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จรรยาบรรณธรุกจิและการปฏิบตัิตามกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

บริษัทตระหนักดีว่าการด าเนินธุรกิจที่มีการละเมิดกฎหมายหรือขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการทุจริต
คอร์รัปชั่น อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มี
ส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับประเด็นด้านจรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
 

 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนบรรษัทภบิำลที่มีนัยส ำคัญ 0 0 

จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนกำรทุจรติคอร์รัปช่ัน 0 0 
สัดส่วนพนักงำนท่ีผำ่นกำรทดสอบควำมรู้ดำ้นกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอร์รัปช่ัน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
แนวทางการบริหาร  

 
 
บริษัท ได้ประกำศนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยใช้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอ้ำงอิงตำม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทได้ก ำหนดขอบเขตมำตรฐำนควำมประพฤติและพฤติกรรมที่คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยพึงกระท ำในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรปฏิบัติงำน  
บริษัทได้เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องบนอินทรำเน็ต
ภำยในบริษัทและเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยได้ศึกษำท ำควำมเข้ำใจและใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่ค้ำ ลูกค้ำ ชุมชน ได้รับทรำบถึงแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยทั่วกัน 
บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและ
จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดยเฉพำะผู้บริหำรทุกระดับควรต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่พนักงำน โดยให้ควำมส ำคัญกับกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรมและเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท ส่งเสริมค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป 
โดยรำยละเอียดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกจิ และนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
บริษัท ภำยใต้หมวดบรรษัทภิบำล ตำมลิ้งค์ดำ้นล่ำงนี ้
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร
http://www.epg.co.th/LinkClick.aspx?fileticket=U1wwIRt8t5E%3d&tabid=694&portalid=0&language=th-TH 
 

จัดท าและทบทวนนโยบายและ
แนวปฏิบัติ 

สร้างเสริมความตระหนักรู้และ
สื่อสารภายในและภายนอก

องค์กร 

ประเมินผลความรู้ความเข้าใจ
และการละเมิด 
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จรรยำบรรณธุรกิจ 
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/Bussiness-Overview/20210429/BusinessCodeofConduct210331-TH.pdf  
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต 
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGovernance/Anti-CorruptionPolicy_V1.pdf 
 
การสื่อสารให้ความรู้  

 บริษัทก ำหนดให้หน่วยงำนต่ำงๆ ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ถึงควำมเสี่ยงและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  

 บริษัทได้สื่อสำรนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจ ในอินทรำเน็ตของบริษัท รวมถึงเป็นหน่ึงในหลักสูตร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ เพื่อสื่อสำรให้ผู้บริหำรและพนักงำนรับทรำบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และลดควำมเสี่ยงในปฏิบัติงำนที่
อำจจะละเมิดต่อนโยบำย จรรยำบรรณธุรกิจ และกฎหมำยข้อบังคับต่ำงๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  

 บริษัทให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องในบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เข้ำใจถึงแนวทำงปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกัน  

 ด ำเนินกำรจัดท ำจรรยำบรรณธุรกิจส ำหรับคู่ค้ำของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ำด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบำยและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อกำรเติบโตไปด้วยกันอย่ำงมี
คุณภำพและยั่งยืน  

 
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 โครงสร้างการก ากับดูแลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

 
 ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตคอรร์ัปชั่นทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทจัดให้มีกำรทบทวนควำมเสี่ยงเป็นประจ ำทุกปี โดยระบุ

เหตุกำรณ์ควำมเสีย่งด้ำนทุจรติและคอร์รัปช่ันท่ีอำจเกดิขึ้นจำกกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึง
กำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อบรหิำรจดักำรแตล่ะปัจจัยควำมเสีย่งอย่ำงเหมำะสม (Disclosure 205-1) 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

• ก ำหนดและทบทวนนโยบำยและระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ ให้เพียงพอและมีประสิทธิภำพ 

• ก ำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และกำรปฏิบัติตำมนโยบำย ระเบียบปฏิบัติ และ
มำตรกำรป้องกันต่ำงๆ 

• ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

คณะผู้บริหำร 

• ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อต่อต้ำนกำรทจุรติคอรร์ัปชั่น  

• ก ำกับดูแลให้มีกำรสื่อสำรและให้ควำมรูแ้กพ่นักงำนทุกระดับชั้น 

• ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมของพนกังำนและรำยงำนผลกำรละเมดิหรือเหตุกำรณท์ุจริตคอร์รปัชั่นต่อผู้บังคับบัญชำ 

พนักงำน 

• ปฏิบัติตำมนโยบำย กฎระเบียบข้อบังคับ และแนวทำงปฏิบัติของบริษัท 

• ในกรณีที่พบเห็นกำรกระท ำทีล่ะเมดิหรือไม่เป็นไปตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบัติ ให้รำยงำนผ่ำนช่องทำงกำรแจง้
เบำะแสที่บริษัทก ำหนดไว้ 

http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/Bussiness-Overview/20210429/BusinessCodeofConduct210331-TH.pdf
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGovernance/Anti-CorruptionPolicy_V1.pdf
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 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท EPG เข้ำร่วมเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนทุจรติคอร์รัปช่ัน (CAC) 

 บริษัทและบริษัทย่อยได้สื่อสำรและให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันแก่
ผู้บริหำรและพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยไดจ้ัดให้มีกำรสื่อสำรหลำยชอ่งทำง ได้แก่ กำรอบรมพนักงำนประจ ำปี หลักสตูร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ งำน Anti-Corruption Talk กำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำน E-learning  สื่อ VDO ป้ำยประชำสัมพันธ์ใน
บริษัท กำรติดตั้งในแสดงบนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ของพนักงำน  กำรเผยแพร่ในอินทรำเน็ต  กำรเผยแพร่ผ่ำนอีเมลและเว็บไซต์
ของบริษัท และแผ่นพับประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 

 ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีก ำหนด โดยจัดให้มีแผนกตรวจสอบภำยในของ
บริษัทที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรก ำกับดูแลกิจกำร พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะอย่ำงเหมำะสม โดยด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่มีนัยส ำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ 

 เผยแพร่และสื่อสำรนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอรร์ัปชั่นและนโยบำย No Gift Policy ตลอดจนแนวปฏิบัติในกำรรับและให้ของขวัญ 
ในช่วงเทศกำลและในโอกำสอื่นใดไปยังผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย และบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น  
คู่ค้ำ ลูกค้ำ หน่วยงำนรำชกำร เพื่อให้รับทรำบนโยบำยของบริษัทและวิธีกำรที่ถูกต้องในกำรรับและให้ของขวัญ เพื่อหลีกเลี่ยง
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และสร้ำงบรรทัดฐำนท่ีดีในกำรด ำเนินธุรกิจกับทุกฝ่ำยด้วยควำมยุติธรรมและโปร่งใส 

 
การแจ้งเบาะแสและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  
บริษัทก ำหนด “นโยบายการแจ้งเบาะแส” และจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรที่ปลอดภัยให้แก่พนักงำนของบริษัท และผู้แจ้งเบำะแส 
หรือผู้ร้องเรียน ที่ต้องกำรขอค ำแนะน ำ แจ้งเบำะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีพบเห็นเหตุกำรณ์หรือทรำบเบำะแสของกำร
กระท ำผิดใดๆ ทีล่ะเมิดต่อกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำย ระเบียบข้อบังคับ
ที่บริษัทก ำหนด รวมถึงกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รัปช่ันทุกประเภทของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท  โดยบริษัท
ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองสิทธิและควำมปลอดภัยให้แก่บุคคลดังกล่ำว และข้อมูลจำกผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษำไว้เป็น
ควำมลับให้จ ำกัดเฉพำะผู้ที่รับผิดชอบมีหน้ำที่ตรวจสอบประเด็นท่ีร้องเรียนเท่ำนั้นจึงจะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ ข้อร้องเรียนดังกล่ำวจะ
ถูกน ำเข้ำสู่กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่ได้ก ำหนดไว้ในนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต ตำมที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท ภำยใต้หมวด
บรรษัทภิบำล  
ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส  

 

นำยภวัฒน์ วิทูรปกรณ ์
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ที่อยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 
10270 
โดยจ่ำหนำ้ซอง ประทับตรำ หรือระบุข้อควำมที่แสดงถึง
กำรเป็น “เอกสารลับเฉพาะ” 

นำยชัยวัฒน์ อัศวินทรำงกูร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
นำยธนะชัย สันติชัยกูล 
กรรมกำรตรวจสอบ 
นำยศักรินทร์ ภูมิรัตน 
กรรมกำรตรวจสอบ 
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นำยภวัฒน์ วิทูรปกรณ ์
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ceo@epg.co.th 

นำยชัยวัฒน์ อัศวินทรำงกูร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

chaiwat@prospectconsult.co.th 

นำยธนะชัย สันติชัยกูล 
กรรมกำรตรวจสอบ 

thanas.san@gmail.com 

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์บริษทั เพื่อยื่นแบบ
ร้องเรียนออนไลน์ หรือส่งเป็นเอกสำรด้วยเอกสำร
รับค ำร้องเรยีน 

www.epg.co.th 

 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

1 2 3 4 5 6 

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อ

ร้องเรียน 

สอบสวนตำมแนว
ปฏิบัติที่ก ำหนด 

แจ้งให้ผู้แจ้งเบำะแส
หรือผู้ร้องเรียน
ทรำบถึงผลกำร

สอบสวน 

พิจำรณำบทลงโทษ
เหมำะสมกับกำร

กระท ำผดิ 

ก ำหนดมำตรกำร
ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุซ้ ำ 

รำยงำนสรุปต่อ
คณะกรรมกำร

บริษัท 

โดยรำยละเอียดนโยบำยกำรแจ้งเบำะแส และกระบวนกำรจดักำรขอ้ร้องเรียน แสดงในนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต ตำมที่ได้เปิดเผยไว้ใน
เว็บไซต์บริษัท ภำยใตห้มวดบรรษทัภิบำล  
  
ผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2563/2564  

 บริษัทไดร้ับคะแนนประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent) หรือระดับ 5 ดำว จำกโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัท 
จดทะเบียน Corporate Governance Report Of Thai Listed Companies (CGR) ของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง
ด ำเนินกำรโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)  

 ผลประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยบริษัทได ้
99 คะแนน จำก 100 คะแนน  

 พนักงำนใหม่ทั้งหมด (ร้อยละ 100)  ผ่ำนกำรอบรมเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ และกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น ในหลักสูตรปฐมนิเทศ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับนโยบำยและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท 
มำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง   

 ผู้บริหำรและพนักงำน ร้อยละ 100 ได้ท ำกำรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน ประจ ำปี โดย
พนักงำนท้ังหมดผ่ำนกำรทดสอบตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (ร้อยละ 100)  

 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทได้รับกำรรับรองกำรเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) เป็นปีแรก และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อีสเทิร์น  โพลีแพค จ ำกัด บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ำกัด และ 
บริษัท แอร์โรคลำส จ ำกัด ได้รับรองกำรต่ออำยุสมำชิก CAC เป็นปีท่ี 6, 5, และ 4 ติดต่อกันตำมล ำดับ 

 ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทไม่ได้รับกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนด้ำนบรรษัทภิบำลที่มีนัยส ำคัญ และไม่ได้รับข้อ
ร้องเรียนด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันแต่อย่ำงใด และไม่พบเหตุกำรณ์กำรละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อมรวมถึงไม่มีกำรถูกปรับอย่ำงมีนัยส ำคัญของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย 


