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 การต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption)      

 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือ (“บริษัทฯ”) มีเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ  
อย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม  และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  
และจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” 14 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
 
โดยบริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่น
กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจ และการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้รับ
การพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงจัดท า “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” 15 เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน 

 
 ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้ค ามั่น
เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ
เอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท า หรือกระท า หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
อันเป็นการให้ได้มา หรือเพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 

 

 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งความ
รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมทั้งการรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ และมีจิตส านึก
รวมทั้งความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ  

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นการก าหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดใน
การด าเนินการต่างๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้ความเส่ียง
ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ และรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง

                                                           
14 อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 
15 อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 
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การอธิบาย ท าความเข้าใจ และการส่ือสารถึงแนวทางปฏิบัติดั งกล่าว ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนพนักงานในทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยทั่วถึง 

ทั้งนี้เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุม
ถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

2. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการด้านการป้องกันและ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

3. บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงและพัฒนามาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะต้องจัดให้มีการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการจัดท าแนวทางปฏิบัติที่อยู่ภายใต้การควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ให้เกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจ 

4. บริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนหรือสนับสนุนการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงการก ากับดูแลและการ
ควบคุมการบริจาคต่างๆ ทั้งการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้พรรคการเมือง การให้หรือรับของขวัญหรือของ
ก านัล การให้หรือรับเงินสนับสนุน ตลอดจนผลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้การท ารายการเหล่านี้มีความ
โปร่งใส และไม่ได้เป็นไปเพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯและ
บริษัทในเครือ ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐและเอกชนด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม 

5. บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสม และเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ  

6. บริษัทฯ จะต้องส่ือให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
ตลอดจนการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส านึกที่ดี และเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายของบริษัทฯ ได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ  

7. บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินท่ีโปร่งใส ถูกต้องแม่นย า และเชื่อถือได้ 
8. บริษัทฯ จะต้องส่งเสริมให้มีช่องทางการส่ือสารท่ีดีและมีความหลากหลายเพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นจาก

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีหลักประกันให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดย
ไม่ให้ถูกลงโทษที่ไม่เป็นธรรมหรือถูกกลั่นแกล้ง และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อท าการตรวจสอบและ
ติดตามทุกเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้รับการแจ้งอย่างใกล้ชิด 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท :  

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 

มีหน้าทีแ่ละรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  และแนวทางปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการสร้างวัฒนธรรม
การก ากับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร 

 คณะกรรมการตรวจสอบ :  

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก ากับดูแลให้บริษัทฯ  มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน  
ระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี และระบบการติดตามและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่
เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อมโยงกับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการด าเนินการพิจารณาตรวจสอบตามนโยบาย
การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ทุกรูปแบบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 

 มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก ากับดูแล และสนับสนุนให้มีการด าเนินการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยการ
ประเมินความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นและทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เพียงพอเหมาะสม 

คณะกรรมการบริหาร : 

 มีหน้าที่และรับผิดชอบ ในการก าหนดให้มี ระบบ ให้การส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น  
เพื่อส่ือสารไปยังพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวน ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลง ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย 

 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน : 

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประเมินความเหมาะสม เพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน 
และการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อ านาจในการด าเนินการ 
ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มี
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด สม่ าเสมอ 
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พนักงาน : 

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้  ในกรณีที่มี  
ข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้จะต้องรายงานผ่านช่องทางการรายงานที่ก าหนดไว้ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส 
การกระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น (Whistle Blowing) ของบริษัทฯ 
 
แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในทุกระดับชั้น กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ หลักบรรษัทภิบาลนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  ตลอดจน
ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัทฯ และ/หรือ แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก าหนดขึ้นต่อไป โดยจะต้องไม่
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี ้

1. บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างและรักษาไวซ้ึ่งวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกร่วมกันว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็นส่ิงที่บริษัทฯ ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม  

2. ไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงถึงการให้หรือรับสินบน หรือการติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่  และ
ความรับผิดชอบของตนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ทั้งที่เป็นผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ ส่ิงของในลักษณะท านองเดียวกัน กับบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของตนทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน 

2.2 ไม่รับทรัพย์สิน ส่ิงของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจ หรือ ชักน า 
ให้เกิดการงดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จ าเป็นต้องรับทรัพย์สิน 
ส่ิงของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องตามข้อบังคับและ/หรือนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทรัพย์สิน 
ส่ิงของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานนั้น ควรมีราคาไม่มาก
และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

2.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน ส่ิงของ ของขวัญ ของก านัลหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจหรือ ชักน าในการ
ตัดสินใจ หรือมีผลท าให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเสมือนกับที่ปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้ 
การให้ส่ิงของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย และเหมาะสมในแต่ละ
โอกาส 

2.4 ไม่เป็นตัวกลางหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษใดๆ ที่  
มิควรได้ หรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐงดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 

3. ในการด าเนินงานทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐนั้น ห้ามให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และ 
ต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง โดยตระหนักอยู่เสมอว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น หรือในแต่ละประเทศ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน  ดังนั้นการ
ติดต่องานกับหน่วยงานภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 
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4. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะท ากับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน จะต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

5. การใช้จ่ายเพื่อเล้ียงรับรองในทางธุรกิจ สามารถกระท าได้ แต่ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ และให้เป็นไปตามที่ก าหนดในจรรยาบรรณ 

6. การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้ 
6.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ ส าหรับบริจาคเพื่อการกุศลนั้น ต้องด าเนินการในนามบริษัทฯ 

เท่านั้น และต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล สถานพยาบาล วัด หรือองค์กรเ พื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม ท่ีมีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะต้องด าเนินการผ่านขั้นตอน
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ  

6.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวนั้นสามารถกระท าได้แต่ตอ้งไม่ท าให้เกิดขอ้สงสัยได้ว่าเป็นไปโดย
ทุจริต หรือเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ ท่ีมิชอบ 

7. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นั้น จะต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ 
เท่านั้น และต้องมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือเพื่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้อง
ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ 

8. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุน และยึดมั่นในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่
พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม 

9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะต้องแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบโดยทันที 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าใดๆ ที่เข้าข่าย
การทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้ที่มีท าหน้าที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ  ที่
ก าหนดไว้ 

10. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น   ทั้งนี้
เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การ
กระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่มีการด าเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส เช่น ลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น เป็นต้น แม้ว่าการกระท าดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ ต้อง
สูญเสียประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจ  

11. บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กระท าโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นการ
กระท าผิดจริยธรรมและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้กระท าการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ระเบียบข้อบังคับที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึงโทษทางกฎหมายด้วย  

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคญัในการเผยแพร่ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
บริษัทฯ ทั้งบุคลากรภายในบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 
 เงื่อนไข และการพิจารณารับการเร่ืองร้องเรียน/ การแจ้งเบาะแส 

1.) รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ต้องเป็นความจริงมีความชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอที่จะน าสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

2.) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
3.) ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย

ของผู้ร้องเรียน 
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4.) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกล่ันกรองและสืบหน้าข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ
ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป 

5.) ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอก 
 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส 
ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการ
กระท าที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุการณ์ที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็น
ความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน และสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้ 
 จดหมายถงึผู้รับเรื่องร้องเรียน :  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ที่อยู่ : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ ชั้น 16  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 

 ผ่านจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) 
chairman.audit.com@energyabsolute.co.th 

 
การด าเนินการ 
1. แจ้งความคืบหน้า/ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ให้กับผู้ร้องเรียนท่ีได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัยอันกระทบต่อข้อมูล

ส่วนบุคคล และการรักษาความลับ 
 

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 
1. ผู้แจ้งเบาะแสกระบวนการท าความผิด คือ พนักงานบริษัท และบคุคลภายนอก 
2. ผู้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางที่บริษัทฯก าหนด คือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ช่องทางการแจง้เรื่องร้องเรยีน / การแจง้เบาะแส ผ่านทาง 

- chairman.audit.com@energyabsolute.co.th 
- www.energyabsolute.co.th 
- ส่งจดหมายทางไปรษณยี์ 

4. พิจารณาข้อเท็จจริงและสอบสวน แล้วจึงรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อก าหนดมาตรการต่อไป 

mailto:chairman.audit.com@energyabsolute.co.th
mailto:chairman.audit.com@energyabsolute.co.th
http://www.energyabsolute.co.th/

