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ประกาศ
เรื่ อง นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle blower policy)
บริ ษทั โกลด์ ฟิ ลด์ รี ไฟเนอรี จํากัด มีแนวทางในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมัน่ ในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทํานโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดนี้ ข้ ึนมา เพื่อเป็ น
ช่องทางให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม สามารถร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสในกรณี ที่เกิดการทุจริ ต
ฉ้อโกงในสาระที่ สําคัญ เช่น การกระทําที่ ผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับ ผิดไปจากนโยบายบริ ษทั ฯ และผิดต่อจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ
เพื่อช่วยกันปรับปรุ งแก้ไขหรื อดําเนิ นการให้เกิ ดความถูกต้องเหมาะสม โปร่ งใส และยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ขอ้ มูลของผูแ้ จ้งเบาะแส
และเรื่ องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็ นความลับ เพื่อป้ องกันกรณี ถูกละเมิดสิ ทธิ์
แนวทางการปฏิบตั ิ

พนักงานหรื อบุคคลใดก็ตามที่ มีความเกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ สามารถร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิด โดย
เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่งไปยังกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ จากนั้นกรรมการผูจ้ ดั การจะทําการศึกษาเบื้องต้นว่า
เบาะแสนั้นมีความน่าเป็ นไปได้ที่จะเกิดการทุจริ ตหรื อไม่ และถ้าจําเป็ นจะจัดให้มีการสื บสวนต่อไป
รายละเอียดช่องทางการร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแส มีดงั นี้
1. กรรมการผูจ้ ดั การ : นายธราพงษ์ เถื่อนถํ้าแก้ว
: 02-035-3888 ต่อ 209
โทรศัพท์
E-mail address : productionmgr@gcap.co.th
2. จดหมายถึงกรรมการผูจ้ ดั การ
ที่อยู่ 14 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
3. กล่องรับความคิดเห็นที่ทาง จัดไว้ให้
4. กรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ บริ ษทั ฯ
ในกรณี ที่ขอ้ กล่าวหานั้นไม่เป็ นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริ ต และไม่มีความจําเป็ นต้องสื บสวน กรรมการผูจ้ ดั การ
จะแจ้งไปยังผูแ้ จ้งเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีการสื บสวน
แต่หากเรื่ องที่ถูกแจ้งนั้นถูกพิจารณาแล้วว่ามีความเป็ นไปได้ที่จะเกิดการทุจริ ต กรรมการผูจ้ ดั การจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
สื บสวน และรายงานต่อประธานบริ ษทั ฯ พร้อมคําแนะนําวิธีการจัดการต่อไป
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรื อผู้แจ้ งเบาะแสการกระทําความผิด
1. บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูท้ ี่ร้องเรี ยน ผูแ้ จ้งเบาะแส และผูท้ ี่ถูกร้องเรี ยนเป็ นความลับ โดยผูท้ ี่ร้องเรี ยน หรื อ
แจ้งเบาะแสจะไม่ได้รับความเสี่ ยงจากการสูญเสี ยหน้าที่การงาน หรื อได้รับผลกระทบในด้านชื่อเสี ยงแต่อย่างใด
2. หากกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูล บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะส่ วนที่จาํ เป็ นเท่านั้น โดยคํานึ งถึง
ความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ้องเรี ยน และผูแ้ จ้งเบาะแสเป็ นสําคัญ รวมถึงจะมีการปรึ กษากับผูร้ ้องเรี ยนและผู ้
แจ้งเบาะแสก่อนจะดําเนินการใดๆ
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จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ลงชื่อ..............................................................
( นาย ธราพงษ์ เถื่อนถํ้าแก้ว )
ตําแหน่ ง: กรรมการผูจ้ ดั การ

