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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
กลุ่มบริษัทฯ 

 

หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ประกอบด้วย 
1. วตัถปุระสงค์ 
2. ขอบเขต 
3. ค าจ ากดัความ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ระเบียบปฏิบตัิ 
6. การปฏิบตัิตามและผลของการฝ่าฝืน 
7. การวดัผล 
8. ข้อยกเว้น 
9. เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก 1 : การอนมุตัเิอกสารและประวตัเิอกสาร 
ภาคผนวก 2 : ค าเฉพาะท่ีใช้ในกลุม่บริษัทฯ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (ตอ่ไปเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “SCCC” และบริษัทยอ่ยทัง้จาก
การถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มีเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรพลเมืองท่ีดี 
(Good Corporate Citizen) ยึดมัน่ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบงัคบั นโยบายต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชนัฉบบันีจ้ดัท าขึน้ เพ่ือก าหนดแนวปฏิบตัิในการจดัการการทุจริตคอร์รัปชนัส าหรับกลุ่ม
บริษัทฯ 
 
2. ขอบเขต 
นโยบายฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้กบัพนกังาน เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทในกลุม่บริษัทฯ ทกุระดบั
ขัน้และต าแหนง่ และรวมถึงบคุคลใด ๆ ท่ีเป็นตวัแทนหรือด าเนินงานในนามของกลุม่บริษัทฯ 
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3. ค าจ ากัดความ 
การทจุริต (Fraud) การกระท าท่ีผิดกฎหมาย หรือการหลอกลวงโดยมีเจตนาแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตวัโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัทฯ 
ลูกค้า คู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัท รวมถึง การท าหลักฐานการเงิน 
และการเบิกคา่ใช้จ่ายอนัเป็นเท็จ การน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์สว่นตวัและการคอร์รัปชนั 

สินบน (Bribe) สิ่งจูงใจหรือรางวัลท่ีให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ ไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในทกุรูปแบบ ซึ่งหมาย
รวมถึงการให้ของขวญัหรือบริการ เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด หรือ
ร้องขอเพ่ือให้ด าเนินการอนัมิชอบไมว่่าจะเป็นการด าเนินการในกิจการ
ของรัฐหรือการด าเนินการทางธุรกิจ เพ่ือให้ได้มาหรือเพ่ือรักษาข้อ
ได้เปรียบทางการค้า สญัญา กฎระเบียบหรือผลประโยชน์สว่นตวั 

คอร์รัปชนั (Corruption) การใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว การกระท าเพ่ือให้ได้มาหรือ
รักษาความได้เปรียบทางธุรกิจท่ีไมเ่ป็นธรรม 

คา่อ านวยความสะดวก 
(Facilitation Payment) 

รูปแบบการจ่ายเงินหรือการให้เงินแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ือให้การ
ด าเนินการหรือสนบัสนนุให้การด าเนินการเร็วขึน้จากขัน้ตอนปกต ิหรือ
ให้ได้มาซึง่ธุรกิจ หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ 

เงินท่ีจา่ยคืนอย่างลบั ๆ หรือ 
ไมถ่กูกฎหมาย (Kickback) 

รูปแบบของสินบน โดยบางส่วนของสินบนมีการน าคืนให้แก่ผู้ ให้
ผลประโยชน์ 

การชว่ยเหลือทางการเมือง 
(Political Contributions)  

การให้หรือการเสนอให้สิ่งของมีคา่ เชน่ เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดแก่นกัการเมือง พรรคการเมือง หรือบคุคล ตลอดจนกิจกรรมทางการ
เมือง ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

การบริจาค (Donation) กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนท่ีจบัต้องได้ 
รวมถึงการใช้จ่ายเงินเพ่ือโครงการ กิจกรรมทางศาสนา การศกึษา เพ่ือ
ประโยชน์ของชมุชน สงัคม และกลุม่ประชากร 
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4. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มี
เคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือการต่อต้านการคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษัทฯ ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และน าไปใช้เป็นวฒันธรรมองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบตัิตามความรับผิดชอบท่ี
มีตอ่ผู้ ถือหุ้น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการรายงานทางการเงิน การควบคมุและการตรวจสอบภายในท่ี
ครอบคลมุถึงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบในการควบคมุและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีได้ก าหนดไว้ ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบาย และระเบียบวิธีการ ในอนัท่ีจะปกปอ้ง
ช่ือเสียงและผลประโยชน์ของกลุม่บริษัทฯ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (GCEO) มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องปฏิบตัิตามนโยบายนีอ้ย่างเคร่งครัด มีการจดัทรัพยากร การจดัอบรม และเคร่ืองมือต่าง ๆ ให้
พร้อมใช้งานและมีการส่ือสารไปยงับคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทในกลุ่ม หรือของบริษัทย่อย (GC-CEO) มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยรวมเพ่ือให้มั่นใจได้ว่านโยบายนีเ้ป็นไปตามกฎหมายท้องถ่ินและจริยธรรม นอกจากนีทุ้กกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ ตามนโยบายนีไ้ด้ผ่านกระบวนการอนุมัติล่วงหน้า อีกทัง้ 
ทรัพยากรและเคร่ืองมือตา่ง ๆ ต้องพร้อมใช้งานทนัทีส าหรับการตรวจสอบและการรายงาน 

พนักงานทกุคนต้องปฏิบตัติามนโยบายฉบบันี ้และมีหน้าท่ีในการรายงานการกระท าใด ๆ ท่ีนา่สงสยั และ
การกระท าผิดท่ีเก่ียวข้องกบัการติดสินบนและการทจุริต โดยให้รายงานตอ่ผู้จดัการสายงาน เจ้าหน้าท่ี
ก ากบัดแูลและปฏิบตัิตาม ท่ีปรึกษากฏหมาย หรือผ่านชอ่งทาง INSEE Speak Up ทนัทีท่ีรับทราบหรือ
สงสยัวา่มีการฝ่าฝืนนโยบายนี ้หรือการกระท าความผิดท่ีเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ในอนาคต 
 
5. ระเบียบปฏิบัติ 
บคุลากรทกุระดบัขัน้ของกลุม่บริษัทฯ ต้องปฏิบตัติามนโยบายและแนวทางท่ีได้ก าหนด ดงันี ้
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5.1 การปฏิบัตใิห้เป็นแบบอย่างโดยผู้น าองค์กร 
ก) คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานมีหน้าท่ีปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท้องถ่ินว่าด้วยการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน และจะต้องไม่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ แม้ว่าจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ธุรกิจ ครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ อ่ืน และต้องยดึมัน่ในจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 

ข) บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การช่วยเหลือในการสนบัสนนุพรรคการเมือง 
กลุ่มการเมือง รวมถึงบุคคลในทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้บุคคลหนึ่ง
บคุคลใดสนบัสนนุและบริจาครวมถึงการท าธุรกรรมท่ีสง่ผลให้เกิดการสนบัสนนุทางการเมือง ซึง่ผู้
มีอ านาจอนุมัติธุรกรรมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติธุรกรรม ใด ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุทางการเมืองในทกุรูปแบบ 

ค) กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ต้องสะท้อนถึงความมุง่มัน่ตอ่นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
ง) การจดัซือ้จดัจ้าง ต้องปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิในการจดัซือ้จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน 
 
5.2 สินบน ค่าอ านวยความสะดวก เงนิท่ีจ่ายคืนอย่างลับ ๆ และเงนิบริจาค 
ก) ห้ามเสนอ สญัญาวา่จะให้สินบน หรือตกลงท่ีจะรับสินบน 
ข) ห้ามท าหรือจัดการ การจ่ายค่าอ านวยความสะดวกหรือ  “จ่ายเงินคืนอย่างลับ ๆ หรือไม่ถูก

กฎหมาย” หากพนกังานได้รับการร้องขอให้กระท าการดงักล่าว หรือมีข้อสงสยัเก่ียวกับการช าระ
เงิน พนักงานควรแจ้งให้ผู้ จัดการสายงาน เจ้าหน้าท่ีก ากับดูแลและปฏิบัติตาม หรือท่ีปรึกษา
กฏหมายทราบ 

ค) ห้ามเสนอหรือบริจาคในนามของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ มีอ านาจตามท่ีได้
ก าหนดไว้ใน Manual of Authority การบริจาคท่ีถกูต้องตามกฎหมายและจริยธรรมสามารถกระท า
ได้ แต่ต้องเป็นไปตามแผนงานชุมชนสัมพนัธ์ และ/หรือ โครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) ของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี ้องค์กรเหล่านัน้จะต้องเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับ
อนญุาตและถกูต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบริจาคจะไมถ่กูน าไปใช้ในการติดสินบน 

 
5.3 การตรวจสอบ 
ก) จดัให้มีกลไกท่ีโปร่งใสส าหรับการรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม 
ข) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือ

ปอ้งกนัสถานการณ์การคอร์รัปชนั รวมถึงทบทวนและประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปชนัในการ
ปฏิบตังิานอยา่งน้อยปีละครัง้ 
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5.4 การฝึกอบรม และ การส่ือสาร 
ก) จดัให้มีช่องทางการส่ือสารและฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองให้บุคลากรของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความรู้

และความเข้าใจอย่างแท้จริงเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงให้สามารถแจ้ง
เบาะแส ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวกับการคอร์รัปชันได้อย่างทั่วถึง โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งและรายงานเบาะแสอยา่งชดัเจน 

ข) จะต้องมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธรณชนเก่ียวกบันโยบาย และมาตรการ การตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
และส่ือสารไปยงัพนกังาน คูค้่า ลกูค้า และสาธารณะชนผา่นทางชอ่งทางการส่ือสารทัง้ภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ 

 
5.5 การปกป้องคุ้มครอง 
ก) พนกังานท่ีปฏิเสธการรับหรือการให้สินบน หรือพนกังานท่ีรายงานการกระท าไม่สจุริตของบุคคล

อ่ืน อาจกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการสง่เสริมการเปิดเผยและ
สนบัสนนุให้ทกุท่านท าการแจ้งพฤติกรรมอนัมิชอบ หากว่าการรายงานนัน้กระท าโดยสจุริต ถึงแม้
ท้ายท่ีสดุแล้วจะปรากฎวา่เป็นการส าคญัผิดก็ตาม 

ข) บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะสร้างความมัน่ใจวา่จะไมมี่ใครได้รับผลร้ายใด ๆ จากการปฏิเสธการมีสว่นร่วม
ในการตดิสินบนหรือคอร์รัปชนั หรือเน่ืองมาจากการรายงานโดยสจุริต อนัเกิดจากการสงสยัวา่มี
การติดสินบนจริงหรือมีความเป็นไปได้วา่มีการตดิสินบนหรือมีการคอร์รัปชนัในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้
หรืออาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ผลร้ายดงักลา่ว รวมถึง การเลิกจ้าง การลงโทษทางวินยั การคกุคาม 
หรือการปฏิบตัอ่ืินใดท่ีเป็นภยัอนัเป็นผลมาจากการรายงานการกระท าโดยมิชอบ 

ค) หากทา่นเช่ือวา่ทา่นได้รับผลร้ายใด ๆ ให้แจ้งผู้จดัการในสายงานของท่าน และเจ้าหน้าท่ีก ากบัดแูล 
หรือท่ีปรึกษากฎหมายโดยทนัที โดยจะมีการสอบสวนเร่ืองดงักลา่ว และหาทางแก้ไขเยียวยา 

 
6. การปฏิบัตติามและผลของการฝ่าฝืน 
ให้ทุกหน่วยงานรวมถึงพนักงาน เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ทุกระดบัขัน้และต าแหน่ง และ
รวมถึงบุคคลใด ๆ ท่ีเป็นตวัแทนหรือด าเนินงานในนามของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามนโยบายฉบับนี ้
อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองคอร์รัปชนัไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงต้อง
มัน่ใจว่าทรัพยากรท่ีใช้เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนมีการทบทวนการปฏิบตัิงานตาม
นโยบายอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานตามนโยบายนีย้ังคงเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา 
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บคุคลใดท่ีละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบาย จะถกูให้ลงโทษทางวินยั ซึง่อาจส่งผลตอ่การเลิกจ้าง 
 
7. ข้อยกเว้น 
ไมอ่นญุาตให้มีข้อยกเว้น 
 
นโยบายฉบบันีจ้ะถกูตรวจทานและแก้ไขให้เป็นไปตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย และกฏระเบียบซึง่
ออกโดยหนว่ยงานราชการ  
 
การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในนโยบายฉบบันี ้ ต้องได้รับการตรวจทานโดยผู้ดแูลเอกสาร และเสนอให้เจ้าของ
เอกสารพิจารณาก่อนน าเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
8.1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
8.2 Manual of Authority 
8.3 นโยบายการให้หรือรับของขวญั การเลีย้งรับรอง และสินน า้ใจ 
8.4 นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
8.5 นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
 

- จบข้อความ - 
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ภาคผนวก 1: การอนุมัตเิอกสารและประวัตเิอกสาร 
วนัท่ีอนมุตัิ 05 พฤศจิกายน 2562 
วนัท่ีมีผล 01 มกราคม 2563 
วนัท่ีประเมินครัง้ถดัไป 01 มกราคม 2565 
เจ้าของเอกสาร เอเดน ไลนมั - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ 
ผู้ดแูลเอกสาร รานจนั ซาซเดอวา - Head of Group Internal Audit and Compliance 
ผู้อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีจดัเก็บเอกสาร INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents 
 
ประวัตเิอกสารตัง้แต่เป็นกลุ่มบริษัทฯ 
บนัทกึการแก้ไขเอกสารฉบบันี ้
ฉบบัท่ี วนัท่ี รายละเอียด โดย 
1.0 15 ต.ค. 62 รับรองการอนมุตัิ 

- ย้ายไปใช้รูปแบบใหม ่และยกเลิก 
PL-CEOO-GIAC-002 

เอเดน ไลนมั 

 28 ต.ค. 62 รับรองการอนมุตัิ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 05 พ.ย. 62 อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัทฯ 
 01 ม.ค. 62 บงัคบัใช้  
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ภาคผนวก 2: ค าเฉพาะท่ีใช้ในกลุ่มบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กลุม่บริษัทฯ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัทปซูเีมนต์นครหล 
GCEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
GCFO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่การเงิน 
GEXCO คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
Group Company บริษัทในกลุม่ หรือบริษัทยอ่ย 
GC-CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทในกลุม่ หรือของบริษัทยอ่ย 
GC-CFO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน ของบริษัทในกลุม่ หรือของบริษัทยอ่ย 
GC-EXCO คณะผู้บริหารของบริษัทในกลุม่หรือของบริษัทยอ่ย 
SCCC บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
SCCO บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
CWT บริษัท คอนวดู จ ากดั 
CWI พีที คอนวดู อินโดนีเซยี 
SCP บริษัท สยามซติี ้พาวเวอร์ จ ากดั 
ISUB บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั 
IECO บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 
INDG บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั 
Globe บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั 
SCCTR บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั 
SCCLK บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั 
SCCBD บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั 
SCCVN บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั 
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