บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
Eastern Polymer Group PLC.
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จรรยำบรรณคู่ค้ำ
วัตถุประสงค์
บริษทั และบริษทั ย่อย มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์
สุจริต เป็ นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย มีการกากับดูแลทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบร่วมกันโดยคานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย ควบคู่
ไปกับการสนับสนุน ส่งเสริมทัง้ ทางด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงการพัฒนาคู่คา้ ให้มกี ารเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นไปด้วยกัน
ซึง่ คู่คา้ ถือเป็ นคู่ธุรกิจทีม่ คี วามสาคัญทีจ่ ะทาให้บริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่าง
ยังยื
่ นได้ ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงได้จดั ทาจรรยาบรรณของคู่คา้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั เิ พื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
เดียวกัน
บริษทั และบริษทั ย่อย หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความร่วมมือจากคู่คา้ ในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เพื่อก้าวไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยังยื
่ นและเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็ นรูปธรรม
ด้ำนจริยธรรมทำงธุรกิ จ
- คู่คา้ ต้องดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่
บังคับใช้ในประเทศทีต่ งั ้ หรือประเทศทีท่ าธุรกิจด้วย
- คู่คา้ ต้องดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย
- คู่คา้ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ด้ำนเศรษฐกิ จ
- คู่คา้ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเป็ นไปตามข้อตกลง สามารถส่งมอบได้ตามกาหนดเวลา
และคุม้ ค่าและจะต้องดาเนินการแก้ไขโดยทันทีหากผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการไม่เป็ นไปตามข้อตกลง
- คู่คา้ จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มทีต่ ่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการทีจ่ ดั หาให้กบั บริษทั และบริษทั ย่อย
- คู่คา้ ต้องมีการจัดการบริหารความเสีย่ งในทุกด้านทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใน
ทุกกิจกรรม
- คู่คา้ จะต้องไม่หมิน่ ประมาทหรือใส่รา้ ยคู่แข่ง คู่คา้ จะต้องไม่ทาข้อตกลงกับหน่วยงานหรือบริษทั ใด ๆ ทีจ่ ะลดการ
แข่งขันทางธุรกิจ
ด้ำนสิ่ งแวดล้อม
- คู่คา้ จะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด มีใบอนุญาตและระบบทีจ่ าเป็ นและปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องตลอดเวลา และจะต้องมีระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการการ
เคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การนากลับมาใช้ใหม่และการจัดการของเสีย การปล่อยมลพิษทางอากาศและการปล่อยน้า
เสียอย่างปลอดภัย กิจกรรมทีก่ ล่าวถึงใด ๆ ทีอ่ าจส่งผลเสียต่อสิง่ มีชวี ติ หรือสิง่ แวดล้อมจะต้องได้รบั การควบคุมและ
จัดการอย่างเหมาะสมก่อนทีจ่ ะปล่อยสารใด ๆ ออกสูส่ งิ่ แวดล้อม
- คู่คา้ จะมุง่ มันในการเพิ
่
ม่ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้มปี ระสิทธิผลคุม้ ค่าทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบทีเ่ กิดจากการทากิจกรรมต่างๆ ของคู่คา้ ทีท่ าลายสิง่ แวดล้อมและสิง่ มีชวี ติ
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ด้ำนสังคม
- คู่คา้ จะปกป้ องสิทธิมนุษยชนของพนักงานและปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างให้เกียรติและเคารพ คู่คา้ จะต้องปฏิบตั ติ ่อ
พนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างทางเชือ้
ชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สัญชาติ ลักษณะทางกายภาพ รสนิยมทางเพศหรือเกณฑ์ใด ๆ
- คู่คา้ จะต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพการทางาน การว่าจ้าง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- คู่คา้ จะเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนความไม่ปลอดภัยในกระบวนการทางานและ/หรือพืน้ ทีท่ างานและคู่
ค้าจะตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอย่างรอบคอบและปกป้ องความลับของผูแ้ จ้งเบาะแสและดาเนินการแก้ไข
อย่างเหมาะสม
- คู่คา้ จะต้องไม่มกี ารใช้แรงงานเด็ก และหรือแรงงานผิดกฎหมาย
- คู่คา้ จะต้องมีการพัฒนาบุคคลากร โดยจัดให้มกี ารฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมและเพียงพอแก่พนักงานทุกคนเพื่อให้
พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- คู่คา้ จะต้องมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน และจะมีการดาเนินกิจกรรมทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
- คู่คา้ จะต้องไม่ยนิ ยอมให้พนักงานของคู่คา้ เรียกรับหรือเสนอซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใด จาก
ผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ หรือผูห้ นึ่งผูใ้ ด โดยมีเจตนาเพื่อชักนาให้กระทาหรือละเว้นการกระทาทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือ
แลกเปลีย่ นกับสิทธิพเิ ศษทีไ่ ม่ควรได้
- คู่คา้ จะไม่เสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ให้กบั พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อเป็ นการเอือ้ ประโยชน์
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมให้กบั ตน ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
- คู่คา้ จะรายงานการกระทาทีไ่ ม่ถกู ต้อง ขัดต่อหลักด้านการต่อต้านการทุจริต ของพนักงานบริษทั และบริษทั ย่อยผ่าน
ช่องทางการสือ่ สารเว็บไซด์บริษทั http://www.epg.co.th
กำรรักษำควำมลับและสิ ทธิ ในทรัพย์สินทำงปัญญำ
- คู่คา้ จะต้องรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับหรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ให้เผยแพร่ไปยังบุคคล
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ซึง่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั และบริษทั ย่อยหรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- คู่คา้ จะต้องไม่เปิ ดเผยเหตุการณ์หรือข้อมูลใดๆทีอ่ าจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษทั และบริษทั
ย่อย ความสัมพันธ์ไม่ว่าในรูปแบบใด ทีค่ คู่ า้ อาจมีกบั คูแ่ ข่งหรือผูจ้ ดั จาหน่ายหรือคู่คา้ หรือหน่วยงานอื่นใด จะต้อง
ไม่สง่ ผลกระทบการจัดหาสินค้าหรือบริการให้กบั บริษทั และบริษทั ย่อย
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แบบฟอร์มยืนยันกำรรับทรำบ
ข้าพเจ้าซึง่ เป็ นผูล้ งนามข้างล่างนี้ขอยืนยันว่าเราได้รบั จรรยาบรรณคู่คา้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยและจะอ่าน
ข้อกาหนดทีร่ ะบุเพื่อนาไปใช้ในงาน
คู่คา้ / ชื่อคู่คา้ ;
.........................................................................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุลของผูม้ อี านาจลงนาม ;
.........................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง;
.........................................................................................................................................................................
ประทับตรา (ถ้ามี);

ลงชื่อ .................................................

วันที:่ ………… / ………… / …………

หมายเหตุ: แบบฟอร์มนี้ตอ้ งลงนามโดยผูม้ อี านาจของคู่คา้ และโปรดส่งกลับไปทีฝ่ ่ ายจัดซือ้
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