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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ1 

 บริษทั เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) มีหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจซ่ึง 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ พนกังำนของบริษทั จะตอ้งยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนในฐำนะตวัแทนของ

บริษทั ดงัน้ี 

1. ผู้ถือหุ้น บริษทัจะด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ เพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำแก่

กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีและกำรเจริญเติบโตท่ี

มัน่คง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว รวมทั้งด ำเนินกำรเปิดเผย

ขอ้มูลดว้ยควำมโปร่งใสและเช่ือถือไดต่้อผูถื้อหุน้ 

2. พนักงาน บริษทัจะปฏิบติัต่อพนกังำนทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ี

เหมำะสม นอกจำกน้ี บริษทัจะใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำทกัษะ ควำมรู้

ควำมสำมำรถ และศกัยภำพของพนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เช่น กำรจดัอบรม กำร

สัมมนำ และกำรฝึกอบรม โดยใหโ้อกำสอยำ่งทัว่ถึงกบัพนกังำนทุกคน และพยำยำม

สร้ำงแรงจูงใจใหพ้นกังำนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถสูงให้คงอยูก่บับริษทัเพื่อพฒันำ

องคก์รต่อไป อีกทั้งยงัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั รวมทั้ง

ปลูกฝังใหพ้นกังำนทุกคนปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

กำรหำ้มใชข้อ้มูลภำยในอยำ่งเคร่งครัด เป็นตน้ 

3. คู่ค้า บริษทัมีกระบวนกำรในกำรคดัเลือกคู่คำ้โดยกำรใหคู้่คำ้แข่งขนับนขอ้มูลท่ีเท่ำเทียม

กนั และจะคดัเลือกคู่คำ้ดว้ยควำมยติุธรรม ภำยใตห้ลกัเกณฑใ์นกำรประเมินและ

คดัเลือกคู่คำ้ของบริษทั นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัท ำรูปแบบสัญญำท่ีเหมำะสมและ

เป็นธรรมแก่คู่สัญญำทุกฝ่ำย และจดัใหมี้ระบบติดตำมเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ไดมี้กำรปฏิบติั

ตำมเง่ือนไขของสัญญำอยำ่งครบถว้น และป้องกนักำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจดัหำ โดยบริษทัจะซ้ือสินคำ้จำกคู่คำ้ตำมเง่ือนไข

ทำงกำรคำ้ ตลอดจนปฏิบติัตำมสัญญำต่อคู่คำ้อยำ่งเคร่งครัด 
                                                           
1 บริษัทจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และประกาศท่ี
ออกตามความในกฎหมายดงักลา่วโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภายหลงัจากท่ีบรษัิทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
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4. ลูกค้า บริษทัรับผดิชอบต่อลูกคำ้โดยกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของสินคำ้และบริกำร 

รวมถึงกำรตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ใหค้รบถว้นและครอบคลุมใหม้ำก

ท่ีสุด เพื่อมุ่งเนน้กำรสร้ำงควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ในระยะยำว นอกจำกน้ี บริษทั

ค ำนึงถึงกำรใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรท่ีถูกตอ้งและครบถว้นแก่ลูกคำ้ 

รวมทั้งยงัจดัใหมี้ช่องทำงให้ลูกคำ้ของบริษทัสำมำรถแจง้ปัญหำสินคำ้และบริกำรท่ี

ไม่เหมำะสม เพื่อท่ีบริษทัจะไดป้้องกนัและแกไ้ขปัญหำเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรของ

บริษทัไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ตลอดจนรักษำควำมลบัของลูกคำ้ และไม่น ำไปใชเ้พื่อ

ประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

5. เจ้าหนี้ บริษทัจะปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ตำมสัญญำท่ีมีต่อเจำ้หน้ีเป็นส ำคญั รวมทั้ง กำร

ช ำระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และกำรดูแลหลกัประกนัต่ำงๆ ภำยใตส้ัญญำท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. คู่แข่ง บริษทัจะประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขนัท่ีดี มีจรรยำบรรณ และอยูใ่นกรอบของ

กฎหมำย รวมทั้งสนบัสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขนัอยำ่งเสรีและเป็นธรรม 

7. สังคมและส่วนรวม บริษทัจะใหค้วำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยัต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภำพชีวติของ

ผูค้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั และส่งเสริมใหพ้นกังำนของ

บริษทัมีจิตส ำนึกและควำมรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม รวมทั้งจดัใหมี้กำร

ปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด นอกจำกน้ี 

บริษทัจะพยำยำมเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรสร้ำงและรักษำไวซ่ึ้ง

ส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีดี ตลอดจนส่งเสริมวฒันธรรมในทอ้งถ่ินท่ีบริษทัด ำเนิน

ธุรกิจอยู ่

 

ข้อก าหนดในการท าธุรกรรมของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

 บริษทัถือเป็นนโยบำยท่ีส ำคญัท่ีจะไม่ให้ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคลอ่ืนท่ีมีควำม

เก่ียวขอ้ง ใชโ้อกำสจำกกำรเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนักบั

บริษทั แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน จึงก ำหนดเป็นขอ้ปฏิบติัส ำหรับ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร 

และบุคคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั ดงัต่อไปน้ี 
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1) หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั 

2) ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรเช่นนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษทั ให้ท ำรำยกำรนั้นเสมือนกำรท ำ

รำยกำรกับบุคคลภำยนอก ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีควำม

เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในรำยกำรนั้น จะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

3) ในกรณีท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัภำยใตป้ระกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จะตอ้งปฏิบติัตำม หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกนัของบริษทัจด

ทะเบียนอยำ่งเคร่งครัด โดย 

3.1) กำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกับ

คู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำร

ท่ีตนมีสถำนะเป็น ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งแลว้แต่

กรณี จะตอ้งขออนุมติัหลกักำรและวงเงินในกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

หรือเป็นไปตำมหลกักำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 

3.2) ให้จดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมท่ีมีขนำดรำยกำร ตำมหลกักำรท่ีไดผ้ำ่นกำรอนุมติัตำม

ขอ้ 3.1 เพื่อรำยงำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทุกไตรมำส หรือตำมควำมประสงคข์อง

คณะกรรมกำรบริษทั 

4) ในกรณีท่ีธุรกรรมท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีไม่เป็นไปตำมลกัษณะรำยกำรทำงกำรคำ้ตำม

ขอ้ 3.1 ในกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว ให้ขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ก่อนท่ีจะมีกำรท ำ

รำยกำรเป็นคร้ังๆไป 

 

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจน้ี ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2565 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 
 


