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ตามท่ีบริษัท เอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการทุจริต แลว้เสร็จเมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์รวมทั้ง

สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายต่อตา้น

การทุจริต และคอร์รัปชนัเป็นลายลกัษณ์อักษร เพ่ือใหพ้นักงานทุกคนและทุกระดับปฏิบัติตาม บริษัทฯ จะไม่

กระท าการอันใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกับการทุจริต และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่าง

เคร่งครดั ภายใตก้ฎหมายของประเทศซ่ึงเป็นท่ีตั้งของการด าเนินธุรกิจ

ค านิยาม

การทุจริต และคอร์รัปชัน 

การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้อ านาจหน้าที่ การใช้อิทธิพล หรือต าแหน่งหน้าที่ ที่มิชอบด้วย 

กฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สิน 

เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่หมายรวมถึงสินบน เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แก่องค์กร ตนเอง ครอบครัว 

เพื่อน และคนรู้จักที่เป็นทั้งบุคคล หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหาร

ความเส่ียง ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นความเส่ียงทางดา้นทุจริต และคอรร์ปัชัน ดงัน้ี

คณะกรรมการบริษทัฯ

มีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการก าหนด และอนุมติันโยบายการต่อตา้นทุจริต และคอรร์ปัชนั ก ากบัดู แล และสนับสนุน

ระบบการต่อตา้นทุจริต และคอรร์ปัชนั

คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และบญัชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ

ภายในและระบบบริหารความเส่ียงใหม้ัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรการด าเนินการต่อตา้นทุจริต และคอรร์ัปชัน มี

ความรดักุมเหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีรบัผิดชอบและก ากบัดูแล ก าหนดแนวทางการบริหารความ

เส่ียงทางดา้นทุจริต และคอรร์ปัชนั และติดตามใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดใหม้ีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านทุจริต และคอร์ รัปชันน า

มาตรการต่อตา้นทุจริต และคอร์รัปชันน้ีไปเผยแพร่ใหก้ับพนักงานทุกคนและทุกระดับ โดยผูบ้ริหารทุกระดับ

จะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฯ โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ และหา้มผูบ้ริหารไม่ใหเ้รียกรอ้ง ด าเนินการ หรือ ยอมรบัการคอร์

รปัชนั เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั เพ่ือน และคนรูจ้กั

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เป็นหน่วยงานท่ีขึ้ นตรงกับคณะกรรมการการตรวจสอบ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการออกแบบระบบการควบคุม

ภายใน สอบทานและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ความเพียงพอของการบริหารจดัการความ

เส่ียง มาตรการป้องกันและการควบคุมความเส่ียงทางด้านคอร์รัปชัน ท่ีครอบคลุมด้านการด าเนิน งาน 

(Operational Control) สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) การบญัชีและการเงิน (Financial 

Control) รวมถึงรายงานผลกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีพบประเด็นเร่งด่วนหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สามารถรายงานตรงกบัคณะกรรมการบริหารไดท้นัที

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

มีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการประเมินความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นและท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง ติดตามและประเมินผล

มาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชัน จัดท านโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการทุจริต และคอร์รัปชัน 

รายงานการจัดการความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการเผยแพร่ความรู ้

เก่ียวกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงใหแ้ก่บุคคลากรในบริษัทฯ วางแนวทางการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดข้ึน และเพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้กิดกรณีซ ้า รวมถึงการรบัเร่ืองรอ้งเรียนทางดา้นทุจริต และคอรร์ปัชนั

พนกังานของบริษทัฯ

มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการเขา้ใจและน าไปปฏิบติัจริง ตามนโยบายและมาตรการการต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ปั

ชัน โดยพนักงานทุกคนและทุกระดับจะตอ้งปฏิบัติตามนโยบายฯ โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ และหา้มพนักงานไม่ให้

เรียกรอ้ง ด าเนินการ หรือ ยอมรบัการคอรร์ปัชนั เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั เพ่ือน และคนรูจ้กั
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แนวทางการปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชัน

บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบัเห็นความส าคญัและมีจิตส านึกในการต่อตา้นทุจริต และ 

คอรร์ัปชัน รวมทั้งจัดใหม้ีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต และคอร์รปัชนั การใหห้รือรับสินบน ในทุก

รูปแบบ และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายของทุกประเทศท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ

• แนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนัน้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่

การสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานและการ

ใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดใหห้วัหน้างานทุกคน มีหน้าท่ีส่ือสาร ท าความเขา้ใจ ช้ีแนะแนวทาง

กบัพนักงาน เพ่ือน าไปใชป้ฏิบติัในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบติัให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั และการวางแนวทางการป้องกนัเพ่ือไมใ่หเ้กิดกรณีซ ้า

• พนักงาน ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริต และ

คอร์รัปชัน โดยตอ้งแจง้ใหห้ัวหน้างาน หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานท่ี

ก าหนดไวแ้ละใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ

• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริต หรือคอร์

รปัชนั แมว้า่การกระท าน้ัน จะท าใหบ้ริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

• บริษัทฯ ส่ือสารนโยบาย แนวทางปฏิบติั มาตรการการต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั และช่องทางการแจง้

เบาะแส เร่ืองรอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศส าหรบัพนักงานใหม่ การอบรม

พนักงานทุกระดบั จดหมายขา่ว บอรด์ประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจให้แก่พนักงานทุก

คนและทุกระดบั ตลอดจนคู่คา้และคู่ธุรกิจ ลกูคา้ ในการใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามอย่างต่อเน่ือง 

• บริษัทฯ จดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในซ่ึงสอบทานขอ้มลูของฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี รวมถึงกิจกรรมท่ีส าคญั

ของบริษัทฯ อาทิ ฝ่ายขาย ท่ีครอบคลุมดา้นการขาย การตลาด การจดัซ้ือจดัจา้ง การท าสญัญา การติดต่อกบั

หน่วยงานภายนอก เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบการควบคุมภายใน จะบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทั้ งตรวจสอบ

การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นการ

ทุจริต และคอร์รัปชัน และมีการส่ือสารผลการควบคุมภายในใหบุ้คลากรท่ีรับผิดชอบทราบ รวมถึ งให้

ค าแนะน าในการพฒันาปรบัปรุงระบบการปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

• ผู ้ท่ีกระท าการทุจริต และคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระท าผิดตามขอ้บังคับเก่ียวกับการท า งานว่าดว้ยการ

บริหารงานบุคคล ส าหรบัพนักงาน ซ่ึงจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีก าหนดไว ้รวมถึงอาจไดร้บั

โทษตามกฎหมาย หากการกระท าน้ันผิดกฎหมายดว้ย
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“การใหแ้ละรบัของขวญั หมายถึง การมอบให ้สนับสนุน วตัถุ ส่ิงของใดๆ ท่ีมีมลูค่าทางการเงิน”

“การเล้ียงรบัรอง หมายถึง การเล้ียงอาหารและเคร่ืองด่ืม การแสดง การร่วมกิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ 

หรือกิจกรรมท่ีใหค้วามเพลิดเพลินอ่ืนๆ”

บริษัทฯ สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีทางธุรกิจกบัคู่คา้และลูกคา้ ทั้งท่ีเป็นคู่คา้และลูกค้าในอดีต คู่คา้และลูกคา้ปัจจุบนั 

รวมถึงคู่ค ้าและลูกค้าในอนาคต ท่ีอาจมีความเส่ียงท่ีจะน าไปสู่การทุจริต และคอร์รัปชันได้ โดยการสรา้ง

ความสัมพันธ์ท่ีดีอาจหมายความรวมถึงการใหห้รือรับของขวัญ ของก านัล และการเล้ียงรับรอง บริ ษัทฯ จึง

คาดหวงัวา่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองเหล่าน้ีจะสามารถใชว้ิจารณญานในการตดัสินใจวา่ ของขวญั ของก านัลและการ

เล้ียงรบัรองท่ีเกิดข้ึนมีความเหมาะสมในแต่ละวาระและโอกาส เหมาะสมกบัผูร้บัหรือผูใ้ห ้โดยไม่ขดัต่อกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งหรือการยอมรบัในสงัคม รวมทั้งตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและการตดัสินใจทางธุรกิจ ทั้งน้ี

การรบัและการให ้ของขวญั ของก านัล และการเล้ียงรบัรอง ตอ้งเป็นไปตามแนวทางท่ีบริษัทฯ ก าหนด ดงัน้ี

1.การใหแ้ละรบัของขวญั ของที่ระลึก หรือประโยชนอ์ื่นใด

การใหแ้ละรบัของขวญั ของก านัล ของท่ีระลึก ตามประเพณี สามารถท าไดโ้ดยไมข่ดัต่อกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ตามแต่ละพ้ืนท่ี โดยวตัถุประสงคข์องการใหแ้ละรบัของขวญั เป็นการรกัษาไมตรี มิตรภาพ ความสมัพนัธ์

อนัดี และส่งเสริมภาพลกัษณข์องบริษัทฯ

1.1 ไมร่บัและใหข้องขวญั ของก านัล ส่ิงของ หรืออ่ืนๆ ท่ีอาจท าใหเ้กิดแรงจงูใจ เกิดความไมเ่ท่าเทียม เกิดอิทธิพล

ใหก้บัฝ่าย บริษัท กลุ่มบุคคล หรือบุคคลใดๆ 

1.2 พึงระมดัระวงัการใหแ้ละรบัของขวญั ของก านัล ส่ิงของ หรืออ่ืนๆ ท่ีมีมลูค่าสูง และไมเ่หมาะสมกบัการใหเ้พ่ือ

เจตนาในการรกัษาไมตรี มิตรภาพ ความสมัพนัธอ์นัดี และส่งเสริมภาพลกัษณข์องบริษัทฯ โดยค านึงถึงความ

เหมาะสมในโอกาส ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3 กรณีการใหข้องขวญั ของก านัล ส่ิงของ หรืออ่ืนๆ ตอ้งสามารถตรวจสอบหลกัฐานการช าระเงินได้ และจะตอ้ง

กรอกขอ้มลูลงในแบบฟอรม์การใหข้องขวญัของบริษัทฯ 

1.4 กรณีการรบัของขวญั จะตอ้งกรอกขอ้มลูลงในแบบฟอรม์การรบัของขวญัของบริษัทฯ เพ่ือเป็นหลกัฐานการ

ไดร้บัของขวญั ของก านัล ส่ิงของ หรืออ่ืนๆ ท่ีมีมลูค่าสูง จากการช่วยเหลือหรือปฏิบติังานหน่วยงานภายนอก ให้

พิจารณาเป็นรายกรณีกบัผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งาน

การใหแ้ละรบัของขวญั การเลี้ ยงรบัรอง และอ่ืนๆ 

แนวทางการปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั

พนักงานทุกคนและทุกระดบัของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี

8 A.J.PLAST PLC

ANTI-CORRUPTION
POLICY & MEASURES



การใหแ้ละรบัของขวญั การเลี้ ยงรบัรอง และอ่ืนๆ 

2.การเล้ียงรบัรอง

การใชจ้่ายส าหรบัเล้ียงรบัรองทางธุรกิจ อาทิ การเล้ียงรบัรองเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืม การเล้ียงรบัรองใน

รูปแบบการกีฬา และการใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการคา้ รวมถึง

การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทางธุรกิจ สามารถท าได้ แต่ตอ้งเป็นการใชจ้่ายอย่างสมเหตุสมผล รายละเอี ยด

ดงัต่อไปน้ี

2.1 ไมฝ่่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือนโยบายของบริษัทฯ 

2.2 ไมส่่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังาน หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

2.3 ไมม่ีเจตนาสรา้งอิทธิพลใดๆ เพ่ือส่งผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ

2.4 ไมม่ีกรณีสถานท่ีเล้ียงรบัรอง ท่ีเขา้ขา่ยลามกอนาจาร มีกิจกรรมทางเพศ บริการทางเพศ กิจกรรมใดๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเปลือยกาย ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพ่ือกระตุน้ความรูสึ้กทางเพศ หรือก่อใหเ้กิดความพึงพอใจทางดา้น

กามารมณ์

2.5 ไมเ่ล้ียงรบัรองท่ีอาจท าใหเ้กิดแรงจงูใจ เกิดความไมเ่ท่าเทียม เกิดอิทธิพลใหก้บัฝ่าย บริษัท กลุ่มบุคคล หรือ

บุคคลใดๆ 

2.6 พึงระมดัระวงัการเล้ียงรบัรอง ท่ีมีค่าใชจ้่ายสูงและไมส่มเหตุผล ใหค้ านึงถึงความเหมาะสมในโอกาส ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.7 ตอ้งสามารถตรวจสอบหลกัฐานการช าระเงินได้

3. การใหใ้นกรณีงานแตง่งาน งานศพ งานบวช การเยี่ยมไข ้การเยี่ยมคลอด และการร่วมแสดงความยินดี

ในโอกาสตา่งๆ (เช่น การเปิดกิจการ การเปิดอาคารใหม่ การสรา้งโรงงานใหม่ หรืออื่นๆ)

3.1 การใหเ้ป็นส่ิงของ หรือไมใ่ช่ส่ิงของท่ีสามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได ้สามารถอา้งอิงตามมาตรการการให้

และรบัของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด หวัขอ้ท่ี 1

3.2 ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางของบริษัทฯ ดว้ยความระมดัระวงัไมว่า่จะเป็นการให ้แก่เจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีระดบัสูง 

หรือหน่วยงาน องคก์รใดๆ เน่ืองจากการใหเ้ป็นเร่ืองท่ีบริษัทฯ ถือวา่มีความเส่ียงสูงในการเกิดคอรร์ปัชนั หากมีขอ้

สงสยัหรือส่ิงผิดปกติใหป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายงานท่ีใหค้ าปรึกษา

3.3 ตอ้งแนบเอกสารแบบฟอรม์การใหแ้ละหลกัฐาน เช่น การด์เชิญ จดหมายเชิญ หรือรูปถ่ายในงานประกอบ

หากพนักงานพบขอ้สงสัยประการใดในการท าความเขา้ใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ หรือต้องการ

สอบถามเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ เก่ียวกับการใหแ้ละรับของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด ติดต่อไดท่ี้

หน่วยงานบริหารความเส่ียง โทร. +66 2 415 0035 ต่อ 202 หรือ อีเมล whistleblow@ajplast.co.th

แนวทางการปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั
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แนวทางการปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั

“การใหก้ารสนับสนุน หมายถึง การด าเนินการอย่างมีจุดมุ่งหมายท่ีน ามาซ่ึงการช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ทั้งรูปธรรม

และนามธรรม เช่น วตัถุส่ิงของ อุปกรณใ์ดๆ รวมทั้งท่ีเป็นการสนับสนุนก าลงัคน การใหข้อ้มลู เป็นตน้

“การบริจาค หมายถึง การมอบหรือให ้เป็นวตัถุ ส่ิงของ หรืออุปกรณใ์ดๆ”

การใหก้ารสนับสนุนและการบริจาค เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนประชาสมัพันธ์และ

เสริมสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหแ้ก่บริษัทฯ 

- การใหก้ารสนับสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศลตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

- มีการลงบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง มีหลกัฐาน ซ่ึงตอ้งไดร้บัการสอบทานและการอนุมติัตามขั้นตอน เพ่ือการตรวจสอบ

ในภายหลงั  โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือการสนับสนุนไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งส าหรบัการทุจริต และ

คอรร์ปัชนั

1.กิจกรรมทางศาสนา เช่น งานทอดกฐิน งานทอดผา้ป่า และงานท าบุญร่วมบริษทัอื่นๆ

1.1 การใหเ้ป็นส่ิงของหรือไมใ่ช่ส่ิงของท่ีสามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได ้สามารถอา้งอิงตามมาตรการการใหแ้ละ

รบัของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด หวัขอ้ท่ี 1

1.2 การใหค้วรค านึงถึงความเหมาะสมของโอกาส ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งาน

2.การจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมร่วมกบัหน่วยงานของรฐั เจา้หนา้ที่รฐั หรือชุมชนโดยรอบ

การจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมร่วมกบัหน่วยงานของรฐั เจา้หนา้ท่ีรฐั หรือชุมชนโดยรอบ สามารถท าไดต้ามความ

เหมาะสม โดยตอ้งท าในนามบริษัทฯ และมีวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบันโยบายของบริษัทฯ ทั้งน้ี ควรมีหลกัเกณฑ ์

แผนงาน การวดัผลท่ีชดัเจน และด าเนินการผ่านขั้นตอน ระเบียบของบริษัทฯ ท่ีไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ีบริษัทฯ ไม่มีแนว

ทางการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนับสนุนพรรคการเมือง

การใหก้ารสนบัสนุนและการบรจิาค 
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แนวทางการปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั

3.การสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง และค่าใชจ้า่ยอื่นใหก้บัเจา้หนา้ที่ของรฐั

การสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเดินทาง และค่าใชจ้่ายอ่ืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของรฐั สามารถด าเนินการไดต้าม

ความเหมาะสม เช่น การเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคมกบับริษัทฯ เป็นตน้ 

4.การสนบัสนุนและการบริจาคกบัหน่วยงานของรฐั หรือเจา้หนา้ที่รฐั รวมถึงองคก์รการกุศลอื่นๆ 

องคก์รท่ีไดร้บัการบริจาคและการสนับสนุนตอ้งเป็นองคก์รท่ีเช่ือถือได ้และมีการจดัตั้งอยา่งถูกตอ้งตาม

กฎหมาย การด าเนินการบริจาคและสนับสนุนตอ้งท าในนามของบริษัทฯ อยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และ

เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายของบริษัทฯ ทั้งน้ีบริษัทฯ ไมม่ีนโยบายจ่ายเงินตรงไปท่ีเจา้หนา้ท่ีรฐั

หรือบุคคลใด ๆ ในนามบุคคล เวน้แต่มีรายละเอียดระบุเป็นลายลกัษณอ์กัษรในหนังสือขอรบัการสนับสนุนท่ีชดัเจน 

พรอ้มทั้งบริษัทฯ จะติดตามตรวจสอบการบริจาคและการใหก้ารสนับสนุนในการน าไปใชป้ระโยชน์ตรงตาม

วตัถุประสงคข์องการบริจาคและการสนับสนุน

การใหก้ารสนบัสนุนและการบรจิาค 
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“การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือแก่ตวัแทนพรรคการเมือง ทั้งในรูปแบบ

เงินและไม่ใช่เงิน ทั้งน้ีการสนับสนุนในรูปแบบท่ีไม่ใช่เงิน รวมถึง การบริจาคหรือการใหย้ืมวตัถุ ส่ิงของ อุปกรณ์

ใดๆ รวมทั้งการสนับสนุนก าลงัคน การสรา้งช่ือเสียงหรือ การชกัจงู การโนม้นา้วดว้ย”

บริษัทฯ เป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายในการช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม หรือการ

กระท าอนัเป็นการฝักใฝ่หรือใหก้ารสนับสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใด ๆ

- พนักงานทุกคนและทุกระดบัมีสิทธิเสรีภาพในนามส่วนตวั ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง โดยการเขา้ร่วม

กิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เช่น การลงคะแนนเสียงทั้งระดับท้องถ่ินแ ละ

ระดบัประเทศท่ีเป็นหน้าท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย แต่จะตอ้งไม่ไปในนามของตวัแทนบริษัทฯ ไม่

อา้งช่ือบริษัทฯ และไม่น าทรพัยสิ์นหรืออุปกรณ์ใดๆ ของบริษัทฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ในการด า เนินการใดๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทางการเมือง

- ตอ้งไมฝ่่าฝืนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด เกณฑ ์นโยบายของบริษัทฯ

- ตอ้งไมป่ฏิบติัหรือกระท าการใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

- กรณีปฏิบติัหรือกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือทางการเมือง ตอ้งไดร้บัการสอบทาน หรืออนุมติั

จากผูม้ีอ านาจ

การช่วยเหลือทางการเมือง



ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

แนวทางการปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั
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“ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ท่ีพนักงานเกิดความขัดแยง้ขึ้ นเน่ืองจากผลประโยชน์ท่ี

ต่างกนั โดยผลประโยชน์ส่วนตนไม่สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลต่อการตดัสินใจหรือการปฏิบติัตาม

หนา้ท่ี ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ”

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลประโยชน์ทับซอ้นหรือความขัดแยง้กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวมของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นปัญหาการบริหารกิจการท่ีเป็นบ่อเกิดการทุจริต และคอรร์ปัชนั ดังน้ันพนักงานทุกคน

และทุกระดบัตอ้งหลีกเล่ียงการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

- การด าเนินการใด ๆ จะตอ้งเป็นไปตามเหตุและผล อยูบ่นพ้ืนฐานของการกระท าเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่

ขดัต่อ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบติัของบริษัทฯ และจริยธรรม 

- การกระท าหรือพฤติการณเ์ขา้ขา่ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ พนักงานจะตอ้งรายงานความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ดงักล่าวผ่านหวัหนา้หน่วยงานบริหารความเส่ียง หรือผ่านช่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียน



แนวทางการปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั

“การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก หมายถึง การจ่ายจ านวนเล็กนอ้ยใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรฐัอย่างไม่เป็นทางการ และ

เป็นการใหเ้พียงเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ เจา้หนา้ท่ีของรฐัจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุน้ใหด้ าเนินการ

รวดเร็วขึ้ น โดยกระบวนการน้ันไม่ตอ้งอาศัยดุลพินิจของเจา้หน้าท่ีรฐั และเป็นการกระท าอนัชอบดว้ยหน้าท่ีของ

เจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ั้น รวมทั้งเป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะไดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้”

บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยจะไม่ด าเนินการ

ใดๆ และไมย่อมรบัการกระท าใดๆ เพื่อแลกกบัการอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ

- กรณีปฏิบติัหรือกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก ตอ้งไดร้บัการสอบทาน หรือ

อนุมติัจากผูม้ีอ านาจ

การจา่ยค่าอ านวยความสะดวก 

“การจา้งพนักงานรฐั หมายถึง การจา้งหรือบรรจุเจา้หนา้ท่ีรฐัหรือพนักงานรฐั เขา้มาท างานในองค์กร”

“เจา้หน้าท่ีรฐัหรือพนักงานรฐั หมายถึง การท่ีบุคคลผูเ้ป็นหรือเคยเป็นเจา้หน้าท่ีของ รฐั/นักการเมือง/ท่ีปรึกษา

ของหน่วยงานรัฐ และไดเ้ขา้มาท างานใหก้บับริษัทเอกชน และอาจอาศัยความสัมพันธ์ หรือขอ้มูลภายใน เอ้ือ

ประโยชน์แก่บริษัทเอกชน หรือก่อใหเ้กิดภาวะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของการปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยงาน

ของรฐัหรือองคก์ร ก ากบั ดูแลธุรกิจกบับริษัทท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล โดยผลของการกระท าน้ันมุ่งหวงัใหเ้กิด

ความ ไดเ้ปรียบทางธุรกิจท่ีไมเ่ป็นธรรม หรือ การก าหนดนโยบายเอ้ือประโยชน์เอกชนท่ีอดีต เจา้หน้าท่ีของรฐัน้ัน

ท างานให”้

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจา้งหรือแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีของรฐัท่ียงัอยู่ในต าแหน่งใดๆในบริ ษัทฯ ดังน้ัน บริษัทฯ จึง

ไมม่ีการจา้งพนักงานรฐัภายในบริษัทฯ

- กรณีท่ีบริษัทฯ จะจา้งอดีตพนักงานรฐัเขา้มาท างานภายในบริษัทฯ และก าหนดระยะเวลาเวน้วรรค เป็นเวลา 2

ปีก่อนท่ีจะมาเร่ิมงานในบริษัทฯ

- กรณีท่ีอดีตเจา้หนา้ท่ีรฐัจะเขา้มาด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษา/กรรมการ/ผูบ้ริหาร ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ พรอ้มจะ

ระบุเหตุผลการแต่งตั้งบุคคลเหล่าน้ันในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ เพ่ือความโปร่งใส

- กรณีการจา้งหรือแต่งตั้งอดีตเจา้หนา้ท่ีของรฐัของบริษัทฯ หรือการปฏิบติั การกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จา้งพนักงานรฐั จะตอ้งไดร้บัการสอบทาน หรืออนุมติัจากผูม้ีอ านาจ

การจา้งพนกังานรฐั 
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ช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียน

กรณีท่ีมีขอ้สงสยั ใหติ้ดต่อหรือสอบถามท่ีหน่วยงานบริหารความเส่ียง บริษัท เอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอียดช่องทาง ดงัน้ี

• ช่องทางการติดต่อ บนหนา้เวปไซดข์องบริษัทฯ ท่ี https://www.ajplast.co.th/contact.php

• โทร. (+66)2 415 0035 ต่อ 202 เพ่ือติดต่อหน่วยงานบริหารความเส่ียง

• อีเมล whistleblow@ajplast.co.th     

• กล่องรอ้งเรียนของบริษัทฯ ตั้งอยูท่ี่โรงงานท่ีแหลมฉบงั ส านักงาน 1 และ 2

• แบบฟอรม์ออนไลน์ หรือ QR code

กรณีท่ีตอ้งการ ติดต่อคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยตรง (ไม่ผ่านผูบ้ริหารของบริษัทฯ) ติดต่อรายละเอียด 

ดงัน้ี

ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

• อีเมล ninnat.o@chula.ac.th

ทั้งน้ีผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด
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การลงโทษ

บริษัทฯ มีกระบวนการลงโทษบุคลากรและกรรมการบริษัทฯ ท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นทุจริต 

และคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางออ้มบนพ้ืนฐานของความยุติธรรมและจริยธรรม รวมถึงผูบ้ังคับบัญชาหรือ

ประธานกรรมการโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อการกระท าผิดหรือรบัทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด าเนินการจดัการให้

ถูกตอ้ง

การลงโทษส าหรบัผูก้ระท าความผิดดา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั

• การตกัเตือนดว้ยวาจา

• การตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร

• การพกังาน

• การเลิกจา้ง

ถา้กระท าความผิดรา้ยแรงและมิชอบดว้ยกฎหมาย บริษัทฯ จะด าเนินการตามกฎหมายตามสมควร 

ทั้งน้ีการลงโทษ อาจด าเนินการตามขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลายขอ้ในครั้งเดียว ขึ้ นกบัการพิจารณาตามความ

เหมาะสมของบริษัทฯ

ทั้งน้ี ผูร้อ้งเรียนรบัทราบว่าการรอ้งเรียนจะตอ้งด าเนินการโดยสุจริต โปร่งใส ถูกตอ้ง และตอ้งยืนยนัว่า

เร่ืองรอ้งเรียนตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงทุกประการ ไม่มีการเปล่ียนแปลง หรือจดัท าขึ้ นแต่อย่างใด หากผู้

รอ้งเรียนแจง้ความเท็จ ไม่มีมูลความจริง บริษัทฯ จะด าเนินการกบัผูร้อ้งเรียน ตามมาตรการหรือขั้นตอนของ

บริษัทฯ หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และในกรณีท่ีคู่คา้หรือคู่ธุรกิจของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์ามนโยบาย

ฉบบัน้ีหรือรบัทราบถึงการกระท าท่ีขดัต่อนโยบายฉบบัน้ี แต่ไมไ่ดร้ายงานใหฝ่้ายบริหารของบริษัทฯ ทราบ หรือให้

ขอ้มลูท่ีไม่ถูกตอ้ง เม่ือเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ สอบสวนหรือสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการกระท า ท่ีอาจขดัต่อนโยบาย

ฉบบัน้ี อาจถูกบอกเลิกสญัญาได้
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การส่ือสารเก่ียวกบัการตอ่ตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั

การสื่อสารภายในองคก์ร

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในการส่ือสาร ถ่ายทอด และส่งต่อความรู้ เพื่อส่งเสริมใหพ้นักงานทุกระดบั ผูบ้ริหาร

และคณะกรรมการ เขา้ใจและตระหนักรูใ้นเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั รวมถึงต่ืนตวัในการรอ้งเรียนและ

แจง้เบาะแส

ขั้นตอนการสื่อสารภายในองคก์ร

1. เตรียมความพรอ้มในการส่ือสาร

โดยฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ คือฝ่ายบุคคลและธุรการของบริษัทฯ จดัเตรียมความพรอ้มส าหรบัการส่ือสาร

ภายในองคก์ร และประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

2. ก าหนดเป้าหมายการส่ือสาร

ก าหนดเป้าหมายในการส่ือสารน้ี โดยบริษัทฯ ก าหนดใหพ้นักงานทุกคน ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ

ทุกคนตอ้งไดร้บัการส่ือสาร และเขา้ร่วมการอบรมทั้งรอ้ยละ 100

3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือ พนักงาน ผูบ้ริหารทุกคน ทุกระดบั และคณะกรรมการบริษัทฯ

4. การเตรียมสารส าหรบัส่ือสาร

ฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ ประสานงานกบัฝ่ายบริหารกลางท่ีรบัผิดชอบด าเนินการจดัท าสารในการส่ือสาร ให้

สอดคลอ้งกบันโยบายฯ ท่ีไดร้บัการอนุมติัโดยกรรมการบริษัทฯ แลว้ ซ่ึงสารตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีเขา้ถึงง่าย เขา้ใจง่าย

กระชบั ชดัเจน เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงไดทุ้กระดบั

5. ก าหนดช่องทางการส่ือสาร

โดยก าหนดช่องทางการส่ือสาร ดงัน้ี

• การส่ือสารผ่านการอบรมออนไลน์

จดัใหม้ีการฝึกอบรมการต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ัปชนัและแนวทางปฏิบติั โดยผ่านช่องทาง

ออนไลน์ Google Form เป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง ส าหรบัพนักงาน ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการปัจจุบนัของ

บริษัทฯ  และมีหลกัสูตรการอบรมจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งส าหรบัพนักงานและผูบ้ริหารปัจจุบนั

และพนักงานใหม่ของบริษัทฯ โดยมีหัวขอ้เร่ืองการต่อตา้นการทุจริต และคอร์รัปชันเป็นส่ วนหน่ึงใน

หลกัสูตร

• การส่ือสารผ่านบอรด์กลางบริษัทฯ

ด าเนินการเผยแพร่นโยบายและมาตรการการต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั บนบอรด์กลาง

และบอรด์ตามฝ่ายและแผนกต่างๆ ของบริษัทฯ

6. ด าเนินการส่ือสารภายในองคก์ร

ฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ ด าเนินการประชาสมัพนัธก์ารอบรมฯ ผ่านอีเมล QR code และการเผยแพร่นโยบาย

และมาตรการฯ ผ่านบอรด์ต่างๆ

7. ติดตามและสรุปผลการส่ือสาร

ฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบติดตามและสรุปผลการอบรมออนไลน์

A.J.PLAST PLC

ANTI-CORRUPTION
POLICY & MEASURES16



การส่ือสารเก่ียวกบัการตอ่ตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั

การสื่อสารกบัคู่คา้

บริษัทฯ เล็งเห็นวา่การต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั ไมค่วรเป็นการปฏิบติัเพียงฝ่ายเดียว ดงัน้ันบริษัทฯ มี

เจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ัปชนั จึงตอ้งการส่งมอบเจตนารมณ์น้ี ถ่ายทอดไปสู่คู่ คา้ของบริษัทฯ 

ดว้ย เพ่ือใหไ้ดร้ับความร่วมมืออันดี และสรา้งธุรกิจท่ีปลอดการทุจริต และคอร์รัปชันไปดว้ยกัน โดยบริษัทฯ จะ

ด าเนินการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ี์ชดัเจนของบริษัทฯ และเชิญชวนคู่คา้เขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง

ในการต่อตา้นการทุจริต และคอร์รปัชนั อีกทั้งยงัส่ือสารจรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

และใหล้งนามการรบัทราบและการปฏิบติัตาม

ขั้นตอนการสื่อสารกบัคู่คา้

1. เตรียมความพรอ้มในการส่ือสาร 

โดยฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบส่ือสารกบัคู่คา้ คือฝ่ายจดัซ้ือของบริษัทฯ จดัเตรียมความพรอ้มส าหรบัการส่ือสาร

ภายในองคก์ร และประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

2. ก าหนดเป้าหมายการส่ือสาร

ก าหนดเป้าหมายในการส่ือสารน้ี โดยบริษัทฯ ก าหนดให้ตอ้งด าเนินการส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์ แจง้ขอ้มูล

ใหก้บัคู่คา้ทุกราย โดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ และมุง่เนน้ท่ีคู่คา้หลกัเป็นส าคญั

3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือ คู่คา้ของบริษัทฯ

4. การเตรียมสารส าหรบัส่ือสาร

ฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ ประสานงานกบัฝ่ายบริหารกลางท่ีรบัผิดชอบด าเนินการจดัท าหนังสือ, QR code ใน

การส่ือสาร รวมทั้งนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดร้บัการอนุมติัโดยกรรมการบริษัทฯ แลว้ ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้มลูท่ี

เขา้ถึงง่าย เขา้ใจง่าย กระชบั ชดัเจน เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงไดทุ้กคน

5. ก าหนดช่องทางการส่ือสาร

โดยก าหนดช่องทางการส่ือสาร ดงัน้ี

• ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ ผ่านทางอีเมลตวัแทนของบริษัทฯ

6. ด าเนินการส่ือสารภายในองคก์ร

ฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ ด าเนินการส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ ผ่านอีเมล QR code

7. ติดตามและสรุปผลการส่ือสาร

ฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบติดตามและสรุปผลการส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ออนไลน์
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การตรวจสอบภายในองคก์ร

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามเก่ียวกบัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต 

และคอรร์ปัชนั ใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต และคอรร์ปัชนั ครอบคลุมถึงระบบการควบคุม

ภายใน 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี

1. การควบคุมการปฏิบติังาน (Operational Control)

2. การควบคุมสภาพแวดลอ้ม (Control Environment)

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information and Communication)

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีขัน้ตอนในการจดัเก็บรกัษาเอกสารประกอบการลงบญัชี บนัทึก รายงาน รวมถึงขอ้มลูต่างๆ อยา่ง

เป็นระเบียบแยกตามหมวดหมู่ เพ่ือเตรียมพรอ้มต่อการตรวจสอบ โดยมีระยะเวลาในการจดัเก็บรกัษาไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี

นับแต่วนัท่ีปิดบญัชี อา้งอิงตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 มาตรา 5 และมาตรา 14

บริษัทฯ มีเกณฑก์ารจดัเก็บรกัษาเอกสารประกอบการลงบญัชี บนัทึก รายงาน รวมถึงขอ้มลูต่างๆ ดงัน้ี

• เอกสารท่ีมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน นับแต่วนัท่ีปิดบญัชี จะถูกจดัเก็บในหอ้งเก็บเอกสารบญัชีของบริษัทฯ โดยมีการ

ล็อคกุญแจ และมีผูร้บัผิดชอบดูแลการถือกุญแจ รวมทั้ง มีการบนัทึกการขอใชห้อ้งเก็บเอกสาร

• เอกสารท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน นับแต่วนัท่ีปิดบญัชี จะถูกส่งไปจดัเก็บไวย้งับริษัทท่ีใหบ้ริการในการดูแลจดัเก็บ

เอกสาร ซ่ึงมีความเป็นมืออาชีพและเช่ียวชาญ พรอ้มทั้งมีการจดัท ารายละเอียดควบคุมรายการเอกสารท่ีถูก

จดัเก็บ เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการคน้หาเอกสาร

บริษัทฯ ยงัมีการด าเนินกิจกรรมของธุรกิจ โดยใชโ้ปรแกรมท่ีช่วยจดัการในส่วนต่างๆ ในการด าเนินการขาย

จดัซ้ือจดัจา้ง บญัชี การเงิน เป็นตน้ และโปรแกรมดงักล่าว จะจดัเก็บขอ้มลู ธุรกรรมต่างๆ รายวนั ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมการใช้

โปรแกรมเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั โดยสามารถเขา้ถึงและดึงขอ้มลูออกจากระบบยอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนัได้
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การจดัเก็บเอกสาร บนัทึก และขอ้มูลตา่งๆ ส าหรบัการตรวจสอบ



หลกัการและนโยบายที่เก่ียวขอ้ง

• จรรยาบรรณธุรกิจ

• จรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้

• นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ

• นโยบายการบริหารความเส่ียง

• นโยบายการแจง้เบาะแสและเร่ืองรอ้งเรียน

การทบทวนนโยบาย

ผูบ้ริหารสูงสุดท่ีมีอ านาจ หน่วยงานบริหารความเส่ียง หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

จะด าเนินการทบทวนนโยบายฉบบัน้ี อยา่งนอ้ยปีละครั้ง และน าเขา้เป็นวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือทบทวนปีละหน่ึงครั้ง
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