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วิสยั ทัศน์
เป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยีการผลิตฟิ ล์มพลาสติกที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มุ่งเน้น การพัฒนาสินค้า
และนวัตกรรมใหม่ๆที่ เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒ นาอย่างยัง่ ยื น และเพิ่ มศัก ยภาพด้ านการแข่งขันสู่
อุตสาหกรรมระดับโลก

พันธกิจ
• พัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่ อง

• เป็ นคู่คา้ ที่มีความยุติธรรม ราคาเป็ นธรรม
• ดาเนิ นธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
• ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย รวมทั้งผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบสูงสุด

ค่านิยมหลักองค์กร

AJPLAST
A - Advanced innovation ก้าวล้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
J - Justice and transparent ดาเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
P - Professional ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและได้รบั มาตรฐานระดับสากล
L - Loyalty มีความจงรักภักดี เชื่อใจและไว้วางใจในองค์กร
A - Agility มีความยืดหยุน่ และว่องไวในการทางาน
S - Social sustainability ให้ความสาคัญด้านความยัง่ ยืนของสังคม
T - Teamwork การทางานเป็ นทีม มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทางานร่วมกัน
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วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
• มุง่ เน้นคุณภาพระดับสากล
บริษัทฯ ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูง และมีความหลากหลายของผลิต ภัณฑ์ โดยยึด
หลักการทางานตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ด้วยการใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีช้นั สูง มุ่ งมัน่ ในการ
เป็ นผูน้ าและก้าวล้าทางด้านนวัตกรรมการผลิต ด้วยการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดทัว่ โลก
• ยึดถือจริยธรรม
จริยธรรมเป็ นแกนหลักสาคัญที่ จะช่วยเสริมสร้างทัศนคติ ที่ดี ส่งผลต่อการดาเนิ นชีวิตที่ ดีและมีส่วนช่วยให้การ
ทางานร่วมกันภายในองค์กรเป็ นไปอย่างราบรื่น เนื่ องด้วยทรัพยากรมนุ ษย์ถือเป็ นปั จจัยสาคั ญในการขับเคลื่อน
องค์กร สนับสนุ นการปลูกฝั งและให้ความสาคัญกับจริยธรรมและจรรย จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า
และเติบโตอย่างยัง่ ยืน
• เป็ นหนึ่ งเดียว ทางานเป็ นทีม
ความมีน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่ช่วยสนับสนุ นให้การทางานร่วมกันภายในองค์กร เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน การมีผูน้ าที่มีประสิทธิภาพร่วมกับการสร้างแนวความคิดให้มีความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน ช่วยผลักดันให้
เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ มีเป้ าหมายเดียวกัน ด้วยความมุ่งมัน่ ในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
ชัดเจน
• ให้ความสาคัญแก่ลกู ค้า
บริษัทฯ รับฟั งความต้องการของลูกค้าและให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากในการส่งเสริมและรองรับความต้องการ
ของลูกค้า ความต้องการของตลาดในปั จจุบนั และให้ความสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้ า เพื่อตอบ
โจทย์และรองรับเทรนด์ของตลาดโลกอีกด้วย
• คานึ งถึงสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักและคานึ งถึงสิ่งแวดล้อมเป็ นอย่างยิ่ง มีการพัฒนาและวิจยั ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดย
ผลักดันแนวคิดและจุดประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของโลกต่อไป
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นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
· บรรษัทภิบาล มาจากคาว่า บรรษัท + อภิ + บาล
คือ การก ากับดูแ ลกิ จการที่ ดี ให้ก า้ วหน้าไปอย่างมีประสิ ท ธิ ภาพและยัง่ ยื น แสดงถึ งความสัม พันธ์แ ละความ
รับผิดชอบร่วมกัน ด้วยเงื่อนไขของความถูกต้อง โปร่งใส มีจริยธรรมที่ดี โดยคานึ งถึงผูม้ ีส่ วนได้เสียของกิจการเป็ น
หลัก

· จรรยาบรรณองค์กร
คือ แนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยมีพื้นฐานจากคุณธรรมและจริยธรรมเป็ นแกนสาคัญ และปลูกฝั ง
ให้พนักงานทุกคน มีแนวทางการปฏิบตั ิร่วมกัน

5

A.J.PLAST PLC
CODE OF
CONDUCT

กลยุทธ์การดาเนินงานนาไปสู่การสร้างคุณค่าในองค์กรตามจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ตั้งมัน่ ในความยุติธรรมและจริยธรรมในการดาเนิ นงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้ และ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดีพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อความยัง่ ยืนขององค์กร ทั้งนี้ บริ ษัทฯ จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับกรรมการบริษั ทฯ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้
• ดาเนิ นกิ จ การโดยยึ ดหลัก ความยุ ติธรรม ความสุ จ ริ ต ความโปร่งใสและความเป็ นธรรม ภายใต้ก ฎหมาย
ข้อบังคับและข้อกาหนดอื่นๆเพื่อให้ผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่านมัน่ ใจในการดาเนิ นงาน ทั้งนี้ การกระทาและการตัดสินใจ
ผลประโยชน์สูงสุดของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
• มี ก ารก าหนดขอบเขต อ านาจหน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของกรรมการผู ้จัด การ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะอนุ กรรมการต่างๆ ตลอดจนพนักงานในบริษัทฯ อย่างชัดเจน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ ที่
โปร่งใส เป็ นธรรมและตรวจสอบได้
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ้ ความชานาญ ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมัน่ และรอบคอบ เพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าและการเติบโตที่ยงั ่ ยืน สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผูถ้ ือหุน้
• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการวางมาตรการในการป้ องกัน มีระบบกลไกใน
การตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพื่อป้ องกันการทุจริตและคอร์ รปั ชัน
ต่างๆ
• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จากการนาข้อมูลภายในหรือข้อมูลลูกค้าที่ เป็ นความลับไป
เปิ ดเผยแก่ บุ คคลภายนอก เพื่ อแสวงหาประโยชน์ ส่ วนตน หรื อการกระท าอัน ก่ อให้เกิ ดความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
• ดาเนิ นการด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสม รอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ น
ที่ต้งั คานึ งถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสีย ชุมชนและสั งคม เพื่อความเป็ นธรรมอย่าง
สูงสุด
• ส่งเสริมการเคารพและยึดมัน่ ในสิทธิมนุ ษยชน บนพื้ นฐานของความเป็ นมนุ ษย์ โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ การ
แบ่งแยก และการให้สิทธิพิเศษต่อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง เช่น ความเสมอภาคทางด้านเพศ เชื้ อชาติ และ
สมรรถภาพทางร่างกาย
• ยึดมัน่ ในความปลอดภัยและสุขอนามัยของสถานที่ปฏิบตั ิงาน ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยทั้งสุ ขภาพกายและจิต
รวมทั้งคานึ งถึงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
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กลยุทธ์การดาเนินงานนาไปสู่การสร้างคุณค่าในองค์กรตามจรรยาบรรณธุรกิจ
• กาหนดหน้าที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริษัทฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุก
คนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์
รัปชันและจรรยาบรรณทางธุ รกิจของบริษัทฯ เพื่อป้ องกันมิให้ผูใ้ ดที่กล่าวถึงข้างต้นกระทาผิ ด หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน บุคคลภายนอก และต่อบริษัทฯ
• กาหนดนโยบายและขัน้ ตอนในการแจ้ง เมื่อพบการทุจริตและคอร์รปั ชัน หรือความสงสัยว่ามีการทุ จริตและคอร์
รัปชัน หรือการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือมีการกระทาที่ ผิดปกติ ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ โดยรายงานผูบ้ งั คับบัญชาทันที เพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่ เกิดขึ้ น
รวมทั้งหามาตรการป้ องกัน มิให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ้ นอีก
• บริษัทฯ มีการติดตามตรวจสอบคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการนาจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจไปปฏิบตั ิตาม พร้อมทั้งสนันสนุ นให้เกิดการปฏิบตั ิตามอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ของผูม้ ีส่วนได้
เสียและนาจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็ นหนึ่ งในวัฒนธรรมขององค์กร
• บริษัทฯ มีการสื่อสารจรรยาบรรณธุ รกิจให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนั กงานทุกคน เป็ นประจาทุกปี จัด
ฝึ กอบรมพนักงานทางด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ พร้อมทั้งชี้ แจงบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นนโยบาย
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง เป็ นประจาทุกปี และมีการจัดทา
การทดสอบความรูด้ า้ นจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งมีการเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจให้แก่ท้ั งบุคคลากร
ภายในและภายนอก อาทิ นั กลงทุ น คู่คา้ ลูกค้า ได้รบั ทราบอย่างทัว่ ถึ งและสามารถใช้เป็ นแนวท างในการ
ติดตามทิศทางการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทฯ
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สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
“สิทธิมนุ ษยชน หมายถึง สิทธิที่มนุ ษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
มีศกั ดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลที่ได้รบั การรับรอง ทั้งความคิดและการกระทาที่
ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ”
ที่มา: คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ

บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการเคารพด้านสิทธิมนุ ษยชน การปฏิบตั ิต่อแรงงานตามหลักการและสิทธิข้นั
พื้ นฐานในการทางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work) และเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงจัดทานโยบายที่ให้สิทธิ พนักงาน
และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ นโยบายสิทธิมนุ ษยชน นโยบายการจ้างงาน นโยบายความเท่าเทียมและความ
เสมอภาคทางเพศ
แนวปฏิบตั ิ
• ให้ความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบตั ิ (Discrimination) ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น พนักงาน คู่คา้ ลูกค้า
ชุมชนใกล้เคียง เป็ นต้น ยอมรับในความแตกต่างทางด้าน เพศ อายุ เชื้ อชาติ สัญชาติ สมรรถภาพทางร่างกาย
ศาสนา ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา และสถานะทางสังคม ปฏิบตั ิอย่างไม่แบ่งแยก การให้เกียรติซึ่ งกันและกัน
และไม่มีการให้สิทธิพิเศษต่อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
• ดูแล รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งพนักงานและลูกค้า ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นส่วนบุคคลสู่ สาธารณะ ก่อนได้
รับคายินยอมหรือได้รบั การอนุ ญาตจากบุคคลดังกล่าว
• มีการให้ความรูพ้ นักงานเรื่องสิทธิมนุ ษยชน และข้อปฏิบตั ิที่เหมาะสมในสถานที่ปฏิบตั ิง าน เพื่อให้พนักงาน
เข้าใจในสิทธิ เสรีภาพของตนและของผูอ้ ื่น
• ไม่วา่ จ้างและสนับสนุ นการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ทั้งภายในบริษัทฯ และห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ
• บริษัทฯ มีคณะกรรมการสวัสดิการในบริษัทฯ ที่สามารถร่วมเจรจาต่อรอง ร่วมหารือในการจัดสวัส ดิการที่เป็ น
ประโยชน์ให้แก่พนักงาน
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สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
• บริษัทฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่ประสบหรือพบเห็นเหตุการณ์การละเมิดสิทธิม นุ ษยชน โดย
ใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
• ผูก้ ระทาการละเมิดสิทธิ มนุ ษยชน จะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ บริษัทฯ กาหนดไว้ และ
สูงสุดถึงขัน้ การดาเนิ นการตามกฏหมาย
• บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินประเด็ นความเสี่ยงที่คลอบคลุมความเสี่ยงทางด้านสิทธิ มนุ ษยชน รวมทั้งมี
กลไกการรับเรื่องราวร้องเรียนเรื่องการละเมิดทางด้านสิทธิมนุ ษยชน จากพนักงาน ผูม้ ีส่วนได้ เสีย และชุมชน
บริเวณใกล้เคียง ตามช่องทางต่างๆตามที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์การละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชน
และเพื่อนามาพัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น
รายละเอียดเพิ่มเติมที่:
• นโยบายสิทธิมนุ ษยชน และ รายงานการตรวจสอบด้านสิทธิมนุ ษยชนอย่างรอบด้าน
• นโยบายการจ้างงาน
• นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
• นโยบายความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ
• นโยบายการบริหารความเสี่ยง และ รายงานการบริหารความเสี่ยง
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ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ดาเนิ นธุรกิจโดยยึดมัน่ ในหน้าที่และแสดงเจตนารมณ์ในความมุ่งมัน่ ในการรับผิ ดชอบต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสีย ได้แก่ ผูถ้ ื อหุน้ ลูกค้า คู่คา้ พนั กงาน ชุ มชน และสังคม เพื่อการเป็ นแบบอย่างที่ ดี และเป็ นประโยชน์ แก่
สังคม พร้อมทั้งการยึดมัน่ ที่จะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน บริษัทฯ มุ่งสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุ กกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติดา้ นการ
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย ดังนี้

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
บริษัทฯ ให้ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่คา้ ชุมชน และผูม้ ีส่วนได้
เสียต่อการดาเนิ นงานของบริษัทฯ โดยการจัดแบบแผนการปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัย กฎระเบียบในสถานที่ ทางาน
วิธีการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงานให้ได้มากที่สุด มุ่งเน้นให้
บุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้องมีความปลอดภัยและสุขภาพที่ แข็งแรง ตลอดจนปลูกฝั งจิตสานึ กในเรื่อ งดังกล่าวให้กับ
พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้อง ให้ดาเนิ นการตามแนวปฏิบตั ิในเรื่องต่างๆ
แนวปฏิบตั ิ
• ดาเนิ นงานตามกฏหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตั ิต่างๆด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อช่วยป้ อ งกันหรือ
ลดความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ น
• ดูแล ตรวจสอบ และให้ความรูเ้ รื่องสุขภาพตนเอง และให้พนักงานหยุดงานทันทีหากพบว่ามีสุขภาพร่างกายที่
ไม่พร้อมต่อการปฏิบตั ิงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างปฏิบตั ิงาน
• มีกาหนดการ ข้อบังคับ กฎระเบียบชัดเจนด้านการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบตั ิงาน เพื่ อหลีกเลี่ยง
• อุบตั ิเหตุ และผลกระทบเชิงลบต่อความปลอดภัยและสุขภาพ
• มีก ารฝึ ก อบรมพนั ก งานด้า นความปลอดภัย การใช้เครื่ อ งจัก ร เครื่ องมือ และวัตถุ ดิบ อย่า งถู ก วิ ธี เพื่ อให้
ปลอดภัยต่อร่างกายของตนเองและผูอ้ ื่น
• รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทันทีหากพบเห็นสิ่งผิดปกติท้งั จากเครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ บริเวณที่ทางานอัน
อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย
• เปิ ดเผยข้อมูล การด าเนิ นงานด้านสุ ข ภาพและความปลอดภัย อย่า งโปร่ งใส ผ่ านช่ องทางต่ างๆตามความ
เหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้พนักงาน ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ขอ้ คิดเห็นด้านความปลอดภัย
และสุขภาพที่ดี
• ส่งเสริมด้านการปลูกฝั งจิตสานึ กในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยให้กบั พนักงาน ชุมชน และผู ้
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆตามความเหมาะสม
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ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
ความรับผิดชอบต่อสินค้าและการให้บริการ (Products Responsibility)
บริษัทฯ มีการดาเนิ นการอย่างรอบด้าน เพื่อให้คู่คา้ ลูกค้า และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมั น่ ใจถึงความปลอดภัยและ
คุณภาพของสินค้าและบริการ มีมาตรฐานรับรองที่สอดคล้องหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกาหนด โดยยึดหลัก
มาตรฐานสากลตั้งแต่ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตและวัตถุ ดิบนาเข้า กระบวนการผลิต การพัฒนา ตลอดจนการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ มาตรฐาน Good Hygiene Practices
(GHPs) and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) อีกทั้งมีการประเมินการให้บริการของ
พนักงานและการบริการหลังการขาย
แนวปฏิบตั ิ
• คานึ งถึงความปลอดภัยของลูกค้าตลอดการใช้งาน หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตสินค้าและการให้บริการ
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูท้ ี่รบั ผิดชอบก่อน
• มี ข อ้ ก าหนด เกณฑ์ม าตรฐานของสิ น ค้า อย่ า งชัด เจน พร้อ มทั้ง มี ก ารทบทวนและปรับ ให้ส อดคล้อ งกั บ
สถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดของผูบ้ ริโภค
• รายงานผูบ้ งั คับบัญชาให้ทราบโดยทันที หากพนักงานทราบหรือมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าอัน
เกิดจากกระบวนการผลิต หรือและกระบวนการให้บริการ รวมทั้งสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์
หรืออันตรายต่อลูกค้า
• มีหน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบ ดาเนิ นการตรวจสอบสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน โดยตรวจสอบความปลอดภัย และ
เป็ นการควบคุมคุณภาพของสินค้าก่อนจัดส่งไปให้ลกู ค้าทุกครั้ง
• เปิ ดให้พนักงาน ลูกค้า หรือผูเ้ กี่ยวข้องร้องเรียนหรือเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพของ
สินค้าและบริการ เพื่อดาเนิ นการประสานหรือปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
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ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
สิง่ แวดล้อม (Environment)
บริษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมโดยคานึ งถึงกระบวนการผลิตที่สะอาด ปริมาณมลพิษตา่ รวมถึงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการลงทุนในด้านกระบวนการผลิต เครื่ องจักรที่ทนั สมัย และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่ อง เพื่อลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซค์ การลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ า และผลกระทบเชิงลบอื่นๆต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ไปจนถึงการปลูกฝั งจิ ตสานึ กเรื่องการ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจ
แนวปฏิบตั ิ
• ดาเนิ นการตามระเบียบปฏิบตั ิ และมาตรฐานต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและให้ความร่วมมือ ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่างๆ อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาตลอดปี อี กทั้งยังเป็ น
การปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กร ให้ตระหนักรูด้ า้ นสิ่งแวดล้อมด้วย
• ร่วมมือกับบริษัทคู่คา้ และลูกค้า ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลักดันผลิตภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดอย่างต่อเนื่ อง
• ใช้ทรัพยากรต่างๆ ตามหลักการ 3R ดังนี้
Reduce:
• ลดการใช้พลังงานเชื้ อเพลิงจากฟอสซิลด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ที่ช่วย
ประหยัดการใช้พลังงานภายในองค์กร
• การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
Recycle:
• มีการลดการใช้เม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ และเพิ่มการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลในกระบวนการผลิตให้มากขึ้ น
เพื่อลดการใช้ฟอสซิลจากธรรมชาติ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเทรนด์ตลาดโลก
• มีการนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ของฟิ ล์มเป็ นสายรัดและถ้วยพลาสติกปิ ดแกนฟิ ล์ม
เป็ นต้น
Reuse:
• มีการใช้ทรัพยากรน้ าในระบบปิ ด การใช้น้ าแบบระบบหมุนเวียน คือใช้ซ้าอย่างต่อเนื่ องในกระบวนการ
ผลิตสินค้า
• มีการเปลี่ยนมาใช้พาเลทชนิ ดที่สามารถใช้ซ้าแทนการใช้เพียงครั้งเดียว
• เปิ ดเผยข้อมูลการดาเนิ นงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม
• ปลูกฝั งแนวคิดและแนวปฏิบตั ิในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กบั พนักงานและชุมชนบริเ วณใกล้เคียง ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น การให้ความรูก้ ารคัดแยกขยะและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี โครงการรณรงค์การรี ไซเคิล
ขยะพลาสติก การจัดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท เป็ นต้น
• เปิ ดให้พนักงาน ชุมชนและผูม้ ีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการเสนอแนะหรือให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ย วกับโครงการรักษ์
สิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางที่กาหนด
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การรักษาความลับ (Confidentiality of Information)
การเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ และลูกค้าจะต้องดาเนิ นการอย่างรัดกุมและเคร่งครัด เป็ นหน้าที่
ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนที่ตอ้ งรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ไม่สามารถเปิ ดเผย
หรือไม่สมควรเปิ ดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคนต้ องไม่ใช้ขอ้ มูล
ภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ (Insider Trading/Dealing) หรือนาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ส่งผลกระทบต่อกิจการหรือราคาหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรม
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนั้นจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับต่อคู่แข่ งขันทางธุ รกิจ หากพบว่า
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานบุคคลใดกระทาผิดวินัย บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง โดยสรุปการ
ดาเนิ นงานสาคัญดังนี้
แนวปฏิบตั ิ
• กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร มีหน้าที่ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ ต่ อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุ การบริษั ทฯ รับทราบ
เพื่อจัดทาบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นรายบุคคล เพื่อ
นาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
• มีการแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใช้ขอ้ มู ลภายในที่เป็ น
สาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุน้ และยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปซื้ อขายหุน้ ของบริษัทฯ
• ข้อ ก าหนดห้า มเปิ ดเผยข้อ มูล งบการเงิ น หรื อข้อมูล อื่ น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรัพ ย์ข อง บริ ษั ท ฯ แก่
บุคคลภายนอกหรือผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะปิ ดข้อมูล
งบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับตั้งแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว
• มีการกาหนดบทลงโทษต่อผูท้ ี่ กระทาผิ ด รวมถึงการตักเตื อน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ไ ด้รบั ค่าจ้าง
จนถึงการเลิกจ้าง
• พนักงานของบริษัทฯ จะต้องลงนามในสัญญาห้ามเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และจะต้องปกป้ องข้อมู ลที่ เป็ น
กรรมสิทธิ์ และความลับทางการค้าของลูกค้าและผูข้ ายสิ นค้าให้กับบริ ษัทฯ พนั กงานใหม่จะต้องไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลทางการค้าของบริษัทเดิ ม พนั กงานของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ เป็ นกรรมสิทธิ์ ของลูกค้าหรือ
ผูข้ ายสินค้า ยกเว้นได้รบั อนุ มตั ิจากบุคคลหรือบริษัทที่เป็ นเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
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การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ (IT Security)
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายและระเบียบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนและปลอดภัย เพื่อป้ องกันการถูกล่วงละเมิดหรือถูกนาไปใช้โดยไม่มีสิทธิ
รวมถึงการถูกทาลายทรัพยากรและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แนวปฏิบตั ิ
• ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น
• หลีกเลี่ยงการใช้ระบบฯ ที่ อาจละเมิดสิท ธิ ในการใช้งานตามปกติ ของพนั กงานในเรื่องที่ ไม่เกี่ ยวข้องต่อการ
ทางาน
• ห้ามใช้ทรัพยากรและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าถึ งข้อมูลที่ มีเนื้ อหาขัดต่อศี ลธรรมอั นดี การพนั น การ
ละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่น และการกระทาอื่นๆ ที่ผิดกฏหมาย
• หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเอง หรือทาการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบฯ แ ละติ ดต่อ
ผูด้ ูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันที หากพบสิ่งผิดปกติในการใช้งาน
• หลีกเลี่ยงการเปิ ดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและการใช้อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลที่สงสัยว่าไม่ ปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงของคอมพิวเตอร์จากไวรัสและอื่นๆ
• ห้ามเผยแพร่ขอ้ มูลของผูอ้ ื่น หรือของหน่ วยงาน โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ
• ห้ามก่อกวน ขัดขวางหรือทาลายทรัพยากรและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เช่น การส่งไวรัสคอมพิวเตอร์
• ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่น่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปลอดภัยให้กบั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
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การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ที่ดี
บริษัทฯ ให้ความสาคัญแก่การส่งเสริม พัฒนาให้สิ่งแวดล้อมและสถานที่ปฏิบตั ิงานมีค วามปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ รวมถึงการอบรมและให้ความรูแ้ นวทางการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย
และความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงาน คู่คา้ และผูเ้ กี่ยวข้อง และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุให้ได้มาก
ที่ สุด บริษั ท ฯ จึ งมีขอ้ กาหนด นโยบาย โครงการ กิ จ กรรมต่ างๆ เพื่ อส่งเสริ มสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย และ
ส่งเสริมความเป็ นอยูท่ ี่ดีให้กบั พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องดังนี้

แนวปฏิบตั ิ
• จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของพนักงานในการเสนอแนะและรักษาสิ ทธิกบั ทาง
บริษัทฯ พิจารณาริเริ่มและปรับปรุงสวัสดิการพนักงาน เพื่อความเป็ นอยูแ่ ละสภาพแวดล้อมที่ ดีขนึ้
• ตรวจสอบสถานที่ปฏิบตั ิงาน ควบคุมและรณรงค์พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ให้ดาเนิ นการและปฏิบตั ิตรงตาม
มาตรฐาน Good Hygiene Practices (GHPs) and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบตั ิดา้ นสุขลักษณะที่ดีอย่างต่อเนื่ อง
• เข้าร่วมและได้รับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว มีก ารปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการบริห าร
จัดการ
• สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งปราศจาก
ยาเสพติด เพื่อปลูกฝั งค่านิ ยมเกี่ยวกับการโทษของการใช้สารเสพติด ผลเสียเมื่อพนักงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด รวมทั้งให้ความรูพ้ นักงานเกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง
• จัดการอบรมเรื่องด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน เช่น การฝึ กซ้อมแผนปฏิบตั ิการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉินที่
โรงงานการผลิต ร่วมกับนิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
• จัดการอบรมให้ความรูด้ า้ นการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึ งโครงการถื อป้ ายรณรงค์
กิจกรรม
• ล้างมือ สวมหน้ากาก แก่พนักงานโดยรอบบริเวณสถานที่ปฏิบตั ิ
• โรงอาหารที่ ถูก สุ ขอนามัย ปรุ งสุ ก อาหารอย่างสดใหม่แ ละถูก สุ ขลัก ษณะในราคาย่อมเยาว์ ในราคาตา่ กว่า
ท้องตลาดอีกทั้งมีตจู ้ าหน่ ายอาหารอัตโนมัติ เพื่อรองรับพนักงานตลอด 24 ชัว่ โมง

• โครงการ “การจัดจาหน่ ายสินค้าตา่ กว่าทุน” ได้แก่ วัตถุดิบ อาหารยังชีพ และน้ าดื่ม ในราคาตา่ กว่าท้องตลาด
30-45% เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆแก่พนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption)
“การทุจริตและคอร์รปั ชัน หมายถึง การปฏิบตั ิหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ การใช้อานาจหน้าที่ การใช้
อิทธิพล หรือตาแหน่ งหน้าที่ ที่มิชอบด้วย กฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบตั ิของบริษัทฯ ในการแสวงหา
ผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ น ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ห มายรวมถึงสินบน
เพื่อเอื้ อประโยชน์ให้แก่องค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจ้ กั ที่เป็ นทั้งบุคคล หน่ วยงานรัฐและหน่ วยงาน
เอกชน

บริษัทฯ มุง่ มัน่ ในการประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็ นธรรม และมุ่งมัน่ ส่ง เสริมและปลูกฝั ง
วัฒ นธรรมเรื่ องการต่ อต้านการทุ จริ ตและคอร์รัปชันภายในองค์ก ร ให้กับพนั ก งานทุ กคนและทุ ก ระดั บ จัดท า
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมทั้งแนวทางการปฏิบตั ิ และนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกัน
บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั
ชัน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ ของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์
รัปชัน และกาลังดาเนิ นการขอการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริตและ
คอร์รปั ชัน
บริษัทฯ ดาเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ และกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ การต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รปั ชัน ตามหัวข้อ ดังนี้
•
•
•
•
•
•

การให้และรับของขวัญ การเลี้ ยงรับรอง และอื่นๆ
การให้การสนับสนุ นและการบริจาค
การช่วยเหลือทางการเมือง
การขัดแย้งทางผลประโยชน์
การจ่ายค่าอานวยความสะดวก
การจ้างพนักงานรัฐ
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption)
แนวปฏิบตั ิ

• กาหนดนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันไว้อย่างชัดเจน ให้กบั คณะกรรมการ ผู ้บริหาร
และพนักงานทุกคน
• สนับสนุ นและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสาคัญและมีจิตสานึ กในการต่อต้านทุจริ ต และคอร์รปั ชัน
รวมทั้งจัดให้มีการควบคุ มภายในเพื่อป้ องกันการทุ จริ ต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุ กรูปแบบและ
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของทุกประเทศที่บริษัทฯ ดาเนิ นธุรกิจ
• แนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ
สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการให้
ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกาหนดให้ผูห้ วั หน้างานทุ กคน มีหน้าที่สื่อสารทาความเข้าใจ ชี้ แนะแนวทางกับ
พนักงาน เพื่อนาไปใช้ปฏิบตั ิในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ และเพื่อวางแนวทางการป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิดกรณีซ้า
• พนักงาน ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการกระทาที่เข้าข่าย การทุจริตและคอร์
รัปชัน โดยต้องแจ้งให้หวั หน้างาน หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่ กาหนดไว้และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
• หน่ วยงานบริหารความเสี่ยง ทาการตรวจสอบการกระทาที่ส่อถึงการทุจริตและคอร์รปั ชันทันที หลังได้รบั การ
แจ้ง ไม่เพิกเฉยต่อการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รชั นั ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู ้ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ดังกล่าวต้องรายงานและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆ
• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตหรื อคอร์รปั ชัน
แม้วา่ การกระทานั้น จะทาให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
• บริษัทฯ สื่อสารนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ มาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน และช่องทางการแจ้ง
เบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผ่ านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิ เทศสาหรับพนั กงานใหม่ การอบรม
พนักงานทุกระดับ จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่ พนักงานทุกคน
และทุกระดับ ตลอดจนคู่คา้ และคู่ธุรกิจ ลูกค้า ในการทาให้ควมร่วมมือในการปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่ อง
• บริษัทฯ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในซึ่งสอบทานข้อมูลของฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบัญชี รวมถึงกิจ กรรมที่สาคัญ
ของบริษัทฯ อาทิ ฝ่ ายขาย ที่ครอบคลุมด้านการขาย การตลาด การจัดซื้ อจัดจ้าง การทาสัญญา การติดต่อกับ
หน่ วยงานภายนอก เพื่อให้มนั ่ ใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงาน ว่าเป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน ข้อกาหนด กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุ มภายในให้บุคลากรที่รับผิ ดชอบทราบ รวมถึ งให้คาแนะนาในการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น
• ผูท้ ี่กระทาการทุจริตและคอร์รปั ชัน ถือเป็ นการกระทาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานว่าด้วยการบริหารงาน
บุ ค คล สาหรับ พนั ก งาน ซึ่ งจะต้อ งได้รับ การพิ จ ารณาโทษทางวิ นั ย ที่ ก าหนดไว้ รวมถึ ง อาจได้รั บโทษตาม
กฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมายด้วย
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ” คือ สถานการณ์ที่พนักงานเกิดความขัดแย้งขึ้ นเนื่ องจากผลประโยชน์ที่ต่างกัน
โดยผลประโยชน์ส่วนตนไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบตั ิตามหน้าที่ ซึ่ง
มีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็ นองค์กรที่มีจริยธรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้นการปฏิบตั ิในตาแหน่ ง
หน้าที่ พนักงานต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตระหนักถึงผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทฯ โดยยึดหลักจริยธรรมและกฎหมายเป็ นหลัก ลดการเกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่จะส่งผลกระทบกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นพนักงานทุกคนและทุก
ระดับต้องหลีกเลี่ยงการกระทาที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การดาเนินงาน
การดาเนิ นการใด ๆ จะต้องเป็ นไปตามเหตุและผล อยูบ่ นพื้ นฐานของการกระทาเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
ไม่ขดั ต่อ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิของบริษัทฯ และจริยธรรม
· ไม่ดาเนิ นกิจการ หรือเป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษา กรรมการอิสระ หุน้ ส่วนของบริษัทที่เป็ นการแข่งขันกับบริษัทฯ โดยทาง
ตรงและทางอ้อม รวมทั้งไม่ดาเนิ นธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ
· ไม่ด าเนิ น การ หรื อ เป็ นผู ้ใ ห้ค าปรึ ก ษา กรรมการอิ ส ระ หุ น้ ส่ ว นของบริ ษั ท ที่ เ ป็ นผู ้ใ ห้ก าร ซื้ อ-ขายวัต ถุ ดิ บ
ผลิตภัณฑ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการอื่นๆ ของบริษัทฯ หรือใช้อานาจจากตาแหน่ งหน้าที่ในการแสวงหา
ผลประโยชน์
· พนักงานของบริษัทฯ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ
· ไม่นาข้อมูล หรือสิ่งที่พนักงานทราบจากตาแหน่ งหน้าที่ปฏิบตั ิงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
· พนักงานทุกคนช่วยกันสอดส่อง หรือถ้าพบการกระทาหรือพฤติการณ์เข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทฯ พนักงานจะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวผ่านหัวหน้างาน หน่ วยงานบริหารความ
เสี่ยง หรือ ผ่านช่องทางการร้องเรียน
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การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม (Antitrust/Anticompetitive Practices)
บริษัทฯ มุ่งเน้นการแข่งขันที่ยุติธรรม ซึ่งเป็ นหนึ่ งปั จจัยส่งผลให้บริษัทฯ มีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่ อง คานึ งถึง
จริยธรรมเป็ นหลักในการดาเนิ นการกับคู่แข่ง คู่คา้ ลูกค้า และอื่นๆ ของบริษัทฯ
แนวปฏิบตั ิ
• ไม่ทาการกระทาใดๆหรือสร้างข้อตกลงกับคู่แข่ง บุคคลที่มีอานาจในการแข่งขันในตลาด เพื่อทาการเพิ่ม ลด จากัด
หรือแบ่งสัดส่วนการแข่งขันทางการค้า

• ไม่ดาเนิ นการค้นหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่ง ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่เหมาะสม หรื อวิธีการโดยมิชอบ
• ไม่กล่าวหาหรือทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยมิชอบ ด้วยข้อมูลที่เกินความเป็ นจริงหรือข้อมูลที่ไม่เป็ นความจริง
• หากบริ ษัท ฯ มีอานาจทางการแข่งขันที่ เหนื อกว่า หรื อมีอานาจผู ก ขาดทางการค้า ทางบริ ษั ทฯจะไม่ ใช้อานาจ
ดังกล่าวในการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม และจะไม่กระทาการใดๆที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงตลาดการแข่งขัน
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การรับแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing)
1. หน่ วยงานบริหารความเสี่ยง จะทาหน้าที่รบั เบาะแสและเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ที่จดั เตรียมไว้ ที่
สามารถเข้าถึงได้ท้งั ผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. รวบรวมข้อเท็จจริง พิจารณา และตรวจสอบข้อมูล
• บริษัทฯ จะพิจารณาประสานงานติตต่อกลับผูร้ อ้ งเรียน ในกรณีขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติ ม รวมถึงกรณี
อื่นๆ ตามสมควร พร้อมทั้งติดตามผลความคืบหน้าภายใน 15 วัน
• การดาเนิ นงานตั้งแต่การรวบรวม พิจารณาข้อมูล ตรวจสอบ จะกระทาการอย่างเป็ นความลับ
• ในขั้นตอนนี้ หากผูแ้ จ้งหรือร้องเรียนตระหนั กว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือได้รั บความเสียหายหรือ
ความเดือดร้อน จากการแจ้งหรือร้องเรียนเรื่อง ผูแ้ จ้งหรือผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องขอสิทธิ ในการคุม้ ครองจาก
ทางบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม ตามแต่ละกรณี
• กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับข้อร้องเรียน บริษัทฯ อาจพิจารณาดาเนิ นการตามเห็นสมควร ตามกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. สอบสวน ประเมินผลกระทบของเรื่องร้องเรียน ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหา และสื่อสารกับผูแ้ จ้งหรือผูร้ อ้ งเรียน
• บริษัทฯ จะบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม แก่ผูท้ ี่ได้รบั ความเสียหายจากการ
แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
• บริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง พักงาน เปลี่ยนตาแหน่ งงาน ลงโทษ หรือให้ผลทางลบอื่น ๆ ที่เป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่
เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้มีเจตนาให้ขอ้ มูลอั นเป็ นเท็จ หรือปฏิบตั ิหน้าที่
โดยชอบแล้ว
• บริษัทฯ จะให้ความเป็ นธรรมต่อทั้งผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน และผูถ้ ูกร้องเรียน อย่างเท่ าเทียม
4. รายงานผลและสรุปผลการดาเนิ นงาน
• หน่ วยงานบริ ห ารความเสี่ ยง จัดท าผลสรุ ปเรื่ อ งร้อ งเรี ย น เบาะแส และรายงานผลให้กับผูแ้ จ้ง เบาะ แส ผู ้
ร้อ งเรี ยน ผูถ้ ูกร้อ งเรี ยน คณะตรวจสอบ ผู ้บริ ห าร คณะกรรมการ ผูใ้ ห้ความร่ วมมื อ ในการตรวจสอบ ข้อ
ร้องเรียน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็ น คณะตรวจสอบเรื่องเบาะแสและเรื่องร้องเรียน รายงาน
ข้อร้องเรียน การสอบสวน และบทลงโทษ (ถ้ามี) ต่อผูบ้ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การอนุ มตั ิบทลงโทษ (ถ้ามี)
และรายงานสรุปการกระทาความผิดจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นประจาทุกปี
5. ติดตามผล วางแนวทางการป้ องกัน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดซ้า
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การรับแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing)
ขั้นตอนการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการกระทาความผิดจรรยาบรรณ
เมื่อพบเห็นหรือได้รบั ผลกระทบจากการกระทาความผิดจรรยาบรรณ
โดยผูแ้ จ้งหรือผูร้ อ้ งเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางร้องเรียน และจะได้รบั ความเป็ นธรรม
และการคุม้ ครองจากบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะดาเนิ นการอย่างเป็ นความลับ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเรื่องและผูท้ ี่เ กี่ยวข้องกับ
แหล่งข้อมูลเป็ นสาคัญ
• กรณีที่ผแู ้ จ้งเรื่องร้องเรียนตระหนักว่าอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือได้รบั ความเดื อดร้อน เสียหายจากการ
แจ้งเรื่อง ผูแ้ จ้งสามารถร้องขอสิทธิในการคุม้ ครองจากทางบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตามความ
เหมาะสมตามแต่ละกรณี
แจ้งการกระทาความผิดไปทางผูร้ บั เรื่องร้องเรียน โดยผ่านช่องทางการร้องเรียนทีก่ าหนด
• ช่องทางการติดต่อ บนหน้าเวปไซด์ของบริษัทฯ ที่ https://www.ajplast.co.th/contact.php
• โทร. (+66)2 415 0035 ต่อ 598 หรือ 202 เพื่อติดต่อหน่ วยงานบริหารความเสี่ยง
• อีเมล whistleblow@ajplast.co.th
• กล่องร้องเรียนของบริษัทฯ ตั้งอยูท่ ี่โรงงานที่แหลมฉบัง สานักงาน 1 และ 2
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ดาเนินการ
• ข้อมูลที่รวบรวมต้องเป็ นข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จัดทาขึ้ นแต่อย่างใด
• การดาเนิ นการรวบรวมข้อมูล กระทาการอย่างเป็ นความลับ
• สมาชิกของหน่ วยงานบริหารความเสี่ยง ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้ส่วนเสียกับผูท้ ี่ ส่วนร่วมในการกระทา
ความผิด
• ดาเนิ นการรวบรวม พิจารณาข้อมูล และตรวจสอบตามหลักฐานที่รวบรวมได้มาอย่างตรงไปตรงมา
• ดาเนิ นการส่งเรื่องเบาะแสและเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการตรวจสอบ พิจารณาแล้วให้คณะตรวจสอบ
• สรุปผลการกระทาความผิดจรรยาบรรณ การกระทาความผิด ให้กบั ผูแ้ จ้ง ผูถ้ ูกร้องเรียน คณะตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดาเนินการ
• ตรวจประเมินวินิจฉัยข้อมูลและหลักฐานของการกระทาความผิด สรุปผล และเสนอบทลงโทษ
อนุมตั กิ ารลงโทษ
• คณะกรรมการบริหารพิจารณาการกระทาความผิดและอนุ มตั ิบทลงโทษ
รายงานการกระทาความผิดจรรยาบรรณ
• รายงานการกระทาความผิดให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

21

A.J.PLAST PLC
CODE OF
CONDUCT

การลงโทษ (Penalties)
บริษัทฯ มีกระบวนการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมบนพื้ นฐานของความ
ยุติธรรมและจริยธรรม รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทาผิดหรือรับทราบว่ามีการกระทาผิดแต่ไม่
ดาเนิ นการจัดการให้ถูกต้อง
การลงโทษสาหรับผูก้ ระทาความผิด
• การตักเตือนด้วยวาจา

• การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
• การพักงาน
• การเลิกจ้าง
ทั้งนี้ การลงโทษ อาจดาเนิ นการตามข้อใดข้อหนึ่ ง หรือหลายข้อในครั้งเดียว ขึ้ นกับการพิจารณาตามความเหมาะสมของ
บริษัทฯ ถ้ากระทาความผิดร้ายแรงและมิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ จะดาเนิ นการตามกฎหมายตามสมควร
ทั้งนี้ ผูร้ อ้ งเรียนรับทราบว่าการร้องเรียนจะต้องดาเนิ นการโดยสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง และต้องยื นยันว่าข้อร้องเรียนต้อง
เป็ นข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริงทุกประการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจัดทาขึ้ นแต่อย่างใด หากผู ้รอ้ งเรียนแจ้งความเท็จ ไม่
มีมูลความจริง บริษั ท ฯ จะดาเนิ นการกับผู ้รอ้ งเรี ย น ตามมาตรการหรื อขั้นตอนของบริษั ท ฯ หรื อตามก ฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และในกรณีที่คู่คา้ หรือคู่ธุรกิจของบริษัทฯ ฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ตามนโยบายฉบับนี้ หรื อรับทราบถึงการกระทาที่
ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ แต่ไม่ได้รายงานให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทราบ หรือให้ขอ้ มูลที่ไม่ถูกต้ อง เมื่อเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ สอบสวนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาที่อาจขัดต่อนโยบายฉบับนี้ อาจถูกบอกเลิกสัญญาได้
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