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สารกรรมการผู้จดัการ  
 

บรษิทัให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปร่งใสและมจีรรยำบรรณตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 
เพรำะเชื่อว่ำกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงนี้จะเป็นหนทำงสูก่ำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืทีแ่ทจ้รงิ    
 
ในกำรนี้ บรษิทัจงึจดัท ำแนวปฏบิตักิำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั ใหเ้ป็นแนวทำงกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกรของ  
บรษิทั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อคงไวซ้ึง่มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได ้ ทัง้ยงัไดเ้ผยแพร่
ทัง้นโยบำยและแนวปฏบิตักิำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัแก่พนัธมติรทำงธุรกจิและสำธำรณชน เพือ่ประกำศจุดยนื
และผลกัดนัใหพ้นัธมติรทำงธุรกจิทุกภำคสว่นด ำเนินงำนในแนวทำงเดยีวกนั ตำมแนวคดิทีบ่รษิทั ยดึมัน่ คอื 
“คอรร์ปัชนัเป็นส่ิงท่ียอมรบัไม่ได้ในการท าธุรกรรมทัง้กบัภาครฐัและภาคเอกชน” 
 
จงึประกำศมำเพือ่ทรำบและถอืปฏบิตัโิดยทัว่กนั 
 
ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชว้นัที ่ 16  กนัยำยน 2564 
 
 
            ประกำศ ณ วนัที ่20 กนัยำยน 2564  
  

 
 

(นำยสำธติ ถนอมกุล) 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

  

stanomku
Pencil
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ค านิยาม 
 
“บริษทั” หมำยถงึ บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั  
 
“บุคลากร” หมำยถงึ กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำร พนกังำนทุกระดบั และลูกจำ้งทุกประเภท
ของบรษิทั ทีป่ฏบิตังิำนในฐำนะบุคลากรของบรษิทั 
 
“คณะผู้บริหาร” หมำยถงึ กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำย 
 
“คอร์รปัชัน” หมำยถึง กำรให้ เสนอ ให้ค ำมัน่ หรือสัญญำว่ำจะให้สินบนทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม กับ
เจำ้หน้ำที่ ตวัแทน หน่วยงำน ทัง้ของรฐัและเอกชน เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำหรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำที ่
หรอืเพือ่ใหไ้ดม้ำหรอืรกัษำไวซ้ึง่ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่ชอบธรรม  
 

คอร์รปัชนั ยงัหมำยควำมรวมถงึ กำรรบัหรอืเรยีกรบัสนิบนทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม จำกเจ้ำหน้ำที่  ตวัแทน 
หน่วยงำน ทัง้ของรฐัและเอกชน เพื่อกระท ำหรอืละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่ หรอืเพื่อให้ได้มำหรอืรกัษำไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ทีไ่ม่ชอบธรรม  
 

ทัง้นี้  ส ำหรับกำรให้และกำรรับ ตำมที่ท ำโดยสอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืจำรตีทำงกำรคำ้นัน้ สำมำรถกระท ำได ้
 
“สินบน” หมำยถงึ ผลประโยชน์ทัง้ทีอ่ยู่ในรูปตวัเงนิ หรอืมใิช่ตวัเงนิ ทีม่จุีดประสงคเ์พื่อจูงใจใหบุ้คคลหนึ่งๆ 
กระท ำหรอืละเว้นกำรปฏบิตัหิน้ำที่ หรอืเพื่อให้ไดม้ำหรอืรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบธรรม ทัง้นี้ 
สนิบนใหห้มำยควำมรวมถงึค่ำอ ำนวยควำมสะดวกดว้ย 
 
“ค่าอ านวยความสะดวก” หมำยถงึ ค่ำใชจ่้ำยอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทีม่อบใหแ้ก่เจำ้หน้ำที ่ตวัแทน หน่วยงำน 
ทัง้ของรฐัและเอกชน เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร เร่งรดักระบวนกำรด ำเนินงำนใหเ้รว็
ขึน้ หรอือ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกจิวตัรของเจำ้หน้ำที ่
 
“การบริจาค” หมำยถงึ กำรใหต้วัเงนิหรอืสิง่ทีม่ใิช่ตวัเงนิแก่หน่วยงำนหรอืองคก์รอื่น เพือ่กำรกุศล หรอืเพื่อ
สำธำรณประโยชน์ ในกำรช่วยเหลอืหรอืสนบัสนุนสงัคม ชุมชน หรอืผูท้ีเ่ดอืดรอ้น  
 
“การให้การสนับสนุน” หมำยถงึ กำรให้ตวัเงนิหรอืสิง่ที่มใิช่ตวัเงนิแก่ลูกคำ้ คู่ค้ำ ผู้ร่วมทุน หรอืบุคคลอื่น 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ธุรกจิ ชื่อเสยีงของบรษิทั หรอืควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ  



5 / 18 
 

 
“การสนับสนุนทางการเมือง” หมำยถงึ กำรใหก้ำรสนบัสนุนพรรคกำรเมอืง กลุ่มแนวร่วมทำงกำรเมอืง ผูม้ี
อ ำนำจทำงกำรเมือง รวมถึงผู้ลงสมคัรรบัเลือกตัง้ทำงกำรเมืองใดๆ ทัง้ที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน อัน
หมำยควำมรวมถงึกำรให้ยมืหรอืบรจิำคอุปกรณ์ กำรให้บรกิำรด้ำนเทคโนโลยโีดยไม่คดิค่ำบรกิำร  รวมทั ้ง
กำรโฆษณำส่งเสรมิหรอืสนับสนุน และ/หรอืกำรส่งเสรมิให้บุคลากรเขำ้ร่วมกจิกรรมทำงกำรเมอืงในนำมของ
บริษัทเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบทำงธุรกิจกำรค้ำ หรือเพื่อหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงำนของ  
บรษิทัหรอืผลประโยชน์สว่นตวั 
 
“ของขวญั” หมำยถงึ เงนิหรอืสิง่ทีม่ใิช่ตวัเงนิทีน่ ำไปใหเ้พือ่อธัยำศยัไมตรใีนโอกำสต่ำงๆ  
 
“การรบัรอง” หมำยถงึ กำรจดักำรหรอืค่ำใช้จ่ำยส ำหรบัทีพ่กั กำรเดนิทำง มือ้อำหำร และกำรจดักำรอื่นๆ 
ส ำหรบักำรเดนิทำงไปเยีย่มชมสถำนที ่หรอืกำรศกึษำดงูำน เป็นตน้  
  
“พนักงานรฐั” หมำยถงึ บุคคลผูเ้ป็นหรอืเคยเป็นเจ้ำหน้ำทีห่รอืที่ปรกึษำที่ปฏบิตังิำนในองคก์รรฐัวสิำหกิจ
หรอืหน่วยงำนของรฐั ซึง่มตี ำแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ ำ และใหห้มำยควำมรวมถงึกรรมกำรและอนุกรรมกำร
ของรฐัวสิำหกจิและหน่วยงำนของรฐัดว้ย  
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แนวปฏิบติัการต่อต้านคอรร์ปัชนั 
 
เพื่อให้บุคลากรมคีวำมเขำ้ใจและสำมำรถปฏิบตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัไปในแนวทำงเดียวกัน 
บรษิทัจงึไดก้ ำหนดแนวปฏบิตักิำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั ดงันี้  
 
1. การให้หรือรบัสินบนและค่าอ านวยความสะดวก 

 

 บุคลากรจะต้องไม่ให้ เสนอ ให้ค ำมัน่ สญัญำว่ำจะให้ รบั หรอืเรยีกรบั สนิบนหรอืค่ำอ ำนวยควำม
สะดวก ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มกบัเจำ้หน้ำที ่ตวัแทน หน่วยงำน ทัง้ของภำครฐัและเอกชน รวมถงึผูท้ีม่สี่วน
เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้กีำรตอบแทนทีเ่อื้อประโยชน์ต่อกนั หรอืโดยหวงัผลประโยชน์เกี่ยวกบังำนของบรษิทัหรอื
ผลประโยชน์สว่นตวั   
 
2. การบริจาคและการให้การสนับสนุน  

 

 กำรบรจิำคและกำรให้กำรสนับสนุนที่สมเหตุสมผลและเหมำะสมแก่โอกำสนัน้สำมำรถท ำได้ ทัง้นี้ 
เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ำกำรบรจิำคและกำรใหก้ำรสนับสนุนดงักล่ำวไม่ไดเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรคอรร์ปัชนัทำงออ้มเพื่อทีจ่ะ
ได้รบัหรือรกัษำไว้ซึ่งสญัญำธุรกิจ กำรอนุญำตของรฐับำล ข้อวินิจฉัยที่ท ำให้ได้ประโยชน์ด้ำนภำษีหรือ
ศุลกำกร หรือเกิดควำมได้เปรียบทำงธุรกิจที่ไม่เหมำะสม บริษัทจึงก ำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
กระบวนกำรควบคุมภำยใน ดงันี้ 
2.1 กำรบรจิำคและกำรใหก้ำรสนับสนุนควรสอดคลอ้งกบันโยบำยของบรษิทั 
2.2 มีกำรระบุจ ำนวนเงินหรือสิ่งของที่บริจำคและให้กำรสนับสนุน ก ำหนดวตัถุประสงค์ที่ชดัเจนใน  

กำรบรจิำคและกำรใหก้ำรสนับสนุนเหล่ำนัน้ ระยะเวลำเริม่ต้นและสิน้สุดของกจิกรรม รวมถงึรำยชื่อ
บุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรที่เฉพำะเจำะจงในกำรรับบริจำคหรือรับกำรสนับสนุนไปใช้ใน
วตัถุประสงคด์งักล่ำว 

2.3 มหีลกัฐำนกำรรบัสิง่ของ ใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืหลกัฐำนกำรรบัเงนิอื่นที่ถูกต้อง เช่น หนังสอืขอบคุณ 
ขำ่วสำร ภำพถ่ำย เป็นตน้ 

2.4 ไดร้บักำรอนุมตัโิดยผูม้อี ำนำจอนุมตัติำมตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำรหรอืระเบยีบของบรษิทั 
 
3. การรบับริจาคและการรบัการสนับสนุน  

 

  บรษิทัไม่มนีโยบำยในกำรรบับรจิำคและกำรรบักำรสนับสนุน ทัง้ที่เป็นตวัเงนิหรอืสิง่ที่มใิช่ตวัเงนิ  
ไม่ว่ำจะเป็นจำกลูกคำ้ คู่คำ้ ผูร้่วมทุน หรอืบุคคลอื่นในองคก์รภำครฐัหรอืเอกชน ไม่ว่ำเพือ่วตัถุประสงคใ์ด 
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4. การสนับสนุนทางการเมือง  
 

 บรษิทัมแีนวปฏบิตั ิดงันี้   
4.1 บรษิทัจะวำงตวัเป็นกลำง โดยจะไม่ใหก้ำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืงทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม กบัพรรค

กำรเมือง กลุ่มแนวร่วมทำงกำรเมือง ผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมือง รวมถึงผู้ลงสมคัรรบัเลือกตัง้ทำง
กำรเมอืงใดๆ  

4.2 บรษิทัถอืว่ำบุคลากรมสีทิธทิี่จะมสี่วนร่วมหรอืสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมอืงต่ำงๆ ได้อย่ำงอิสระ
เป็นกำรสว่นตวั โดยไม่ใชท้รพัยส์นิและเวลำของบรษิทัในกำรกระท ำดงักล่ำว 

4.3 ห้ำมมใิห้บุคลากรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ ชี้ชวน กดดนั หรอืบงัคบัให้ผู้ใต้บงัคบับญัชำและเพื่อนร่วมงำน 
สนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมืองใดๆ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือ
ประโยชน์สว่นตน 

 
5. การให้ของขวญัและการให้การรบัรอง  

 

 กำรให้ของขวญัและกำรให้กำรรบัรองแก่ผู้ที่ท ำธุรกิจกบับรษิทัสำมำรถท ำได้ โดยต้องเป็นไปตำม 
แนวปฏบิตัดิงันี้  
5.1 ต้องเป็นไปตำมประเพณีนิยมและมำรยำททำงสงัคม ไม่ขดักบัขอ้บงัคบั จรรยำบรรณ และนโยบำย

ของบรษิทั และกระท ำเท่ำทีก่ฎหมำยก ำหนด 
5.2 ตอ้งเป็นไปเพือ่รกัษำควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัผูท้ ำธุรกจิ โดยไม่หวงัทีจ่ะไดร้บักำรบรกิำรหรอืสิง่ตอบแทน

โดยเฉพำะเจำะจงทีไ่ม่ถูกตอ้งตำมหลกัจรรยำบรรณทำงธุรกจิ 
5.3 ต้องกระท ำดว้ยควำมโปร่งใส ไดร้บักำรอนุมตัติำมระเบยีบของบรษิทั มกีำรบนัทกึค่ำใชจ่้ำยตำมจรงิ 

และมหีลกัฐำนรบัรองชดัเจน 
5.4 ของขวญัที่ให้ได้อำจอยู่ในรูปแบบสื่อประชำสมัพนัธ์หรอืส่งเสรมิภำพลกัษณ์ของบรษิทั เช่น ปฏทินิ 

ไดอำรี ่เป็นตน้ สนิคำ้ชุมชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้ำ หรอืสนิคำ้เพือ่กำรกุศลหรอืสำธำรณประโยชน์ และ 
กำรรบัรองตอ้งจดัโดยมคี่ำใชจ่้ำยเท่ำทีจ่ ำเป็น เหมำะสมกบักำลและโอกำส 

 
6. การรบัของขวญั  การรบัรอง และส่วนลดการค้า 

 

6.1 แนวปฏิบติัส าหรบัการรบัของขวญั มีดงัน้ี 
1) ใหค้วำมร่วมมอืในกำรงดรบัของขวญัทุกกรณี เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี้ทีอ่นุโลมใหส้ำมำรถรบัได ้

1.1 ปฏทินิ หรอืไดอำรี ่ทีเ่ป็นสือ่ประชำสมัพนัธข์องหน่วยงำนนัน้ๆ  
1.2 ของขวญัทีบุ่คลากรไดร้บัจำกกำรจบัฉลำกทีไ่ม่เฉพำะเจำะจงผูร้บั  
1.3 ของช ำร่วยทีบุ่คลากรไดร้บัจำกกำรเขำ้ร่วมงำนต่ำงๆ  
1.4 ของรำงวลัทีบุ่คลากรไดร้บัจำกกำรแขง่ขนัหรอืกำรประกวดใดๆ 
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2) หำกไม่สำมำรถหลกีเลีย่งกำรรบัของขวญัได ้ให้รำยงำนกำรรบัของขวญัต่อบุคคลดงัต่อไปนี้เพื่อ
พจิำรณำรวบรวมของขวญัดงักล่ำวและบรจิำคเป็นกำรกุศลหรอืสำธำรณประโยชน์ 

- รำยงำนแก่กรรมกำรผูจ้ดักำร ในกรณีทีบุ่คลากรทีไ่ดร้บัของขวญัเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชำสำย
ตรงของกรรมกำรผูจ้ดักำร หรอื 

- รำยงำนแก่ผู้บงัคบับญัชำระดบัผู้จดักำรฝ่ำย ในกรณีที่บุคลากรที่ได้รบัของขวญัอยู่ใน
ระดบัผูจ้ดักำรสว่นลงมำหรอืในกรณีระดบัอื่นๆ 

3) กรณีเป็นของทีร่ะบุวนัหมดอำยุ ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงในกำรบรหิำรจดักำร 
ยกเวน้เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ใหป้ฏบิตัติำมขอ้ 2) ขำ้งตน้ 

 

6.2 แนวปฏิบติัส าหรบัการรบัการรบัรอง มีดงัน้ี 
1) ต้องเป็นไปตำมประเพณีนิยมและมำรยำททำงสงัคม ไม่ขดักับข้อบังคบั จรรยำบรรณ และ

นโยบำยของบรษิทั และกระท ำเท่ำทีก่ฎหมำยก ำหนด 
2) ต้องเป็นไปเพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ท ำธุรกิจ  โดยบุคลากรจะไม่ให้กำรบริกำรหรือ        

สิง่ตอบแทนทีไ่ม่ถูกตอ้งตำมหลกัจรรยำบรรณทำงธุรกจิ 
3) ต้องกระท ำด้วยควำมโปร่งใส มีกำรบันทึกหลักฐำนกำรเชิญ และได้รับกำรอนุมัติจำก

ผูบ้งัคบับญัชำ 
4) ตอ้งไม่มกีำรเรยีกรอ้งกำรรบัรอง  
 

6.3 แนวปฏิบติัส าหรบัการรบัส่วนลดจากคู่ค้า หรือส่ิงของส่งเสริมการขาย มีดงัน้ี 
กำรรบัสว่นลดจำกคู่คำ้ทัง้ในรปูตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดทีม่มีลูค่ำ และกำรรบัสิง่ของอนัเนื่องมำจำก
กำรสง่เสรมิกำรขำย ควรเป็นกำรใหแ้ละรบัระหว่ำงบรษิทัต่อบรษิทั เป็นไปตำมเงือ่นไขทำงธุรกจิปกต ิ
ไม่มวีตัถุประสงคเ์พือ่เอือ้ผลประโยชน์เกีย่วกบังำนของบรษิทัหรอืผลประโยชน์สว่นตวั และมหีลกัฐำน
กำรรบัทีช่ดัเจน สำมำรถตรวจสอบได ้

 
7. งานทรพัยากรบุคคล              

 

 คุณสมบตัแิละอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรบรษิทั รวมถงึหลกัเกณฑ์กำรสรรหำ กำรแต่งตัง้ กำรพ้น
จำกต ำแหน่ง และกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทั จะต้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบรษิทั 
 

 คุณสมบัติของกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร พนักงำน  และลูกจ้ำงอื่นๆ รวมถึงหลักเกณฑ ์
กำรสรรหำ กำรจำ้งงำน กำรแต่งตัง้และโยกยำ้ย กำรบรหิำรค่ำจำ้ง ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดนิทำง กำรประเมนิผล
กำรปฏบิตังิำน กำรรอ้งทุกข ์และกำรเลกิจำ้ง จะต้องเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นระเบยีบบรษิทั  เอก็โก เอน็จิ
เนียริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกดั ว่ำด้วยข้อบงัคบัเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล หรอืเอกสำรอื่นในลักษณะ
เดยีวกนั  
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8. การจ้างพนักงานรฐั 

 

 บรษิทัสำมำรถแต่งตัง้หรอืจำ้งพนักงำนรฐัเป็นกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำร พนักงำน 
และลูกจำ้งอื่นใดได ้โดยบรษิทัตระหนักว่ำกำรจ้ำงพนักงำนรฐัอำจท ำให้มกีำรอำศยัควำมสมัพนัธ์หรอืขอ้มูล
ภำยในเพื่อเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทั ซึ่งถอืเป็นควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์และเป็นกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของ
หน่วยงำนรฐัหรอืรฐัวสิำหกจิโดยมชิอบเพื่อใหเ้กดิควำมไดเ้ปรยีบทำงธุรกจิทีไ่ม่เป็นธรรม ดงันัน้ เพื่อป้องกนั
เหตุดงักล่ำว กำรจำ้งพนกังำนรฐัจะตอ้งเป็นไปตำมแนวปฏบิตัดิงันี้  
8.1 กำรสรรหำ แต่งตัง้ และก ำหนดค่ำตอบแทนของบุคคลที่เป็นหรอืเคยเป็นพนักงำนของรฐัจะต้อง

ด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อผลประโยชน์เกี่ยวกับงำนของบริษัทหรือ
ผลประโยชน์สว่นตวั 

8.2 ต้องมีกำรพิจำรณำประวตัิกำรท ำงำนของบุคคลที่จะแต่งตัง้เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งในบริษัท เพื่อ
ตรวจสอบประเดน็ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ 

8.3 ต้องมกีำรเปิดเผยประวตัขิองกรรมกำรบรษิทัที่ปฏิบตังิำนหรอืเคยปฏบิตังิำนในองค์กรรฐัวสิำหกิจ
หรอืหน่วยงำนของรฐัต่อสำธำรณะ ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่สำรต่ำงๆ ของบรษิทัตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

8.4 บุคลากรที่เป็นหรอืเคยเป็นพนักงำนรฐัจะต้องปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวปฏบิตักิำรป้องกนัควำม
ขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่ำงเคร่งครดั และกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนกังำนตอ้งไม่มสีว่นร่วม
และไม่ไดร้บัขอ้มลูในรำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม  

 
9. การลงทุนและการค้า 

  

 บรษิทัมนีโยบำยกำรลงทุนที่ยดึมัน่กรอบกตกิำกำรแข่งขนัที่ด ีให้ควำมเป็นธรรม และด ำเนินธุรกิจ
ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีทัง้ยงัก ำหนดขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรลงทุนตำมอ ำนำจด ำเนินกำร  
 

 บรษิทัจะด ำเนินกำรลงทุน กำรคำ้และกำรปฏบิตัติ่อคู่คำ้ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณ โดยบรษิทั
ไม่มนีโยบำยเรยีกหรอืรบั เสนอหรอืใหผ้ลประโยชน์ทำงกำรเงนิ หรอืผลประโยชน์อื่นๆ กบัผูใ้ดหรอืหน่วยงำน
ใด เพื่อให้ได้มำซึ่งสญัญำทำงธุรกิจ สิทธิประโยชน์ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติใดๆ ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมำยหรอืจรยิธรรมทีด่ ี
 
10. การจดัซ้ือจดัจ้าง 

   

  บรษิทัจดัใหม้กีระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้งอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย โดยต้องน ำเสนอ 
กำรจดัซือ้จดัจำ้งใหผู้ม้อี ำนำจอนุมตัติำมตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำรของบรษิทั และตอ้งเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบั
ระเบยีบบรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ว่ำดว้ยกำรจดัหำ พสัดุและจำ้งทีป่รกึษำ หรอื
เอกสำรอื่นในลกัษณะเดยีวกนั นอกจำกนี้ บุคลากรทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัคู่คำ้รำยใดตอ้งไม่มสีว่นร่วมและ
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ไม่ไดร้บัขอ้มลูในรำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตำมนโยบำยและแนวปฏบิตักิำรป้องกนัควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
 

  บรษิทัไม่มนีโยบำยรบั เรยีกรบั ใหห้รอืเสนอว่ำจะให้ผลประโยชน์ทำงกำรเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใด
แก่ผู้ขำยหรอืผู้ให้บรกิำร เพื่อตอบแทนกำรคดัเลอืกเขำ้มำเป็นผู้เสนอรำคำ กำรเขำ้ท ำสญัญำจดัซื้อจดัจ้ำง 
หรอืกำรตรวจรบังำนซือ้หรอืงำนจำ้ง  
 
11. งานบญัชีการเงิน  

 

 แนวปฏบิตัใินกำรรบัหรอืจ่ำยเงนิ มดีงันี้ 
11.1 การรบัเงินจากลูกค้า นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใด 

1) กำรรบัเงนิต้องเป็นไปตำมสญัญำทำงธุรกจิ มกีำรออกหลกัฐำนกำรรบัเงนิโดยหน่วยงำนกำรเงนิ 
และตอ้งสำมำรถกระทบยอดระหว่ำงกำรรบัเงนิกบักำรบนัทกึบญัชไีดทุ้กครัง้ 

2) ไม่ให้ เสนอว่ำจะให้ รับ หรือเรียกรับผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจำก 
ผูจ่้ำยเงนิ เพื่อแลกเปลีย่นกบักำรชะลอกำรรบัเงนิหรอืลดจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่บรษิทั หรอื
เพื่อตอบแทนกำรจ่ำยเงินเร็วกว่ำก ำหนด รวมถึงเพื่อกำรอื่นใดอันจะท ำให้บรษิัทเกิดควำม
เสยีหำย 

 

11.2 การจ่ายเงินให้กบัเจ้าหน้ี นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใด 
1) รำยกำรจ่ำยเงนิทุกรำยกำรตอ้งผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งและบนัทกึเจำ้หนี้ตำมสญัญำทำง

ธุรกิจจำกหน่วยงำนบัญชี โดยต้องเป็นรำยกำรที่ถูกต้องตำมหลักกำรบัญชีและกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้ง หำกพบรำยกำรทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืไม่เหมำะสม ใหร้ำยงำนผูบ้งัคบับญัชำและหำแนวทำง
ป้องกนัและแกไ้ขใหถู้กตอ้งตำมหลกักำรบญัชแีละกฎหมำยดงักล่ำว 

2) รำยกำรจ่ำยเงนิทุกรำยกำรต้องไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูม้อี ำนำจอนุมตัใินแต่ละขัน้ตอนตำมตำรำง
อ ำนำจด ำเนินกำร และตอ้งไดร้บัหลกัฐำนกำรจ่ำยเงนิทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

3) ปฏบิตัติ่อเจ้ำหนี้หรอืผู้รบัเงนิอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ช ำระเงนิตำมเงื่อนไขธุรกจิที่เหมำะสม และไม่
เลอืกปฏบิตักิบัเจำ้หนี้หรอืผูร้บัเงนิรำยใดดว้ยควำมอคตหิรอืล ำเอยีง  

4) ไม่ให ้เสนอว่ำจะให ้รบั หรอืเรยีกรบัผลประโยชน์ทำงกำรเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดจำกเจำ้หนี้
หรอืผู้รบัเงนิ เพื่อแลกเปลีย่นกบักำรที่บรษิทัจ่ำยเงนิเรว็กว่ำก ำหนด หรอืเพื่อตอบแทนที่ชะลอ
ก ำหนดกำรจ่ำยเงนิใหบ้รษิทั รวมถงึเพือ่กำรอื่นใดอนัจะท ำใหบ้รษิทัเกดิควำมเสยีหำย  
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12. การกู้เงิน การให้ยืมเงิน การก่อภาระผกูพนั 
  

  บรษิทัไดก้ ำหนดให้ขัน้ตอนกำรกู้เงนิ กำรใหย้มืเงนิ และกำรก่อภำระผูกพนัระหว่ำงบรษิทักบับุคคล
อื่น เป็นไปตำมตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำรของบรษิทัและระเบยีบของบรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ 
จ ำกดั ว่ำดว้ยกำรบญัช ีกำรเงนิ และกำรงบประมำณ  
 

  บรษิทัไม่มนีโยบำยรบัหรอืเรยีกรบั ใหห้รอืเสนอว่ำจะใหผ้ลประโยชน์ทำงกำรเงนิ หรอืผลประโยชน์
อื่นๆ แก่ผูใ้ดหรอืหน่วยงำนใด เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสญัญำกู้เงนิ หรอืใหกู้้เงนิ หรอืท ำใหเ้กดิ/สิน้ไปซึ่งภำระผูกพนั
ต่อบรษิทัทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรอืจรยิธรรมทีด่ ี
 
13. การป้องกนัการฟอกเงิน              

 

  บรษิัทจะไม่รบัโอนหรือเปลี่ยนสภำพทรพัย์สิน หรือสนับสนุนให้มีกำรรับโอนหรือเปลี่ยนสภำพ
ทรพัยส์นิต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอก
เงนิ เพื่อป้องกนัไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บรษิทัเป็นช่องทำงหรอืเป็นเครื่องมอืในกำรถ่ำยเท ปกปิด หรอือ ำพรำง
แหล่งทีม่ำของทรพัยส์นิทีไ่ดม้ำโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 
 
14. การบนัทึกและเกบ็รกัษาข้อมูล 

 

  บรษิทัมนีโยบำยในกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำน หลกักำร รวมทัง้กฎหมำยที่บงัคบัใช้เกี่ยวกบัรำยงำน
ขอ้มูลบญัชแีละกำรเงนิ และบรษิทัไม่ยอมรบักำรบนัทกึขอ้มูลที่เป็นเทจ็ ไม่ถูกต้อง หรอืท ำกำรตกแต่งบญัช ี
รวมทัง้จะตอ้งไม่มบีญัชนีอกงบกำรเงนิเพือ่ใชส้นบัสนุนหรอืปกปิดกำรคอรร์ปัชนั 
 

  บรษิทัมรีะบบกำรเกบ็รกัษำและป้องกนัขอ้มูล โดยกำรก ำหนดสทิธขิองบุคคลในกำรเขำ้ถงึขอ้มูลทำง
อเิล็กทรอนิกส์ รวมทัง้จดัเก็บเอกสำร บนัทกึต่ำงๆ และรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงเป็นหมวดหมู่ ด้วยระบบ 
กำรเกบ็รกัษำขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิำพ สำมำรถตรวจสอบได ้  
 
15. การส่ือสาร การอบรม และการเปิดเผยข้อมูล 

  

  บริษัทจัดให้มีกำรสื่อสำรทัง้ภำยในและภำยนอกเกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรต่อต้ำน 
คอรร์ปัชนั รวมถงึช่องทำงกำรแจง้เบำะแส และขอ้มูลต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่ำงต่อเนื่อง โดยส ำหรบับุคลากรจะ
มกีำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรปฐมนิเทศกรรมกำรบรษิทัและพนักงำนใหม่ กำรจดัอบรมพนักงำน
หรอืกจิกรรมต่ำงๆ กจิกรรมพบปะพนกังำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร กำรแจง้ผ่ำนบอรด์ประชำสมัพนัธ ์เวบ็ไซต์
ภำยในของบรษิทั (ESCO Groupnet) เป็นตน้ เพือ่ใหบุ้คลากรน ำไปปฏบิตัอิย่ำงจรงิจงั  
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 ส ำหรบัพนัธมติรทำงธุรกจิ ไดแ้ก่ กจิกำรร่วมคำ้  คู่คำ้ ลูกคำ้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทำงธุรกจิอื่นๆ บรษิทัจะ
สื่อสำรนโยบำยและแนวปฏบิตักิำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนัเพื่อให้รบัทรำบตัง้แต่เริม่ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิ และใน
ภำยหลงัผ่ำนกจิกรรมคู่ค้ำสมัพนัธ์ (Supplier Day) หรอืโอกำสอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม และบรษิทัสนับสนุน
ใหพ้นัธมติรทำงธุรกจิน ำนโยบำยและแนวปฏบิตักิำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัไปเป็นแนวทำงปฏบิตัเิช่นกนั 
 

 นอกจำกนี้ บรษิทัยงัเปิดเผยนโยบำยและแนวปฏบิตักิำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้สี่วนไดเ้สยี
อื่นๆ และสำธำรณชน ผ่ำนทำงเวบ็ไซตส์ำธำรณะของบรษิทัและเอกสำรเผยแพร่อื่นๆ อกีดว้ย 
 
16. กระบวนการตรวจสอบ / การควบคมุภายใน 

  

  บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีระบวนกำรตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปีจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยในทีม่คีวำมเป็น
อสิระจำกหน่วยงำนอื่น ซึ่งฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะตรวจสอบกจิกรรมต่ำงๆ โดยพจิำรณำจำกตำรำงอ ำนำจ
ด ำเนินกำรและค ำสัง่ต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึนโยบำยและแนวปฏบิตัิกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั นอกจำกนี้ ยงัมี
กำรตรวจสอบบญัชีโดยผู้ตรวจสอบบญัชีรบัอนุญำตทุกไตรมำสและทุกปีตำมข้อก ำหนด กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ และกรมสรรพำกร 
 

  แนวปฏบิตักิำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ มดีงันี้  
16.1 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของ บมจ.ผลิตไฟฟ้ำ รำยงำนผลกำรตรวจสอบและข้อตรวจพบต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บมจ.ผลติไฟฟ้ำ  
16.2 หำกพบประเดน็เร่งด่วน ใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในของ บมจ.ผลติไฟฟ้ำ รำยงำนต่อประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบของ บมจ.ผลติไฟฟ้ำ โดยตรงทนัท ี
16.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บมจ.ผลิตไฟฟ้ำ เป็นผู้ท ำหน้ำที่รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ

คณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป 
 
17. การติดตามและทบทวน 

  

 บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวปฏบิตักิำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนัอย่ำง
สม ่ำเสมอผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบภำยในของฝ่ำยตรวจสอบภำยในของ บมจ.ผลติไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ บรษิทั
ยงัจดัใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกำรคอรร์ปัชนัโดยคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั เพือ่จดัท ำ
มำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งดงักล่ำวและทบทวนเป็นประจ ำทุกปี เพือ่น ำเสนอผูม้อี ำนำจพจิำรณำหำกมกีำร
ปรบัปรุง 
 
 

 คณะท ำงำนกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัยงัมหีน้ำที่ทบทวนนโยบำยและแนวปฏบิตัิกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนั
เป็นประจ ำทุกปี เพือ่น ำเสนอผูม้อี ำนำจพจิำรณำหำกมกีำรปรบัปรุง 
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การแจ้งเบาะแส 
 

 บรษิทัไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัใินกำรแจ้งเบำะแสดงัต่อไปนี้ เพื่อเปิดโอกำสให้บุคลากร ผูม้สี่วนได้เสยี 
หรอืบุคคลภำยนอกได้ให้ขอ้มูลต่อบรษิทัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมที่ส่อถงึกำรคอร์รปัชนั กำรทุจรติ กำรประพฤต ิ
มิชอบของบุคลากร หรือกำรด ำเนินกำรอันควรสงสัยเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน กำรบัญชีกำรเงิน รวมถึง 
กำรควบคุมและกำรตรวจสอบ  
 

18.1 ผู้รบัแจ้งเบาะแส 
− ประธำนคณะท ำงำนกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนั,ผูจ้ดักำรส่วนทรพัยำกรมนุษย ์และเลขำนุกำร

คณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั   กรรมกำรผูจ้ดักำรและประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั  
 

18.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
ผูแ้จง้เบำะแสสำมำรถสง่ขอ้มลูหรอืแบบฟอรม์กำรแจง้เบำะแส (เอกสำรแนบ 1) ได ้3 ช่องทำง ดงันี้ 
 

ช่องทางท่ี 1: ทำงเว็บไซต์สำธำรณะของบรษิัท https://www.egco-engineering.com/2020/th/whistle-
blowing  
 

ช่องทางท่ี 2: ทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์โดยสง่ถงึผูร้บัแจง้เบำะแสคณะใดคณะหนึ่ง ดงันี้ 
− ประธำนคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั,ผูจ้ดักำรสว่นทรพัยำกรมนุษย ์และ

เลขำนุกำรคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั  escoanticorruption@egco.com 
− กรรมกำรผูจ้ดักำรและประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั escodirectors@egco.com 

     

ช่องทางท่ี 3: ทำงไปรษณีย ์โดยระบุหน้ำซองถงึผูร้บัแจง้เบำะแสคณะใดคณะหนึ่ง ตำมทีอ่ยู่ ดงันี้ 
 

บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั  
อำคำรเอก็โก 222 ถนนวภิำวดรีงัสติ  
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ   
10210 

 
18.3 ข้อมูลเก่ียวกบัผู้แจ้งเบาะแส 

ผู้แจ้งเบำะแสควรแจ้งชื่อ-นำมสกุลและช่องทำงกำรติดต่อ เพื่อให้บรษิัทสำมำรถสอบถำมข้อมูล
เพิ่มเติม ติดต่อสื่อสำรและแจ้งผลกำรพจิำรณำเรื่องร้องเรียนได้ ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้แจ้งเบำะแสไม่
ประสงค์เปิดเผยตัวตน (บัตรสนเท่ห์) กำรแจ้งเบำะแสควรระบุรำยละเอียดของเหตุกำรณ์หรือ
หลักฐำนเพียงพอที่บริษัทจะสำมำรถน ำไปพิจำรณำสืบสวนต่อไปได้ โดยที่บริษัทอำจพิจำรณำ
สบืสวนขอ้เทจ็จรงิจำกเบำะแสทีไ่ดร้บัแจง้หำกเชื่อไดว้่ำเบำะแสดงักล่ำวมมีลูควำมจรงิ  
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18.4 การด าเนินการหลงัจากได้รบัการแจ้งเบาะแส 
1) การลงทะเบียนรบัเรื่องร้องเรียน 

เมื่อไดร้บักำรแจง้เบำะแส ใหผู้ร้บัแจง้เบำะแสส่งเรื่องให้เลขำนุกำรคณะท ำงำนกำรต่อต้ำนคอรร์ปั
ชนัเพือ่ลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน โดยกำรด ำเนินกำรต่อไปหลงัจำกนี้ใหใ้ชเ้ลขทะเบยีนของเรื่อง
รอ้งเรยีนดงักล่ำวแทนกำรกล่ำวถงึเรื่องรอ้งเรยีนเพือ่คุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส 
 

2) การพิจารณาเบือ้งต้น 
ใหป้ระธำนคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัและผูจ้ดักำรสว่นทรพัยำกรมนุษย์พจิำรณำเรื่อง
รอ้งเรยีนในเบือ้งตน้ว่ำเรื่องรอ้งเรยีนมพียำนหลกัฐำนเพยีงพอ มคีวำมชดัเจน หรอืมมีลูทีอ่ำจจะ
สบืสวนต่อไปไดห้รอืไม่ ไม่ว่ำกำรแจง้เบำะแสนัน้มกีำรระบุชื่อผูแ้จง้เบำะแสหรอืไม่มกีำรระบุชื่อผู้
แจง้เบำะแส (บตัรสนเท่ห)์ และใหป้ระธำนคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัท ำขอ้เสนอแนะว่ำ
ควรพจิำรณำต่อไปตำมขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

  2.1 เหน็ว่ำเรื่องรอ้งเรยีนไม่มพียำนหลกัฐำนเพยีงพอ ไมม่คีวำมชดัเจน หรอืไมม่มีูลทีอ่ำจจะ
สบืสวนต่อไปได ้

 

2.2 เหน็ควรใหส้บืสวนต่อโดยตัง้หน่วยงำน/คณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ 
  

3) การสืบสวนข้อเทจ็จริง 
3.1 กรณกีำรรอ้งเรยีนทัว่ไป 

3.1.1 ให้ประธำนคณะท ำงำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน น ำเสนอเรื่องร้องเรียนพร้อมทัง้
ควำมเหน็แก่กรรมกำรผูจ้ดักำรเพื่อพจิำรณำ และรำยงำนผูร้บัแจง้เบำะแสเพื่อทรำบ 
โดยกรรมกำรผู้จดักำรอำจพจิำรณำแต่งตัง้หน่วยงำน/คณะสบืสวนขอ้เท็จจริงตำม
เบำะแสที่ร้องเรียน โดยผู้บังคับบัญชำในสำยงำนของผู้ถูกร้องเรียนหรือ
ผู้บงัคบับญัชำของโครงกำรที่ผู้ถูกร้องเรยีนมสี่วนเกี่ยวข้องจะไม่อยู่ในหน่วยงำน/
คณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ แต่จะตอ้งใหค้วำมร่วมมอืกบักำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิตำมทีถู่ก
รอ้งขอ  

 

3.1.2 ให้เลขำนุกำรคณะท ำงำนกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัแจ้งกำรรบัเรื่องร้องเรยีนแก่ผู้แจ้ง
เบำะแส รวมทัง้แจง้เลขทะเบยีนของเรื่องรอ้งเรยีนเพือ่ใชใ้นกำรตดิตำมควำมคบืหน้ำ 

 

3.1.3 ให้หน่วยงำน/คณะสบืสวนข้อเท็จจรงิท ำกำรสบืสวน สรุปผล และท ำข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกบัมำตรกำรแก้ไขผลกระทบของกำรคอรร์ปัชนัและมำตรกำรป้องกนัไม่ให้เกดิ
เหตุซ ้ำอกี รวมถงึบทลงโทษแก่บุคลากรที่ท ำกำรคอร์รปัชนั โดยต้องด ำเนินกำรให้
แล้วเสรจ็ภำยใน 1 เดอืนหลงัได้รบัเบำะแส หรอืภำยในระยะเวลำที่อำจมกีำรขยำย
ออกไปอกีเป็นครำวๆ ครำวละไม่เกนิ 1 เดอืน 
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3.1.4 ใหห้น่วยงำน/คณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแจ้งผลกำรสบืสวน มำตรกำรแก้ไขและป้องกนั 
รวมถงึบทลงโทษแก่ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

 

3.1.5 ให้ประธำนคณะท ำงำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันรำยงำนแก่กรรมกำรผู้จัดกำรเพื่อ
พจิำรณำ และรำยงำนแกผู่ร้บัแจง้เบำะแสเพือ่ทรำบ 

 

3.2 กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นกรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำร หรอืผู้ใต้บงัคบับญัชำสำยตรงของ
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
3.2.1 ใหป้ระธำนคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัและผูจ้ดักำรสว่นทรพัยำกรมนุษย์

น ำเสนอเรื่องรอ้งเรยีนพรอ้มทัง้ควำมเหน็แก่ผูร้บัแจง้เบำะแส(ซึง่ในทีน่ี้ไม่รวมถงึ
กรรมกำรผูจ้ดักำร) เพือ่พจิำรณำแต่งตัง้หน่วยงำน/คณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิตำม
เบำะแสทีร่อ้งเรยีน โดยผูบ้งัคบับญัชำในสำยงำนของผูถู้กรอ้งเรยีนจะไม่อยู่ใน
หน่วยงำน/คณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ แต่จะตอ้งใหค้วำมร่วมมอืกบักำรสบืสวน
ขอ้เทจ็จรงิตำมทีถู่กรอ้งขอ 

 

3.2.2 ให้เลขำนุกำรคณะท ำงำนกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัแจ้งกำรรบัเรื่องร้องเรยีนแก่ผู้แจ้ง
เบำะแส รวมทัง้แจง้เลขทะเบยีนของเรื่องรอ้งเรยีนเพือ่ใชใ้นกำรตดิตำมควำมคบืหน้ำ 

 

3.2.3 ให้หน่วยงำน/คณะสบืสวนข้อเท็จจริงท ำกำรสบืสวน สรุปผล และท ำข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกบัมำตรกำรแก้ไขผลกระทบของกำรคอรร์ปัชนัและมำตรกำรป้องกนัไม่ให้เกดิ
เหตุซ ้ำอกี รวมถงึบทลงโทษแก่บุคลากรที่ท ำกำรคอร์รปัชนั โดยต้องด ำเนินกำรให้
แล้วเสรจ็ภำยใน 1 เดอืนหลงัได้รบัเบำะแส หรอืภำยในระยะเวลำที่อำจมกีำรขยำย
ออกไปอกีเป็นครำวๆ ครำวละไม่เกนิ 1 เดอืน 
 

3.2.4 ใหห้น่วยงำน/คณะสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแจง้ผลกำรสบืสวน มำตรกำรแก้ไขและป้องกนั 
รวมถงึบทลงโทษแก่ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

 

3.2.5 ให้ประธำนคณะท ำงำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันรำยงำนแก่ประธำนกรรมกำรเพื่อ
พจิำรณำ และรำยงำนแก่ผูร้บัแจง้เบำะแสเพือ่ทรำบ 

 
 

4) การแจ้งผลการสืบสวนแก่ผู้แจ้งเบาะแส 
ใหป้ระธำนคณะท ำงำนกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนัแจง้ผลกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิและมำตรกำรแก้ไขกำร
คอรร์ปัชนัแก่ผูแ้จง้เบำะแสโดยเรว็ทีสุ่ดเท่ำทีส่ำมำรถกระท ำได ้หำกกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิไม่แลว้
เสรจ็ภำยในเวลำทีก่ ำหนด ใหป้ระธำนคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัแจง้แก่ผูแ้จง้เบำะแสทรำบ
เมื่อมคีวำมคบืหน้ำ 
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5) การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
ให้ผู้รบัแจ้งเบำะแสน ำเสนอรำยงำนเรื่องร้องเรยีนต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และให้เลขำนุกำรบริษัท
รวบรวมขอ้มูลและน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมเหน็ชอบ เพือ่เปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี  
 

18.5 การปกป้องผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถกูร้องเรียน 
บรษิัทจะเก็บเป็นควำมลบัและจ ำกดักำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแส รำยงำนกำรแจ้งเบำะแส 
ขอ้มูลผู้ถูกร้องเรยีน และขอ้มูลกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิทัง้หมดให้แก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งเท่ำนัน้ เว้นแต่เป็น
กรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเพือ่ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย เพือ่ป้องกนัไม่ใหบุ้คคลทีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัผลกระทบ
ในทำงลบ โดยกระบวนกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิจะด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม ใหโ้อกำสผูถู้กรอ้งเรยีนใน
กำรชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนพิจำรณำตัดสินข้อร้องเรียนนัน้ รวมทัง้ ให้ผู้ถูกร้องเรียนรับทรำบผล 
กำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิดว้ย 
 

บรษิทัจะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองบุคลากรทีป่ฏเิสธทีจ่ะท ำกำรคอรร์ปัชนั ผูท้ีแ่จง้เบำะแสเรื่อง
กำรคอรร์ปัชนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั หรอืผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ โดยจะตอ้งไม่มี
บุคลากรรำยใดถูกลดขัน้ ลงโทษ หรอืไดร้บัผลกระทบในทำงลบจำกกำรกระท ำดงักล่ำว  
 

นอกจำกนี้ ผูร้บัแจง้เบำะแสจะตอ้งก ำหนดมำตรกำรเพือ่คุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส พยำน และบุคคลทีใ่ห้
ข้อมูลในกำรสบืสวน เพื่อไม่ให้ได้รบัผลกระทบในกำรท ำงำน และไม่ให้ได้รบัควำมเดือดร้อนหรอื
ควำมไม่ชอบธรรมอันเนื่องมำจำกกำรแจ้งเบำะแส กำรเป็นพยำน หรือกำรให้ข้อมูล ดังกล่ำว  
ผู้ที่กลัน่แกล้งผู้แจ้งเบำะแส หรอืเปิดเผยขอ้มูลของผูแ้จ้งเบำะแสโดยมเีจตนำไม่สุจรติ จะต้องได้รบั
กำรลงโทษตำมควรแก่กรณี 

 
18.6 การพิจารณาบทลงโทษ 

หำกผลกำรสืบสวนพบว่ำผู้ถูกร้องเรียนมีควำมผิดจริง ให้หน่วยงำน/คณะสืบสวนข้อเท็จจริงท ำ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทลงโทษแก่บุคลากรที่ท ำกำรคอร์รัปชัน อันประกอบด้วยกำรตักเตือน 
ภำคทณัฑ ์พกังำน และเลกิจำ้ง และ/หรอืโทษตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง และใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยใน
รำยงำนแกก่รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หรอืผูร้บัแจง้เบำะแส เพือ่หำรอืร่วมกบัผูม้อี ำนำจตำมตำรำงอ ำนำจ
ด ำเนินกำรของบรษิทัและพจิำรณำแนวทำงกำรลงโทษดงักล่ำว   

 

ผูแ้จง้เบำะแสทีจ่งใจแจง้ขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็จะไม่ไดร้บัควำมคุม้ครองภำยใต้มำตรกำรนี้ และจะไดร้บั
กำรพจิำรณำโทษทำงวนิยั หรอืถูกด ำเนินคดตีำมกฎหมำย   
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แผนผงักระบวนการแจ้งเบาะแส 
 ผูร้บัแจง้เบำะแสรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

เลขำนุกำรคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ประธำนคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัและผูจ้ดักำรฝ่ำยทรพัยำกรมนุษย์ 
กลัน่กรองเบือ้งตน้และท ำขอ้เสนอแนะ 

กรรมกำรผูจ้ดักำรแตง่ตัง้หน่วยงำน/คณะสบืสวน  
และเลขำนุกำรคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัยนืยนักำรรบัเรื่อง               

แก่ผูแ้จง้เบำะแส 

ประธำนคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั          
น ำเสนอเรื่องรอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ 

แก่ผู้รบัแจง้เบาะแส 

      หน่วยงำน/คณะสบืสวนท ำกำรสบืสวน 
และท ำขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัมำตรกำรแกไ้ขป้องกนั และบทลงโทษ

แก่ผูท้ีท่ ำกำรคอรร์ปัชนั 

 

ผูร้บัแจง้เบำะแสแต่งตัง้หน่วยงำน/คณะสบืสวน  
และเลขำนุกำรคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัยนืยนักำรรบัเรื่อง            

แก่ผูแ้จง้เบำะแส 
แก่ผูแ้จง้เบำะแส 

     หน่วยงำน/คณะสบืสวนท ำกำรสบืสวน 
และท ำขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัมำตรกำรแกไ้ขป้องกนั และบทลงโทษ

แก่ผูท้ีท่ ำกำรคอรร์ปัชนั 

หน่วยงำน/คณะสบืสวนแจง้แกป่ระธำนคณะท ำงำนกำรต่อตำ้น           
คอรร์ปัชนั 

หน่วยงำน/คณะสบืสวนแจง้แกป่ระธำนคณะท ำงำนกำรต่อตำ้น           
คอรร์ปัชนั 

ประธำนคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั           
น ำเสนอเรื่องรอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ 

แก่กรรมการผูจ้ดัการ 

ประธำนคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัรำยงำนแก่ประธาน
กรรมการเพื่อพจิำรณำ และรำยงำนแกผู่ร้บัแจง้เบำะแสเพื่อทรำบ 

ประธำนคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัรำยงำนแก่กรรมการผูจ้ดัการ
เพื่อพจิำรณำ และรำยงำนแก่ผูร้บัแจง้เบำะแสเพื่อทรำบ 

ประธำนคณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัแจง้ผลแก่ผูแ้จง้เบำะแส 

ผูร้บัแจง้เบำะแสน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัและ 
เลขำนุกำรบรษิทัรวบรวมขอ้มลูเพื่อเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี  

ไม่รบัเรื่อง
ไว้

พจิำรณำ 

ไม่มมีลู 

มมีลู มมีลู 

ไม่มมีลู 

กรณีท่ีผู้ถกูร้องเรียนเป็นกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ หรือ

ผู้ใต้บงัคบับญัชาสายตรงของ
กรรมการผูจ้ดัการ 

กรณีการรอ้งเรียน 
ทัว่ไป 
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เอกสารแนบ 1 
แบบฟอรม์การแจ้งเบาะแส 

 
ชื่อ-นำมสกุลผูแ้จง้  
หน่วยงำน  
Email  
โทรศพัท์  
วนัทีพ่บเหตุกำรณ์ 
หรอืรบัทรำบขอ้มลู 

 

สถำนทีเ่กดิเหตุกำรณ์  
หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง  
ชื่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 1 …………………………………… 

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

รำยละเอยีดของ
เหตุกำรณ์ 

 
 
 
 

 
หมายเหต:ุ   

− กรุณำแนบพยำนหลกัฐำนหรอืรำยละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (หำกม)ี 
− ผู้แจ้งเบำะแสควรแจ้งชื่อ-นำมสกุล และช่องทำงกำรติดต่อ เพื่อให้บรษิัทสำมำรถสอบถำมข้อมูล

เพิ่มเติม ติดต่อสื่อสำรและแจ้งผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนได้ ทัง้นี้ในกรณีที่ผู้แจ้งเบำะแสไม่
ประสงค์เปิดเผยตวัตน กำรแจ้งเบำะแสควรระบุรำยละเอยีดของเหตุกำรณ์หรอืหลกัฐำนเพยีงพอที่
บรษิทัจะสำมำรถน ำไปพจิำรณำสบืสวนต่อไปได้ โดยที่บรษิทัอำจพจิำรณำสบืสวนขอ้เท็จจรงิจำก
เบำะแสทีไ่ดร้บัแจง้หำกเชื่อไดว้่ำเบำะแสดงักล่ำวมมีลูควำมจรงิ  

− ผูแ้จง้เบำะแสจะไดร้บักำรตดิต่อกลบัจำกผูร้บัแจง้ขอ้มลูเพือ่แจง้ควำมคบืหน้ำภำยในเวลำทีก่ ำหนดใน
แนวปฏบิตักิำรแจง้เบำะแส  

− ผูท้ีแ่จง้เบำะแสอนัเป็นเทจ็หรอืจงใจกระท ำใหผู้อ้ื่นไดร้บัควำมเสยีหำยต่อชื่อเสยีงและควำมน่ำเชื่อถอื
อำจไดร้บักำรพจิำรณำโทษทำงวนิัยหรอืถูกด ำเนินคดตีำมกฎหมำย 


