
 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 
 

 บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส สุจริต มี
คุณธรรม เป็นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันั้น 
คณะกรรมกำรบริษทั ในกำรประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2559 มีมติอนุมตัินโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ และมีกำรปรับปรุงเม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2562 ซ่ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 

1. บริษทัด ำเนินงำนโดยยึดหลกัควำมโปร่งใส และหำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนทุกระดบั ท ำกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่วำ่โดยกำรน ำเสนอ กำรใหค้  ำมัน่สญัญำ กำรขอ กำรเรียกร้อง กำรเรียกหรือรับ
ผลประโยชน์ กำรให้ผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จกั ทั้งน้ี
ผลประโยชน์จำกกำรเรียกไม่ใช่เฉพำะในรูปของตวัเงินเท่ำนั้น ยงัหมำยควำมรวมถึงผลประโยชน์
อื่นใดท่ีมิใช่ตวัเงินดว้ย 
 

2. ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในรูปแบบต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรให้
เงินสนบัสนุน กำรจ่ำยเงินค่ำของขวญั ค่ำบริกำร ตอ้นรับ กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรช่วยเหลือทำง
กำรเมือง ฯลฯ 

 

3. พฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรบุคคลำกร เพื่อให้บุคคลำกรมีขีดควำมสำมำรถท่ีเอื้อต่อกำร
ด ำเนินงำน ควบคู่ไปกบักำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมและวฒันธรรมขององค์กรในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ นอกจำกน้ียงัมีกำรส่ือสำรและเผยแพร่ควำมรู้ใหก้บัพนกังำนทุกคน รับทรำบและเขำ้ใจ
ถึงนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติในดำ้นจริยธรรมและกำรมี
พฤติกรรมท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ี 

 

4. จดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและจ ำเป็น เพื่อป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และกำร
ด ำเนินงำนท่ีใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 

5. หำกพนกังำนพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยกำรติดสินบนและกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวกบับริษทั 
จะตอ้งรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบโดยมิชกัชำ้ หรือรำยงำนผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) 

 
            ประกำศ ณ วนัท่ี 4 เมษำยน พ.ศ.2563 
 

 
                       .............................................................. 
                              นำยวฒิุชำติ อนนัตสุ์ทธิวรำ       
                                ประธำนกรรมกำรบริหำร 



 
 

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 


