บริ ษั ท ศรี ร าชาคอนสตรั ค ชั่น จ ากัด (มหาชน)
Sriracha Construction Public Company Limited

นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัท ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) บริ หารจัดการโดยยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต
โปร่งใส เป็ นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้ กฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับและมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้ อง โดยไม่ยินยอมรับการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ใดๆ ทังสิ
้ ้น และกาหนดให้ บริษัทฯและบริ ษัทในเครือ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ ดาเนินการ
ปฎิบตั ิตามนโยบายการต่
อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยเคร่งครัด
ฆ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจึงได้ จดั ทา “นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้นเพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริ ษัทจะต่อต้ านการ
ทุจริ ตทุกรูปแบบ และมุง่ หมายให้ ทกุ คนในองค์กร ได้ มคี วามเข้ าใจเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต ภายใต้ นโยบายเดียวกัน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทได้ รับทราบเจตนารมณ์ของบริ ษัทที่มงุ่ มัน่ ต่อต้ านการทุจริ ต
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ห้ ามให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจนบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทหรื อบริ ษัทย่อยดาเนินการ
ใดๆหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบ
ทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นี ้อย่างสมา่ เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้ อกาหนดในการ
ดาเนินการอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริ ษัทระเบียบ ข้ อกาหนด
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
คานิยามตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
การคอร์ รัปชัน่ : การปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิในตาแหน่งหน้ าที่หรื อใช้ อานาจในตาแหน่งหน้ าที่โดยมิชอบ การฝ่ าฝื นกฎหมาย
จริ ยธรรม ระเบียบหรื อนโยบายของบริ ษัทฯ เพื่อการแสวงหาประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั หรื อผลประโยชน์อื่นใด
อันมิควรได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น ทังนี
้ ้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรี ยก การรับ การเสนอ หรื อการให้ ทงที
ั้ ่
เป็ นตัวเงิน สิง่ ของ สิทธิประโยชน์อื่นๆ การมีประโยชน์ทบั ซ้ อน การปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง หรื อประโยชน์อนื่ ใดซึง่ ขัดต่อศีลธรรม และ
จรรยาบรรณที่ดี รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อบุคคลอื่นใดที่ทาธุรกิจกับบริ ษัทฯทังโดยตรง
้
หรื อทางอ้ อม เป็ นต้ น
แนวปฏิบตั ิ
1. ความเป็ นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
• บริ ษัทฯ เป็ นองค์กรธุรกิจที่เป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

บริ ษัทฯไม่เข้ าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่าบริ ษัทมีสว่ นเกี่ยวข้ อง หรื อให้ การ
สนับสนุนนักการเมืองมืออาชีพหรื อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรื อกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม

Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317-555 Fax. +66 38 317 577, 773255

.

บริษัท ศรี ราชาคอนสตรั คชั่น จากัด (มหาชน)
97 หมู่ท่ ี 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. +66 38 317-555 แฟกซ์ +66 38 317 577, 773255

บริ ษั ท ศรี ร าชาคอนสตรั ค ชั่น จ ากัด (มหาชน)
Sriracha Construction Public Company Limited
• กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานมีสท
ิ ธิและเสรี ภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาเนินการใดๆ ที่ทาให้ บริษัทฯ สูญเสีย

ความเป็ นกลางหรื อได้ รับความเสียหายจากการเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องทางการเมือง
• ไม่ใช้ ทรัพย์สน
ิ ของบริษัทเพื่อสนับสนุนนักการเมืองมืออาชีพหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรื อกลุม่ พลังใดกลุม่ พลัง

หนึง่ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรื อผลประโยชน์อนั มิชอบ
ฆ
2. เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน
• การให้ หรื อรับเงินบริ จาค/เงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมัน
่ ใจว่าเงินบริ จาค/เงิน

สนับสนุนไม่ได้ ถกู นาไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบนอาจทาให้ เกิดความเสีย่ งต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว
เกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้ เป็ นข้ ออ้ างหรื อเส้ นทางสาหรับการคอร์ รัปชัน่
• การใช้ เงินหรื อทรัพย์สน
ิ ของบริ ษัท เพื่อบริ จาคการกุศล/เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้ องระบุชื่อในนามบริ ษัทเท่านันและมี
้
หลักฐาน

ที่ตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
้
ยบของบริ ษัท
3. การรับหรื อการให้ ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรื อผลประโยชน์อื่นใด
• กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่รับหรื อให้ เงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้ า คู่ค้า ของบริ ษัท

หรื อจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนามบริ ษัท
• กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน พึงหลีกเลีย่ งการรับของขวัญทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินจากคูค่ ้ าหรื อผู้ทเี่ กี่ยวข้ องกับธุรกิจ

ของบริ ษัท เว้ นแต่ในเทศกาลหรื อประเพณีนิยม
4. ในการจัดซื ้อ จัดจ้ างและทาสัญญาต้ องดาเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
้
ยบของบริ ษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
5. บริ ษัทฯจัดให้ มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้ อนถึงความมุง่ มัน่ ของบริษัทฯต่อมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ตังแต่
้ การสรร
หาหรื อการคัดเลือกบุคคลากร การเลือ่ นตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั งิ านพนักงาน และการให้ ผลตอบแทน
6. บริ ษัทฯ จัดให้ มกี ารควบคุมภายในครอบคลุมทังด้
้ านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้ อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายใน
บริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และมีการประเมินผลให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด กฎระเบียบ
7. บริ ษัทฯจะเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญทังข้
้ อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้ องครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทาง
ที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ
การแจ้ งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง
• พนักงานทุกคนมีหน้ าที่และความรับผิดชอบแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชัน
่ ที่เกี่ยวข้ อง

กับบริ ษัทโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบน หรื อพบเห็นการกระทาที่ผิดขันตอนตาม
้
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ระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท จนทาให้ สงสัยได้ วา่ อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ต
จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบเพื่อจะได้ ช่วยกันปรับปรุงแก้ ไขหรื อดาเนินการ เพื่อให้ เกิดความถูกต้ อง
เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป พร้ อมทังให้
้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้
ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริ ษัท
ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
ฆ
1) โทรศัพท์ หมายเลข 038-317555 ต่อ 1151
2) อีเมล์: scc@sricha.com
3) โดยจดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อยื่นส่งโดยตรงที่
บมจ. ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ (สานักตรวจสอบภายใน)
เลขที่ 97 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110
4) กล่องรับความคิดเห็น (ติดตังอยู
้ ท่ ี่หน้ าห้ องทรัพยากรบุคคล)
• บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงาน/บุคคลภายนอกที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชัน
่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทด้ วย

ความสุจริ ตใจ ไม่ได้ มเี จตนาในการให้ ร้ายหรื อก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูใดหรื อต่อบริษัท (ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน
สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หรื อหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ) โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความ
ร่วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เช่น ไม่มีการเปลีย่ นแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่
รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้ าง หรื อการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้นนั ้
• การลงโทษ ให้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยวินยั พนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อข้ อกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง หากการกระทานันผิ
้ ด

กฎหมาย
• กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้ เบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนได้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งผลการดาเนินการให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ พนักงานทุกคนได้ รับทราบนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจะติดประกาศนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ในสถานที่เด่นชัด พนักงานทุกคนสามารถอ่านได้
2. บริ ษัทจะเผยแพร่นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสือ่ สารของบริ ษัท เช่น จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Mail),
เว็บไซต์บริษัท เป็ นต้ น
3. บริ ษัทจะจัดให้ มกี ารอบรมเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต ให้ แก่พนักงานใหม่
Sriracha Construction Public Company Limited
97 Moo3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110
Tel. +66 38 317-555 Fax. +66 38 317 577, 773255

.

บริษัท ศรี ราชาคอนสตรั คชั่น จากัด (มหาชน)
97 หมู่ท่ ี 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. +66 38 317-555 แฟกซ์ +66 38 317 577, 773255

