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จรรยำบรรณธุรกิ จ (Business Code of Conduct)
1. วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ และปรัชญำ
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีปณิธานอย่างมุง่ มันที
่ จ่ ะเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมทีส่ ร้างสรรค์ มี
การวิจยั และพัฒนาทัง้ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี รวมทัง้ New Invention เพื่อการเติบโตอย่างยังยื
่ น ตรงตามวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจของบริษทั ทีก่ าหนดไว้ ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
“องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้ำงสรรค์” หรือ “Creative Innovation Organization” EPG เป็ นองค์กรทีเ่ ติบโตขึน้ มาด้วย
นวัตกรรม โดยนาเทคโนโลยีต่างๆ มาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ แล้วพัฒนาให้เกิดเป็ นสินค้าใหม่ทม่ี คี ุณภาพ เป็ นประโยชน์
ต่อสังคมและความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
พันธกิ จ
“ผูผ้ ลิ ตและจำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลำสติ กชัน้ นำของโลก” หรือ “World-Class Innovative Polymer and
Plastic Products Manufacture” กลุ่มบริษทั EPG เป็ นผูน้ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติก
โดยได้มกี ารลงทุนด้านวิจยั และพัฒนา (R&D) ตลอดมาและยังคงมุ่งมันให้
่ ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป
ปรัชญำ
“รับจำกสังคม คืนสู่สงั คม” (Contribution towards a better Society) กลุ่มบริษทั EPG มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะดาเนินธุรกิจให้
เจริญเติบโตบนพืน้ ฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น รวมทัง้ คานึงถึงผลประโยชน์
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็ นสุข และพัฒนา
ยกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน
2. จรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุรกิ จ
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีนโยบายหลักว่า การดาเนินธุรกิจของบริษทั จะต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานของการปฏิบตั งิ านโดยชอบ ยึดหลักการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและศีลธรรมอันดี คณะกรรมการบริษทั จึงได้จดั ทา
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในบริษทั ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั เิ ดียวกัน
ดังนี้
2.1 นโยบำยและแนวปฏิ บตั ิ ต่อพนักงำน
บริษทั ตระหนักว่า พนักงานเป็ นปจั จัยแห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ทีม่ คี ุณค่ายิง่ จึงมีนโยบายให้
การปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้
เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษทั จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1) ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพ
2) ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อพนักงาน และให้ความสาคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
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3) การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงานนัน้
4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
5) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งและสม่าเสมอ เพื่อ
พัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพ
6) รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน
7) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8) ให้ความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน เช่น ไม่จากัดเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมหิ ลังของ
บุคคล หรือทุพพลภาพ เป็ นต้น เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน
9) จัดให้มชี ่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีทไ่ี ม่ได้รบั ความเป็ นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับเรื่องที่
อาจเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุม้ ครองพนักงานผูร้ อ้ งเรียนและมี
ความยุตธิ รรม
10) ไม่สนับสนุนให้มกี ารกระทาใดๆ ทีส่ อ่ พฤติกรรมไปในทางล่วงละเมิดทางเพศ
11) ให้โอกาสในการสร้างความท้าทายในงานและการหมุนเวียนงานแก่พนักงาน
12) สร้างโอกาส ความเท่าเทียม ความยุตธิ รรมในการปรับเลื่อนตาแหน่งพนักงาน
13) จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม
2.2 นโยบำยและแนวปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฎิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ระลึกอยู่เสมอว่าผูถ้ อื หุน้ คือ เจ้าของ
กิจการ และบริษทั มีหน้าทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว จึงกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
2) นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ข้อมูลฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย
สม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง
3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ซึง่ ยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
2.3 นโยบำยและแนวปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้ำ
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า โดยมีนโยบายทีจ่ ะผลิตสินค้าสินค้าทีม่ คี ุณภาพเป็ นไปตามความต้องการ
ของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1) มุ่งมันผลิ
่ ตสินค้าทีม่ คี ุณภาพ การให้บริการ ภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้า รวมทัง้ การปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ
3) ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า โดยไม่มกี ารโฆษณาเกินความเป็ นจริงทีเ่ ป็ น
เหตุให้ลกู ค้าเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของบริษทั
4) ให้คาแนะนาเกีย่ วกับวิธกี ารใช้สนิ ค้าของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้า
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2.4 นโยบำยและแนวปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้
บริษทั มีนโยบายให้พนักงานปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝา่ ยอย่างเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่คา้
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั พืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมทัง้ สองฝา่ ย หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทก่ี ่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปญั หาตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี้
2) ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญั หา
3) ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเหมาะสม โดยเปิ ดโอกาสในการทาธุรกิจให้กบั ทุกคู่คา้ และกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกคู่คา้ ต้องตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความเสมอภาค เป็ นธรรม และคุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของบริษทั เช่น มีความน่าเชื่อถือ ผลิต/มีสนิ ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็ นไปตามข้อกาหนดของบริษทั มี
ความสามารถในการส่งมอบ ราคาสินค้ามีความเหมาะสม ให้การบริการหลังการขาย เป็ นต้น
4) ยึดมันในสั
่ ญญาและถือปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้เป็ นสาคัญในการชาระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และการดูแล
หลักประกันต่างๆ และเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ บริษทั จะรักษาอัตราส่วนทางการเงิน
ให้อยู่ในระดับดี พร้อมทัง้ ติดตามอัตราส่วนทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องอยู่เสมอหรือให้เป็ นไปตามข้อหนด (หากมี)
2.5 นโยบำยและแนวปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งขัน
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะทาการค้าโดยสุจริตไม่เอาเปรียบคูแ่ ข่งทางการค้า จึงได้กาหนดแนวปฎิบตั ิ ดังนี้
1) ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี
2) ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
3) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต
4) ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคูแ่ ข่งขันทางการค้าอย่างโปร่งใส ไม่มกี ารปกปิ ดข้อตกลงทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ของผูบ้ ริโภค
5) ไม่ละเมิดและปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอย่างเคร่งครัด
2.6 นโยบำยและแนวปฏิ บตั ิ ต่อสังคม/ ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม ยึดมันการปฏิ
่
บตั ติ นเป็ น
พลเมืองทีด่ ี ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทัง้ มีสว่ นร่วมในอันทีจ่ ะส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของสังคมและชุมชน รวมทัง้ บริษทั มีนโยบายทีใ่ ห้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสังคม ตามทีก่ าหนดใน
“นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม” เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในบริษทั ยึดถือเป็ นแนว
ปฏิบตั เิ ดียวกัน
3. จรรยำบรรณว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาถือเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่าต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั อย่างยิง่ ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาจะนามาซึง่
ความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า กระบวนการผลิต นวัตกรรมที่
บริษทั ได้สร้างสรรขึน้ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะนาความสาเร็จมาสูก่ ารดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริษทั มีนโยบายกาหนดให้ปกป้องรักษาทรัพย์สนิ
ทางปญั ญาของตนเองและในขณะเดียวกันจะต้องไม่ละเมิดและเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื ด้วย
โดยบริษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
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1) บริษทั จะต้องดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในทุกประเทศทีบ่ ริษทั เข้าไปลงทุน รวมถึงข้อ
ผูกพันตามสัญญาทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ ์ ความลับทางการค้า
2) บริษทั จะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื และใช้ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาในทางทีถ่ ูกต้องไม่ขดั ต่อ
กฏหมายและจรรยาบรรณทางการค้า
3) พนักงานของบริษทั ทีม่ หี น้าทีก่ ารงานสามารถเข้าถึงความลับทางการค้า เช่น สูตรลับของสินค้า กระบวนการ
ผลิตสินค้า หรือวิธกี ารประกอบธุรกิจทีเ่ ป็ นความลับ จะต้องรักษาความลับนัน้ ไม่ให้เผยแพร่สบู่ ุคคลทีไ่ ม่มคี วาม
เกีย่ วข้อง ก่อให้เกิดความเสียหายทางการค้าแก่บริษทั
4) สนับสนุนและปกป้องทรัพย์สนิ ทางปญั ญาโดยการใช้สนิ ค้าและบริการทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมายการค้า
ั
และไม่สนับสนุนการใช้สนิ ค้าหรือการกระทาใดใดทีเ่ ป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญญาของผู
อ้ ่นื
4. นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม (CSR Policy)
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะดาเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบน
พืน้ ฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น รวมทัง้ คานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่มเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็ นสุข และพัฒนายกระดับ
ความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงกาหนด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR Policy) ไว้ดงั ต่อไปนี้
1) ดาเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุง่ เน้นการเจริญเติบโตของกลุม่
บริษทั ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิง่ แวดล้อมในทุกมิติ
รวมทัง้ ดูแล ผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีบ่ ริษทั กาหนด
2) ดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการและการมีจริยธรรมทีด่ ี มี
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3) ดาเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบคู่คา้ พนักงาน ลูกค้า ตลอดจน บุคคลใน
สังคม และปฏิบตั ติ ่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็ นธรรม
4) ดาเนินธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยมีหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับข้อปฏิบตั ิ และนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสาคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร
โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทางานอย่างยุตธิ รรม
5) ดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญต่อมาตรฐานของสินค้า โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทีม่ ปี ระโยชน์ต่อ
สุขอนามัย ความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค สังคม และ สิง่ แวดล้อม เพื่อสภาพความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องผูบ้ ริโภคและ
สังคม
6) ดาเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิง่ แวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า และ
อนุรกั ษ์การใช้พลังงาน การลดของเสีย รวมทัง้ การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
7) ดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยังยื
่ น โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เป็ นประโยชน์
8) ดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญในด้านนวัตกรรมโดยคานึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
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5. นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption Policy)
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์และความมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นองค์กรแห่งคุณธรรม และยึด
มันในความรั
่
บผิดชอบต่อสังคม ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับของบริษทั และบริษทั ย่อยให้มจี ติ สานึกในการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
บริษทั ให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวจึงได้กาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันแยกไว้
่
อกี ฉบับอย่างชัดเจน
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