กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ประกาศ
ที่ TGE-Policy-012
เรื่อง นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย ตระหนักและให้ความสาคัญของการบริหารงาน
และดาเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสไม่มีการทุจริต
คอร์รปั ชั่น จึงได้กาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิท่เี หมาะสมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยได้จดั ทาเป็ นนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น เพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชั่นทัง้ ภายในและภายนอกขององค์กร
1. ขอบเขต
1.1

นโยบายนีใ้ ช้บงั คับกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย

1.2

บริษัทจะดาเนินการให้ค่คู า้ ผูต้ ิดต่อ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทาการแทนในนามบริษัทปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้

2. คานิยาม
“การคอร์รปั ชั่น” หมายถึง การใช้อานาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
เพื่อน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น การทุจริต
อาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนไม่ว่าจะด้วยการให้ การเสนอ ให้คามั่น สัญญาว่าจะให้ การรับ การเรียกร้องทัง้
ที่เป็ นตัวเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนหรือผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่วา่
จะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาการหรือละเว้นกระทาการตามหน้ าที่อนั เป็ นการให้ได้มาหรือ
รักษาไว้ซ่งึ ธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ
3. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
3.1

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดและอนุมตั ินโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น และกากับดูแล
ให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่นั ใจว่าฝ่ ายจัดการตระหนักถึงความสาคัญ
และนานโยบายไปปฏิบตั ิจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร

3.2

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อยให้มีการควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น

3.3

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล
เพื่อให้ม่ ันใจว่าพนักงานและผู้ท่ีเกี่ ยวข้องทุกฝ่ ายมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอว่ามีความเหมาะสมและเป็ นปั จจุบนั

3.4

ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิว่าเป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง
ปฏิบัติท่ีบริษัทได้กาหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ม่ นั ใจว่าระบบต่อต้า นการ
คอร์รปั ชั่นของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. แนวทางปฏิบัติทสี่ าคัญ
นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
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4.1

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็ นธรรม
ซื่ อ สัต ย์สุจริต และโปร่ง ใสในการด าเนิ นธุ ร กิจร่วมกับ หน่ว ยงานต่าง ๆ และการปฏิ บัติงานนั้น ต้อ งถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่น ซึ่งอยู่ในจรรยาบรรณบริษัท

4.2

สนับสนุนให้ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และปฏิบตั ิตามพันธสัญญาต่อ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัทและบริษัทย่อย

4.3

สนับสนุนให้มีการปลูกจิตสานึกของผูบ้ ริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริต

4.4

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิอย่างระมัดระวังต่อรูปแบบการทุจริตคอร์รปั ชั่น ดังนี ้
(1)

ห้ามให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผอู้ ื่นกระทาแทนตน

(2)

การให้หรือรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ จากลูกค้า คู่คา้ หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อื่น มูลค่าโดยประมาณของสิ่งของหรือเงินสดนัน้ ต้องมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท)

(3)

การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม รวมทัง้ ไม่เป็ นการกระทาการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวมหรือถูก
นาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน

4.5

บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั ิท่ีไม่เหมาะสม โดย
เฉพาะงานจัดซือ้ งานบริหารคลังสินค้าและการจัดส่ง

4.6

บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยา

4.7

บริษัทจะจัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตและ
คอรัปชั่น

4.8

กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้า
ข่ายการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย ต้องแจ้งผูบ้ ังคับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ
และให้ค วามร่ว มมื อ ในการตรวจสอบข้อ เท็ จ จริง ต่ าง ๆ รวมทั้ง จัด ให้มี ช่ อ งทางในการรับ ข้อ ร้อ งเรี ย นทั้ง จาก
บุคคลภายนอก และบุคคลภายในบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่บริษัทกาหนด

4.9

บริษัทต้องให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชั่น หรือแจ้งเรื่องการคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทจะไม่ไล่ออก ปลดออก ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธ
การคอร์รปั ชั่น แม้ว่าการกระทานัน้ จะทาให้บริษัทและบริษัทย่อย สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

4.10 นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นนีใ้ ห้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การคัดเลือกบุคลากร การ
เลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม และการประเมินผลปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยกาหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับ
สื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัตติ ามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บุคคลใดหากพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่ อยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าที่
นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
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บริหารทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้กาหนดในนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการ
กระทาผิดและการทุจริต (Whistleblower Policy)
การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่น นีต้ อ้ งปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของ
ฝ่ ายบริหารและการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัท
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
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