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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 

 เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มในการด าเนินงานของบริษทั  บริษทัจึงได้
จดัท านโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ีข้ึนมาเพื่อให้ทราบแนวทางท่ีชดัเจนในการด าเนิน
ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณของบริษทั ระเบียบขอ้ก าหนด  
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนืต่อไป และดว้ยความมุ่งมัน่
ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม บริษทัจึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษทัด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้ม  
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
วตัถุประสงค์ (Objectives):  
1. เพื่อใหพ้นกังานของบริษทัทุกระดบั ไม่ขอ้งเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่  
2. เพื่อส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของพนกังานในการป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทั  
3. เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  

ขอบเขต (Scope):  
บริษทัไดก้ าหนดขอบเขตของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เป็น 2 กลุ่ม
ดงัน้ี  
1. ภายใน : กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกระดบั  
2. ภายนอก : ลูกคา้หรือผูข้ายสินคา้หรือบริการ (Supplier) คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ลูกหน้ี หน่วยงาน ราชการ 
หน่วยงานเอกชน  

ค านิยาม  
คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบ ให ้
ให้ค  ามัน่ เรียกร้อง หรือรับซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อให้บุคคล
ดงักล่าวกระท า หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการให้ไดม้า หรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจ
ให้กบับริษทัโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ไดม้า  หรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้
แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทาง
การคา้ ใหก้ระท าได ้ 

หน้าที่ความรับผดิชอบ  
คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุน
การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้ความส าคญักบั
การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  
ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ทบทวนให้มี
ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นตน้  
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม 
เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ  
หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้ก าหนด
ของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้น
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

แนวปฏิบัตกิารต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
1. พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดย
ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผดิชอบทราบผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้และใหค้วามร่วมมือ
ในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง  
2. ผูท่ี้กระท าคอร์รัปชัน่และผูมี้ส่วนรู้เห็นหรือเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการลงโทษทางวินยัตามกฎของบริษทัท่ี
ก าหนดไว ้และไดรั้บโทษตามกฎหมาย  
3. บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่  
4. บริษทัใหค้วามส าคญัในการเผยแพร่ ส่ือสารและฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่แก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ  
5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีและรับผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินงานตามนโยบาย
และแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงดา้น
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
มาตรการการปฏบิัติ  
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน (การติดต่อธุรกจิกบัหุ้นส่วนและบุคคลภายนอก)  
พนักงานตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่น ขณะท่ีก าลงัติดต่อธุรกิจกบัลูกคา้ ผูข้ายสินคา้ 
หุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ (ซ่ึงต่อไปน้ีให้เรียกรวมกนัวา่ “บุคคลภายนอกท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ”)  
1. พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจขณะท่ีติดต่อ
กบับุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ  
2. พนกังานตอ้งไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางออ้มซ่ึง เงิน บตัรก านลั เช็ค หุ้น ของขวญั  หรือ
สินบนอ่ืนใด เงินค่าตอบแทนพิเศษ  หรือส่ิงจูงใจใดๆ ท่ีมีมูลค่า จากบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจ  
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3. พนกังานอาจรับของก านลัท่ีไม่ใช่เงินสด  หรือของมีราคาใดๆ จากบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจก็ได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาสายตรงเสียก่อน ทั้งน้ี การรับของก านลัเช่นวา่นั้นตอ้ง
เป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจ  หรือมารยาททางธุรกิจ และตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจทางธุรกิจของพนกังาน  
4. พนกังานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากต าแหน่งหน้าท่ีของตนในบริษทัเพื่อรับ  หรือเรียกร้องให้บุคคล 
ภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ  หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลภายนอกดงักล่าวให้บริการใดๆ ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
5. เม่ือพนักงานแนะน าบุคคลให้แก่บริษทัฯ การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์หรือ
ขั้นตอนการจดัจา้งของบริษทั  อีกทั้งตอ้งไม่ท าเพื่อประโยชน์ส่วนตวัอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย  
6. พนกังานตอ้งไม่ใหสิ้นบนแก่เจา้พนกังาน  หรือเจา้หนา้ท่ีราชการโดยการเสนอให้เงิน บตัรก านลั เช็ค หุ้น 
เงินค่าตอบแทนพิเศษ  หรือส่ิงจูงใจใดๆ ท่ีมีมูลค่า  
7. พนกังานท่ีละเมิดขอ้ก าหนดในวรรคก่อน ตอ้งถูกลงโทษตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั  และอาจ
ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
8. พนกังานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากต าแหน่งหนา้ท่ีของตนในบริษทัเพื่อมีความสัมพนัธ์อนัมิชอบ ท า
การคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบติัในรูปแบบใดๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบติัโดยอาศยัเช้ือชาติ เพศ ความ
พิการหรือศาสนาเป็นเกณฑ)์ ลกัทรัพย ์ข่มขู่ บีบบงัคบั หรือการด าเนินการอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมายอ่ืนๆ  
9. ถา้พนกังานมีค าถามเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ันแลว้ พนกังานพึงตอ้งขอความเห็นจาก
ผูบ้งัคบับญัชาของตนเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้โตแ้ยง้ข้ึน  

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  
1. เร่ืองทีรั่บแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
1.1 การกระท าท่ีทุจริต คอร์รัปชัน่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรง หรือทางออ้ม  
1.2 การกระท าท่ีผดิขั้นตอนตามระเบียบปฏิบติัของบริษทั หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
จนท าใหส้งสัยไดว้า่ อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต  
1.3 การกระท าท่ีท าใหบ้ริษทัเสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของบริษทั  
1.4 การกระท าท่ีผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ   
2. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  
พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานเร่ืองราวไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ีเม่ือพบเห็นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทั ท่ีละเมิดนโยบายน้ี  
3. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผู้ร้องทุกข์จากภายใน)  
(1) หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่ 

(2) เลขานุการบริษทั หรือผูจ้ดัการส านกัทรัพยากรบุคคล  
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(3) จดหมายอิเล็คโทรนิกส์ (nittaya@scp.co.th)  

4. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผู้ร้องทุกข์จากภายนอก)  
(1) บริษทั ทกัษิณคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 555 ชั้น 17 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ซอยสุขมุวทิ 63 
(เอกมยั) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

(2) จดหมายอิเล็คโทรนิกส์ (nittaya@scp.co.th) 

 (3) เวป็ไซต ์www.scp.co.th 

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลบั  
1. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกีย่วข้อง  
เน่ืองจากการร้องเรียน และการให้ขอ้มูล ท่ีกระท าไปโดยสุจริตใจ ยอ่มก่อให้เกิดประโยชน์อนัยิ่งใหญ่แก่ทั้ง 
บริษทั  และพนกังานเป็นส่วนรวม ดงันั้น ผูย้ื่นค าร้องเรียน ผูใ้ห้ถอ้ยค า ให้ขอ้มูล ให้ขอ้เท็จจริง หรือให้
พยานหลกัฐานใดเก่ียวกบัการร้องเรียน และท่ีเป็นผูพ้ิจารณาค าร้องเรียน เม่ือไดก้ระท าไปโดยสุจริตใจ แมจ้ะ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้ยุง่ยากประการใด ย่อมไดรั้บการประกนัการคุม้ครองวา่จะไม่เป็นเหตุ  หรือถือเป็นเหตุท่ี
จะเลิกจา้ง ลงโทษ หรือด าเนินการใดท่ีเกิดผลร้ายต่อพนกังานดงักล่าว  
บริษทัมีนโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยเท่าเทียมกนัตามกฎขอ้บงัคบัของบริษทั 
โดยจะใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียน และเร่ืองท่ีร้องเรียนนั้น เป็นความลบั และจะด าเนินการเพื่อคุม้ครองผู ้
ร้องเรียน  
2. การปิดบังช่ือและการเกบ็รักษาความลบั  
พนกังานหรือผูร้้องเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยช่ือเม่ือรายงานการกระท าละเมิดของพนกังานคน
อ่ืนก็ได ้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัสนบัสนุนให้พนกังานระบุตวัตนของตนเม่ือท าการรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการ
ติดต่อและสอบสวน  
เม่ือพนกังานหรือผูร้้องเรียนจากภายนอก ท าการรายงานแลว้ หน่วยงานท่ีรับเร่ืองพึงด าเนินมาตรการปกป้อง
คุม้ครองและป้องกนัท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถท าการสอบสวนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกนั
พนกังานหรือผูร้้องทุกขจ์ากภายนอกดงักล่าวจากการกลัน่แกลง้หรือการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม  
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การด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ  
1. เม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลัน่กรอง สืบสวน
ขอ้เทจ็จริง  
2. ระหวา่งการสืบสวนขอ้เท็จจริง กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้
ตวัแทน (ผูบ้ริหาร) แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส หรือร้องเรียนไดท้ราบ  
3. หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาได้
กระท าการคอร์รัปชัน่ หรือทุจริตจริง บริษทัจะให้สิทธิผูถู้กกล่าวหา ไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และให้สิทธิผู ้
ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ่มเติมท่ีแสดงให้เห็นวา่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการกระท าอนัทุจริต ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา  
4. หากผูถู้กร้องเรียน ไดก้ระท าการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยั ตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้และหากการกระท าทุจริต
นั้นผิดกฎหมาย ผูก้ระท าความผิดอาจจะตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวินยัตามระเบียบของ
บริษทั  ค าตดัสินของคณะกรรมการ (ผูบ้ริหาร) ถือเป็นอนัส้ินสุด  

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทราบนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ บริษทัจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
1. บริษทัจะติดประกาศ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ใหพ้นกังานรับทราบโดยทัว่กนั  
2. บริษทัจะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษทั  เช่น เวป็ไซตบ์ริษทั 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) เป็นตน้  
3. บริษทัจะจดัใหมี้การทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริต อยา่งสม ่าเสมอ  
 
 


