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การต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ จะดาเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
มีความโปร่ งใส ความรับผิดชอบ และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง บริ ษทั ยังให้
ความสาคัญในการสร้ างและสนับสนุ นให้มีวฒั นธรรมด้านการกากับดู แลกิ จการที่ดีให้เกิ ดขึ้นใน
องค์กรเพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิและคานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดเป็ นสาคัญ
ดัง นั้น บริ ษ ทั จึ ง ได้ก าหนดนโยบายต่ อต้า นการทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่น เพื่ อ ต่ อต้า นการคอร์ รัป ชั่นทุ ก
รู ปแบบ ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการคอร์ รัปชัน่ ที่ทาลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม
ทั้งยังก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อการพัฒนาเศรษกิจและสังคม
เพื่ อ ให้ ม นั่ ใจว่า บริ ษ ัท ได้มี น โยบายการก าหนดความรั บ ผิด ชอบ แนวปฏิ บ ัติ และการ
ดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุ รกิจ บริ ษทั จึงได้จดั ทา
“นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิที่ชดั เจนใน
การดาเนินธุ รกิจ และพัฒนาสู่ องค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
คอร์ รัปชั่น หมายถึ ง การติ ดสิ นบนไม่ ว่า จะอยู่ใ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้
คามัน่ สัญญา การยอมรับ การชักจูงสู่ การกระทาที่ผิดกฏหมาย มอบให้คามัน่ เรี ยกร้อง หรื อรับ ซึ่ ง
เงิ น ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดซึ่ งไม่ เ หมาะสม กับ เจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หน่ ว ยงานของรั ฐ
หน่วยงานของเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทา
หรื อละเว้นการปฏิ บตั ิ หน้าที่ อนั เป็ นการให้ได้ม าหรื อรั กษาไว้ซ่ ึ งธุ รกิ จ หรื อแนะนาธุ รกิ จให้ก ับ
บริ ษทั โดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุ รกิจ เว้น
แต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ต
ทางการค้า ให้กระทาได้
1. นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ถือว่าการคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่ งผิดกฎหมายและทาลายความน่ าเชื่ อถือของการดาเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ จึงถือมีนโยบายที่จะต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
โดยครอบคลุ ม ถึ ง ธุ รกิ จและรายการทั้ง หมดทุ กส่ วนที่ เกี่ ย วข้องกับบริ ษ ทั เพื่อมิใ ห้มี ผลเสี ยหาย
เกิ ดขึ้ นต่ อบริ ษทั ฯ และสังคม โดยให้ความส าคัญ ต่อการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี ภายใต้ก รอบการ
บริ หารจัด การ ของการมี จ ริ ยธรรมที่ ดี มี ค วามโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะ
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กระบวนการที่เกี่ ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตภายในบริ ษทั รวมถึ งการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ไว้ ดังนี้
-ห้า ม กรรมการ ผู ้บ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษ ัท ฯ เรี ย ก หรื อ รั บ ผลประโยชน์ ห รื อ
ทรัพย์สินที่จะนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ หรื อการละเว้นการปฏิ บตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบของตัวเอง
ในทางมิชอบ หรื ออาจทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยผลประโยชน์น้ นั ๆ ได้
- ห้า ม กรรมการ ผู ้บ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษ ัท ฯ เสนอหรื อ ให้ผ ลประโยชน์ ห รื อ
ทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลผูน้ ้ นั กระทาสิ่ งใดๆ หรื อละเว้นการกระทาสิ่ ง
ใดๆ ผิดกฎหมายหรื อโดยไม่ชอบในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
- ในกรณี ที่มีการกระทาอันถือเป็ นการทุจริ ตเกิดขึ้นบริ ษทั ฯ ถือว่าเป็ นการกระทาที่ร้ายแรง
และจะพิ จารณา ดาเนิ น การต่ อบุ ค คลผูน้ ้ ันตามระเบี ย บข้อ บัง คับ ของบริ ษ ทั หรื อกฎหมายอย่า ง
เคร่ งครัด
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
2.1 คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับ
ดูแลให้มีระบบที่สนับสนุ นการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้
ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงาน
ทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยงให้
มัน่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพ
2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่และความรั บผิดชอบในการกาหนดให้มี
ระบบและให้การส่ งเสริ มและสนับสนุ นนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชั่น เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนด ของกฎหมาย
2.4 ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน
การปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ
กฎหมายและ ข้อ ก าหนดของ หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ล เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า มี ร ะบบควบคุ ม ที่ มี ค วาม
เหมาะสมและเพียงพอต่ อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ที่ อาจเกิ ดขึ้ น และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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2.5 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั ทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด หากกรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้
จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินยั
3. แนวทางปฏิบัติในการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
3.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนัก งาน ของบริ ษ ทั ทุ ก ระดับ ต้องถื อปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายต่ อต้า น
คอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ ไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ไม่พึง ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่ อพบเห็ นการ
กระทาที่เข้าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบ
ทราบ และให้ความร่ วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมีขอ้ สงสัย หรื อข้อซักถามให้
ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม การปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณของ บริ ษทั ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
3.3 บริ ษ ทั ให้ค วามเป็ นธรรมและคุ ้ม ครองพนัก งานที่ ป ฏิ เ สธหรื อแจ้ง เรื่ องคอร์ รั ป ชั่น ที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
3.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ที่กระทาการคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณ
บริ ษทั ซึ่ งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั กาหนดไว้
3.5 บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่น
ที่ตอ้ งปฏิ บตั ิหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั หรื ออาจเกิ ดผลกระทบต่อบริ ษทั ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ นี้
3.6 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ของบริ ษทั ต้องไม่เรี ยกร้อง ดาเนินการหรื อ ยอมรับการ
คอร์ รัปชัน่ ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว พวกพ้อง และคนรู ้จกั
4. แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับของกานัล การเลีย้ งรับรองและค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะไม่มอบหรื อรับของขวัญในรู ปแบบใดๆ หรื อที่เป็ นเงินสดกับผูท้ ี่ทา
ธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเว้นแต่ การให้ และการเลี้ยงรับรองตามประเพณี นิยมที่อยูใ่ นเกณฑ์
พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูท้ าธุ รกิ จ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริ การหรื อสิ่ งตอบ
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แทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุ รกิจ การให้หรื อรับของขวัญและการ
เลี้ยงรับรองควรอยูใ่ นเกณฑ์ดงั นี้
-ต้องเป็ นไปตามประเพณี นิยมซึ่ งมีธรรมเนียมปฏิบตั ิอยู่
-ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของ
บริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
-การให้ ห รื อรั บ ของขวัญ ต้อ งมี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น 3,000 บาท และให้ พ นัก งานรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น โดยทาบันทึก ควบคุมในแบบฟอร์ม “รายงานการให้หรื อ รับของขวัญ
ของกานัล หรื อ ประโยชน์อื่นใด” และให้ผูม้ ีอานาจหรื อผูบ้ งั คับบัญชา อนุ มตั ิ ตามวงเงิ นอานาจ
อนุ ม ัติ พร้ อ มจัด ท ารายงานสรุ ป ประจ าไตรมาส และประจ าปี และทุ ก ไตรมาสให้ ห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในตรวจเช็คเป็ นประจา
-การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณี นิยมที่อยูใ่ นเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ผูท้ าธุ รกิจ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริ การหรื อสิ่ งตอบ โดยให้ผมู ้ ีอานาจหรื อผูบ้ งั คับบัญชา อนุมตั ิ
ตามวงเงินอานาจอนุมตั ิ พร้อมจัดทารายงานสรุ ปประจาไตรมาส และประจาปี และทุกไตรมาสให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจเช็คเป็ นประจา
-กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงิ นหรื อ ประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการ
ส่ วนตัวจากลูกค้า คู่คา้ ของบริ ษทั หรื อจากบุคคลใดอันเนื่องจาก การทางานในนามบริ ษทั
-กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรื อกู้ยืมเงิ นหรื อเรี่ ยไรเงิ น สิ่ งของจาก
ลูกค้าหรื อ ผูท้ าธุ รกิจกับบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืมเงินจากธนาคารหรื อสถาบันการเงินในฐานะของ
ลูกค้า ของธนาคารหรื อสถาบันการเงินดังกล่าว
-บริ ษทั ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่ งจูงใจของกานัล สิ ทธิ ประโยชน์พิเศษ ในรู ปแบบใดๆ แก่
ลูกค้า คู่คา้ ของบริ ษทั หน่ วยงานภายนอกหรื อบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งธุ รกิ จ ยกเว้นการให้การ
เลี้ยงรับรองทางธุ รกิจตามประเพณี นิยม ส่ วนลดการค้า และโครงการส่ งเสริ มการขายของบริ ษทั
5. แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการบริจาคการบริจาค
5.1 วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาเยาวชนที่ ด้อ ยโอกาสให้ มี พ้ื น ฐานการศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกับ
ความสามารถและสติ ปัญญาเพื่ อสร้ างเสริ ม เยาวชนให้มี อาชี พที่ เหมาะสมกับท้องถิ่ นนั้นๆ และ
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ดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการบริ จาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้
ดังต่อไปนี้
5.1.1 ต้องพิสูจน์ได้วา่ มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริ ง และมีการ
ดาเนิ นการเพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมอย่างแท้จริ ง
5.1.2 ต้อ งพิ สู จ น์ ไ ด้ว่ า การบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ลดัง กล่ า วไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
5.2 แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับเงินบริ จาคเพื่อการกุศล
5.2.1 บริ ษทั ใช้ความระมัดระวังในการบริ จาคที่เกิดขึ้นจากคาขอร้องหรื อ คาชี้แนะ
หรื อการแนะนาของเจ้าหน้าที่ ของรั ฐหรื อหุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จ เพราะการจ่ายเงิ นบริ จาคแก่ องค์กร
ดังกล่าว อาจถู กพิจารณาว่าเป็ นการให้สินบนทางอ้อมเพื่อที่จะได้รับหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งสัญญาธุ รกิ จ
การอนุ ญ าตของรั ฐบาล ข้อ วินิ จ ฉัย ที่ ท าให้ ไ ด้ประโยชน์ด้า นภาษี ห รื อ ศุ ล กากร หรื อเกิ ด ความ
ได้เปรี ยบทางธุ รกิจ
5.2.2 บริ ษ ัท มี ก ารจัด ท าแผนงาน โดยการก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ จ านวณเงิ น ที่
บริ จาค องค์กรที่ตอ้ งการบริ จาค ผ่านผูท้ ี่รับผิดชอบอนุมตั ิก่อนเสนอผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ
5.2.3 การบริ จาคเงิ นต้องได้รับการอนุ มตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั โดย
เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิในมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต้องรับใบเสร็ จที่ชดั เจนและถูกต้อง
ทุกครั้ง
วัตถุ ป ระสงค์ของการบริ จาค มุ่ ง เน้นเพื่ อส่ งเสริ ม และพัฒนาเยาวชนที่ ด้อยโอกาสให้มี
พื้นฐานการศึ กษาที่ เหมาะสมกับความสามารถและสติ ปัญญาเพื่อสร้ างเสริ มเยาวชนให้มีอาชี พที่
เหมาะสมกับท้องถิ่ นนั้นๆ และดาเนิ นการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบ
แทน
6. แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับเงินสนับสนุน
เงิ นสนับสนุ น (Sponsorships) หมายถึ งเงิ นที่จ่ายไปโดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อผลประโยชน์
ทางธุ รกิจ ตราสิ นค้า หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีความเสี่ ยงเนื่ องจากเป็ นการจ่ายเงิ นสาหรับการ
บริ การหรื อผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุ นอาจถูกเชื่ อมโยงไปเกี่ยวข้อง
กับ การคอร์ รั ป ชั่น ดัง นั้น บริ ษ ัท ฯ จึ ง ก าหนดนโยบายและหลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกับ เงิ น สนับ สนุ น
กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลที่ได้รับไว้ดงั ต่อไปนี้
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6.1 ต้องพิสูจน์ได้ผขู ้ อเงินสนับสนุนได้ทากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริ ง และเป็ นการ
ดาเนิ นการเพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมอย่างแท้จริ ง ไม้ได้แอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ม หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
6.2 ต้องพิสูจน์ได้วา่ การให้เงินสนับสนุ นหรื อประโยชน์อื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงิน
ได้ เช่ น การให้ที่พกั และอาหาร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั
บุคคลใด หรื อหน่วยงานใดยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุ รกิจทัว่ ไป
6.3 บริ ษทั ใช้ความระมัดระวังการให้เงินสนับสนุ น ที่เกิ ดขึ้นจากคาขอร้องหรื อ คาชี้ แนะ
หรื อการแนะนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อหุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ เพราะการจ่ายเงินสนับสนุ นแก่องค์กร
ดังกล่าว อาจถู กพิจารณาว่าเป็ นการให้สินบนทางอ้อมเพื่อที่จะได้รับหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งสัญญาธุ รกิ จ
การอนุ ญ าตของรั ฐบาล ข้อ วินิ จ ฉัย ที่ ท าให้ ไ ด้ประโยชน์ด้า นภาษี ห รื อ ศุ ล กากร หรื อเกิ ด ความ
ได้เปรี ยบทางธุ รกิจ
6.4 บริ ษทั มีการจัดทาแผนงาน โดยการกาหนดวัตถุประสงค์ จานวณเงินที่บริ จาค องค์กรที่
ต้องการบริ จาค ผ่านผูท้ ี่รับผิดชอบอนุมตั ิก่อนเสนอผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ
6.5 การสนับสนุนเงินต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั โดยเป็ นไปตาม
หลักปฏิบตั ิในมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ องค์กรการกุศลต่างๆ นั้นเป็ นองค์กรตามรายชื่ อ
ที่ระบุโดยกรมสรรพากรหรื อกระทรวงการคลัง ต้องรับใบเสร็ จที่ชดั เจนและถูกต้องทุกครั้ง
7. นโยบายให้ การช่ วยเหลือทางการเมือง
การช่ วยเหลื อทางการเมือง หมายถึ ง การให้การสนับสนุ นทางการเงิน สิ่ งของ และ/หรื อ
การเข้าร่ วมกิ จกรรม ตลอดจนการส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการเมืองในนามของ
บริ ษ ทั เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งความได้เปรี ย บทางธุ ร กิ จ การค้า ทั้ง นี้ ไม่ รวมถึ ง การที่ พ นัก งานเข้า ร่ ว ม
กิ จกรรมตามสิ ทธิ เสรี ภาพส่ วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์สิน
อุปกรณ์ เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใดๆ ในทางการเมือง
บริ ษทั มีนโยบายที่ชดั เจนที่จะไม่สนับสนุ นทางการเมือง กับพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง ผูล้ งสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรื อบุคคลซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งโดยตรง
หรื อโดยอ้อม เว้นแต่เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
7.1 บริ ษ ทั ห้า มมิ ใ ห้พ นัก งานให้ใ ช้สิ นทรั พ ย์ของบริ ษ ทั เพื่ อให้ส นับสนุ น ทางการเมื อ ง
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ ง หรื อกลุ่มพลังใดกลุ่ม พลังหนึ่ ง เพื่อแลกกับสิ ทธิ พิเศษหรื อ
ผลประโยชน์อนั มิชอบ ทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม
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7.2 พนักงานมีสิทธิ และเสรี ภาพในฐานะพลเมือง ตามกฏหมายรัฐธรรมนู ญ และกฏหมาย
อื่นๆที่เกี่ ยวข้อง ในระบบอบประขาธิ ปไตยที่จะเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการเมืองได้ โดยใช้ทรัพยากร
และเวลาของพนักงาน
7.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ไม่เข้าร่ วมกิ จกรรมใดๆ และไม่แสดงความคิดเห็ น
ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิ ดความเข้าใจว่าบริ ษทั มีส่วนเกี่ ยวข้อง หรื อให้การสนับสนุ นพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง หรื อกลุ่มพลังใด กลุ่มพลังหนึ่ง อันอาจนาไปสู่ ความไม่สามัคคีปรองดองภายใน
บริ ษทั และประเทศชาติ
8. รายงานการคอร์ รัปชั่น
พนักงานทุกคน เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต้องแจ้ง
ให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ต่างๆหากมีขอ้ สงสัย หรื อข้อซักถามให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ทาหน้าที่
รั บ ผิด ชอบเกี่ ย วกับ การติ ด ตาม การปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณ บริ ษ ทั เชาว์ สตี ล อิ นดัส ทรี้ จ ากัด
(มหาชน) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
บริ ษทั ฯ ให้คามัน่ สัญญากับพนักงานทุกคนว่า พนักงานจะได้รับการปกป้ องให้พน้ จาก
การแก้แค้นตอบแทนในการรายงานที่ได้ทาขึ้ นโดยสุ จริ ตการสื่ อสารและการเปิ ดเผยข้อมูล และ
สื่ อสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการมาตรการการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้
เสี ยในกลุ่มต่างๆ ได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางดังนี้ การฝึ กอบรมพนักงานใหม่ ข่าวสารบริ ษทั เชาว์
สตีล อินดัสทรี้ บอร์ดประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี และวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผเู ้ กี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ผ่านทาง รายงาน
ประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) เว็บไซด์ (Website) ของบริ ษทั หรื อวิธีอื่นๆ ตาม
เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการดาเนิ นงานเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ที่โปร่ งใส และตรวจสอบได้บริ ษทั ฯ จะมี การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุ จริ ตและคอร์ รัปชัน่
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ กฏหมาย และแนวทางปฏิบตั ิต่างๆที่เกี่ยวข้อง
9. ช่ องทางการร้ องเรียน /แจ้ งเบาะแส
บริ ษทั ได้กาหนดให้มีช่องทางการร้องเรี ยนหรื อการแจ้งเบาะแส จากการกระทาผิดกฎหมาย
หรื อจรรยาบรรณหรื อละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อพฤติกรรมที่อาจ ส่ อถึงการ
ทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่ งรวมถึงพนักงาน ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
9.1 วัตถุประสงค์
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เพื่อส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ดาเนิ นธุ รกิ จอย่างถู กต้อง โปร่ งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริ ษทั
โดยบริ ษทั ฯ คาดหวังให้ทุก คนรายงานโดยสุ จริ ตถึ งการปฏิ บตั ิที่ขดั หรื อสงสัยว่า จะขัดต่ อเรื่ อง
ดังกล่าวให้บริ ษทั ฯ รับทราบ ทางบริ ษทั ฯ จะได้ปรับปรุ งแก้ไข หรื อดาเนิ นการให้เกิดความถูกต้อง
เหมาะสม โปร่ งใส ยุติธรรมและเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ที่มีการให้ความคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยสุ จริ ตแก่หน่ วยงานกากับดู แลด้วย ซึ่ งเป็ นหลักการที่
บริ ษทั ฯนามาใช้ปฏิบตั ิ
9.2 ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน
เมื่อมีขอ้ สงสัย หรื อพบเห็ นการกระทาน่ าสงสัยว่าฝ่ าฝื นหลักปฏิ บตั ิที่ดี ดังเรื่ อง การฝ่ าฝื น
การปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิของนโยบายการกากับดูกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้าน
การคอร์ รัปชัน่ การฝ่ าฝื นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั และการได้รับความไม่เป็ นธรรมใน
การปฏิบตั ิงาน
9.3 ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน สามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- เบอร์โทรศัพท์ 02-0330910-14 ต่อ 241
- E-Mail Address : Audit_Com@Chowsteel.com

- จดหมาย จ่าหน้า ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยูข่ องบริ ษทั
และจะน าเข้า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบทุ ก ไตรมาสเพื่ อ พิ จ ารณา และแจ้ง ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส
9.4 เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
รายละเอียดของเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน ต้องเป็ นความจริ ง มีความ ชัดเจน หรื อพอที่จะนา
สื บหาข้อมูลที่ได้รับจะถื อเป็ นความลับ และไม่มีการเปิ ดเผยชื่ อผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนต่อ
สาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอมผูท้ ี่ แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้ องเรี ยน จะได้รับความคุ ม้ ครอง
สิ ท ธิ ไ ม่ ว่ า จะเป็ นพนัก งาน หรื อ บุ ค คลภายนอก ผู ้รั บ ข้อ ร้ อ งเรี ย น และผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการ การตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่
จาเป็ นโดยคานึงถึงความปลอดภัย
9.5 ขั้นตอนการดาเนินการ
9.5.1 เมื่อลงทะเบียนรับเรื่ องร้องเรี ยนแล้ว ให้กาหนดชั้นความลับตามเนื้ อหาของ
เรื่ อง และดาเนิ นการ โดยส่ งให้ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนดาเนิ นการหาข้อเท็จจริ ง และสั่งการตามอานาจ
หน้ า ที่ ที่ มี ส่ ง ส าเนาเรื่ อ งให้ ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลทราบเบื้ อ งต้น เพื่ อ เตรี ย มให้ ค าแนะน าการ
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ดาเนิ น การด้า นระเบี ย บวิ นัย หรื อ อื่ น ๆ และส่ ง ส าเนาเรื่ อ งให้ ป ระธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเรื่ อง เป็ นประจาทุกไตรมาส
9.5.2 การรวบรวมข้อ เท็ จ จริ ง และสั่ ง การผู ้ดู แ ลเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ด าเนิ น การหา
ข้อเท็จจริ ง และให้ขอ้ แนะนาผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ หรื อปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมี
การลงโทษทางวินัยควรปรึ ก ษากับฝ่ ายทรั พยากรบุ คคล เพื่ อให้การลงโทษเป็ นไปตามระเบี ย บ
บริ ษทั ได้และให้ส่ง ข้อเท็จจริ ง ผลการดาเนิ นการและการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณี ไปให้ประธาน
เจ้า หน้า ที่ บ ริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบผ่า นผูบ้ งั คับบัญชาตามล าดับ ขั้นเพื่ อทราบหรื อ
พิจารณาสั่งการ
9.5.3 กรณี เป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนจากผูไ้ ม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
เพียงพอ ให้ผูด้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ย นส่ ง รายงานผลการตรวจสอบข้อมู ล และความเห็ นเกี่ ย วกับ เรื่ อง
ร้ องเรี ย นนั้นไปที่ ป ระธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หาร โดยผ่า นผูบ้ ัง คับ บัญชา ตามล าดับ ขั้น เพื่ อขอแนว
ทางการดาเนิ นการที่ เหมาะสมต่ อไป หากเห็ นว่า ไม่ สามารถดาเนิ นการตามข้อร้ องเรี ยนได้ ข้อ
ร้องเรี ยนนั้นจะถูกปิ ดเรื่ องไป และให้ผดู ้ ูแลเรื่ องร้ องเรี ยนส่ งสาเนาให้ผปู ้ ระสานงานเรื่ องร้องเรี ยน
ทราบ เพื่อรายงานแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป หากผูด้ ูแลเรื่ อง
ร้องเรี ยนตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้ว พบว่า ผูถ้ ูกร้องเรี ยนไม่มีความผิด หรื อเป็ นเรื่ องที่เกิดจากความ
เข้าใจผิด หรื อได้ให้ขอ้ แนะนาแก่ผูถ้ ู กร้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องให้มีการประพฤติหรื อปฏิ บตั ิ ที่
เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ปิดเรื่ องโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยน
เสนอเรื่ อ งดัง กล่ า ว แก่ ผู ้บ ัค ับ บัญ ชาล าดับ เหนื อ เพื่ อ ขออนุ ม ัติ ปิ ดเรื่ องและส าเนาเรื่ องให้ ผู ้
ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน เพื่อแจ้งแก่ผูร้ ้ องเรี ยนทราบ และรายงานแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
9.5.4 การสอบสวนข้อเท็จจริ ง ในกรณี ที่ผูด้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ยน และฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลเห็นว่า จะต้องมีการลงโทษทางวินยั ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่ องต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร ให้ได้รับทราบ และสั่งการ เพื่อดาเนินการตามระเบียบของบริ ษทั ต่อไป
9.5.5 การแจ้งผลสรุ ปต่อผูร้ ้ องเรี ย นและการปรั บปรุ งแก้ไ ขผูด้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ย น
ดาเนิ นการตามคาสั่งการของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ให้ขอ้ แนะนาในการปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป
และแจ้ง ผลการดาเนิ นการให้ ผูร้ ้ องเรี ย นทราบ และบันทึ ก ผลของการดาเนิ นการเกี่ ยวกับ เรื่ อง
ร้องเรี ยนไว้ โดยนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เป็ นประจาทุกไตรมาส
การร้องเรี ยนโดยไม่สุจริ ตหรื อผิดช่องทางหากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน ให้ถอ้ ยคา
หรื อให้ขอ้ มูลใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่ากระทาโดยไม่สุจริ ต หรื อทาผิดช่ องทาง กรณี เป็ นพนักงานของ
บริ ษทั ฯ จะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็ นบุ คคลภายนอกที่ การกระทานั้น ทาให้บริ ษทั ฯ
ได้รับความเสี ยหาย ทางบริ ษทั ฯ จะพิจารณาดาเนินคดีกบั บุคคลนั้น ๆ ด้วย
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9.6 มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน
9.6.1 บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้ องเรี ยน และผูถ้ ู ก
ร้องเรี ยน เป็ นความลับ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความ
เสี ยหายของผูร้ ายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเสี ยหาย จะได้รับการ
บรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
9.6.2 บริ ษทั ให้ความคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั โดยบริ ษทั มีนโยบายที่จะไม่ลดตาแหน่งหรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ง
เรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั แม้ว่าการกระทานั้น จะทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยทางธุ รกิ จก็ตาม
พร้ อมกับได้มีการสื่ อสารให้กบั พนักงานทุกคนทราบเกี่ ยวกับนโยบายนี้ อย่างชัดเจน โดยการแจ้ง
ผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ Website รายงานประจาปี หรื อวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
รวมถึงการสอดแทรกไว้ในกิจกรรมประจาปี การจัดฝึ กอบรมพนักงานเป็ นต้น ทั้งนี้ ทุกภาคส่ วนใน
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายนี้อย่างเคร่ งครัด
10. การสื่ อสาร
บริ ษทั สื่ อสารข้อมู ลต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น เพื่อให้
พนักงาน ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจ
ได้รับทราบ โดยผ่านการประชุ มประจาเดื อนของฝ่ ายบริ หาร การแจ้งผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ Website รายงานประจาปี หรื อวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ การสอดแทรกใน
การจัดกิจกรรมประจาปี การสอดแทรกในการจัดอบรมให้พนักงาน เป็ นต้น
11. การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่พนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
และผูเ้ กี่ ยวข้อง ผ่านรายงานประจาปี (Annual Report), Website ของบริ ษทั หรื อวิธีการอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม เพื่ อ ให้ ม ันใจว่า บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ทั ย่อย มี ก ารด าเนิ น งานที่ โ ปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้
12. การบันทึกและเก็บรักษาข้ อมูล
บริ ษทั ดาเนิ น การในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ ข้อมู ล ตามนโยบาย ซึ่ ง มี ความมุ่งมัน่ ที่ จะรั กษา
มาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่ อสารข้อมูล ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่สาคัญใน
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การสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะดาเนิ นการในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่ม
ฯ ตลอดจนการวางรู ปแบบและต้นทุนของมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็ นไปตามความ
เหมาะสมของข้อมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมัน่ ดังกล่าว จึง
ได้ดาเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบตั ิดงั นี้
12.1 ก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบของผู ใ้ ช้ง านและผู ้ดู แ ลข้อ มู ล ทั้ง ระบบงาน และระบบ
คอมพิวเตอร์ ทั้งหมด
12.2 ประเมินความเสี่ ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ ยงให้ เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อม
ที่มี การเปลี่ยนแปลง
12.3 สร้างระบบป้ องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
12.4 สร้ างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้ องกันการเข้าดูขอ้ มูล การแก้ไข การทางานข้อมูลโดยมิ
ชอบ ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาโดยอุบตั ิเหตุ หรื อด้วยความตั้งใจ
13. กระบวนการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกปี จากหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความเป็ นอิสระและไม่จากัดขอบเขตแก่ผตู ้ รวจสอบภายในการ
ปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ ยงั มีการตรวจสอบบัญชีโดยผูต้ รวจสอบบัญชี รับอนุญาตทุกๆไตรมาสและทุก
ปี ตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบรั บ ผิดชอบในการจัดให้มี ก ารควบคุ ม เพื่ อให้ม นั่ ใจว่า ธุ รกิ จที่
ดาเนิ นการในขอบเขตที่ ถูกต้องเหมาะสม โดยปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและกฎหมายและข้อกาหนดที่
บังคับใช้กบั ธุ รกิจนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและตรวจสอบว่าพนักงานได้ปฏิบตั ิตาม
นโยบายหรื อตามขั้นตอนที่ เกี่ ยวข้อง และสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกาหนดที่ ระบุ ถึงอย่า ง
สม่าเสมอ
13.1การติดตามและทบทวน
บริ ษทั กาหนดให้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอทุก
ปี โดยทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้องตามโครงสร้ า งหน้า ที่ ค วามรั บ ผิดชอบในการติ ดตามและทบทวนการ
ปฏิบตั ิงาน หากมีขอ้ สงสัยว่ากิจกรรมที่ทาหรื อรายการธุ รกิจใดๆอาจละเมิดนโยบายนี้ หรื อละเมิดฎ
หมาย หรื อข้อกาหนดต่างๆ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
ตามช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
14. แนวทางการเปิ ดเผยและสื่ อ สารให้ ผ้ ู ที่เกี่ย วข้ อ งทราบเกี่ย วกับ มาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชั่น
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14.1 แนวทางการแจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบโดยทัว่ ไป
14.1.1 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
14.1.2 การจัดทาแผ่นพับหรื อประกาศ เพื่อแจกจ่ายทัว่ ไป
14.1.3 การประชาสัมพันธ์ผา่ นเครื อข่ายในบริ ษทั เช่น อีเมล์ วารสาร
14.1.4 การจัดทาสื่ อหรื อสิ่ งของหรื อสัญญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
14.1.5 การจัดกิจกรรมหรื อรณรงค์ร่วมกันระหว่างพนักงาน ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ย่อย
ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ หรื อประชาชนทัว่ ไป โดยมีการสอดแทรกวัตถุประสงค์สนับสนุ น
แนวนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
14.2 การแจ้งให้ลูกค้าและคู่คา้ ทราบ
14.2.1 จัดทาข้อมูลเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้เป็ นเงื่ อนไข
หนึ่ งในสัญญาธุ รกิจระหว่างบริ ษทั กับคู่สัญญาหรื อลูกค้า เพื่อเป็ นการแจ้งให้ลูกค้าทราบตั้งแต่วนั ที่
เริ่ มทาธุ รกิ จระหว่างกัน ตัวอย่าง ข้อความ เช่ น ในสัญญาให้บริ การเช่ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ควรมี
เงื่อนไข “ผูเ้ ช่า ” หรื อ พนักงานหรื อตัวแทนของผูเ้ ช่ าจะต้องไม่เรี ยกหรื อรับเงิ นหรื อทรัพย์สินใดๆ
จากพนักงานหรื อตัวแทนของผูใ้ ห้เช่าเพื่อตัดสิ นใจเข้าทาสัญญาธุ รกิจหรื อเช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ กบั
ผูใ้ ห้เช่าตามเงื่อนไขของสัญญานี้ ในกรณี ที่คู่สัญญาใดพบการกระทาดังกล่าวให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรถึงการกระทานั้นให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบโดยเร็ ว และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายมีสิทธิ บอกเลิก
สัญญาธุ รกิจหรื อสัญญาเช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ นั โดยมิตอ้ งชดใช้ความเสี ยหายที่อาจมีข้ ึน
14.2.2 จัดทาสัญลักษณ์หรื อสื่ อใดๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ บนสิ่ งของเพื่อให้แก่ลูกค้าหรื อคู่คา้ เช่ น ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรื อ ในโอกาสทางธุ รกิ จ
หรื อในการส่ งเสริ มการจาหน่ายของบริ ษทั
14.2.3 จัดทาจดหมายหรื อเอกสารแจ้งให้ลูกค้าและคู่คา้ ทุกรายทราบเพื่อสื่ อสาร
นโยบายในเรื่ อง การรับ/มอบของขวัญ ของแจก การเลี้ยงรับรองลูกค้า การให้การรับรองคู่คา้ การ
รับ/ มอบสิ่ งตอบแทน เป็ นต้น โดยกระทาในช่วงเทศกาลต่างๆ หรื อ โอกาสทางธุ รกิจ
14.3 การสื่ อสารให้พนักงานทราบ ผูบ้ ริ หาร กรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
14.3.1 นานโยบายต่าง ๆ ของบริ ษทั คู่มือมาตรการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่
และเอกสารที่เกี่ ยวข้องแสดงเผยแพร่ ไว้ในเครื่ องมือสื่ อสารภายใน สาหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่ใน
เครื อข่ายหรื อไม่ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้สื่อสาร ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผูด้ าเนินการพิมพ์แจก
14.3.2 ติดประกาศที่บอร์ ดประชาสัมพันธ์พนักงาน เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงเหตุการณ์ ต่าง ๆ และปฏิ บตั ิในแนวทางที่
ถูกต้องตรงกัน
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14.3.3 จัดให้มีการพบปะระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และ
ใช้โอกาสนี้ ในการสื่ อสาร ทาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งถาม
ตอบข้อสงสัยในการปฏิบตั ิ ปั ญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางที่เหมาะสมร่ วมกัน
14.3.4 ในการรับสมัครพนักงาน ต้องให้พนักงานใหม่ทราบถึงนโยบายต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่บริ ษทั ยึดถืออยู่ ซึ่ งสามารถชี้แจงได้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ท้ งั ของบริ ษทั
14.3.5 จัดให้มีการสื่ อสารผ่านช่ องทางของบริ ษทั เช่ น บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของ
บริ ษทั ฯ เป็ น ต้น
15. แนวทางปฏิบัติในด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
15.1 บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับปั จจัยที่ เกี่ ยวกับการบริ หารบุ คคลากร และจะพิจารณา
อย่างรอบคอบในการพิจารณาคัดเลื อก การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน การเลื่ อนขั้น
เลื่ อนตาแหน่ง หรื อการให้ผลตอบแทน ตลอดจนการให้รางวัลต่างๆ ต่อพนักงาน ซึ่ งบริ ษทั จะได้
คานึงถึงการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด
15.2 บริ ษทั มีการให้ความรู ้แก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานเกี่ยวกับนโยบาย
และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ ยวกับการต่อต้านการคอรรัปชัน่ โดยมี การบรรจุไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งในหลัก
สุ ตรการปฐมนิ เทศน์พนักงาน ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้พนักงานทราบถึ งมาตรการต่างๆ ที่พนักงาน
ต้องปฏิบตั ิตามพร้อมบทลงโทษ ถ้ามีการฝ่ าฝื น
15.3 บริ ษทั ได้มีการสื่ อสารและฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการการ
ต่ อ ต้า นการคอร์ รั ป ชั่น เพื่ อ ให้ พ นัก งานเข้า ใจอย่า งถ่ อ งแท้เ กี่ ย วกับ มาตรการการต่ อ ต้า นการ
คอรรัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ
16. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิ บตั ิตามแนวทางปฏิ บตั ิใน
การป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ ดังนี้
16.1 กาหนดให้กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเกี่ยวกับ
การปฏิ บตั ิตามคู่มือการกากับดู แลกิ จการที่ดีและจริ ยธรรมธุ รกิ จที่บริ ษทั ฯ กาหนดขึ้ น ซึ่ งรวมถึ ง
นโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ดี จริ ยธรรมธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ จริ ยธรรม โดยการให้ผบู ้ ริ หาร และ
พนักงาน มีส่วนร่ วมในการต่อต้านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แนวทางปฏิ บตั ิในการป้ องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงาน อย่างสม่าเสมอ
16.2 จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หาร
ความเสี่ ยง การกากับดู แลกิ จการ และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนื่ อง โดยดาเนิ นการตรวจสอบตาม
บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุ งเทพฯ10110 โทร 02 033 0901-08 โทรสาร 02 033 0909 ทะเบียนเลขที่ 0107552000049

15

แผนการตรวจสอบประจาปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการ
ตรวจสอบที่มีนยั สาคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.3 กาหนดให้ฝ่ายบริ หารความเสี่ ยงและควบคุ มภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและ
ประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การนามาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุ งมาตรการ
ต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่ าเสมอ โดยนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ
หารความเสี่ ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
17. การกากับติดตามและสอบทาน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั จะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ หากมีการเปลี่ ยนแปลง รวมทั้ง กากับและติดตามการนานโยบายฉบับนี้ ไป
ปฏิบตั ิและให้คาแนะนาต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุ งใดๆ ต้องดาเนิ การโดยเร็ ว
ที่สุด
18. กระบวนการลงโทษ
การลงโทษให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วย วินยั พนักงานของบริ ษทั และ/หรื อ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
19. วันทีม่ ีผลบังคับใช้
ให้นโยบายนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

( นางสาว คู เมน ไว )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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