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จรรยำบรรณธรุกิจ 
 

วิสยัทศัน์ 
“องคก์รแห่งนวตักรรมท่ีสรำ้งสรรค”์ หรอื “Creative Innovation Organization”  EPG เป็นองคก์รทีเ่ตบิโตขึน้มาดว้ย
นวตักรรม โดยน าเทคโนโลยต่ีางๆ มาต่อยอดความคดิสรา้งสรรค ์แลว้พฒันาใหเ้กดิเป็นสนิคา้ใหมท่ีม่คีุณภาพ เป็นประโยชน์
ต่อสงัคมและความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 
 
พนัธกิจ 
“ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์พลีเมอรแ์ละพลำสติกชัน้น ำของโลก” หรอื “World-Class Innovative Polymer 
and Plastic Products Manufacture” กลุ่มบรษิทั EPG เป็นผูน้ าเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นผลติภณัฑโ์พลเีมอรแ์ละ
พลาสตกิ โดยไดม้กีารลงทุนดา้นวจิยัและพฒันา (R&D) ตลอดมาและยงัคงมุ่งมัน่ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่องตลอดไป 
 
ปรชัญำ 
“รบัจำกสงัคม คืนสู่สงัคม” (Contribution towards a better Society) บรษิทัมเีจตนารมณ์ทีจ่ะด าเนินธุรกจิให้
เจรญิเตบิโตบนพืน้ฐานของธรรมาภบิาลและการดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื รวมทัง้ค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มเป็นส าคญั ทัง้นี้ เพื่อมุ่งหวงัใหภ้าคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกบัชุมชนและสงัคมไดอ้ย่าง
เป็นสขุ และพฒันายกระดบัความเจรญิกา้วหน้าไปพรอ้มๆ กนั 
 
ค่ำนิยมองคก์ร (Core Value) 
บรษิทัก าหนดให ้LIVE C เป็นคา่นิยมองคก์ร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนยดึถอืปฏบิตั ิอนัจะก่อใหเ้กดิ
วฒันธรรมทีด่ขีององคก์ร ดงันี้ 

 
 กำรเรียนรูอ้ย่ำงต่อเน่ือง (Continuous Learning)  

แสวงหาโอกาสในการเรยีนรูแ้ละเปิดรบัสิง่ใหม่เพื่อการพฒันาขดีความสามารถและขยายขอบเขตความรูอ้ยู่เสมอ 
 สรำ้งสรรคน์วตักรรม (Innovation)  

รเิริม่ท าสิง่ใหมท่ีแ่ตกต่างเพื่อยกระดบัประสทิธภิาพการท างานและองคก์ร 
 กำรให้คณุค่ำในควำมแตกต่ำง (Value the Difference)  

เขา้ใจและยอมรบัในความแตกต่างหลากหลายของผูอ้ื่นเพื่อท าใหเ้กดิการท างานร่วมกนัอย่างสรา้งสรรค์ 
 กำรเสริมสรำ้งและให้อ ำนำจแก่ทีมงำน (Empowerment)  

ใหอ้ านาจการตดัสนิใจเพื่อพฒันาสมรรถนะในการท างานของทมี 
 ควำมรว่มมือรว่มใจ (Collaboration) 

ผนึกก าลงัและประสานการท างานร่วมกนัเพื่อความส าเรจ็บนเป้าหมายเดยีวกนั 
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1. จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธรุกิจ 
 บรษิทัมนีโยบายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตังิานโดยชอบ ยดึหลกัการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและศลีธรรมอนัด ีคณะกรรมการบรษิทั จงึไดจ้ดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และก าหนดใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนในบรษิทั ยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัเิดยีวกนั ดงันี้ 
 
 1.1 นโยบำยและแนวปฏิบติัต่อพนักงำน 
 บรษิทัตระหนกัว่า พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายของบรษิทัทีม่คีุณค่ายิง่ จงึมนีโยบายให้
ปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกยา้ย และการพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนให้
ความส าคญัต่อการสรา้งความสขุและสรา้งคุณภาพชวีติที่ด ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บรษิทัจงึไดก้ าหนดแนว
ปฏบิตัดิงันี้ 

1) ปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสภุาพ  
2) ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนกังาน และใหค้วามส าคญัในดา้นการดแูลสวสัดกิารของพนกังาน 
3) การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน และตัง้อยู่บนพื้นฐานความรู ้ความสามารถ 

และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 
4) ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัยส์นิของพนกังาน 
5) ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ เพื่อ

พฒันาความสามารถของพนกังานใหเ้กดิศกัยภาพในการปฏบิตังิานอย่างมอือาชพี 
6) รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของพนกังาน 
7) ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั 
8) ใหค้วามเสมอภาคไม่เลอืกปฏบิตัใินการจา้งงาน เช่น ไมจ่ ากดัเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ศาสนา สญัชาต ิภูมหิลงัของ

บุคคล หรอืทุพพลภาพ เป็นตน้ เคารพในสทิธแิละเสรภีาพของพนกังาน 
9) จดัใหม้ชี่องทางใหพ้นกังานสามารถรอ้งเรยีนในกรณีทีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรอืแจง้เบาะแสเกีย่วกบัเรื่องที่

อาจเป็นการกระท าผดิกฎหมาย และมกีระบวนการแกไ้ข รวมถงึมาตรการคุม้ครองพนกังานผูร้อ้งเรยีนและมี
ความยตุธิรรม 

10)  ป้องกนัและไม่การกระท าใดๆ ทีส่อ่พฤตกิรรมไปในทางล่วงละเมดิทางเพศ 
11)  ใหโ้อกาสในการสรา้งความทา้ทายในงานและการหมุนเวยีนงานแก่พนกังาน 
12)  สรา้งโอกาส ความเท่าเทยีม ความยุตธิรรมในการปรบัเลื่อนต าแหน่งพนกังาน 
13)  จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
14)  สง่เสรมิ สนบัสนุน โครงการและกจิกรรมต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งสมาธ ิสต ิคุณธรรม จรยิธรรม  

 
1.2 นโยบำยและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฎบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยบรษิทัระลกึอยู่เสมอว่าผูถ้อืหุน้คอื เจา้ของ
กจิการ และบรษิทัมหีน้าทีส่รา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว จงึก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้ง
ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัดิงันี้ 

1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัการของวชิาชพี ดว้ยความ
ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้โดยรวม 
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2) น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ขอ้มลูฐานะทางการเงนิ การบญัช ีและรายงานอื่นๆ 
โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิทั ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรอื
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

4) บรหิารจดัการ และดแูล สนิทรพัยข์องบรษิทัมใิหเ้สือ่มค่า หรอืสญูหายโดยมชิอบ รวมถงึจดัใหม้รีะบบควบคมุ
ภายในและระบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล 
 

1.3 นโยบำยและแนวปฏิบติัต่อลูกค้ำ 
บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของลกูคา้ โดยมนีโยบายทีจ่ะผลติสนิคา้สนิคา้ทีม่คีุณภาพเป็นไปตามความตอ้งการ

ของลกูคา้ และสรา้งความพงึพอใจกบัลกูคา้ จงึไดก้ าหนดแนวปฏบิตัดิงันี้ 
1) มุ่งมัน่ผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ การใหบ้รกิาร ภายใตค้วามพงึพอใจของลกูคา้ รวมทัง้การปรบัปรุงและพฒันา

อย่างต่อเนื่อง 
2)  รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 
3) ใหข้อ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้  โดยไม่มกีารโฆษณาเกนิความเป็นจรงิที่

เป็นเหตุใหล้กูคา้เขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพ หรอืเงื่อนไขใดๆ ของบรษิทั 
4) ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารใชส้นิคา้ของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์กบัลกูคา้ 

 
1.4 นโยบำยและแนวปฏิบติัต่อคู่ค้ำ และ/หรอื เจ้ำหน้ี 

 บรษิทัมนีโยบายใหพ้นกังานปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่เอารดัเอาเปรยีบคู่
คา้ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั พืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณ์ที่
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจาแกปั้ญหาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกจิ จงึไดก้ าหนดแนว
ปฏบิตัดิงันี้ 

1) ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ 
2) ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั กรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้

ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
3) ใหค้วามส าคญักบัการคดัเลอืกคู่คา้อย่างเหมาะสม โดยเปิดโอกาสในการท าธุรกจิใหก้บัทุกคู่คา้ และ

กระบวนการพจิารณาคดัเลอืกคูค่า้ตอ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเสมอภาค เป็นธรรม และคุณสมบตัิครบถว้น
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของบรษิทั เช่น มคีวามน่าเชื่อถอื ผลติ/มสีนิคา้ทีม่คีุณภาพเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
บรษิทั มคีวามสามารถในการสง่มอบ ราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสม ใหก้ารบรกิารหลงัการขาย เป็นตน้ 

4) ยดึมัน่ในสญัญาและถอืปฏบิตัติามเงื่อนไขทีม่ต่ีอเจา้หนี้เป็นส าคญัในการช าระคนืเงนิตน้ ดอกเบีย้ และการดแูล
หลกัประกนัต่างๆ และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาเงนิกู ้บรษิทัจะรกัษาอตัราส่วนทางการ
เงนิใหอ้ยู่ในระดบัด ีพรอ้มทัง้ตดิตามอตัราสว่นทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งอยู่เสมอหรอืใหเ้ป็นไปตามขอ้หนด (หากม)ี 

 
1.5 นโยบำยและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งขนั 

 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะท าการคา้โดยสจุรติไม่เอาเปรยีบคูแ่ขง่ทางการคา้ จงึไดก้ าหนดแนวปฎบิตั ิดงันี้  
1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี
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2) ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม 
3) ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติ 
4) ใหก้ารสนบัสนุนการร่วมมอืกบัคูแ่ขง่ขนัทางการคา้อย่างโปร่งใส ไม่มกีารปกปิดขอ้ตกลงทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อประโยชน์ของผูบ้รโิภค 
5) ไม่ละเมดิและปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญาอยา่งเคร่งครดั 

 
2. จรรยำบรรณวำ่ด้วยทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 

 ทรพัยส์นิทางปัญญาถอืเป็นทรพัยส์นิทีม่คี่าต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างยิง่ ทรพัยส์นิทางปัญญาจะน ามาซึง่
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัเชงิธุรกจิ ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ กระบวนการผลติ นวตักรรม
ทีบ่รษิทั ไดส้รา้งสรรขึน้ เป็นสิง่ทีจ่ะน าความส าเรจ็มาสูก่ารด าเนินธุรกจิ ดงันัน้ บรษิทัมนีโยบายก าหนดใหป้กป้องรกัษา
ทรพัยส์นิทางปัญญาของตนเองและในขณะเดยีวกนัจะตอ้งไม่ละเมดิและเคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่นดว้ย 
โดยบรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1)  บรษิทัจะตอ้งด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัในทุกประเทศทีบ่รษิทัเขา้ไปลงทุน รวมถงึขอ้
ผกูพนัตามสญัญาทีเ่กีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา เครื่องหมายการคา้ สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ความลบั
ทางการคา้  

2) บรษิทั จะตอ้งไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น และใชท้รพัยส์นิทางปัญญาในทางทีถู่กตอ้งไมข่ดัต่อ
กฏหมายและจรรยาบรรณทางการคา้ 

3) พนกังานของบรษิทัทีม่หีน้าทีก่ารงานสามารถเขา้ถงึความลบัทางการคา้ เช่น สตูรลบัของสนิคา้ กระบวนการ
ผลติสนิคา้ หรอืวธิกีารประกอบธุรกจิทีเ่ป็นความลบั จะตอ้งรกัษาความลบันัน้ไม่ใหเ้ผยแพร่สูบุ่คคลทีไ่ม่มคีวาม
เกีย่วขอ้ง ก่อใหเ้กดิความเสยีหายทางการคา้แก่บรษิทั 

4) สนบัสนุนและปกป้องทรพัยส์นิทางปัญญาโดยการใชส้นิคา้และบรกิารทีม่ลีขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ 
และไม่สนบัสนุนการใชส้นิคา้หรอืการกระท าใดใดทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผู้อื่น 

 
3. ด้ำนส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมนีโยบายด าเนินธุรกจิดว้ยความใสใ่จต่อผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม ตอบสนองโอกาสและความทา้ทายทาง
ธุรกจิจากปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ 
ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่จี ากดั โดยสนบัสนุนและสง่เสรมิการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า มปีระสทิธภิาพและสนบัสนุน
การด าเนินธุรกจิ การพฒันาผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และสนบัสนุนกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทั
ไดก้ าหนดแนวปฏบิตั ิดงันี้ 
1) รบัผดิชอบต่อผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยปฏบิตัติามกฎหมายดา้น

สิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งและระบบมาตรฐานสากลดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนนโยบายการจดัการ
สิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ และการควบคุมการผลติของเสยีและมลพษิทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคม และ
ชุมชน อย่างเคร่งครดั  

2) มุ่งมัน่พฒันาสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
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3) สง่เสรมิการอนุรกัษ์ การใชพ้ลงังาน และทรพัยากรธรรมชาต ิอยา่งคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ โดยปฏบิตัติาม
ระบบมาตรฐานสากล คดิคน้และแสวงหาแนวทางและวธิกีารลดการใชท้รพัยากรและพลงังาน และการน า
กลบัมาใชใ้หม ่

4) สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของพนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีในการอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ
ตลอดจนการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

5) ประเมนิความเสีย่งและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีม่ต่ีอการผลติและธุรกจิ ก าหนด
วธิกีาร แสวงหามาตรการ และวธิกีารตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เพื่อใหธุ้รกจิสามารถ
เตบิโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนื 

6) มุ่งมัน่ในการชว่ยลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในองคก์ร โดยการพฒันากระบวนการผลติและ
ผลติภณัฑเ์พื่อลดปรมิาณของเสยีและก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติ สง่เสรมิการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวเพื่อ
ช่วยการดดูกลบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ รกัษาเสถยีรภาพของสภาพภูมอิากาศควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ 

 

4. ด้ำนสงัคม 
บรษิทัมนีโยบายด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มและสงัคมโดยรวม เคารพต่อหลกัสทิธิ

มนุษยชน ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ัง้ในสงัคมภายในบรษิทัฯและสงัคมภายนอก สนบัสนุนใหพ้นกังาน
มกีารพฒันาศกัยภาพและมคีวามกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน สนบัสนุนองคค์วามรู ้หรอืกจิกรรมต่างๆในชุมชน เพื่อยกระดบั
คุณภาพชวีติ พฒันาผลติภณัฑท์ีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้และสรา้งคุณค่าเพิม่ ด าเนินกจิการโดยมุ่งหวงัให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่รว่มกบัชมุชนและสงัคมไทยอย่างเป็นสขุ และยกระดบัคุณภาพของสงัคมไปพรอ้มกนั โดย
บรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตั ิดงันี้ 
 1 สงัคมและชมุชน 

1) สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของชุมชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยการรบัฟังความคดิเหน็อย่างเปิดกวา้ง 
การปรกึษาหารอือย่างโปร่งใสและสรา้งสรรค ์และการมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆ ของชุมชน 

2) สรา้งการเจรญิเตบิโตของกลุ่มบรษิทัฯควบคู่ไปกบัการพฒันาคณุภาพชวีติของพนกังาน ตลอดจนสนบัสนุน
การพฒันาคุณภาพชวีติ และความเขม้แขง็ของชมุชน 

3) ใหค้วามส าคญัต่อมาตรฐานของสนิคา้ โดยน าเสนอผลติภณัฑห์รอืสนิคา้ทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุอนามยั ความ
ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ทีด่ขีองผูบ้รโิภคและสงัคม 

4) ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานภาครฐั สมาคมอุตสาหกรรม พนัธมติรธุรกจิ ภาคประชาสงัคม และผู้มสีว่นได้
เสยีเพื่อมสีว่นร่วมในการพฒันามาตรฐาน หรอืวธิปีฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัชมุชน และสงัคม 

 
5. ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 บรษิทัมนีโยบายใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พฒันาและ
สนบัสนุนใหพ้นกังานมคีวามรูด้า้นความปลอดภยั  จดักจิกรรมด าเนินงานและสถานทีท่ างานใหม้สีภาพแวดลอ้มในการ
ท างานทีป่ลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ป้องกนัอนัตรายและลดความเสีย่งในการท างาน  ปฏบิตัติามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปรบัปรุงพฒันาดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
อย่างต่อเนื่องโดยบรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตั ิดงันี้ 
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1) ค านึงถงึความปลอดภยั อาชวีอนามยั สขุภาพและคุณภาพชวีติของพนกังานทุกคน รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก
กลุ่ม โดยใหบ้รษิทัย่อยมกีารก าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ตามระบบมาตรฐานสากล  

2) ก ากบัดแูลการบรหิารจดัการตลอดทัง้กระบวนการใหม้คีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ มกีารประเมนิ
ความเสีย่งในการท างานและก าหนดมาตรการควบคมุความเสีย่ง ตลอดจนตดิตามควบคุมดแูลการด าเนินงาน 
เพื่อลดอุบตัเิหตุและโรคทีเ่กดิจากการท างานของพนกังานและผูท้ีป่ฏบิตังิานใหก้บับรษิทัฯ  

3) ปรบัปรุงพฒันาระบบมาตรฐานดา้นความปลอดภยั พรอ้มทัง้หา้มด าเนินการใดทีป่ราศจากมาตรการควบคุม
ความปลอดภยั รวมทัง้ไม่มอีุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั และการอบรมดา้นความปลอดภยัทีร่องรบัอย่าง
เหมาะสมและเพยีงพอ เพื่อใหพ้นกังานปฏบิตังิานดว้ยวธิกีารทีป่ลอดภยั ไม่ไดร้บัอุบตัเิหตุหรอืบาดเจบ็อนัมี
สาเหตุมาจากการปฏบิตังิาน 

4) สง่เสรมิใหพ้นกังานมจีติส านึก ความตระหนกัรู ้และปลกูฝังวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั และความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
 

6. สิทธิมนุษยชน 
 บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อสทิธมินุษยชน โดยมุ่งมัน่ในการด าเนินธรุกจิอย่างมจีรยิธรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการเคารพ
ต่อสทิธมินุษยชน รวมถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยไ์ดร้บัความเคารพ การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม สง่เสรมิคุณภาพชวีติทีด่ ีอนั
จะสง่ผลใหเ้กดิการปฏบิตังิานอย่างมคีุณภาพ ดงันัน้ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินธุรกจิของบรษิทัจะปราศจากการละเมดิสทิธิ
มนุษยชน จงึไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนแยกไวอ้กีฉบบัอย่างชดัเจน 
 

7. นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) 
 บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มอีุดมการณ์และความมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นองคก์รแห่งคุณธรรม และยดึ
มัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีรวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ ตลอดจนสนบัสนุนและสง่เสรมิใหบ้คุลากรทุกระดบัของบรษิทัและบรษิทัย่อยใหม้จีติส านึกใน
การต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่  
 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัเรื่องดงักล่าวจงึไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่แยกไวอ้กีฉบบัอย่างชดัเจน 
 

8. กำรดแูลให้มีกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธรุกิจ 
 บรษิทัก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนทีจ่ะตอ้งรบัทราบ ท าความเขา้ใจ 
และปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัติามทีก่ าหนดในคูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิ อย่างเคร่งครดั มใิช่การปฏบิตัติามความ
สมคัรใจ และไม่สามารถอา้งองิวา่ไม่ทราบแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดขึน้ 
 ผูบ้รหิารทุกระดบัในองคก์ร จะตอ้งดแูลรบัผดิชอบและถอืเป็นเรื่องส าคญัทีจ่ะด าเนินใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบั
บญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏบิตัติามคูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิอย่างจรงิจงั 
 คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารทบทวนตดิตามผลการปฏบิตังิานตามคูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฎบิตัิ
ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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กำรแจ้งข้อรอ้งเรียน 
 บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทางการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรยีน หรอืขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ
จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดร้บัผลกระทบ หรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืจากการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัเกีย่วกบัการกระท าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ รวมถงึ
พฤตกิรรมทีอ่าจสอ่ถงึการคอรร์ปัชัน่ โดยครอบคลุมขัน้ตอนการรบัค ารอ้งเรยีน การสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ สรุปการตดัสนิผล 
การคุม้ครองผูแ้จง้เหตุ ผูร้อ้งเรยีนผูเ้กีย่วขอ้ง โดยด าเนินการตามมาตรการการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส ดงันี้ 
 
ขอบเขตของกำรรอ้งเรียน และกำรแจ้งเบำะแส 
เบาะแส หรอืหวัขอ้การรอ้งเรยีน ไดแ้ก่ 

1) การกระท าทีฝ่่าฝืน หรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบของรฐั นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
จรรยาบรรณธุรกจิ ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั  

2) การกระท าทีก่่อใหเ้กดิการเสยีประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสยีงภาพลกัษณ์ของบรษิทั  
3) การกระท าการทุจรติรปูแบบต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ทางตรงและทางออ้มกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอื

หน่วยงานเอกชน เช่น การให ้รบัสนิบน หรอืผลประโยชน์อื่นใด 
4) การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ผดิขัน้ตอนทีม่แีนวโน้มหรอืเป็นช่องทางทีจ่ะท าใหเ้กดิการทุจรติ เช่น การยกัยอก

ทรพัย ์การคอรร์ปัชัน่ หรอืการตกแต่งบญัช ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบเพื่อตนเอง หรอืผูอ้ื่น 
 

บุคคลท่ีสำมำรถแจ้งเรือ่งรอ้งเรียน หรอืแจ้งเบำะแส 
1) พนกังานของบรษิทั และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทั ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ทีพ่บเหน็ ทราบเบาะแส ไดร้บั

ผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิจากการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบของรฐั หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบาย ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัท เป็นตน้ 

2) พนกังานของบรษิทั และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทั ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ทีพ่บเหน็ ทราบเบาะแส 
ไดร้บัผลกระทบจากการกระท าทีส่อ่ถงึการทุจรติทุกประเภท 

3) บรษิทัสง่เสรมิใหผู้ท้ีร่อ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแสเปิดเผยตวัตนใหท้ราบ พรอ้มทัง้ใหข้อ้มลูหลกัฐานทีช่ดัเจน
เพยีงพอ โดยบรษิทัมมีาตรการการคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน ผูแ้จง้เบาะแส รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
กระบวนกำรรบัค ำรอ้งเรียนและกำรแจ้งเบำะแส  

1) ผูท้ีพ่บเหน็เหตุการณ์ หรอืทราบเบาะแสการฝ่าฝืน ไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบของรฐั การก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ นโยบาย ระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่รษิทัก าหนดรวมถงึการกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการ
ทุจรติทุกประเภทของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนกังานของบรษิทั สามารถแจง้เรื่องผ่านช่องทางในการ
รอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส ตามทีบ่รษิทัก าหนด 

2) หลงัจากไดร้บัเรื่องการรอ้งเรยีน การแจง้เบาะแสแลว้ ผูร้บัการรอ้งเรยีน ด าเนินการสง่เรื่องให้บุคคล หรือ
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ สอบสวนตามขัน้ตอนการสอบสวน และการ
ลงโทษ พรอ้มทัง้ตดิตามความคบืหน้า เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวไดร้บัการด าเนินการอย่าง
เหมาะสม 
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3) กรณีพนกังานเกดิความไม่มัน่ใจว่าการกระท าใดเป็นการกระท าอนัอาจจะเขา้ลกัษณะทีเ่ป็นความผดิ การฝ่า
ฝืน การไม่ปฏบิตัติาม ทีส่ามารถรอ้งเรยีนได ้รวมถงึความผดิดา้นการทุจรติทุกประเภท พนกังานควรปรกึษา
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรอืสอบถามคณะท างานต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ กรณีทีพ่บเหน็การกระท าทีส่อ่
การทุจรติ 

4) กรณีทีพ่สิจูน์ไดว้่าค ารอ้งเรยีนเป็นเทจ็ เน่ืองจากเจตนาบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืกล่าวรา้ย ท าใหผู้อ้ื่นเสยีหาย 
กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเป็นพนกังานของบรษิทั ใหถ้อืว่าเป็นกระท าทีผ่ดิต่อจรรยาบรรณธุรกจิ ตอ้งไดร้บัการลงโทษ
ตามระเบยีบของบรษิทั และ/หรอืตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หากกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเป็น
บุคคลภายนอก บรษิทัจะพจิารณาบทลงโทษในรปูแบบต่างๆ เช่น ยุตกิารด าเนินธุรกจิ ไม่ใหค้วามช่วยเหลอื 
สนบัสนุนต่างๆ หรอืด าเนินคดตีามกฎหมาย เป็นตน้ 

 
ช่องทำงในกำรรอ้งเรียนและกำรแจ้งเบำะแส 

1) จดหมายถงึประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270  
โดยจ่าหน้าซอง ประทบัตรา หรอืระบุขอ้ความ ทีแ่สดงถงึการเป็น “เอกสำรลบัเฉพำะ” 

2) จดหมายถงึประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270  
โดยจ่าหน้าซอง ประทบัตรา หรอืระบุขอ้ความ ทีแ่สดงถงึการเป็น “เอกสำรลบัเฉพำะ” 

3) อเีมลถงึ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ceo@epg.co.th     
4) อเีมลถงึ ประธานกรรมการตรวจสอบ Chaiwat@prospectconsult.co.th หรอื  
       กรรมการตรวจสอบ thanas.san@gmail.com  
5) แจง้เรื่องรอ้งเรยีนบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  
6) ตูร้บัค ารอ้งเรยีนทีก่ าหนดไวภ้ายในองคก์ร โดยจ่าหน้าซองถงึประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืประธาน

กรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการตรวจสอบ ประทบัตรา หรอืระบุขอ้ความทีแ่สดงถงึการเป็น “เอกสำรลบั
เฉพำะ” เพื่อให้ผู้เปิดตู้รบัค ารอ้งเรยีนน าเสนอต่อผู้ทีผู่้ร้องเรยีนจ่าหน้าซองถงึ  

 
กำรคุ้มครองสิทธิแก่ผูร้อ้งเรียน หรอืแจ้งเบำะแส 

1) เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีน ผูใ้หข้อ้มูล ผูแ้จง้เบาะแสทีก่ระท าโดยเจตนาสุจรติ บรษิทัจะปกปิด
ชื่อ ทีอ่ยู่ หรอืขอ้มลูใดๆ ทีส่ามารถระบุตวัผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หข้อ้มลูได ้และเกบ็รกัษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน
และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ร ับผิดชอบ ในการด าเนินการตรวจสอบเรื่อง
รอ้งเรยีนเท่านัน้ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวได ้

2) กรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนผูท้ีม่ตี าแหน่งในระดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าทีใ่นการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร ้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน  หาขอ้เทจ็จรงิ 
อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน 
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อนัตรายใดๆ หรอืความไม่ชอบธรรม ทัง้นี้ขอให้ผู้รอ้งเรยีนส่งเรื่องรอ้งเรยีนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง 

3) ผูร้บัค ารอ้งเรยีน ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืรบัทราบเกีย่วกบัรายละเอยีดการรอ้งเรยีน มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาขอ้มูล เอกสาร
หลกัฐานว่าดว้ยการรอ้งเรยีน หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่ทีจ่ าเป็นต้องเปิดเผยตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

4) บรษิัทห้ามกระท าการใดๆต่อผู้ร้องเรยีน แจ้งเบาะแส เช่น การปรบัเปลี่ยนต าแหน่ง ลกัษณะงาน สถานที่
ท างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏบิตัิงาน เลกิจ้าง การเลอืกปฏบิตัิที่ไม่เป็นธรรมต่างๆ  อนัเป็นผลมา
จากการรอ้งเรยีนแจง้เบาะแสว่าดว้ยเรื่องการฝ่าฝืน ไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบของรฐั การก ากบัดูแล
กจิการที่ด ีจรรยาบรรณธุรกจิ นโยบาย ระเบยีบขอ้บงัคบัที่บรษิัทก าหนด รวมถึงการกระท าที่เขา้ข่ายการ
ทุจรติทุกประเภท  

5) บรษิทัไม่มมีาตรการลงโทษ เอาผดิ หรอืปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่างๆต่อผูร้อ้งเรยีน ผูแ้จง้เบาะแส ไม่ว่าผล
การสอบสวนจะระบุว่าผูถู้กรอ้งเรยีนมกีารกระท าผดิหรอืไม่กต็าม  

 
ขัน้ตอนกำรสอบสวน และกำรลงโทษ 

1) ค ารอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแสการกระท าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝ่าฝืน ไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบของรฐั 
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ นโยบาย ระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่รษิทัก าหนด รวมถงึการกระท าที่
เขา้ขา่ยการคอรร์ปัชัน่ทุกประเภททีไ่ดร้บัมา ผูร้บัค ารอ้งเรยีน คอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื
คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณากลัน่กรอง มอบหมายบุคคล หรอืแต่งตัง้คณะสอบสวน เพือ่ด าเนินการ
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ หรอืส่งต่อใหป้ระธานคณะท างานต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่เพื่อร่วมด าเนินการเฉพาะ
ในสว่นทีไ่ดร้บัการมอบหมาย 

2) กรณีผลการสอบสวนพบว่ามหีลกัฐาน หรอืมเีหตุผลอนัควรสรุปว่าผูท้ีถู่กกล่าวหากระท าผดิจรงิ ผูถู้กกล่าวหา
จะไดร้บัโอกาสเพื่อพสิจูน์ตนเอง หาขอ้มลู พยาน หรอืหลกัฐาน เพื่อแสดงว่ามไิดก้ระท าผดิตามทีถู่กกล่าวหา 

3) กรณีผลการสอบสวนสรุปถงึทีส่ดุแลว้ว่า ผูถู้กกล่าวหากระท าผดิจรงิ ผูถู้กกล่าวหานัน้จะไดร้บัการพจิารณา
ลงโทษทางวนิยัตามกฎระเบยีบของบรษิทั และไดร้บัการลงโทษตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
กรณีทีก่ารกระท านัน้ๆ เขา้ขา่ยผดิกฎหมาย เช่น ผดิพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ เป็นตน้ 

4) ระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่ไดร้บัค ารอ้งเรยีนจนสามารถสรุปและแจง้ผลการสอบสวนได ้คอื ภายใน45 วนัท า
การ โดยผลการสอบสวนจะถูกสง่ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืประธานกรรมการตรวจสอบทีเ่ป็นผู้
มอบหมายใหส้อบสวน ทัง้นี้ หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 45 วนั ผูท้ีด่ าเนินการสอบสวน
ตอ้งชีแ้จงเหตุผล แจง้ต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืประธานกรรมการตรวจสอบทีเ่ป็นผูม้อบหมายการ
สอบสวนเพื่อแจง้ผูเ้กีย่วขอ้งใหท้ราบ 

5) บรษิทัจะแจง้ความคบืหน้าและผลการสอบสวนใหผู้ร้อ้งเรยีน ผูแ้จง้เบาะแสไดท้ราบตามช่องทางทีผู่ร้อ้งเรยีน 
ผูแ้จง้เบาะแส ไดแ้จง้ชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมลทีต่อ้งการใหต้ดิต่อกลบั หรอืกรณีไม่เปิดเผยตวัตน 
บรษิทัจะสือ่สารดว้ยช่องทางอื่นๆ ทีส่ามารถจะสง่ขอ้มลูใหท้ราบได ้(หากสามารถกระท าได)้ 
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6) ค ารอ้งเรยีน และผลการสอบสวนเนื่องจากการคอรร์ปัชัน่ ใหจ้ดัเกบ็รวบรวมไวท้ีค่ณะท างานต่อตา้นการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ โดยมปีระธานคณะท างานต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่เป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ รวมทัง้
น ามาใชเ้พื่อการทบทวนการประเมนิความเสีย่ง และมาตรการควบคุมใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
บทลงโทษนี้ครอบคลุมพนกังานทุกคนตัง้แต่ระดบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน โดยไม่มกีารเลอืก
ปฏบิตั ิตัง้แต่ขัน้ตอนการสอบสวนจนถงึบทลงโทษ 

 
กำรก ำกบัติดตำมและทบทวน 

1) กรณีทีพ่บการคอรร์ปัชัน่จากกระบวนการตรวจสอบภายใน ทีเ่ป็นวาระเร่งด่วนควรแก่การรบีด าเนินการ ให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในแจง้ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั หรอืผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัย่อยทีพ่บประเดน็
ปัญหา และประธานคณะกรรมการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ทราบ หรอืด าเนินการตามคูม่อืปฏบิตังิานการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้กีารรายงานตามล าดบัขัน้ จนถงึกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบเป็นวาระพเิศษทีเ่ร่งด่วน จากนัน้เขา้สูก่ระบวนการสอบสวนตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 

2) กรณีพบประเดน็การคอรร์ปัชัน่จากช่องทางรอ้งเรยีนการแจง้เบาะแสทีก่ าหนด และพจิารณาว่าเป็นวาระ
เร่งด่วนควรแก่การรบีด าเนินการ ผูท้ีร่บัเรื่องรอ้งเรยีนตอ้งรบีน าเขา้สูข่ ัน้ตอนการสอบสวน คอืพจิารณา
กลัน่กรอง และมอบหมายใหม้กีารจดัใหม้บีุคคลหรอืแต่งตัง้คณะสอบสวน เพื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ
ทนัท ีพรอ้มทัง้มกีารรายงานในการประชุมทีเ่กีย่วขอ้งเป็นวาระทีเ่ร่งด่วน 

3) กรณีพบประเดน็การคอรร์ปัชัน่โดยคณะท างานต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ใหป้ระธานคณะท างานต่อตา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ แจง้ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั เพื่อใหม้กีารรายงานตามล าดบัขัน้จนถงึกรรมการบรษิทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นวาระพเิศษทีเ่ร่งด่วน จากนัน้เขา้สูก่ระบวนการสอบสวนตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 

4) หน่วยงานตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน กจิกรรม กระบวนการต่างๆ 
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในทีก่ าหนดขึน้มปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัการปฏบิตัิ
ตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ทัง้นี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบ แจ้ง หารอื
ร่วมกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อหาแนวทางการแกไ้ข ป้องกนัอย่างเพยีงพอ เหมาะสม และรายงานผลการ
ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบต่อไป  

5) คณะท างานต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่จะทบทวนนโยบายฉบบันี้เป็นประจ าทุกปี หรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง
ดา้นธุรกจิ การลงทุนในธุรกจิใหม่ หรอือื่นๆทีส่ง่ผลใหค้วรมกีารแกไ้ข รวมทัง้ก ากบัและตดิตามการน า
นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่น้ีไปปฏบิตั ิและใหค้ าแนะน าต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้หากตอ้งมกีารปรบัปรุง
ใดๆตอ้งด าเนินการโดยเรว็ทีส่ดุ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 


