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บรษิทั  ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายการรบัเรื่องร้องเรียน 
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บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายการรบัเรื่องร้องเรียน 

1. หลกัการและเหตุผล

เพือ่ใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรอื เอก็โก เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่แีละมกีารควบคุมภายในทีเ่หมาะสมตามนโยบายของเอก็โก คณะกรรมการบรษิทัจงึก าหนดให้มี
นโยบายการรบัเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางพิจารณาและจดัการเรื่องร้องเรียน รวมถึงให้ความ
คุม้ครองแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนอย่างเป็นธรรม 

2. วตัถปุระสงค์

2.1 เพื่อส่งเสรมิการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกบักฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี จรรยาบรรณทางธุรกจิ และจรรยาบรรณคู่คา้ และ
เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายต่อเอก็โกและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่น 

2.2 เพื่อก าหนดช่องทางการร้องเรียนเมื่อมีการทุจริต การกระท าที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอ้บงัคบั หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรอืจรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโก 
รวมถึงเมื่อมกีารละเมดิสทิธิมนุษยชน การเลือกปฏิบตัิ และการคุกคามผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิทั 
ทัง้ยงัเป็นช่องทางในการรบัขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจากผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ดร้บัหรอืมคีวามเสีย่งที่
จะไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิของเอก็โก  

2.3 เพื่อก าหนดแนวทางที่ชดัเจนในการจดัการเรื่องร้องเรยีนอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และให้ความ
คุม้ครองแก่ผูร้อ้งเรยีนโดยสุจรติ ผูใ้หค้วามร่วมมอืในการสบืสวน หรอืผูถู้กรอ้งเรยีนทีย่งัไม่ไดร้บัการ
พจิารณาว่ามคีวามผดิ โดยจะไม่ใหบุ้คคลขา้งตน้ไดร้บัผลกระทบทางลบจากการรอ้งเรยีนดงักล่าว 

3. นิยาม

“เอก็โก” หมายถงึ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

“กลุ่มเอก็โก” หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย การร่วมค้า และ
บรษิทัร่วม 
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“บริษทัย่อย” หมายถึง กิจการที่ เอ็กโกมีอ านาจควบคุมทัง้ที่อยู่ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

“การร่วมค้า” หมายถงึ กจิการที่เอ็กโกหรอืบรษิทัย่อยมอี านาจควบคุมร่วม โดยขึ้นอยู่กับ
สิทธิและภาระผูกพนัตามสญัญาของผู้เข้าร่วมการงานมากกว่าโครงสร้าง
รูปแบบทางกฎหมาย เงนิลงทุนในการร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการ
แสดงงบการเงนิรวม 

“บริษทัร่วม” หมายถึง กิจการที่เอ็กโกหรอืบรษิัทย่อยมอีิทธิพลอย่างมนีัยส าคญั แต่ไม่มี
อ านาจควบคุมหรอือ านาจควบคุมร่วม เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรู้โดยใช้วธิี
สว่นไดเ้สยีในการแสดงงบการเงนิรวม 

“บุคลากร” หมายถงึ กรรมการบรษิทั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิาร พนกังานทุกระดบั 
และลูกจา้งทุกประเภท ทีป่ฏบิตังิานในฐานะบุคลากรของกลุ่มเอก็โก 

“การทุจริต” หมายถงึ การกระท าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มคิวรได้โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น และใหห้มายความรวมถงึการคอรร์ปัชนั การยกัยอก
ทรพัย ์การฉ้อโกง หรอืการตกแต่งเอกสารทางการเงนิดว้ย 

“คอรร์ปัชนั” หมายถึง การให้ เสนอ ให้ค ามัน่ หรอืสญัญาว่าจะให้สนิบนทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม กบัเจา้หน้าที ่ตวัแทน หน่วยงาน ทัง้ของรฐัและเอกชน เพือ่ใหบุ้คคล
ดงักล่าวกระท าหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่หรอืเพื่อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ่ง
ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่ชอบธรรม  

คอร์รปัชนั ยงัหมายความรวมถงึ การรบัหรอืเรยีกรบัสนิบนทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม จากเจา้หน้าที่ ตวัแทน หน่วยงาน ทัง้ของรฐัและเอกชน เพื่อกระท า
หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่หรอืเพื่อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่
ไม่ชอบธรรม  

ทัง้นี้ ส าหรบัการใหแ้ละการรบั ตามทีท่ าโดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือจารีตทางการค้านั ้น 
สามารถกระท าได ้
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4. ขอบเขตการใช้บงัคบั  
 

4.1 นโยบายฉบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบักบับุคลากรทุกระดบัของเอก็โกและบรษิทัย่อย 
4.2 กรณีทีผู่ถู้กรอ้งเรยีนเป็นบุคลากรของการร่วมคา้หรอืบรษิทัร่วม หากบรษิทันัน้มนีโยบายการจดัการ

เรื่องร้องเรยีน ให้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ของบรษิัทนัน้ๆ แต่หากไม่มนีโยบาย
ดงักล่าว เอก็โกสนับสนุนให้น านโยบายฉบบันี้ไปปรบัใชเ้ท่าทีไ่ม่ขดักบักฎหมายของประเทศที่การ
ร่วมคา้หรอืบรษิทัร่วมด าเนินการอยู่ 

 
5. นโยบายการรบัเรื่องร้องเรียน  

 

5.1 ขอบเขตของเร่ืองร้องเรียน 
บุคลากรของกลุ่มเอ็กโกหรอืบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีนมาที่เอ็กโกได้ เมื่อพบเห็น 
ทราบเบาะแส หรอืไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิของกลุ่มเอก็โก อนัเกดิจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้  

(1) การกระท าทีเ่ป็นการทุจรติหรอืการกระท าทีอ่าจสอ่ถงึการทุจรติ 
(2) การกระท าที่ผดิกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี จรรยาบรรณ

ทางธุรกจิ หรอืจรรยาบรรณคู่คา้ 
(3) การกระท าซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ และการคุกคาม ทัง้ที่

เกีย่วขอ้งกบัทางเพศ เชือ้ชาต ิและรปูแบบอื่นๆ ทีก่ระทบกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมด รวมถงึ
กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีตัง้ครรภ์ เพศทางเลือก ชนกลุ่มน้อย      
ชนพืน้เมอืง ผูอ้พยพ เป็นตน้  

 

ทัง้นี้ เรื่องที่ต้องชี้แจงข้อเท็จจรงิต่อหน่วยงานหรอืองค์กรภายนอกจะไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของ
นโยบายรบัเรื่องร้องเรยีนนี้ โดยบรษิทัจะพจิารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งตามที่ระบุไว้ใน
นโยบายและแนวทางการปฏบิตักิารเปิดเผยขอ้มลูเพือ่ด าเนินการชีแ้จงต่อไป 
 

5.2 ช่องทางการร้องเรียน 
ผูร้อ้งเรยีนสามารถแจง้เรื่องรอ้งเรยีนผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

(1) ทางเวบ็ไซตข์องเอก็โก https://www.egco.com/th/whistle-blowing 
(2) ทางอเีมล โดยสง่ถงึผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนคณะใดคณะหน่ึง ดงันี้ 

o กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ceo@egco.com  
o คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@egco.com 
o คณะกรรมการบรษิทั directors@egco.com 

https://www.egco.com/th/whistle-blowing
mailto:ceo@egco.com
mailto:auditcommittee@egco.com
mailto:directors@egco.com
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(3) ทางไปรษณีย ์โดยระบุหน้าซองถงึกรรมการผู้จดัการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ หรอื
คณะกรรมการบรษิทั ตามทีอ่ยู่ดงันี้ 

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

5.3 รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียน 
(1) ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีน เช่น ชื่อและนามสกุล ช่องทางการตดิต่อ เป็นตน้  
(2) ขอ้มลูของผูถู้กรอ้งเรยีน เช่น ชื่อและนามสกุล ต าแหน่ง เป็นตน้ 
(3) วนัเดอืนปีทีส่ง่เรื่องรอ้งเรยีน 
(4) รายละเอียดของเรื่องร้องเรยีน เช่น วนัเดือนปี เวลา และสถานที่ที่ประสบหรอืพบเห็น

เหตุการณ์ และรายละเอยีดเหตุการณ์ 
(5) หลกัฐานประกอบการรอ้งเรยีน (ถา้ม)ี 

กรณีที่ผู้ร้องเรยีนเปิดเผยขอ้มูลตนเอง เอ็กโกจะสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิและผูร้้องเรยีนจะ
ไดร้บัการแจง้ความคบืหน้าหรอืผลการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ ทัง้นี้ หาก
ผูร้อ้งเรยีนเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตวัตน การรอ้งเรยีนควรระบุรายละเอยีดของเหตุการณ์หรอืหลกัฐาน
ที่ชดัเจนเพียงพอที่เอ็กโกจะสามารถน าไปพิจารณาสืบสวนต่อไปได้ โดยที่เอ็กโกอาจพิจารณา
สบืสวนข้อเท็จจรงิจากเรื่องร้องเรยีนที่ได้รบัแจ้งหากมเีหตุอนัควรเชื่อว่ามกีารกระท าตามข้อ 5.1 
ขา้งตน้  

5.4 การจดัการเร่ืองร้องเรียน 
เอ็กโกจะจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
การสบืสวน และการพจิารณาบทลงโทษทางวนิัย จะเป็นไปตามแนวปฏิบตักิารรบัเรื่องร้องเรยีน 
ระเบยีบ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล รวมทัง้
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

5.5 การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ถกูร้องเรียน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
เอก็โกจะใหค้วามคุม้ครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการ
สบืสวนขอ้เทจ็จรงิ โดยจะไม่ให้มกีารลดขัน้หรอืลงโทษ ไม่มกีารกระท าอนัเป็นการตอบโต้หรอืไม่
เป็นธรรมแก่บุคลากรดงักล่าว และจะเกบ็รกัษาขอ้มูลเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีน และขอ้มูลการสบืสวน
ขอ้เทจ็จรงิเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวขอ้งเว้นแต่เป็นการเปิดเผยโดยขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย นอกจากนี้ เอ็กโกจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถูกร้องเรียนที่ยงัไม่ได้รบัการพิสูจน์ว่ามี
ความผดิ โดยด าเนินกระบวนการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิอย่างเป็นธรรม  
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