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นโยบายการรับขอ้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

1. บทน า 

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย ยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี และบริษัทและบริษัทย่อยไดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องความโปร่งใส และตรวจสอบได ้จึงไดก้ าหนดนโยบายการรบั
ขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหาร พนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถ
รายงาน หรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความผิดปกติในการด าเนินธุรกิจของบริษัทในเรื่องต่าง  ๆ โดยผ่านทางช่องทางที่บริษัท
ก าหนดไว ้ 

ทัง้นี ้เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นว่าการรายงานหรือใหข้อ้มลูนัน้จะไม่ท าใหผู้ร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลูไดร้บัความเดือดรอ้นจึงได้
ก าหนดกลไกส าหรบัการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลูไวใ้นนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 สนบัสนนุใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของบรษิัทและบรษิัทย่อย ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สียต่าง ๆ  รอ้งเรียน
และแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทและบรษิัทย่อย 

2.2 ก าหนดช่องทางที่ปลอดภยัและเป็นความลบัในการรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ เพื่อช่วยให้
บคุคลใดก็ตาม สามารถใหข้อ้มลูในเรื่องที่ตนเป็นกงัวลไดอ้ย่างมั่นใจ 

2.3 ใหค้วามคุม้ครองพนักงานที่ไดร้อ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต รวมทั้งใหค้วามร่วมมือหรือ
ความช่วยเหลือใดๆ แก่บรษิัทและบรษิัทย่อย ไม่ใหถ้กูกระท าการอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม 

2.4 ป้องปรามการกระท าผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ในบริษัทและบริษัทย่อย และช่วยใหส้ามารถตรวจพบและลด
ความเสียหายจากการกระท าผิดหรือการทจุรติ 

2.5 ส่งเสรมิภาพลกัษณแ์ละการมีจรยิธรรมที่ดีของบรษิัท บรษิัทย่อย และพนกังาน 

3. ขอบเขต 

3.1 นโยบายฉบบันี ้บงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
3.2 นโยบายฉบบันีค้รอบคลมุการกระท าความผิดและการทุจริตที่เกิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ในบริษัทและบริษัทย่อย (ทัง้ที่

ปรากฏแลว้หรือสงสยั) ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหาร พนกังาน ผูใ้หบ้ริการ เจา้หนี ้ลกูคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ กรรมการ และผู้มี
ส่วนไดเ้สีย ซึ่งมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทและบรษิัทย่อย 
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4. นิยาม 

4.1 “บรษิัท” หมายถึง บรษิัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั และบรษิัทย่อย 

4.2 “นโยบาย” หมายถึง นโยบายการรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ 

4.3 “ผูบ้ริหาร” หมายถึง ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งระดบับริหารหรือเป็นผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งที่มีความรบัผิดชอบในการก ากับดูแล
การปฏิบตัิงานในแต่ละหน่วยงานนัน้ 

4.4 “พนักงาน” หมายถึง พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นพนักงานประจ า พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 
พนกังานชั่วคราวของบรษิัท 

4.5 “การกระท าผิด” หมายถึง การกระท าหรือละเวน้การกระท าใด ๆ ของกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังาน ซึ่งเป็นการฝ่า
ฝืนจรรยาบรรณ ขอ้บงัคบัการท างาน ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบรษิัท 

4.6 “การทุจริต” หมายถึง การกระท าโดยเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนท์ี่มิควรไดห้รือไม่ชอบดว้ยกฎหมายแก่ตนเอง 
ครอบครวั เพื่อน หรือบคุคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

4.7 “ผูร้อ้งเรียน” หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ซึ่งได้
รอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ในบริษัทหรือบริษัทย่อยดว้ย
เจตนาสจุรติ 

4.8 “ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน” หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานทรพัยากรบุคคล คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือเลขานกุารบรษิัท 

4.9 “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง หรือ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

5. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

5.1. ผูบ้รหิาร 

5.1.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสอดส่องดแูลและส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบตัิตามประมวล
จรรยาบรรณ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายต่าง ๆ ของบรษิัท 

5.1.2 ส่งเสริมและจัดใหม้ีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเพื่อ
ป้องกันการกระท าผิดและการทุจริตในส่วนงานที่ตนเองรบัผิดชอบอยู่ รวมถึงท าความเขา้ใจลกัษณะของ
การกระท าผิดและการทจุรติใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ภายในหน่วยงานของตนเอง และตระหนกัถึงความผิดปกตทิี่
บ่งชีถ้ึงการกระท าผิดหรือการทจุรติ  

5.1.3 ท าใหม้ั่นใจว่าพนกังานทุกคนในหน่วยงานไดร้บัทราบนโยบายฉบับนี ้ และก าหนดใหพ้นักงานทุกคนเซ็น
รบัทราบนโยบายฉบบันี ้

5.1.4 สรา้งสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูร้อ้งเรียนในการแจง้เรื่องรอ้งเรียนและเบาะแส
การกระท าผิดและการทจุรติ 

5.2. พนกังาน 

5.2.1. รบัทราบและปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้
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5.2.2. แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาในสายงานทราบและหรือตามช่องทางที่ก าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันีโ้ดยทนัที หากพบ
เห็นหรือมีเหตอุนัควรเชื่อว่ามีการกระท าผิดหรือการทจุรติเกิดขึน้ 

5.2.3. ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของบริษัท ที่ท  าหนา้ที่สอบสวนเรื่องรอ้งเรียนและ
เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ 

5.3. หน่วยงานทรพัยากรบคุคล 

ใหค้  าแนะน าแก่ผูบ้รหิารและพนกังานในการน านโยบายนีไ้ปใชป้ฏิบตัิ รวมทัง้ส่ือสารและจดัอบรมใหค้วามรูท้ี่จ  าเป็น 

5.4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

5.4.1 แจง้ความคืบหนา้และผลการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียน/เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตใหผู้ร้อ้งเรียน
ไดร้บัทราบ 

5.4.2 จดัท าทะเบียนการรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต และจดัท ารายงานสรุปส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ 

5.4.3 ติดตามความมีประสิทธิผลของนโยบายฉบบันี ้

6. การแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

6.1. ขอบเขตของการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

6.1.1 ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัเรื่องที่ส  าคญัซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในเชิงลบต่อบรษิัทอย่างมากไดด้งัต่อไปนี ้

(1) การกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณการ
ด าเนินธุรกิจและนโยบายในเรื่องการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น 

(2) การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(3) รายงานทางการเงินท่ีไม่ถกูตอ้ง ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง และการจดัท าเอกสารทางการ
เงินท่ีเป็นเท็จ 

(4) การกระท าที่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6.1.2 บรษิัทไม่สามารถรบัเรื่องรอ้งเรียนในกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) เรื่องที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อยหรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มี
มติเด็ดขาดแลว้ตามขอบเขตล าดบัอ านาจของตน 

(2) เรื่องที่มีการฟ้องรอ้งเป็นคดีอยู่ในศาล หรือท่ีศาลพิพากษา หรือมีค าสั่งเด็ดขาดแลว้ 

(3) เรื่องรอ้งเรียนท่ีไม่ระบพุยาน หรือไม่มีเบาะแส หลกัฐาน หรือการกระท าการทจุรติหรือประพฤติผิดที่
ชดัเจนเพียงพอท่ีจะน าสืบขอ้เท็จจรงิต่อไปได ้

(4) เรื่องที่ฝ่ายทรพัยากรบคุคลของบรษิัท หรือหน่วยงานอื่นที่มีอ  านาจ ไดร้บัไวพ้ิจารณา หรือไดว้ินิจฉยั
เด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแลว้ และไม่มีพยานหลกัฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระส าคญัเพิ่มเติม 
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6.2. ผูร้อ้งเรียนสามารถแจง้เรื่องรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

6.2.1. แจง้ผูบ้งัคบับญัชาในสายงาน หวัหนา้หน่วยงานทรพัยากรบุคคล หรือหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยตรง 

6.2.2. แจง้ผ่านช่องทางอีเมลข์องเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ e-mail : ia@tge.cot.th หรือเลขานุการ
บรษิัทท่ี e-mail : comsec@tge.co.th 

6.3. ผูร้อ้งเรียนควรระบรุายละเอียดต่าง ๆ ท่ีชดัเจนเพียงพอเพื่อใหส้ามารถน าไปสอบขอ้เท็จจรงิได ้เช่น บคุคลที่เก่ียวขอ้ง 
ลกัษณะและรายละเอียดของเหตกุารณ ์วนัท่ีและขอ้มลู นอกจากนี ้ผูร้อ้งเรียนไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรียน 
แต่หากเปิดเผยตนเองจะท าใหบ้ริษัทสามารถแจง้ผลการด าเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รอ้งเรียนให้
ทราบได ้

7. การด าเนินการของบริษัท 

7.1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงหรืออาจมอบหมายใหบุ้คคลหรือหน่วยงานที่
ไวว้างใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิ โดยตอ้งพิจารณาเรื่องรอ้งเรียนดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 45 วนัท าการ นบัแต่
วนัท่ีผูร้บัขอ้รอ้งเรียนไดร้บัเรื่องรอ้งเรียน 

7.2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชิญพนกังานมาใหข้อ้มลู หรือขอใหจ้ดัส่งเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งมา
เพื่อตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ 

7.3. หากตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นความจรงิ บรษิัทจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

7.3.1. ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนเป็นเรื่องการกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคบั หรือจรรยาบรรณ ของบริษัท 
ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายจะเสนอพรอ้มความเห็น และก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิที่ถกูตอ้ง
เสนอต่อผูม้ีอ  านาจด าเนินการในบรษิัทเพื่อพิจารณาด าเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องส าคญั เช่น เป็นเรื่อง
ที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท หรือขัดแยง้กับนโยบายในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท หรือเก่ียวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นตน้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณา 

7.3.2. ในกรณีที่ข้อเรียกรอ้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่
เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผูเ้สียหาย 

7.4. บริษัทจะแจง้ความคืบหนา้และผลการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียน หรือการกระท าผิด หรือการทุจริตใหก้ับผูร้อ้งเรียนที่
เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์E-mail หรือช่องทางการติดต่อที่ใหไ้ว ้ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่เรื่อง
ดังกล่าวยุติแลว้ อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ บริษัทอาจไม่
สามารถใหข้อ้มลูในรายละเอียดเก่ียวกบัการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินยัได ้

8. การจัดท าทะเบียนและการรายงาน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่จัดท าทะเบียนรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต และจดัท า
รายงานสรุปการรบัแจง้ขอ้มลูการกระท าผิดและการทจุรติทัง้หมดของบรษิัทและบรษิัทย่อย ทัง้ที่ไดด้  าเนินการพิจารณาแลว้
หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ 



 

นโยบายการรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทจุริต 5/5 

9. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ทีแ่จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

9.1 บริษัทจะคุม้ครองผูร้อ้งเรียนและผูท้ี่แจง้ขอ้มลูอย่างเต็มความสามารถ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลใด  ๆ  ที่สามารถระบุตวั
ผูใ้หข้อ้มลูได ้และเก็บรกัษาขอ้มลูไวเ้ป็นความลบัโดยจะจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มลูใหเ้ฉพาะผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการ
ด าเนินการตรวจสอบเรื่องที่รอ้งเรียนเท่านัน้ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าวได  ้

9.2 บริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูเท่าที่จ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่ใหค้วาม
รว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิแหล่งที่มาของขอ้มลู หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

9.3 ผูร้อ้งเรียน ผูท้ี่แจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแส และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง มีสิทธิไดร้บัการชดเชย การบรรเทาความเสียหายดว้ย
กระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

9.4 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการในการสืบหาขอ้เท็จจริง มีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มูล รายละเอียดขอ้
รอ้งเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เก่ียวข้องเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหนา้ที่
เก่ียวขอ้งโดยเด็ดขาด เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามความจ าเป็นในการปฏิบตัิงานหรือเป็นการปฏิบตัิตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

9.5 หา้มผูบ้ริหารเลิกจา้ง พกังาน ลงโทษทางวินยั หรือขู่ว่าจะด าเนินการต่าง ๆ จากการที่พนกังานไดร้อ้งเรียนหรือแจง้
เบาะแสการกระท าผิดหรือการทจุรติ หากผูใ้ดกระท าดงักล่าวจะถกูลงโทษทางวินยั 

10. บทลงโทษ 

ผูใ้ดกระท าการใดโดยจงใจ ละเลย หรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้รวมไปถึงการแจง้เรื่องรอ้งเรียน 
แจง้เบาะแส ใหถ้อ้ยค า หรือใหข้อ้มลูใด ๆ ที่พิสจูนไ์ดว้่ากระท าโดยไม่สจุริต หรือมีพฤติการณท์ี่เป็นการกลั่นแกลง้ข่มขู่ 
ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ดว้ยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการรอ้งเรียนต่อผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน หรือบุคคลที่
เก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียนกบันโยบายฉบบันี ้ถือว่าผูน้ัน้กระท าผิดวินยั และตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายแก่บรษิัท
หรือผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว ตลอดจนรบัผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปดว้ย 

11. การทบทวนนโยบาย 

บรษิัทตอ้งทบทวนและปรบัปรุงนโยบายฉบบันีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 

 


