บริษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกียวข้ องกับการคอร์ รัปชัน
(Anti-corruption Policy)

บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
คํานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
คอร์ รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา การมอบให้ การ
ให้ คํามัน การเรี ยกร้ องหรื อรับซึงเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดซึงไม่เหมาะสมกับเจ้ าหน้ าทีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพือให้ บุคคลดังกล่าวกระทําหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ
หน้ าที อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึงธุรกิจ หรื อแนะนําธุรกิจให้ กับบริ ษัทโดยเฉพาะ หรื อเพือให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึง
ผลประโยชน์ อืนใดทีไม่เ หมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณี ทีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีของท้ องถินหรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทําได้
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) (“AGE”) แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนทีจะให้ พนักงานบริ ษัททุก
ระดับ ตระหนักถึงความสําคัญว่าการประกอบธุรกิจของบริ ษัททีจะประสบความสําเร็ จอย่างมันคงและยังยืนนัน ขึนอยู่กับ
ความไว้ วางใจจากลูกค้ า ผู้ถือหุ้น ผู้ทีมีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายและสาธารณชนทีมีต่อบริ ษัทและต่อการดําเนินงานอย่างซือสัตย์
สุจริ ต โปร่งใสและเป็ นธรรม
ดังนัน คณะกรรมการจึงกําหนดให้ มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยกําหนดหน้ าทีความ
รับผิดชอบ และแนวทางการปฎิบตั ิไว้ ให้ พนักงานทุกระดับได้ ยึดถือและปฏิบตั ิตาม เพือเป็ นการป้องกันมิให้ เกิดความกังขา
ในเรื องความซือสัตย์สจุ ริ ตของพนักงานของบริ ษัท ทังนี บริ ษัทยังได้ กําหนดให้ มีช่องทางรับข้ อร้ องเรี ยนและมีกระบวนการ
ตอบสนองทีรวดเร็ ว โดยมุ่ง หวังว่าพนักงานทุก คนจะร่ วมกัน สอดส่อ งดูแ ลในกรณีทีมีข้อสงสัยหรื อพบพฤติกรรมทีไม่
เหมาะสมและขัดต่อนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันและจรรยาบรรณทีดีของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะรับฟั งทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่าง
เสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ ความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
หน้ าทีความรับผิดชอบ
) คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าทีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้ มีระบบทีสนับสนุนการต่อต้ าน
คอร์ รัปชันทีมีประสิทธิภาพ เพือให้ มันใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญกับการต่อต้ านคอร์ รัปชันและ
ปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าทีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสียงให้ มันใจว่า เป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรั ดกุม
เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
) กรรมการผู้จัดการ และผู้บริ หาร มีหน้ าทีและรั บผิดชอบในการกําหนดให้ มีระบบและให้ การส่งเสริ มและสนับสนุน
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน เพือสือสารไปยังพนักงานและผู้เกียวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความเหมาะสมของระบบ
และมาตรการต่างๆ เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกําหนดของกฎหมาย
) ผู้อํานวยการฝ่ ายสํานักกรรมการผู้จัดการ มีหน้ าทีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้
เป็ นไปอย่า งถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายข้ อกําหนดของ
หน่วยงานกํากับดูแล เพือให้ มนใจว่
ั ามีระบบควบคุมทีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสียงด้ านคอร์ รัปชันทีอาจ
เกิดขึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
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กระบวนการในการประเมินความเสียงจากการทุจริต
บริ ษัทกําหนดให้ มีระบบการประเมินความเสียงโดยระบุเหตุการณ์/โอกาสทีอาจก่อให้ เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เช่น
การรับหรื อให้ ของกํานัล เงินบริ จาค และความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือจัดจ้ าง โดยพิจารณาให้ ครอบคลุมการทุจริ ต
แบบต่างๆ เช่น การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้ สญ
ู เสียทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน การทีผู้บริ หารสามารถฝ่ าฝื น
ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลียนแปลงข้ อมูลในรายงานทีสําคัญ การได้ มา
หรื อใช้ ไปซึงทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้ อง พร้ อมทัง ประเมินถึงโอกาสทีจะเกิดการทุจริ ตและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ทัง
ทีเป็ นปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก กําหนดมาตรการต่อ ต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันทีเหมาะสมกับความเสียงที
ประเมินได้ และมีการเฝ้ าติดตามการประเมินผลการปฏิบตั ิ
แนวปฏิบัติเกียวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพือป้องกันและติดตามความเสียงจากการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทกําหนดให้ มีแนวปฏิบตั ิเกียวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพือป้ องกันและติดตามความเสียงจากการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน สรุปได้ ดงั นี
) กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัททุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันโดยการไม่เข้ า
ไปเกียวข้ องกับเรื องคอร์ รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
) พนักงานไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําทีเข้ าข่ายคอร์ รัปชันทีเกียวข้ องกับบริ ษัท ต้ องแจ้ งให้
ผู้บงั คับบัญชาหรื อบุคคลทีรับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสงสัย
หรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลทีกําหนดให้ ทําหน้ าทีรับผิดชอบเกียวกับการติดตามการ
ปฏิบตั ิต่อต้ านคอร์ รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ ทีกําหนดไว้
) บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานทีปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื องคอร์ รัปชันทีเกียวข้ องกับบริ ษัท โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ทีให้ ความร่วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชันตามทีบริ ษัทกําหนดไว้
) ผู้ทีกระทําการคอร์ รัปชันเป็ นการกระทําผิดต่อนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันของบริ ษัท ซึงจะต้ องได้ รับการพิจารณา
ทางวิ นัย ตามระเบี ย บที บริ ษัท กํ า หนดไว้ นอกจากนี อาจจะได้ รับ โทษตามกฎหมาย หากการกระทํา นันผิ ด
กฎหมาย
) บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทําความเข้ าใจกับบุคคลอืนทีต้ องปฏิบัติหน้ าทีที
เกียวข้ องกับบริ ษัท หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทในเรื องทีต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน
นี
) บริ ษัทมุ่งมันทีจะสร้ างและรั กษาวัฒนธรรมองค์กรทียึดมันว่า การคอร์ รัปชันเป็ นสิงทียอมรั บไม่ได้ ทังการทํา
ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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ข้ อกําหนดในการดําเนินการ
) นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนีให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุค คล ตังแต่การสรรหาหรื อการคัดเลือก
บุคลากร การเลือนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมิ นผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ ผลตอบแทน โดย
กํ า หนดให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชาทุก ระดับ สื อสารทํ า ความเข้ า ใจกับ พนัก งานเพื อใช้ ใ นกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ที อยู่ใ นความ
รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
) การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตามทีกําหนดไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณบริ ษัท คู่มือ
บรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ รวมทังระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริ ษัทที
เกียวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอืนใดทีบริ ษัทจะกําหนดขึนต่อไป
) เพือความชัดเจนในการดําเนินการในเรื องทีมี ความเสียงสูง กับ การเกิ ดคอร์ รัป ชัน กรรมการบริ ษัท ผู้บ ริ หารและ
พนักงานบริ ษัททุกระดับต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังในเรื องดังนี: ของกํานัล การเลียงรับรองและค่าใช้ จ่ายการให้ มอบหรื อรับของกํานัล การเลียงรับรองให้ เป็ นไปตามทีกําหนดใน
จรรยาบรรณของบริ ษัท
 เงินบริ จาคเพือการกุศลหรื อเงินสนับสนุนการให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและ
ถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมันใจว่าเงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นําไปใช้ เพือเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
 ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการจัดซือจัดจ้ างกับภาครั ฐ ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การ
ดําเนินงานของบริ ษัทและการติดต่องานกับภาครัฐจะต้ องเป็ นไปอย่า งโปร่ งใส ซือสัตย์ และต้ องดําเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทกําหนดให้ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ดังนี
) กําหนดให้ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้ าทีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสียง การกํากับ
ดูแลกิจการ และให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะอย่างต่อเนือง โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปี ทีได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบทีมีนัยสําคัญและ
ข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ยังมีหน้ าทีรับผิดชอบในการทดสอบและ
ประเมิ น ความเสี ยงจากการทุจ ริ ต และคอร์ รั ป ชันอย่า งต่อ เนื อง เพื อให้ ก ารนํ า มาตรการต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต
คอร์ รัป ชันไปปฏิบัติ อย่างมี ประสิท ธิ ผ ล ตลอดจนติด ตาม ทบทวนและปรั บปรุ งมาตรการต่อ ต้ า นการทุจริ ต
คอร์ รัปชันอย่างสมําเสมอ โดยนําเสนอผลการประเมินความเสียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทตามลําดับ อย่างทันเวลาและสมําเสมอ
) กําหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเป็ นประจําทุกปี เกียวกับการปฏิบตั ิตามคู่มือ
การกํากับดูแลกิจการทีดี จริ ยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริ ษัททีกําหนดขึน ซึงรวมถึง นโยบายการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน แนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกียวข้ องกับการคอร์ รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้ อพึง
ปฏิบตั ิของพนักงาน
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บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
) หากการสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลจากการตรวจสอบ หรื อข้ อร้ องเรี ยน มีหลักฐานทีมีเหตุอนั ควรให้ เชือ
ว่ามีรายการ หรื อการกระทําซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริ ษัท รวมถึง การฝ่ าฝื น การกระทําผิดกฎหมาย หรื อจริ ยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริ ษัท หรื อแนวทาง
ปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกียวข้ องกับการคอร์ รัปชัน หรื อข้ อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรื อระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายใน
ระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
การเผยแพร่ นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
เพือให้ พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ รับทราบนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน คณะกรรมการจึงกําหนดให้ มี
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ดงั นี
) เผยแพร่ นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ผ่านช่องทางการสือสารของบริ ษัท เช่น ระบบอินทราเน็ตของ
บริ ษัทเว็บไซต์บริ ษัท แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ( - ) และรายงานประจําปี ( - )
) จัดให้ มีการอบรมนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันให้ แก่พนักงานใหม่
) ทบทวนนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่างสมําเสมอเป็ นประจําทุกปี
บทลงโทษ
ผู้ทีละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ รวมถึงข้ อพึงปฏิบตั ิอืนๆ ของบริ ษัท จะถูกดําเนินการลงโทษทางวินยั
โดยพิจารณาจากเจตนา สภาพแวดล้ อม ผลการกระทําความผิด การให้ ความร่ วมมือในการสอบสวน การดําเนินการของ
ผู้ละเมิดเพือแก้ ไขหรื อป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึนอีก ซึงผู้ละเมิดอาจได้ รับโทษทางวินยั ตังแต่การตักเตือนจนถึง
โทษทางวินยั สูงสุด คือ การปลดจากตําแหน่งหรื อเลิกจ้ างได้
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