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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั ฯ ด ำเนินกิจกำรโดยใช้กลยุทธ์ในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม และยึดมัน่ในคุณภำพท่ีดี

ของสินคำ้เป็นส ำคญั บริษทัฯ จึงไม่ยอมรับกำรทุจริตคอร์รัปชนัใด ๆ ทั้งส้ิน ไม่ว่ำจะโดยกำรน ำเสนอ กำรให้
ค  ำมัน่สัญญำ กำรขอ กำรเรียกร้อง กำรให้หรือรับสินบน กำรชักจูงสู่กำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยหรือกำรท ำลำย
ควำมไวว้ำงใจ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ และรำยกำรทั้งหมดในทุกประเทศ และทุกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง
กำรท่ีผูป้ฏิบติังำนหน่ึงคน หรือมำกกวำ่หน่ึงคน ซ่ึงอำจจะเป็นพนกังำน ผูบ้ริหำร หรือบุคคลภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้ง
ร่วมกันกระท ำกำรเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเอง หรือต่อพรรคพวกโดยมิชอบหรือโดยผิดกฎหมำย 
ผลประโยชน์ในท่ีน้ีไม่จ  ำกดัเฉพำะในรูปของตวัเงินเท่ำนั้น  แต่ยงัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงอำจไม่เก่ียวขอ้งกบั
ตวัเงินโดยตรงดว้ย 

บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบติัภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต” เพื่อแสดงเจตนำรมณ์
และควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชนัไว ้ดงัน้ี
1. หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ เรียก หรือรับผลประโยชน์ หรือทรัพยสิ์นทั้งทำงตรง
หรือ ทำงออ้มท่ีจะน ำไปสู่กำรปฏิบติั หรือกำรละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในควำมรับผดิชอบของตวัเองในทำงมิชอบ
หรือ อำจท ำใหบ้ริษทัฯ เสียผลประโยชน์นั้น ๆ ได ้
2. หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ มิให ้เสนอหรือใหผ้ลประโยชน์ใด ๆแก่ บุคคลภำยนอก
และ ผู ้มีส่วนได้เสียของบริษทัฯ เพื่อจูงใจให้บุคคลผูน้ั้นกระท ำส่ิงใด ๆ หรือละเวน้กำรกระท ำส่ิงใด ๆ ผิด
กฎหมำยหรือ โดยไม่ชอบในหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของตน 
3. กรณีท่ีมีกำรกระท ำอนัถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชนั เกิดข้ึน บริษทัฯ ถือวำ่เป็นกำรกระท ำท่ีร้ำยแรง และจะ
พิจำรณำด ำเนินกำรต่อบุคคลผูน้ั้นตำมระเบียบข้อบงัคบัของบริษทั และ/หรือกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ทั้งน้ี 
นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัน้ี ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชันน้ี อย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทำงกำรปฏิบติั และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย

พร้อมกนัน้ี บริษทัฯ ไดก้ ำหนดขั้นตอนเพื่อต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัอย่ำงละเอียด เพื่อให้กำรปฏิบติั
เป็น ไปตำมนโยบำย ทั้งน้ี บริษทัฯ จะสอบทำนขั้นตอนกำรปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบักำร
เปล่ียนแปลงของ กฎหมำย ธุรกิจ และรักษำช่ือเสียงของบริษทัฯ โดยก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน
ทุกคน รวมทั้งพนกังำนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยโดยทัว่กนั 
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ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
“ทุจริต” หมำยถึง กำรกระท ำใด ๆ เพื่อแสวงหำประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย ส ำหรับตนเอง

หรือผูอ่ื้น โดยหมำยรวมถึงกำรกระท ำต่ำง ๆ เช่น
1. การยกัยอก หมำยถึง กำรครอบครองทรัพยซ่ึ์งเป็นของผูอ่ื้น หรือซ่ึงผูอ่ื้น เป็นเจำ้ของรวมอยูด่ว้ย แลว้เบียด
บงัเอำทรัพยน์ั้นเป็นของตนหรือบุคคลท่ีสำม โดยทุจริต
2. การฉ้อโกง หมำยถึง กำรหลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยกำรแสดงขอ้ควำมเทจ็หรือปกปิด ขอ้ควำมจริงซ่ึงควรบอกให้
แจง้โดยทุจริต โดยกำรหลอกลวงนั้นท ำให้ไดไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นจำกผูถู้กหลอกลวง หรือบุคคลท่ีสำม หรือท ำให้ผู ้
ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสำม ท ำ ถอน หรือท ำลำยเอกสำรสิทธิใด ๆ
3. การตกแต่งบัญชี หมำยถึง กำรปรับแต่งตวัเลขทำงกำรบญัชี โดยอำศยั ควำมไดเ้ปรียบของช่องโหว ่ของ
หลกักำรบญัชี และทำงเลือกต่ำง ๆ ในกำรวดัมูลค่ำและกำรเปิดเผยขอ้มูล ทำงกำรบญัชีเพื่อท่ีจะเปล่ียนขอ้มูลใน
งบกำรเงินใหเ้ป็นไปตำมท่ีตอ้งกำรเพื่อวตัถุประสงคโ์ดยมิชอบ
4. การคอร์รัปชัน หมำยถึง กำรติดสินบนไม่วำ่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให ้สัญญำวำ่จะให้ มอบให้
ใหค้  ำมัน่วำ่จะให ้กำรเรียกร้อง หรือกำรรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ หน่วยงำน
ของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือผูมี้หนำ้ท่ีไม่วำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อให้บุคคลดงักล่ำวปฏิบติัหรือ
ละเวน้กำร ปฏิบติัหนำ้ท่ี เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงทรัพยสิ์น ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ หรือรักษำไวซ่ึ้ง
ธุรกิจ หรือแนะน ำธุรกิจใหก้บับริษทัโดยเฉพำะ หรือ เพื่อใหไ้ดม้ำหรือ รักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่
ตนเองหรือผูอ่ื้นทั้งทำงตรงและทำงออ้มรวมถึงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีขดัหรือแยง้กบัจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
หรือ โดยหวงัจูงใจให้กระท ำ หรือละเวน้กำรกระท ำ บำงประกำรอันมิชอบโดยหน้ำท่ี เพื่อให้ได้ มำซ่ึง
ผลประโยชน์ของกิจกำร ตนเอง หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง อยำ่งไม่เป็นธรรม อนัก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประโยชน์ของ
บุคคลอ่ืนยกเวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือ
จำรีตทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได้

“การให้หรือรับสินบน” หมำยถึง กำรเสนอให้ หรือรับส่ิงของ ของขวญั รำงวลั หรือกำรตอบแทนใน 
ลกัษณะอ่ืนใด เพื่อจูงใจผูน้ั้นให้ตดัสินใจ หรือกระท ำกำรหรือละเวน้กระท ำกำรอย่ำงใด หรือเพื่อให้ตนไดรั้บ
ประโยชน์ หรือช่วยให้กำรนั้นส ำเร็จตำมประสงค์ของตน โดยไม่สุจริต ผิดกฎหมำย หรือผิดจรรยำบรรณของ
บริษทัฯ
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ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
“การให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด” หมำยถึง กำรใหสิ้นบน หรือกำรเสนอใหสิ้ทธิพิเศษในรูปต่ำง ๆ 

อำทิ เงินสด ทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั กำรดูแลตอ้นรับ กำรท่องเท่ียว-สันทนำกำร หรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อ
เป็นสินน ้ำใจ เป็นกำรจูงใจ เป็นกำรตอบแทน หรือเพื่อสร้ำงสัมพนัธภำพท่ีดี รวมทั้งพฤติกำรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเขำ้ข่ำย
กำร คอร์รัปชนั เช่น กำรเล่นพรรคเล่นพวก กำรใหข้อ้มูลภำยในหรือควำมช่วยเหลือพิเศษโดยมิชอบ กำรสมยอม
กนั (ฮั้ว) เป็นตน้

”พนักงานรัฐ/เจ้าหน้าทีรั่ฐ” หมำยถึง ผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ขำ้รำชกำรหรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ินซ่ึง
มีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ พนกังำน ลูกจำ้ง หรือผูท่ี้ปฏิบติังำนในรัฐวสิำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐ, 
ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินและสมำชิกสภำทอ้งถ่ินซ่ึงมิใช่ผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง, เจำ้พนกังำนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี รวมถึงคณะกรรมกำร และบุคคลหรือคณะบุคคล ซ่ึงใชอ้  ำนำจ หรือไดรั้บมอบหมำยให้
ใชอ้  ำนำจทำงกำรปกครองของรัฐในกำรด ำเนินกำรหรือกิจกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงตำมกฎหมำย

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมำยถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ผูถื้อหุน้ พนกังำน ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี คู่แข่งทำงกำรคำ้ ภำครัฐ 
ตลอดจนองคก์รอ่ืนๆ ในสังคม เช่น ชุมชนทอ้งถ่ิน

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมำยถึง กำรช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือในรูปแบบอ่ืน ไม่วำ่จะโดยตรงหรือ
โดยออ้ม เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง เช่น กำรใหกู้เ้งิน กำรใหส่ิ้งของหรือบริกำร กำรโฆษณำสนบัสนุน
พรรคกำรเมือง กำรบริจำคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ขององคก์รท่ีมีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคกำรเมืองใน
ลกัษณะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนในทำงมิชอบ เป็นตน้

“ค่าอ านวยความสะดวก” หมำยถึง ค่ำใชจ่้ำยจ ำนวนเล็กนอ้ยท่ีจ่ำยแก่เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐอยำ่งไม่เป็นทำงกำร 
และเป็นกำรใหเ้พียงเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร หรือเป็นกำรกระตุน้ให้
ด ำเนินกำรรวดเร็วข้ึน โดย กระบวนกำรนั้นไม่ตอ้งอำศยัดุลพินิจของเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ และเป็นกำรกระท ำอนัชอบ
ดว้ยหนำ้ท่ี ของเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐผูน้ั้น รวมทั้งเป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะไดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ เช่น กำรขอ
ใบอนุญำต กำรขอหนงัสือรับรอง และกำรไดรั้บกำรบริกำรสำธำรณะ เป็นตน้

“บุคลากรของบริษัทฯ” หมำยถึง กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของบริษทัฯ
“บุคคลทีม่ีความเกีย่วข้องกบับริษัทฯ” หมำยถึง ลูกจำ้ง ตวัแทน ท่ีปรึกษำ หรือบุคคลใด ซ่ึงกระท ำกำรเพื่อ

หรือในนำมของบริษทัฯ ไม่วำ่จะมีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรนั้นหรือไม่ก็ตำม ขอบเขตของนโยบำย
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ

1. คณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีและรับผดิชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลให้มีระบบท่ี
สนบัสนุนกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ฝ่ำยบริหำรไดต้ระหนกัและให้
ควำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร และก ำหนดใหมี้กำร
ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยทุก ๆ 1 ปี

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ท่ีและรับผดิชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและ
บญัชี ระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบริหำรควำมเส่ียงใหม้ัน่ใจวำ่เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุมเหมำะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภำพ

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหนำ้ท่ีท ำกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีอำจ
เกิดข้ึนในแต่ละกระบวนกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ เช่น งำนขำยและกำรตลำด งำนจดัซ้ือ กำรท ำสัญญำ
ต่ำงๆ กำรบริกำรงำนทรัพยำกรมนุษย ์กำรเงินและบญัชี เป็นตน้ รวมถึงกำรหำวธีิกำรแกไ้ขท่ี
เหมำะสม

4. คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรรองผูอ้  ำนวยกำร และ ผูบ้ริหำร มีหนำ้ท่ีและรับผดิชอบในกำร
ก ำหนดใหมี้ระบบและใหก้ำรส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชนั เพื่อส่ือสำรไปยงั
พนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย รวมทั้ง ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย

5. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร มีหนำ้ท่ีและรับผดิชอบในกำรดูแล ใหค้  ำปรึกษำ ติดตำม 
ตรวจสอบ และสอบทำนกำรปฏิบติังำนวำ่ เป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบติั
ระเบียบปฏิบติั และกฎหมำยต่ำง ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีระบบควบคุมท่ีมีควำมเหมำะสมและเพียงพอ
ต่อควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชนัท่ีอำจเกิดข้ึน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)

5

6



แนวปฏบิัตกิารต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1) กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือส่ิงของท่ีไม่

สมควร ไม่สุจริต หรือเกินปกติวสิัยจำกผูเ้ก่ียวขอ้งในกิจกำรของบริษทั
2) กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ ส่ิงของ หรือประโยชน์

อ่ืนใด จำกบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีร่วมท ำธุรกิจดว้ย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกร้อง หรือรับเพื่อตนเอง
หรือผูอ่ื้น ท่ีส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ/ละเวน้ปฏิบัติหน้ำท่ีในทำงมิชอบ หรือกระท ำผิด
กฎหมำย

3) ห้ำมให้ เสนอท่ีจะให้ หรือรับกำรบริจำคหรือสนับสนุนเงินหรือส่ิงของ ประโยชน์อ่ืนใดแก่
บุคคลภำยนอก  อำทิ เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ นำยหนำ้ ตวัแทน คู่คำ้ ลูกคำ้ หรือผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ เป็น
ตน้ ท่ีมีเจตนำชกัน ำให้บุคคลนั้นกระท ำหรือละเวน้กำรกระท ำท่ีเป็นกำรผิดต่อกฎหมำย หรือโดย
มิชอบต่อต ำแหน่งหนำ้ท่ีของบุคคลนั้น หรือเพื่อก่อให้เกิดกำรไดเ้ปรียบหรือแลกเปล่ียนกบัสิทธิ
พิเศษท่ีไม่ควรได้ กำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและ
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยตอ้งมัน่ใจว่ำเงินบริจำคหรือเงินสนบัสนุนไม่ได้ถูกน ำไปใช้เพื่อเป็น
ขอ้อำ้งในกำรติดสินบน

4) กรณีท่ีนิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับริษทั ให้ส่ิงของหรือผลประโยชน์
แก่ผูบ้ริหำรหรือพนักงำนเพื่อเป็นสินน ้ ำใจ ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนตอ้งใช้ดุลยพินิจ พิจำรณำถึง
ควำมเหมำะสม สมควรหรือ/และถูกต้องด้วย โดยค ำนึงถึงกฎระเบียบของทำงรำชกำร หำก
ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนไม่รับแลว้จะเป็นกำรเสียน ้ำใจ และกระทบต่อควำมสัมพนัธ์ท่ีดี ทำงธุรกิจก็
ใหรั้บได ้แต่ตอ้งมีมูลค่ำไม่เกินขอ้หำ้มท่ีเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐพึงรับได้

5) กำรรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรจะเป็นกำรรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยจรรยำ อำจ
เป็นกำรรับจำกผูเ้ก่ียวขอ้ง คนรู้จกั กำรรับควรรับในลกัษณะท่ีเป็นกำรทัว่ไป ไม่เฉพำะเจำะจง 
มูลค่ำพอสมควร ไม่เป็นกำรรับทรัพยสิ์นอยำ่งผิดกฎหมำย และของขวญั หรือทรัพยสิ์นนั้นตอ้ง
ไม่ใช่ส่ิงผดิกฎหมำย

6) หำ้มบุคลำกรของบริษทัและครอบครัว  เรียกร้อง หรือรับของขวญั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด
จำก ผูรั้บเหมำ ผูรั้บเหมำช่วง ลูกคำ้ คู่คำ้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัไม่ว่ำกรณีใด 
อนัอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมล ำเอียง หรือล ำบำกใจ หรือเป็น
ผลประโยชน์ขดักนัได้
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แนวปฏบิตักิารต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. บุคลำกรของบริษทั ตอ้งไม่ให้สิบบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัแก่

บุคลำกรของบริษทัเองหรือบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ กำรให้ ของขวญั 
ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ตอ้งให้แน่ใจ
วำ่กำรใหน้ั้นไม่ขดัต่อกฎหมำยและจำรีตประเพณีทอ้งถ่ิน

8. ไม่พึงกระท ำกำรให้และรับของขวัญซ่ึงมีมูลค่ำเกินกว่ำปกติท่ีวิญญูชนพึงให้กันระหว่ำง
ผูบ้งัคบับญัชำและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ไม่วำ่โอกำสใดๆ ก็ตำม

9. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตลอดจนครอบครัว ตอ้งหลีกเล่ียงกำรให้หรือรับส่ิงของ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจำกคู่คำ้หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ยกเวน้แต่เพื่อประโยชน์ ใน
กำรดำเนินธุรกิจตำมปกติ หรือในเทศกำลหรือประเพณีนิยม

10 กำรด ำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ เอกชนทั้ ง
ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ ตอ้งด ำเนินไปอยำ่งโปร่งใส เป็นธรรม ถูกตอ้งตำมกฎหมำยของ
ไทย และกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีบริษทัฯ ติดต่อธุรกิจดว้ย รวมทั้งจะปฏิบติัตำมกฎหมำยต่อตำ้น
กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกทอ้งถ่ินท่ีบริษทัฯ มีกำรท ำกิจกำรอยู่

11 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจกบัลูกคำ้ คู่คำ้ ผูรั้บเหมำ บุคคลหรือ
นิติบุคคลท่ีร่วมท ำธุรกิจด้วยว่ำ บริษทัไม่สนับสนุนกำรกระท ำอนัใดๆ ท่ีเข้ำข่ำยกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ และจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชัน่ ไม่วำ่ดว้ยกำรเรียก รับ และจ่ำยสินบนทุก
รูปแบบ และ หำกพบกำรกระท ำดงักล่ำวตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทรำบทนัที

12 บริษทัฯ ก ำหนดให้นโยบำยน้ี ใชป้ฏิบติักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัอ่ืน ท่ีบริษทัฯ มี
อ ำนำจในกำรควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ

13 กรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำน ท่ีไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยน้ี ถือเป็นกำรท ำผิดวินัย ตำม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และ หำกกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยน้ี เป็นกำรกระท ำท่ี
ผิดกฎหมำย บริษทัฯจะแจ้งเจำ้หน้ำท่ีผูมี้อ  ำนำจบงัคบัใช้กฎหมำยด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกับ
ผูก้ระท ำควำมผดินั้นต่อไป
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ข้อก าหนดในการด าเนินการ
1. นโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชนัน้ี ใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่กำรสรรหำ
หรือกำร คดัเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนพนกังำน และ
กำรใหผ้ลตอบแทน โดยก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทุกระดบัส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจ กบัพนกังำนเพื่อใชใ้น
กิจกรรมทำงธุรกิจท่ีอยูใ่นควำมรับผดิชอบ และควบคุมดูแลกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ
2. กำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชนัใหใ้ชแ้นวปฏิบติัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มือ
จรรยำบรรณ บริษทัฯ คู่มือบรรษทัภิบำล นโยบำยและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ รวมทั้ง
ระเบียบ และคู่มือปฏิบติังำน ของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทำงปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทัฯ จะก ำหนด
ข้ึนต่อไป
3. เพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีมีควำมเส่ียงสูงกบักำรเกิดคอร์รัปชนั บุคลำกรของ
บริษทัฯตอ้ง ปฏิบติัดว้ยควำมระมดัระวงั และเป็นไปตำมจรรยำบรรณบริษทัฯ และแนวปฏิบติั ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี

3.1 ของก านัลและการเลีย้งรับรอง (Gift and Hospitality)
กำรให ้มอบ หรือรับ ของก ำนลั กำรเล้ียงรับรอง ใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในจรรยำบรรณบริษทัฯ 

3.2  เงินบริจาคเพ่ือการกุศล (Donations) หรือเงินสนับสนุน (Sponsorships)
กำรใหห้รือรับเงินบริจำค หรือเงินสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอยำ่งโปร่งใสและถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยตอ้ง
มัน่ใจวำ่เงินบริจำค หรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กน ำไปใชน้ ำไปใช ้เพื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรติด สินบน 

3.3 การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment)
หำ้มจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัพนกังำนรัฐ 

3.4 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
(1) บริษทัฯ วำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรฝึกใฝ่หรือสนบัสนุนดำ้นกำรเงิน
หรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคกำรเมือง กลุ่มแนวร่วมทำงกำรเมือง ผูมี้อ  ำนำจทำงกำรเมืองหรือ ผูล้งสมคัรรับ
เลือกตั้ งทำงกำรเมือง ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้ งในระดับท้องถ่ิน ระดับ ภูมิภำค หรือ
ระดบัประเทศ 
(2) บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณบริษทัฯ ในเร่ืองกำรด ำเนินกำรด้ำน กำรเมือง
อยำ่งเคร่งครัด 

บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)
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ข้อก าหนดในการด าเนินการ
3.5 การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าทีรั่ฐ (Revolving Door)

หำ้มจำ้งพนกังำนรัฐ/เจำ้หนำ้ท่ีรัฐ เขำ้ท ำงำนท่ีก่อใหเ้กิดกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือท ำ หนำ้ท่ีก ำกบั
ดูแลอยำ่งไม่เป็นกลำง เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่บริษทัฯ

3.6 ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิและการจัดซ้ือจัดจ้างกบัภาครัฐ
หำ้มใหห้รือรับสินบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุกชนิด และกำรติดต่องำนกบัภำครัฐจะตอ้งเป็นไปอยำ่ง
โปร่งใส ซ่ือสัตย ์และตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง

การส่ือสารและการอบรม
1. บริษทัฯ จดัใหมี้กำรส่ือสำรและเผยแพร่นโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชนัใหบุ้คลำกรของบริษทัฯ 

ผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรปฐมนิเทศกรรมกำรและพนกังำนใหม่ กำรอบรมหรือสัมมนำ กำรประชำสัมพนัธ์
ภำยในบริเวณท่ีท ำงำนนและ ผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ ของบริษทัฯ รวมถึงกำรส่ือสำรเป็นระยะให้
บุคลำกรของบริษทัฯ ทรำบถึงรูปแบบกำร ทุจริตคอร์รัปชนัต่ำง ๆ ควำมเส่ียงจำกกำรมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำร
ทุจริตคอร์รัปชนั และวธีิกำรแจง้เบำะแสเพื่อให ้รับทรำบและน ำไปปฏิบติั

2. บริษทัฯ ส่ือสำรและเผยแพร่นโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชนั รวมถึงช่องทำงกำรแจง้เบำะแส 
ขอ้มูล หรือขอ้ ร้องเรียนไปยงัสำธำรณชน บริษทัยอ่ย และผูมี้ส่วนไดเ้สียผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เวบ็ไซต ์
รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี เป็นตน้ เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจและสนบัสนุนในเร่ืองกำร
ต่อตำ้นคอร์รัปชนั

3. หำกบุคลำกรของบริษทัฯ มีขอ้สงสัยใด ๆ เก่ียวกบันโยบำยน้ี สำมำรถสอบถำมผูบ้งัคบับญัชำ 
ผูจ้ดักำรทัว่ไปอำวโุส ฝ่ำยบริหำรบญัชีและกำรเงิน, เลขำนุกำรบริษทั/ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยกฎหมำย หรือ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บทลงโทษ

บุคคลำกรของบริษทัฯ ท่ีกระท ำคอร์รัปชนั เป็นกำรกระท ำผดิจรรยำบรรณบริษทัฯ ซ่ึงจะตอ้ง
ไดรั้บกำรพิจำรณำ โทษทำงวนิยัตำมระเบียบท่ีบริษทัฯ ก ำหนดไว ้นอกจำกน้ี อำจจะไดรั้บโทษตำมกฎหมำย 
หำกกำรกระท ำนั้นผดิ กฎหมำย
มำตรกำรและช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน (Whistleblowing)

บริษทัฯ ก ำหนดกลไกในกำรแจง้เบำะแส กำรรับเร่ืองร้องเรียน และกำรด ำเนินกำรกรณีท่ี
เก่ียวกบักำรกระท ำผดิ กฎหมำย กฎระเบียบและจรรยำบรรณบริษทัฯ หรือพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตคอร์
รัปชนัของบุคลำกรของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงมำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมแก่ผูแ้จง้เบำะแส ตำม Whistleblowing 
Policy เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบติัท่ี ชดัเจน และท ำใหก้ำรรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ

บริษทั ศูนย์บริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน)
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Extended

Re-certification

Certified Company

เป้าหมาย และ แผนการด าเนินงาน
การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน

:- การผลกัดนัให้คู่ค้าในห่วง
โซ่ธุรกจิด าเนินนโยบายและ
แนวปฏิบัตทิี่จะไม่มีส่วน
เกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน

:- ทบทวน ปรับปรุง เพ่ือย่ืนขอต่อ
อายุใบรับรองการเป็นสมาชิกฯ
(ก่อนวนัหมดอายุล่วงหน้า 3 เดือน) 

:-ได้รับการรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต 
เม่ือวนัที่ 4 ก.พ. 2562
(คร้ังที่ 2)
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SSSC  ANTI  CORRUPTION

SSSC  รวมใจ  รวมพลงั
ร่วมต้านการทุจริต  คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ
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