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วิสยัทศัน์

บริษัทฯ มุ่งมัน่ต่อการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานใหม้ีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นถึงความส าคญัของการ

ผนวกประเด็นความยัง่ยืน ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environment Social and Governance; 

ESG) เขา้กบักระบวนการด าเนินงานดา้นบริหารห่วงโซ่อุปทาน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัด าเนินงานด้านการเลือกคู่

คา้ การจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ การระบุและประเมินความเส่ียงของคู่คา้ และอ่ืนๆ เพ่ือการด าเนินงานกบัคู่คา้

อยา่งยัง่ยืน ลดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจดา้นต่างๆ และการเติบโตทางธุรกิจของคู่คา้และบริษัทฯ ควบคู่ไปกบั

ความยัง่ยืนของสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

• เพ่ือส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

• เพ่ือบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานอยา่งยัง่ยืน และค านึงถึงดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดูแลกิจการ

• เพ่ือส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยจริยธรรม โดยด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความถูกตอ้ง โปร่งใส ซ่ือสตัย ์

สุจริต และมีจริยธรรม 

• เพ่ือลดความเส่ียงและลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นการด าเนินธุรกิจบริษัทฯ 

เป้าหมายการด าเนินงาน

• เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดตน้ทุน และเพ่ิมโอกาสทางการแขง่ขนั

• เพ่ิมสดัส่วนการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากขึ้ น

• ลดปริมาณการใชว้ตัถุดิบท่ีส้ินเปลืองและท่ีไมจ่ าเป็นใหน้อ้ยลง

• การละเมิดสิทธิมนุษยชนในการจดัซ้ือจดัจา้งของบริษัทฯ เท่ากบัศูนย์

• การทุจริตและคอรร์ปัชนั เท่ากบัศูนย์

• รอ้ยละ 100 ของคู่คา้รายส าคญั ไดร้บัการตรวจประเมินดา้นความยัง่ยืน ภายในปี 2567

วตัถุประสงค ์



บริษัทฯ มุ่งมัน่ต่อการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานใหม้ีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นถึงความส าคญัของการ

ผนวกประเด็นความยัง่ยืนเขา้กบักระบวนการด าเนินงานดา้นบริหารห่วงโซ่อุปทานในทุกขัน้ตอน นอกจากน้ี บริษัท

ฯ ยงัด าเนินงานดา้นการจดัหาวตัถุดิบและการด าเนินงานกบัคู่คา้อยา่งยัง่ยืน เพ่ือการเติบโตทางธุรกิจของคู่คา้และ

บริษัท ควบคู่ไปกบัความยัง่ยืนของสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม
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แนวทางการบริหารจดัการ

นโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรบัผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึงการ

บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยัง่ยืน โดยด าเนินการตามกฎระเบียบขอ้บังคับ กฎหมายท่ีเก่ี ยวขอ้งอย่าง

เคร่งครดั และยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้ ด าเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ดว้ย

ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม อีกทั้งยงั ค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และตระหนักถึงความส าคญัของ

การด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน

จรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้ (Supplier Code of Conduct)

บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งรบัผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย และตามหลกั

บรรษัทภิบาล การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ดว้ย

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม สินคา้และการใหบ้ริการ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ เว็บไซต์ของ

บริษัทฯ https://www.ajplast.co.th/Sustainability.php

แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยัง่ยืน อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นคุณภาพ สินคา้และ

บริการ ค านึงถึงดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ การจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบ การผลิต การขนส่งสินคา้ 

หรือส่งมอบบริการ การตลาดและการขาย จนถึงการบริการหลงัการขาย เพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียง ท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย บริษัทฯ ด าเนินการบริหารจดัการ โดยยึดตามนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง และจรรยาบรรณ

ธุรกิจส าหรบัคู่คา้ รวมทั้ง ท าการส่ือสารใหแ้ก่คู่คา้ทุกรายรบัทราบและการปฏิบติัตาม
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บริษัทฯ ส่งเสริมใหคู้่คา้ธุรกิจปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้ ครอบคลุมถึงคู่คา้ธุรกิจทุก

ประเภท และทุกอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ มีกระบวนการด าเนินงานเพ่ือความยัง่ยืนส าหรบัคู่คา้ทั้ งในดา้นการ

ด าเนินงานอยา่งซ่ือสตัยสุ์จริต การด าเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทแบ่งกระบวนการด าเนินงาน 3 หวัขอ้ ดงัน้ี

• การสรรหาและคดัเลือกคู่คา้

• การระบุและประเมินความเส่ียงของคู่คา้

• การส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาความยัง่ยืนของคู่คา้

1. การสรรหาและคดัเลือกคู่คา้

บริษัทฯ รวบรวมแนวทางการพิจารณาคัดเลือกคู่คา้รายใหม่ใหส้อดคลอ้งต่อการพฒันาความยั ่งยืนของ

บริษัทฯ นอกจากคัดเลือกคู่คา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคับแลว้ บริษัทฯ ยงัพิจารณาถึงคุณภาพ

สินคา้ ความปลอดภยัของพนักงาน การแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของคู่คา้ธุรกิจ และอ่ืนๆ

โดยบริษัทฯ ก าหนดเกณฑ ์ดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ ดา้นการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็น

ธรรม รวมถึงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม เป็นเกณฑใ์นการประเมินศกัยภาพคู่คา้ในการจดัซ้ือจดัจ้าง ทั้งในทะเบียน

คู่คา้ของบริษัท รวมถึงการสรรหาและคดัเลือกคู่คา้รายใหม่

กระบวนการสรรหาและคดัเลือกคู่คา้

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญในการพิจารณาคุณสมบัติของคู่คา้ท่ีมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ ของสินคา้และ

บริการ และยังค านึงถึงการด าเนินงานด้านความยัง่ยืน โดยด าเนินการพัฒนาแบบประเมินตนเองของคู่ คา้ 

(Supplier self-assessment) น ามาใชใ้นลกัษณะของ Pre-qualification questionnaire เพ่ือเป็นหลกัเกณฑใ์นการ

คดัเลือกคู่คา้ท่ีมีศกัยภาพ โดยการประเมินคู่คา้ครอบคลุมทั้ง ดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั การส่งมอบสินคา้ท่ีมี

มาตรฐาน รวมถึง ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล

การสรรหาและคดัเลือกคู่คา้รายใหม่

เมื่อฝ่ายจดัซ้ือหรือเจา้หน้าท่ีจดัซ้ือ ไดท้ าการตรวจเช็คและตรวจสอบขอ้มูลบริษัทฯ เบ้ืองตน้แลว้ 

พบว่ามีแนวโน้มท่ีสามารถเป็นคู่คา้รายใหม่ของบริษัท มีความน่าเช่ือถือ และมีนโยบาย แนวปฏิบัติ

สอดคลอ้งกบับริษัทฯ 

• คู่คา้ตอ้งท าแบบประเมินตนเอง โดยมีเกณฑ ์ดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ ดา้นการด า เนินธุรกิจ

อยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม ในการประเมินพฒันาศกัยภาพของคู่คา้

• ส่ือสารจรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้ ใหแ้ก่คู่คา้รบัทราบ รวมทั้งลงนามรบัทราบและปฏิบติัตาม
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คู่คา้รายปัจจุบนั

คู่คา้ของบริษัทฯ ตอ้งเขา้ใจ รบัทราบ และปฏิบติัตามนโยบาย ขอ้ก าหนด แนวปฏิบติั และอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมทั้งยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติใหส้อดคลอ้งกับบริษัทฯ โดยมีกระบวนการติดตามการ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล 

ดงัน้ี

• การประเมินการส่งมอบและการพฒันาศกัยภาพของคู่คา้ ฝ่ายจดัซ้ือท าแบบประเมินคู่คา้รายเดือน 

โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนน แบ่งออกเป็น 4 เกรด ดงัน้ี

• เกรด A คู่คา้ชั้นดี เป็นคู่คา้ท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการซ้ือ-ขายดว้ยเป็นกลุ่มแรก

เกรด B คู่คา้จะไดร้บัการแจง้ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนดว้ยวาจา 

เกรด C คู่คา้จะไดร้บัการแจง้แจง้ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหด้ าเนินการ

ปรบัปรุงและแกไ้ข รวมทั้ง ตอ้งท าแบบประเมินตนเอง (Supplier Self-

Assessment) โดยมีเกณฑ ์ดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ ดา้นการด าเนิน

ธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสงัคม และดา้นอ่ืนๆ

เกรด D ซ่ึงไมผ่่านการประเมิน ตอ้งท าแบบประเมินตนเอง (Supplier Self-Assessment) 

และไดร้บัการการเยี่ยมชมพื้ นท่ี (On-site visit) กรณีท่ีไมผ่่านการประเมิน

ติดต่อกนั 2 ครั้ง บริษัทฯ จะหยุดการสัง่ซ้ือกบัคู่คา้รายน้ันทนัที

• คู่คา้จะตอ้งไมป่กปิด ปิดบงั ซ่อนเรน้ แสดงขอ้มลูเป็นเท็จแก่บริษัทฯ ในการตรวจประเมินการเยี่ยมชม

พ้ืนท่ี (On-site visit) และการประเมินตนเอง (Self-assessment)

• คู่คา้รบัทราบและปฏิบติัตาม นโยบาย ขอ้ก าหนด แนวปฏิบติั และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ นโยบายการ

จดัซ้ือจดัจา้ง และจรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้

เกรดการประเมิน คะแนนการประเมิน (ร้อยละ)

A 90 – 100

B 80 – 89

C 60 – 79

D 0 - 59



การจดักลุ่มคู่คา้

บริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดักลุ่มประเภทคู่คา้ โดยสามารถวิเคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธ์ในการ

ด าเนินงานดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างเป็นระบบ และน าไปเป็นขอ้มูลในการประเมินความเส่ียงท่ี เก่ียวขอ้งกบัคู่คา้

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนกหลกัเกณฑใ์นการจดักลุ่มคู่คา้ ดงัน้ี

1. คู่คา้หลกั (Critical Suppliers)

คู่คา้ท่ีมีการซ้ือขายสม า่เสมอและมียอดมลูค่าการสัง่ซ้ือสูง เป็นคู่คา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ทดแทนยากและอยู่

ในกลุ่มสินคา้หรือบริการท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ ์มีผูเ้ล่นในตลาดน้อยราย โดยบริษัทฯ 

มีการด าเนินการประเมินคู่คา้กลุ่มน้ีผ่านทางแบบประเมินตนเองประจ าปีของคู่คา้ (Self-assessment) ใน

ลกัษณะของ Pre-Qualification Questionnaire เพ่ือเป็นหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีศักยภาพ และ/หรือมี

การเยี่ยมชมพ้ืนท่ี (On-site visit) โดยอา้งอิงกบัการประเมินคู่คา้รายเดือนของฝ่ายจดัซ้ือ

2. คู่คา้รอง (Non-Critical Suppliers)

คู่คา้ท่ีมียอดการใชง้านปานกลางหรือมียอดมูลค่าการสัง่ซ้ือปานกลางถึงต า่ มีผู ้เล่นในตลาดจ านวน

เพียงพอหรือเกินพอ โดยบริษัทฯ มีการด าเนินการประเมินคู่คา้กลุ่มน้ีผ่านทางแบบประเมินตนเองของคู่คา้ (Self-

assessment) ในลกัษณะของ Pre-Qualification Questionnaire และ/หรือการเยี่ยมชมพ้ืนท่ี (On-site visit) ตาม

ความเหมาะสม อา้งอิงกบัการประเมินคู่คา้รายเดือนของฝ่ายจดัซ้ือ
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2. การระบุและประเมินความเสีย่งของคู่คา้

บริษัทฯ ก าหนดเกณฑใ์นการระบุและประเมินความเส่ียงของคู่คา้ ทั้งความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ ความเส่ียงดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม และความเส่ียงดา้นสงัคม เพ่ือการยกระดบัและพฒันาคู่คา้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุความเส่ียง 

วิเคราะหค์วามเส่ียง จดัล าดบัความเส่ียง โดยการประเมินโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้ นของเหตุการณ์ (Likelihood) และ

ผลกระทบ (Impact)

การระบุความเสี่ยงคู่คา้

บริษัทฯ ระบุความเส่ียงของคู่คา้ โดยค านึงถึงปัจจยัความเส่ียง อา้งอิงจากขอ้มูลการประเมินตนเองของคู่คา้ (Self 

Assessment) ซ่ึงมีปัจจยัความเส่ียงทั้งหมด 4 ดา้น ดงัน้ี

1. ความเส่ียงดา้นสินคา้และการบริการ

2. ความเส่ียงดา้นการด าเนินธุรกิจ

3. ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม

4. ความเส่ียงดา้นสงัคม

การก าหนดระดบัความเสี่ยงคู่คา้

เกณฑร์ะดบัโอกาสท่ีเกิดเหตุการณ์

ความเป็นไปได้

(Possibility)

ความถี่

(Frequency)

5

สูงมาก 

(High)

เหตุการณท่ี์มีความแน่นอน หรือ

เกิดขึ้ นเป็นปกติในทุกๆการด าเนินธุรกิจ
มากกว่า 6 ครั้ง/ปี

4

สูง

(Likely)

เหตุการณท่ี์เป็นไปไดสู้ง หรือเกิดขึ้ น

เป็นปกติในการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่
4-6 ครั้ง/ปี

3

ปานกลาง

(Possible)

เหตุการณท่ี์น่าจะเป็นไปได ้หรืออาจเกิดขึ้ นไดบ้างครั้งใน

การด าเนินธุรกิจ
2-3 ครั้ง/ปี

2

นอ้ย

(Unlikely)

เหตุการณท่ี์อาจเกิดขึ้ นน้อยมาก

ในการด าเนินธุรกิจ
1 ครั้ง/ปี

1

นอ้ยมาก

(Highly Unlikely)

เหตุการณท่ี์มีโอกาสเกิดขึ้ นได้

ในการด าเนินธุรกิจน้อยมาก
1 ครั้ง/ 2-3 ปี
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เกณฑร์ะดบัความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาสทางการคา้/การ

สูญเสียทางการเงิน

(Financial Gain/Loss)

ช่ือเสียง

(Reputation)

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

(Stakeholder)

สิ่งแวดลอ้ม

(Environment)

ดา้นความปลอดภยั

และอาชีวอนามยั 

(Safety and 

Occupational Health)

5

สูงมาก 

(Severe)

ไดร้บัหรือสูญเสียโอกาส

ทางการคา้ คิดเป็นตั้งแต่ 

5% ของรายไดร้วมเป็นตน้

ไป

ผลกระทบโดยตรงต่อการ

อนุญาตด าเนินธุรกิจ ปิด

กิจการเน่ืองจากชุมชนไม่

ยอมรบั 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดร้บั

ผลกระทบมีจ านวนมาก 

หรือผลกระทบในวงกวา้ง 

ส่งผลท าใหเ้กิดการ

แปรเปล่ียนสภาพ

เศรษฐกิจและสงัคมอยา่ง

ถาวร

ผลกระทบอยา่งรุนแรง

สามารถตกคา้งไดเ้ป็น

ระยะเวลานาน หรือ

ผลกระทบสามารถ

ขยายตวัออกไปในวง

กวา้ง และไม่สามารถ

ฟ้ืนคืนสภาพได ้

ถูกยกเลิกสญัญา/เพกิ

ถอนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจ

อาจท าใหเ้กิดการสูญเสีย

ชีวิตของพนักงาน หรือ

ประชาชนท่ีอาศยัอยู่

โดยรอบ

4

สูง

(High)

ไดร้บัหรือสูญเสียโอกาส

ทางการคา้ คิดเป็น 1 ถึง 

<5% ของรายไดร้วม

ผลกระทบรุนแรงต่อ

ภาพลกัษณอ์งคก์รทั้งใน

ระดบัทอ้งถ่ิน 

ระดบัประเทศ และระดบั

นานาชาติ ตลอดจน ท าให้

เป็นท่ีสนใจของส่ือ

ต่างประเทศ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดร้บั

ผลกระทบมีปริมาณปาน

กลาง ซ่ึงส่งผลต่อการ

ด าเนินชีวิตและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนใช้

เวลานานในการฟ้ืนฟู

ผลกระทบอยา่งรุนแรง

สามารถตกคา้งไดเ้ป็น

ระยะเวลานาน หรือ

ผลกระทบสามารถ

ขยายตวัออกไปในวง

กวา้งใชเ้วลานานใน

การฟ้ืนฟู

ถูกหน่วยงานรฐั

ตรวจสอบและช้ีมูล

ความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ส่ิงแวดลอ้ม

อุบติัเหตุถึงขัน้การ

สูญเสียเวลาท างานของ

พนักงาน ก่อใหเ้กิด

ความพิการ ทุพพลภาพ 

ท่ีกระทบต่อชีวิตการ

ด าเนินงาน หรือการ

ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนดา้น

ผลกระทบต่อสุขภาพท่ี

ตอ้งอาศยัเวลานานใน

การฟ้ืนฟู

3

ปานกลาง

(Moderate)

ไดร้บัหรือสูญเสียโอกาส

ทางการคา้ คิดเป็น 0.5

ถึง <1% ของรายไดร้วม

ส่งผลกระทบต่อ

ภาพลกัษณบ์ริษัทใน

มุมมองของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ในระดบัทอ้งถ่ินและ

ระดบัประเทศ ซ่ึงอาจมีผล

ในการตดัสินใจในการร่วม

ลงทุน ตลอดจน ท าใหเ้ป็น

ท่ีสนใจของส่ือ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดร้บั

ผลกระทบมีปริมาณปาน

กลาง ซ่ึงส่งผลต่อการ

ด าเนินชีวิตและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน

ผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มโดยรอบ 

ซ่ึงใชเ้วลานานในการ

ฟ้ืนฟูสภาพ

บริษัทอาจตอ้งส่ง

หลกัฐานและเขา้ช้ีแจง

หากหน่วยงาน

ตรวจสอบรบัเร่ือง

บาดเจ็บรุนแรงหรือ

อุบติัเหตุถึงขัน้การ

สูญเสียเวลาท างานของ

พนักงาน หรือการไดร้บั

ขอ้รอ้งเรียนดา้น

ผลกระทบต่อสุขภาพ

2

นอ้ย

(Minor)

ไดร้บัหรือสูญเสียโอกาส

ทางการคา้ คิดเป็นมูลคา่ 

มากกวา่ 1ลา้นบาท แต่ไม่

เกิน 0.5% ของรายไดร้วม

ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์

องคก์รในวงจ ากดั คือ

ชุมชนขา้งเคียงบางชุมชน

และผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้ง

ท่ีมีความส าคญันอ้ย

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดร้บั

ผลกระทบมีปริมาณนอ้ย

เกิดความไม่คล่องตวัของ

ชุมชนในระยะสั้น ซ่ึงไม่

เป็นสาเหตุใหเ้กิดผล

กระทบต่อเน่ืองและไม่มี

ผลในระยะยาวต่อการ

ด าเนินชีวิตและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

การรัว่ไหลของสารเคมี

ในปริมาณจ ากดั หรือ

ผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มโดยรอบ

ในวงจ ากดัท่ีสามารถ

ท าการฟ้ืนฟูสภาพไดใ้น

ระยะเวลาสั้น 

เป็นการท าความผิดท่ี

อาจถูกตกัเตือน หรือ

ปรบัตาม

คา่ธรรมเนียมท่ีมูลคา่

ไม่มีนัยส าคญั

การบาดเจ็บเล็กนอ้ย

หรือการเจ็บป่วยของ

พนักงานพนักงานหรือ

ประชาชนท่ีอาศยัอยู่

โดยรอบ ท่ีไม่ส่งผลให้

เกิดการหยุดพกัการ

ท างาน 

1

นอ้ยมาก

(Possibly)

ไดร้บัหรือสูญเสียโอกาส

ทางการคา้ อยา่งไม่มี

นัยส าคญั 

ไม่ส่งผลต่อภาพลกัษณ์

องคก์ร

ลูกคา้/ผูถื้อหุน้แทบจะ

ไม่ไดร้บัผลกระทบ

แทบจะไม่มีผลกระทบท่ี

สามารถบ่งช้ีไดต่้อ

ประชาชนสงัคมท่ีอาศยั

อยูโ่ดยรอบ และต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม

แทบจะไม่มีผลกระทบ

แทบจะไม่มีผลกระทบท่ี

สามารถบ่งช้ีไดต่้อบุคคล 

ทั้งพนักงานท่ีท างานใน

พื้ นท่ี
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แผนผงัความเส่ียง (Risk Matrix)

คะแนน 15-25 : ความเส่ียงระดบัสูงมาก

คะแนน 9-14 : ความเส่ียงระดบัสูง

คะแนน 4-8 : ความเส่ียงระดบัปานกลาง

คะแนน 1-3 : ความเส่ียงระดบัต า่

ระดบัความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตกุารณต์่างๆ x ความรุนแรงของผลกระทบ

โดย ระดับของความเส่ียงท่ีไดร้ับจะแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียงของคู่คา้แต่ ละดา้น โดย

พิจารณาระดบัความเส่ียงตามเกณฑท่ี์ก าหนด

1 2 3 4 5

ผลกระทบ 

(Impact)

นอ้ยมาก

(Negligible)

นอ้ย

(Minor)

ปานกลาง

(Moderate)

สูง

(High)

สูงมาก 

(Severe)

โอกาส 

(Likelihood)

5

ปานกลาง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก
สูงมาก 

(Severe)

4

ปานกลาง ปานกลาง สูง สูงมาก สูงมาก
สูง

(High)

3

ต า่ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก
ปานกลาง

(Moderate)

2

ต า่ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง
นอ้ย

(Minor)

1

ต า่ ต า่ ต า่ ปานกลาง ปานกลาง
นอ้ยมาก

(Possibly)

10
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3. การสง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาความยัง่ยนืของคู่คา้

บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านการด าเนินงานท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคู่คา้ผ่านแนวทางก ารพัฒนา

ศกัยภาพคู่คา้ ดงัน้ี

3.1 การก าหนดใหม้ีการวางแผนธุรกิจกบัคู่คา้ เป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯ และคู่คา้ เพื่อพฒันา

นวตักรรมหรือโครงการใหม ่ท่ียกระดบัการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืนของบริษัทฯ และคู่คา้ไปพรอ้มกนั

3.2 การประเมินตนเองดา้นความยัง่ยืนของคู่คา้ เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานตามขอ้ก าหนดของบริษัทฯ

3.3 สรา้งความสมัพนัธร์ะยะยาวกบัคู่คา้ บริษัทฯ ไดเ้สริมสรา้งความผูกพนัและความสมัพนัธท่ี์ดีในระยะยาว

กบัคู่คา้ ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนองคค์วามรูซ่ึ้งกนัและกนั เช่น การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั และการจดัการประชุมคู่คา้เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น

A.J.PLAST PLC

SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

กระบวนการด าเนินงานเพ่ือความยัง่ยนื
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ช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและเรือ่งรอ้งเรยีน

กรณีคู่คา้หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย พบเห็น ไดร้บัผลกระทบจากการกระท าความผิดทางจรรยาบรรณ สามารถด าเนินการ

แจง้เบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียน รายละเอียดดงัน้ี

• ช่องทางการติดต่อ บนหนา้เวปไซดข์องบริษัทฯ ท่ี https://www.ajplast.co.th/contact.php

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

• อีเมล whistleblow@ajplast.co.th

• แจง้เบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียนผ่าน QR code

รายละเอียดนโยบายและมาตรการรบัแจง้เบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียนเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซตข์องบริษัทฯ

• https://www.ajplast.co.th/Sustainability.php

• นโยบายจดัซ้ือจดัจา้ง

• นโยบายและมาตรการการรบัแจง้เบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียน

• จรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้
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นโยบายและมาตรการที่เก่ียวขอ้ง


