บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)

นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน

คานิ ยาม
“บริ ษัท” หมายถึง บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งอยู่
ภายใต้การควบคุมของ บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
“บุคลากร” หมายถึง กรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหาร 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 ญาว่าจะให้ส ินบนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม กับ
เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หน่วยงาน ทัง้ ของรัฐและเอกชน เพือ่ ให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่
หรือเพือ่ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ม่ชอบธรรม
คอร์รปั ชัน ยังหมายความรวมถึง การรับหรือเรียกรับสินบนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม จากเจ้าหน้าที่ ตัวแทน
หน่ วยงาน ทัง้ ของรัฐและเอกชน เพื่อกระทาหรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือเพื่อให้ ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ
ผลประโยชน์ทไ่ี ม่ชอบธรรม
ทัง้ นี้ ส าหรับ การให้ แ ละการรับ ตามที่ท าโดยสอดคล้ อ งกับ กฎหมาย ระเบีย บ ประกาศ ข้อ บัง คับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางการค้านัน้ สามารถกระทาได้
“สิ นบน” หมายถึง ผลประโยชน์ ทงั ้ ที่อยู่ในรูปตัวเงิน หรือมิใช่ตวั เงิน ที่มจี ุดประสงค์เพื่อ จูงใจให้บุค คล
หนึ่งๆ กระทาหรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือเพือ่ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ม่ชอบธรรม
ทัง้ นี้ สินบนให้หมายความรวมถึงค่าอานวยความสะดวกด้วย
“ค่ าอานวยความสะดวก” หมายถึง ค่ า ใช้จ่ า ยอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการที่ม อบให้แ ก่ เ จ้า หน้ า ที่ ตัว แทน
หน่ วยงาน ทัง้ ของรัฐและเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดาเนินงานตามกระบวนการ เร่งรัดกระบวนการ
ดาเนินงานให้เร็วขึน้ หรืออานวยความสะดวกในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกิจวัตรของเจ้าหน้าที่
“การบริ จาค” หมายถึง การให้ตวั เงินหรือสิง่ ที่มใิ ช่ตวั เงินแก่หน่ วยงานหรือองค์กรอื่น เพื่อการกุศล หรือ
เพือ่ สาธารณประโยชน์ ในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนสังคม ชุมชน หรือผูท้ เ่ี ดือดร้อน

2/7

“การให้การสนับสนุน” หมายถึง การให้ตวั เงินหรือสิง่ ทีม่ ใิ ช่ตวั เงินแก่ ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ่วมทุน หรือบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ธุรกิจ ชื่อเสียงของบริษทั หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
“การสนับสนุนทางการเมือง” หมายถึง การให้การสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้
มีอานาจทางการเมือง รวมถึงผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้ ทางการเมืองใดๆ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินหรือมิใช่ตวั เงิน อัน
หมายความรวมถึงการให้ยมื หรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คดิ ค่าบริการ รวมทัง้
การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุน และ/หรือการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของ
บริษัท เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง ความได้เ ปรีย บทางธุ ร กิจ การค้า หรือ เพื่อ หวัง ผลประโยชน์ เ กี่ย วกับ งานของ
บริษทั หรือผลประโยชน์สว่ นตัว
“ของขวัญ” หมายถึง เงินหรือสิง่ ทีม่ ใิ ช่ตวั เงินทีน่ าไปให้เพือ่ อัธยาศัยไมตรีในโอกาสต่างๆ
“การรับรอง” หมายถึง การจัดการหรือ ค่ าใช้จ่ายสาหรับที่พกั การเดินทาง มื้อ อาหาร และสิ่งอื่นใดที่
เกีย่ วข้องสาหรับการเดินทางไปเยีย่ มชมสถานที่ หรือการศึกษาดูงาน เป็ นต้น
“พนักงานรัฐ” หมายถึง บุคคลผูเ้ ป็ นหรือเคยเป็ นเจ้าหน้าที่หรือทีป่ รึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านในองค์กรรัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่ ว ยงานของรัฐ ซึ่ง มีต าแหน่ ง หรือ เงิน เดือ นประจ า และให้ ห มายความรวมถึง กรรมการและ
อนุกรรมการของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐด้วย
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นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน
บริษทั ได้จดั ทา “นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน” อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เพื่อให้การดาเนินการทาง
ธุรกิจที่อาจมีความเสีย่ งด้านการคอร์รปั ชันเป็ นไปอย่างรอบคอบทุกขัน้ ตอน ด้วยความมุ่งมันที
่ ่จะป้ องกัน
และต่อ ต้านการคอร์ร ัป ชัน ในทุก รูป แบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อ ม โดยยึดมัน่ ว่ า “คอร์รปั ชัน เป็ นสิ่ ง ที่
ยอมรับไม่ได้ในการทาธุรกรรมทัง้ กับภาครัฐและภาคเอกชน”
ทัง้ นี้ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันมีผลบังคับใช้กบั บุคลากรทุกระดับ โดยที่กรรมการบริษัท กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน ในฐานะบุคลากรต้องปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ รวมถึง
จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยต้องไม่ขอ้ งเกี่ยวกับการคอร์รปั ชันทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ ต่อ
บริษทั ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อคนรูจ้ กั ทัง้ นี้ บริษทั สนับสนุนให้กจิ การร่วมค้า บริษทั ร่วม ผูร้ ่วมทุน
และคู่คา้ นานโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันไปเป็ นแนวทางปฏิบตั เิ ช่นกัน
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน มีดงั ต่อไปนี้
1. บุคลากรต้องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1.1 ไม่ให้ เสนอ ให้คามัน่ หรือสัญญาว่าจะให้สนิ บนและค่าอานวยความสะดวก ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อ มกับ เจ้า หน้ า ที่ ตัว แทน หน่ ว ยงาน ทัง้ ของภาครัฐ และเอกชน รวมถึง ผู้ท่ีมีส่ ว น
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้มกี ารตอบแทนทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกีย่ วกับงานของ
บริษทั หรือผลประโยชน์สว่ นตัว
1.2 ไม่รบั หรือเรียกรับสินบนและค่าอานวยความสะดวกทัง้ ทางตรงและทางอ้อม จากเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน ตัวแทน ทัง้ ของภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง เพือ่ เอือ้ ประโยชน์ต่อ
ข้อตกลง สัญญาทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์สว่ นตัว
1.3 ไม่ให้การสนับสนุนทางการเมือง
1.4 ไม่รบั บริจาค ไม่รบั การสนับสนุน รวมถึงไม่รบั ของขวัญ เว้นแต่การรับของขวัญทีเ่ ป็ นไปตาม
แนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านคอร์รปั ชันของบริษทั
1.5 ให้ของขวัญ ให้การรับรอง บริจาค และให้การสนับสนุ น (กรณีอ่นื นอกเหนือ จากข้อ 1.3)
อย่างโปร่งใส โดยจะต้องตรวจสอบได้ มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน และกระทาโดยสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางการค้าเท่านัน้
2. การแต่งตัง้ หรือจ้างพนักงานรัฐเป็ นบุคลากรของบริษทั นัน้ สามารถทาได้ โดยบุคลากรจะต้องปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านคอร์รปั ชัน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารป้ องกันความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
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3. บุคลากรมีหน้าทีใ่ นการแจ้งเบาะแสไปยังบุคคลทีร่ ะบุไว้ในช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์
บริษทั จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หากพบการคอร์รปั ชันหรือพฤติกรรมทีม่ แี นวโน้ม
จะเป็ นการคอร์รปั ชัน รวมถึงให้ความร่วมมือในการสืบสวนข้อเท็จจริงต่างๆ โดยหากมีข้อสงสัย
เกี่ย วกับ การปฏิบัติต ามนโยบายและแนวปฏิบัติ ก ารต่ อ ต้ า นคอร์ร ัป ชัน สามารถปรึก ษากับ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือคณะทางานต่อต้านคอร์รปั ชันผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4. บริษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคลากรทีป่ ฏิเสธทีจ่ ะทาการคอร์รปั ชัน ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสเรื่อง
การคอร์รปั ชันทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั หรือผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยจะต้องไม่
มีบุคลากรรายใดถูกลดขัน้ ลงโทษ หรือได้รบั ผลกระทบในทางลบจากการกระทาดังกล่าว
5. บุคลากรทีฝ่ ่ าฝืนนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันของบริษทั จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัยอัน
ประกอบด้วยการตักเตือ น ภาคทัณฑ์ พักงาน และเลิกจ้าง และ/หรือได้รบั โทษตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
6. บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
บุคลากรและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน
บริษทั กาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับการต่อต้านคอร์รปั ชัน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ าหนดให้มนี โยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันทีค่ รอบคลุม และกากับดูแล
ให้มแี นวปฏิบตั กิ ารต่อต้านคอร์รปั ชันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่ดงั นี้
2.1 สอบทานนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน ให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการจัดทาและ
ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้ทนั สมัยและเป็ นรูปธรรม และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั
2.2 พิจารณาความเสี่ยงและมาตรการบริห ารความเสี่ยงด้า นการคอร์รปั ชัน และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิการต่อ ต้าน
คอร์รปั ชัน สอบทานระบบควบคุ มภายในและระบบตรวจสอบภายในของบริษัทให้เ ป็ นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านคอร์รปั ชัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
4. คณะผูบ้ ริหารมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
4.1 กาหนดให้มแี นวปฏิบตั กิ ารต่อต้านคอร์รปั ชัน
4.2 สอบทานนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน สอบทานความเสีย่ งด้านการคอร์รปั ชันและมาตรการ
บริหารความเสี่ยงดังกล่ าว ให้ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ ใ นการจัดทาและปรับปรุ งให้
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โครงสร้างผู้รบั ผิดชอบเรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชัน

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะผูบ้ ริหาร

คณะทางานต่อต้านคอร์รปั ชัน

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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