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มาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
ประกอบดว้ย 

o นโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่  
o นโยบายว่าดว้ยการสนบัสนุนดา้นการเมอืง 
o นโยบายว่าดว้ยการรบั ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด 
o นโยบายว่าดว้ยการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีนและใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอื

ขอ้รอ้งเรยีน 
   

o นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (“บรษิทั”) ตระหนกัถงึความส าคญัของ
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิด้วยความซื่อสตัย ์ สจุรติ โปร่งใสเป็นธรรม รบัผดิชอบและ
ระมดัระวงัภายใตก้ฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทั จงึมคีวามมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยไม่ยนิยอมรบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ใดๆ ทัง้สิน้ 
และก าหนดใหบ้รษิทั บรษิทัยอ่ย รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ ด าเนินการปฎบิตัติามนโยบายการ
ต่อตา้นทจุรติคอรป์ชัน่ ซึง่ครอบคลุมใหม้กีารปฏบิตัติามในทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหด้ าเนินการหรอืกระท าการใดๆ 
โดยใหค้วามส าคญักบัความโปรง่ใสและค านึงถงึความซื่อสตัยส์จุรติในการตดิต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หน้าที ่ หรอื
หน่วยงานต่างๆ เพื่อหลกีเลีย่งการด าเนินการ ทีอ่าจสง่ผลต่อการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิาร
จดัการทีด่ ี รวมทัง้ต่อตา้นการใหส้นิบนต่างๆ ต่อเจา้หน้าทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกหรอืผลประโยชน์ทางธุรกจิของ
บรษิทั และไดม้กีารก าหนดบทลงโทษทางวนิยัสงูสดุแก่พนกังานทีก่ระท าความผดิดงักล่าว   

เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องทีม่คีวามเสีย่งสงูกบัการเกดิคอรร์ปัชัน่ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร
และพนกังานทุกระดบัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

o ของก านลั การเลีย้งรบัรองและค่าใชจ้่าย : การมอบ หรอื รบั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง ให้
เป็นไปตามทีก่ าหนดในจรรยาบรรณ 

o เงนิบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเงนิสนบัสนุน : การใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนบัสนุนตอ้ง
เป็นไปอย่างโปรง่ใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนบัสนุนไมไ่ด้
ถูกน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

o ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซือ้จดัจา้งกบัภาครฐั : หา้มใหห้รอืรบัสนิบนในการด าเนินธุรกจิ
ทุกชนิด การด าเนินงานของบรษิทั และการตดิต่องานกบัภาครฐัจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ซื่อสตัย ์และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

หากกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังาน ไมไ่ดป้ฏบิตัติามนโยบายนี้ จะตอ้งไดร้บับทลงโทษทางวนิยั ทัง้นี้ 
วธิกีารลงโทษจะขึน้อยู่กบัขอ้เทจ็จรงิ และสถานการณ์แวดลอ้ม ในขณะเดยีวกนับรษิทั ไม่มนีโยบายลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อพนกังานทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ แมว้่าการกระท านัน้ จะท าใหบ้รษิทั สญูเสยีโอกาสทาง
ธุรกจิกต็าม  
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บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัและตดิตามการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
3 ขอ้ ซึง่ประกอบดว้ย  

1) กระบวนการประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีจ่ะ
เกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยระบุเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งจากการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ประเมนิระดบัความเสีย่งในดา้นโอกาสเกดิและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ เพื่อน าไปใช้
ทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั ใหส้ามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่าง
มปีระสทิธผิล  

2) แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลเพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่ สรุปได้
ดงันี้ 

- จดัใหม้กีารฝึกอบรม ผูบ้รหิารและพนกังาน เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ และมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัเป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่งที่
ครอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ เพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

- จดัใหม้ชี่องทางการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้่าย หลากหลาย
ช่องทาง และใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน โดยมกีารก าหนดขัน้ตอนการ
ด าเนินการไวเ้ป็นมาตรฐาน (ใหป้ฏบิตัติามนโยบายว่าดว้ยการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้
รอ้งเรยีน   และใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนของบรษิทั)  

3) แนวทางในการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัและตดิตาม
การมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ สรุปไดด้งันี้ 

- ก าหนดให ้ ผูบ้รหิารและพนกังาน จดัท าแบบประเมนิเกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ และมาตรการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ เป็นประจ าอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้  

- ก ำหนดให้ส านกัตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความ
เสีย่ง การก ากบัดแูลกจิการ และใหข้อ้เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบทีม่ี
นยัส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ก าหนดใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดย
น าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัตามล าดบั อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ 
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o นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทั”)  มนีโยบาย 

o ใชส้ทิธขิองตนเองในฐานะพลเมอืงดตีามกฎหมายรฐัธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
o ไม่เขา้ร่วมกจิกรรมใดๆ และไมแ่สดงความคดิเหน็ใดๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจว่าบรษิทัมสีว่น

เกีย่วขอ้ง หรอืใหก้ารสนบัสนุนพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง หรอืกลุ่มพลงัใดกลุ่มพลงั
หนึ่ง อนัอาจน าไปสูค่วามไม่สามคัคปีรองดองภายในบรษิทัและประเทศชาต ิ

o ไม่ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเพื่อสนบัสนุนพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง หรอืกลุ่มพลงัใดกลุ่ม
พลงัหนึ่ง เพื่อแลกกบัสทิธพิเิศษหรอืผลประโยชน์อนัมชิอบ 

 
o นโยบายว่าด้วยการรบั ของขวญั ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชน์อืน่ใด 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทั”)  มนีโยบาย 

o การรบัเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทน  : กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งไม่รบัเงนิหรอื
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูคา้ คูค่า้ ของบรษิทัหรอืจากบุคคลใดอนัเนื่องจาก
การท างานในนามบรษิทั 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะตอ้งไมใ่หกู้ห้รอืกูย้มืเงนิหรอืเรีย่ไรเงนิ สิง่ของจากลกูคา้หรอื
ผูท้ าธุรกจิกบับรษิทั เวน้แต่เป็นการกูย้มืเงนิจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิในฐานะของลกูคา้
ของธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิดงักล่าว 

o การรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ  :  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน พงึหลกีเลีย่ง
การรบัของขวญัทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิจาก คู่คา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั เวน้
แต่ในเทศกาลหรอืประเพณีนิยม   

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน สามารถรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิได ้ เพื่อประโยชน์ในธุรกจิ
ของบรษิทั และพงึหลกีเลีย่งการรบัเลีย้งรบัรองในลกัษณะทีเ่กนิกว่าเหตุความสมัพนัธป์กตจิาก
บุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั หรอืจะเป็นคู่คา้ในอนาคต 

o การเสนอเงนิ สิง่จงูใจหรอืรางวลั  :  บรษิทัไมม่นีโยบายเสนอเงนิ สิง่จงูใจของก านลั สทิธิ
ประโยชน์พเิศษ ในรปูแบบใดๆ แก่ลกูคา้ คู่คา้ของบรษิทั หน่วยงานภายนอกหรอืบุคคลใดๆ 
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ธุรกจิ ยกเวน้การใหส้ิง่ของ การเลีย้งรบัรองทางธุรกจิในเทศการหรอืตามประเพณี
นิยม สว่นลดการคา้และโครงการสง่เสรมิการขายของบรษิทั 
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o นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน   และให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 
เรือ่ง  

1. วตัถุประสงค ์ 
2. ขอบเขตของการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน  
3. บุคคลผูส้ามารถแจง้เรื่องเบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
4. การใหค้วามคุม้ครองบุคคลผูแ้จง้เรื่องเบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
5. ช่องทางในการแจง้เรื่องเบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน  
6. กลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
7. ขัน้ตอนด าเนินการ  

7.1 การลงทะเบยีน และสง่เรื่องต่อไป  
7.2 การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและสัง่การ  
7.3 การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีน และการปรบัปรุงแกไ้ข  
7.4 การรอ้งเรยีนโดยไม่สจุรติหรอืผดิช่องทาง  
7.5 ความรบัผดิชอบของผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน ผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีน และ ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 

1. วตัถปุระสงค ์ 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทั”)  สง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร และพนกังาน
หรอืเจา้หน้าทีข่องกลุ่มปญัจวฒันาพลาสตกิ  ด าเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้ง โปรง่ใส ยุตธิรรม และสามารถ
ตรวจสอบได ้ โดยสอดคลอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัคาดหวงั
ใหทุ้กคนรายงานโดยสจุรติถงึการปฏบิตัทิีข่ดัหรอืสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าวใหบ้รษิทัทราบ เพื่อจะได้
ช่วยกนัปรบัปรุงแกไ้ขหรอืด าเนินการ เพื่อใหเ้กดิความถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส และยตุธิรรมต่อไป และตาม
กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์กีารใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูโดยสจุรติแก่หน่วยงานก ากบัดแูล
ดว้ย ซึง่เป็นหลกัการทีบ่รษิทัเหน็ว่าสมควรน ามาใชก้บั บรษิทัดว้ย  

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีนและใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส
หรอืขอ้รอ้งเรยีน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานเกีย่วกบัทรพัยากรบุคคลของบรษิทัไดท้ าหน้าที่
ดแูลและใหค้ าแนะน าตลอดจนสอดสอ่งพฤตกิรรม ความประพฤต ิ และการกระท าต่างๆ ของพนกังานหรอื
เจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง  และผูแ้จง้เรื่องดงักล่าวจะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็นการกระท าดว้ยความ
สจุรติใจ  

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

เมื่อมขีอ้สงสยัหรอืเชื่อหรอืมเีหตุอนัควรเชื่อโดยสจุรติว่ามกีารฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ การ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ นโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิข้อก าหนด หรอืกฎเกณฑต่์างๆ ของบรษิทั 
พนกังานหรอืเจา้หน้าทีค่วรสอบถามหรอืปรกึษาผูบ้งัคบับญัชากอ่นเป็นล าดบัแรก  
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อย่างไรกต็าม หากพนกังานไม่แน่ใจหรอืไม่สะดวกใจทีจ่ะท าเช่นนัน้ พนกังานสามารถแจง้เรื่องไดโ้ดยตรง
ดงันี้ 

 กรณีเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานอื่นหรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป  แจง้เรื่องไดท้ี ่CG Report  
หรอื ส านกังานเลขานุการบรษิทั  หรอื  ส านกังานตรวจสอบภายใน  หรอื คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ 

 กรณีเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื ประธานกรรมการบรหิาร   แจง้เรื่องโดยตรง
ไดท้ี ่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

3. บคุคลผูส้ามารถแจ้งเร่ืองเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม อนัไดแ้ก ่ ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้และเจา้หนี้  คูแ่ขง่ ภาครฐั รวมถงึผูท้ีอ่ยูใ่น
ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทีพ่บเหน็หรอืทราบหรอืสงสยัว่ามกีารกระท าทีฝ่า่ฝืนกฎหมาย ระเบยีบ การ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายระเบยีบปฏบิตั ิ ขอ้ก าหนด หรอืกฎเกณฑต่์างๆ ของบรษิทั  
โดยผูบ้รหิาร และพนกังาน หรอืเจา้หน้าทีข่องกลุ่มบรษิทั  

4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผูแ้จ้งเร่ืองเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

พนกังานหรอืเจา้หน้าทีท่ีแ่จง้เรื่องรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส ใหถ้อ้ยค าหรอืใหข้อ้มลูใดๆ ตามขอบเขตในขอ้ 2. 
ดว้ยความสจุรติใจ ไม่ไดม้เีจตนาในการใหร้า้ยหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูใ้ดหรอืต่อบรษิัท จะไดร้บัการ
คุม้ครองทีเ่หมาะสมจากบรษิทั เช่น ไมม่กีารเปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่ างาน พกังาน 
ขม่ขู ่ รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรอืการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผูน้ัน้ ทัง้นี้ 
ถา้มคีวามจ าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการคุม้ครองบุคคลใดก่อนทีจ่ะด าเนินการตามนโยบายนี้
จนถงึทีส่ดุ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการก่อน 

5. ช่องทางในการแจ้งเร่ืองเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

5.1  CG Report  ของบรษิทั สามารถตดิต่อไดต้ามช่องทางต่อไปนี้  
1)  โทรศพัท ์หมายเลข 02-150-5988  หรอื 034-839-130 ต่อ 153 และ 176 
2)   E-mail   cgreport@pjw.co.th  

5.2  ส านกังานเลขานุการบรษิทั   โดยจดหมาย จดัสง่ทางไปรษณีย ์หรอืยื่นสง่โดยตรง  
- ที ่ ส านกังานเลขานุการบรษิทั  

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)   
เลขที ่28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร   
จงัหวดัสมุทรสาคร  74000 

5.3  ส านกัตรวจสอบภายใน สามารถตดิต่อไดต้ามช่องทางต่อไปนี้  
1)  โทรศพัท ์หมายเลข 02-150-5988 หรอื 034-839130 ต่อ 176 และ 168 
2)  โดยจดหมาย จดัสง่ทางไปรษณีย ์หรอืยื่นสง่โดยตรง โทรศพัท ์

- ที ่ ส านกัตรวจสอบภายใน  
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)   
เลขที ่28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร   
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จงัหวดัสมุทรสาคร  74000 
5.4 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ สามารถตดิต่อไดต้ามช่องทางต่อไปนี้ 

1) E-mail    
- คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ Email : auditcommittee@pjw.co.th 
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ Email : ac-secretary@pjw.co.th  
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ พจิารณาสอบสวนและรายงานต่อ
คณะกรรมบรษิทัต่อไป 

2) จดหมาย จดัสง่ทางไปรษณีย ์หรอืยื่นสง่โดยตรง 
- ที ่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ   

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)   
เลขที ่28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร   
จงัหวดัสมุทรสาคร  74000 

6. กลุ่มบคุคลท่ีเก่ียวข้อง  

กลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในขัน้ตอนการรบัแจง้เรื่องเบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน “เรื่องรอ้งเรยีน” ไดแ้ก ่ 
6.1 ผูแ้จง้ขอ้มลู (Caller or Claimer): ผูแ้จง้ขอ้มลูทางโทรศพัท ์โทรสาร E-mail หรอืจดหมายทัง้จาก

ภายในและภายนอกบรษิทั  
6.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน (Case Coordinator): ผูท้ าหน้าทีร่บัเรื่อง และเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ และเกบ็

ผลสรุปของการด าเนินงาน ไดแ้ก่ CG_Report   ส านกังานเลขานุการบรษิทั ส านกัตรวจสอบภายใน   
6.3 ผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีน (Case Owner): ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูท้ีถู่กรอ้งเรยีน หรอืผูบ้งัคบับญัชา

เหนือขึน้ไปของหน่วยงานทีถู่กรอ้งเรยีน และในกรณีทีผู่ด้แูลเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าวไม่อยู่ปฏบิตังิาน
เป็นระยะยาว ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปของผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าวเป็นผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีน
ตามความหมายของขอ้น้ีแทน  

6.4 ผูด้แูลเรื่องระเบยีบวนิยั (Human Resources, HR): ฝา่ยบรหิารทรพัยากรบุคคล  
6.5 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer, CEO): ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของบรษิทั  
6.6 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ (Audit and Corporate Governance Committee)  
6.7 คณะกรรมการบรษิทั (Board of Director)  

7. ขัน้ตอนการด าเนินการ  

7.1  การลงทะเบยีนและสง่เรื่องต่อไป  

(1)  ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน และก าหนดวนัแจง้ความคบืหน้าของเรือ่งที่
รอ้งเรยีนแก่ผูร้อ้งเรยีน ดงันี้  
(1.1)  กรณีทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทัอย่างรา้ยแรง ใหด้ าเนินการโดยด่วนทีส่ดุ  
(1.2)  กรณีอื่น ใหด้ าเนินการโดยเรว็  
(1.3)  กรณีทีเ่ป็นการสอบถามทัว่ไป เช่น ค าถามเกีย่วกบัราคาหุน้ การจ่ายเงนิปนัผล จะไมม่กีาร

ลงทะเบยีนรบัเรื่อง แต่จะสง่เรื่องใหก้บัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเรือ่งนัน้ๆ โดยตรง เพื่อตอบ
กลบัแก่ผูส้อบถาม  
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(2) ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนลงบนัทกึขอ้มลูจากผูร้อ้งเรยีนดงันี้  
(2.1)  ชื่อผูร้อ้งเรยีน ยกเวน้กรณีทีไ่ม่ไดร้ะบุชื่อ  
(2.2)  วนัทีร่อ้งเรยีน  
(2.3)  ชื่อบุคคล หรอื เหตุการณ์ ทีร่อ้งเรยีน  
(2.4)  ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ  

(3) เมื่อลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีนแลว้ ใหก้ าหนดชัน้ความลบัตามเน้ือหาของเรื่อง (ยกเวน้กรณีทีเ่ป็น
การสอบถามทัว่ไป) และด าเนินการดงันี้  
(3.1)  สง่ไปใหผู้ด้แูลเรื่องรอ้งเรยีนด าเนินการหาขอ้เทจ็จรงิ และสัง่การตามอ านาจหน้าทีท่ีม่ ี 
(3.2)  สง่ส าเนาใหฝ้า่ยบรหิารทรพัยากรบุคคลทราบเบือ้งตน้ เพื่อเตรยีมใหค้ าแนะน าการ

ด าเนินการดา้นระเบยีบวนิยัหรอือื่นๆ  
(3.3) สง่ส าเนาใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบดว้ย   
(3.4)   กรณีเป็นขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วขอ้ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื ประธานกรรมการบรหิาร ให้

สง่ไปทีค่ณะกรรมการตรวจสอบสอบและก ากบัดแูล 

7.2 การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและสัง่การ   

(1) ผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีนด าเนินการหาขอ้เทจ็จรงิ และใหข้อ้แนะน าผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหม้กีารประพฤตหิรอื
ปฏบิตัทิีเ่หมาะสมต่อไป หากตอ้งมกีารลงโทษทางวนิยั สัง่ลงโทษโดยปรกึษากบัฝา่ยบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล เพื่อใหก้ารลงโทษเป็นไปตามมาตรฐานโทษดว้ย และหากผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีนไม่มี
อ านาจสัง่ลงโทษ กใ็หเ้สนอเป็นล าดบัชัน้ไปจนถงึผูม้อี านาจแลว้แต่กรณี และใหส้ง่ผลการหา
ขอ้เทจ็จรงิ การด าเนินการ และการสัง่ลงโทษแลว้แต่กรณีไปใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารโดยผ่าน
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ เพื่อทราบหรอืพจิารณาสัง่การดว้ย  

(2) กรณีเป็นเรื่องรอ้งเรยีนจากผูท้ีไ่ม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดเ้พยีงพอ ใหผู้ด้แูลเรื่อง
รอ้งเรยีนสง่รายงานผลการตรวจสอบขอ้มลูและความเหน็เกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ไปที ่ ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ เพื่อขอแนวทางการด าเนินการทีเ่หมาะสม
ต่อไป หากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเหน็ว่า ไม่สามารถด าเนินการเรื่องรอ้งเรยีนได ้ ขอ้รอ้งเรยีนนัน้
จะถูกปิดเรื่องไป ใหผู้ด้แูลเรื่องรอ้งเรยีนสง่ส าเนาใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนทราบ เพื่อรายงาน
แก่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการดว้ย  

(3) หากผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีนตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้ พบว่าผูถู้กรอ้งเรยีนไมม่คีวามผดิ หรอืเป็นเรื่องที่
เกดิจากความเขา้ใจผดิ หรอืไดใ้หข้อ้แนะน าแกผู่ถู้กรอ้งเรยีนหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหม้กีารประพฤตหิรอื
ปฏบิตัทิีเ่หมาะสมแลว้ และพจิารณาเหน็ว่าควรใหปิ้ดเรื่องโดยไม่มกีารลงโทษใดๆ ใหผู้ด้แูลเรื่อง
รอ้งเรยีนเสนอเรื่องดงักล่าวแก่ผูบ้งัคบับญัชาล าดบัเหนือขึน้ไป 1 ขัน้ เพื่อขออนุมตัปิิดเรื่อง และ
ส าเนาเรื่องใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนเพื่อแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบและรายงานแก่ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารและคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการต่อไป  

(4)  กรณีเป็นขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วขอ้ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื ประธานกรรมการบรหิาร ใหพ้จิารณา
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิโดยคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการและสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาสัง่การ 
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7.3 การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีน และการปรบัปรุงแกไ้ข  

(1) ผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีนด าเนินการตามค าสัง่การของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิทั 
(แลว้แต่กรณี) และใหข้อ้แนะน าใหม้กีารประพฤตหิรอืปฏบิตัทิีเ่หมาะสมต่อไป และแจง้ผลการ
ด าเนินการใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนทราบดว้ย 

(2) ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนแจง้ผลการด าเนินการใหก้บัผูร้อ้งเรยีนทราบ และบนัทกึผลของการ
ด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนไว ้ โดยน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ
ทราบเป็นรายไตรมาส   

(3) ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนตดิตามผลการปรบัปรงุแกไ้ข (ถา้ม)ี และรายงานใหป้ระธานเจา้หน้าที่
บรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการทราบ  

7.4 การรอ้งเรยีนโดยไม่สจุรติหรอืผดิช่องทาง  

การแจง้เรื่องรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส ใหถ้อ้ยค า หรอืใหข้อ้มลูใดๆ ถา้พสิจูน์ไดว้่ากระท าโดยไม่สจุรติ หรอื
ท าผดิช่องทาง ถา้เป็นพนกังานหรอืเจา้หน้าทีข่องกลุ่มบรษิทั  บุคคลนัน้จะไดร้บัโทษทางวนิยัตาม
มาตรฐานโทษดว้ย  แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบรษิทั ไดร้บัความเสยีหาย บรษิทัจะพจิารณา
ด าเนินคดกีบับุคคลนัน้ๆ ดว้ย  

7.5 ความรบัผดิชอบของผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน  ผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีน และ ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 

ในกรณีทีผู่ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนหรอืผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีน ละเลยหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายนี้ ผู้
ประสานงานเรื่องรอ้งเรยีนหรอืผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีน  และผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปของผูล้ะเลย จะตอ้ง
ไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัดว้ย  

 

8. วนัท่ีใช้บงัคบั  

นโยบายนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่ 12 พฤศจกิายน 2557 
 
ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤศจกิายน 2557 
   
 


