นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จากัด (มหาชน)
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นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น
เพื่อสร้างความมัน่ ใจต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มในการดาเนินงานของบริ ษทั บริ ษทั จึงได้
จัดทานโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้ ข้ ึนมาเพื่อให้ทราบแนวทางที่ชดั เจนในการดาเนิ น
ธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริ ษทั ระเบียบข้อกาหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาไปสู่ องค์กรแห่ งความยัง่ ยืนต่อไป และด้วยความมุ่งมัน่
ในการดาเนินธุ รกิจอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม บริ ษทั จึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ดาเนิ นการหรื อยอมรั บการคอร์ รัปชั่นในรู ปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
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นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น
วัตถุประสงค์ (Objectives):
1. เพื่อให้พนักงานของบริ ษทั ทุกระดับ ไม่ขอ้ งเกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน่
2. เพื่อส่ งเสริ มบทบาท และการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการป้ องกันและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุ รกิจของบริ ษทั
3. เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในการดาเนินธุ รกิจร่ วมกันด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต

ขอบเขต (Scope):
บริ ษทั ได้กาหนดขอบเขตของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เป็ น 2 กลุ่ม
ดังนี้
1. ภายใน : กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทุกระดับ
2. ภายนอก : ลูกค้าหรื อผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การ (Supplier) คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หน่วยงาน ราชการ
หน่วยงานเอกชน

คานิยาม
คอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบ ให้
ให้คามัน่ เรี ยกร้อง หรื อรับซึ่ งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่ งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานของเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวกระทา หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มา หรื อรักษาไว้ซ่ ึ งธุ รกิจ หรื อแนะนาธุ รกิ จ
ให้กบั บริ ษทั โดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ได้มา หรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุ รกิจ เว้น
แต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทาง
การค้า ให้กระทาได้

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุ น
การต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและ
ข้อกาหนดของกฎหมายต่างๆ เป็ นต้น
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ ย งให้ม นั่ ใจว่า เป็ นไปตามมาตรฐานสากล มี ความรั ดกุ ม
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพ
หัวหน้ างานฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบ ัติงานว่า
เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้อกาหนด
ของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้าน
คอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดย
ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้ และให้ความร่ วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
2. ผูท้ ี่กระทาคอร์ รัปชัน่ และผูม้ ีส่วนรู ้เห็นหรื อเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินยั ตามกฎของบริ ษทั ที่
กาหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย
3. บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4. บริ ษทั ให้ความสาคัญในการเผยแพร่ สื่ อสารและฝึ กอบรมเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ แก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ
5. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดาเนินงานตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิในเรื่ องนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้าน
คอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรการการปฏิบัติ
การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น (การติดต่ อธุรกิจกับหุ้นส่ วนและบุคคลภายนอก)
พนักงานต้องปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่น ขณะที่ กาลังติ ดต่อธุ รกิ จกับลูกค้า ผูข้ ายสิ นค้า
หุ ้นส่ วนหรื อบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ (ซึ่ งต่อไปนี้ ให้เรี ยกรวมกันว่า “บุคคลภายนอกที่มี
ความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ”)
1. พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณี ปฏิบตั ิทางธุ รกิจและมารยาททางธุ รกิจขณะที่ติดต่อ
กับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ
2. พนักงานต้องไม่รับหรื อเรี ยกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ ง เงิน บัตรกานัล เช็ค หุ ้น ของขวัญ หรื อ
สิ นบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษ หรื อสิ่ งจูงใจใดๆ ที่มีมูลค่า จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทาง
ธุ รกิจ
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3. พนักงานอาจรับของกานัลที่ไม่ใช่เงินสด หรื อของมีราคาใดๆ จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทาง
ธุ รกิจก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาสายตรงเสี ยก่อน ทั้งนี้ การรับของกานัลเช่นว่านั้นต้อง
เป็ นไปตามกฎระเบียบ ประเพณี ปฏิ บตั ิทางธุ รกิ จ หรื อมารยาททางธุ รกิ จ และต้องไม่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจทางธุ รกิจของพนักงาน
4. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตาแหน่งหน้าที่ของตนในบริ ษทั เพื่อรับ หรื อเรี ยกร้องให้บุคคล
ภายนอกที่ มีความเกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จ หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของบุ คคลภายนอกดังกล่ าวให้บริ การใดๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
5. เมื่อพนักงานแนะนาบุคคลให้แก่ บริ ษทั ฯ การดาเนิ นการดังกล่ าวจะต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์หรื อ
ขั้นตอนการจัดจ้างของบริ ษทั อีกทั้งต้องไม่ทาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมาย
6. พนักงานต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน หรื อเจ้าหน้าที่ราชการโดยการเสนอให้เงิน บัตรกานัล เช็ค หุ ้น
เงินค่าตอบแทนพิเศษ หรื อสิ่ งจูงใจใดๆ ที่มีมูลค่า
7. พนักงานที่ละเมิดข้อกาหนดในวรรคก่อน ต้องถูกลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั และอาจ
ถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
8. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตาแหน่งหน้าที่ของตนในบริ ษทั เพื่อมีความสัมพันธ์อนั มิชอบ ทา
การคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบตั ิในรู ปแบบใดๆ (รวมถึ งการเลือกปฏิบตั ิโดยอาศัยเชื้ อชาติ เพศ ความ
พิการหรื อศาสนาเป็ นเกณฑ์) ลักทรัพย์ ข่มขู่ บีบบังคับ หรื อการดาเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ
9. ถ้าพนักงานมีคาถามเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริ ตและคอรั ปชั่ นแล้ว พนักงานพึงต้องขอความเห็นจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาของตนเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้น

การแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน
1. เรื่องทีร่ ับแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
1.1 การกระทาที่ทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรื อทางอ้อม
1.2 การกระทาที่ผดิ ขั้นตอนตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
จนทาให้สงสัยได้วา่ อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ต
1.3 การกระทาที่ทาให้บริ ษทั เสี ยผลประโยชน์ กระทบต่อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั
1.4 การกระทาที่ผดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุ รกิจ
2. ช่ องทางแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียน
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งรายงานเรื่ องราวไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้ เมื่อพบเห็นการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริ ษทั ที่ละเมิดนโยบายนี้
3. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผู้ร้องทุกข์ จากภายใน)
(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
(2) เลขานุการบริ ษทั หรื อผูจ้ ดั การสานักทรัพยากรบุคคล
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(3) จดหมายอิเล็คโทรนิกส์ (nittaya@scp.co.th)
4. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผู้ร้องทุกข์ จากภายนอก)
(1) บริ ษทั ทักษิณคอนกรี ต จากัด (มหาชน) เลขที่ 555 ชั้น 17 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ซอยสุ ขมุ วิท 63
(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
(2) จดหมายอิเล็คโทรนิกส์ (nittaya@scp.co.th)
(3) เว็ปไซต์ www.scp.co.th

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ
1. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกีย่ วข้ อง
เนื่องจากการร้องเรี ยน และการให้ขอ้ มูล ที่กระทาไปโดยสุ จริ ตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อนั ยิ่งใหญ่แก่ท้ งั
บริ ษทั และพนักงานเป็ นส่ วนรวม ดังนั้น ผูย้ ื่นคาร้องเรี ยน ผูใ้ ห้ถอ้ ยคา ให้ขอ้ มูล ให้ขอ้ เท็จจริ ง หรื อให้
พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องเรี ยน และที่เป็ นผูพ้ ิจารณาคาร้องเรี ยน เมื่อได้กระทาไปโดยสุ จริ ตใจ แม้จะ
เป็ นเหตุให้เกิ ดข้อยุง่ ยากประการใด ย่อมได้รับการประกันการคุม้ ครองว่าจะไม่เป็ นเหตุ หรื อถือเป็ นเหตุที่
จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรื อดาเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว
บริ ษทั มีนโยบายที่จะให้ความเป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยเท่าเทียมกันตามกฎข้อบังคับของบริ ษทั
โดยจะให้ความคุม้ ครองแก่ผรู ้ ้องเรี ยน และเรื่ องที่ร้องเรี ยนนั้น เป็ นความลับ และจะดาเนินการเพื่อคุม้ ครองผู้
ร้องเรี ยน
2. การปิ ดบังชื่อและการเก็บรักษาความลับ
พนักงานหรื อผูร้ ้องเรี ยนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิ ดเผยชื่อเมื่อรายงานการกระทาละเมิดของพนักงานคน
อื่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานระบุตวั ตนของตนเมื่อทาการรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการ
ติดต่อและสอบสวน
เมื่อพนักงานหรื อผูร้ ้องเรี ยนจากภายนอก ทาการรายงานแล้ว หน่วยงานที่รับเรื่ องพึงดาเนินมาตรการปกป้ อง
คุม้ ครองและป้ องกันที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทาการสอบสวนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพื่อป้ องกัน
พนักงานหรื อผูร้ ้องทุกข์จากภายนอกดังกล่าวจากการกลัน่ แกล้งหรื อการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม
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การดาเนินการสื บสวน และบทลงโทษ
1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูก้ ลัน่ กรอง สื บสวน
ข้อเท็จจริ ง
2. ระหว่างการสื บสวนข้อเท็จจริ ง กรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้
ตัวแทน (ผูบ้ ริ หาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผแู้ จ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยนได้ทราบ
3. หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลหรื อหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่ อได้วา่ ผูท้ ี่ถูกกล่าวหาได้
กระทาการคอร์ รัปชัน่ หรื อทุจริ ตจริ ง บริ ษทั จะให้สิทธิ ผถู ้ ูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิ ผู้
ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระทาอันทุจริ ต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผูถ้ ูกร้องเรี ยน ได้กระทาการทุจริ ตจริ ง การทุจริ ตนั้นถื อว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบายต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั กาหนดไว้ และหากการกระทาทุจริ ต
นั้นผิดกฎหมาย ผูก้ ระทาความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินยั ตามระเบียบของ
บริ ษทั คาตัดสิ นของคณะกรรมการ (ผูบ้ ริ หาร) ถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด

การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั จะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั จะติดประกาศ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ให้พนักงานรับทราบโดยทัว่ กัน
2. บริ ษทั จะเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั เช่น เว็ปไซต์บริ ษทั
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (56-2) เป็ นต้น
3. บริ ษทั จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต อย่างสม่าเสมอ
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