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จรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้

บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งรบัผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย และตามหลกั

บรรษัทภิบาล การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ มีการปฏิบติัต่อคู่คา้ (Supplier) อย่างเป็นธรรม

และซ่ือสตัยสุ์จริต โดยเคารพขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขท่ีทั้งสองฝ่ายก าหนดไวใ้นการด าเนินการคา้ บริษัทฯ จึงจดัท า

จรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) เพ่ือใหคู้่คา้ใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงาน

1. การด าเนินธุรกิจดว้ยจริยธรรม

1.1 ซ่ือสตัย ์สุจริต และเป็นธรรม 

ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานความถูกตอ้ง โปร่งใส ซ่ือสตัย ์สุจริต มีจริยธรรม ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครดั 

ยึดมัน่ต่อหลักการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ควบคุมคุณภาพสินคา้และบริการ และใหค้วาม

ร่วมมือกบับริษัทในการตรวจสอบอย่างเต็มท่ี และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ ทุกกลุ่มบุคคล ห้ามสรา้งความสมัพนัธ ์

ผ่านช่องทางการสรา้งประโยชน์ทางธุรกิจอยา่งไมเ่หมาะสม ท่ีอาจน าไปสู่การทุจริตและคอรร์ปัชนั

1.2 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ ทุกกลุ่มบุคคล ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในความสมัพันธ์อันใดกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนักงานของบริษัทฯ เพ่ือใหไ้ดซ่ึ้งผลประโยชน์โดยมิชอบหรือท่ีขดักบัประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงการเรียกรอ้ง 

หรือรบัผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ของตนเองและครอบครวั รวมทั้งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

จะตอ้งไดร้ับการเปิดเผยและจดัการอย่างเหมาะสม ใหม้ัน่ใจว่าบุคคลท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งไม่มีส่วนร่วมต่อ

กระบวนการตดัสินใจในเร่ืองน้ัน

1.3 การตอ่ตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั

คู่คา้ตอ้งไม่มีการด าเนินการใดๆ ท่ีเขา้ข่ายหรือมีความเส่ียงต่อการกระท าผิดกฎหมายเร่ืองการทุจริตและคอรร์ปั

ชัน และตอ้งใหค้วามร่วมมือกับบริษัทฯในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่ าจะเป็นทั้ง

ทางตรงและทางออ้มต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์หรือความไดเ้ปรียบ

ทางธุรกิจ

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมุ่งหวงัใหคู้่คา้ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกนัไม่ใหลู้กจา้งหรือพนักงานของคู่คา้มี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัทุจริตและคอรร์ปัชนั

1.4 สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา

ด าเนินธุรกิจภายใตก้ฏหมาย หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา เคารพในทรพัยสิ์นทางปัญญา

ของบริษัทฯ และผูอ่ื้น รวมทั้งระมดัระวงัไม่ใหพ้นักงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งของคู่คา้ละเมิดสิทธิใดๆ ในทรพัยสิ์นทาง

ปัญญาทั้งของบริษัทฯ หรือของบุคคลอ่ืนใด
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1.5 การรกัษาความลบั

ปกป้องขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง เน่ืองจากการปฏิบติัหน้าท่ีของคู่คา้ตามท่ีไดม้ีขอ้ตกลงกนั

ไว ้แมว้่าการว่าจา้งหรือการด าเนินธุรกิจกบับริษัทฯ จะส้ินสุดลงแลว้ และไม่เปิดเผยหรือน าขอ้มูลท่ีเป็นความลบั

ของบริษัทฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งไปใชเ้พ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รบัความยินยอม

เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบริษัทฯ

2. การด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคม

2.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

· การไมเ่ลือกปฏิบติั

ปฏิบติัต่อทุกกลุ่มบุคคลอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัหรือกีดกนัแรงงาน อนัเน่ืองมาจากเพศ เช้ือชาติ 

สญัชาติศาสนา ความพิการหรือทุพพลภาพ และอ่ืนๆ

· การไมบ่งัคบัใชแ้รงงาน

ไมมี่การกระท าหรือสนับสนุนการบงัคบัใชแ้รงงานในทุกรูปแบบ ท่ีรวมถึงการบงัคบัขู่เข็ญ การกกัขงัหน่วง

เหน่ียว ริดรอนสิทธิ การคา้มนุษย ์การใชค้วามรุนแรง การล่วงละเมิดทั้งทางเพศและในรูปแบบอ่ืน ๆ 

รวมถึงตอ้งไมบ่งัคบัใชแ้รงงานท่ีไมเ่หมาะสมกบัสภาพทางร่างกายของแรงงาน

· การคุม้ครองแรงงาน

การจา้งแรงงานเด็ก การใชแ้รงงานสตรีมีครรภ์และแรงงานต่างดา้ว ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม ท่ี

กฎหมายก าหนด และสามารตรวจสอบได้

· การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์

มีมาตรฐานการใชแ้รงงาน การจ่ายค่าจา้ง ค่าท างานล่วงเวลา ค่าจา้งในวนัหยุด และผลประโยชน์ อ่ืนๆ ท่ี

ลกูจา้งพึงไดร้บัตามกฎหมาย

2.2 ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

คู่คา้ตอ้งใหค้วามส าคญัทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภัยของทุกกลุ่มบุคคล ในการจดัหาและปฏิบติัตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และแนวปฏิบติัทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งเคร่งครดั

· ความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มในการท างาน

คู่คา้ตอ้งมีการจดัการทางดา้นความความปลอดภยัและสุขอนามยั จดัสรรสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน

ของลกูจา้งท่ีมีความปลอดภยัทั้งต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของลกูจา้ง และทุกกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

· ความปลอดภยัของพนักงานและบุคลากรท่ีด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง

คู่คา้ตอ้งมีกฎระเบียบการปฏิบติังานท่ีปลอดภยั มีการประเมินความเส่ียงทางความปลอดภัยของพนักงาน

และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งก่อนและในระหว่างการท างาน ความพรอ้มในการจัดเตรียมอุปกรณ์ ป้องกัน

อนัตรายส่วนบุคคลอยา่งเพียงพอ เหมาะสม ครบถว้น

จรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้
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2.3 ชุมชนและสงัคม

คู่คา้ตอ้งตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมจากการด าเนินงานของบริษัทคู่คา้ เขา้ใจและใส่ ใจถึงแนว

ทางการปฏิบติั วฒันธรรม ประเพณี ใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนและสงัคม และเปิดโอกาสใหชุ้มชนและสังคมแสดง

ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ติชม เบาะแส และเร่ืองรอ้งเรียนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

3. การด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม

3.1 การจดัการสิ่งแวดลอ้ม

คู่คา้ตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอ้ระเบียบ ขอ้บังคับ และ

มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครดั

3.2 การจดัสรรทรพัยากร

คู่คา้ตอ้งด าเนินการโดยค านึงถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมความยัง่ยืนดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม

3.3 การจดัการของเสีย ของเสียอนัตราย และมลพิษ 

คู่คา้ตอ้งด าเนินการควบคุม จดัการ และก าจดัของเสีย ของเสียอนัตราย อย่างถูกวิธีและเหมาะสมตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับของเสีย ของเสียอันตราย สารเคมีและวัตถุ อันตราย 

รวมทั้งควบคุมมลพิษ ก่อนปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก โดยไม่ใหส้่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด

4. การด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สินคา้และการใหบ้ริการ

คู่คา้ตอ้งควบคุมคุณภาพของสินคา้และผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหต้รงตามมาตรฐาน ส่งมอบสินคา้และบริการตรงตามเวลา

ท่ีก าหนด รวมทั้งผลิตภณัฑไ์มมี่ความเส่ียงต่อสุขภาพและสภาพแวดลอ้มขณะใชง้าน

จรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้
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การด าเนินงาน ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบตัิงานของคู่คา้

บริษัทฯ มีการติดตามและตรวจสอบศักยภาพและการปฏิบติังานของคู่คา้ของบริษัทฯ ถึงความสอดคลอ้ง

กบัจรรยาบรรณในการปฏิบติัต่อคู่คา้ของบริษัทฯ (Supplier Code of Conduct) ท่ีมีขอ้ก าหนดต่างๆ ไดแ้ก่ การ

ด าเนินธุรกิจดว้ยจริยธรรม การด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ งผลิตภณัฑแ์ละการ

บริการ ท่ีคู่คา้ตอ้งยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยการขอความร่วมมือใหคู้่คา้ประเมิน แบบประเมิน

ตนเองของคู่คา้ประจ าปี (Supplier Self-Assessment) และใหส้นับสนุนการเยี่ยมชมพ้ืนท่ี (On-site visit)

ทั้งน้ี คู่คา้ตอ้งยินยอมและใหค้วามร่วมมือกบับริษัทฯ ในการเขา้ประเมินการด าเนินงานของคู่คา้ท่ีบริษัทฯ 

จดัท าข้ึน

ขั้นตอนการด าเนินงาน ตดิตาม และตรวจสอบ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ด าเนินการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้

โดยจดัส่งจรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้ใหก้บัคู่คา้รายใหม่และคู่คา้ปัจจุบนั ลงนามรับทราบ ผ่านใบลงนาม

รับทราบและถือปฏิบัติส าหรับคู่คา้ เพ่ือแจง้ใหท้ราบถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ และยึดถือการปฏิบัติตาม

แนวทางจรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเขา้ตรวจประเมินการด าเนินงานของคู่คา้ 

บริษัทฯ เขา้ประเมินการด าเนินงานของคู่คา้โดยการเยี่ยมชมพ้ืนท่ี (On-site visit) และจดัส่งแบบประเมิน

ตนเองประจ าปีของคู่คา้ (Supplier Self-Assessment) ท่ีบริษัทฯ จดัท าข้ึน 

รวบรวมขอ้มูลและประเมินผลการด าเนินงานของคู่คา้ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวบรวมขอ้มลูการประเมินของคู่คา้ เพ่ือน ามาประเมินผลต่อไป

สรุปผลการประเมิน

สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานของคู่คา้และติดต่อกลบัคู่คา้ตามความเหมาะสม
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บริษัทฯ เปิดโอกาสใหคู้่คา้ของบริษัทฯ สามารถแจง้เบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียน  โดยมีการด าเนินงานดงัน้ี

เม่ือพบเห็นหรือไดร้บัผลกระทบจากการกระท าความผิด

โดยผูแ้จง้เร่ืองรอ้งเรียน สามารถแจง้ผ่านช่องทางรอ้งเรียน และจะไดร้บัความเป็นธรรมและการคุม้ครองจากบริษัทฯ

· บริษัทฯ จะด าเนินการอยา่งเป็นความลบั โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูแ้จง้เร่ืองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัแหล่งขอ้มลู

เป็นส าคญั

แจง้การกระท าความผิดไปทางผูร้บัเร่ืองรอ้งเรียน โดยผ่านช่องทางการรอ้งเรียนทีก่  าหนด

· ช่องทางการติดต่อ บนหน้าเวปไซดข์องบริษัทฯ ท่ี https://www.ajplast.co.th/contact.php

· โทร. (+66)2 415 0035 ต่อ 202 เพื่อติดต่อหน่วยงานบริหารความเส่ียง

· อีเมล whistleblow@ajplast.co.th

· แจง้เบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียนผ่าน QR code

ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดนโยบายและมาตรการรบัแจง้เบาะแสและเร่ืองเพ่ิมเติมไดท่ี้:

· https://www.ajplast.co.th/corporate-governance.php

การรบัแจง้เบาะแสและเรื่องรอ้งเรียน
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ขา้พเจา้ขอยืนยันว่าไดอ้่านและรับทราบ จรรยาบรรณธุรกิจส าหรับคู่คา้ของบริษัท เอ .เจ.พลาสท์ จ ากัด 

(มหาชน) และตกลงท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงักล่าวน้ี โดยจะแจง้ใหบุ้คลากรของบริษัทท่ี เก่ียวขอ้งทุก

คนรบัทราบและเก็บขอ้มูลท่ีเป็นหลกัฐานการปฏิบติัตามขอ้ตกลงน้ีไว ้และส่งมอบใหต้ามท่ีบริษัทฯ รอ้งขอ รวมทั้ง

ยินยอมใหบ้ริษัท เอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) เขา้ประเมินการด าเนินการของคู่คา้ และใหค้วามร่วมมือในการส่ง

มอบผลจากการประเมินแบบประเมินตนเองของคู่คา้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณข์องจรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่

คา้ของบริษัทฯ

ขา้พเจา้ยินยอมรบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่าง ๆ ในนามของบริษัท 

ลงนามรบัรองและประทบัตราบริษัท (ถา้มี)

ช่ือบริษัทคู่คา้ : ..............................................................................................................................................................

ท่ีอยู ่: ............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………….

(…………………………………………………………………………..)

ต าแหน่ง: …………………………………………………………….

วนัท่ี : ………………………………………………………………….

ใบลงนามการรบัทราบและการปฏิบตัิตาม
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