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GJS 
Quality Steel by Quality People 

ประกาศนโยบายเกี่ยวกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติการภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านทุจริต ที่ 05/2561 
เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส 

*********************** 

วัตถุประสงค ์

บริษัทให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยุติธรรม สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณของธุรกิจ จึงก าหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส 
เกี่ยวกับการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
และการกระท าที่อาจส่อถึงการคอร์รัปชั่น ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัท 

ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

พนักงานทุกระดับของบริษัทหรือบุคคลภายนอก เมื่อพบเห็นเหตุการณ์อันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท และการกระท าที่อาจส่อถึงการคอร์รัปชั่น พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางร้องเรียน
ดังนี้ 

 กรณีเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร 

ช่องทางที่ 1 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนสลีม 

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร. 02-634-2222 ต่อ 5655 และ 5659 

e-mail : IA@gjsteel.co.th 

ช่องทางที่ 2 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร 
(Human Resources and Administration Department) 

โทร. 038-345-950 ต่อ 1320 
e-mail : hr@gjsteel.co.th 

ตู้รับค าร้องเรียน ที่ตั้ง : หน้าบรเิวณทางเข้าของโรงงาน และ ส านักงานใหญ่ 



ประกาศนโยบายเกี่ยวกับโครงการแนวรว่มปฏิบัตกิาร ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่ 05/2561 
เร่ือง นโยบายการแจ้งเบาะแส 
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
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 กรณีเรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร 

หน่วยงานก ากับดูแลกิจการ (Compliance Department) 
บริษัท จี สตลี จ ากัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม 

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทร. 02-634-2222 ต่อ 5151 และ 1559 
e-mail : compliance@gjsteel.co.th 

การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนและการรักษาความลับ 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่กระท าโดยเจตนาสุจริต ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือบริษัทจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัท เช่น ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งหรือลดต าแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ท างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ
การอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน บริษัทจะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียนและเก็บ
รักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ จ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น 
ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นการเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หากมีการจงใจฝ่า
ฝืนน าข้อมูลออกไปเปิดเผยบริษัทจะด าเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามกฎหมาย 

การให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวข้างต้นให้ครอบคลุมถึงพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นด้วย แม้ว่าการกระท านั้นจะ
ท าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ 

ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่า
ผู้ร้องเรียนรายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัท และมีการก าหนดบทลงโทษเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับบริษัทหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ผู้ร้องเรียนกระท าโดยเจตนาสุจริต 

ขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงมีการด าเนินการอย่างเหมาะสมกับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ ให้
ผู้รับเร่ืองร้องเรียนด าเนินการดังนี้ 

1. ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งเอกสารที่รับจากช่องทางการร้องเรียนต่อเลขานุการ
บริษัทโดยทันที เพื่อรวบรวมและลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นและติดตามความคืบหน้าของการ
ด าเนินการตามเรื่องร้องเรียน และเลขานุการบริษัทแจ้งต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สอบสวน
ข้อเท็จจริงให้ด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

2. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาเรื่องร้องเรียนหากมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ให้
ด าเนินการดังนี้ 




