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นโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษทั ย่อย มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะดาเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต
บนพืน้ ฐานของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี รับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม โดยคานึง ถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
กลุ่มเป็ นสาคัญ นาไปสูเ่ ป้ าหมายสูงสุดของธุรกิจ คือ ควำมยังยื
่ นขององค์กร คณะกรรมการบริษทั จึงได้กาหนด “นโยบายการ
พัฒนาความยังยื
่ น” สาหรับให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ มีหน้าทีส่ นับสนุ น ส่งเสริม และปฏิบตั งิ านให้
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยังยื
่ นฉบับนี้ จนเป็ นวัฒนธรรมทีค่ านึงถึงคุณประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
เพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และให้มคี วามรับผิดชอบต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น
2. เพื่อสร้างความมันใจว่
่ าการดาเนินธุรกิจของบริษทั จะสามารถเติบโตได้อย่างยังยื
่ น
ขอบเขต
นโยบายนี้ใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อยได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิ
ปรัชญำและหลักกำรดำเนิ นธุรกิ จ
การสร้างการเติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น เริม่ ต้นจากการบริหารองค์กรทีม่ ผี นู้ าซึง่ เป็ นต้นแบบความดี ให้ความสาคัญ
ต่อการปลูกฝั งวัฒนธรรม โดยถ่ายทอดแนวคิด คุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาในการดาเนินชีวติ ความสามัคคี ความเป็ นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่นื ตามปรัชญาขององค์กร คือ “รับจำกสังคม คืนสู่สงั คม” ทีเ่ ป็ นแนวทางในการดาเนิน
ธุรกิจ การตัดสินใจดาเนินการใดๆ จะคานึงถึงประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ ตาม
หลักคุณธรรมการดาเนินธุรกิจของบริษทั คือ “สร้ำงองค์กรด้วยคุณธรรม บริ หำรงำนด้วยคุณภำพ” เพื่อการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องด้วยความมันคงและยั
่
งยื
่ น
จากปรัชญาการดาเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็ นรากฐานสาคัญนาไปสู่การเติ บโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น บริษัท จึงได้
กาหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยังยื
่ นไว้ในแต่ละด้านพร้อมทัง้ แนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินการ ดังนี้
นโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น
1. ด้ำนธรรมำภิ บำล
 นโยบำย
บริษทั จะดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามหลักคุณธรรมในการดาเนินธุรกิจ เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการกากับดูแลและการ
บริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง ภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และสนับสนุ นแนวทางการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ วิธกี าร มาตรฐานที่สากล และแนวทางการต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงการดาเนินงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้
 แนวปฏิ บตั ิ
1.1. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั อย่างเคร่งครัด ในแต่ละประเทศที่
บริษทั เข้าไปดาเนินกิจการ
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1.2. กากับดูแลให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ จรรยาบรรณธุรกิจ ประกาศ คาสังของบริ
่
ษัท ที่
บริษทั ได้กาหนดไว้
1.3. ปฏิบตั ติ ามศีลธรรมอันดี คานึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ ตามแนวทางการดาเนินธุรกิจ “สร้างองค์กร
ด้วยคุณธรรม บริหารงานด้วยคุณภาพ” เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความมันคงและยั
่
งยื
่ น
1.4. จัดให้มชี ่องทางในการสื่อสารเพื่อการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้ง เบาะแส ในการละเมิด จรรยาบรรณธุรกิจ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนทีเ่ ป็ นธรรมและโปร่งใส
2. ด้ำนเศรษฐกิ จ
 นโยบำย
มุ่งเน้นผลการดาเนินงานระยะยาว โดยมีเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ 1) สร้างความเป็ นผูน้ าด้าน
นวัตกรรม ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต รวมถึงวิจยั และพัฒนาเพื่อให้เกิดสินค้านวัตกรรม 2) สร้างความเป็ น
ผูน้ าของธุรกิจในตลาดโลก เพื่อสร้างฐานลูกค้าทีม่ นคง
ั่
และ 3) สร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ น ตลอดจนสร้างคุณค่าแก่ผมู้ สี ่วนได้
เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสังคมและชุมชน เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยังยื
่ นไปด้วยกัน
 แนวปฏิ บตั ิ
2.1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างมูลค่าและคุณค่าแก่บริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้อม อย่าง
ต่อเนื่อง
2.2. พัฒนากระบวนการผลิตและกระบวนการจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ซึง่ จะ
นามาซึง่ การลดต้นทุนในการดาเนินงาน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
2.3. ส่งเสริมการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดเป้ าหมาย
วิธกี ารวัดผล การติดตามผล และการประเมินในทุกมิติ อันได้แก่ มิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
2.4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนั ธมิตร คู่คา้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยังยื
่ น
3. ด้ำนสิ่ งแวดล้อม
 นโยบำย
ดาเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม ตอบสนองโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจจากปั จจัยด้าน
สิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติทม่ี จี ากัด โดยสนับสนุ นและ
ส่ง เสริม การใช้ท รัพ ยากรอย่ า งคุ้ม ค่ า มีป ระสิท ธิภ าพและสนับ สนุ น การดาเนิ น ธุ ร กิจ การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ท่ีเ ป็ น มิต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม และสนับสนุนกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อม
 แนวปฏิ บตั ิ
3.1 รับผิดชอบต่ อผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยปฏิบตั ิตามกฎหมา ยด้า น
สิง่ แวดล้อ มที่เ กี่ย วข้อ งและระบบมาตรฐานสากลด้า นการจัด การสิ่ง แวดล้อ ม ตลอดจนนโยบายการจัด การ
สิง่ แวดล้อมของบริษทั และการควบคุมการผลิตของเสียและมลพิษทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และชุมชน
อย่างเคร่งครัด
3.2 มุ่งมันพั
่ ฒนาสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
3.3 ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ การใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบตั ติ ามระบบ
มาตรฐานสากลด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน คิดค้นและแสวงหาแนวทางและวิธกี ารลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
และการนากลับมาใช้ใหม่
3.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสียในการอนุ รกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน
การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
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3.5 ประเมินความเสีย่ งและผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีม่ ตี ่อการผลิตและธุรกิจ กาหนดวิธกี าร
แสวงหามาตรการ และวิธกี ารตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่าง
มันคงและยั
่
งยื
่ น
3.6 มุ่งมันในการช่
่
วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร โดยการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
เพื่อลดปริมาณของเสีย และก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต ส่งเสริมการเพิม่ พื้นที่สเี ขียวเพื่อช่วยการดูด
กลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รักษาเสถียรภาพของสภาพภูมอิ ากาศควบคู่ไปกับการอนุรกั ษ์ฟ้ื นฟูระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ด้ำนสังคมและชุมชน
 นโยบำย
ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มและสังคมโดยรวม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทงั ้ ในสังคมภายในบริษทั และสังคมภายนอก สนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพและมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ าร
งาน สนับสนุ นองค์ความรู้ หรือกิจกรรมต่างๆในชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทต่ี อบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและสร้างคุณค่าเพิม่ ดาเนินกิจการโดยมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างเป็ นสุข
และยกระดับคุณภาพของสังคมไปพร้อมกัน
 แนวปฏิ บตั ิ
1) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยการรับฟั งความคิดเห็นอย่างเปิ ดกว้าง
การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ และการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
2) สร้างการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษทั ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ 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 และผูม้ สี ว่ นได้
เสียเพื่อมีสว่ นร่วมในการพัฒนามาตรฐาน หรือวิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมกับชุมชน และสังคม
5. ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
 นโยบำย
บริษทั ให้ความสาคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พัฒนาและสนับสนุนให้
พนักงานมีความรูด้ า้ นความปลอดภัย จัดกิจกรรมดาเนินงานและสถานทีท่ างานให้มสี ภาพแวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัย
และไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ป้ องกันอันตรายและลดความเสีย่ งในการทางาน ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงปรับปรุงพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างต่อเนื่อง
 แนวปฏิ บตั ิ
1) คานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขภาพและคุณภาพชีวติ ของพนักงานทุกคน รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
กลุ่ม โดยให้บริษทั ย่อยมีการกาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ตามระบบมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2) กากับดูแลการบริหารจัดการตลอดทัง้ กระบวนการให้มคี วามปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ มีการประเมิน
ความเสี่ย งในการท างานและก าหนดมาตรการควบคุ ม ความเสี่ย ง ตลอดจนติด ตามควบคุ ม ดู แ ลการ
ดาเนินงาน เพื่อลดอุบตั เิ หตุและโรคทีเ่ กิดจากการทางานของพนักงานและผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั
3) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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4) ปรับปรุงพัฒนาระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย พร้อมทัง้ ห้ามดาเนินการใดทีป่ ราศจากมาตรการควบคุม
ความปลอดภัย รวมทัง้ ไม่มอี ุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย และการอบรมด้านความปลอดภัยที่รองรับอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้พนักงานปฏิบตั งิ านด้วยวิธกี ารทีป่ ลอดภัย ไม่ได้รบั อุบตั เิ หตุหรือบาดเจ็บอันมี
สาเหตุมาจากการปฏิบตั งิ าน
5) ส่ง เสริม ให้พ นัก งานมีจิต สานึ ก ความตระหนัก รู้ และปลูก ฝั ง วัฒ นธรรมด้า นความปลอดภัย และความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
6. ด้ำนสิ ทธิ มนุษยชน
 นโยบำย
บริษทั ให้ความสาคัญต่อสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงการเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน รวมถึงศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ได้รบั ความเคารพ การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ี อันจะส่งผล
ให้เกิดการปฏิบตั งิ านอย่างมีคุณภาพ ดังนัน้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินธุรกิจของบริษทั จะปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึง
ได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนแยกไว้อกี ฉบับอย่างชัดเจน
7. ด้ำนนวัตกรรม
 นโยบำย
มุ่งมันส่
่ งเสริมการวิจยั และพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่ดที ่สี ุดต่อมนุ ษย์ สังคม และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม รวมถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานและบริการด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ทส่ี ร้างคุณค่า
ให้แก่ อ งค์ก ร ผู้มีส่ว นได้เสีย สังคม และสิ่ง แวดล้อ ม โดยการก าหนดวิสยั ทัศ น์ ท่ีมุ่ง มัน่ สู่ก ารเป็ น “Creative Innovation
Organization” เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ และการเติบโตในระยะยาว
 แนวปฏิ บตั ิ
4.1 นวัตกรรม หมายถึง แนวคิดที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือต่ อยอดจากแนวคิดเดิม ที่สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าแก่
บริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงสังคมและสิง่ แวดล้อมได้
4.2 กาหนดให้นวัตกรรม เป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจของทุ กหน่ วยธุรกิจ นวัตกรรมของบริษทั ต้องสามารถ
สร้างมูลค่าหรือคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม หรือสิง่ แวดล้อม เช่น ส่งเสริมหรือ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในสังคม
แก้ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และลดการใช้พลังงาน เป็ นต้น
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของบริษทั ให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้ การ
ยกระดับทักษะความรูค้ วามสามารถของพนักงาน ผ่านการอบรมหรือ การศึกษาต่อยอด และการสร้างโอกาสให้
พนักงานได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้การคิดค้น พัฒนานวัตกรรมให้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของพฤติกรรมหลักของพนักงาน
4.4 ส่งเสริมให้มกี ารนานวัตกรรมมาใช้จริงในกระบวนการทางานและการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพและความสาเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษทั
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8. ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 นโยบำย
มุ่งมันส่
่ งเสริม การบริหารจัดการความเสีย่ งตลอดห่วงโซ่คุณค่าของทุกธุรกิจในทุกมิติ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม เพื่อให้บริษทั สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั และความท้าทายใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเติบโตได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
 แนวปฏิ บตั ิ
1. กาหนดให้การบริหารจัดการความเสีย่ งเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ทีต่ ้องตระหนักถึงความเสีย่ งทีม่ ี
ในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร และในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของตน โดยมีการบริหารจัดการความเสีย่ งด้วย
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
2. จัดให้มกี ระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งในองค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบกับ
การดาเนินงานของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กาหนดให้ทุกหน่วยงานในบริษทั มีการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสีย่ งไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมีการ
บ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลาดับ จัดการความเสีย่ ง ควบคุม ติดตามประเมินผลการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
และนาระบบการบริหารจัดการความเสีย่ งมาเป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการ
ดาเนินงานของบริษทั เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เป้ าหมายตามกลยุทธ์ทก่ี าหนดไว้
4. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งในองค์กร สนับสนุ นให้บุคลากรทุกระดั บมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องความเสีย่ ง การควบคุม และผลกระทบของความเสีย่ งต่อบริษทั ในกระบวนการบริหาร
และปฏิบตั งิ านทัวทั
่ ง้ บริษทั
นโยบายฉบับนี้กาหนดให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป
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