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นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) 

บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั(มหาชน) (“บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย  
 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีมคีวามโปร่งใส ซื�อสตัย ์และมจีรยิธรรม ตลอดจน

ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั ดงันั �นคณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้าํหนดนโยบายการแจง้เบาะแสการ

กระทําผดิและทุจรติ (Whistleblower Policy) ฉบบันี�ขึ�นมาใชป้ฏบิตั ิเพื�อเป็นการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนักงาน 

และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทั ที�แจง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บาะแสเกี�ยวกบัการกระทาํผดิ หรอืทุจรติต่อบรษิทัฯ 

 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1 สนับสนุนให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสยีต่างๆ 

สามารถรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ  

1.2 กําหนดช่องทางที�ปลอดภยัและเป็นความลบัในการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแสการกระทําผดิและการทุจรติ เพื�อ

ปกป้องบุคคลใดกต็ามใหส้ามารถใหข้อ้มลูในเรื�องที�ตนเป็นกงัวลไดอ้ย่างมั �นใจ 

1.3 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนหรอืผู้แจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต รวมทั �ง ให้ความร่วมมอืหรือความ

ช่วยเหลอืใดๆ แก่ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสไม่ใหถู้กคุกคาม ขม่ขู ่เปลี�ยนแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที�

ทาํงาน พนกังงานไล่ออก การหยุดดาํเนินธุรกรรมทางการคา้ต่างๆ และกระทาํการอื�นใดที�มลีกัษณะการปฏบิตัไิม่เป็น

ธรรมหรอืผลเสยีหายแก่ผูแ้จง้เบาะแสโดยชื�อผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสและขอ้มลูที�แจง้จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั 

 

2. คาํนิยาม 

2.1 บรษิทัฯ หมายถงึ บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั(มหาชน) และบรษิทัย่อย ไดแ้ก่บรษิทั ท ีเอสคลงัสนิคา้ จํากดั 

บรษิทั ทเีอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั บรษิทั ทเีอสขนสง่ และโลจสีตกิส ์จาํกดั และบรษิทั ทเีอสจ ีแอสเซท็ จาํกดั 

2.2 พนักงงาน หมายถึง บุคลากรทุกคนของ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึง 

กรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั 

2.3 ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแส หมายถงึ บุคคลที�เปิดเผยขอ้มูลของการกระทําหรอืการทุจรติหรอืการผดิจรรยาบรรณ

ใดๆ ที�ตนเองไดพ้บเหน็ 

2.4 ผูถู้กรอ้งเรยีน หมายถงึ บุคคลที�ถูกรอ้งเรยีน หรอืมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ไดร้อ้งเรยีน 

 

3. ผูมี้สิทธิรอ้งเรียนหรอืแจ้งเบาะแส 

กรรมการบรษิัท กรรมการชุดย่อย ผู้บรหิาร พนักงาน ผู้ที�มสี่วนได้เสยี และบุคคลอื�นๆ ที�พบเหน็การกระทําที�ฝ่าฝืน

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท นโยบาย ประกาศ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการทุจริตหรือ

คอรร์ปัชั �น 

4. ในกรณีผูแ้จ้งเบาะแส ผูร้อ้งเรียน มีข้อรอ้งเรียน ให้ส่งข้อเรื�องรอ้งเรียนมายงั 

4.1 ผูบ้งัคบับญัชาในทุกระดบั 

4.2 หวัหน้าสงูสดุของฝา่ยทรพัยากรบุคคล 

4.3 ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 



 
- 2 - 

 

5. วิธีการรอ้งเรียนและแจ้งเบาะแส 

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดวธิกีารและช่องทางการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส ซึ�งผูร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสสามารถดําเนินการได ้

ดงันี� 

5.1 สามารถรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5.2  ผ่านช่องทางอเีมลลข์องบรษิทั คอื thaisugar@tstegroup.com หรอื 

5.3 ผ่านช่องทางฝา่ยทรพัยากรบุคคล ที� prasert@tstegroup.com  

ทางไปรษณีย ์  

ฝา่ยทรพัยากรบุคคล บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 

เลขที� 90 หมู่ 1 ถ.ปูเ่จา้สมงิพราย ต.สาํโรงกลาง  

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

5.4 ตูร้บัหนงัสอืรอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแสที�บรษิทักาํหนดขึ�น หรอื 

5.5 แจง้ผ่านช่องทางอเีมลลข์องเลขานุการบรษิทั ที� scretary@tstegroup.com  

ทางไปรษณีย ์  

เลขานุการบรษิทั บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 

เลขที� 90 หมู่ 1 ถ.ปูเ่จา้สมงิพราย ต.สาํโรงกลาง  

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

5.6 สง่จดหมายถงึ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ(ซึ�งเป็นกรรมการอสิระ) มทีี�อยู ่

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 

เลขที� 90 หมู่ 1 ถ.ปูเ่จา้สมงิพราย ต.สาํโรงกลาง  

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

5.7 ในกรณีที�ผูร้อ้งเรยีนเลอืกที�จะไม่เปิดเผยชื�อต้องระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัฐานที�ชดัเจนเพยีงพอที�แสดงให้

เหน็ว่ามเีหตุอนัควรเชื�อว่ามกีารกระทําที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และการทุจรติหรอืคอรร์ปัชั �น 

ทั �งนี� การรอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแสจะถอืเป็นความลบัที�สุดและผูร้้องเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสสามารถรอ้งเรยีนได้
มากกว่าหนึ�งช่องทาง และไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรยีน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทําใหบ้รษิทั สามารถแจง้ผล
การดาํเนินการ หรอืรายละเอยีดเพิ�มเตมิในเรื�องที�รอ้งเรยีนใหท้ราบได ้
 

6. ขั �นตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง  

6.1 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนและเบาะแสจะเป็นผูด้าํเนินการตรวจสอบ หรอือาจมอบหมายใหบุ้คคล หรอืหน่วยงานที�ไวว้างใจเป็น

ผูต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและเบาะแสกระทําผดิหรอืการทุจรติตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี

โดยดาํเนินการดว้ยความเป็นอสิระและเที�ยงธรรม รวมทั �ง บรษิทัฯ จะดําเนินการลงโทษทางวนิัยหรอืหรอืดําเนินคดี

ทาง กฎหมายกบัผูก้ระทาํผดิ ตามนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิและทุจรติ 

6.2 ในกรณีที�ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูร้บัเรื�องรอ้งเรยีนรบัทราบเบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติ รวมทั �งพบว่ามกีารกระทํา

ผดิหรอืทุจรติดงักล่าวเกดิขึ�นจรงิ ให้แจ้งฝ่ายทรพัยากรบุคคลภายในภายใน 7 วนั เพื�อดาํเนนิการตามขั �นตอนการ

สอบสวนที�กาํหนดไว ้และจดัทาํรายงานสรุปสง่ใหค้ณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

6.3 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชญิใหพ้นักงานคนหนึ�งคนใดหรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งมาใหข้อ้มูลหรอืขอให้

จดัสง่เอกสารใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งมาเพื�อตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ ตามความเหมาะสมเป็นแต่กรณีไป 
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6.4 หากตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นความจรงิ บรษิทัฯ จะมมีาตราการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี� 

- ในกรณีที�ขอ้รอ้งเรยีนเป็นเรื�องที�บรษิทักระทาํผดิกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณบรษิทั โดยผู้

รอ้งเรยีนเสนอเรื�องที�พบการกระทาํผดิพรอ้มความเหน็ และกาํหนดแนวทางในการปฏบิตัทิี�ถูกต้องต่อผูม้อีํานาจ

ดาํเนินการพจิารณา และในกรณีที�เป็นเรื�องสาํคญั เช่น เป็นเรื�องที�กระทบต่อชื�อเสยีงภาพลกัษณ์ หรอืฐานะทาง

การเงนิบรษิทั ขดัแยง้กบันโยบายในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืเกี�ยวขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นต้น ให้

ฝ่ายทรพัยากรบุคคลตรวจสอบแจง้เรื�องดงักล่าวหรอืขอ้เทจ็จรงิและเสนอแนวทางในการดําเนินการ เพื�อเสนอ

เรื�องต่อคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาในเบื�องตน้ ก่อนนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณารบัทราบ 

เพื�อดาํเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

7. การคุ้มครองปกป้องผูแ้จ้งข้อมูลหรอืให้เบาะแสการกระทาํผิดหรอืทุจริต 

7.1 ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถเลือกที�จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจจะทําให้เกิดความ

เสยีหายกบัตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัฐานที�ชดัเจนเพยีงพอที�แสดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุอนัควร

เชื�อว่ามีการกระทําที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเกดิขึ�น 

รวมทั �ง การทุจริตคอร์รัปชั �น อย่างไรก็ตามหากเลือกที�จะเปิดเผยตนเองก็จะทําให้ผู้แจ้งข้อร้องเรียนสามารถ

ดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ยิ�งขึ�น 

7.2 ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง บรษิัทฯ ถอืเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าที�จําเป็น โดยคํานึงความปลอดภยั และความเสยีหาย

ของผูร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสแหล่งที�มาของขอ้มลูหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี� ผูร้บัผดิชอบในทุกขั �นตอนจะต้องเกบ็

รกัษาขอ้มลูที�ไดร้บัรูช้ ั �นความลบัสงูสดุ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง หากฝา่ฝืนถอืเป็นการกระทาํผดิวนิยั 

7.3 บรษิัทฯ จะใหค้วามคุม้ครองและจะไม่ยนิยอมให้มกีารข่มขู่ คุกคาม พนักงานหรอืผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้แจง้เบาะแสที�ได้

รอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติ รวมถงึ ผูท้ี�ใหค้วามร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืในการสอบสวน

ดว้ยเจตนาสจุรติ 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบบันี�ได้รบัการอนุมตัิจากที�ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 12/2561 เมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม 2561  

 
ทั �งนี� ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ั �งแต่วนัที� 20 ธนัวาคม 2561  เป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 
 

นายปรชีา   อรรถวภิชัน์ 
ประธานกรรมการ 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
              


