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แนวปฏิบตั ิ การต่อต้านคอร์รปั ชัน
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สารกรรมการผู้จดั การใหญ่
ตลอดเวลาทีผ่ ่านมา กลุ่มเอ็กโกมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาบริษทั อย่างต่อเนื่องเพือ่ สร้างมูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างสูงสุด
นอกจากนั น้ แล้ว ยัง ให้ค วามส าคัญ กับ การด าเนิ น ธุ ร กิจ อย่ า งโปร่ ง ใสและมีจ รรยาบรรณตามหลัก การ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพราะเชื่อว่า การดาเนินงานตามแนวทางนี้ จะเป็ นหนทางสู่การเติบโตอย่ างยังยื
่ น ที่
แท้จริง
ในการนี้ บริษทั จึงจัดทาแนวปฏิบตั ิการต่อต้านคอร์รปั ชัน ให้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของบุคลากรของ
กลุ่มเอ็กโก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ คงไว้ซ่ึงมาตรฐานการดาเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทัง้ ยังได้
เผยแพร่ทงั ้ นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านคอร์รปั ชันแก่พนั ธมิตรทางธุรกิจและสาธารณชน เพื่อประกาศ
จุดยืนและผลักดันให้พนั ธมิตรทางธุรกิจ ทุกภาคส่ว นดาเนินงานในแนวทางเดียวกัน ตามแนวคิดที่บริษัท
ยึดมัน่ คือ “คอร์รปั ชันเป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้ในการทาธุรกรรมทัง้ กับภาครัฐและภาคเอกชน”
จึงประกาศมาเพือ่ ทราบและถือปฏิบตั โิ ดยทัวกั
่ น
ทัง้ นี้ ให้มผี ลบังคับใช้วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

(นายเทพรัตน์ เทพพิทกั ษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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คานิ ยาม
“บริ ษัท” หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งอยู่
ภายใต้การควบคุมของ บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
“บุคลากร” หมายถึง กรรมการบริษทั กรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และลูกจ้างทุก
ประเภทของบริษทั ทีป่ ฏิบตั งิ านในฐานะบุคลากรของบริษทั
“คณะผู้บริ หาร” หมายถึง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
“คอร์รปั ชัน ” หมายถึง การให้ เสนอ ให้ค ามัน่ หรือ สัญ ญาว่ า จะให้ส ิน บนทัง้ ทางตรงและทางอ้อ ม กับ
เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หน่วยงาน ทัง้ ของรัฐและเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่
หรือเพือ่ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ม่ชอบธรรม
คอร์รปั ชัน ยังหมายความรวมถึง การรับหรือเรียกรับสินบนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม จากเจ้าหน้าที่ ตัวแทน
หน่ วยงาน ทัง้ ของรัฐและเอกชน เพื่อกระทาหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึง
ผลประโยชน์ทไ่ี ม่ชอบธรรม
ทัง้ นี้ ส าหรับ การให้ แ ละการรับ ตามที่ ท าโดยสอดคล้ อ งกับ กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ บัง คับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางการค้านัน้ สามารถกระทาได้
“สิ นบน” หมายถึง ผลประโยชน์ทงั ้ ทีอ่ ยู่ในรูปตัวเงิน หรือมิใช่ตวั เงิน ทีม่ จี ุดประสงค์เพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งๆ
กระทาหรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์อ่นื ใดที่ไม่ชอบธรรม ทัง้ นี้
สินบนให้หมายความรวมถึงค่าอานวยความสะดวกด้วย
“ค่าอานวยความสะดวก” หมายถึง ค่าใช้จ่ายอย่างไม่เป็ นทางการทีม่ อบให้แก่เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หน่วยงาน
ทัง้ ของรัฐและเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดาเนินงานตามกระบวนการ เร่งรัดกระบวนการดาเนินงานให้เร็ว
ขึน้ หรืออานวยความสะดวกในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกิจวัตรของเจ้าหน้าที่
“การบริ จาค” หมายถึง การให้ตวั เงินหรือสิง่ ทีม่ ใิ ช่ตวั เงินแก่หน่วยงานหรือองค์กรอื่น เพือ่ การกุศล หรือเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนสังคม ชุมชน หรือผูท้ เ่ี ดือดร้อน
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“การให้การสนับสนุน” หมายถึง การให้ตวั เงินหรือสิง่ ที่มใิ ช่ตวั เงินแก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ธุรกิจ ชื่อเสียงของบริษทั หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
“การสนับสนุนทางการเมือง” หมายถึง การให้การสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผูม้ ี
อ านาจทางการเมือ ง รวมถึงผู้ล งสมัค รรับเลือ กตัง้ ทางการเมือ งใดๆ ทัง้ ที่เ ป็ นตัว เงินหรือ มิใ ช่ต ัว เงิน อัน
หมายความรวมถึงการให้ยมื หรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คดิ ค่าบริการ รวมทัง้
การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุน และ/หรือการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของ
บริษัท เพื่อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความได้ เ ปรีย บทางธุ ร กิจ การค้ า หรือ เพื่อ หวัง ผลประโยชน์ เ กี่ย วกับ งานของ
บริษทั หรือผลประโยชน์สว่ นตัว
“ของขวัญ” หมายถึง เงินหรือสิง่ ทีม่ ใิ ช่ตวั เงินทีน่ าไปให้เพือ่ อัธยาศัยไมตรีในโอกาสต่างๆ
“การรับรอง” หมายถึง การจัดการหรือค่าใช้จ่ายสาหรับทีพ่ กั การเดินทาง มือ้ อาหาร และการจัดการอื่นๆ
สาหรับการเดินทางไปเยีย่ มชมสถานที่ หรือการศึกษาดูงาน เป็ นต้น
“พนักงานรัฐ” หมายถึง บุคคลผูเ้ ป็ นหรือเคยเป็ นเจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาที่ปฏิบตั งิ านในองค์กรรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ ซึง่ มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา และให้หมายความรวมถึงกรรมการและอนุกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐด้วย
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แนวปฏิ บตั ิ การต่อต้านคอร์รปั ชัน
เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันไปในแนวทางเดียวกัน
บริษทั จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านคอร์รปั ชัน ดังนี้
1.

การให้หรือรับสิ นบนและค่าอานวยความสะดวก

บุคลากรจะต้องไม่ให้ เสนอ ให้คามัน่ สัญญาว่าจะให้ รับ หรือเรียกรับ สินบนหรือค่าอานวยความ
สะดวก ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หน่วยงาน ทัง้ ของภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูท้ ม่ี สี ่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มกี ารตอบแทนทีเ่ อื้อประโยชน์ต่อกัน หรือ โดยหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษทั หรือ
ผลประโยชน์สว่ นตัว
2.

การบริ จาคและการให้การสนับสนุน

การบริจาคและการให้การสนับสนุ นที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมแก่โอกาสนัน้ สามารถทาได้ ทัง้ นี้
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการบริจาคและการให้การสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็ นข้ออ้างในการคอร์รปั ชันทางอ้อมเพื่อทีจ่ ะ
ได้รบั หรือ รัก ษาไว้ซ่ึงสัญ ญาธุ รกิจ การอนุ ญ าตของรัฐบาล ข้อ วินิจฉัยที่ทาให้ได้ประโยชน์ ด้านภาษีหรือ
ศุ ล กากร หรือ เกิด ความได้เ ปรีย บทางธุ ร กิจ ที่ไ ม่ เ หมาะสม บริษัท จึง ก าหนดแนวปฏิบัติท่ีส อดคล้อ งกับ
กระบวนการควบคุมภายใน ดังนี้
2.1 การบริจาคและการให้การสนับสนุนควรสอดคล้องกับนโยบายของบริษทั
2.2 มีก ารระบุจ านวนเงิน หรือ สิ่งของที่บ ริจ าคและให้ก ารสนับสนุ น กาหนดวัต ถุ ประสงค์ท่ีชดั เจนใน
การบริจาคและการให้การสนับสนุนเหล่านัน้ ระยะเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดของกิ จกรรม รวมถึงรายชื่อ
บุ ค คล หน่ ว ยงาน หรือ องค์ก รที่เ ฉพาะเจาะจงในการรับ บริจ าคหรือ รับ การสนั บ สนุ น ไปใช้ ใ น
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
2.3 มีหลักฐานการรับสิง่ ของ ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอื่นที่ถูกต้อง เช่น หนังสือขอบคุณ
ข่าวสาร ภาพถ่าย เป็ นต้น
2.4 ได้รบั การอนุมตั โิ ดยผูม้ อี านาจอนุมตั ติ ามตารางอานาจดาเนินการหรือระเบียบของบริษทั
3.

การรับบริ จาคและการรับการสนับสนุน

บริษทั ไม่มนี โยบายในการรับบริจาคและการรับการสนับสนุ น ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินหรือสิง่ ที่มใิ ช่ตวั เงิน
ไม่ว่าจะเป็ นจากลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ่วมทุน หรือบุคคลอื่นในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ไม่ว่าเพือ่ วัตถุประสงค์ใด
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4.

การสนับสนุนทางการเมือง

บริษทั มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1 บริษทั จะวางตัวเป็ นกลาง โดยจะไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมืองทัง้ ทางตรงและทางอ้อม กับพรรค
การเมือ ง กลุ่ มแนวร่ว มทางการเมือ ง ผู้มีอ านาจทางการเมือ ง รวมถึงผู้ล งสมัค รรับเลือ กตัง้ ทาง
การเมืองใดๆ
4.2 บริษทั ถือว่าบุคลากรมีสทิ ธิท่จี ะมีส่วนร่วมหรือสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระ
เป็ นการส่วนตัว โดยไม่ใช้ทรัพย์สนิ และเวลาของบริษทั ในการกระทาดังกล่าว
4.3 ห้ามมิให้บุคลากรใช้ตาแหน่ งหน้าที่ ชี้ชวน กดดัน หรือบังคับให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
สนับ สนุ น กิจ กรรมทางการเมือ งใดๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อ ม เพื่อ ผลประโยชน์ ข องบริษัท หรือ
ประโยชน์สว่ นตน
5.

การให้ของขวัญและการให้การรับรอง

การให้ของขวัญและการให้การรับรองแก่ผู้ท่ที าธุรกิจกับ บริษทั สามารถทาได้ โดยต้องเป็ นไปตาม
แนวปฏิบตั ดิ งั นี้
5.1 ต้องเป็ นไปตามประเพณีนิยมและมารยาททางสังคม ไม่ขดั กับข้อบังคับ จรรยาบรรณ และนโยบาย
ของบริษทั และกระทาเท่าทีก่ ฎหมายกาหนด
5.2 ต้องเป็ นไปเพือ่ รักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูท้ าธุรกิจ โดยไม่หวังทีจ่ ะได้รบั การบริการหรือสิง่ ตอบแทน
โดยเฉพาะเจาะจงทีไ่ ม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
5.3 ต้องกระทาด้วยความโปร่งใส ได้รบั การอนุมตั ติ ามระเบียบของบริษทั มีการบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริง
และมีหลักฐานรับรองชัดเจน
5.4 ของขวัญที่ให้ได้อาจอยู่ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษทั เช่น ปฏิทนิ
ไดอารี่ เป็ นต้น สินค้าชุมชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้ า หรือสินค้าเพือ่ การกุศลหรือสาธารณประโยชน์ และ
การรับรองต้องจัดโดยมีค่าใช้จ่ายเท่าทีจ่ าเป็ น เหมาะสมกับกาลและโอกาส
6.

การรับของขวัญ การรับรอง และส่วนลดการค้า

6.1 แนวปฏิ บตั ิ สาหรับการรับของขวัญ มีดงั นี้
1) ให้ความร่วมมือในการงดรับของขวัญทุกกรณี เว้นแต่เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี้ทอ่ี นุโลมให้สามารถรับได้
1.1 ปฏิทนิ หรือไดอารี่ ทีเ่ ป็ นสือ่ ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนัน้ ๆ
1.2 ของขวัญทีบ่ ุคลากรได้รบั จากการจับฉลากทีไ่ ม่เฉพาะเจาะจงผูร้ บั
1.3 ของชาร่วยทีบ่ ุคลากรได้รบั จากการเข้าร่วมงานต่างๆ
1.4 ของรางวัลทีบ่ ุคลากรได้รบั จากการแข่งขันหรือการประกวดใดๆ
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2) หากไม่สามารถหลีกเลีย่ งการรับของขวัญได้ ให้รายงานการรับของขวัญต่อบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อ
พิจารณารวบรวมของขวัญดังกล่าวและบริจาคเป็ นการกุศลหรือสาธารณประโยชน์
- รายงานแก่ ก รรมการผู้ จ ั ด การใหญ่ ในกรณี ท่ี บุ ค ลากรที่ ไ ด้ ร ั บ ของขวั ญ เป็ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสายตรงของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือ
- รายงานแก่ผู้บงั คับบัญชาระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ในกรณีท่ีบุคลากรที่ได้รบั
ของขวัญอยู่ในระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายลงมาหรือในกรณีระดับอื่นๆ
3) กรณีเป็ นของทีร่ ะบุวนั หมดอายุ ให้เป็ นดุลยพินิจของผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงในการบริหารจัดการ
ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ปฏิบตั ติ ามข้อ 2) ข้างต้น
6.2 แนวปฏิ บตั ิ สาหรับการรับการรับรอง มีดงั นี้
1) ต้อ งเป็ นไปตามประเพณี นิยมและมารยาททางสังคม ไม่ขดั กับข้อ บังคับ จรรยาบรรณ และ
นโยบายของบริษทั และกระทาเท่าทีก่ ฎหมายกาหนด
2) ต้อ งเป็ น ไปเพื่อ รัก ษาความสัม พัน ธ์ท่ีดีกับ ผู้ท าธุ ร กิจ โดยบุค ลากรจะไม่ ใ ห้ก ารบริก ารหรือ
สิง่ ตอบแทนทีไ่ ม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3) ต้ อ งกระท าด้ ว ยความโปร่ ง ใส มีก ารบัน ทึก หลัก ฐานการเชิ ญ และได้ ร ับ การอนุ ม ัติ จ าก
ผูบ้ งั คับบัญชา
4) ต้องไม่มกี ารเรียกร้องการรับรอง
6.3 แนวปฏิ บตั ิ สาหรับการรับส่วนลดจากคู่ค้า หรือสิ่ งของส่งเสริ มการขาย มีดงั นี้
การรับส่วนลดจากคู่คา้ ทัง้ ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดทีม่ มี ลู ค่า และการรับสิง่ ของอันเนื่องมาจาก
การส่งเสริมการขาย ควรเป็ นการให้และรับระหว่างบริษทั ต่อบริษทั เป็ นไปตามเงือ่ นไขทางธุรกิจปกติ
ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ เอือ้ ผลประโยชน์เกีย่ วกับงานของบริษทั หรือผลประโยชน์สว่ นตัว และมีหลักฐาน
การรับทีช่ ดั เจน สามารถตรวจสอบได้
7.

งานทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัตแิ ละอานาจหน้าที่ของกรรมการบริษทั รวมถึงหลักเกณฑ์การสรรหา การแต่งตัง้ การพ้น
จากตาแหน่ ง และการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั จะต้องเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และต้องมีการเปิ ดเผยรายชื่อ ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ในแต่ละปี ต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ
ของบริษทั ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
คุ ณ สมบัติข องกรรมการผู้จ ัด การใหญ่ ผู้บ ริห าร พนัก งาน และลู ก จ้า งอื่น ๆ รวมถึง หลัก เกณฑ์
การสรรหา การจ้างงาน การแต่งตัง้ และโยกย้าย การบริหารค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน การร้องทุกข์ และการเลิกจ้าง จะต้องเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบบริษัท ผลิตไฟฟ้ า
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จากัด (มหาชน) ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน และ
จะต้องมีการเปิ ดเผยรายชื่อผูบ้ ริหารต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษทั ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
8.

การจ้างพนักงานรัฐ

บริษัทสามารถแต่งตัง้ หรือ จ้างพนักงานรัฐ เป็ นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้างอื่นใดได้ โดยบริษทั ตระหนักว่าการจ้างพนักงานรัฐอาจทาให้มกี ารอาศัยความสัมพันธ์
หรือข้อมูลภายในเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษทั ซึ่งถือเป็ นความขัดแย้งของผลประโยชน์ และเป็ นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของหน่ วยงานรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรม ดังนัน้
เพือ่ ป้ องกันเหตุดงั กล่าว การจ้างพนักงานรัฐจะต้องเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
8.1 การสรรหา แต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนของบุคคลที่เ ป็ นหรือเคยเป็ น พนักงานของรัฐ จะต้อ ง
ด าเนิ น การอย่ า งโปร่ ง ใส ไม่ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ เอื้อ ผลประโยชน์ เ กี่ย วกับ งานของบริษัท หรือ
ผลประโยชน์สว่ นตัว
8.2 ต้อ งมีก ารพิจ ารณาประวัติก ารท างานของบุค คลที่จ ะแต่ งตัง้ เข้า มาด ารงต าแหน่ ง ในบริษัท เพื่อ
ตรวจสอบประเด็นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์
8.3 ต้องมีการเปิ ดเผยประวัตขิ องกรรมการบริษทั ที่ปฏิบตั งิ านหรือเคยปฏิบตั งิ านในองค์กรรัฐวิส าหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ของบริษทั ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
8.4 บุคลากรที่เป็ นหรือเคยเป็ นพนักงานรัฐจะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารป้ องกันความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด และกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่มสี ว่ นร่วม
และไม่ได้รบั ข้อมูลในรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม
9.

การลงทุนและการค้า

บริษทั มีนโยบายการลงทุนที่ยดึ มันกรอบกติ
่
กาการแข่งขันที่ดี ให้ความเป็ นธรรม และดาเนินธุรกิจ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ ยังกาหนดขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารลงทุนตามอานาจดาเนินการ
บริษทั จะดาเนินการลงทุน การค้าและการปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ตามทีก่ าหนดไว้ในจรรยาบรรณ โดยบริษทั
ไม่มนี โยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อ่นื ๆ กับผูใ้ ดหรือหน่วยงาน
ใด เพื่อ ให้ไ ด้มาซึ่งสัญ ญาทางธุ รกิจ สิทธิประโยชน์ การปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติใ ดๆ ที่ไม่ชอบด้ว ย
กฎหมายหรือจริยธรรมทีด่ ี
10. การจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัทจัดให้มีก ระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่า งโปร่งใสและเป็ นธรรมต่อ ทุกฝ่ าย โดยต้อ งนาเสนอ
การจัดซือ้ จัดจ้างให้ผมู้ อี านาจอนุมตั ติ ามตารางอานาจดาเนินการของบริษทั และต้องเป็ นไปโดยสอดคล้องกับ
9 / 18

ระเบียบบริษัท ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) ว่าด้วยการจัดหาและจ้างที่ปรึกษา หรือเอกสารอื่นในลักษณะ
เดียวกัน นอกจากนี้ บุคลากรทีม่ สี ่วนได้ส่วนเสียกับคู่คา้ รายใดต้องไม่มสี ่วนร่วมและไม่ได้รบั ข้อมูลในรายการ
ที่อ าจก่ อ ให้เ กิดความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ ท งั ้ ทางตรงและทางอ้อ ม เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบตั กิ ารป้ องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
บริษทั ไม่มนี โยบายรับ เรียกรับ ให้หรือเสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใด
แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เพื่อ ตอบแทนการคัดเลือกเข้ามาเป็ นผู้เสนอราคา การเข้าทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการตรวจรับงานซือ้ หรืองานจ้าง
11. งานบัญชีการเงิ น
แนวปฏิบตั ใิ นการรับหรือจ่ายเงิน มีดงั นี้
11.1 การรับเงิ นจากลูกค้า นิ ติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด
1) การรับเงินต้องเป็ นไปตามสัญญาทางธุรกิจ มีการออกหลักฐานการรับเงินโดยหน่วยงานการเงิน
และต้องสามารถกระทบยอดระหว่างการรับเงินกับการบันทึกบัญชีได้ทุกครัง้
2) ไม่ ใ ห้ เสนอว่ า จะให้ รับ หรือ เรีย กรับ ผลประโยชน์ ท างการเงิน หรือ ผลประโยชน์ อ่ืน ใดจาก
ผูจ้ ่ายเงิน เพื่อแลกเปลีย่ นกับการชะลอการรับเงินหรือลดจานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่ บริษทั หรือ
เพื่อ ตอบแทนการจ่ายเงินเร็ว กว่ากาหนด รวมถึง เพื่อ การอื่นใดอันจะทาให้ บริษัทเกิดความ
เสียหาย
11.2 การจ่ายเงิ นให้กบั เจ้าหนี้ นิ ติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด
1) รายการจ่ายเงินทุกรายการต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกเจ้าหนี้ตามสัญญาทาง
ธุ รกิจจากหน่ ว ยงานบัญ ชี โดยต้อ งเป็ นรายการที่ถู กต้อ งตามหลักการบัญ ชีและกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง หากพบรายการทีไ่ ม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาและหาแนวทาง
ป้ องกันและแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายดังกล่าว
2) รายการจ่ายเงินทุกรายการต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจอนุ มตั ใิ นแต่ละขัน้ ตอนตามตาราง
อานาจดาเนินการ และต้องได้รบั หลักฐานการจ่ายเงินทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3) ปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้หรือผู้รบั เงินอย่างเท่าเทียมกัน ชาระเงินตามเงื่อนไขธุรกิจที่เหมาะสม และไม่
เลือกปฏิบตั กิ บั เจ้าหนี้หรือผูร้ บั เงินรายใดด้วยความอคติหรือลาเอียง
4) ไม่ให้ เสนอว่าจะให้ รับ หรือเรียกรับผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดจากเจ้าหนี้
หรือผู้รบั เงิน เพื่อแลกเปลีย่ นกับการที่บริษทั จ่ายเงินเร็วกว่ากาหนด หรือเพื่อตอบแทนที่ชะลอ
กาหนดการจ่ายเงินให้บริษทั รวมถึงเพือ่ การอื่นใดอันจะทาให้บริษทั เกิดความเสียหาย
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12. การกู้เงิ น การให้ยืมเงิ น การก่อภาระผูกพัน
บริษทั ได้กาหนดให้ขนั ้ ตอนการกู้เงิน การให้ยมื เงิน และการก่อภาระผูกพันระหว่างบริษทั กับบุคคล
อื่น เป็ นไปตามตารางอานาจดาเนินการของบริษทั และระเบียบของบริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) ว่าด้วย
การบัญชี การเงิน และการงบประมาณ ในขณะทีก่ ารคิดผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยระหว่างกันนัน้ ให้เป็ นไป
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์รายการระหว่างกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
ระเบียบบริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) ว่าด้วยการบัญชี การเงิน และการงบประมาณ หรือเอกสารอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน
บริษทั ไม่มนี โยบายรับหรือเรียกรับ ให้หรือเสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์
อื่นๆ แก่ผใู้ ดหรือหน่วยงานใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญากู้เงิน หรือให้กู้เงิน หรือทาให้เกิด/สิน้ ไปซึ่งภาระผูกพัน
ต่อบริษทั ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมทีด่ ี
13. การป้ องกันการฟอกเงิ น
บริษัทจะไม่ รบั โอนหรือ เปลี่ย นสภาพทรัพ ย์ส ิน หรือ สนับสนุ นให้มีก ารรับ โอนหรือ เปลี่ย นสภาพ
ทรัพย์สนิ ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการฟอก
เงิน เพื่อป้ องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษทั เป็ นช่องทางหรือเป็ นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิ ด หรืออาพราง
แหล่งทีม่ าของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
14. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
บริษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน หลักการ รวมทัง้ กฎหมายที่บงั คับใช้เกี่ยวกับรายงาน
ข้อมูลบัญชีและการเงิน และบริษทั ไม่ยอมรับการบันทึกข้อมูลที่เป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทาการตกแต่งบัญชี
รวมทัง้ จะต้องไม่มบี ญ
ั ชีนอกงบการเงินเพือ่ ใช้สนับสนุนหรือปกปิ ดการคอร์รปั ชัน
บริษทั มีระบบการเก็บรักษาและป้ องกันข้อมูล โดยการกาหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ จัดเก็บเอกสาร บันทึกต่างๆ และรายงานทางการเงิน อย่างเป็ นหมวดหมู่ ด้วยระบบ
การเก็บรักษาข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
15. การสื่อสาร การอบรม และการเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัท จัด ให้มีก ารสื่อ สารทัง้ ภายในและภายนอกเกี่ย วกับ นโยบายและแนวปฏิบัติก ารต่ อ ต้า น
คอร์รปั ชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยสาหรับบุคลากรจะ
มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการบริษทั และพนักงานใหม่ การจัดอบรมพนักงาน
หรือกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมพบปะพนักงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (Communication Day) การแจ้งผ่าน
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บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ภายในของบริษทั (EGCO Groupnet) เป็ นต้น เพื่อให้บุคลากรนาไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง
สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ กิจการร่วมค้า ผูร้ ่วมทุน คู่คา้ ลูกค้า และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทางธุรกิจอื่นๆ
บริษทั จะสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านคอร์รปั ชันเพือ่ ให้รบั ทราบตัง้ แต่เริม่ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และในภายหลังผ่านกิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์ (Supplier Day) หรือโอกาสอื่นๆ ตามความเหมาะสม และบริษัท
สนับสนุนให้พนั ธมิตรทางธุรกิจนานโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านคอร์รปั ชันไปเป็ นแนวทางปฏิบตั เิ ช่นกัน
นอกจากนี้ บริษทั ยังเปิ ดเผยนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านคอร์รปั ชันต่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ่วนได้เสีย
อื่นๆ และสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซต์สาธารณะของบริษทั และเอกสารเผยแพร่อ่นื ๆ อีกด้วย
16. กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน
บริษทั ได้จดั ให้มกี ระบวนการตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกปี จากฝ่ ายตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเป็ น
อิสระจากหน่วยงานอื่น ซึ่งฝ่ ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ โดยพิจารณาจากตารางอานาจ
ดาเนินการและคาสังต่
่ างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ิการต่อต้านคอร์รปั ชัน นอกจากนี้ ยังมี
การตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรบั อนุ ญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
แนวปฏิบตั กิ ารรายงานผลการตรวจสอบ มีดงั นี้
16.1 ฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบและข้อตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
ไตรมาสละหนึ่งครัง้
16.2 หากพบประเด็นเร่งด่วน ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงทันที
16.3 คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูท้ าหน้าทีร่ ายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
17. การติ ดตามและทบทวน
บริษทั กาหนดให้มกี ารติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่าง
สม่ า เสมอผ่ า นกระบวนการตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ บริษัท ยัง จัด ให้ มี
การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รปั ชันโดยคณะทางานต่อต้านคอร์รปั ชัน เพื่อจัดทามาตรการบริห าร
ความเสีย่ งดังกล่าวและทบทวนเป็ นประจาทุกปี เพือ่ นาเสนอผูม้ อี านาจพิจารณาหากมีการปรับปรุง
คณะทางานต่อต้านคอร์รปั ชันยังมีหน้าที่ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิการต่อต้านคอร์รปั ชันเป็ น
ประจาทุกปี เพือ่ นาเสนอผูม้ อี านาจพิจารณาหากมีการปรับปรุง
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18. การแจ้งเบาะแส
บริษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคลากร ผูม้ สี ่วนได้เสีย
หรือบุคคลภายนอกได้ให้ขอ้ มูลต่อบริษทั เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่อถึงการคอร์รปั ชัน การทุจริต การประพฤติ
มิช อบของบุ ค ลากร หรือ การด าเนิ น การอัน ควรสงสัย เกี่ย วกับ การฟอกเงิน การบัญ ชี ก ารเงิน รวมถึง
การควบคุมและการตรวจสอบ
18.1 ผู้รบั แจ้งเบาะแส
− กรรมการผูจ
้ ดั การใหญ่
− คณะกรรมการตรวจสอบ
− คณะกรรมการบริษท
ั
18.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแส
ผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถส่งข้อมูลหรือแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส (เอกสารแนบ 1) ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1: ทางเว็บไซต์สาธารณะของบริษทั https://www.egco.com/th/whistle-blowing
ช่องทางที่ 2: ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงผูร้ บั แจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้
− กรรมการผูจ
้ ดั การใหญ่ ceo@egco.com
− คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@egco.com
− คณะกรรมการบริษท
ั directors@egco.com
ช่องทางที่ 3: ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผูร้ บั แจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ตามทีอ่ ยู่ ดังนี้
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
18.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแส
ผู้แ จ้งเบาะแสควรแจ้งชื่อ -นามสกุล และช่อ งทางการติดต่อ เพื่อ ให้บริษัทสามารถสอบถามข้อ มูล
เพิ่มเติม ติดต่อ สื่อสารและแจ้ง ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนได้ ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีผู้แจ้ง เบาะแสไม่
ประสงค์เ ปิ ด เผยตัว ตน (บัต รสนเท่ ห์) การแจ้ง เบาะแสควรระบุ ร ายละเอีย ดของเหตุ การณ์ ห รือ
หลัก ฐานเพียงพอที่บริษัท จะสามารถน าไปพิจ ารณาสืบสวนต่อ ไปได้ โดยที่บริษัท อาจพิจ ารณา
สืบสวนข้อเท็จจริงจากเบาะแสทีไ่ ด้รบั แจ้งหากเชื่อได้ว่าเบาะแสดังกล่าวมีมลู ความจริง
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18.4 การดาเนิ นการหลังจากได้รบั การแจ้งเบาะแส
1) การลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน
เมื่อได้รบั การแจ้งเบาะแส ให้ผรู้ บั แจ้งเบาะแสส่งเรื่องให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อลงทะเบียนรับ
เรื่องร้องเรียน โดยการดาเนินการต่อไปหลังจากนี้ให้ใช้เลขทะเบียนของเรื่องร้องเรียนดังกล่ าว
แทนการกล่าวถึงเรื่องร้องเรียนเพือ่ คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
2) การพิ จารณาเบือ้ งต้น
ให้ฝ่ ายตรวจสอบภายในพิจารณาเรื่อ งร้อ งเรียนในเบื้องต้น ว่าเรื่อ งร้อ งเรียนมีพยานหลักฐาน
เพียงพอ มีความชัดเจน หรือมีมูลที่อาจจะสืบสวนต่อไปได้หรือไม่ ไม่ว่าการแจ้งเบาะแสนัน้ มี
การระบุช่อื ผู้แจ้งเบาะแสหรือไม่มกี ารระบุช่อื ผู้แจ้งเบาะแส (บัตรสนเท่ห์) และให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในทาข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณาต่อไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 เห็นว่าเรื่องร้องเรียนไม่มพี ยานหลักฐานเพียงพอ ไม่มคี วามชัดเจน หรือ ไม่มมี ูลที่อาจจะ
สืบสวนต่อไปได้
2.2 เห็นควรให้สบื สวนต่อโดยตัง้ หน่วยงาน/คณะสืบสวนข้อเท็จจริง
3) การสืบสวนข้อเท็จจริ ง
3.1 กรณีการร้องเรียนทัวไป
่
3.1.1 ให้ฝ่ ายตรวจสอบภายในน าเสนอเรื่อ งร้อ งเรีย นพร้อ มทัง้ ความเห็น แก่ ก รรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เพื่อพิจารณา และรายงานผู้รบั แจ้งเบาะแสเพื่อทราบ โดยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่อาจพิจารณาแต่งตัง้ หน่ วยงาน/คณะสืบสวนข้อเท็จจริงตามเบาะแสที่
ร้องเรียน โดยผู้บงั คับบัญชาในสายงานของผู้ถู กร้อ งเรียนหรือผู้บงั คับบัญ ชาของ
โครงการที่ ผู้ ถู ก ร้ อ งเรีย นมีส่ ว นเกี่ ย วข้อ งจะไม่ อ ยู่ ใ นหน่ ว ยงาน/คณะสื บ สวน
ข้อเท็จจริง แต่จะต้องให้ความร่วมมือกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามทีถ่ ูกร้องขอ
3.1.2 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนแก่ผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้ แจ้งเลข
ทะเบียนของเรื่องร้องเรียนเพือ่ ใช้ในการติดตามความคืบหน้า
3.1.3 ให้หน่ วยงาน/คณะสืบสวนข้อเท็จจริง ทาการสืบสวน สรุปผล และทาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขผลกระทบของการคอร์รปั ชันและมาตรการป้ องกันไม่ให้เกิด
เหตุซ้าอีก รวมถึงบทลงโทษแก่บุคลากรที่ทาการคอร์รปั ชัน โดยต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนหลังได้รบั เบาะแส หรือภายในระยะเวลาที่อาจมีการขยาย
ออกไปอีกเป็ นคราวๆ คราวละไม่เกิน 1 เดือน

14 / 18

3.1.4 ให้หน่วยงาน/คณะสืบสวนข้อเท็จจริงแจ้งผลการสืบสวน มาตรการแก้ไขและป้ องกัน
รวมถึงบทลงโทษแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
3.1.5 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานแก่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เพื่อพิจารณา และรายงาน
แก่ผรู้ บั แจ้งเบาะแสเพือ่ ทราบ
3.2 กรณีผถู้ ูกร้องเรียนเป็ นกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสายตรงของ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3.2.1 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในนาเสนอเรื่องร้องเรียนพร้อมทัง้ ความเห็นแก่ผรู้ บั แจ้งเบาะแส
(ซึ่ ง ในที่น้ี ไ ม่ ร วมถึง กรรมการผู้ จ ัด การใหญ่ ) เพื่อ พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ หน่ ว ยงาน/
คณะสืบสวนข้อเท็จจริงตามเบาะแสที่ร้องเรียน โดยผู้บงั คับบัญชาในสายงานของ
ผู้ถู ก ร้อ งเรีย นจะไม่ อ ยู่ใ นหน่ ว ยงาน/คณะสืบสวนข้อ เท็จ จริง แต่ จะต้อ งให้ค วาม
ร่วมมือกับการสืบสวนข้อเท็จจริงตามทีถ่ ูกร้องขอ
3.2.2 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนแก่ผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้ แจ้งเลข
ทะเบียนของเรื่องร้องเรียนเพือ่ ใช้ในการติดตามความคืบหน้า
3.2.3 ให้หน่ วยงาน/คณะสืบสวนข้อเท็จจริง ทาการสืบสวน สรุปผล และทาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขผลกระทบของการคอร์รปั ชันและมาตรการป้ องกันไม่ให้เกิด
เหตุซ้าอีก รวมถึงบทลงโทษแก่บุคลากรที่ทาการคอร์รปั ชัน โดยต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนหลังได้รบั เบาะแส หรือภายในระยะเวลาที่อาจมีการขยาย
ออกไปอีกเป็ นคราวๆ คราวละไม่เกิน 1 เดือน
3.2.4 ให้หน่วยงาน/คณะสืบสวนข้อเท็จจริง แจ้งผลการสืบสวน มาตรการแก้ไขและป้ องกัน
รวมถึงบทลงโทษแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
3.2.5 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานแก่ ประธานกรรมการเพื่อพิจารณา และรายงานแก่
ผูร้ บั แจ้งเบาะแสเพือ่ ทราบ
4) การแจ้งผลการสืบสวนแก่ผ้แู จ้งเบาะแส
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในแจ้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงและมาตรการแก้ไขการคอร์รปั ชัน แก่ผู้แจ้ง
เบาะแสโดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีส่ ามารถกระทาได้ หากการสืบสวนข้อเท็จจริงไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่
กาหนด ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในแจ้งแก่ผแู้ จ้งเบาะแสทราบเมื่อมีความคืบหน้า
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5) การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ให้ผรู้ บั แจ้งเบาะแสนาเสนอรายงานเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษทั และให้ฝ่ายเลขานุการบริษทั
รวบรวมข้อมูลและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ เพือ่ เปิ ดเผยในรายงานประจาปี
ทัง้ นี้ หากเป็ น กรณีท่ผี ู้ถูกร้องเรียนอยู่ในฝ่ ายตรวจสอบภายใน ให้ฝ่ายเลขานุ การบริษัท ทาหน้ าที่
ดาเนินการหลังจากได้รบั การแจ้งเบาะแสแทนฝ่ ายตรวจสอบภายใน
18.5 การปกป้ องผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถกู ร้องเรียน
บริษัทจะเก็บเป็ นความลับและจากัดการเข้าถึง ข้อ มูลของผู้แจ้ง เบาะแส รายงานการแจ้งเบาะแส
ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน และข้อมูลการสืบสวนข้อเท็จจริงทัง้ หมดให้แก่ผู้ท่เี กี่ยวข้องเท่านัน้ เว้นแต่เป็ น
กรณีทม่ี คี วามจาเป็ นเพือ่ ดาเนินการตามกฎหมาย เพือ่ ป้ องกันไม่ให้บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องได้รบั ผลกระทบ
ในทางลบ โดยกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงจะดาเนินการอย่างเป็ นธรรม ให้โอกาสผูถ้ ูกร้องเรียนใน
การชี้แ จงข้อ เท็จ จริง ก่ อ นพิจ ารณาตัด สิน ข้อ ร้อ งเรีย นนั น้ รวมทั ง้ ให้ผู้ถู ก ร้อ งเรีย นรับ ทราบผล
การสืบสวนข้อเท็จจริงด้วย
บริษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคลากรทีป่ ฏิเสธทีจ่ ะทาการคอร์รปั ชัน ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสเรื่อง
การคอร์รปั ชันทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั หรือผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยจะต้องไม่มี
บุคลากรรายใดถูกลดขัน้ ลงโทษ หรือได้รบั ผลกระทบในทางลบจากการกระทาดังกล่าว
นอกจากนี้ ผูร้ บั แจ้งเบาะแสจะต้องกาหนดมาตรการเพือ่ คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส พยาน และบุคคลทีใ่ ห้
ข้อมูลในการสืบสวน เพื่อไม่ให้ได้รบั ผลกระทบในการทางาน และไม่ให้ ได้รบั ความเดือดร้อนหรือ
ความไม่ ช อบธรรมอัน เนื่ อ งมาจากการแจ้ง เบาะแส การเป็ น พยาน หรือ การให้ข้อ มู ล ดัง กล่ า ว
ผู้ท่กี ลันแกล้
่
งผู้แจ้งเบาะแส หรือเปิ ดเผยข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสโดยมีเจตนาไม่สุจริต จะต้องได้รบั
การลงโทษตามควรแก่กรณี
18.6 การพิ จารณาบทลงโทษ
หากผลการสืบสวนพบว่า ผู้ถู ก ร้อ งเรียนมีค วามผิด จริง ให้หน่ ว ยงาน/คณะสืบสวนข้อ เท็จ จริง ท า
ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ บทลงโทษแก่ บุค ลากรที่ท าการคอร์ร ัป ชัน อัน ประกอบด้ว ยการตัก เตือ น
ภาคทัณฑ์ พักงาน และเลิกจ้าง และ/หรือโทษตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานแก่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรือผูร้ บั แจ้งเบาะแส เพือ่ หารือร่วมกับผูม้ อี านาจตามตารางอานาจ
ดาเนินการของบริษทั และพิจารณาแนวทางการลงโทษดังกล่าว
ผูแ้ จ้งเบาะแสทีจ่ งใจแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จจะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้มาตรการนี้ และจะได้รบั
การพิจารณาโทษทางวินยั หรือถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
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แผนผังกระบวนการแจ้งเบาะแส
ผูร้ บั แจ้งเบาะแสรับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในกลันกรองเบื
่
อ้ งต้น
และทาข้อเสนอแนะ
กรณี การร้องเรียน
ทัวไป
่

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ไม่มมี ลู
นาเสนอเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
แก่กรรมการผู้จดั การใหญ่

ไม่รบั
เรื่องไว้
พิจารณา

กรณี ที่ผ้ถู กู ร้องเรียนเป็ นกรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ หรือ
ผู้ใต้บงั คับบัญชาสายตรงของ
กรรมการผู้จดั การใหญ่

ไม่มมี ลู
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
นาเสนอเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
แก่ผ้รู บั แจ้งเบาะแส

มีมลู

มีมลู

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แต่งตัง้ หน่วยงาน/คณะสืบสวน
และฝ่ ายตรวจสอบภายในยืนยันการรับเรือ่ งแก่ผแู้ จ้งเบาะแส

ผูร้ บั แจ้งเบาะแสแต่งตัง้ หน่วยงาน/คณะสืบสวน
และฝ่ ายตรวจสอบภายในยืนยันการรับเรือ่ งแก่ผแู้ จ้งเบาะแส
แก่ผแู้ จ้งเบาะแส

หน่วยงาน/คณะสืบสวนทาการสืบสวน
และทาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับมาตรการแก้ไขป้ องกัน
และบทลงโทษแก่ผทู้ ท่ี าการคอร์รปั ชัน

หน่วยงาน/คณะสืบสวนทาการสืบสวน
และทาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับมาตรการแก้ไขป้ องกัน
และบทลงโทษแก่ผทู้ ท่ี าการคอร์รปั ชัน

หน่วยงาน/คณะสืบสวนแจ้งแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน/คณะสืบสวนแจ้งแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานแก่กรรมการผู้จดั การใหญ่
เพื่อพิจารณา และรายงานแก่ผรู้ บั แจ้งเบาะแสเพือ่ ทราบ

ฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานแก่ประธานกรรมการ
เพื่อพิจารณา และรายงานแก่ผรู้ บั แจ้งเบาะแสเพื่อทราบ

ฝ่ ายตรวจสอบภายในแจ้งผลแก่ผแู้ จ้งเบาะแส
ผูร้ บั แจ้งเบาะแสนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ
ฝ่ ายเลขานุการบริษทั รวบรวมข้อมูลเพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
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เอกสารแนบ 1
แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส
ชื่อ-นามสกุลผูแ้ จ้ง
หน่วยงาน
Email
โทรศัพท์
วันทีพ่ บเหตุการณ์
หรือรับทราบข้อมูล
สถานทีเ่ กิดเหตุการณ์
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง 1 ……………………………………
2 ……………………………………
3 ……………………………………
4 ……………………………………
5 ……………………………………
รายละเอียดของ
เหตุการณ์

หมายเหตุ:
− กรุณาแนบพยานหลักฐานหรือรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (หากมี)
− ผู้แจ้งเบาะแสควรแจ้งชื่อ -นามสกุล และช่องทางการติดต่อ เพื่อให้ บริษัทสามารถสอบถามข้อ มูล
เพิ่มเติม ติดต่อ สื่อ สารและแจ้งผลการพิจารณาเรื่อ งร้อ งเรียนได้ ทัง้ นี้ใ นกรณีท่ีผู้แจ้งเบาะแสไม่
ประสงค์เปิ ดเผยตัวตน การแจ้งเบาะแสควรระบุรายละเอียดของเหตุการณ์หรือหลักฐานเพี ยงพอที่
บริษทั จะสามารถนาไปพิจารณาสืบสวนต่อไปได้ โดยที่บริษทั อาจพิจารณาสืบสวนข้อเท็จจริงจาก
เบาะแสทีไ่ ด้รบั แจ้งหากเชื่อได้ว่าเบาะแสดังกล่าวมีมลู ความจริง
− ผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รบั การติดต่อกลับจากผูร้ บั แจ้งข้อมูล เพือ่ แจ้งความคืบหน้าภายในเวลาทีก่ าหนดใน
แนวปฏิบตั กิ ารแจ้งเบาะแส
− ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสอันเป็ นเท็จหรือจงใจกระทาให้ผอู้ ่นื ได้รบั ความเสียหายต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
อาจได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัยหรือถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
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