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ค าน า
บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส และรบัผดิชอบต่อสังคม มกีำรก ำกบั

ดูแลกจิกำรทีด่แีละต่อต้ำนกำรทุจรติคอรปัชนั (good corporate governance and anti-corruption) โดย

ปฏเิสธกำรให้สนิบนและรบัสนิบนอย่ำงเคร่งครดั รวมทัง้มกีำรทบทวนกระบวนกำรท ำงำนในทุกขัน้ตอน

อยู่เสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทมีระบบป้องกันควำมเสี่ยงที่เข้มงวดในกำรป้องกันกำรเกิดกำรทุจริต

คอรร์ปัชนัในองคก์ร

บรษิทัฯ จงึได้ก ำหนดมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนัดงันัน้ เพื่อให้บุ คลำกรทุกคนของ

บรษิทั ไม่ว่ำคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนทุกระดบัทุกส่วนงำน ไดด้ ำเนินธุ รกจิและปฏบิตัิ

ไปในทศิทำงเดยีวกนั ซึง่มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัประกอบดว้ย

1. นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ คอรร์ปัชนั

2. นโยบำยว่ำดว้ยกำรรบั กำรให ้เงนิสนบัสนุน ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด

3. นโยบำยว่ำดว้ยกำรสนบัสนุนดำ้นกำรเมอืง

4. นโยบำยว่ำดว้ยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผดิ หรอืขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ

ทัง้นี้ให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มนีำคม 2558 เป็นต้นไป โดยได้ท ำกำรทบทวนปรบัปรุงเป็น

ประจ ำทุกปี โดยหลงัสุดทบทวนตำมมตขิองคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำร

ประชุมเมือ่วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2566 ทีผ่่ำนมำ

ในนำมคณะกรรมกำรบรษิทั
บรษิทั ศูนยบ์รกิำรเหลก็สยำม จ ำกดั(มหำชน)
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นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
บรษิทั ฯ ด ำเนินกจิกำรโดยใชก้ลยุทธใ์นกำรแข่งขนัทำงธุรกจิอย่ำงเป็นธรรม และยดึมัน่ในคุณภำพที่

ดขีองสนิคำ้เป็นส ำคญั บรษิทัฯ จงึไม่ยอมรบักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ใดๆ ทัง้สิน้ ไม่ว่ ำจะโดยกำรน ำเสนอ กำร
ให้ค ำมัน่สญัญำ กำรขอ กำรเรยีกรอ้ง กำรให้หรอืรบัสนิบน กำรชกัจูงสู่กำรกระท ำที่ผดิกฎหมำยหรอืกำร
ท ำลำยควำมไว้วำงใจ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ และรำยกำรทัง้หมดในทุกประเทศ และทุกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องรวมถึงกำรที่ผู้ปฏบิตัิงำนหนึ่งคน หรอืมำกกว่ำหนึ่งคน ซึ่งอำจจะเป็นพนักงำน ผู้บรหิำร หรอื
บุคคลภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนักระท ำกำรเพื่อใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อตนเอง หรอืต่อพรรคพวกโดยมชิอบ
หรอืโดยผดิกฎหมำย ผลประโยชน์ในที่นี้ไม่จ ำกดัเฉพำะในรูปของตวัเงนิเท่ำนัน้  แต่ยงัเกี่ ยวขอ้งกบัเรื่อง
อื่นๆ ซึง่อำจไมเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเงนิโดยตรงดว้ย 

บรษิทัฯ ได้เข้ำร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดง
เจตนำรมณ์และควำมมุง่มัน่ในกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัทุกรปูแบบ 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชนัไว ้ดงันี้ 
1. หำ้มกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ เรยีก หรอืรบัผลประโยชน์หรอืทรัพยส์นิ

ทัง้ ทำงตรงหรอื ทำงอ้อมที่จะน ำไปสู่กำรปฏบิตั ิหรอืกำรละเว้นกำรปฏบิตัหิน้ำที่ในควำม
รบัผดิชอบ ของตวัเองในทำงมชิอบหรอื อำจทำใหบ้รษิทัฯ เสยีผลประโยชน์นัน้ ๆ ได้

2. หำ้ม กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ มใิห้ เสนอหรอืให้ผลประโยชน์ใด ๆ แก่ 
บุคคลภำยนอกและ ผู้ มสี่วนได้เสยีของบรษิทัฯ เพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นัน้กระท ำสิง่ใด ๆ หรอื
ละเวน้ กำรกระท ำสิง่ใด ๆ ผดิกฎหมำยหรอื โดยไมช่อบในหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของตน 

3. กรณีที่มกี ำรกระท ำอนัถอืเป็นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั เกิดขึน้ บรษิทัฯ ถือว่ำเป็นกำรกระท ำที ่
รำ้ยแรง และจะพจิำรณำด ำเนินกำรต่อบุคคลผูน้ัน้ตำมระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัท และ/หรอื 
กฎหมำยอยำ่งเครง่ครดั 

ทัง้นี้ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนันี้ ครอบคลุมถงึทุกธุรกจิในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนที ่
เกีย่วขอ้ง และใหม้กีำรสอบทำนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนทุจรติคอรร์ปัชนันี้ อย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจน 
ทบทวนแนวทำงกำรปฏบิตั ิและขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของธุรกจิ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 
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นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน 
พร้อมกันนี้ บรษิัทฯ ได้ก ำหนดขัน้ตอนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่อย่ำงละเอียด เพื่อให้กำร

ปฏบิตัเิป็น ไปตำมนโยบำย ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะสอบทำนขัน้ตอนกำรปฏบิตัอิย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง
กบักำรเปลี่ยนแปลงของ กฎหมำย ธุรกจิ และรกัษำชื่อเสยีงของบรษิทัฯ โดยก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บรหิำร 
และพนกังำนทุกคน รวมทัง้พนกังำนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ตอ้งปฏบิตัติำมนโยบำยโดยทัว่กนั

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชนั
“ทุจรติ” (Fraud) หมำยถงึ กำรกระท ำใด ๆ เพื่อแสวงหำประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย 

ส ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น โดยหมำยรวมถงึกำรกระท ำต่ำง ๆ เช่น 
1. กำรยกัยอก (Asset Misappropriation) หมำยถงึ กำรครอบครองทรพัยซ์ึง่เป็นของผู้อื่น หรือซึ่ง 

ผูอ้ื่น เป็นเจำ้ของรวมอยูด่ว้ย แลว้เบยีดบงัเอำทรพัยน์ัน้เป็นของตนหรอืบุคคลทีส่ำม โดยทุจรติ 
2. กำรฉ้อโกง (Embezzlement) หมำยถงึ กำรหลอกลวงผู้อื่นด้วยกำรแสดงขอ้ควำมเทจ็หรอืปกปิด 

ขอ้ควำมจรงิซึ่งควรบอกให้แจง้โดยทุจรติ โดยกำรหลอกลวงนัน้ท ำให้ไดไ้ปซึง่ทรพัยส์นิจำกผูถู้กหลอกลวง 
หรอืบุคคลทีส่ำม หรอืท ำใหผู้ถู้กหลอกลวงหรอืบุคคลที่สำม ท ำ ถอน หรอืท ำลำยเอกสำรสทิธใิด ๆ 

3. กำรตกแต่งบญัช ี(Financial Statement Fraud) หมำยถงึ กำรปรบัแต่งตวัเลขทำงกำรบญัช ีโดย
อำศยั ควำมได้เปรยีบของช่องโหว่ของหลกักำรบญัช ีและทำงเลอืกต่ำง ๆ ในกำรวดัมูลค่ำและกำรเปิดเผย 
ขอ้มลู ทำงกำรบญัชเีพื่อทีจ่ะเปลีย่นขอ้มลูในงบกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำมทีต่อ้งกำรเพื่อวตัถุประสงคโ์ดยมชิอบ 

4. กำรคอรร์ปัชนั (Corruption) หมำยถงึ กำรตดิสนิบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยกำรเสนอให ้
(Offering) สญัญำว่ำจะให(้Promising) มอบให(้Giving) ใหค้ ำมัน่ว่ำจะให ้กำรเรยีกรอ้ง(Demanding) หรอื 
กำรรบั (Accepting) ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดแก่เจำ้หน้ำทีข่องรฐั หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำน 
ของเอกชน หรอืผู้มีหน้ำที่ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดงักล่ำวปฏบิตัิหรอืละเว้นกำร 
ปฏบิตัหิน้ำที่ เพื่อให้ได้มำซึ่งทรพัยส์นิ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ หรอืรกัษำไว้ซึ่ง ธุรกิจ 
หรอืแนะน ำธุรกจิให้กบั บรษิทัโดยเฉพำะ หรอื เพื่อให้ได้มำหรอื รกัษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ใด โดยมชิอบแก่
ตนเองหรอืผูอ้ื่นทัง้ทำงตรงและทำงออ้มรวมถงึกำรกระท ำใด ๆ ทีข่ดัหรอืแยง้กบั จรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัฯ 
หรอื โดยหวงัจูงใจให้กระท ำ หรือละเว้นกำรกระท ำ บำงประกำรอัน มชิอบโดยหน้ำที่ เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ผลประโยชน์ของกจิกำร ตนเอง หรอืผูก้ี่ยวขอ้ง อย่ำงไม่เป็นธรรม อนัก่อให้เกดิควำมเสยีหำยต่อประโยชน์
ของบุคคลอื่น 

ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมำย ระเบยีบ ประกำศขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรอื 
จำรตีทำงกำรค ้ำใหก้ระท ำได ้
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นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน 
กำรให้หรอืรบัสนิบน” หมำยถงึ กำรเสนอให้ หรอืรบัสิง่ของ ของขวญั รำงวลั หรอืกำรตอบแทนใน 

ลกัษณะอื่นใด เพื่อจูงใจผูน้ัน้ใหต้ดัสนิใจ หรอืกระท ำกำรหรอืละเวน้กระท ำกำรอย่ำงใด หรอืเพื่อใหต้นไดร้บั 
ประโยชน์หรอืช่วยให้กำรนัน้ส ำเรจ็ตำมประสงคข์องตน โดยไม่สุจรติ ผดิกฎหมำย หรอืผดิจรรยำบรรณของ 
บรษิทัฯ 

“กำรใหท้รพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด” หมำยถงึ กำรใหส้นิบน(Bribe) หรอืก ำรเสนอใหส้ทิธพิเิศษใน 
รูปต่ำง ๆ อำทิ เงินสด ทรพัย์สิน สิ่งของ ของขวัญ กำรดูแลต้อนรบั กำรท่องเที่ยว-สันทนำกำร หรือ 
ประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสนิน ้ำใจ เป็นกำรจูงใจ เป็นกำรตอบแทน หรอืเพื่อสร้ำงสมัพนัธภำพที่ด ีรวมทัง้ 
พฤตกิำรณ์อื่น ๆ ทีเ่ขำ้ขำ่ยกำร คอรร์ปัชนั เช่น กำรเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) กำรใหข้อ้มลูภำยในหรอื 
ควำมช่วยเหลอืพเิศษโดยมชิอบ กำรสมยอมกนั (ฮัว้) เป็นตน้ 

“พนักงำนรฐั/เจ้ำหน้ำที่รฐั” หมำยถึง ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง ข้ำรำชกำรหรอืพนักงำนส่วน 
ทอ้งถิน่ซึง่มตี ำแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ ำ พนักงำน ลูกจำ้ง หรอืผูท้ีป่ฏบิตังิำนในรฐัวสิำหกจิหรอืหน่วยงำน 
ของรฐั, ผู้บรหิำรท้องถิ่นและสมำชกิสภำท้องถิ่นซึ่งมใิช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง, เจ้ำพนักงำนตำม 
กฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที ่รวมถงึคณะกรรมกำร และบุคคลหรอืคณะบุคคล ซึง่ใชอ้ ำนำจ หรอื 
ได้รบัมอบหมำยให้ใช้อ ำนำจทำงกำรปกครองของรฐัในกำรด ำเนินกำรหรอืกิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำม 
กฎหมำย 

“ผูม้สี่วนได้เสยี” หมำยถงึ ผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ผูถ้อืหุน้ พนักงำน ลูกค ้ำ คู่ค ้ำ เจำ้หน้ี คู่แข่งทำงกำรค ้ำ 
ภำครฐั ตลอดจนองคก์รอื่นๆ ในสงัคม เช่น ชุมชนทอ้งถิน่ 

“กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง” หมำยถงึ กำรช่วยเหลอืทำงกำรเงนิหรอืในรปูแบบอื่น ไม่ว่ำจะโดยตรง 
หรอืโดยอ้อม เพื่อสนับสนุนกจิกรรมทำงกำรเมอืง เช่น กำรให้กู้เงนิ กำรให้สิง่ของหรอืบรกิำร กำรโฆษณำ 
สนบัสนุนพรรคกำรเมอืง กำรบรจิำคเงนิเพื่อร่วมกจิกรรมต่ำงๆ ขององคก์รที่มคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิกบัพรรค 
กำรเมอืงในลกัษณะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนในทำงมชิอบ เป็นตน้

บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน 
“ค่ำอ ำนวยควำมสะดวก” หมำยถึง ค ่ำใช้จ่ำยจ ำนวนเล็กน้อยที่จ่ำยแก่เจ้ำหน้ำที่ของรฐัอย่ำงไม่เป็น 

ทำงกำร และเป็นกำรใหเ้พยีงเพื่อให้มัน่ใจว่ำ เจำ้หน้ำที่ของรฐัจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร หรอืเป็นกำร 
กระตุ้นให้ด ำเนินกำรรวดเรว็ขึ้น โดย กระบวนกำรนัน้ไม่ต้องอำศยัดุลพนิิจของเจ้ำหน้ำที่รฐั และเป็นกำร 
กระท ำอนัชอบด้วยหน้ำที่ ของเจำ้หน้ำที่ของรฐัผู้นัน้ รวมทัง้เป็นสทิธทิี่นิติบุคคลพงึจะได้ตำมกฎหมำยอยู ่
แลว้ เช่น กำรขอใบอนุญำต กำรขอหนงัสอืรบัรอง และกำรไดร้บักำรบรกิำรสำธำรณะ เป็นตน้ 

“บุคลำกรของบรษิทัฯ” หมำยถงึ กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกระดบัของบรษิทัฯ 
“บุคคลทีม่คีว ำมเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ” หมำยถงึ ลกูจำ้ง ตวัแทน ทีป่รกึษำ หรอืบุคคลใด ซึง่กระท ำกำร 

เพื่อหรอืในนำมของบรษิทัฯ ไมว่่ำจะมอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรนัน้หรอืไม่กต็ำม ขอบเขตของนโยบำย 

บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ

1. คณะกรรมกำรบรษิทั มหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลให้มรีะบบ
ทีส่นบัสนุนกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัทีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำฝ่ำยบรหิำรไดต้ระหนักและ
ใหค้วำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร และก ำหนดใหม้ี
กำรทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยทุก ๆ 1 ปี

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มหีน้ำที่และรบัผดิชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงนิ
และบญัช ีระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบรหิำรควำมเสีย่งใหม้ัน่ใจว่ำ
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มคีวำมรดักุมเหมำะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิำพ

3. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มหีน้ำทีท่ ำกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัที่
อำจเกดิขึน้ในแต่ละกระบวนกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น งำนขำยและกำรตลำด งำนจดัซื้อ กำร
ท ำสญัญำต่ำงๆ กำรบรกิำรงำนทรพัยำกรมนุษย์ กำรเงนิและบญัช ีเป็นต้น รวมถึงกำรหำ
วธิกีำรแกไ้ขทีเ่หมำะสม

4. คณะกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรรองผูอ้ ำนวยกำร และ ผูบ้รหิำร มหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำร
ก ำหนดใหม้รีะบบและให้กำรส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนคอรร์ปัชนั เพื่ อสื่อสำรไป
ยงัพนักงำนและผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำร
ต่ำงๆ เพื่อใหส้อดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำย

5. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร มหีน้ำที่และรบัผดิชอบในกำรดูแล ให้ค ำปรกึษำ ติดตำม 
ตรวจสอบ และสอบทำนกำรปฏบิตังิำนว่ำ เป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏบิัต ิ
ระเบยีบปฏบิตัิ และกฎหมำยต่ำง ๆ เพื่อให้มัน่ใจว่ำมรีะบบควบคุมที่มคีวำมเหมำะสมและ
เพยีงพอต่อควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชนัทีอ่ำจเกดิขึน้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั

บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



แนวปฏบิัตกิารต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
1) กรรมกำร ผู้บรหิำรและพนักงำน ต้องไม่เรยีกร้อง ไม่รบัเงนิ ผลประโยชน์ หรอืสิง่ ของที่ไม่

สมควร ไมสุ่จรติ หรอืเกนิปกตวิสิยัจำกผูเ้กีย่วขอ้งในกจิกำรของบรษิทั
2) กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รบัเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ ห รือ

ประโยชน์อื่นใด จำกบุคคลหรอืนิตบิุคคลทีร่่วมท ำธุรกจิดว้ย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรยีกรอ้ง หรอืรบั
เพื่อตนเองหรอืผู้อื่น ที่ส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏบิตั/ิละเว้นปฏบิตัหิน้ำที่ในทำงมชิอบ หรอื
กระท ำผดิกฎหมำย

3) ห้ำมให้ เสนอที่จะให้ หรอืรบักำรบรจิำคหรอืสนับสนุนเงนิหรอืสิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภำยนอก  อำท ิเจำ้หน้ำทีข่องรฐั นำยหน้ำ ตวัแทน คู่คำ้ ลูกคำ้ หรอืผูม้ ีอ ำนำจตดัสนิใจ 
เป็นต้น ที่มเีจตนำชกัน ำให้บุคคลนัน้กระท ำหรอืละเว้นกำรกระท ำที่เป็นกำรผดิต่อกฎหมำย 
หรือโดยมิชอบต่อต ำแหน่งหน้ำที่ของบุคคลนั ้น หรือเพื่อก่อให้เกิดกำรได้เป รียบหรือ
แลกเปลีย่นกบัสทิธพิเิศษทีไ่มค่วรได ้                                                                             
กำรใหห้รอืรบัเงนิบรจิำค หรอืเงนิสนบัสนุน ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำย 
โดยตอ้งมัน่ใจว่ำเงนิบรจิำคหรอืเงนิสนับสนุนไมไ่ดถู้กน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อ้ำงในกำรตดิสนิบน

4) กรณทีีน่ิตบิุคคลหรอืบุคคลภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งทำงธุรกจิกบับรษิทั ใหส้ิ่งของหรอืผลประโยชน์
แก่ผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนเพื่อเป็นสนิน ้ำใจ ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนต้องใชดุ้ลยพนิิจ พจิำรณำถงึ
ควำมเหมำะสม สมควรหรอื/และถูกต้องด้วย โดยค ำนึงถงึกฎระเบยีบของทำงรำชกำร หำก
ผู้บรหิำรหรอืพนักงำนไม่รบัแล้วจะเป็นกำรเสยีน ้ำใจ และกระทบต่อควำมสมัพนัธ์ที่ด ีทำง
ธุรกจิกใ็หร้บัได ้แต่ตอ้งมมีลูค่ำไมเ่กนิขอ้หำ้มทีเ่จำ้หน้ำทีข่องรฐัพึงรบัได้

5) กำรรบัของขวญั หรอืทรพัย์สนิ ควรจะเป็นกำรรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยจรรยำ 
อำจเป็นกำรรับจำกผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จ ัก กำรรับควรรับในลักษณะที่เป็นกำรทั ว่ไป ไม่
เฉพำะเจำะจง มูลค่ำพอสมควร ไม่เป็นกำรรบัทรพัยส์นิอย่ำงผดิกฎหมำย และของขวญั หรอื
ทรพัยส์นินัน้ตอ้งไมใ่ช่สิง่ผดิกฎหมำย

6) หำ้มบุคลำกรของบรษิทัและครอบครวั  เรยีกรอ้ง หรอืรบัของขวญั ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่น
ใดจำก ผู้รบัเหมำ ผู้รบัเหมำช่วง ลูกค้ำ คู่ค้ำ หรอืผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัไม่ว่ำ
กรณใีด อนัอำจมผีลกระทบต่อกำรตดัสนิใจในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมล ำเอยีง หรอืล ำบำก
ใจ หรอืเป็นผลประโยชน์ขดักนัได้

บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



แนวปฏบิัตกิารต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
7. บุคลำกรของบรษิทั ตอ้งไมใ่หส้บิบน หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัแก่

บุคลำกรของบริษัทเองหรือบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเจ้ำหน้ำที่ของรฐั กำร ให ้
ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด แก่เจำ้หน้ำที่ของรฐัทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
ตอ้งใหแ้น่ใจว่ำกำรใหน้ัน้ไมข่ดัต่อกฎหมำยและจำรตีประเพณทีอ้งถิน่

8. ไม่พึงกระท ำกำรให้และรบัของขวัญซึ่งมีมูลค่ำเกินกว่ำปกติที่วิญญูชนพึงให้กันระหว่ำง
ผูบ้งัคบับญัชำและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ไมว่่ำโอกำสใดๆ กต็ำม

9. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ตลอดจนครอบครวั ตอ้งหลกีเลีย่งกำรใหห้รอืรบัสิ่งของ หรอื
ประโยชน์อื่นใดจำกคู่คำ้หรอืผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ ใน
กำรดำเนินธุรกจิตำมปกต ิหรอืในเทศกำลหรอืประเพณนีิยม

10 กำรด ำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น หน่วยงำนของรฐั รฐัวิสำหกิจ เอกชนทัง้
ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ ต้องด ำเนินไปอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตำมกฎหมำย
ของไทย และกฎหมำยต่ำงประเทศทีบ่รษิทัฯ ตดิต่อธุรกจิดว้ย รวมทัง้จะปฏบิตัติ ำมกฎหมำย
ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัฯ มกีำรท ำกจิกำรอยู่

11 กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ต้องให้ควำมรูค้วำมเขำ้ใจกบัลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้ รบัเหมำ บุคคล
หรอืนิตบิุคคลทีร่ว่มท ำธุรกจิดว้ยว่ำ บรษิทัไม่สนับสนุนกำรกระท ำอนัใดๆ ทีเ่ขำ้ข่ำยกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ และจะไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่ำดว้ยกำรเรยีก รบั และจ่ำยสนิบน
ทุกรปูแบบ และ หำกพบกำรกระท ำดงักล่ำวตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบทนัที

12 บรษิทัฯ ก ำหนดใหน้โยบำยนี้ ใชป้ฏบิตักิบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบริษทัอื่น ทีบ่รษิทัฯ มี
อ ำนำจในกำรควบคุม รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิ

13 กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ที่ไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยน้ี ถือเป็นกำรท ำผิดวินัย ตำม
กฎระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิัท และ หำกกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตำมนโยบำยนี้ เป็นกำร
กระท ำที่ผิดกฎหมำย บรษิัทฯจะแจ้งเจ้ำหน้ำที่ผู้มอี ำนำจบงัคบัใช้กฎหมำยด ำเนินคดตีำม
กฎหมำยกบัผูก้ระท ำควำมผดินัน้ต่อไป
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ข้อก าหนดในการด าเนินการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

1. นโยบำยต่อต้ำนคอรร์ปัชนันี้ ให้ครอบคลุมไปถงึกระบวนกำรบรหิำรงำนบุคคล ตัง้แต่กำรสรร
หำหรอืกำร คดัเลอืกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำน
พนกังำน และกำรใหผ้ลตอบแทน โดยก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทุกระดบัสื่อสำรท ำควำมเขำ้ใจ 
กบัพนกังำนเพื่อใชใ้นกจิกรรมทำงธุรกจิทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ และควบคุมดูแลกำรปฏบิตัใิห้
เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ

2. กำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมนโยบำยต่อต้ำนคอรร์ปัชนัให้ใชแ้นวปฏบิตัติำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มอื
จรรยำบรรณ บรษิทัฯ คู่มอืบรรษทัภบิำล นโยบำยและแนวปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้เสยีกลุ่มต่ำง ๆ 
รวมทัง้ระเบยีบ และคู่มอืปฏบิตังิำน ของบรษิทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนแนวทำงปฏบิตัอิื่นใดที่
บรษิทัฯ จะก ำหนดขึน้ต่อไป

3. เพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเรือ่งทีม่คีวำมเสีย่งสูงกบักำรเกดิคอรร์ปัชนั บุคลำกรของ 
บรษิทัฯ ตอ้ง ปฏบิตัดิว้ยควำมระมดัระวงั และเป็นไปตำมจรรยำบรรณบรษิทัฯ และแนวปฏบิตั ิ
ในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

3.1 ของก ำนลัและกำรเลีย้งรบัรอง (Gift and Hospitality) 
กำรให้ มอบ หรือรับ ของก ำนัล กำรเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
จรรยำบรรณบรษิทัฯ 

3.2 เงนิบรจิำคเพื่อกำรกุศล (Donations) หรอืเงนิสนบัสนุน (Sponsorships) 
กำรให้หรอืรบัเงนิบรจิำค หรอืเงนิสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยตอ้งมัน่ใจว่ำเงนิบรจิำค หรอืเงนิสนับสนุนไม่ไดถู้กน ำไปใช้น ำไปใช ้เพื่อ            
เป็นขอ้อำ้งในกำรตดิสนิบน 

3.3 กำรจำ่ยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก (Facilitation Payment) 
หำ้มจำ่ยค่ำอ ำนวยควำสมสะดวกใหก้บัพนกังำนรฐั 

3.4 กำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง (Political Contributions) 
(1) บรษิัทฯ วำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมอืง โดยไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรฝึกใฝ่ หรือ    
สนับสนุนดำ้นกำรเงนิหรอืรปูแบบอื่นแก่พรรคกำรเมอืง กลุ่มแนวร่วมทำงกำรเมอืง ผู้ม ี 
อ ำนำจทำงกำรเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ทำงกำรเมอืง ไมว่่ำจะเป็นทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัภมูภิำค หรอืระดบัประเทศ
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ข้อก าหนดในการด าเนินการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

(2) บุคลำกรของบรษิทัฯ ต้องปฏบิตัิตำมจรรยำบรรณบรษิทัฯ ในเรื่องกำรด ำเนินกำร 
ดำ้นกำรเมอืง อยำ่งเครง่ครดั

3.5 กำรว่ำจำ้งพนกังำนรฐั/เจำ้หน้ำทีร่ฐั (Revolving Door) 
ห้ำมจำ้งพนักงำนรฐั/เจ้ำหน้ำที่รฐั เขำ้ท ำงำนที่ก่อให้เกิดกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
หรอืท ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูลอยำ่งไมเ่ป็นกลำง เพื่อเอือ้ประโยชน์แก่บรษิทัฯ 

3.6 ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิและกำรจดัซือ้จดัจำ้งกบัภำครฐั 
ห้ำมให้หรอืรบัสนิบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุกชนิด และกำรติดต่องำนกบัภำครฐัจะต้อง 
เป็นไปอยำ่ง โปรง่ใส ซื่อสตัย ์และตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1) กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำน ตอ้งไมเ่รยีกรอ้ง ไมร่บัเงนิ ผลประโยชน์ หรอืสิง่ของทีไ่มส่มควร ไม่สจุรติ หรอืเกนิ
ปกตวิสิยัจำกผูเ้กีย่วขอ้งในกจิกำรของบรษิทั

2) กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำน ตอ้งไมเ่รยีกรอ้ง ไมร่บัเงนิ ผลประโยชน์ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด จำกบุคคล
หรอืนิตบิุคคลทีร่ว่มท ำธรุกจิดว้ย ไมว่ำ่จะเป็นกำรเรยีกรอ้ง หรอืรบัเพื่อตนเองหรอืผูอ้ื่น ทีส่อ่ไปในทำงจงูใจให้
ปฏบิตั/ิละเวน้ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นทำงมชิอบ หรอืกระท ำผดิกฎหมำย

3) หำ้มให ้เสนอทีจ่ะให ้หรอืรบักำรบรจิำคหรอืสนบัสนุนเงนิหรอืสิง่ของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภำยนอก  อำท ิ
เจำ้หน้ำทีข่องรฐั นำยหน้ำ ตวัแทน คูค่ำ้ ลูกคำ้ หรอืผูม้อี ำนำจตดัสนิใจ เป็นตน้ ทีม่เีจตนำชกัน ำใหบุ้คคลนัน้กระท ำ
หรอืละเวน้กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรผดิต่อกฎหมำย หรอืโดยมชิอบต่อต ำแหน่งหน้ำทีข่องบุคคลนัน้ หรือเพื่อก่อใหเ้กดิ
กำรไดเ้ปรยีบหรอืแลกเปลีย่นกบัสทิธพิเิศษทีไ่ม่ควรได ้
กำรใหห้รอืรบัเงนิบรจิำค หรอืเงนิสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปอยำ่งโปรง่ใสและถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยตอ้งมัน่ใจวำ่เงนิ
บรจิำคหรอืเงนิสนบัสนุนไมไ่ดถู้กน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรตดิสนิบน

4) กรณีทีนิ่ตบิุคคลหรอืบุคคลภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งทำงธรุกจิกบับรษิทั ใหส้ิง่ของหรอืผลประโยชน์แก่ผูบ้รหิำรหรอื
พนกังำนเพื่อเป็นสนิน ้ำใจ ผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนตอ้งใช้ดลุยพนิิจ พจิำรณำถงึควำมเหมำะสม สมควรหรอื/และ
ถูกตอ้งดว้ย โดยค ำนึงถงึกฎระเบยีบของทำงรำชกำร หำกผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนไม่รบัแล้วจะเป็นกำรเสียน ้ำใจ และ
กระทบต่อควำมสมัพนัธท์ีด่ ีทำงธรุกจิกใ็หร้บัได ้แต่ตอ้งมมีลูคำ่ไมเ่กนิขอ้หำ้มทีเ่จำ้หน้ำทีข่องรฐัพงึรบัได้

5) กำรรบัของขวญั หรอืทรพัยส์นิ ควรจะเป็นกำรรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยจรรยำ อำจเป็นกำรรบัจำก
ผูเ้กีย่วขอ้ง คนรูจ้กั กำรรบัควรรบัในลกัษณะทีเ่ป็นกำรทัว่ไป ไมเ่ฉพำะเจำะจง มลูคำ่พอสมควร ไม่เป็นกำรรบั
ทรพัยส์นิอยำ่งผดิกฎหมำย และของขวญั หรอืทรพัยส์นินัน้ตอ้งไมใ่ช่สิง่ผดิกฎหมำย

6) หำ้มบุคลำกรของบรษิทัและครอบครวั  เรยีกรอ้ง หรอืรบัของขวญั ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดจำก ผู้รบัเหมำ 
ผูร้บัเหมำช่วง ลูกคำ้ คูค่ำ้ หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัไม่วำ่กรณีใด อนัอำจมผีลกระทบต่อกำรตดัสนิใจ
ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมล ำเอยีง หรอืล ำบำกใจ หรอืเป็นผลประโยชน์ขดักนัได้

7) บุคลำกรของบรษิทั ตอ้งไมใ่หส้บิบน หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัแก่บุคลำกรของบรษิทั
เองหรอืบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เจำ้หน้ำทีข่องรฐั กำรให ้ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด แก่
เจำ้หน้ำทีข่องรฐัทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ตอ้งใหแ้น่ใจวำ่กำรใหน้ัน้ไมข่ดัต่อกฎหมำยและจำรีตประเพณี
ทอ้งถิน่

8) ไมพ่งึกระท ำกำรใหแ้ละรบัของขวญัซึง่มมีลูค่ำเกนิกวำ่ปกตทิีว่ญิญชูนพงึใหก้นัระหวำ่งผูบ้ ังคบับญัชำและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ไมว่ำ่โอกำสใดๆ กต็ำม

9) กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ตลอดจนครอบครวั ตอ้งหลกีเลีย่งกำรใหห้รอืรบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดจำกคู่
คำ้หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั ยกเวน้แต่เพื่อประโยชน์ ในกำรด ำเนินธรุกจิตำมปกต ิหรอืในเทศกำล
หรอืประเพณีนิยม

10) กำรด ำเนินธรุกจิรว่มกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ เอกชนทัง้ภำยในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ ตอ้งด ำเนินไปอยำ่งโปรง่ใส เป็นธรรม ถูกตอ้งตำมกฎหมำยของไทย และกฎหมำยต่ำงประเทศทีบ่รษิทั
ฯ ตดิต่อธรุกจิดว้ย

นโยบายว่าด้วยการรับ การให้
เงนิสนับสนุน ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
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บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)

บริษัท เป็นองค์กรที่เป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง ห รือ
นักกำรเมอืงคนใด ซึ่งบรษิัทฯ สนับสนุนกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่เป็นไปตำมระบบประชำธปิไตย และ 
สนับสนุนให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคน ใช้สิทธิทำงกำรเมอืงของตนตำมครรลองขอ ง
กฎหมำย เพื่อให้ บรษิัทด ำเนินธุรกจิโดยปรำศจำกควำมกดดนัจำกฝ่ำยกำรเมอืง และภำคประชำชน 
โดยใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ยดึถอืแนวปฏบิตัดิงันี้

1) บรษิัทฯ ให้กำรสนับสนุนงำนกำรเมอืงกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย และห้ำมไม่ให้
พนักงำนทุกคนแอบอ้ำงควำมเป็นพนักงำน หรือน ำทรพัยำกรของ บริษัทฯ ไปสนับสนุน
กิจกรรมทำงกำรเมอืงของพรรคกำรเมอืง กลุ่มทำงกำรเมอืง หรอืนักกำรเมอืงคนใด ไม่ว่ ำ
ทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

2) บรษิัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนทุกคน ใช้สทิธขิองตนเองในฐำนะพลเมอืงดตีำมกฎหมำย แต่
หำ้มไม่ให้พนักงำนเขำ้ร่วม กจิกรรมใด ๆ ที่อำจก่อให้เกดิควำมเขำ้ใจว่ำ บรษิทัฯ มสี่วนร่วม 
หรอืใหก้ำรสนบัสนุนแก่พรรคกำรเมอืงใด พรรคกำรเมอืงหนึ่ง

3) บรษิทัฯ สนับสนุนให้พนักงำนทุกคนแสดงออก เขำ้ร่วม สนับสนุน ใช้สทิธทิำงกำรเมอืงนอก
เวลำท ำงำนโดยทรพัยำกรของตนเอง หำ้มพนักงำนของบรษิทัฯ ใชอ้ ำนำจ ทรพัยำกร เงนิทุน 
และชื่อบรษิทัฯ ไปในกำรเรีย่ไร หรอืใชป้ระกอบกจิกรรมทำงกำรเมอืง

4) ห้ำมผู้บังคับบัญชำ พนักงำนในทุกระดับชัน้ สัง่กำร หรือโน้มน้ำว ด้วยวิธี ใด ๆ ที่ท ำให้
พนกังำน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชำเขำ้รว่มในกจิกรรมทำงกำรเมอืงทุกประเภท

5) กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน พงึหลกีเลยีงกำรแสดงควำมคดิเห็นเกี่ยวกบักำรเมืองใน
สถำนทีท่ ำงำน หรอืในเวลำงำนอนัอำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงควำมคดิ

นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง



นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มสี่วนได้เสีย มชี่องทำงกำรร้องเรยีน กำรแสดงคว ำม

คดิเหน็ และแจง้เบะแสกำรกระท ำควำมผดิกฎหมำย กำรทุจรติ กำรฉ้อฉล กำรปฏบิตัอิย่ำงไม่เท่ำ เทยีมกนั 
กำรกระท ำที่ขำดควำมรอบคอบ และขำดควำมระมดัระวงั รวมถึงกำรรบัข้อร้องเรยีนด้ำนกำรก ำกบัดู แล
กจิกำร/บรรษทัภบิำลและจรรยำบรรณของบรษิทั ดงันี้

1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

กรรมกำรอสิระ อเีมลท์ี ่id@ssscth.com

นำยเนำวรตัน์ ชนะมลู ผูจ้ดักำรทัว่ไปอำวุโส ฝ่ำยบรหิำร/CFO อเีมลท์ี ่nawaratc@ssscth.com 

นำยหริณัย์ โกมลหริณัย ์เลขำนุกำรบรษิทั /รองผูจ้ดักำรทัว่ไป ฝ่ำยกฎหมำย อเีมลท์ี่ hiran@ssscth.com

หรอืส่งทำงไปรษณยี ์มำที่ฝ่ำยกฎหมำย บรษิทั ศูนยบ์รกิำรเหลก็สยำม จ ำกดั(มหำชน)

เลขที ่51/3 หมู ่2 ถนนปู่ เจำ้สมงิพรำย ต ำบลบำงหญำ้แพรก อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
10130.

2. กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รบัข้อร้องเรียน

บรษิัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนมชี่องทำงกำรร้องเรยีนและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอสิระ เพื่ อเป็น
แนวทำงสู่กำรพฒันำและสรำ้งควำมยัง่ยนืใหก้บัองคก์ร ดงันี้

1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนรวบรวมขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรฝ่ำฝืน หรอืกำรไมป่ฏบิัตติำมจรรยำบรรณ

2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนรำยงำนขอ้เทจ็จรงิต่อกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร ปฏบิตัหิน้ำที่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 

เพื่อพจิำรณำกำรรอ้งเรยีน โดยแยกแยะ เรื่องที่เกี่ยวขอ้งออกเป็นประเดน็ ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 

ดำ้นกำรพฒันำควำมรู ้กำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เป็นตน้

3. มำตรกำรด ำเนินกำร ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนน ำเสนอกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร เพื่อสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 

และก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำรเพื่อระงบักำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย

4. กำรรำยงำนผล: ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนมหีน้ำทีแ่จง้ผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทรำบ หำกผูร้อ้งเรยีน เปิดเผยตนเอง

ในกรณทีีเ่ป็นเรือ่งส ำคญั ใหร้ำยงำนผลต่อประธำนกรรมกำร และ/หรอื คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ

บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บรษิทัฯ ก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนตำมหลกัเกณฑด์งันี้

1. ผูร้อ้งเรยีน สำมำรถเลอืกที่จะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ำกเหน็ว่ำกำรเปิดเผยนัน้ จะไม่ปลอดภยั แต่หำกมีกำรเปิดเผย

ตนเองกจ็ะท ำใหอ้งคก์รสำมำรถรำยงำนควำมคบืหน้ำและชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิใหท้รำบ

2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน จะเกบ็ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้ป็นควำมลบั/ค ำนึงถงึควำมปลอดภยั โดยไดก้ ำหนดมำตรกำรคุม้ครอง

พนกังำนทีร่อ้งเรยีน และ/หรอื ผูท้ีใ่หข้อ้มลู และ/หรอื ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบขอ้มลู โดยจะได้รบัควำมคุม้ครอง

จำกกำรปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม เช่น กำรเปลีย่นต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนทีท่ ำงำน สัง่พกังำน ข่มขู่ รบกวนกำร

ปฏบิตังิำน เลกิจำ้ง อนัเนื่องมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจง้ขอ้รอ้งเรยีน

อน่ึง บรษิทัไม่มนีโยบำยลงโทษโดยกำรลดต ำแหน่ง หรอืใหผ้ลทำงลบต่อพนักงำนทีป่ฏเิสธกำรคอรร์ปัชัน่ แมว้่ำกำร

กระท ำนัน้จะท ำใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกำสทำงธุรกจิกต็ำม

4. ขัน้ตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

1. เมื่อไดร้บักำรแจง้เบำะแส คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมอบหมำยใหผู้ต้รวจสอบภำยใน หรอืแต่งตัง้คณะกรรมกำร

สบืสวนขอ้เทจ็จรงิ เป็นผูก้ลัน่กรองสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ และแจง้ผลกำรตรวจสอบเป็นระยะใหผู้แ้จง้เบำะแสหรอืผู้

รอ้งเรยีนไดท้รำบ

2. หำกกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่ำ ขอ้มลูหรอืหลกัฐำนทีม่ ีมเีหตุผลอนัควรเชื่อไดว้่ำผูท้ี่ถูกกล่ำวหำไดก้ระท ำกำร

ทุจรติคอรร์ปัชนัจรงิ บรษิทัฯ จะใหส้ทิธผิูถู้กกล่ำวหำไดร้บัทรำบขอ้กล่ำวหำ และพสิจูน์ตนเอง โดยกำรหำขอ้มลูหรอื

หลกัฐำนเพิม่เตมิ ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ำตนเองไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัก ำรกระท ำอนัทุจรตินัน้ตำมที่ถูกกล่ำวหำ

3. หำกผูถู้กกล่ำวหำ ไดก้ระท ำกำรทุจรตินัน้จรงิ ผูก้ระท ำกำรทุจรตินัน้ ไม่ว่ำจะเป็น กรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืพนกังำน

ถอืว่ำเป็นกำรกระท ำผดินโยบำยต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชนั จรรยำบรรณทำงธุรกจิของบรษิทั จะตอ้งได้รบักำรพจิำรณำ

โทษทำงวนิยั ตำมระเบยีบทีบ่รษิทัก ำหนดไว ้และหำกกำรกระท ำทุจรตินัน้เป็นกำรกระท ำผดิต่อกฎหมำยผูก้ระท ำผดิ

นัน้อำจจะตอ้งไดร้บัโทษทำงกฎหมำย ทัง้โทษทำงวนิยัตำมระเบยีบของบรษิทัฯ ค ำตดัสนิของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ถอืเป็นอนัสิน้สดุ

นโยบายว่าด้วยการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



5. การอบรมและการส่ือสาร

1. บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรสือ่สำรและเผยแพร่นโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั รวมถงึช่องทำงกำรแจง้เบำะแส หรอืขอ้

รอ้งเรยีน ใหบุ้คคลภำยในบรษิทัรบัทรำบ ผ่ำนหลำกหลำยชอ่งทำง เช่น กำรปฐมนิเทศกรรมกำรและพนกังำนใหม่

งำนอบรมหรอืสมัมนำประจ ำปี กำรตดิประกำศในบอรด์ประชำสมัพนัธ ์ระบบอนิทรำเน็ต อเีมล ์เวบ็ไซต์ของบรษิทั

เป็นตน้ เพื่อใหทุ้กคนในองคก์ร เขำ้ใจ เหน็ชอบ และปฏบิตัติำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่อย่ำง

จรงิจงั

2. บรษิทัฯ สือ่สำรและเผยแพร่นโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั รวมถงึช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงั

สำธำรณชน บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ตลอดจน ตวัแทนทำงธุรกจิ คู่คำ้ทำงธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง และผู้มสีว่นไดเ้สยีผ่ำน

ช่องทำงต่ำงๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบรษิทั รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี เป็นตน้ เพื่อสรำ้งควำม

เขำ้ใจและสนบัสนุนใหย้ดึมัน่ในมำตรฐำนกำรรบัผดิชอบต่อสงัคม ในเรื่องกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอร์รปัชนั

เช่นเดยีวกบับรษิทัฯ

3. หำกบุคลำกรของบรษิทัฯ มขีอ้สงสยัใด ๆ เกีย่วกบันโยบำยนี้ สำมำรถสอบถำมผูบ้งัคบับญัชำ ผูจ้ดักำรทัว่ไป

อำวุโส ฝ่ำยบรหิำร/CFO, เลขำนุกำรบรษิทั/รองผูจ้ดักำรทัว่ไป ฝ่ำยกฎหมำย หรอื คณะกรรมกำรตรวจสอบ

บทลงโทษ 

บุคคลำกรของบรษิทัฯ ทีก่ระท ำคอรร์ปัชนั เป็นกำรกระท ำผดิจรรยำบรรณบรษิทัฯ ซึง่จะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำ 

โทษ ทำงวนิยัตำมระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดไว ้นอกจำกนี้ อำจจะไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผดิ

กฎหมำย

นโยบายว่าด้วยการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



กรรมกำรอสิระ /
กรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
น ำขอ้รอ้งเรยีนหำรอืรว่มกนั 

ผูร้อ้งเรยีน 
(พนกังำน / ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั)

กรรมกำรอสิระ /กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร
รบัแจง้โดยผำ่นอเีมลท์ีแ่จง้ไว้

หน่วยงำนรบัขอ้รอ้งเรยีน
หน่วยงำนตรวจตดิตำม

สง่เรื่องใหก้รรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
รบัเรื่องไปด ำเนินกำร

แจง้ประธำนกรรมกำร และ/หรอื
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบ

ในกำรประชุมครัง้ถดัไป
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น
ช่องทางการรบัรู้ข่าวสาร / 

แหล่งท่ีมาของการแจ้งเบาะแส

1. เวบ็ไซต์ของบรษิทั https://www.ssscth.com/

2. คู่มอืจรรยำบรรณธุรกจิ ฯ

3. รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1)
4. E-mail :- id@ssscth.com

:- nawaratc@ssscth.com
:- hiran@ssscth.com

มาตรการคุ้มครองผูร้อ้งเรียน
บรษิทัฯ ก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนตำมหลกัเกณฑด์งันี้
1. ผูร้อ้งเรยีน สำมำรถเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยตนเองไดห้ำกเหน็ว่ำกำรเปิดเผยนัน้ จะไม่ปลอดภยั แต่หำก

มกีำรเปิดเผยตนเองกจ็ะท ำใหอ้งคก์รสำมำรถรำยงำนควำมคบืหน้ำและชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิให้ทรำบ

2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน จะเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้ป็นควำมลบั/ค ำนึงถงึควำมปลอดภยั โดยไดก้ ำหนด
มำตรกำรคุม้ครองพนกังำนทีร่อ้งเรยีน และ/หรอื ผูท้ีใ่หข้อ้มลู และ/หรอื ควำมร่วมมอืในกำร
ตรวจสอบขอ้มลู โดยจะไดร้บัควำมคุม้ครองจำกกำรปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรม เช่น กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง
งำน ลกัษณะงำน สถำนทีท่ ำงำน สัง่พกังำน ขม่ขู ่รบกวนกำรปฏบิตังิำน เลกิจำ้ง อนัเนื่องมำจำก
สำเหตุแห่งกำรแจง้ขอ้รอ้งเรยีน

กระบวนการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

ตดิตำม สอบสวน รวบรวม สรปุขอ้
รอ้งเรยีน และแนวทำง แกไ้ข 
เยยีวยำ รวมทัง้ตดิตำม ผลกำรแก้ไข 
เยยีวยำ (ถำ้ม)ี

- กรรมกำรอสิระ
- ผูจ้ดักำรทัว่ไปอำวุโส ฝ่ำยบรหิำร/CFO
- รองผูจ้ดักำรทัว่ไป ฝ่ำยกฎหมำย



กระบวนการตรวจติดตาม (Process of monitoring)
กำรตดิตำมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมนัน้ คณะกรรมกำรบรษิทั ก ำหนดใหเ้ป็นหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร

ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคนทีจ่ะตอ้งรบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ และปฏบิตัติำมนโยบำยและขอ้ปฏบิตัติำมที่ก ำหนดไวใ้น
จรรยำบรรณธุรกจิ และ ขอ้พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำน อย่ำงเคร่งครดั (Code of Conduct) และไม่พงึปรำรถนำใหม้กีำรกระท ำ
ใดๆ ทีผ่ดิกฎหมำย ขดักบัหลกัจรยิธรรมเกดิขึน้

ในปี 2565 บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Policy)
ขึน้ โดยถอืเป็นหน้ำทีค่วำมรบัผดิโดยตรงของกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนทุกคนของบรษิทัฯ ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ทีร่บั
ท ำงำนในนำมของบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัติำมนโยบำย ดงัต่อไปนี้

1. ปฏบิตัติำมกฎหมำยกำรป้องกนักำรผกูขำด (Antitrust Law) และกฎหมำยกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ (Competition
Law) และสนบัสนุนกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ทีเ่สรแีละเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัหิรอืเอำเปรยีบผูอ้ื่น

2. ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption) กำรใหห้รอืรบัสนิบน
(Anti-Bribery) กบัเจำ้หน้ำทีห่น่วยงำนของรฐัและเจำ้หน้ำทีข่องหน่วยงำนภำคเอกชนทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

3. ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกำรต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่
กำรก่อกำรรำ้ย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism ; AML/CFT)

4. ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยเรื่องแรงงำน สทิธมินุษยชน ศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย์ รวมถงึเคำรพในเสรภีำพและ
ควำมเสมอภำคของบุคคลทีไ่ดร้บักำรรบัรองคุม้ครอง

5. ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรพัยส์นิทำงปัญญำ เคำรพและไม่ละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำของบุคคลอื่น สง่เสรมิ
กำรสรำ้งสรรคผ์ลงำนทีเ่ป็นทรพัยส์นิทำงปัญญำ ตลอดจนคุม้ครอง ดแูลรกัษำทรพัยส์นิทำงปัญญำของบรษิทัฯ มใิหถู้ก
ละเมดิโดยบุคคลอื่น

6. ไม่อำศยักำรด ำเนินคดเีชงิยทุธศำสตรเ์พื่อระงบักำรมสีว่นร่วมของสำธำรณชน ทีไ่ดแ้สดงควำมคดิเหน็หรอืกระท ำ
กำรใดๆ ในประเดน็อนัเป็นกำรปกป้องประโยชน์สำธำรณะ (Anti-Strategic Litigation Against Public Participation ; Anti-
SLAPP)

7. ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในทุกประเทศทีม่กีำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ

8. ปฏบิตัติำมนโยบำยดำ้นต่ำงๆ ของบรษิทั มำตรฐำน จรรยำบรรณธุรกจิ และ ขอ้พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำนอย่ำง
เคร่งครดั (Code of Conduct) รวมถงึกำรด ำเนินกำรทีถู่กตอ้งเหมำะสมส ำหรบัธุรกจิของบรษิทัฯ แมว้ำ่นโยบำยฯ จะมไิด้
กล่ำวครอบคลุมถงึกรณีดงักล่ำวไวด้ว้ยกต็ำม

นโยบำยฯ ดงักลำ่วนี้ ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ตอ้งประพฤตตินเพื่อเป็นแบบอย่ำงทีด่แีละพนกังำนทุกระดบัของบรษิทัฯ
ตอ้งเขำ้ใจและปฏบิตัติำมอยำ่งเคร่งครดั หำกกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนผูใ้ดกระท ำผดินโยบำย และ จรยิธรรมที่
ก ำหนดไว้ บรษิทัฯ จะพจิำรณำด ำเนินกำรตำมวนิยัและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



หน่วยงานตรวจติดตาม (Compliance Unit)
กระบวนกำรตดิตำมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธุรกจิและกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ รวมทัง้กำรประเมนิควำม

สอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในทุก ๆ ดำ้นอำทิ ดำ้นสิง่แวดลอ้ม พลงังำน ควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยั สขุภำพ
และสภำพกำรจำ้ง ทัง้นี้หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบในกำรตรวจตดิตำม (Compliance Unit) คอื ฝ่ายกฎหมาย ซึง่จะเป็น
ผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจตดิตำม ตรวจวดัและประเมนิควำมสอดคลอ้งกบักฎหมำย เพื่อใหแ้น่ใจว่ำกฎหมำย และกฎระเบยีบ
ขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ รวมทัง้จรรยำบรรณธุรกจิ และมำตรกำรกำรด ำเนินกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำง
ครบถว้นและสอดคลอ้งตำมกฎหมำย และกฎระเบยีบ ขอ้ก ำหนดนัน้และมปีระสทิธภิำพ ทัง้นี้หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ
ก ำหนดของหน่วยงำนตรวจตดิตำม ไดก้ ำหนดไวด้งันี้

1. รวบรวม จดัท ำ และปรบัปรุง Compliance Checklist กฎหมำย ขอ้บงัคบัและระเบยีบรำชกำร สญัญำกำรร่วมมอื
ทำงธุรกจิ เพื่อใหห้น่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถปฏบิตัติำมอย่ำงถูกตอ้ง

2. จดัท ำแผนกำรตรวจประเมนิควำมสอดคลอ้งของกฎหมำย และกฎระเบยีบขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ รวมทัง้จรรยำบรรณ
ธุรกจิ (Code of Conduct) และมำตรกำรกำรด ำเนินกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ประจ ำปี ภำยใน 15 มกรำคม ของทุกปี

3. ตรวจ ตดิตำมและประเมนิผลวเิครำะหห์น่วยงำนต่ำงๆ ใหป้ฏบิตัติำมทีก่ ำหนดไวไ้ดอ้ย่ำงครบถว้น

4. ประเมนิควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำย ขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีจ่ะมผีลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้กบัแนว
ทำงกำรปฏบิตังิำนของบรษิทั พรอ้มทัง้หำแนวทำงเพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบ

5. ปฏบิตังิำนร่วมกบัฝ่ำยทีร่บัผดิชอบกบัผลกระทบเพื่อหำแนวทำง มำตรกำรป้องกนั พรอ้มน ำเสนอขอ้มลูใหก้บั
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง

6. ตดิตำม สอบสวน รวบรวม สรุปขอ้รอ้งเรยีน และแนวทำงแกไ้ข รวมทัง้ตดิตำมผลกำรแกไ้ขเยยีวยำ และทบทวน
แกไ้ขขอ้มลูดำ้นกฎหมำย และขอ้ก ำหนดดำ้นต่ำง ๆ ทีเ่กีย่งขอ้งกบักำรชีบ้ง่อนัตรำย กำรประเมนิควำมเสีย่ง กำรประเมนิ
ประเดน็ปัญหำดำ้นต่ำง ๆ ของบรษิทั

7. สรุปผลกำรประเมนิควำมสอดคลอ้งดงักล่ำวเขำ้ทีป่ระชมุฝ่ำยบรหิำรเป็นประจ ำทุก ๆ ไตรมำสเพื่อทรำบและ
พจิำรณำน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรของบรษิทัต่อไป

เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน (ตัง้แต่ปี 2566 - 2568) 
ส ำหรบักำรต่อต้ำนการทุจริต  คอรร์ปัชัน่ บรษิทัฯไดม้กีำรก ำกบัดูแลและรณรงคส์ื่อสำรและฝึกอบรมใหค้วำมรูแ้ก่

บุคลำกรทุกคน ทุกระดบัในองคก์รไม่ว่ำกรรมกำร ผูบ้รหิำรทุกระดบั และพนกังำนทุกคนไดเ้ขำ้ใจในแนวทำงปฏบิตัทิีก่ ำหนด

ไวใ้นนโยบำยและคู่มอืจรรยำบรรณ และขอ้พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำนเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง

อกีทัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงยงัได้มกีำรประเมนิควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินธุรกิจในเรื่องกำรทุจรติหรือ

คอรร์ปัชัน่ (Risk Management of Corruption) ไวเ้ช่นกนั โดยพจิำรณำถงึปัจจยัเสีย่ง ผลกระทบ โอกำสเกดิ  ควำมรุนแรง  

ระดบัควำมเสีย่ง พรอ้มก ำหนดมำตรกำรควบคุมและผูร้บัผดิชอบ  เพื่อคอยเฝ้ำระวงั ซึง่ในปี 2565 คณะกรรมกำรบรหิำร

ควำมเสีย่งยงัไดท้ ำกำรทบทวน และประเมนิควำมเสีย่งดำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ ตลอดกระบวนกำรด ำเนินงำน ดงันี้

บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)



บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)

กระบวนการ ปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดความเส่ียง
การทุจริตและคอรร์ปัชัน่

ระดบัความเส่ียง

1 บรษิทัฯ ไดจ้ดัหำ (ผูร้บัเหมำ, 
ผูร้บัเหมำช่วง) หรอืจดัจำ้ง
หน่วยงำนภำยนอก ต่ำง ๆเพื่อ
งำนขนสง่ หรอืกำรจดัจำ้ง
รถบรรทุก เพื่อขนสง่สนิคำ้ของ
บรษิทัใหก้บัลกูคำ้ โดย
พนกังำนบรษิทัเป็นผูว้ำง
แผนกำรจดัสง่ใหแ้ก่ลกูคำ้

1. กำรท ำผดิกฎหมำยจรำจร ดงันี้
:- บรรทุกเกนิน ้ำหนกั
:- จอดรถรมิถนนเพื่อรอรบัสนิคำ้
:- ขบัรถดว้ยควำมเรว็เกนิกว่ำทีก่ฎหมำยก ำหนด เพื่อ
เพิม่เทีย่วในกำรกลบัมำวิง่รบั-สง่สนิคำ้

ซือ้กำรกระท ำควำมผดิ โดยกำรเสนอผลประโยชน์ใหก้บั
เจำ้หน้ำทีร่ฐั เพื่อเพิม่งำน/เพิม่รำยไดห้รอืโอกำสทำง
ธุรกจิ ซึง่เป็นกำรกระท ำทีผ่ดิกฎหมำย

2.พนกังำนทีร่บัผดิชอบในกำรจดัสง่ เรยีก รบัสนิบน หรอื
ผลประโยชน์จำกผูส้ง่สนิคำ้ เพื่อจดัควิขนสง่สนิคำ้ใหไ้ด้
เฉพำะทมีผีลตอบแทนสงูเท่ำนัน้ เป็นกำรไม่ปฏบิตัติำม
จรรยำบรรณและขอ้พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำน (Code of 
Conductใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 

(ระดบั 6)
ระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้
โดยตอ้งมกีำรควบคุมเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหค้วำมเสีย่ง
เคลื่อนยำ้ยไปยงัระดบัทีย่อมรบั
ไม่ได้

2 :-กำรจดัจำ้งแรงงำนของ
ผูเ้ชีย่วชำญชำวต่ำงชำตทิี่
เขำ้ม ำท ำงำนในบรษิทั ในกรณี
ดงัต่อไปนี้

:-กำรขอหรอืต่ออำยุกำรอยู่ใน
ประเทศ(Visa) ของแรงงำนต่ำว
ดำ้ว ผูเ้ชีย่วชำญ

:-กำรขอหรอืต่ออำยุใบอนุญำต
ท ำงำนในประเทศ (work 
Permit) ของผูเ้ชีย่วชำญ
:-รำยงำนตวัอยู่ในประเทศทุกๆ 
90 วนั (ส ำหรบัลกูจำ้ง/
ผูเ้ชีย่วชำญชำวต่ำงชำต)ิ

:- พนกังำนของบรษิทัซึง่มหีน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำร มกีำร
เสนอผลประโยชน์ใหก้บัเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ เพื่อ

:- เร่งรดัใหอ้อกใบอนุญำต 
:- ผ่อนผนักรณีไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดกฎเกณฑท์ี่
กฎหมำย

:- ซือ้ควำมผดิกรณีรบัแรงงงำนต่ำงดำ้วทีย่งัไม่ไดข้อ
อนุญำตเขำ้มำท ำงำนซึง่ผดิต่อกฎหมำย

หน่วยงำนรฐัทีร่บัผดิชอบ
:- กองตรวจคนเขำ้เมอืง (ต.ม)
:- ส ำนกังำนแรงงำนจงัหวดั
:- ศนูยบ์รกิำร One Stop Service (B.O.I)

หน่วยงำนภำยในทีร่บัผดิชอบ
:- เจำ้หน้ำทีส่ว่นงำนธุรกำร - Visa & Work Permit ฝ่ำย
กฎหมำย

(ระดบั 6)
ระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้
โดยตอ้งมกีำรควบคุมเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหค้วำมเสีย่ง
เคลื่อนยำ้ยไปยงัระดบัทีย่อมรบั
ไม่ได้

ประเมินความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
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กระบวนการ ปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดความเส่ียง
การทุจริตและคอรร์ปัชัน่

ระดบัความเส่ียง

3 :-งำนฝ่ำยขำยและกำรตลำด
:-กำรประมลูงำน หรอืเสนอ
รำคำขำยเหลก็ หรอืขำยเศษ
เหลก็ เน่ืองจำกสนิคำ้ประเภท
เหลก็ทีข่ำยเป็นสนิคำ้ทีม่ี
คุณภำพและรำคำสงูรวมทัง้เศษ
โลหะ (เหลก็) ทีเ่หลอืจำก
กระบวนกำรผลติจะมรีำคำสงู 
หรอืเศษโลหะบำงสว่นสำมำรถ
สง่เป็นวตัถุดบิใหแ้ก่โรงงำนเพือ่
ผลติเป็นชิน้งำนอื่นๆได้

:-เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรตลำด มกีำรเอือ้ผลประโยชน์ใหแ้ก่
บรษิทัเอกชนในกำรเขำ้ซือ้สนิคำ้ของบรษิทั และ/หรอื 
รวมทัง้กำรประมลูขำยเศษเหลก็ ซึง่อำจมกีำรเสนอ
ผลประโยชน์ใหก้บัเจำ้หน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบเพื่อใหไ้ดผ้ล
ประโยชน์ทำงธุรกจิทีไ่มเ่หมำะสม เช่น กำรฮัว๊ะประมลู 
เป็นตน้

:-ลกูคำ้ /บรษิทัเอกชนทีเ่ขำ้ร่วมกำรประมลูซือ้ขำยเศษ
เหลก็เพื่อใหล้กูคำ้ไดผ้ลประโยชน์ทำงธุรกจิในกำร
ประมลูแต่ละครัง้ในกำรเขำ้ซือ้สนิคำ้ของบรษิทั และ/
หรอื รวมทัง้กำรประมลูขำยเศษเหลก็ ซึง่อำจมกีำรเสนอ
ผลประโยชน์ใหก้บัเจำ้หน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบเพื่อใหไ้ดผ้ล
ประโยชน์ทำงธุรกจิทีไ่มเ่หมำะสม เช่น กำรฮัว๊ะประมลู 
เป็นตน้

ผลกระทบกำรด ำเนินงำน 
:- ขำยไดร้ำคำต ่ำกว่ำปกตหิรอื สงูกว่ำทีค่วรจะเป็น

(ระดบั 6)
ระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้
โดยตอ้งมกีำรควบคุมเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหค้วำมเสีย่ง
เคลื่อนยำ้ยไปยงัระดบัทีย่อมรบั
ไม่ได้

4 :-กำรรำยงำนวเิครำะหท์ีม่ ี
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และ
ควำมปลอดภยั อำทิ
:-กำรวเิครำะหน์ ้ำทิง้
:-ปรมิำณฝุ่ นละอองและ  ก๊ำซที่
เจอืปนใน อำกำศ
:-กำรตรวจสอบเสยีงดงั  เสยีง
รบกวน
:-กำรใชปั้น่จัน่
:-ตรวจสอบระบบและ   
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
:-ควำมปลอดภยัของ ระบบ
ไฟฟ้ำ
:-กำรตรวจสขุภำพตำม 
ลกัษณะงำน/ตำม ปัจจยัเสีย่ง
:-กำรตรวจสอบอำคำร ควบคุม 
และป้ำย

:-ฝ่ำย Safety ของบรษิทัเสนอหรอืสญัญำว่ำจะใหส้นิบน 
หรอืผลประโยชน์อื่นๆ แก่เจำ้หน้ำทีต่รวจวดั เพื่อซือ้
ควำมผดิปกตกิรณีไม่ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
ของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหไ้ดร้บัผลตรวจรและ
รำยงำนผลกำรวเิครำะหด์ำ้นสิง่แวดลอ้มและควำม
ปลอดภยั

(ระดบั 4)
ระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้
โดยตอ้งมกีำรควบคุมเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหค้วำมเสีย่ง
เคลื่อนยำ้ยไปยงัระดบัทีย่อมรบั
ไม่ได้

ประเมินความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
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ระดบัความเส่ียง

5 :- กำรขอ และ/หรอืต่อ
ใบอนุญำต ต่ำง ๆ อำทิ
:-ใบอนุญำตโรงงำน (รง4)
:- ใบอนุญำตปลกูสรำ้งอำคำร 
หรอืต่อเตมิอำคำร
:- ขอหรอืต่อใบอนุญำต
ตรวจสอบอำคำรควบคุม
ประจ ำปี
:- ขอหรอืต่อใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำย
ต่อสขุภำพ
:- กำรขอ หรอืต่ออำยุ
เครื่องหมำยกำรคำ้ (T.M)

:- เจำ้หน้ำทีป่ระสำนงำนฝ่ำยกฎหมำย (ผูม้อี ำนำจ) ให ้
ขอให ้หรอืรบัว่ำจะใหจ้่ำยผลตอบแทน หรอืผลประโยชน์
อื่นๆ เพื่อซือ้ควำมผดิกรณีไมป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนด ในกรณีดงันี้

:- เร่งรดักำรออกใบอนุญำตเรว็ขึน้กว่ำปกติ
:- ใหก้ำรต่ออำยุทนัก่อนใบอนุญำตครบก ำหนด
:- ใหบ้รษิทัผ่ำนกำรตรวจสอบโรงงำนตำมขอ้ก ำหนดไวใ้น
ใหอ้นุญำตตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด

หน่วยงำนรฐัทีร่บัผดิชอบกำรขอต่อใบอนุญำต ดงันี้
:- ร.ง.4 กบัอุตสำหกรรมจงัหวดั
:- ใบอนุญำตตรวจสอบอำคำร และ กำรประกอบกจิกำรที่
เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ กบัเทศบำลส ำโรงใต ้(งำนกอง
ช่ำงและงำนภำษ)ี

:- T.M กบักรมทรพัยส์นิทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์
ส ำหรบักำรต่อใบอนุญำตเครื่องหมำยกำรคำ้ใหท้นั
ภำยในก ำหนด

(ระดบั 4)
ระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้
โดยตอ้งมกีำรควบคุมเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหค้วำมเสีย่ง
เคลื่อนยำ้ยไปยงัระดบัทีย่อมรบั
ไม่ได้

6 :-กระบวนกำรภำษี :-พนกังำนของบรษิทัเสนอให้ ขอให ้หรอืรบัว่ำจะให้
สนิบน หรอืผลประโยชน์อื่นๆ แก่เจำ้หน้ำที ่เพื่อขอรบั
คนืภำษ ีโดยท ำกำรตกแต่งบญัชี

(ระดบั 4)
ระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้
โดยตอ้งมกีำรควบคุมเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหค้วำมเสีย่ง
เคลื่อนยำ้ยไปยงัระดบัทีย่อมรบั
ไม่ได้

ประเมินความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
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