จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จากัด (มหาชน)

บริ ษทั เอส. เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหำชน)
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ

[ INTERNAL USE ONLY ]
หน้ำ 2

จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ1
บริ ษทั เอส.เอ.เอฟ. สเปเชี ยล สตีล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) มีหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุ รกิจซึ่ ง
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ พนักงำนของบริ ษทั จะต้องยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนในฐำนะตัวแทนของ
บริ ษทั ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น

บริ ษทั จะดำเนินธุ รกิจด้วยควำมโปร่ งใสและมีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำแก่
กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน โดยมุ่งมัน่ ที่จะสร้ำงผลกำรดำเนินงำนที่ดีและกำรเจริ ญเติบโตที่
มัน่ คง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในระยะยำว รวมทั้งดำเนินกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลด้วยควำมโปร่ งใสและเชื่อถือได้ต่อผูถ้ ือหุ น้

2. พนักงาน

บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมำะสม นอกจำกนี้ บริ ษทั จะให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และศักยภำพของพนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น กำรจัดอบรม กำร
สัมมนำ และกำรฝึ กอบรม โดยให้โอกำสอย่ำงทัว่ ถึงกับพนักงำนทุกคน และพยำยำม
สร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถสู งให้คงอยูก่ บั บริ ษทั เพื่อพัฒนำ
องค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทั้ง
ปลูกฝังให้พนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น
กำรห้ำมใช้ขอ้ มูลภำยในอย่ำงเคร่ งครัด เป็ นต้น

3. คู่ค้า

บริ ษทั มีกระบวนกำรในกำรคัดเลือกคู่คำ้ โดยกำรให้คู่คำ้ แข่งขันบนข้อมูลที่เท่ำเทียม
กัน และจะคัดเลือกคู่คำ้ ด้วยควำมยุติธรรม ภำยใต้หลักเกณฑ์ในกำรประเมินและ
คัดเลือกคู่คำ้ ของบริ ษทั นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังได้จดั ทำรู ปแบบสัญญำที่เหมำะสมและ
เป็ นธรรมแก่คู่สัญญำทุกฝ่ ำย และจัดให้มีระบบติดตำมเพื่อให้มนั่ ใจว่ำได้มีกำรปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน และป้ องกันกำรทุจริ ตและประพฤติมิชอบใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจัดหำ โดยบริ ษทั จะซื้ อสิ นค้ำจำกคู่คำ้ ตำมเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำ ตลอดจนปฏิบตั ิตำมสัญญำต่อคู่คำ้ อย่ำงเคร่ งครัด

บริษัทจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่
ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่บริษัทเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
1

บริ ษทั เอส. เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหำชน)
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ

4. ลูกค้ า

[ INTERNAL USE ONLY ]
หน้ำ 3

บริ ษทั รับผิดชอบต่อลูกค้ำโดยกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของสิ นค้ำและบริ กำร
รวมถึงกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มำก
ที่สุด เพื่อมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำในระยะยำว นอกจำกนี้ บริ ษทั
คำนึงถึงกำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้ำและบริ กำรที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้ำ
รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทำงให้ลูกค้ำของบริ ษทั สำมำรถแจ้งปั ญหำสิ นค้ำและบริ กำรที่
ไม่เหมำะสม เพื่อที่บริ ษทั จะได้ป้องกันและแก้ไขปั ญหำเกี่ยวกับสิ นค้ำและบริ กำรของ
บริ ษทั ได้อย่ำงรวดเร็ ว ตลอดจนรักษำควำมลับของลูกค้ำ และไม่นำไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

5. เจ้ าหนี้

บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมสัญญำที่มีต่อเจ้ำหนี้เป็ นสำคัญ รวมทั้ง กำร
ชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และกำรดูแลหลักประกันต่ำงๆ ภำยใต้สัญญำที่เกี่ยวข้อง

6. คู่แข่ ง

บริ ษทั จะประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขันที่ดี มีจรรยำบรรณ และอยูใ่ นกรอบของ
กฎหมำย รวมทั้งสนับสนุนและส่ งเสริ มนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม

7. สั งคมและส่ วนรวม บริ ษทั จะให้ควำมสำคัญต่อควำมปลอดภัยต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุณภำพชีวติ ของ
ผูค้ นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และส่ งเสริ มให้พนักงำนของ
บริ ษทั มีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีกำร
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด นอกจำกนี้
บริ ษทั จะพยำยำมเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็ นกำรสร้ำงและรักษำไว้ซ่ ึ ง
สิ่ งแวดล้อมและสังคมที่ดี ตลอดจนส่ งเสริ มวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริ ษทั ดำเนิน
ธุ รกิจอยู่

ข้ อกาหนดในการทาธุรกรรมของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ อง
บริ ษทั ถือเป็ นนโยบำยที่สำคัญที่จะไม่ให้ ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และบุคคลอื่นที่มีควำม
เกี่ยวข้อง ใช้โอกำสจำกกำรเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกันกับ
บริ ษทั แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิสำหรับ ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
และบุคคลอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ดังต่อไปนี้
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1)

หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั

2)

ในกรณี ที่จำเป็ นต้องทำรำยกำรเช่ นนั้น เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ให้ทำรำยกำรนั้นเสมื อนกำรทำ
รำยกำรกับ บุ ค คลภำยนอก ทั้ง นี้ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น รำยใหญ่ กรรมกำร ผู บ้ ริ ห ำร หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ มี ค วำม
เกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในรำยกำรนั้น จะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ

3)

ในกรณี ที่เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
จะต้องปฏิ บตั ิ ตำม หลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิ ดเผยข้อมู ลรำยกำรที่ เกี่ ยวข้องกันของบริ ษ ทั จด
ทะเบียนอย่ำงเคร่ งครัด โดย
3.1) กำรท ำธุ รกรรมที่ เป็ นข้อ ตกลงทำงกำรค้ำ ในลัก ษณะเดี ย วกับ ที่ วิ ญญู ช นจะพึ ง กระท ำกับ
คู่สัญญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิ พลในกำร
ที่ตนมีสถำนะเป็ น ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องแล้วแต่
กรณี จะต้องขออนุ มตั ิหลักกำรและวงเงินในกำรทำธุ รกรรมดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
หรื อเป็ นไปตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้อนุมตั ิไว้แล้ว
3.2) ให้จดั ทำรำยงำนสรุ ปกำรทำธุ รกรรมที่มีขนำดรำยกำร ตำมหลักกำรที่ได้ผำ่ นกำรอนุ มตั ิ ตำม
ข้อ 3.1 เพื่อรำยงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกไตรมำส หรื อตำมควำมประสงค์ของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั

4)

ในกรณี ที่ธุรกรรมที่เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ที่ไม่เป็ นไปตำมลักษณะรำยกำรทำงกำรค้ำตำม
ข้อ 3.1 ในกำรทำธุ รกรรมดังกล่ำว ให้ขออนุ มตั ิจำกที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ก่อนที่จะมีกำรทำ
รำยกำรเป็ นครั้งๆไป

จรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุ รกิจนี้ ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2565 เป็ นต้นไป

