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ตามที่บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จากัด (มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และเพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ รวมทั้ง
สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุ รกิจและนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายต่อต้าน
การทุ จริตและคอร์รัปชันเป็ นลายลัก ษณ์อักษร เพื่ อให้พนั ก งานทุ กคนและทุ ก ระดับปฏิ บัติตาม บริษั ทฯ จะไม่
กระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างเคร่งครัด
ภายใต้กฎหมายของประเทศซึ่งเป็ นที่ต้งั ของการดาเนิ นธุรกิจ

คานิยาม
การทุจริตและคอร์รัปชัน
การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้อานาจหน้าที่ การใช้อิทธิพล หรือตาแหน่งหน้าที่ ที่มิชอบด้วย
กฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สิน
เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่หมายรวมถึงสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่องค์กร ตนเอง ครอบครัว
เพื่อน และคนรู้จักที่เป็นทั้งบุคคล หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
บริษัทฯ ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร หน่ วยงานตรวจสอบภายใน และหน่ วยงานบริหาร
ความเสี่ยง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านความเสี่ยงทางด้านทุจริตและคอร์รปั ชัน ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ
มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการกาหนด และอนุ มตั ินโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน กากับดู แล และสนับสนุ น
ระบบการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน
คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มนั ่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรการดาเนิ นการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน มีความ
รัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ได้รบั การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รบั ผิดชอบและกากับดูแล กาหนดแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงทางด้านทุจริตและคอร์รปั ชัน และติดตามให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ผูบ้ ริหารระดับสูง
มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบและส่งเสริมสนับสนุ นนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันนามาตรการ
ต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชันนี้ ไปเผยแพร่ให้กบั พนักงานทุกคนและทุกระดับ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็ นหน่ วยงานที่ ขึ้นตรงกับคณะกรรมการการตรวจสอบ มีหน้าที่ รับผิ ดชอบในการออกแบบระบบการควบคุ ม
ภายใน สอบทานและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ความเพียงพอของการบริหารจัดการความ
เสี่ ย ง มาตรการป้ องกัน และการควบคุ ม ความเสี่ ย งทางด้า นคอร์รัป ชัน ที่ ค รอบคลุ ม ด้า นการด าเนิ น งาน
(Operational Control) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การบัญชีและการเงิน (Financial
Control) รวมถึงรายงานผลกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่พบประเด็นเร่งด่วนหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในสามารถรายงานตรงกับคณะกรรมการบริหารได้ทนั ที
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่รบั ผิ ดชอบในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้ นและที่ อาจเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่ อง ติ ดตามและประเมินผล
มาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน จัดทานโยบายการบริห ารความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการทุ จ ริตแล ะคอร์รัปชัน
รายงานการจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการเผยแพร่ความรูเ้ กี่ ยวกับความ
เสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให้แก่บุคคลากรในบริษัทฯ วางแนวทางการป้ องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ น และเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เกิดกรณีซ้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านทุจริตและคอร์รปั ชัน
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แนวทางการปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
บริษัทฯ จะสนับสนุ นและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสาคัญและมีจิตสานึ กในการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุ มภายในเพื่อป้ องกันการทุ จริตและคอร์รัปชัน การให้หรือ รับสินบน ในทุ ก
รูปแบบ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของทุกประเทศที่บริษัทฯ ดาเนิ นธุรกิจ
· แนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ
สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการให้
ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกาหนดให้ผูห้ วั หน้างานทุกคน มีหน้าที่สื่อสาร ทาความเข้าใจ ชี้ แนะแนวทางกับ
พนักงาน เพื่อนาไปใช้ปฏิบตั ิในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ และการวางแนวทางการป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิดกรณีซ้า
· พนักงาน ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รปั
ชัน โดยต้องแจ้งให้หวั หน้างาน หรือหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กาหนดไว้และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
· บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตหรื อคอร์รปั ชัน
แม้วา่ การกระทานั้น จะทาให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
· บริษัทฯ สื่อสารนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ มาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน และช่องทางการแจ้ง
เบาะแส เรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิ เทศสาหรับพนักงานใหม่ การอบรม
พนักงานทุกระดับ จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่พนักงานทุกคน
และทุกระดับ ตลอดจนคู่คา้ และคู่ธุรกิจ ลูกค้า ในการให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่ อง
· บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งสอบทานข้อมูลของฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบัญชี รวมถึงกิจกรรมที่สาคัญของ
บริษัทฯ อาทิ ฝ่ ายขาย ที่ครอบคลุมด้านการขาย การตลาด การจัดซื้ อจัดจ้าง การทาสัญญา การติดต่อกับ
หน่ วยงานภายนอก เพื่อให้มนั ่ ใจว่าระบบการควบคุมภายใน จะบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน ข้อกาหนด กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รบั ผิดชอบทราบ รวมถึงให้คาแนะนาในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น
· ผูท้ ี่กระทาการทุจริตและคอร์รปั ชัน ถือเป็ นการกระทาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล สาหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัยที่กาหนดไว้ รวมถึงอาจได้รบั โทษตามกฎหมาย
หากการกระทานั้นผิดกฎหมายด้วย
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แนวทางการปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
พนักงานทุกคนและทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
การให้และรับของขวัญ การเลี้ ยงรับรอง และอื่นๆ
“การให้และรับของขวัญ หมายถึง การมอบให้ สนับสนุ น วัตถุ สิ่งของใดๆ ที่มีมลู ค่าทางการเงิน”
“การเลี้ ยงรับรอง หมายถึง การเลี้ ยงอาหารและเครื่องดื่ม การแสดง การร่วมกิจกรรมกีฬา กิจกรรมนัน ทนาการ
หรือกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลินอื่นๆ”

บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่คา้ และลูกค้า ทั้งที่เป็ นคู่คา้ และลูกค้าในอดีต คู่คา้ และลูกค้าปั จจุบนั
รวมถึ ง คู่ ค ้า และลู ก ค้า ในอนาคต ที่ อ าจมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะน าไปสู่ ก ารทุ จ ริ ต และคอร์รัป ชัน ได้ โดยการสร้า ง
ความสัมพันธ์ที่ ดี อาจหมายความรวมถึ งการให้ห รื อรับของขวัญ ของกานั ล และการเลี้ ยงรับรอง บริ ษั ท ฯ จึ ง
คาดหวังว่าผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ จะสามารถใช้วิจารณญานในการตัดสินใจว่า ของขวัญ ของกานัลและการ
เลี้ ยงรับรองที่เกิดขึ้ นมีความเหมาะสมในแต่ละวาระและโอกาส เหมาะสมกับผูร้ บั หรือผูใ้ ห้ โดยไม่ ขดั ต่อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องหรือการยอมรับในสังคม รวมทั้งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและการตัดสินใจทางธุ รกิจของ
บริ ษั ท ฯ ทั้งนี้ การรับและการให้ ของขวัญ ของกานั ล และการเลี้ ยงรับรอง ต้องเป็ นไปตามแนวทางที่ บริ ษั ท ฯ
กาหนด ดังนี้
1.การให้และรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด
การให้และรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามประเพณี สามารถทาได้โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแต่
ละพื้ นที่ เช่น ตามประกาศคณะกรรมการการป้ องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติของไทย มูลค่าต้องไ ม่เกิน
2,000 บาทต่อคนต่อโอกาส เพื่อเป็ นการรักษาไมตรี มิตรภาพ และความสัมพันธ์อนั ดี และส่งเสริมภาพลักษณ์
ของบริ ษัท ฯ ทั้งนี้ การให้และรับของขวัญที่ มีมูลค่าเกินกว่าที่ กาหนด จะต้องได้รับการพิ จ ารณาและอนุ มตั ิ จาก
กรรมการของบริษัทฯ
2.การเลี้ ยงรับรอง
การใช้จ่ายสาหรับเลี้ ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ ยงรับรองเป็ นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ ยงรับรองใน
รูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิทางธุรกิจ หรือเป็ นจารีตทางการค้า รวมถึง
การให้ความรูค้ วามเข้าใจทางธุรกิจ สามารถทาได้ แต่ตอ้ งเป็ นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่ งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หากพนักงานพบข้อสงสัยประการใดในการทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ หรือต้องการสอบถามเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ติดต่อได้ที่ หน่ วยงานบริหาร
ความเสี่ยง โทร. +66 2 415 0035 หรือ อีเมล whistleblow@ajplast.co.th
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แนวทางการปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
การให้การสนับสนุนและการบริจาค
“การให้การสนับสนุ น หมายถึง การดาเนิ นการอย่างมีจุดมุ่งหมายที่นามาซึ่งการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งรูปธรรม
และนามธรรม เช่น วัตถุสิ่งของ เงิน อุปกรณ์ใดๆ รวมทั้งที่เป็ นการสนับสนุ นกาลังคน การให้ขอ้ มูล เป็ นต้น
“การบริจาค หมายถึง การมอบหรือให้ ทั้งในรูปแบบเงินและไม่ใช่เงิน เป็ นวัตถุ สิ่งของ เงิน หรืออุ ปกรณ์ใดๆ”

การให้การสนับสนุ นและการบริจาค เพื่อเป็ นส่วนหนึ่ งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพัน ธ์และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ การให้การสนับสนุ นและการบริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส
และถูกต้องตามกฎหมาย มีการลงบันทึกไว้อย่างถูกต้อง มีหลักฐานและการอนุ มตั ิตามขั้นตอน เพื่อ การตรวจสอบใน
ภายหลัง โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริจาค หรือการสนับสนุ นไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างสาหรั บการทุจริตและคอร์รปั
ชัน
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รฐั
· การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับหน่ วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รฐั สามารถทาได้ตามความเหมาะสม โดยต้องทา
ในนามบริษัทฯ และมีวตั ถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่
ชัดเจน และดาเนิ นการผ่านขั้นตอน ระเบียบของบริษัทฯ ที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีแนวทางการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุ น
การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และค่าใช้จา่ ยอื่นให้กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐ
· การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดาเนิ น การได้ตามความ
เหมาะสม เช่น การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับบริษัทฯ เป็ นต้น
การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รฐั รวมถึงองค์กรการกุศลอื่นๆ
· องค์กรที่ได้รบั การบริจาคและการสนับสนุ นต้องเป็ นองค์กรที่เชื่อถือได้ และมีการจัดตั้งอย่า งถูกต้องตามกฎหมาย
การดาเนิ นการบริจาคและสนับสนุ นต้องทาในนามของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็ นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้ าที่รฐั หรือบุคคลใด
ๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุเป็ นลายลักษณ์อักษรในหนั งสือขอรับการสนั บสนุ นที่ ชัดเจน พร้อมทั้ง
บริษัทฯ จะติดตามตรวจสอบการบริจาคและการให้การสนับสนุ นในการนาไปใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ ของ
การบริจาคและการสนับสนุ น
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แนวทางการปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
การช่วยเหลือทางการเมือง
“การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุ นและ/หรือช่วยเหลือแก่ตวั แทนพรรคการเมือง ทั้งในรูปแบบ
เงินและไม่ใช่เงิน ทั้งนี้ การสนับสนุ นในรูปแบบที่ไม่ใช่เงิน รวมถึง การบริจาคหรือการให้ยืม วัตถุ สิ่งของ อุปกรณ์
ใดๆ รวมทั้งการสนับสนุ นกาลังคน การสร้างชื่อเสียงหรือ การชักจูง การโน้มน้าวด้วย”

บริษัทฯ เป็ นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายในการช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรื อการ
กระทาอันเป็ นการฝั กใฝ่ หรือให้การสนับสนุ นพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใด ๆ
พนักงานทุกคนและทุกระดับมีสิทธิเสรีภาพในนามส่วนตัว ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง โดยการเข้าร่วม
กิ จ กรรมทางการเมื อ งภายใต้บ ทบัญ ญั ติ แ ห่ ง รัฐ ธรรมนู ญ เช่ น การลงคะแนนเสี ย งทั้ ง ระดั บ ท้อ งถิ่ น แ ละ
ระดับประเทศที่เป็ นหน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย แต่จะต้องไม่ไปในนามของตัวแทนบริษั ทฯ ไม่
อ้างชื่อบริษัทฯ และไม่นาทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ ในการดาเนิ นการใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทางการเมือง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึ ง สถานการณ์ที่ พนั กงานเกิดความขัดแย้งขึ้ นเนื่ องจากผลประโ ยชน์ ที่
ต่างกัน โดยผลประโยชน์ส่วนตนไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิ บตั ิตาม
หน้าที่ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ”

บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ งผลประโยชน์ ทับซ้อนหรื อความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโย ชน์
ส่วนรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นปั ญหาการบริหารกิจการที่เป็ นบ่อเกิดการทุจริตและคอร์รปั ชัน ดั งนั้นพนักงานทุกคน
และทุกระดับต้องหลีกเลี่ยงการกระทาที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การดาเนิ นการใด ๆ จะต้องเป็ นไปตามเหตุและผล อยู่บนพื้ นฐานของการกระทาเพื่อประโยชน์ของบริษั ทฯ ไม่ขดั
ต่อ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิของบริษัทฯ และจริยธรรม ทั้งนี้ หากมีการกระทาหรือพฤติการณ์เข้า ข่ายความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ กับบริ ษั ท ฯ พนั ก งานจะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังกล่าวผ่ านหัวหน้าง าน
หน่ วยงานบริหารความเสี่ยง หรือ ผ่านช่องทางการร้องเรียน
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แนวทางการปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
การจ่ายค่าอานวยความสะดวก
“การจ่ายค่าอานวยความสะดวก หมายถึง การจ่ายจานวนเล็กน้อยให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เ ป็ นทางการ และ
เป็ นการให้เพียงเพื่อให้มนั ่ ใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดาเนิ นการตามกระบวนการ หรือเป็ นการกระตุน้ ให้ดาเนิ นการ
รวดเร็วขึ้ น โดยกระบวนการนั้นไม่ตอ้ งอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รฐั และเป็ นการกระทาอันชอบด้วยหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ัน รวมทั้งเป็ นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้ว”

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอานวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ด าเนิ นการ
ใดๆ และไม่ยอมรับการกระทาใดๆ เพื่อแลกกับการอานวยความสะดวกในการดาเนิ นธุรกิจ

การจ้างพนักงานรัฐ
“การจ้างพนักงานรัฐ หมายถึง การจ้างหรือบรรจุเจ้าหน้าที่รฐั หรือพนักงานรัฐ เข้ามาทางานในองค์กร”
“เจ้าหน้าที่รฐั หรือพนักงานรัฐ หมายถึง การที่บุคคลผูเ้ ป็ นหรือเคยเป็ นเจ้าหน้าที่ของ รัฐ /นักการเมือง/ที่ปรึกษา
ของหน่ วยงานรัฐ และได้เข้ามาทางานให้กบั บริษัทเอกชน และอาจอาศัยความสัมพันธ์ หรือข้อมูลภา ยใน เอื้ อ
ประโยชน์แก่บริษัทเอกชน หรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบตั ิหน้าที่ข องหน่ วยงาน
ของรัฐหรือองค์กร กากับ ดูแลธุ รกิจกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล โดยผลของการกระท านั้นมุ่งหวังให้เกิด
ความ ได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรม หรือ การกาหนดนโยบายเอื้ อประโยชน์เอกชนที่อดีต เจ้า หน้าที่ของรัฐนั้น
ทางานให้”

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยงั อยู่ในตาแหน่ งใดๆในบริ ษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ
จะจ้างอดีตพนักงานรัฐเข้ามาทางานภายในบริษัทฯ และกาหนดระยะเวลาเว้นวรรค เป็ นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะมาเริ่ม
งานในบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่อดีตเจ้าหน้าที่รฐั จะเข้ามาดารงตาแหน่ งที่ปรึกษา/กรรมการ/ผูบ้ ริหาร ของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ พร้อมจะระบุเหตุ ผลการแต่งตั้งบุคคลเหล่านั้ นในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ เพื่อความ
โปร่งใส
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การลงโทษ
บริษัทฯ มีกระบวนการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมบนพื้ นฐานของความยุติธรรมและจริยธรรม รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการ
กระทาผิดหรือรับทราบว่ามีการกระทาผิดแต่ไม่ดาเนิ นการจัดการให้ถูกต้อง
การลงโทษสาหรับผูก้ ระทาความผิดด้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน

· การตักเตือนด้วยวาจา
· การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
· การพักงาน
· การเลิกจ้าง
ถ้ากระทาความผิดร้ายแรงและมิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ จะดาเนิ นการตามกฎหมายตามสมควร
ทั้ง นี้ การลงโทษ อาจด าเนิ น การตามข้อ ใดข้อ หนึ่ ง หรื อ หลายข้อ ในครั้งเดี ย ว ขึ้ นกับ การพิ จ ารณา ตามความ
เหมาะสมของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผู ้รอ้ งเรี ยนรับทราบว่าการร้องเรีย นจะต้องดาเนิ นการโดยสุ จ ริต โปร่งใส ถูก ต้อง และต้ องยืนยันว่าเรื่อง
ร้องเรียนต้องเป็ นข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริงทุกประการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจัดทาขึ้ นแต่อย่างใด หากผูร้ อ้ งเรียน
แจ้งความเท็จ ไม่มีมูลความจริง บริษัทฯ จะดาเนิ นการกับผูร้ อ้ งเรียน ตามมาตรการหรือขั้นตอนของบริษัทฯ หรือ
ตามกฎหมายที่ เกี่ย วข้อง และในกรณี ที่คู่คา้ หรือคู่ธุรกิ จของบริ ษัทฯ ฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ตามนโยบายฉบับนี้ หรื อ
รับทราบถึงการกระทาที่ขดั ต่อนโยบายฉบับนี้ แต่ไม่ได้รายงานให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทราบ หรือให้ขอ้ มูลที่ไม่
ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สอบสวนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาที่อาจขัดต่ อนโยบายฉบับนี้ อาจ
ถูกบอกเลิกสัญญาได้
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ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
กรณีที่มีขอ้ สงสัย ให้ติดต่อหรือสอบถามที่หน่ วยงานบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดช่องทาง ดังนี้
· ช่องทางการติดต่อ บนหน้าเวปไซด์ของบริษัทฯ ที่ https://www.ajplast.co.th/contact.php
· โทร. (+66) 2 415 0035 ต่อ 598 หรือ 202 เพื่อติดต่อหน่ วยงานบริหารความเสี่ยง
· อีเมล whistleblow@ajplast.co.th
· กล่องร้องเรียนของบริษัทฯ ตั้งอยูท่ ี่โรงงานที่แหลมฉบัง สานักงาน 1 และ 2
ทั้งนี้ ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ จะได้รบั ความคุม้ ครองตามที่ บริษัทฯ กาหนด
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การสื่อสารเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
การสื่อสารภายในองค์กร
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการสื่อสาร ถ่ายทอด และส่งต่อความรู ้ โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมในเรื่ องการต่อต้าน
การทุ จริ ตและคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติ ให้กับพนั ก งานเข้าทางานใหม่ และการอบรมรายปี สาหรับพ นั กงาน
ปั จจุบนั ของบริษัทฯ โดยเป็ นส่วนหนึ่ งของหลักสูตรการอบรมจรรยาบรรณธุ รกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ผูบ้ ริหารทุกระดับ และคณะกรรมการ เข้าใจและตระหนักรูใ้ นเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมถึงตื่นตัวใน
การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้วย
การสื่อสารกับคู่คา้
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน ไม่ควรเป็ นการปฏิบตั ิเพียงฝ่ ายเดี ยว ดังนั้นบริษัทฯ มี
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน จึงต้องการส่งมอบเจตนารมณ์นี้ ถ่ายทอดไปสู่คู่ค า้ ของบริษัทฯ ด้วย
เพื่อให้ได้รบั ความร่วมมืออันดี และสร้างธุรกิจที่ปลอดการทุจริตและคอร์รปั ชันไปด้วยกัน โดยบริ ษัทฯ จะดาเนิ นการส่ง
จดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ ชัดเจนของบริษั ทฯ และเชิ ญชวนคู่คา้ เข้าร่วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
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หลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
· จรรยาบรรณธุรกิจ
· จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้
· นโยบายการกากับดูแลกิจการ
· นโยบายการบริหารความเสี่ยง
· นโยบายการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน

การทบทวนนโยบาย
ผูบ้ ริหารสูงสุดที่มีอานาจ หน่ วยงานบริหารความเสี่ยง หน่ วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะดาเนิ นการทบทวนนโยบายฉบับนี้ อย่างน้อยปี ละครั้ง และนาเข้าเป็ นวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อทบทวนปี ละหนึ่ งครั้ง
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