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มาตรการต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 
ประกอบดว้ย 

o นโยบายว่าดว้ยการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่  
o นโยบายว่าดว้ยการสนบัสนุนดา้นการเมอืง 
o นโยบายว่าดว้ยการรบัและให ้ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด 
o นโยบายว่าดว้ยการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีนและใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอื

ขอ้รอ้งเรยีน 
   

o นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
 คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าทีห่รอืใชอ้ านาจหน้าที่
โดยมชิอบ การฝา่ฝืนกฎหมาย จรยิธรรม ระเบยีบหรอืนโยบายของบรษิทั เพื่อการแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรได้ ไม่ว่า
จะอยู่ในรปูแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้ค ามัน่สญัญา การเรยีกร้องผลประโยชน์หรอืการข่มขู่ การให้
ผลประโยชน์ และการเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกบัเจ้าหน้าที่ของรฐั หน่วยงานรฐั หน่วยงาน
เอกชนอื่นใดทีท่ าธุรกจิกบับรษิทัไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอืแนะน าธุรกจิใหก้บับรษิทัโดยเฉพาะ เว้นแต่เป็น
กรณีทีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรอืจารตีทางการค้า นัน้ให้กระท า
ได ้

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทั”) ตระหนกัถงึความส าคญัของ
หลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี โดยยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิด้วยความซื่อสตัย ์ สุจรติ โปร่งใสเป็นธรรม รบัผดิชอบและ
ระมดัระวงัภายใต้กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทั จงึมคีวามมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยไม่ยอมรบัการทุจรติคอร์รปัชัน่ใดๆ ทัง้สิ้น 
และก าหนดให้บริษัท บริษทัย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิ ด าเนินการปฏิบตัิตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่ครอบคลุมใหม้กีารปฏบิตัติามในทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหด้ าเนินการหรอืกระท าการใดๆ 
โดยให้ความส าคญักบัความโปร่งใสและค านึงถึงความซื่อสตัย์สุจริตในการติดต่อท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที่ หรือ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อหลกีเลีย่งการด าเนินการ ทีอ่าจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม และขดัแย้งต่อหลกัการบรหิาร
จดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้านการให้สนิบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออ านวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกจิของ
บรษิทั และไดม้กีารก าหนดบทลงโทษทางวนิยัสงูสุดแก่พนกังานทีก่ระท าความผดิดงักล่าว   

เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องทีม่คีวามเสี่ยงสงูกบัการเกดิคอรร์ปัชัน่ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร
และพนกังานทุกระดบัต้องปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

o ของก านลั การเลีย้งรบัรองและค่าใชจ้่าย : การมอบ หรอื รบั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง ให้
เป็นไปตามทีห่ลกัเกณฑน์โยบาย และมตขิองคณะกรรมการจดัการของขวญั เงนิบรจิาค เงนิ
สนบัสนุน และเงนิรบัรอง 

o เงนิบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเงนิสนบัสนุน : การใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนบัสนุนต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนบัสนุนไม่ได้
ถูกน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อ้างในการตดิสนิบน 
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o ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซือ้จดัจา้งกบัภาครฐั : หา้มใหห้รอืรบัสนิบนในการด าเนินธุรกจิ
ทุกชนิด การด าเนินงานของบริษัท และการติดต่องานกบัภาครฐัจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ซื่อสตัย ์และต้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

หากกรรมการบรษิทั ผู้บรหิารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบตัิตามนโยบายน้ี จะต้องได้รบับทลงโทษทางวนิัย 
ทัง้น้ี วธิกีารลงโทษจะขึน้อยู่กบัขอ้เทจ็จรงิ และสถานการณ์แวดล้อม ในขณะเดยีวกนับรษิทั ไม่มนีโยบายลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปัชัน่ แม้ว่าการกระท านัน้ จะท าให้บรษิทั สูญเสยีโอกาสทาง
ธุรกจิกต็าม  

บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัและตดิตามการมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
3 ขอ้ ซึง่ประกอบดว้ย  

1) กระบวนการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีจ่ะ
เกดิการทุจรติคอร์รปัชัน่เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจากการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ประเมนิระดบัความเสี่ยงในด้านโอกาสเกดิและผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น เพื่อน าไปใช้
ทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั ให้สามารถน าไปปฏิบตัิได้อย่าง
มปีระสทิธผิล  

2) แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลเพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรุปได้
ดงัน้ี 

- จดัให้มีการฝึกอบรม ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบันโยบายการ
ก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทัเป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ เพื่อป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปัชัน่ 
รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

- จดัใหม้ชี่องทางการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้่าย หลากหลาย
ช่องทาง และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยมีการก าหนดขัน้ตอนการ
ด าเนินการไวเ้ป็นมาตรฐาน (ใหป้ฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท าผดิหรอืข้อ
รอ้งเรยีน   และใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนของบรษิทั)  

3) แนวทางในการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัและตดิตาม
การมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรปุไดด้งัน้ี 

- ก าหนดให ้ผูบ้รหิารและพนักงาน จดัท าแบบประเมนิเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ และมาตรการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ เป็นประจ าอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้  



Panjawattana Plastic PLC. 
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,  
Amphur Muang, Samutsakhon 74000 
Registration No. 0107554000208 
Tel.  (66) 02-150-5988, 034-839-130 
Fax. (66) 02-150-5987, 034-839-320 
 

  หน้า 3  
  

- ก ำหนดให้ส านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความ
เสีย่ง การก ากบัดแูลกจิการ และใหข้อ้เสนอแนะอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการตรวจสอบทีม่ี
นยัส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ก าหนดให้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดย
น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ และคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัตามล าดบั อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

 
o นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง 

การสนับสนุนด้านการเมอืง หมายถึง การให้เงนิ ทรพัย์สนิ สทิธปิระโยชน์อื่นใด หรอืสถานที่เพื่ออ านวย
ความสะดวก (สถานทีพ่กั สถานทีร่บัรอง สถานทีป่ระชุม สถานที่ชุมนุม) แก่พรรคการเมอืง นักการเมอืง หรอืบุคคลที่
เกีย่วขอ้งทางการเมอืง เพื่อสนบัสนุนนโยบาย การกระท าอนัมคิวร หรอืการกระท าใดที่ขดัต่อกฎหมายรฐัธรรมนูญ ซึ่ง
ส่งผลเสยีต่อชุมชน สงัคม ประเทศ รวมทัง้เพื่อสนับสนุนให้เกดิความแตกแยกในสงัคม ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรอืโดย
ทางอ้อม 

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

- บรษิทัฯ มนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืงโดยจะไม่ให้การสนบัสนุนการด าเนินกจิกรรม หรอืกระท าการ
อนัเป็นการฝกัใฝพ่รรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึง 

- พนักงานมีสิทธิเสรภีาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนูญ แต่
จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนกังาน หรอืน าทรพัย์สนิ อุปกรณ์ เครื่องมอืใดๆ ของบรษิทัฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการใดๆทางการเมอืง 

การบริจาคเพื่อการกศุลและเงินสนับสนุน 
การบรจิาคเพื่อการกุศล ทัง้ในรปูแบบของการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ หรอืในรูปแบบอื่นๆ เช่น การ

ให้ความรู้ หรอืการสละเวลา เป็นต้น บรษิทัสามารถกระท าได้ โดยอาจเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสงัคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมไิดมุ่้งหวงัผลตอบแทนทางธุรกจิ ทัง้น้ี จะต้องด าเนินการตามแนวทาง
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรจิาคเพื่อการกุศลและเงนิสนบัสนุนอย่างเคร่งครดัเงนิสนับสนุนเพื่อการประชาสมัพนัธ์ทางธุรกจิ
และเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่บรษิทั อาจกระท าไดโ้ดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อธุรกจิ ตราสนิคา้ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั 
ทัง้น้ีอาจมีความเสี่ยงเน่ืองจากเป็นการจ่ายเงนิส าหรบัการบรกิารหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวดัผลและติดตาม 
ดงันัน้ จะต้องด าเนินการตามแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรจิาคเพื่อการกุศลและเงนิสนบัสนุนอย่างเคร่งครดั 

การบรจิาคเพื่อการกุศลและเงนิสนับสนุนท าให้บรษิทัเกดิความเสี่ยงต่อการคอร์รปัชัน่ เน่ืองจากกจิกรรม
ดงักล่าวเกี่ยวข้องกบัการใช้จ่ายเงนิโดยไม่มผีลตอบแทนที่มตีวัตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรอืเส้นทางส าหรบัการ
คอรร์ปัชัน่ และเพื่อไม่ใหก้ารบรจิาคเพื่อการกุศลมวีตัถุประสงคแ์อบแฝง ดงันัน้ จะต้องด าเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้
มัน่ใจว่า การบรจิาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคบัรวมทัง้
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัมแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรจิาคเพื่อการกุศลและเงนิสนบัสนุน ดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทัทีป่ระสงคจ์ะใหบ้รษิทัเขา้ร่วมบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเงนิ
สนบัสนุน(“ผูป้ระสงคจ์ะใหบ้รษิทัเขา้ร่วมบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเงนิสนบัสนุน”) จะต้องจดัท าแบบค า
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ขออนุมตักิารบรจิาคเพื่อการกุศลหรอืเงนิสนบัสนุน โดยระบุชื่อผู้รบับรจิาคและหรอืผู้รบัการสนับสนุน 
และวตัถุประสงค์ของการบรจิาคหรอืสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบ เสนอขออนุมตัิจากผู้มี
อ านาจอนุมตัขิองบรษิทั  

2. ผูป้ระสงคจ์ะให้บรษิทัเข้าร่วมบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเงนิสนับสนุน มหีน้าที่ตรวจสอบองค์การกุศล 
มลูนิธต่ิางๆ บรษิทั หา้งรา้นทีบ่รษิทัจะเขา้ร่วมในการบรจิาคเงนิ หรอืเงนิสนบัสนุน ก่อนการน าเสนอผู้
มอี านาจอนุมตั ิดงัน้ี  

2.1 ต้องมัน่ใจว่าการบรจิาคเพื่อการกุศลและเงนิสนบัสนุนจะไม่ถูกน าไปใชเ้ป็นวธิกีารหลกีเลีย่งใน
การใหส้นิบน ตลอดจนต้องด าเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบั  

2.2 ต้องพสิจูน์ไดว้่ามกีารจดักจิกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดงักล่าวจรงิ และมกีารด าเนินการ
เพื่อสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเรจ็ และก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม
อย่างแทจ้รงิหรอืเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR)  

2.3 ต้องพสิจูน์ไดว้่ากจิกรรมดงักล่าวเป็นไปเพื่อการกุศล ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนให้กบับุคคลใด หรอืหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกยีรติคุณตามธรรมเนียม
ปฏบิตัทิ ัว่ไป  

3. หากบรษิทัตรวจพบหรอืไดร้บัแจง้ขอ้มลูจากทางการว่า องคก์ร มลูนิธ ิบรษิทั หา้งรา้น ที่บรษิทับรจิาค 
หรอืใหเ้งนิสนบัสนุน มกีารคอรร์ปัชัน่เกดิขึ้น บรษิทัจะระงบัการบรจิาค หรอืการสนับสนุนกจิกรรมใน
องคก์รหรอื บรษิทันัน้ๆ ในทนัททีีร่บัทราบ  

4. การตดิตามและสอบทานเพื่อให้มัน่ใจว่าการบรจิาคเพื่อการกุศลหรอืการใช้เงนิสนับสนุนไม่ได้กระท า
เพื่อการคอรร์ปัชัน่ เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการก ากบัและตรวจสอบภายใน  

 
o นโยบายว่าด้วยการรบัและการให้ ของขวญั ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชน์อืน่ใด 

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

การรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด 

o การรบัเงินหรือประโยชน์ตอบแทน : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รบัเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตวัจากลกูคา้ คู่คา้ ของบรษิทัหรอืจากบุคคลใดอนัเน่ืองจาก
การท างานในนามบรษิทั 

o การรบัของขวญั :  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน พงึหลกีเลีย่งการรบัของขวญัทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ
และมใิช่ตวัเงนิจากคู่คา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั เวน้แต่ในเทศกาลหรอืประเพณีนิยม 

o การเลี้ยงรบัรองทางธุรกจิ : กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน สามารถรบัการเลี้ยงรบัรองทาง
ธุรกจิได ้เพื่อประโยชน์ในธุรกจิของบรษิทั และพงึหลกีเลี่ยงการรบัเลี้ยงรบัรองในลกัษณะที่เกนิ
กว่าเหตุความสมัพนัธป์กตจิากบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั หรอืจะเป็นคู่คา้ในอนาคต 
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การใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด 

o กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะต้องไม่ใหกู้ห้รอืกูย้มืเงนิหรอืเรีย่ไรเงนิ สิง่ของจากลกูคา้หรอื
ผูท้ าธุรกจิกบับรษิทั เวน้แต่เป็นการกูย้มืเงนิจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิในฐานะของลกูคา้
ของธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิดงักล่าว 

o การเสนอเงิน สิง่จูงใจหรือรางวลั  :  บรษิัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิง่จูงใจของก านัล สทิธิ
ประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ 
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ธุรกจิ ยกเวน้การใหส้ิง่ของ การเลีย้งรบัรองทางธุรกจิในเทศกาลหรอืตามประเพณี
นิยม ส่วนลดการคา้และโครงการส่งเสรมิการขายของบรษิทั 

 
o นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน   และให้ความคุ้มครองผูแ้จ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 

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

7.1 การลงทะเบยีน และส่งเรื่องต่อไป  
7.2 การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและสัง่การ  
7.3 การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีน และการปรบัปรุงแกไ้ข  
7.4 การรอ้งเรยีนโดยไม่สุจรติหรอืผดิช่องทาง  
7.5 ความรบัผดิชอบของผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน ผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีน และ ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 

1. วตัถปุระสงค ์ 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บรษิทั”)  ส่งเสรมิให้ผู้บรหิาร และพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มปญัจวัฒนาพลาสติก  ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัคาดหวงั
ให้ทุกคนรายงานโดยสุจรติถึงการปฏิบตัิที่ขดัหรอืสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าวให้บรษิทัทราบ  เพื่อจะได้
ช่วยกนัปรบัปรุงแกไ้ขหรอืด าเนินการ เพื่อใหเ้กดิความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุตธิรรมต่อไป และตาม
กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์กีารให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจรติแก่หน่วยงานก ากบัดูแล
ดว้ย ซึง่เป็นหลกัการทีบ่รษิทัเหน็ว่าสมควรน ามาใชก้บั บรษิทัดว้ย  
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บรษิทัไดจ้ดัให้มนีโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีนและใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส
หรอืขอ้รอ้งเรยีน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานเกีย่วกบัทรพัยากรบุคคลของบรษิทัไดท้ าหน้าที่
ดแูลและใหค้ าแนะน าตลอดจนสอดส่องพฤตกิรรม ความประพฤต ิ และการกระท าต่างๆ ของพนกังานหรอื
เจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นไปโดยถูกต้อง  และผูแ้จง้เรื่องดงักล่าวจะไดร้บัความคุ้มครอง หากเป็นการกระท าดว้ยความ
สุจรติใจ  

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

เมื่อมขีอ้สงสยัหรอืเชื่อหรอืมเีหตุอนัควรเชื่อโดยสุจรติว่ามกีารฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ การ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ นโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิข้อก าหนด หรอืกฎเกณฑต่์างๆ ของบรษิทั 
พนกังานหรอืเจา้หน้าทีค่วรสอบถามหรอืปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาก่อนเป็นล าดบัแรก  
อย่างไรกต็าม หากพนกังานไม่แน่ใจหรอืไม่สะดวกใจทีจ่ะท าเช่นนัน้ พนกังานสามารถแจง้เรื่องไดโ้ดยตรง
ดงัน้ี 

 กรณีเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานอื่นหรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป  แจง้เรือ่งไดท้ี ่CG Report  
หรอื ส านกังานเลขานุการบรษิทั  หรอื  ส านกังานตรวจสอบภายใน  หรอื คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกจิการ 

 กรณีเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื ประธานกรรมการบรหิาร   แจง้เรือ่งโดยตรง
ไดท้ี ่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

3. บุคคลผูส้ามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม อนัได้แก่ ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่ค้าและเจา้หน้ี  คู่แข่ง ภาครฐั รวมถงึผูท้ีอ่ยูใ่น
ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทีพ่บเหน็หรอืทราบหรอืสงสยัว่ามกีารกระท าทีฝ่า่ฝืนกฎหมาย ระเบยีบ การ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายระเบยีบปฏบิตั ิ ขอ้ก าหนด หรอืกฎเกณฑต่์างๆ ของบรษิทั  
โดยผูบ้รหิาร และพนกังาน หรอืเจา้หน้าทีข่องกลุ่มบรษิทั  

4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผูแ้จ้งเรื่องเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

พนกังานหรอืเจา้หน้าทีท่ี่แจง้เรื่องรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส ใหถ้้อยค าหรอืใหข้อ้มลูใดๆ ตามขอบเขตในขอ้ 2. 
ดว้ยความสุจรติใจ ไม่ไดม้เีจตนาในการใหร้้ายหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูใ้ดหรอืต่อบรษิัท จะไดร้บัการ
คุม้ครองทีเ่หมาะสมจากบรษิทั เช่น ไม่มกีารเปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่ างาน พกังาน 
ข่มขู ่ รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรอืการอื่นใดที่มลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผูน้ัน้ ทัง้น้ี 
ถ้ามคีวามจ าเป็นต้องมกีารเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการคุม้ครองบุคคลใดก่อนทีจ่ะด าเนินการตามนโยบายน้ี
จนถงึทีสุ่ด จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการก่อน 

5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 

5.1 CG Report ของบรษิทั สามารถตดิต่อไดต้ามช่องทางต่อไปน้ี  
1)  โทรศพัท ์หมายเลข 02-150-5988 หรอื 034-839-130 ต่อ 153 และ 176 
2)   E-mail   cgreport@pjw.co.th  
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5.2 ส านกังานเลขานุการบรษิทั   โดยจดหมาย จดัส่งทางไปรษณีย ์หรอืยื่นส่งโดยตรง  
- ที ่ ส านกังานเลขานุการบรษิทั  

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

5.3 ส านกัตรวจสอบภายใน สามารถตดิต่อไดต้ามช่องทางต่อไปน้ี  
1)  โทรศพัท ์หมายเลข 02-150-5988 หรอื 034-839130 ต่อ 176 และ 168 
2)  โดยจดหมาย จดัส่งทางไปรษณีย ์หรอืยื่นส่งโดยตรง โทรศพัท์ 

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

5.4 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ สามารถตดิต่อไดต้ามช่องทางต่อไปน้ี 
1) E-mail    

- คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ Email : taxspecialist2007@yahoo.co.th 
 โทรศพัท ์หมายเลข 02-514-4334 
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ Email : ac-secretary@pjw.co.th  
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ พจิารณาสอบสวนและรายงานต่อ
คณะกรรมบรษิทัต่อไป 

2) จดหมาย จดัส่งทางไปรษณีย ์หรอืยื่นส่งโดยตรง 
- ที ่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ   

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

6. กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

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

ภายในและภายนอกบรษิทั  
6.2 ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน (Case Coordinator): ผูท้ าหน้าทีร่บัเรื่อง และเกบ็ขอ้มลูเบื้องต้น 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  

mailto:taxspecialist2007@yahoo.co.th
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6.5 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer, CEO): ผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดของบรษิทั  
6.6 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ (Audit and Corporate Governance Committee)  
6.7 คณะกรรมการบรษิทั (Board of Director)  

7. ขัน้ตอนการด าเนินการ  

7.1  การลงทะเบยีนและส่งเรือ่งต่อไป  

(1)  ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน และก าหนดวนัแจง้ความคบืหน้าของเรื่องที่
รอ้งเรยีนแก่ผูร้อ้งเรยีน ดงัน้ี  
(1.1)  กรณีทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทัอย่างรา้ยแรง ใหด้ าเนินการโดยด่วนทีสุ่ด  
(1.2)  กรณีอื่น ใหด้ าเนินการโดยเรว็  
(1.3)  กรณีทีเ่ป็นการสอบถามทัว่ไป เช่น ค าถามเกี่ยวกบัราคาหุ้น การจ่ายเงนิปนัผล จะไม่มกีาร

ลงทะเบยีนรบัเรื่อง แต่จะส่งเรื่องให้กบัหน่วยงานที่รบัผดิชอบเรื่องนัน้ๆ โดยตรง  เพื่อตอบ
กลบัแก่ผูส้อบถาม  

(2) ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนลงบนัทกึขอ้มลูจากผูร้อ้งเรยีนดงัน้ี  
(2.1)  ชื่อผูร้อ้งเรยีน ยกเวน้กรณีทีไ่ม่ไดร้ะบุชื่อ  
(2.2)  วนัทีร่อ้งเรยีน  
(2.3)  ชื่อบุคคล หรอื เหตุการณ์ ทีร่อ้งเรยีน  
(2.4)  ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ  

(3) เมื่อลงทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีนแลว้ ใหก้ าหนดชัน้ความลบัตามเน้ือหาของเรื่อง  (ยกเว้นกรณีที่เป็น
การสอบถามทัว่ไป) และด าเนินการดงัน้ี  
(3.1)  ส่งไปใหผู้ด้แูลเรื่องรอ้งเรยีนด าเนินการหาขอ้เทจ็จรงิ และสัง่การตามอ านาจหน้าทีท่ีม่ ี 
(3.2)  ส่งส าเนาให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทราบเบื้องต้น เพื่อเตรียมให้ค าแนะน าการ

ด าเนินการดา้นระเบยีบวนิยัหรอือื่นๆ  
(3.3) ส่งส าเนาใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบ   
(3.4)   กรณีเป็นขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วขอ้ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื ประธานกรรมการบรหิาร ให้

ส่งไปทีค่ณะกรรมการตรวจสอบสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

7.2 การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและสัง่การ   

(1) ผูด้แูลเรื่องร้องเรยีนด าเนินการหาข้อเทจ็จรงิ และให้ข้อแนะน าผู้ที่เกี่ยวข้องให้มกีารประพฤติหรอื
ปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัย สัง่ลงโทษโดยปรึกษากบัฝ่ายบริหาร
ทรพัยากรบุคคล เพื่อใหก้ารลงโทษเป็นไปตามมาตรฐานโทษดว้ย และหากผู้ดูแลเรื่องร้องเรยีนไม่มี
อ านาจสัง่ลงโทษ ก็ให้เสนอเป็นล าดบัชัน้ไปจนถึงผู้มีอ านาจแล้วแต่กรณี และให้ส่งผลการหา
ข้อเทจ็จรงิ การด าเนินการ และการสัง่ลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารโดยผ่าน
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ เพื่อทราบหรอืพจิารณาสัง่การดว้ย  
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(2) กรณีเป็นเรื่องรอ้งเรยีนจากผูท้ีไ่ม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดเ้พยีงพอ ใหผู้ด้แูลเรื่อง
รอ้งเรยีนส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มลูและความเหน็เกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ไปที ่ ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ เพือ่ขอแนวทางการด าเนินการทีเ่หมาะสม
ต่อไป หากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเหน็ว่า ไม่สามารถด าเนินการเรื่องรอ้งเรยีนได ้ ขอ้รอ้งเรยีนนัน้
จะถูกปิดเรื่องไป ใหผู้ด้แูลเรื่องรอ้งเรยีนส่งส าเนาใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนทราบ เพื่อรายงาน
แก่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

(3) หากผูดู้แลเรื่องรอ้งเรยีนตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้ พบว่าผูถู้กรอ้งเรยีนไม่มคีวามผดิ หรอืเป็นเรื่องที่
เกดิจากความเขา้ใจผดิ หรอืไดใ้หข้อ้แนะน าแก่ผูถู้กรอ้งเรยีนหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหม้กีารประพฤตหิรอื
ปฏบิตัทิีเ่หมาะสมแลว้ และพจิารณาเหน็ว่าควรใหปิ้ดเรื่องโดยไม่มกีารลงโทษใดๆ ใหผู้ด้แูลเรื่อง
รอ้งเรยีนเสนอเรื่องดงักล่าวแก่ผูบ้งัคบับญัชาล าดบัเหนือขึน้ไป 1 ขัน้ เพื่อขออนุมตัปิิดเรือ่ง และ
ส าเนาเรื่องใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนเพื่อแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบและรายงานแก่ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารและคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการต่อไป  

(4)  กรณีเป็นขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วขอ้ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื ประธานกรรมการบรหิาร ใหพ้จิารณา
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิโดยคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการและส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาสัง่การ 

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) ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข (ถ้าม)ี และรายงานใหป้ระธานเจา้หน้าที่
บรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการทราบ  

7.4 การรอ้งเรยีนโดยไม่สุจรติหรอืผดิช่องทาง  

การแจง้เรื่องรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส ใหถ้อ้ยค า หรอืใหข้อ้มลูใดๆ ถ้าพสิจูน์ไดว้่ากระท าโดยไม่สุจรติ หรอื
ท าผดิช่องทาง ถ้าเป็นพนกังานหรอืเจา้หน้าทีข่องกลุ่มบรษิทั  บุคคลนัน้จะได้รบัโทษทางวนิยัตาม
มาตรฐานโทษดว้ย  แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบรษิทั ไดร้บัความเสยีหาย บรษิทัจะพจิารณา
ด าเนินคดกีบับุคคลนัน้ๆ ดว้ย  

7.5 ความรบัผดิชอบของผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีน ผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีน และ ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 

ในกรณีทีผู่ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนหรอืผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีน ละเลยหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายน้ี ผู้
ประสานงานเรื่องรอ้งเรยีนหรอืผูด้แูลเรื่องรอ้งเรยีน  และผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปของผูล้ะเลย จะต้อง
ไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัดว้ย  
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8. วนัท่ีใช้บงัคบั  

ระเบยีบน้ีอนุมตัเิมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2556  
ทบทวนทุกปี ล่าสุดทบทวนและปรบัปรุงครัง้ที ่5 และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2561  
   
 
 
 
………………………………………………. 

 
 
 
………………………………………………. 

(ดร.ด าร ิ สุโขธนงั) (นายสาธติ  เหมมณฑารพ) 
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