
 
10. การจดัซ้ือจดัจ้าง 

   

  บรษิัทจดัให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยต้องน าเสนอ 
การจดัซือ้จดัจา้งใหผู้ม้อี านาจอนุมตัติามตารางอ านาจด าเนินการของบรษิทั และตอ้งเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบั
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ระเบยีบบรษิัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ว่าด้วยการจดัหาและจ้างที่ปรกึษา หรอืเอกสารอื่นในลักษณะ
เดยีวกนั นอกจากนี้ บุคลากรทีม่สี่วนได้ส่วนเสยีกบัคู่คา้รายใดตอ้งไม่มสี่วนร่วมและไม่ไดร้บัขอ้มูลในรายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งของผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและ 
แนวปฏบิตักิารป้องกนัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
 

  บรษิทัไม่มนีโยบายรบั เรยีกรบั ใหห้รอืเสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ทางการเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใด
แก่ผู้ขายหรอืผู้ให้บรกิาร เพื่อตอบแทนการคดัเลอืกเขา้มาเป็นผู้เสนอราคา การเขา้ท าสญัญาจดัซื้อจดัจ้าง 
หรอืการตรวจรบังานซือ้หรอืงานจา้ง  
 
11. งานบญัชีการเงิน  

 

 แนวปฏบิตัใินการรบัหรอืจ่ายเงนิ มดีงันี้ 
11.1 การรบัเงินจากลูกค้า นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใด 

1) การรบัเงนิต้องเป็นไปตามสญัญาทางธุรกจิ มกีารออกหลกัฐานการรบัเงนิโดยหน่วยงานการเงนิ 
และตอ้งสามารถกระทบยอดระหว่างการรบัเงนิกบัการบนัทกึบญัชไีดทุ้กครัง้ 

2) ไม่ให้ เสนอว่าจะให้ รับ หรือเรียกรับผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจาก 
ผูจ่้ายเงนิ เพื่อแลกเปลีย่นกบัการชะลอการรบัเงนิหรอืลดจ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายใหแ้ก่บรษิทั หรอื
เพื่อตอบแทนการจ่ายเงินเร็วกว่าก าหนด รวมถึงเพื่อการอื่นใดอันจะท าให้บรษิัทเกิดความ
เสยีหาย 

 

11.2 การจ่ายเงินให้กบัเจ้าหน้ี นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใด 
1) รายการจ่ายเงนิทุกรายการตอ้งผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งและบนัทกึเจา้หนี้ตามสญัญาทาง

ธุรกิจจากหน่วยงานบัญชี โดยต้องเป็นรายการที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง หากพบรายการทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืไม่เหมาะสม ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาและหาแนวทาง
ป้องกนัและแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามหลกัการบญัชแีละกฎหมายดงักล่าว 

2) รายการจ่ายเงนิทุกรายการต้องไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจอนุมตัใินแต่ละขัน้ตอนตามตาราง
อ านาจด าเนินการ และตอ้งไดร้บัหลกัฐานการจ่ายเงนิทีถู่กตอ้งตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

3) ปฏบิตัติ่อเจ้าหนี้หรอืผู้รบัเงนิอย่างเท่าเทยีมกนั ช าระเงนิตามเงื่อนไขธุรกจิที่เหมาะสม และไม่
เลอืกปฏบิตักิบัเจา้หนี้หรอืผูร้บัเงนิรายใดดว้ยความอคตหิรอืล าเอยีง  

4) ไม่ให ้เสนอว่าจะให ้รบั หรอืเรยีกรบัผลประโยชน์ทางการเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดจากเจา้หนี้
หรอืผู้รบัเงนิ เพื่อแลกเปลีย่นกบัการที่บรษิทัจ่ายเงนิเรว็กว่าก าหนด หรอืเพื่อตอบแทนที่ชะลอ
ก าหนดการจ่ายเงนิใหบ้รษิทั รวมถงึเพือ่การอื่นใดอนัจะท าใหบ้รษิทัเกดิความเสยีหาย  
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12. การกู้เงิน การให้ยืมเงิน การก่อภาระผกูพนั 
  

  บรษิทัไดก้ าหนดให้ขัน้ตอนการกู้เงนิ การใหย้มืเงนิ และการก่อภาระผูกพนัระหว่างบรษิทักบับุคคล
อื่น เป็นไปตามตารางอ านาจด าเนินการของบรษิทัและระเบยีบของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ว่าดว้ย
การบญัช ีการเงนิ และการงบประมาณ ในขณะทีก่ารคดิผลประโยชน์หรอืดอกเบี้ยระหว่างกันนัน้ ใหเ้ป็นไป
อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑร์ายการระหว่างกนัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึ
ระเบยีบบรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ว่าดว้ยการบญัช ีการเงนิ และการงบประมาณ หรอืเอกสารอื่นใน
ลกัษณะเดยีวกนั  
 

  บรษิทัไม่มนีโยบายรบัหรอืเรยีกรบั ใหห้รอืเสนอว่าจะใหผ้ลประโยชน์ทางการเงนิ หรอืผลประโยชน์
อื่นๆ แก่ผูใ้ดหรอืหน่วยงานใด เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสญัญากู้เงนิ หรอืใหกู้้เงนิ หรอืท าใหเ้กดิ/สิน้ไปซึ่งภาระผูกพนั
ต่อบรษิทัทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืจรยิธรรมทีด่ ี
 
13. การป้องกนัการฟอกเงิน              

 

  บรษิัทจะไม่รบัโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรพัย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพ
ทรพัยส์นิต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิ เพื่อป้องกนัไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บรษิทัเป็นช่องทางหรอืเป็นเครื่องมอืในการถ่ายเท ปกปิด หรอือ าพราง
แหล่งทีม่าของทรพัยส์นิทีไ่ดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 
14. การบนัทึกและเกบ็รกัษาข้อมูล 

 

  บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติามมาตรฐาน หลกัการ รวมทัง้กฎหมายที่บงัคบัใช้เกี่ยวกบัรายงาน
ขอ้มูลบญัชแีละการเงนิ และบรษิทัไม่ยอมรบัการบนัทกึขอ้มูลที่เป็นเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรอืท าการตกแต่งบญัช ี
รวมทัง้จะตอ้งไม่มบีญัชนีอกงบการเงนิเพือ่ใชส้นบัสนุนหรอืปกปิดการคอรร์ปัชนั 
 

  บรษิทัมรีะบบการเกบ็รกัษาและป้องกนัขอ้มูล โดยการก าหนดสทิธขิองบุคคลในการเขา้ถงึขอ้มูลทาง
อเิล็กทรอนิกส์ รวมทัง้จดัเก็บเอกสาร บนัทกึต่างๆ และรายงานทางการเงนิอย่างเป็นหมวดหมู่ ด้วยระบบ 
การเกบ็รกัษาขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถตรวจสอบได ้  
 
15. การส่ือสาร การอบรม และการเปิดเผยข้อมูล 

  

  บริษัทจัดให้มีการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้าน 
คอรร์ปัชนั รวมถงึช่องทางการแจง้เบาะแส และขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่อง โดยส าหรบับุคลากรจะ
มกีารสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการบรษิทัและพนักงานใหม่ การจดัอบรมพนักงาน
หรอืกจิกรรมต่างๆ กจิกรรมพบปะพนักงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (Communication Day) การแจง้ผ่าน
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บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เว็บไซต์ภายในของบรษิทั (EGCO Groupnet) เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรน าไปปฏิบัติ
อย่างจรงิจงั  
  

 ส าหรบัพนัธมติรทางธุรกจิ ไดแ้ก่ กจิการร่วมคา้ ผูร้่วมทุน คู่คา้ ลูกคา้ และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทางธุรกจิอื่นๆ 
บรษิทัจะสื่อสารนโยบายและแนวปฏบิตักิารต่อต้านคอรร์ปัชนัเพือ่ใหร้บัทราบตัง้แต่เริม่ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ 
และในภายหลงัผ่านกิจกรรมคู่ค้าสมัพนัธ์ (Supplier Day) หรอืโอกาสอื่นๆ ตามความเหมาะสม และบรษิัท
สนบัสนุนใหพ้นัธมติรทางธุรกจิน านโยบายและแนวปฏบิตักิารต่อตา้นคอรร์ปัชนัไปเป็นแนวทางปฏบิตัเิช่นกนั 
 

 นอกจากนี้ บรษิทัยงัเปิดเผยนโยบายและแนวปฏบิตักิารต่อตา้นคอรร์ปัชนัต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้สี่วนไดเ้สยี
อื่นๆ และสาธารณชน ผ่านทางเวบ็ไซตส์าธารณะของบรษิทัและเอกสารเผยแพร่อื่นๆ อกีดว้ย 
 
16. กระบวนการตรวจสอบ / การควบคมุภายใน 

  

  บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปีจากฝ่ายตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็น
อสิระจากหน่วยงานอื่น ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบกจิกรรมต่างๆ โดยพจิารณาจากตารางอ านาจ
ด าเนินการและค าสัง่ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึนโยบายและแนวปฏบิตัิการต่อตา้นคอรร์ปัชนั นอกจากนี้ ยงัมี
การตรวจสอบบญัชโีดยผู้ตรวจสอบบญัชรีบัอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปีตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กรมพฒันาธุรกจิการคา้ และกรมสรรพากร 
 

  แนวปฏบิตักิารรายงานผลการตรวจสอบ มดีงันี้  
16.1 ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบและขอ้ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย

ไตรมาสละหนึ่งครัง้  
16.2 หากพบประเดน็เร่งด่วน ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงทนัท ี
16.3 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้ าหน้าทีร่ายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

 
17. การติดตามและทบทวน 

  

 บรษิทัก าหนดใหม้กีารตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตักิารต่อตา้นการคอรร์ปัชนัอย่าง
สม ่าเสมอผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้  บริษัทยังจัดให้ม ี
การประเมนิความเสี่ยงด้านการคอร์รปัชนัโดยคณะท างานต่อต้านคอร์รปัชนั เพื่อจดัท ามาตรการบริหาร 
ความเสีย่งดงักล่าวและทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพือ่น าเสนอผูม้อี านาจพจิารณาหากมกีารปรบัปรุง 
 

 คณะท างานต่อต้านคอร์รปัชนัยงัมหีน้าที่ทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัิการต่อต้านคอร์รปัชนัเป็น
ประจ าทุกปี เพือ่น าเสนอผูม้อี านาจพจิารณาหากมกีารปรบัปรุง 
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18. การแจ้งเบาะแส 
 

 บรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตัใินการแจ้งเบาะแสดงัต่อไปนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ผูม้สี่วนได้เสยี 
หรอืบุคคลภายนอกได้ให้ขอ้มูลต่อบรษิทัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมที่ส่อถงึการคอร์รปัชนั การทุจรติ การประพฤต ิ
มิชอบของบุคลากร หรือการด าเนินการอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชีการเงิน รวมถึง 
การควบคุมและการตรวจสอบ  
 

18.1 ผู้รบัแจ้งเบาะแส 
− กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
− คณะกรรมการตรวจสอบ  
− คณะกรรมการบรษิทั  

 
18.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

ผูแ้จง้เบาะแสสามารถสง่ขอ้มลูหรอืแบบฟอรม์การแจง้เบาะแส (เอกสารแนบ 1) ได ้3 ช่องทาง ดงันี้ 
 

ช่องทางท่ี 1: ทางเวบ็ไซตส์าธารณะของบรษิทั https://www.egco.com/th/whistle-blowing  
 

ช่องทางท่ี 2: ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์โดยสง่ถงึผูร้บัแจง้เบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ดงันี้ 
− กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ceo@egco.com  
− คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@egco.com 
− คณะกรรมการบรษิทั directors@egco.com 

     

ช่องทางท่ี 3: ทางไปรษณีย ์โดยระบุหน้าซองถงึผูร้บัแจง้เบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ตามทีอ่ยู่ ดงันี้ 
 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  
อาคารเอก็โก 222 ถนนวภิาวดรีงัสติ  
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ   
10210 

 
18.3 ข้อมูลเก่ียวกบัผู้แจ้งเบาะแส 

ผู้แจ้งเบาะแสควรแจ้งชื่อ-นามสกุลและช่องทางการติดต่อ เพื่อให้บรษิัทสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม ติดต่อสื่อสารและแจ้งผลการพจิารณาเรื่องร้องเรียนได้ ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสไม่
ประสงค์เปิดเผยตัวตน (บัตรสนเท่ห์) การแจ้งเบาะแสควรระบุรายละเอียดของเหตุการณ์หรือ
หลักฐานเพียงพอที่บริษัทจะสามารถน าไปพิจารณาสืบสวนต่อไปได้ โดยที่บริษัทอาจพิจารณา
สบืสวนขอ้เทจ็จรงิจากเบาะแสทีไ่ดร้บัแจง้หากเชื่อไดว้่าเบาะแสดงักล่าวมมีลูความจรงิ  

https://www.egco.com/th/whistle-blowing
mailto:ceo@egco.com
mailto:auditcommittee@egco.com
mailto:directors@egco.com
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18.4 การด าเนินการหลงัจากได้รบัการแจ้งเบาะแส 

1) การลงทะเบียนรบัเรื่องร้องเรียน 
เมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแส ใหผู้ร้บัแจ้งเบาะแสส่งเรื่องใหฝ่้ายตรวจสอบภายในเพื่อลงทะเบียนรบั
เรื่องร้องเรยีน โดยการด าเนินการต่อไปหลงัจากนี้ให้ใช้เลขทะเบยีนของเรื่องร้องเรยีนดงักล่าว
แทนการกล่าวถงึเรื่องรอ้งเรยีนเพือ่คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
 

2) การพิจารณาเบือ้งต้น 
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในพิจารณาเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้นว่าเรื่องร้องเรียนมีพยานหลักฐาน
เพยีงพอ มคีวามชดัเจน หรอืมีมูลที่อาจจะสบืสวนต่อไปได้หรอืไม่ ไม่ว่าการแจ้งเบาะแสนัน้มี 
การระบุชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรอืไม่มกีารระบุชื่อผู้แจ้งเบาะแส (บตัรสนเท่ห์) และให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท าขอ้เสนอแนะว่าควรพจิารณาต่อไปตามขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
2.1 เหน็ว่าเรื่องร้องเรยีนไม่มพียานหลกัฐานเพยีงพอ ไม่มคีวามชดัเจน หรอืไม่มมีูลที่อาจจะ

สบืสวนต่อไปได ้
2.2 เหน็ควรใหส้บืสวนต่อโดยตัง้หน่วยงาน/คณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ 
  

3) การสืบสวนข้อเทจ็จริง 
3.1 กรณกีารรอ้งเรยีนทัว่ไป 

3.1.1 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในน าเสนอเรื่องร้องเรียนพร้อมทัง้ความเห็นแก่กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่เพื่อพจิารณา และรายงานผู้รบัแจ้งเบาะแสเพื่อทราบ โดยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่อาจพจิารณาแต่งตัง้หน่วยงาน/คณะสบืสวนขอ้เท็จจรงิตามเบาะแสที่
ร้องเรยีน โดยผู้บงัคบับญัชาในสายงานของผู้ถูกร้องเรียนหรอืผู้บงัคบับญัชาของ
โครงการที่ผู้ถูกร้องเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่อยู่ในหน่วยงาน /คณะสืบสวน
ขอ้เทจ็จรงิ แต่จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืกบัการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิตามทีถู่กรอ้งขอ  

 

3.1.2 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในแจ้งการรบัเรื่องร้องเรยีนแก่ผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้แจ้งเลข
ทะเบยีนของเรื่องรอ้งเรยีนเพือ่ใชใ้นการตดิตามความคบืหน้า 

 

3.1.3 ให้หน่วยงาน/คณะสบืสวนข้อเท็จจรงิท าการสบืสวน สรุปผล และท าข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกบัมาตรการแก้ไขผลกระทบของการคอรร์ปัชนัและมาตรการป้องกนัไม่ให้เกดิ
เหตุซ ้าอกี รวมถงึบทลงโทษแก่บุคลากรที่ท าการคอร์รปัชนั โดยต้องด าเนินการให้
แล้วเสรจ็ภายใน 1 เดอืนหลงัได้รบัเบาะแส หรอืภายในระยะเวลาที่อาจมกีารขยาย
ออกไปอกีเป็นคราวๆ คราวละไม่เกนิ 1 เดอืน 
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3.1.4 ใหห้น่วยงาน/คณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแจ้งผลการสบืสวน มาตรการแก้ไขและป้องกนั 
รวมถงึบทลงโทษแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

3.1.5 ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานแก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพื่อพจิารณา และรายงาน
แก่ผูร้บัแจง้เบาะแสเพือ่ทราบ 

 

3.2 กรณผีูถู้กรอ้งเรยีนเป็นกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสายตรงของ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3.2.1 ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในน าเสนอเรื่องรอ้งเรยีนพรอ้มทัง้ความเหน็แก่ผูร้บัแจง้เบาะแส

(ซึ่งในที่นี้ ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ) เพื่อพิจารณาแต่งตัง้หน่วยงาน/       
คณะสบืสวนข้อเท็จจรงิตามเบาะแสที่ร้องเรยีน โดยผู้บงัคบับญัชาในสายงานของ 
ผู้ถูกร้องเรียนจะไม่อยู่ในหน่วยงาน/คณะสืบสวนข้อเท็จจริง แต่จะต้องให้ความ
ร่วมมอืกบัการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิตามทีถู่กรอ้งขอ 

 

3.2.2 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในแจ้งการรบัเรื่องร้องเรยีนแก่ผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้แจ้งเลข
ทะเบยีนของเรื่องรอ้งเรยีนเพือ่ใชใ้นการตดิตามความคบืหน้า 

 

3.2.3 ให้หน่วยงาน/คณะสบืสวนข้อเท็จจริงท าการสบืสวน สรุปผล และท าข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกบัมาตรการแก้ไขผลกระทบของการคอรร์ปัชนัและมาตรการป้องกนัไม่ให้เกดิ
เหตุซ ้าอกี รวมถงึบทลงโทษแก่บุคลากรที่ท าการคอร์รปัชนั โดยต้องด าเนินการให้
แล้วเสรจ็ภายใน 1 เดอืนหลงัได้รบัเบาะแส หรอืภายในระยะเวลาที่อาจมกีารขยาย
ออกไปอกีเป็นคราวๆ คราวละไม่เกนิ 1 เดอืน 
 

3.2.4 ใหห้น่วยงาน/คณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแจง้ผลการสบืสวน มาตรการแก้ไขและป้องกนั 
รวมถงึบทลงโทษแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 

3.2.5 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานแก่ประธานกรรมการเพื่อพจิารณา และรายงานแก่
ผูร้บัแจง้เบาะแสเพือ่ทราบ 

 

4) การแจ้งผลการสืบสวนแก่ผู้แจ้งเบาะแส 
ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในแจ้งผลการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิและมาตรการแก้ไขการคอร์รปัชนัแก่ผู้แจ้ง
เบาะแสโดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีส่ามารถกระท าได ้หากการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิไม่แลว้เสรจ็ภายในเวลาที่
ก าหนด ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในแจง้แก่ผูแ้จง้เบาะแสทราบเมื่อมคีวามคบืหน้า 
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5) การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
ใหผู้ร้บัแจง้เบาะแสน าเสนอรายงานเรื่องรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการบรษิทั และใหฝ่้ายเลขานุการบรษิทั
รวบรวมขอ้มูลและน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบ เพือ่เปิดเผยในรายงานประจ าปี  
 

ทัง้นี้ หากเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องเรยีนอยู่ในฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ฝ่ายเลขานุการบรษิัทท าหน้าที่
ด าเนินการหลงัจากไดร้บัการแจง้เบาะแสแทนฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 
18.5 การปกป้องผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถกูร้องเรียน 

บรษิัทจะเก็บเป็นความลบัและจ ากดัการเข้าถึงข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส รายงานการแจ้งเบาะแส 
ขอ้มูลผู้ถูกร้องเรยีน และขอ้มูลการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิทัง้หมดให้แก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งเท่านัน้ เว้นแต่เป็น
กรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพือ่ด าเนินการตามกฎหมาย เพือ่ป้องกนัไม่ใหบุ้คคลทีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัผลกระทบ
ในทางลบ โดยกระบวนการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิจะด าเนินการอย่างเป็นธรรม ใหโ้อกาสผูถู้กรอ้งเรยีนใน
การชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาตัดสินข้อร้องเรียนนัน้ รวมทัง้ให้ผู้ถูกร้องเรียนรับทราบผล 
การสบืสวนขอ้เทจ็จรงิดว้ย 
 

บรษิทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคลากรทีป่ฏเิสธทีจ่ะท าการคอรร์ปัชนั ผูท้ีแ่จง้เบาะแสเรื่อง
การคอรร์ปัชนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ โดยจะตอ้งไม่มี
บุคลากรรายใดถูกลดขัน้ ลงโทษ หรอืไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการกระท าดงักล่าว  
 

นอกจากนี้ ผูร้บัแจง้เบาะแสจะตอ้งก าหนดมาตรการเพือ่คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส พยาน และบุคคลทีใ่ห้
ข้อมูลในการสบืสวน เพื่อไม่ให้ได้รบัผลกระทบในการท างาน และไม่ให้ได้รบัความเดือดร้อนหรอื
ความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล ดังกล่าว  
ผู้ที่กลัน่แกล้งผู้แจ้งเบาะแส หรอืเปิดเผยขอ้มูลของผูแ้จ้งเบาะแสโดยมเีจตนาไม่สุจรติ จะต้องได้รบั
การลงโทษตามควรแก่กรณี 

 
18.6 การพิจารณาบทลงโทษ 

หากผลการสืบสวนพบว่าผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดจริง ให้หน่วยงาน/คณะสืบสวนข้อเท็จจริงท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทลงโทษแก่บุคลากรที่ท าการคอร์รัปชัน อันประกอบด้วยการตักเตือน 
ภาคทณัฑ ์พกังาน และเลกิจา้ง และ/หรอืโทษตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน
รายงานแกก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่หรอืผูร้บัแจง้เบาะแส เพือ่หารอืร่วมกบัผูม้อี านาจตามตารางอ านาจ
ด าเนินการของบรษิทัและพจิารณาแนวทางการลงโทษดงักล่าว   

 

ผูแ้จง้เบาะแสทีจ่งใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็จะไม่ไดร้บัความคุม้ครองภายใต้มาตรการนี้ และจะไดร้บั
การพจิารณาโทษทางวนิยั หรอืถูกด าเนินคดตีามกฎหมาย   
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แผนผงักระบวนการแจ้งเบาะแส 
 ผูร้บัแจง้เบาะแสรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในกลัน่กรองเบือ้งตน้ 
และท าขอ้เสนอแนะ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แต่งตัง้หน่วยงาน/คณะสบืสวน  
และฝ่ายตรวจสอบภายในยนืยนัการรบัเรือ่งแก่ผูแ้จง้เบาะแส 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
น าเสนอเรื่องรอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ 

แกผู่้รบัแจ้งเบาะแส 

หน่วยงาน/คณะสบืสวนท าการสบืสวน 
และท าขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัมาตรการแกไ้ขป้องกนั 

และบทลงโทษแก่ผูท้ีท่ าการคอรร์ปัชนั 
 

ผูร้บัแจง้เบาะแสแต่งตัง้หน่วยงาน/คณะสบืสวน  
และฝ่ายตรวจสอบภายในยนืยนัการรบัเรือ่งแก่ผูแ้จง้เบาะแส 

แก่ผูแ้จง้เบาะแส 

หน่วยงาน/คณะสบืสวนท าการสบืสวน 
และท าขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัมาตรการแกไ้ขป้องกนั 

และบทลงโทษแก่ผูท้ีท่ าการคอรร์ปัชนั 

หน่วยงาน/คณะสบืสวนแจง้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน หน่วยงาน/คณะสบืสวนแจง้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 น าเสนอเรื่องรอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ 

แกก่รรมการผู้จดัการใหญ ่

ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานแก่ประธานกรรมการ
เพื่อพจิารณา และรายงานแก่ผูร้บัแจง้เบาะแสเพื่อทราบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานแก่กรรมการผู้จดัการใหญ่
เพื่อพจิารณา และรายงานแก่ผูร้บัแจง้เบาะแสเพือ่ทราบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในแจง้ผลแกผู่แ้จง้เบาะแส 

ผูร้บัแจง้เบาะแสน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัและ 
ฝ่ายเลขานุการบรษิทัรวบรวมขอ้มลูเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปี  

ไม่รบั
เรื่องไว้
พจิารณา 

ไม่มมีลู 

มมีลู มมีลู 

ไม่มมีลู 

กรณีท่ีผู้ถกูร้องเรียนเป็นกรรมการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาสายตรงของ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

กรณีการร้องเรียน 
ทัว่ไป 
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เอกสารแนบ 1 
แบบฟอรม์การแจ้งเบาะแส 

 
ชื่อ-นามสกุลผูแ้จง้  
หน่วยงาน  
Email  
โทรศพัท์  
วนัทีพ่บเหตุการณ์ 
หรอืรบัทราบขอ้มลู 

 

สถานทีเ่กดิเหตุการณ์  
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  
ชื่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 1 …………………………………… 

2 …………………………………… 
3 …………………………………… 
4 …………………………………… 
5 ……………………………………   

รายละเอยีดของ
เหตุการณ์ 

 
 
 
 

 
หมายเหต:ุ   

− กรุณาแนบพยานหลกัฐานหรอืรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (หากม)ี 
− ผู้แจ้งเบาะแสควรแจ้งชื่อ-นามสกุล และช่องทางการติดต่อ เพื่อให้บรษิัทสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติม ติดต่อสื่อสารและแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนได้ ทัง้นี้ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสไม่
ประสงค์เปิดเผยตวัตน การแจ้งเบาะแสควรระบุรายละเอยีดของเหตุการณ์หรอืหลกัฐานเพียงพอที่
บรษิทัจะสามารถน าไปพจิารณาสบืสวนต่อไปได้ โดยที่บรษิทัอาจพจิารณาสบืสวนขอ้เท็จจรงิจาก
เบาะแสทีไ่ดร้บัแจง้หากเชื่อไดว้่าเบาะแสดงักล่าวมมีลูความจรงิ  

− ผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัการตดิต่อกลบัจากผูร้บัแจง้ขอ้มลูเพือ่แจง้ความคบืหน้าภายในเวลาทีก่ าหนดใน
แนวปฏบิตักิารแจง้เบาะแส  

− ผูท้ีแ่จง้เบาะแสอนัเป็นเทจ็หรอืจงใจกระท าใหผู้อ้ื่นไดร้บัความเสยีหายต่อชื่อเสยีงและความน่าเชื่อถอื
อาจไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัยหรอืถูกด าเนินคดตีามกฎหมาย 


