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แนวทางการปฏิบตัใินการรบัแจง้เบาะแสและเรื่องรอ้งเรยีน

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จ ากัด (มหาชน) เคารพและใหค้วามส าคัญต่อการพิจารณาขอ้ร้องเรียน 

ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น หรือเบาะแสต่างๆ จากผูส้่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส 

และเป็นธรรม ตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจและการต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั อีกทั้งยงัมีมาตรการในการ

คุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรม ต่อผูแ้จง้เร่ืองทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างโปร่งใส และเท่าเที ยม โดย

ค านึงถึงความปลอดภยัของผูแ้จง้เร่ือง พยาน และบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งเป็นส าคญั ทั้งน้ีการรับเร่ือง การพิจารณา การ

ตรวจสอบและสอบสวน จะด าเนินการตามกรอบแนวทางตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติัทุกประการ

ขอบเขตของการรบัแจง้เบาะแสและเรื่องรอ้งเรยีน 

พฤติกรรมหรือการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควร ทั้งชอบและมิชอบดว้ยกฎหมาย 

การประพฤติผิดทางวินัย ซ่ึงรวมถึงการทุจริตและคอรร์ปัชนั การยกัยอกทรพัย ์การติดสินบน ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ 

ท่ีเกี่ยวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ สิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบติั การปฏิบติัไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การคุกคามทาง

เพศและรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีกระทบกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ซ่ึงประกอบไปดว้ย เด็ก สตรี ผู ้

ทุพพลภาพ ผูสู้งอายุ สตรีมีครรภ์ กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ผูอ้พยพ ชนกลุ่มน้อย แรงงานต่างดา้ว 

ชนพื้ นเมือง ผูล้ี้ภยั เป็นตน้
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ช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและเรือ่งรอ้งเรียน

กรณีท่ีมีขอ้สงสยั ใหติ้ดต่อหรือสอบถามท่ีหน่วยงานบริหารความเส่ียง บริษัท เอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอียดช่องทาง ดงัน้ี

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

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

• อีเมล whistleblow@ajplast.co.th     

• กล่องรอ้งเรียนของบริษัทฯ ตั้งอยูท่ี่โรงงานท่ีแหลมฉบงั ส านักงาน 1 และ 2

• แบบฟอรม์ออนไลน์ หรือ QR code

กรณีท่ีตอ้งการ ติดต่อคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยตรง (ไม่ผ่านผูบ้ริหารของบริษัทฯ) ติดต่อรายละเอียด ดงัน้ี

ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

• อีเมล ninnat.o@chula.ac.th

ทั้งน้ีผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด

ขอ้มูลและรายละเอียดขอ้รอ้งเรียน ควรประกอบดว้ย 

• ชื่อและนามสกุล ท่ีอยู ่เบอรติ์ดต่อ อีเมลของผูร้อ้งเรียน

• ชื่อและนามสกุล ของผูถู้กรอ้งเรียน

• วนัเดือนปี ท่ีรอ้งเรียน

• วนัเดือนปี และสถานท่ี ท่ีพบเห็นเหตุการณ ์หรือพฤติกรรม

• รายละเอียดของเหตุการณแ์ละพฤติกรรม

• รายละเอียดของพยาน บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งอ่ืนๆ (ถา้มี)

• เอกสารและหลกัฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง (ถา้มี)

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยรายชื่อของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง รวมถึงรายละเอียดของ

เหตุการณ์และพฤติกรรม โดยจะท าการเก็บขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัของบริษัทฯ เฉพาะผูส้อบสวนเท่าน้ันท่ี

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมาย
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1. หน่วยงานบริหารความเส่ียง จะท าหน้าท่ีรบัเบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียน (Whistleblowing) จากช่องทางต่างๆ ท่ี

จดัเตรียมไว ้ท่ีสามารถเขา้ถึงไดท้ั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร

2. รวบรวมขอ้เท็จจริง พิจารณา และตรวจสอบขอ้มลู

• บริษัทฯ จะพิจารณาประสานงานติตต่อกลบัผูร้อ้งเรียน ในกรณีขอขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงกรณี

อื่นๆ ตามสมควร พรอ้มทั้งติดตามผลความคืบหน้าภายใน 15 วนั

• การด าเนินงานตั้งแต่การรวบรวม พิจารณาขอ้มลู ตรวจสอบ จะกระท าการอยา่งเป็นความลบั

• ในขั้นตอนน้ีหากผูแ้จง้หรือรอ้งเรียนตระหนักว่าอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัหรือไดร้ับความเสียหายหรือ

ความเดือดรอ้น จากการแจง้หรือรอ้งเรียนเร่ือง ผูแ้จง้หรือผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้งขอสิทธิในการคุม้ครองจาก

ทางบริษัทฯ ได ้โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม ตามแต่ละกรณี

• กรณีมีเหตุอนัควรสงสยัเกี่ยวกบัขอ้รอ้งเรียน บริษัทฯ อาจพิจารณาด าเนินการตามเห็นสมควร ตามกฎระเบียบ 

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง

3. สอบสวน ประเมินผลกระทบของเร่ืองรอ้งเรียน ด าเนินการแกไ้ขปัญหา และส่ือสารกบัผูแ้จง้หรือผูร้อ้งเรียน

• บริษัทฯ จะบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม แก่ผูท่ี้ไดร้บัความเสียหายจากการ

แจง้เบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียน

• บริษัทฯ จะไม่เลิกจา้ง พกังาน เปล่ียนต าแหน่งงาน ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบอื่น ๆ ท่ีเป็นการปฏิบติัอย่างไม่

เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งท่ีไม่ไดม้ีเจตนาใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ หรือปฏิบติัหน้าท่ี

โดยชอบแลว้

• บริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมต่อทั้งผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน และผูถู้กรอ้งเรียน อยา่งเท่าเทียม

4. รายงานผลและสรุปผลการด าเนินงาน

• หน่วยงานบริหารความเส่ียง จัดท าผลสรุปเร่ืองรอ้งเรียน เบาะแส และรายงานผลใหก้ับผูแ้จง้เบาะแส ผู ้

รอ้งเรียน ผูถู้กร้องเรียน คณะตรวจสอบ ผู ้บริหาร คณะกรรมการ ผู ้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้

รอ้งเรียน หรือบุคคลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งตามความจ าเป็น คณะตรวจสอบเร่ืองเบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียน รายงาน

ขอ้รอ้งเรียน การสอบสวน และบทลงโทษ (ถา้มี) ต่อผูบ้ริหาร และกรรมการผูจ้ดัการอนุมติับทลงโทษ (ถา้มี) 

และรายงานสรุปการกระท าความผิดจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี

5. ติดตามผล วางแนวทางการป้องกนั เพื่อไม่ใหเ้หตุการณเ์กิดซ ้า รวมทั้งมีขัน้ตอนการทบทวนกระบวนการ

ด าเนินงานเพื่อแกไ้ขกรณีมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

กระบวนการตดิตามการจดัการขอ้รอ้งเรียน
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เม่ือพบเห็นหรือไดร้บัผลกระทบจากการกระท าความผิด

โดยผูแ้จง้เร่ืองรอ้งเรียน สามารถแจง้ผ่านช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียน และจะไดร้ับความเป็นธรรม

และการคุม้ครองจากบริษัทฯ

• บริษัทฯ จะด าเนินการอยา่งเป็นความลบั โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูแ้จง้เร่ืองและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบั

แหล่งขอ้มูลเป็นส าคญั

• กรณีท่ีผูแ้จง้เร่ืองรอ้งเรียนตระหนักว่าอยูใ่นสถานการณท่ี์ไม่ปลอดภยัหรือไดร้บัความเดือดรอ้น เสียหายจาก

การแจง้เร่ือง ผูแ้จง้สามารถรอ้งขอสิทธิในการคุม้ครองจากทางบริษัทฯ ได ้โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตาม

ความเหมาะสมตามแต่ละกรณี

แจง้การกระท าความผิดไปทางผูร้บัเร่ืองรอ้งเรียน โดยผ่านช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียนที่

ก าหนด

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

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

• อีเมล whistleblow@ajplast.co.th     

• กล่องรอ้งเรียนของบริษัทฯ ตั้งอยูท่ี่โรงงานท่ีแหลมฉบงั ส านักงาน 1 และ 2 

กรณีท่ีตอ้งการ ติดต่อคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยตรง (ไม่ผ่านผูบ้ริหารของบริษัทฯ) รายละเอียด ดงัน้ี 

ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

• อีเมล ninnat.o@chula.ac.th

หน่วยงานบริหารความเส่ียง ด าเนินการ

• ขอ้มูลท่ีรวบรวมตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงเท่าน้ัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จดัท าขึ้ นแต่อยา่งใด

• การด าเนินการรวบรวมขอ้มูล กระท าการอยา่งเป็นความลบั

• สมาชิกของหน่วยงานบริหารความเส่ียง ตอ้งไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง หรือส่วนไดส้่วนเสียกบัผูท่ี้ส่วนร่วมในการ

กระท าความผิด

• ด าเนินการรวบรวม พิจารณาขอ้มูล และตรวจสอบตามหลกัฐานท่ีรวบรวมไดม้าอยา่งตรงไปตรงมา

• ด าเนินการส่งเร่ืองเบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียนท่ีผ่านการตรวจสอบ พิจารณาแลว้ใหค้ณะตรวจสอบ

• สรุปผลการกระท าความผิดจรรยาบรรณ การกระท าความผิด ใหก้บัผูแ้จง้ ผูถู้กรอ้งเรียน คณะตรวจสอบ 

ผูบ้ริหาร กรรมการผูจ้ดัการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ด าเนินการ

• ตรวจประเมินวินิจฉยัขอ้มูลและหลกัฐานของการกระท าความผิด สรุปผล และเสนอบทลงโทษ

อนุมตัิการลงโทษ

• กรรมการผูจ้ดัการพิจารณาการกระท าความผิดและอนุมติับทลงโทษ

รายงานการกระท าความผิด

• รายงานการกระท าความผิดใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทฯ

ขั้นตอนการรบัขอ้รอ้งเรยีน
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การลงโทษ

บริษัทฯ มีกระบวนการลงโทษบุคลากรและกรรมการบริษัทฯ ท่ีไม่ปฏบิติัตามนโยบายการต่อตา้นทุจริต และ

คอร์รปัชัน ทั้งทางตรงและทางออ้มบนพื้ นฐานของความยุติธรรมและจริยธรรม รวมถึงผูบ้ังคบับญัชาหรือประธาน

กรรมการโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อการกระท าผิดหรือรบัทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด าเนินการจดัการใหถู้กตอ้ง

การลงโทษส าหรบัผูก้ระท าความผิดดา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั

• การตกัเตือนดว้ยวาจา

• การตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร

• การพกังาน

• การเลิกจา้ง

ถา้กระท าความผิดรา้ยแรงและมิชอบดว้ยกฎหมาย บริษัทฯ จะด าเนินการตามกฎหมายตามสมควร 

ทั้งน้ีการลงโทษ อาจด าเนินการตามขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลายขอ้ในครั้งเดียว ขึ้ นกบัการพิจารณาตามความ

เหมาะสมของบริษัทฯ

ทั้งน้ี ผูร้อ้งเรียนรบัทราบว่าการรอ้งเรียนจะตอ้งด าเนินการโดยสุจริต โปร่งใส ถูกตอ้ง และตอ้งยืนยนัว่าเร่ือง

รอ้งเรียนตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงทุกประการ ไม่มีการเปล่ียนแปลง หรือจดัท าขึ้ นแต่อย่างใด หากผูร้อ้งเรียน

แจง้ความเท็จ ไม่มีมลูความจริง บริษัทฯ จะด าเนินการกบัผูร้อ้งเรียน ตามมาตรการหรือขั้นตอนของบริษัทฯ หรือตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง และในกรณีท่ีคู่คา้หรือคู่ธุรกิจของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์ามนโยบายฉบบัน้ีหรือรบัทราบถึง

การกระท าท่ีขดัต่อนโยบายฉบบัน้ี แต่ไม่ไดร้ายงานใหฝ่้ายบริหารของบริษัทฯ ทราบ หรือใหข้อ้มูล ท่ีไม่ถูกตอ้ง เมื่อ

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ สอบสวนหรือสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบัการกระท าท่ีอาจขดัต่อนโยบายฉบับน้ี อาจถูกบอกเลิก

สญัญาได้
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• ก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบติัท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางแก่พนักงานทุกคนของบรษิัทฯ

• ส่งเสริมการอบรมดา้นจรรยาบรรณธุรกิจภานในองคืกร เพื่อใหเ้กิดวฒันธรรมขององคก์ร

• มีช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและเรื่องรอ้งเรียน ตามหวัขอ้กระบวนการติดตามการจดัการขอ้รอ้งเรียน กรณีถูก

ละเมิดสิทธิหรือพบเห็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอก

บริษัทฯ

• มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ด าเนินการรวบรวม พิจารณาขอ้มูล ตรวจสอบ 

และสรุปผล รวมทั้งเสนอบทลงโทษส าหรบัผูก้ระท าความผิด

• มีบทลงโทษส าหรบัผูก้ระท าความผิดอยา่งโปร่งใส ชดัเจน และเป็นธรรม

• หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ด าเนินการหาปัจจยั ความเสี่ยงท่ีส่งผลใหเ้กิดกรณีการฝ่าฝืน และท าการแกปั้ญหา

ท่ีตน้เหตุ ร่วมหาแนวทางแกปั้ญหา รวมทั้งมีขั้นตอนการทบทวนกระบวนการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขกรณีมีการฝ่า

ฝืนจรรยาบรรณ เพื่อเป็นการลงความเสี่ยงกรณีท่ีจะเกิดการฝ่าฝืนใหม้ากท่ีสุด

• กรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ มีกระบวนการจดัการโดยยดึหลกัการตามมาตรฐานสากล 

ประกอบดว้ย

1. การปกป้องคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน ผูถู้กรอ้งเรียน และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัแหล่งขอ้มูลเป็นส าคญั

2. การตอบกลบัผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน 

3. การสืบสวนและการเยยีวยา

โดยจะการด าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงก าหนดแผนปฏิบัติการ

เพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดกรณีดงักล่าวขึ้ นอีกในอนาคต

แนวทางการป้องกนั เพ่ือไม่ใหเ้หตกุารณเ์กิดซ ้า
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หลกัการและนโยบายที่เก่ียวขอ้ง

• จรรยาบรรณธุรกิจ

• จรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้

• นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ

• นโยบายสิทธิมนุษยชน

การทบทวนนโยบาย

ผูบ้ริหารสูงสุดท่ีมีอ านาจ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง จะด าเนินการทบทวนนโยบายฉบบัน้ี อยา่งน้อยปีละครั้ง และน าเขา้เป็นวาระการประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อทบทวนปีละหน่ึงครั้ง
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