
 
 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจภุณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 
บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจภุณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 

 
1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพื่อใหก้ารด าเนินการเกี่ยวกบัการรบัเรื่องรอ้งเรยีน การแจง้เบาะแสการทุจรติ การประพฤตมิชิอบ และ
การปฏบิตัทิีข่ดัต่อระเบยีบของบรษิทัฯ มแีบบแผนทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

1.2 เพื่อใหก้รรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ทีก่ระท าการแทนบริษทัฯ ด าเนินธุรกจิอย่างถูกต้อง โปร่งใส 
ยุตธิรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคล้องกบักฎหมาย การก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละจรยิธรรม
ธุรกจิ รวมทัง้ระเบยีบต่างๆ ของบรษิทัฯ 

1.3 เพื่อใหผู้ท้ีต่อ้งการแจง้ถงึการปฏบิตังิานของกรรมการ พนักงาน หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระท าการแทนบรษิทั
ฯ ที่ขดัหรอืสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าวขา้งต้นให้บรษิทัฯ ทราบ โดยผ่านช่องทางการแจ้งต่างๆ ที่
บรษิทัฯ จดัเตรยีมให ้ 

1.4 เพื่อใหผู้แ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสและบุคคลใดทีใ่หค้วามร่วมมอืกบับรษิทัฯ ดว้ยความสุจรติใจไดร้บั 
ความคุม้ครอง รวมถงึไดร้บัการป้องกนัจากการถูกกลัน่แกลง้อนัเนื่องมาจากการรอ้งเรยีนอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม 

2. ค านิยาม 

“บรษิทัฯ” หมายถงึ บรษิทั สหไทยการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 

“ผูแ้จง้” หมายถงึ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนของบรษิทัฯ รวมถงึบุคคลภายนอก ซึ่งแจง้
ขอ้มลูหรอืใหเ้บาะแสเกีย่วกบัการทจุรติ หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ จรรยาบรรณ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

3. การแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ 
และข้อบงัคบัของบริษทัฯ 

บุคคลใดที่ทราบเรื่องหรือสงสยัโดยสุจรติสามารถร้องเรยีนหรือแจ้งขอ้มูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจรติ
หรอืไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ จรรยาบรรณ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ไม่ว่าตนเองจะได้รบัความเสยีหาย
หรอืไม่กต็าม ว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระท าการแทนบรษิทัฯ มีกจิกรรมทีต่้องสงสยัใดๆ ที่
เกี่ยวกบัการทุจรติ หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ จรรยาบรรณ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอืทีอ่าจถอืว่ามี
ความอ่อนไหวต่อการรกัษาชื่อเสยีงของบรษิทัฯ 

นโยบายนี้นอกจากจะตอ้งการใหม้กีารรายงานถงึกจิกรรมใด ๆ หรอืกจิกรรมทีต่อ้งสงสยัใดๆ ทีท่ราบ เกีย่วกบั
การทุจรติหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ จรรยาบรรณ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แลว้ ยงัรวมถงึการด าเนินการ
ต่อไปนี้เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนมากขึน้  

(ก)  ปัญหาใดๆ ทีผู่แ้จง้มคีวามเหน็ว่าเป็นท าการละเมดิอย่างแทจ้รงิหรอืชดัเจน หรอืทีดู่เหมอืนว่าละเมดิ
ต่อนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าความผดิ 

(ข) การละเมดิแทจ้รงิชดัเจน หรอืดเูหมอืนว่าละเมดิต่อนโยบายว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูและการคา้ภายใน 
(Inside Trading) ของบรษิทัฯ 



 
 

(ค)     การร้องเรยีนใดๆ เกี่ยวกบัการบญัช ีการควบคุมภายใน การควบคุมเกี่ยวกบัการเปิดเผย หรอืเรื่อง
เกีย่วกบัการตรวจสอบบญัช ี

(ง) ความห่วงใยหรือกังวลโดยสุจริตใดๆ (Any good faith concerns) เกี่ยวกับเรื่องบัญชีหรือการ
ตรวจสอบบญัชซีึง่เป็นทีส่งสยั 

4. แนวทางหรือขัน้ตอนในการรายงาน (Reporting Procedures) 

การรายงานเรื่องราวต่างๆ ขา้งตน้ สามารถรายงานในลกัษณะต่อไปนี้ 

(ก) ผูแ้จง้อาจจดัส่งเรื่องราวเหตุการณ์โดยเจตนาสุจรติ เกี่ยวกบัรายการใดๆ ภายในขอบเขตของนโยบาย
นี้อย่างเป็นความลบัโดยปิดบงัชื่อ หากเป็นความประสงคข์องผูแ้จง้ 

(ข) เรื่องราวเหตุการณ์ทัง้หมดดงักล่าวจะต้องระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัส่งในซองจดหมายปิดผนึก 
น าเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ทีอ่ยู่ต่อไปนี้ : 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั สหไทยการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ 200/1 ซอยจรญัสนิทวงศ ์42 ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

หรอื จดหมายอเิลค็ทรอนิคสถ์งึประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นายธนเดช มหโภไคย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 Email: thanadech_m@yahoo.com  

(ค) ซองจดหมายควรจะระบุอย่างชดัเจนว่า 

“ใหเ้ปิดโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ โดยการเสนอเป็นไปตามนโยบายการแจง้เบาะแส
การกระท าความผดิ” 

5. แนวทางหรือขัน้ตอนการสอบสวน 

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ รบัผดิชอบส าหรบัการสอบสวนและแกปั้ญหาเรื่องราวทีร่บัแจง้ทัง้ปวงทีไ่ดย้ื่น
เสนอตามหลกัปฏบิตัแิละ/หรอืนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าความผดิ คณะกรรมการตรวจสอบ 
จะแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารทราบถึงขอ้ร้องเรยีนหรือความห่วงใยทีไ่ด้รบัก่อนวนัทีม่รีายงาน
สรุปผลการสอบสวน เว้นแต่ว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะไดก้ าหนดว่าเป็นการไม่เหมาะสมในกรณี
ภาวะดงักล่าว 

(ข) หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบสอบสวนแต่ละเรื่องทีถู่กรายงาน และจะเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัร่วมกนัพจิารณา จะแนะน าใหค้ณะกรรมการบรหิารด าเนินการแก้ไข และแจง้ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารด าเนินการดา้นวนิัยตามความเหมาะสม ในการด าเนินการสอบสวนนัน้  

(ค) การด าเนินการแก้ไขและด าเนินการดา้นวนิัย อาจรวมถงึการตกัเตอืนดว้ยวาจา หรอืเป็นลายลกัษณ์
อกัษร การต าหนิ การลดต าแหน่ง การไม่เพิม่เงนิเดอืนหรือไม่มโีบนัส การพกังานโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง 
การเลกิจา้ง และการด าเนินคดทีางแพ่งหรอือาญา 

(ง) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจะระบุชื่อกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนักงานของบรษิทัฯ ว่าจา้งทีป่รกึษา
ทางกฎหมาย ดา้นการบญัช ีหรืออื่นๆ ทีเ่ป็นบุคคลภายนอก เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืในการด าเนินการ
สอบสวนใดๆ โดยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้บรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบ 

mailto:thanadech_m@yahoo.com


 
 

(จ) ในการด าเนินการสอบสวน คณะกรรมการตรวจสอบจะสบืสวนการทุจรติจะใชค้วามพยายามทีด่ทีีสุ่ด
ตามสมควรแก่เหตุ เพื่อปกป้องการรกัษาความลบัและการไม่เปิดเผยชื่อผูร้อ้งเรยีน อย่างไรกต็าม โดย
ทีม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าการสอบสวนอย่างละเอยีด ในขณะทีค่ณะกรรมการตรวจสอบต้องใชค้วาม
พยายามทีด่ทีีสุ่ดตามสมควรแก่เหตุในการรกัษาความลบันัน้อาจจ าเป็นจะตอ้งระบุชื่อผูแ้จง้ หรอือาจมี
ความเป็นไปได้ที่บุคคลที่สามจะพจิารณา เหตุผลของผู้แจ้ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้อาจไม่สามารถ
รบัประกนัการรกัษาความลบัได ้

(ฉ) ในการพจิารณาอย่างละเอยีดรอบคอบเพื่อการตดัสนิทีด่ทีีสุ่ด คณะกรรมการตรวจสอบจะแจง้หรอืบอก
กล่าวต่อกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานทีถู่กระบุชื่อในค ารอ้งเรยีน หรอืเรื่องราวทีเ่สนอมานัน้
ในเวลาที่เหมาะสมในระหว่างการสอบสวน เว้นแต่ว่าคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะเป็นการไม่
เหมาะสมในกรณีดงักล่าว ทัง้นี้ บุคคลทีถู่กระบุชื่อจะมโีอกาสตอบขอ้รอ้งเรยีนหรอืปัญหาอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และค าตอบดงักล่าวจะถูกระบุในรายงานสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ฉ)  คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานขอ้สอบถามหรอืขอ้รอ้งเรยีนใดๆ โดยชอบทีไ่ดร้บั รวมทัง้ผลของ
การสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(ช)   คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานอย่างน้อยปีละครัง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบันโยบายนี้และ
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้นโยบายนี้ และจะรายงานในทนัทีเกี่ยวกับเรื่องใดๆ 
ภายใต้นโยบายนี้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการควบคุมภายในของบรษิทัฯ และความสมบูรณ์ของผลหรอืรายงาน
ทางการเงนิ 

(ซ)  คณะกรรมการตรวจสอบจะเก็บรกัษาบนัทกึเกี่ยวกบัค าร้องเรยีนทีถู่กรายงานในลกัษณะที่ปลอดภยั
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหา้ปี 

6. ไม่มีการตอบโต้ (No Retaliation) 

นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าความผดิมจีุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสรมิและท าใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และ
พนักงานบรษิทัฯ ตลอดจนบุคคลภายนอกสามารถน าปัญหาทีร่า้ยแรงเสนอต่อบรษิทัฯ บรษิทัฯ ไม่อนุญาตใหม้กีารตอบ
โตห้รอืรบกวนประเภทใดๆ ต่อบุคคลดงักล่าวในการกรณีทีก่ารแจง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บาะแสตามนโยบายนี้ท าขึน้โดยเจตนา
สุจรติ อย่างไรกต็าม หากเป็นการแจง้ขอ้มูลหรอืใหเ้บาะแสโดยเจตนารา้ย หรอืขอ้มูลหรอืเบาะแสทีแ่จง้เป็นทีท่ราบว่า
เป็นเทจ็จะส่งผลใหม้กีารลงโทษทางวนิัยต่อผูแ้จง้ 

 
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดฉบบัน้ี  ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่ วนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

        

ประกาศ ณ วนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

    ____________________________ 

                    ประธานกรรมการ 

                             (นายสมชาติ  บาระมีชยั) 
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