บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด
บริ ษทั สหไทยการพิ มพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
1.

2.

วัตถุประสงค์
1.1

เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต การประพฤติมชิ อบ และ
การปฏิบตั ทิ ข่ี ดั ต่อระเบียบของบริษทั ฯ มีแบบแผนทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี

1.2

เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ทีก่ ระทาการแทนบริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส
ยุตธิ รรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย การกากับดูแลกิจการที่ดแี ละจริยธรรม
ธุรกิจ รวมทัง้ ระเบียบต่างๆ ของบริษทั ฯ

1.3

เพื่อให้ผทู้ ต่ี อ้ งการแจ้งถึงการปฏิบตั งิ านของกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ทีก่ ระทาการแทนบริษทั
ฯ ที่ขดั หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้บริษทั ฯ ทราบ โดยผ่านช่องทางการแจ้งต่างๆ ที่
บริษทั ฯ จัดเตรียมให้

1.4

เพื่อให้ผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและบุคคลใดทีใ่ ห้ความร่วมมือกับบริษทั ฯ ด้วยความสุจริตใจได้รบั
ความคุม้ ครอง รวมถึงได้รบั การป้ องกันจากการถูกกลันแกล้
่
งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนอย่างเหมาะสม
และเป็ นธรรม

คานิ ยาม
“บริษทั ฯ” หมายถึง บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)

“ผูแ้ จ้ง” หมายถึง กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ รวมถึงบุคคลภายนอก ซึ่งแจ้ง
ข้อมูลหรือให้เบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และข้อบังคับของบริษทั ฯ
3.

การแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตหรือไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ
และข้อบังคับของบริษทั ฯ

บุคคลใดที่ทราบเรื่องหรือสงสัยโดยสุจริตสามารถร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ว่าตนเองจะได้รบั ความเสียหาย
หรือไม่กต็ าม ว่ากรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ทีก่ ระทาการแทนบริษทั ฯ มี กจิ กรรมทีต่ ้องสงสัยใดๆ ที่
เกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือทีอ่ าจถือว่ามี
ความอ่อนไหวต่อการรักษาชื่อเสียงของบริษทั ฯ
นโยบายนี้นอกจากจะต้องการให้มกี ารรายงานถึงกิจกรรมใด ๆ หรือกิจกรรมทีต่ อ้ งสงสัยใดๆ ทีท่ ราบ เกีย่ วกับ
การทุจริตหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และข้อบังคับของบริษทั ฯ แล้ว ยังรวมถึงการดาเนินการ
ต่อไปนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึน้
(ก)

ปั ญหาใดๆ ทีผ่ แู้ จ้งมีความเห็นว่าเป็ นทาการละเมิดอย่างแท้จริงหรือชัดเจน หรือทีด่ ูเหมือนว่าละเมิด
ต่อนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด

(ข)

การละเมิดแท้จริงชัดเจน หรือดูเหมือนว่าละเมิดต่อนโยบายว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการค้าภายใน
(Inside Trading) ของบริษทั ฯ

4.

(ค)

การร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมภายใน การควบคุมเกี่ย วกับการเปิ ดเผย หรือเรื่อง
เกีย่ วกับการตรวจสอบบัญชี

(ง)

ความห่ ว งใยหรื อ กัง วลโดยสุ จ ริต ใดๆ (Any good faith concerns) เกี่ ย วกับ เรื่อ งบัญ ชีห รื อ การ
ตรวจสอบบัญชีซง่ึ เป็ นทีส่ งสัย

แนวทางหรือขัน้ ตอนในการรายงาน (Reporting Procedures)
การรายงานเรื่องราวต่างๆ ข้างต้น สามารถรายงานในลักษณะต่อไปนี้
(ก)

ผูแ้ จ้งอาจจัดส่งเรื่องราวเหตุการณ์โดยเจตนาสุจริต เกี่ยวกับรายการใดๆ ภายในขอบเขตของนโยบาย
นี้อย่างเป็ นความลับโดยปิ ดบังชื่อ หากเป็ นความประสงค์ของผูแ้ จ้ง

(ข)

เรื่องราวเหตุการณ์ทงั ้ หมดดังกล่าวจะต้องระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดส่งในซองจดหมายปิ ดผนึก
นาเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ทีอ่ ยู่ต่อไปนี้ :
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ 200/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยีข่ นั เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
หรือ จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ถงึ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายธนเดช มหโภไคย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Email: thanadech_m@yahoo.com

(ค)

ซองจดหมายควรจะระบุอย่างชัดเจนว่า
“ให้เปิ ดโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ โดยการเสนอเป็ นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระทาความผิด”

5.

แนวทางหรือขัน้ ตอนการสอบสวน
(ก)

คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบสาหรับการสอบสวนและแก้ปัญหาเรื่องราวทีร่ บั แจ้งทัง้ ปวงทีไ่ ด้ย่นื
เสนอตามหลักปฏิบตั แิ ละ/หรือนโยบายการแจ้ง เบาะแสการกระทาความผิด คณะกรรมการตรวจสอบ
จะแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงข้อร้องเรียนหรือความห่วงใยทีไ่ ด้รบั ก่อนวันทีม่ รี ายงาน
สรุปผลการสอบสวน เว้นแต่ว่า คณะกรรมการตรวจสอบจะได้กาหนดว่าเป็ นการไม่เหมาะสมในกรณี
ภาวะดังกล่าว

(ข)

หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบสอบสวนแต่ละเรื่องทีถ่ ูกรายงาน และจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
บริษทั ร่วมกันพิจารณา จะแนะนาให้คณะกรรมการบริหารดาเนินการแก้ไข และแจ้งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารดาเนินการด้านวินัยตามความเหมาะสม ในการดาเนินการสอบสวนนัน้

(ค)

การดาเนินการแก้ไขและดาเนินการด้านวินัย อาจรวมถึงการตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็ นลายลักษณ์
อักษร การตาหนิ การลดตาแหน่ ง การไม่เพิม่ เงินเดือนหรือไม่มโี บนัส การพักงานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง
การเลิกจ้าง และการดาเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา

(ง)

คณะกรรมการตรวจสอบอาจจะระบุช่อื กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ ว่าจ้างทีป่ รึกษา
ทางกฎหมาย ด้านการบัญชี หรืออื่นๆ ทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอก เพื่อให้ความช่วยเหลือในการดาเนินการ
สอบสวนใดๆ โดยค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ บริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ

6.

(จ)

ในการดาเนินการสอบสวน คณะกรรมการตรวจสอบจะสืบสวนการทุจริตจะใช้ความพยายามทีด่ ที ส่ี ุด
ตามสมควรแก่เหตุ เพื่อปกป้ องการรักษาความลับและการไม่เปิ ดเผยชื่อผูร้ อ้ งเรียน อย่างไรก็ตาม โดย
ทีม่ คี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องทาการสอบสวนอย่างละเอียด ในขณะทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบต้องใช้ความ
พยายามทีด่ ที ส่ี ุดตามสมควรแก่เหตุในการรักษาความลับนัน้ อาจจาเป็ นจะต้องระบุช่อื ผูแ้ จ้ง หรืออาจมี
ความเป็ นไปได้ท่บี ุคคลที่สามจะพิจารณา เหตุผลของผู้แจ้ง ด้วยเหตุผลดั งกล่าวนี้อาจไม่สามารถ
รับประกันการรักษาความลับได้

(ฉ)

ในการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อการตัดสินทีด่ ที ส่ี ุด คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งหรือบอก
กล่าวต่อกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีถ่ ูกระบุช่อื ในคาร้องเรียน หรือเรื่องราวทีเ่ สนอมานัน้
ในเวลาที่เหมาะสมในระหว่างการสอบสวน เว้นแต่ว่า คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะเป็ นการไม่
เหมาะสมในกรณีดงั กล่าว ทัง้ นี้ บุคคลทีถ่ ูกระบุช่อื จะมีโอกาสตอบข้อร้องเรียนหรือปั ญหาอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และคาตอบดังกล่าวจะถูกระบุในรายงานสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ฉ)

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานข้อสอบถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ โดยชอบทีไ่ ด้รบั รวมทัง้ ผลของ
การสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั

(ช)

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานอย่างน้อยปี ละครัง้ ต่อคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับนโยบายนี้และ
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้นโยบายนี้ และจะรายงานในทันทีเกี่ยวกับ เรื่อ งใดๆ
ภายใต้นโยบายนี้ทเ่ี กี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และความสมบูรณ์ของผลหรือรายงาน
ทางการเงิน

(ซ)

คณะกรรมการตรวจสอบจะเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับคาร้องเรียนทีถ่ ูกรายงานในลักษณะที่ปลอดภัย
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี

ไม่มีการตอบโต้ (No Retaliation)

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิดมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและทาให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานบริษทั ฯ ตลอดจนบุคคลภายนอกสามารถนาปั ญหาทีร่ า้ ยแรงเสนอต่อบริษทั ฯ บริษทั ฯ ไม่อนุญาตให้มกี ารตอบ
โต้หรือรบกวนประเภทใดๆ ต่อบุคคลดังกล่าวในการกรณีทก่ี ารแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสตามนโยบายนี้ทาขึน้ โดยเจตนา
สุจริต อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสโดยเจตนาร้าย หรือข้อมูลหรือเบาะแสทีแ่ จ้งเป็ นทีท่ ราบว่า
เป็ นเท็จจะส่งผลให้มกี ารลงโทษทางวินัยต่อผูแ้ จ้ง
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิดฉบับนี้ ให้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 13 สิ งหาคม พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิ งหาคม พ.ศ. 2564
____________________________
ประธานกรรมการ
(นายสมชาติ บาระมีชยั )

