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บริษัท พลาสตคิ และหบีห่อไทย จ ากัด (มหาชน) 

จรรยาบรรณส าหรับพนักงาน 
 

(ฉบบัท่ี 2: ได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558) 

(ฉบบัท่ี 3: ได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559) 
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จรรยาบรรณส าหรับพนักงาน 
 

จรรยาบรรณส าหรับพนกังาน บงัคบัใช้กบัพนกังานทกุระดบัชัน้ ของบริษัท พลาสติค และหีบหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) โดย

ไมร่วมถงึกรรมการของบริษัท 

ขอบเขต 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทขึน้เป็น ฉบบัท่ี 3 เพื่อให้มีความ

สมบรูณ์และเป็นปัจจบุนัมากขึน้ โดยได้จดัท าจรรยาบรรณของพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่อยูภ่ายใต้นโยบายการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี ซึง่ได้มีการก าหนดแนวทางทีถ่กูต้องในการปฏิบตัิตน ส าหรับพนกังานทกุระดบัชัน้ ของบริษัท พลาสติค และหีบหอ่ไทย 

จ ากดั (มหาชน) ให้มคีวามรับผิดชอบที่จะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของพนกังาน ตลอดจนนโยบายอืน่ๆ ของบริษัทท่ีออกเพิ่มเติม 

เพื่อไปสูก่ารด าเนินธุรกิจอยา่งมัน่คง โปร่งใส เติบโตอยา่งยัง่ยืนมเีสถียรภาพ สามารถเพิม่คณุคา่ให้แก่บริษัท และเพิ่มศกัยภาพใน

การแขง่ขนั โดยได้ก าหนดไว้ ดงันี ้ 

 

จริยธรรม คณุคา่ และการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า 

บริษัทฯ มีการก าหนด วิสยัทศัน์ และคณุคา่ทีช่ดัเจน โดยสือ่สารให้พนกังานทกุระดบัชัน้ ได้รับทราบ รวมถึงการให้

ความส าคญัตอ่การด าเนินงานอยา่งมีจริยธรรม บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการมีจรรยาบรรณในด้านพฤติกรรมพนกังานทกุ

ระดบัชัน้ มีภาระหน้าทีใ่นการปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเตม็ที่ และการปฏิบตัิงานจะต้องสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ และ

คณุคา่ของบริษัทท่ีได้ก าหนดไว้ ซึง่บริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของลกูค้า ท่ีมีตอ่ความส าเร็จทางธุรกิจของบริษัท โดยมีนโยบาย

ที่ปฏิบตัิตอ่ลกูค้า ดงันี ้

1. ผลิตสินค้าและบริการที่มีคณุภาพในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา ให้การ

รับประกนัสนิค้าและบริการภายใต้เง่ือนไขและเวลาอนัเหมาะสม 

2. เปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถกูต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่สง่มอบสินค้า

และบริการให้แก่ลกูค้า ทัง้ๆที่รู้วา่สนิค้าและบริการนัน้ๆ มีข้อบกพร่องเสยีหาย หรืออาจเกิดอนัตรายแก่ลกูค้าได้ 

3. จดัระบบเพื่อให้ลกูค้า สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสนิค้าและบริการ และด าเนินการอยา่งดีที่สดุเพื่อ ให้ลกูค้าได้รับการ

ตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว    

4. รักษาความลบัของลกูค้า รวมถึงไมน่ ามาใช้ประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

5. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆที่มีต่อลกูค้าอยา่งเคร่งครัด กรณีที่อาจไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้

ลกูค้าทราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 

ความซื่อสตัย์และการรักษาความลบั 

 บริษัท มีนโยบายทีช่ดัเจนในการประกอบธุรกิจที่สจุริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

ของบริษัท และไมส่นบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชัน่มาโดยตลอด ซึง่ได้ยดึถือปฏิบตัิ ดงันี ้ 
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1. สร้างจิตส านึก ทศันคติ ในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสตัย์ และต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ให้กบัพนกังาน 

ผา่นการฝึกอบรมภายในของบริษัท อยา่งสม ่าเสมอ 

2. พนกังานทกุคนจะต้องรักษาความลบัของกิจการหรือเอกสารของบริษัท และจะต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูตอ่บคุคลอื่นใด

ที่ไมม่ีความเก่ียวข้อง ซึง่อาจจะก่อให้เกิดผลเสยีแก่บริษัทได้ ในระหวา่งที่ท างานเป็นพนกังานของบริษัท หรือลาออก

จากการเป็นพนกังานของบริษัทแล้วก็ตาม 

3. พนักงานต้องไม่ รับของก านัลหรือมอบของก านัลให้กับบุคคลอื่น  ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

นอกเหนือไปจากการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท  

4. ในกรณีที่พนกังานเห็นวา่มีพนกังานคนใดรับสนิบนหรือมีการทจุริตเกิดขึน้ ควรจะรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาหรือฝ่าย

กฎหมายให้ทราบโดยทนัที โดยบริษัทจะเก็บข้อมลูของผู้รายงานไว้เป็นความลบัในระหวา่งที่มีการตรวจสอบ 

5. พนกังานทกุคนจะต้องตระหนกัถึงจรรยาบรรณของพนกังาน และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในระหวา่งการปฏิบตัิงาน 

ซึ่งรวมถึงข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับสินบนและการทุจริต ซึ่งจะมีการประกาศใช้ใน

ประเทศที่บริษัทมีการด าเนินธุรกิจอยู่ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายให้พนกังานปฏิบตัิงานอย่างโปร่งใส ไม่แสวงหาประโยชน์สว่นตนที่ไม่ถูกต้อง จึงก าหนดนโยบายการ

จดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ดงันี ้

1. พนกังานทกุคน จะไมอ่ยูใ่นสภาพหรือต าแหนง่ทีจ่ะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่มีตอ่บริษัท ไม ่

วา่ทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี ้พนกังานจะไมใ่ช้ต าแหนง่หน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนไม่ 

วา่ทางตรงหรือทางอ้อม 

2. พนกังานทกุคนจะไมเ่ก่ียวข้องกบัญาติสนิทไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ในการด าเนินธุรกรรมใดๆ ทีม่ีความ 

ขดัแย้งหรืออาจมีความขดัแย้งตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท 

3. พนกังานทกุคนจะต้องรายงานโดยทนัที ในธุรกรรมใดๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและธุรกรรมนัน้ อาจ 

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

 

การปฏิบตัิตอ่คูค้่า เจ้าหนี ้และ คูแ่ขง่ทางการค้า 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคัญของคู่ค้า เจ้าหนี ้และคู่แข่งทางการค้า ที่มีต่อความส าเร็จทางธุรกิจของบริษัท โดยมี 

นโยบายที่ปฏิบตัิตอ่ลกูค้า ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมตีอ่คูค้่าและเจ้าหนี ้ในกรณีไมส่ามารถปฏิบตัิได้ ต้อง  รีบแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข และปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

2. รายงานข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง ครบถ้วน ตามความจริง รวมถึงรักษาความลบัของคูค้่า และไมน่ าไปใช้ 

เพื่อประโยชน์อื่นโดยมชิอบ 
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3. ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตในทางการค้า กบัคูค้่า ลกูหนี ้หรือเจ้าหนี ้

4. ประพฤติปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดีซึง่เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป 

5. ไมท่ าลายช่ือเสยีงและกลา่วหาคูแ่ขง่ทางการค้า หรือผลติภณัฑ์ของคูแ่ขง่ด้วยความไมส่จุริต และปราศจาก 

ความจริง และไมล่ะเมิดหรือลว่งรู้ข้อมลูที่เป็นความลบัทางการค้าของคูแ่ขง่ด้วยวธีิการท่ีไมส่จุริตหรือไม่

เหมาะสม   

การปฏิบตัิของพนกังานระดบับริหารตอ่พนกังาน 

บริษัทตระหนกัดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมีส่วนส าคัญในความ ส าเร็จและเติบโตของบริษัท จึงก าหนด

นโยบายให้พนกังานระดบับริหารปฏิบตัิตอ่พนกังาน ดงันี ้  

1. ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ ให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน และศกัดิ์ศรีความเป็น มนษุย์  

หลกีเลีย่งการด าเนินการใด ๆท่ีไมเ่ป็นธรรมซึง่อาจคกุคาม และสร้างความกดดนัตอ่สภาพ  จิตใจ หรืออาจมี 

ผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าที่การงาน ของพนกังาน 

2. ดแูลพนกังานให้ปฏิบตัิงานกบับริษัทด้วยความสขุ จดัสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเอือ้ประโยชน์ และ 

ค านงึถึงความปลอดภยัในการท างาน ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัพนกังาน 

3. มีนโยบายที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการดแูลเร่ืองความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัของพนกังาน  

และเปิดเผยถึงการปฏิบตัิ รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอบุตัิเหต ุ

4. ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการท างานของพนกังาน โดยการจดัอบรม 

และพฒันาให้กบัพนกังานแตล่ะสายงาน รวมทัง้การฝึกอบรมประจ าปี ทัง้หลกัสตูร ปกติและโครงการพิเศษ 

ส าหรับพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

5. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนกังาน โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม 

ของพนกังานนัน้ ๆตลอดจนจดัสวสัดิการท่ีพอเพียงและเหมาะสมกบัสถานการณ์ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

ระเบียบวินยัและการลงโทษทางวินยั 

 

พนกังานทกุคนมีหน้าที่ในการปฏิบตัิงานตามหลกัการและระเบียบปฏิบตัิของบริษัท และท างานด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต

จริงใจ อีกทัง้ มุง่มัน่ทุม่เทในการปกปอ้งผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ ตลอดจนธ ารงไว้ซึง่ภาพลกัษณ์ที่ดี

ของบริษัทและจะไมก่ระท าการใดๆ หรือท าสิง่ใดๆ อนัเป็นการขดัแย้งกบัผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

พนกังานจะไมเ่ก่ียวข้องหรือปฏิบตัิหน้าที่ในการท างานอื่นใดที่ไมเ่ก่ียวข้องกบับริษัท พนกังานควรทุม่เทเวลา ความตัง้ใจ และอทุิศ

ตนให้กบัการปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยผู้บริหารได้ก าหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกบัลกัษณะ และสถานการณ์ของการ

กระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณในแตล่ะประเภท ดงันี ้

1.  การเลกิจ้างพนกังานโดยบอกกลา่วหรือไมบ่อกกลา่วลว่งหน้า หรือไมไ่ด้รับคา่ชดเชย  

2. การกระท าความผิดดงักลา่ว ครอบคลมุถึง การไมเ่ช่ือฟัง การประพฤติมชิอบในหน้าที่ ไมม่ีวินยั การมีพฤตกิรรมที่ไม่

สภุาพ ประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง หรือละเลยตอ่การปฏิบตัิหน้าที่  
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3. ไมซ่ื่อสตัย์ ยกัยอก รับสนิบน เปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัท การขาดงานอยา่งไมม่ีเหตผุล  

4. การปฏิบตัิใดๆ ที่ขดักบัผลประโยชน์ของบริษัทท่ีได้ระบไุว้ในกฎและระเบียบปฏิบตัิของ บริษัท และ/หรือกฎหมาย

อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

การรักษาทรัพย์สนิขององค์กร 

พนกังานทกุคนมีหน้าที่ในการดแูลรับผิดชอบตอ่ทรัพย์สนิของบริษัท (ทรัพย์สนิท่ีมีตวัตนหรือทรัพย์สนิท่ีไมม่ีตวัตน) มิให้

สญูหาย เสยีหาย น าไปใช้ในทางที่ผิด ถกูลกัขโมย และถกูท าลาย ความรับผิดชอบนี ้ยงัครอบคลมุถึงการปฏิบตัิหน้าที่เสมือนผู้

พิทกัษ์ทรัพย์สนิของบริษัท ดงันี:้ 

1. ดแูลสิง่ของตา่งๆ ของบริษัท ที่พนกังานได้ครอบครองในขณะท างาน โดยพนกังานจะไมก่ลา่วอ้างกรรมสทิธ์ิใน

ทรัพย์สนิตา่งๆ เหลา่นัน้ 

2. พนกังานต้องไมจ่งใจหรือละเลย อนัจะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทและทรัพย์สนิของบริษัท 

 

นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสว่นรวม 

  บริษัทมีความเช่ือมั่นว่า ธุรกิจจะมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เมื่อสังคมมีความ สงบสุขและ

สิง่แวดล้อมมีความยัง่ยนื บริษัทจึงตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีต้องมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยการประกอบกิจการ

ที่สจุริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ไม่เอาเปรียบผู้มีสว่นได้เสียและสงัคม สนบัสนนุ

โครงการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของบริษัท โดยเช่ือว่าการสนบัสนนุโครงการ

ด้านสงัคมควรกระท าอยา่งตอ่ เนื่อง และท าตามก าลงัความสามารถของบริษัท โดยยดึถือการปฏิบตัิ ดงันี:้ 

1. เคารพสทิธิในทรัพย์สนิของผู้อื่น ไมด่ าเนินการใด ๆที่เก่ียวข้องกบัการละเมิด ทรัพย์สนิทางปัญญาและปฏิบตัิตาม  

กฎหมายอย่างเคร่งครัด สง่เสริมให้พนกังาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพ ใช้สนิค้าและบริการ

ที่มีลขิสทิธ์ิถกูต้อง   

2. ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ 

3. มีนโยบายกาด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

4. สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในหว่งโซธุ่รกิจ โดยการยอมรับและปฏิบตัิตาม นโยบายการประกอบธุรกิจที่สจุริต 

และเป็นธรรมตอ่คู่ค้า สนบัสนนุกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม เช่นการต่อต้านยาเสพติด การต่อต้านกา

รทจริตคอร์รัปชัน่ตอ่ต้านการใช้แรงงานสตรีและเด็ก และสง่ผา่นนโยบายตอ่ ไปยงัคูค้่าอื่นให้ทราบและปฏิบตัิตาม      

5. ปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลติภณัฑ์สนิค้าอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้ ก่อเกิดมลภาวะ สิง่แวดล้อมหรือ 

ลดให้เหลอืน้อยที่สดุ และเลอืกใช้วสัดทุี่สามารถน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ 

6. สง่เสริมการแขง่ขนัทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรม ไมม่ีนโยบายทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั ในการทุม่ตลาด หรือรวมหวั 

ก าหนดราคา การฮัว้ประมลู ในการขายสนิค้า การก าหนดราคาสนิค้าจากต้นทนุสนิค้าจริงและสามารถแขง่ขนัได้ 
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การใช้ข้อมลูภายในเพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์และการปฏิบตัิตอ่ผู้ถือหุ้น  

บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมัน่ในคณุธรรม ภายในกรอบนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ

บริษัท บริษัทจึงมุง่มัน่พฒันาธุรกิจให้เจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่องและมัน่คง เพื่อสร้างความมัง่คัง่และผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทนุ และ

ผู้ ถือหุ้น และยดึหลกัปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคนอยา่งเสมอภาคและเทา่เทียมกนั  ดงันี ้  

1. ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อท าให้มัน่ใจได้ว่าในการตดัสินใจและการกระท าใดๆ มีการ

ค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวมแล้ว  

2. ปฏิบตัิหน้าที่อย่างมืออาชีพ ด้วยความรู้ ความช านาญ ความมุ่งมัน่ และด้วยความระมดัระวงั ตลอดจนการประยกุต์ใช้

ความรู้ และทกัษะในการบริหารจดัการบริษัทอยา่งเต็มความสามารถ 

3. รายงานสถานภาพขององค์กร อย่างสม ่าเสมอ ครบถ้วน และตามความเป็นจริง ไม่แสวงหาผล ประโยชน์ให้ตนเอง และผู้

ที่เก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมลูใดๆของบริษัทซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน 

4. ไมเ่ปิดเผยข้อมลูลบัขององค์กร ตอ่บคุคลภายนอกโดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั 

5. ไมด่ าเนินการใดๆในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

6. ห้ามพนกังานทุกคนกระท าการใดๆ ที่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือหน้าที่ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยใช้ข้อมลูภายใน

ของบริษัท ซือ้หรือขาย เสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือเชิญชวนให้ผู้อื่นซือ้ หรือขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่นใดของบริษัท ไม่ว่า

จะเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นก็ตาม 

การติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิ 

บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนกังานทกุระดบัชัน้ จะต้องทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตาม

นโยบาย และหลกัปฏิบตัิ   ที่ก าหนดในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด พนกังานจะต้องทราบด้วยความเข้าใจและปฏิบตัิ

ตามคูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครัด หากมีการกระท าผิดจรรยา บรรณธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั 

***************************** 

 

 

 

 

 


