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จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทตระหนักดีวา่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและการบริ หารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล องค์กร
นันจะต้
้
องมี กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับชันที
้ ่มีจิตสานึกอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่การงานของตน
รวมถึงต่อ ผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง และผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ซึง่ การมีจิตสานึกดังกล่าว องค์กรจะต้ อง
สร้ างให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรให้ หยัง่ รากลึกลงไปในใจของพนักงานทุกคน โดยจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็ นเครื่ องมือที่ดี
ที่สดุ ในการเริ่ มต้ นสร้ างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจเป็ นเรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มี
ขึ ้น และประกาศให้ พนักงานทุกระดับชันในองค์
้
กรถือปฏิบตั ิเสมือนหนึง่ เป็ นคูม่ อื ประจาตัว และบริ ษัทจัดให้ มีระบบติดตาม
วัดผลการปฏิบตั ิเป็ นประจาและถือเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินการทางานของบุคลากรภายในบริ ษัท โดยบริ ษัทจะทา
การทบทวนและปรับปรุ งจรรยาบรรณให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับธุรกิจขององค์กรอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง จะได้ นาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
จรรยาบรรณธุรกิจ : ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ กาหนดรายละเอียดความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียไว้ ดงั นี ้
ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ สิทธิการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิในการ
ที่จะได้ รับส่วนแบ่งกาไรของกิ จการ สิทธิ ในการได้ รับและเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทอย่างครบถ้ ว น
เพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอด
ถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การเพิ่มทุนหรื อลดทุน การ
จัดสรรเงินปั นผล การแก้ ไขข้ อบังคับ วัตถุประสงค์ หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ เป็ นต้ น
2) ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิข องผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่มีความ
สนใจ ได้ แก่
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 14 วัน โดยจะระบุวนั เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ ตลอดจน
ข้ อมูลที่จะต้ องใช้ ประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้ วน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 21 - 30 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ มีเวลาศึกษา
ข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
 รายงานสารสนเทศสาคัญ ที่มี หรื อ อาจมี ผลกระทบต่อ สิทธิ ประโยชน์ ของผู้ถื อหุ้น ทัง้ สารสนเทศที่
รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้ องโดยไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงสารสนเทศของ
บริ ษัท
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
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 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทที่ได้ รับมอบหมายหรื อผู้อื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
3) กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกิจการที่ดี และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามประเด็นสาคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
4) เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
และวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทาการถัดไป และจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่จดั การประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5) บริ ษัทได้ นาเทคโนโลยีมาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น ด้ วยระบบบาร์ โค้ ด การนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถ
กระทาได้ ด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และแม่นยา
6) บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้ าร่ วมกิจกรรม
บริ ษัทจดทะเบีย นพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเป็ น การเพิ่ม ช่อ งทางการสื่อ สารให้ ก บั ผู้ถือ หุ้น
นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ให้ สามารถติดตามและรับทราบข้ อมูลจากทางบริ ษัทได้
7) บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม่าเสมอ และมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
ลูกค้ า
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ดาเนินธุรกิจด้ านการผลิต จาหน่ายสินค้ าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้ งาน คานึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ งาน และ
การให้ บริ การหลังการขายที่สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า
2) มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาสินค้ าที่เพิ่มคุณค่าในการใช้ งานต่อผู้บริ โภค
3) ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริ ต รับผิดชอบและเป็ นธรรม และจะไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการ
ละเมิดสิทธิ ของลูกค้ า รั กษาความลับทางการค้ าของลูกค้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ ของตนเองหรื อผู้ที่
เกี่ ยวข้ องโดยมิชอบ และหากบริ ษัทตรวจพบการกระทาความผิดในลักษณะดังกล่าว ผู้กระทาในฐานะ
พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
4) ไม่เรี ยกรับ หรื อยินยอมที่จะรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุ ริ ตจากลูกค้ าทังทางตรงและทางอ้
้
อม
5) ยึดหลักการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้ งข้ อมูลต่อ
ลูกค้ าเป็ นการล่วงหน้ า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6) จัดให้ มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนต่อบริ ษัท และคาร้ องเรี ยนจากลูกค้ าจะได้ รับการ
เอาใจใส่ แ ละด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ ให้ กับ ลูก ค้ าอย่ า งเป็ นธรรม ผ่ า นช่ อ งทางการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สา รทั ง้ ทา ง โทรศั พ ท์ ที่ ห ม า ย เ ลข 0 -2 1 5 2 -7 3 0 1 -4 โทรสา ร 0 -2 1 5 2 -7 3 0 5 ห รื อ
www.eastcoast.co.th ซึ่งในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษัทสามารถตอบสนองจัดการข้ อร้ องเรี ยนแก้ ไขได้ สาเร็ จ
ทังหมด
้
และอยูร่ ะหว่างการจัดหาแนวทางเพื่อสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าให้ อยูใ่ นระดับที่สงู ขึ ้นจากเดิม
7) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่สินค้ า
อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้ านการตลาดของบริ ษัทจะมีการเข้ าพบและร่วมประชุมกับลูกค้ า
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ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้ มีการวางแผนไว้ เป็ นประจาทุกปี เพื่อรับฟั งความพึงพอใจ
ของลูกค้ า ปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา หาแนวทางการปรับปรุ ง และพัฒนาให้
ดีขึ ้นกว่าเดิม นอกจากนี ้ในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดกิจกรรมการเพื่อลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกราย
ย่อย (Dealer) เข้ าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทางบริ ษัทได้ พฒ
ั นารู ปแบบสินค้ าขึ ้นใหม่เป็ นประจาทุกปี พร้ อมกับ
จัดรายการส่งเสริ มการขาย เพื่อเป็ นการพบปะและร่ วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้ า ตลอดจน
รับทราบข้ อเสนอแนะ และหารื อแนวทางการแก้ ปัญหาในทางการค้ าร่วมกันเป็ นประจาทุกปี
8) ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริ มการขายเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จะเป็ นการ
กระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อใช้ ประโยชน์จากความเข้ าใจผิดของลูกค้ า
เพื่อให้ ตวั เองมีข้อได้ เปรี ยบ
คู่ค้าและเจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าด้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันทังสองฝ่
้
ายเป็ น
สาคัญ
2) คัดเลือกคูค่ ้ าที่มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และ
เป็ น มิ ต รต่อ สิ่ง แวดล้ อ ม ดูแ ลให้ คู่ค้ า เคารพสิทธิ ม นุษ ยชนและปฏิ บัติ ต่อแรงงานตนเองอย่า งเป็ น ธรรม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
3) รักษาความลับหรื อข้ อมูลทางการค้ าของคูค่ ้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
4) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่วตั ถุดิบ
และสินค้ าที่ทางบริ ษัทมีการสัง่ ซื ้ออย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้ านจัดซื ้อของบริ ษัทจะมีการ
เข้ าพบและร่ วมประชุมกับคู่ค้าทังในประเทศ
้
และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้ มีการวางแผนไว้ เพื่อ
เสนอแนะปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนา
ให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม
5) การซื ้อสินค้ าและบริ การจากคู่ค้าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทาร่ วมกัน
อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อทังสองฝ่
้
าย
6) ยึดหลักการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้ งข้ อมูลต่อคูค่ ้ า
เป็ นการล่วงหน้ า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
7) ไม่เรี ยกรั บ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรั พย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้ อตกลงทางการค้ า โดย
ผู้เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื ้อ จัดจ้ างต้ องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อมจากคู่ค้า และ
ต้ องวางตัวเป็ นกลางไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดจนอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
คู่แข่ งขันทางการค้ า
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การค้ าและการแข่งขันด้ วยความ
เป็ นธรรม ดาเนินกิจการด้ วยความโปร่งใส รวมถึงหลีกเลีย่ งวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต เพื่อทาลายคูแ่ ข่งทางการค้ า
2) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยการกล่าวให้ ร้าย
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3) ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา / ลิขสิทธิ์
4) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
5) ในการติดต่อกับคูแ่ ข่ง บุคลากรของบริ ษัทต้ องไม่เปิ ดเผยหรื อละเลยให้ ความลับของบริ ษัทตกอยูใ่ นมือคูแ่ ข่ง
เจ้ าหนี ้
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินตามข้ อตกลงการกู้ยืมที่มีอย่างเคร่งครัด
2) การปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ทุกกลุม่ อย่างเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ
3) ในกรณีของการกู้เงิน บริ ษัทจะไม่นาเงินที่ได้ จากการกู้ยืมไปใช้ ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ในข้ อตกลง /
เงื่อนไขการกู้ยืม
4) บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการค ้าประกันที่ได้ ให้ ตอ่ เจ้ าหนี ้
5) บริ ษัทจะบริ หารงาน/เงินทุนในธุรกิจเพื่อให้ เจ้ าหนี ้มัน่ ใจในฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ซึง่ แสดงถึงการมีความสามารถที่จะชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ ซงึ่ อัตราส่วนทางการ
เงินให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาการกู้ยืมเงินกับเจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด
6) เปิ ดเผยข้ อมูลผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้ อง ตรงเวลา
7) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนัดชาระหนี ้หรื อไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้ าหนี ้และลูกหนี ้ได้ ตกลงไว้
ร่วมกัน ทางลูกหนี ้จะรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้รับทราบเป็ นการล่วงหน้ าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหาย
8) มีการจัด ประชุม เพื่อ พบปะเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิ น และจัด เข้ า เยี่ ยมชมกิ จการเป็ นประจ าทุก ปี ทัง้ นี เ้ พื่ อ
รับทราบนโยบายการดาเนินธุรกิจและแผนการดาเนินงานในปี ต่อไป รวมถึงสร้ างความมัน่ ใจในการดาเนิน
ธุรกิจต่อเจ้ าหนี ้
พนักงาน
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้ วยความเป็ นธรรม
2) ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคูไ่ ปกับการมุง่ เน้ นการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาสในการเจริ ญเติบโตทางด้ านอาชีพการงาน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตั ิคือ ทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อพนักงานท่านนัน้ หาก
พิจารณาเห็นว่า หลักสูตรการอบรม หรื อทบทวนความรู้ ใดมีความเหมาะสมและมีความสนใจที่จะขอสมัคร
เพื่อเข้ ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเรื่ องขึ ้นมาต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะที่ สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานที่จะ
ได้ รับภายหลังการเข้ ารับการอบรมเป็ นสาคัญ
3) จัดทา Succession Management ด้ วยเป้าหมายเพื่อการรั กษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากร
เหล่านันให้
้ มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง รวมถึงการสืบทอดตาแหน่งงานต่อไปได้
4) ให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยในการ
ท างานและคุณ ภาพชี วิ ต ของพนัก งานเป็ น ส าคัญ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ลดจ านวนการเกิ ด อุบัติ เ หตุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริ ษัทมีแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
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ความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้ องสวมถุงมือ ผ้ าปิ ดปาก ที่ปิดหู และรองเท้ าผ้ าใบในขณะปฏิบตั ิงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการทางานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็ น
สาคัญ เช่น หากปฏิบตั ิงานในบริ เวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้ องสวมที่ปิดหูหรื อที่ครอบหู เป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัท
จะเปิ ดเผยข้ อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงนโยบายด้ านความปลอดภัยขณะปฏิบตั ิงานไว้ ให้ เป็ นที่ทราบ
ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) ของบริ ษัท
5) การเคารพซึง่ สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการทางานตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูล
หรื อความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรื อหรื อผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง
6) ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานภายใต้ กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน
7) ส่งเสริ มความเท่าเทียมกันในการจ้ างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีด กันทางเพศ สีผิว เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ
ความพิการหรื อสถานะอื่นใดที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
8) ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาบริ ษัท
9) จัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรั กษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจาปี การทาประกันสุขภาพและประกันชีวิตให้ กับพนักงาน และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น โดยใน
ส่วนของการตรวจสุขภาพของพนักงานจะมีกาหนดเวลาการตรวจตังแต่
้ เริ่ มเข้ างาน และระหว่างการทางาน
เป็ นประจาในแต่ละปี และในส่วนของแรงงานต่างด้ าว บริ ษัทได้ จดั ให้ สานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง
เข้ าให้ ข้อมูลและความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้ าว
10) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้ องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน ซึ่งข้ อเสนอ
ต่าง ๆ จะได้ รับการพิจารณาและกาหนดวิธีการแก้ ไข เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์
ที่ดีในการทางานร่วมกัน
11) ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับในการดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้ เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทยัง
ตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริ จาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่าเสมอ
2) ไม่ดาเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบให้ เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชนและสังคม
3) กาหนดให้ มี มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบที่ จะเกิ ด ขึน้ ต่อ ชุม ชนและสังคม อันเนื่ องมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษัท
4) ส่งเสริ มการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น
5) ให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้ มีความน่าอยู่ หรื อมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นจากเดิม
6) ดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
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7) ส่งเสริ มระบบการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ตังแต่
้ การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบาบัด และฟื น้ ฟู
การทดแทน การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
8) ปลูกจิตสานึกและส่งเสริ มการให้ ความรู้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรื่ องการรักษาสิง่ แวดล้ อม
9) ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี เครื่ องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
10) สาหรับแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริ ษัทเนื่องจากวัตถุดิบ
หลักคือ ไม้ ยางพารา ไม้ เอ็มดีเอฟ และไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการ
บริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริ ษัท
สาหรับแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริ ษัทเนื่องจากวัตถุดิบหลัก
คือ ไม้ ยางพารา ไม้ เอ็มดีเอฟ และไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริ หารจัดการเพื่อ
ลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริ ษัท
จรรยาบรรณธุรกิจ : การประกอบธุรกิจอย่ างเป็ นธรรม
นับตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัท ในปี 2542 นโยบายสาคัญที่บริ ษัทยึดถือมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตังแต่
้ เริ่ มต้ นการดาเนิน
ธุรกิจคือ การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม ซึง่ บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการดาเนินงานที่เอาใจใส่ตอ่ ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียใน
ทุก ๆ ฝ่ าย ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ องตามข้ อกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิตามหลักการที่หน่วยงานที่กากับ
ดูแลได้ กาหนดเอาไว้ นอกจากนี ้ยังได้ ปลูกฝังหลักการนี ้ให้ กบั พนักงานในทุกระดับปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบและมี
ความเป็ นธรรม ทังการปฏิ
้
บตั ิต่อพนักงานด้ วยกันเอง การปฏิบตั ิต่อลูกค้ า ผู้บริ โภค คู่แข่งทางการค้ า คู่ค้า ชุมชน และ
สังคม ตระหนักถึงการรักษาความลับ การกาหนดนโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
ไม่ปฏิบตั ิตนอันอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา การต่อต้ านการทุจริ ต คอร์
รัปชัน โดยสามารถแบ่งแนวปฏิบตั ิ ได้ ดงั นี ้
1. การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
บริ ษัทได้ กาหนดขันตอนการด
้
าเนินงานที่เป็ นระบบ ได้ แก่ ระบบการจาหน่ายสินค้ าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งมากกว่า
ร้ อยละ 50 เป็ นการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทคือ ลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ และรองลงมา
คือการผลิตและจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ภายในประเทศ ซึ่งลูกค้ าแต่ละ
รายมีระบบการสัง่ ซื ้อสินค้ า ตรวจสอบคุณภาพสินค้ า และการส่งมอบสินค้ าเป็ นไปตามระบบและหลักการที่กาหนดไว้ โดย
บริ ษัทมัน่ ใจถึงกระบวนการนาเสนอขายสินค้ าต่อลูกค้ าที่มีความเป็ นธรรม และไม่มีลกั ษณะการผูกขาดเพื่อจาหน่ายสินค้ า
ให้ กบั ลูกค้ าเพียงรายใดรายหนึง่ แต่อย่างใด
สาหรับระบบและขันตอนการจั
้
ดหา จัดซื ้อวัตถุดิบ และสินค้ าที่จะนามาใช้ ในกระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจัดซื ้อ
จะต้ องดาเนินการเปรี ยบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการค้ า ตามหลักการที่กาหนดไว้ ทกุ ครัง้ เพื่อให้ ค่คู ้ าได้ มีโอกาส
นาเสนอสินค้ าให้ กบั ทางบริ ษัทได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทได้ รับประโยชน์จ ากการยึดมัน่ ในระบบการคัด
กรอง พิจารณาและเปรี ยบเทียบคุณภาพและราคาจากคูค่ ้ าเสมอมา
2. นโยบายป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
บริ ษัทมีนโยบายที่ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริ ษัทแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยได้ กาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
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1. ดาเนินการกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ เป็ นธรรม
สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมตั ิเข้ าทารายการ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัท เป็ น
สาคัญ กรรมการบริ ษัทฯ ที่เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสทิ ธิออกเสียงเพื่ออนุมตั ิในเรื่ องที่ตนเองมีสว่ นได้ เสียหรื อมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรณีที่จาเป็ นต้ องทารายการเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทให้ ทารายการนันเสมื
้ อนการทารายการกับ
บุคคลภายนอกทีม่ ีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไป
ด้ วย
อานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และต้ องไม่
มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ นอกจากนี ้จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีห่ น่วยงานที่
เกี่ยวข้ องได้ กาหนดข้ อปฏิบตั ิเอาไว้
3. ต้ องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริ ษัทได้ แก่ การทาให้ บริ ษัทเสีย
ผลประโยชน์หรื อได้ รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็ น หรื อเป็ นการแบ่งผลประโยชน์จากบริ ษัท
4. ห้ ามไม่ให้ กระทาการใด ๆ อันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรื อในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะ
เดียวกันกับบริษัท
5. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทฯ รวมถึงคูส่ มรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว
รวมถึงญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว (อ้ างอิงตามนิยามของ สานักงาน ก.ล.ต.) แสวงหาผลประโยชน์ใน
กิจการส่วนตัวกับบริ ษัทฯ เช่น กระทาการใด ๆ เพื่อขายสินค้ าและบริ การให้ กบั บริ ษัทฯ หากมีการกระทานัน้
ๆ ต้ องทาเอกสารชี ้แจงและเปิ ดเผยข้ อมูลให้ บริษัทฯ ทราบในทุกกรณี
6. กรรมการบริษัทฯ และผู้บริ หาร ต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเองและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งตาม
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ มที่บริษัทฯ ที่กาหนดเป็ นประจาทุกปี และหากมีการเปลีย่ นแปลงต้ องแจ้ งการ
ปรับปรุงข้ อมูลที่เกิดขึ ้นต่อบริ ษัทฯ เพื่อทราบทุกครัง้ หลักเกณฑ์นี ้ให้ ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับที่
เกี่ยวข้ องกับลักษณะงานทีม่ ีความเสีย่ งต่อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ด้วย
7. คณะกรรมการบริ ษัทจะกากับดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน ก.ล.ต.
และคณะกรรมการกากับตลาดทุน นอกจากนี ้ บริ ษัทจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
8. พนักงานพึงหลีกเลีย่ งการกระทาใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อ
กับผู้เกี่ยวข้ องทางการค้ าของบริ ษัท เช่น คูค่ ้ า ลูกค้ า คูแ่ ข่งขัน หรื อจากการใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการ
เป็ นกรรมการ พนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตน และในเรื่ องการทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรื อการ
ทางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริ ษัท ซึง่ ส่งผลกระทบต่องานในหน้ าที่
9. พนักงานพึงละเว้ นการถือหุ้นในกิจการคูแ่ ข่งของบริ ษัท หากทาให้ พนักงานกระทาการ หรื อละเว้ นการกระทา
การที่ควรทาตามหน้ าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่ ในกรณีที่พนักงานได้ ห้ นุ นันมาก่
้ อนการ
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เป็ นพนักงานหรื อก่อนที่บริ ษัทจะเข้ าไปทาธุรกิจนัน้
หรื อได้ มาโดยทางมรดก พนักงานต้ องรายงานให้
ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชันทราบ
้
10. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทุกแห่ง มีหน้ าที่แจ้ งเบาะแสเมือ่ พบเห็นการกระทา
ผิดของเพื่อนร่วมงาน หรื อผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้บริ หาร หรื อกรรมการ หากบุคคลใดพบเห็นการกระทาผิด แต่
ละเลย เพิกเฉย ไม่ดาเนินการแจ้ งเบาะแส ให้ ถือว่าบุคคลนันมี
้ ความผิดทางวินยั ตามที่กาหนดไว้ ใน กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่มนุษย์ทกุ คนได้ รับการรับรองหรื อคุ้มครองให้ ไม่ถกู เลือก
ปฏิบตั ิเพียงเพราะความแตกต่างทางด้ านร่างกาย จิตใจ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะ
ทางสังคมหรื อเรื่ องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศจะกาหนด บริ ษัทตระหนักถึงการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน จึง
ได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิขึ ้น ดังนี ้
1. ให้ ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกถิ่นกาหนด เชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ
ชาติตระกูล การศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน โดยให้
เกียรติซงึ่ กันและกัน และปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างเท่าเทียม
2. พนักงานในทุกระดับจะได้ รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงาน
การมี
สถานที่ทางานที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3. การให้ สทิ ธิเสรี ภาพเพื่อสิทธิทางการเมือง แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องไม่แอบอ้ างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์สนิ
อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือใด ๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทางการ
เมือง ซึง่ บริ ษัทฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้ การสนับสนุน หรื อกระทาการอันเป็ นการ
ฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่
4. บริ ษัทจะเข้ าดาเนินการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งที่อาจจะเกิดขึ ้นตามหลักนิติธรรม
5. บริ ษัทไม่มีนโยบายการใช้ แรงงานเด็ก โดยไม่พจิ ารณารับบุคคลทีม่ ีอายุต่ากว่า 18 ปี เข้ าทางาน
6. การพิจารณาจ่ายค่าแรงงานและค่าจ้ างด้ วยความเป็ นธรรม และในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดให้ มกี ิจกรรม
ประชุมประจาปี ซึง่ วันดังกล่าวพนักงานจะได้ เข้ าพบและรับทราบถึงนโยบายการดาเนินธุรกิจทีจ่ ะเกิดขึ ้นใน
รอบปี นนั ้ ๆ รวมถึงข้ อคิด หลักการทางาน หลักการใช้ ชีวิตจากผู้บริ หารบริ ษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริ มสร้ างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร
7. สอดส่องดูแลเรื่ องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายละเมิด
สิทธิมนุษยชนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่
รับผิดชอบทราบทราบและให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถาม
ให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
8. ผู้กระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณา
โทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทกาหนดไว้
นอกจากนี ้อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทา
ดังกล่าวนันผิ
้ ดกฎหมายด้ วย
4. การไม่สนับสนุนให้ เกิดการล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
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คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทาการใด ๆ ที่จะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยได้
กาหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายในการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยมีการ
ตรวจสอบการใช้ งานระบบโปรแกรมซอฟต์ แวร์ ต่า ง ๆ ในการท างานของพนักงานเพื่ อป้อ งกัน การใช้
ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรื อที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการทางาน เป็ นต้ น
2. เนื่องจากในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะต้ องมีการออกแบบและพัฒนาสินค้ า เพื่อนาเสนอต่อลูกค้ าโดยเกิดขึ ้นเป็ น
ประจา บริ ษัทให้ หลักการต่อฝ่ ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and development) โดยยึด
หลักการที่จะไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ลอกเลียนหรื อนาทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่นมาใช้
โดยไม่ได้ รับอนุญาต
3. การนาผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้ รับมาหรื อที่จะนามาใช้ ภายในบริ ษัทจะต้ อง
ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
4. ปฏิบตั ิตนให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
เครื่ องหมายการค้ า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบตั ร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และ
ส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้ กับพนักงานในด้ านกฎหมายเกี่ยวกับทรั พย์ สินทางปั ญญา การนา
ผลงานหรื อ ข้ อ มูลอัน เป็ น สิท ธิ ข องบุค คลภายนอก ที่ ได้ รั บ มาหรื อ ที่ จ ะน ามาใช้ ภายในบริ ษั ท จะต้ อ ง
ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น นอกจากนี ้จะต้ องไม่นาทรัพย์สินทาง
ปั ญญาประเภทต่าง ๆ ของบริ ษัท ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรื อเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้ รับอนุญาต
โดยบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนกรณีที่พบเห็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาดังนี ้
 จดหมายส่งถึง
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรื อ
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้จดั การ หรื อ
สานักงานเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 E-mail ส่งถึงสานักงานเลขานุการบริ ษัท : cg@eastcoast.co.th หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล :
hrrayong@eastcoast.co.th
 เว็บซต์บริ ษัท www.eastcoast.co.th หัวข้ อ “ช่องทางการร้ องเรี ยน”
5. การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
บริ ษั ท ได้ ก าหนดนิ ย ามของตามนโยบายต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น โดย การทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น
(Corruption) หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้ าที่ รวมถึงการติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบ
ใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คามัน่ เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ซึ่ง
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ทาให้ เกิดการใช้ อานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่ง
ธุรกิจ หรื อแนะนาธุรกิจให้ กบั บริ ษัทฯ โดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจกับบริ ษัทฯ ตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งบริ ษัทมีนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน รวมทังได้
้ จดั ทาเอกสารเพื่อกาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ตาม
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันโดยแยกออกเป็ นแต่ละหัวข้ อเพื่อให้ เกิดความชัดเจน สร้ างความเข้ าใจ และสามารถ
นาไปปฏิบตั ิใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง ประกอบด้ วยแนวทางปฏิบตั ิในด้ านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1)
การให้ หรื อรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)
2)
การให้ ความสนับสนุน (Sponsorship)
3)
การบริ จาค (Donations)
4)
การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contributions)
5)
การขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
6)
การจ่ายค่าอานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
7)
การจ้ างพนักงานรัฐ (Revolving Door
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิในด้ านต่าง ๆ ได้ ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นนโยบายฯ ดังกล่าว บริ ษัทฯ จะดาเนินการลงโทษทางวินยั แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานที่ฝ่าฝื นการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี ้ รวมถึงผู้บังคับบัญ ชาโดยตรงที่เ พิกเฉยต่อการกระท า
ความผิด หรื อรับทราบว่ามีการกระทาผิดแต่ไม่ดาเนินการจัดการให้ ถกู ต้ อง ซึ่ งมีบทลงโทษทางวินยั จนถึงขันให้
้ ออกจาก
งาน และหรื อกฎ/หรื อ พ้ นจากตาแหน่ง การไม่ได้ รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี ้และ /หมายที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างใน
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ได้ และในกรณีที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งว่าตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า/
ให้ บริ การ หรื อผู้รับเหมาใด ๆ ของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิไม่สอดคล้ องกับแนวทางตามนโยบายฉบับนี ้ บริ ษัทฯ อาจยุติการทา
ธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร
นอกจากนีบ้ ริ ษัทได้ เข้ าร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน (Thai
Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยได้ เข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และอยูร่ ะหว่างการยื่นเอกสารเพื่อเข้ าสูข่ นตอนการ
ั้
ขอรับรองต่อไป โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th
การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษัทได้ กาหนดให้ เกิดการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี ้
1. กาหนดให้ เอกสารจรรยาบรรธุรกิ จเป็ นหนึ่งในเอกสารสาคัญที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน
จะต้ องลงนามรับทราบก่อนเริ่ มการปฏิบตั ิงานในฐานะบุคลากรของบริ ษัท
2. กาหนดเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบและทา
ความเข้ าใจ รวมถึงปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยเคร่งครัด
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3. กาหนดแนวทางยกย่องและลงโทษ ได้ แก่ การให้ รางวัลแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิดี การลงโทษตามวินยั แก่ผ้ กู ระทาผิด
จรรยาบรรณ เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
4. กาหนดให้ มีวิธีการถามข้ อสงสัยและการรายงานในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ หรื อการรับ
ข้ อร้ องเรี ยนอาจมีทางเลือกได้ หลายช่องทาง ได้ แก่ ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้ กรรมการตรวจสอบ อีเมล์ หรื อผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ภายในบริ ษัท
5. กาหนดสายการรายงานการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
6. กาหนดรอบระยะเวลาที่จะให้ มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ ในรอบระยะเวลาทุก 2 ปี เพื่อให้ มีความ
เหมาะสมกับภาวการณ์ หรื อสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่อาจเปลีย่ นไป
การแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing)
บริ ษัทได้ จดั ทานโยบายและวิธีปฏิบตั ิการแจ้ งเบาะแส )Whistle Blowing)“) นโยบายฯ (”เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยให้
บริ ษัทสามารถรับเรื่ องร้ องเรี ยนทังจากพนั
้
กงานภายในและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การถูกละเมิดสิทธิ
หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษั ท และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อันอาจจะ
นามาซึง่ ความเสือ่ มเสียในทรัพย์สนิ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริ ษัทได้
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