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บทนํา 

บรษัิท ไทยบรรจภัุณฑแ์ละการพมิพ ์จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) มเีจตนารมณ์ในการดําเนนิธรุกจิ              
อยา่งมคีณุธรรม โดยยดึมั�นในความรับผดิชอบตอ่สังคมและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ตามหลักบรรษัทภบิาลที�ด ี 
บรษัิทฯ จงึไดร้ณรงคก์ารตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�นใหบ้คุลากรในองคก์รไดม้คีวามเขา้ใจและแสดงความมุ่งมั�นใน
การตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�นในทกุรปูแบบ  

 
เพื�อใหมั้�นใจวา่บรษัิทฯ มนีโยบายกําหนดความรับผดิชอบ แนวทางปฏบัิต ิและขอ้กําหนดในการ

ดําเนนิงานที�เหมาะสม เพื�อป้องกนัการทจุรติคอรรั์ปชั�นที�อาจเกดิขึ6นกับธรุกจิของบรษัิทฯ และเพื�อใหก้ารตัดสนิใจ
และการดําเนนิการทางธุรกจิที�อาจมคีวามเสี�ยงดา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�นไดร้ับการพจิารณาและปฏบัิตอิยา่งรอบคอบ 
บรษัิทฯ จงึไดกํ้าหนดนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�นไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร เพื�อเป็นการสื�อสารถงึนโยบาย
และแนวทางปฏบัิต ิใหแ้ก ่คณะกรรมการบรษัิท คณะผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดบั โดยทั�วถงึ เพื�อเป็น                   
แนวทางการปฏบิัตทิี�ชดัเจนในการดําเนนิธุรกจิและพัฒนาสูอ่งคก์รแหง่ความยั�งยนื 
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คํานยิาม 

 การทุจรติคอรร์ปัช ั�น (Corruption) หมายถงึ การใชตํ้าแหน่ง อํานาจหนา้ที�ที�ไดม้า หรอืการใช ้
ทรัพยส์นิที�มอียูใ่นทางมชิอบ การทจุรติไมว่า่จะอยูใ่นรปูแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญา มอบให ้ใหคํ้ามั�น 
เรยีกรอ้ง หรอืรับ เพื�อประโยชนต์อ่ตนเอง ครอบครัว เพื�อน คนรูจั้ก หรอืผลประโยชน์อื�นใดอันมคิวรได ้กอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหายตอ่ประโยชนข์องผูอ้ื�น หรอืประโยชนอ์ื�นใดซึ�งขัดตอ่ศลีธรรม และจรรยาบรรณที�ด ีกบัหน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานของเอกชน หรอืบคุคลผูม้หีนา้ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง หรอืทางออ้ม เพื�อใหห้น่วยงาน หรอืบคุคลนั6น  ละ
เวน้จากการปฏบัิตหินา้ที� ที�ถูกตอ้งตามหลักปฏบัิตทิี�ไดกํ้าหนดไว ้

 

แนวปฏบิตั ิ

บรษัิทฯ มนีโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและการคอรรั์ปชั�นอยา่งสิ6นเชงิ และถอืปฏบัิตติามกฎหมายทั 6งหมด 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�นในประเทศไทย 

 
1. การช่วยเหลอืทางการเมอืง หมายถงึ การสนับสนุนทั6งที�เป็นตัวเงนิหรอืมใิชต่วัเงนิแก ่                   

พรรคการเมอืง นักการเมอืง หรอืผูล้งสมัครรับเลอืกตั 6งทางการเมอืง การสนับสนุนที�มใิชต่ัวเงนิ               
จะรวมถงึการใหย้มืหรอืบรจิาคอปุกรณ ์การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยโีดยไมค่ดิคา่บรกิาร รวมทั 6งการ
สละเวลาทํางานของพนักงาน 

 
  บรษัิทฯ มนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไม่ใหก้ารสนับสนุน หรอืกระทําการอันเป็นการ

ฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ�ง 

ในกรณีที�บรษัิทฯ มคีวามประสงคท์ี�จะใหก้ารสนับสนุนทางการเมอืงเพื�อสง่เสรมิระบอบประชาธปิไตย 
การสนับสนุนดังกลา่วจะตอ้งไมข่ัดตอ่หลักกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งหรอืกระทําไปดว้ยความคาดหวังที�จะ
ไดรั้บปฏบัิตติอบแทนเป็นพเิศษ ทั 6งนี6 ในการสนับสนุนจะตอ้งจัดทําใบบนัทกึคําขอ ระบชุื�อผูรั้บการ
สนับสนุนและวัตถปุระสงคข์องการสนับสนุนพรอ้มแนบเอกสารประกอบทั 6งหมดใหก้รรมการผูจั้ดการ
พจิารณาอนุมัต ิ

พนักงานมสีทิธเิสรภีาพในการเขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืงภายใตบ้ทบัญญัตแิหง่รัฐธรรมนูญ แต่
จะตอ้งไมแ่อบอา้งความเป็นพนักงาน หรอืใชท้รัพยากรใดๆ ของบรษัิทไปใชเ้พื�อประโยชน์ในการ
ดําเนนิการใดๆ ในทางการเมอืง หากเขา้รว่มจะตอ้งพงึระมัดระวังการดําเนนิการใดๆ ที�อาจทําใหเ้กดิ
ความเขา้ใจวา่บรษัิทไดใ้หก้ารสนับสนุนหรอืฝักใฝ่ในพรรคการเมอืงใดพรรคหนึ�ง 

2. การบรจิาคเพื�อการกศุล หมายถงึ การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิหรอืในรปูแบบอื�นๆ เชน่  
ใหค้วามรู ้หรอืสละเวลา เพื�อเป็นสว่นหนึ�งในกจิกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสมัพันธแ์ละ
เสรมิสรา้งภาพลักษณท์ี�ดใีหแ้กบ่รษัิท โดยไมไ่ดมุ้ง่หวังผลทางธรุกจิเป็นการตอบแทน  

 
บรษัิทมขีั 6นตอนและการควบคมุเพื�อใหมั้�นใจวา่การบรจิาคเพื�อการกศุลไมไ่ดป้ฏบิัตเิพื�อการทจุรติ
คอรรั์ปชั�น มขัี 6นตอนการสอบทานและอนุมัตกิารบรจิาคเพื�อการกศุลโดยผูท้ี�มอํีานาจของบรษัิท    
และมขีั 6นตอนการตดิตามเพื�อใหมั้�นใจวา่การบรจิาคเพื�อการกศุลไมไ่ดป้ฏบัิตเิพื�อการทจุรติคอรรั์ปชั�น
(ตามเอกสารแนบ 1) 

3. การใชเ้งนิสนบัสนุน หมายถงึ การใหเ้งนิสดหรอืสิ�งแทนเงนิสด  เป็นวธิใีหก้ารสนับสนุนในการ
ประชาสมัพันธบ์รษัิทวธิหีนึ�ง เชน่การสนับสนุนกจิกรรมทางดา้นการศกึษา กจิกรรมทางดา้นสังคม 
เป็นตน้  

 
บรษัิทมกีระบวนการและการควบคมุเพื�อใหมั้�นใจวา่การใชเ้งนิสนับสนุนไมไ่ดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสําหรับ
การทจุรติคอรรั์ปชั�น มกีระบวนการอนุมัตแิละใชเ้งนิสนับสนุน ซึ�งสอดคลอ้งกบักระบวนการจัดซื6อ
ทั�วไป และมกีระบวนตรวจสอบเพื�อใหมั้�นใจวา่ เงนิสนับสนุนไมไ่ดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสําหรับการทจุรติ
คอรรั์ปชั�น (ตามเอกสารแนบ 1) 

4.  คา่ของขวญั คา่บรกิารตอ้นรบั และคา่ใชจ้า่ยเลี2ยงรบัรอง 

พนักงานสามารถใหห้รอืรับ ของขวัญ ค่าบรกิารตอ้นรับ และคา่ใชจ้า่ยเลี6ยงรับรอง ซึ�งจะตอ้งไม่เป็น
การกระทําที�ทําใหเ้กดิผลกระทบเกี�ยวกับผลการดําเนนิงานของบรษัิท เป็นไปตามกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง เป็นการใหห้รอืรับในนามบรษัิทไมใ่ชใ่นนามพนักงาน เหมาะสมกับเทศกาล เชน่  
ชว่งเทศกาลปีใหม ่สงกรานต ์ตรษุจนี ซึ�งถอืวา่เป็นธรรมเนียมปกต ิเป็นไปอยา่งเปิดเผย 
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พนักงานสามารถรับของขวัญซึ�งมมีูลคา่ไดไ้มเ่กนิ 3,000 บาท ซึ�งจะตอ้งไมเ่ป็นการกระทําที�ทําให ้
เกดิผลกระทบเกี�ยวกบัผลการดําเนนิงานของบรษัิท ในกรณีที�ไมส่ามารถปฏเิสธและจะตอ้งรับ
ของขวัญซึ�งมมีลูคา่เกนิกวา่ 3,000 บาท ตอ้งใชแ้บบรายงานการรับของขวัญ (ตามเอกสารแนบ 2) 
แจง้ตอ่ผูบั้งคับบัญชาทราบและลงนามในแบบรายงานการรับของขวัญ พรอ้มกับนําสง่ของขวัญ
ดังกล่าวแก ่สว่นกลาง คอื เลขานุการ สํานักกรรมการผูจั้ดการ เพื�อนําไปเป็นของรางวัลใหแ้ก่
พนักงานหรอืบรจิาคเพื�อการกศุลตามความเหมาะสม 

 

บรษัิทมขีั 6นตอนเพื�อสื�อสารนโยบายเรื�องคา่ของขวัญ คา่บรกิารตอ้นรับ และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆใหแ้ก่
พนักงานทกุคนและคูค่า้ทกุคนดว้ย 

 

มาตราการดําเนนิการ 

1. คณะกรรมการบรษัิทกํากับดแูลการปฏบัิตติามมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�นนี6  
 
คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร ใหก้ารยอมรับตอ่มาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น และตอ้งปฏบัิติ
ตามมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�นนี6ดว้ย  

กรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารระดับสงู มคีวามรับผดิชอบตอ่การนํามาตรการตอ่ตา้นการทจุรติ
คอรรั์ปชั�นนี6ไปปฏบัิตโิดยตรง  

บรษัิทไดม้อบหมายอํานาจและความรบัผดิชอบที�ชดัเจนใหผู้บ้รหิาร เพื�อนํามาตรการตอ่ตา้น 
การทจุรติคอรรั์ปชั�นนี6ไปปฏบัิต ิ 
 

2. หา้มผูบ้รหิารและพนักงานไม่ใหเ้รยีกรอ้ง ดําเนนิการ หรอื ยอมรับการทจุรติคอรรั์ปชั�น                                               
เพื�อประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว เพื�อน และคนรูจ้ัก  
 

3. บรษัิทแสดงออกถงึความมุ่งมั�นในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น เชน่ ระบใุนคา่นยิมขององคก์ร 
(Values) แนวปฏบัิต ิ(Code of Conduct) นโยบายและระเบยีบ การบรหิารความเสี�ยง การสื�อสารทั 6ง
ภายในและภายนอกองคก์ร การอบรม การควบคมุภายใน การตดิตาม และการตรวจสอบ  

 
 

4. มกีารประกาศใหบ้คุคลภายนอกทราบอยา่งชัดเจน เกี�ยวกับนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น                
มคํีาอธบิายเกี�ยวกบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น เชน่ มแีผน่พับ (Brochure) ใหแ้กพ่นักงาน
หรอืคูค่า้ เพื�ออธบิายการปฏบัิตใินรายละเอยีด และชี6แจงต่อบคุคลภายนอกวา่นโยบายของบรษัิทคอื
การปฏบัิตติามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�นในทกุทอ้งถิ�นที�บรษัิทมกีารทํากจิการอยู ่ 
 

5. ในการจัดทํามาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น บรษัิทไดม้กีารประเมนิความเสี�ยงดา้นคอรรั์ปชั�นที�
อาจเกดิขึ6นตอ่บรษัิทดว้ย และไดจั้ดทํามาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชั�นใหเ้หมาะสมกับความเสี�ยงที�
ประเมนิได ้  

 
 

6. บรษัิทมนีโยบายและขั 6นตอนชัดเจนในการนํามาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�นนี6ไปปฏบัิตทิี�บรษัิท
ยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทอื�นที�บรษัิทมอํีานาจในการควบคมุ และบคุคลที�สามที�เกี�ยวขอ้งทางธุรกจิ  
 

7. บรษัิทมกีระบวนการในการตรวจสอบงานขายและการตลาดอยา่งสมํ�าเสมอ เกี�ยวกับความเสี�ยงตอ่
การเกดิการทจุรติคอรรั์ปชั�น รวมถงึการจัดใหม้วีธิกีารแกไ้ขที�เหมาะสม 

มกีระบวนการในการตรวจสอบงานจัดซื6อและทําสญัญาอยา่งสมํ�าเสมอ เกี�ยวกับความเสี�ยงตอ่             
การทจุรติเกดิคอรรั์ปชั�น รวมถงึการจัดใหม้วีธิกีารแกไ้ขที�เหมาะสม  

มกีระบวนการที�ทําใหมั้�นใจวา่ ฝ่ายสนับสนุนและดําเนนิงาน* มทีรัพยากรและบคุลากรที�มทีักษะ
เพยีงพอตอ่การนํามาตรการมาปฏบิตั ิมีกระบวนการบรหิารบคุลากร ซึ�งรวมถงึการคัดเลอืก การอบรม 
การประเมนิผลงาน การใหผ้ลตอบแทน ตลอดจนการเลื�อนตําแหน่งของพนักงาน ที�สะทอ้นถงึความ
มุง่มั�นของบรษัิทตอ่มาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น  

 

 
*    ฝ่ายสนับสนุนและดําเนนิงาน ตามคํานยิามในแบบประเมนิตนเองเกี�ยวกบัมาตรการตอ่ตา้นคอรรั์ปชั�น ของโครงการแนวร่วม  

ปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ คอื ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นตน้ 
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8. บรษัิทมกีระบวนการสื�อสารอยา่งชัดเจนและมกีระบวนการนํานโยบายที�จะไมล่ดตําแหน่ง ลงโทษ 
หรอืใหผ้ลทางลบตอ่พนักงานที�ปฏเิสธการทจุรติคอรรั์ปชั�น แมว้า่การกระทํานั6นจะทําใหบ้รษัิท
สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ  
 

9. บรษัิทมกีระบวนการนํานโยบายใหพ้นักงานปฏบัิตติามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น                   
มกีระบวนการสื�อสารอยา่งชัดเจนใหพ้นักงานทราบเกี�ยวกบับทลงโทษ หากพนักงานไมป่ฏบัิตติาม
มาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น และมบีทลงโทษเมื�อกรรมการบรษัิทไมป่ฏบัิตติามมาตรการ
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น 

 
บรษัิทมกีระบวนการอยา่งเหมาะสมในการลงโทษพนักงานที�ไมป่ฏบัิตติามมาตรการตอ่ตา้นการ
ทจุรติคอรรั์ปชั�น ซึ�งการลงโทษนี6รวมถงึการเลกิจา้งงาน ในกรณีที�บรษัิทเห็นวา่จําเป็น 

บรษัิทมขัี6นตอนที�ทําใหส้ามารถสื�อสารมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�นไดถ้งึพนักงานทกุคนมี
กระบวนการปฐมนเิทศใหแ้กพ่นักงานใหม ่เพื�อใหพ้นักงานมคีวามเขา้ใจเกี�ยวกบัมาตรการตอ่ตา้น
การคอรรั์ปชั�น ความคาดหวังของบรษัิท และรูถ้งึบทลงโทษหากพนักงานไมป่ฏบัิตติามมาตรการนี6  

บรษัิทมกีระบวนการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื�อง แกค่ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพื�อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิ เกี�ยวกบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น ความคาดหวังของบรษัิท 
และรูถ้งึบทลงโทษหากไมป่ฏบัิตติามมาตรการนี6 

10. บรษัิทมชีอ่งทางที�ปลอดภัยและสามารถใหพ้นักงานเขา้ถงึไดอ้ยา่งมั�นใจ เมื�อพนักงานตอ้งการแจง้
ขอ้มลูหรอืเบาะแส โดยปราศจากความเสี�ยงตอ่ผูแ้จง้ในภายหลัง และมชีอ่งทางที�ปลอดภัยและ
สามารถใหพ้นักงานเขา้ถงึไดอ้ยา่งมั�นใจ เมื�อพนักงานตอ้งการคําแนะนําเกี�ยวกับการปฏบัิตติาม
มาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น  
 

11. มขีั 6นตอนในการจัดทําขอ้แนะนําเกี�ยวกบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�นอยา่งเป็นลายลักษณ์
อักษร  

 
 

12. บรษัิทมนีโยบายและขั 6นตอนในการเปิดเผยขอ้มูลตอ่สาธารณชนเกี�ยวกบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติ
คอรรั์ปชั�น  
 

13. บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในที�มปีระสทิธภิาพเพื�อจัดการการทจุรติคอรรั์ปชั�น  

ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทครอบคลมุทั6งดา้นการเงนิและการดําเนนิการ ของกระบวนการ
ทางบัญชแีละการเก็บบันทกึขอ้มลู รวมถงึกระบวนการอื�นๆในบรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกับมาตรการตอ่ตา้น
การทจุรติคอรรั์ปชั�น  

บรษัิทมคีณะกรรมการตรวจสอบที�กํากบัดแูลการควบคมุภายใน การจัดทํารายงานทางการเงนิ และ
กระบวนการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกับมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น  

บรษัิทมคีวามมั�นใจวา่ไดจั้ดใหม้กีารแบง่แยกหนา้ที�งานอยา่งเหมาะสม 

มขีั 6นตอนการหารอืผลการควบคมุภายในที�เกี�ยวกบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�นกบับคุลากร
ที�ปฏบัิตงิานนั6นๆ และมขีั 6นตอนในการเกบ็รักษาเอกสารและบันทกึตา่งๆใหพ้รอ้มตอ่การตรวจสอบ
เพื�อยนืยันความถกูตอ้งและเหมาะสมของรายการทางการเงนิ  

14. บรษัิทมขัี6นตอนการปฏบัิตเิพื�อใหมั้�นใจวา่ไมม่รีายการใดที�ไมไ่ดรั้บการบันทกึ หรอืไม่สามารถ
อธบิายได ้หรอืรายการที�เป็นเท็จ  

 
บรษัิทมขัี6นตอนเพื�อใหเ้กดิความมั�นใจว่าการควบคมุภายในของกระบวนการทําบัญชแีละการเกบ็
รักษาขอ้มูล ไดรั้บการตรวจสอบภายในเพื�อยนืยันประสทิธผิลของกระบวนการตามมาตรการตอ่ตา้น
การทจุรติคอรรั์ปชั�น  

และมขีั 6นตอนเพื�อใหเ้กดิความมั�นใจวา่การบันทกึรายการทางการเงนิมหีลักฐานอยา่งเพยีงพอเพื�อ
ใชใ้นการตรวจสอบ 
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15. บรษัิทมขีั 6นตอนสําหรับใหผู้บ้รหิารระดับสงูรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติ
คอรรั์ปชั�นนี6 ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการบรษัิทอยา่ง
สมํ�าเสมอ  
 

16. บรษัิทมขีั 6นตอนเพื�อใหส้ามารถรายงานประเด็นที�พบอยา่งเรง่ดว่น ตอ่ผูบ้รหิารระดับสงูและ
คณะกรรมการบรษัิท  

 
 
 
 

ทั 6งนี6 ใหม้ีผลตั 6งแตวั่นที� 11 สงิหาคม พ.ศ. 2559 

 

 

 นายธรีะพงษ์  อัศวนิวจิติร 
 ประธานคณะกรรมการบรษัิท 
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บริษทั ไทยบรรจภุณัฑแ์ละการพิมพ ์ จาํกดั (มหาชน)

THAI PACKAGING & PRINTING P.L.C.

วนัที�
เรื�อง

ใหก้บั
(ระบุชื�อสถานที�ที�บรจิาคเพื�อการกุศล หรอืการใชเ้งนิสนบัสนุน ไปยงัสถานที�ใด)

วตัถุประสงค์

เรยีน ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช/ีการเงนิ
เอกสารแนบ

(แนบใบเสรจ็ หรอืหลกัฐานอื�นใดๆ ประกอบการเบกิ เพื�อการสอบทานและอนุมตั)ิ

วนัที� เลขที�บนเอกสารแนบ  จาํนวน (บาท)

จาํนวนรวม -                       

หมายเหตุ

เหน็ชอบ และอนุมติัโดย

    กรรมการผูจ้ดัการ

เป็นกระบวนการขั 6นตอนและการควบคมุ เพื�อใหม้ั�นใจวา่การบรจิาคเพื�อการกศุล และการใชเ้งนิสนับสนุน ไมไ่ดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้ง
สําหรับการทจุรติคอรรั์ปชั�น มกีระบวนการอนุมัตซิึ�งสอดคลอ้งกบักระบวนการจัดซื6อทั�วไป และมกีระบวนตรวจสอบเพื�อใหมั้�นใจวา่

การบรจิาคเพื�อการกศุล และการใชเ้งนิสนับสนุน ไมไ่ดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสําหรับการทจุรติคอรรั์ปชั�น

(ความหมายการบรจิาคเพื�อการกศุล และการใชเ้งนิสนับสนุน ตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น)

(ผูอ้นุมัตริะบตุามอํานาจวงเงนิการเบกิจ่ายของบรษัิท)

เอกสารแนบ 1 ใบวตัถปุระสงค์

การบรจิาคเพื�อการกศุล และการใชเ้งนิสนบัสนนุ ตอ้งจดัทําใบวตัถปุระสงคเ์พื�อเสนอขออนมุตั ิ

ผูจ้ดัทาํเอกสาร

รายการ

การบรจิาคเพื�อการกศุล            การใชเ้งนิสนับสนุน
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บริษทั ไทยบรรจภุณัฑแ์ละการพิมพ ์ จาํกดั (มหาชน)

THAI PACKAGING & PRINTING P.L.C.

ชื�อผูใ้ห ้

วันที�

ช ื�อบรษัิท

วัตถปุระสงค์

สิ�งของที�ให้

เงนิสด จํานวน บาท

สิ�งของแทนเงนิสด คอื

จํานวน บาท

*กรณีไมท่ราบมลูคา่ของสิ�งนั6นๆ ใหป้ระมาณการโดยการสอบถามจากผูใ้ห ้

ลงชื�อผูรั้บ

(สว่นกลางตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น หมายถงึ เลขานุการ สาํนักกรรมการผูจั้ดการ)

*บรษัิทฯ เนน้ในนโยบายการตอ่ตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั�น ซ ึ�งการกระทํานี6ตอ้งไมข่ดัตอ่นโยบายฯ

(ตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั�น เพื�อนําไปเป็นของรางวัลใหแ้กพ่นักงาน
หรอืบรจิาคเพื�อการกศุล ตามความเหมาะสม)

เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการรบัของขวญั 

ลงชื�อผูบ้งัคับบัญชารับทราบ

วันที�การนําสง่ของขวัญไปยงัสว่นกลาง

สว่นกลางลงนามรับของขวัญ

*กรณีรับของขวัญมมีลูคา่เกนิ 3,000 บาท


