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นโยบายการแจ้งเบาะแส 

1. บทน า

Aurecon มุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมควำมซ่ือสตัยใ์นกำรท ำธุรกิจและกระบวนกำรท ำงำน ซ่ึงหลกัจรรยำบรรณและหลกัจริยธรรมพนกังำนของ 

Aurecon  (“หลกั”) ไดก้ ำหนดมำตรฐำนจรรยำบรรณและจริยธรรมท่ีบริษทัตอ้งกำรใหพ้นกังำนทุกคนถือปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุมถึง กรรมกำร 

เจำ้หนำ้ท่ี ผูบ้ริหำร ผูรั้บจำ้งตำมสญัญำ และบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน (“พนกังำน”) ท่ีอยูใ่นทุกประเทศท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู ่

หลกัดงักล่ำวไดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัต่ำงๆของพนกังำนท่ีสำมำรถยอมรับได ้

เพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของพนกังำนท่ีมีต่อ Aurecon นั้นไดรั้บกำรปฏิบติัดว้ยควำมซ่ือสตัยสู์งสุด 

และยงัเก่ียวเน่ืองกบัควำมรับผิดชอบของ Aurecon ท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ พนกังำน ลูกคำ้ ซพัพลำยเออร์ เจำ้หน้ี ผูบ้ริโภค และชุมชนในภำพรวม 

ซ่ึงจะช่วยในกำรบริหำรควำมเส่ียงและปกป้องช่ือเสียงของ Aurecon  

วตัถุประสงคข์องนโยบำยน้ีคือกำรส่งเสริมและสนบัสนุนวฒันธรรมของควำมซ่ือสตัยสุ์จริตและจริยธรรม กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

และกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบียบของบริษทัและขอ้ก ำหนดทำงดำ้นกำรเงิน 

นโยบำยดงักล่ำวจะช่วยส่งเสริมและใหค้วำมคุม้ครองกำรรำยงำนควำมกงัวลท่ีมีสำเหตุอนัควรจำกพฤติกรรมท่ีน่ำสงสยั 

หรือจำกกำรประพฤติผิดท่ีเกิดข้ึนจริง หรือจำกสถำนกำรณ์หรือเหตุกำรณ์ท่ีไม่เหมำะสม ท่ีเกิดข้ึนใน Aurecon  

2. การปฏิบัตติามนโนยาย

ผูแ้จง้เบำะแสสำมำรถท ำรำยงำน (ขอ้มูลท่ีเปิดเผยได)้ โดยกำรปฏิบติัตำมกระบวนกำรท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยน้ี 

นโยบำยน้ียงัไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัควำมคุม้ครองและกำรเยยีวยำ ท่ีผูแ้จง้เบำะแสพึงไดรั้บภำยใตน้โยบำยน้ีและภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 

นโยบำยน้ีไม่ถือเป็นภำระผกูพนัตำมสญัญำของ Aurecon และนโยบำยน้ีอำจมีกำรแกไ้ข เพิกถอน 

หรือเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลำตำมดุลยพินิจของ Aurecon  

3. ผู้แจ้งเบาะแสคือใคร?

ผูแ้จง้เบำะแสอำจเป็นเจำ้หนำ้ท่ีหรือพนกังำนปัจจุบนัหรือท่ีลำออกไปแลว้ ผูรั้บจำ้งตำมสญัญำ ซพัพลำยเออร์ หรือผูร่้วมงำนของ Aurecon 

หรือญำติของบุคคลเหล่ำน้ี 

4. ข้อมูลที่เปิดเผยได้คืออะไร?

กำรรำยงำนภำยใตน้โยบำยน้ี ผูแ้จง้เบำะแสจะตอ้งมีเหตุอนัควรน่ำสงสยัวำ่ มีขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้ 

ซ่ึง ข้อมูลทีเ่ปิดเผยได้ คือขอ้มูลมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี: 

(a) เก่ียวขอ้งกบักำรประพฤติผิด หรือสถำนกำรณ์หรือเหตุกำรณ์ท่ีไม่เหมำะสม ท่ีเกิดข้ึนใน Aurecon  หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั;

หรือ



(b) แสดงใหเ้ห็นวำ่ Aurecon มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ี:

• ก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อสำธำรณะหรือระบบกำรเงิน;
• ถือเป็นควำมผิดต่อกฎหมำยใดๆก็ตำมของเครือจกัรภพ ท่ีมีบทลงโทษโดยกำรจ ำคุกตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป;
• ถือเป็นควำมผิดหรือเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง; หรือ
• ถูกก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนโดยกฎระเบียบภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหเ้ป็นเร่ืองท่ีเปิดเผยได ้(ทั้งหมดรวมเรียกวำ่

จรรยาบรรณ)

(c) อำจเป็นกำรช่วยเหลือ Aurecon ในกำรปฏิบติังำนหรือปฏิบติัหนำ้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองภำษีของบริษทั

โดยปกติ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยไดจ้ะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคลท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีใหก้บั Aurecon  

แต่ยงัอำจเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคลท่ีสำม เช่น ลูกคำ้ ซพัพลำยเออร์ หรือผูใ้หบ้ริกำร ไดด้ว้ย 

โดยทัว่ไป ขอ้มูลท่ีเปิดเผยไดต้อ้งไม่ใช่เร่ืองควำมไม่พอใจในกำรท ำงำนเป็นกำรส่วนตวั เวน้แตค่วำมไม่พอใจดงักล่ำว: 

• มีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อ Aurecon  และขอ้มลูดงักล่ำวแสดงใหเ้ห็นถึง จรรยาบรรณ; หรือ
• เก่ียวขอ้งกบักำรพฤติกรรมท่ีเป็นภยัอำจจะเกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนแลว้ กบัผูแ้จง้เบำะแสท่ีเป็นผูร้ำยงำนภำยใตน้โยบำยน้ี

ตวัอยำ่ง ความไม่พอใจในการท างานเป็นการส่วนตวั ท่ีไม่ใช่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้ไดแ้ก่: 

• ควำมขดัแยง้ระหวำ่งผูแ้จง้เบำะแสและพนกังำนคนอ่ืน;

• กำรตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งงำน กำรโยกยำ้ย หรือกำรเล่ือนต ำแหน่ง ของผูแ้จง้เบำะแส;

• กำรตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของกำรจำ้งงำน ของผูแ้จง้เบำะแส;

• กำรตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรักษำวนิยั กำรระงบัหรือกำรยกเลิกกำรจำ้งงำน ของผูแ้จง้เบำะแส

5. ผู้แจ้งเบาะแสต้องรายงานใคร?

Aurecon มีช่องทำงหลำกหลำยในกำรรำยงำน 

เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครอง 

เลขำนุกำรบริษทั  โทรศพัท ์: +61 3 9975 3743

โรสแมร่ี พีวยี ์(ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ตะวนัออกกลำง และเอเชีย) อีเมล ์:  Rosemary.Peavey@aurecongroup.com 

เลขำนุกำรบริษทั โทรศพัท:์ +27 12 427 2919

ยอน-ลอดวคิ พรีโธริอุส (แอฟริกำใต)้ อีเมล:์ Jan-Lodewyk.Pretorius@aurecongroup.com 

ผูแ้จง้เบำะแสสำมำรถติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองก่อน 

หรือตลอดเวลำภำยหลงักำรท ำรำยงำนกำรแจง้เบำะแสหำกมีควำมกงัวลเก่ียวกบักำรท ำรำยงำน กำรเก็บขอ้มูลเป็นควำมลบั 

หรือกำรคุม้ครองท่ีพึงไดรั้บภำยใตน้โยบำยน้ี หรือภำยใตข้อ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง

mailto:Rosemary.Peavey@aurecongroup.com
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หำผูแ้จง้เบำะแสมีควำมไม่มัน่ใจในตวัเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครอง ผูแ้จง้เบำะแสสำมำรถติดต่อประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรได้

กำรรำยงำน 

Aurecon มีแพลตฟอร์มท่ีเรียกวำ่ Whispli ซ่ึงอนุญำตใหมี้กำรรำยงำนโดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตน 

รำยงำนท่ีเขียนบน Whispli จะส่งถูกส่งไปท่ีเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครอง 
รำยงำนท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรสำมำรถท ำไดโ้ดยใช ้แบบรำยงำนกำรแจง้เบำะแสเบ้ืองตน้ ซ่ึงรำยงำนน้ีสำมำรถท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตน 
และใหส่้งไปท่ี: ชั้น 8/850 ถนนคอลลินส์ ด็อคแลนดส์ เมลเบอร์น (โดยจ่ำหนำ้ถึง เจำ้หนำ้ท่ีผูคุ้ม้ครองท่ีเก่ียวขอ้ง) 

หน่วยงำนรับเร่ืองร้องเรียนภำยนอก 

แมว้ำ่ Aurecon จะสนบัสนุนใหผู้แ้จง้เบำะแสรำยงำนขอ้มูลท่ีเปิดเผยไดภ้ำยใตน้โยบำยน้ี 

แต่นโยบำยน้ีมิไดปิ้ดกั้นผูแ้จง้เบำะแสไม่ใหท้ ำกำรเปิดเผยภำยใตก้ำรคุม้ครองต่อผูต้รวจสอบบญัชีของ Aurecon  

หรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ยกตวัอยำ่งเช่น ผูแ้จง้เบำะแสสำมำรถเปิดเผยขอ้มูลใหก้บั 

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละกำรลงทุนแห่งออสเตรเลีย (ASIC) องคก์รก ำกบัดูแลสถำบนักำรเงินของออสเตรเลีย (APRA) 

ส ำนกังำนต ำรวจสหพนัธ์ออสเตรเลีย (AFP) หรือกรมสรรพำกรออสเตรเลีย (ATO) หำกเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภำษี 

ในบำงสถำนกำรณ์ ผูแ้จง้เบำะแสอำจเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์ของส่วนรวม หรือเปิดเผยขอ้มูลในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

ไดภ้ำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูแ้จง้เบำะแสอำจขอค ำแนะน ำทำงกฎหมำยจำกทนำย หรือแต่งตั้งทนำยใหเ้ป็นตวัแทน 

ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรำยงำนขอ้มูลท่ีเปิดเผยไดข้องผูแ้จง้เบำะแส 

เจำ้หนำ้ท่ี หรือผูจ้ดักำรอำวโุส 

ผูแ้จง้เบำะแส อำจท ำกำรยืน่เร่ืองดงักล่ำวกบัเจำ้หนำ้ท่ี หรือผูจ้ดักำรอำวโุสของ Aurecon  เช่น ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

ประธำนฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง (CRO) กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูต้รวจสอบภำยใน ท่ีปรึกษำทัว่ไป และเลขำนุกำรบริษทั 

กำรรำยงำนสำมำรถท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตน 

รำยงำนจะถูกส่งไปท่ีเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครอง 

6. ข้อมูลในรายงานการแจ้งเบาะแส

กำรรำยงำนภำยใตน้โยบำยน้ี ผูแ้จง้เบำะแสจะตอ้งมีเหตุอนัควรท่ีจะสงสยัวำ่ ขอ้มูลดงักล่ำวเป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้ 

รำยงำนจะตอ้งมีรำยละเอียดมำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได ้เพ่ือช่วยให ้Aurecon สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวนเร่ืองดงักล่ำวได ้ 

โดยรำยละเอียดอำจประกอบไปดว้ย: 

• ขอ้ควำมท่ีอธิบำยถึงขอ้มูลท่ีสำมำรถเปิดเผยได;้

• ช่ือของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง;

https://aurecon.whispli.com/speak-up
https://www.aurecongroup.com/-/media/files/downloads-library/code-of-ethics-and-conduct/whistleblower/aurecon-whistleblower-initial-report-thai.pdf


• วนัท่ี เวลำ และสถำนท่ี;

• รำยละเอียดของธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด;

• ส ำเนำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด;

• ช่ือของพยำนท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด; และ

• ส่ิงท่ีไดท้ ำไปแลว้ทั้งหมดในกำรรำยงำนหรือแจง้เร่ืองดงักล่ำว (ถำ้มี)

7. การสอบสวน

เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองจะส่งรำยงำนของผูแ้จง้เบำะแสใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งภำยใน Aurecon ทนัที 
เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว ซ่ึงอำจจะเป็นเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองเอง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครอง 
รวมถึงลกัษณะของรำยงำน 
ผูท้  ำหนำ้ท่ีตรวจสอบเบ้ืองตน้จะท ำกำรซกัถำมในเบ้ืองตน้และตดัสินตำมดุลพินิจวำ่ 
เห็นสมควรหรือมีควำมจ ำเป็นตอ้งสอบถำมขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ 
หรือขอ้สงสยัดงักล่ำวสำมำรถแกไ้ขไดด้ว้ยกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมอยำ่งอ่ืนหรือไม่ 
หำกตอ้งมีกำรขอขอ้มูลเพ่ิมเติม กำรสอบถำมขอ้มูลหรือกำรสอบสวนดงักล่ำวสำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดย ผูจ้ดักำรอำวโุส 

สมำชิกของทีมฝ่ำยบุคคล หรือบุคคลภำยนอก (ผู้สอบสวน) ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ Aurecon  ทั้งน้ี 

ผูส้อบสวนไม่ควรมีส่วนเก่ียวขอ้งไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้มในรำยงำน 

กำรสอบถำมขอ้มูล และ/หรือ กำรสอบสวนทั้งหมด สำมำรถด ำเนินกำรไดม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้โดยตอ้งเก็บเป็นควำมลบั 

8. การช่วยเหลือผู้แจ้งเบาะแส

เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองจะช่วยเหลือผูแ้จง้เบำะแส และท ำหนำ้ท่ีเป็นผูป้ระสำนงำนระหวำ่งผูส้อบสวนและผูแ้จง้เบำะแส 
เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองจะคอยเฝ้ำดูควำมเป็นอยูข่องบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้ถูกอำ้งถึงในรำยงำนของผูแ้จง้เบำะแส 
เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองจะช่วยเหลือในกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสจำกกำรกระท ำใดๆท่ีเป็นภยัอนัตรำย อนัเน่ืองมำจำกกำรรำยงำน 
หรือกำรพิจำรณำท่ีจะรำยงำน ภำยใตน้โยบำยน้ี 

นอกจำกน้ี  Aurecon ยงัใหก้ำรช่วยเหลือพนกังำนของบริษทัท่ีเป็นผูแ้จง้เบำะแส โดยกำรใหค้วำมช่วยเหลืออยำ่งไม่เปิดเผย 

และกำรใหค้  ำปรึกษำ ภำยใต ้โครงการช่วยเหลือพนักงาน (EAP) 

เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองอำจมีกำรแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัควำมคืบหนำ้และผลลพัธ์ของกำรสอบถำมขอ้มูลหรือกำรสอบสวน 
ใหก้บัผูแ้จง้เบำะแสตำมควำมเหมำะสม (ข้ึนอยูก่บัขอ้ผกูพนัเร่ืองควำมเป็นส่วนตวัและกำรไม่เปิดเผยขอ้มูลตำมกฎหมำย) 
รวมถึงขอ้มูลเร่ืองกระบวนกำรเยยีวยำท่ีจะมอบให ้
ในสถำนกำรณ์ท่ีผูแ้จง้เบำะแสอำจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำท่ีอยูใ่นรำยงำนขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้

ขอ้เทจ็จริงท่ีวำ่ผูแ้จง้เบำะแสไดจ้ดัท ำรำยงำนอำจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรแกไ้ขหรือกำรลงโทษทำงวนิยั 

อนัเน่ืองมำจำกกำรสอบถำมขอ้มูลหรือกำรสอบสวน 

9. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

กำรคุมครองทัว่ไป

https://aurecongroup.sharepoint.com/sites/Hive-People/SitePages/EmployeeAssistanceProgramme.aspx


 

 

Aurecon จะเฝ้ำดูและจดักำรพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในรำยงำน และจะพยำยำม: 

• ปกปิดตวัตนของผูแ้จง้เบำะแส; 

• ด ำเนินกำรสอบถำมขอ้มูลหรือสอบสวนตำมรำยงำนของผูแ้จง้เบำะแสโดยปกปิดเป็นควำมลบั; 

• เฝ้ำดูและจดักำรพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีเปิดเผยได;้ และ 

• คุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสจำกกำรกระท ำท่ีเป็นภยัอนัตรำย (หรือกำรคุกคำมจำกกำรกระท ำท่ีเป็นภยัอนัตรำย) 

อนัเน่ืองมำจำกผูแ้จง้เบำะแสไดร้ำยงำน ก ำลงัจะรำยงำน หรือสำมำรถรำยงำน ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้

ตำมขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูแ้จง้เบำะแสควรแจง้เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองทนัที ในเร่ืองควำมกงัวลท่ีเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เบำะแส อนัเน่ืองมำจำกกำรรำยงำนของตนเอง 

 

กำรปกปิดขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบั 

Aurecon จะพยำยำมไม่เปิดเผยขอ้มูลตวัตนของผูแ้จง้เบำะแส ยกเวน้แต่: 

• ผูแ้จง้เบำะแสยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูล; 

• เป็นกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อ ASIC, APRA สมำชิกของ AFC เจำ้หนำ้ท่ีของกรมสรรพำกร (ถำ้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัภำษี) 

หรือหน่วยงำนอ่ืนๆท่ีก ำหนดไวต้ำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง; 

• กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อนกักฎหมำย โดยมีวตัถุประสงคใ์ห ้Aurecon  ไดรั้บค ำแนะน ำทำงกฎหมำย 

หรือแต่งตั้งตวัแทนทำงกฎหมำยได ้ภำยใตข้อ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง; 

• ศำลหรือคณะตุลำกำรเห็นวำ่มีควำมจ ำเป็นในแง่ของควำมยติุธรรม ; หรือ 

• กำรเปิดเผยขอ้มูล ถูกก ำหนดหรือไดรั้บอนุญำตตำมกฎหมำย 

Aurecon จะพยำยำมไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีแนวโนม้น ำไปสู่กำรเปิดเผยตวัตนของผูแ้จง้เบำะแส ยกเวน้แต่: 

• ไดรั้บอนุญำตใหเ้ปิดเผยตวัตนของผูแ้จง้เบำะแส (ตำมรำยละเอียดดำ้นบน); หรือ 

• กำรเปิดเผยขอ้มูลนั้นมีเหตุผลจ ำเป็นส ำหรับกำรสอบสวนเร่ืองขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้และ  Aurecon 

ไดด้ ำเนินกำรอนัควรทั้งหมดในกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรท่ีผูแ้จง้เบำะแสจะถูกระบุตวัตน 

อนัเป็นผลมำจำกกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว 
 

ควำมคุม้ครองและควำมคุม้กนัภำยใตข้อ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

นโยบำยน้ีไดใ้หข้อ้สรุปของควำมคุม้ครองและควำมคุม้กนัท่ีส ำคญัในปัจจุบนัภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง อยำ่งไรก็ตำม Aurecon 

สนบัสนุนใหทุ้กคนขอค ำแนะน ำจำกนกักฎหมำยอิสระ 

หำกผูแ้จง้เบำะแสท ำกำรรำยงำนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลภำยใตน้โยบำยน้ี 
ผูแ้จง้เบำะแสอำจมีสิทธ์ิไดรั้บควำมคุม้ครองภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้จง้เบำะแสอำจมีสิทธ์ิไดรั้บค่ำชดเชยส ำหรับกำรสูญเสีย ควำมเสียหำย 
หรือกำรบำดเจ็บ หรือกำรเยยีวยำอ่ืน ๆ หำกมีกำรเปิดเผยตวัตนของผูแ้จง้เบำะแส 
หรือกรณีท่ีผูแ้จง้เบำะแสตกเป็นเป้ำของกำรกระท ำท่ีเป็นอนัตรำย 
 
ผูแ้จง้เบำะแสอำจมีสิทธ์ิไดรั้บกำรคุม้กนับำงประกำรไดแ้ก่: 



 

 

• ไม่ตอ้งอยูภ่ำยใตค้วำมรับผดิทำงแพง่ ทำงอำญำ หรือทำงปกครอง; 

• ไม่มีสญัญำหรือกำรเยยีวยำหรือสิทธิอ่ืนใดท่ีบงัคบัใชก้บัผูแ้จง้เบำะแส อนัเน่ืองมำจำกกำรเปิดเผยดงักล่ำว; 

• รำยงำนขอ้มูลท่ีเปิดเผยไดจ้ะไม่ถือเป็นหลกัฐำนในกำรเอำผดิต่อผูแ้จง้เบำะแส 

ในกำรด ำเนินคดีทำงอำญำหรือกำรด ำเนินคดีเพ่ือก ำหนดโทษ (ยกเวน้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเทจ็) 

บุคคลท่ีถูกเอ่ยถึงในรำยงำนของผูแ้จง้เบำะแส อำจไดรั้บสิทธ์ิกำรคุม้ครองภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

Aurecon จะพยำยำมใหพ้นกังำนท่ีถูกเอ่ยถึงในรำยงำนของผูแ้จง้เบำะแส ภำยใตน้โยบำยน้ี มีโอกำสไดช้ี้แจงขอ้กล่ำวหำ 
ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรสอบถำมขอ้มูลและกำรสอบสวน  
พนกังำนผูถู้กกล่ำวถึงในรำยงำนกำรแจง้เบำะแสทั้งหมด จะมีสิทธ์ิไดรั้บควำมช่วยเหลือท่ีเป็นควำมลบั และใชบ้ริกำรสำยด่วนใหค้  ำปรึกษำ 

[EAP] 

 

10. การรายงานและการก ากบัดูแล 

คณะกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีรับผิดชอบดูแลกระบวนกำรแจง้เบำะแสของ Aurecon  ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรจะไดรั้บแจง้ ขอ้มูลทัว่ไปของรำยงำนแต่ละฉบบั รวมถึงผลลพัธ์ของกำรพิจำรณำหรือกำรสอบสวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยงำน 

ภำยใตน้โยบำยน้ี 

11. การปฏิบัตติามกฎหมาย 

Aurecon เป็นบริษทัระดบัโลกท่ีมีกำรด ำเนินงำนในออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์เอเชีย แอฟริกำ และตะวนัออกกลำง 

นโยบำยน้ีถูกเขียนข้ึนมำเพ่ือใชใ้นทุกกลุ่มธุรกิจของ Aurecon ภำยใตก้ฎหมำยทอ้งถ่ินในประเทศท่ี Aurecon ด ำเนินกิจกำรอยู ่

12. ข้อสงสัย 

หำกมีขอ้สงสยัเก่ียวกบันโยบำยน้ี และขอ้มูลเก่ียวกบักำรคุม้ครองตำมกฎหมำยส ำหรับผูแ้จง้เบำะแส 

โปรดติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองตำมรำยละเอียดท่ีใหไ้วใ้นส่วนท่ี 5 ของนโยบำยน้ี หรือขอค ำแนะน ำจำกนกักฎหมำยอิสระ 

13. การแก้ไข 

Aurecon อำจท ำกำรปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบำยน้ีเป็นคร้ังครำว ตำมดุลยพินิจโดยสมบูรณ์ของบริษทั 

พนกังำนสำมำรถเขำ้ถึงนโยบำยท่ีปรับปรุงล่ำสุดไดท่ี้อินทรำเน็ตของ Aurecon  

14. ค านิยาม 

ค ำจ ำกดัควำมต่อไปน้ี จะถูกใชใ้นนโยบำยนีเวน้แต่บริบทจะก ำหนดเป็นอยำ่งอ่ืน: 



 

 

ACCC (the Australian Competition and Consumer Commission) หมำยถึง 

คณะกรรมดำ้นกำรแข่งขนัทำงกำรตลำดและคุม้ครองผูบ้ริโภคของออสเตรเลีย 

AFP (the Australian Federal Police) หมำยถึง ส ำนกังำนต ำรวจสหพนัธ์ออสเตรเลีย 

APRA (the Australian Prudential Regulation Authority) หมำยถึง องคก์รก ำกบัดูแลสถำบนักำรเงินของออสเตรเลีย 

ASIC (the Australian Securities and Investments Commission) หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละกำรลงทุนแห่งออสเตรเลีย 

ATO (the Australian Taxation Office) หมำยถึง กรมสรรพำกรออสเตรเลีย 

Aurecon หมำยถึง บริษทั ออเรคอน กรุ๊ป จ ำกดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

Board หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษทัของ บริษทั ออเรคอน กรุ๊ป จ ำกดั 

Chair หมำยถึง ประธำนคณะกรรมกำรบริษทั 

Commonwealth หมำยถึง เครือรัฐออสเตรเลีย 

Relevant Legislation หมำยถึง กฎหมำยบริษทั ค.ศ. 2001 (the Corporations Act 2001), 

กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคุมหลกัทรัพยแ์ละกำรลงทุนออสเตรเลีย ค.ศ. 2001 (the Australian Securities and Investments Commission Act 

2001), กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรธนำคำรพำณิชย ์ค.ศ. 1959 (the Banking Act 1959), กฎหมำยธุรกิจสถำบนักำรเงิน (กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล) ค.ศ. 

2001 (the Financial Sector (Collection of Data) Act 2001), กฎหมำยประกนัวนิำศภยั ค.ศ. 1973 (the Insurance Act 1973), 

กฎหมำยประกนัชีวติ ค.ศ. 1995 (the Life Insurance Act 1995), กฎหมำยกำรคุม้ครองเครดิตผูบ้ริโภคแห่งชำติ ค.ศ. 2009 (the National 

Consumer Credit Protection Act 2009), กฎหมำยกำรประกอบธุรกิจกองทุนเงินเกษียณ (กำรควบคุม) ค.ศ. 1993 (the Superannuation Industry 

(Supervision) Act 1993), กฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรตลำดและกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค ค.ศ. 2010 (Competition and Consumer Act 2010), 

กฎหมำยกำรจดัเก็บภำษี ค.ศ. 1953 (the Taxation Administration Act 1953), 

กฎหมำยภำษีอ่ืนๆภำยใตก้ำรดูแลของคณะกรรมกำรระงบัขอ้พิพำททำงภำษี (the Federal Commissioner of Taxation), 

กฎหมำยเครือรัฐหรือกฎหมำยของรัฐท่ีมีบทลงโทษดว้ยกำรจ ำคุกตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป และกฎระเบียบภำยใตก้ฎหมำยเหล่ำน้ี หรือ 

กฎหมำยลูกท่ีถูกอำ้งถึงในกฎหมำยเหล่ำน้ี  

15. เอกสารและการอ้างองิที่เกีย่วข้อง 

หลกัจรรยำบรรณและหลกัจริยธรรมของ Aurecon  

รำยงำนกำรแจง้เบำะแสเบ้ืองตน้ 

นโยบำยเร่ืองกำรทุจริต 

นโยบำยเร่ืองผลประโยชน์ทบัซอ้น 

นโยบำยต่อตำ้นกำรใหสิ้นบนและคอร์รัปชัน่ 

 

 



 

 

ผู้จดัท าเอกสาร: 
บริษัท ออเรคอน กรุ๊ป จ ากดั 
CAN 133 838 187 
ออเรคอนเซ็นเตอร์ 
ชั้น 8, 850 ถนนคอลลินส์ 
ด็อคแลนดส์ วคิตอเรีย 3008 
ตูป้.ณ. 23061 
ด็อคแลนดส์ วคิตอเรีย 8012 
ออสเตรเลีย 
โทรศพัท ์ +61 3 9975 3000 
แฟกซ์  +61 0 9975 3444 
อีเมล ์ melbourne@aurecongroup.com 
เวบ็ไซต ์ aurecongroup.com 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนของออเรคอน ตั้งอยูใ่นประเทศ: 

แองโกลำ ออสเตรเลีย บอสวำนำ จีน กำนำ 

ฮ่องกง อินโดนีเซีย เคนยำ เลโซโท โมซมับิก 

นำมิเบีย นิวซีแลนด ์ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ กำตำร์ 

สิงคโ์ปร์ แอฟริกำใต ้สวำซิแลนด ์แทนซำเนีย 

ไทย ยกูนัดำ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เวยีดนำม 
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