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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) บริหารจดัการโดยยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต 

โปร่งใส  เป็นธรรม รับผิดชอบและระมดัระวงัภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง โดยไมย่ินยอมรับการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ใดๆ ทัง้สิน้ และก าหนดให้บริษัทฯและบริษัทในเครือ รวมถึงบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ ด าเนินการ

ปฎิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่โดยเคร่งครัด 

ทัง้นี ้บริษัทจึงได้จดัท า “นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะตอ่ต้านการ

ทจุริตทกุรูปแบบ และมุง่หมายให้ทกุคนในองค์กร ได้มคีวามเข้าใจเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริต ภายใต้นโยบายเดยีวกนั และผู้มี

สว่นเก่ียวข้องกบับริษัทได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทท่ีมุง่มัน่ตอ่ต้านการทจุริต 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ห้ามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท ตลอดจนบคุคลที่สามที่เก่ียวข้องกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยด าเนินการ

ใดๆหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถงึทกุหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และให้มีการสอบ

ทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม า่เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิและข้อก าหนดในการ

ด าเนินการอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของบริษัทระเบยีบ ข้อก าหนด

และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

การคอร์รัปชัน่ : การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิในต าแหนง่หน้าที่หรือใช้อ านาจในต าแหนง่หน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย 

จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อการแสวงหาประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั หรือผลประโยชน์อื่นใด

อนัมิควรได้ ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ประโยชน์ของผู้อื่น ทัง้นีใ้นรูปแบบตา่งๆ เช่น การเรียก การรับ การเสนอ หรือการให้ทัง้ที่

เป็นตวัเงิน สิง่ของ สทิธิประโยชน์อื่นๆ การมีประโยชน์ทบัซ้อน การปกปิดข้อเทจ็จริง หรือประโยชน์อืน่ใดซึง่ขดัตอ่ศีลธรรม และ

จรรยาบรรณที่ดี รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบคุคลอื่นใดที่ท าธุรกิจกบับริษัทฯทัง้โดยตรง หรือทางอ้อม เป็นต้น 

แนวปฏิบตั ิ

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและการชว่ยเหลอืทางการเมือง 

• บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการปฏิบตัิตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

บริษัทฯไมเ่ข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไมแ่สดงความคิดเห็นใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจวา่บริษัทมีสว่นเก่ียวข้อง หรือให้การ

สนบัสนนุนกัการเมืองมืออาชีพหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมอืงหนึง่ หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึง่ ไมว่า่โดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 
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• กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานมีสทิธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แตจ่ะไมด่ าเนินการใดๆ ท่ีท าให้บริษัทฯ สญูเสยี

ความเป็นกลางหรือได้รับความเสยีหายจากการเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องทางการเมือง 

• ไมใ่ช้ทรัพย์สนิของบริษัทเพื่อสนบัสนนุนกัการเมืองมืออาชีพหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงั

หนึง่ เพื่อแลกกบัสทิธิพิเศษหรือผลประโยชน์อนัมิชอบ 

2. เงินบริจาคเพื่อการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ 

• การให้หรือรับเงินบริจาค/เงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถกูต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจวา่เงินบริจาค/เงิน

สนบัสนนุไมไ่ด้ถกูน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสนิบนอาจท าให้เกิดความเสีย่งตอ่บริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดงักลา่ว

เก่ียวข้องกบัการใช้จ่ายเงินโดยไมม่ีผลตอบแทนที่มีตวัตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางส าหรับการคอร์รัปชัน่ 

• การใช้เงินหรือทรัพย์สนิของบริษัท เพื่อบริจาคการกศุล/เพื่อสนบัสนนุโครงการ ต้องระบช่ืุอในนามบริษัทเทา่นัน้และมีหลกัฐาน

ที่ตรวจสอบได้ และด าเนินการผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท 

3. การรับหรือการให้ ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อื่นใด 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมรั่บหรือให้เงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูค้า คู่ค้า ของบริษัท

หรือจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนามบริษัท 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พงึหลกีเลีย่งการรับของขวญัทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจากคูค้่าหรือผู้ทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจ

ของบริษัท เว้นแตใ่นเทศกาลหรือประเพณีนิยม 

4. ในการจดัซือ้ จดัจ้างและท าสญัญาต้องด าเนินการผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

5. บริษัทฯจดัให้มีกระบวนการบริหารบคุลากรท่ีสะท้อนถงึความมุง่มัน่ของบริษัทฯตอ่มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ตัง้แตก่ารสรร

หาหรือการคดัเลอืกบคุคลากร การเลือ่นต าแหนง่ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตังิานพนกังาน และการให้ผลตอบแทน 

6. บริษัทฯ จดัให้มกีารควบคมุภายในครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การบญัชี การเก็บบนัทกึข้อมลู รวมถึงกระบวนการอื่นภายใน

บริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และมีการประเมินผลให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบียบ 

7. บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัทัง้ข้อมลูทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอยา่งถกูต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทาง

ที่เข้าถงึข้อมลูได้ง่าย มีความเทา่เทียมและนา่เช่ือถือ 

การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง 

• พนกังานทกุคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้อง

กบับริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบคุคลในองค์กรตดิสนิบน/รับสนิบน หรือพบเห็นการกระท าที่ผิดขัน้ตอนตาม
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ระเบียบปฏิบตัิของบริษัท หรือมผีลตอ่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท จนท าให้สงสยัได้วา่ อาจจะเป็นช่องทางในการทจุริต 

จะต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบเพื่อจะได้ช่วยกนัปรับปรุงแก้ไขหรือด าเนนิการ เพื่อให้เกิดความถกูต้อง 

เหมาะสม โปร่งใส และยตุิธรรมตอ่ไป พร้อมทัง้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่งๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้

ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัท 

ผา่นช่องทางต่อไปนี ้

1) โทรศพัท์ หมายเลข 038-317555 ตอ่ 1151 

2) อีเมล์: scc@sricha.com 

3) โดยจดหมายจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือยื่นสง่โดยตรงที่ 

    บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ (ส านกัตรวจสอบภายใน)  

    เลขท่ี 97 หมู ่3 ต.สรุศกัดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20110 

4) กลอ่งรับความคดิเห็น (ติดตัง้อยูท่ี่หน้าห้องทรัพยากรบคุคล) 

• บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังาน/บคุคลภายนอกที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทด้วย

ความสจุริตใจ ไมไ่ด้มเีจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ใดหรือตอ่บริษัท (ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน 

สามารถเลอืกที่จะไมเ่ปิดเผยช่ือ ที่อยู ่หรือหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้) โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความ

ร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ เช่น ไมม่ีการเปลีย่นแปลงต าแหนง่งาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน พกังาน ขม่ขู ่

รบกวนการปฏิบตัิงาน เลกิจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้นัน้ 

• การลงโทษ ให้เป็นไปตามระเบยีบวา่ด้วยวินยัพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง หากการกระท านัน้ผิด

กฎหมาย 

• กรณีที่สามารถติดตอ่ผู้ให้เบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

เพื่อให้พนกังานทกุคนได้รับทราบนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ บริษัทจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจะตดิประกาศนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ในสถานท่ีเดน่ชดั พนกังานทกุคนสามารถอา่นได้ 

2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ผา่นช่องทางการสือ่สารของบริษัท เช่น จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ (E-Mail), 

เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น 

3. บริษัทจะจดัให้มกีารอบรมเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริต ให้แกพ่นกังานใหม ่

mailto:scc@sricha.com

