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คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับดาเนินกิจการอย่างมี
สานึก โปร่ งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม จึงกาหนด
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบน โดยห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานตลอดจนบุคคลที่สามที่
มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ กระทาการใดๆ ที่สอ่ ไปในทางคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าจะโดยการนาเสนอ (Offering) การให้ คามัน่
สัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรี ยกร้ อง (Demanding) การให้ หรื อรับสินบน (Giving or Accepting
bribes) บริ ษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์ รัปชั่นใดๆ ทังสิ
้ ้นโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทังหมดในทุ
้
กประเทศและทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ จะสอบทานขัน้ ตอนการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริ ษัทฯ

คานิยามเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
การคอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การกระทาการใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการนาเสนอ (Offering) การให้ คามัน่
สัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรี ยกร้ อง (Demanding) การให้ หรื อรับ (Giving or Accepting) ทรัพย์สิน
หรื อผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อบุคคลอื่นใดที่ทาธุรกิจกับบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
ยกเว้ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทาได้

นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน) (“AGE”) แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะให้ พนักงานบริษัท
ทุกระดับ ตระหนักถึงความสาคัญว่าการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ฯ ที่จะประสบความสาเร็ จอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนนัน้
ขึ ้นอยูก่ บั ความไว้ วางใจจากลูกค้ า ผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายและสาธารณชนที่มีต่อบริ ษัท ฯ และต่อการดาเนินงาน
อย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่งใสและเป็ นธรรม
ดังนัน้ คณะกรรมการจึงกาหนดให้ มีนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) โดยกาหนด
หน้ าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฎิบตั ิไว้ ให้ พนักงานทุกระดับได้ ยึดถือและปฏิบตั ิตาม เพื่อ เป็ นการป้องกันมิให้
เกิดความสงสัยในเรื่ องความซื่อสัตย์สจุ ริ ตของพนักงานของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังได้ กาหนดให้ มีช่องทางรับข้ อร้ องเรี ยน
และมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็ ว โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่ วมกันสอดส่องดูแลในกรณีที่มีข้อสงสัยหรื อพบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณที่ดีของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะรับ
ฟั งทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ ความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท
หน้ าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแล
ให้ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนัก
และให้ ความสาคัญกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
หน้ าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทาง
การเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ยงให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ประเมินความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชัน่
ที่อาจเกิดขึ ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่าเสมอ เช่น งานขายและการตลาด งานจัดซื ้อ การทาสัญญาต่างๆ
งานบริ หารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี เป็ นต้ น รวมถึงการหาวิธีการแก้ ไขที่เหมาะสม พร้ อมทังสอบทาน
้
การดาเนินกิจการของบริ ษัท โดยจะต้ องมั่นใจว่าบริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้ านการ
คอร์ รัปชั่นอย่างเพียงพอ และให้ มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมข้ อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
3. คณะกรรมการบริหาร
หน้ าที่และความรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่และรับผิดชอบ ดาเนินการ วางแผน สนับสนุนให้
บุคลากรตลอดจนผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีความรู้ ความเข้ าใจในนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และมาตรการ ส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อ พิจารณานานโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ นี ้ไปใช้ หรื อประยุกต์ใช้ ตามความเหมาะสม
ตลอดจนนาความเห็นและข้ อแนะนาของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบตั ิ รวมถึงการ
ทบทวนความเหมาะสมของระบบมาตรการต่างๆ
4. กรรมการผู้จัดการ
หน้ าที่และความรับผิดชอบ : กรรมการผู้จัดการ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้ มีระบบและให้ การ
ส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
รวมทังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่
้
างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกาหนดของกฎหมาย
5. ผู้อานวยการฝ่ ายสานักกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท
หน้ าที่และความรับผิดชอบ : ผู้อานวยการฝ่ ายสานักกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่และ
รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ
อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิและกฎหมายข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ มั่นใจว่ามีระบบ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

เอกสารหมายเลข : AGE-ANTI
แก้ ไขครัง้ ที่
: 02
วันที่อนุมัติใช้ : 26 กุมภาพันธ์ 2561
หน้ า
: 3

(Anti-Corruption Policy)
ควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย่ งด้ านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
6. สานักงานตรวจสอบภายใน
หน้ าที่และความรั บผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้มอบหมายให้ สานักงานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ
ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมายข้ อกาหนด เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
เสีย่ งด้ านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะทางาน
หน้ าที่และความรับผิดชอบ : คณะทางาน มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการสื่อสารนโยบายแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ให้ กบั ทุกหน่วยงานในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยคณะทางานดังกล่าวแต่งตัง้
ขึ ้นจากผู้รับผิดชอบของฝ่ ายต่างๆ

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีระบบการประเมินความเสีย่ งโดยระบุเหตุการณ์ / โอกาสที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เช่น การให้ การช่วยเหลือทางการเมือง การรับหรื อให้ ของกานัล เงินบริ จาค และความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัด
จ้ าง โดยพิจารณาให้ ครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การ
คอร์ รัปชัน การที่ผ้ บู ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ
เปลีย่ นแปลงข้ อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้ อง พร้ อมทังประเมิ
้
นถึงโอกาสที่จะเกิด
การทุจริ ตและระดับความรุ นแรงของผลกระทบ ทังที
้ ่เป็ นปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก กาหนดมาตรการต่อต้ านการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่เหมาะสมกับความเสีย่ งที่ประเมินได้ และมีการเฝ้ าติดตามการประเมินผลการปฏิบตั ิ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริ ต
คอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สรุปได้ ดงั นี ้
1. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัททุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดย
การไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องทุจริ ตงคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. พนักงานไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้ าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ
หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่ กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับ
การติดตามการปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
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3. บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่
บริ ษัทฯ กาหนดไว้
4. ผู้ที่กระทาการคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทาผิดต่อนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ ซึ่งจะต้ องได้ รับ
การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัท ฯ กาหนดไว้ นอกจากนีอ้ าจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการ
กระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
5. บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัท ฯ ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ นี ้
6. บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่า การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทงั ้
การทาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

แนวปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี ้ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
้ การสรรหาหรื อการ
คัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน การเห็นถึงคุณค่าของ
พนักงาน การเลือ่ นตาแหน่ง การให้ ผลตอบแทน และบทลงโทษพนักงาน โดยกาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับ
สื่อสารทาความเข้ าใจกับพนักงานเพื่อใช้ ในกิจกรรมทางธุร กิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ ในนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ คู่มือจริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Ethics and Code of Conduct)
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชั่น รวมทัง้ ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริ ษัทฯ ที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจน
แนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษัทฯ จะกาหนดขึ ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทฯ กาหนดให้
กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี ้
3.1 การช่ วยเหลือทางการเมือง
บริ ษัทฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้ การสนับสนุน หรื อการกระทาอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรค
การเมืองทังทางตรงและทางอ้
้
อมซึ่งรวมถึงการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทาให้ บริ ษัทฯ สูญเสียความเป็ น
กลางทางการเมือง และ/หรื อได้ รับความเสียหายจากการเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องในกิจกรรมดังกล่าว
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฏหมาย และการปกครองระบบประชาธิปไตยถือว่าพนักงานมี
สิทธิและหน้ าที่ที่จะเข้ าไปมีสว่ นร่ วมสนันสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้ อย่างอิสระเป็ นการส่วนตัว โดยกระทานอก
เวลาปฏิบตั ิงาน ไม่ใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัท ฯ ในการกระทาดังกล่าว และหลีกเลี่ยงการกระทาที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจว่าเป็ นการ
กระทาของบริ ษัทฯ
3.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน
การบริ จาคเพื่อการกุศลถือเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัท เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
บรรเทาความเดือดร้ อนให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ หรื อเพื่อการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ทังนี
้ ้การบริ จาคเพื่อการ
กุศลดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิตามกระบวนการที่บริ ษัทฯ กาหนด และกระทาในลักษณะที่มีความโปร่ งใส การชาระเงิน
จะต้ องระบุผ้ รู ับเงินที่ชดั เจน รวมถึงมีการระบุชื่อผู้รับซึง่ เป็ นองค์กรที่ได้ ขึ ้นทะเบียน พร้ อมกับมีวตั ถุประสงค์ของการบริ จาค
อย่างชัดเจน
การให้ เงินสนับสนุนโดยทัว่ ไปแล้ ว จะทาเพื่อส่งเสริ มภาพลักษณ์หรื อชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมกั กระทาผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้ เงินสนับสนุนจะต้ องเป็ นไปตามการพิจารณาตัดสินใจที่โปร่ งใส มีการทาสัญญาหรื อมี
หลักฐานการชาระเงินอย่างถูกต้ องเพียงพอ และต้ องได้ รับอนุมตั ิตามกระบวนการจากผู้มีอานาจในการอนุมตั ิตามลาดับ
ชันตามที
้
่บริ ษัทฯ กาหนด และจะต้ องไม่มีการให้ เงินสนับสนุนใดๆ ที่ทาขึ ้นเพื่อบังหน้ า หลบเลีย่ งการคอร์ รัปชัน่ และสินบน
3.3 การให้ หรือรับ ของขวัญ หรือทรัพย์ สิน หรือประโยชน์ อ่ ืนใด ค่ าบริการต้ อนรับ และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
การให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใด ค่าบริ การต้ อนรับ ค่าเลี ้ยงรับรอง และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
อาจนามาซึ่งความเสี่ยงต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ดังนัน้ กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้ องไม่รับหรื อให้ ของขวัญ หรื อ
ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใด ค่าบริ การต้ อนรับ ค่าเลี ้ยงรับรอง และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ตระหนักได้ โดยทัว่ ไปว่า อาจก่อให้ เกิด
ข้ อผูกมัดหรื อสร้ างภาระให้ เกิดความรู้สกึ ว่าต้ องมีการตอบแทน หรื อเป็ นหนทางที่จะนาไปสูก่ ารคอร์ รัปชัน่ ทังนี
้ ้ข้ อกาหนด
ดังกล่าวให้ ใช้ กบั การรับหรื อให้ ของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่น ค่าบริ การตอบรับ ค่าเลี ้ยงรับรอง และค่าใช้ จ่าย
อื่นใดแก่บคุ คลภายนอกด้ วย
อย่างไรก็ตามหากการรับหรื อให้ ของขวัญหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ค่าบริ การต้ อนรับ ค่าเลี ้ยงรับรอง
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ไม่ได้ ก่อให้ เกิดข้ อผูกมัดหรื อสร้ างภาระให้ เกิดความรู้สกึ ว่าต้ องมีการตอบแทนที่เป็ นการคอร์ รัปชัน่ และ
สอดคล้ องตามธรรมเนียม ประเพณีนิยม หรื อมารยาทสังคมที่ปฏิบตั ิเป็ นปกติ ก็เป็ นสิ่งที่กระทาได้ หากสอดคล้ องตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และกฎระเบียบต่างๆ ของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ การให้ ของขวัญของบริ ษัทฯ นัน้ จะต้ องให้ ในนามบริ ษัทฯ เท่านัน้ โดยจัดทาเป็ นของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์
ของบริ ษัทฯ เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น เทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีน เป็ นต้ น
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กรณีการรับสิ่งของที่มีมูลค่ าไม่ เกิน 5,000 บาท บริ ษัทฯ จะต้ องจะต้ องนาสิ่งของที่ได้ รับมา ส่งมอบให้ แผนก
แรงงานสัมพันธ์และธุรการ บันทึกการรับสิ่งของ เพื่อนาไปกระจายให้ แก่พนักงานโดยจับฉลากของขวัญในกิจกรรมต่างๆ
ของบริ ษัทฯ
กรณีการรั บสิ่งของที่มีมูลค่ าเกิน 5,000 บาท บริ ษัทฯ จะต้ องนาสิ่งของที่ได้ รับมา ส่งมอบให้ แผนกบัญชี
บันทึกการรับสิ่งของ และขึ ้นทะเบียนสิ่งของเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัท จากนันพิ
้ จารณาว่าหน่วยงานใดสามารถนาไปใช้ ได้
หรื อไม่ หากไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานใด ให้ ดาเนินการขออนุมตั ิจาหน่ายทรัพย์สนิ ต่อไป
3.4 ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้ าง
การดาเนินธุรกิจทุกชนิดของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ าง ทังกั
้ บหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ ต้ องดาเนินไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็ นธรรม ห้ ามมีการให้ หรื อรับสินบน ถูกต้ องตาม
กฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริ ษัทฯ ติดต่อด้ วย รวมทังจะปฏิ
้
บตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ใน
ทุกท้ องถิ่น ที่บริ ษัทฯ มีการทากิจการอยู่
4. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรื อสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่สจุ ริ ตหรื อ
เกินปกติวิสยั จากผู้เกี่ยวข้ องในกิจการของบริ ษัทฯ
5. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
หรื อนิติบคุ คลที่ร่วมทาธุรกิจด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกร้ อง หรื อรับเพื่อตนเองหรื อผู้อื่น ที่ส่อไปในทางจูงใจ ให้
ปฏิบตั ิ/ละเว้ นปฏิบตั ิหน้ าที่ในทางมิชอบ หรื อกระทาผิดกฎหมาย
6. ห้ ามให้ เสนอที่จะให้ หรื อรับการบริ จาค หรื อสนับสนุนเงิน หรื อสิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บคุ คลภายนอก อาทิ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นายหน้ า ตัวแทน คู่ค้า ลูกค้ า หรื อผู้มีอานาจตัดสินใจ เป็ นต้ น ที่มีเจตนาชักนาให้ บุคคลนัน้
กระทาหรื อละเว้ นการกระทาที่เป็ นการผิดต่อกฎหมาย หรื อโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้ าที่ของบุคคลนัน้ หรื อเพื่อ
ก่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบ หรื อแลกเปลีย่ นกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ การให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุน ต้ อง
เป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นาไปใช้ เพื่อ
เป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
7. กรณีที่นิติบคุ คลหรื อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ ให้ สิ่งของหรื อผลประโยชน์แก่ผ้ บู ริ หาร หรื อ
พนักงาน เพื่อเป็ นสินน ้าใจผู้บริ หารหรื อพนักงาน ต้ องใช้ ดลุ ยพินิจพิจ ารณาถึงความเหมาะสม สมควรและ/หรื อ
ถูกต้ องด้ วยโดยคานึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผู้บริ หารหรื อพนักงานไม่รับแล้ วจะเป็ นการเสียน ้าใจ
และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจก็ให้ รับได้ แต่ต้องมีมลู ค่าตามสมควร
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8. การรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน ควรจะเป็ นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาอาจเป็ นการรับจาก
ผู้เกี่ยวข้ อง คนรู้ จกั การรับควรรับในลักษณะที่เป็ นการทัว่ ไป ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่เป็ นการรับทรัพย์สินอย่างผิด
กฎหมาย และของขวัญ หรื อทรัพย์สนิ นันต้
้ องไม่ใช่สงิ่ ผิดกฎหมาย
9. ห้ ามบุค ลากรของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทในเครื อ ตลอดจนครอบครั ว เรี ยกร้ อง หรื อ รั บของขวัญ ทรั พย์ สินหรื อ
ประโยชน์อื่นใดจาก ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้ า คูค่ ้ า หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ไม่วา่ กรณีใด
อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความลาเอียง หรื อลาบากใจ หรื อเป็ นผลประโยชน์
ขัดกันได้
10. บุคลากรของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ต้ องไม่ให้ สนิ บน หรื อผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
แก่บคุ ลากรของบริ ษัทฯ เองหรื อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรื อ ประโยชน์ อื่น ใดแก่ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศต้ อ งให้ แน่ใจว่า การให้ นนั ้ ไม่ขัดต่อ
กฎหมายและจารี ตประเพณีท้องถิ่น
11. ไม่พึงกระทาการให้ และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกิ นกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้ กัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ไม่วา่ โอกาสใดๆ ก็ตาม
12. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบริ ษัทในเครื อ ต้ องหลีกเลีย่ งการให้ หรื อรับสิง่ ของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า
หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ยกเว้ นแต่เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินธุรกิจตามปกติ หรื อในเทศกาล
หรื อประเพณีนิยม
13. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบริ ษัทในเครื อ ต้ องให้ ความรู้ความเข้ าใจกับลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้รับเหมาบุคคลหรื อนิติ
บุคคล ที่ร่วมทาธุรกิจด้ วยว่า บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทาอันใดๆ ที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชั่น และจะไม่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ ด้ วยการเรี ยก รับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการกระทาดังกล่าวต้ อง
แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบทันที
14. บริ ษัทฯ กาหนดให้ นโยบายนี ้ใช้ ปฏิบตั ิกบั บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทอื่นที่บริ ษัทฯ มีอานาจในการควบคุม
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ
15. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ ถือเป็ นการทาผิดวินยั ตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ และหากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย บริ ษัทฯ จะแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
มีอานาจบังคับใช้ กฎหมายดาเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทาความผิดนันต่
้ อไป
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16. บริ ษัทฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องทางธุรกิจ
16.1 บริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อที่บริ ษัทมีอานาจในการควบคุมให้ ถือปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ฉบับนี ้
16.2 ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจ (ถ้ ามี) ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกคนว่าจ้ างตัวแทนหรื อตัวกลาง
ทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระทาการให้ หรื อรับสินบนหรื อการคอร์ รัปชัน่
17. บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายนอก ดาเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ภายในบริ ษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ระบบการรายงานทางการเงินถูกต้ อง และมีการนานโยบาย ข้ อกาหนด กฏ
ระเบียบ และกฎหมายไปปฏิบตั ิเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
1. กาหนดให้ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง การกากับ
ดูแลกิจการ และให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนยั สาคัญและ
ข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ยังมีหน้ าที่รับผิดชอบในการทดสอบและ
ประเมิ น ความเสี่ย งจากการทุจ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น อย่า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารน ามาตรการต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต
คอร์ รัป ชั่นไปปฏิบัติ อย่างมี ประสิท ธิ ผล ตลอดจนติด ตาม ทบทวนและปรั บปรุ งมาตรการต่อ ต้ า นการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ โดยนาเสนอผลการประเมินความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
2. กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเป็ นประจาทุกปี เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคู่มือ
การกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริ ษัทที่กาหนดขึ ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณ/ข้ อพึง
ปฏิบตั ิของพนักงาน
3. หากการสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลจากการตรวจสอบ หรื อข้ อร้ องเรี ยน มีหลักฐานที่มีเหตุอนั ควรให้ เชื่อ
ว่ามีรายการ หรื อการกระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ รวมถึงการฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมาย หรื อจริ ยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริ ษัท หรื อแนวทาง
ปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ หรื อข้ อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรื อระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ รับทราบนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้ มี
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ดงั นี ้
1. เผยแพร่นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสือ่ สารของบริ ษัท เช่น ระบบอินทราเน็ตของบริ ษัท
เว็บไซต์บริ ษัท แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2)
2. จัดให้ มีการอบรมนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ แก่พนักงานใหม่
3. ทบทวนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี

นโยบายการแจ้ งเบาะแส / ข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการรับเรื่ องร้ องเรี ยน และการแจ้ งเบาะแส จึงกาหนดเป็ นนโยบายการเปิ ด
โอกาสให้ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสีย มีช่องทางการร้ องเรี ยน การแสดงความคิดเห็น และแจ้ งเบาะแสการกระทาความผิด
กฎหมาย การทุจริ ต ความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง การละเมิดสิทธิ การปฏิบตั ิ
อย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทาที่ขาดความรอบคอบ และขาดความระมัดระวัง รวมถึงการรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านการกากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต

แนวปฏิบัติ
1. มาตรการการร้ องเรียน และการแจ้ งเบาะแส
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้ พนักงานเข้ าถึงได้ อย่างมัน่ ใจ เมื่อต้ องการคาแนะนา
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น การร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแส ซึ่งครอบคลุม
ตังแต่
้ การให้ คาแนะนา การรับเรื่ องร้ องเรี ยน การตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และการสรุ ปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้ ง
เรื่ องและบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง เพื่ อรั บเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะจากผู้มีส่ว นได้ เสียที่ได้ รั บ
ผลกระทบ หรื อมีความเสีย่ งที่จะได้ รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรม
ที่อาจส่อถึงการทุจริ ต
2. ขอบเขตของการร้ องเรียน และการแจ้ งเบาะแส
2.1. การกระทาที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรื อนโยบายการกากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนการได้ รับความไม่เป็ นธรรมในการฏิบตั ิงาน
2.2 การกระทาที่อาจส่อถึงการคอร์ รัปชัน่ ซึง่ หมายถึง การกระทาใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มคิ วรได้
โดยชอบด้ วยกฎหมายสาหรับตนเองหรื อผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์ รัปชัน่ การฉ้ อโกง เป็ นต้ น
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3. บุคคลที่สามารถแจ้ งเรื่องร้ องเรียน
พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรื อทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้ รับผลกระทบ
จากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษั ทฯ ที่ฝ่า
ฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐหรื อ นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และ
ระเบียบข้ อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทาที่อาจส่อถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4. กระบวนการการร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส
เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายการกากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายหรื อระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงการกระทาที่อาจส่อถึงการทุจริ ต
คอร์ รัปชั่น ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ผู้ร้องเรี ยนสามารถแจ้ งเรื่ องผ่านช่องทางในการ
ร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแส ส่วนในกรณีพนักงานหากพบเห็นเหตุการณ์ ดงั กล่าว ควรสอบถามหรื อปรึ กษา
ผู้บงั คับบัญชา หรื อเลขานุการบริ ษัท ก่อนเป็ นลาดับแรก และหากไม่แน่ใจ หรื อไม่สะดวกใจที่จะทาเช่นนัน้ ให้
แจ้ งเรื่ องผ่านช่องทางในการร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแส เมื่อผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยนรับเรื่ องร้ องเรี ยนแล้ ว สามารถ
พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม หรื อส่งเรื่ องให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องโดยพิจารณาถึงความเป็ นอิสระในการ
ดาเนินการตามเนื ้อหาหรื อประเด็นที่ได้ รับการร้ องเรี ยน เพื่อดาเนินการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ งพร้ อมทังติ
้ ดตาม
ความคืบหน้ า เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการดาเนินการที่เหมาะสมกับข้ อร้ องเรี ยนที่ได้ รับ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
4.1 หากเรื่ องร้ องเรี ยนเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิด้านบุคคล
ให้ นาส่งผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
4.2 หากเรื่ องร้ องเรี ยนเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย
และหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ และระเบี ย บข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ให้ น าส่ง
เลขานุการบริ ษัท
4.3 หากเรื่ องร้ องเรี ยนเป็ นการกระทาที่อาจส่อถึงการคอร์ รัปชั่นซึ่งหมายถึงการกระทาใดๆ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายสาหรับตนเองหรื อผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์ รัปชัน่
การฉ้ อโกง เป็ นต้ น ให้ นาส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
4.4 ในกรณีที่เรื่ องร้ องเรี ยนตาม (4.1) (4.2) และ (4.3) เป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้ อนหรื อเกี่ยวข้ องกับหลายหน่วยงาน
ให้ นาส่งประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ เพื่อแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้
้
อเท็จจริ ง
(Investigation Committee) สาหรับดาเนินการตรวจสอบเรื่ องดังกล่าว
4.5 จากนันให้
้ แจ้ งการรับเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าวไปยังเลขานุการบริ ษัท เพื่อลงทะเบียนเรื่ องร้ องเรี ยน บันทึก
ข้ อมูลสาหรับติดตามความคืบหน้ าการดาเนินการข้ อร้ องเรี ยนนันๆ
้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่พบว่ามีการ
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริ ษัทฯ หรื อกระทาการทุจริ ตจะต้ องได้ รับการ
พิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบบริ ษัทฯ ที่กาหนดไว้ และ/หรื ออาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หาก
การกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
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5. การรายงานข้ อมูลที่เป็ นเท็จ
ในกรณีที่การรายงานข้ อมูลได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่า การรายงานข้ อมูลนันเป็
้ นเท็จอันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือน
ข้ อเท็จจริ ง หรื อเป็ นการกล่าวร้ ายต่อผู้อื่น ให้ ถือว่าผู้ที่รายงานข้ อมูลนันมี
้ ความผิดทางจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ
ส่วนการกาหนดบทลงโทษให้ ยดึ ตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และ/หรื อบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแสจะได้ รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรมจากบริ ษัทฯ เช่นไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงตาแหน่งงานหรื อลดตาแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้ าง หรื อ
การกระทาอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรมแก่ผ้ แู จ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแสดังกล่าว สาหรับข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยน บริ ษัท
จะเก็บรักษาเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่ที่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยตามข้ อกาหนดของกฎหมาย บุคคลที่
เกี่ยวข้ องที่ได้ รับทราบเรื่ อง หรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยนจะต้ องรักษาข้ อมูลให้ เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยต่อ
บุคคลอื่น หากมีการจงใจฝ่ าฝื นนาข้ อมูลออกไปเปิ ดเผย บริ ษัทฯ จะดาเนินการลงโทษตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท
และ/หรื อดาเนินการทางกฎหมาย แล้ วแต่กรณี

ช่ องทางในการร้ องเรียนและการแจ้ งบาะแส
เพื่อให้ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็ นธรรมตามหลักการกากับดูแล
กิจการ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทางในการร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีสว่ น
ได้ เสียได้ รับผลกระทบหรื อมีความเสีย่ งที่จะได้ รับผลกระทบอันจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จากการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อจากการปฏิบัติของพนักงานของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้ อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิ
อย่างไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้ งผ่านช่อ งทางสื่อสาร
โดยตรงหรื อส่งจดหมายโดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเอกสารความลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
1. จดหมายลงทะเบียน
ถึงกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
คณะกรรมการบริ ษัท
bod@agecoal.com
คณะกรรมการตรวจสอบ ac@agecoal.com
กรรมการอิสระ
id@agecoal.com
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เลขานุการบริ ษัท
ni-orn@agecoal.com
นักลงทุนสัมพันธ์
ir@agecoal.com
3. โทรศัพท์
เลขานุการบริ ษัท
02-894-0088 ต่อ 807
แผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร
02-894-0088 ต่อ 704
4. กล่ อง Drop Box
5. Website บริษัท หัวข้ อ “ช่องทางการร้ องเรี ยน”
ทังนี
้ ้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่รับจากทุกช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุ ปข้ อเสนอแนะ
และประเด็นต่างๆ ทังหมดเพื
้
่อจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็ นรายไตรมาส ยกเว้ นเป็ นจดหมายที่สง่ ถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ จะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหากเป็ นกรณีเร่ งด่วนสามารถแจ้ งโดยตรงที่กรรมการ
ผู้จัด การ ที่ อี เ มล panom@agecoal.com หลัง จากนัน้ บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การตรวจสอบตามขัน้ ตอนและบัน ทึ ก การ
สอบสวนไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยไม่เปิ ดเผยชื่ อผู้แจ้ งเบาะแสรวมทังด
้ าเนินการจัด เก็บข้ อมูลการแจ้ งเบาะแสเป็ น
ความลับเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้แจ้ งเบาะแสดังกล่าว

มาตรการดาเนินการ
1. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัททุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดย
การไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. ผู้ที่กระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทาผิดต่อนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณของ
บริ ษัทฯ ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้ รับโทษตาม
กฎหมาย หากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
3. พนักงานไม่พงึ ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรื อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทาที่เข้ าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรื อผ่านช่องทางการรายงานที่
กาหนดไว้ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบบริ ษัท
4. บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรม คุ้มครอง และไม่ลงโทษ หรื อทาให้ ได้ รับผลกระทบใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเบาะแสเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของบริ ษัทฯ แม้ ว่าการกระทา
นันจะท
้ าให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริ ษัทฯ จะใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ความร่ วมมือ
ในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแส
และบุคคลที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด
5. บริ ษัทฯ สือ่ สารนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทังช่
้ องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน
หรื อข้ อเสนอแนะไปยังกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัทในเครื อผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกกลุม่ ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การ
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6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การสือ่ สารข้ อมูลข่าวสารภายในองค์กรและกลุม่ บริ ษัท โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น
บอร์ ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจในการนานโยบายนี ้ไปปฏิบตั ิ เป็ นต้ น
บริ ษั ท ฯ สื่ อ สารนโยบายต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น รวมทัง้ ช่ อ งทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อ ร้ องเรี ย นหรื อ
ข้ อเสนอแนะให้ แก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ รายงาน
ประจาปี เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการบริ หารความเสีย่ งด้ านการคอร์ รัปชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินความเสีย่ ง
จัดลาดับความสาคัญ และกาหนดมาตรการที่เ หมาะสม รวมทัง้ ติดตามความก้ าวหน้ าของมาตรการที่ได้
ดาเนินการไปแล้ ว ซึง่ ได้ มอบหมายให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในเป็ นผู้สอบทาน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการบริ หารงานบุคคลที่สะท้ อนถึงความมุ่งมัน่ ต่อนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ตังแต่
้ การคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน การเห็นถึง
คุณค่าของพนักงาน การเลื่อนตาแหน่ง การให้ ผลตอบแทน การจัดให้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่งานอย่างเหมาะสม
ให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจว่า มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทกั ษะเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการนานโยบายนี ้ไปปฏิบตั ิ
บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี ระเบี ย บก าหนดอานาจด าเนิ น การที่ ชัด เจน รั ด กุม มี ป ระสิท ธิ ภาพ โปร่ งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้ านการเงิ น การบัญชี การเก็ บบันทึกข้ อมูล รวมถึง
กระบวนการอื่นภายในบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และมีการสื่อสารผลการ
ควบคุมภายในให้ บคุ ลากรที่รับผิดชอบทราบ
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการตรวจสอบระบบงานภายในครอบคลุมกิจกรรมที่สาคัญของบริ ษัทฯ เช่นการดาเนินงานด้ าน
พาณิชย์ การจัดซื ้อและจัดจ้ าง เป็ นต้ น เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
รวมทังตรวจสอบการปฏิ
้
บตั ิงานว่าเป็ นตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน ข้ อกาหนด กฎระเบียบและให้ คาแนะนาใน
การพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีมาตรการการร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อผู้
แจ้ งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงวิธีการสือ่ สารนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ผ่านการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารภายใน เช่นบอร์ ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และภายนอก
องค์กร ผ่านจดหมายแจ้ งนโยบายฯ ถึงคูค่ ้ า ลูกค้ า และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่า การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิง่ ที่ยอมรับไม่ได้ ทงการ
ั้
ทาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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บทลงโทษ
ผู้ที่ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ รวมถึงข้ อพึงปฏิบตั ิอื่นๆ ของบริ ษัท จะถูกดาเนินการลงโทษทางวินยั
โดยพิจารณาจากเจตนา สภาพแวดล้ อม ผลการกระทาความผิด การให้ ความร่ วมมือในการสอบสวน การดาเนินการของ
ผู้ละเมิดเพื่อแก้ ไขหรื อป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้นอีก ซึง่ ผู้ละเมิดอาจได้ รับโทษทางวินยั ตังแต่
้ การตักเตือนจนถึง
โทษทางวินยั สูงสุด คือ การปลดจากตาแหน่งหรื อเลิกจ้ างได้
*******************************

