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ค านิยาม 
 
“บริษทั” หมำยถงึ บรษิทั เอก็โก เอน็จเินียริง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั  
 
“บุคลากร” หมำยถึง กรรมกำรบริษัท กรรมกำรผู้จดักำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดบั และลูกจ้ำงทุก
ประเภทของบรษิทั ทีป่ฏบิตังิำนในฐำนะบุคลากรของบรษิทั 
 
“คณะผู้บริหาร” หมำยถงึ กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำย 
 
“คอร์รปัชนั” หมำยถึง กำรให้ เสนอ ให้ค ำมัน่ หรือสญัญำว่ำจะให้สินบนทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม กับ
เจำ้หน้ำที ่ตวัแทน หน่วยงำน ทัง้ของรฐัและเอกชน เพือ่ใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำหรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำที ่
หรอืเพือ่ใหไ้ดม้ำหรอืรกัษำไวซ้ึง่ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่ชอบธรรม  
 

คอรร์ปัชนั ยงัหมำยควำมรวมถงึ กำรรบัหรอืเรยีกรบัสนิบนทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม จำกเจำ้หน้ำที่ ตวัแทน 
หน่วยงำน ทัง้ของรฐัและเอกชน เพื่อกระท ำหรอืละเว้นกำรปฏบิตัหิน้ำที่ หรอืเพื่อให้ได้มำหรอืรกัษำไวซ้ึ่ง
ผลประโยชน์ทีไ่ม่ชอบธรรม  
 

ทัง้นี้  ส ำหรับกำรให้และกำรรับ ตำมที่ท ำโดยสอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืจำรตีทำงกำรคำ้นัน้ สำมำรถกระท ำได ้
 
“สินบน” หมำยถึง ผลประโยชน์ทัง้ที่อยู่ในรูปตวัเงนิ หรอืมใิช่ตวัเงนิ ที่มจุีดประสงค์เพื่อจูงใจให้บุคคล
หนึ่งๆ กระท ำหรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำที ่หรอืเพือ่ใหไ้ดม้ำหรอืรกัษำไวซ้ึง่ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่ชอบธรรม 
ทัง้นี้ สนิบนใหห้มำยควำมรวมถงึค่ำอ ำนวยควำมสะดวกดว้ย 
 
“ค่าอ านวยความสะดวก” หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยอย่ำงไม่เป็นทำงกำรที่มอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่  ตัวแทน 
หน่วยงำน ทัง้ของรฐัและเอกชน เพื่อให้บุคคลดงักล่ำวด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร เร่งรดักระบวนกำร
ด ำเนินงำนใหเ้รว็ขึน้ หรอือ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกจิวตัรของเจำ้หน้ำที่ 
 
“การบริจาค” หมำยถงึ กำรให้ตวัเงนิหรอืสิง่ที่มใิช่ตวัเงนิแก่หน่วยงำนหรอืองคก์รอื่น เพื่อกำรกุศล หรอื
เพือ่สำธำรณประโยชน์ ในกำรช่วยเหลอืหรอืสนบัสนุนสงัคม ชุมชน หรอืผูท้ีเ่ดอืดรอ้น  
 
“การให้การสนับสนุน” หมำยถงึ กำรใหต้วัเงนิหรอืสิง่ทีม่ใิช่ตวัเงนิแก่ลูกคำ้ คู่คำ้ ผูร้่วมทุน หรอืบุคคลอื่น 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ธุรกจิ ชื่อเสยีงของบรษิทั หรอืควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ  
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“การสนับสนุนทางการเมือง” หมำยถงึ กำรใหก้ำรสนับสนุนพรรคกำรเมอืง กลุ่มแนวร่วมทำงกำรเมอืง ผู้
มอี ำนำจทำงกำรเมอืง รวมถงึผู้ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ทำงกำรเมอืงใดๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงนิหรอืมใิช่ตวัเงนิ อนั
หมำยควำมรวมถงึกำรใหย้มืหรอืบรจิำคอุปกรณ์ กำรใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยโีดยไม่คดิค่ำบรกิำร  รวมทัง้
กำรโฆษณำสง่เสรมิหรอืสนบัสนุน และ/หรอืกำรสง่เสรมิให้บุคลากรเขำ้ร่วมกจิกรรมทำงกำรเมอืงในนำมของ
บริษัทเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบทำงธุรกิจกำรค้ำ หรือเพื่อหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงำนของ  
บรษิทัหรอืผลประโยชน์สว่นตวั 
 
“ของขวญั” หมำยถงึ เงนิหรอืสิง่ทีม่ใิช่ตวัเงนิทีน่ ำไปใหเ้พือ่อธัยำศยัไมตรใีนโอกำสต่ำงๆ  
 
“การรบัรอง” หมำยถึง กำรจดักำรหรือค่ำใช้จ่ำยส ำหรบัที่พกั กำรเดินทำง มื้ออำหำร และสิ่งอื่นใดที่
เกีย่วขอ้งส ำหรบักำรเดนิทำงไปเยีย่มชมสถำนที ่หรอืกำรศกึษำดงูำน เป็นตน้  
  
“พนักงานรฐั” หมำยถงึ บุคคลผูเ้ป็นหรอืเคยเป็นเจำ้หน้ำทีห่รอืทีป่รกึษำทีป่ฏบิตังิำนในองคก์รรฐัวสิำหกจิ
หรือหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกรรมกำรและ
อนุกรรมกำรของรฐัวสิำหกจิและหน่วยงำนของรฐัดว้ย  
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นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั 
 
บรษิทัไดจ้ดัท ำ “นโยบำยกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนั” อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรทำง
ธุรกจิที่อำจมคีวำมเสีย่งด้ำนกำรคอร์รปัชนัเป็นไปอย่ำงรอบคอบทุกขัน้ตอน ด้วยควำมมุ่งมัน่ที่จะป้องกนั
และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม โดยยึดมัน่ว่ำ “คอร์รปัชันเป็นส่ิงท่ี
ยอมรบัไม่ได้ในการท าธุรกรรมทัง้กบัภาครฐัและภาคเอกชน”  
 

ทัง้นี้ นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัมผีลบงัคบัใช้กบับุคลากรทุกระดบั โดยที่กรรมกำรบรษิัท กรรมกำร
ผู้จัดกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคน ในฐำนะบุคลากรต้องปฏิบัติตำมนโยบำยนี้  รวมถึง
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ โดยต้องไม่ขอ้งเกี่ยวกบักำรคอร์รปัชนัทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อ
บรษิทั ต่อตนเอง ต่อครอบครวั และต่อคนรูจ้กั  ทัง้นี้ บรษิทัสนับสนุนใหก้จิกำรร่วมคำ้ บรษิทัร่วม และคู่คำ้ 
น ำนโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัไปเป็นแนวทำงปฏบิตัเิช่นกนั 
 

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั มดีงัต่อไปนี้ 
1. บุคลากรตอ้งปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

1.1 ไม่ให ้เสนอ ใหค้ ำมัน่ หรอืสญัญำว่ำจะใหส้นิบนและค่ำอ ำนวยควำมสะดวก ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อมกับเจ้ำหน้ำที่ ตัวแทน หน่วยงำน ทัง้ของภำครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้กีำรตอบแทนทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อกนั หรอืหวงัผลประโยชน์เกีย่วกบังำนของ
บรษิทัหรอืผลประโยชน์สว่นตวั 

1.2 ไม่รบัหรอืเรยีกรบัสนิบนและค่ำอ ำนวยควำมสะดวกทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม จำกเจ้ำหน้ำที่ 
หน่วยงำน ตวัแทน ทัง้ของภำครฐัและเอกชน รวมถงึผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง เพือ่เอือ้ประโยชน์ต่อ
ขอ้ตกลง สญัญำทำงธุรกจิ หรอืผลประโยชน์สว่นตวั 

1.3 ไม่ใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเมอืง  
1.4 ไม่รบับรจิำค ไม่รบักำรสนับสนุน รวมถงึไม่รบัของขวญั เวน้แต่กำรรบัของขวญัทีเ่ป็นไปตำม

แนวปฏบิตักิำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัของบรษิทั 
1.5 ให้ของขวญั ให้กำรรบัรอง บรจิำค และให้กำรสนับสนุน (กรณีอื่นนอกเหนือจำกข้อ 1.3) 

อย่ำงโปร่งใส โดยจะต้องตรวจสอบได้ มวีตัถุประสงค์ชดัเจน และกระท ำโดยสอดคล้องกบั
กฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืจำรตีทำงกำรคำ้เท่ำนัน้ 

 

2. กำรแต่งตัง้หรอืจำ้งพนกังำนรฐัเป็นบุคลากรของบรษิทันัน้ สำมำรถท ำได ้โดยบุคลากรจะตอ้งปฏบิตัิ
ตำมนโยบำยและแนวปฏบิตักิำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนั รวมถงึนโยบำยและแนวปฏบิตักิำรป้องกนัควำม
ขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่ำงเคร่งครดั 
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3. บุคลากรมหีน้ำทีใ่นกำรแจง้เบำะแสไปยงับุคคลทีร่ะบุไวใ้นช่องทำงกำรแจง้เบำะแสผ่ำนทำงเวบ็ไซต์
บรษิทั จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืทำงไปรษณีย ์หำกพบกำรคอรร์ปัชนัหรอืพฤตกิรรมทีม่แีนวโน้ม
จะเป็นกำรคอร์รปัชนั รวมถึงให้ควำมร่วมมอืในกำรสบืสวนข้อเท็จจรงิต่ำงๆ โดยหำกมขี้อสงสยั
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน สำมำรถปรึกษำกับ
ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืคณะท ำงำนต่อตำ้นคอรร์ปัชนัผ่ำนทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 

4. บรษิทัจะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองบุคลากรทีป่ฏเิสธทีจ่ะท ำกำรคอรร์ปัชนั ผูท้ีแ่จง้เบำะแสเรื่อง
กำรคอรร์ปัชนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั หรอืผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ โดยจะต้องไม่
มบีุคลากรรำยใดถูกลดขัน้ ลงโทษ หรอืไดร้บัผลกระทบในทำงลบจำกกำรกระท ำดงักล่ำว  

 

5. บุคลากรทีฝ่่ำฝืนนโยบำยกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนัของบรษิทัจะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำโทษทำงวนิัยอนั
ประกอบด้วยกำรตักเตือน ภำคทณัฑ์ พกังำน และเลิกจ้ำง และ/หรอืได้รบัโทษตำมกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้ง  

 

6. บรษิทัตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรสื่อสำรและประชำสมัพนัธ์ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่
บุคลากรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกภำคสว่น 

 
บรษิทัก ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบักำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั ดงันี้ 

1. คณะกรรมกำรบรษิทั มหีน้ำทีก่ ำหนดใหม้นีโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัทีค่รอบคลุม และก ำกบัดแูล
ใหม้แีนวปฏบิตักิำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัทีม่ปีระสทิธภิำพ  

2. คณะผูบ้รหิารมหีน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
       2.1    ก ำหนดใหม้แีนวปฏบิตักิำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั 

 2.2    สอบทำนนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน สอบทำนควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชันและ
มำตรกำรบรหิำรควำมเสี่ยงดงักล่ำว ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในกำรจดัท ำและ
ปรบัปรุงใหท้นัสมยัและเป็นรูปธรรม และน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทั 

 2.3    ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงำนอย่ำงสอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัต ิ
 กำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน โดยด ำเนินกำรให้ระบบและขัน้ตอนกำรท ำงำนต่ำงๆ เป็นไปตำม 
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและปลูกฝังใหก้ำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัเป็นหนึ่งในวฒันธรรมองคก์ร 

 

3. คณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั มหีน้ำที ่ดงันี้ 
 3.1   จดัท ำนโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั ทบทวนเป็นประจ ำทุกปี และน ำเสนอคณะผูบ้รหิารหำก 
         มกีำรปรบัปรุง  
 3.2   จดัท ำแนวปฏบิตักิำรต่อต้ำนคอร์รปัชนั ทบทวนเป็นประจ ำทุกปี และน ำเสนอคณะผูบ้รหิาร 

หำกมกีำรปรบัปรุง 
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3.3   สื่อสำรและให้ค ำปรึกษำแก่บุคลากรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ 
        กำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั 
3.4   ประเมนิควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชนั จดัท ำมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรคอรร์ปัชนัที ่

เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ทบทวนเป็นประจ ำทุกปี และน ำเสนอคณะผูบ้รหิาร
หำกมกีำรปรบัปรุง 

4. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกัด (มหำชน) มีหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นไปตำมนโยบำยและแนวปฏบิตักิำรต่อต้ำนคอรร์ปัชนั สอดคลอ้งกบัอ ำนำจด ำเนินกำร ระเบยีบ
ปฏบิตั ิและขอ้ก ำหนดหรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของ บรษิทั 
ผลติไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) 
 

จงึประกำศมำเพือ่ทรำบและถอืปฏบิตัโิดยทัว่กนั  
 
ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชว้นัที ่16 กนัยำยน 2564 
 
 

ประกำศ ณ วนัที ่20 กนัยำยน 2564 
 
 
 

                      (นำยเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์)  
  ประธำนกรรมกำรบรษิทั  
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โครงสร้างผู้รบัผิดชอบเร่ืองการต่อต้านคอรร์ปัชนั 
 
  

 
 
 
 
 

คณะท ำงำนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั 

คณะผูบ้รหิำร 

คณะกรรมกำรบรษิทั 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 บรษิทั ผลติไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) 




