
 กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

นโยบายในการต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่น 1/3 

 

ประกาศ 
ที ่TGE-Policy-012 

เร่ือง นโยบายในการตอ่ต้านการทุจริตและคอรัปชั่น 

บรษิัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย ตระหนกัและใหค้วามส าคญัของการบรหิารงาน
และด าเนินกิจการภายใตห้ลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและโปร่งใสไม่มีการทุจริต
คอรร์ปัชั่น จึงไดก้ าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิที่เหมาะสมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน โดยไดจ้ดัท าเป็นนโยบาย
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อการป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชั่นทัง้ภายในและภายนอกขององคก์ร 

1. ขอบเขต 

1.1 นโยบายนีใ้ชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งทกุคนของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

1.2 บรษิัทจะด าเนินการใหคู้่คา้ ผูต้ิดต่อ หรือบคุคลใด ๆ ที่กระท าการแทนในนามบรษิัทปฏิบตัิตามนโยบายนี ้

2. ค านิยาม  

“การคอรร์ปัชั่น” หมายถึง การใชอ้  านาจที่ไดม้าหรือการใชท้รพัยสิ์นที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชนต์่อตนเอง ครอบครวั 
เพื่อน บุคคลที่เก่ียวขอ้งกับตน หรือประโยชนอ์ื่นใดอนัมิควรได ้ซึ่งก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประโยชนข์องผูอ้ื่น การทุจริต
อาจเกิดไดห้ลายลกัษณะ เช่น การติดสินบนไม่ว่าจะดว้ยการให ้การเสนอ ใหค้  ามั่น สญัญาว่าจะให ้การรบั การเรียกรอ้งทัง้
ที่เป็นตวัเงิน ทรพัยสิ์น ส่ิงของหรือประโยชนอ์ื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกบัเจา้หนา้ที่ของรฐัหรือเอกชนหรือผูม้ีหนา้ที่เก่ียวขอ้งไมว่า่
จะโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าการหรือละเวน้กระท าการตามหน้าที่อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือ
รกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ 

3. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการบรษิัท มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก าหนดและอนมุตัินโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น และก ากบัดูแล
ใหม้ีระบบที่สนบัสนนุการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายจดัการตระหนกัถึงความส าคญั
และน านโยบายไปปฏิบตัิจนเกิดเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการสอบทานใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยใหม้ีการควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

3.3 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการก าหนดใหม้ีระบบ ใหก้ารส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ัปชั่น รวมทั้งมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอว่ามีความเหมาะสมและเป็นปัจจบุนั 

3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิว่าเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
ปฏิบัติที่บริษัทไดก้ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกับระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่นของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. แนวทางปฏิบัติทีส่ าคัญ  
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4.1 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยตอ้งปฏิบัติงานดว้ยความเป็นธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่าง  ๆ และการปฏิบัติงานนั้นตอ้งถูกตอ้งตาม
กฎหมาย โดยมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น ซึ่งอยู่ในจรรยาบรรณบรษิัท 

4.2 สนบัสนุนใหป้ฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรมดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และปฏิบตัิตามพนัธสญัญาต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

4.3 สนบัสนนุใหม้ีการปลกูจิตส านึกของผูบ้รหิารและพนกังานใหล้ะเวน้การทจุรติและตระหนกัถึงโทษภยัของการทจุรติ 

4.4 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบตัิอย่างระมดัระวงัต่อรูปแบบการทจุรติคอรร์ปัชั่น ดงันี  ้ 

(1) หา้มใหห้รือรบัสินบนทกุรูปแบบ ไม่ว่าจะดว้ยตนเองหรือมอบหมายใหผู้อ้ื่นกระท าแทนตน 

(2) การใหห้รือรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนอ์ื่น ๆ จากลกูคา้ คู่คา้ หรือบุคคลที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
อื่น มลูค่าโดยประมาณของสิ่งของหรือเงินสดนัน้ ตอ้งมีมลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพนับาท)   

(3) การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย และไม่ขดัต่อศีลธรรม รวมทัง้ไม่เป็นการกระท าการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสงัคมส่วนรวมหรือถูก
น าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

4.5 บริษัทจัดใหม้ีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม ่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ใหพ้นกังานมีการปฏิบตัิที่ไม่เหมาะสม โดย
เฉพาะงานจดัซือ้ งานบรหิารคลงัสินคา้และการจดัส่ง 

4.6 บรษิัทจดัใหม้ีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปรง่ใสและถกูตอ้งแม่นย า 

4.7 บรษิัทจะจดัใหม้ีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุริตและ
คอรปัชั่น 

4.8 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ทกุระดบัของบรษิัทและบรษิัทย่อยไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้
ข่ายการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทและบริษัทย่อย ตอ้งแจง้ผูบ้ังคับบัญชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง  ๆ รวมทั้ง จัดให้มีช่องทางในการรับข้อรอ้งเรียนทั้งจาก
บคุคลภายนอก และบคุคลภายในบรษิัทและบรษิัทย่อย ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีบรษิัทก าหนด 

4.9 บริษัทตอ้งใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานที่ปฏิเสธการคอรร์ปัชั่น หรือแจง้เรื่องการคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบั
บริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทจะไม่ไล่ออก ปลดออก ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธ
การคอรร์ปัชั่น แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อย สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

4.10 นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นนีใ้หค้รอบคลมุไปถึงกระบวนการบรหิารงานบคุคล ตัง้แต่การคดัเลือกบคุลากร การ
เล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบั
ส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังานเพื่อใหส้ามารถปฏิบัตติามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 

บุคคลใดหากพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเก่ียวขอ้งกับบริษัทและบริษัทย่อยทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจา้ที่
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บรหิารทราบทนัที  หรือแจง้ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสตามที่ไดก้ าหนดในนโยบายการรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการ
กระท าผิดและการทจุรติ (Whistleblower Policy) 

การปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น นีต้อ้งปฏิบัติอย่างเคร่งครดั และต่อเนื่องภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
ฝ่ายบรหิารและการสอดส่องดแูลของคณะกรรมการบรษิัท 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

   

 


