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นโยบายต่อต้านการทุจรติคอรรั์ปชัน 
นโยบายกลุ่มบริษัทฯ 

 

หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั ประกอบดว้ย 
1. วตัถุประสงค ์
2. ขอบเขต 
3. ค าจ ากดัความ 
4. ความรบัผิดชอบ 
5. ระเบียบปฏิบติั 
6. การปฏิบติัตามและผลของการฝ่าฝืน 
7. การวดัผล 
8. ขอ้ยกเวน้ 
9. เอกสารอา้งอิง 
ภาคผนวก 1 : การอนมุติัเอกสารและประวติัเอกสาร 
ภาคผนวก 2 : ค าที่ใชใ้นกลุม่บริษัทฯ 
 
1. วัตถุประสงค ์
บริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ” หรือ “SCCC” และบริษัทย่อยทัง้จากการถือหุน้
ทางตรงหรือทางออ้ม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มีเจตนารมณ์ในการเป็นองคก์รพลเมืองที่ดี (Good 
Corporate Citizen) ยดึมั่นในการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบั นโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชนัฉบบันีจ้ดัท าขึน้ เพื่อก าหนดแนวปฏิบติัในการจดัการการทจุรติคอรร์ปัชนัส าหรบักลุม่บรษิัทฯ 
 
2. ขอบเขต 
นโยบายฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชก้บัพนกังาน ผูบ้รหิาร กรรมการ รวมถึงบคุคลใด ๆ ที่เป็นตวัแทนหรือ
ด าเนินงานในนามของกลุม่บรษิัทฯ 
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3. ค าจ ากัดความ 
การทจุริต (Fraud) การกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือการหลอกลวงโดยมีเจตนาแสวงหา

ประโยชนส์่วนตวัโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุม่บรษิัทฯ 
ลูกคา้ คู่คา้ หรือคู่สัญญาของบริษัท รวมถึง การท าหลักฐานการเงิน 
และการเบิกค่าใชจ้่ายอนัเป็นเท็จ การน าทรพัยส์ินของบริษัทไปใชเ้พื่อ
ประโยชนส์ว่นตวัและการคอรร์ปัชนั 

สินบน (Bribe) สิ่งจูงใจหรือรางวัลที่ ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ ไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชนท์างการเงินหรือผลประโยชนอ่ื์นใดในทกุรูปแบบ ซึ่งหมาย
รวมถึงการใหข้องขวัญหรือบริการ เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด หรือ
รอ้งขอเพื่อใหด้ าเนินการอนัมิชอบไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการในกิจการ
ของรัฐหรือการด าเนินการทางธุรกิจ เพื่อให้ได้มาหรือเพื่อรักษาข้อ
ไดเ้ปรียบทางการคา้ สญัญา กฎระเบียบหรือผลประโยชนส์ว่นตวั 

คอรร์ปัชนั (Corruption) การใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การกระท าเพื่อให้ได้มาหรือ
รกัษาความไดเ้ปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม 

ค่าอ านวยความสะดวก 
(Facilitation Payment) 

รูปแบบการจ่ายเงินหรือการให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การ
ด าเนินการหรือสนบัสนุนใหก้ารด าเนินการเร็วขึน้จากขั้นตอนปกติ หรือ
ใหไ้ดม้าซึ่งธุรกิจ หรือความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ 

เงินที่จ่ายคืนอย่างลบั ๆ หรือ 
ไม่ถกูกฎหมาย (Kickback) 

รูปแบบของสินบน โดยบางส่วนของสินบนมีการน าคืนให้แก่ผู ้ให้
ผลประโยชน ์

การช่วยเหลือทางการเมือง 
(Political Contributions)  

การใหห้รือการเสนอใหส้ิ่งของมีค่า เช่น เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอ่ื์น
ใดแก่นกัการเมือง พรรคการเมือง หรือบุคคล ตลอดจนกิจกรรมทางการ
เมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

การบรจิาค (Donation) กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการใชจ้่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่จับตอ้งได ้
รวมถึงการใชจ้่ายเงินเพื่อโครงการ กิจกรรมทางศาสนา การศึกษา เพื่อ
ประโยชนข์องชมุชน สงัคม และกลุม่ประชากร 
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4. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดท านโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน จัดให้มี
เครื่องมือที่ใชเ้พื่อการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษัทฯ ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และน าไปใชเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่ในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบติัตามความรบัผิดชอบที่
มีต่อผูถื้อหุน้ และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการรายงานทางการเงิน การควบคมุและการตรวจสอบภายในที่
ครอบคลมุถึงการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีระบบในการควบคมุและต่อตา้นการ
ทุจริตคอรร์ัปชันอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมที่ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนให้
ขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการของบรษิัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกบันโยบาย และระเบียบวิธีการ ในอนัที่จะปกป้อง
ชื่อเสียงและผลประโยชนข์องกลุม่บรษิัทฯ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (GCEO) มีหน้าที่ด  าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ผู ้ที่
เก่ียวขอ้งปฏิบัติตามนโยบายนี ้อย่างเคร่งครดั มีการจัดทรพัยากร การจัดอบรม และเครื่องมือต่าง ๆ ให้
พรอ้มใชง้านและมีการสื่อสารไปยงับคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทในกลุ่ม หรือของบริษัทย่อย (GC-CEO) มีหน้าที่รบัผิดชอบ
โดยรวมเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่านโยบายนีเ้ป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิ่นและจริยธรรม นอกจากนีทุ้กกิจกรรมที่
เก่ียวขอ้งภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ ตามนโยบายนีไ้ดผ้่านกระบวนการอนุมัติล่วงหน้า อีกทั้ง 
ทรพัยากรและเครื่องมือต่าง ๆ ตอ้งพรอ้มใชง้านทนัทีส าหรบัการตรวจสอบและการรายงาน 

พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี ้และมีหนา้ที่ในการรายงานการกระท าใด ๆ ที่น่าสงสยั และ
การกระท าผิดที่เก่ียวขอ้งกบัการติดสินบนและการทจุรติ โดยใหร้ายงานต่อผูจ้ดัการสายงาน เจา้หนา้ที่
ก ากบัดแูลและปฏิบติัตาม ที่ปรกึษากฏหมาย หรือผ่านช่องทาง INSEE Speak Up ทนัทีที่รบัทราบหรือ
สงสยัว่ามีการฝ่าฝืนนโยบายนี ้หรือการกระท าความผิดที่เกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ในอนาคต 
 
5. ระเบียบปฏิบัติ 
บคุลากรทกุระดบัขัน้ของกลุม่บรษิัทฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางที่ไดก้ าหนด ดงันี ้
 
  



 

PL-BoD-003_นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น (v.1.0; 20191105)  4 of 8 
 

เอกสารนีไ้ม่ควบคมุส าเนา 

5.1 ผู้น าองคก์รปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง ในเร่ืองต่อไปนี ้
ก) คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ที่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิ่นว่าดว้ยการ

ต่อต้านการคอรร์ัปชัน และจะต้องไม่เก่ียวข้องกับการคอรร์ัปชันในทุกรูปแบบ แม้ว่าจะเป็น
ประโยชนต่์อธุรกิจ ครอบครวั เพื่อน หรือผูอ่ื้น และตอ้งยดึมั่นในจรยิธรรมอย่างเครง่ครดั 

ข) บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารช่วยเหลือในการสนบัสนุนพรรคการเมือง 
กลุ่มการเมือง รวมถึงบุคคลในทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และหา้มมิใหบุ้คคลหนึ่ง
บคุคลใดสนบัสนนุและบริจาครวมถึงการท าธุรกรรมที่สง่ผลใหเ้กิดการสนบัสนุนทางการเมือง ซึ่งผู้
มีอ  านาจอนุมัติธุรกรรมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติธุรกรรมใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนนุทางการเมืองในทุกรูปแบบ 

ค) กระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ตอ้งสะทอ้นถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
ง) การจัดซือ้จัดจา้ง ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัในการจัดซือ้จัดจา้งอย่างเคร่งครัด 

เพื่อความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน 
 
5.2 สินบน ค่าอ านวยความสะดวก เงนิทีจ่่ายคืนอย่างลับ ๆ และเงนิบริจาค 
ก) หา้มเสนอ สญัญาว่าจะใหส้ินบน หรือตกลงที่จะรบัสินบน 
ข) ห้ามท าหรือจัดการ การจ่ายค่าอ านวยความสะดวกหรือ  “จ่ายเงินคืนอย่างลับ ๆ หรือไม่ถูก

กฎหมาย” หากพนักงานไดร้บัการรอ้งขอใหก้ระท าการดังกล่าว หรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกับการช าระ
เงิน พนักงานควรแจ้งให้ผู ้จัดการสายงาน เจ้าหน้าที่ก ากับดูแลและปฏิบัติตาม หรือที่ปรึกษา
กฏหมายทราบ 

ค) ห้ามเสนอหรือบริจาคในนามของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ  านาจตามที่ได้
ก าหนดไวใ้น Manual of Authority การบรจิาคที่ถกูตอ้งตามกฎหมายและจรยิธรรมสามารถกระท า
ได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ และ/หรือ โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) ของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี ้องค์กรเหล่านั้นจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ
อนญุาตและถกูตอ้งตามกฎหมาย เพื่อใหม้ั่นใจว่าการบรจิาคจะไม่ถกูน าไปใชใ้นการติดสินบน 

 
5.3 การตรวจสอบ 
ก) จดัใหม้ีกลไกที่โปรง่ใสส าหรบัการรายงานทางการเงินที่เหมาะสม 
ข) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่ เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ

ปอ้งกนัสถานการณก์ารคอรร์ปัชนั รวมถึงทบทวนและประเมินความเสี่ยงดา้นการคอรร์ปัชนัในการ
ปฏิบติังานอย่างนอ้ยปีละครัง้ 
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5.4 การฝึกอบรม และ การส่ือสาร 
ก) จัดใหม้ีช่องทางการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องใหบุ้คลากรของบริษัทฯ เพื่อใหเ้กิดความรู้

และความเข้าใจอย่างแท้จริงเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอรร์ัปชัน รวมถึงให้สามารถแจ้ง
เบาะแส ข้อเสนอแนะและข้อรอ้งเรียนที่เก่ียวกับการคอรร์ัปชันได้อย่างทั่วถึง โดยมีมาตรการ
คุม้ครองผูแ้จง้และรายงานเบาะแสอย่างชดัเจน 

ข) จะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธรณชนเก่ียวกบันโยบาย และมาตรการ การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
และสื่อสารไปยงัพนกังาน คู่คา้ ลกูคา้ และสาธารณะชนผ่านทางช่องทางการสื่อสารทัง้ภายในและ
ภายนอกบรษิัทฯ 

 
5.5 การปกป้องคุ้มครอง 
ก) พนักงานที่ปฏิเสธการรบัหรือการใหส้ินบน หรือพนักงานที่รายงานการกระท าไม่สจุริตของบุคคล

อ่ืน อาจกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ บรษิัทฯ มคีวามมุ่งมั่นในการสง่เสรมิการเปิดเผยและ
สนบัสนุนใหทุ้กท่านท าการแจง้พฤติกรรมอนัมิชอบ หากว่าการรายงานนัน้กระท าโดยสจุริต ถึงแม้
ทา้ยท่ีสดุแลว้จะปรากฎว่าเป็นการส าคญัผิดก็ตาม 

ข) บรษิัทฯ มุ่งมั่นที่จะสรา้งความมั่นใจว่าจะไม่มีใครไดร้บัผลรา้ยใด ๆ จากการปฏิเสธการมีสว่นรว่ม
ในการติดสินบนหรือคอรร์ปัชนั หรือเนื่องมาจากการรายงานโดยสจุรติ อนัเกิดจากการสงสยัว่ามี
การติดสินบนจรงิหรือมีความเป็นไปไดว้่ามีการติดสินบนหรือมีการคอรร์ปัชนัในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกิดขึน้
หรืออาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ผลรา้ยดงักลา่ว รวมถึง การเลิกจา้ง การลงโทษทางวินยั การคกุคาม 
หรือการปฏิบติัอ่ืนใดที่เป็นภยัอนัเป็นผลมาจากการรายงานการกระท าโดยมิชอบ 

ค) หากท่านเชื่อว่าท่านไดร้บัผลรา้ยใด ๆ ใหแ้จง้ผูจ้ดัการในสายงานของท่าน และเจา้หนา้ที่ก ากบัดแูล 
หรือที่ปรกึษากฎหมายโดยทนัที โดยจะมีการสอบสวนเรื่องดงักลา่ว และหาทางแกไ้ขเยียวยา 

 
6. การปฏิบัติตามและผลของการฝ่าฝืน 
ใหท้กุนิติบุคคลรวมถึงพนกังาน ผูบ้รหิาร กรรมการ รวมถึงบคุคลซึ่งเป็นผูแ้ทนหรือผูด้  าเนินการในนามกลุ่ม
บริษัทฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฉบบันีอ้ย่างเคร่งครดั โดยมีการทบทวนทรพัยากรที่ใชใ้หม้ีความเหมาะสม 
ตลอดจนใหม้ีการทบทวนการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการปฏิบติัตามนโยบายนีท้นัสมยัอยู่
เสมอ 
บคุคลใดที่ละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบติัตามนโยบาย จะถูกลงโทษทางวินยั ซึ่งอาจสง่ผลต่อการเลิกจา้ง 
 
7. ข้อยกเว้น 
ไม่อนญุาตใหม้ีขอ้ยกเวน้ 
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นโยบายนีอ้าจมีการทบทวนและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดโดย
หน่วยงานราชการ 

ผูด้แูลเอกสารมีหนา้ที่ทบทวนและเสนอใหม้ีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนีต่้อเจา้ของเอกสารก่อนน าเสนอขอ
อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
8.1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
8.2 Manual of Authority 
8.3 นโยบายการใหห้รือรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง และสินน า้ใจ 
8.4 นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
8.5 นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนและแจง้เบาะแส 
 

- จบขอ้ความ - 
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ภาคผนวก 1: การอนุมัติเอกสารและประวัติเอกสาร 
วนัที่อนมุติั 05 พฤศจิกายน 2562 
วนัที่มีผล 01 มกราคม 2563 
วนัที่ประเมินครัง้ถดัไป 01 มกราคม 2567 
เจา้ของเอกสาร เอเดน ไลนมั - ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ 
ผูด้แูลเอกสาร รานจนั ซาซเดอวา - Head of Group Internal Audit and Compliance 
ผูอ้นมุติั คณะกรรมการบริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ที่จดัเก็บเอกสาร INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents 
 
ประวัติเอกสารตั้งแต่เป็นกลุ่มบริษัทฯ 
บนัทกึการแกไ้ขเอกสารฉบบันี ้
ฉบบัที่ วนัที่ รายละเอียด โดย 
1.0 15 ต.ค. 62 รบัรองการอนมุติั 

- ยา้ยไปใชรู้ปแบบใหม่ และยกเลิก 
PL-CEOO-GIAC-002,  
DI-CEOO-002 

เอเดน ไลนมั 

 28 ต.ค. 62 รบัรองการอนมุติั คณะกรรมการตรวจสอบ 
 05 พ.ย. 62 อนมุติั คณะกรรมการบริษัทฯ 
 01 ม.ค. 62 บงัคบัใช ้  
 17 ม.ิย. 64 ประเมินเอกสาร รานจนั, เอเดน 
 25 พ.ย. 64 รบัรองเพื่อขออนมุติั คณะกรรมการตรวจสอบ 
 09 ธ.ค. 64 อนมุติั คณะกรรมการบริษัทฯ 
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ภาคผนวก 2: ค าทีใ่ช้ในกลุ่มบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการ บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการธรรมาภิบาล บรษิทั ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั 

(มหาชน) 
กลุ่มบรษิัทฯ (Group) บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
GCEO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม 
GCFO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุ่มการเงิน 
GEXCO คณะเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม 
Group Company (GC) นิติบคุคลภายใตก้ลุม่บรษิัทฯ 
GC-CEO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ของนิตบิคุคลภายใตก้ลุ่มบรษิัทฯ 
GC-CFO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานการเงิน ของนิติบคุคลภายใตก้ลุ่มบรษิัทฯ 
GC-EXCO คณะผูบ้รหิาร ของนิติบคุคลภายใตก้ลุ่มบรษิัทฯ 
SCCC บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
SCCO บรษิัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
CWT บรษิัท คอนวดู จ ากดั 
CWI พีที คอนวดู อินโดนีเซยี 
SCP บรษิัท สยามซติี ้พาวเวอร ์จ ากดั 
ISUB บรษิัท อินทรี ซุปเปอรบ์ล๊อก จ ากดั 
IECO บรษิัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 
INDG บรษิัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั 
Globe บรษิัท ปนูซีเมนต ์ตราลกูโลก จ ากดั 
SCCTR บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์เทรดดิง้ จ ากดั 
SCCLK บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(ลงักา) จ ากดั 
SCCBD บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(บงักลาเทศ) จ ากดั 
SCCVN บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั 

 
********** 


