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สาสน์จากกรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั มปีณิธานในการด าเนินธุรกจิทีมุ่่งเตบิโตอย่างยัง่ยนื ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ เป็นธรรมกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และ

เคารพในหลกัสทิธมินุษยชน ภายใต้การก ากบัดูแลที่ด ีและระบบบรหิารการจดัการต่างๆ ที่บรษิทัด าเนินการ 

รวมถงึไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชกิของแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย  

บรษิทัจงึได้ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกจิ ตามจรรยาบรรณและแนวปฏบิตัดิ้านต่างๆ อกีทัง้มกีาร

ก าหนดนโยบายดา้นธรรมมาภบิาล นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ และนโยบายระบบบรหิารการจดัการต่างๆ 

เพื่อเป็นแนวทางหรอืกรอบการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื เพื่อการอยู่ร่วมกนัในสงัคมและ

ประเทศชาตอิยา่งเป็นมติรไมตร ีและเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั 

ด้วยปณิธานนี้ บรษิัทจงึก าหนดให้ยดึถือคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง

เคร่งครดั ส าหรบัพนักงานทุกระดบัตัง้แต่ กรรมการ ผูบ้รหิาร จนถงึพนักงานทุกระดบั และถอืว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของ “ระเบยีบปฏบิตังิาน” จนเป็นคติและกิจวตัรประจ าว่า การด าเนินธุรกิจของบรษิัท ตัง้อยู่บนพื้นฐานของ

ความมคีุณธรรม และจรยิธรรมทีด่งีาม 

 

         

                                                      ----ลงนาม---- 

                                           (นายธนาวฒัน์ วทิรูปกรณ์)  

    กรรมการผูจ้ดัการ 

                                                                     18 พฤศจกิายน 2564 
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ปณิธานการด าเนินธรุกิจ 

1. ด าเนินธุรกจิโดยค านึงถึงความปลอดภยัของผู้บรโิภคเป็นส าคญั ไม่กระท าการใดๆที่ส่อเจตนาในการไม่
ซื่อสตัย ์หรอืเอาเปรยีบผูบ้รโิภค 
 

บรษิทั มุง่ปฏบิตัติาม กฎหมาย กฎระเบยีบ ทีค่วบคุมการด าเนินการต่อผูบ้รโิภค ทัง้ระดบัชุมชน  ประเทศ 

และสากล ทัง้ทางดา้นความปลอดภยัจากการใชว้ตัถุดบิ การออกแบบ การใชง้านของสนิคา้    
 

2. มุ่งเน้นจริยธรรม ธรรมมาภิบาล ควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรักษา
สิง่แวดลอ้ม       
 

บรษิทั ก าหนดหลกัการด าเนินธุรกจิทางดา้นธรรมมาภบิาลและจรยิธรรม ในเรื่องหลกันิตธิรรม , การมสี่วน

รว่ม, ซื่อสตัยจ์รงิใจ, ความรบัผดิชอบตรวจสอบได,้ ประสทิธภิาพ, คุณธรรม, องคก์รแห่งการเรยีนรู ้
 

บรษิทั ควบคุมการบรหิารการจดัการสิง่แวดล้อม ไม่เพยีงแต่ปฏบิตัติามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001 

เท่านัน้ แต่บรษิทั ขยายการบรหิารจดัการไปสู่การด าเนินการอย่างยัง่ยนื เช่นการมุ่งเน้น การคดัเลอืก คดั

สรร วตัถุดบิทีเ่ป็นมติรเป็นสิง่แวดลอ้ม การใชฉ้ลากสิง่แวดลอ้ม  
 

3. ปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี อยา่งเท่าเทยีมกนั  ไมเ่ลอืกปฏบิตัใิดๆ 
 

บรษิทั ยดึถอืหลกัปฏบิตักิารด าเนินการอย่างเท่าเทยีมกนั และการไม่เลอืกปฏบิตั ิกบัพนักงาน และผูส้่วน

ไดส้่วนเสยี ในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 

4. คนืผลประโยชน์ใหก้บัสงัคม  ชุมชน  และประเทศชาต ิ เท่าทีจ่ะสามารถกระท าได้ 
 

บรษิทั มุ่งให้การสนับสนุนสงัคม และชุมชนระดบัท้องถิน่ใกล้เคยีง และระดบัชาตใินด้านทุนทรพัย ์ วสัดุ

อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการด ารงชวีติ ความเป็นอยู ่การศกึษา วฒันธรรม ฯลฯ เท่าที่บรษิทั จะกระท าได ้
 

5. เคารพในหลกัสทิธมินุษยชนต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และชุมชน  
 

บรษิทั ยดึถอืการด าเนินการตามหลกัสทิธมินุษยชน ในด้านสทิธทิีพ่งึมพีงึได้ การไม่เลอืกปฏบิตั ิ สทิธใิน

การเรยีกรอ้ง สทิธทิางการเมอืง ฯลฯ 
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วิสยัทศัน์ 

“EPP จะเป็นบรษิทัอนัดบั 1 ในภาคพืน้เอเชยีและระดบัสากล ทีผ่ลติบรรจุภณัฑอ์นัทนัสมยั มคีุณภาพ ได้

มาตรฐาน ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม และยดึมัน่ในการบรหิารจดัการองคก์รภายใต้หลกัการบรรษทัภบิาล และเศรษฐกจิ

พอเพยีง” 

พนัธกิจ 

1. Customer  Satisfaction 
สรา้งความพงึพอใจและตอบสนองความตอ้งการใหก้บัลกูคา้สงูสุด 

2. International  Standard 
สรา้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐานในระดบัสากลเพื่อแขง่ขนัในธุรกจิ 

3.1 Good Governance - บรรษทัภบิาลโดยใช้หลกัการ CSR สรา้งจติส านึกในการรบัผดิชอบต่อสงัคมให้
เกดิขึน้ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกจิ 

3.2 Green Industry - ใส่ใจสิง่แวดลอ้มสรา้งสรรคอ์งคก์รใหเ้ป็นอุตสาหกรรมสเีขยีว และองคก์รคารบ์อนต ่า 
4. New Technology & Innovation 

พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม ่เพื่อมุง่เน้นความแปลกใหมใ่นอุตสาหกรรมพลาสตกิ และอุตสาหกรรม

อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. Sufficiency Economic 
ใชห้ลกัการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ในการด าเนินธุรกจิทัง้ปัจเจกบุคคลและองคก์ร  

 

จรรยาบรรณธรุกิจ 

 บรษิัทก าหนดให้มจีรรยาบรรณธุรกจิ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิที่ด ีส าหรบัคณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานในการยดึถอืปฏบิตั ิซึง่มุ่งเน้นหลกัการส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีการปฏบิตัต่ิอ
ผูม้สี่วนได้เสยีอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได ้รวมถงึการค านึงถงึและการเคารพสทิธขิองผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
อยา่งเท่าเทยีมกนั เพื่อสรา้งสมดุลในสงัคมโดยรวม ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทัง้ดา้น
ความรู ้ความสามารถ ดา้นคุณธรรม และดา้นจรยิธรรม เสรมิสรา้งพฤตกิรรมการเรยีนรู ้พฒันาผลติภณัฑแ์ละ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ  รวมถงึการถ่ายทอดองค์ความรู้  และปลูกจติส านึกให้มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
พากเพยีร อดทน และรบัผดิชอบ  
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หมวดท่ี 1  จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

  

1. การปฏิบติัตน 
1.1 การปฏบิตัติน ปฏบิตัหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งต่อการด าเนินธุรกจิ วตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบัของบรษิทั หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ  
1.2 ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถในการ

ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ 
1.3 ยดึมัน่ในคุณธรรม และต้องไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดคีวามชอบ หรอืประโยชน์อื่นใดโดยมชิอบ

จากผูบ้งัคบับญัชา หรอืจากบุคคลอื่นใด  
1.4 ไมป่ระกอบอาชพี หรอืวชิาชพี หรอืกระท าการใดอนัจะกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืชื่อเสยีงของ

ตนเองและบรษิทั  
1.5 หลกีเลี่ยงการมภีาระผูกพนัทางการเงนิกบับุคคลที่ท าธุรกจิกบับรษิทั หรอืระหว่างบุคลากรที่อาจ

ส่งผลใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ต่อหน้าที ่หรอืการละเวน้การปฏบิตั ิหรอืเลอืกปฏบิตัิ 
1.6 ไมแ่สวงหาผลประโยชน์อนัมชิอบ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
1.7 ไม่กระท าการใดอนัมลีกัษณะเป็นการเข้าไปบรหิารหรอืจดัการใดๆ ในบรษิัทอื่นที่มผีลบัน่ทอน

ผลประโยชน์ของบรษิทั หรอืเอือ้ประโยชน์ใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลใดๆ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ ของ
ตนเองหรอืของผูอ้ื่น  

1.8 รกัษาและรว่มสรา้งสรรคใ์หเ้กดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ  

 

2. การปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 
2.1 เสรมิสรา้งการท างานเป็นทมีโดยให้ความร่วมมอื ช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั เพื่อประโยชน์ต่อ

งานของบรษิทั โดยส่วนรวม  
2.2 ปฏบิตัิต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน ้าใจ มมีนุษยสมัพนัธ์อนัด ีปรบัตนให้สามารถท างาน

รว่มกบับุคคลอื่นได ้และไมปิ่ดบงั ขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานของเพื่อนรว่มงาน  
2.3 ใหเ้กยีรตผิูอ้ื่นโดยไมน่ าผลงานของผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 
2.4 ผูบ้งัคบับญัชาปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีเ่คารพนับถอื และเป็นแบบอย่างทีด่ขีองผูใ้ต้บงัคบับญัชา รวมทัง้มี

ความสุภาพต่อบุคลากรใตบ้งัคบับญัชา และผูร้ว่มงานทุกระดบั 
2.5 ผูใ้ต้บงัคบับญัชาปฏบิตัต่ิอผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนับถอื รบัฟังค าแนะน า ไม่ปฏบิตัตินใน

ลกัษณะที่ข้ามผู้บงัคบับญัชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บงัคบับญัชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้ส ัง่ รวมทัง้มคีวาม
สุภาพต่อบุคลากรและเพื่อนรว่มงานทุกระดบั 
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2.6 หลกีเลีย่งการน าเอาขอ้มลูหรอืเรือ่งราวของบุคลากรอื่น ทัง้ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการปฏบิตังิานและเรื่อง
ส่วนตัวไปเปิดเผย หรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะที่จะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บุคลากร หรอื 
ภาพพจน์โดยรวมของบรษิทั 

2.7 ไม่กระท าการใดๆที่ผิดศีลธรรมหรอืเป็นการคุกคามใดๆต่อบุคลากรอื่น โดยการกระท าดงักล่าว
ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้น ร าคาญ หรอืก่อใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มในการท างานทีบ่ ัน่ทอนก าลงัใจ เป็น
ปฏปัิกษ์ หรอืก้าวรา้ว รวมถงึการรบกวนการปฏบิตังิานของบุคลากรอื่นโดยไม่มเีหตุผล พฤตกิรรม
ดงักล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร หรอืการล่วงเกนิทางเพศ  ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรอื
รา่งกายกต็าม 

 

3. การปฏิบติัต่อบริษทั 
3.1 ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย ์สุจรติ มุ่งมัน่ ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัความคดิในการ

ท างาน ตลอดจนปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจรรยาบรรณ นโยบายของ 
บรษิทั ประเพณอีนัดงีาม  

3.2 ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามนโยบายอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
รวมถงึนโยบายการบรหิารจดัการต่างๆ ทีก่ าหนด 

3.3 รกัษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบรษิทัอย่างเคร่งครดั ควบคุมดูแล ระมดัระวงัมใิหเ้อกสาร หรอื
ขอ้มลูอนัเป็นความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบรษิทัรัว่ไหล หรอืถูกส่งไปถงึผูท้ีไ่ม่เกี่ยวขอ้งอนัอาจเป็น
เหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทั 

3.4 ไมก่ล่าวรา้ยหรอืกระท าการใดๆอนัน าไปสู่ความแตกแยก หรอืสรา้งความเสยีหายภายในบรษิทั หรอื
บุคคลอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั รวมทัง้ไมก่ระท าการใดทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อภาพลกัษณ์และ
ชื่อเสยีงของบรษิทั 

3.5 สร้างความสมัพนัธ์อนัดีโดยให้ความร่วมมอืกับสงัคม ชุมชน  หน่วยงานราชการและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล บุคลากรของบริษัทควรปฏิบัติหน้าที่อย่างระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทั ประเทศ และส่วนรวม  

3.6 ให้ความเอาใจใส่และช่วยด าเนินการใดๆ ที่จะรกัษาสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการท างาน 
รวมทัง้การพฒันาองคก์ร  

3.7 หลกีเลี่ยงการให้และ/หรอืรบัสิง่ของ การให้และ/หรอืรบัการเลี้ยงรบัรองหรอืประโยชน์ใดๆจากคู่ค้า 
หรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั เวน้แต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิ ในทางทีเ่ป็นธรรม
ของบรษิทั หรอืในเทศกาลหรอืประเพณีนิยม โดยใหป้ฏบิตัติามนโยบายการให้/รบัของขวญั การ
สนับสนุนต่างๆ  
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3.8 ไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมในการกระท าหรอืปกปิดการกระท าใดๆ ทีอ่าจขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืการกระท าใดๆทีผ่ดิกฎหมาย 

3.9 ไม่ควรละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็หรอืมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัการกระท าทีเ่ขา้ข่ายทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
โดยแจง้ให้ผู้บงัคบับญัชา หรอืบุคคลที่รบัผดิชอบทราบ หรอืผ่านช่องทางการรายงานที่ก าหนดไว้
และใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบของบรษิทั 

3.10 สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และ
ไม่เลอืกปฏบิตัใิดๆ ใหก้ารสนับสนุนกระบวนการสอบสวนเมื่อพบการฝ่าฝืนขอ้ก าหนด และไม่เลอืก
ปฏบิตัต่ิอผูเ้ขา้ขา่ยกระท าผดิหรอืผูก้ระท าผดิ 

3.11 คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิฉบบันี้ใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของระเบยีบปฏบิตังิานของบรษิทั ที่ทุกคนต้องพงึ
ปฏบิตัเิป็นกจิวตัร 

 

หมวดท่ี 2  แนวทางปฏิบติัจรรยาบรรณธรุกิจ 

 

1. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มจงึควรไดร้บั
การดูแลจากบริษัท ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท โดยบริษัทและ
บุคลากรของบรษิทัจะปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างซื่อสตัยส์ุจรติ เสมอภาค เป็นธรรม มคีุณภาพ เป็นไป
ตามสญัญา ขอ้ตกลงและเงือ่นไข 
แนวปฏิบติั 
1.1 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

1.1.1 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 
และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทยีมกนั  

1.1.2 บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มัน่คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่
เหมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้  

1.1.3 ปฏบิตัหิน้าที่และตดัสนิใจด้วยความสามารถและความระมดัระวงั โดยการประยุกต์ความรู ้
ประสบการณ์ ความช านาญ และทกัษะการบรหิารจดัการอยา่งเตม็ความสามารถ 

1.1.4 รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบรษิทั ต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั สม ่าเสมอ 
และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 
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1.1.5 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆของบรษิทั ที่ยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ  

1.1.6 ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัต่อผูอ้ื่นโดยมชิอบ  
1.1.7 ไม่ด าเนินการใดๆในลกัษณะซึง่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั หรอื

การกระท าใดๆ ซึง่เขา้ขา่ยการทุจรติคอรร์ปัชัน่  
1.2 การปฏิบติัต่อลกูค้า  

1.2.1 ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามสัญญา 
ขอ้ตกลง หรอืเงื่อนไขต่างๆ ที่มต่ีอลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทยีมกนั ในกรณีที่จะไม่
สามารถปฏบิตัไิดต้้องรบีเจรจากบัลูกคา้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย  

1.2.2 มุง่มัน่ในการสรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ ใหไ้ดร้บัการบรกิารและคุณภาพ
ที่ด ีภายใต้ความปลอดภยัและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานให้สูงขึ้น
อยา่งต่อเนื่อง  

1.2.3 เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัการบรกิารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่
บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื ไม่ก าหนดเงื่อนไขทางการคา้ที่
ไมเ่ป็นธรรม 

1.2.4 จดัระบบการบรกิารลูกค้า และเปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรยีนความ
ไมพ่อใจเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร และด าเนินการอยา่งด ีเพื่อตอบสนองความต้องการลูกคา้ 
อยา่งรวดเรว็  

1.2.5 ให้ความส าคญัในการรกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัของลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ และไม่น าขอ้มูล
ดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆโดยมชิอบ 

1.3 การปฏิบติัต่อคู่ค้า 
1.3.1 ปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง และเงื่อนไขต่างๆที่มต่ีอคู่ค้าอย่างเคร่งครดั โปร่งใส และเท่า

เทยีมกนั  
1.3.2 ไม่เรยีกรอ้ง ไม่รบั ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆทางการค้ากบัคู่ค้าโดยไม่สุจรติ เพื่อแลกกบั

ผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั เพื่อตนเอง ครอบครวั และพวกพอ้ง 
1.3.3 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า  เพื่อร่วมกัน

พจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัแห่งความสมเหตุสมผล  
1.3.4 ให้ความส าคญัในการรกัษาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่ค้าอย่างสม ่าเสมอ และไม่น าขอ้มูล

ดงักล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รบัความ
ยนิยอมจากคู่คา้ 
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1.4 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 
1.4.1 ปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้อยา่งเสมอภาค และประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาทางการคา้

อยา่งเสรแีละเป็นธรรม 
1.4.2 ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มสุ่จรติ หรอืไม่เหมาะสม 
1.4.3 ไมท่ าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย หรอืกระท าการใดๆทีจ่ะ

ก่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยีโดยปราศจากความจรงิ 
1.4.4 ไม่ท าความตกลงใดๆกบัคู่แข่งหรอืบุคคลใดที่มลีกัษณะเป็นการลด หรอืจ ากดัการแข่งขนั

ทางการคา้ 
1.4.5 ไม่กระท าการใดๆที่จะก่อให้เกิดการละเมดิกฎหมายทางการค้าของแต่ละประเทศ ด้วย

การศกึษาขอ้กฎหมายใหล้ะเอยีดรอบคอบ 
1.5 การปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 

1.5.1 ปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง และเงื่อนไขต่างๆที่มตี่อเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั โปร่งใส และ
เท่าเทยีมกนั 

1.5.2 รายงานฐานะทางการเงนิของบรษิทัด้วยความซื่อสตัย์ ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจา้หนี้
อยา่งสม ่าเสมอ 

1.5.3 ในกรณีที่จะไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไข จะรบีแจ้งและเจรจากบัเจา้หนี้เป็นการล่วงหน้า
เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย 

1.6 การปฏิบติัต่อพนักงาน 
1.6.1 การสรรหา คดัเลือก และจ้างงาน จะด าเนินการบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเปิด

โอกาสแก่ผู้สมคัรทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั โดยพจิารณาบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 

1.6.2 ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรบัผดิชอบ และ
ผลการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละคน 

1.6.3 การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมทัง้การให้รางวลัและการลงโทษพนักงานต้องกระท าด้วยความ
เสมอภาค บรสิุทธิใ์จ และตัง้อยู่บนพื้นฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม
รวมทัง้การกระท า ความประพฤต ิหรอืการปฏบิตัขิองพนกังานนัน้ๆ 

1.6.4 ปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสุภาพ เคารพในสทิธมินุษยชนและความเป็นมนุษย ์บนพืน้ฐาน
แห่งความยตุธิรรม และใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู ้และความสามารถ
ของพนกังาน โดยใหโ้อกาสกบัพนกังานอยา่งทัว่ถงึและเสมอภาค 

1.6.5 ปฏบิตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัแรงงาน และหลกัการเกี่ยวกบั
สทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐานตามมาตรฐานหรอืเกณฑ์ที่เป็นสากล โดยไม่มกีารแบ่งแยกถิ่น
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ก าเนิด เชื้อชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา ความพกิาร ฐานะ ชาตติระกูล สถานศกึษา หรอื
สถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

1.6.6 ไม่มีการเรียกเก็บเอกสารส าคัญประจ าตัวพนักงานที่เป็นฉบับจริงไว้ โดยจะเรียกเก็บ
เฉพาะที่เป็นส าเนาที่เกี่ยวกบัและจ าเป็นต่อการปฏบิตัิงานเท่านัน้ตามที่กฎหมายก าหนด 
และรกัษาความลบั การเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวจะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มสีิทธิต์าม
กฎหมายจ าเป็นตอ้งรบัทราบเท่านัน้ 

1.6.7 พนกังานตอ้งมสีทิธกิารออกนอกพืน้ทีบ่รษิทัหลงัเวลางาน โดยไมม่กีารกกัขงัหน่วงเหนี่ยว 
1.6.8 ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มคีวามปลอดภยัแก่ชวีติ สุขภาพ ร่างกาย และ

ทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ 
1.6.9 ส่งเสรมิให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่งเสรมิให้เกิด

พฤตกิรรมทีอ่ยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ถงึทัง้บรษิทั 
1.6.10 ส่งเสรมิใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการก าหนดทศิทางในการท างาน รวมถงึการแก้ไขปัญหา

ของหน่วยงาน และบรษิทัโดยรวม 
1.6.11 ส่งเสรมิใหพ้นกังานไดร้บัการอบรมเพิม่เตมิในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีก่ารท างาน 
1.6.12 ส่งเสรมิใหพ้นกังานเป็นคนด ีมคีุณธรรม 
1.6.13 รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทยีมและเสมอภาค 
1.6.14 จดัให้มชี่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบของรฐั หรอืหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และ
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอืการส่อทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึมกีารให้ความคุ้มครองผู้
แจง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืผู้แจง้เบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวขอ้งไม่ให้ได้รบัผลกระทบบจากการ
รอ้งเรยีน 

1.7 การปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
1.7.1 ไม่กระท าการใดๆ ที่ส่งผลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่

กฎหมายก าหนด 
1.7.2 ไมส่นบัสนุนกจิกรรมใดๆ ทีเ่ป็นภยัต่อสงัคม หรอืศลีธรรมอนัดีงามและ/หรอืเป็นการส่งเสรมิ

อบายมขุ 
1.7.3 ให้ความส าคญักบักจิกรรมของชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นให้เกดิการพฒันาสงัคม ชุมชน 

สิง่แวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ อกีทัง้ปลูกฝังจติส านึกความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัท และบุคลากรของบรษิัท อย่าง
ต่อเนื่อง 
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1.7.4 ด าเนินธุรกจิตามมาตรฐานคุณภาพ ความมัน่คงปลอดภยั ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน สิง่แวดล้อม และการจดัการพลงังาน การส่งเสรมิให้มกีาร
อนุรกัษ์พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบุคคลรุ่นหลงั รวมถงึใหค้วาม
รว่มมอืและควบคุมใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ตามขอ้ก าหนดของกฎมายและกฎระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.7.5 ให้การสนับสนุนในกจิกรรมที่ก่อให้เกดิสาธารณประโยชน์ ได้แก่ กจิกรรมด้านการแพทย์
สาธาณสุข การศึกษาแก่คนในชุมชน การกีฬา ส่งเสรมิวฒันธรรมท้องถิ่น เป็นต้น โดย
ค านึงถงึความเหมาะสม และประโยชน์ทีส่งัคมและชุมชนจะไดร้บัอยา่งยัง่ยนื 

1.7.6 รบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ และจดัใหม้รีะบบรอ้งทุกขใ์นเรื่องที่อาจมผีลกระทบต่อ
ชุมชน  ด าเนินการตรวจสอบสาเหตุ ปรบัปรุงแก้ไข และแจง้ผลการด าเนินงานใหผู้ร้อ้งทุกข์
ทราบในเวลาอนัควร อนัส่งเสรมิใหบ้รษิทัและชุมชนเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั และสามารถ
อยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

1.7.7 ให้การตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพต่อเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อชุมชนและ
สิง่แวดล้อม อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิัท โดยให้ความร่วมมอือย่างเต็มที่กบั
เจา้หน้าทีภ่าครฐั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.8 การปฏิบติัต่อหน่วยงานราชการ และองคก์รท่ีเก่ียวข้อง 
บรษิทั ยดึถอืและเคร่งครดั เรื่องการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และประกาศดา้นต่างๆ เช่น 
ภาษ ีความปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม แรงงาน จงึไดก้ าหนดแนวทางการปฏบิตั ิดงันี้ 
1.8.1 พนกังานทุกระดบัตอ้งท าความเขา้ใจ และปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน

ของตนเอง โดยหา้มกระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อกฎหมาย 
1.8.2 ผู้บงัคบับญัชาแต่ละหน่วยงาน ก าหนดการเข้าถึงของข้อมูลด้านกฎหมาย ประเมนิความ

สอดคลอ้ง และควบคุมการปฏบิตังิานของพนกังานไมใ่หม้กีารฝ่าฝืน 
1.8.3 ปลูกฝังจติส านึกความรบัผดิชอบ การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย ใหเ้กดิขึน้

ในพนกังานตัง้แต่แรกเขา้ และตลอดอายกุารท างาน โดยยดึถอืเป็นกจิวตัรทีพ่งึปฏบิตัิ 
1.8.4 สรา้งสมัพนัธท์ีด่ ีโดยการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาต ิและส่วนรวมต่อหน่วยงาน

ราชการ องคก์รของรฐั  
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2. จรรยาบรรณว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้าง 
การจัดซื้อสินค้าและบริการเป็นกระบวนการส าคัญที่เอื้อให้ธุรกิจของบริษัทด ารงอยู่ได้ จึงก าหนด
หลกัเกณฑ ์ระเบยีบวธิปีฏบิตัิของกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง ให้มกีารด าเนินการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้ไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมกีารปฏบิตัต่ิอคู่ค้าอย่างเสมอภาคดว้ยการ
แขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม เพื่อใหเ้กดิการด าเนินการทีใ่หป้ระโยชน์สงูสุดแก่บรษิทั 
แนวปฏิบติั 
2.1 การจดัซือ้จดัจา้ง ใหพ้จิารณาเรื่อง ราคา คุณภาพ การส่งมอบ บรกิารต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้ที่

ถูกต้อง ตรงตามความต้องการหรอืตามเงื่อนไขต่างๆที่ก าหนด ทัง้นี้ต้องพจิารณาหลกัเกณฑด์้าน
ความปลอดภยั สิง่แวดล้อม แรงงาน ความปลอดภยัต่อผู้บรโิภค แหล่งที่มาของสนิค้าและบรกิาร
ฯลฯ ทีส่มัพนัธก์บัระบบบรหิารการจดัการต่างๆของบรษิทั 

2.2 กระบวนการจดัซือ้จะต้องปฏบิตัติามระเบยีบวธิปีฏบิตั ิขัน้ตอนการจดัซือ้อย่างเคร่งครดั โปร่งใส ให้
สอดคลอ้งกบัอ านาจด าเนินการ รวมถงึใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้นแก่คู่คา้ดว้ยวธิกีารเปิดเผยและให้
โอกาสคู่คา้อย่างเท่าเทยีม ไม่มอีคต ิไม่เลอืกปฏบิตัิ และส่งเสรมิการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมระหว่างคู่คา้ 
วางแผนการจดัซือ้จดัจา้งทีด่ ีเพื่อหลกีเลีย่งการจดัซือ้จดัจา้งทีไ่ม่เขา้สู่กระบวนการแข่งขนัอย่างเป็น
ธรรม โดยไมม่เีหตุอนัควร 

2.3 ความสมัพนัธ์กบัคู่ค้าควรจะเป็นไปด้วยความเสมอภาค ไม่เรยีกรอ้งประโยชน์หรอืทรพัยส์นิอื่นใด 
วางตวัเป็นกลาง ไมใ่ชค้วามใกลช้ดิส่วนตวั ครอบครวั เช่น พ่อ แม่ พี ่น้อง คู่สมรส บุตร คู่สมรสของ
บุตร เป็นต้น ในการพจิารณาจดัซื้อจดัจ้าง จนท าให้คู่ค้ามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจที่อาจท าให้ขาด
ความความโปรง่ใส ยตุธิรรม และเท่าเทยีมกนั ควรรบัฟังความคดิและตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณว่า
ดว้ยการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ควรรบัฟังขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะทีคู่่คา้รอ้งเรยีนหรอืแนะน า เพื่อ
ปรบัปรุงแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน ทัง้นี้คู่ค้าที่ไม่ได้รบัความยุตธิรรมในการคดัเลอืก 
หรอืถูกเลอืกปฏบิตั ิสามารถรอ้งเรยีนไดต้ามช่องทางการสื่อสารตามระเบยีบการสื่อสารของบรษิทั 

2.4 ไม่ด าเนินการจดัหาสนิคา้หรอืบรกิารทีม่กีารเจาะจงขอ้ก าหนด หรอืคุณสมบตัขิองสนิคา้หรอืบรกิาร
โดยเฉพาะ หรอืพยายามเลอืกสรรคุณลกัษณะที่โน้มเอยีงไปทางสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆอย่างจงใจ 
นอกจากจะมเีหตุผลสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอและมคีวามจ าเป็น เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั  

2.5 รกัษาข้อมูลความลบัต่างๆที่ได้รบัจากผู้เสนอราคา หรอืผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็น
ความลบั ไมเ่ปิดเผยใหร้ายอื่นทราบ รวมถงึไม่เปิดเผยขอ้มลู หรอืเอกสารทีเ่กี่ยวกบัการจดัหาใหก้บั 
คู่ค้า/คู่แข่งเว้นแต่จะได้รบัอนุมตัิจากผู้มอี านาจ และให้เป็นไปตามจรรยาบรรณว่าด้วยการรกัษา
ความลบัและการใชข้อ้มลูภายใน 

2.6 ไม่เอาเปรยีบคู่ค้าจนเกดิความเสยีหายในเชงิธุรกจิ อนัอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสนิคา้ หรอืการ
บรกิารทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ สรา้งผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทั ทัง้ดา้นทรพัยส์นิและชื่อเสยีง 
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2.7 การด าเนินการเกี่ยวกบัการตรวจรบัสินค้าหรอืบรกิารต้องกระท าด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
เพื่อให้มัน่ใจว่าสนิค้าหรอืบรกิารที่ได้รบัถูกต้องตรงตามข้อก าหนดต่างๆ ในสญัญา หรอืขอ้ตกลง
เกีย่วกบัการจดัหา เช่น ปรมิาณ คุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบ เป็นตน้ 
 

3. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
บรษิทั ยดึถือหลกัสทิธมินุษยชนสากลเป็นหลกัปฏบิตัิร่วมกนั โดยค านึงถงึศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
สทิธเิสรภีาพและความเสมอภาค  จะไม่กระท าการใดๆ และไม่ส่งเสรมิใหม้กีารละเมดิสทิธมินุษยชนอย่าง
เครง่ครดั   และมใิหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทั เขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชนแนว
ปฏิบติั 
3.1 บรษิทัปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนสากลอยา่งเครง่ครดั ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล รวมถงึ

ขอ้ก าหนดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศทีเ่ขา้ไปด าเนินธุรกจิ โดยจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มการ
ท างานทีป่ลอดภยั ถูกสุขอนามยัตามมาตรฐานสากล และปฏบิตัต่ิอบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกนั 
ไมเ่ลอืกปฏบิตัดิว้ยสาเหตุอนัเนื่องมาจากถิน่ก าเนิด เพศ อายุ สผีวิ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความ
เชื่อ ความคดิเหน็ทางการเมอืง ความทุพพลภาพ หรอืสถานะอื่นใดทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
รวมถงึเคารพสทิธเิสรภีาพส่วนบุคคล และคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

3.2 บรษิทัตรวจตราและเฝ้าระวงัดูแลมใิหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัเขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการ ล่วง
ละเมดิสทิธมินุษยชน รวมถงึการเขา้ร่วม และยอมรบัหลกัปฏบิตัสิากลว่าดว้ยหลกัสทิธมินุษยชนที่
เป็นประโยชน์ต่อสงัคมโลก 

3.3 บรษิทัใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสทิธมินุษยชนสากลแก่บุคลากรของบรษิทั เพื่อน าไปปฏบิตัิ
เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการ และ/หรอืกิจกรรมที่ละเมดิหลกัสิทธิ
มนุษยชนสากล 
 

4. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
และการเคารพวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปด าเนินธุรกิจ รวมถึงการเคารพความแตกต่างด้านวฒันธรรมและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละทอ้งถิน่ บุคลากรของบรษิทัจงึต้องศกึษา ท าความเขา้ใจเคารพ ไม่ฝ่า
ฝืนกฎหมาย และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่กระท าการใดๆอนัเป็นการขดัต่อวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีนัน้ๆ รวมทัง้แจ้งข้อร้องเรยีนและเบาะแส เมื่อพบเหน็การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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แนวปฏิบติั 
4.1 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการเคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งในทุก

พืน้ที ่ประเทศทีเ่ขา้ไปด าเนินธุรกจิ ทัง้นี้พนักงานของบรษิทัต้องรบัรู ้และเขา้ใจถงึภาระหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบในการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 

4.2 พนกังานของบรษิทัเคารพกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืนและประพฤตปิฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบ ค าสัง่ ประกาศ 
นโยบาย และข้อบงัคับของบรษิัทอย่างเคร่งครดั ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์
ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบต่างๆของหน่วยงาน และประเทศทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดบ้งัคบัใชก้บับรษิทั 

4.3 บรษิทัมกีารทบทวนความสอดคลอ้งของการปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง  
และดูแลให้มกีารปฏบิตัติามอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของ
ประเทศทีเ่ขา้ไปลงทุน ด าเนินธุรกจิ ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียม จารตีประเพณี และวฒันธรรม
อนัดงีามของทอ้งถิน่นัน้ๆ 

 

5. จรรยาบรรณว่าด้วยการเป็นกลางทางการเมือง 
บรษิทั มนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไม่ใหก้ารสนับสนุน หรอืการกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่พรรค
การเมอืง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมถงึการใชท้รพัยากรของบรษิทั ในกจิกรรมทางการเมอืงทุกประเภท 
ซึง่จะท าใหบ้รษิทัสูญเสยีความเป็นกลางทางการเมอืง และ/หรอืได้รบัความเสยีหายจากการเข้าไปมสี่วน
เกี่ยวขอ้งในกจิกรรมดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บรษิทัให้ความเคารพในด้านสทิธเิสรภีาพในการใช้สทิธทิาง
การเมอืงของบุคลากรทุกคนในฐานะพลเมอืงทีด่ตีามกฎหมาย และภายใต้ระบอบประชาธปิไตย 
แนวปฏบิติั 
5.1 บรษิทัให้ความส าคญัในการเป็นกลางทางการเมอืง ไม่สนับสนุน ไม่มสี่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค

การเมอืงใดๆ หรอืผูม้อี านาจทางการเมอืง 
5.2 บรษิัทไม่มนีโยบายน าทรพัยากรของบรษิทั ไปให้การสนับสนุน ช่วยเหลอืทางการเมอืงแก่พรรค

การเมอืง นกัการเมอืง ไมว่่าจะเป็นทางตรงหรอืทางออ้มเพื่อประโยชน์ทางการเมอืงใดๆ 
5.3 บรษิทัไมม่สี่วนรว่มในการหาเสยีง หรอืโฆษณาใหพ้รรคการเมอืง หรอืนักการเมอืงใดๆ ในพืน้ทีข่อง

บรษิทั รวมถงึไมใ่ชท้รพัยากรและทรพัยส์นิของบรษิทัในการนัน้ๆ 
5.4 บรษิัทยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสรมิให้บุคลากรของบรษิัทไปใช้สิทธิเลือกตัง้ตาม

รฐัธรรมนูญ 
5.5 บุคลากรของบรษิทัสามารถใชส้ทิธทิางการเมอืงทีพ่งึมผี่านการกระท าในนามของแต่ละบุคคล โดยไม่

ใช้ต าแหน่งในบรษิัท หรอืชื่อหรอืตราบรษิัทชกัจูงผู้อื่นให้จ่ายเงนิอุดหนุน หรอืให้การสนับสนุนแก่
นกัการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงใดๆ ทัง้นี้ บุคลากรตอ้งพงึระมดัระวงัการกระท าใดๆ ทีอ่าจท าใหเ้กดิ
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ความเข้าใจผดิว่าบรษิัทได้ให้การสนับสนุนหรอืฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดๆ และต้องไม่รบกวนการ
ท างานใหก้บับรษิทั หรอืก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  

6. จรรยาบรรณว่าด้วยการบริจาคเพ่ือการกศุล และการให้เงินสนับสนุน 
บรษิทัมนีโยบายทีช่ดัเจนในการบรจิาคเพื่อการกุศล และการใหเ้งนิสนับสนุน ต้องด าเนินการในนามบรษิทั
ด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบของบรษิัท และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อมัน่ใจว่าเงนิบรจิาคหรอืเงนิ
สนับสนุนจะถูกน าไปใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ หรอืตรงตามวตัถุประสงค์ของการบรจิาค ไม่ได้ถูก
น าไปเพื่อใชใ้นการอนัไมสุ่จรติใดๆ 
แนวปฏิบติั 
6.1 การบรจิาคเงนิ หรอืทรพัยส์นิ ต้องกระท าในนามบรษิทัเท่านัน้ ให้กบัมูลนิธ ิองค์กรสาธารณะกุศล 

วดั โรงพยาบาล โรงเรยีน องคก์รเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมทีม่ใีบรบัรอง เชื่อถอืได้ ตรวจสอบได ้ทัง้นี้

ใหค้รอบคลุมถงึการบรจิาคเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยการบรจิาคต้องด าเนินการตามขัน้ตอน

ระเบยีบของบรษิทั และนโยบายการให/้รบั ของขวญั การสนบัสนุนต่างๆ   

6.2 การบรจิาค ต้องสามารถพสิูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศล ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ ตอบ
แทนใหก้บับุคคล หรอืหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกยีรตคิุณ ตามธรรมเนียมปฏบิตัทิัว่ไป เช่น 
การตดิตราสญัลกัษณ์ (Logo) ชื่อบรษิทั ในสื่อเพื่อการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
 

7. จรรยาบรรณว่าด้วยการให้/รบัของขวญั การสนับสนุนต่างๆ 
การให ้ หรอืรบัของขวญั หรอืการสนับสนุนต่างๆ สามารถกระท าไดใ้นวสิยัที่สมควร โดยใหอ้ยู่ในมูลค่าที่
เหมาะสม และไม่ควรเรยีกร้องให้ หรอืรบั หรอืสญัญาว่าจะให้ หรอืจะรบัของขวญั หรอืทรพัย์สนิ หรอื
ประโยชน์อื่นไมว่่ากรณใีดๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิอทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูร้บั  
แนวปฏิบติั 
7.1 พนกังานของบรษิทั และ/หรอืครอบครวัไม่ควรเรยีกรอ้งของขวญัหรอืทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด

จากผูร้บัเหมา ผูค้า้ ผูข้าย ผูร้ว่มทุน หรอืผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
7.2 การใช้จ่ายเพื่อการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ และการใชจ้่ายอื่นๆ ตามธรรมเนียมปฏบิตัทิัว่ไป สามารถ

กระท าได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด โดย

ปฏบิตัติามระเบยีบการเบกิจ่ายของบรษิทั และนโยบายการให/้รบั ของขวญั การสนบัสนุนต่างๆ 
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7.3 พนักงานของบรษิทั ไม่เป็นตวักลางในการน าเสนอเงนิ ทรพัยส์นิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดกบั

ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ หน่วยงานราชการ เอกชน หรอืองคก์รใดๆ เพื่อแลกกบัสทิธพิเิศษ หรอืการละ

เวน้การปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืกฎหมาย 

7.4 ของขวญัทีอ่นุญาตใหแ้ละรบัมอบได ้คอืของขวญัทีม่คีุณค่าแก่การระลกึถงึ เช่น ของทีร่ะลกึแห่งการ
ลงนามร่วมธุรกจิ ร่วมทุน รางวลัจากการร่วมกจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม สิง่ของที่ผู้ให้ มกัจะมอบให้
ตามเทศกาล เช่น ปฏทินิ ไดอารี ่หนังสอื สิง่ของทีม่ตีราสญัญลกัษณ์บรษิทัที่มไีวแ้จกทัว่ไปในวาระ
ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงสิ่งของที่เน่าเสียได้ง่าย เช่น ขนม ผลไม้ เครื่องดื่ม กระเช้าปีใหม่ และ
รายละเอยีดของขวญัประเภทต่างๆ  ให้ด าเนินการตามนโยบายการให้/รบัของขวญั การสนับสนุน
ต่างๆ 

7.5 หน่วยงานที่ติดต่อกบัคู่ค้า ลูกค้า ผู้ร่วมทุน หรอืผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบรษิัทต้องแจง้ให้
ผูเ้กีย่วขอ้งดงักล่าวทราบถงึจรรยาบรรณนี้ ซึง่หากบุคลากร หรอืผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดจงใจ หรอืละเลย 
หรอืไม่ปฏบิตัิตามแนวปฏบิตัินี้ ให้ถอืว่าผู้นัน้ประพฤตปิฏบิตัตินไม่เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัที ่
บรษิทัก าหนด และอาจถูกสอบสวน หรอืลงโทษตามนโยบาย และระเบยีบวธิกีารปฏบิตัดิา้นทรพัยา
มนุษยข์องบรษิทั 
 

8. จรรยาบรรณว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
การกระท าใดๆของบรษิทัจะยดึถอืประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั และหลกีเลี่ยงการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งใน
กจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยไมอ่นุญาตใหพ้นกังานของบรษิทักระท าการโดย
ถอืสทิธพิเิศษส่วนตวั ครอบครวั ผูใ้กลช้ดิ ในการสรา้งอทิธพิล หรอืหาประโยชน์ใส่ตน รวมทัง้การ เบยีดบงั
เอาผลประโยชน์ของบรษิทัมาเป็นของตน  
แนวปฏิบติั 
8.1 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัตอ้งตดัสนิใจเกีย่วกบัการด าเนินงานทางธุรกจิของบรษิทั 

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัท ทัง้นี้การปฏบิตัิหน้าที่และการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน จะต้องไม่ขดักบัผลประโยชน์หลกัของบรษิทั และปฏบิตังิานให้เต็ม
เวลาใหแ้ก่บรษิทัอยา่งสุดก าลงัความสามารถ โดยไมเ่บยีดบงัเวลาในงานไปท าธุรกจิอื่นใดภายนอกที่
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทั  

8.2 การกระท าและการตดัสนิใจใดๆของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทั จะต้องปราศจาก
อทิธพิลของการมสีทิธพิเิศษส่วนตวั หรอืของบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
นัน้ๆ ไม่ว่าโดยสายเลอืด หรอืของบุคคลอื่นที่รูจ้กัส่วนตวั โดยทีผู่้มอี านาจในการจดัซือ้จดัจา้ง ไม่มี
สทิธิเ์ขา้ไปรว่มพจิารณา กรณทีีผู่ค้า้เป็นธุรกจิของตนเอง ครอบครวั ผูใ้กลช้ดิ 
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8.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบรษิัทต้องไม่เข้าไปเป็นหุ้นส่วน หรอืผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจ
ตัดสินใจ หรอืผู้บริหารที่เป็นการแข่งขนั หรอืประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขนั หรอืมลีักษณะ
เดยีวกนักบัธุรกจิของบรษิทั 

8.4 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัต้องหลกีเลี่ยงการมสี่วนเกี่ยวขอ้งทางการเงนิและ/หรอื
ความสมัพนัธก์บับุคคลภายนอกอื่นๆ ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัต้องเสยีผลประโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืขดัขวางการปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

8.5 เมื่อต้องตดัสนิใจหรอือนุมตัิรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชา 
หรอืผูม้สี่วนรว่มในการอนุมตั ิและใหถ้อนตวัจากการมสี่วนรว่มในรายการนัน้ๆ 

8.6 ไมน่ าขอ้มลูทีไ่มพ่งึเปิดเผยของบรษิทัซึง่จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายทางดา้นธุรกจิไปเผยแพร่ใหผู้อ้ื่น
หรอืสาธารณชนไดท้ราบ อนัจะน ามาซึง่ผลประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครวั ผูใ้กลช้ดิ ในรปูแบบต่างๆ 

8.7 ในการจดัซื้อจดัจ้าง ต้องด าเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบตัิของกระบวนการจดัซื้อจดัจ้าง มกีาร
ด าเนินการอยา่งเป็นธรรม โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ไมม่กีารขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
9. จรรยาบรรณว่าด้วยการรกัษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน 

การป้องกนัข้อมูลภายในมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อความส าเรจ็ของบรษิัท รวมทัง้มคีวามส าคญัต่อความ
มัน่คงในอาชพีการงานของพนักงานทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ขอ้มูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปใน
แนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท บริษัทจัดให้มีมาตรการและระบบ
ควบคุมดแูลขอ้มลูภายใน และพนกังานของบรษิทัจงึตอ้งรกัษาขอ้มลูภายในไวเ้ป็นความลบั ไม่น าขอ้มลูไป
ใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แม้พ้นสภาพหรอืสิ้นสุดการปฏิบตัิหน้าที่ไปแล้ว ทัง้นี้ให้ด าเนินการตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี และการด าเนินการ ดงันี้ 
แนวปฏิบติั 
9.1 พนักงานของบรษิทัควรรกัษาขอ้มูลภายในและเอกสารทีไ่ม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อนั

น าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรอืครอบครวั หรอืพวกพอ้งในทางมชิอบ เช่น ขอ้มลูที่
มผีลกระทบต่อราคาหุน้ ความลบัทางการคา้ สตูร การประดษิฐค์ดิคน้ต่างๆซึง่ถอืเป็นสทิธขิองบรษิทั 

9.2 พนักงานของบรษิทัจะไม่น าขอ้มูลที่เป็นความลบัไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลอื่น รวมถงึ
พนักงานของบรษิทั ที่ได้รบัหรอืท างานเกี่ยวข้องกบัขอ้มูลส่วนบุคคลต้องเก็บรกัษา หรอืใช้ขอ้มูล
ดงักล่าวอยา่งระมดัระวงั 

9.3 บรษิทัก าหนดให้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัคู่สญัญาและขอ้ตกลงที่มไีว้กบัคู่สญัญา ถอืเป็นความลบัที่ไม่
อาจเปิดเผยใหบุ้คคลอื่น เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัและคู่สญัญาเท่านัน้ 
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9.4 บรษิทัจดัใหม้มีาตรการและระบบควบคุมดูแลขอ้มลูบรษิทัภายในฝ่าย หรอืแผนกของตนอย่างรดักุม 
เพื่อป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลภายในทีส่ าคญัของบรษิทัเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็น
ทางการ โดยถอืเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาในการควบคุมดแูลดงักล่าว 

9.5 พนกังานของบรษิทัจะไม่เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทั แมพ้น้สภาพหรอืสิน้สุดการปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ปแลว้ 

9.6 ก าหนดมาตรการรกัษาความลบั กรณีมผีู้แจ้งเบาะแสเรื่องการกระท าทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยปกปิด         
ขอ้มลูส่วนตวั ไมใ่หไ้ดร้บัความเดอืดรอ้น อนัตราย การไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม 

 

10. จรรยาบรรณว่าด้วยการส่ือสารทางการตลาด 
การสื่อสารทางการตลาดมสี่วนส าคญัในการสรา้งค่านิยมทีด่ขีองบรษิทั ต่อสงัคมโดยแนะน านวตักรรมของ
บรษิทัไปสู่ประชาชน ต้องเป็นไปตามความเป็นจรงิ ขอ้มลูไม่บดิเบอืนหรอืไม่สมบูรณ์ และค านึงถงึความ
เป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วขอ้งและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
แนวปฏิบติั 
10.1 การสื่อสารทางการตลาดต้องเป็นไปตามความเป็นจรงิ และค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มสี่วน

เกีย่วขอ้งและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
10.2 บรษิทัควรละเว้นการใหข้อ้มลูที่บดิเบอืนหรอืบกพร่องไม่สมบูรณ์ และการโฆษณาทีเ่ป็นเทจ็หรอืที่

อาจก่อใหเ้กดิการเขา้ใจผดิ 
10.3 บรษิทัควรละเว้นการโฆษณา หรอืให้ข่าวสารต่อสื่อมวลชนที่บดิเบอืนความจรงิหรอืผดิวฒันธรรม 

ศลีธรรมอนัดงีาม หรอืเป็นการท าใหคู้่แขง่ขนัเสื่อมเสยี ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

11. จรรยาบรรณว่าด้วยทรพัยสิ์นทางปัญญา 
ทรพัยส์นิทางปัญญาถอืเป็นทรพัย์สนิที่มคี่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของบรษิัท และส าคญัต่อการรกัษาความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนัในเชงิธุรกิจทัง้เอกลกัษณ์ ตราสนิค้า ประกอบด้วยชื่อของบรษิทั โลโก้ ลขิสทิธิ ์
สทิธบิตัรเครือ่งหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ ขัน้ตอนท างาน นวตักรรม เนื้อหา และสทิธโิดยชอบธรรม
ต่างๆ บรษิทัจะตอ้งปกป้องทรพัยส์นิเหล่านี้และใหเ้กยีรตต่ิอทรพัยส์นิของบุคคลอื่นดว้ย โดยการไม่ละเมดิ
หรอืน าสทิธขิองทรพัยส์นิทางปัญญาไปใชใ้นทางทีผ่ดิ 
แนวปฏิบติั 
11.1 บรษิทัต้องด าเนินธุรกจิให้สอดคล้องกบักฎหมายและข้อบงัคบัในทุกประเทศที่บรษิัทเขา้ไปลงทุน 

รวมถึงข้อผูกพนัตามสญัญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรพัย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง สิทธิบตัร ลิขสิทธิ ์
ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูกรรมสทิธิอ์ื่นๆ 
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11.2 บรษิทัจะไม่ละเมดิหรอืน าสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาทีถู่กต้องไปใชใ้นทางทีผ่ดิ ต้องเคารพสทิธใิน
ทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น ไมน่ าผลงานของผูอ้ื่นไปใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

11.3 พนักงานของบริษัทที่มีหน้าที่รกัษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิต
ผลติภณัฑ ์หรอืวธิีการประกอบธุรกจิที่เป็นความลบั จะต้องรกัษาความลบันัน้ๆให้ปลอดภยัที่สุด 
และป้องกนัมใิหข้อ้มลูเหล่านัน้รัว่ไหล 
 

12. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
บรษิทัจดัใหม้เีทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิโดยพนักงานของบรษิทั ต้อง
ใช้สิง่เหล่านี้อย่างถูกต้อง มปีระสทิธภิาพ ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย นโยบายการใช้งานระบบ
คอมพวิเตอร ์และการสื่อสารที่ทางบรษิทัก าหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั และป้องกนัมใิห้เกดิผล
กระทบต่อบรษิทั หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยี 
แนวปฏิบติั 
12.1 พนักงานของบรษิัทต้องปฏบิตังิานโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มลีขิสทิธิถ์ูกต้อง และต้องไม่

คดัลอกโปรแกรมผูอ้ื่นทีม่ลีขิสทิธิ ์
12.2 พนักงานของบรษิัทต้องเก็บรกัษารหสัผ่านของตนอย่างปลอดภยั ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึง

รหสัผ่าน ไมก่ระท าการใดๆ เช่น การใชง้านอนิเตอรเ์น็ตจนท าใหเ้กดิอนัตรายต่อระบบคอมพวิเตอร์
ของบรษิัท อีกทัง้พนักงานของบรษิัทมหีน้าที่รบัผดิชอบในการรกัษาความปลอดภยัของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามมาตรฐานสากลทีบ่รษิทัก าหนดขึน้ 

12.3 พนักงานของบรษิทัต้องไม่ใช้คอมพวิเตอร์เพื่อการใดๆในการกลัน่แกล้ง ท ารา้ย สอดแนม เขา้ถึง
ขอ้มูลผู้อื่นอย่างไม่สุจรติ การละเมดิหรอืรบกวนการท างานผู้อื่น การสรา้งหลกัฐานที่เป็นเทจ็ การ
โจรกรรมขอ้มลูขา่วสาร 

12.4 พนักงานของบรษิทัใช้อเีมลและอนิเตอรเ์น็ตที่จดัให้ เพื่อธุรกิจของบรษิทัอย่างระมดัระวงั และไม่
น ามาซึ่งความเสื่อมเสยีชื่อเสยีงของบรษิัท และไม่ใช้ชื่อหรอืตราของบรษิัท ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สาธารณะ 

12.5 พนกังานของบรษิทัทีม่กีารละเมดิจรรยาบรรณว่าดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร นี้ 
จะไดร้บัการพจิารณาลงโทษทางวนิัยและ/หรอืกฎหมายตามความเหมาะสม  
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13. จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
บรษิทัมุง่เน้นใหพ้นกังานมกีารท างานอยา่งมรีะบบ มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล จงึมกีารจดัสรรทรพัยากรที่
เหมาะสม สรา้งระบบการสื่อสารทีท่นัสมยั ดงันัน้เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้
บรษิัทจงึก าหนดระบบการควบคุมภายใน ติดตามผลด้วยการประเมนิ รวมทัง้การบรหิารความเสี่ยงที่
เหมาะสม เพื่อป้องกนัเหตุการณ์อนัไม่พงึประสงคท์ีจ่ะสรา้งความเสยีหายทางดา้นธุรกจิ ในการด าเนินการ
ของแต่ละหน่วยงานได้ก าหนดวธิกีารควบคุมภายในที่พร้อมที่จะรบัการตรวจสอบเสมอ ซึ่งมหีลกัปฏบิตั ิ
ดงันี้ 
แนวปฏิบติั 
13.1 ผู้บังคบับัญชาของทุกหน่วยงานมีหน้าที่ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบ 

ถูกตอ้ง และตรวจสอบได ้โดยก าหนดเป็นระเบยีบปฏบิตังิาน หรอืขัน้ตอน หรอืวธิกีารท างาน 
13.2 ทุกหน่วยงานพร้อมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเข้าตรวจสอบการ

ด าเนินการไดต้ลอดเวลา และน าผลสรุปมาด าเนินการแก้ไข ปรบัปรุงการท างานต่อไป อนัจะน ามา
ซึง่การท างานทีร่ดักุม มปีระสทิธภิาพ 

 

14. จรรยาบรรณการรายงานทางด้านบญัชีและการเงิน 
การด าเนินการทางดา้นบญัชแีละการเงนิยดึหลกัการจดัท าขอ้มลูตามขอ้เทจ็จรงิ และการรายงานทีถู่กต้อง
น่าเชื่อถอืทนัเวลา เพื่อรายงานให้ผู้บรหิาร และกรรมการ หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้ทราบ นอกจากนี้ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบั-จา่ยใชเ้งนิในหน่วยงานต่างๆจะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์างดา้นบญัชทีี่
ก าหนดไวต้ามที่บรษิทัก าหนด หรอืตามหลกัสากลทัว่กนั โดยมรีปูแบบการปฏบิตัทิีช่ดัเจนอย่างเคร่งครดั 
ดงัต่อไปนี้ 
แนวปฏิบติั 
14.1 ความถูกต้องของรายงาน พรอ้มตรวจสอบได้ มเีอกสารหรอืหลกัฐานครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบ

ตามกระบวนการทีน่่าเชื่อถอืตามหลกัวชิาชพีบญัชใีนระยะเวลาทีก่ าหนด 
14.2 ปฏิบัติตามกฎหมายทัง้ระดับประเทศและสากล โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่ขดัต่อ

จรรยาบรรณวชิาชพีบญัช ี
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15. หลกัปฏิบติัและการติดตามให้มีการปฏิบติั 
15.1 พนักงานทุกท่านตัง้แต่ระดบับรหิารจนถงึพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ต้องยดึถอืการด าเนินการตาม

คู่มอืจรรยาบรรณธุรกิจฉบบันี้เป็นแนวทางการปฏบิตัเิป็นกจิวตัรประจ าวนั ต้องไม่ยุยง สนับสนุน
หรอืกระท าการใดทีส่่อเจตนา เพื่อใหเ้กดิการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไม่ละเลย หรอื
เพกิเฉย เมือ่พบเหน็การไมป่ฏบิตัติาม 

15.2 ใหก้ารสนับสนุนกระบวนการสอบสวนเมื่อพบการฝ่าฝืนขอ้ก าหนด และไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผู้เขา้ข่าย
กระท าผดิหรอืผูก้ระท าผดิ 

15.3 สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบภายในใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และ
ไมเ่ลอืกปฏบิตัใิดๆ 

15.4 พนักงานระดบับงัคบับญัชาทุกท่านต้องท าความเขา้ใจรายละเอียด หลกัการปฏบิตั ิทบทวนความ
เขา้ใจของคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิฉบบันี้ และพรอ้มถ่ายทอดใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชาไดท้ราบ และยดึถอื
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

15.5 การรอ้งเรยีนการฝ่าฝืนดา้นจรรยาบรรณธุรกจิ ใหด้ าเนินการผ่านช่องทางการสื่อสารของบรษิทั เพื่อ
เข้าสู่กระบวนการสอบสวน และลงโทษอย่างเป็นธรรม ดงันัน้ผู้รบัการร้องเรยีนหรอืผู้มสี่วนได้เสยี 
ผู้บังคับบัญชาที่ทราบ ไม่ควรเผยแพร่รายละเอียด หรือวิจารณ์ หรือกระท าการใดที่จะท าให้ผู้
กล่าวหาไดร้บัความเสยีหายจนกว่าคดจีะสิน้สุด 

15.6 ผูเ้ขา้ข่ายกระท าการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกจิ หากได้รบัการกระท าที่ไม่เป็นธรรมสามารถรอ้งเรยีน
ผ่านช่องทางการสื่อสารได ้เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรมกบัทุกๆฝ่าย 

15.7 กรณมีขีอ้สงสยัสามารถสอบถามจากผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีบ่รษิทัก าหนดใหม้หีน้าทีร่บัผดิชอบ
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณธุรกจิ 

15.8 ผู้บงัคบับัญชาทุกระดับจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในสงักัด ประพฤติตนตามคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั 

15.9 คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิฉบบันี้ใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของระเบยีบปฏบิตังิานของบรษิทั ที่ทุกคนต้องพงึ
ปฏบิตัเิป็นกจิวตัร 
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หมวดท่ี 3  มาตรการการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
 

บรษิทัได้จดัใหม้ชี่องทางการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรยีน หรอืขอ้คดิเหน็ หรอื
ขอ้เสนอแนะจากผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ดร้บัผลกระทบ หรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิของ
บรษิัท หรอืจากการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท เกี่ยวกบัการกระท าผิด
กฎหมายหรอืจรรยาบรรณ รวมถงึพฤตกิรรมที่อาจส่อถงึการทุจรติคอรร์ปัชัน่โดยครอบคลุมขัน้ตอนการรบัค า
รอ้งเรยีน การสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ สรปุการตดัสนิผล การคุม้ครองผูแ้จง้เหตุ ผูร้อ้งเรยีน ผูเ้กีย่วขอ้ง  
   

1. ขอบเขตของการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส 
เบาะแส หรอืหวัขอ้การรอ้งเรยีน ไดแ้ก่ 
1.1 การกระท าที่ฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบของรฐั หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี

จรรยาบรรณธุรกจิ ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั 
1.2 การกระท าทีก่่อใหเ้กดิการเสยีประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสยีงภาพลกัษณ์ของบรษิทั 
1.3 การกระท าการทุจรติรปูแบบต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัทัง้ทางตรงและทางอ้อมกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั 

หรอืหน่วยงานเอกชน เช่น การให ้รบัสนิบน หรอืผลประโยชน์อื่นใด 
1.4 การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ผดิขัน้ตอน ทีม่แีนวโน้มหรอืเป็นช่องทางทีจ่ะท าใหเ้กดิการทุจรติ เช่น การ

ยกัยอกทรพัย ์การคอรร์ปัชัน่ หรอืการตกแต่งบญัช ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบเพื่อตนเอง 
หรอืผูอ้ื่น 
 
 

2. บคุคลท่ีสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 
2.1 พนักงานของบรษิทั และผู้ทีม่สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิทั ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชนที่พบเหน็ ทราบ

เบาะแส ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิ จากการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบของรฐั หลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ นโยบาย ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั  

2.2 พนักงานของบรษิทั และผู้ทีม่สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิทั ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชนที่พบเหน็ ทราบ
เบาะแส ไดร้บัผลกระทบจากการกระท าทีส่่อถงึการทุจรติทุกประเภท 

2.3 บรษิทัส่งเสรมิให้ผู้ทีร่อ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแสเปิดเผยตวัตนให้ทราบ พรอ้มทัง้ให้ขอ้มูลหลกัฐานที่
ชดัเจนเพยีงพอ โดยบรษิัทมมีาตรการการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องรอ้งเรยีน ผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ที่
เกีย่วขอ้ง 
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3. กระบวนการรบัค าร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
3.1 ผู้ที่พบเหน็เหตุการณ์หรอืทราบเบาะแสการฝ่าฝืน ไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบของรฐั การ

ก ากบัดูแลกิจการที่ด ีจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบยีบข้อบงัคบัที่บรษิัทก าหนด รวมถึงการ
กระท าทีเ่ขา้ข่ายการทุจรติทุกประเภทของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทั สามารถแจง้
เรือ่งผ่านช่องทางในการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสตามทีบ่รษิทัก าหนด 

3.2 หลงัจากไดร้บัเรือ่งการรอ้งเรยีน การแจง้เบาะแสแลว้ ผูร้บัการรอ้งเรยีน ด าเนินการส่งเรื่องใหบุ้คคล 
หรอืคณะท างานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเขา้สู่กระบวนการ ตรวจสอบ สอบสวนตามขัน้ตอนการสอบสวน 
และการลงโทษ พรอ้มทัง้ตดิตามความคบืหน้า เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวไดร้บั
การด าเนินการอยา่งเหมาะสม 

3.3 กรณพีนกังานเกดิความไมม่ัน่ใจว่าการกระท าใดเป็นการกระท าอนัอาจจะเขา้ลกัษณะทีเ่ป็นความผดิ 
การฝ่าฝืน การไม่ปฏิบัติตามที่สามารถร้องเรยีนได้ รวมถึงความผิดด้านการทุจรติทุกประเภท  
พนักงานควรปรกึษาผู้บงัคบับญัชาโดยตรง หรอืสอบถามคณะท างานต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
กรณพีบเหน็การกระท าทีส่่อการทุจรติ 

3.4 กรณทีีพ่สิจูน์ไดว้่าค ารอ้งเรยีนเป็นเทจ็ เนื่องจากเจตนาบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืกล่าวรา้ยท าใหผู้อ้ื่น
เสยีหาย กรณีที่ผู้รอ้งเรยีนเป็นพนักงานของบรษิทั ให้ถอืว่าเป็นกระท าที่ผดิต่อจรรยาบรรณธุรกิจ 
ตอ้งไดร้บัการลงโทษตามระเบยีบของบรษิทั และ/หรอืตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง หาก
กรณีที่ผู้ร้องเรยีนเป็นบุคคลภายนอก บรษิัทจะพิจารณาบทลงโทษในรูปแบบต่างๆ เช่น ยุติการ
ด าเนินธุรกจิ ไมใ่หค้วามช่วยเหลอืสนบัสนุนต่างๆ หรอืด าเนินคดตีามกฎหมาย เป็นตน้ 
 

4. ช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
4.1 จดหมายถงึกรรมการผูจ้ดัการ  

บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั   
ทีอ่ยู ่50 ซอยบางนา-ตราด 25 บางนา กรงุเทพ 10260  
โดยจา่หน้าซอง ประทบัตรา หรอืระบุขอ้ความ ทีแ่สดงถงึการเป็น “เอกสารลบัเฉพาะ” 

4.2 จดหมายถงึประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่770 หมู ่6 ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270  
โดยจา่หน้าซอง ประทบัตรา หรอืระบุขอ้ความ ทีแ่สดงถงึการเป็น “เอกสารลบัเฉพาะ” 

4.3 อเีมลถงึ กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส TeerawatV@eppcup.com หรอื  
กรรมการผูจ้ดัการ TanawatV@eppcup.com   

mailto:TeerawatV@eppcup.com
mailto:TanawatV@eppcup.com
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4.4 อเีมลถงึ ประธานกรรมการตรวจสอบ Chaiwat@prospectconsult.co.th  หรอื 
กรรมการตรวจสอบ thanas.san@gmail.com  

4.5 ตูร้บัค ารอ้งเรยีนทีก่ าหนดไวภ้ายในองคก์ร โดยจ่าหน้าซอง ประทบัตรา หรอืระบุขอ้ความทีแ่สดงถงึ
การเป็น “เอกสารลบัเฉพาะ” เพื่อใหผู้เ้ปิดตู้รบัค ารอ้งเรยีนน าเสนอต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
หรอืประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีผู่ร้อ้งเรยีนจา่หน้าซองถงึ\ 

4.6 แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั https://www.eppcup.com/contact/#detail_3  
4.7 กรณีพนักงานเกิดความไม่มัน่ใจว่าการกระท าใดเป็นการกระท าอันอาจจะเข้าลกัษณะเป็นการ

คอรร์ปัชัน่ พนักงานควรปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรอืคณะท างานต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ หรอื
ผ่านทางอเีมล BhiradaK@eppcup.com หรอื โทร. 038 637 373 Ext.2200 
 

5. การคุ้มครองสิทธิแก่ผูร้้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 
5.1 เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผู้รอ้งเรยีน ผู้ให้ขอ้มลู ผูแ้จง้เบาะแสที่กระท าโดยเจตนาสุจรติ บรษิทั 

จะปกปิดชื่อ ทีอ่ยู่ หรอืขอ้มลูใดๆทีส่ามารถระบุตวัผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หข้อ้มลูได ้และเกบ็รกัษาขอ้มลู
ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ร ับผิดชอบในการ
ด าเนินการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนเท่านัน้ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวได้ 

5.2 กรณทีีม่กีารรอ้งเรยีนผูท้ีม่ตี าแหน่งในระดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป คณะกรรมการตรวจสอบ จะท า
หน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส หรอืผู้รอ้งเรยีน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้มูลในการสบืสวนหา
ขอ้เท็จจรงิ อนัเกดิมาจากการแจ้งเบาะแส รอ้งเรยีน การเป็นพยาน หรอืการให้ขอ้มูล ไม่ให้ได้รบั
ความเดอืดร้อน อนัตรายใด หรอืความไม่ชอบธรรม ทัง้นี้ขอให้ผู้ร้องเรยีนส่งเรื่องร้องเรยีนมายงั
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

5.3 ผูร้บัค ารอ้งเรยีน ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืรบัทราบเกีย่วกบัรายละเอยีดการรอ้งเรยีน มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาขอ้มลู 
เอกสารหลกัฐานว่าด้วยการร้องเรยีน ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่
จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5.4 บรษิทัห้ามกระท าการใดๆต่อผู้รอ้งเรยีน แจ้งเบาะแส เช่น การปรบัเปลี่ยนต าแหน่ง ลกัษณะงาน
สถานทีท่ างาน พกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง การเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมต่างๆ อนั
เป็นผลมาจากการรอ้งเรยีนแจง้เบาะแสว่าด้วยเรื่องการฝ่าฝืน ไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ
ของรฐั การก ากบัดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบข้อบงัคบัที่บรษิัทก าหนด 
รวมถงึการกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติทุกประเภท  

5.5 บรษิทัไม่มมีาตรการลงโทษ เอาผดิ หรอืปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่างๆต่อผูร้อ้งเรยีน ผูแ้จง้เบาะแส 
ไมว่่าผลการสอบสวนจะระบุว่าผูถู้กรอ้งเรยีนมกีารกระท าผดิหรอืไม่กต็าม 

mailto:Chaiwat@prospectconsult.co.th
mailto:thanas.san@gmail.com
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6. ขัน้ตอนการสอบสวน และการลงโทษ 
6.1 เมื่อได้รบัค ารอ้งเรยีน หรอืแจ้งเบาะแสการกระท าที่เกี่ยวข้องกบัการฝ่าฝืน ไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย 

กฎระเบยีบของรฐั การก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบยีบขอ้บงัคบัที่บรษิัท

ก าหนด รวมถงึการกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติทุกประเภทจากแต่ละช่องทางจะถูกน าเสนอต่อกรรมการ

ผูจ้ดัการ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบแลว้แต่กรณี เพื่อพจิารณากลัน่กรอง และมอบหมายใหม้กีารจดั

ใหม้บีุคคลหรอืแต่งตัง้คณะสอบสวน เพื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 

6.2 กรณผีลการสอบสวนพบว่ามหีลกัฐาน หรอืมเีหตุผลอนัควรสรปุว่าผูท้ีถู่กกล่าวหากระท าผดิจรงิ  บรษิทั

จะใหส้ทิธิผ์ูถู้กกล่าวหาพสิูจน์ตนเอง หาขอ้มลู พยาน หรอืหลกัฐาน เพื่อแสดงว่ามไิดก้ระท าผดิตามที่

ถูกกล่าวหา 

6.3 กรณผีลการสอบสวนสรปุถงึทีสุ่ดแลว้ว่า ผูถู้กกล่าวหากระท าผดิจรงิ ผูถู้กกล่าวหานัน้จะไดร้บัการ

พจิารณาลงโทษทางวนิยัตามกฎระเบยีบของบรษิทั และไดร้บัการลงโทษตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้ง หากไดก้ระท าการคอรร์ปัชัน่ทีผ่ดิต่อกฎหมาย   

6.4 การรอ้งเรยีน หรอืชีเ้บาะแสทีเ่ป็นความเทจ็ หากเป็นเจา้หน้าที ่หรอืพนกังานของบรษิทัจะไดร้บัการ

ลงโทษทางวนิัยตามกฎระเบยีบของบรษิทั หรอืด าเนินคดตีามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ที่

ท าใหเ้กดิความเสยีหาย เสื่อมเสยีต่อบรษิทั จะมกีารพจิารณาด าเนินคดตีามความเหมาะสม 

6.5 ระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่ไดร้บัค ารอ้งเรยีนจนสามารถสรุปและแจง้ผลการสอบสวนได ้คอื ภายใน 30 

วันท าการ โดยผลการสอบสวนจะถูกส่งให ้กรรมการผู ้จดัการ หรอืประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่เป็นผูม้อบหมายใหส้อบสวน ทัง้นี้หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั ผู้

ที่ด าเนินการสอบสวนต้องชี้แจงเหตุผล แจ้งต่อกรรมการผู้จ ัดการ หรือประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบทีเ่ป็นผูม้อบหมายการสอบสวน เพื่อแจง้ผูเ้กีย่วขอ้งใหท้ราบ 

6.6 บรษิทัจะแจง้ความคบืหน้าและผลการสอบสวนใหผู้ร้อ้งเรยีนไดท้ราบตามช่องทางทีผู่ร้อ้งเรยีนไดแ้จง้

ชื่อ  ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อเีมลข์องผูร้อ้งเรยีน หรอืกรณไีมเ่ปิดเผยตวัตน บรษิทัจะสื่อสารดว้ย

ช่องทางอื่นๆทีส่ามารถจะส่งขอ้มลูใหท้ราบได้ 
 

บทลงโทษนี้ครอบคลุมพนักงานทุกคนตัง้แต่ระดบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน โดยไม่มกีาร
เลอืกปฏบิตั ิตัง้แต่ขัน้ตอนการสอบสวนจนถงึบทลงโทษ 
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นโยบายการบริหารงาน หรือธรรมมาภิบาล   

มหีลกัการด าเนินการ ดงันี้ 
1. นิติธรรม : มกีารก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบยีบการจดัการที่เป็นแนวทางซึ่งสอดคล้องกบักฎหมาย 

กฎระเบยีบสากล ทัง้ประเภทบงัคบัและสมคัรใจ เพื่อใหผู้บ้รหิารและฝ่ายต่างๆไดใ้ชร้่วมกนัเพื่อความ
เป็นระเบยีบทีถู่กตอ้งและเป็นธรรม 

2. การมสี่วนร่วม : มุ่งเน้นการท างานเป็นทมี เป็นกนัเอง และอสิระด้านความคดิ มชี่องทางการแสดง
ความคดิเหน็ เพื่อรว่มสรา้งสรรค ์สิง่ใหมใ่นเชงิปรบัปรงุและพฒันา   

3. ซื่อสตัย์จรงิใจ : ต้องแสดงออกซึ่งความซื่อสตัย์ จรงิใจ มคีุณธรรม ทัง้ต่อลูกค้า ผู้มอุีปการะคุณ 
องคก์ร ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ตนเอง และเพื่อนรว่มงานดว้ยความเตม็ใจ  

4. ความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้: งานทีร่บัผดิชอบแต่ละส่วนงานต้องตรวจสอบซึง่กนัและกนัได ้อย่าง
โปร่งใส มหีลกัเกณฑท์ี่เป็นธรรม และยอมรบัได้ เพื่อประเมนิผล ตดิตามความก้าวหน้า และขจดั
ปัญหาใหอ้งคก์รมกีารพฒันายิง่ขึน้ 

5. ประสทิธภิาพ : ปฏบิตังิานอย่างมอือาชพี ใชค้วามรูค้วามสามารถ ดา้นระบบบรหิารการจดัการ การ
ท างานอยา่งมรีะบบ เทคโนโลย ีอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถในการเพิม่ประสทิธภิาพ ภายใต้การใช้
ทรพัยากรอยา่งคุม้ค่า 

6. คุณธรรม : เสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กรดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และคุณภาพชวีติ ให้สามารถอยู่
รว่มกนัไดภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มในการท างาน และสภาพจติใจอยา่งมคีวามสุข 

7. องค์กรแห่งการเรยีนรู ้: เสรมิสรา้ง และผลกัดนั การเรยีนรูใ้นทุกระดบังาน ตลอดจนการถ่ายทอด
แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 

 

นโยบายบริหารการจดัการด้านคุณภาพ, ส่ิงแวดล้อม, อาชีวอนามยั ความ
ปลอดภยั ความปลอดภยัต่อผู้บริโภค, ด้านแรงงาน, การจดัการพลงังาน ฯลฯ  

ถูกก าหนดในคู่มอืทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะ 
 นโยบายบริหารการจดัการคณุภาพ   

บรษิทัยดึมัน่ในการพฒันาคุณภาพผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการและความ

พงึพอใจของลกูคา้ รวมถงึความปลอดภยัของผูบ้รโิภค   
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 นโยบายบริหารการจดัการส่ิงแวดล้อม  
บรษิทัมุ่งเน้นที่จะลดปัจจยัที่มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มลงใหม้ากทีสุ่ด (Prevention of Pollution) 

เท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ตลอดช่วงการได้มาซึ่งผลติภณัฑ ์เริม่จากการเลอืกใช้วตัถุดบิ พฒันาเทคโนโลยี

การผลติ การควบคุมสภาพแวดล้อม โดยการควบคุมโดยการใช้ทรพัยากร การลดปรมิาณการใช ้

การใชซ้ ้า การน ากลบัมาใชใ้หม ่(3Rs) จนถงึการก าจดัอยา่งเหมาะสม เป็นตน้  

 นโยบายบริหารการจดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยั   
บรษิทัมุ่งเน้นในการปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การท างานอย่างต่อเนื่อง มกีารจดัระบบการปฏบิตังิานใหก้บัพนักงาน และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่ขา้

มาในบรษิทั ใหม้คีวามปลอดภยั ตลอดจนมสีภาพแวดลอ้มการท างานทีเ่หมาะสม มสีุขอนามยัที่ด ี

ก าจดัอันตรายและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มีการเตรียมพร้อมรับ

สถานการณ์ฉุกเฉินอยา่งสม ่าเสมอ 

 นโยบายต่อผูบ้ริโภคในรปูแบบสขุลกัษณะท่ีดีในการผลิต 
บรษิัทปฏบิตัิตามมาตรฐานสากล ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการผลติ ที่ถูกต้องทางด้านสุขลกัษณะ

ตัง้แต่ผู้ส่งมอบ กระบวนการทีม่คีวามเสีย่ง ดา้นกายภาพ เคม ีและชวีภาพ การจดัเกบ็ จนถงึความ

ปลอดภยัระหว่างการขนส่ง 

 นโยบายด้านมาตรฐานแรงงาน 
บรษิทัปฏบิตัิตามมาตรฐานแรงงานไทย และสากล ว่าด้วยเรื่องสทิธมินุษยชน เสรภีาพความชอบ

ธรรมทางดา้นแรงงาน ความปลอดภยั การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิวนิยัและการลงโทษ  เป็นตน้ 

 นโยบายด้านการจดัการพลงังาน 
บรษิัท ตระหนักถึงความส าคญัของการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึมุ่งเน้นให้มแีนวทาง
ปฏบิตักิารอนุรกัษ์พลงังานภายในองคก์ร เพื่อใหพ้นักงานทุกคนมสี่วนร่วมในการด าเนินการอนุรกัษ์
พลงังาน และปฏบิตัไิปในทางเดยีวกนั ซึง่มุง่เน้นไปสู่เป้าหมายเพื่อลดการใชจ้่ายของบรษิทั และการ
ประหยดัพลงังาน ตามนโยบายของรฐับาล 
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นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility )  

“Corporate Social Responsibility” (CSR) หมายถงึ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร คอื การ
ด าเนินกจิการภายใต้หลกัจรยิธรรมและการจดัการที่ดี โดยรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
อนัน าไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 

วตัถุประสงค์ขององค์กรในด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม คอื การน าไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนืโดย
องคก์รควรใหค้วามส าคญักบัหลกัการทัง้ 7 ประการน้ี คอื  

1. หลกัการความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้(Accountability) 
2. หลกัการความโปรง่ใส (Transparency) 
3. หลกัการปฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม (Ethical behavior) 
4. หลกัการยอมรบัถงึผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยี (Respect for stakeholder interests) 
5. หลกัการเคารพต่อหลกันิตธิรรม (Respect for the rule of law) 
6. หลกัการเคารพต่อแนวปฏบิตัสิากล (Respect for international norms of behavior) 
7. หลกัการเคารพต่อสทิธมินุษยชน (Respect for human rights) 

 

ทัง้นี้แนวทางที่เป็นการชี้บ่งประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยการพจิารณาความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมในหวัขอ้หลกัซึง่ครอบคลุมผลกระทบทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคมขององคก์ร มดีงันี้ 

1. การก ากบัดแูลองคก์ร (Organizational Governance) 
2. สทิธมินุษยชน (Human Rights) 
3. การปฏบิตัดิา้นแรงงาน (Labour Practices) 
4. สิง่แวดลอ้ม (The Environment) 
5. การปฏบิตัดิ าเนินงานอยา่งเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 
6. ประเดน็ดา้นผูบ้รโิภค (Consumer Issues) 
7. การมสี่วนรว่มและพฒันาชุมชน (Community Involvement and Development) 
 

เพื่อให้การด าเนินการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมถูกก าหนดเป็นแนวทางในการน าไปปฏบิตัิของ
องคก์ร ค านึงถงึผลกระทบของต่อสงัคม การใชท้รพัยากรทัง้ภายในและภายนอกให้เกดิประโยชน์สูงสุดทัง้ต่อ
องคก์รและส่วนรวม สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมคีวามสุขยัง่ยนื จงึขอก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ตามหลกักการ ดงันี้ 

1. บรษิัท มกีารจดัการองค์กร  และด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเคารพต่อ
ผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 
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2. บรษิทั มกีารด าเนินการบนพืน้ฐานของสทิธมินุษยชน แรงงาน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. บรษิัท มกีารปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้ส่วนส่วนเสีย ทัง้ทางด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัในการ

ท างาน และสภาพแวดลอ้มทีไ่มส่่งผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
4. บรษิทั ก าหนดช่องทางการสื่อสาร และพรอ้มทีจ่ะสานเสวนากบัผูม้สี่วนส่วนไดส้่วนเสยี เพื่อร่วมกนั

พฒันาให้มกีารอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นมติร และรกัษาผลประโยชน์ซึ่งกนัและกนั ภายใต้จรยิธรรมที่ดี
งาม 

5. บริษัท มกีารด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง ต่อต้านการประพฤติมิชอบ
คอรร์ปัชัน่ใดๆ 

6. บรษิทั ค านึงถงึการด าเนินธุรกจิอย่างซื่อสตัยส์ุจรติต่อผูบ้รโิภค ทุกล าดบัชัน้ มกีระบวนการเรยีกคนื
สนิคา้อยา่งเป็นรปูธรรม   

7. บรษิทั สนับสนุนถงึการคนืผลประโยชน์ใหก้บัสงัคม ในดา้นต่างๆตามความจ าเป็นของ แต่ละชุมชน 
เช่น การศกึษา วฒันธรรม สุขภาพ เทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้ม  เป็นตน้ 

 

นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

นโยบายและแนวทางปฏิบติั 

1. นโยบายฉบบันี้ต่อต้านการใหห้รอืรบัสนิบนและการคอรร์ปัชัน่อย่างสิน้เชงิ (Zero Tolerance Policy) 

และถอืปฏบิตั ิตามกฎหมายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการใหห้รอืรบัสนิบนและการคอรร์ปัชัน่ 

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการค อร์ร ัปชัน่ 

จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการควบคุมการคอร์รปัชัน่ของบรษิัท อีสเทริน์ โพลแีพค จ ากดั อย่าง

เคร่งครดั โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวขอ้งกบัการคอร์รปัชัน่ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางอ้อม และห้าม

เรยีกรอ้ง ด าเนินการ หรอืยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั 

3. พนกังานทุกระดบั พงึไมล่ะเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการคอรร์ปัชัน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบับรษิทั โดยแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืผูท้ีร่บัผดิชอบทราบ และตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบ 

สอบสวน ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ทัง้นี้หากมขีอ้สงสยั ขอ้ซกัถาม ใหส้อบถามโดยตรงกบัผูบ้งัคบับญัชา หรอื

บุคคลที่ได้รบัมอบหมายในการติดตามการปฏบิตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ หรอืนโยบายต่อต้านการ

คอรร์ปัชัน่ ผ่านช่องทางต่างๆทีก่ าหนดไว ้
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4. บรษิทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานทีแ่จง้เบาะแส หรอืขอ้มลูการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้

ผูท้ีป่ฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชัน่ตามความเหมาะสม และสื่อสารใหพ้นกังานไดท้ราบ 

5. ผู้ที่กระท าการทุจรติคอร์รปัชัน่ถอืว่าเป็นการกระท าที่ผดิต่อจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั ซึ่งจะต้อง

ไดร้บัการพจิารณาตามกฎระเบยีบของบรษิทั และหากมกีารกระท าผดิที่ข ัดกบั กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

กฎหมายของรฐั จะน าส่งเรือ่งใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัต่อไป และพรอ้มใหข้อ้มลูสนบัสนุน 

6. บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจกบับุคลากรในองคก์ร และบุคคล

อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมผีลกระทบต่อบรษิทั ในเรือ่งทีต่อ้งปฏบิตัเิกี่ยวกบั การปฏบิตัติามนโยบายต่อต้าน

การคอรร์ปัชัน่น้ี 

7. บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งและรกัษาไว้ซึง่วฒันธรรมองคก์ร เรื่องการไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ ทุกรปูแบบ 

ไมว่่าจะกระท าต่อบุคคลใดกต็าม หรอืการท าธุรกรรมกบัภาครฐั หรอืภาคเอกชน 

8. การก าหนดมาตรการหรอืนโยบายต่อต้านการคอรร์ ัปชัน่เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ทีพ่งึยดึถอื

ปฏบิตั ิ

9. ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการคอร์ร ัปชัน่ ต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทัตามรอบวาระการประชุมทีถู่กก าหนดขึน้ 

10. กรรมการผู้จดัการสามารถรายงานประเดน็การคอรร์ปัชัน่ทีพ่บอย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการบรษิทั

หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 

11. ผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถรายงานประเด็นการคอร์รปัชัน่ที่พบอย่างเร่งด่วน ในแต่ละช่องทาง

รบัค ารอ้งเรยีนทีบ่รษิทัก าหนดไว ้

12. บรษิทัจะต้องแจง้และสนับสนุนใหต้วัแทนธุรกจิ บรษิทัอื่นทีบ่รษิทัมอี านาจในการควบคุม และคู่ คา้น า

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ไปถอืปฎบิตั ิ

 

 

 

 

 


