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 การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)      

 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือ (“บริษัทฯ”) มีเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ  
อย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม  และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  
และจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆของบริษัทฯ 
 
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” 17 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และ
ความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 
 
โดยบริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชัน
กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจ และการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับ
การพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงจัดท า “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” 16 เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน 

 
 ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

คอร์รัปชัน (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 

 
 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง 
หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย 

 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท :  

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ :  

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายใน 
และระบบบริหารความเส่ียง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

 
3. คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร : 

มีหน้าที่และรับผิดชอบ ในการก าหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริม  และสนับสนุนนโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชัน  
เพื่อส่ือสารไปยังพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวน ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย 

 
4. ผู้ตรวจสอบภายใน : 

มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย  
แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบควบคุม ที่มีความ
เหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 แนวทางการปฏิบัติ 

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ
บริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. พนักงานบริษัทฯ ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และต้อง
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  
หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 
ในนโยบายรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) 17 

4. ผู้ที่กระท าคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย 
ตามระเบียบท่ีก าหนดไว้และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย 

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้า ใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี ้

6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น และปฏิเสธการคอร์รัปชัน ทั้งการท าธุรกรรมกับภาครัฐ
และภาคเอกชน 
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 ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือก
บุคคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน 
โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ส่ือสาร ท าความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ใน คู่มือจรรยาบรรณ  
คู่มือบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  รวมทั้ง ระเบียบ และคู่มือ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก าหนดขึ้นต่อไป 
 

3. เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 ของก านัล การเล้ียงรับรอง และค่าใช้จ่ายการให้-มอบ หรือรับของก านัล ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในจรรยาบรรณ 

 เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง
ตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจดัซือ้-จดัจ้างกับภาครัฐห้ามให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิดการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

 
การด าเนินการงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน 
เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และข้อก าหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่ามีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่อง
ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน 


