
8)  นโยบายการต่อต้านการทุจริต  และการคอร์รัปช่ัน  
 

 บริษทั ทกัษิณคอนกรีตจ ำกดั (มหำชน)  เลง็เห็นถึงควำมส ำคญัในกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม  มีคุณธรรม  
และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  ส่งเสริมให้พนักงำน  ผูบ้ริหำร  รวมทั้ งกรรมกำรมีจรรยำบรรณ  อีกทั้ งยงัเล็งเห็นถึง
ควำมส ำคญัของกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่   ส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้นกังำนในองคก์รทุกระดบัรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง  ร่วม
มีจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  เป็นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยของประเทศไทย  ในกำร
ต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti Corruption Policy) ไวด้งัน้ี 
 

8.1.  ค านิยาม  

 กำรทุจริต  หมำยถึง  กำรปฏิบติั หรือละเวน้กำรปฏิบติังำนตำมต ำแหน่งหนำ้ท่ี หรือใชอ้  ำนำจตำมต ำแหน่งหนำ้ท่ี
โดยมิชอบต่อบุคคลอ่ืน  เพ่ือเรียกร้องรับทรัพยสิ์น หรือสิทธิ ประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมำะสม เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
พวกพอ้ง 
 

 กำรคอร์รัปชัน่   หมำยถึง  กำรให้หรือรับ  สัญญำวำ่จะให้เงิน  ทรัพยสิ์น  บริกำร หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดต่อ
เจำ้หนำ้ท่ีรัฐ 
 

 หน่วยงำนรัฐ  หน่วยงำนเอกชน   หรือบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือให้ปฏิบติั หรือละเวน้กำรปฏิบติั เพื่อให้ไดม้ำซ่ึง
ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอนัไม่ควรได้  หรือเพ่ือควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ หรือเพ่ือปกป้อง ปกปิด
ควำมผิดตำมขอ้กฎหมำยไม่วำ่กำรกระท ำนั้นจะเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้งก็ตำม 
 

 บริษทั  องคก์ร  หมำยถึง บริษทั ทกัษิณคอนกรีต จ ำกดั (มหำชน) 
 

 บริษทัยอ่ย  หมำยถึง  นิติบุคคล ท่ีบริษทัถือหุน้เกินกวำ่ร้อยละ  50  (บริษทั ไม่มีบริษทัยอ่ย) 
 

 กรรมกำร  หมำยถึง  คณะกรรมกำรของบริษทั  คณะกรรมกำรชุดยอ่ย  กรรมกำรอิสระ 
 

 ผูบ้ริหำร  หมำยถึง  พนกังำนระดบับงัคบับญัชำ  อนัไดแ้ก่  กรรมกำรผูจ้ดักำร  ผูอ้  ำนวยกำร  ผูจ้ดักำรฝ่ำย  หัวหนำ้
ส่วน  และใหห้มำยถึง  ต ำแหน่งรอง  หรือ  ผูช่้วยของต ำแหน่งดงักล่ำว 
 

 พนกังำน  หมำยถึง  พนกังำนทัว่ไป  ทั้งพนกังำนรำยวนั  พนกังำนรำยเดือน  พนกังำนสญัญำจำ้งชัว่ครำว 
 

 ผูเ้ก่ียวขอ้ง  หมำยถึง  คู่สมรส  บุตร  ญำติ  ของกรรมกำร  ผูบ้ริหำร  พนกังำน 
 

 ผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ  หมำยถึง  คู่คำ้  คู่สญัญำ  ผูรั้บเหมำ   
 

 ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  หมำยถึง  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกกลุ่มอนัไดแ้ก่   กรรมกำร  ผูบ้ริหำร   พนกังำน  คู่คำ้ชุมชน
แวดลอ้ม 
 

8.2.  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  

 ไม่ยอมรับการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 



       พนกังำน ผูบ้ริหำร กรรมกำร กรรมกำรชุดยอ่ย ผูต้รวจสอบภำยในของบริษทั ทกัษิณคอนกรีต จ ำกดั (มหำชน) 
จะตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ท่ีวำงไว ้ดงัน้ี 
 

 8.2.1  ห้ำมกระท ำกำรใดๆ ท่ีเขำ้ข่ำยว่ำเป็นกำรทุจริต  หรือคอร์รัปชัน่ไม่ว่ำจะโดยเจตนำ  หรือไม่เจตนำ  ทั้ ง
ทำงตรงและทำงออ้ม  ไม่วำ่เพ่ือผลประโยชน์ต่อองคก์ร หรือเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวัและพวกพอ้ง  
 

 8.2.2  ตอ้งไม่ยอมรับกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  ไม่วำ่เพ่ือผลประโยชน์ต่อองคก์ร  หรือเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนตวัและพวกพอ้ง 
 

 8.2.3  องคก์รรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ตอ้งไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 
 

 8.2.4  หำกพบเห็นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในองคก์ร  หรือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเป็นช่องทำงก่อให้เกิดกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ จะตอ้งส่ือสำรหรือรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำใหท้รำบไม่วำ่จะโดยวธีิใดๆ ก็ตำม 
 

 8.2.5  บริษทัจะตอ้งส่ือสำรให้พนกังำน  ผูบ้ริหำร  กรรมกำร  ผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ  รับทรำบถึงควำมมุ่งมัน่ใน
กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  รวมทั้งฝึกอบรมพนกังำนใหมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจนโยบำย 
 

 8.2.6  บริษทัจะไม่ลดต ำแหน่ง  ลงโทษ  หรือให้ผลทำงลบต่อพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่  แมว้ำ่กำรกระท ำ
นั้นจะท ำใหบ้ริษทัสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 
 

8.3  แนวปฏิบัติในเร่ืองต่างๆ  
 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัจึงไดก้ ำหนดแนวปฏิบติัต่ำงๆ ดงัน้ี 
 

 8.3.1  แนวปฏิบัติเร่ืองการช่วยเหลอืทางการเมือง 
 

  กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง  คือ  กำรสนบัสนุนใหเ้งิน หรือใหค้วำมช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน  แก่พรรคกำรเมือง 
นกักำรเมือง หรือผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งทำงกำรเมือง  รวมทั้งบุคคล หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 บริษทัมีนโยบำยวำงตวัอยำ่งเป็นกลำงในเร่ืองกำรเมืองไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองพรรคใด 
หรือผูมี้อ  ำนำจทำงกำรเมือง  ไม่น ำเงินทุน  หรือทรัพยำกรของบริษทั  ไปใชส้นบัสนุนไม่วำ่โดยทำงตรง  หรือทำงออ้ม  
แก่พรรคกำรเมือง  หรือนกักำรเมือง  จึงก ำหนดขั้นตอนวธีิปฏิบติัดงัน้ี 
 

 1.  ไม่อนุญำตใหมี้กำรติดป้ำยประกำศอนัเป็นกำรหำเสียงของพรรคใดพรรคหน่ึง  หรือของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  
ในบริเวณพ้ืนท่ีของบริษทั  หรือบนทรัพยสิ์นของบริษทั 
 

 2.  ไม่อนุญำตใหใ้ชย้ำนพำหนะ  หรือทรัพยสิ์นของบริษทั   เพ่ือน ำบุคคลไปลงคะแนนเสียงใหแ้ก่พรรคกำรเมือง
พรรคใดโดยเฉพำะเจำะจง  หรือไปช่วยเหลือสนบัสนุนพรรคกำรเมืองใด  หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใด 



 3.  บริษทัจะไม่บริจำคเงิน หรือส่ิงของอนัเป็นกำรสนบัสนุนพรรคกำรเมืองใดๆ  หรือกิจกรรมทำงกำรเมืองของ
บุคคลกลุ่มใด  รวมทั้งไม่สนับสนุน  หรือช่วยเหลือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทำงกำรเมืองคนใดโดยเฉพำะไม่ว่ำทำงตรง  หรือ 
ทำงออ้ม 
 

 4.  บริษทัสนบัสนุนกระบวนกำรประชำธิปไตย  ดงันั้นกำรกระท ำใดท่ีไม่เขำ้ข่ำยว่ำเป็นกำรกระท ำเพ่ือพรรค
กำรเมืองพรรคใดโดยเฉพำะ  บริษทัก็จะร่วมสนับสนุน และกำรร่วมสนับสนุนนั้นตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง   
และบริษทัอนุญำตใหพ้นกังำนลำงำนเพ่ือไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตำมภูมิล ำเนำของพนกังำน   
 

 5.  กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั มีสิทธิเสรีภำพท่ีจะเขำ้ร่วม  หรือสนบัสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง
ไดอ้ยำ่งอิสระเป็นกำรส่วนตวั  แต่จะตอ้งไม่แอบอำ้งควำมเป็นพนกังำนของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ใดๆ ทำงกำรเมือง 
และตอ้งกระท ำนอกเวลำท ำกำร 
 

 8.3.2  แนวปฏิบัติเร่ืองเงินบริจาคค่าการกุศล  เงินสนับสนุน 
 

 กำรบริจำคเงินหรือส่ิงของ  หรือเงินสนับสนุน  ให้หน่วยงำนรัฐ   หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ   ตอ้งผ่ำนกำร
พิจำรณำ จำกผูบ้งัคบับญัชำวำ่เป็นกำรบริจำคเพ่ือน ำไปใชใ้นทำงท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  หรือตอ้งเป็นกำรบริจำคเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนแวดลอ้ม  ไม่ใช่เป็นช่องทำงเพ่ือหำผลประโยชน์ต่อองคก์ร  หรือบุคคลในองคก์ร  ไม่เป็น  ช่องทำง
เพ่ือไดเ้ปรียบคู่เข่งทำงธุรกิจ   และตอ้งกระท ำในนำมของบริษทั  มีใบรับรองหรือมีหลกัฐำนกำรรับเงินท่ี  เช่ือถือได ้ ผ่ำน
กำรอนุมติัจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นล ำดบัชั้นสูงสุด  และสำมำรถพิสูจน์ไดว้ำ่ผูรั้บเงินไดท้ ำกิจกรรมดงักล่ำวจริง 
 

 8.3.3  แนวปฏิบัติเร่ืองค่าของขวญั  ค่าเลีย้งรับรอง 

 กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจกบัลูกคำ้  หรือกบัคู่คำ้  เป็นส่ิงท่ีไม่สำมำรถหลีกเล่ียงไดใ้นกำร
ด ำเนินธุรกิจ   ดงันั้นบริษทัจึงไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรให ้ หรือรับของขวญั  หรือกำรเล้ียงรับรองเพ่ือไม่ให้เป็นช่องทำง
ในกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ดงัน้ี 
 

 พนกังำนสำมำรถใหห้รือรับของขวญัและจ่ำยค่ำใชจ่้ำยเล้ียงรับรองแก่บุคคลใดไดห้ำกเขำ้เง่ือนไขดงัน้ี 
 

 1.  เป็นไปตำมประเพณีนิยม ซ่ึงมีธรรมเนียมปฏิบติัอยู ่ หรือตำมประเพณีปฏิบติัทำงธุรกิจ  หรือตำมมำรยำททำง  
                     ธุรกิจ 
 2.  เป็นไปโดยประมำณ เหมำะสมกบัโอกำส   
 3.  ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยหรือจรรยำบรรณหรือนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 4.  มูลค่ำของขวญัท่ีใหห้รือค่ำเล้ียงรับรอง  ตอ้งไม่เกินสำมพนับำท 
 5.  ตอ้งผำ่นกำรอนุมติัจำกผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชั้น 
 6.  พนกังำนสำมำรถรับของขวญัไดต้ำมประเพณีนิยม   ประเพณีปฏิบติัทำงธุรกิจ   หรือมำรยำททำงธุรกิจ    
 
 มูลค่ำไม่เกินสำมพนับำท โดยตอ้งส่งของขวญัให้กบับริษทัเพ่ือเป็นกองกลำง และบริษัทจะจดัสรรตำมควำม
เหมำะสมต่อไป และหำกจ ำเป็นตอ้งรับของขวญัมูลค่ำเกินกวำ่สำมพนับำท  ตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชำใหพิ้จำรณำก่อน 



 กำรจ่ำยเงินบริจำค  เงินสนบัสนุน  เงินค่ำของขวญั  จะตอ้งท ำใบขออนุมติัช้ีแจงเหตุผลเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ไม่ไดใ้ช้
เป็นช่องทำงใหเ้กิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  หรือมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ตำมแบบฟอร์ม 
 

 8.3.4  แนวปฏิบัติกบัผู้เกีย่วข้องทางธุรกจิ 
 

      1.  หำ้มพนกังำน  ผูบ้ริหำร  กรรมกำร  เสนอเงิน  หรือส่ิงตอบแทน  หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดใหแ้ก่พนกังำน  
หรือผูมี้อ ำนำจในกำรตัดสินใจของบริษัทคู่สัญญำ   เพ่ือให้ได้มำซ่ึงสิทธิในกำรได้ขำยสินค้ำหรือได้มำซ่ึงช่องทำง
ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
 

      2.  ห้ำมพนกังำน  ผูบ้ริหำร  กรรมกำร  เรียกรับเงิน  ส่ิงตอบแทน   หรือผลประโยชน์อยำ่งอ่ืนจำกผูรั้บเหมำ   
ผูข้ำยสินคำ้  หรือบริกำรใหบ้ริษทั   เพื่อให้บริษทัไดซ้ื้อสินคำ้  หรือไดใ้ชบ้ริกำรจำกผูค้ำ้รำยใดรำยหน่ึง 
 

     3.   พนักงำนไม่พึงหำประโยชน์ใดๆ  จำกต ำแหน่งหน้ำท่ีของตนเองในบริษทั  เพ่ือรับหรือเรียกร้องให้
บุคคลภำยนอกท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ  หรือผูเ้ก่ียวขอ้งของบุคคลภำยนอกดงักล่ำวให้บริกำรใดๆ  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั 
 

8.4.  หน้าทีค่วามรับผดิชอบ และบทลงโทษ 
 

 คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมมุ่งมัน่  ท่ีจะให้นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับองค์กรสัมฤทธ์ิผล  
รวมทั้งสร้ำงจิตส ำนึกใหบุ้คลำกรในองคก์ร  อนัจะเป็นกำรน ำพำให้ประเทศชำติ  หรือสังคมส่วนรวมปรำศจำกกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่  จึงก ำหนดหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ  และบทลงโทษดงัน้ี 
 

 1.  คณะกรรมกำรบริษทั  มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย  รวมทั้งกำรติดตำมผลใหเ้กิด 
                     ประสิทธิผล 
 

 2.  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีในกำรสอบทำน  ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนใหเ้ป็นตำมนโยบำยต่อตำ้นกำร 
                     ทุจริตคอร์รัปชัน่  และตำมแนวทำงปฏิบติักำรป้องกนักำรทุจริตท่ีวำงไว ้
 

 3.  พนกังำน  ผูบ้ริหำร  คณะกรรมกำรบริษทั  คณะกรรมกำรชุดยอ่ย  มีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำร 
                     ทุจริตคอร์รัปชัน่อยำ่งเคร่งครัด 
 

 4.   หำกพบเห็นพนกังำน  ผูบ้ริหำร  คณะกรรมกำรบริษทั  ท ำกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัจะมีบทลงโทษขั้น 
                      สูงสุดตำมระเบียบบริษทั  หรือตำมกฎหมำยท่ีบญัญติัไวภ้ำยในประเทศไทย  หรือตำมกฎหมำยเก่ียวกบัตลำด 
                      หลกัทรัพยฯ์   
 

 5.  ใหถื้อเป็นควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรแต่ละส่วนงำน  ทั้งส่วนงำนกำรตลำด  จดัซ้ือ  บญัชี  ผลิต  บริกำร   
                     และส่วนงำนบุคคล ไปตรวจสอบกระบวนกำรท ำงำนในแต่ละส่วนงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ  เพ่ือไม่ใหมี้ช่องทำง 
                     ใหเ้กิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 
 
 



8.5.  นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผดิ 
 

 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ไ้ดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และ
ค าแนะน าของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน และเพ่ือให้บริษทัสามารถขบัเคล่ือนไปตาม
แผนงาน ตรงตามวตัถุประสงค ์ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดรั้บความเป็นธรรม  สามารถติดต่อร้องเรียนมายงั
บริษทัโดยตรงท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม E-mail : audit_committee@scp.co.th และ/หรือเลขานุการบริษทั 
E-mail : company_secretary@scp.co.th 
 

 บริษทัมีแนวทางในการปกป้องพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแส ส าหรับขอ้มูลท่ีพนกังานหรือผูแ้จง้เบาะแสแจง้ให้
ทราบนั้ นจะถือเป็นความลับ มีการด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผูแ้จ้งเบาะแส ผูร้้องเรียนหรือ
แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 ในกรณีท่ีพบว่ามีความผิดเกิดข้ึนจริง จะก าหนดให้ตั้ งคณะกรรมการเพ่ือท าการสอบสวน ตดัสิน พิจารณา
ลงโทษ และน าเสนอรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการต่อไป 
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