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สารจากประธานเจ้าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
เรื่อง นโยบายต่ อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน ของกลุ่มบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล (“TSTE”)
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (“TSTE”) ให้ความสาคัญและยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
ปฏิบตั ติ ามกฏหมายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
บริษัทฯ ตระหนักถึงปั ญหาการทุจริต คอร์รปั ชัน จะส่งผลต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รวมถึงเป็ นอุปสรรคของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและของประเทศ ดังนัน้ เพื่อให้ประเทศของ
เราเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่ อต้านการทุจริต และบริษัทได้กาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ตลอดจนมาตรการต่ อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน รวมถึงคู่มอื บริหารความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชันไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางให้บุคลากร
ทุกคนของบริษทั ยึดถือในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องได้รบั ทราบเจตนารมณ์และแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั
บริษัทฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า การปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท ที่จะปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความ
โปร่งใส เป็ นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็ นรากฐานที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจและประเทศให้เติบโต
อย่างยังยื
่ นสืบไป

(นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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2. คานิ ยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน

บริษทั หมายถึง บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (“TSTE”)
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม หมายถึง บริษทั ตามความหมายของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บุคลากรของบริษทั หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษทั
ผูบ้ ริหาร หมายถึง ผูบ้ ริหารของบริษทั ตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการขึน้ ไป
พนักงาน หมายถึง พนักงานลาดับถัดลงมาจากผู้บริหาร ทัง้ ที่เป็ นพนักงานประจา พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ และ
พนักงานชัวคราวของบริ
่
ษทั
คู่ค้า หมายถึง ผูจ้ ดั หาสินค้าและบริการให้กบั บริษทั ผูอ้ อกแบบ ทีป่ รึกษา ผูร้ บั เหมา ผู้รบั เหมาช่วง
ผู้มีส่วนได้เสี ย หมายถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรและผู้ท่ี
เกีย่ วข้องอื่นๆ ในสังคม
เจ้ า หน้ า ที่ ของรัฐ หมายถึง เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุ จริต หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการฝ่ ายบริหารในการป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริต และให้
ความหมายรวมถึงเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
การทุ จ ริ ต คอร์ร ปั ชัน หมายถึง การเสนอ การสัญ ญา การมอบ การเรีย กร้อ ง การให้ หรือ การรับ สิน บนหรือ
ผลประโยชน์ในรูปของเงิน หรือประโยชน์อ่นื ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการกระทาพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไป
ในทางทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบกับบุคคล/นิตบิ ุคคลอื่น เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่ วยงานบริก ารของรัฐ หรือผูม้ สี ่วนได้
เสียใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ ธุรกิจหรือเพื่อรักษาหรือแนะนาธุรกิจให้กบั บริษทั ใดโดยเฉพาะ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อ่นื
ใดทีไ่ ม่ถูกต้องตามกฎหมายไทยหรือไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี หรือก่อให้เกิด
การใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้อง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ห้ามและบุคลากรของบริษทั และบริษทั ย่อยทุกคนไม่ให้เรียกร้อง ดาเนินการ
หรือยอมรับการคอร์รปั ชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจ้ กั
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อ
สนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การให้สงิ่ ของหรือบริการ การโฆษณาสนับสนุ นพรรคการเมือง
การบริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมต่ างๆ ขององค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองในลักษณะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมิชอบ เป็ นต้น
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3. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม บริษทั ฯ จึงห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษทั เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลใด ๆ ในทุกประเทศและทุกหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทีธ่ ุรกิจของบริษทั เข้าไป
เกีย่ วข้อง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องร่วมกันส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ
ให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ทัง้ นี้ ให้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการดาเนินการของบริษทั ใน
เรื่องดังต่อไปนี้
1. บริษทั จัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั และจัดทามาตรการปฏิบตั ทิ ่ี
สอดคล้องกับความเสีย่ งนัน้ โดยมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี
2. บริษทั จัดทาขัน้ ตอนปฏิบตั ซิ ง่ึ มีรายละเอียดทีเ่ พียงพอต่อการนาไปปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนโยบายนี้และ
สามารถป้ องกันการเกิดทุจริตคอร์รปั ชันในการดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษทั จัดให้มกี ารปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับนโยบาย
มาตรการ และขัน้ ตอนปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
4. บริษทั จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อให้มนใจใน
ั่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึง่ ครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บ
บันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ และกระบวนการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบตั งิ านของบริษทั
5. บริษทั จัดให้มกี ารรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการทีเ่ หมาะสม เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่านโยบายมีความครบถ้วน
เพียงพอ และทันต่อสภาวการณ์
6. บริษทั จัดให้มชี ่องทางในการสือ่ สารทีป่ ลอดภัยให้บุคลากรของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ายสามารถ
ขอคาแนะนา แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยมีมาตรการ
คุม้ ครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว
7. บริษทั จัดให้มกี ารสือ่ สารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั
เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ติ ามในวงกว้าง รวมถึงการแจ้งให้บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั อื่นทีบ่ ริษทั มี
อานาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ นานโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั
ไปปฏิบตั ิ
8. บริษทั ส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบตั ทิ ด่ี รี ะหว่างบริษทั อื่นทีอ่ ยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษทั รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ าย เพื่อเป็ นแนวร่วมปฏิบตั แิ ละเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันซึง่ จัดขึน้ โดยบริษทั สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกากับดูแล
อื่นๆ
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4. มาตรการปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้ องกันความเสีย่ งด้านทุจริตคอร์รปั ชันทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อบริษทั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายดังต่อไปนี้
4.1. นโยบายการรับและให้ของขวัญ บริการต้อนรับ การเลีย้ งรับรอง หรือประโยชน์อื่นๆ
การรับและให้ของขวัญ บริการต้อนรับ การเลีย้ งรับรอง หรือประโยชน์อ่นื ใด สามารถกระทาได้โดยต้องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
 ดาเนินการในนามบริษท
ั อย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่งใส
 ไม่ขด
ั ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิน
่
 ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับการทุจริตคอร์รป
ั ชัน
 ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว
่ นตนและผลประโยชน์ของบริษทั
 ห้ามรับหรือให้ของขวัญ บริการต้อนรับ การเลีย
้ งรับรอง หรือประโยชน์อ่นื ๆ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม หาก
การกระทาเหล่านัน้ มีผลต่อการดาเนินงานของบริษทั
 ในกรณีทพ
่ี นักงานตกอยู่ในสถานการณ์ทเ่ี ป็ นภัยคุกคามต่อร่างกายหรือเชื่อว่าชีวติ ของตนเองกาลังตกอยู่ใน
อันตราย พนักงานอาจจะพิจารณาจ่ายเงินหรือประโยชน์อ่นื ใดได้ โดยจะต้องจัดทาเอกสารเป็ นลายลักษณ์
อักษรในภายหลังเพื่อรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาและสานักตรวจสอบภายใน โดยวัตถุประสงค์และลักษณะของ
การจ่ายเงินดังกล่าวจะต้องได้รบั การบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องชัดเจน
4.2. นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงิ นสนับสนุน
การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนทุกประเภทต้องมีลกั ษณะดังนี้
 ดาเนินการในนามบริษท
ั อย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
 สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสูค
่ วามยังยื
่ นของ
บริษทั หรือเป็ นกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทัง้ นี้ ควรมีหลักเกณฑ์ และแผนงานทีช่ ดั เจน โดย
ดาเนินการตามขัน้ ตอนและระเบียบของบริษทั
 ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับการทุจริตคอร์รป
ั ชัน
 ไม่มวี ต
ั ถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความได้เปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอือ้ ประโยชน์ทางธุรกิจ
 ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว
่ นตนและผลประโยชน์ของบริษทั
 ต้องจัดทาบันทึกขออนุมต
ั โิ ดยระบุวตั ถุประสงค์และชื่อบุคคล/หน่วยงานผูร้ บั บริจาคหรือรับการสนับสนุนอย่าง
ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ หนังสือขอรับการบริจาค/การสนับสนุน เพื่อนาเสนอผูม้ อี านาจของ
บริษทั พิจารณาอนุมตั กิ ่อนดาเนินการ และจะต้องรวบรวมและติดตามเอกสารหลักฐานการรับเงินบริจาค/เงิน
สนับสนุนทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อการบันทึกและการตรวจสอบจากบริษทั
4.3. นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง
 บริษท
ั มีความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่มนี โยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระทาการอันเป็ นการ
ฝั กใฝ่ พรรคการเมืองหรือกลุม่ การเมืองใดๆ
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บุคลากรของบริษทั มีหน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
 บุคลากรของบริษท
ั สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ในนามส่วนตัว โดยจะต้องไม่กระทบกับเวลาและ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบริษทั ไม่แสดงความคิดเห็นหรือวิธใี ด ๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษทั มีสว่ น
เกีย่ วข้องหรือสนับสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใด ๆ
 บุคลากรของบริษท
ั ต้องไม่ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั หรือให้บริการในนามของบริษทั เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
การเมือง หรือกระทาการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษทั มีสว่ นเกีย่ วข้องหรือให้การสนับสนุนพรรค
การเมืองหรือกลุ่มการเมืองใด ๆ
 ในกรณีทม
่ี พี รรคการเมืองติดต่อขอเช่าใช้สถานที่ จะต้องดาเนินการตามระเบียบปฏิบตั ติ ่าง ๆ ของบริษทั ที่
เกีย่ วข้องกับกระบวนการขายหรือการให้เช่าพืน้ ที่ และต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูท้ ม่ี อี านาจตามระเบียบ
อานาจอนุมตั ดิ าเนินการของบริษทั โดยไม่เอือ้ ประโยชน์ต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็ นกรณี
พิเศษ และจะต้องยึดถือแนวปฏิบตั เิ ดียวกันกับทุกพรรคการเมืองด้วยความโปร่งใส และเป็ นธรรม
 บุคลากรของบริษท
ั ต้องไม่ใช้อานาจหน้าทีเ่ พื่อชีช้ วน กดดัน หรือบังคับเพื่อนร่วมงานหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้
สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทัง้ นี้ เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันนาไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างทัวถึ
่ งทัง้ องค์กร บริษัทต้องจัดให้มี
กระบวนการสนับสนุนเพื่อป้ องกันการเกิดทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ พียงพอ ได้แก่ กระบวนการในการตรวจสอบงานขายและ
การตลาด การจัดซือ้ จัดจ้าง การบริหารทุนมนุษย์ การเงินและการบัญชี เป็ นต้น โดยกาหนดให้ระเบียบปฏิบตั ภิ ายใน
องค์กรต้องมีการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมการป้ องกันการเกิดทุจริตคอร์รปั ชันอย่างมีประสิทธิภาพ


5. กระบวนการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
กระบวนการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและบัญชีของบริษทั ต้องเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
สาหรับแนวทางการดาเนินการเกีย่ วกับการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณและนโยบาย
การกากับดูแลกิจการ ประกาศ ระเบียบ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง

6. การสื่อสารและการฝึ กอบรม
6.1. การสื่อสาร
 จัดให้มก
ี ารสือ่ สารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้แก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องรับทราบ
ประกอบด้วย กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั อื่นทีบ่ ริษทั มีอานาจในการควบคุม
ตัวแทนทางธุรกิจ และคู่คา้
 จัดให้มก
ี ารสือ่ สารบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้
สือ่ สารนโยบายเกีย่ วกับการไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่
ปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน แม้วา่ การกระทานัน้ จะทาให้บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน
 จัดให้มก
ี ารเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกีย่ วกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั
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ทัง้ นี้ เมื่อมีการจัดทาหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง ให้มกี ารสื่อสารและเปิ ดเผยข้อมูลทุกครัง้ ตามช่อง
ทางการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ อินทราเน็ต สือ่ สิง่ พิมพ์ แผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
6.2. การฝึ กอบรม
 จัดให้มก
ี ารปฐมนิเทศและฝึกอบรมเกีย่ วกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้แก่กรรมการ
พนักงาน และผูบ้ ริหาร
 สนับสนุ นให้กรรมการและผูบ
้ ริหารมีสว่ นในการให้ความรูแ้ ก่พนักงาน เพื่อเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ าม
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
7. การแจ้ งเบาะแสและการขอรับคาแนะนา
7.1. การแจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้งเบาะแส
บริษัท ฯ ได้กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับนี้ข้นึ มาใช้
ปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงาน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ทีแ่ จ้งข้อมูลหรือ
ให้เบาะแสเกีย่ วกับการกระทาผิด หรือทุจริตต่อบริษทั ฯ
7.1.1. การแจ้งเบาะแส
- ผูบ้ งั คับบัญชาในทุกระดับ
- หัวหน้าสูงสุดของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
- ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
7.1.2. ช่องทางการแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ ได้กาหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถ
ดาเนินการได้ ดังนี้
- สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- ผ่านช่องทางอีเมลของบริษทั คือ thaisugar@tstegroup.com หรือ
- ผ่านช่องทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ที่ hr@tstegroup.com
ทางไปรษณีย์
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สาโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
- ตูร้ บั หนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสทีบ่ ริษทั กาหนดขึน้ หรือ
- แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการบริษทั ที่ secretary@tstegroup.com
ทางไปรษณีย์
เลขานุการบริษทั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สาโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
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-

-

ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ)
ทางไปรษณีย์
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด(มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สาโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ในกรณีท่ผี ู้ร้องเรียนเลือ กที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชดั เจน
เพีย งพอที่แ สดงให้เ ห็น ว่ า มีเ หตุ อ ัน ควรเชื่อ ว่ า มีก ารกระท าที่เ ป็ น การฝ่ าฝื น กฎหมาย กฎระเบีย บ
ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และการทุจริตหรือคอร์รปั ชัน

ทัง้ นี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็ นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถ
ร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทาให้บริษทั
สามารถแจ้งผลการดาเนินการ หรือรายละเอียดเพิม่ เติมในเรื่องทีร่ อ้ งเรียนให้ทราบได้
7.2. การเก็บรักษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้ท่แี จ้งเบาะแสหรือผู้ท่รี ้องเรียน โดยผู้ให้ขอ้ มูลเบาะแสนัน้ เชื่อโดยสุจริตใจว่าเรื่องที่
ร้องเรียนหรือแจ้งนัน้ เป็ นความจริง และไม่ได้กระทาไปเพราะมีเจตนากลันแกลั
่
ง ใส่รา้ ย หรือจงใจทาให้ผถู้ ูกกล่าวหา
ต้องได้รบั ความเสียหาย เสือ่ มเสียชื่อเสียงหรือประวัตกิ ารทางานแล้วนัน้ บริษทั ฯ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจะเก็บข้อมูลเกีย่ วกับ
ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือผูท้ ร่ี อ้ งเรียนไว้เป็ นความลับ
7.3. การคุ้มครองพนักงาน
ในกรณีทผ่ี ทู้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือผูท้ ร่ี อ้ งเรียนโดยสุจริต เป็ นพนักงานหรือพนักงานของบริษทั ในเครือ พนักงานผู้
นัน้ จะได้รบั การคุม้ ครองให้ไม่ได้รบั ผลกระทบต่อหน้าทีก่ ารงานและความมันคงในการท
่
างาน
ทัง้ นี้ บริษัทจะไม่ลดตาแหน่ ง หรือลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชัน แม้ว่าการ
กระทานัน้ จะทาให้บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
7.4. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต
การแจ้งร้องเรียนหรือให้ขอ้ มูลเบาะแสใดๆ ที่ไม่เป็ นความจริงซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่เป็ นการกระทาโดย
สุจริต พนักงานผูแ้ จ้งร้องเรียนโดยไม่สจุ ริตจะต้องถูกลงโทษทางวินยั ตามข้อบังคับเกีย่ วกับการทางานของบริษทั ฯ และ
อาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายหากบริษทั ฯ ได้รบั ความเสียหายจากการกระทาดังกล่าว
7.5. การขอรับคาแนะนา
หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียใดๆ มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับนโยบายและมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน สามารถซักถามหรือขอรับคาแนะนาเบือ้ งต้นได้ท่ี
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สานักเลขานุการบริษทั
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
90 หมูท่ ่ี 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์
(02) 183-4567 ต่อ 4012
อีเมล
secretary@tstegroup.com
8. การดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตาม
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันจะได้รบั การนาไปปฏิบตั อิ ย่างทัวถึ
่ งทัง้ องค์กร และมี
การกากับดูแลทีช่ ดั เจน บริษทั จึงกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้
8.1 คณะกรรมการบริษทั :
 จัดให้มน
ี โยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปั จจัย
เสีย่ ง โดยทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
 ก าหนดขอบเขตของมาตรการต่ อ ต้า นการทุ จ ริต คอร์ร ป
ั ชันที่เ พีย งพอ สนับ สนุ น และกากับดูแลให้บริษัท
ดาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วเนื่องกับมาตรการดังกล่าว
 พิจารณารายงานเกีย
่ วกับการดาเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
 พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกีย
่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อกากับดูแลให้มกี ารดาเนินการทีท่ นั ต่อสถานการณ์
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ:
 สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมินความเสีย
่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 พิจารณารายงานเกีย
่ วกับการดาเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
 พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกีย
่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อกากับดูแลให้มกี ารดาเนินการทีท่ นั ต่อสถานการณ์
8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:
 สอบทานการประเมินความเสีย
่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 กากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ได้ปฏิบตั ภิ าระหน้าทีต่ าม
กฏหมายประเทศไทย
8.4 ฝ่ ายจัดการ:
 จัด ให้ม ีก ารประเมิน ความเสี่ย งด้า นการทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน รวมทัง้ ทบทวนมาตรการจัด การความเสี่ย งให้
เหมาะสมอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
 จัด ให้ม ีก ลไกและระบบควบคุ ม ภายในที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น การตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
 นาเสนอประเด็นเร่งด่วนเกีย
่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทั
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จัดให้มกี ารรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่างสม่าเสมอ
 สนับสนุ นให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบต
ั ติ ามนโยบายและมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน
8.5 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล:
 จัดให้มก
ี ระบวนการบริหารทุนมนุษย์ทส่ี ะท้อนความมุ่งมันของบริ
่
ษทั ต่อการปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
 สือ
่ สารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องอย่างทัวถึ
่ ง
 ติดตามและจัดเก็บแบบรับทราบและถือปฏิบต
ั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทีบ่ ุคลากรของบริษทั
ลงนามแล้ว
8.6 หน่ วยงานตรวจติ ดตาม (Compliance Unit):
 การประเมินความเสีย
่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในด้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน และก่อนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ แจ้งและติดตามผลกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าฝ่ ายจัดการได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขในประเด็นดังกล่าวแล้ว
 จัดทารายงานเกีย
่ วกับการดาเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
8.7 สานักเลขานุการบริษทั :
 ประสานงานกับหน่ วยงานกากับดูแล แลกเปลีย
่ นความรูก้ บั หน่ วยงานอื่น เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนางานด้านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
 ประสานงานและสื่อสารขอบเขตมาตรการที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนาไป
ดาเนินการ
 ให้คาแนะนาเกีย
่ วกับนโยบายและมาตรการต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในเบือ้ งต้น รวมทัง้ ประสานงานหรือ
หารือกับฝ่ ายงานอื่นๆ ทีอ่ าจเกีย่ วข้องในการให้คาแนะนาทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน


9. บทลงโทษ
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันถือเป็ นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบตั งิ าน กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และบุคลากรของบริษัทและบริษทั ย่อยทุกคนทีไ่ ม่ปฏิบตั ิตามย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ระเบียบของบริษทั กฎบัตร และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจรวมถึงการเลิกจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิ กายน 2563

(นายปรีชา อรรถวิภชั น์)
ประธานกรรมการบริษทั
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