นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริษัท เอส. เอ. เอฟ. สเปเชียล สตีล จากัด
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1. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้พนักงำนของบริ ษทั ทุกระดับและทุกฝ่ ำยงำนรู ้ แนวทำงปฎิบตั ิเพื่อที่จะไม่เกี่ยวข้องกับกำร
คอร์ รัปชัน่ ใดๆ ทั้งสิ้ น
(2) เพื่อส่ งเสริ มบทบำทและกำรมี ส่วนร่ วมของพนักงำน เพื่อป้ องกันและต่อต้ำนกำรคอร์ รัป ชั่นที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
(3) เพื่อสร้ำงควำมเชื่ อมัน่ แก่บุคคลทัว่ ไป และผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกำรดำเนิ นธุ รกิ จร่ วมกัน ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริ ต
2. ขอบเขต
บริ ษทั กำหนดขอบเขตของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ภายใน หมำยถึง บุคคลภำยในบริ ษทั ได้แก่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ทุกระดับ
2. ภายนอก หมำยถึง บุคคลภำยนอกบริ ษทั ได้แก่ ลูกค้ำ ผูข้ ำยสิ นค้ำหรื อบริ กำร (Supplier) คู่คำ้ คู่แข่ง
เจ้ำหนี้ ลูกหนี้ หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน ชุมชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เป็ นต้น
3. คานิยาม
คอร์ รัปชั่ น (Corruption) หมำยถึ ง กำรติ ดสิ นบนไม่ว่ำจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำ
มอบให้ ให้คำมัน่ เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึ่ งเงิ น ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่ งไม่เหมำะสม กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หน่ วยงำนของรัฐ หน่ วยงำนของเอกชน หรื อผูม้ ีหน้ำที่ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำว
กระทำ หรื อละเว้น กำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ อันเป็ นกำรให้ได้มำหรื อรักษำไว้ซ่ ึ งธุ รกิ จ หรื อแนะนำธุ รกิ จให้กบั บริ ษทั
โดยเฉพำะ หรื อ เพื่อให้ได้มำหรื อรั กษำไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์ อื่นใดที่ ไม่ เหมำะสมทำงธุ รกิ จ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่
กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจำรี ตทำงกำรค้ำ ให้กระทำได้
4. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
(1) คณะกรรมการบริ ษัท มี หน้ำที่ และรั บผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดู แลให้มีระบบที่
สนับสนุ นกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้พนักงำนทุกคนในบริ ษทั ได้เข้ำใจและตระหนักถึง
ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำที่สอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบควบคุมภำยใน
ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบริ หำรควำมเสี่ ย ง ให้ม นั่ ใจว่ำ เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล มี ค วำมรั ด กุ ม
เหมำะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิ ภำพ ตลอดจนรับเรื่ องกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อันเกิดจำกคนใน
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องค์กรมีส่วนเกี่ ยวข้อง พิจำรณำตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และเสนอเรื่ องต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ร่ วมกันพิจำรณำ
ลงโทษ หรื อแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว
(3) หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำน
ว่ำเป็ นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบตั ิ อำนำจดำเนิ นกำร ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมำย ข้อกำหนด
ของหน่ วยงำนก ำกับ ดู แล เพื่ อให้ม นั่ ใจว่ำ มี ระบบควบคุ ม ที่ มี ค วำมเหมำะสมและเพี ย งพอต่ อควำมเสี่ ย งด้ำน
คอร์ รัปชัน่ ที่อำจเกิดขึ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(4) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หาร มีหน้ำที่ในกำรนำนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิ บตั ิ
โดยกำหนดให้มีระบบสนับสนุ นนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และสื่ อสำรไปยังพนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย
รวมถึ ง ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ ำ งๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ กำรเปลี่ ย นแปลงของ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้แก่ สภำพธุ รกิจ ระเบียบ และข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ
5. แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
(1) กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชั่นอย่ำง
เคร่ งครัด โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ ยวข้องกับกำรกระทำที่ เข้ำข่ำยคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อบริ ษทั
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู ้จกั ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
(2) กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ต้องไม่ทำพฤติกรรมใดที่เป็ นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็ น
กำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น กำรให้ หรื อรับสิ นบน แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและเอกชน หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั เพื่อให้ได้มำหรื อคงไว้ซ่ ึ งธุ รกิ จหรื อข้อได้เปรี ยบทำงกำรแข่งขัน หรื อเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
(3) กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็ นกำรกระทำที่เข้ำ
ข่ ำ ยกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บริ ษ ัท โดยถื อ เป็ นหน้ำ ที่ ที่ ต้อ งแจ้ง ให้ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชำหรื อ บุ ค คลที่
รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่ำงๆ หำกมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถำม ให้ปรึ กษำ
กับผูบ้ งั คับบัญชำหรื อบุคคลที่รับผิดชอบ
(4) บริ ษทั จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุ ม้ ครองบุคคลที่ ปฏิ เสธกำรกระทำที่เข้ำข่ำยคอร์ รัปชั่น หรื อแจ้ง
เบำะแสเรื่ องกำรคอร์ รัปชั่นให้กบั บริ ษทั ตำมที่ กำหนดไว้ในมำตรกำรคุ ม้ ครองและรั กษำควำมลับที่ บริ ษทั ได้
กำหนดขึ้น แม้วำ่ กำรกระทำนั้นจะทำให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกำสทำงธุ รกิจ
(5) กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่กระทำกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นกำร
กระทำผิดจรรยำบรรณ ซึ่ งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำบทลงโทษทำงวินัย ตำมระเบี ยบวินัย ที่ บ ริ ษทั กำหนดไว้
นอกจำกนี้ อำจได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนั้นผิดกฎหมำย
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(6) บริ ษทั ยึดถือและให้ควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ ควำมรู ้ และทำควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมกับ
บริ ษทั หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ตลอดจน
กำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนเกี่ยวกับนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่
(7) บริ ษทั จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบและระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพ
อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้ องกันมิให้มีกำรคอร์ รัปชัน่
(8) บริ ษทั จัดให้มีกระบวนกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ต่อมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตั้งแต่กำรคัดเลือก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทนและกำรเลื่ อน
ตำแหน่ง
(9) เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรดำเนิ นกำรในเรื่ องที่มีควำมเสี่ ยงสู งที่อำจเกิดกำรคอร์ รัปชัน่ กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมระมัดระวัง โดยยึดถือข้อปฏิบตั ิใน
เรื่ องดังต่อไปนี้
ข้ อปฏิบัติเกีย่ วกับการให้ และรับของขวัญ ค่ าบริการ และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
1) ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั เรี ยกร้อง รับ หรื อจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ในรู ปเงิ น
ทดแทน ของขวัญ ของมีค่ำใดๆ รวมถึงบริ กำรต่ำงๆ จำกคู่คำ้ ตัวแทนซื้ อขำย เจ้ำหนี้ บุคคลภำยนอก หรื อ คู่แข่ง
ของบริ ษทั ไม่ว่ำกรณี ใดๆทั้งสิ้ น ที่ ไม่สุจริ ต หรื อเป็ นกำรเอื้ อประโยชน์ ต่อคู่ คำ้ หรื อ ตัวแทนซื้ อขำย เจ้ำ หนี้
บุคคลภำยนอกและตนเอง
2) กำรเลี้ยงรับรอง รับ หรื อให้ของขวัญตำมประเพณี ให้ดำเนิ นกำรอย่ำงเหมำะสม รัดกุม โปร่ งใส และ
ปรำศจำกวัตถุประสงค์แอบแฝง โดยต้องเข้ำเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
2.1) กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั สำมำรถเลี้ยงรับรอง และให้ของขวัญแก่พนั ธมิตร
ทำงธุ รกิจได้ หำกเข้ำเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
ก) ไม่ เ ป็ นกำรกระท ำเพื่ อ ครอบง ำ ชัก น ำ หรื อ ตอบแทนบุ ค คลใดๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ม ำซึ่ งควำม
ได้เปรี ยบผ่ำนกำรกระทำที่ ไม่เหมำะสม หรื อแอบแฝงเพื่อให้ได้มำซึ่ งกำรช่ วยเหลื อหรื อ
ผลประโยชน์
ข) เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ตำมที่กำหนดไว้
ค) เป็ นกำรให้ในนำมบริ ษทั ไม่ใช่ในนำมของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั และ
กระทำอย่ำงเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
ง) ประเภท และ มูลค่ำมีควำมเหมำะสม ถูกต้องตำมกำลเทศะ
จ) เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่น กำรให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกำลสำคัญ ซึ่ งถือเป็ น
ธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป
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2.2) กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั สำมำรถรับของขวัญ หรื อผลประโยชน์ใดๆ ตำม
เ ท ศ ก ำ ล ห รื อ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ฏิ บั ติ ทั่ ว ไ ป โ ด ย จ ะ ต้ อ ง มี มู ล ค่ ำ ไ ม่ เ กิ น [- 3 ,000. - ] บ ำ ท (ส ำ ม พั น
บำท) ทั้งนี้ ของขวัญที่รับได้จะต้องไม่เป็ นเงินสด หรื อเทียบเท่ำเงินสด เช่น บัตรกำนัล หรื อบัตรของขวัญ เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำม ในสถำนกำรณ์ที่ไม่สำมำรถปฏิเสธกำรรับของขวัญหรื อผลประโยชน์ดงั กล่ำวได้ ผูร้ ับ
ของขวัญต้องแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชำทันที และจัดทำรำยงำนกำรรับของขวัญ (เอกสำร แนบ 1) และส่ งของขวัญ
ดังกล่ำว ให้แก่แผนกทรัพยำกรบุคคล เพื่อนำไปเป็ นของรำงวัลให้กบั พนักงำนในเทศกำลต่ำงๆ หรื อนำไปบริ จำค
เพื่อสำธำรณกุศลต่อไปตำมควำมเหมำะสม
ข้ อปฏิบัติเกีย่ วกับการช่ วยเหลือทางการเมือง
1) บริ ษทั วำงตัวเป็ นกลำงทำงกำรเมือง และไม่มีนโยบำยให้กำรสนับสนุ นหรื อช่วยเหลือทำงกำรเมื อง
ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
2) ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั นำเงิน ทรัพย์สิน สิ นค้ำ และบริ กำรของบริ ษทั ไป
ร่ วมสนับสนุ นทำงกำรเมือง หรื อดำเนิ นกำรในทำงหนึ่ งทำงใดที่เป็ นกำรใช้ทรัพยำกรของบริ ษทั เช่ น บุคลำกร
อำคำรสถำนที่ ในกำรส่ งเสริ ม หรื อโฆษณำ เพื่อประโยชน์ทำงกำรเมือง หรื อมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทำง
ธุ รกิจให้กบั บริ ษทั
3) กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั มี สิทธิ เสรี ภำพในกำรเข้ำร่ วมกิ จกรรมทำงกำรเมื อง
ภำยใต้บ ทบัญญัติแห่ ง รั ฐธรรมนู ญ แต่ จะต้องไม่ แอบอ้ำ งควำมเป็ นพนักงำน หรื อนำทรั พ ย์สิ น อุ ป กรณ์ หรื อ
เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง และหำกมีกำรเข้ำร่ วมจะต้อง
พึงระมัดระวังไม่ให้กำรดำเนิ นกำรใดๆ ทำให้เกิ ดควำมเข้ำใจว่ำบริ ษทั ได้ให้กำรสนับสนุ นหรื อฝั กใฝ่ ในพรรค
กำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง
ข้ อปฏิบัติเกีย่ วกับการบริจาคเพื่อการกุศล
1) ในกำรบริ จำคเพื่อกำรกุศลทั้งในรู ปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรื อรู ปแบบอื่นๆ เช่น
กำรให้ควำมรู ้ หรื อสละเวลำ เป็ นต้น บริ ษทั จะต้องดำเนิ นกำรอย่ำงโปร่ งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย และปรำศจำก
จุดประสงค์แอบแฝง อำทิ เพื่อกำรให้สินบนเพื่อควำมได้เปรี ยบทำงกำรค้ำ เพื่อสนับสนุนทำงกำรเมือง เป็ นต้น
2) ต้องพิสูจน์ได้ว่ำกำรบริ จำคนั้นมีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลจริ ง และมีกำรดำเนิ นกำรเพื่ อ
สนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงแท้จริ ง หรื อเพื่อ
เป็ นไปตำมวัตถุ ป ระสงค์ของกำรดำเนิ นงำนด้ำ นควำมรั บ ผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR)

บริ ษทั เอส. เอ. เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ

หน้ำ 5

3) ต้องพิสูจน์ได้วำ่ กำรบริ จำคนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อ
หน่วยงำนใด ยกเว้นกำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนี ยมปฏิบตั ิทวั่ ไป เช่น กำรติดตรำสัญญลักษณ์ (Logo) ของ
บริ ษทั กำรประกำศชื่อบริ ษทั ณ สถำนที่จดั งำน หรื อในสื่ อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ เป็ นต้น
4) กำรบริ จำคสำมำรถระบุชื่อได้ในนำมบริ ษทั เท่ำนั้น โดยผ่ำนขั้นตอนกำรอนุ มตั ิ ตำมระเบียบของบ
ริ ษทั ที่กำหนดไว้ และมัน่ ใจได้วำ่ กำรบริ จำคนั้นจะไม่ถูกนำไปใช้เป็ นวิธีกำรหลีกเลี่ยงกำรให้สินบน
ข้ อปฏิบัติเกีย่ วกับการให้ เงินสนับสนุน
กำรให้เงินสนับสนุ นเป็ นวิธีกำรประชำสัมพันธ์ทำงธุ รกิจของบริ ษทั ทำงหนึ่ ง ซึ่ งแตกต่ำงจำกกำรบริ จำค
เพื่อกำรกุศล โดยอำจกระทำได้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุ รกิ จ ตรำสิ นค้ำ หรื อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั โดยมีขอ้ ปฏิ บตั ิ
ดังนี้
1) ต้องพิสูจน์ได้วำ่ ผูข้ อเงินสนับสนุ นได้ทำกิจกรรมตำมโครงกำรที่ขอกำรสนับสนุ นจริ ง และเป็ นกำร
ดำเนิ นกำรเพื่อสนับสนุ นให้วตั ถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็ จ หรื อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำง
แท้จริ ง หรื อเพื่อเป็ นไปตำมวัตถุ ประสงค์ของกำรดำเนิ นงำนด้วยควำมรั บผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR)
2) ต้องพิสูจน์ได้วำ่ กำรให้เงินสนับสนุ นหรื อประโยชน์อื่นใดที่สำมำรถคำนวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น กำร
ให้ที่พกั และอำหำร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อหน่ วยงำนใด
ยกเว้นกำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมธุ รกิจทัว่ ไป
3) ในกำรเป็ นผู ้ใ ห้ เ งิ น สนับ สนุ น จะต้อ งจัด ท ำใบบัน ทึ ก ค ำขอ ระบุ ชื่ อ ผู ้รั บ เงิ น สนับ สนุ น และ
วัตถุประสงค์ของกำรสนับสนุน พร้อมแนบเอกสำรประกอบทั้งหมด เสนอให้ผมู ้ ีอำนำจอนุมตั ิของบริ ษทั พิจำรณำ
อนุมตั ิตำมระดับอำนำจอนุมตั ิของบริ ษทั
6. มาตรการและช่ องทางการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
6.1 ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั ได้กำหนดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไว้ดงั นี้
 ผู้แจ้ งหรื อร้ องเรียนจากภายใน
บริ ษทั กำหนดให้บุคคลภำยในบริ ษทั ทุกคนมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนเมื่อพบเห็นกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อกิจกรรมของบริ ษทั ไปยังบุคคลหรื อหน่วยงำน ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้ำหน่วยงำนที่พนักงำนสังกัดอยู่
(2) หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อผูจ้ ดั กำรแผนกทรัพยำกรบุคคล
(3) กล่องรับควำมคิดเห็น
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(4) จดหมำยอิเลคทรอนิคส์ (hrd@saf.co.th)
 ผู้แจ้ งหรื อร้ องเรียนจากภายนอก
(1) ทำงไปรษณี ย ์ หรื อนำส่ งที่
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั หรื อ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษทั เอส.เอ.เอฟ.สเปเชียล สตีล จำกัด
เลขที่ 110 ซอยเที ย นทะเล 24 ถนนบำงขุน เที ย น-ชำยทะเล แขวงท่ ำ ข้ำ ม เขตบำงขุน เที ย น
กรุ งเทพฯ 10150
(2) จดหมำยอิเลคทรอนิคส์ (hrd@saf.co.th)
(3) website บริ ษทั https://saf.co.th
6.2 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทำโดยเจตนำสุ จริ ต บริ ษทั จะปกปิ ดชื่อ ที่
อยู่ หรื อข้อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรักษำข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ไว้เป็ นควำมลับ โดยจะจำกัดเฉพำะผูท้ ี่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดำเนิ นงำนตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเท่ำนั้น
ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้
ในกรณี ที่มีกำรร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นของผูบ้ ริ หำร ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะทำหน้ำที่ในกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน พยำน และบุคคลที่ให้ขอ้ มู ลในกำรสื บสวน
ข้อเท็จจริ ง ไม่ให้ได้รับควำมเดื อดร้ อน อันตรำยใด หรื อ ควำมไม่ชอบธรรม อันเกิ ดมำจำกกำรแจ้งเบำะแส กำร
ร้องเรี ยน กำรเป็ นพยำนหรื อกำรให้ขอ้ มูล
ผูม้ ีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูล ข้อร้องเรี ยน
และเอกสำรหลักฐำนของผูร้ ้ องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นควำมลับ ห้ำมเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยหน้ำที่ที่กฎหมำยกำหนด
6.3 การดาเนินการสื บสวนและบทลงโทษ
(1) เมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะแส คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมอบหมำยให้ผตู ้ รวจสอบภำยใน หรื อแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสื บสวนข้อเท็จจริ ง เป็ นผูก้ ลัน่ กรองสื บสวนข้อเท็จจริ ง และแจ้งผลกำรตรวจสอบเป็ นระยะให้ผแู ้ จ้ง
เบำะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนได้ทรำบ
(2) หำกกำรสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่ำข้อมูล หรื อหลักฐำนที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่ อได้วำ่ ผูถ้ ูกกล่ำวหำ
ได้กระทำกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จริ ง บริ ษทั จะให้สิทธิ ผถู ้ ูกกล่ำวหำได้รับทรำบข้อกล่ำวหำ และพิสูจน์ตนเอง โดย
กำรหำข้อมูลหรื อหลักฐำนเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระทำอันทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
นั้นตำมที่ถูกกล่ำวหำ
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(3) หำกผูถ้ ู กกล่ำวหำได้กระทำกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นั้นจริ ง ผูก้ ระทำกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นนั้นไม่ว่ำ จะ
เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำน ถือว่ำเป็ นกำรกระทำผิดนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ จรรยำบรรณธุ รกิ จ
ของบริ ษทั จะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบที่บริ ษทั กำหนดไว้ และหำกกำรกระทำทุจริ ตนั้น
เป็ นกำรกระทำที่ผดิ ต่อกฎหมำย ผูก้ ระทำผิดนั้นอำจจะต้องได้รับโทษทำงกฎหมำย ทั้งนี้โทษทำงวินยั ตำมระเบียบ
ของบริ ษทั คำตัดสิ นของคณะกรรมกำรตรวจสอบถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีนโยบำยลดตำแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ ปฏิ เสธกำรคอร์ รัป ชั่น
แม้วำ่ กำรกระทำนั้นจะทำให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกำสทำงธุ รกิจก็ตำม
6.4 การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
(1) บริ ษทั จัดให้มีกำรสื่ อสำรและเผยแพร่ นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ รวมถึงช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส
หรื อข้อร้ องเรี ยนให้บุ คคลภำยในบริ ษทั รั บทรำบ ผ่ำนหลำกหลำยช่ องทำง เช่ น กำรปฐมนิ เทศกรรมกำรและ
พนักงำนใหม่ งำนอบรมหรื อสัมมนำประจำปี กำรติดประกำศในบอร์ ดประชำสัมพันธ์ ระบบอินทรำเน็ต อีเมล
เว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้ำใจ เห็นชอบ และปฏิบตั ิตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำน
กำรคอร์ รัปชัน่ อย่ำงจริ งจัง
(2) บริ ษทั สื่ อสำรและเผยแพร่ นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ รวมถึ งช่ องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรื อข้อ
ร้องเรี ยนไปยังสำธำรณชน บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม คู่คำ้ ทำงธุ รกิ จ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั รำยงำนประจำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี เป็ นต้น เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจและสนับสนุ นให้ยึดมัน่ ในมำตรฐำนกำรรั บผิดชอบต่ อสัง คม ในเรื่ องกำรต่ อต้ำ นกำรทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น
เช่นเดียวกับบริ ษทั
(3) บริ ษทั จะจัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ อย่ำงสม่ำเสมอ

เอกสำรแนบ 1

แบบรายงานการรับของขวัญ
ข้ำพเจ้ำ _____________________________________________ขอรำยงำนกำรรับของขวัญซึ่ งมีมูลค่ำเกินกว่ำ
3,000 บำท ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
รำยละเอียดของขวัญ _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
วันที่ได้รับ : _____________________________ มูลค่ำของขวัญโดยประมำณ : _________________________
ได้รับจำก : _______________________________________________________________________________
ลักษณะควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั : _____________________________________________________________
ลงนำมผูร้ ับของขวัญ

ตำแหน่ง :
วันที่ :

ลงนำมรับทรำบโดยผูบ้ งั คับบัญชำ

ตำแหน่ง :
วันที่ :
สาหรับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเท่ านั้น

ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลได้รับของขวัญที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท ตำมที่ได้รับกำรรำยงำนดังกล่ำวข้ำงต้น และได้
ดำเนินกำรกับของขวัญดังกล่ำวโดย
นำไปเป็ นของรำงวัลแก่พนักงำนเมื่อวันที่ ____________________________________________
บริ จำคเพื่อกำรกุศล (โปรดระบุชื่อหน่วยงำนที่ได้รับบริ จำค) ______________________________
อื่นๆ โปรดระบุ ________________________________________________________________
ลงนำม : __________________________ ตำแหน่ง : ________________________ วันที่ : ________________
กรุ ณาเก็บสาเนาและนาส่ งต้ นฉบับแก่ แผนกทรัพยากรบุคคล

