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มาตรการคุ้มครองสิ ทธิแก่ ผ้ แู จ้ งเบาะแส
ด้ วยบริษัทฯตระหนักถึงความสาคัญของการจัดให้ มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในองค์กร และเล็งเห็นถึงระบบการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี จะส่งเสริมให้ องค์กรมีการจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นโปร่งใส เป็ นธรรมและเป็ น
มาตรฐานอันเป็ฆนการส่งเสริมให้ เกิดความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกส่วน รวมถึง
เพื่อให้ การทางานมีการพัฒนาและเพือ่ เป็ นการตอบสนองนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ บริษัทฯ จึงได้ กาหนดให้ มกี าร
จัดทาคู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจและจริ ยธรรมแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นาไป
ปฏิบตั ิ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ กาหนดให้ มชี ่องทางการรับข่าวสารข้ อมูลแนะนา ข้ อร้ องเรียน หรือเบาะแสที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั ิงานทีไ่ ม่ถกู ต้ องตามระเบียบและข้ อกาหนดหรือไม่เป็ นธรรมเพือ่ ให้ สามารถแจ้ งกลับให้ บริษัทได้ รับทราบ ดังนี ้
การรับแจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียนการคอร์ รัปชั่น
1. พบเห็นการกระทาที่ทจุ ริตทีเ่ กี่ยวข้ องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้ อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/
รับสินบน เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทาที่ผดิ ขันตอนตามระเบี
้
ยบปฏิบตั ิของบริ ษัท หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทจน
ทาให้ สงสัยได้ ว่าอาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริต
3. พบเห็นการกระทาที่ทาให้ บริ ษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
4. พบเห็นการกระทาที่ผดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
การรับแจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียนการคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้พิจารณารับเรื่ องแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน
การกระทาที่อาจทาให้ เกิดความสงสัยได้ ว่าเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัท โดยทางตรง หรื อทางอ้ อม โดย
ผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้ กาหนดไว้ ในนโยบายฉบับนี ้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้ องระบุรายละเอียดของเรื่องทีจ่ ะแจ้ งเบาะแส
หรือข้ อร้ องเรียน พร้ อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่องต่อไปนี ้
1. แจ้ งผ่านช่องทาง จดหมาย ถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด(มหาชน)
97 หมู่ 3 ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110
2. แจ้ งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท scc@sricha.com หรือ
3. แจ้ งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 038-317555 ต่อ1151 (เลขานุการบริษัท)
ทังนี
้ ้หากผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน มีข้อร้ องเรี ยนต่อกรรมการ หรื อกรรมการผู้จัดการขอให้ ท่านส่งเรื่ อง
ร้ องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลที่สามารถแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต คือ ผู้มี
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ส่วนได้ เสียทุกกลุ่มของบริ ษัทได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่แข่งทางการค้ า เจ้ าหนี ้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริ หารและ
พนักงานของบริษัท ทังนี
้ ้ไม่ว่าท่านจะแจ้ งด้ วยวิธีใดดังกล่าวข้ างต้ น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่านอย่างดีที่สดุ
มาตรการคุ้มครองสิทธิแก่ ผ้ แู จ้ งเบาะแส
เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริ ต บริ ษัทจะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรื อ
ฆ
ข้ อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ น
ความลับ โดยจากัดเฉพาะผู้ที่มหี น้ าทีร่ ับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยน เท่านันที
้ ่สามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ดังกล่าวได้
ในกรณีทมี่ ีการร้ องเรียนผู้มีตาแหน่งในระดับบริหารขึ ้นไป คณะกรรมการตรวจสอบ จะทาหน้ าที่ในการคุ้มครองผู้
แจ้ งเบาะแส หรือผู้ร้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสืบสวนหาข้ อเท็จจริง ไม่ให้ ได้ รับความเดือนร้ อน อันตราย
ใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้ งเบาะแส ร้ องเรียน การเป็ นพยานหรื อการให้ ข้อมูล โดยขอให้ ผ้ รู ้ องเรี ยน
ส่งเรื่องร้ องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อกรรมการผู้จดั การ มีหน้ าที่ในการใช้ ดลุ ยพินิจสัง่ การตามที่เห็นสมควร เพื่อ
คุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสืบสวนหาข้ อเท็จจริ ง ไม่ให้ ได้ รับความ
เดือดร้ อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้ งเบาะแส ร้ องเรียน การเป็ นพยาน หรือการให้ ข้อมูล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ/หรื อกรรมการผู้จัดการ สามารถมอบหมายงานให้ กับผู้บริ หารคนใด คนหนึ่ง ทา
หน้ าที่แทนในการใช้ ดลุ ยพินิจสัง่ การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้
ข้ อมูลได้ โดยผู้บริ หารที่ได้ รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับเรื ่องทีไ่ ด้รบั แจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน ทัง้ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อม (เช่น ผู้ถกู กล่าวหา เป็ นผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตนโดยตรง)
ทังนี
้ ้ ผู้ได้ รับข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยน มีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูล ข้ อร้ องเรี ยนและ
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่ มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เว้ น
แต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ทกี่ ฎหมายกาหนด
กระบวนการสืบสวน และบทลงโทษ
1. เมื่อได้ รับการแจ้ งเบาะแส ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดั การ และคณะกรรมการตรวจสอบ จะ
เป็ นผู้กลัน่ กรอง สืบสวนข้ อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้ อเท็จจริ ง

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ ตวั แทน (ผู้บริหาร) แจ้ งผลความคืบหน้ าเป็ นระยะให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียนได้
ทราบ
3. หากการสืบสวนข้ อเท็จจริงแล้ วพบว่า ข้ อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ ว่าผู้ที่ถกู กล่าวหาได้ กระทาการ
ทุจริ ตจริง บริษัทจะให้ สทิ ธิผ้ ถู กู กล่าวหา ได้ รับทราบข้ อกล่าวหา และให้ สิทธิผ้ ถู กู กล่าวหาพิสจู น์ตนเอง โดยการ
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หาข้ อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้ เห็นว่าตนเองไม่มสี ว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาการคอร์ รัปชั่นตามที่ ได้ ถกู
กล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้ กระทาการจริ ง การกระทานัน้ ถือว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ และ
ฆ
หากการกระท
าการนันผิ
้ ดกฎหมาย ผู้กระทาผิดอาจจะต้ องได้ รับโทษทางกฎหมาย
ทังนี
้ ้โทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษัท คาตัดสินของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ/หรื อกรรมการผู้จัดการ ถือ
เป็ นอันสิ ้นสุด ในกรณีที่มกี ารร้ องเรี ยนบุคคลที่กระทาผิดที่มีตาแหน่งในระดับผู้บริ หารขึ ้นไป คณะกรรมการตรวจสอบ มี
หน้ าที่ในการรับเรื่ อง หาข้ อมูล และตรวจสอบข้ อเท็จจริง ตามที่ได้ รับแจ้ ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ร่วมกัน
พิจารณา และกาหนดโทษตามทีเ่ ห็นสมควร
การเผยแพร่ นโยบายการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรได้ รับทราบนโยบายการต่อต้ านการทุจริต บริษัทจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้
2. บริษัทจะเผยแพร่ นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริ ษัท เช่น จดหมายอิเล็คทรอนิกส์
(E-Mail) เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
3. บริษัทจะจัดให้ มีการอบรมนโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ให้ แก่พนักงานใหม่
4. บริษัทจะทบทวนนโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอทุกปี
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