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มาตรการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้แจ้งเบาะแส 

ด้วยบริษัทฯตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัให้มีการก ากบัดแูลกิจการทีด่ีในองค์กร และเลง็เหน็ถึงระบบการ

ก ากบัดแูลกิจการทีด่ ีจะสง่เสริมให้องค์กรมกีารจดัการท่ีมีคณุภาพ มีการเปิดเผยข้อมลูที่เป็นโปร่งใส เป็นธรรมและเป็น

มาตรฐานอนัเป็นการสง่เสริมให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ถือหุ้น นกัลงทนุ เจ้าหนี ้ลกูหนี ้และผู้ มีสว่นได้เสยีทกุสว่น รวมถงึ

เพื่อให้การท างานมีการพฒันาและเพือ่เป็นการตอบสนองนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้มกีาร

จดัท าคู่มอืการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกจิและจริยธรรมแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน น าไป

ปฏบิตัิ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดให้มช่ีองทางการรับข่าวสารข้อมลูแนะน า ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสที่เก่ียวข้องกบัการ

ปฏบิตัิงานท่ีไม่ถกูต้องตามระเบยีบและข้อก าหนดหรือไมเ่ป็นธรรมเพือ่ให้สามารถแจ้งกลบัให้บริษัทได้รับทราบ ดงันี ้

การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น 

1.  พบเหน็การกระท าที่ทจุริตทีเ่ก่ียวข้องกบัองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเหน็บคุคลในองค์กรติดสินบน/

รับสนิบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน 

2.  พบเหน็การกระท าที่ผดิขัน้ตอนตามระเบียบปฏบิตัิของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคมุภายในของบริษัทจน

ท าให้สงสยัได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทจุริต 

3. พบเหน็การกระท าที่ท าให้บริษัทเสยีผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสยีงของบริษัท 

4. พบเหน็การกระท าที่ผดิกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น 

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน

การกระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสยัได้ว่าเป็นการทจุริตคอร์รัปชั่น  ที่เกิดขึน้กับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดย

ผ่านช่องทางการรับเร่ืองที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้ โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอยีดของเร่ืองทีจ่ะแจ้งเบาะแส 

หรือข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ และสง่มายงัช่องทางรับเร่ืองตอ่ไปนี ้

1.  แจ้งผา่นช่องทาง จดหมาย ถึง  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท ศรีราชาคอนสตรคัชัน่ จ ากดั(มหาชน) 

97 หมู่ 3 ต าบลสรุศกัด์ิ  อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ รหสัไปรษณีย์ 20110  

2. แจ้งผา่นช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท scc@sricha.com หรือ 

3.   แจ้งผา่นช่องทาง โทรศพัท์ เบอร์ 038-317555 ตอ่1151 (เลขานกุารบริษัท) 

 ทัง้นีห้ากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนต่อกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการขอให้ท่านส่งเร่ือง

ร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบคุคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริต คือ ผู้มี

mailto:scc@sricha.com
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ส่วนได้เสยีทกุกลุ่มของบริษัทได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ้ ภาครัฐบาล ชุมชน สงัคม ผู้บริหารและ

พนกังานของบริษัท ทัง้นีไ้มว่่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดงักลา่วข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลบัของทา่นอยา่งดีที่สดุ 

มาตรการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้แจ้งเบาะแส 

 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต  บริษัทจะปกปิดช่ือ ที่อยู่ หรือ

ข้อมลูใดๆ ที่สามารถระบตุัวผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลูได้  และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็น

ความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผู้ที่มหีน้าทีรั่บผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน เท่านัน้ที่สามารถเข้าถึงข้อมลู

ดงักลา่วได้ 

 ในกรณีทีมี่การร้องเรียนผู้ มีต าแหน่งในระดบับริหารขึน้ไป  คณะกรรมการตรวจสอบ จะท าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้

แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลที่ให้ข้อมลูในการสบืสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดอืนร้อน อนัตราย

ใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมลู โดยขอให้ผู้ ร้องเรียน

สง่เร่ืองร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ มีหน้าที่ในการใช้ดลุยพินิจสัง่การตามที่เห็นสมควร เพื่อ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมลูในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง  ไม่ให้ได้รับความ

เดือดร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมลู 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ   สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใด คนหนึ่ง ท า

หน้าที่แทนในการใช้ดลุยพินิจสัง่การคุ้มครองความปลอดภยัของผู้แจ้งเบาะแส  หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลที่ให้

ข้อมลูได้  โดยผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมาย ตอ้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัเร่ืองทีไ่ดร้บัแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทัง้โดยทางตรง 

หรือทางออ้ม (เช่น ผู้ถกูกลา่วหา เป็นผู้ใต้บงัคบับญัชาของตนโดยตรง) 

 ทัง้นี ้ ผู้ ได้รับข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมลู ข้อร้องเรียนและ

เอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้น

แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ทีก่ฎหมายก าหนด 

 กระบวนการสืบสวน และบทลงโทษ 

1.  เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จะ

เป็นผู้กลัน่กรอง สบืสวนข้อเทจ็จริง 

2.  ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตวัแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้

ทราบ 

3.  หากการสบืสวนข้อเทจ็จริงแล้วพบว่า ข้อมลูหรือหลกัฐานที่มี มีเหตอุนัควรเช่ือได้ว่าผู้ที่ถกูกล่าวหาได้กระท าการ

ทจุริตจริง บริษัทจะให้สทิธิผู้ถกูกลา่วหา ได้รับทราบข้อกลา่วหา   และให้สิทธิผู้ถกูกลา่วหาพิสจูน์ตนเอง โดยการ
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หาข้อมลูหรือหลกัฐานเพิ่มเตมิที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มสีว่นเก่ียวข้องกับการกระท าการคอร์รัปชั่นตามที่ ได้ถกู

กลา่วหา 

4.  หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระท าการจริง การกระท านัน้ถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริษัทได้ก าหนดไว้ และ

หากการกระท าการนัน้ผิดกฎหมาย ผู้กระท าผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย 

ทัง้นีโ้ทษทางวินยัตามระเบียบของบริษัท ค าตดัสนิของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ  ถือ

เป็นอนัสิน้สดุ ในกรณีที่มกีารร้องเรียนบคุคลที่กระท าผิดที่มีต าแหน่งในระดบัผู้บริหารขึน้ไป  คณะกรรมการตรวจสอบ มี

หน้าที่ในการรับเร่ือง หาข้อมลู และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกัน

พิจารณา และก าหนดโทษตามทีเ่ห็นสมควร 

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

เพื่อให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต บริษัทจะด าเนนิการดงัต่อไปนี ้

1.  บริษัทจะตดิประกาศนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ในสถานที่เด่นชดั ทกุคนในองค์กรสามารถอ่านได้ 

2.  บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทจุริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ 

(E-Mail) เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

3.  บริษัทจะจดัให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ให้แก่พนกังานใหม่ 

4.  บริษัทจะทบทวนนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ อย่างสม ่าเสมอทกุปี 

 

 

 

 


