มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

อนุมตั ิ เมือ่ วันที ่ 13 พฤศจิ กายน 2556
ทบทวนทุกปี ล่าสุดครังที
้ ่ 7 และมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
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มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ประกอบด้วย
o
o
o
o

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
นโยบายว่าด้วยการรับและให้ ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด
นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน

o นโยบายว่าด้วยการต่อต้ านทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
คอร์รปั ชัน่ (Corruption) หมายถึง การปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั ใิ นตาแหน่งหน้าทีห่ รือใช้อานาจหน้าที่
โดยมิชอบ การฝ่ าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษทั เพื่อการแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้ ไม่ว่า
จะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คามันสั
่ ญญา การเรียกร้องผลประโยชน์หรือการข่ มขู่ การให้
ผลประโยชน์ และการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นกับเจ้าหน้ าที่ของรัฐ หน่ วยงานรัฐ หน่ วยงาน
เอกชนอื่นใดทีท่ าธุรกิจกับบริษทั ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือแนะนาธุรกิจให้กบั บริษทั โดยเฉพาะ เว้นแต่เป็ น
กรณีทก่ี ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ หรือจารีตทางการค้า นัน้ ให้กระทา
ได้
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) ตระหนักถึงความสาคัญของ
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็ นธรรม รับผิดชอบและ
ระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั จึงมีความมุ่งมันในการต่
่
อต้ านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันใดๆ
่
ทัง้ สิน้
และกาหนดให้บริษัท บริษัท ย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ ดาเนินการปฏิบตั ิตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ครอบคลุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามในทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ดาเนินการหรือกระทาการใดๆ
โดยให้ค วามสาคัญ กับ ความโปร่ง ใสและค านึ งถึงความซื่อ สัต ย์สุจ ริต ในการติด ต่ อ ท าธุ ร กรรมกับ เจ้าหน้ าที่ หรือ
หน่ วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลีย่ งการดาเนินการ ทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหาร
จัดการที่ดี รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่ างๆ ต่ อเจ้าหน้าที่เพื่ออานวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ ทางธุรกิจของ
บริษทั และได้มกี ารกาหนดบทลงโทษทางวินยั สูงสุดแก่พนักงานทีก่ ระทาความผิดดังกล่าว
เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่องทีม่ คี วามเสีย่ งสูงกับการเกิดคอร์รปั ชัน่ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
o ของกานัล การเลีย้ งรับรองและค่าใช้จ่าย : การมอบ หรือ รับ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง ให้
เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการจัดการของขวัญ เงินบริจาค เงินสนับสนุน และเงินรับรอง
o เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน : การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้อง
เป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมันใจว่
่ าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้
ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
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o ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ : ห้ามให้หรือรับสินบนในการดาเนินธุรกิจ
ทุ กชนิ ด การดาเนิ น งานของบริษัท และการติด ต่ องานกับ ภาครัฐจะต้องเป็ น ไปอย่ างโปร่งใส
ซื่อสัตย์ และต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
หากกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้ จะต้องได้รบั บทลงโทษทางวินัย
ทัง้ นี้ วิธกี ารลงโทษจะขึน้ อยู่กบั ข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม ในขณะเดียวกันบริษทั ไม่มนี โยบายลดตาแหน่ ง
ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน่ แม้ว่าการกระทานัน้ จะทาให้บริษทั สูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจก็ตาม
บริษทั ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้ องกันและติดตามการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่
3 ข้อ ซึง่ ประกอบด้วย
1) กระบวนการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั กาหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดการทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยระบุเหตุการณ์ ท่มี คี วามเสีย่ งจากการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ประเมินระดับความเสีย่ งในด้านโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ เพื่อนาไปใช้
ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ให้สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
มีประสิทธิผล
2) แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกากับดูแลเพื่อป้ องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริต คอร์รปั ชัน่ สรุปได้
ดังนี้
-

จัดให้มีการฝึ กอบรม ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษัทเป็ น
ประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

-

จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งที่
ครอบคลุมระบบงานสาคัญ ต่ างๆ เพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุ จริตคอร์รปั ชัน่
รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขทีเ่ หมาะสม

-

จัดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียนทีส่ ามารถเข้าถึงได้ง่าย หลากหลาย
ช่อ งทาง และให้ค วามคุ้ม ครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ ข้อ ร้อ งเรีย น โดยมีก ารก าหนดขัน้ ตอนการ
ดาเนินการไว้เป็ นมาตรฐาน (ให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อ
ร้องเรียน และให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษทั )

3) แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้ องกันและติดตาม
การมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สรุปได้ดงั นี้
-

กาหนดให้ ผูบ้ ริหารและพนักงาน จัดทาแบบประเมินเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ เป็ นประจาอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
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-

กำหนดให้ สานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าทีต่ รวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความ
เสีย่ ง การกากับดูแลกิจการ และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบทีม่ ี
นัยสาคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

-

กาหนดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชันอย่
่ างสม่าเสมอ โดย
นาเสนอผลการประเมินต่ อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ

o นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
การสนับสนุ นด้านการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สนิ สิทธิประโยชน์อ่นื ใด หรือสถานที่เพื่ออานวย
ความสะดวก (สถานทีพ่ กั สถานทีร่ บั รอง สถานทีป่ ระชุม สถานทีช่ ุมนุ ม) แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่
เกีย่ วข้องทางการเมือง เพื่อสนับสนุ นนโยบาย การกระทาอันมิควร หรือการกระทาใดทีข่ ดั ต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึง่
ส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทัง้ เพื่อสนับสนุ นให้เกิดความแตกแยกในสังคม ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) มีนโยบาย
- บริษทั ฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมืองโดยจะไม่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม หรือกระทาการ
อันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
- พนักงานมีสทิ ธิเสรีภ าพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญ ญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญ แต่
จะต้องไม่แอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรือนาทรัพย์สนิ อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษทั ฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินการใดๆทางการเมือง

การบริ จาคเพื่อการกุศลและเงิ นสนับสนุน
การบริจาคเพื่อการกุศล ทัง้ ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ เช่น การ
ให้ค วามรู้ หรือ การสละเวลา เป็ น ต้น บริษัท สามารถกระท าได้ โดยอาจเป็ น ส่วนหนึ่ ง ในกิจกรรมตอบแทนสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ ทัง้ นี้ จะต้องดาเนินการตามแนวทาง
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุ นอย่างเคร่งครัดเงินสนับสนุ นเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้แก่บริษทั อาจกระทาได้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษทั
ทัง้ นี้อาจมีความเสีย่ งเนื่องจากเป็ นการจ่ายเงินสาหรับการบริการหรือผลประโยชน์ ท่ยี ากต่ อการวัดผลและติดตาม
ดังนัน้ จะต้องดาเนินการตามแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุ นอย่างเคร่งครัด
การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุ นทาให้บริษัทเกิดความเสีย่ งต่อการคอร์รปั ชัน่ เนื่องจากกิจกรรม
ดังกล่าวเกีย่ วข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มผี ลตอบแทนทีม่ ตี วั ตน และอาจจะใช้เป็ นข้ออ้างหรือเส้นทางสาหรับการ
คอร์รปั ชัน่ และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวตั ถุประสงค์แอบแฝง ดังนัน้ จะต้องดาเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้
มันใจว่
่ า การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุ นเป็ น ไปอย่างโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้บงั คับรวมทัง้
ข้อบังคับของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั มีแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ทีป่ ระสงค์จะให้บริษทั เข้าร่วมบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงิน
สนับสนุ น(“ผูป้ ระสงค์จะให้บริษทั เข้าร่วมบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน”) จะต้องจัดทาแบบคา
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ขออนุ มตั กิ ารบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุ น โดยระบุช่อื ผูร้ บั บริจาคและหรือผูร้ บั การสนับสนุ น
และวัตถุ ประสงค์ของการบริจาคหรือสนับสนุ น พร้อมแนบเอกสารประกอบ เสนอขออนุ มตั ิจากผู้มี
อานาจอนุมตั ขิ องบริษทั
2. ผูป้ ระสงค์จะให้บริษทั เข้าร่วมบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุ น มีหน้าที่ตรวจสอบองค์การกุศล
มูลนิธติ ่างๆ บริษทั ห้างร้านทีบ่ ริษทั จะเข้าร่วมในการบริจาคเงิน หรือเงินสนับสนุ น ก่อนการนาเสนอผู้
มีอานาจอนุมตั ิ ดังนี้
2.1 ต้องมันใจว่
่ าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนจะไม่ถูกนาไปใช้เป็ นวิธกี ารหลีกเลีย่ งใน
การให้สนิ บน ตลอดจนต้องดาเนินการอย่างโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
2.2 ต้องพิสจู น์ได้ว่ามีการจัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
อย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR)
2.3 ต้องพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็ นไปเพื่อการกุศล ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรือหน่ วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียม
ปฏิบตั ทิ วไป
ั่
3. หากบริษทั ตรวจพบหรือได้รบั แจ้งข้อมูลจากทางการว่า องค์กร มูลนิธิ บริษทั ห้างร้าน ทีบ่ ริษทั บริจาค
หรือให้เงินสนับสนุ น มีการคอร์รปั ชันเกิ
่ ดขึน้ บริษทั จะระงับการบริจาค หรือการสนับสนุ นกิจกรรมใน
องค์กรหรือ บริษทั นัน้ ๆ ในทันทีทร่ี บั ทราบ
4. การติดตามและสอบทานเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการใช้เงินสนับสนุ นไม่ได้กระทา
เพื่อการคอร์รปั ชัน่ เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการกากับและตรวจสอบภายใน

o นโยบายว่าด้วยการรับและการให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อืน่ ใด
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) มีนโยบาย
การรับของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด
o การรับ เงิน หรือ ประโยชน์ ต อบแทน : กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนั ก งาน ต้ อ งไม่ ร ับ เงิน หรือ
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่คา้ ของบริษทั หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจาก
การทางานในนามบริษทั
o การรับของขวัญ : กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลีย่ งการรับของขวัญทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน
และมิใช่ตวั เงินจากคู่คา้ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
o การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทาง
ธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท และพึงหลีกเลีย่ งการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกิน
กว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั หรือจะเป็ นคู่คา้ ในอนาคต

หน้า 4

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

การให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด
o กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กหู้ รือกูย้ มื เงินหรือเรีย่ ไรเงิน สิง่ ของจากลูกค้าหรือ
ผูท้ าธุรกิจกับบริษทั
เว้นแต่เป็ นการกูย้ มื เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้า
ของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว
o การเสนอเงิน สิ่งจู ง ใจหรือ รางวัล : บริษัท ไม่ มีน โยบายเสนอเงิน สิ่ง จูง ใจของก านั ล สิท ธิ
ประโยชน์ พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่ วยงานภายนอกหรือบุ คคลใดๆ
เพื่อให้ได้มาซึง่ ธุรกิจ ยกเว้นการให้สงิ่ ของ การเลีย้ งรับรองทางธุรกิจในเทศกาลหรือตามประเพณี
นิยม ส่วนลดการค้าและโครงการส่งเสริมการขายของบริษทั

o นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เรือ่ ง
1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
3. บุคคลผูส้ ามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
4. การให้ความคุม้ ครองบุคคลผูแ้ จ้งเรื่องเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
6. กลุ่มบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ขัน้ ตอนดาเนินการ
7.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่องต่อไป
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสังการ
่
7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผูร้ อ้ งเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
7.4 การร้องเรียนโดยไม่สจุ ริตหรือผิดช่องทาง
7.5 ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน ผูด้ แู ลเรื่องร้องเรียน และ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป
1. วัตถุประสงค์
บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงาน
หรือเจ้าหน้ าที่ข องกลุ่ ม ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก ดาเนิ น ธุ รกิจอย่ างถู ก ต้อ ง โปร่ง ใส ยุ ติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และบริษทั คาดหวัง
ให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบตั ิท่ขี ดั หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อจะได้
ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดาเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุตธิ รรมต่อไป และตาม
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มกี ารให้ความคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยสุจริตแก่หน่ วยงานกากับดูแล
ด้วย ซึง่ เป็ นหลักการทีบ่ ริษทั เห็นว่าสมควรนามาใช้กบั บริษทั ด้วย
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บริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูบ้ งั คับบัญชาและหน่วยงานเกีย่ วกับทรัพยากรบุคคลของบริษทั ได้ทาหน้าที่
ดูแลและให้คาแนะนาตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทาต่างๆ ของพนักงานหรือ
เจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็ นไปโดยถูกต้อง และผูแ้ จ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รบั ความคุม้ ครอง หากเป็ นการกระทาด้วยความ
สุจริตใจ

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
เมื่อมีขอ้ สงสัยหรือเชื่อหรือมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ การ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกาหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษทั
พนักงานหรือเจ้าหน้าทีค่ วรสอบถามหรือปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาก่อนเป็ นลาดับแรก
อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่แน่ ใจหรือไม่สะดวกใจที่จะทาเช่นนัน้ พนักงานสามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรง
ดังนี้

− กรณีเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงานอื่นหรือเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป แจ้งเรื่องได้ท่ี CG Report
หรือ สานักงานเลขานุ การบริษทั หรือ สานักงานตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ

− กรณีเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งเรื่องโดยตรง
ได้ท่ี คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ

3. บุคคลผูส้ ามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ และเจ้าหนี้ คูแ่ ข่ง ภาครัฐ รวมถึงผูท้ อ่ี ยูใ่ น
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทีพ่ บเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่ามีการกระทาทีฝ่ ่ าฝืนกฎหมาย ระเบียบ การ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกาหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษทั
โดยผูบ้ ริหาร และพนักงาน หรือเจ้าหน้าทีข่ องกลุ่มบริษทั

4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผูแ้ จ้งเรื่องเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
พนักงานหรือเจ้าหน้าทีท่ แ่ี จ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยคาหรือให้ขอ้ มูลใดๆ ตามขอบเขตในข้อ 2.
ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มเี จตนาในการให้รา้ ยหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผใู้ ดหรือต่อบริษัท จะได้รบั การ
คุม้ ครองทีเ่ หมาะสมจากบริษทั เช่น ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีท่ างาน พักงาน
ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูน้ นั ้ ทัง้ นี้
ถ้ามีความจาเป็ นต้องมีการเปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกการคุม้ ครองบุคคลใดก่อนทีจ่ ะดาเนินการตามนโยบายนี้
จนถึงทีส่ ดุ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการก่อน

5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน
5.1 CG Report ของบริษทั สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1) โทรศัพท์ หมายเลข 02-150-5988 หรือ 034-839-130 ต่อ 153 และ 176
2) E-mail cgreport@pjw.co.th
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5.2 สานักงานเลขานุการบริษทั โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง
- ที่ สานักงานเลขานุการบริษทั
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
5.3 สานักตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1) โทรศัพท์ หมายเลข 02-150-5988 หรือ 034-839130 ต่อ 176 และ 168
2) โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง โทรศัพท์
- ที่ สานักตรวจสอบภายใน
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
5.4 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1) E-mail
- คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ Email : taxspecialist2007@yahoo.co.th
โทรศัพท์ หมายเลข 02-514-4334
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ Email : ac-secretary@pjw.co.th
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ พิจารณาสอบสวนและรายงานต่อ
คณะกรรมบริษทั ต่อไป
2) จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง
- ที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในขัน้ ตอนการรับแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน “เรื่องร้องเรียน” ได้แก่
6.1 ผู้แ จ้งข้อ มูล (Caller or Claimer): ผู้แ จ้งข้อ มูลทางโทรศัพ ท์ โทรสาร E-mail หรือ จดหมายทัง้ จาก
ภายในและภายนอกบริษทั
6.2 ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน (Case Coordinator): ผูท้ าหน้าทีร่ บั เรื่อง และเก็บข้อมูลเบือ้ งต้น และเก็บ
ผลสรุปของการดาเนินงาน ได้แก่ CG Report สานักงานเลขานุการบริษทั สานักตรวจสอบภายใน
6.3 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน (Case Owner): ผู้บงั คับบัญชาโดยตรงของผู้ท่ถี ูกร้องเรียน หรือผู้บงั คับบัญชา
เหนือขึน้ ไปของหน่ วยงานที่ถูกร้องเรียน และในกรณีท่ผี ู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่อยู่ปฏิบตั ิงาน
เป็ นระยะยาว ให้ผู้บงั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปของผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็ นผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน
ตามความหมายของข้อนี้แทน
6.4 ผูด้ แู ลเรื่องระเบียบวินยั (Human Resources, HR): ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
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6.5
6.6
6.7

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (Chief Executive Officer, CEO): ผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ (Audit and Corporate Governance Committee)
คณะกรรมการบริษทั (Board of Director)

7. ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
7.1 การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป
(1) ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และกาหนดวันแจ้งความคืบหน้าของเรื่องที่
ร้องเรียนแก่ผรู้ อ้ งเรียน ดังนี้
(1.1) กรณีทม่ี ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษทั อย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการโดยด่วนทีส่ ดุ
(1.2) กรณีอ่นื ให้ดาเนินการโดยเร็ว
(1.3) กรณีท่เี ป็ นการสอบถามทัวไป
่ เช่น คาถามเกีย่ วกับราคาหุน้ การจ่ายเงินปั นผล จะไม่มกี าร
ลงทะเบียนรับเรื่อง แต่จะส่งเรื่องให้กบั หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบเรื่องนัน้ ๆ โดยตรง เพื่อตอบ
กลับแก่ผสู้ อบถาม
(2) ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนลงบันทึกข้อมูลจากผูร้ อ้ งเรียนดังนี้
(2.1) ชื่อผูร้ อ้ งเรียน ยกเว้นกรณีทไ่ี ม่ได้ระบุช่อื
(2.2) วันทีร่ อ้ งเรียน
(2.3) ชื่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ ทีร่ อ้ งเรียน
(2.4) ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ
(3) เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กาหนดชัน้ ความลับตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเว้นกรณีทเ่ี ป็ น
การสอบถามทัวไป)
่ และดาเนินการดังนี้
(3.1) ส่งไปให้ผดู้ แู ลเรื่องร้องเรียนดาเนินการหาข้อเท็จจริง และสังการตามอ
่
านาจหน้าทีท่ ม่ี ี
(3.2) ส่ ง ส าเนาให้ ฝ่ ายบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลทราบเบื้อ งต้ น เพื่ อ เตรีย มให้ ค าแนะน าการ
ดาเนินการด้านระเบียบวินยั หรืออื่นๆ
(3.3) ส่งสาเนาให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทราบ
(3.4) กรณีเป็ นข้อร้องเรียนเกีย่ วข้อง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร ให้
ส่งไปทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบสอบและกากับดูแลกิจการ
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสังการ
่
(1) ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนดาเนินการหาข้อเท็จจริง และให้ขอ้ แนะนาผู้ท่เี กีย่ วข้องให้มกี ารประพฤติหรือ
ปฏิบ ัติท่ีเหมาะสมต่ อ ไป หากต้อ งมีก ารลงโทษทางวินั ย สังลงโทษโดยปรึ
่
ก ษากับ ฝ่ ายบริห าร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็ นไปตามมาตรฐานโทษด้วย และหากผูด้ แู ลเรื่องร้องเรียนไม่มี
อ านาจสังลงโทษ
่
ก็ให้เสนอเป็ น ลาดับ ชัน้ ไปจนถึงผู้มีอ านาจแล้ว แต่ ก รณี และให้ส่งผลการหา
ข้อเท็จจริง การดาเนินการ และการสังลงโทษแล้
่
วแต่กรณีไปให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยผ่าน
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ เพื่อทราบหรือพิจารณาสังการด้
่
วย
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(2) กรณีเป็ นเรื่องร้องเรียนจากผูท้ ไ่ี ม่ระบุช่อื และไม่สามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้เพียงพอ ให้ผดู้ แู ลเรื่อง
ร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและความเห็นเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียนนัน้ ไปที่ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ เพื่อขอแนวทางการดาเนินการทีเ่ หมาะสม
ต่อไป หากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเห็นว่า ไม่สามารถดาเนินการเรื่องร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนัน้
จะถูกปิ ดเรื่องไป ให้ผดู้ แู ลเรื่องร้องเรียนส่งสาเนาให้ผปู้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ เพื่อรายงาน
แก่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
(3) หากผูด้ แู ลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผูถ้ ูกร้องเรียนไม่มคี วามผิด หรือเป็ นเรื่องที่
เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ขอ้ แนะนาแก่ผถู้ ูกร้องเรียนหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้มกี ารประพฤติหรือ
ปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มกี ารลงโทษใดๆ ให้ผดู้ แู ลเรื่อง
ร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผบู้ งั คับบัญชาลาดับเหนือขึน้ ไป 1 ขัน้ เพื่อขออนุมตั ปิ ิ ดเรื่อง และ
สาเนาเรื่องให้ผปู้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนเพื่อแจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบและรายงานแก่ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการต่อไป
(4) กรณีเป็ นข้อร้องเรียนเกีย่ วข้อง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร ให้พจิ ารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาสังการ
่
7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผูร้ อ้ งเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
(1) ผูด้ แู ลเรื่องร้องเรียนดาเนินการตามคาสังการของประธานเจ้
่
าหน้าทีบ่ ริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั
(แล้วแต่ กรณี ) และให้ข้อแนะนาให้มีก ารประพฤติห รือ ปฏิบ ัติท่ีเหมาะสมต่ อ ไป และแจ้งผลการ
ดาเนินการให้ผปู้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนทราบด้วย
(2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนแจ้ง ผลการดาเนินการให้กบั ผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึกผลของการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไว้ โดยนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ทราบเป็ นรายไตรมาส
(3) ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการทราบ
7.4 การร้องเรียนโดยไม่สจุ ริตหรือผิดช่องทาง
การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคา หรือให้ขอ้ มูลใดๆ ถ้าพิสจู น์ได้ว่ากระทาโดยไม่สุจริต หรือ
ทาผิดช่ องทาง ถ้าเป็ น พนักงานหรือเจ้าหน้ าที่ข องกลุ่ม บริษัท บุ ค คลนัน้ จะได้ รบั โทษทางวินัยตาม
มาตรฐานโทษด้วย แต่ ห ากเป็ นบุ คคลภายนอก และบริษัท ได้รบั ความเสีย หาย บริษัท จะพิจารณา
ดาเนินคดีกบั บุคคลนัน้ ๆ ด้วย
7.5 ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน ผูด้ แู ลเรื่องร้องเรียน และ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป
ในกรณี ท่ีผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนหรือ ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน ละเลยหรือไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ ผู้
ประสานงานเรื่องร้องเรียนหรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปของผู้ละเลย จะต้อง
ได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ด้วย
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8. การพิ จารณาโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย
- ในกรณีท่พี สิ จู น์ ได้ว่ากรรมการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายให้คณะกรรมการสอบสวน พิจารณาโทษ
โดยพิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมตามความ เหมาะสมในแต่ละกรณี และให้รายงานผลการ
สอบสวนรวมถึงการพิจารณาโทษให้คณะกรรมการบริษัท (โดยยกเว้นกรรมการที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบาย)
ทัง้ นี้หากการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็ นการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมายให้รบั โทษตามทีก่ ฎหมายกาหนด
- หากผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฎิบตั ติ ามนโยบายนี้จะมีโทษจะมีโทษทางวินยั ซึง่ วิธกี าร
ลงโทษขึน้ อยู่กบั ข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม ทัง้ นี้หากการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็ นการ
กระทาผิดกฎหมายให้รบั โทษตามทีก่ ฎหมายกาหนด

9. การอบรมและการสื่อสาร
บริษทั จัดให้มกี ารสือ่ สารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึงช่องการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนให้บุคคลภายในบริษัทรับทราบผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่
งานอบรมหรือสัมมนา การติดประกาศบอร์ดประชาสัมพัน ธ์ ระบบ Information อีเมล์ เว็ปไซต์ของบริษัท เป็ นต้น
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ และตระหนักในหน้าทีท่ ต่ี อ้ งปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
อย่างจริงจัง
บริษัท สื่อ สารและเผยแพร่น โยบายการต่ อ ต้านทุ จริต คอร์รปั ชัน่ รวมถึงช่ องทางการแจ้งเบาะแสหรือ ข้อ
ร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ตลอดจนตัวแทนทางธุรกิจ คูค้ า้ ทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องและผูม้ ี ส่วนได้
เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษทั รายงานประจาประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี เป็ นต้น เพื่อ
สร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยดึ มันในมาตรฐานความรั
่
บผิดชอบต่อสังคมเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
เช่นเดียวกับบริษทั

10. วันที่ใช้บงั คับ
ระเบียบนี้อนุมตั เิ มื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
ทบทวนทุกปี ล่าสุดทบทวนและปรับปรุงครัง้ ที่ 7 และมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

……………………………………………….

……………………………………………….

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)

(นายสาธิต เหมมณฑารพ)

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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