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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้พนักงำนของบริ ษทั ทุกระดับและทุกฝ่ ำยงำนรู ้แนวทำงปฎิบตั ิเพื่อที่จะไม่เกี่ยวข้องกับกำรคอร์ รัปชันใดๆ ทั้งสิ้ น
1.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบำทและกำรมี ส่ ว นร่ ว มของพนัก งำน เพื่ อ ป้ อ งกัน และต่ อ ต้ำ นกำรคอร์ รั ป ชันที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
1.3 เพื่ อสร้ ำ งควำมเชื่ อมัน่ แก่ บุ ค คลทัว่ ไป และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จร่ วมกัน ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริ ต

2. ขอบเขต
บริ ษทั กำหนดขอบเขตของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 ภายใน หมำยถึง บุคคลภำยในบริ ษทั ได้แก่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ทุกระดับ
2.2 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 รัปชั น (Corruption) หมำยถึง กำรติดสิ นบนไม่วำ่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำ มอบ
ให้ ให้ค ำมัน่ เรี ย กร้ อง หรื อรั บ ซึ่ ง เงิ น ทรั พ ย์สิ น หรื อประโยชน์ อื่นใดซึ่ ง ไม่ เหมำะสม กับ เจ้ำ หน้ำ ที่ ข องรั ฐ
หน่ วยงำนของรัฐ หน่ วยงำนของเอกชน หรื อผูม้ ีหน้ำที่ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำว
กระทำ หรื อละเว้น กำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ อันเป็ นกำรให้ได้มำหรื อรักษำไว้ซ่ ึ งธุ รกิจ 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 ษั ท มี หน้ำที่ และรั บผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดู แลให้มีระบบที่
สนับสนุ นกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชันที่มีประสิ ทธิภำพ เพื่อให้พนักงำนทุกคนในบริ ษทั ได้เข้ำใจและ
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชันและปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำที่สอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบควบคุมภำยใน
ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบริ หำรควำมเสี่ ยง ให้มนั่ ใจว่ำเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล มีควำม
รัดกุม เหมำะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิภำพ ตลอดจนรับเรื่ องกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน
อัน เกิ ด จำกคนในองค์ ก รมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง พิ จ ำรณำตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ ง และเสนอเรื่ องต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ร่ วมกันพิจำรณำ ลงโทษ หรื อแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว

(3)

หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำน
ว่ำเป็ นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบตั ิ อำนำจดำเนิ นกำร ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมำย
ข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีระบบควบคุมที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ
ต่อควำมเสี่ ยงด้ำนคอร์ รัปชันที่อำจเกิดขึ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

(4)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หาร มีหน้ำที่ในกำรนำนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชันไปปฏิ บตั ิ
โดยกำหนดให้มีระบบสนับสนุ นนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน และสื่ อสำรไปยังพนักงำนและ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย รวมถึงทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ ยนแปลงของสถำนกำรณ์ ต่ำงๆ ได้แก่ สภำพธุ รกิ จ ระเบียบ และข้อกำหนดของกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องต่ำงๆ

5. แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
(1)

กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชันอย่ำง
เคร่ งครัด โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรกระทำที่เข้ำข่ำยคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์
ต่อบริ ษทั ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู ้จกั ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม

(2)

กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ต้องไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรแสดงถึ งเจตนำว่ำเป็ น
กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน กำรให้ หรื อรับสิ นบน แก่เจ้ำหน้ำที่ของรั ฐและเอกชน หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
เกี่ ย วข้องกับ บริ ษ ทั เพื่ อให้ไ ด้ม ำหรื อ คงไว้ซ่ ึ ง ธุ รกิ จ หรื อข้อได้เ ปรี ย บทำงกำรแข่ ง ขัน หรื อเพื่ อ
ประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

(3)

กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็ นกำรกระทำที่เข้ำ
ข่ำยกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชันที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั โดยถื อเป็ นหน้ำที่ ที่ตอ้ งแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชำหรื อ
บุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่ำงๆ หำกมีขอ้ สงสัยหรื อ
ข้อซักถำม ให้ปรึ กษำกับผูบ้ งั คับบัญชำหรื อบุคคลที่รับผิดชอบ
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บริ ษทั จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุ ม้ ครองบุคคลที่ปฏิ เสธกำรกระทำที่ เข้ำข่ำยคอร์ รัปชัน หรื อแจ้ง
เบำะแสเรื่ องกำรคอร์ รัปชันให้กบั บริ ษทั ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรกำรคุม้ ครองและรักษำควำมลับที่
บริ ษทั ได้กำหนดขึ้น แม้วำ่ กำรกระทำนั้นจะทำให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกำสทำงธุ รกิจ

(5)

กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่กระทำกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ นกำร
กระทำผิดจรรยำบรรณ ซึ่ งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำบทลงโทษทำงวินยั ตำมระเบียบวินยั ที่บริ ษทั
กำหนดไว้ นอกจำกนี้ อำจได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนั้นผิดกฎหมำย

(6)

บริ ษทั ยึดถื อและให้ควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ ควำมรู ้ และทำควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่นที่มีธุรกรรม
กับบริ ษทั หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัป
ชัน ตลอดจนกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนเกี่ยวกับนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน

(7)

บริ ษทั จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบและระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพ
อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้ องกันมิให้มีกำรคอร์ รัปชัน

(8)

บริ ษทั จัดให้มีกระบวนกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ต่อมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน ตั้งแต่กำรคัดเลื อก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน
และกำรเลื่อนตำแหน่ง

(9)

เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรดำเนิ นกำรในเรื่ องที่มีควำมเสี่ ยงสู งที่อำจเกิดกำรคอร์ รัปชัน กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมระมัดระวัง โดยยึดถื อ
ข้อปฏิบตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้

ข้ อปฏิบัติเกีย่ วกับการให้ และรับของขวัญ ค่ าบริการ และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
1)

ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั เรี ยกร้อง รับ หรื อจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ในรู ปเงิน
ทดแทน ของขวัญ ของมีค่ำใดๆ รวมถึงบริ กำรต่ำงๆ จำกคู่คำ้ ตัวแทนซื้ อขำย เจ้ำหนี้ บุคคลภำยนอก
หรื อ คู่แข่งของบริ ษทั ไม่ว่ำกรณี ใดๆทั้งสิ้ น ที่ ไม่สุจริ ต หรื อเป็ นกำรเอื้ อประโยชน์ ต่อคู่คำ้ หรื อ
ตัวแทนซื้ อขำย เจ้ำหนี้ บุคคลภำยนอกและตนเอง

2)

กำรเลี้ยงรับรอง รับ หรื อให้ของขวัญตำมประเพณี ให้ดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม รัดกุม โปร่ งใส และ
ปรำศจำกวัตถุประสงค์แอบแฝง โดยต้องเข้ำเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
2.1) กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั สำมำรถเลี้ยงรับรอง และให้ของขวัญแก่พนั ธมิตร
ทำงธุ รกิจได้ หำกเข้ำเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
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ก) ไม่เป็ นกำรกระทำเพื่อครอบงำ ชักนำ หรื อตอบแทนบุ คคลใดๆ เพื่อให้ได้มำซึ่ งควำม
ได้เปรี ยบผ่ำนกำรกระทำที่ไม่เหมำะสม หรื อแอบแฝงเพื่อให้ได้มำซึ่ งกำรช่วยเหลือหรื อ
ผลประโยชน์
ข) เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ตำมที่กำหนดไว้
ค) เป็ นกำรให้ในนำมบริ ษทั ไม่ใช่ในนำมของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั
และกระทำอย่ำงเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
ง) ประเภท และ มูลค่ำมีควำมเหมำะสม ถูกต้องตำมกำลเทศะ
จ) เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่น กำรให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกำลสำคัญ ซึ่ งถือ
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป
2.2) กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั สำมำรถรับของขวัญ หรื อผลประโยชน์ใดๆ ตำม
เทศกำลหรื อธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป โดยจะต้องมีมูลค่ำไม่เกิน [ -3,000.- ] บำท (สำมพันบำท)
ทั้งนี้ ของขวัญที่รับได้จะต้องไม่เป็ นเงิ นสด หรื อเทียบเท่ำเงิ นสด เช่ น บัตรกำนัล หรื อบัตร
ของขวัญ เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำม ในสถำนกำรณ์ ที่ไม่สำมำรถปฏิ เสธกำรรับของขวัญหรื อผลประโยชน์ดงั กล่ำวได้ ผูร้ ับ
ของขวัญต้อ งแจ้ง ต่ อ ผูบ้ ัง คับ บัญชำทัน ที และจัดท ำรำยงำนกำรรั บ ของขวัญ (เอกสำรแนบ 1) และส่ ง
ของขวัญดังกล่ำว ให้แก่แผนกทรัพยำกรบุคคล เพื่อนำไปเป็ นของรำงวัลให้กบั พนักงำนในเทศกำลต่ำงๆ
หรื อนำไปบริ จำคเพื่อสำธำรณกุศลต่อไปตำมควำมเหมำะสม
ข้ อปฏิบัติเกีย่ วกับการช่ วยเหลือทางการเมือง
1)

บริ ษทั วำงตัวเป็ นกลำงทำงกำรเมือง และไม่มีนโยบำยให้กำรสนับสนุ นหรื อช่ วยเหลือทำงกำรเมื อง
ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม

2)

ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั นำเงิน ทรัพย์สิน สิ นค้ำ และบริ กำรของบริ ษทั ไป
ร่ วมสนับสนุนทำงกำรเมือง หรื อดำเนินกำรในทำงหนึ่ งทำงใดที่เป็ นกำรใช้ทรัพยำกรของบริ ษทั เช่น
บุคลำกร อำคำรสถำนที่ ในกำรส่ งเสริ ม หรื อโฆษณำ เพื่อประโยชน์ทำงกำรเมือง หรื อมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเอื้อประโยชน์ทำงธุ รกิจให้กบั บริ ษทั

3)

กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั มี สิทธิ เสรี ภำพในกำรเข้ำร่ วมกิ จกรรมทำงกำรเมือง
ภำยใต้บ ทบัญญัติ แห่ ง รั ฐธรรมนู ญ แต่ จะต้องไม่ แ อบอ้ำ งควำมเป็ นพนัก งำน หรื อนำทรั พ ย์สิ น
อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือใดๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิ นกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง

บริ ษทั เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน
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และหำกมีกำรเข้ำร่ วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้กำรดำเนิ นกำรใดๆ ทำให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำบริ ษทั
ได้ให้กำรสนับสนุนหรื อฝักใฝ่ ในพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง
ข้ อปฏิบัติเกีย่ วกับการบริจาคเพื่อการกุศล
1)

ในกำรบริ จำคเพื่อกำรกุศลทั้งในรู ปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรื อรู ปแบบอื่นๆ เช่น
กำรให้ควำมรู ้ หรื อสละเวลำ เป็ นต้น บริ ษทั จะต้องดำเนิ นกำรอย่ำงโปร่ งใส ถู กต้องตำมกฎหมำย
และปรำศจำกจุ ดประสงค์แอบแฝง อำทิ เพื่ อกำรให้สิ นบนเพื่ อควำมได้เปรี ย บทำงกำ รค้ำ เพื่ อ
สนับสนุนทำงกำรเมือง เป็ นต้น

2)

ต้องพิสูจน์ได้ว่ำกำรบริ จำคนั้นมีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลจริ ง และมีกำรดำเนิ นกำรเพื่ อ
สนับสนุ นให้วตั ถุ ประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็ จ และก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำง
แท้จ ริ ง หรื อ เพื่ อ เป็ นไปตำมวัต ถุ ป ระสงค์ข องกำรด ำเนิ น งำนด้ำ นควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibility: CSR)

3)

ต้องพิสูจน์ได้วำ่ กำรบริ จำคนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อ
หน่ วยงำนใด ยกเว้นกำรประกำศเกี ยรติคุณตำมธรรมเนี ยมปฏิบตั ิทวั่ ไป เช่ น กำรติดตรำสัญลักษณ์
(Logo) ของบริ ษทั กำรประกำศชื่อบริ ษทั ณ สถำนที่จดั งำน หรื อในสื่ อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ เป็ น
ต้น

4)

กำรบริ จำคสำมำรถระบุ ชื่อได้ในนำมบริ ษทั เท่ำ นั้น โดยผ่ำนขั้นตอนกำรอนุ มตั ิ ตำมระเบี ยบของ
บริ ษทั ที่ กำหนดไว้ และมัน่ ใจได้ว่ำ กำรบริ จำคนั้นจะไม่ถูก นำไปใช้เป็ นวิธี กำรหลี ก เลี่ ยงกำรให้
สิ นบน

ข้ อปฏิบัติเกีย่ วกับการให้ เงินสนับสนุน
กำรให้เงินสนับสนุนเป็ นวิธีกำรประชำสัมพันธ์ทำงธุ รกิจของบริ ษทั ทำงหนึ่ง ซึ่ งแตกต่ำงจำกกำรบริ จำค
เพื่อกำรกุศล โดยอำจกระทำได้โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อธุ รกิ จ ตรำสิ นค้ำ หรื อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั โดยมีขอ้
ปฏิบตั ิดงั นี้
1)

ต้องพิสูจน์ได้วำ่ ผูข้ อเงินสนับสนุ นได้ทำกิจกรรมตำมโครงกำรที่ขอกำรสนับสนุ นจริ ง และเป็ นกำร
ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็ จ หรื อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมอย่ำงแท้จริ ง หรื อเพื่อเป็ นไปตำมวัตถุ ประสงค์ของกำรดำเนิ นงำนด้วยควำมรั บผิดชอบต่ อ
สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

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

2)
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ต้องพิสูจน์ได้วำ่ กำรให้เงินสนับสนุ นหรื อประโยชน์อื่นใดที่สำมำรถคำนวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น กำร
ให้ที่พกั และอำหำร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อ
หน่วยงำนใด 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
วัตถุประสงค์ของกำรสนับสนุ น พร้อมแนบเอกสำรประกอบทั้งหมด เสนอให้ผมู ้ ีอำนำจอนุ มตั ิของ
บริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิตำมระดับอำนำจอนุมตั ิของบริ ษทั

6. ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียนการทุจริตคอร์ รัปชัน
ผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนสำมำรถแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนผ่ำนช่องทำง ดังนี้
6.1) จดหมำย ส่ งถึง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษทั เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 110 ซอยเทียนทะเล 24 ถนน บำงขุนเทียน-ชำยทะเล
แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียนกรุ งเทพฯ 10150
6.2) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ถึงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยส่ งเข้ำที่ e-mail ของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตำมรำยละเอียด ดังนี้ leena@saf.co.th
6.3) เว็บไซต์ www.saf.co.th หัวข้อ ติดต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
6.4) กล่ องแสดงควำมคิ ดเห็ น ที่ กุญแจเปิ ดกล่ องดู แลโดย เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เท่ำนั้น
- กล่องที่ 1 ติดตั้งอยูท่ ี่ ชั้น 1 อำคำร 1
- กล่องที่ 2 ติดตั้งอยูท่ ี่ ชั้น 1 อำคำร 2

7. การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
1)

บริ ษทั จัดให้มีกำรสื่ อสำรและเผยแพร่ นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน รวมถึงช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส
หรื อข้อร้ องเรี ย นให้บุ ค คลภำยในบริ ษ ทั รั บ ทรำบ ผ่ำ นหลำกหลำยช่ องทำง เช่ น กำรปฐมนิ เทศ
กรรมกำรและพนักงำนใหม่ งำนอบรมหรื อสัมมนำประจำปี กำรติดประกำศในบอร์ ดประชำสัมพันธ์
ระบบอินทรำเน็ต อีเมล เว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้ำใจ เห็นชอบ และ
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชันอย่ำงจริ งจัง

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

2)
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บริ ษทั สื่ อสำรและเผยแพร่ นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน รวมถึ งช่ องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรื อข้อ
ร้ องเรี ยนไปยังสำธำรณชน บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม คู่คำ้ ทำงธุ รกิจ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั รำยงำนประจำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
เป็ นต้น เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและสนับสนุ นให้ยึดมัน่ ในมำตรฐำนกำรรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่ อง
กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันเช่นเดียวกับบริ ษทั

3)

บริ ษทั จะจัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชันอย่ำงสม่ำเสมอ

เอกสำรแนบ 1

แบบรายงานการรับของขวัญ
ข้ำพเจ้ำ _____________________________________________ขอรำยงำนกำรรับของขวัญซึ่ งมีมูลค่ำเกิน
กว่ำ 3,000 บำท ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
รำยละเอียดของขวัญ ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
วันที่ได้รับ : __________________________ มูลค่ำของขวัญโดยประมำณ : _____________________
ได้รับจำก : ________________________________________________________________________
ลักษณะควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั : _______________________________________________________
ลงนำมผูร้ ับของขวัญ

ลงนำมรับทรำบโดยผูบ้ งั คับบัญชำ

ตำแหน่ง :

ตำแหน่ง :

วันที่ :

วันที่ :

สาหรับแผนกทรัพยากรบุคคลเท่ านั้น
แผนกทรัพยำกรบุคคลได้รับของขวัญที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท ตำมที่ได้รับกำรรำยงำนดังกล่ำวข้ำงต้น
และได้ดำเนินกำรกับของขวัญดังกล่ำวโดย
นำไปเป็ นของรำงวัลแก่พนักงำนเมื่อวันที่ _____________________________________
บริ จำคเพื่อกำรกุศล (โปรดระบุชื่อหน่วยงำนที่ได้รับบริ จำค) _______________________
อื่นๆ โปรดระบุ _________________________________________________________
ลงนำม : ________________________ ตำแหน่ง : ______________________ วันที่ : _____________
กรุ ณาเก็บสาเนาและนาส่ งต้ นฉบับแก่ แผนกทรัพยากรบุคคล

