
 

 

นโยบายการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ได้รณรงค์การป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความส าคญัของการป้องกันการทุจริต โดยเนือ้หาทัว่ไปได้บรรจุไว้ในจรรยาบรรณ

ทาง ธุรกิจของบริษัทตัง้แต่เร่ิมแรกที่บริษัทได้จัดท าจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการป้องกันการทุจริตคอรัปชัน่ตาม 

ประกาศฉบบันีม้ีไว้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบและมุ่งหมายให้ทุกคนใน  องค์กรได้มี

ความเข้าใจเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกันและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทได้รับ  ทราบเจตนารมณ์

ของบริษัทท่ีมุ่งมัน่ป้องกนัการทจุริต  

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทกระท าการอนัใดที่เป็นการเก่ียวข้องกบัการทจุริต คอรัปชัน่

ทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเองครอบครัวเพื่อนและคนรู้จกัไม่ว่าตนจะอยู่ใน  ฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้

หรือผู้ เสนอให้สินบนทัง้ที่เป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ด าเนินธุรกิจหรือ

ติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตัิตามนโยบายการป้องกนัการทจุริตอย่างเคร่งครัด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1.  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมตัินโยบายและสนบัสนุนการป้องกนัทุจริตให้เกิดขึ น้ในบริษัท เพื่อให้

ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึน้จากการทุจริตคอรัปชั่นพร้อม  ทัง้กรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระท าการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทคณะกรรมการ  บริษัทมีหน้าที่ให้

ค าปรึกษาข้อแนะน าพิจารณาบทลงโทษและร่วมกนัหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กบักรรมการผู้จดัการ  

2.  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบดงันี ้

2.1 พิจารณานโยบายการป้องกันทุจริตที่ได้รับจากกรรมการผู้ จัดการให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ  

สภาพแวดล้อมของบริษัทวฒันธรรมองค์กรและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ  

2.2  พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการป้องกันทุจริตที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการ

เลขานกุารบริษัทฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ  

2.3  สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการทุจริต  ตามที่

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเส่ียงที่จะท าให้เกิดโอกาส  การทุจริตที่มี

ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทน้อยที่สดุและมีความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของ

บริษัท  

2.4  รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระท าอนัทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ ได้รับแจ้ง

และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดงักล่าว  

 

 



 

 

3.  ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบดงันี ้

3.1  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบ  การ

ควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการ  ควบคุมภายใน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ  

3.2  ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเร่ืองการตรวจสอบการทุจริตที่เก่ียวข้องกับ  องค์กร

นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้ก าหนดไว้  

4.  กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่และรับผิดชอบดงันี ้

 4.1 ก าหนดนโยบายการป้องกนัทจุริตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

4.2  ส่ือสารกบับคุลากรในองค์กรและผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการป้องกนัการทจุริต  

4.3  ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการป้องกันทจุริตให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจหรือ ข้อก าหนด

ของกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

4.4 คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาสืบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบสวนเร่ืองการทจุริตโดยสามารถมอบหมาย งานให้กบัทีมผู้บริหารที่เห็น

ว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้  

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น  

กรรมการบริษัทผู้ บริหารและพนักงานลูกจ้างของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริตและ  

จรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริตทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมโดย  

1.  ไม่ท าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ตนท าหน้าที่ รับผิดชอบ

ทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบตัิ ดงันี  ้

1.1  ไม่รับหรือให้ของขวญัของที่ระลึกที่เป็นเงินสดเช็คพนัธบตัร หุ้น ทองค า อญัมณี อสงัหาริมทรัพย์หรือ ส่ิงของใน

ท านองเดียวกันกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทัง้ในหน่วยงานราชการ  และหน่วยงาน

เอกชน  

1.2  ไม่รับทรัพย์สินส่ิงของของขวญัของก านัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่นอันเป็นการชักน าให้เกิดการละเว้นการ  ปฏิบัติ

หน้าที่ของตน ทัง้นีก้่อนการรับของที่ระลกึควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ปฏิบตัิถกูต้ องตาม กฎหมายและข้อบงัคบั

ของบริษัทโดยส่ิงของหรือของขวญัที่ให้แก่กนัในหน้าที่การงานควรมีมลูค่าไม่ มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส  

1.3  ไม่ให้ทรัพย์สินส่ิงของของขวญัหรือของก านลัใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตดัสินใจหรือมีผลท าให้ผู้ รับ

ไม่ปฏิบตัิตามวิธีปฏิบตัิทางการค้าเช่นเดียวกนักบัคู่ค้ารายอืน่ ทัง้นีก้ารให้ส่ิงของตามโอกาสหรือวาระตา่งๆ ต้องมี

มลูค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั  



 

 

1.4  ไม่เป็นตวักลางในการเสนอเงินทรัพย์สิน ส่ิงของหรือประโยชน์อื่นใดกบัผู้  ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ หน่วยงานราชการ

หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้น การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ

ข้อบงัคบัและข้อปฏิบตัิทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้  

2.  ในการจดัซือ้จดัจ้างต้องด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

3.  การใช้จ่ายส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ

สามารถกระท าได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตสุมผลสามารถตรวจสอบได้  

4.  ในการบริจาคเพื่อการกศุลต้องปฏิบตัิดงันี ้

4.1  การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศลต้องกระท าในนามบริษัทเท่านัน้ โดยการบริจาค เพื่อการ

กศุลต้องเป็นมลูนิธิ องค์กรสาธารณะกศุล วดั โรงพยาบาลสถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อ ประโยชน์ต่อสงัคมที่มี

ใบรับรองหรือเชื่อถือได้สามารถตรวจสอบได้และด าเนินการผ่านขัน้ตอนตาม ระเบียบของบริษัท  

4.2  การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระท าได้ แต่ต้องไม่เก่ียวข้องหรือท าให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็น การ

กระท าที่ทจุริตเพื่อหวงัผลประโยชน์ใด  

5.  การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนบัสนุนโครงการต้องระบชุื่อในนามบริษัทเท่านัน้ โดยเงินสนบัสนุนที่ จ่ายไป

ต้องมีวตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลกัษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัท ทัง้นีก้ารเบิกจ่ายต้องระบุ วตัถุประสงค์ที่ชดัเจน

และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้  

6.  ไม่กระท าการอันใดที่เก่ียวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทเพื่อด าเนินการ ดังกล่าว 

ทัง้นีบ้ริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและ  การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง  ใดไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

7.  หากพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเก่ียวข้องกับบริษัททัง้ทางตรงหรือ ทางอ้อม

ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการหรือเลขานุการบริษัทฯ ทราบทนัทีหรือ

แจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายนี ้

8.  กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่

ผู้ใต้บงัคบับญัชาเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริต เพื่อให้พนกังานได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกนัทจุริตฉบบั

นี ้รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองการมีความซื่อสตัย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

 

 

 

 



 

 

เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต  

1.  การกระท าที่ทุจริตที่เก่ียวข้องกับองค์กรโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบน

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชน 

2.  การกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัทหรือมีผลต่อระบบการควบคมุภายในของบริษัท จนท าให้ สงสยั

ได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทจุริต  

3.  การกระท าที่ท าให้บริษัทเสียผลประโยชน์กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท  

4.  การกระท าที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การ

กระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสยัได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชัน่ที่เกิดขึน้กับบริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่อง

ทางการรับเร่ืองที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนีโ้ดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของ เร่ืองที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อ

ร้องเรียน พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายงัช่องทาง รับเร่ืองดงันี ้ 

1.  แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ IR@tpacpackaging.com หรือ  

2.  แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานกุารบริษัท Secretary@tpacpackaging.com หรือ  

3.  แจ้งผ่านช่องทางโทรศพัท์เบอร์ 02-897-2250 ต่อ 179 (ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์)  

4.  แจ้งผ่านช่องทางกล่องรับเร่ืองร้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ที่หน้าเว็ปไซต์ www.tpacpackaging.com  

ทัง้นีห้ากผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนกรรมการผู้ จัดการ หรือเลขานุการบริษัทฯ ขอให้ท่าน  ส่งเร่ือง

ร้องเรียนมายงัประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคือผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่  ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนีภ้าครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและ

พนกังานของบริษัท ทัง้นี ้ไม่ว่าท่าน จะแจ้งด้วยวิธีใดดงักล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลบัของท่าน 


