บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จากัด (มหาชน)
นโยบายการจ้างงาน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จากัด (มหาชน) จัดทานโยบายการจ้างงานฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อแสดงถึงแนวทางการจ้างงานของ
บริ ษั ท ฯ ที่ ส อดคล้อ งกั บ กฎหมาย กฎระเบี ย บ และข้อ บัง คับ ของประเทศที่ เ ป็ น ที่ ตั้ง ของสถานประกอบการ เช่ น
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานไทย กฏหมายแรงงาน ที่ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อพนักงานเพื่อการจ้างงานที่เป็ น
ธรรมและสภาพการทางานที่เหมาะสม เช่น การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม วันหยุดที่เหมาะสม สถานที่ทางานที่ปลอดภัย
เป็ นต้น เพื่อการเติบโตและดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นิยาม
“ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการทางานตามสัญญาสาหรับระยะเวลา
การทางานปกติเป็ นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคานวณตามผลงานที่
ลูกจ้างทาได้ในเวลาทางานปกติของวันทางาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลกู จ้างในวันหยุดและวัน
ลาที่ลกู จ้างมิได้ทางาน แต่ลกู จ้างมิสิทธิได้รบั ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน”
ที่มา: พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
“การจ้างงาน หมายถึง การสัญญาว่าจ้างให้ทางานหรือบริการแลกค่าจ้างซึ่งทาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง สัญญาจ้างงานอาจจัดทาขึน้ อย่างชัดเจนหรือละไว้ในฐานที่เข้าใจกันก็ได้”
ที่มา: www3.mol.go.th
“การเลิกจ้าง หมายถึง การกระทาใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้า งทางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็ นเพราะเหตุ
สิน้ สุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีท่ีลกู จ้างไม่ได้ทางานและไม่ได้รบั ค่าจ้างเพราะเหตุท่นี ายจ้าง
ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป”
ที่มา: พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541

โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
1. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ปฏิบตั ิกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม อีกทัง้ ครอบคลุมไปถึงแรงงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ ฐาน ที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานระดับสากล เช่น มาตรฐาน SEDEX Member Ethical Trade Audit (SMETA) ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) รวมถึงหลักการและสิทธิขนั้
พืน้ ฐานในการทางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights
at Work) เป็ นต้น บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบตั ิและไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางด้านเชือ้ ชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ ภาษา อายุ
สีผิว ความแตกต่างทางด้านร่างกาย ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อในลัทธิ ความคิดเห็นทางการเมือง การศึกษา และ
สถานภาพทางสัง คม อี ก ทั้ง มี การดูแ ลพืน้ ที่ป ฏิ บัติงานและสภาพแวดล้อ มการท างานที่ถูกต้อ งตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย รวมถึงการจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงให้สิทธิ เสรีภาพในการสมาคมแก่
พนักงานในการรวมกลุ่มเพื่อร่วมเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ เกี่ยวกับ สวัสดิการของพนักงาน เช่น การจัดตัง้ คณะกรรมการ
สวัสดิการ เป็ นต้น
2. การจ้างงานและการประเมินผลงาน
บริษัทฯ มีขนั้ ตอนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเท่าเทียม โปร่งใส เป็ นธรรม เหมาะสมกับอัตรากาลัง
และโครงสร้างขององค์กร รวมทั้งการพิจารณาการเข้าทางานและการเลื่อนตาแหน่ง จากความรู ค้ วามสามารถ และ
ศักยภาพตามตาแหน่งงานเป็ นหลัก
3. การจ่ายค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีการกาหนดโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม เป็ นไปตามกฎหมายแรงงานของประเทศที่เป็ นพืน้ ที่ตงั้ ของ
สถานประกอบการ ที่ไม่น้อยกว่าอัตราจ้างขั้ นต่ า สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างแรงงานในตลาดที่เกี่ ยวข้อง สะท้อนถึ ง
ศักยภาพการทางานของพนักงาน เป็ นธรรม เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ คงไว้ซ่งึ ศักยภาพในการแข่งขัน การสร้างแรงจูงใจ
และขวัญกาลังใจต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
4. วันหยุดและวันลา
บริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อพนักงานสอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศที่เป็ นที่ตงั้ ของสถานประกอบการ มีวนั หยุด
และวันลาตามแต่ละประเทศที่ตงั้ ของบริษัทฯ เช่น พนักงานในประเทศไทย มีวนั หยุดประจาสัปดาห์ไม่นอ้ ยกว่า 1 วันต่อ
สัปดาห์ มีวันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี พนักงานหญิ งมี สิทธิ ลาเพื่อคลอดบุตรไม่เกิน 98 วัน เป็ นต้น
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่พนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดในการลากิจไปแต่งงานและการลาไปดูแลภรรยา

ในช่วงคลอดบุตร โดยสิทธิการลากิจไปแต่งงาน 3 วัน และสิทธิของพนักงานชายในการลาไปดูแลภรรยาช่วงคลอดบุตร ได้
2 วัน สูงสุด 2 คน ในช่วงการเป็ นพนักงานของบริษัทฯ
5. การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
บริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน มุ่งมั่นให้ พนักงานมีการเติบโตใน
แต่ละสายงาน มีการประเมินเพื่อค้นหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรมของพนักงาน (Training Needs Analysis: TNA) เพื่อ
วางแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานที่เหมาะสมกับตาแหน่งและหน้าที่ ที่จะช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจ
ของพนักงาน และยังเป็ นการดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ มีทัศนคติในการทางานที่ตรงกับความคาดหวังและทิศ
ทางการเติบโตของบริษัทฯ
6. การเลิกจ้าง/ไม่เลิกจ้าง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม มีขั้นตอนการเลิกจ้างที่เป็ นไปตามกฎหมาย
แรงงานของประเทศที่เป็ นพืน้ ที่ตงั้ ของสถานประกอบการ เคารพถึงสิทธิมนุษยชน รวมถึงระเบียบและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิของลูกจ้างในการเลิกจ้าง โดยบริษัทฯ จะไม่ทาการเลิกจ้างพนักงานลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันควร บริษัทฯ
จะแจ้งลูกจ้างให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเลิกจ้าง รวมทัง้ มีการจ่ายเงินค่าชดเชยที่เป็ นไปตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีท่ลี กู จ้าง
กระทาความผิดอย่างร้ายแรง เช่น การทุจริตต่อหน้าที่หรือการกระทาผิดทางอาญาโดยเจตนา เป็ นต้น

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

