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จรรยำบรรณธุรกิ จ
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 าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และ
พลาสติก โดยได้มกี ารลงทุนด้านวิจยั และพัฒนา (R&D) ตลอดมาและยังคงมุ่งมันให้
่ ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่องตลอดไป
ปรัชญำ
“รับจำกสังคม คืนสู่สงั คม” (Contribution towards a better Society) บริษทั มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะดาเนินธุรกิจให้
เจริญเติบโตบนพืน้ ฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น รวมทัง้ คานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่าง
เป็ นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน
ค่ำนิ ยมองค์กร (Core Value)
บริษทั กาหนดให้ LIVE C เป็ นค่านิยมองค์กร เพื่อใช้เป็ นแนวทางปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิ อันจะก่อให้เกิด
วัฒนธรรมทีด่ ขี ององค์กร ดังนี้

 กำรเรียนรูอ้ ย่ำงต่อเนื่ อง (Continuous Learning)
แสวงหาโอกาสในการเรียนรูแ้ ละเปิ ดรับสิง่ ใหม่เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถและขยายขอบเขตความรูอ้ ยู่เสมอ
 สร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Innovation)
ริเริม่ ทาสิง่ ใหม่ทแ่ี ตกต่างเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทางานและองค์กร
 กำรให้คณ
ุ ค่ำในควำมแตกต่ำง (Value the Difference)
เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของผูอ้ ่นื เพื่อทาให้เกิดการทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
 กำรเสริมสร้ำงและให้อำนำจแก่ทีมงำน (Empowerment)
ให้อานาจการตัดสินใจเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทางานของทีม
 ควำมร่วมมือร่วมใจ (Collaboration)
ผนึกกาลังและประสานการทางานร่วมกันเพื่อความสาเร็จบนเป้ าหมายเดียวกัน
1

1. จรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุรกิ จ
บริษทั มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านโดยชอบ ยึดหลักการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี คณะกรรมการบริษทั จึงได้จดั ทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และกาหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในบริษทั ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั เิ ดียวกัน ดังนี้
1.1 นโยบำยและแนวปฏิ บตั ิ ต่อพนักงำน
บริษทั ตระหนักว่า พนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้ าหมายของบริษทั ทีม่ คี ุณค่ายิง่ จึงมีนโยบายให้
ปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้
ความสาคัญต่อการสร้างความสุขและสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดี เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษทั จึงได้กาหนดแนว
ปฏิบตั ดิ งั นี้
1) ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพ
2) ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อพนักงาน และให้ความสาคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
3) การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน และตัง้ อยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงานนัน้
4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
5) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งและสม่าเสมอ เพื่อ
พัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพ
6) รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน
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) ป้ องกันและไม่การกระทาใดๆ ทีส่ อ่ พฤติกรรมไปในทางล่วงละเมิดทางเพศ
11) ให้โอกาสในการสร้างความท้าทายในงานและการหมุนเวียนงานแก่พนักงาน
12) สร้างโอกาส ความเท่าเทียม ความยุตธิ รรมในการปรับเลื่อนตาแหน่งพนักงาน
13) จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม
14) ส่งเสริม สนับสนุน โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสมาธิ สติ คุณธรรม จริยธรรม
1.2 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 และพนักงานต้อง
ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั 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
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2) นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ข้อมูลฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ
โดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง
3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ซึง่ ยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
4) บริหารจัดการ และดูแล สินทรัพย์ของบริษทั มิให้เสือ่ มค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ รวมถึงจัดให้มรี ะบบควบคุม
ภายในและระบบบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล
1.3 นโยบำยและแนวปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้ำ
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า โดยมีนโยบายทีจ่ ะผลิตสินค้าสินค้าทีม่ คี ุณภาพเป็ นไปตามความต้องการ
ของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1) มุ่งมันผลิ
่ ตสินค้าทีม่ คี ุณภาพ การให้บริการ ภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้า รวมทัง้ การปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ
3) ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มกี ารโฆษณาเกินความเป็ นจริงที่
เป็ นเหตุให้ลกู ค้าเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของบริษทั
4) ให้คาแนะนาเกีย่ วกับวิธกี ารใช้สนิ ค้าของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้า
1.4 นโยบำยและแนวปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้
บริษทั มีนโยบายให้พนักงานปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่
ค้า โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั พืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย หลีกเลีย่ งสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จึงได้กาหนดแนว
ปฏิบตั 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 เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
3) ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเหมาะสม โดยเปิ ดโอกาสในการทาธุรกิจให้กบั ทุกคู่คา้ และ
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคูค่ า้ ต้องตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานความเสมอภาค เป็ นธรรม และคุณสมบัติครบถ้วน
เป็ นไปตามข้อกาหนดของบริษทั เช่น มีความน่าเชื่อถือ ผลิต/มีสนิ ค้าทีม่ คี ุณภาพเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
บริษทั มีความสามารถในการส่งมอบ ราคาสินค้ามีความเหมาะสม ให้การบริการหลังการขาย เป็ นต้น
4) ยึดมันในสั
่ ญญาและถือปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้เป็ นสาคัญในการชาระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และการดูแล
หลักประกันต่างๆ และเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ บริษทั จะรักษาอัตราส่วนทางการ
เงินให้อยู่ในระดับดี พร้อมทัง้ ติดตามอัตราส่วนทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องอยู่เสมอหรือให้เป็ นไปตามข้อหนด (หากมี)
1.5 นโยบำยและแนวปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งขัน
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะทาการค้าโดยสุจริตไม่เอาเปรียบคูแ่ ข่งทางการค้า จึงได้กาหนดแนวปฎิบตั ิ ดังนี้
1) ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี
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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 ทางปั ญญาอย่างเคร่งครัด
2. จรรยำบรรณว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาถือเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่าต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั อย่างยิง่ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาจะนามาซึง่
ความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า กระบวนการผลิต นวัตกรรม
ทีบ่ ริษทั ได้สร้างสรรขึน้ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะนาความสาเร็จมาสูก่ ารดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริษทั มีนโยบายกาหนดให้ปกป้ องรักษา
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของตนเองและในขณะเดียวกันจะต้องไม่ละเมิดและเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื ด้วย
โดยบริษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1) บริษทั จะต้องดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในทุกประเทศทีบ่ ริษทั เข้าไปลงทุน รวมถึงข้อ
ผูกพันตามสัญญาทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ ์ ความลับ
ทางการค้า
2) บริษทั จะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื และใช้ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในทางทีถ่ ู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) สนับสนุนและปกป้ องทรัพย์สนิ ทางปั ญญาโดยการใช้สนิ ค้าและบริการทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมายการค้า
และไม่สนับสนุนการใช้สนิ ค้าหรือการกระทาใดใดทีเ่ ป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อ่นื
3. ด้ำนสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม ตอบสนองโอกาสและความท้าทายทาง
ธุรกิจจากปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติทม่ี จี ากัด โดยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า มีประสิทธิภาพและสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และสนับสนุนกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั
ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1) รับผิดชอบต่อผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้าน
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องและระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม ตลอดจนนโยบายการจัดการ
สิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ และการควบคุมการผลิตของเสียและมลพิษทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และ
ชุมชน อย่างเคร่งครัด
2) มุ่งมันพั
่ ฒนาสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
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3) ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ การใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบตั ติ าม
ระบบมาตรฐานสากล คิดค้นและแสวงหาแนวทางและวิธกี ารลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และการนา
กลับมาใช้ใหม่
4) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียในการอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
5) ประเมินความเสีย่ งและผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี ่อการผลิตและธุรกิจ กาหนด
วิธกี าร แสวงหามาตรการ และวิธกี ารตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
เติบโตได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
6) มุ่งมันในการช่
่
วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร โดยการพัฒนากระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณของเสียและก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต ส่งเสริมการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวเพื่อ
ช่วยการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รักษาเสถียรภาพของสภาพภูมอิ ากาศควบคู่ไปกับการอนุรกั ษ์
ฟื้ นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ด้ำนสังคม
บริษทั มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มและสังคมโดยรวม เคารพต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทงั ้ ในสังคมภายในบริษทั ฯและสังคมภายนอก สนับสนุนให้พนักงาน
มีการพัฒนาศักยภาพและมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน สนับสนุนองค์ความรู้ หรือกิจกรรมต่างๆในชุมชน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทต่ี อบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่าเพิม่ ดาเนินกิจการโดยมุ่งหวังให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่รว่ มกับชุมชนและสังคมไทยอย่างเป็ นสุข และยกระดับคุณภาพของสังคมไปพร้อมกัน โดย
บริษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1 สังคมและชุมชน
1) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยการรับฟั งความคิดเห็นอย่างเปิ ดกว้าง
การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ และการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
2) สร้างการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษทั ฯควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงาน ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน
3) ให้ความสาคัญต่อมาตรฐานของสินค้า โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทีม่ ปี ระโยชน์ต่อสุขอนามัย ความ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค สังคม และสิง่ แวดล้อม เพื่อสภาพความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องผูบ้ ริโภคและสังคม
4) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้มสี ว่ นได้
เสียเพื่อมีสว่ นร่วมในการพัฒนามาตรฐาน หรือวิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมกับชุมชน และสังคม
5. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริษทั มีนโยบายให้ความสาคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พัฒนาและ
สนับสนุนให้พนักงานมีความรูด้ า้ นความปลอดภัย จัดกิจกรรมดาเนินงานและสถานทีท่ างานให้มสี ภาพแวดล้อมในการ
ทางานทีป่ ลอดภัยและไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ป้ องกันอันตรายและลดความเสีย่ งในการทางาน ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ข้อกาหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงปรับปรุงพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
อย่างต่อเนื่องโดยบริษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
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1) คานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขภาพและคุณภาพชีวติ ของพนักงานทุกคน รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
กลุ่ม โดยให้บริษทั ย่อยมีการกาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ตามระบบมาตรฐานสากล
2) กากับดูแลการบริหารจัดการตลอดทัง้ กระบวนการให้มคี วามปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ มีการประเมิน
ความเสีย่ งในการทางานและกาหนดมาตรการควบคุมความเสีย่ ง ตลอดจนติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงาน
เพื่อลดอุบตั เิ หตุและโรคทีเ่ กิดจากการทางานของพนักงานและผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั ฯ
3) ปรับปรุงพัฒนาระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย พร้อมทัง้ ห้ามดาเนินการใดทีป่ ราศจากมาตรการควบคุม
ความปลอดภัย รวมทัง้ ไม่มอี ุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย และการอบรมด้านความปลอดภัยทีร่ องรับอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้พนักงานปฏิบตั งิ านด้วยวิธกี ารทีป่ ลอดภัย ไม่ได้รบั อุบตั เิ หตุหรือบาดเจ็บอันมี
สาเหตุมาจากการปฏิบตั งิ าน
4) ส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สานึก ความตระหนักรู้ และปลูกฝั งวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
6. สิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ให้ความสาคัญต่อสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงการเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ได้รบั ความเคารพ การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ี อัน
จะส่งผลให้เกิดการปฏิบตั งิ านอย่างมีคุณภาพ ดังนัน้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินธุรกิจของบริษทั จะปราศจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนแยกไว้อกี ฉบับอย่างชัดเจน
7. 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 สานึกใน
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
บริษทั ให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวจึงได้กาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันแยกไว้
่
อกี ฉบับอย่างชัดเจน
8. กำรดูแลให้มีกำรปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณธุรกิ จ
บริษทั กาหนดให้เป็ นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนทีจ่ ะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ
และปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดในคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจ อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบตั ติ ามความ
สมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดขึน้
ผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่องสาคัญทีจ่ ะดาเนินให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ติ ามคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง
คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มกี ารทบทวนติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฎิบตั ิ
ในการทางานอย่างต่อเนื่อง
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กำรแจ้งข้อร้องเรียน
บริษทั ได้จดั ให้มชี ่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
จากผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ หรือมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั เกีย่ วกับการกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึง
พฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการคอร์รปั ชัน่ โดยครอบคลุมขัน้ ตอนการรับคาร้องเรียน การสอบสวนข้อเท็จจริง สรุปการตัดสินผล
การคุม้ ครองผูแ้ จ้งเหตุ ผูร้ อ้ งเรียนผูเ้ กีย่ วข้อง โดยดาเนินการตามมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ดังนี้
ขอบเขตของกำรร้องเรียน และกำรแจ้งเบำะแส
เบาะแส หรือหัวข้อการร้องเรียน ได้แก่
1) การกระทาทีฝ่ ่ าฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับของบริษทั
2) การกระทาทีก่ ่อให้เกิดการเสียประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษทั
3) การกระทาการทุจริตรูปแบบต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชน เช่น การให้ รับสินบน หรือผลประโยชน์อ่นื ใด
4) การกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย ผิดขัน้ ตอนทีม่ แี นวโน้มหรือเป็ นช่องทางทีจ่ ะทาให้เกิดการทุจริต เช่น การยักยอก
ทรัพย์ การคอร์รปั ชัน่ หรือการตกแต่งบัญชี เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเอง หรือผูอ้ ่นื
บุคคลที่สำมำรถแจ้งเรือ่ งร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแส
1) พนักงานของบริษทั และผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทีพ่ บเห็น ทราบเบาะแส ได้รบั
ผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจจากการฝ่ าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท เป็ นต้น
2) พนักงานของบริษทั และผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทีพ่ บเห็น ทราบเบาะแส
ได้รบั ผลกระทบจากการกระทาทีส่ อ่ ถึงการทุจริตทุกประเภท
3) บริษทั ส่งเสริมให้ผทู้ ร่ี อ้ งเรียน หรือแจ้งเบาะแสเปิ ดเผยตัวตนให้ทราบ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ มูลหลักฐานทีช่ ดั เจน
เพียงพอ โดยบริษทั มีมาตรการการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน ผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กระบวนกำรรับคำร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส
1) ผูท้ พ่ี บเห็นเหตุการณ์ หรือทราบเบาะแสการฝ่ าฝืน ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ การกากับดูแล
กิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับทีบ่ ริษทั กาหนดรวมถึงการกระทาทีเ่ ข้าข่ายการ
ทุจริตทุกประเภทของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงานของบริษทั สามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการ
ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ตามทีบ่ ริษทั กาหนด
2) หลังจากได้รบั เรื่องการร้องเรียน การแจ้งเบาะแสแล้ว ผูร้ บั การร้องเรียน ดาเนินการส่งเรื่องให้บุ ค คล หรือ
คณะทางานที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ เข้า สู่ก ระบวนการตรวจสอบ สอบสวนตามขัน้ ตอนการสอบสวน และการ
ลงโทษ พร้อมทัง้ ติดตามความคืบหน้า เพื่อสร้างความมันใจว่
่ าข้อร้องเรียนดังกล่าวได้รบั การดาเนินการอย่าง
เหมาะสม
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3) กรณีพนักงานเกิดความไม่มนใจว่
ั ่ าการกระทาใดเป็ นการกระทาอันอาจจะเข้าลักษณะทีเ่ ป็ นความผิด การฝ่ า
ฝืน การไม่ปฏิบตั ติ าม ทีส่ ามารถร้องเรียนได้ รวมถึงความผิดด้านการทุจริตทุกประเภท พนักงานควรปรึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หรือสอบถามคณะทางานต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ กรณีทพ่ี บเห็นการกระทาทีส่ อ่
การทุจริต
4) กรณีทพ่ี สิ จู น์ได้ว่าคาร้องเรียนเป็ นเท็จ เนื่องจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือกล่าวร้าย ทาให้ผอู้ ่นื เสียหาย
กรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนเป็ นพนักงานของบริษทั ให้ถอื ว่าเป็ นกระทาทีผ่ ดิ ต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ต้องได้รบั การลงโทษ
ตามระเบียบของบริษทั และ/หรือตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หากกรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนเป็ น
บุคคลภายนอก บริษทั จะพิจารณาบทลงโทษในรูปแบบต่างๆ เช่น ยุตกิ ารดาเนินธุรกิจ ไม่ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนต่างๆ หรือดาเนินคดีตามกฎหมาย เป็ นต้น
ช่องทำงในกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส
1) จดหมายถึงประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โดยจ่าหน้าซอง ประทับตรา หรือระบุขอ้ ความ ทีแ่ สดงถึงการเป็ น “เอกสำรลับเฉพำะ”
2) จดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โดยจ่าหน้าซอง ประทับตรา หรือระบุขอ้ ความ ทีแ่ สดงถึงการเป็ น “เอกสำรลับเฉพำะ”
3) อีเมลถึง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ceo@epg.co.th
4) อีเมลถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ Chaiwat@prospectconsult.co.th หรือ
กรรมการตรวจสอบ thanas.san@gmail.com
5) แจ้งเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษทั
6) ตูร้ บั คาร้องเรียนทีก่ าหนดไว้ภายในองค์กร โดยจ่าหน้าซองถึงประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ประทับตรา หรือระบุขอ้ ความทีแ่ สดงถึงการเป็ น “เอกสำรลับ
เฉพำะ” เพื่อให้ผู้เปิ ดตู้รบั คาร้องเรียนนาเสนอต่อผู้ทผ่ี ู้ร้องเรียนจ่าหน้าซองถึง
กำรคุ้มครองสิ ทธิ แก่ผรู้ อ้ งเรียน หรือแจ้งเบำะแส
1) เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูแ้ จ้งเบาะแสทีก่ ระทาโดยเจตนาสุจริต บริษทั จะปกปิ ด
ชื่อ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูลใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อ มู ล ของผู้ร้อ งเรีย น
และผู้ใ ห้ข้อ มู ล ไว้เ ป็ น ความลับ โดยจากัด เฉพาะผู้ท่ีมีห น้ า ที่ร ับ ผิด ชอบ ในการดาเนินการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
2) กรณีทม่ี กี ารร้องเรียนผูท้ ม่ี ตี าแหน่ งในระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าทีใ่ นการ
คุ้ ม ครองผู้ แ จ้ ง เบาะแส หรือ ผู้ ร ้ อ งเรีย น พยาน และบุ ค คลที่ ใ ห้ ข ้อ มู ล ในการสืบ สวน หาข้อเท็จจริง
อัน เกิด มาจากการแจ้ง เบาะแส ร้อ งเรีย น การเป็ น พยาน หรือ การให้ข้อ มูล ไม่ ใ ห้ไ ด้ร ับความเดือ ดร้อ น
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อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม ทัง้ นี้ขอให้ผู้รอ้ งเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง
3) ผูร้ บั คาร้องเรียน ผูเ้ กีย่ วข้อง หรือรับทราบเกีย่ วกับรายละเอียดการร้องเรียน มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาข้อมูล เอกสาร
หลักฐานว่าด้วยการร้องเรียน ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง เว้นแต่ ทจ่ี าเป็ นต้องเปิ ดเผยตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย
4) บริษัทห้ามกระทาการใดๆต่อผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เช่น การปรับเปลี่ยนตาแหน่ ง ลักษณะงาน สถานที่
ทางาน พัก งาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้า ง การเลือกปฏิบตั ิที่ไ ม่เป็ นธรรมต่างๆ อันเป็ นผลมา
จากการร้องเรียนแจ้งเบาะแสว่าด้วยเรื่องการฝ่ าฝืน ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ การกากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับที่บริษัทกาหนด รวมถึงการกระทาที่เข้าข่ายการ
ทุจริตทุกประเภท
5) บริษทั ไม่มมี าตรการลงโทษ เอาผิด หรือปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรมต่างๆต่อผูร้ อ้ งเรีย น ผูแ้ จ้งเบาะแส ไม่ว่าผล
การสอบสวนจะระบุว่าผูถ้ ูกร้องเรียนมีการกระทาผิดหรือไม่กต็ าม
ขัน้ ตอนกำรสอบสวน และกำรลงโทษ
1) คาร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทาทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝ่ าฝืน ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับทีบ่ ริษทั กาหนด รวมถึงการกระทาที่
เข้าข่ายการคอร์รปั ชันทุ
่ กประเภททีไ่ ด้รบั มา ผูร้ บั คาร้องเรียน คือ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณากลันกรอง
่
มอบหมายบุคคล หรือแต่งตัง้ คณะสอบสวน เพือ่ ดาเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริง หรือส่งต่อให้ประธานคณะทางานต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันเพื
่ ่อร่วมดาเนินการเฉพาะ
ในส่วนทีไ่ ด้รบั การมอบหมาย
2) กรณีผลการสอบสวนพบว่ามีหลักฐาน หรือมีเหตุผลอันควรสรุปว่าผูท้ ถ่ี ูกกล่าวหากระทาผิดจริง ผูถ้ ูกกล่าวหา
จะได้รบั โอกาสเพื่อพิสจู น์ตนเอง หาข้อมูล พยาน หรือหลักฐาน เพื่อแสดงว่ามิได้กระทาผิดตามทีถ่ ูกกล่าวหา
3) กรณีผลการสอบสวนสรุปถึงทีส่ ดุ แล้วว่า ผูถ้ ูกกล่าวหากระทาผิดจริง ผูถ้ ูกกล่าวหานัน้ จะได้รบั การพิจารณา
ลงโทษทางวินยั ตามกฎระเบียบของบริษทั และได้รบั การลงโทษตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กรณีทก่ี ารกระทานัน้ ๆ เข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น ผิดพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต เป็ นต้น
4) ระยะเวลาดาเนินการตัง้ แต่ได้รบั คาร้องเรียนจนสามารถสรุปและแจ้งผลการสอบสวนได้ คือ ภายใน45 วันทา
การ โดยผลการสอบสวนจะถูกส่งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบทีเ่ ป็ นผู้
มอบหมายให้สอบสวน ทัง้ นี้ หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ผูท้ ด่ี าเนินการสอบสวน
ต้องชีแ้ จงเหตุผล แจ้งต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบทีเ่ ป็ นผูม้ อบหมายการ
สอบสวนเพื่อแจ้งผูเ้ กีย่ วข้องให้ทราบ
5) บริษทั จะแจ้งความคืบหน้าและผลการสอบสวนให้ผรู้ อ้ งเรียน ผูแ้ จ้งเบาะแสได้ทราบตามช่องทางทีผ่ รู้ อ้ งเรียน
ผูแ้ จ้งเบาะแส ได้แจ้งชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลทีต่ อ้ งการให้ตดิ ต่อกลับ หรือกรณีไม่เปิ ดเผยตัวตน
บริษทั จะสือ่ สารด้วยช่องทางอื่นๆ ทีส่ ามารถจะส่งข้อมูลให้ทราบได้ (หากสามารถกระทาได้)
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6) คาร้องเรียน และผลการสอบสวนเนื่องจากการคอร์รปั ชัน่ ให้จดั เก็บรวบรวมไว้ทค่ี ณะทางานต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ โดยมีประธานคณะทางานต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ รวมทัง้
นามาใช้เพื่อการทบทวนการประเมินความเสีย่ ง และมาตรการควบคุมให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
บทลงโทษนี้ครอบคลุมพนักงานทุกคนตัง้ แต่ระดับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน โดยไม่มกี ารเลือก
ปฏิบตั ิ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการสอบสวนจนถึงบทลงโทษ
กำรกำกับติ ดตำมและทบทวน
1) กรณีทพ่ี บการคอร์รปั ชันจากกระบวนการตรวจสอบภายใน
่
ทีเ่ ป็ นวาระเร่งด่วนควรแก่การรีบดาเนินการ ให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในแจ้งผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ย่อยทีพ่ บประเด็น
ปั ญหา และประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทราบ
่
หรือดาเนินการตามคูม่ อื ปฏิบตั งิ านการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มกี ารรายงานตามลาดับขัน้ จนถึงกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบเป็ นวาระพิเศษทีเ่ ร่งด่วน จากนัน้ เข้าสูก่ ระบวนการสอบสวนตามขัน้ ตอนทีก่ าหนด
2) กรณีพบประเด็นการคอร์รปั ชันจากช่
่
องทางร้องเรียนการแจ้งเบาะแสทีก่ าหนด และพิจารณาว่าเป็ นวาระ
เร่งด่วนควรแก่การรีบดาเนินการ ผูท้ ร่ี บั เรื่องร้องเรียนต้องรีบนาเข้าสูข่ นั ้ ตอนการสอบสวน คือพิจารณา
กลันกรอง
่
และมอบหมายให้มกี ารจัดให้มบี ุคคลหรือแต่งตัง้ คณะสอบสวน เพื่อดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
ทันที พร้อมทัง้ มีการรายงานในการประชุมทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นวาระทีเ่ ร่งด่วน
3) กรณีพบประเด็นการคอร์รปั ชันโดยคณะท
่
างานต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้ประธานคณะทางานต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ แจ้งผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั เพื่อให้มกี ารรายงานตามลาดับขัน้ จนถึงกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นวาระพิเศษทีเ่ ร่งด่วน จากนัน้ เข้าสูก่ ระบวนการสอบสวนตามขัน้ ตอนทีก่ าหนด
4) หน่วยงานตรวจสอบภายในจะดาเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน กิจกรรม กระบวนการต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบการควบคุมภายในทีก่ าหนดขึน้ มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ทัง้ นี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบ แจ้ง หารือ
ร่วมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข ป้ องกันอย่างเพียงพอ เหมาะสม และรายงานผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั รับทราบต่อไป
5) คณะทางานต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันจะทบทวนนโยบายฉบั
่
บนี้เป็ นประจาทุกปี หรือเมื่อมีการเปลีย่ นแปลง
ด้านธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่ หรืออื่นๆทีส่ ง่ ผลให้ควรมีการแก้ไข รวมทัง้ กากับและติดตามการนา
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันนี
่ ้ไปปฏิบตั ิ และให้คาแนะนาต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้หากต้องมีการปรับปรุง
ใดๆต้องดาเนินการโดยเร็วทีส่ ดุ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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