จรรยาบรรณธุรกิจ
Code of Conduct
บริษทั เอ.เจ. พลาสท์ จากัด (มหาชน)

วิสยั ทัศน์
เป็ นผูน้ ำด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตฟิ ล์มพลำสติกที่มีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล มุ่งเน้น กำรพัฒนำสินค้ำ
และนวัตกรรมใหม่ๆที่ เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒ นำอย่ำงยัง่ ยื น และเพิ่ มศัก ยภำพด้ ำนกำรแข่งขันสู่
อุตสำหกรรมระดับโลก

พันธกิจ
· พัฒนำคุณภำพสินค้ำและกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่ อง
· เป็ นคู่คำ้ ที่มีควำมยุติธรรม รำคำเป็ นธรรม

· ดำเนิ นธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลำสติกที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
· ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องด้วยควำมรับผิดชอบสูงสุด
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กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ตั้งมัน่ ในควำมยุติธรรมและจริยธรรมในกำรดำเนิ นงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ป้ องกันปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ร่วมเสริมสร้ำงควำมยัง่ ยืนของบริษัทฯ อีกทั้งเป็ น
กำรรักษำประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิสำหรับกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร
และพนักงำนของบริษัทฯ ดังนี้
· ด ำเนิ นกิ จ กำรโดยยึ ด หลัก ควำมยุ ติ ธ รรม ควำมสุ จ ริ ต ควำมโปร่ ง ใสและควำมเป็ นธรรม ภำยใต้ก ฎหมำย
ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆเพื่อให้ผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่ำนมัน่ ใจในกำรดำเนิ นงำน ทั้งนี้ กำรกระทำและกำรตัดสินใจ
ของบริษัทฯ จะคำนึ งถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่ำน รวมถึงสังคมและสิ่ งแวดล้อม
· มี ก ำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำ ที่ แ ละควำมรับ ผิ ด ชอบของกรรมกำรผู ้จัด กำร คณะกรรมกำรบริ ห ำร
คณะอนุ กรรมกำรต่ำงๆ ตลอดจนพนั กงำนในบริษัทอย่ำงชัดเจน เพื่อให้มีประสิทธิ ภำพในกำรปฏิบัติ หน้ำที่ ที่
โปร่งใส เป็ นธรรมและตรวจสอบได้
· ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรู ้ ควำมชำนำญ ในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทฯ ด้วยควำมมุ่งมัน่ และรอบคอบ เพื่อสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำและกำรเติบโตที่ยงั ่ ยืน สร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผูถ้ ือหุน้
· ไม่แสวงหำผลประโยชน์ ส่วนตนและผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง จำกกำรนำสำรสนเทศภำยในที่ เป็ นควำมลับไปเปิ ดเผยแก่
บุคคลภำยนอก หรือกำรกระทำอันก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
· จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม มีกำรวำงมำตรกำรในกำรป้ องกัน มีระบบกลไกใ น
กำรตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจอย่ำงเหมำะสม ชัดเจน เพื่อป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ต่ำงๆ
· ดำเนิ นกำรด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสม รอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นที่ต้งั
คำนึ งถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคม เพื่อควำมเป็ นธรรมอย่ำงสูงสุด
· ส่งเสริมกำรเคำรพและยึดมัน่ ในสิทธิมนุ ษยชน บนพื้ นฐำนของควำมเป็ นมนุ ษย์ โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบตั ิ กำร
แบ่งแยก และกำรให้สิท ธิ พิ เศษต่อกลุ่มบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง เช่น ควำมเสมอภำคทำงด้ำนเพศ เชื้ อชำ ติ และ
สมรรถภำพทำงร่ำงกำย
· ยึดมัน่ ในควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของสถำนที่ปฏิบตั ิงำน ส่งเสริมกำรสร้ำงสุขอนำมัยทั้งสุ ขภำพกำยและจิต
รวมทั้งคำนึ งถึงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน
· กำหนดหน้ำที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกท่ำน
อย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์ รปั ชัน่ และ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้ องกันมิให้ผูใ้ ดที่กล่ำวถึงข้ำงต้นกระทำผิด หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ตนเอง เพื่อนร่วมงำน บุคคลภำยนอก และต่อบริษัทฯ
· กำหนดนโยบำยและขัน้ ตอนในกำรแจ้ง เมื่อพบกำรทุจริต หรือควำมสงสัยว่ำมีกำรทุจริต หรือกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย
หรือมีกำรกระทำที่ผิดปกติ ซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ โดยรำยงำน
ผู ้บัง คับ บัญ ชำทัน ที เพื่ อ กำรแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งหรื อ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ง หำมำตรกำรป้ อ งกัน มิ ใ ห้เ กิ ด
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวขึ้ นอีก
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วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
· มุง่ เน้นคุณภำพระดับสำกล
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรผลิตสินค้ำให้มีคุณภำพสูง และมีควำมหลำกหลำยของผลิต ภัณฑ์ โดยยึด
หลักกำรทำงำนตำมมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2000 ด้วยกำรใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีช้นั สูง มุ่ งมัน่ ในกำร
เป็ นผูน้ ำและก้ำวล้ำทำงด้ำนนวัตกรรมกำรผลิต ด้วยกำรพัฒ นำผลิ ตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่ อตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของตลำดทัว่ โลก
· ยึดถือจริยธรรม
จริยธรรมเป็ นแกนหลักสำคัญที่ จะช่วยเสริมสร้ำงทัศนคติ ที่ดี ส่งผลต่อกำรดำเนิ นชีวิตที่ ดีและมีส่วนช่วยให้กำร
ทำงำนร่วมกันภำยในองค์กรเป็ นไปอย่ำงรำบรื่น เนื่ องด้วยทรัพยำกรมนุ ษย์ถือเป็ นปั จจัยสำคั ญในกำรขับเคลื่อน
องค์กร กำรปลูกฝั งและให้ควำมสำคัญกับจริยธรรม จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำและเติ บโตอย่ำง
ยัง่ ยืน

· เป็ นหนึ่ งเดียว ทำงำนเป็ นทีม
ควำมมีน้ ำหนึ่ งใจเดียวกัน เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่ช่วยสนับสนุ นให้กำรทำงำนร่วมกันภำยในองค์กร เป็ นไปในแนวทำง
เดียวกัน กำรมีผูน้ ำที่มีประสิทธิภำพร่วมกับกำรสร้ำงแนวควำมคิดให้มีควำมเป็ นน้ ำหนึ่ งใจเดียวกัน ช่วยผลักดันให้
เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ มีเป้ ำหมำยเดียวกัน ด้วยควำมมุ่งมัน่ ในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำง
ชัดเจน
· ให้ควำมสำคัญแก่ลกู ค้ำ
บริษัทฯ รับฟั งควำมต้องกำรของลูกค้ำและให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำกในกำรส่งเสริมและรองรับควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ ควำมต้องกำรของตลำดในปั จจุบนั และให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้ ำ เพื่อตอบ
โจทย์และรองรับเทรนด์ของตลำดโลกอีกด้วย
· คำนึ งถึงสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักและคำนึ งถึงสิ่งแวดล้อมเป็ นอย่ำงยิ่ง มีกำรพัฒนำและวิจยั ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดย
ผลักดันแนวคิดและจุดประสงค์ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตของโลกต่อไป
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ค่านิยมหลักองค์กร

“A J P L A S T ”
A - Advanced innovation ก้ำวล้ำด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
J - Justice and transparent ดำเนินธุรกิจอย่ำงยุติธรรมและโปร่งใส
P - Professional ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้รบั มำตรฐำนระดับสำกล
L - Loyalty มีควำมจงรักภักดี เชื่อใจและไว้วำงใจในองค์กร
A - Agility มีควำมยืดหยุน่ และว่องไวในกำรทำงำน
S - Social sustainability ให้ควำมสำคัญด้ำนควำมยัง่ ยืนของสังคม
T - Teamwork กำรทำงำนเป็ นทีม มีกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรทำงำนร่วมกัน
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณองค์กร

· บรรษัทภิบาล มาจากคาว่า บรรษัท + อภิ + บาล
คือ กำรก ำกับดูแ ลกิ จกำรที่ ดี ให้ก ำ้ วหน้ำไปอย่ำงมีประสิ ท ธิ ภำพและยัง่ ยื น แสดงถึ งควำมสัม พันธ์แ ละควำม
รับผิดชอบร่วมกัน ด้วยเงื่อนไขของควำมถูกต้อง โปร่งใส มีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึ งถึงผูม้ ีส่ วนได้ส่วนเสียของกิจกำร
เป็ นหลัก

· จรรยาบรรณองค์กร
คือ แนวทำงกำรปฏิบตั ิในกำรดำเนิ นธุ รกิจ โดยมีพื้นฐำนจำกคุณธรรมและจริยธรรมเป็ นแกนสำคัญ และปลูกฝั ง
ให้พนักงำนทุกคน มีแนวทำงกำรปฏิบตั ิร่วมกัน
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สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
“สิทธิมนุ ษยชน หมำยถึง สิทธิที่มนุ ษย์ทุกคนมีควำมเท่ำเทียมกัน
มีศกั ดิ์ศรีควำมเป็ นมนุ ษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค
ของบุคคลที่ได้รบั กำรรับรอง ทั้งควำมคิดและกำรกระทำที่
ไม่มีกำรล่วงละเมิดได้ โดยได้รบั กำรคุม้ ครองตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทยและสนธิสญ
ั ญำระหว่ำงประเทศ”
อ้างอิงจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญแก่กำรให้ควำมเคำรพ กำรให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบตั ิต่อ กันอย่ำงเท่ำเทียม
ตำมหลักกฎหมำยเรื่องสิทธิมนุ ษยชน มีควำมเสมอภำคต่อทุกกลุ่มบุคคล ไม่มีกำรแบ่งแยก ไม่มีก ำรเลือกปฏิบตั ิ
และไม่มีกำรให้สิทธิพิเศษต่อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ตลอดจนกำรไม่ใช้แรงงำนบังคับและแรงงำนเด็กอันซึ่งเป็ น
กำรคุม้ ครองพื้ นฐำนตำมกฏหมำยไทยและกฏหมำยระหว่ำงประเทศ

การดาเนินงาน
· ดูแล รักษำข้อมูลของพนักงำน ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นส่วนบุคคลสู่สำธำรณะ ก่อนได้รบั คำยินยอมหรือได้รบั กำร
อนุ ญำตจำกบุคคลดังกล่ำว
· มีนโยบำยชัดเจนเรื่องกำรจ้ำงงำนอย่ำงเท่ำเทียมกันของทุกกลุ่มบุคคล ไม่วำ่ จะเป็ นด้ำนเพศ อำยุ เชื้ อชำติ และ
สมรรถภำพทำงร่ำงกำย
· มีกำรให้ควำมรูพ้ นักงำนเรื่องสิทธิมนุ ษยชน และข้อปฏิบตั ิที่เหมำะสมในสถำนที่ปฏิบตั ิงำน เพื่อให้พนักงำน
เข้ำใจในสิทธิ เสรีภำพของตนและของผูอ้ ื่น
· บริษัทฯ จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่ประสบหรือพบเห็นเหตุกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชน โดยใช้
มำตรกำรคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
· ผูก้ ระทำกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชน จะต้องได้รบั กำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และอำจ
ได้รบั โทษตำมกฏหมำย
· เปิ ดรับข้อเสนอแนะด้ำนสิทธิมนุ ษยชน จำกพนักงำน ผูเ้ กี่ยวข้องและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ตำมช่องทำงต่ำงๆ
ตำมที่ เหมำะสม เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดเหตุ กำรณ์กำรละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน และเพื่อนำมำพัฒนำกฎระเบีย บ
ข้อบังคับให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้ น
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯดำเนิ นธุรกิจโดยยึดมัน่ ในหน้ำที่และกำรรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้
ลูก ค้ำ คู่คำ้ พนั ก งำน ชุ ม ชน และสังคม เพื่ อกำรเป็ นแบบอย่ำงที่ ดีในสังคม และเพื่ อประโยชน์ แ ก่สัง คมและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำรยึดมัน่ ที่จะพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยัง่ ยืน โดยมุ่งสร้ำ งควำมสัมพันธ์อนั ดีกับ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่ำน ทั้งนี้ เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยดังกล่ำว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ
ด้ำนกำรรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดงั นี้

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในเรื่องสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน คู่คำ้ ชุมชน และผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยต่อกำรดำเนิ นงำนของบริษัทฯ โดยกำรจัดแบบแผนกำรปฏิบัติงำนที่ ปลอดภัย กฎระเบี ยบในสถำนที่
ทำงำน วิธีกำรใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุ ดิบที่ ถูกต้อง เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรปฏิบั ติงำนให้ได้มำกที่ สุด
มุง่ เน้นให้บุคลำกรและผูเ้ กี่ยวข้องมีควำมปลอดภัยและสุขภำพที่แข็งแรง ตลอดจนปลูกฝั งจิตสำนึ กในเรื่องดังกล่ำว
ให้กบั พนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้อง ให้ดำเนิ นกำรตำมแนวปฏิบตั ิในเรื่องต่ำงๆ
การดาเนินงาน
· ดำเนิ นงำนตำมกฏหมำย มำตรฐำน ระเบียบปฏิบตั ิต่ำงๆด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย เพื่อช่วยป้ องกันหรือลด
ควำมเสี่ยงของผลกระทบที่อำจเกิดขึ้ น
· ดูแล ตรวจสอบ และให้ควำมรูเ้ รื่องสุขภำพตนเอง และให้พนักงำนหยุดงำนทันทีหำกพบว่ำมีสุขภำพร่ำงกำยที่ไม่
พร้อมต่อกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้ นในระหว่ำงปฏิบตั ิงำน
· มีกำหนดกำร ข้อบังคับ กฎระเบียบชัดเจนด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนที่ปฏิบตั ิงำน เพื่อหลีกเลี่ยง
อุบตั ิเหตุ และผลกระทบเชิงลบต่อควำมปลอดภัยและสุขภำพ

· มีกำรฝึ กอบรมพนักงำนด้ำนควำมปลอดภัย กำรใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และวัตถุดิบอย่ำงถูกวิธี เพื่อให้ปลอดภัย
ต่อร่ำงกำยของตนเองและผูอ้ ื่น
· รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำทันทีหำกพบเห็นสิ่งผิดปกติท้งั จำกเครื่องจักร อุปกรณ์ และสถำนที่ บริเวณที่ทำงำนอันอำจ
จะส่งผลกระทบต่อสุขภำพและควำมปลอดภัย
· เปิ ดเผยข้อมูลกำรดำเนิ นงำนด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยอย่ำงโปร่งใส ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม
และเปิ ดโอกำสให้พนักงำน ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรให้ขอ้ คิดเห็นด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพที่ดี
· ส่งเสริมด้ำนกำรปลูกฝั งจิตสำนึ กในเรื่องกำรดูแลรักษำสุขภำพและควำมปลอดภัยให้กบั พนักงำน ชุมชน และผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
สินค้าและบริการ
บริษัทฯ มีกำรดำเนิ นกำรอย่ำงรอบด้ำน เพื่อให้คู่คำ้ ลูกค้ำ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมั น่ ใจถึงควำมปลอดภัยและ
คุณภำพของสินค้ำและบริกำร มีมำตรฐำนรับรองที่สอดคล้องหรือสูงกว่ำมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด โดยยึดหลัก
มำตรฐำนสำกลตั้งแต่ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตและวัตถุ ดิบนำเข้ำ กระบวนกำรผลิต กำรพัฒนำ ตลอดจนกำรตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้แก่ มำตรฐำน ISO 9001:2015 และ มำตรฐำน Good Hygiene Practices
(GHP) & HACCP อีกทั้งมีกำรประเมินกำรให้บริกำรของพนักงำนและกำรบริกำรหลังกำรขำย
การดาเนินงาน
· คำนึ งถึงควำมปลอดภัยของลูกค้ำตลอดกำรใช้งำน หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรผลิตสินค้ำและกำรให้บริกำรจะ
ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูบ้ งั คับบัญชำหรือผูท้ ี่รบั ผิดชอบก่อน
· มีขอ้ กำหนด เกณฑ์มำตรฐำนของสินค้ำอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งมีกำรทบทวนและปรับให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
เพื่อควำมปลอดภัยและคุณภำพสูงสุดของผูบ้ ริโภค
· รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำให้ทรำบโดยทันที หำกพนักงำนทรำบหรือมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของสินค้ำอัน
เกิดจำกกระบวนกำรผลิต หรือและกระบวนกำรให้บริกำร รวมทั้งสถำนกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์
หรืออันตรำยต่อลูกค้ำ
· มีหน่ วยงำนที่รบั ผิดชอบ ดำเนิ นกำรตรวจสอบสินค้ำให้ตรงตำมมำตรฐำน โดยตรวจสอบควำมปลอดภัยและเป็ น
กำรควบคุมคุณภำพของสินค้ำก่อนจัดส่งไปให้ลกู ค้ำทุกครั้ง
· เปิ ดให้พนักงำน ลูกค้ำ หรือผูเ้ กี่ยวข้องร้องเรียนหรือเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องควำมปลอดภัยและคุณภำพของสินค้ำ
และบริกำร เพื่อดำเนิ นกำรประสำนหรือปรับปรุงแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที
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สิง่ แวดล้อม
บริษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะรักษำสิ่งแวดล้อมโดยคำนึ งถึงกระบวนกำรผลิตที่สะอำด ปริมำณมลพิษตำ่ รวมถึงกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีกำรลงทุนในด้ำนกระบวนกำรผลิต เครื่ องจักรที่ทนั สมัย และ
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อลดกำรปล่อยแก๊สคำร์บอนไดออกไซค์ กำรลดกำร
ใช้พลังงำนไฟฟ้ ำ และผลกระทบเชิงลบอื่นๆต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มำกที่สุด ไปจนถึงกำรปลูกฝั งจิ ตสำนึ กเรื่องกำร
รักษำสิ่งแวดล้อมให้พนักงำนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุรกิจ
การดาเนินงาน
· ดำเนิ นกำรตำมระเบียบปฏิบตั ิ และมำตรฐำนต่ำงๆ ด้ำนสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและให้ควำมร่วมมือในกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมผ่ำนโครงกำรและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่ องเป็ นประจำตลอดปี อีก ทั้งยังเป็ นกำร
ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กร ให้ตระหนักรูด้ ำ้ นสิ่งแวดล้อมด้วย
· ร่วมมือกับบริษัทคู่คำ้ และลูกค้ำ ค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลักดันผลิตภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อมสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่ อง
· ใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ตำมหลักกำร 3R ดังนี้
Reduce:
· ลดกำรใช้พลังงำนเชื้ อเพลิงจำกฟอสซิลด้วยเทคโนโลยีกำรผลิตที่ทนั สมัย รวมไปถึงกำรใช้อุปกรณ์ที่ช่วย
ประหยัดกำรใช้พลังงำนภำยในองค์กร
· กำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำที่ก่อให้เกิดผล
กระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
Recycle:
· มีกำรลดกำรใช้เม็ดพลำสติกบริสุทธิ์ และเพิ่มกำรใช้เม็ดพลำสติกรีไซเคิลในกระบวนกำรผลิตให้มำกขึ้ น
เพื่อลดกำรใช้ฟอสซิลจำกธรรมชำติ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำและเทรนด์ตลำดโลก
· มีกำรนำเม็ดพลำสติกรีไซเคิลมำผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ของฟิ ล์มเป็ นพำเลทพลำสติก, สำยรัด และถ้วยปิ ดแกน
ฟิ ล์ม เป็ นต้น
Reuse:
· มีกำรใช้ทรัพยำกรน้ ำในระบบปิ ด กำรใช้น้ ำแบบระบบหมุนเวียน คือใช้ซ้ำอย่ำงต่อเนื่ องในกระบวนกำร
ผลิตสินค้ำ
· มีกำรเปลี่ยนมำใช้พำเลทชนิ ดที่สำมำรถใช้ซ้ำแทนกำรใช้เพียงครั้งเดียว
· เปิ ดเผยข้อมูลกำรดำเนิ นงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงโปร่งใส ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม

· ปลูกฝั งแนวคิดและแนวปฏิบตั ิในเรื่องกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมให้กบั พนักงำนและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรให้ควำมรูก้ ำรคัดแยกขยะและกำรจัดกำรขยะอย่ำงถูกวิธี โครงกำรรณรงค์กำรรีไซเคิลขยะ
พลำสติก กำรจัดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท เป็ นต้น
· เปิ ดให้พนักงำน ชุมชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะหรือให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ ยวกับโครงกำรรักษ์
สิ่งแวดล้อม ผ่ำนช่องทำงที่กำหนด
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ข้อมูลที่เป็ นความลับและทรัพยากรของบริษทั
กำรเก็บรักษำข้อมูล ควำมลับของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด เป็ นหน้ำที่ของกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน
ที่ตอ้ งรับผิ ดชอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลภำยในที่ไม่สำมำรถเปิ ดเผยหรือไม่สมควรเปิ ดเผยต่อสำธำรณะ และ
ส่งผลกระทบต่อกิจกำรหรือรำคำหลักทรัพย์ โดยที่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน รวมถึงผูท้ ี่มีควำมเกี่ยวข้อง จะไม่
ใช้ขอ้ มูลเพื่อประโยชน์ ส่วนตนในกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นควำมลับต่อคู่
แข่งขันทำงธุรกิจ หำกพบว่ำ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนบุคคลใดกระทำผิดวินัย บริษัทฯ มี มำตรกำรลงโทษ
สูงสุดถึงเลิกจ้ำง โดยสรุปกำรดำเนิ นงำนสำคัญดังนี้
การดาเนินงาน
· กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนรับทรำบถึงประกำศที่เกี่ยวข้องของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่
กำหนดให้ก รรมกำร และผู ้บริ ห ำร มีห น้ำที่ รำยงำนกำรเปลี่ ย นแปลงกำรถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ ต่ อ สำ นั ก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3
วัน นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขำนุ กำรบริษัทรับทรำบเพื่อจัดทำบันทึก
กำรเปลี่ ย นแปลงและสรุ ป จ ำนวนหลัก ทรัพ ย์ข องกรรมกำรและผู ้บ ริ ห ำรเป็ นรำยบุ ค คล เพื่ อ น ำเสนอให้ แ ก่
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชุมครั้งถัดไป
· มีกำรแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใช้ขอ้ มูลภำยในที่เป็ นสำระ
สำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหุน้ และยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปซื้ อขำยหุน้ ของบริษัทฯ
· ข้อ ก ำหนดห้ำ มเปิ ดเผยข้อ มูล งบกำรเงิ น หรื อ ข้อ มูล อื่ น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ รำคำหลัก ทรัพ ย์ข องบ ริ ษั ท ฯ แก่
บุคคลภำยนอกหรือผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ำมทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะปิ ดข้อมูลงบ
กำรเงิ นหรื อข้อมูลอื่นที่ มีผลกระทบต่อรำคำหลัก ทรัพ ย์ของบริษั ทฯ และต้องไม่ซื้อขำยหลัก ทรั พย์ของบริ ษัท ฯ
จนกว่ำจะพ้นระยะเวลำ 24 ชัว่ โมง นับตั้งแต่ได้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลนั้นสู่สำธำรณะแล้ว
· มีกำรกำหนดบทลงโทษต่อผูท้ ี่ กระทำผิ ด รวมถึ งกำรตักเตื อน กำรตัดค่ำจ้ำง กำรพักงำนโดยไม่ได้ รับค่ำจ้ำง
จนถึงกำรเลิกจ้ำง
· พนั กงำนของบริษัทฯ จะต้องลงนำมในสัญ ญำห้ำมเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และจะต้องปกป้ องข้อมูล ที่ เป็ น
กรรมสิทธิ์ และควำมลับทำงกำรค้ำของลูกค้ำและผูข้ ำยสินค้ำให้กบั บริษัทฯ พนั กงำนใหม่จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ทำงกำรค้ำของบริษัทเดิม พนักงำนของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของลูกค้ำหรือผูข้ ำยสินค้ำ
ยกเว้นได้รบั อนุ มตั ิจำกบุคคลหรือบริษัทที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลเท่ำนั้น
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การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนโยบำยและระเบียบ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ชัดเจนและปลอดภัย เพื่อป้ องกันกำรถูกล่วงละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่มีสิทธิ
รวมถึงกำรถูกทำลำยทรัพยำกรและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

การดาเนินงาน
· ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงข้อมูลต่ำงๆ ภำยในเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่ำนั้น
· หลีกเลี่ยงกำรใช้ระบบฯ ที่อำจละเมิดสิทธิในกำรใช้งำนตำมปกติของพนักงำนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องต่อกำรทำงำน
· ห้ำมใช้ทรัพยำกรและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้ำถึงข้อมูลที่มีเนื้ อหำขัดต่อศีลธรรมอันดี กำรพนัน กำรละเมิด
สิทธิของผูอ้ ื่น และกำรกระทำอื่นๆ ที่ผิดกฏหมำย
· หลีกเลี่ยงกำรติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเอง หรือทำกำรเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำระบบฯ และติดต่อผูด้ ูแล
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทันที หำกพบสิ่งผิดปกติในกำรใช้งำน
· หลีกเลี่ยงกำรเปิ ดไฟล์ที่ไม่ทรำบแหล่งที่มำและกำรใช้อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลที่สงสัยว่ำไม่ปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยง
ควำมเสี่ยงของคอมพิวเตอร์จำกไวรัสและอื่นๆ
· ห้ำมเผยแพร่ขอ้ มูลของผูอ้ ื่น หรือของหน่ วยงำน โดยไม่ได้รบั อนุ ญำตจำกผูเ้ ป็ นเจ้ำของข้อมูลนั้นๆ
· ห้ำมก่อกวน ขัดขวำงหรือทำลำยทรัพยำกรและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เช่น กำรส่งไวรัสคอมพิวเตอร์
· ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่น่ำเชื่อถือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ปลอดภัยให้กบั ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ
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การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ที่ดี
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญแก่กำรส่งเสริม พัฒนำให้สิ่งแวดล้อมและสถำนที่ปฏิบตั ิงำนมีค วำมปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ รวมถึงกำรอบรมและให้ควำมรูแ้ นวทำงกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม เพื่อควำมปลอดภัย
และควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงำน คู่คำ้ และผูเ้ กี่ยวข้อง และเพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบตั ิเหตุให้ได้มำก
ที่ สุด บริษั ท ฯ จึ งมีขอ้ กำหนด นโยบำย โครงกำร กิ จ กรรมต่ ำงๆ เพื่ อส่งเสริ มสภำพแวดล้อมที่ ปลอดภัย และ
ส่งเสริมควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีให้กบั พนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้องดังนี้
· จัดตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำร เพื่อทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนของพนั กงำนในกำรเสนอแนะและรักษำสิท ธิ กบั ทำง
บริษัทฯ พิจำรณำริเริ่มและปรับปรุงสวัสดิกำรพนักงำน เพื่อควำมเป็ นอยูแ่ ละสภำพแวดล้อมที่ดีขนึ้
· ตรวจสอบสถำนที่ปฏิบัติงำน ควบคุ มและรณรงค์พนั กงำนและผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง ให้ดำเนิ นกำรและปฏิบัติตรงตำม
มำตรฐำน Good Hygiene Practices (GHP) ว่ำด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีกำรปฏิบตั ิดำ้ นสุขลักษณะที่ดีอย่ำงต่อเนื่ อง
· เข้ำร่วมและได้รบั กำรรับรองโครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียว มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่ องด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร รวมทั้งปรำศจำกยำเสพติด
เพื่อปลูกฝั งค่ำนิ ยมเกี่ยวกับกำรโทษของกำรใช้สำรเสพติด ผลเสียเมื่อพนักงำนเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกั บยำเสพติด รวมทั้ง
ให้ควำมรูพ้ นักงำนเกี่ยวกับกฎหมำยและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง
· จัดกำรอบรมเรื่องด้ำนควำมปลอดภัยในกำรปฏิบตั ิงำน เช่น กำรฝึ กซ้อมแผนปฏิบตั ิกำรตอบโต้ภำวะฉุ กเฉินที่
โรงงำนกำรผลิต ร่วมกับนิ คมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง
· จัดกำรอบรมให้ควำมรูด้ ำ้ นกำรป้ องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 รวมถึงโครงกำรถือป้ ำยรณรงค์กิจกรรม
ล้ำงมือ สวมหน้ำกำก แก่พนักงำนโดยรอบบริเวณสถำนที่ปฏิบตั ิ
· โรงอำหำรที่ ถูก สุ ขอนำมัย ปรุ งสุ ก อำหำรอย่ำงสดใหม่แ ละถู ก สุ ขลัก ษณะในรำคำย่อมเยำว์ ในรำคำตำ่ กว่ำ
ท้องตลำดอีกทั้งมีตจู ้ ำหน่ ำยอำหำรอัตโนมัติ เพื่อรองรับพนักงำนตลอด 24 ชัว่ โมง

· โครงกำร “กำรจัดจำหน่ ำยสินค้ำตำ่ กว่ำทุน ” ได้แก่ วัตถุดิบ อำหำรยังชีพ และน้ ำดื่ม ในรำคำตำ่ กว่ำท้องตลำด
30-45% เพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆแก่พนักงำนในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
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กฎของบริษทั ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชั ่นและการปฏิบตั ิตามวินัย
“กำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ หมำยถึง กำรใช้อำนำจหรืออิทธิพล ในตำแหน่ งหน้ำที่ที่ตนเองมีอยู่เพื่อเอื้ อประโยชน์ให้แก่
ตนเอง ญำติพี่นอ้ งและพวกพ้อง”
อ้ำงอิงจำก ยุทธศำสตร์ชำติวำ่ ด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)

คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรกำกับดูแลกิ จกำรอย่ำงมีคุณธรรมและจริย ธรรม มีค วำม
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้และเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ พนั กงำน และผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย มีควำมรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่ อไม่ให้เกิดข้อครหำ หรื อเหตุ กำรณ์อัน เป็ นที่ เสื่อมเสี ย
ชื่อเสียงของบริษัทฯ
การดาเนินงาน
· กำหนดขัน้ ตอนและมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริตไว้อย่ำงชัดเจนให้กบั ผูบ้ ริหำรและพนักงำน
· รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำทันทีหำกเหตกำรณ์กำรทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือควำมบกพร่องในระบบกำรควบคุมภำยใน
· ทำกำรตรวจสอบกำรกระทำที่ส่อถึงกำรทุจริตทันที หลังได้รบั กำรแจ้ง ไม่เพิกเฉยต่อกำรกระทำที่ เข้ำข่ำยคอร์รปั ชัน่ ที่ เกี่ ยวข้องกับบริษั ท ผู ้ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรกระท ำดังกล่ำวต้องรำยงำนและให้ควำมร่ว มมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่ำงๆ
· มีกำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุ นอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมระเบียบบริษัทและถูกต้องตำมกฎหมำย
โดยต้องมัน่ ใจว่ำสิ่งที่รบั มำนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อกำรติดสินบน
· พึงระมัดระวังในกำรทำธุรกรรมกับบุคคล นิ ติบุคคล หรือองค์กรใดๆที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับกำรคอร์รปั ชัน่
· มีช่องทำงแจ้งเหตุทุจริต (Whistle Blowing) ให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งกำรแจ้งข้อร้องเรียนด้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
“ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ” คือ สถำนกำรณ์ที่พนักงำนเกิดควำมขัดแย้งขึ้ นเนื่ องจำกผลประโยชน์ ที่ต่ำงกัน
โดยผลประโยชน์ส่วนตนไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ ซึ่ง
มีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรเป็ นองค์กรที่มีจริยธรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้นกำรปฏิบตั ิในตำแหน่ ง
หน้ำที่ พนั กงำนต้องยึดถื อประโยชน์ สูงสุ ดของบริษัท โดยยึดหลักจริยธรรมและกฎหมำยเป็ นหลัก ลดกำรเกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ที่จะส่งผลกระทบกับบริษัทฯ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

การดาเนินงาน
· ไม่ดำเนิ นกิจกำร หรือเป็ นผูใ้ ห้คำปรึกษำ กรรมกำรอิสระ หุน้ ส่วนของบริษัทที่เป็ นกำรแข่งขันกับบริษัทฯ โดยทำง
ตรงและทำงอ้อม รวมทั้งไม่ดำเนิ นธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ
· ไม่ด ำเนิ น กำร หรื อ เป็ นผู ้ใ ห้ค ำปรึ ก ษำ กรรมกำรอิ ส ระ หุ น้ ส่ ว นของบริ ษั ท ที่ เ ป็ นผู ้ใ ห้ก ำร ซื้ อ-ขำยวัต ถุ ดิ บ
ผลิตภัณฑ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรให้บริกำรอื่นๆ ของบริษัทฯ หรือใช้อำนำจจำกตำแหน่ งหน้ำที่ในกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์
· พนักงำนของบริษัทฯ ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้อง หรือเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรทำกำรใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ

· ไม่นำข้อมูล หรือสิ่งที่พนักงำนทรำบจำกตำแหน่ งหน้ำที่ปฏิบตั ิงำน แสวงหำผลประโยชน์
· พนักงำนทุกคนช่วยกันสอดส่อง หรือถ้ำพบผูเ้ ข้ำข่ำยทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทฯให้แจ้ง
เรื่องผ่ำนหน่ วยงำนรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
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การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม
บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรแข่งขันที่ ยุติธรรม ซึ่ งเป็ นหนึ่ งปั จจัยส่งผลให้บริษัทมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง คำนึ งถึ ง
จริยธรรมเป็ นหลักในกำรดำเนิ นกำรกับทั้งคู่คำ้ และลูกค้ำของบริษัทฯ
การดาเนินงาน
· ไม่ทำกำรกระทำใดๆหรือสร้ำงข้อตกลงกับคู่แข่งขัน บุคคลที่มีอำนำจในกำรแข่งขันในตลำด เพื่อทำกำรเพิ่ม ลด จำกัด
หรือแบ่งสัดส่วนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
· หำกบริษัทฯ มีอำนำจทำงกำรแข่งขันที่เหนื อกว่ำ หรือมีอำนำจผูกขำดทำงกำรค้ำ ทำงบริษัทฯจะไม่ใช้อำนำจดังกล่ำว
ในกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็ นธรรม และจะไม่กระทำกำรใดๆที่เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงตลำดกำรแข่งขัน
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การตรวจสอบและการสอบสวน
ขั้นตอนการแจ้งการกระทาความผิดจรรยาบรรณ การรับข้อร้องเรียน และการสอบสวน
เมื่อพนักงานพบเห็นหรือได้รบั ผลกระทบจากการกระทาความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ
โดยผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน จะได้รบั ควำมเป็ นธรรมและกำรคุม้ ครองจำกบริษัทฯ
· บริษัทฯ จะดำเนิ นกำรอย่ำงเป็ นควำมลับ โดยคำนึ งถึงควำมปลอดภัยของผูแ้ จ้งเรื่องและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล
เป็ นสำคัญ
· กรณีที่ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนตระหนักว่ำอยูใ่ นสถำนกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือได้รบั ควำมเดือดร้อน เสียหำยจำกกำร
แจ้งเรื่อง ผูแ้ จ้งสำมำรถร้องขอสิทธิในกำรคุม้ ครองจำกทำงบริษัทฯได้ โดยบริษัทฯจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
ตำมแต่ละกรณี
แจ้งการกระทาความผิดไปทางผูร้ บั เรื่องร้องเรียน โดยผ่านช่องทางการร้องเรียนที่กาหนด
· กล่องร้องเรียน ทำงจดหมำยพร้อมปิ ดผนึ ก โดยระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อก็ได้
· Email address ของหน่ วยงำนที่รบั เรียนร้องเรียนโดยตรง

หน่วยงานที่รบั เรื่องร้องเรียน รวบรวมข้อมูล
· ข้อมูลที่รวบรวมต้องเป็ นข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริงเท่ำนั้น ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง จัดทำขึ้ นแต่อย่ำงใด
· กำรดำเนิ นกำรรวบรวมข้อมูล กระทำกำรอย่ำงเป็ นควำมลับ
ตัง้ คณะทางานตรวจสอบ
· สมำชิกของคณะทำงำน ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้ส่วนเสียกับผูท้ ี่ส่วนร่วมในกำรกระทำควำมผิด
· คณะทำงำน ดำเนิ นกำรตรวจสอบตำมหลักฐำนที่รวบรวมได้มำอย่ำงตรงไปตรงมำ
· คณะทำงำน สรุปผลกำรกระทำควำมผิดจรรยำบรรณ พร้อมทั้งเสนอบทลงโทษแก่คณะกรรมกำรตรำจสอบ

ตัง้ คณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริง
· วินิจฉัยข้อมูลและหลักฐำนของกำรกระทำควำมผิด สรุปผล และเสนอบทลงโทษ
อนุมตั กิ ารลงโทษ
· กรรมกำรผูจ้ ดั กำรพิจำรณำกำรกระทำควำมผิดและอนุ มตั ิบทลงโทษ
รายงานการกระทาความผิด
· กำรกระทำควำมผิดรำยงำนให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท
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การตรวจสอบและการสอบสวน
บทลงโทษสาหรับผูก้ ระทาความผิดจรรยาบรรณ
· กำรตักเตือนด้วยวำจำ
· กำรตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

· หักค่ำจ้ำงบำงส่วน หรือพักงำน
· กำรเลิกจ้ำง
กำรลงโทษ อำจดำเนิ นกำรลงโทษตำมข้อใดข้อหนึ่ งหรือ หลำยข้อในครั้งเดี ยว โดยขึ้ นกับกำรพิ จำรณำตำมค วำม
เหมำะสมของบริษัทฯ
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