นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต
1. บทนา
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย ยึดมั่นที่จะดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสาคัญในเรื่องความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กาหนดนโยบายการรับ
ข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหาร พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียสา มารถ
รายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดาเนินธุรกิจของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ โดยผ่านทางช่องทางที่บริษัท
กาหนดไว้
ทัง้ นี ้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการรายงานหรือให้ขอ้ มูลนัน้ จะไม่ทาให้ผรู้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รบั ความเดือดร้อนจึงได้
กาหนดกลไกสาหรับการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น
2. วัตถุประสงค์
2.1

สนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง ๆ ร้องเรียน
และแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย

2.2

กาหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็ นความลับในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต เพื่อช่วยให้
บุคคลใดก็ตาม สามารถให้ขอ้ มูลในเรื่องที่ตนเป็ นกังวลได้อย่างมั่นใจ

2.3

ให้ความคุม้ ครองพนักงานที่ได้รอ้ งเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต รวมทั้งให้ความร่วมมือหรือ
ความช่วยเหลือใดๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย ไม่ให้ถกู กระทาการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม

2.4

ป้องปรามการกระทาผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ ในบริษัทและบริษัทย่อย และช่วยให้สามารถตรวจพบและลด
ความเสียหายจากการกระทาผิดหรือการทุจริต

2.5

ส่งเสริมภาพลักษณ์และการมีจริยธรรมที่ดีของบริษัท บริษัทย่อย และพนักงาน

3. ขอบเขต
3.1
3.2

นโยบายฉบับนี ้ บังคับใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย
นโยบายฉบับนีค้ รอบคลุมการกระทาความผิดและการทุจริต ที่เกิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ ในบริษัทและบริษัทย่อย (ทัง้ ที่
ปรากฏแล้วหรือสงสัย) ซึ่งเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูใ้ ห้บริการ เจ้าหนี ้ ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผู้ มี
ส่วนได้เสีย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย

นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต
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4. นิยาม
4.1

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด และบริษัทย่อย

4.2

“นโยบาย” หมายถึง นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต

4.3

“ผูบ้ ริหาร” หมายถึง ผูท้ ่ีดารงตาแหน่งระดับบริหารหรือเป็ นผูท้ ่ีดารงตาแหน่งที่มีความรับผิดชอบในการกากับดูแล
การปฏิบตั ิงานในแต่ละหน่วยงานนัน้

4.4

“พนัก งาน” หมายถึง พนัก งานของบริษัทและบริษัทย่อ ย ทั้ง ที่ เ ป็ นพนักงานประจา พนัก งานสัญญาจ้างพิเศษ
พนักงานชั่วคราวของบริษัท

4.5

“การกระทาผิด” หมายถึง การกระทาหรือละเว้นการกระทาใด ๆ ของกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงาน ซึ่งเป็ นการฝ่ า
ฝื นจรรยาบรรณ ข้อบังคับการทางาน ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท

4.6

“การทุจริต” หมายถึง การกระทาโดยเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเอง
ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4.7

“ผูร้ อ้ งเรียน” หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่ อย รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งได้
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ ในบริษัทหรือบริษัทย่อยด้วย
เจตนาสุจริต

4.8

“ผูร้ บั ข้อร้องเรียน” หมายถึง ผูบ้ งั คับบัญชา หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท

4.9

“คณะกรรมการชุดย่อย” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง หรือ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

5. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
5.1. ผูบ้ ริหาร
5.1.1

ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสอดส่องดูแลและส่งเสริมผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิตามประมวล
จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท

5.1.2

ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเพื่อ
ป้องกันการกระทาผิดและการทุจริตในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ รวมถึงทาความเข้าใจลักษณะของ
การกระทาผิดและการทุจริตใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ภายในหน่วยงานของตนเอง และตระหนักถึงความผิดปกติท่ี
บ่งชีถ้ ึงการกระทาผิดหรือการทุจริต

5.1.3

ทาให้ม่ นั ใจว่าพนักงานทุกคนในหน่วยงานได้รบั ทราบนโยบายฉบับนี ้ และกาหนดให้พนักงานทุกคนเซ็น
รับทราบนโยบายฉบับนี ้

5.1.4

สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส
การกระทาผิดและการทุจริต

5.2. พนักงาน
5.2.1. รับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้
นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต
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5.2.2. แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาในสายงานทราบและหรือตามช่องทางที่กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนีโ้ ดยทันที หากพบ
เห็นหรือมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทาผิดหรือการทุจริตเกิดขึน้
5.2.3. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่ทาหน้าที่สอบสวนเรื่องร้องเรียนและ
เบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต
5.3. หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
ให้คาแนะนาแก่ผบู้ ริหารและพนักงานในการนานโยบายนีไ้ ปใช้ปฏิบตั ิ รวมทัง้ สื่อสารและจัดอบรมให้ความรูท้ ่จี าเป็ น
5.4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.4.1

แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน/เบาะแสการกระทาผิดและการทุจริตให้ผูร้ อ้ งเรียน
ได้รบั ทราบ

5.4.2

จัดทาทะเบียนการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต และจัดทารายงานสรุปส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาอย่างน้อยไตรมาสละครัง้

5.4.3

ติดตามความมีประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี ้

6. การแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต
6.1. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
6.1.1

ผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในเชิงลบต่อบริษัทอย่างมากได้ดงั ต่อไปนี ้

(1) การกระทาที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณการ
ดาเนินธุรกิจและนโยบายในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่น

(2) การฝ่ าฝื นกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
(3) รายงานทางการเงินที่ไม่ถกู ต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทาเอกสารทางการ
เงินที่เป็ นเท็จ

(4) การกระทาที่เป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.1.2

บริษัทไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนในกรณีดงั ต่อไปนี ้

(1) เรื่องที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มี
มติเด็ดขาดแล้วตามขอบเขตลาดับอานาจของตน

(2) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็ นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคาสั่งเด็ดขาดแล้ว
(3) เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือไม่มีเบาะแส หลักฐาน หรือการกระทาการทุจริตหรือประพฤติผิดที่
ชัดเจนเพียงพอที่จะนาสืบข้อเท็จจริงต่อไปได้

(4) เรื่องที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท หรือหน่วยงานอื่นที่มีอานาจ ได้รบั ไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัย
เด็ดขาดอย่างเป็ นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซ่งึ เป็ นสาระสาคัญเพิ่มเติม
นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต
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6.2. ผูร้ อ้ งเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
6.2.1. แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาในสายงาน หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยตรง
6.2.2. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ e-mail : ia@tge.cot.th หรือเลขานุการ
บริษัทที่ e-mail : comsec@tge.co.th
6.3. ผูร้ อ้ งเรียนควรระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชดั เจนเพียงพอเพื่อให้สามารถนาไปสอบข้อเท็จจริงได้ เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะและรายละเอียดของเหตุการณ์ วันที่และข้อมูล นอกจากนี ้ ผูร้ อ้ งเรียนไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผูร้ อ้ งเรียน
แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทาให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดาเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รอ้ งเรียนให้
ทราบได้
7. การดาเนินการของบริษัท
7.1. ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเป็ นผูด้ าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่
ไว้วางใจเป็ นผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง โดยต้องพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันทาการ นับแต่
วันที่ผรู้ บั ข้อร้องเรียนได้รบั เรื่องร้องเรียน
7.2. ผูร้ บั ข้อร้องเรียนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ขอ้ มูล หรือขอให้จดั ส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
7.3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นความจริง บริษัทจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
7.3.1. ในกรณีท่ีขอ้ ร้องเรียนเป็ นเรื่องการกระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบั งคับ หรือจรรยาบรรณ ของบริษัท
ผูร้ บั ข้อร้องเรียนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายจะเสนอพร้อมความเห็น และกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิท่ถี กู ต้อง
เสนอต่อผูม้ ีอานาจดาเนินการในบริษัทเพื่อพิจารณาดาเนินการ และในกรณีท่เี ป็ นเรื่องสาคัญ เช่น เป็ นเรื่อง
ที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรื อฐานะทางการเงินของบริษัท หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ ยวข้องกับผู้บริหารระดับ สูง เป็ นต้น ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ
พิจารณา
7.3.2. ในกรณี ท่ี ข้อ เรี ย กร้อ งก่ อ ให้เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผู้ใ ดผู้ห นึ่ ง จะเสนอวิ ธี ก ารบรรเทาความเสี ย หายที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมต่อผูเ้ สียหาย
7.4. บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือการกระทาผิด หรือการทุจริตให้กับผูร้ อ้ งเรียนที่
เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail หรือช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันที่เรื่อง
ดังกล่าวยุติแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็ นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ บริษัทอาจไม่
สามารถให้ขอ้ มูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินยั ได้
8. การจัดทาทะเบียนและการรายงาน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดทาทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต และจัดทา
รายงานสรุปการรับแจ้งข้อมูลการกระทาผิดและการทุจริตทัง้ หมดของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้ ที่ได้ดาเนินการพิจารณาแล้ว
หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาอย่างน้อยไตรมาสละครัง้
นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต
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9. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ทแี่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
9.1

บริษัทจะคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนและผูท้ ่ีแจ้งข้อมูลอย่างเต็มความสามารถ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตวั
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็ นความลับโดยจะจากัดการเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะผูม้ ีหน้าที่รบั ผิดชอบในการ
ดาเนินการตรวจสอบเรื่องที่รอ้ งเรียนเท่านัน้ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

9.2

บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ่ีให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

9.3

ผูร้ อ้ งเรียน ผูท้ ่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง มีสิทธิได้รบั การชดเชย การบรรเทาความเสียหายด้วย
กระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม

9.4

ผูร้ บั ข้อร้องเรียนและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสืบหาข้อเท็จจริง มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล รายละเอียดข้อ
ร้องเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องเป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามความจาเป็ นในการปฏิ บตั ิงานหรือเป็ นการปฏิบตั ิตามที่กฎหมาย
กาหนด

9.5

ห้ามผูบ้ ริหารเลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินยั หรือขู่ว่าจะดาเนินการต่าง ๆ จากการที่พนักงานได้รอ้ งเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสการกระทาผิดหรือการทุจริต หากผูใ้ ดกระทาดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินยั

10. บทลงโทษ
ผูใ้ ดกระทาการใดโดยจงใจ ละเลย หรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ รวมไปถึงการแจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยคา หรือให้ขอ้ มูลใด ๆ ที่พิสจู น์ได้ว่ากระทาโดยไม่สจุ ริต หรือมีพฤติการณ์ท่ีเป็ นการกลั่นแกล้งข่มขู่
ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับนโยบายฉบับนี ้ ถือว่าผูน้ นั้ กระทาผิดวินยั และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัท
หรือผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบจากการกระทาดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย
11. การทบทวนนโยบาย
บริษัทต้องทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนีต้ ามความจาเป็ นและความเหมาะสม อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต
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