8) นโยบายการต่ อต้ านการทุจริต และการคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั ทักษิณคอนกรี ตจำกัด (มหำชน) เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม มีคุณธรรม
และมี ควำมรั บผิดชอบต่อสังคม ส่ งเสริ มให้พนักงำน ผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกรรมกำรมี จรรยำบรรณ อี กทั้งยังเล็งเห็ นถึ ง
ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ส่งเสริ มสนับสนุนให้พนักงำนในองค์กรทุกระดับรวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้อง ร่ วม
มีจิตสำนึกในกำรปฏิเสธและต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของประเทศไทย ในกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ โดยบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (Anti Corruption Policy) ไว้ดงั นี้

8.1. คานิยาม
กำรทุจริ ต หมำยถึง กำรปฏิบตั ิ หรื อละเว้นกำรปฏิบตั ิงำนตำมตำแหน่งหน้ำที่ หรื อใช้อำนำจตำมตำแหน่งหน้ำที่
โดยมิชอบต่อบุคคลอื่น เพื่อเรี ยกร้องรับทรัพย์สิน หรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดซึ่ งไม่เหมำะสม เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
พวกพ้อง
กำรคอร์ รัปชัน่ หมำยถึง กำรให้หรื อรับ สัญญำว่ำจะให้เงิ น ทรัพย์สิน บริ กำร หรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดต่อ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ
หน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนเอกชน หรื อบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นกำรปฏิบตั ิ เพื่อให้ได้มำซึ่ ง
ผลประโยชน์หรื อสิ ทธิ พิเศษอันไม่ควรได้ หรื อเพื่อควำมได้เปรี ยบทำงกำรแข่งขันทำงธุ รกิ จ หรื อเพื่อปกป้ อง ปกปิ ด
ควำมผิดตำมข้อกฎหมำยไม่วำ่ กำรกระทำนั้นจะเพื่อประโยชน์ขององค์กร หรื อเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องก็ตำม
บริ ษทั องค์กร หมำยถึง บริ ษทั ทักษิณคอนกรี ต จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ย่อย หมำยถึง นิติบุคคล ที่บริ ษทั ถือหุน้ เกินกว่ำร้อยละ 50 (บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อย)
กรรมกำร หมำยถึง คณะกรรมกำรของบริ ษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรอิสระ
ผูบ้ ริ หำร หมำยถึง พนักงำนระดับบังคับบัญชำ อันได้แก่ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูอ้ ำนวยกำร ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย หัวหน้ำ
ส่วน และให้หมำยถึง ตำแหน่งรอง หรื อ ผูช้ ่วยของตำแหน่งดังกล่ำว
พนักงำน หมำยถึง พนักงำนทัว่ ไป ทั้งพนักงำนรำยวัน พนักงำนรำยเดือน พนักงำนสัญญำจ้ำงชัว่ ครำว
ผูเ้ กี่ยวข้อง หมำยถึง คู่สมรส บุตร ญำติ ของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน
ผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุรกิจ หมำยถึง คู่คำ้ คู่สญ
ั ญำ ผูร้ ับเหมำ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย หมำยถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกกลุ่มอันได้แก่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน คู่คำ้ ชุมชน
แวดล้อม

8.2. นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
ไม่ ยอมรับการคอร์ รัปชั่ นทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้ อม

พนักงำน ผูบ้ ริ หำร กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ผูต้ รวจสอบภำยในของบริ ษทั ทักษิณคอนกรี ต จำกัด (มหำชน)
จะต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ที่วำงไว้ ดังนี้
8.2.1 ห้ำมกระทำกำรใดๆ ที่ เข้ำข่ำยว่ำเป็ นกำรทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชัน่ ไม่วำ่ จะโดยเจตนำ หรื อไม่เจตนำ ทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม ไม่วำ่ เพื่อผลประโยชน์ต่อองค์กร หรื อเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง
8.2.2 ต้องไม่ยอมรับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ไม่วำ่ เพื่อผลประโยชน์ต่อองค์กร หรื อเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตัวและพวกพ้อง
8.2.3 องค์กรรวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย ต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม
8.2.4 หำกพบเห็ นกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในองค์กร หรื อพบเห็ นกำรกระทำที่ เป็ นช่องทำงก่อให้เกิ ดกำรทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ จะต้องสื่ อสำรหรื อรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำให้ทรำบไม่วำ่ จะโดยวิธีใดๆ ก็ตำม
8.2.5 บริ ษทั จะต้องสื่ อสำรให้พนักงำน ผูบ้ ริ หำร กรรมกำร ผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุรกิจ รับทรำบถึงควำมมุ่งมัน่ ใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งฝึ กอบรมพนักงำนให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจนโยบำย
8.2.6 บริ ษทั จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์ รัปชัน่ แม้วำ่ กำรกระทำ
นั้นจะทำให้บริ ษทั สูญเสี ยโอกำสทำงธุรกิจ

8.3 แนวปฏิบัติในเรื่องต่ างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ บริ ษทั จึงได้กำหนดแนวปฏิบตั ิต่ำงๆ ดังนี้

8.3.1 แนวปฏิบัติเรื่องการช่ วยเหลือทางการเมือง
กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง คือ กำรสนับสนุนให้เงิน หรื อให้ควำมช่วยเหลือในรู ปแบบอื่น แก่พรรคกำรเมือง
นักกำรเมือง หรื อผูล้ งสมัครรับเลือกตั้งทำงกำรเมือง รวมทั้งบุคคล หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั มีนโยบำยวำงตัวอย่ำงเป็ นกลำงในเรื่ องกำรเมืองไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรฝั กใฝ่ พรรคกำรเมืองพรรคใด
หรื อผูม้ ีอำนำจทำงกำรเมือง ไม่นำเงินทุน หรื อทรัพยำกรของบริ ษทั ไปใช้สนับสนุนไม่วำ่ โดยทำงตรง หรื อทำงอ้อม
แก่พรรคกำรเมือง หรื อนักกำรเมือง จึงกำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบตั ิดงั นี้
1. ไม่อนุญำตให้มีกำรติดป้ ำยประกำศอันเป็ นกำรหำเสี ยงของพรรคใดพรรคหนึ่ง หรื อของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
ในบริ เวณพื้นที่ของบริ ษทั หรื อบนทรัพย์สินของบริ ษทั
2. ไม่อนุญำตให้ใช้ยำนพำหนะ หรื อทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อนำบุคคลไปลงคะแนนเสี ยงให้แก่พรรคกำรเมือง
พรรคใดโดยเฉพำะเจำะจง หรื อไปช่วยเหลือสนับสนุนพรรคกำรเมืองใด หรื อผูส้ มัครรับเลือกตั้งคนใด

3. บริ ษทั จะไม่บริ จำคเงิน หรื อสิ่ งของอันเป็ นกำรสนับสนุนพรรคกำรเมืองใดๆ หรื อกิจกรรมทำงกำรเมืองของ
บุคคลกลุ่มใด รวมทั้งไม่สนับสนุ น หรื อช่วยเหลือผูส้ มัครรับเลือกตั้งทำงกำรเมืองคนใดโดยเฉพำะไม่ว่ำทำงตรง หรื อ
ทำงอ้อม
4. บริ ษทั สนับสนุนกระบวนกำรประชำธิ ปไตย ดังนั้นกำรกระทำใดที่ไม่เข้ำข่ำยว่ำเป็ นกำรกระทำเพื่อพรรค
กำรเมืองพรรคใดโดยเฉพำะ บริ ษทั ก็จะร่ วมสนับสนุ น และกำรร่ วมสนับสนุ นนั้นต้องเป็ นไปตำมกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง
และบริ ษทั อนุญำตให้พนักงำนลำงำนเพื่อไปใช้สิทธิลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งตำมภูมิลำเนำของพนักงำน
5. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั มีสิทธิเสรี ภำพที่จะเข้ำร่ วม หรื อสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง
ได้อย่ำงอิสระเป็ นกำรส่วนตัว แต่จะต้องไม่แอบอ้ำงควำมเป็ นพนักงำนของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ใดๆ ทำงกำรเมือง
และต้องกระทำนอกเวลำทำกำร

8.3.2 แนวปฏิบัติเรื่องเงินบริจาคค่ าการกุศล เงินสนับสนุน
กำรบริ จำคเงิ นหรื อสิ่ งของ หรื อเงิ นสนับสนุ น ให้หน่ วยงำนรั ฐ หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องทำงธุ รกิ จ ต้องผ่ำนกำร
พิจำรณำ จำกผูบ้ งั คับบัญชำว่ำเป็ นกำรบริ จำคเพื่อนำไปใช้ในทำงที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรื อต้องเป็ นกำรบริ จำคเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนแวดล้อม ไม่ใช่เป็ นช่องทำงเพื่อหำผลประโยชน์ต่อองค์กร หรื อบุคคลในองค์กร ไม่เป็ น ช่องทำง
เพื่อได้เปรี ยบคู่เข่งทำงธุรกิจ และต้องกระทำในนำมของบริ ษทั มีใบรับรองหรื อมีหลักฐำนกำรรับเงินที่ เชื่อถือได้ ผ่ำน
กำรอนุมตั ิจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นลำดับชั้นสูงสุด และสำมำรถพิสูจน์ได้วำ่ ผูร้ ับเงินได้ทำกิจกรรมดังกล่ำวจริ ง

8.3.3 แนวปฏิบัติเรื่องค่ าของขวัญ ค่ าเลีย้ งรับรอง
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั พันธมิตรทำงธุรกิจกับลูกค้ำ หรื อกับคู่คำ้ เป็ นสิ่ งที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ในกำร
ดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริ ษทั จึงได้กำหนดนโยบำยในกำรให้ หรื อรับของขวัญ หรื อกำรเลี้ยงรับรองเพื่อไม่ให้เป็ นช่องทำง
ในกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังนี้
พนักงำนสำมำรถให้หรื อรับของขวัญและจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเลี้ยงรับรองแก่บุคคลใดได้หำกเข้ำเงื่อนไขดังนี้
1. เป็ นไปตำมประเพณี นิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบตั ิอยู่ หรื อตำมประเพณี ปฏิบตั ิทำงธุรกิจ หรื อตำมมำรยำททำง
ธุรกิจ
2. เป็ นไปโดยประมำณ เหมำะสมกับโอกำส
3. ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมำยหรื อจรรยำบรรณหรื อนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
4. มูลค่ำของขวัญที่ให้หรื อค่ำเลี้ยงรับรอง ต้องไม่เกินสำมพันบำท
5. ต้องผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชั้น
6. พนักงำนสำมำรถรับของขวัญได้ตำมประเพณี นิยม ประเพณี ปฏิบตั ิทำงธุรกิจ หรื อมำรยำททำงธุรกิจ
มูลค่ำไม่เกิ นสำมพันบำท โดยต้องส่ งของขวัญให้กบั บริ ษทั เพื่อเป็ นกองกลำง และบริ ษ ัทจะจัดสรรตำมควำม
เหมำะสมต่อไป และหำกจำเป็ นต้องรับของขวัญมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท ต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชำให้พิจำรณำก่อน

กำรจ่ำยเงิ นบริ จำค เงินสนับสนุน เงินค่ำของขวัญ จะต้องทำใบขออนุมตั ิช้ ีแจงเหตุผลเพื่อให้มนั่ ใจว่ำไม่ได้ใช้
เป็ นช่องทำงให้เกิดกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อมีควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ตำมแบบฟอร์ม

8.3.4 แนวปฏิบัติกบั ผู้เกีย่ วข้ องทางธุรกิจ
1. ห้ำมพนักงำน ผูบ้ ริ หำร กรรมกำร เสนอเงิน หรื อสิ่ งตอบแทน หรื อสิ ทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่พนักงำน
หรื อผูม้ ี อ ำนำจในกำรตัด สิ นใจของบริ ษ ัทคู่ สัญ ญำ เพื่อ ให้ไ ด้ม ำซึ่ งสิ ทธิ ในกำรได้ข ำยสิ นค้ำหรื อ ได้มำซึ่ ง ช่ อ งทำง
ได้เปรี ยบคู่แข่งขัน
2. ห้ำมพนักงำน ผูบ้ ริ หำร กรรมกำร เรี ยกรับเงิน สิ่ งตอบแทน หรื อผลประโยชน์อย่ำงอื่นจำกผูร้ ับเหมำ
ผูข้ ำยสิ นค้ำ หรื อบริ กำรให้บริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ได้ซ้ือสิ นค้ำ หรื อได้ใช้บริ กำรจำกผูค้ ำ้ รำยใดรำยหนึ่ง
3. พนักงำนไม่พึง หำประโยชน์ใดๆ จำกตำแหน่ งหน้ำที่ ของตนเองในบริ ษทั เพื่ อรั บหรื อเรี ยกร้ องให้
บุคคลภำยนอกที่มีควำมเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องของบุคคลภำยนอกดังกล่ำวให้บริ กำรใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั

8.4. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ และบทลงโทษ
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมมุ่งมัน่ ที่ จะให้นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในระดับองค์กรสัมฤทธิ์ ผล
รวมทั้งสร้ำงจิตสำนึกให้บุคลำกรในองค์กร อันจะเป็ นกำรนำพำให้ประเทศชำติ หรื อสังคมส่ วนรวมปรำศจำกกำรทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ จึงกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และบทลงโทษดังนี้
1. คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำย รวมทั้งกำรติดตำมผลให้เกิด
ประสิ ทธิผล
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ในกำรสอบทำน ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนให้เป็ นตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และตำมแนวทำงปฏิบตั ิกำรป้ องกันกำรทุจริ ตที่วำงไว้
3. พนักงำน ผูบ้ ริ หำร คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย มีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่ำงเคร่ งครัด
4. หำกพบเห็นพนักงำน ผูบ้ ริ หำร คณะกรรมกำรบริ ษทั ทำกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ บริ ษทั จะมีบทลงโทษขั้น
สูงสุดตำมระเบียบบริ ษทั หรื อตำมกฎหมำยที่บญั ญัติไว้ภำยในประเทศไทย หรื อตำมกฎหมำยเกี่ยวกับตลำด
หลักทรัพย์ฯ
5. ให้ถือเป็ นควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริ หำรแต่ละส่วนงำน ทั้งส่วนงำนกำรตลำด จัดซื้อ บัญชี ผลิต บริ กำร
และส่วนงำนบุคคล ไปตรวจสอบกระบวนกำรทำงำนในแต่ละส่วนงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีช่องทำง
ให้เกิดกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่

8.5. นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด
 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผไู ้ ด้เสี ยทุกกลุ่มสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และ
คาแนะนาของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อให้บริ ษทั สามารถขับเคลื่ อนไปตาม
แผนงาน ตรงตามวัตถุประสงค์ ในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้รับความเป็ นธรรม สามารถติดต่อร้องเรี ยนมายัง
บริ ษทั โดยตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบ ตาม E-mail : audit_committee@scp.co.th และ/หรื อเลขานุการบริ ษทั
E-mail : company_secretary@scp.co.th
 บริ ษทั มีแนวทางในการปกป้ องพนักงานหรื อผูแ้ จ้งเบาะแส สาหรับข้อมูลที่ พนักงานหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสแจ้งให้
ทราบนั้น จะถื อ เป็ นความลับ มี ก ารด าเนิ น การตรวจสอบโดยไม่ เ ปิ ดเผยตัว ผูแ้ จ้ง เบาะแส ผูร้ ้ อ งเรี ย นหรื อ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ในกรณี ที่พบว่ามี ความผิดเกิ ดขึ้ นจริ ง จะกาหนดให้ต้ งั คณะกรรมการเพื่อทาการสอบสวน ตัดสิ น พิจารณา
ลงโทษ และนาเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

