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1. วตัถุประสงค์ 

1.1 เพื่อใหพ้นกังำนของบริษทัทุกระดบัและทุกฝ่ำยงำนรู้แนวทำงปฎิบติัเพื่อท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบักำรคอร์-

รัปชนัใดๆ ทั้งส้ิน  

1.2 เพื่อส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน เพื่อป้องกันและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

1.3 เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่บุคคลทัว่ไป และผูมี้ส่วนได้เสียในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยควำม

ซ่ือสัตยสุ์จริต 

2. ขอบเขต 

บริษทัก ำหนดขอบเขตของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั เป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

2.1 ภายใน หมำยถึง บุคคลภำยในบริษทั ไดแ้ก่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัทุกระดบั 

2.2 ภายนอก หมำยถึง บุคคลภำยนอกบริษทั ไดแ้ก่ ลูกคำ้ ผูข้ำยสินคำ้หรือบริกำร (Supplier) คู่คำ้ คู่แข่ง 

เจำ้หน้ี ลูกหน้ี หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน ชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่ำงๆ เป็นตน้  

3. ค านิยาม 

คอร์รัปชัน (Corruption) หมำยถึง กำรติดสินบนไม่วำ่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำ มอบ

ให้ ให้ค  ำมัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมำะสม กับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือผูมี้หน้ำท่ีไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อให้บุคคลดงักล่ำว 

กระท ำ หรือละเวน้ กำรปฏิบติัหน้ำท่ี อนัเป็นกำรให้ไดม้ำหรือรักษำไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน ำธุรกิจให้กบับริษทั

โดยเฉพำะ หรือ เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ี

กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรคำ้ ใหก้ระท ำได ้

4. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลให้มีระบบท่ี

สนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อให้พนกังำนทุกคนในบริษทัไดเ้ขำ้ใจและ

ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนำ้ท่ีสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี ระบบควบคุมภำยใน 

ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบริหำรควำมเส่ียง ให้มัน่ใจวำ่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มีควำม

รัดกุม เหมำะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภำพ ตลอดจนรับเร่ืองกำรแจง้เบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

อันเกิดจำกคนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้อง พิจำรณำตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเร่ืองต่อ

คณะกรรมกำรบริษทัร่วมกนัพิจำรณำ ลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 

(3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน  มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบติังำน 

วำ่เป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบติั อ ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบติั และกฎหมำย 

ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจวำ่มีระบบควบคุมท่ีมีควำมเหมำะสมและเพียงพอ

ต่อควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชนัท่ีอำจเกิดข้ึน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(4) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหาร มีหนำ้ท่ีในกำรน ำนโยบำยกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัไปปฏิบติั 

โดยก ำหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน และส่ือสำรไปยงัพนักงำนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย รวมถึงทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

กำรเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ไดแ้ก่ สภำพธุรกิจ ระเบียบ และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้งต่ำงๆ  

5. แนวปฏบิัติเกีย่วกบัการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

(1) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชันอย่ำง

เคร่งครัด โดยตอ้งไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์

ต่อบริษทั ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

(2) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรแสดงถึงเจตนำวำ่เป็น

กำรทุจริตคอร์รัปชัน กำรให้ หรือรับสินบน แก่เจำ้หน้ำท่ีของรัฐและเอกชน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

เก่ียวข้องกับบริษทั เพื่อให้ได้มำหรือคงไวซ่ึ้งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขนั หรือเพื่อ

ประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(3) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้

ข่ำยกำรทุจริตคอร์รัปชันท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยถือเป็นหน้ำท่ีท่ีตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือ

บุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่ำงๆ หำกมีขอ้สงสัยหรือ

ขอ้ซกัถำม ใหป้รึกษำกบัผูบ้งัคบับญัชำหรือบุคคลท่ีรับผดิชอบ  
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(4) บริษทัจะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลท่ีปฏิเสธกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยคอร์รัปชัน หรือแจง้

เบำะแสเร่ืองกำรคอร์รัปชนัให้กบับริษทั ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรกำรคุม้ครองและรักษำควำมลบัท่ี

บริษทัไดก้ ำหนดข้ึน แมว้ำ่กำรกระท ำนั้นจะท ำใหบ้ริษทัสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 

(5) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัและบริษทัย่อย ท่ีกระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นกำร

กระท ำผิดจรรยำบรรณ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำบทลงโทษทำงวินยัตำมระเบียบวินยัท่ีบริษทั

ก ำหนดไว ้นอกจำกน้ี อำจไดรั้บโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นผดิกฎหมำย 

(6) บริษทัยึดถือและให้ควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ควำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีมีธุรกรรม

กบับริษทั หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัป

ชนั ตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชนเก่ียวกบันโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั  

(7) บริษทัจดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบและระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อป้องกนัมิใหมี้กำรคอร์รัปชนั 

(8) บริษทัจดัให้มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษทัต่อมำตรกำร

ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั ตั้งแต่กำรคดัเลือก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน

และกำรเล่ือนต ำแหน่ง 

(9) เพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีมีควำมเส่ียงสูงท่ีอำจเกิดกำรคอร์รัปชนั กรรมกำร 

ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัและบริษทัย่อย ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมระมดัระวงั โดยยึดถือ

ขอ้ปฏิบติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

ข้อปฏิบัติเกีย่วกบัการให้และรับของขวญั ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

1) ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั เรียกร้อง รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงิน

ทดแทน ของขวญั ของมีค่ำใดๆ รวมถึงบริกำรต่ำงๆ จำกคู่คำ้ ตวัแทนซ้ือขำย เจำ้หน้ี บุคคลภำยนอก 

หรือ คู่แข่งของบริษทั ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน ท่ีไม่สุจริต หรือเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ต่อคู่คำ้ หรือ 

ตวัแทนซ้ือขำย เจำ้หน้ี บุคคลภำยนอกและตนเอง  

2) กำรเล้ียงรับรอง รับ หรือใหข้องขวญัตำมประเพณี ใหด้ ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสม รัดกุม โปร่งใส และ

ปรำศจำกวตัถุประสงคแ์อบแฝง โดยตอ้งเขำ้เง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั สำมำรถเล้ียงรับรอง และใหข้องขวญัแก่พนัธมิตร

ทำงธุรกิจได ้หำกเขำ้เง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี  
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ก) ไม่เป็นกำรกระท ำเพื่อครอบง ำ ชักน ำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มำซ่ึงควำม
ไดเ้ปรียบผำ่นกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสม หรือแอบแฝงเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงกำรช่วยเหลือหรือ
ผลประโยชน์  

ข) เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบริษทัตำมท่ีก ำหนดไว ้
ค) เป็นกำรให้ในนำมบริษทั ไม่ใช่ในนำมของกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษทั 

และกระท ำอยำ่งเปิดเผย ไม่ปกปิด  
ง) ประเภท และ มูลค่ำมีควำมเหมำะสม ถูกตอ้งตำมกำลเทศะ  
จ) เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ เช่น กำรให้ของขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกำลส ำคญั ซ่ึงถือ

เป็นธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไป 
2.2) กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทั สำมำรถรับของขวญั หรือผลประโยชน์ใดๆ ตำม

เทศกำลหรือธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไป โดยจะตอ้งมีมูลค่ำไม่เกิน [ -3,000.- ] บำท (สำมพนับำท)  

ทั้งน้ี ของขวญัท่ีรับได้จะตอ้งไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่ำเงินสด เช่น บตัรก ำนลั หรือบตัร

ของขวญั เป็นตน้ 

 อย่ำงไรก็ตำม ในสถำนกำรณ์ท่ีไม่สำมำรถปฏิเสธกำรรับของขวญัหรือผลประโยชน์ดงักล่ำวได ้ผูรั้บ

ของขวญัต้องแจ้งต่อผูบ้ ังคบับัญชำทนัที และจดัท ำรำยงำนกำรรับของขวญั (เอกสำรแนบ 1) และส่ง

ของขวญัดงักล่ำว ให้แก่แผนกทรัพยำกรบุคคล เพื่อน ำไปเป็นของรำงวลัให้กบัพนกังำนในเทศกำลต่ำงๆ 

หรือน ำไปบริจำคเพื่อสำธำรณกุศลต่อไปตำมควำมเหมำะสม 

ข้อปฏิบัติเกีย่วกบัการช่วยเหลือทางการเมือง 

1) บริษทัวำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมือง และไม่มีนโยบำยให้กำรสนบัสนุนหรือช่วยเหลือทำงกำรเมือง

ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

2) ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั น ำเงิน ทรัพยสิ์น สินคำ้ และบริกำรของบริษทั ไป

ร่วมสนบัสนุนทำงกำรเมือง หรือด ำเนินกำรในทำงหน่ึงทำงใดท่ีเป็นกำรใชท้รัพยำกรของบริษทั เช่น 

บุคลำกร อำคำรสถำนท่ี ในกำรส่งเสริม หรือโฆษณำ เพื่อประโยชน์ทำงกำรเมือง หรือมีวตัถุประสงค์

เพื่อเอ้ือประโยชน์ทำงธุรกิจใหก้บับริษทั 

3) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทั มีสิทธิเสรีภำพในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง

ภำยใต้บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้ำงควำมเป็นพนักงำน หรือน ำทรัพย์สิน 

อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง 
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และหำกมีกำรเขำ้ร่วมจะตอ้งพึงระมดัระวงัไม่ให้กำรด ำเนินกำรใดๆ  ท ำให้เกิดควำมเขำ้ใจวำ่บริษทั

ไดใ้หก้ำรสนบัสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหน่ึง 

ข้อปฏิบัติเกีย่วกบัการบริจาคเพ่ือการกุศล  

1) ในกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลทั้งในรูปแบบของกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 

กำรให้ควำมรู้ หรือสละเวลำ เป็นตน้ บริษทัจะตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

และปรำศจำกจุดประสงค์แอบแฝง อำทิ เพื่อกำรให้สินบนเพื่อควำมได้เปรียบทำงกำ รค้ำ เพื่อ

สนบัสนุนทำงกำรเมือง เป็นตน้   

2) ตอ้งพิสูจน์ไดว้่ำกำรบริจำคนั้นมีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลจริง และมีกำรด ำเนินกำรเพื่อ

สนบัสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลส ำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำง

แท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกำรด ำเ นินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) 

3) ตอ้งพิสูจน์ไดว้ำ่กำรบริจำคนั้นไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรือ

หน่วยงำนใด ยกเวน้กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไป เช่น กำรติดตรำสัญลกัษณ์ 

(Logo) ของบริษทั กำรประกำศช่ือบริษทั ณ สถำนท่ีจดังำน หรือในส่ือเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์ เป็น

ตน้  

4) กำรบริจำคสำมำรถระบุช่ือได้ในนำมบริษทัเท่ำนั้น โดยผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมติัตำมระเบียบของ

บริษทัท่ีก ำหนดไว ้และมัน่ใจได้ว่ำกำรบริจำคนั้นจะไม่ถูกน ำไปใช้เป็นวิธีกำรหลีกเล่ียงกำรให้

สินบน   

ข้อปฏิบัติเกีย่วกบัการให้เงินสนับสนุน  

กำรใหเ้งินสนบัสนุนเป็นวธีิกำรประชำสัมพนัธ์ทำงธุรกิจของบริษทัทำงหน่ึง ซ่ึงแตกต่ำงจำกกำรบริจำค
เพื่อกำรกุศล โดยอำจกระท ำไดโ้ดยมีวตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตรำสินคำ้ หรือช่ือเสียงของบริษทั โดยมีขอ้
ปฏิบติัดงัน้ี  

1) ตอ้งพิสูจน์ไดว้ำ่ ผูข้อเงินสนบัสนุนไดท้  ำกิจกรรมตำมโครงกำรท่ีขอกำรสนบัสนุนจริง และเป็นกำร

ด ำเนินกำรเพื่อสนบัสนุนให้วตัถุประสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเร็จ หรือก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ

สังคมอย่ำงแทจ้ริง หรือเพื่อเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อ

สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
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2) ตอ้งพิสูจน์ไดว้ำ่ กำรให้เงินสนบัสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสำมำรถค ำนวณเป็นตวัเงินได ้เช่น กำร

ให้ท่ีพกัและอำหำร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กบับุคคลใด หรือ

หน่วยงำนใด ยกเวน้กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 

3) ในกำรเป็นผู ้ให้เ งินสนับสนุนจะต้องจัดท ำใบบันทึกค ำขอ ระบุ ช่ือผู ้รับเงินสนับสนุนและ

วตัถุประสงคข์องกำรสนบัสนุน พร้อมแนบเอกสำรประกอบทั้งหมด เสนอให้ผูมี้อ  ำนำจอนุมติัของ

บริษทัพิจำรณำอนุมติัตำมระดบัอ ำนำจอนุมติัของบริษทั 

6. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 

ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนสำมำรถแจง้เร่ืองร้องเรียนผำ่นช่องทำง ดงัน้ี 

6.1) จดหมำย ส่งถึง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ   

บริษทั เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 110 ซอยเทียนทะเล 24 ถนน บำงขนุเทียน-ชำยทะเล  

แขวงท่ำขำ้ม เขตบำงขนุเทียนกรุงเทพฯ 10150 

6.2) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ถึงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

โดยส่งเขำ้ท่ี e-mail ของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ   

ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี leena@saf.co.th  

6.3) เวบ็ไซต ์ www.saf.co.th  หวัขอ้ ติดต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6.4) กล่องแสดงควำมคิดเห็น  ท่ีกุญแจเปิดกล่องดูแลโดย เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เท่ำนั้น 

- กล่องท่ี 1 ติดตั้งอยูท่ี่ ชั้น 1 อำคำร 1  

- กล่องท่ี 2 ติดตั้งอยูท่ี่ ชั้น 1 อำคำร 2 

7. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

1) บริษทัจดัใหมี้กำรส่ือสำรและเผยแพร่นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั รวมถึงช่องทำงกำรแจง้เบำะแส

หรือข้อร้องเรียนให้บุคคลภำยในบริษทัรับทรำบ ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง เช่น กำรปฐมนิเทศ

กรรมกำรและพนกังำนใหม่ งำนอบรมหรือสัมมนำประจ ำปี กำรติดประกำศในบอร์ดประชำสัมพนัธ์ 

ระบบอินทรำเน็ต อีเมล เวบ็ไซต์ของบริษทั เป็นตน้ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เขำ้ใจ เห็นชอบ และ

ปฏิบติัตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนัอยำ่งจริงจงั 
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2) บริษทัส่ือสำรและเผยแพร่นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั รวมถึงช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรือข้อ

ร้องเรียนไปยงัสำธำรณชน บริษทัย่อย บริษทัร่วม คู่คำ้ทำงธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษทั ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

เป็นตน้ เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจและสนบัสนุนให้ยึดมัน่ในมำตรฐำนกำรรับผิดชอบต่อสังคม ในเร่ือง

กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัเช่นเดียวกบับริษทั 

3) บริษทัจะจดัใหมี้กำรทบทวนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนัอยำ่งสม ่ำเสมอ



เอกสำรแนบ 1 
 

แบบรายงานการรับของขวญั 

ขำ้พเจำ้ _____________________________________________ขอรำยงำนกำรรับของขวญัซ่ึงมีมูลค่ำเกิน

กวำ่ 3,000 บำท ตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี  

รำยละเอียดของขวญั ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

วนัท่ีไดรั้บ : __________________________ มูลค่ำของขวญัโดยประมำณ : _____________________ 

ไดรั้บจำก : ________________________________________________________________________ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์กบับริษทั : _______________________________________________________ 

ลงนำมผูรั้บของขวญั ลงนำมรับทรำบโดยผูบ้งัคบับญัชำ 

 

 

 

ต ำแหน่ง :  ต ำแหน่ง :  

วนัท่ี :  วนัท่ี :  

 

ส าหรับแผนกทรัพยากรบุคคลเท่าน้ัน 

แผนกทรัพยำกรบุคคลไดรั้บของขวญัท่ีมีมูลค่ำเกินกวำ่ 3,000 บำท ตำมท่ีไดรั้บกำรรำยงำนดงักล่ำวขำ้งตน้ 

และไดด้ ำเนินกำรกบัของขวญัดงักล่ำวโดย 

น ำไปเป็นของรำงวลัแก่พนกังำนเม่ือวนัท่ี _____________________________________ 

บริจำคเพื่อกำรกุศล (โปรดระบุช่ือหน่วยงำนท่ีไดรั้บบริจำค) _______________________ 

อ่ืนๆ โปรดระบุ _________________________________________________________ 

ลงนำม : ________________________ ต ำแหน่ง : ______________________ วนัท่ี : _____________ 

กรุณาเกบ็ส าเนาและน าส่งต้นฉบับแก่แผนกทรัพยากรบุคคล 

 


