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บริษัทฯ ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส เป็ นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลัก
บรรษัทภิบาล การกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ มีการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ (Supplier) อย่างเป็ นธรรม
และซื่อสัตย์สุจริต โดยเคารพข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ท้งั สองฝ่ ายกาหนดไว้ในการดาเนิ นการค้า บริษัทฯ จึงจัดทา
จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่คา้ ใช้เป็ นแนวทางการดาเนิ นงาน
1. การดาเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม
1.1 ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็ นธรรม
ดาเนิ นธุ รกิจบนพื้ นฐานความถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบี ยบอย่างเคร่งครัด
ยึดมัน่ ต่อหลักการดาเนิ นธุ รกิจและการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ควบคุ มคุ ณภาพสินค้าและบริการ แ ละให้ความ
ร่วมมือกับบริษัทในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ และผูเ้ กี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกกลุ่มบุคคล ห้ ามสร้างความสัมพันธ์
ผ่านช่องทางการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม ที่อาจนาไปสู่การทุจริตและคอร์รปั ชัน
1.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผูเ้ กี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกกลุ่มบุคคล ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์อันใดกับ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบหรือที่ขดั กับประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงการเรียกร้อง
หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด เพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องได้รับการเปิ ดเผยและจัดการอย่างเหมาะสม ให้มนั ่ ใจว่าบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องไม่ มีส่วนร่วมต่อ
กระบวนการตัดสินใจในเรื่องนั้น
1.3 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
คู่คา้ ต้องไม่มีการดาเนิ นการใดๆ ที่เข้าข่ายหรือมีความเสี่ยงต่อการกระทาผิดกฎหมายเรื่องการทุจริตและคอร์รปั
ชัน และต้องให้ความร่วมมือกับบริ ษัท ฯในการต่ อต้านการทุ จ ริตและคอร์รัป ชันในทุ ก รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบ
ทางธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้คู่คา้ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้ องกันไม่ให้ลูกจ้างหรือ พนักงานของคู่คา้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับทุจริตและคอร์รปั ชัน
1.4 สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
ดาเนิ นธุรกิจภายใต้กฏหมาย หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา เคารพในทรัพ ย์สินทางปั ญญา
ของบริษัทฯ และผูอ้ ื่น รวมทั้งระมัดระวังไม่ให้พนักงานหรือผูเ้ กี่ยวข้องของคู่คา้ ละเมิดสิ ทธิใดๆ ในทรัพย์สินทาง
ปั ญญาทั้งของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่นใด
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1.5 การรักษาความลับ
ปกป้ องข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทฯ หรือผูเ้ กี่ยวข้อง เนื่ องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของคู่คา้ ตามที่ได้มีขอ้ ตกลงกัน
ไว้ แม้ว่าการว่าจ้างหรือการดาเนิ นธุ รกิจกับบริษัทฯ จะสิ้ นสุดลงแล้ว และไม่เปิ ดเผยหรือนาข้อมูลที่เป็ นความลับ
ของบริษัทฯ และผูเ้ กี่ยวข้องไปใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ท้งั แก่ตนเองและบุคคลอื่นโดยไม่ได้รบั ความยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัทฯ
2. การดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
2.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน
· การไม่เลือกปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิต่อทุกกลุ่มบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิหรือกีดกันแรงงาน อันเนื่ องมาจากเพศ เชื้ อชาติ
สัญชาติศาสนา ความพิการหรือทุพพลภาพ และอื่นๆ
· การไม่บงั คับใช้แรงงาน
ไม่มีการกระทาหรือสนับสนุ นการบังคับใช้แรงงานในทุกรูปแบบ ที่รวมถึงการบังคับขู่เข็ ญ การกักขังหน่ วง
เหนี่ ยว ริดรอนสิทธิ การค้ามนุ ษย์ การใช้ความรุ นแรง การล่วงละเมิดทั้งทางเพศและในรูปแบ บอื่น ๆ
รวมถึงต้องไม่บงั คับใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมกับสภาพทางร่างกายของแรงงาน
· การคุม้ ครองแรงงาน
การจ้างแรงงานเด็ ก การใช้แ รงงานสตรี มีครรภ์แ ละแรงงานต่ างด้าว ต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม ที่
กฎหมายกาหนด และสามารตรวจสอบได้
· การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
มีมาตรฐานการใช้แรงงาน การจ่ายค่าจ้าง ค่าทางานล่วงเวลา ค่าจ้างในวันหยุด และผลประโยชน์ อื่นๆ ที่
ลูกจ้างพึงได้รบั ตามกฎหมาย

2.2 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คู่คา้ ต้องให้ความสาคัญทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของทุกกลุ่มบุคคล ในการจัดหาและปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบตั ิทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
· ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทางาน
คู่คา้ ต้องมีการจัดการทางด้านความความปลอดภัยและสุขอนามัย จัดสรรสภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิงาน
ของลูกจ้างที่มีความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้าง และทุกกลุ่มบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
· ความปลอดภัยของพนักงานและบุคลากรที่ดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้อง
คู่คา้ ต้องมีกฎระเบียบการปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัย มีการประเมินความเสี่ยงทางความปลอดภั ยของพนักงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและในระหว่างการทางาน ความพร้อมในการจัดเตรียมอุปกรณ์ ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เหมาะสม ครบถ้วน
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2.3 ชุมชนและสังคม
คู่คา้ ต้องตระหนั ก ถึ งผลกระทบต่ อชุ มชนและสังคมจากการดาเนิ นงานของบริษั ท คู่คา้ เข้าใจและใส่ ใจถึ งแนว
ทางการปฏิบตั ิ วัฒนธรรม ประเพณี ให้ความร่วมมือกับชุมชนและสังคม และเปิ ดโอกาสให้ชุมชนและสั งคมแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อติชม เบาะแส และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
3. การดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม
คู่คา้ ต้องดาเนิ นธุ รกิจ ด้วยความรับผิ ดชอบต่ อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3.2 การจัดสรรทรัพยากร
คู่คา้ ต้องดาเนิ นการโดยคานึ งถึ งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อส่งเสริม ความยัง่ ยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม

3.3 การจัดการของเสีย ของเสียอันตราย และมลพิษ
คู่คา้ ต้องดาเนิ นการควบคุม จัดการ และกาจัดของเสีย ของเสียอันตราย อย่างถูกวิธีและเหมาะสมตามกฎหมาย
กฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง สาหรับของเสีย ของเสี ยอันตราย สารเคมีและวัตถุ อันตราย
รวมทั้งควบคุมมลพิษ ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรื อส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
4. การดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสินค้าและการให้บริการ
คู่คา้ ต้องควบคุมคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าและบริ การตรงตามเวลา
ที่กาหนด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมขณะใช้งาน
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การดาเนินงาน ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของคู่คา้
บริษัทฯ มีการติดตามและตรวจสอบศักยภาพและการปฏิบตั ิงานของคู่คา้ ของบริษัทฯ ถึงความสอดคล้อง
กับจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ของบริษัทฯ (Supplier Code of Conduct) ที่มีขอ้ กาหนดต่างๆ ได้แก่ การ
ดาเนิ นธุรกิจด้วยจริยธรรม การดาเนิ นธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้ งผลิตภัณฑ์และการ
บริการ ที่คู่คา้ ต้องยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด โดยการขอความร่วมมือให้คู่คา้ ประเมินแบบประเมินตนเอง
ของคู่คา้ ประจาปี (Supplier Self-Assessment) ทั้งนี้ คู่คา้ ต้องยินยอมและให้ความร่วมมือกับบริ ษัทฯ ในการเข้า
ประเมินการดาเนิ นงานของคู่คา้ ที่บริษัทฯ จัดทาขึ้ น
ขั้นตอนการดาเนินงาน ติดตาม และตรวจสอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษทั ฯ ดาเนินการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้
โดยจัดส่งจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้ ให้กบั คู่คา้ รายใหม่และคู่คา้ ปั จจุบนั ลงนามรั บทราบ ผ่านใบลงนาม
รับทราบและถื อปฏิบัติสาหรับคู่คา้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึ งเจตนารมณ์ของบริษัท ฯ และยึดถื อ การปฏิ บัติตาม
แนวทางจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้ (Supplier Code of Conduct)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเข้าตรวจประเมินการดาเนินงานของคู่คา้
รวมถึงให้ความร่วมมือในการทาแบบประเมินตนเองของคู่คา้ (Supplier Self-Assessment)
บริษัทฯ เข้าประเมินการดาเนิ นงานของคู่คา้ และจัดส่งแบบประเมินตนเองประจาปี ของคู่คา้ (Supplier SelfAssessment) ที่บริษัทฯ จัดทาขึ้ น
รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดาเนินงานของคู่คา้
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลการประเมินของคู่คา้ เพื่อนามาประเมินผลต่อไป

สรุปผลการประเมิน
สรุปผลการประเมินผลการดาเนิ นงานของคู่คา้ และติดต่อกลับคู่คา้ ตามความเหมาะสม

6

A.J.PLAST PLC
SUPPLIER CODE
OF CONDUCT

การรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้คู่คา้ ของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน โดยมีการดาเนิ นงานดังนี้
เมื่อพบเห็นหรือได้รบั ผลกระทบจากการกระทาความผิด
โดยผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน สามารถแจ้งผ่านช่องทางร้องเรียน และจะได้รบั ความเป็ นธรรมและการคุม้ ครองจากบริษัทฯ
· บริษัทฯ จะดาเนิ นการอย่างเป็ นความลับ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเรื่องและผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับแหล่งข้อมูล
เป็ นสาคัญ

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
· แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนผ่าน QR code

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดนโยบายและมาตรการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องเพิ่มเติมได้ที่:
· https://www.ajplast.co.th/corporate-governance.php หรือ
· QR code
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ใบลงนามการรับทราบและการปฏิบตั ิตาม
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้อ่านและรับทราบ จรรยาบรรณธุ รกิจ สาหรับคู่คา้ ของบริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จากัด
(มหาชน) และตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ โดยจะแจ้งให้บุคลากรของบริษัทที่ เกี่ยวข้องทุก
คนรับทราบและเก็บข้อมูลที่เป็ นหลักฐานการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนี้ ไว้ และส่งมอบให้ตามที่บริษั ทฯ ร้องขอ รวมทั้ง
ยินยอมให้บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จากัด (มหาชน) เข้าประเมินการดาเนิ นการของคู่คา้ และให้ความร่วมมือในการส่ง
มอบผลจากการประเมินแบบประเมินตนเองของคู่คา้ เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่
ค้าของบริษัทฯ
ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในนามของบริษัท
ลงนามรับรองและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ชื่อบริษัทคู่คา้ : ..............................................................................................................................................................
ที่อยู่ : ............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………….
(…………………………………………………………………………..)

ตาแหน่ ง: …………………………………………………………….
วันที่ : ………………………………………………………………….
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