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วิสยัทศัน์

เป็นผูน้ ำดำ้นเทคโนโลยีกำรผลิตฟิลม์พลำสติกท่ีมีคุณภำพมำตรฐำนระดบัสำกล มุ่งเน้นกำรพฒันำสินคำ้

และนวัตกรรมใหม่ๆท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน และเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรแข่งขันสู่

อุตสำหกรรมระดบัโลก 

พนัธกิจ

• พฒันำคุณภำพสินคำ้และกำรบริกำรอยำ่งต่อเน่ือง

• เป็นคู่คำ้ท่ีมีควำมยุติธรรม รำคำเป็นธรรม

• ด ำเนินธุรกิจผลิตภณัฑฟิ์ลม์พลำสติกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสรำ้งกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน

• ปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยควำมรบัผิดชอบสูงสุด

ค่านิยมหลกัองคก์ร

A J P L A S T

A - Advanced innovation กำ้วล ้ำดำ้นนวตักรรมและเทคโนโลยี

J - Justice and transparent ด ำเนินธุรกิจอยำ่งยุติธรรมและโปร่งใส

P - Professional ท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพและไดร้บัมำตรฐำนระดบัสำกล

L - Loyalty มีควำมจงรกัภกัดี เช่ือใจและไวว้ำงใจในองคก์ร

A - Agility มีควำมยืดหยุน่และวอ่งไวในกำรท ำงำน

S - Social sustainability ใหค้วำมส ำคญัดำ้นควำมยัง่ยืนของสงัคม

T - Teamwork กำรท ำงำนเป็นทีม มีกำรส่ือสำรและแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นในกำรท ำงำนร่วมกนั
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วฒันธรรมองคก์ร (Corporate Culture)

• มุง่เนน้คุณภำพระดบัสำกล

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อกำรผลิตสินคำ้ใหม้ีคุณภำพสูง และมีควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ ์โดยยึด

หลกักำรท ำงำนตำมมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2000 ดว้ยกำรใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีชั้นสูง มุ่งมัน่ในกำร

เป็นผูน้ ำและกำ้วล ้ำทำงดำ้นนวตักรรมกำรผลิต ดว้ยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ื อตอบโจทยค์วำม

ตอ้งกำรของตลำดทัว่โลก 

• ยึดถือจริยธรรม

จริยธรรมเป็นแกนหลักส ำคญัท่ีจะช่วยเสริมสรำ้งทัศนคติท่ีดี ส่งผลต่อกำรด ำเนินชีวิตท่ี ดีและมีส่วนช่วยใหก้ำร

ท ำงำนร่วมกนัภำยในองคก์รเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน เน่ืองดว้ยทรพัยำกรมนุษยถื์อเป็นปัจจยัส ำคัญในกำรขบัเคล่ือน

องคก์ร สนับสนุนกำรปลูกฝังและใหค้วำมส ำคญักบัจริยธรรมและจรรย จึงส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีควำมเจ ริญกำ้วหน้ำ

และเติบโตอยำ่งยัง่ยืน

• เป็นหน่ึงเดียว ท ำงำนเป็นทีม

ควำมมีน ้ำหน่ึงใจเดียวกนั เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีช่วยสนับสนุนใหก้ำรท ำงำนร่วมกนัภำยในองคก์ร เป็นไปในแนวทำง

เดียวกนั กำรมีผูน้ ำท่ีมีประสิทธิภำพร่วมกบักำรสรำ้งแนวควำมคิดใหม้ีควำมเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนั ช่วยผลกัดนัให้

เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีเป้ำหมำยเดียวกนั ดว้ยควำมมุ่งมัน่ในกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปในทิศทำงเดียวกนัอย่ำง

ชดัเจน 

• ใหค้วำมส ำคญัแก่ลกูคำ้

บริษัทฯ รบัฟังควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และใหค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำกในกำรส่งเสริมและรองรบัควำมตอ้งกำร

ของลูกคำ้ ควำมตอ้งกำรของตลำดในปัจจุบนั และใหค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำผลิตภณัฑร์่วมกบัลูกค้ำ เพ่ือตอบ

โจทยแ์ละรองรบัเทรนดข์องตลำดโลกอีกดว้ย

• ค ำนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม

บริษัทฯ ตระหนักและค ำนึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นอยำ่งยิ่ง มีกำรพฒันำและวิจยัผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มอยู่เสมอ โดย

ผลกัดนัแนวคิดและจุดประสงคท์ำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มพรอ้มรองรบักำรเปล่ียนแปลงในอนำคตของโลกต่อไป
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นิยามศพัทท์ี่เก่ียวขอ้ง

· บรรษทัภิบาล มำจำกค ำวำ่ บรรษัท + อภิ + บำล
คือ กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ใหก้ำ้วหน้ำไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและยัง่ยืน แสดงถึงควำมสัมพันธ์และควำม

รบัผิดชอบร่วมกนั ดว้ยเง่ือนไขของควำมถูกตอ้ง โปร่งใส มีจริยธรรมท่ีดี โดยค ำนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียของกิจกำรเป็น

หลกั

· จรรยาบรรณองคก์ร
คือ แนวทำงกำรปฏิบติัในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีพ้ืนฐำนจำกคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแกนส ำคญั และปลูกฝัง

ใหพ้นักงำนทุกคน มีแนวทำงกำรปฏิบติัร่วมกนั
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กลยุทธก์ารด าเนินงานน าไปสู่การสรา้งคุณค่าในองคก์รตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ตั้งมัน่ในควำมยุติธรรมและจริยธรรมในกำรด ำเนินงำนเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้และ

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ใหค้วำมส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีพรอ้มทั้งเสริมสรำ้งควำมเช่ือมัน่ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม

เพ่ือควำมยัง่ยืนขององค์กร ทั้งน้ีบริษัทฯ จึงไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบัติส ำหรับกรรมกำรบริษัทฯ ผูบ้ริหำร และ

พนักงำนของบริษัทฯ ดงัน้ี

• ด ำเนินกิจกำรโดยยึดหลักควำมยุติธรรม ควำมสุจริต ควำมโปร่งใสและควำมเป็นธรรม ภำยใตก้ฎหมำย

ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดอ่ืนๆเพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกท่ำนมัน่ใจในกำรด ำเนินงำน ทั้งน้ีกำรกระท ำและกำรตดัสินใจ

ผลประโยชน์สูงสุดของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกท่ำน รวมถึงสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

• มีกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ ตลอดจนพนักงำนในบริษัทฯ อยำ่งชดัเจน เพ่ือใหม้ีประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี ท่ี

โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

• ปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมรู ้ควำมช ำนำญ ในกำรบริหำรจดักำรบริษัทฯ ดว้ยควำมมุ่งมัน่และรอบคอบ เพ่ือสรำ้ง

ควำมกำ้วหนำ้และกำรเติบโตท่ียัง่ยืน สรำ้งผลตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่ผูถื้อหุน้

• จดัใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม มีกำรวำงมำตรกำรในกำรป้องกนั มีระบบกลไกใน

กำรตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใชอ้ ำนำจอย่ำงเหมำะสม ชดัเจน เพ่ือป้องกนักำรทุจริตและคอร์รปัชนั

ต่ำงๆ

• ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จำกกำรน ำขอ้มูลภำยในหรือขอ้มูลลูกคำ้ท่ี เป็นควำมลับไป

เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก เพ่ือแสวงหำประโยชน์ส่วนตน หรือกำรกระท ำอันก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำง

ผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

• ด ำเนินกำรดำ้นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ อย่ำงเหมำะสม รอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็น

ท่ีตั้ง ค ำนึงถึงหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ชุมชนและสังคม เพ่ือควำมเป็นธรรมอย่ำง

สูงสุด

• ส่งเสริมกำรเคำรพและยึดมัน่ในสิทธิมนุษยชน บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นมนุษย ์โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบติั กำร

แบ่งแยก และกำรใหสิ้ทธิพิเศษต่อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง เช่น ควำมเสมอภำคทำงดำ้นเพศ เช้ือชำติ และ

สมรรถภำพทำงร่ำงกำย

• ยึดมัน่ในควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัของสถำนท่ีปฏิบติังำน ส่งเสริมกำรสรำ้งสุขอนำมยัทั้งสุขภำพกำยและจิต 

รวมทั้งค ำนึงถึงปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนักงำน
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กลยุทธก์ารด าเนินงานน าไปสู่การสรา้งคุณค่าในองคก์รตามจรรยาบรรณธุรกิจ

• ก ำหนดหน้ำท่ี กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบักำรปฏิบติังำนของกรรมกำรบริษัทฯ ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุก

คนอย่ำงชดัเจนและมีประสิทธิภำพ ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์

รปัชนัและจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือป้องกนัมิใหผู้ใ้ดท่ีกล่ำวถึงขำ้งตน้กระท ำ ผิด หรือก่อใหเ้กิด

ควำมเสียหำยต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงำน บุคคลภำยนอก และต่อบริษัทฯ

• ก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนในกำรแจง้ เมื่อพบกำรทุจริตและคอรร์ปัชนั หรือควำมสงสยัว่ำมีกำรทุจริตและคอร์

รปัชัน หรือกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือมีกำรกระท ำท่ีผิดปกติ ซ่ึงอำจกระทบต่อช่ือเสียงและฐำนะกำรเงินของ

บริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยรำยงำนผูบ้งัคับบัญชำทันทีเพ่ือกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้ น 

รวมทั้งหำมำตรกำรป้องกนั มิใหเ้กิดเหตุกำรณด์งักล่ำวขึ้ นอีก

• บริษัทฯ มีกำรติดตำมตรวจสอบคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ในกำรน ำจรรยำบรรณทำง

ธุรกิจไปปฏิบติัตำม พรอ้มทั้งสนันสนุนใหเ้กิดกำรปฏิบติัตำมอย่ำงแทจ้ริงเพ่ือสรำ้งควำมเช่ือมัน่ของผูม้ีส่วนได้

เสียและน ำจรรยำบรรณทำงธุรกิจเป็นหน่ึงในวฒันธรรมขององคก์ร

• บริษัทฯ มีกระบวนกำรติดตำมเพ่ือใหม้ีกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจ โดยมีช่องทำงกำรรบัแจ้งเบำะแสและ

เร่ืองรอ้งเรียน มีกระบวนกำรติดตำมกำรจดักำรขอ้รอ้งเรียน

• บริษัทฯ มีกำรส่ือสำรจรรยำบรรณธุรกิจใหก้บักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน เป็นประจ ำ ทุกปี จัด

ฝึกอบรมพนักงำนทำงดำ้นจรรยำบรรณทำงธุรกิจ พรอ้มทั้งช้ีแจงบทลงโทษท่ีเหมำะสมหำกมีกำรฝ่ำฝืนนโยบำย 

จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นประจ ำทุกปี และมีกำรจดัท ำ

กำรทดสอบควำมรูด้ำ้นจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมทั้งมีกำรเผยแพร่จรรยำบรรณทำงธุรกิจใหแ้ก่ทั้ งบุคคลำกร

ภำยในและภำยนอก อำทิ นักลงทุน คู่คำ้ ลูกคำ้ ไดร้บัทรำบอย่ำงทัว่ถึงและสำมำรถใชเ้ป็นแนวทำงในกำร

ติดตำมทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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“สิทธิมนุษยชน หมำยถึง สิทธิท่ีมนุษยทุ์กคนมีควำมเท่ำเทียมกนั 

มีศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค

ของบุคคลท่ีไดร้บักำรรบัรอง ทั้งควำมคิดและกำรกระท ำท่ี

ไมม่ีกำรล่วงละเมิดได ้โดยไดร้บักำรคุม้ครองตำมรฐัธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจกัรไทยและสนธิสญัญำระหวำ่งประเทศ”

ท่ีมำ: คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรเคำรพดำ้นสิทธิมนุษยชน กำรปฏิบติัต่อแรงงำนตำมหลกักำรและสิทธิขั้น

พ้ืนฐำนในกำรท ำงำนขององคก์ำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and 

Rights at Work) และเป็นไปตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 จึงจดัท ำนโยบำยท่ีใหสิ้ทธิพนักงำน

และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อำทิ นโยบำยสิทธิมนุษยชน นโยบำยกำรจำ้งงำน นโยบำยควำมเท่ำเทียมและควำม

เสมอภำคทำงเพศ

แนวปฏิบตัิ

• ใหค้วำมเสมอภำคและไม่เลือกปฏิบติั (Discrimination) ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น พนักงำน คู่คำ้ ลูกคำ้ 

ชุมชนใกลเ้คียง เป็นตน้ ยอมรบัในควำมแตกต่ำงทำงดำ้น เพศ อำยุ เช้ือชำติ สญัชำติ สมรรถภำพทำงร่ำงกำย

ศำสนำ ภำษำ อำยุ สีผิว กำรศึกษำ และสถำนะทำงสงัคม ปฏิบติัอย่ำงไม่แบ่งแยก กำรใหเ้กียรติซ่ึ งกนัและกนั 

และไมม่ีกำรใหสิ้ทธิพิเศษต่อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง

• ดูแล รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของทั้งพนักงำนและลูกคำ้ ไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นส่วนบุคคลสู่สำธำรณะ ก่อนได้

รบัค ำยินยอมหรือไดร้บักำรอนุญำตจำกบุคคลดงักล่ำว

• มีกำรใหค้วำมรูพ้นักงำนเร่ืองสิทธิมนุษยชน และขอ้ปฏิบติัท่ีเหมำะสมในสถำนท่ีปฏิบติังำน เพ่ือใหพ้นักงำน

เขำ้ใจในสิทธิ เสรีภำพของตนและของผูอ่ื้น

• ไมว่ำ่จำ้งและสนับสนุนกำรใชแ้รงงำนเด็ก แรงงำนบงัคบั ทั้งภำยในบริษัทฯ และห่วงโซ่อุปทำนของบริษัทฯ

• บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรสวสัดิกำรในบริษัทฯ ท่ีสำมำรถร่วมเจรจำต่อรอง ร่วมหำรือในกำรจดัสวสัดิกำรท่ีเป็น

ประโยชน์ใหแ้ก่พนักงำน
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• บริษัทฯ จะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลท่ีประสบหรือพบเห็นเหตุกำรณก์ำรละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย

ใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน

• ผูก้ระท ำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว ้และ

สูงสุดถึงขัน้กำรด ำเนินกำรตำมกฏหมำย

• บริษัทฯ มีกระบวนกำรประเมินประเด็นควำมเส่ียงท่ีคลอบคลุมควำมเส่ียงทำงดำ้นสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมี

กลไกกำรรบัเร่ืองรำวรอ้งเรียนเร่ืองกำรละเมิดทำงดำ้นสิทธิมนุษยชน จำกพนักงำน ผูมี้ส่วนได้เสีย และชุมชน

บริเวณใกลเ้คียง ตำมช่องทำงต่ำงๆ ตำมท่ีเหมำะสม เพ่ือหลีกเล่ียงกำรเกิดเหตุกำรณก์ำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และเพ่ือน ำมำพฒันำกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึ้ น

รำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ี:

• นโยบำยสิทธิมนุษยชน และ รำยงำนกำรตรวจสอบดำ้นสิทธิมนุษยชนอยำ่งรอบดำ้น

• นโยบำยกำรจำ้งงำน

• นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

• นโยบำยควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคทำงเพศ

• นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง และ รำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง
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บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในหน้ำท่ีและแสดงเจตนำรมณใ์นควำมมุ่งมัน่ในกำรรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วน

ไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ พนักงำน ชุมชน และสังคม เพ่ือกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดีและเป็นประโยชน์แก่

สงัคม พรอ้มทั้งกำรยึดมัน่ท่ีจะพฒันำสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอย่ำงยัง่ยืน บริษัทฯ มุ่งสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัผูม้ี

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งน้ีเพ่ือใหส้ำมำรถบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว บริษัทฯ จึงไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบัติดำ้นกำร

รบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Occupational Health and Safety)

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัอยำ่งยิ่งในเร่ืองสุขภำพและควำมปลอดภยัของพนักงำน คู่คำ้ ชุมชน และผูม้ีส่วนได้

เสียต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยกำรจดัแบบแผนกำรปฏิบติังำนท่ีปลอดภัย กฎระเบียบในสถำนท่ีท ำงำน 

วิธีกำรใชเ้คร่ืองจกัร อุปกรณ ์และวตัถุดิบท่ีถูกตอ้ง เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรปฏิบติังำนให้ไดม้ำกท่ีสุด มุ่งเน้นให้

บุคลำกรและผูเ้ก่ียวขอ้งมีควำมปลอดภัยและสุขภำพท่ีแข็งแรง ตลอดจนปลูกฝังจิตส ำนึกในเร่ืองดังกล่ำวใหก้ับ

พนักงำนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ใหด้ ำเนินกำรตำมแนวปฏิบติัในเร่ืองต่ำงๆ

แนวปฏิบตัิ

• ด ำเนินงำนตำมกฏหมำย มำตรฐำน ระเบียบปฏิบติัต่ำงๆดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยั เพ่ือช่วยป้องกนัหรือ

ลดควำมเส่ียงของผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน

• ดูแล ตรวจสอบ และใหค้วำมรูเ้ร่ืองสุขภำพตนเอง และใหพ้นักงำนหยุดงำนทนัทีหำกพบว่ำมีสุขภำพร่ำงกำยท่ี

ไมพ่รอ้มต่อกำรปฏิบติังำน เพ่ือลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนในระหวำ่งปฏิบติังำน

• มีก ำหนดกำร ขอ้บงัคบั กฎระเบียบชดัเจนดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยัในสถำนท่ีปฏิบติังำน เพ่ือหลีกเล่ียง

• อุบติัเหตุ และผลกระทบเชิงลบต่อควำมปลอดภยัและสุขภำพ

• มีกำรฝึกอบรมพนักงำนดำ้นควำมปลอดภัย กำรใชเ้คร่ืองจักร เคร่ืองมือ และวัตถุดิบอย่ำงถูกวิ ธี เพ่ือให้

ปลอดภยัต่อร่ำงกำยของตนเองและผูอ่ื้น

• รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำทันทีหำกพบเห็นส่ิงผิดปกติทั้งจำกเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และสถำนท่ีบริเวณท่ีท ำงำนอนั

อำจจะส่งผลกระทบต่อสุขภำพและควำมปลอดภยั

• เปิดเผยขอ้มูลกำรด ำเนินงำนดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภัยอย่ำงโปร่งใส ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมควำม

เหมำะสม และเปิดโอกำสใหพ้นักงำน ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกำรใหข้อ้คิดเห็นดำ้นควำมปลอดภยั

และสุขภำพท่ีดี

• ส่งเสริมดำ้นกำรปลูกฝังจิตส ำนึกในเร่ืองกำรดูแลรกัษำสุขภำพและควำมปลอดภยัใหก้บัพนักงำน ชุมชน และผู้

ท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม
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ความรบัผิดชอบตอ่สนิคา้และการใหบ้รกิาร (Products Responsibility)

บริษัทฯ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงรอบดำ้น เพ่ือใหคู้่คำ้ ลูกคำ้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมัน่ใจถึงควำมปลอดภยัและ

คุณภำพของสินคำ้และบริกำร มีมำตรฐำนรบัรองท่ีสอดคลอ้งหรือสูงกว่ำมำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยยึดหลกั

มำตรฐำนสำกลตั้งแต่ วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตและวตัถุดิบน ำเขำ้ กระบวนกำรผลิต กำรพฒันำ ตลอดจนกำรตรวจสอบ

ผลิตภณัฑท่ี์เสร็จสมบูรณแ์ลว้ ไดแ้ก่ มำตรฐำน ISO 9001:2015 และ มำตรฐำน Good Hygiene Practices 

(GHPs) and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) อีกทั้งมีกำรประเมินกำรใหบ้ริกำรของ

พนักงำนและกำรบริกำรหลงักำรขำย

แนวปฏิบตัิ

• ค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของลกูคำ้ตลอดกำรใชง้ำน หำกมีกำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรผลิตสินคำ้และกำรใหบ้ริกำร

จะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูบ้งัคบับญัชำหรือผูท่ี้รบัผิดชอบก่อน

• มีขอ้ก ำหนด เกณฑ์มำตรฐำนของสินค้ำอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งมีกำรทบทวนและปรับให้สอดคล้องกั บ

สถำนกำรณ ์เพ่ือควำมปลอดภยัและคุณภำพสูงสุดของผูบ้ริโภค

• รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำใหท้รำบโดยทนัที หำกพนักงำนทรำบหรือมีขอ้กงัวลเก่ียวกบัควำมปลอดภยัของสินคำ้อนั

เกิดจำกกระบวนกำรผลิต หรือและกระบวนกำรใหบ้ริกำร รวมทั้งสถำนกำรณท่ี์อำจก่อใหเ้กิดเหตุไม่พึงประสงค์

หรืออนัตรำยต่อลกูคำ้

• มีหน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ ด ำเนินกำรตรวจสอบสินคำ้ใหต้รงตำมมำตรฐำน โดยตรวจสอบควำมปลอดภัยและ

เป็นกำรควบคุมคุณภำพของสินคำ้ก่อนจดัส่งไปใหล้กูคำ้ทุกครั้ง 

• เปิดใหพ้นักงำน ลูกคำ้ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งรอ้งเรียนหรือเสนอขอ้คิดเห็นในเร่ืองควำมปลอดภัยและคุณภำพของ

สินคำ้และบริกำร เพื่อด ำเนินกำรประสำนหรือปรบัปรุงแกไ้ขไดอ้ยำ่งทนัท่วงที 
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ความรบัผิดชอบตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สิง่แวดลอ้ม (Environment)

บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะรกัษำส่ิงแวดลอ้มโดยค ำนึงถึงกระบวนกำรผลิตท่ีสะอำด ปริมำณมลพิษต ำ่ รวมถึงกำร

พฒันำผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม บริษัทฯ มีกำรลงทุนในดำ้นกระบวนกำรผลิต เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั และ

กำรประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในกระบวนกำรผลิตอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือลดกำรปล่อยแกส๊คำรบ์อนไดออกไซค์ กำรลดกำร

ใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ และผลกระทบเชิงลบอ่ืนๆต่อส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ำกท่ีสุด ไปจนถึงกำรปลูกฝังจิตส ำนึกเร่ืองกำร

รกัษำส่ิงแวดลอ้มใหพ้นักงำนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ

แนวปฏิบตัิ

• ด ำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบติั และมำตรฐำนต่ำงๆ ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมและใหค้วำมร่วมมือในกำรรกัษำ

ส่ิงแวดลอ้มผ่ำนโครงกำรและกิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR) ต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำตลอดปี อีกทั้งยงัเป็น

กำรปลกูฝังวฒันธรรมองคก์ร ใหต้ระหนักรูด้ำ้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย

• ร่วมมือกบับริษัทคู่คำ้และลกูคำ้ คน้ควำ้และพฒันำผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งผลกัดนัผลิตภณัฑ์

เพ่ือส่ิงแวดลอ้มสู่ตลำดอยำ่งต่อเน่ือง 

• ใชท้รพัยำกรต่ำงๆ ตำมหลกักำร 3R ดงัน้ี

Reduce: 

• ลดกำรใชพ้ลงังำนเช้ือเพลิงจำกฟอสซิลดว้ยเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีทนัสมยั รวมไปถึงกำรใชอุ้ปกรณท่ี์ช่วย

ประหยดักำรใชพ้ลงังำนภำยในองคก์ร

• กำรใชพ้ลงังำนแสงอำทิตยเ์พ่ือลดกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม

Recycle:

• มีกำรลดกำรใชเ้ม็ดพลำสติกบริสุทธ์ิ และเพ่ิมกำรใชเ้ม็ดพลำสติกรีไซเคิลในกระบวนกำรผลิตใหม้ำกขึ้ น

เพ่ือลดกำรใชฟ้อสซิลจำกธรรมชำติ ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และเทรนดต์ลำดโลก

• มีกำรน ำเม็ดพลำสติกรีไซเคิลมำผลิตบรรจุภณัฑข์องฟิลม์เป็นสำยรดัและถว้ยพลำสติกปิดแกนฟิลม์

เป็นตน้

Reuse:

• มีกำรใชท้รพัยำกรน ้ำในระบบปิด กำรใชน้ ้ำแบบระบบหมุนเวียน คือใชซ้ ้ำอยำ่งต่อเน่ืองในกระบวนกำร

ผลิตสินคำ้

• มีกำรเปล่ียนมำใชพ้ำเลทชนิดท่ีสำมำรถใชซ้ ้ำแทนกำรใชเ้พียงครั้งเดียว

• เปิดเผยขอ้มลูกำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มอยำ่งโปร่งใส ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม

• ปลกูฝังแนวคิดและแนวปฏิบติัในเร่ืองกำรดูแลรกัษำส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนักงำนและชุมชนบริเวณใกลเ้คียง ผ่ำน

ช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรใหค้วำมรูก้ำรคดัแยกขยะและกำรจดักำรขยะอย่ำงถูกวิธี โครงกำรรณรงคก์ำรรี ไซเคิล

ขยะพลำสติก กำรจดัตั้งถงัขยะแบบแยกประเภท เป็นตน้

• เปิดใหพ้นักงำน ชุมชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย มีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะหรือใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัโครงกำรรกัษ์

ส่ิงแวดลอ้ม ผ่ำนช่องทำงท่ีก ำหนด 
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กำรเก็บรกัษำขอ้มลูควำมลบัของบริษัทฯ และลกูคำ้จะตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงรดักุมและเคร่งครดั เป็นหน้ำท่ี

ของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนท่ีตอ้งรบัผิดชอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งขอ้มูลภำยในท่ีไม่สำมำรถเปิดเผย

หรือไม่สมควรเปิดเผยต่อสำธำรณะ รวมถึงกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนต้องไม่ใชข้อ้มูล

ภำยในเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ (Insider Trading/Dealing) หรือน ำขอ้มูลไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนในกำรซ้ือ

ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ท่ีส่งผลกระทบต่อกิจกำรหรือรำคำหลกัทรพัย ์เพ่ือใหเ้กิดควำมเสมอภำคและยุติธรรม

ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม นอกจำกน้ันจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นควำมลับต่อคู่แข่ งขนัทำงธุรกิจ หำกพบว่ำ 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนบุคคลใดกระท ำผิดวินัย บริษัทฯ มีมำตรกำรลงโทษสูงสุดถึงเลิกจำ้ง โดยสรุปกำร

ด ำเนินงำนส ำคญัดงัน้ี

แนวปฏิบตัิ

• ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนรบัทรำบถึงประกำศท่ีเก่ียวขอ้งของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ท่ีก ำหนดใหก้รรมกำร และผูบ้ริหำร มีหน้ำท่ีรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย ์ต่อส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ภำยใน 3 วนั นับจำกวนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย ์และแจง้ใหเ้ลขำนุกำรบริษัทฯ รบัทรำบ

เพ่ือจัดท ำบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงและสรุปจ ำนวนหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำรเป็นรำยบุคคล เพ่ือ

น ำเสนอใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ รบัทรำบในกำรประชุมครั้งถดัไป 

• มีกำรแจง้เตือนไม่ให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนของบริษัทฯ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ใชข้อ้มูลภำยในท่ีเป็น

สำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหุน้ และยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนไปซ้ือขำยหุน้ของบริษัทฯ

• ขอ้ก ำหนดหำ้มเปิดเผยขอ้มูลงบกำรเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แก่

บุคคลภำยนอกหรือผูท่ี้มิไดม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง และหำ้มท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีจะปิดขอ้มูล

งบกำรเงินหรือขอ้มลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และตอ้งไม่ซ้ือขำยหลักทรพัยข์องบริษัทฯ 

จนกวำ่จะพน้ระยะเวลำ 24 ชัว่โมง นับตั้งแต่ไดม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูน้ันสู่สำธำรณะแลว้ 

• มีกำรก ำหนดบทลงโทษต่อผูท่ี้กระท ำผิด รวมถึงกำรตักเตือน กำรตัดค่ำจำ้ง กำรพักงำนโดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง 

จนถึงกำรเลิกจำ้ง

• พนักงำนของบริษัทฯ จะตอ้งลงนำมในสัญญำหำ้มเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ และจะตอ้งปกป้องขอ้มูลท่ีเป็น

กรรมสิทธ์ิ และควำมลบัทำงกำรคำ้ของลูกคำ้และผูข้ำยสินคำ้ใหก้ับบริษัทฯ พนักงำนใหม่จะตอ้งไม่เปิดเผย

ขอ้มูลทำงกำรคำ้ของบริษัทเดิม พนักงำนของบริษัทฯ จะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของลูกคำ้หรือ

ผูข้ำยสินคำ้ ยกเวน้ไดร้บัอนุมติัจำกบุคคลหรือบริษัทท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มลูเท่ำน้ัน 
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การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลและระบบสารสนเทศ (IT Security) 

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนโยบำยและระเบียบ

กำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีชัดเจนและปลอดภัย เพ่ือป้องกันกำรถูกล่วงละเมิดหรือถูกน ำไปใชโ้ดยไม่มีสิทธิ 

รวมถึงกำรถูกท ำลำยทรพัยำกรและเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์

แนวปฏิบตัิ

• ใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงขอ้มลูต่ำงๆ ภำยในเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ เท่ำน้ัน 

• หลีกเล่ียงกำรใชร้ะบบฯ ท่ีอำจละเมิดสิทธิในกำรใชง้ำนตำมปกติของพนักงำนในเร่ืองท่ีไม่เก่ี ยวขอ้งต่อกำร

ท ำงำน

• หำ้มใชท้รัพยำกรและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เพ่ือเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีมีเน้ือหำขดัต่อศีลธรรมอันดี กำรพนัน กำร

ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น และกำรกระท ำอ่ืนๆ ท่ีผิดกฏหมำย

• หลีกเล่ียงกำรติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรด์ว้ยตนเอง หรือท ำกำรเปล่ียนแปลงกำรตั้งค่ำระบบฯ และติดต่อ

ผูดู้แลดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศทนัที หำกพบส่ิงผิดปกติในกำรใชง้ำน

• หลีกเล่ียงกำรเปิดไฟลท่ี์ไมท่รำบแหล่งท่ีมำและกำรใชอุ้ปกรณบ์นัทึกขอ้มูลท่ีสงสยัว่ำไม่ปลอดภยั เพ่ือหลีกเล่ียง

ควำมเส่ียงของคอมพิวเตอรจ์ำกไวรสัและอ่ืนๆ

• หำ้มเผยแพร่ขอ้มลูของผูอ่ื้น หรือของหน่วยงำน โดยไมไ่ดร้บัอนุญำตจำกผูเ้ป็นเจำ้ของขอ้มูลน้ันๆ

• หำ้มก่อกวน ขดัขวำงหรือท ำลำยทรพัยำกรและเครือขำ่ยคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ เช่น กำรส่งไวรสัคอมพิวเตอร ์

• ใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปท่ีน่ำเช่ือถือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ปลอดภยัใหก้บัระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ
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การส่งเสริมสภาพแวดลอ้มที่มีความปลอดภยัและความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัแก่กำรส่งเสริม พฒันำใหส่ิ้งแวดลอ้มและสถำนท่ีปฏิบติังำนมีควำมปลอดภัย ถูก

สุขลกัษณะ รวมถึงกำรอบรมและใหค้วำมรูแ้นวทำงกำรปฏิบติังำนอย่ำงถูกตอ้งและเหมำะสม เพ่ือควำมปลอดภัย

และควำมเป็นอยูท่ี่ดีของพนักงำน คู่คำ้ และผูเ้ก่ียวขอ้ง และเพ่ือหลีกเล่ียงควำมเส่ียงต่อกำรเกิดอุบติัเหตุใหไ้ดม้ำก

ท่ีสุด บริษัทฯ จึงมีขอ้ก ำหนด นโยบำย โครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมสภำพแวดลอ้มท่ีปลอดภัย และ

ส่งเสริมควำมเป็นอยูท่ี่ดีใหก้บัพนักงำนและผูเ้ก่ียวขอ้งดงัน้ี

แนวปฏิบตัิ

• จดัตั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำร เพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นตัวแทนของพนักงำนในกำรเสนอแนะและรกัษำสิทธิกบัทำง

บริษัทฯ พิจำรณำริเร่ิมและปรบัปรุงสวสัดิกำรพนักงำน เพ่ือควำมเป็นอยูแ่ละสภำพแวดลอ้มท่ีดีขึ้ น

• ตรวจสอบสถำนท่ีปฏิบติังำน ควบคุมและรณรงคพ์นักงำนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใหด้ ำเนินกำรและปฏิบติัตรงตำม

มำตรฐำน Good Hygiene Practices (GHPs) and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ว่ำ

ดว้ยหลกัเกณฑห์รือวิธีกำรปฏิบติัดำ้นสุขลกัษณะท่ีดีอยำ่งต่อเน่ือง

• เขำ้ร่วมและไดร้ับกำรรับรองโครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียว มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและกำรบริห ำร

จดักำร

• ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ืองดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร รวมทั้งปรำศจำก

ยำเสพติด เพ่ือปลูกฝังค่ำนิยมเก่ียวกบักำรโทษของกำรใชส้ำรเสพติด ผลเสียเม่ือพนักงำนเขำ้ไป ยุ่งเก่ียวกบัยำ

เสพติด รวมทั้งใหค้วำมรูพ้นักงำนเก่ียวกบักฎหมำยและบทลงโทษท่ีเก่ียวขอ้ง

• จดักำรอบรมเร่ืองดำ้นควำมปลอดภัยในกำรปฏิบติังำน เช่น กำรฝึกซอ้มแผนปฏิบติักำรตอบโตภ้ำวะฉุกเฉินท่ี

โรงงำนกำรผลิต ร่วมกบันิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั 

• จัดกำรอบรมใหค้วำมรูด้ำ้นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 รวมถึงโครงกำรถือป้ำยรณรงค์

กิจกรรม 

• ลำ้งมือ สวมหนำ้กำก แก่พนักงำนโดยรอบบริเวณสถำนท่ีปฏิบติั 

• โรงอำหำรท่ีถูกสุขอนำมัย ปรุงสุกอำหำรอย่ำงสดใหม่และถูกสุขลักษณะในรำคำย่อมเยำว ์ในรำคำต ำ่ กว่ำ

ทอ้งตลำดอีกทั้งมีตูจ้ ำหน่ำยอำหำรอตัโนมติั เพ่ือรองรบัพนักงำนตลอด 24 ชัว่โมง 

• โครงกำร “กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ต ำ่กว่ำทุน” ไดแ้ก่ วตัถุดิบ อำหำรยงัชีพ และน ้ำด่ืม ในรำคำต ำ่กว่ำทอ้งตลำด

30-45% เพ่ือลดภำระค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆแก่พนักงำนในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
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“กำรทุจริตและคอรร์ปัชนั หมำยถึง กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีหรือละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี กำรใชอ้ ำนำจหนำ้ท่ี กำรใช้

อิทธิพล หรือต ำแหน่งหนำ้ท่ี ท่ีมิชอบดว้ย กฎหมำย นโยบำยและแนวปฏิบติัของบริษัทฯ ในกำรแสวงหำ

ผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ ไมว่ำ่จะเป็น ทรพัยสิ์น เงิน ส่ิงของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีหมำยรวมถึงสินบน 

เพ่ือเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ร ตนเอง ครอบครวั เพ่ือน และคนรูจ้กัท่ีเป็นทั้งบุคคล หน่วยงำนรฐัและหน่วยงำน

เอกชน

บริษัทฯ มุง่มัน่ในกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม และมุ่งมัน่ส่ง เสริมและปลูกฝัง

วฒันธรรมเร่ืองกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชันภำยในองค์กร ใหก้ับพนักงำนทุกคนและทุกระดับ จัดท ำ

นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชนั รวมทั้งแนวทำงกำรปฏิบติั และนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ

บริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกนั

บริษัทฯ ไดป้ระกำศเจตนำรมณเ์ป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปั

ชนั แลว้เสร็จเมื่อวนัท่ี 27 สิงหำคม 2564 เพ่ือแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษัทฯ ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์

รปัชนั และก ำลงัด ำเนินกำรขอกำรรบัรองโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและ

คอรร์ปัชนั

บริษัทฯ ด าเนินการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชันทุกรูปแบบ และก าหนดแนวทางการปฏิบตัิการต่อตา้น

การทุจริตและคอรร์ปัชนั ตามหวัขอ้ ดงัน้ี

• กำรใหแ้ละรบัของขวญั กำรเล้ียงรบัรอง และอ่ืนๆ 

• กำรใหก้ำรสนับสนุนและกำรบริจำค

• กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง

• กำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

• กำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก

• กำรจำ้งพนักงำนรฐั
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แนวปฏิบตัิ

• ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชนัไวอ้ยำ่งชดัเจน ใหก้บัคณะกรรมกำร ผู้บริหำร

และพนักงำนทุกคน

• สนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลำกรทุกระดับเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึกในกำรต่อตำ้นทุจริต และคอรร์ปัชนั 

รวมทั้งจัดใหม้ีกำรควบคุมภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชัน กำรใหห้รือรับสินบน ในทุกรูปแบบและ

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยของทุกประเทศท่ีบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจ

• แนวปฏิบติัในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชนัน้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่กำร

สรรหำหรือกำรคดัเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนและกำรให้

ผลตอบแทนแก่พนักงำน โดยก ำหนดใหผู้ห้วัหน้ำงำนทุกคน มีหน้ำท่ีส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจ ช้ีแนะแนวทำงกับ

พนักงำน เพ่ือน ำไปใชป้ฏิบติัในกิจกรรมทำงธุรกิจท่ีอยูใ่นควำมรบัผิดชอบ ควบคุมดูแลกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปอย่ำง

มีประสิทธิภำพสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั และเพ่ือวำงแนวทำงกำรป้องกนัเพ่ือไมใ่หเ้กิดกรณีซ ้ำ

• พนักงำน ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบักำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำย กำรทุจริตและคอร์

รปัชนั โดยตอ้งแจง้ใหห้วัหนำ้งำน หรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบทรำบ หรือผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนท่ีก ำหนดไวแ้ละให้

ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่ำง ๆ

• หน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง ท ำกำรตรวจสอบกำรกระท ำท่ีส่อถึงกำรทุจริตและคอรร์ปัชนัทันที หลงัไดร้บักำร

แจง้ ไมเ่พิกเฉยต่อกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยกำรทุจริตและคอรร์ชันัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ ผู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำ

ดงักล่ำวตอ้งรำยงำนและใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบและสอบสวนขอ้เท็จจริงต่ำงๆ

• บริษัทฯ ไมม่ีนโยบำยในกำรลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบต่อพนักงำนท่ีปฏิเสธกำรทุจริตหรือคอรร์ปัชนั 

แมว้ำ่กำรกระท ำน้ัน จะท ำใหบ้ริษัทฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ

• บริษัทฯ ส่ือสำรนโยบำย แนวทำงปฏิบติั มำตรกำรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รปัชนั และช่องทำงกำรแจง้

เบำะแส ขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะผ่ำนวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรปฐมนิเทศส ำหรับพนักงำนใหม่ กำรอบรม

พนักงำนทุกระดบั จดหมำยขำ่ว บอรด์ประชำสมัพนัธ ์เป็นตน้ เพ่ือสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจใหแ้ก่พนักงำนทุกคน

และทุกระดบั ตลอดจนคู่คำ้และคู่ธุรกิจ ลกูคำ้ ในกำรท ำใหค้วำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมอย่ำงต่อเน่ือง 

• บริษัทฯ จดัให ้มีระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึงสอบทำนขอ้มูลของฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยบญัชี รวมถึงกิจกรรมท่ีส ำคญั

ของบริษัทฯ อำทิ ฝ่ำยขำย ท่ีครอบคลุมดำ้นกำรขำย กำรตลำด กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรท ำสญัญำ กำรติดต่อกบั

หน่วยงำนภำยนอก เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ ระบบกำรควบคุมภำยในจะบรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้รวมทั้งตรวจสอบกำร

ปฏิบติังำน วำ่เป็นไปตำมระเบียบวิธีปฏิบติังำน ขอ้ก ำหนด กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตและ

คอร์รปัชัน และมีกำรส่ือสำรผลกำรควบคุมภำยในใหบุ้คลำกรท่ีรับผิดชอบทรำบ รวมถึงใหค้ ำแนะน ำ ในกำร

พฒันำปรบัปรุงระบบกำรปฏิบติังำนใหมี้ประสิทธิภำพยิ่งข้ึน

• ผูท่ี้กระท ำกำรทุจริตและคอรร์ปัชนั ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนว่ำดว้ยกำรบริหำรงำน

บุคคล ส ำหรับพนักงำน ซ่ึงจะตอ้งได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยท่ีก ำหนดไว ้รวมถึงอำจไดร้ั บโทษตำม

กฎหมำย หำกกำรกระท ำน้ันผิดกฎหมำยดว้ย
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of interest)

“ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์” คือ สถำนกำรณ์ท่ีพนักงำนเกิดควำมขดัแยง้ขึ้ นเน่ืองจำกผลประโยชน์ท่ีต่ำงกัน 

โดยผลประโยชน์ส่วนตนไมส่อดคลอ้งกบัผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลต่อกำรตดัสินใจหรือกำรปฏิบติัตำมหน้ำท่ี ซ่ึง

มีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรเป็นองคก์รท่ีมีจริยธรรมสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร ดงัน้ันกำรปฏิบติัในต ำแหน่ง

หนำ้ท่ี พนักงำนตอ้งยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตระหนักถึงผลประโยชน์ทบัซอ้นหรือควำมขดัแยง้กนัระหว่ำง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทฯ โดยยึดหลกัจริยธรรมและกฎหมำยเป็นหลกั ลดกำรเกิด

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ท่ีจะส่งผลกระทบกบับริษัทฯ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ดงัน้ันพนักงำนทุกคนและทุก

ระดบัตอ้งหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

การด าเนินงาน

กำรด ำเนินกำรใด ๆ จะตอ้งเป็นไปตำมเหตุและผล อยูบ่นพ้ืนฐำนของกำรกระท ำเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ 

ไมข่ดัต่อ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบติัของบริษัทฯ และจริยธรรม 

· ไมด่ ำเนินกิจกำร หรือเป็นผูใ้หค้ ำปรึกษำ กรรมกำรอิสระ หุน้ส่วนของบริษัทท่ีเป็นกำรแข่งขนักบับริษัทฯ โดยทำง
ตรงและทำงออ้ม รวมทั้งไมด่ ำเนินธุรกิจลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ

· ไม่ด ำเนินกำร หรือเป็นผู้ใหค้ ำปรึกษำ กรรมกำรอิสระ หุน้ส่วนของบริษัทท่ีเป็นผู้ใหก้ำร ซ้ือ-ขำยวัตถุดิบ 
ผลิตภณัฑห์รือมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรใหบ้ริกำรอ่ืนๆ ของบริษัทฯ หรือใชอ้ ำนำจจำกต ำแหน่งหน้ำท่ีในกำรแสวงหำ

ผลประโยชน์

· พนักงำนของบริษัทฯ ไมเ่ขำ้ไปเก่ียวขอ้ง หรือเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรท ำกำรใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ

· ไมน่ ำขอ้มลู หรือส่ิงท่ีพนักงำนทรำบจำกต ำแหน่งหนำ้ท่ีปฏิบติังำน เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์

· พนักงำนทุกคนช่วยกนัสอดส่อง หรือถำ้พบกำรกระท ำหรือพฤติกำรณเ์ขำ้ข่ำยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบั
บริษัทฯ พนักงำนจะตอ้งรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดังกล่ำวผ่ำนหวัหน้ำงำน หน่วยงำนบริหำรควำม

เส่ียง หรือ ผ่ำนช่องทำงกำรรบัแจง้เบำะแสและเร่ืองรอ้งเรียน
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การตอ่ตา้นการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม (Antitrust/Anticompetitive Practices) 

บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรแข่งขนัท่ียุติธรรม ซ่ึงเป็นหน่ึงปัจจยัส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง ค ำนึงถึง

จริยธรรมเป็นหลกัในกำรด ำเนินกำรกบัคู่แขง่ คู่คำ้ ลกูคำ้ และอ่ืนๆ ของบริษัทฯ  

แนวปฏิบตัิ

• ไมท่ ำกำรกระท ำใดๆหรือสรำ้งขอ้ตกลงกบัคู่แข่ง บุคคลท่ีมีอ ำนำจในกำรแข่งขนัในตลำด เพ่ือท ำกำรเพ่ิม ลด จ ำกดั

หรือแบ่งสดัส่วนกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้

• ไมด่ ำเนินกำรคน้หำขอ้มลูท่ีเป็นควำมลบัของคู่แขง่ ดว้ยวิธีกำรท่ีไมสุ่จริต ไมเ่หมำะสม หรือวิธีกำรโดยมิชอบ

• ไมก่ล่ำวหำหรือท ำลำยช่ือเสียงของคู่แขง่โดยมิชอบ ดว้ยขอ้มลูท่ีเกินควำมเป็นจริงหรือขอ้มลูท่ีไมเ่ป็นควำมจริง

• หำกบริษัทฯ มีอ ำนำจทำงกำรแข่งขันท่ีเหนือกว่ำ หรือมีอ ำนำจผูกขำดทำงกำรคำ้ ทำงบริษัทฯจะไม่ ใชอ้ ำนำจ

ดงักล่ำวในกำรแขง่ขนัอยำ่งไมเ่ป็นธรรม และจะไมก่ระท ำกำรใดๆท่ีเป็นกำรเปล่ียนแปลงตลำดกำรแขง่ขนั

19



กระบวนการติดตามการจดัการขอ้รอ้งเรียน

1. หน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง จะท ำหน้ำท่ีรบัเบำะแสและเร่ืองรอ้งเรียนจำกช่องทำงต่ำงๆ ท่ีจดัเตรียมไว ้ท่ี

สำมำรถเขำ้ถึงไดท้ั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร

2. รวบรวมขอ้เท็จจริง พิจำรณำ และตรวจสอบขอ้มลู

• บริษัทฯ จะพิจำรณำประสำนงำนติตต่อกลบัผูร้อ้งเรียน ในกรณีขอขอ้มูลและรำยละเอียดเพ่ิมเติม รวมถึงกรณี

อ่ืนๆ ตำมสมควร พรอ้มทั้งติดตำมผลควำมคืบหน้ำภำยใน 15 วนั

• กำรด ำเนินงำนตั้งแต่กำรรวบรวม พิจำรณำขอ้มลู ตรวจสอบ จะกระท ำกำรอยำ่งเป็นควำมลบั

• ในขั้นตอนน้ีหำกผูแ้จง้หรือรอ้งเรียนตระหนักว่ำอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีไม่ปลอดภัยหรือไดร้ับควำมเสียหำยหรือ

ควำมเดือดรอ้น จำกกำรแจง้หรือรอ้งเรียนเร่ือง ผูแ้จง้หรือผูร้อ้งเรียนสำมำรถรอ้งขอสิทธิในกำรคุม้ครองจำก

ทำงบริษัทฯ ได ้โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม ตำมแต่ละกรณี

• กรณีมีเหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกบัขอ้รอ้งเรียน บริษัทฯ อำจพิจำรณำด ำเนินกำรตำมเห็นสมควร ตำมกฎระเบียบ 

หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง

3. สอบสวน ประเมินผลกระทบของเร่ืองรอ้งเรียน ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ และส่ือสำรกบัผูแ้จง้หรือผูร้อ้งเรียน

• บริษัทฯ จะบรรเทำควำมเสียหำยดว้ยกระบวนกำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม แก่ผูท่ี้ไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำร

แจง้เบำะแสและเร่ืองรอ้งเรียน

• บริษัทฯ จะไม่เลิกจำ้ง พกังำน เปล่ียนต ำแหน่งงำน ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกำรปฏิบติัอย่ำงไม่

เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบำะแส ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดมี้เจตนำใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ หรือปฏิบติัหน้ำท่ี

โดยชอบแลว้

• บริษัทฯ จะใหค้วำมเป็นธรรมต่อทั้งผูแ้จง้เบำะแส ผูร้อ้งเรียน และผูถู้กรอ้งเรียน อยำ่งเท่ำเทียม

4. รำยงำนผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำน

• หน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง จัดท ำผลสรุปเร่ืองรอ้งเรียน เบำะแส และรำยงำนผลใหก้ับผูแ้จง้เบำะแส ผู ้

รอ้งเรียน ผูถู้กรอ้งเรียน คณะตรวจสอบ ผู ้บริหำร คณะกรรมกำร ผูใ้หค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้

รอ้งเรียน หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมควำมจ ำเป็น คณะตรวจสอบเร่ืองเบำะแสและเร่ืองรอ้งเรียน รำยงำน

ขอ้รอ้งเรียน กำรสอบสวน และบทลงโทษ (ถำ้มี) ต่อผูบ้ริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรอนุมติับทลงโทษ (ถำ้มี) 

และรำยงำนสรุปกำรกระท ำควำมผิดจะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประจ ำทุกปี

5. ติดตำมผล วำงแนวทำงกำรป้องกนั เพ่ือไมใ่หเ้หตุกำรณเ์กิดซ ้ำ รวมทั้งมีขั้นตอนกำรทบทวนกระบวนกำร

ด ำเนินงำนเพื่อแกไ้ขกรณีมีกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ
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เม่ือพบเห็นหรือไดร้บัผลกระทบจากการกระท าความผิด

โดยผูแ้จง้เร่ืองรอ้งเรียน สำมำรถแจง้ผ่ำนช่องทำงกำรรบัแจง้เบำะแสและเร่ืองรอ้งเรียน และจะไดร้บัควำมเป็นธรรม

และกำรคุม้ครองจำกบริษัทฯ

• บริษัทฯ จะด ำเนินกำรอยำ่งเป็นควำมลบั โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของผูแ้จง้เร่ืองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

แหล่งขอ้มลูเป็นส ำคญั

• กรณีท่ีผูแ้จง้เร่ืองรอ้งเรียนตระหนักวำ่อยูใ่นสถำนกำรณท่ี์ไมป่ลอดภยัหรือไดร้บัควำมเดือดรอ้น เสียหำยจำก

กำรแจง้เร่ือง ผูแ้จง้สำมำรถรอ้งขอสิทธิในกำรคุม้ครองจำกทำงบริษัทฯ ได ้โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำตำมควำม

เหมำะสมตำมแต่ละกรณี

แจง้การกระท าความผิดไปทางผูร้บัเรื่องรอ้งเรียน โดยผ่านช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและเรื่องรอ้งเรียนที่

ก  าหนด

• ช่องทำงกำรติดต่อ บนหน้ำเวปไซดข์องบริษัทฯ ท่ี https://www.ajplast.co.th/contact.php

• โทร. (+66)2 415 0035 ต่อ 202 เพ่ือติดต่อหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง

• อีเมล whistleblow@ajplast.co.th     

• กล่องรอ้งเรียนของบริษัทฯ ตั้งอยูท่ี่โรงงำนท่ีแหลมฉบงั ส ำนักงำน 1 และ 2 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ด าเนินการ

• ขอ้มลูท่ีรวบรวมตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีเป็นขอ้เท็จจริงเท่ำน้ัน ไมมี่กำรเปล่ียนแปลง จดัท ำข้ึนแต่อยำ่งใด

• กำรด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มลู กระท ำกำรอยำ่งเป็นควำมลบั

• สมำชิกของหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง ตอ้งไมมี่ส่วนเก่ียวขอ้ง หรือส่วนไดส้่วนเสียกบัผูท่ี้ส่วนร่วมในกำร

กระท ำควำมผิด

• ด ำเนินกำรรวบรวม พิจำรณำขอ้มลู และตรวจสอบตำมหลกัฐำนท่ีรวบรวมไดม้ำอยำ่งตรงไปตรงมำ

• ด ำเนินกำรส่งเร่ืองเบำะแสและเร่ืองรอ้งเรียนท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบ พิจำรณำแลว้ใหค้ณะตรวจสอบ

• สรุปผลกำรกระท ำควำมผิดจรรยำบรรณ กำรกระท ำควำมผิด ใหก้บัผูแ้จง้ ผูถู้กรอ้งเรียน คณะตรวจสอบ 

ผูบ้ริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ด าเนินการ

• ตรวจประเมินวินิจฉยัขอ้มลูและหลกัฐำนของกำรกระท ำควำมผิด สรุปผล และเสนอบทลงโทษ

อนุมตักิารลงโทษ

• กรรมกำรผูจ้ดักำรพิจำรณำกำรกระท ำควำมผิดและอนุมติับทลงโทษ

รายงานการกระท าความผิด

• รำยงำนกำรกระท ำควำมผิดใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ

ขั้นตอนการรบัขอ้รอ้งเรียน
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การลงโทษ (Penalties)

บริษัทฯ มีกระบวนกำรลงโทษบุคลำกรท่ีไมป่ฏิบติัตำมนโยบำย ทั้งทำงตรงและทำงออ้มบนพ้ืนฐำนของควำม

ยุติธรรมและจริยธรรม รวมถึงผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิดหรือรบัทรำบวำ่มีกำรกระท ำผิดแต่ไม่

ด ำเนินกำรจดักำรใหถู้กตอ้ง

การลงโทษส าหรบัผูก้ระท าความผิด

• กำรตกัเตือนดว้ยวำจำ

• กำรตกัเตือนเป็นลำยลกัษณอ์กัษร

• กำรพกังำน

• กำรเลิกจำ้ง

ทั้งน้ีกำรลงโทษ อำจด ำเนินกำรตำมขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลำยขอ้ในครั้งเดียว ขึ้ นกบักำรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของ

บริษัทฯ ถำ้กระท ำควำมผิดรำ้ยแรงและมิชอบดว้ยกฎหมำย บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยตำมสมควร 

ทั้งน้ี ผูร้อ้งเรียนรบัทรำบวำ่กำรรอ้งเรียนจะตอ้งด ำเนินกำรโดยสุจริต โปร่งใส ถูกตอ้ง และตอ้งยืนยนัว่ำขอ้รอ้งเรียนตอ้ง

เป็นขอ้มลูท่ีเป็นขอ้เท็จจริงทุกประกำร ไมม่ีกำรเปล่ียนแปลง หรือจดัท ำขึ้ นแต่อย่ำงใด หำกผู้รอ้งเรียนแจง้ควำมเท็จ ไม่

มีมูลควำมจริง บริษัทฯ จะด ำเนินกำรกับผู้รอ้งเรียน ตำมมำตรกำรหรือขั้นตอนของบริษัทฯ หรือตำมกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้ง และในกรณีท่ีคู่คำ้หรือคู่ธุรกิจของบริษัทฯ ฝ่ำฝืนหลกัเกณฑต์ำมนโยบำยฉบบัน้ีหรือรบัทรำบถึงกำรกระท ำท่ี

ขดัต่อนโยบำยฉบบัน้ี แต่ไม่ไดร้ำยงำนใหฝ่้ำยบริหำรของบริษัทฯ ทรำบ หรือใหข้อ้มูลท่ีไม่ถูกต้อง เมื่อเจำ้หน้ำท่ีของ

บริษัทฯ สอบสวนหรือสอบถำมขอ้มลูเก่ียวกบักำรกระท ำท่ีอำจขดัต่อนโยบำยฉบบัน้ี อำจถูกบอกเลิกสญัญำได้
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• ก ำหนดนโยบำย แนวทำงปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทำงแก่พนักงำนทุกคนของบริษัทฯ

• ส่งเสริมกำรอบรมดำ้นจรรยำบรรณธุรกิจภำนในองคืกร เพ่ือใหเ้กิดวฒันธรรมขององคก์ร

• มีช่องทำงกำรรบัแจง้เบำะแสและเร่ืองรอ้งเรียน ในกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืน หรือละเมิด ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ทั้งภำยใน

และภำยนอกบริษัทฯ

• มีหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ด ำเนินกำรรวบรวม พิจำรณำขอ้มลู ตรวจสอบ และ

สรุปผล รวมทั้งเสนอบทลงโทษส ำหรบัผูก้ระท ำควำมผิด

• มีบทลงโทษส ำหรบัผูก้ระท ำควำมผิดอยำ่งโปร่งใส ชดัเจน และเป็นธรรม

• หน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง ด ำเนินกำรหำปัจจยั ควำมเส่ียงท่ีส่งผลใหเ้กิดกรณีกำรฝ่ำฝืน และท ำกำรแกปั้ญหำท่ี

ตน้เหตุ ร่วมหำแนวทำงแกปั้ญหำ รวมทั้งมีขั้นตอนกำรทบทวนกระบวนกำรด ำเนินงำนเพ่ือแกไ้ขกรณีมีกำรฝ่ำฝืน

จรรยำบรรณ เพ่ือเป็นกำรลงควำมเส่ียงกรณีท่ีจะเกิดกำรฝ่ำฝืนใหม้ำกท่ีสุด

• กรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณธุรกิจ บริษัทฯ มีกระบวนกำรจดักำรโดยยึดหลกักำรตำมมำตรฐำนสำกล 

ประกอบดว้ย

1. กำรปกป้องคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองรอ้งเรียน ผูถู้กรอ้งเรียน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัแหล่งขอ้มลูเป็นส ำคญั

2. กำรตอบกลบัผูแ้จง้เร่ืองรอ้งเรียน 

3. กำรสืบสวนและกำรเยียวยำ

โดยจะกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและขั้นตอนท่ีก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณธุรกิจ รวมถึงก ำหนดแผนปฏิบติักำร

เพ่ือแกไ้ขปัญหำอยำ่งเหมำะสม เพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้กิดกรณีดงักล่ำวข้ึนอีกในอนำคต

แนวทางการป้องกนั เพ่ือไม่ใหเ้หตกุารณเ์กิดซ ้า

A.J.PLAST PLC
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