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การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ  ากดั (มหาชน) มุ่งมัน่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  อีกทั้ง บริษทัยงัให้
ความส าคญัในการสร้างและสนับสนุนให้มีวฒันธรรมดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้เกิดข้ึนใน
องค์กรเพื่อให้กรรมการและพนกังานทุกคนถือปฏิบติัและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดเป็นส าคญั 
ดังนั้น บริษทัจึงได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ ดว้ยตระหนกัดีถึงภยัร้ายแรงของการคอร์รัปชัน่ท่ีท าลายการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม 
ทั้งยงัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษกิจและสังคม 

เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทได้มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และการ
ด าเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่กบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจ บริษทัจึงไดจ้ดัท า 
“นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนใน
การด าเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องคก์รแห่งความย ัง่ยนื  
                     
ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน  

คอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้
ค  ามัน่สัญญา การยอมรับ การชกัจูงสู่การกระท าท่ีผิดกฏหมาย มอบให้ค  ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึง
เงิน ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท า
หรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีอนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับ
บริษทัโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้
แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีต
ทางการคา้ ใหก้ระท าได ้ 
 
1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน  

บริษทัฯ ถือวา่การคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงผิดกฎหมายและท าลายความน่าเช่ือถือของการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ จึงถือมีนโยบายท่ีจะต่อตา้นคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกส่วนท่ีเก่ียวข้องกับบริษทั เพื่อมิให้มีผลเสียหาย

เกิดข้ึนต่อบริษทัฯ และสังคม โดยให้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ภายใตก้รอบการ

บริหารจัดการ  ของการมีจริยธรรมท่ีดี  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะ
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กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตภายในบริษทั รวมถึงการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

บริษทัจึงก าหนดนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ไว ้ดงัน้ี 

-ห้าม  กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  เรียก  หรือรับผลประโยชน์หรือ
ทรัพยสิ์นท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติั หรือการละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีในความรับผิดชอบของตวัเอง
ในทางมิชอบ หรืออาจท าใหบ้ริษทัฯ เสียผลประโยชน์นั้น ๆ ได ้ 

- ห้าม กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  เสนอหรือให้ผลประโยชน์หรือ
ทรัพยสิ์นใดๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลผูน้ั้นกระท าส่ิงใดๆ หรือละเวน้การกระท าส่ิง
ใดๆ ผดิกฎหมายหรือโดยไม่ชอบในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตน  

- ในกรณีท่ีมีการกระท าอนัถือเป็นการทุจริตเกิดข้ึนบริษทัฯ ถือวา่เป็นการกระท าท่ีร้ายแรง 
และจะพิจารณา ด าเนินการต่อบุคคลผูน้ั้นตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด  
 
2. หน้าที่และความรับผดิชอบ  

2.1 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบั
ดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้
ตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงาน
ทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้
มัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ  

2.3 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดให้มี
ระบบและให้การส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานท่ี
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนด ของกฎหมาย  

2.4 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน
การปฏิบติังานวา่เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั 
กฎหมายและ ข้อก าหนดของ หน่วยงานก ากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
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2.5 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด หากกรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน ไม่ไดป้ฏิบติัตามนโยบายน้ี 
จะตอ้งไดรั้บบทลงโทษทางวินยั  
 
3. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
          3.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ของบริษทัทุกระดับต้องถือปฏิบติัตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน่และจรรยาบรรณบริษทัอยา่งเคร่งครัด โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ ไม่
วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

           3.2 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการ
กระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสัย หรือขอ้ซักถามให้
ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีก าหนดใหท้ าหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการติดตาม การปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณของ บริษทั ผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้ 

            3.3 บริษทัให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชั่นท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่  

            3.4 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ท่ีกระท าการคอร์รัปชัน่ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ
บริษทั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้  

            3.5 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ และท าความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืน
ท่ีตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ี  

           3.6 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษทัตอ้งไม่เรียกร้อง ด าเนินการหรือ ยอมรับการ
คอร์รัปชัน่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว พวกพอ้ง และคนรู้จกั  
 
4. แนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัของก านัล การเลีย้งรับรองและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
              บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่มอบหรือรับของขวญัในรูปแบบใดๆ หรือท่ีเป็นเงินสดกบัผูท่ี้ท  า
ธุรกิจกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเวน้แต่ การให ้และการเล้ียงรับรองตามประเพณีนิยมท่ีอยูใ่นเกณฑ์
พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูท้  าธุรกิจ โดยไม่หวงัท่ีจะไดรั้บการบริการหรือส่ิงตอบ
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แทนโดยเฉพาะเจาะจงท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ การใหห้รือรับของขวญัและการ
เล้ียงรับรองควรอยูใ่นเกณฑด์งัน้ี 
            -ตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยมซ่ึงมีธรรมเนียมปฏิบติัอยู ่ 

            -ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั และเป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายของ
บริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  

            -การให้หรือรับ ของขวัญ ต้องมีมูลค่าไม่ เ กิน 3 ,000 บาท และให้พนักงานรายงาน

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น โดยท าบนัทึก  ควบคุมในแบบฟอร์ม “รายงานการใหห้รือ รับของขวญั 

ของก านัล หรือ ประโยชน์อ่ืนใด” และให้ผูมี้อ  านาจหรือผูบ้งัคบับญัชา อนุมติั ตามวงเงินอ านาจ

อนุมัติ พร้อมจัดท ารายงานสรุปประจ าไตรมาส และประจ าปี  และทุกไตรมาสให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในตรวจเช็คเป็นประจ า 

             -การเล้ียงรับรอง  ตามประเพณีนิยมท่ีอยูใ่นเกณฑพ์อสมควร เพื่อรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ผูท้  าธุรกิจ โดยไม่หวงัท่ีจะไดรั้บการบริการหรือส่ิงตอบ โดยให้ผูมี้อ  านาจหรือผูบ้งัคบับญัชา อนุมติั 

ตามวงเงินอ านาจอนุมติั  พร้อมจดัท ารายงานสรุปประจ าไตรมาส และประจ าปี  และทุกไตรมาสให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจเช็คเป็นประจ า 

            -กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือ ประโยชน์ตอบแทนใดๆ  เป็นการ
ส่วนตวัจากลูกคา้ คู่คา้ ของบริษทัหรือจากบุคคลใดอนัเน่ืองจาก การท างานในนามบริษทั  

           -กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะตอ้งไม่ให้กู ้หรือกู้ยืมเงินหรือเร่ียไรเงิน ส่ิงของจาก
ลูกคา้หรือ ผูท้  าธุรกิจกบับริษทั เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของ
ลูกคา้ ของธนาคารหรือสถาบนัการเงินดงักล่าว  

            -บริษทัไม่มีนโยบายเสนอเงิน ส่ิงจูงใจของก านลั สิทธิ ประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่
ลูกคา้ คู่คา้ของบริษทั หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงธุรกิจ ยกเวน้การให้การ
เล้ียงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการคา้ และโครงการส่งเสริมการขายของบริษทั  
 
5. แนวทางการปฎบิัติเกี่ยวกับการบริจาคการบริจาค  

5.1 วตัถุประสงค ์ 
                 เพื่อส่งเสริมและพฒันาเยาวชนท่ีด้อยโอกาสให้มีพื้นฐานการศึกษาท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและสติปัญญาเพื่อสร้างเสริมเยาวชนให้มีอาชีพท่ีเหมาะสมกบัท้องถ่ินนั้นๆ และ
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ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวงัผลประโยชน์ตอบแทน บริษทัจึงก าหนดนโยบายและ
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้
ดงัต่อไปน้ี  
                 5.1.1 ตอ้งพิสูจน์ไดว้า่มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดงักล่าวจริง และมีการ
ด าเนินการเพื่อสนบัสนุนให้วตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมอยา่งแทจ้ริง 
                 5.1.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ 

5.2 แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัเงินบริจาคเพื่อการกุศล  
                    5.2.1 บริษทั ใชค้วามระมดัระวงัในการบริจาคท่ีเกิดข้ึนจากค าขอร้องหรือ ค าช้ีแนะ
หรือการแนะน าของเจา้หน้าท่ีของรัฐหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพราะการจ่ายเงินบริจาคแก่องค์กร
ดงักล่าว อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการให้สินบนทางออ้มเพื่อท่ีจะไดรั้บหรือรักษาไวซ่ึ้งสัญญาธุรกิจ 
การอนุญาตของรัฐบาล  ข้อวินิจฉัยท่ีท าให้ได้ประโยชน์ด้านภาษีหรือศุลกากร  หรือเกิดความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  
                     5.2.2 บริษัท มีการจัดท าแผนงาน  โดยการก าหนดวตัถุประสงค์ จ านวณเงินท่ี
บริจาค องคก์รท่ีตอ้งการบริจาค ผา่นผูท่ี้รับผดิชอบอนุมติัก่อนเสนอผูบ้ริหารอนุมติั  

                     5.2.3 การบริจาคเงินตอ้งได้รับการอนุมติัจากผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทั  โดย
เป็นไปตามหลกัปฏิบติัในมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตอ้งรับใบเสร็จท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง
ทุกคร้ัง  

วตัถุประสงค์ของการบริจาค มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมและพฒันาเยาวชนท่ีด้อยโอกาสให้มี
พื้นฐานการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและสติปัญญาเพื่อสร้างเสริมเยาวชนให้มีอาชีพท่ี
เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินนั้นๆ และด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์  โดยไม่หวงัผลประโยชน์ตอบ
แทน  

 
6. แนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัเงินสนับสนุน  

เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึงเงินท่ีจ่ายไปโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจ ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ ซ่ึงมีความเส่ียงเน่ืองจากเป็นการจ่ายเงินส าหรับการ
บริการหรือผลประโยชน์ท่ียากต่อการวดัผลและติดตาม เงินสนบัสนุนอาจถูกเช่ือมโยงไปเก่ียวขอ้ง
กับการคอร์รัปชั่น ดังนั้ นบริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เก่ียวกับเงินสนับสนุน 
กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลท่ีไดรั้บไวด้งัต่อไปน้ี  



 

 

บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) 2525  อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ10110 โทร 02 033 0901-08 โทรสาร 02 033 0909 ทะเบียนเลขท่ี 0107552000049 

8 

 

6.1 ตอ้งพิสูจน์ไดผู้ข้อเงินสนบัสนุนไดท้ ากิจกรรมตามโครงการดงักล่าวจริง และเป็นการ
ด าเนินการเพื่อสนบัสนุนให้วตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมอยา่งแทจ้ริง ไมไ้ดแ้อบอา้งเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ม หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

6.2 ตอ้งพิสูจน์ไดว้า่การใหเ้งินสนบัสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงิน
ได้ เช่น การให้ท่ีพกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั
บุคคลใด หรือหน่วยงานใดยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป  

6.3 บริษทั ใช้ความระมดัระวงัการให้เงินสนบัสนุน ท่ีเกิดข้ึนจากค าขอร้องหรือ ค าช้ีแนะ
หรือการแนะน าของเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพราะการจ่ายเงินสนบัสนุนแก่องคก์ร
ดงักล่าว อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการให้สินบนทางออ้มเพื่อท่ีจะไดรั้บหรือรักษาไวซ่ึ้งสัญญาธุรกิจ 
การอนุญาตของรัฐบาล  ข้อวินิจฉัยท่ีท าให้ได้ประโยชน์ด้านภาษีหรือศุลกากร  หรือเกิดความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  

6.4 บริษทัมีการจดัท าแผนงาน โดยการก าหนดวตัถุประสงค ์จ านวณเงินท่ีบริจาค องคก์รท่ี
ตอ้งการบริจาค ผา่นผูท่ี้รับผดิชอบอนุมติัก่อนเสนอผูบ้ริหารอนุมติั  

6.5 การสนบัสนุนเงินตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั โดยเป็นไปตาม
หลกัปฏิบติัในมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่องคก์รการกุศลต่างๆ นั้นเป็นองคก์รตามรายช่ือ
ท่ีระบุโดยกรมสรรพากรหรือกระทรวงการคลงั ตอ้งรับใบเสร็จท่ีชดัเจนและถูกตอ้งทุกคร้ัง  

 
7. นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมือง  

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนบัสนุนทางการเงิน ส่ิงของ และ/หรือ
การเขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของ
บริษทัเพื่อให้ได้มาซ่ึงความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการท่ีพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพยสิ์น 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง  
              บริษทัมีนโยบายท่ีชดัเจนท่ีจะไม่สนบัสนุนทางการเมือง กบัพรรคการเมือง เจา้หนา้ท่ีของ
พรรคการเมือง ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง องคก์รหรือบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการเมือง ทั้งโดยตรง
หรือโดยออ้ม เวน้แต่เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั  

7.1 บริษทัห้ามมิให้พนักงานให้ใช้สินทรัพย์ของบริษทัเพื่อให้สนับสนุนทางการเมือง  
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือกลุ่มพลงัใดกลุ่ม พลงัหน่ึง เพื่อแลกกบัสิทธิพิเศษหรือ
ผลประโยชน์อนัมิชอบ ทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม 
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7.2 พนกังานมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมือง ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ และกฏหมาย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในระบบอบประขาธิปไตยท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองได ้โดยใชท้รัพยากร
และเวลาของพนกังาน 

7.3  กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความคิดเห็น
ใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจวา่บริษทัมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือให้การสนบัสนุนพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหน่ึง หรือกลุ่มพลงัใด กลุ่มพลงัหน่ึง อนัอาจน าไปสู่ความไม่สามคัคีปรองดองภายใน
บริษทั และประเทศชาติ 

 
8. รายงานการคอร์รัปช่ัน  
                 พนกังานทุกคน เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ตอ้งแจง้
ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ต่างๆหากมีขอ้สงสัย หรือขอ้ซกัถามให้ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตาม การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  บริษทัเชาว์ สตีล อินดัสทร้ี จ ากัด 
(มหาชน) ผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้ 
                  บริษทัฯ ให้ค  ามัน่สัญญากบัพนกังานทุกคนว่า พนกังานจะไดรั้บการปกป้องให้พน้จาก
การแก้แคน้ตอบแทนในการรายงานท่ีได้ท าข้ึนโดยสุจริตการส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มูล และ
ส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้
เสียในกลุ่มต่างๆ ไดรั้บทราบ โดยผา่นช่องทางดงัน้ี การฝึกอบรมพนกังานใหม่ ข่าวสารบริษทั เชาว ์
สตีล อินดสัทร้ี บอร์ดประชาสัมพนัธ์ รายงานประจ าปี และวธีิอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม  
                  บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ผา่นทาง รายงาน
ประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) เวบ็ไซด์ (Website) ของบริษทั หรือวิธีอ่ืนๆ ตาม
เหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษทัมีการด าเนินงานเก่ียวกบัมาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได้บริษทัฯ จะมีการทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น
อยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์กฏหมาย และแนวทางปฏิบติัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
9. ช่องทางการร้องเรียน /แจ้งเบาะแส  
          บริษทั ไดก้ าหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแส จากการกระท าผิดกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณหรือละเมิดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือพฤติกรรมท่ีอาจ ส่อถึงการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงพนกังาน ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

9.1 วตัถุประสงค ์ 
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         เพื่อส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนักงาน ด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษทั 
โดยบริษทัฯ คาดหวงัให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบติัท่ีขดั หรือสงสัยว่าจะขดัต่อเร่ือง
ดงักล่าวให้บริษทัฯ รับทราบ ทางบริษทัฯ จะไดป้รับปรุงแกไ้ข หรือด าเนินการให้เกิดความถูกตอ้ง 
เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรมและเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ท่ีมีการให้ความคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานก ากบัดูแลดว้ย ซ่ึงเป็นหลกัการท่ี
บริษทัฯนามาใชป้ฏิบติั  
 

9.2 ขอบเขตการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน  
             เม่ือมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการกระท าน่าสงสัยว่าฝ่าฝืนหลกัปฏิบติัท่ีดี ดงัเร่ือง การฝ่าฝืน
การปฏิบติัตามหลกัการและแนวปฏิบติัของนโยบายการก ากบัดูกิจการท่ีดี และนโยบายการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั และการไดรั้บความไม่เป็นธรรมใน
การปฏิบติังาน  

9.3 ช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน สามารถแจง้ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 
               - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                  - เบอร์โทรศพัท ์02-0330910-14  ต่อ 241 
                     - E-Mail Address : Audit_Com@Chowsteel.com 

                  - จดหมาย จ่าหนา้ ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีอยูข่องบริษทั  
และจะน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสเพื่อพิจารณา และแจ้งท่ี ประชุม
คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

9.4 เง่ือนไขและการพิจารณาเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน  
            รายละเอียดของเบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน ตอ้งเป็นความจริง มีความ ชดัเจน หรือพอท่ีจะน า
สืบหาขอ้มูลท่ีไดรั้บจะถือเป็นความลบั และไม่มีการเปิดเผยช่ือผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียนต่อ
สาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอมผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน จะไดรั้บความคุม้ครอง 
สิทธิไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือบุคคลภายนอก ผู ้รับข้อร้องเรียน และผู ้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
กระบวนการ การตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าท่ี
จ  าเป็นโดยค านึงถึงความปลอดภยั 

9.5 ขั้นตอนการด าเนินการ  
             9.5.1 เม่ือลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนแลว้ ให้ก าหนดชั้นความลบัตามเน้ือหาของ
เร่ือง และด าเนินการ โดยส่งให้ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนด าเนินการหาขอ้เท็จจริง และสั่งการตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีมี ส่งส าเนาเร่ืองให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเบ้ืองต้น เพื่อเตรียมให้ค  าแนะน าการ 
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ด าเนินการด้านระเบียบวินัย หรืออ่ืน ๆ และส่งส าเนาเร่ืองให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเร่ือง เป็นประจ าทุกไตรมาส 
               9.5.2 การรวบรวมข้อเท็จจริงและสั่งการผู ้ดูแลเร่ืองร้องเรียน ด าเนินการหา
ขอ้เทจ็จริง และให้ขอ้แนะน าผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหมี้การประพฤติ หรือปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป หากตอ้งมี
การลงโทษทางวินัยควรปรึกษากบัฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบ
บริษทัได้และให้ส่งขอ้เท็จจริง ผลการด าเนินการและการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดับขั้นเพื่อทราบหรือ
พิจารณาสั่งการ  

  9.5.3 กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ม่ระบุช่ือ และไม่สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมได้
เพียงพอ ให้ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูล และความเห็นเก่ียวกบัเร่ือง
ร้องเรียนนั้นไปท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยผ่านผูบ้ ังคบับญัชา ตามล าดับขั้น เพื่อขอแนว
ทางการด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป หากเห็นว่า ไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ร้องเรียนได้ ข้อ
ร้องเรียนนั้นจะถูกปิดเร่ืองไป และให้ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนส่งส าเนาให้ผูป้ระสานงานเร่ืองร้องเรียน
ทราบ เพื่อรายงานแก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป หากผูดู้แลเร่ือง
ร้องเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้ พบวา่ ผูถู้กร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากความ
เขา้ใจผิด หรือไดใ้ห้ขอ้แนะน าแก่ผูถู้กร้องเรียน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มีการประพฤติหรือปฏิบติัท่ี
เหมาะสมแลว้ และพิจารณาเห็นวา่ ควรให้ปิดเร่ืองโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน 
เสนอเร่ืองดังกล่าว แก่ผู ้บัคับบัญชาล าดับเหนือ เพื่อขออนุมัติปิดเร่ืองและส าเนาเร่ืองให้ผู ้
ประสานงานเร่ืองร้องเรียน เพื่อแจง้แก่ผูร้้องเรียนทราบ และรายงานแก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

  9.5.4 การสอบสวนขอ้เท็จจริง ในกรณีท่ีผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน และฝ่ายทรัพยากร
บุคคลเห็นวา่ จะตอ้งมีการลงโทษทางวินยั ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอเร่ืองต่อประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร ใหไ้ดรั้บทราบ และสั่งการ เพื่อด าเนินการตามระเบียบของบริษทัต่อไป  
                     9.5.5 การแจ้งผลสรุปต่อผูร้้องเรียนและการปรับปรุงแก้ไขผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน 
ด าเนินการตามค าสั่งการของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหข้อ้แนะน าในการปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป 
และแจ้งผลการด าเนินการให้ ผูร้้องเรียนทราบ และบนัทึกผลของการด าเนินการเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียนไว ้โดยน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เป็นประจ าทุกไตรมาส 
                    การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทางหากการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน ให้ถอ้ยค า 
หรือให้ขอ้มูลใด ๆ ท่ีพิสูจน์ไดว้่ากระท าโดยไม่สุจริต หรือท าผิดช่องทาง กรณีเป็นพนักงานของ
บริษทัฯ จะไดรั้บการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกท่ีการกระท านั้น ท าให้บริษทัฯ 
ไดรั้บความเสียหาย ทางบริษทัฯ จะพิจารณาด าเนินคดีกบับุคคลนั้น ๆ ดว้ย  
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9.6 มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน  
  9.6.1 บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน และผูถู้ก

ร้องเรียน เป็นความลบั บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความ
เสียหายของผูร้ายงานแหล่งท่ีมาของขอ้มูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บความเสียหาย จะไดรั้บการ
บรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  
                9.6.2 บริษทัใหค้วามคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทั โดยบริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่ลดต าแหน่งหรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้
เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั แมว้่าการกระท านั้น จะท าให้บริษทัสูญเสียทางธุรกิจก็ตาม 
พร้อมกบัไดมี้การส่ือสารให้กบัพนกังานทุกคนทราบเก่ียวกบันโยบายน้ีอย่างชดัเจน โดยการแจง้
ผา่นบอร์ดประชาสัมพนัธ์ แผน่พบั Website รายงานประจ าปี หรือวธีิการอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม
รวมถึงการสอดแทรกไวใ้นกิจกรรมประจ าปี การจดัฝึกอบรมพนกังานเป็นตน้ ทั้งน้ีทุกภาคส่วนใน
บริษทัตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ีอยา่งเคร่งครัด 
 
10. การส่ือสาร  

บริษทัส่ือสารขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้
พนกังาน ผูบ้ริหาร บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ
ได้รับทราบ โดยผ่านการประชุมประจ าเดือนของฝ่ายบริหาร การแจง้ผ่านบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
แผ่นพบั Website รายงานประจ าปี หรือวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ การสอดแทรกใน
การจดักิจกรรมประจ าปี การสอดแทรกในการจดัอบรมใหพ้นกังาน เป็นตน้  
 
11. การเปิดเผยข้อมูล  

บริษทั มีการเปิดเผยขอ้มูลแก่พนกังาน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
และผูเ้ก่ียวขอ้ง ผ่านรายงานประจ าปี (Annual Report), Website ของบริษทั หรือวิธีการอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้มันใจว่าบริษัทฯ และบริษทัย่อย มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้ 
 
12. การบันทกึและเกบ็รักษาข้อมูล  

บริษทั ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัขอ้มูลตามนโยบาย ซ่ึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษา
มาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัใน
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การสร้างระบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจะด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกิจของกลุ่ม
ฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและตน้ทุนของมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมของขอ้มูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมัน่ดงักล่าว จึง
ไดด้ าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบติัดงัน้ี  
              12.1 ก าหนดความรับผิดชอบของผูใ้ช้งานและผู ้ดูแลข้อมูลทั้ งระบบงาน และระบบ
คอมพิวเตอร์ ทั้งหมด  
              12.2 ประเมินความเส่ียงและสร้างระบบควบคุมความเส่ียงให ้เหมาะสมต่อสภาวะแวดลอ้ม
ท่ีมี การเปล่ียนแปลง  
              12.3 สร้างระบบป้องกนัขอ้มูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  
              12.4 สร้างระบบรักษาขอ้มูลเพื่อป้องกนัการเขา้ดูขอ้มูล การแกไ้ข การท างานขอ้มูลโดยมิ
ชอบ ไม่วา่จะเป็นการกระท าโดยอุบติัเหตุ หรือดว้ยความตั้งใจ 
 
13. กระบวนการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน  

บริษทั ไดจ้ดัให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปีจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัฯ ให้ความเป็นอิสระและไม่จ  ากดัขอบเขตแก่ผูต้รวจสอบภายในการ
ปฏิบติังาน นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบบญัชีโดยผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทุกๆไตรมาสและทุก
ปี ตามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
          คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการจดัให้มีการควบคุมเพื่อให้มัน่ใจว่าธุรกิจท่ี
ด าเนินการในขอบเขตท่ีถูกตอ้งเหมาะสม โดยปฏิบติัตามนโยบายและกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ี
บงัคบัใช้กบัธุรกิจนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและตรวจสอบวา่พนกังานไดป้ฏิบติัตาม
นโยบายหรือตามขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคล้องตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีระบุถึงอย่าง
สม ่าเสมอ  

13.1การติดตามและทบทวน  
บริษทั ก าหนดให้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวทางปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอทุก

ปี โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตามโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบในการติดตามและทบทวนการ
ปฏิบติังาน หากมีขอ้สงสัยวา่กิจกรรมท่ีท าหรือรายการธุรกิจใดๆอาจละเมิดนโยบายน้ี หรือละเมิดฎ
หมาย หรือขอ้ก าหนดต่างๆ ตอ้งรายงานขอ้มูลดงักล่าวต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
ตามช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน  
 
14. แนวทางการเปิดเผยและส่ือสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน  
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            14.1 แนวทางการแจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบโดยทัว่ไป  
             14.1.1 การประชาสัมพนัธ์บนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
             14.1.2 การจดัท าแผน่พบัหรือประกาศ เพื่อแจกจ่ายทัว่ไป  
             14.1.3 การประชาสัมพนัธ์ผา่นเครือข่ายในบริษทั เช่น อีเมล ์วารสาร  
                14.1.4 การจดัท าส่ือหรือส่ิงของหรือสัญญลกัษณ์ใด ๆ ท่ีแสดงถึงแนวนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
              14.1.5 การจดักิจกรรมหรือรณรงคร่์วมกนัระหว่างพนกังาน ผูบ้ริหาร บริษทัย่อย 
ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ หรือประชาชนทัว่ไป โดยมีการสอดแทรกวตัถุประสงค์สนบัสนุน
แนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  

14.2 การแจง้ใหลู้กคา้และคู่คา้ทราบ  
             14.2.1 จดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้เป็นเง่ือนไข
หน่ึงในสัญญาธุรกิจระหวา่งบริษทักบัคู่สัญญาหรือลูกคา้ เพื่อเป็นการแจง้ให้ลูกคา้ทราบตั้งแต่วนัท่ี
เร่ิมท าธุรกิจระหว่างกนั ตวัอย่าง ขอ้ความ เช่น ในสัญญาให้บริการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ควรมี
เง่ือนไข “ผูเ้ช่า ” หรือ พนกังานหรือตวัแทนของผูเ้ช่าจะตอ้งไม่เรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสิ์นใดๆ 
จากพนกังานหรือตวัแทนของผูใ้หเ้ช่าเพื่อตดัสินใจเขา้ท าสัญญาธุรกิจหรือเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์กบั
ผูใ้ห้เช่าตามเง่ือนไขของสัญญาน้ี ในกรณีท่ีคู่สัญญาใดพบการกระท าดงักล่าวใหแ้จง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรถึงการกระท านั้นใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบโดยเร็ว และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาธุรกิจหรือสัญญาเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้น โดยมิตอ้งชดใชค้วามเสียหายท่ีอาจมีข้ึน  
              14.2.2 จดัท าสัญลกัษณ์หรือส่ือใดๆ ท่ีแสดงถึงแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ บนส่ิงของเพื่อให้แก่ลูกคา้หรือคู่คา้ เช่น ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือ ในโอกาสทางธุรกิจ 
หรือในการส่งเสริมการจาหน่ายของบริษทั  
              14.2.3 จดัท าจดหมายหรือเอกสารแจง้ให้ลูกคา้และคู่คา้ทุกรายทราบเพื่อส่ือสาร 
นโยบายในเร่ือง การรับ/มอบของขวญั ของแจก การเล้ียงรับรองลูกคา้ การให้การรับรองคู่คา้ การ
รับ/ มอบส่ิงตอบแทน เป็นตน้ โดยกระท าในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือ โอกาสทางธุรกิจ 
             14.3 การส่ือสารใหพ้นกังานทราบ ผูบ้ริหาร กรรมการบริษทั และบริษทัยอ่ย  
               14.3.1 น านโยบายต่าง ๆ ของบริษทั คู่มือมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแสดงเผยแพร่ไวใ้นเคร่ืองมือส่ือสารภายใน ส าหรับพนกังานท่ีไม่ไดอ้ยู่ใน
เครือข่ายหรือไม่ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใชส่ื้อสาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผูด้  าเนินการพิมพแ์จก  
               14.3.2 ติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพนัธ์พนกังาน เก่ียวกบัข่าวสารและนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เพื่อให้พนกังานไดท้ราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ และปฏิบติัในแนวทางท่ี
ถูกตอ้งตรงกนั  
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                 14.3.3 จดัให้มีการพบปะระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังานอยา่งน้อยปี ละ 1 คร้ัง และ
ใชโ้อกาสน้ีในการส่ือสาร ท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งถาม
ตอบขอ้สงสัยในการปฏิบติั ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และหาแนวทางท่ีเหมาะสมร่วมกนั  
                14.3.4 ในการรับสมคัรพนกังาน ตอ้งให้พนกังานใหม่ทราบถึงนโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีบริษทัยดึถืออยู ่ซ่ึงสามารถช้ีแจงไดใ้นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ทั้งของบริษทั  
                14.3.5 จดัให้มีการส่ือสารผ่านช่องทางของบริษทั เช่น บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของ 
บริษทัฯ เป็น ตน้ 
 
15. แนวทางปฏิบัติในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

15.1 บริษทั ได้ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารบุคคลากร และจะพิจารณา
อย่างรอบคอบในการพิจารณาคดัเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือนขั้น
เล่ือนต าแหน่ง หรือการให้ผลตอบแทน ตลอดจนการให้รางวลัต่างๆ ต่อพนกังาน ซ่ึงบริษทัจะได้
ค  านึงถึงการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด  

15.2 บริษทัมีการให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานเก่ียวกบันโยบาย 
และมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอรรัปชัน่ โดยมีการบรรจุไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในหลกั
สุตรการปฐมนิเทศน์พนักงาน ทั้งน้ีบริษทัจะแจง้ให้พนกังานทราบถึงมาตรการต่างๆ ท่ีพนักงาน
ตอ้งปฏิบติัตามพร้อมบทลงโทษ ถา้มีการฝ่าฝืน  

15.3 บริษทัไดมี้การส่ือสารและฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบันโยบาย และมาตรการการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงานเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับมาตรการการต่อต้านการ
คอรรัปชัน่ ของบริษทัฯ  

 
16. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
               บริษทัฯ ก าหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัใน
การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี  

16.1 ก าหนดให้กรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองเก่ียวกบั
การปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษทัฯ ก าหนดข้ึน ซ่ึงรวมถึง
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ จริยธรรม โดยการให้ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน มีส่วนร่วมในการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ แนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ และจรรยาบรรณ/ขอ้พึงปฏิบติัของพนกังาน อยา่งสม ่าเสมอ  

16.2 จดัใหมี้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเส่ียง การก ากบัดูแลกิจการ และให้ขอ้เสนอแนะอย่างต่อเน่ือง โดยด าเนินการตรวจสอบตาม



 

 

บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทร้ี จ ากดั (มหาชน) 2525  อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ10110 โทร 02 033 0901-08 โทรสาร 02 033 0909 ทะเบียนเลขท่ี 0107552000049 
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แผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการ
ตรวจสอบท่ีมีนยัส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

16.3 ก าหนดให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและ
ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน่อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การนามาตรการต่อตา้นการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการ
ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ
หารความเส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามล าดบั อยา่งทนัเวลาและสม ่าเสมอ  

 
17. การก ากบัติดตามและสอบทาน 
                  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัจะทบทวนนโยบายฉบบัน้ีและเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาอนุมติั หากมีการเปล่ียนแปลง รวมทั้ง ก ากบัและติดตามการน านโยบายฉบบัน้ีไป
ปฏิบติัและให้ค  าแนะน าต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี หากตอ้งมีการปรับปรุงใดๆ ตอ้งด าเนิการโดยเร็ว
ท่ีสุด 
 
18. กระบวนการลงโทษ 
การลงโทษใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ย วนิยัพนกังานของบริษทั และ/หรือ ขอ้กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
19. วนัทีม่ีผลบังคับใช้ 
 
ใหน้โยบายน้ี มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นตน้ไป 
 
           
                        ประกาศ ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 
        
    
        

 ( นางสาว คู เมน ไว ) 
                    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 


