นโยบายต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) มุ่งมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่ งใส สุจริ ต มี
คุณธรรม เป็ นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย ดังนั้น
คณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 มีมติอนุมตั ินโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ และมีกำรปรับปรุ งเมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562 ซึ่งมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. บริ ษทั ดำเนินงำนโดยยึดหลักควำมโปร่ งใส และห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนทุกระดับ ทำกำร
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไม่วำ่ โดยกำรนำเสนอ กำรให้คำมัน่ สัญญำ กำรขอ กำรเรี ยกร้อง กำรเรี ยกหรื อรับ
ผลประโยชน์ กำรให้ผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรื อคนรู ้จกั ทั้งนี้
ผลประโยชน์จำกกำรเรี ยกไม่ใช่เฉพำะในรู ปของตัวเงินเท่ำนั้น ยังหมำยควำมรวมถึงผลประโยชน์
อื่นใดที่มิใช่ตวั เงินด้วย
2. กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรป้องกันกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในรู ปแบบต่ำงๆ ได้แก่ กำรให้
เงินสนับสนุน กำรจ่ำยเงินค่ำของขวัญ ค่ำบริ กำร ต้อนรับ กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล กำรช่วยเหลือทำง
กำรเมือง ฯลฯ
3. พัฒ นำระบบกำรบริ หำรจัด กำรบุ ค คลำกร เพื่ อ ให้บุ ค คลำกรมี ขี ด ควำมสำมำรถที่ เ อื้ อ ต่ อ กำร
ดำเนินงำน ควบคู่ไปกับกำรเสริ มสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุ จริ ต
คอร์รัปชัน่ นอกจำกนี้ยงั มีกำรสื่อสำรและเผยแพร่ ควำมรู ้ให้กบั พนักงำนทุกคน รับทรำบและเข้ำใจ
ถึง นโยบำยกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่น รวมถึ ง แนวปฏิ บ ัติ ใ นด้ำ นจริ ย ธรรมและกำรมี
พฤติกรรมที่มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่
4. จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและจำเป็ น เพื่อป้ องกันกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และกำร
ดำเนินงำนที่ให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5. หำกพนักงำนพบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำรติดสิ นบนและกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวกับบริ ษทั
จะต้องรำยงำนให้ผูบ้ งั คับบัญชำทรำบโดยมิชกั ช้ำ หรื อรำยงำนผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนตำมที่
กำหนดไว้ในนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรี ยน (Whistle Blowing Policy)
ประกำศ ณ วันที่ 4 เมษำยน พ.ศ.2563

..............................................................
นำยวุฒิชำติ อนันต์สุทธิ วรำ
ประธำนกรรมกำรบริ หำร

Anti-corruption Policy
S.Pack & Print Public Company Limited (“Company”) emphasis on conducts our business with
fairness based on transparently, honestly, morality in compliance with related law and the principle of good
corporate governance for the best interests of shareholders and stakeholders. Therefore, The Board of
Directors meeting No.3/2016 on 11 August 2016, have been approved Anti-corruption Policy and has review
on April 4, 2020 as the following Guidelines:
1. The company conducts business with fairness and the directors, management team, the
company’ staff are prohibited from corruption by an offering, promising, asking, demanding or
receiving any benefit for personal interests, family, friends or an acquaintance; whether it’s be in
terms of money or non-money.
2. Determine the policy and guideline to support Anti-corruption includes sponsorships, gifts,
hospitality, charitable contribution, donation and political Contributions etc.
3. Develop the Human Resource Management process, for their implementation to be the most
effective concurrently with encourage Anti-corruption manner and organization culture, also
communicate and provide knowledge to all staff in order to acknowledge and understand the
Anti-corruption policy including ethical guideline and their responsibility.
4. Establish internal control system by considering the appropriateness and necessity in order to
ensure that the Anti-corruption is compliance with good corporate governance.
5. If any employee found case of bribe and Anti-corruption suspense, please immediately inform by
report to management, through trace policy or complain by whistle blowing policy.
Issue on April 4, 2020

……………………………………………..
Mr.Wuthichart Anansuthivara
President

