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นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและทุจริ ต (Whistleblower Policy)
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากัด(มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) และบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี มีความโปร่งใส ซือสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจน
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนันคณะกรรมการบริษทั จึงได้กาํ หนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการ
กระทําผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับนีขึนมาใช้ปฏิบตั ิ เพือเป็ นการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงาน
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ทีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกียวกับการกระทําผิด หรือทุจริตต่อบริษทั ฯ
1. วัตถุประสงค์
1.1 สนับสนุ นให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่ างๆ
สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริตใดๆ ทีเกียวข้องกับบริษทั ฯ
1.2 กําหนดช่องทางทีปลอดภัยและเป็ นความลับในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต เพือ
ปกป้องบุคคลใดก็ตามให้สามารถให้ขอ้ มูลในเรืองทีตนเป็ นกังวลได้อย่างมันใจ
1.3 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต รวมทัง ให้ความร่วมมือหรือความ
ช่วยเหลือใดๆ แก่ผรู้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลียนแปลงตําแหน่ งงาน ลักษณะงาน สถานที
ทํางาน พนักงงานไล่ออก การหยุดดําเนินธุรกรรมทางการค้าต่างๆ และกระทําการอืนใดทีมีลกั ษณะการปฏิบตั ไิ ม่เป็ น
ธรรมหรือผลเสียหายแก่ผแู้ จ้งเบาะแสโดยชือผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสและข้อมูลทีแจ้งจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ
2. คํานิ ยาม
2.1 บริษทั ฯ หมายถึง บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน) และบริษทั ย่อย ได้แก่บริษทั ที เอสคลังสินค้า จํากัด
บริษทั ทีเอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด บริษทั ทีเอสขนส่ง และโลจีสติกส์ จํากัด และบริษทั ทีเอสจี แอสเซ็ท จํากัด
2.2 พนักงงาน หมายถึง บุคลากรทุกคนของ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ
2.3 ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแส หมายถึง บุคคลทีเปิ ดเผยข้อมูลของการกระทําหรือการทุจริตหรือการผิดจรรยาบรรณ
ใดๆ ทีตนเองได้พบเห็น
2.4 ผูถ้ ูกร้องเรียน หมายถึง บุคคลทีถูกร้องเรียน หรือมีสว่ นเกียวข้องกับเรืองทีได้รอ้ งเรียน
3. ผูม้ ีสิทธิ รอ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแส
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ทีมีส่วนได้เสีย และบุคคลอืนๆ ทีพบเห็นการกระทําทีฝ่าฝื น
กฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย ประกาศ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการทุจริตหรือ
คอร์รปั ชัน
4. ในกรณี ผแู้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน มีข้อร้องเรียน ให้ส่งข้อเรืองร้องเรียนมายัง
4.1 ผูบ้ งั คับบัญชาในทุกระดับ
4.2 หัวหน้าสูงสุดของฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
4.3 ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
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5. วิ ธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
บริษทั ฯ ได้กาํ หนดวิธกี ารและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ซึงผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถดําเนินการได้
ดังนี
5.1 สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5.2 ผ่านช่องทางอีเมลล์ของบริษทั คือ thaisugar@tstegroup.com หรือ
5.3 ผ่านช่องทางฝา่ ยทรัพยากรบุคคล ที prasert@tstegroup.com
ทางไปรษณีย์
ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
เลขที 90 หมู่ 1 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
5.4 ตูร้ บั หนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสทีบริษทั กําหนดขึน หรือ
5.5 แจ้งผ่านช่องทางอีเมลล์ของเลขานุการบริษทั ที scretary@tstegroup.com
ทางไปรษณีย์
เลขานุการบริษทั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
เลขที 90 หมู่ 1 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
5.6 ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(ซึงเป็ นกรรมการอิสระ) มีทอยู
ี ่
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
เลขที 90 หมู่ 1 ถ.ปูเ่ จ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
5.7 ในกรณีทผูี ร้ อ้ งเรียนเลือกทีจะไม่เปิ ดเผยชือต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานทีชัดเจนเพียงพอทีแสดงให้
เห็นว่ามีเหตุ อนั ควรเชือว่ามีการกระทําทีเป็ นการฝ่าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และการทุจริตหรือคอร์รปั ชัน
ทังนี การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็ นความลับทีสุดและผูร้ ้องเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถร้องเรียนได้
มากกว่าหนึงช่องทาง และไม่จําเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผูร้ อ้ งเรียน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทําให้บริษทั สามารถแจ้งผล
การดําเนินการ หรือรายละเอียดเพิมเติมในเรืองทีร้องเรียนให้ทราบได้
6. ขันตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
6.1 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนและเบาะแสจะเป็ นผูด้ าํ เนินการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้บุคคล หรือหน่ วยงานทีไว้วางใจเป็ น
ผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อเท็จจริงและเบาะแสกระทําผิดหรือการทุจริตตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
โดยดําเนินการด้วยความเป็ นอิสระและเทียงธรรม รวมทัง บริษทั ฯ จะดําเนินการลงโทษทางวินัยหรือหรือดําเนินคดี
ทาง กฎหมายกับผูก้ ระทําผิด ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและทุจริต
6.2 ในกรณีทผูี บ้ งั คับบัญชาหรือผูร้ บั เรืองร้องเรียนรับทราบเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต รวมทังพบว่ามีการกระทํา
ผิดหรือทุจริตดังกล่าวเกิดขึนจริง ให้แจ้งฝ่ ายทรัพยากรบุคคลภายในภายใน 7 วัน เพือดําเนินการตามขันตอนการ
สอบสวนทีกําหนดไว้ และจัดทํารายงานสรุปส่งให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
6.3 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึงคนใดหรือผูท้ เกี
ี ยวข้องมาให้ขอ้ มูลหรือขอให้
จัดส่งเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องมาเพือตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ตามความเหมาะสมเป็ นแต่กรณีไป

-36.4 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นความจริง บริษทั ฯ จะมีมาตราการดําเนินการ ดังต่อไปนี
- ในกรณีทข้ี อร้องเรียนเป็ นเรืองทีบริษทั กระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณบริษทั โดยผู้
ร้องเรียนเสนอเรืองทีพบการกระทําผิดพร้อมความเห็น และกําหนดแนวทางในการปฏิบตั ทิ ถูี กต้องต่อผูม้ อี ํานาจ
ดําเนินการพิจารณา และในกรณีทเป็
ี นเรืองสําคัญ เช่น เป็ นเรืองทีกระทบต่อชือเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทาง
การเงินบริษทั ขัดแย้งกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษทั หรือเกียวข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นต้น ให้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบแจ้งเรืองดังกล่าวหรือข้อเท็จจริงและเสนอแนวทางในการดําเนินการ เพือเสนอ
เรืองต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเบืองต้น ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณารับทราบ
เพือดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
7. การคุ้มครองปกป้ องผูแ้ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสการกระทําผิดหรือทุจริต
7.1 ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถเลือกทีจะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจจะทําให้เกิดความ
เสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานทีชัดเจนเพียงพอทีแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควร
เชือว่ามีการกระทําทีเป็ นการฝ่าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเกิดขึน
รวมทัง การทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน อย่ า งไรก็ต ามหากเลือ กทีจะเปิ ด เผยตนเองก็จ ะทํา ให้ผู้แ จ้ง ข้อ ร้อ งเรีย นสามารถ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วยิงขึน
7.2 ข้อมูลทีเกียวข้อง บริษัทฯ ถือเป็ นความลับและจะเปิ ดเผยเท่าทีจําเป็ น โดยคํานึงความปลอดภัย และความเสียหาย
ของผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแสแหล่งทีมาของข้อมูลหรือบุคคลทีเกียวข้อง ทังนี ผูร้ บั ผิดชอบในทุกขันตอนจะต้องเก็บ
รักษาข้อมูลทีได้รบั รูช้ นความลั
ั
บสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอืนทีไม่เกียวข้อง หากฝา่ ฝืนถือเป็ นการกระทําผิดวินยั
7.3 บริษัทฯ จะให้ความคุม้ ครองและจะไม่ยนิ ยอมให้มกี ารข่มขู่ คุกคาม พนักงานหรือผู้รอ้ งเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสทีได้
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต รวมถึง ผูท้ ให้
ี ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวน
ด้วยเจตนาสุจริต
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับนีได้รบั การอนุ มตั ิจากทีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครังที 12/2561 เมือวันที 20 ธันวาคม 2561
ทังนี ให้มผี ลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 20 ธันวาคม 2561 เป็ นต้นไป
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