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บริษัท ฝาจบี จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลติ และ
จ าหน่ายฝาส าหรับปิดผนกึภาชนะประเภทขวด รวมถงึเคร่ือง
ผนกึฝาจีบแบบคนัโยก และเคร่ืองผนกึฝาแม็กซี่ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากการให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นตราต่างๆ 
บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ
โดยยดึหลกัคณุธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 
โดยให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัด้วยความเป็นธรรม ซื่อสตัย์ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   และสอดคล้องตามหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการที่ดีตลอดมา บริษัทฯ ได้ก าหนด  “นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ( Anti-Corruption 
Policy)” ไว้เป็นแนวทางปฏิบติัในการด าเนินการ ดงันี ้ 

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการ
หรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม  โดยครอบคลมุถงึธุรกิจในทกุประเภท และทกุ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พร้อมให้การสนบัสนนุหรือสง่เสริมผู้มี
สว่นได้เสยี  ลกูค้า  คู่ค้า และบริษัทร่วม มีแนวปฏิบติั
เช่นเดียวกบับริษัทฯ และให้มีการสอบทานการปฏิบติัตาม
นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัให้สอดคล้องกบั
การเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบงัคบั ข้อก าหนดของ
กฎหมาย 

2. มาตรการการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชา 
พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า และบริษัทร่วมที่จะมีสว่นในการแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติั เพื่อให้การด าเนินการด้าน
การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่บรรลตุามนโยบายที่ก าหนด 

3. บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินความเสีย่งในกิจกรรมที่มีความ
เสีย่งต่อการทจุริตคอร์รัปชัน่ และน ามาจดัท าเป็นคู่มือ
แนวทางในการปฏิบติัแก่ผู้ เก่ียวข้อง 

4. บริษัทฯ ไม่กระท าหรือสนบัสนนุการให้สนิบนในทกุรูปแบบ 
ทกุกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดแูล รวมถงึการควบคมุ การ
บริจาคเพื่อการกศุล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้
ของขวญัทางธุรกิจและสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ ให้มีความ
โปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือ
เอกชนด าเนินการที่ไม่เหมาะสม 

5. บริษัทฯ จดัให้มีการควบคมุภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกนั
ไม่ให้มีการปฏิบติัที่จะก่อให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ ในทกุ
หน่วยงาน 

6. บริษัทฯ จดัให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริตและ
คอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร  และพนกังาน
เพื่อสง่เสริมความซ่ือสตัย์ สจุริต และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติัตามหน้าที ่

7. บริษัทฯ จดัให้มีระบบการรายงานสถานะการเงินที่ถกูต้อง 
และโปร่งใส 

8. บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางเพื่อให้พนกังานและผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
สามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั  โดยมัน่ใจได้ว่าผู้แจ้ง
เบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถกูลงโทษโยกย้ายที่ไม่
เป็นธรรมหรือกลัน่แกล้งด้วยประการใด และรวมถงึการแต่งตัง้
บคุคลเพื่อตรวจสอบ ติดตามทกุเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 
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นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้บริษัทฯ ปรารถนาให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ  ตลอดจนผู้มีสว่นได้
เสยีร่วมมือกนัยดึถือปฏิบติั เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนตลอดไป 
 

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส 
บริษัทฯ  ก าหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส
จากการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ พฤติกรรมที่อาจสอ่ถงึการทจุริต หรือประพฤติมิ
ชอบของบคุคลในองค์กร ซึง่รวมถงึพนกังาน  ผู้บริหาร และผู้มี
สว่นได้เสยี รวมทัง้มีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู และให้
ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูข้อร้องเรียนเป็นความลบั เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัผู้ ร้องเรียน ดงันี ้:- 
1. ผู้รายงาน ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม ทัง้นี ้
บริษัทฯ ถือว่าข้อมลูที่เก่ียวข้องถือเป็นความลบัและจะเปิดเผย
เท่าที่จ าเป็นโดยค านงึถงึความปลอดภัยและความเสยีหายของ
ผู้รายงาน แหลง่ที่มาของข้อมลูหรือบคุคลที่เก่ียวข้อง 

2. กรณีที่ผู้ ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรือ
อาจเกิดความเดือนร้อนเสยีหาย ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องขอให้
บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ 

3. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความ
เสยีหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

4. บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส
หรือผู้ ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน 

ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบติังาน เลกิจ้าง หรือกระท าการอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นการ
ปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน หรือ
ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 
 
 

สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่ง
รายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ท่ี 
1. สง่ตรงไปยงับคุคล ได้แก่ผู้บงัคบับญัชาที่ตนเองไว้วางใจ หรือ
ผู้จดัการฝ่ายบคุคลหรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯหรือ
กรรมการอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. สง่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ไปที่  
companysecretary@crownseal.co.th หรือผ่านไปรษณีย์ ถงึ
เลขานกุารบริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 5 ซอยรังสติ-
นครนายก 46 ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบรีุ จงัหวดั
ปทมุธานี 12130 

3. ตู้ รับข้อร้องเรียน บริเวณด้านหน้าห้องอาหารพนกังาน ชัน้ 2 
บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

4. กรณีที่พบประเด็นที่ต้องรายงานอย่างเร่งด่วน ให้รีบรายงาน
ตรงต่อเลขานกุารบริษัท 
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