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สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

เร่ือง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั ของกลุ่มบริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล (“TSTE”) 

 

 บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) (“TSTE”) ใหค้วามส าคญัและยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างมี
คุณธรรม ซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี  และ
ปฏบิตัติามกฏหมายในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได ้
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต คอร์รปัชนั จะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  
รวมถงึเป็นอุปสรรคของการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิและของประเทศ ดงันัน้ เพื่อใหป้ระเทศของ
เราเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื บรษิัทฯ จงึได้เขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต และบริษัทได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนั ตลอดจนมาตรการต่อต้านการทุจรติ      
คอรร์ปัชนั รวมถงึคู่มอืบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คลากร
ทุกคนของบรษิทัยดึถอืในการปฏบิตัิงาน ตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบเจตนารมณ์และแนวทางการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
 

บริษัทฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนั และหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท ที่จะปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม จะเป็นรากฐานที่ส าคญัในการด าเนินธุรกจิและประเทศใหเ้ตบิโต
อย่างยัง่ยนืสบืไป 

 
 
 
 
 
 
        
       (นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ)์ 
      ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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2. ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

 

บริษทั หมายถงึ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) (“TSTE”) 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม หมายถงึ บรษิทัตามความหมายของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

บุคลากรของบริษทั หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั 

กรรมการ หมายถงึ กรรมการของบรษิทั 

ผูบ้ริหาร หมายถงึ ผูบ้รหิารของบรษิทัตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการขึน้ไป  

พนักงาน หมายถึง พนักงานล าดบัถดัลงมาจากผู้บรหิาร ทัง้ที่เป็นพนักงานประจ า พนักงานสญัญาจ้างพเิศษ และ
พนกังานชัว่คราวของบรษิทั 

คู่ค้า หมายถงึ ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารใหก้บับรษิทั ผูอ้อกแบบ ทีป่รกึษา ผูร้บัเหมา ผู้รบัเหมาช่วง 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า ภาครฐั ตลอดจนองค์กรและผู้ที่
เกีย่วขอ้งอื่นๆ ในสงัคม 

เจ้าหน้าท่ีของรฐั หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้
ความหมายรวมถงึเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาดว้ย 

การทุจริตคอร์รปัชัน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การมอบ การเรียกร้อง การให้ หรือการรับสินบนหรือ
ผลประโยชน์ในรูปของเงนิ หรอืประโยชน์อื่นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรอืโดยอ้อม หรอืการกระท าพฤตกิรรมใดๆ ที่ส่อไป
ในทางทุจรติคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบกบับุคคล/นิตบิุคคลอื่น เจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานบรกิารของรฐั หรอืผูม้สี่วนได้
เสยีใด ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ธุรกจิหรอืเพื่อรกัษาหรอืแนะน าธุรกจิใหก้บับรษิทัใดโดยเฉพาะ หรอืเพื่อรกัษาผลประโยชน์อื่น
ใดทีไ่ม่ถูกตอ้งตามกฎหมายไทยหรอืไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีหรอืก่อใหเ้กดิ
การใชอ้ านาจอย่างไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัฯ หา้มและบุคลากรของบรษิทัและบรษิทัย่อยทุกคนไม่ใหเ้รยีกรอ้ง ด าเนินการ 
หรอืยอมรบัการคอรร์ปัชนั เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถงึ การช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืในรปูแบบอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรอืโดยออ้ม เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การให้สิง่ของหรือบริการ การโฆษณาสนับสนุนพรรคการเมอืง      
การบริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมืองในลกัษณะก่อให้เกดิ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมชิอบ เป็นตน้ 
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3. นโยบายต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชนั 

 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสและมคีุณธรรม บรษิทัฯ จงึหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานของบรษิทัเรยีกรอ้ง ด าเนินการ หรอืยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรอืบุคคลใด ๆ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทีธุ่รกจิของบรษิทัเขา้ไป
เกีย่วขอ้ง กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนตอ้งร่วมกนัส่งเสรมิค่านิยมความซื่อสตัยส์ุจรติ และความรบัผดิชอบ
ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร ทัง้นี้ ใหน้โยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัมเีน้ือหาครอบคลุมถงึการด าเนินการของบรษิทัใน
เรื่องดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิทัและจดัท ามาตรการปฏบิตัทิี่
สอดคลอ้งกบัความเสีย่งนัน้ โดยมกีารทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

2. บรษิทัจดัท าขัน้ตอนปฏบิตัซิึง่มรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอต่อการน าไปปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายนี้และ
สามารถป้องกนัการเกดิทุจรติคอรร์ปัชนัในการด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. บรษิทัจดัใหม้กีารปฐมนิเทศและการฝึกอบรมใหแ้กบุ่คลากร เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบาย 
มาตรการ และขัน้ตอนปฏบิตัใินการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

4. บรษิทัจดัใหม้รีะบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเพื่อใหม้ัน่ใจใน
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั ซึง่ครอบคลุมถงึกระบวนการเกบ็
บนัทกึขอ้มลูทางการเงนิ การบญัช ีกระบวนการบรหิารทุนมนุษย ์และกระบวนการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การปฏบิตังิานของบรษิทั 

5. บรษิทัจดัใหม้กีารรายงาน การตดิตาม และการทบทวนเกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัชนั โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการทีเ่หมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่านโยบายมคีวามครบถว้น 
เพยีงพอ และทนัต่อสภาวการณ์ 

6. บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางในการสือ่สารทีป่ลอดภยัใหบุ้คลากรของบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายสามารถ
ขอค าแนะน า แจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืรอ้งเรยีนกรณีเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชนั โดยมมีาตรการ
คุม้ครองสทิธใิหแ้ก่บุคคลดงักล่าว 

7. บรษิทัจดัใหม้กีารสือ่สารนโยบายในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั 
เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัติามในวงกวา้ง รวมถงึการแจง้ใหบ้รษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัอื่นทีบ่รษิทัมี
อ านาจในการควบคุม และตวัแทนทางธุรกจิ น านโยบายในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของบรษิทั
ไปปฏบิตั ิ

8. บรษิทัสง่เสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ และแนวปฏบิตัทิีด่รีะหว่างบรษิทัอื่นทีอ่ยูใ่น
อุตสาหกรรมเดยีวกนักบับรษิทั รวมทัง้ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏบิตัแิละเขา้ร่วมใน
กจิกรรมต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัซึง่จดัขึน้โดยบรษิทั สมาคม หอการคา้ หรอืหน่วยงานก ากบัดแูล
อื่นๆ 
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4. มาตรการปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อป้องกนัความเสีย่งดา้นทุจรติคอรร์ปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้ต่อบรษิทั กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั
ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายดงัต่อไปนี้  

 
4.1. นโยบายการรบัและให้ของขวญั บริการต้อนรบั การเลีย้งรบัรอง หรอืประโยชน์อ่ืนๆ 
การรบัและใหข้องขวญั บรกิารตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง หรอืประโยชน์อื่นใด สามารถกระท าไดโ้ดยตอ้งมลีกัษณะ
ดงัต่อไปนี้ 

 ด าเนินการในนามบรษิทัอย่างถกูตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส 
 ไม่ขดัต่อหลกัศลีธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั รวมถงึหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ 

และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถิน่ 
 ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรบัการทจุรติคอรร์ปัชนั 
 ไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ของบรษิทั 
 หา้มรบัหรอืใหข้องขวญั บรกิารตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง หรอืประโยชน์อื่น ๆ ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม หาก

การกระท าเหล่านัน้มผีลต่อการด าเนินงานของบรษิทั 
 ในกรณีทีพ่นกังานตกอยู่ในสถานการณ์ทีเ่ป็นภยัคุกคามต่อร่างกายหรอืเชื่อว่าชวีติของตนเองก าลงัตกอยู่ใน

อนัตราย พนกังานอาจจะพจิารณาจ่ายเงนิหรอืประโยชน์อื่นใดได ้โดยจะตอ้งจดัท าเอกสารเป็นลายลกัษณ์
อกัษรในภายหลงัเพื่อรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาและส านกัตรวจสอบภายใน โดยวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของ
การจ่ายเงนิดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการบนัทกึขอ้มลูไวอ้ย่างถูกตอ้งชดัเจน 
 

4.2. นโยบายการบริจาคเพื่อการกศุลหรอืเงินสนับสนุน 
การบรจิาคเพื่อการกุศลหรอืเงนิสนบัสนุนทุกประเภทตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 

 ด าเนินการในนามบรษิทัอย่างถกูตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศลีธรรม เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั รวมถงึหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม หรอืกจิกรรมเพื่อสง่เสรมิการพฒันาสูค่วามยัง่ยนืของ
บรษิทั หรอืเป็นกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม ทัง้นี้ ควรมหีลกัเกณฑ ์และแผนงานทีช่ดัเจน โดย
ด าเนินการตามขัน้ตอนและระเบยีบของบรษิทั 

 ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรบัการทจุรติคอรร์ปัชนั 
 ไม่มวีตัถุประสงคแ์อบแฝงเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบหรอืสรา้งแรงจงูใจในการเอือ้ประโยชน์ทางธุรกจิ 
 ไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ของบรษิทั 
 ตอ้งจดัท าบนัทกึขออนุมตัโิดยระบุวตัถุประสงคแ์ละชื่อบคุคล/หน่วยงานผูร้บับรจิาคหรอืรบัการสนบัสนุนอย่าง

ชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิหนงัสอืขอรบัการบรจิาค/การสนบัสนุน เพื่อน าเสนอผูม้อี านาจของ
บรษิทัพจิารณาอนุมตักิ่อนด าเนินการ และจะตอ้งรวบรวมและตดิตามเอกสารหลกัฐานการรบัเงนิบรจิาค/เงนิ
สนบัสนุนทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อการบนัทกึและการตรวจสอบจากบรษิทั 
 

4.3. นโยบายการมีส่วนรว่มทางการเมือง 
 บรษิทัมคีวามเป็นกลางทางการเมอืง ไม่มนีโยบายใหก้ารชว่ยเหลอืทางการเมอืงหรอืกระท าการอนัเป็นการ

ฝักใฝ่พรรคการเมอืงหรอืกลุ่มการเมอืงใดๆ 
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 บุคลากรของบรษิทัมหีน้าที ่สทิธ ิและเสรภีาพตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 บุคลากรของบรษิทัสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงไดใ้นนามสว่นตวั โดยจะตอ้งไม่กระทบกบัเวลาและ

การปฏบิตัหิน้าทีข่องบรษิทั ไมแ่สดงความคดิเหน็หรอืวธิใีด ๆ อนัก่อใหเ้กดิความเขา้ใจว่าบรษิทัมสีว่น
เกีย่วขอ้งหรอืสนบัสนุนพรรคการเมอืงหรอืกลุ่มการเมอืงใด ๆ 

 บุคลากรของบรษิทัตอ้งไม่ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัหรอืใหบ้รกิารในนามของบรษิทัเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืทาง
การเมอืง หรอืกระท าการใด ๆ อนัก่อใหเ้กดิความเขา้ใจว่าบรษิทัมสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืใหก้ารสนบัสนุนพรรค
การเมอืงหรอืกลุ่มการเมอืงใด ๆ 

 ในกรณีทีม่พีรรคการเมอืงตดิต่อขอเช่าใชส้ถานที ่จะตอ้งด าเนินการตามระเบยีบปฏบิตัต่ิาง ๆ ของบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกบักระบวนการขายหรอืการใหเ้ช่าพืน้ที ่และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูท้ีม่อี านาจตามระเบยีบ
อ านาจอนุมตัดิ าเนินการของบรษิทั โดยไม่เอือ้ประโยชน์ต่อพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่งเป็นกรณี
พเิศษ และจะตอ้งยดึถอืแนวปฏบิตัเิดยีวกนักบัทุกพรรคการเมอืงดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 บุคลากรของบรษิทัตอ้งไม่ใชอ้ านาจหน้าทีเ่พื่อชีช้วน กดดนั หรอืบงัคบัเพื่อนร่วมงานหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้
สนบัสนุนกจิกรรมใด ๆ ทางการเมอืงไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ทัง้นี้ เพื่อใหม้าตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัน าไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างทัว่ถงึทัง้องคก์ร บรษิัทตอ้งจดัใหม้ี
กระบวนการสนบัสนุนเพื่อป้องกนัการเกดิทุจรติคอรร์ปัชนัทีเ่พยีงพอ ไดแ้ก่ กระบวนการในการตรวจสอบงานขายและ
การตลาด การจดัซือ้จดัจา้ง การบรหิารทุนมนุษย ์การเงนิและการบญัช ีเป็นตน้ โดยก าหนดใหร้ะเบยีบปฏบิตัภิายใน
องคก์รตอ้งมกีารควบคมุภายในทีค่รอบคลุมการป้องกนัการเกดิทุจรติคอรร์ปัชนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
 
5. กระบวนการบนัทึกและเกบ็รกัษาขอ้มลู 

กระบวนการบนัทกึและเกบ็รกัษาขอ้มลูทางการเงนิและบญัชขีองบรษิทัตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยมรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างประสทิธภิาพและเชื่อถอืได้
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส าหรบัแนวทางการด าเนินการเกีย่วกบัการบนัทกึและเกบ็รกัษาขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบาย
การก ากบัดแูลกจิการ ประกาศ ระเบยีบ และนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

6. การส่ือสารและการฝึกอบรม 

6.1. การส่ือสาร 
 จดัใหม้กีารสือ่สารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัใหแ้ก่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งรบัทราบ 

ประกอบดว้ย กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัอื่นทีบ่รษิทัมอี านาจในการควบคุม 
ตวัแทนทางธุรกจิ และคู่คา้ 

 จดัใหม้กีารสือ่สารบทลงโทษหากไม่ปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั รวมทัง้
สือ่สารนโยบายเกีย่วกบัการไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานที่
ปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชนั แมว้า่การกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังาน 

 จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนเกีย่วกบันโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิทั 
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ทัง้นี้ เมื่อมกีารจดัท าหรอืปรบัปรุงนโยบายและมาตรการทีเ่กีย่วขอ้ง ใหม้กีารสื่อสารและเปิดเผยขอ้มลูทุกครัง้ตามช่อง
ทางการสือ่สารทีเ่หมาะสม อาท ิจดหมาย อเีมล เวบ็ไซต ์อนิทราเน็ต สือ่สิง่พมิพ ์แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
 

6.2. การฝึกอบรม 
 จดัใหม้กีารปฐมนิเทศและฝึกอบรมเกีย่วกบันโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัใหแ้ก่กรรมการ 

พนกังาน และผูบ้รหิาร 
 สนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้รหิารมสีว่นในการใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน เพื่อเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการปฏบิตัติาม

นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 
 

7. การแจ้งเบาะแสและการขอรับค าแนะน า      
 

7.1. การแจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้งเบาะแส 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบบันี้ขึ้นมาใช้

ปฏบิตั ิเพื่อเป็นการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนักงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทั ทีแ่จง้ขอ้มูลหรอื
ใหเ้บาะแสเกีย่วกบัการกระท าผดิ หรอืทุจรติต่อบรษิทัฯ 

7.1.1. การแจ้งเบาะแส 
- ผูบ้งัคบับญัชาในทุกระดบั 
- หวัหน้าสงูสดุของฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
- ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1.2. ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
บริษัทฯ ได้ก าหนดวิธีการและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถ
ด าเนินการได ้ดงันี้ 

- สามารถรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
- ผ่านช่องทางอเีมลของบรษิทั คอื thaisugar@tstegroup.com หรอื 
- ผ่านช่องทางฝ่ายทรพัยากรบุคคล ที ่hr@tstegroup.com  

ทางไปรษณีย ์  
ฝ่ายทรพัยากรบุคคล บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั(มหาชน) 
เลขที ่90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย ต.ส าโรงกลาง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

- ตูร้บัหนงัสอืรอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแสทีบ่รษิทัก าหนดขึน้ หรอื 
- แจง้ผ่านช่องทางอเีมลของเลขานุการบรษิทั ที ่secretary@tstegroup.com  

ทางไปรษณีย ์  
เลขานุการบรษิทั บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย ต.ส าโรงกลาง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
 

mailto:thaisugar@tstegroup.com%20หรือ
mailto:hr@tstegroup.com
mailto:secretary@tstegroup.com
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- สง่จดหมายถงึ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึง่เป็นกรรมการอสิระ)   
ทางไปรษณีย ์  
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั(มหาชน) 
เลขที ่90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย ต.ส าโรงกลาง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

- ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลกัฐานที่ชดัเจน
เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และการทุจรติหรอืคอรร์ปัชนั 

 
ทัง้นี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็นความลบัที่สุดและผู้ร้องเ รียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถ

ร้องเรยีนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตวัตนผู้ร้องเรยีน แต่หากเปิดเผยตนเองจะท าใหบ้รษิทั 
สามารถแจง้ผลการด าเนินการ หรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิในเรื่องทีร่อ้งเรยีนใหท้ราบได้ 
 

7.2. การเกบ็รกัษาความลบั 

 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรอืผู้ที่ร้องเรยีน โดยผู้ให้ขอ้มูลเบาะแสนัน้เชื่อโดยสุจรติใจว่าเรื่องที่
รอ้งเรยีนหรอืแจง้นัน้เป็นความจรงิ และไม่ไดก้ระท าไปเพราะมเีจตนากลัน่แกลงั ใส่รา้ย หรอืจงใจท าใหผู้ถู้กกล่าวหา
ตอ้งไดร้บัความเสยีหาย เสือ่มเสยีชื่อเสยีงหรอืประวตักิารท างานแลว้นัน้ บรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบั
ผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืผูท้ีร่อ้งเรยีนไวเ้ป็นความลบั 

 

7.3. การคุ้มครองพนักงาน 

 ในกรณีทีผู่ท้ ีแ่จง้เบาะแสหรอืผูท้ีร่อ้งเรยีนโดยสุจรติ เป็นพนักงานหรอืพนักงานของบรษิทัในเครอื พนักงานผู้
นัน้จะไดร้บัการคุม้ครองใหไ้ม่ไดร้บัผลกระทบต่อหน้าทีก่ารงานและความมัน่คงในการท างาน 

 ทัง้นี้ บรษิัทจะไม่ลดต าแหน่ง หรอืลงโทษ หรอืให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏเิสธการคอร์รปัชนั แม้ว่าการ
กระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

 

7.4. การรอ้งเรียนโดยไม่สุจริต 

 การแจ้งร้องเรยีนหรอืให้ขอ้มูลเบาะแสใดๆ ที่ไม่เป็นความจรงิซึ่งหากพสิูจน์ได้ว่าไม่ใช่เป็นการกระท าโดย
สจุรติ พนกังานผูแ้จง้รอ้งเรยีนโดยไม่สจุรติจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทัฯ และ
อาจถูกด าเนินคดตีามกฎหมายหากบรษิทัฯ ไดร้บัความเสยีหายจากการกระท าดงักล่าว 

 

7.5. การขอรบัค าแนะน า 
หากกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีใดๆ มขีอ้สงสยัเกีย่วกบันโยบายและมาตรการต่อตา้น

การทุจรติคอรร์ปัชนั สามารถซกัถามหรอืขอรบัค าแนะน าเบือ้งตน้ไดท้ี่ 



  

 

10 Version TSTE-CAC.2020 

 
 

ส านักเลขานุการบริษทั 
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90 หมูท่ี ่1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจา้สมงิพราย ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 
โทรศพัท ์
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8. การดแูลให้มีการปฏิบติัตาม 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่านโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัจะไดร้บัการน าไปปฏบิตัอิย่างทัว่ถงึทัง้องคก์ร และมี
การก ากบัดแูลทีช่ดัเจน บรษิทัจงึก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคคลหรอืหน่วยงานดงัต่อไปนี้ 

8.1 คณะกรรมการบริษทั: 
 จดัใหม้นีโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัทีเ่ป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและปัจจยั

เสีย่ง โดยทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 ก าหนดขอบเขตของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนัที่เพียงพอ สนับสนุนและก ากบัดูแลให้บริษัท

ด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วเน่ืองกบัมาตรการดงักล่าว 
 พจิารณารายงานเกีย่วกบัการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 
 พจิารณาประเดน็เร่งด่วนเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อก ากบัดแูลใหม้กีารด าเนินการทีท่นัต่อสถานการณ์ 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ: 
 สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั ให้

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 พจิารณารายงานเกีย่วกบัการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 
 พจิารณาประเดน็เร่งด่วนเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อก ากบัดแูลใหม้กีารด าเนินการทีท่นัต่อสถานการณ์ 

8.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง:  
 สอบทานการประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 ก ากบัดูแลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัไดป้ฏบิตัภิาระหน้าทีต่าม

กฏหมายประเทศไทย 
8.4 ฝ่ายจดัการ: 

 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทัง้ทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้
เหมาะสมอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

 จัดให้มีกลไกและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายและ
มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 

 น าเสนอประเดน็เร่งด่วนเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชนั (ถ้าม)ี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรษิทั 

mailto:co.secretary@centralpattana.co.th
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 จดัใหม้กีารรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ 

 สนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตระหนกัถงึความส าคญัในการปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่อต้าน
การทุจรติคอรร์ปัชนั 

8.5 ฝ่ายทรพัยากรบุคคล: 
 จดัใหม้กีระบวนการบรหิารทุนมนุษยท์ีส่ะทอ้นความมุ่งมัน่ของบรษิทัต่อการปฏิบตัติามนโยบายและมาตรการ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 
 สือ่สารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งอย่างทัว่ถงึ 
 ตดิตามและจดัเกบ็แบบรบัทราบและถอืปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัทีบุ่คลากรของบรษิทั

ลงนามแลว้ 
8.6 หน่วยงานตรวจติดตาม (Compliance Unit): 

 การประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในด้านการทุจรติ
คอรร์ปัชนั และก่อนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้แจง้และตดิตามผลกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายจดัการไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขในประเดน็ดงักล่าวแลว้   

 จดัท ารายงานเกีย่วกบัการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

8.7 ส านักเลขานุการบริษทั: 
 ประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดแูล แลกเปลีย่นความรูก้บัหน่วยงานอื่น เพื่อน าขอ้มลูมาพฒันางานดา้นการ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 
 ประสานงานและสื่อสารขอบเขตมาตรการที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้งน าไป

ด าเนินการ 
 ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบันโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัในเบือ้งต้น รวมทัง้ประสานงานหรอื

หารอืกบัฝ่ายงานอื่นๆ ทีอ่าจเกีย่วขอ้งในการใหค้ าแนะน าทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน 
 

 9. บทลงโทษ 
 
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัถอืเป็นสว่นหนึ่งของวนิัยในการปฏบิตังิาน กรรมการ ผูบ้รหิาร 

พนักงาน และบุคลากรของบรษิัทและบรษิทัย่อยทุกคนทีไ่ม่ปฏบิตัิตามย่อมถูกสอบสวนและพจิารณาโทษทางวนิัยตาม
ระเบยีบของบรษิทั กฎบตัร และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจรวมถงึการเลกิจา้ง 
 
        
       ประกาศ ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
                    (นายปรชีา อรรถวภิชัน์) 
                   ประธานกรรมการบรษิทั 


