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พัันธสััญญาของกรรมการ ผู้้�บริหาร และพันักงาน 
กล่�มบริษััท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำำากัด (มหาชน)

1. ข้้าพเจ้้าได้้รัับและอ่่านคู่่่มืือ่การักำกับด่้แลกิจ้การัที่่�ด้่ และจ้รัรัยาบรัรัณธุุรักิจ้ ข้อ่งกลุ่มืบรัิษััที่  
โกลบอ่ลกรั่นเคู่มืิคู่อ่ล จ้ำกัด้ (มืหาชน) แล้ว

2. ข้้าพเจ้้าเข้้าใจ้ และยินยอ่มืรัับนำหลักการั นโยบาย และจ้รัรัยาบรัรัณในคู่่่มืือ่ฉบับน่� เป็็นหลัก
ป็รัะพฤติป็ฏิบัติในการัด้�าเนินงานด้้วยมืาตรัฐานข้ั�นส่งสุด้ต่อ่ไป็

ลงชื�อ่ : ........................................................................

( ................................................................... )

ตำแหน่ง : ........................................................................

หน่วยงาน : ........................................................................

บรัิษััที่ : ........................................................................

วันที่่� : ....................../......................./.......................

ใบป็รัุฉ่ก : นำส่งที่่� เลข้านุการับรัิษััที่ บรัิษััที่ โกลบอ่ลกรั่นเคู่มืิคู่อ่ล จ้ำกัด้ (มืหาชน)  
 เลข้ที่่� 555/1 ศู่นย์เอ่นเนอ่รั์ย่�คู่อ่มืเพล็กซ์์ อ่าคู่ารั เอ่ ชั�น 4 ถนนวิภาวด้่รัังสิต แข้วงจ้ตุจ้ักรั  
 เข้ตจ้ตุจ้ักรั กรัุงเที่พฯ 10900 หรัือ่ E-mail: corporategovernance@ggcplc.com
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พััน์ธกิิจ

 ผู้้�ม่สั�วนได�เสัีย 
 สัร�างค่ณค�าท่�ยั�งย่นอย�างสัง้สัด่แก�ผู้้�ม่สั�วนได�เสีัย ด�วยความโปร�งใสั และเป็นธรรม
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 พันักงาน
 สัร�างความสัมด่ลระหว�างชวิ่ต่และการทำางานให�พันกังานเป็นทรพััยากรท่�ม่คณ่ค�าสัง้สัด่  
 พัร�อมขับเคล่�อนองค์กรสั้�ความเป็นเลิศร�วมกัน 

 สัังคม
 ดำาเนินธ่รกจิำด�วยความรบัผู้ดิชอบต่�อสังัคม และสิั�งแวดล�อม นำามาซ่ึ่�งการพััฒนาอย�างยั�งย่น
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 นโยบายการกำากับด้แลกิจำการท่�ด่
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นโยบายการกำากับด้แลกิจำการท่�ด่  
กล่�มบริษััท โกลบอลกรีนเคมิคอล
ค์ณะกรรมการบริษััท โกลบอลกรีน่เค์มิค์อล จำากัดำ (มหาชน่)   ม่เจติน่ารมณ์ท่�จะส่งเสริมให้กลุ่มบริษััท  
เป็น่องค์์กรท่�ม่ประสิทธิภาพัทั�งใน่การดำำาเน่ิน่ธุรกิจ ม่การกำากับดูำแลกิจการท่�ดำ่ ม่การบริหารจัดำการ 
ท่�เป็น่เลิศ ปรับติัวให้เหมาะสมกับการเปล่�ย่น่แปลง และดำำาเนิ่น่ธุรกิจดำ้วย่ค์วามรับผิิดำชอบอย่่างม่
จรรย่าบรรณ เป็น่ธรรม โปร่งใส และติรวจสอบไดำ้ โดำย่มุ่งมั�น่สร้างประโย่ชน่์สูงสุดำให้แก่ผิู้ถืือหุ้น่ และ
ค์ำานึ่งถืึงผิู้ม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่ท่�เก่�ย่วข้อง เพั่�อสร้างค์วามเชื�อมั�น่ ส่งเสริมขีดำค์วามสามารถืใน่การแข่งขัน่ 
ใน่ระย่ะย่าว และเจริญเติิบโติอย่่างยั่�งย่ืน่ร่วมกัน่

ค์ณะกรรมการบริษััทฯ จึงไดำ้กำาหน่ดำน่โย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่ เพั่�อให้กรรมการ ผูิ้บริหาร  
และพัน่ักงาน่ของกลุ่มบริษััทฯ ทุกค์น่ ย่ึดำถืือเป็น่แน่วทางใน่การปฏิิบัติิงาน่ ดัำงติ่อไปน่่�

(1) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ จะยึ่ดำถืือแน่วปฏิิบัติิท่�เป็น่สากลและมุ่งมั�น่พััฒน่าการกำากับดูำแลกิจการ
ท่�ดำ่ติามหลักการมาติรฐาน่สากลให้สูงขึ�น่อย่่างติ่อเนื่�อง อัน่ไดำ้แก่ การค์ำานึ่งถืึงสิทธิของผูิ้ถืือหุ้น่  
การปฏิิบัติิติ่อผูิ้ถืือหุ้น่อย่่างเท่าเท่ย่มกัน่ การให้ค์วามสำาค์ัญกับบทบาทของผูิ้ม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่  
การเปิดำเผิย่ข้อมูลและค์วามโปร่งใส และค์วามรับผิิดำชอบของค์ณะกรรมการ

(2) ค์ณะกรรมการ ผูิ้บริหาร และพันั่กงาน่ทุกค์น่ มุ่งมั�น่ท่�จะน่ำาหลักสำาค์ัญใน่การกำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่  
ค์ือ Creation of long-term value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, 
Transparency และ Ethics (C R E A T E) มาใช้เป็น่แน่วทางใน่การดำำาเน่ิน่งาน่ ติลอดำจน่เค์ร่งค์รัดำ
ติ่อการปฏิิบัติิหน่้าท่�ให้เป็น่ไปติามกฎหมาย่และข้อกำาหน่ดำท่�เก่�ย่วข้องใน่ทุกประเทศท่�เข้าไปลงทุน่

(3) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ จะจัดำให้ม่โค์รงสร้างการบริหารท่�ม่ค์วามสัมพััน่ธ์ระหว่างค์ณะกรรมการ 
ผูิ้บริหาร และผิู้ถืือหุ้น่ อย่่างเป็น่ธรรม รวมทั�งม่บทบาทสำาค์ัญใน่การกำาหน่ดำวิสัย่ทัศน่์ กลยุ่ทธ์ 
น่โย่บาย่ และแผิน่งาน่ท่�สำาค์ัญ ม่ระบบการติิดำติาม / วัดำผิลการดำำาเนิ่น่งาน่ และบริหารค์วามเส่�ย่ง
อย่่างม่ประสิทธิภาพั รวมถึืงการปรับติัวภาย่ใติ้การปล่�ย่น่แปลง ม่ค์วามเป็น่อิสระ และรับผิิดำชอบ
ติ่อผิลของการปฏิิบัติิหน่้าท่�ของติน่ติามหลักการกำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่  

โดำย่ค์ณะกรรมการบริษััทฯ และผิู้บริหาร จะเป็น่ผิู้น่ำาใน่ดำ้าน่จริย่ธรรม และเป็น่ติัวอย่่างใน่การปฏิิบัติติิาม
น่โย่บาย่การกำากับดูำแลกิจการท่�ดำ ่และจรรย่าบรรณธุรกิจของกลุม่บรษัิัทฯ ติลอดำจน่สง่เสรมิวัฒน่ธรรม
การกำากับดำแูลกจิการท่�ดำ ่ดำแูลรบัผิิดำชอบผูิม่้สว่น่ไดำเ้สย่่ท่�เก่�ย่วขอ้ง และสง่เสรมิใหม่้การปฏิบิติัิและดำำาเน่นิ่
ธุรกิจโดำย่ค์ำานึ่งถึืงหลักสิทธิมนุ่ษัย่ชน่ สิทธิผูิ้บริโภค์ และการใช้แรงงาน่อย่่างเป็น่ธรรม พัร้อมทั�งจัดำให้ม่
ระบบการติรวจสอบติิดำติาม ประเมิน่ผิล และทบทวน่ เพั่�อใหพ้ันั่กงาน่ทุกค์น่ยึ่ดำถือืและปฏิบัิติิติามน่โย่บาย่
การกำากับดูำแลกิจการท่�ด่ำอย่่างค์รบถื้วน่และยั่�งย่ืน่
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หลักการกำากับด้แลกิจำการท่�ด่
การกำากับดำูแลกิจการ (Corporate Governance) หมาย่ถืึง ระบบท่�จัดำให้ม่โค์รงสร้างและกระบวน่การ
ของค์วามสัมพััน่ธ์ระหว่างค์ณะกรรมการ ฝ่่าย่จัดำการ พันั่กงาน่และผู้ิถืือหุ้น่ เพั่�อสร้างค์วามสามารถื 
ใน่การแข่งขัน่ น่ำาไปสู่การเจริญเติิบโติอย่่างยั่�งยื่น่ขององค์์กร และเพั่�มมูลค์่าให้กับผิู้ถืือหุ้น่ใน่ระย่ะย่าว  
โดำย่ค์ำาน่ึงถืึงผิู้ม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่อื�น่ และยึ่ดำถืือปฏิิบัติิติามหลักสำาค์ัญใน่การกำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่

หลักสัำาคัญในการกำากับด้แลกิจำการท่�ด่ (C R E A T E)

C
Creation of  

Long-Term Value
ม่วิสัย่ทัศน่์ใน่การสร้าง 
มูลค์่าเพั่�มให้กับองค์์กร 

ใน่ระย่ะย่าว

E
Equitable Treatment

ปฏิิบัติิติ่อผิู้ม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่ 
อย่่างเท่าเท่ย่มกัน่ 

 และเป็น่ธรรม

R
Responsibility

ม่ค์วามรับผิิดำชอบ 
ติ่อการปฏิิบัติิหน่้าท่� 

ดำ้วย่ขีดำค์วามสามารถื 
และประสิทธิภาพั 

ท่�เพัีย่งพัอดำ้วย่ค์วามทุ่มเท 

T
Transparency

ม่ค์วามโปร่งใสใน่การดำำาเน่ิน่งาน่ 
ท่�สามารถืติรวจสอบไดำ้  
และม่การเปิดำเผิย่ข้อมูล 

แก่ผิู้ท่�เก่�ย่วข้อง อย่่างถืูกติ้อง 
ค์รบถื้วน่ ทัน่เวลา  

และผิ่าน่ช่องทางท่�เหมาะสม 
อย่่างเท่าเท่ย่มกัน่

A
Accountability

ม่ค์วามรับผิิดำชอบ 
ติ่อการติัดำสิน่ใจ / การกระทำา 
ของติน่เอง โดำย่สามารถืช่�แจง 

และอธิบาย่การติัดำสิน่ใจ /  
การกระทำาน่ั�น่ไดำ้ 

E
Ethics

ม่จริย่ธรรม และจรรย่าบรรณ 
ใน่การประกอบธุรกิจ 
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เสริมสร้างระบบบริหารจัดำการให้ม่ค์วามโปร่งใส เป็น่ธรรมติ่อผิู้ม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่
ทุกกลุ่ม เป็น่ไปติามกฎหมาย่ ระเบ่ย่บ ข้อบังคั์บ ข้อกำาหน่ดำของหน่่วย่งาน่
ราชการ และม่มาติรฐาน่ชัดำเจน่ เป็น่สากล ซึึ่�งจะช่วย่ให้บริษััทฯ ม่ศักย่ภาพั
ใน่การแข่งขัน่ ป้องกัน่ และขจัดำค์วามขัดำแย่้งทางผิลประโย่ชน่์ท่�อาจเกิดำขึ�น่

สร้างค์วามเชื�อมั�น่ให้กับผิู้ลงทุน่ สาธารณชน่ ทั�งภาย่ใน่และภาย่น่อกประเทศ 
และม่สว่น่ใน่การเพั่�มมลูค์า่หุ้น่ของบรษัิัทฯ เพั่�อรกัษัาผิลประโย่ชน่ข์องบรษัิัทฯ  
ค์วบค์ู่ไปกับการค์ำานึ่งถืึงผิลประโย่ชน์่ สิทธิ และค์วามเท่าเท่ย่มของผู้ิถืือหุ้น่ 
และผิู้ม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่ท่�เก่�ย่วข้อง

ความสัำาคัญของการจำัดให�ม่การกำากับด้แลกิจำการท่�ด่

หลักการกำากับด้แลกิจำการท่�ด่

เปน็่เค์ร่�องมอืการวัดำผิลการดำำาเนิ่น่งาน่ของบรษัิัทฯ และติรวจสอบการทำางาน่
ติ่าง ๆ เพั่�อการปรับปรุงแก้ ไขการดำำาเนิ่น่งาน่ให้ม่ประสิทธิภาพัยิ่�งขึ�น่

สร้างกรอบค์วามรับผิิดำชอบของค์ณะกรรมการบริษััทฯ และผูิ้บริหาร  
ติ่อกลุ่มผิู้ม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่ รวมทั�งเป็น่การสร้างพััน่ธะผิูกพััน่ เพั่�อให้ฝ่่าย่จัดำการ
ใช้อำาน่าจภาย่ใน่ขอบเขติท่�กำาหน่ดำ

ภาคผู้นวก
การต่�อต่�านคอร์รัปชัน

จำรรยาบรรณ
ธ่รกิจำ

ก
า
ร
ก
ำา
กั
บ
ดู
ูแ
ล
ก
ิจ
ก
า
ร
ที่
่�ดู
่

สั
า
ร
บ
ัญ
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โครงสัร�างการกำากับด้แลกิจำการท่�ด่ 
กล่�มบริษััท โกลบอลกรีนเคมิคอล

1. คณะกรรมการบริษััทฯ

ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ถือืเป็น่หัวใจสำาคั์ญของการกำากับดำแูลกจิการท่�ดำ ่ แต่ิการบริหารจัดำการกิจการ 
ของบริษััทฯ นั่�น่ กฎหมาย่กำาหน่ดำให้เป็น่อำาน่าจและหน่้าท่�ของค์ณะกรรมการบริษััทฯ โดำย่จะติ้อง
ดำำาเน่ิน่การให้เป็น่ไปติามกฎหมาย่ วัติถืุประสงค์์ และข้อบังค์ับบริษััทฯ ติลอดำจน่มติิท่�ประชุมผิู้ถืือหุ้น่

1.1 องค์ประกอบ ค่ณสัมบัต่ิ การสัรรหาและแต่�งต่ั�งกรรมการบริษััทฯ

ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ประกอบด้ำวย่ผิู้ทรงค์ุณวุฒิใน่สาขาต่ิาง ๆ ท่�ม่ค์วามเช่�ย่วชาญ
ประสบการณ์ และค์วามสามารถืท่�เป็น่ประโย่ชน์่ติอ่บริษััทฯ เป็น่บุค์ค์ลท่�ม่ภาวะผู้ิน่ำา ม่วิสยั่ทัศน์่ 
และม่ค์วามเป็น่อิสระใน่การตัิดำสิน่ใจ เพ่ั�อประโย่ชน์่สูงสุดำของบริษััทฯ และผิู้ถืือหุ้น่โดำย่รวม  
อุทิศเวลาและพัย่าย่ามอย่่างเติ็มท่�ใน่การปฏิิบัติิหน่้าท่�ติามค์วามรับผิิดำชอบ โดำย่องค์์ประกอบ  
ค์ุณสมบัติิ และการแติ่งติั�งกรรมการบริษััทฯ เป็น่ดำังน่่�

(1) ค์ณะกรรมการบรษิัทัฯ ม่จำาน่วน่ไมน่่อ้ย่กวา่ 5 ค์น่ แติ่ไมเ่กนิ่ 11 ค์น่ และม่กรรมการอสิระ
อย่่างน่้อย่ 1 ใน่ 3 ของกรรมการทั�งค์ณะ แติ่ติ้องไม่น่้อย่กว่า 3 ค์น่

(2) ม่อายุ่ไม่เกิน่ 70 ปี ไม่จำากัดำเพัศ เชื�อชาติิ สัญชาติิ ส่ผิิว ชาติิพััน่ธุ์ หร่อศาสน่า

(3) กรรมการไม่น้่อย่กว่าค์รึ�งหนึ่�งของจำาน่วน่กรรมการทั�งหมดำ ต้ิองม่ถืิ�น่ท่�อยู่ใ่น่ราชอาณาจกัร

(4) ประธาน่กรรมการบริษััทฯ ไม่เป็น่บคุ์ค์ลเดำย่่วกบักรรมการผู้ิจดัำการ และไม่ค์วรเป็น่ประธาน่ 
หร่อสมาชิกใน่ค์ณะกรรมการเฉพัาะเร่�อง เพั่�อให้การทำาหน่้าท่�ของค์ณะกรรมการเฉพัาะ
เร่�องม่ค์วามเป็น่อิสระอย่่างแท้จริง

(5) กรรมการบริษัทัฯ เป็น่ผู้ิทรงค์ณุวุฒใิน่สาขาต่ิางๆ ท่�มค่์วามเหมาะสมกบัลกัษัณะธรุกจิของ 
บริษััทฯ  โดำย่โค์รงสร้างของค์ณะกรรมการค์วรม่ค์วามหลากหลาย่ ทั�งด้ำาน่ประสบการณ์ 
ทักษัะวิชาช่พั ค์วามเช่�ย่วชาญเฉพัาะด้ำาน่ อาทิ วิศวกรรม พัลังงาน่ วัสดำุ ปิโติรเล่ย่ม 
ปิโติรเค์ม ่เค์ม่ภณัฑ์์ การบริหารจดัำการ เศรษัฐศาสติร์และการเงิน่ การบริหารจัดำการธรุกจิ 
บญัช ่กฎหมาย่ ค์วามยั่�งยื่น่ เทค์โน่โลย่่สารสน่เทศ เป็น่ต้ิน่ เพ่ั�อผิสาน่ค์วามรูค้์วามสามารถื
ท่�จำาเป็น่และเพ่ั�อประโย่ชน์่ใน่การดำำาเน่นิ่งาน่ของบริษััทฯ

(6) กรรมการบรษัิัทฯ ติอ้งม่ค์ณุสมบติัิและไมม่่ลกัษัณะติอ้งหา้มติามท่�กำาหน่ดำไว้ใน่กฎหมาย่  
ว่าดำ้วย่บริษััทมหาชน่จำากัดำ รวมทั�งติ้องไม่ม่ลักษัณะท่�แสดำงถืึงการขาดำค์วามเหมาะสม 
ท่�จะได้ำรับค์วามไว้วางใจให้บริหารจัดำการกิจการท่�ม่มหาชน่เป็น่ผู้ิถืือหุ้น่ติามท่�สำานั่กงาน่ 
ค์ณะกรรมการกำากับหลักทรัพัย่์และติลาดำหลักทรัพัย่์ (ก.ล.ติ.) ประกาศกำาหน่ดำ
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(7) กรรมการบรษัิัทฯ ติอ้งเข้าใจหน่า้ท่�ค์วามรบัผิิดำชอบของกรรมการและลักษัณะการดำำาเน่นิ่
ธุรกิจของบริษััทฯ

(8) กรรมการบริษััทฯ ติ้องไดำ้รับการพััฒน่าค์วามรู้ค์วามสามารถืท่�เก่�ย่วข้องกับการปฏิิบัติิ
หน่้าท่�กรรมการอย่่างเพัีย่งพัอ

(9) การสรรหาและแต่ิงติั�งกรรมการบริษััทฯ ต้ิองม่ค์วามโปร่งใสและชัดำเจน่ โดำย่ผ่ิาน่
กระบวน่การพัจ่ารณาของค์ณะกรรมการสรรหาและกำาหน่ดำค่์าติอบแทน่และค์ณะกรรมการ 
บริษััทฯ โดำย่ค์ณะกรรมการสรรหาและกำาหน่ดำค์่าติอบแทน่ ม่หน่้าท่�พั่จารณาดำ้วย่ค์วาม
รอบค์อบใน่การเสน่อชื�อบุค์ค์ลท่�เหมาะสมเพ่ั�อเป็น่กรรมการบริษััทฯ พัร้อมประวัติิ
อย่่างเพัีย่งพัอสำาหรับการติัดำสิน่ใจ ภาย่ใติ้หลักเกณฑ์์การสรรหาและแติ่งตัิ�งกรรมการ 
บริษััทฯ ซึ่ึ�งพั่จารณาจากการเป็น่ผู้ิท่�ม่ค์ุณสมบัติิค์รบถื้วน่และไม่ม่ลักษัณะติ้องห้าม
ติามกฎหมาย่และกฎระเบ่ย่บท่�เก่�ย่วข้อง รวมถึืงค์วามเป็น่อิสระและค์วามขัดำแย้่ง 
ทางผิลประโย่ชน์่ ติลอดำจน่ค์วามหลากหลาย่ของค์ณะกรรมการ Board Diversity 
ไดำ้แก่ สัดำส่วน่กรรมการท่�เป็น่เพัศหญิง (ค์วามหลากหลาย่ทางเพัศ) และกรรมการอิสระ  
ค์วามหลากหลาย่ทางเชื�อชาติิและสัญชาติิ ค์วามหลากหลาย่ทางทกัษัะของค์ณะกรรมการ
ใน่ปัจจุบัน่ ซึึ่�งค์รอบค์ลุมถืึงค์วามรู้ค์วามสามารถื ค์วามเช่�ย่วชาญ และประสบการณ์  
ติลอดำจน่คุ์ณสมบัติิเฉพัาะด้ำาน่ท่�เป็น่ประโย่ชน์่และสอดำค์ล้องกับกลยุ่ทธ์ใน่การดำำาเน่ิน่
ธุรกิจของบริษััทฯ (Board Skills Matrix) โดำย่ไม่จำากัดำเพัศ เชื�อชาติิ สัญชาติิ ส่ผิิว 
ชาติิพันั่ธ์ุ หรอ่ศาสน่า เพ่ั�อสง่เสริมให้องค์ป์ระกอบของค์ณะกรรมการม่ค์วามหลากหลาย่  
เหมาะสม และสอดำค์ล้องกับน่โย่บาย่ค์วามหลากหลาย่ของค์ณะกรรมการ เพ่ั�อให้ 
ท่�ประชุมผู้ิถืือหุ้น่เป็น่ผู้ิแติ่งตัิ�งติามข้อบังค์ับบริษััทฯ ติ่อไป สำาหรับการเเต่ิงตัิ�งกรรมการ 
บริษััทฯ เเทน่กรรมการท่�ออกก่อน่ค์รบวาระให้ท่�ประชมุค์ณะกรรมการบริษััทฯ เป็น่ผิูเ้เต่ิงติั�ง

(10) ม่การเปิดำเผิย่ประวัติิและข้อมูลการดำำารงติำาแหน่่งของกรรมการบริษััทฯ ทุกค์น่ ใน่แบบ  
56-1 One Report ติามท่�ค์ณะกรรมการกำากับติลาดำทุน่ประกาศกำาหน่ดำและเว็บไซึ่ติ์
ของบริษััทฯ ติลอดำจน่แจ้งต่ิอติลาดำหลักทรัพัย์่ฯ และ ก.ล.ติ. (แบบ 35-E1) ทุกค์รั�ง 
ท่�ม่การเปล่�ย่น่แปลงกรรมการ

(11) ม่การจดัำแบ่งบทบาทหน้่าท่�ระหว่างประธาน่กรรมการ กรรมการ ค์ณะกรรมการเฉพัาะเร่�อง  
กรรมการผู้ิจัดำการ ออกจากกัน่อย่่างชดัำเจน่

(12) จดัำใหก้รรมการท่�ได้ำรบัการแต่ิงตัิ�งใหม่ไดำร้บัฟังัการบรรย่าย่สรปุเก่�ย่วกบัขอ้มลูท่�ม่ค์วาม
จำาเป็น่และเป็น่ประโย่ชน่์ติ่อการปฏิิบัติิหน่้าท่�กรรมการบรษิััทฯ ภาย่ใน่เวลาสามเดืำอน่ 
น่ับจากท่�ไดำ้รับการแติ่งติั�ง

โครงสัร�างการกำากับด้แลกิจำการท่�ด่ 

ภาคผู้นวก
การต่�อต่�านคอร์รัปชัน

การกำากับด้แลกิจำการท่�ด่
จำรรยาบรรณ

ธ่รกิจำ
สัารบัญ
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1.2 วาระการดำารงต่ำาแหน�งของกรรมการบริษััทฯ

(1) การแติ่งตัิ�งและการพั้น่จากติำาแหน่่งของกรรมการบริษััทฯ ให้เป็น่ไปติามบทบัญญัติิ 
ใน่ข้อบังค์ับบริษััทฯ โดำย่กรรมการบริษััทฯ ม่วาระการดำำารงติำาแหน่่งใน่แติ่ละวาระ  
ค์ราวละ 3 ปี ติามพัระราชบัญญัติิบริษััทมหาชน่จำากัดำ ท่�กำาหน่ดำให้กรรมการออกจาก
ติำาแหน่่งจำาน่วน่ 1 ใน่ 3 ใน่การประชุมสามัญประจำาปีทุกค์รั�ง

(2) กรรมการเฉพัาะเร่�องม่วาระการดำำารงติำาแหน่่งค์ราวละ 3 ปี 

(3) ค์ณะกรรมการบรษัิัทฯ ติระหนั่กถืงึประสิทธภิาพัของการปฏิบิติัิหน่า้ท่�ใน่ฐาน่ะกรรมการ 
บริษััทฯ จึงให้ค์วามสำาค์ัญกับจำาน่วน่บริษััทท่�กรรมการไปดำำารงติำาแหน่่งไม่ให้มากเกิน่ไป  
โดำย่กรรมการบริษััทฯ ค์วรดำำารงติำาแหน่่งกรรมการของบริษััทจดำทะเบย่่น่ใน่ติลาดำหลกัทรพััย์่
แห่งประเทศไทย่ ไม่เกิน่ 5 บริษััท

1.3 บทบาท หน�าท่� ความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการบริษััทฯ

เพั่�อให้บริษััทฯ สามารถืเสริมสร้างค์วามแข็งแกร่งใน่ดำ้าน่การกำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่ไดำ้อย่่าง 
ม่ประสิทธภิาพัและสร้างประโย่ชน์่สูงสุดำให้แก่บริษััทฯ ค์ณะกรรมการบริษัทัฯ จึงม่ค์วามรับผิดิำชอบ 
ติ่อบทบาทหน่้าท่�ท่�สำาค์ัญใน่เชิงรุก ทั�งบทบาทดำ้าน่การติัดำสิน่ใจ และบทบาทดำ้าน่การกำาหน่ดำ
ทิศทางและกำากับดำูแล ดำังน่่�

(1) ปฏิิบัติิหน่้าท่� ติลอดำจน่กำากับดำูแลการดำำาเนิ่น่งาน่ของบริษััทฯ ให้เป็น่ไปติามกฎหมาย่
วัติถุืประสงค์์ ข้อบังคั์บ และมติิท่�ประชมุผู้ิถือืหุน้่อย่่างเค์ร่งค์รดัำโดำย่ยึ่ดำหลัก “ข้อพึังปฏิบัิติิ
ท่�ดำ่สำาหรับกรรมการบริษััทจดำทะเบ่ย่น่” ติามท่�ติลาดำหลักทรัพัย่์ฯ กำาหน่ดำ

(2) ทุ่มเทเวลา และให้ค์วามสำาค์ัญใน่การกำาหน่ดำวิสัย่ทัศน่์ พััน่ธกิจ ทิศทางและกลยุ่ทธ์ของ 
บริษััทฯ โดำย่กรรมการแติ่ละค์น่ค์วรเข้าร่วมประชุมไม่น่้อย่กว่าร้อย่ละ 75 ของจำาน่วน่
การประชุมค์ณะกรรมการบริษััทฯ ทั�งหมดำท่� ไดำ้กำาหน่ดำไว้ล่วงหน่้าใน่แติ่ละรอบปี ทั�งน่่�  
ไม่น่ับรวมจำาน่วน่ค์รั�งประชุมค์ณะกรรมการบริษััทฯ ท่�เพ่ั�มเติิมใน่ภาย่หลัง พัร้อมทั�ง 
รว่มกัน่แสดำงค์วามคิ์ดำเหน็่อย่่างเต็ิมท่� ม่การแสวงหาข้อมลูท่�เปน็่ประโย่ชน์่ติอ่การกำาหน่ดำ
ทิศทางของบริษััทฯ

(3) ทบทวน่และให้ค์วามเห็น่ชอบกับกลยุ่ทธ์และน่โย่บาย่ท่�สำาคั์ญ รวมถืึงวัติถุืประสงค์ ์
เป้าหมาย่ทางการเงิน่ และแผิน่งาน่ของบริษััทฯ ติลอดำจน่ส่งเสริมการสร้างน่วัติกรรม  
และน่ำาน่วัติกรรมการและเทค์โน่โลย่่มาใช้ใน่การดำำาเน่นิ่งาน่ พัรอ้มทั�งกำากบัดำแูลและติิดำติาม
ให้ฝ่่าย่จัดำการม่การปฏิิบัติิติามแผิน่งาน่ท่�กำาหน่ดำไว้ติามทิศทางและกลยุ่ทธ์องค์์กรเป็น่
ประจำาทุกปี เพ่ั�อให้มั�น่ใจได้ำว่าฝ่่าย่จัดำการจะสามารถืน่ำาวิสัย่ทัศน์่ ทิศทาง และกลยุ่ทธ์ 
ท่�กำาหน่ดำขึ�น่ ไปปฏิิบัติิให้เกิดำผิลไดำ้อย่่างม่ประสิทธิภาพั และสามารถืปรับให้ทัน่ท่วงท่ 
ติ่อสถืาน่การณ์ท่�เปล่�ย่น่แปลง

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่12



(4) กำาหน่ดำน่โย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการและจรรย่าบรรณธุรกิจ ท่�ประกอบดำ้วย่หลักการ
และแน่วปฏิิบัติิท่�ดำ่สำาหรับกรรมการ ฝ่่าย่จัดำการ พัน่ักงาน่ รวมทั�งลูกจ้างทุกค์น่ไว้อย่่าง
เหมาะสม โดำย่มุ่งสร้างสำานึ่กค์วามรับผิิดำชอบใน่การปฏิิบัติิหน่้าท่� สร้างค์วามเข้าใจ 
และให้ย่ึดำถืือปฏิิบัติิติามโดำย่เค์ร่งค์รัดำ ค์วบค์ู่ไปกับข้อบังค์ับและระเบ่ย่บของบริษััทฯ เพั่�อ
ให้เกิดำค์วามเป็น่ธรรมติ่อผิู้ม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่ทุกกลุ่ม

(5) ม่การกำาหน่ดำอำาน่าจอนุ่มัติิใน่เร่�องติ่าง ๆ น่อกเหน่ือจากอำาน่าจท่� ได้ำมอบหมาย่ให้
กรรมการผิู้จัดำการไว้ใน่ข้อกำาหน่ดำบรษิััทฯ ไดำ้แก่ การอนุ่มัติิงบประมาณ การลงทุน่  
การดำำาเน่ิน่โค์รงการต่ิาง ๆ ของบริษััทฯ และบริษััทใน่กลุ่ม ติลอดำจน่อนุ่มัติิการเข้าทำา 
สัญญาท่�สำาค์ัญ รวมถึืงการแต่ิงตัิ�งกรรมการท่�ออกระหว่างปี การแต่ิงตัิ�งกรรมการ
เฉพัาะเร่�อง การกำาหน่ดำราย่ชื�อกรรมการผิู้ม่อำาน่าจลงน่ามผิูกพััน่บริษััทฯ การกำาหน่ดำ
วัน่ประชุมสามัญผิู้ถืือหุ้น่ประจำาปี และการจ่าย่เงิน่ปัน่ผิลระหว่างกาล

(6) จัดำให้ม่ระบบบัญช่ การราย่งาน่ทางการเงิน่ และการสอบบัญช่ท่�ม่ค์วามน่่าเชื�อถืือ  
รวมทั�งดำูแลให้ม่กระบวน่การใน่การประเมิน่ค์วามเหมาะสมของการค์วบค์ุมภาย่ใน่  
และการติรวจสอบภาย่ใน่ให้ม่ประสิทธิภาพัและประสิทธิผิล

(7) พั่จารณาถืึงปัจจัย่เส่�ย่งสำาค์ัญท่�อาจเกิดำขึ�น่ และกำาหน่ดำแน่วทางการบริหารจัดำการ
ค์วามเส่�ย่งอย่่างค์รบถื้วน่และค์รอบค์ลุม ดำูแลให้ผูิ้บริหารม่ระบบหร่อกระบวน่การ 
ท่�ม่ประสิทธิภาพัใน่การบริหารจัดำการค์วามเส่�ย่ง รวมถึืงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 
ท่�อาจจะเกิดำขึ�น่จากค์วามเส่�ย่งดัำงกล่าว ติลอดำจน่จัดำให้ม่การค์วบคุ์มภาย่ใน่ท่�เพัีย่งพัอ 
และม่ประสิทธิผิล

(8) สอดำส่องดำูแลและจัดำการแก้ ไขปัญหาค์วามขัดำแย่้งทางผิลประโย่ชน่์ท่�อาจจะเกิดำขึ�น่  
รวมถืึงราย่การท่�เก่�ย่วโย่งกัน่ ให้ค์วามสำาคั์ญใน่การพ่ัจารณาธุรกรรมหลักท่�ม่ค์วาม
สำาค์ัญ โดำย่มุ่งเน่้น่ให้เกิดำประโย่ชน่์สูงสุดำติ่อผิู้ถืือหุ้น่ และผิู้ม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่โดำย่รวม

(9) จัดำให้ม่ช่องทางใน่การส่�อสารกับผู้ิถืือหุ้น่แต่ิละกลุ่มอย่่างเหมาะสม และกำากับดำูแลการ 
เปิดำเผิย่ข้อมูล เพั่�อให้มั�น่ใจว่าม่ค์วามถูืกติ้อง ชัดำเจน่ โปร่งใส น่่าเชื�อถืือ และม่มาติรฐาน่
สูงสุดำ

(10) ประเมิน่ผิลงาน่และทบทวน่การปฏิิบัติิหน่้าท่�ของติน่เองและของกรรมการผู้ิจัดำการ 
อย่่างสมำ�าเสมอ

(11) จดัำใหม่้ระบบหรอ่กลไกการกำาหน่ดำค์า่ติอบแทน่ผู้ิบรหิารระดำบัสงูของบรษัิัทฯ ท่�เหมาะสม  
สอดำค์ล้องกับผิลการดำำาเน่ิน่งาน่ เพั่�อก่อให้เกิดำแรงจูงใจทั�งใน่ระย่ะสั�น่และระย่ะย่าว

(12) เป็น่ผู้ิน่ำาและเป็น่แบบอย่่างใน่การปฏิิบัติิงาน่ท่�ดำ่ ม่จรรย่าบรรณ สอดำค์ล้องกับน่โย่บาย่
การกำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่ของบริษััทฯ

(13) จดัำให้ม่การประเมนิ่ผิลการปฏิบิติัิติามน่โย่บาย่การกำากบัดำแูลกจิการท่�ด่ำและจรรย่าบรรณ 
ของบริษััทฯ ไม่น่้อย่กว่าปีละ 1 ค์รั�ง

โครงสัร�างการกำากับด้แลกิจำการท่�ด่ 

ภาคผู้นวก
การต่�อต่�านคอร์รัปชัน

การกำากับด้แลกิจำการท่�ด่
จำรรยาบรรณ

ธ่รกิจำ
สัารบัญ
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(14) จัดำให้ม่ระบบการคั์ดำสรรบุค์ลากรท่�จะเข้ามารับผิิดำชอบใน่ติำาแหน่่งบริหารท่�สำาคั์ญ 
ทุกระดัำบอย่่างเหมาะสม และม่กระบวน่การสรรหาท่�โปร่งใส เป็น่ธรรม โดำย่ผิู้บริหาร 
ระดัำบสูงของบริษััทฯ ตัิ�งแต่ิระดัำบผิูจั้ดำการฝ่่าย่ขึ�น่ไปท่�ราย่งาน่ติรงต่ิอกรรมการผิูจั้ดำการ 
จะไดำ้รับการแติ่งติั�งโดำย่ใช้มติิเส่ย่งข้างมากของค์ณะกรรมการบริษััทฯ  

(15) ติ้องราย่งาน่ให้บริษััทฯ ทราบถึืงการม่ส่วน่ได้ำเส่ย่ของติน่เองและผิู้เก่�ย่วข้องท่�เก่�ย่วกับ 
การบริหารจัดำการของบริษััทฯ หร่อกลุ่มบริษััทฯ

(16) กรรมการบริษััทฯ ทุกค์น่ม่หน้่าท่�ติ้องเข้าร่วมประชุมค์ณะกรรมการบริษััทฯ และการ
ประชุมผิู้ถืือหุ้น่ทุกค์รั�ง หากม่ภารกิจสำาค์ัญท่� ไม่สามารถืเข้าร่วมประชุมไดำ้ให้แจ้งติ่อ
ประธาน่กรรมการบริษััทฯ

(17) กรรมการบริษััทฯ ติ้องให้ค์วามสำาคั์ญกับการดำำาเน่ิน่ธุรกิจดำ้วย่ค์วามรับผิิดำชอบติ่อ
สังค์มและสิ�งแวดำล้อม ส่งเสริมค์วามเป็น่อยู่่ท่�ดำขึ่�น่อย่่างยั่�งย่นื่ของสงัค์มไทย่ โดำย่เริ�มต้ิน่ท่� 
การย่กระดัำบช่วิติค์วามเป็น่อยู่่ของประชาชน่ใน่ชุมชน่รอบโรงงาน่ให้ดำ่ขึ�น่ เพั่�อให้ชุมชน่ 
และโรงงาน่ สามารถือยู่่ร่วมกัน่ไดำ้อย่่างย่ั�งย่ืน่

(18) ส่งเสริมและสน่ับสนุ่น่ให้บริษััทฯ ม่การดำำาเน่ิน่งาน่ใน่การติ่อติ้าน่ทุจริติค์อร์รัปชัน่ 
ใน่ทุกรูปแบบเพั่�อค์วามก้าวหน่้าและการเจริญเติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน่

1.4 บทบาท หน�าท่� ความรับผู้ิดชอบของประธานกรรมการบริษััทฯ

(1) ประธาน่กรรมการบริษััทฯ จะสน่ับสนุ่น่การดำำาเน่ิน่งาน่ของฝ่่าย่จัดำการ แติ่ไม่ไดำ้เข้าไป 
ม่ส่วน่ร่วมใน่การบริหารงาน่ปกติิประจำาวัน่ของบริษััทฯ

(2) กำากับดูำแลให้การทำาหน้่าท่�ของค์ณะกรรมการบริษััทฯ ให้ม่ประสิทธิภาพัและเป็น่อิสระ
จากฝ่่าย่จัดำการ 

(3) กำาหน่ดำระเบ่ย่บวาระการประชุมติามหน่้าท่�ค์วามรับผิิดำชอบของค์ณะกรรมการร่วมกับ
กรรมการผิู้จัดำการ 

(4) ทำาหน่้าท่�ประธาน่ใน่ท่�ประชุมค์ณะกรรมการบริษััทฯ และท่�ประชุมผู้ิถืือหุ้น่อย่่างม่
ประสิทธิภาพั 

(5) สน่ับสนุ่น่ให้กรรมการบริษััทฯ ทุกค์น่ม่ส่วน่ร่วมใน่การประชุม 

(6) ม่บทบาทสำาค์ัญใน่การส่งเสริมดำูแลให้กรรมการย่ึดำถืือปฏิิบัติิติามขอบเขติอำาน่าจหน่้าท่�
ค์วามรับผิิดำชอบของค์ณะกรรมการบรษิััทฯ ติามกฎหมาย่ หลักการกำากับดำูแลกิจการ
ท่�ดำ่และจรรย่าบรรณธุรกิจของบริษััทฯ ติลอดำจน่รับผิิดำชอบติ่อผิู้ถืือหุ้น่และผิู้ม่ส่วน่ 
ไดำ้เส่ย่ท่�เก่�ย่วข้อง
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1.5 การประช่มคณะกรรมการบริษััทฯ และการได�รับข�อม้ลสัำาคัญ

การประชุมค์ณะกรรมการบริษััทฯ เป็น่หนึ่�งใน่ภารกิจสำาค์ัญของค์ณะกรรมการบริษััทฯ  
ท่�จะติัดำสิน่ใจ กำาหน่ดำทิศทาง และกำากับดำูแลการดำำาเน่ิน่งาน่ของบริษััทฯ ดำ้วย่ค์วามรับผิิดำชอบ
โดำย่ม่แน่วทาง ดำังน่่�

(1) บริษััทฯ ค์วรจัดำให้ม่กำาหน่ดำการประชุมล่วงหน่้า โดำย่จัดำส่งเอกสารการประชุมให้แก่ 
ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ก่อน่การประชุมประมาณ 7 วัน่ เพั่�อจะไดำ้ม่เวลาศึกษัา พั่จารณา 
และติัดำสิน่ใจใน่เร่�องติ่าง ๆ อย่่างเพัีย่งพัอ

(2) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ  ค์วรอุทิศเวลา  ทุ่มเท  และให้ค์วามสน่ใจกับการดำำาเน่ิน่งาน่ 
ของบริษัทัฯ อย่่างเติม็ท่� และพัร้อมท่�จะเข้าร่วมประชมุอย่่างสมำ�าเสมอ โดำย่ประธาน่กรรมการ 
อาจกำาหน่ดำให้กรรมการเข้าร่วมประชุมผิ่าน่ส่�ออิเล็กทรอน่ิกส์ก็ ไดำ้ โดำย่การดำำาเน่ิน่ 
การประชุมจะต้ิองเป็น่ไปติามหลักเกณฑ์์และมาติรฐาน่การรักษัาค์วามมั�น่ค์งปลอดำภัย่
ของการประชุมผ่ิาน่ส่�ออิเล็กทรอน่ิกส์ท่�กฎหมาย่กำาหน่ดำและติามท่�หน่่วย่งาน่ราชการ 
ท่�เก่�ย่วข้องประกาศ

(3) การขาดำการประชุมมากกว่า 3 ค์รั�งติิดำต่ิอกัน่โดำย่ไม่ม่เหติุอัน่สมค์วร ถืือว่าไม่ม่ค์วาม
ประสงค์์ท่�จะเป็น่กรรมการบริษััทฯ อ่กติ่อไป ทั�งน่่� หากกรรมการบริษััทฯ ม่ค์วามจำาเป็น่
ไม่สามารถืเข้าร่วมประชุมไดำ้จะติ้องแจ้งลาติ่อประธาน่กรรมการบริษััทฯ เป็น่ลาย่ลักษัณ์
อักษัร

(4) ประธาน่กรรมการบริษััทฯ เป็น่ผู้ิให้ค์วามเห็น่ชอบใน่การจัดำระเบ่ย่บวาระการประชุม 
โดำย่การปรึกษัาหาร่อกับกรรมการผู้ิจัดำการ ทั�งน่่� กรรมการผู้ิจัดำการค์วรพ่ัจารณา
ค์ำาขอของกรรมการบริษััทฯ ท่�จะบรรจุเร่�องอื�น่ท่�สำาค์ัญเป็น่ระเบ่ย่บวาระการพ่ัจารณา
ใน่การประชุมค์รั�งติ่อไป

(5) ประธาน่กรรมการบริษััทฯ ติ้องมั�น่ใจว่าค์ณะกรรมการบริษััทฯ ได้ำจัดำสรรเวลาอย่่าง
เพัยี่งพัอใหก้บัผิูบ้รหิารใน่การน่ำาเสน่อข้อมลู และเพัยี่งพัอสำาหรบัค์ณะกรรมการบรษัิัทฯ  
อภิปราย่ใน่ประเดำ็น่ท่�สำาค์ัญ

(6) กรรมการบริษััทฯ ท่�อาจจะม่ค์วามเก่�ย่วข้องหร่อม่ส่วน่ได้ำเส่ย่ใน่ระเบ่ย่บวาระการประชุมใดำ  
จะติ้องงดำออกเส่ย่ง หร่องดำให้ค์วามเห็น่ใน่ระเบ่ย่บวาระการประชุมน่ั�น่ ๆ หร่อไม่เข้าร่วม 
ประชุมติามแติ่กรณ่

(7) กรรมการบริษััทฯ ท่�ไม่เป็น่ผิู้บริหารหร่อกรรมการอิสระ อาจจะประชุมกัน่เองติามค์วาม
จำาเป็น่ เพั่�ออภิปราย่ปัญหาติ่าง ๆ เก่�ย่วกับการจัดำการท่�อยู่่ใน่ค์วามสน่ใจ โดำย่ไม่ม่ฝ่่าย่
จัดำการร่วมประชุม และค์วรแจ้งให้ฝ่่าย่จัดำการทราบถืึงผิลการประชุมดำ้วย่

(8) ผู้ิบริหารระดำับสูงค์วรเข้าร่วมประชุมค์ณะกรรมการบริษััทฯ เพั่�อช่�แจงข้อมูลใน่ฐาน่ะ 
ผิู้เก่�ย่วข้องกับเร่�องท่�เสน่อโดำย่ติรง

โครงสัร�างการกำากับด้แลกิจำการท่�ด่ 

ภาคผู้นวก
การต่�อต่�านคอร์รัปชัน

การกำากับด้แลกิจำการท่�ด่
จำรรยาบรรณ

ธ่รกิจำ
สัารบัญ
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(9) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ สามารถืขอเอกสารข้อมูล ค์ำาปรึกษัา และบริการติ่าง ๆ เก่�ย่วกับ 
การดำำาเน่นิ่งาน่ของบรษัิัทฯ จากผู้ิบรหิารระดำบัสงู เพั่�อประกอบการประชมุแติล่ะค์รั�ง และ
สามารถืขอค์วามเหน็่ท่�เปน็่อสิระจากท่�ปรกึษัาภาย่น่อกไดำห้ากเหน็่วา่จำาเปน็่ โดำย่บรษิัทัฯ  
จะเป็น่ผิู้รับผิิดำชอบค์่าใช้จ่าย่ทั�งหมดำ

(10) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ค์วรได้ำรับเอกสาร/ข้อมูลสำาคั์ญ เพ่ั�อรับทราบค์วามก้าวหน้่า 
ใน่การดำำาเน่ิน่กิจการอย่่างสมำ�าเสมอ

(11) การจดำบัน่ทึกการประชุมค์ณะกรรมการบริษััทฯ จะติ้องม่ค์วามชัดำเจน่ทั�งผิลการประชุม 
และค์วามเห็น่ของค์ณะกรรมการบริษััทฯ เพั่�อเป็น่หลักฐาน่ใน่การใช้อ้างอิง

(12) ใน่การประชุมค์ณะกรรมการบริษััทฯ ติามกฎหมาย่กำาหน่ดำให้ติ้องม่กรรมการบริษััทฯ  
มาประชุมอย่่างน่้อย่กึ�งหนึ่�งของจำาน่วน่กรรมการทั�งหมดำ จึงจะค์รบองค์์ประชุม  
อย่่างไรก็ด่ำ ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ได้ำกำาหน่ดำแน่วปฏิิบัติิท่�ดำ่ ไว้ดำังน่่� กรรมการต้ิองมา
ประชมุไมน่่อ้ย่กวา่ 2 ใน่ 3 ของจำาน่วน่กรรมการทั�งหมดำ และใหม่้กรรมการอยู่่ไมน่่อ้ย่กวา่  
2 ใน่ 3 ของจำาน่วน่กรรมการทั�งหมดำ ณ ขณะท่�ค์ณะกรรมการบริษัทัฯ จะลงมติิใน่ท่�ประชุม  
ทั�งน่่� หากการประชุมค์ราวใดำองค์์ประชุมไม่เป็น่ไปติามแน่วปฏิิบัติิท่�ด่ำดำังกล่าว ให้ถืือเป็น่
ดำุลย่พั่น่ิจของประธาน่กรรมการ

2. กรรมการอิสัระ

“กรรมการอิสระ” เป็น่กลไกท่�สำาคั์ญประการหนึ่�งของการกำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่ เพ่ั�อให้แน่่ใจว่า 
การติัดำสิน่ใจติ่าง ๆ ของค์ณะกรรมการบริษััทฯ จะเป็น่ไปโดำย่ค์ำาน่ึงถืึงประโย่ชน่์ของผิู้ถืือหุ้น่โดำย่รวม
เป็น่สำาค์ัญ มิใช่เพัีย่งประโย่ชน่์ของผิู้ถืือหุ้น่กลุ่มใดำกลุ่มหน่ึ�ง

(1) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ติ้องประกอบดำ้วย่ กรรมการอิสระอย่่างน่้อย่ 1 ใน่ 3 ของกรรมการ 
ทั�งค์ณะ แติ่ติ้องไม่น่้อย่กว่า 3 ค์น่ ซึ่ึ�งเป็น่กรรมการท่�ม่ค์วามรู้ค์วามสามารถื และม่ค์ุณสมบัติิ
ค์วามเป็น่อสิระ ติามประกาศค์ณะกรรมการกำากับติลาดำทุน่ (น่ยิ่ามค์ณุสมบติัิ “กรรมการอสิระ”  
ภาค์ผิน่วก หน่้า 81)

(2) กรรมการอิสระม่วาระดำำารงติำาแหน่่งติ่อเนื่�องไม่ เกิน่ 9 ปีน่ับวาระการดำำารงติำาแหน่่ง 
ตัิ�งแติ่วัน่ท่� 2 พัฤษัภาค์ม 2560 เป็น่ติ้น่ไป โดำย่ไม่นั่บระย่ะเวลาการดำำารงติำาแหน่่งท่�ผิ่าน่มา 
ของกรรมการอิสระราย่เดิำม หรอ่ น่บัจากวัน่ท่�ได้ำรบัการแต่ิงตัิ�งให้ดำำารงติำาแหน่่งกรรมการอิสระ
ค์รั�งแรก (แล้วแติ่กรณ่)  

(3) กรรมการอิสระติ้องสามารถืให้ค์วามค์ิดำเห็น่ใน่การประชุมไดำ้อย่่างเป็น่อิสระ เข้าประชุม 
โดำย่สมำ�าเสมอ และต้ิองเข้าถืึงข้อมูลทางการเงิน่และทางธุรกิจอื�น่อย่่างเพีัย่งพัอท่�จะสามารถื
แสดำงค์วามเหน็่ไดำอ้ย่่างเปน็่อิสระ รกัษัาประโย่ชน่ข์องผู้ิเก่�ย่วขอ้ง และดูำแลไมใ่หเ้กดิำค์วามขดัำแย่ง้ 
ทางผิลประโย่ชน่์ระหว่างบริษััทฯ กับผู้ิบริหาร กรรมการบริษััทฯ หร่อผู้ิถืือหุ้น่ราย่ใหญ่  
หร่อบริษััทอื�น่ซึ่ึ�งม่กรรมการ ผิู้บริหาร หร่อผิู้ถืือหุ้น่ราย่ใหญ่ กลุ่มเดำ่ย่วกัน่
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(4) กรรมการอิสระติ้องราย่งาน่รับรองค์วามเป็น่อิสระของติน่เมื�อไดำ้รับการแติ่งติั�ง และเป็น่ประจำา
ทุกปี เพั่�อเปิดำเผิย่ใน่แบบ 56-1 One Report รวมทั�งแจ้งให้บริษัทัฯ ทราบเมื�อมก่ารเปล่�ย่น่แปลง

(5) กำาหน่ดำกฎบัติรกรรมการอิสระเป็น่ลาย่ลักษัณ์อักษัร (ภาค์ผิน่วก หน่้า 83)

3. คณะกรรมการเฉพัาะเร่�อง

เพั่�อให้ม่การพั่จารณากลั�น่กรองการดำำาเน่ิน่งาน่ท่�สำาค์ัญอย่่างรอบค์อบและม่ประสิทธิภาพัติาม 
หลักการกำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่ ค์ณะกรรมการบริษััทฯ จึงจัดำตัิ�งค์ณะกรรมการเฉพัาะเร่�องขึ�น่ 
รวม 4 ค์ณะ โดำย่ได้ำมอบหมาย่ภาระหน่้าท่�ใน่การพั่จารณากลั�น่กรองการดำำาเนิ่น่งาน่ท่�สำาคั์ญ 
เปน็่การเฉพัาะเร่�อง ดำว้ย่ค์วามรอบค์อบและม่ประสิทธิภาพั เพ่ั�อน่ำาเสน่อค์วามคิ์ดำเห็น่และข้อเสน่อแน่ะ 
ติ่อค์ณะกรรมการบริษััทฯ พัร้อมทั�งกำาหน่ดำกฎบัติรของค์ณะกรรมการเฉพัาะเร่�องแติ่ละค์ณะ 
เปน็่ลาย่ลักษัณ์อกัษัร (ภาค์ผิน่วก หน่า้ 85-99) โค์รงสรา้งของค์ณะกรรมการเฉพัาะเร่�องของบรษัิัทฯ  
เป็น่ดำังน่่�

3.1 คณะกรรมการต่รวจำสัอบ

แติ่งตัิ�งจากค์ณะกรรมการบริษััทฯ ซึ่ึ�งเป็น่กรรมการอิสระอย่่างน้่อย่ 3 ค์น่ และอย่่างน้่อย่  
1 ค์น่ ติอ้งม่ค์วามรูด้้ำาน่บญัช/่การเงนิ่ น่อกจากน่่� ค์ณะกรรมการติรวจสอบย่งัติอ้งม่ค์ณุสมบติัิ 
และขอบเขติการดำำาเนิ่น่งาน่ติามประกาศค์ณะกรรมการกำากับติลาดำทนุ่ เพ่ั�อทำาหน่า้ท่�สอบทาน่
ให้บริษััทฯ ม่การเปิดำเผิย่ราย่งาน่ทางการเงิน่ท่�เชื�อถืือไดำ้ ม่การค์วบค์ุมภาย่ใน่และการบริหาร
ค์วามเส่�ย่งท่�เพีัย่งพัอและม่ประสิทธิผิล ม่การค์ัดำเล่อกผู้ิติรวจสอบบัญช่ท่�ม่ค์วามเป็น่อิสระ 
และม่การพั่จารณาการปฏิิบัติิและการเปิดำเผิย่ราย่การท่�อาจม่ค์วามขัดำแย่้งทางผิลประโย่ชน่์
อย่่างค์รบถื้วน่

3.2 คณะกรรมการสัรรหาและกำาหนดค�าต่อบแทน

แติง่ตัิ�งจากค์ณะกรรมการบรษิัทัฯ อย่่างน่อ้ย่ 3 ค์น่และเกนิ่กวา่กึ�งหน่ึ�งติอ้งเปน็่กรรมการอสิระ  
โดำย่ประธาน่กรรมการสรรหาและกำาหน่ดำค์่าติอบแทน่  ติ้องเป็น่กรรมการอิสระ ทำาหน่้าท่� 
ค์ัดำเล่อกบุค์ค์ลท่�สมค์วรได้ำรับการเสน่อราย่ชื�อเป็น่กรรมการราย่ใหม่อย่่างม่หลักเกณฑ์ ์
และม่ค์วามโปร่งใส  โดำย่พั่จารณาจากประสบการณ์ วิชาช่พั ค์วามหลากหลาย่ของทักษัะ 
(Skill Matrix) และค์ุณสมบัติิเฉพัาะดำ้าน่ท่�จำาเป็น่ติ่อการดำำาเน่ิน่ธุรกิจของบริษััทฯ เพั่�อให้เกิดำ
ค์วามสมดำุลใน่สาขาติ่าง ๆ  และเป็น่ประโย่ชน่์สูงสุดำ น่อกจากน่่�อาจพั่จารณาจากบัญช่ราย่ชื�อ
หรอ่ฐาน่ข้อมลูกรรมการ (Director’s Pool) เพั่�อเสน่อติอ่ท่�ประชมุค์ณะกรรมการบรษัิัทฯ และ/
หร่อท่�ประชุมผิู้ถืือหุ้น่เพั่�อพั่จารณาอนุ่มัติิติามกรณ่
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3.3 คณะกรรมการกำากับด้แลกิจำการและการพััฒนาอย�างยั�งย่น

แติ่งติั�งจากค์ณะกรรมการบริษััทฯ อย่่างน่้อย่ 3 ค์น่ และอย่่างน่้อย่ 1 ค์น่ ติ้องเป็น่กรรมการ
อิสระ โดำย่ประธาน่กรรมการกำากับดำูแลกิจการและการพััฒน่าอย่่างย่ั�งย่ืน่ติ้องเป็น่กรรมการ
อิสระ ทำาหน่้าท่�พ่ัจารณากำาหน่ดำแน่วทาง เสน่อแน่ะแน่วน่โย่บาย่เก่�ย่วกับจรรย่าบรรณและ
จริย่ธรรมทางธรุกจิ น่โย่บาย่และแน่วปฏิบิตัิเิก่�ย่วกบัค์วามรบัผิิดำชอบติอ่สงัค์มและสิ�งแวดำลอ้ม
ติามระบบการกำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่ และกำากับดำูแลและบริหารจัดำการการดำำาเน่ิน่งาน่ดำ้าน่การ
พััฒน่าอย่่างย่ั�งย่ืน่ติ่อค์ณะกรรมการบริษััทฯ และฝ่่าย่จัดำการ เพั่�อกำาหน่ดำเป็น่ระเบ่ย่บปฏิิบัติิ
ขององค์ก์ร ทั�งน่่�เพั่�อใหเ้ป็น่แน่วทางปฏิบัิติขิององค์ก์รท่�ได้ำมาติรฐาน่และเปน็่แน่วทางท่�ถืกูติอ้ง

3.4 คณะกรรมการบริหารความเสัี�ยง

แติ่งติั�งจากค์ณะกรรมการบริษััทฯ อย่่างน่้อย่ 3 ค์น่ และอย่่างน่้อย่ 1 ค์น่ ติ้องเป็น่กรรมการ
อสิระ ทำาหน่า้ท่�กำาหน่ดำน่โย่บาย่และเสน่อแน่ะแน่วทางใน่การบรหิารค์วามเส่�ย่งติา่ง ๆ  ท่�เก่�ย่วกบั 
การดำำาเน่ิน่ธุรกิจของบริษััทฯ อย่่างเหมาะสมและม่ประสิทธิภาพั กำากับดำูแลให้ม่ระบบหร่อ
กระบวน่การบริหารจัดำการค์วามเส่�ย่ง เพ่ั�อลดำผิลกระทบต่ิอธุรกจิของบริษัทัฯ อย่่างเหมาะสม 
รวมทั�งการติิดำติามและประเมิน่ผิลการปฏิบัิติติิามกรอบการบริหารค์วามเส่�ย่ง เพ่ั�อใหม้ั�น่ใจว่า
ม่การจัดำการค์วามเส่�ย่งอย่่างเพัีย่งพัอและเหมาะสม

4. คณะผู้้�บริหาร

4.1 กรรมการผู้้�จำัดการ

ข้อบังคั์บบริษััทฯ กำาหน่ดำให้ค์ณะกรรมการบริษััทฯ เล่อก และแติ่งตัิ�งกรรมการค์น่หนึ่�งเป็น่ 
ผู้ิบริหารสูงสุดำ และเลขาน่กุารค์ณะกรรมการ โดำย่ให้เรีย่กว่า กรรมการผู้ิจัดำการ ให้กรรมการ
ผู้ิจัดำการได้ำรับค์่าติอบแทน่และผิลประโย่ชน์่ใน่ฐาน่ะเป็น่ผู้ิบริหารสูงสุดำของบริษััทฯ ท่�ปฏิิบัติิ
หน่้าท่�กรรมการผิู้จัดำการ น่อกเหน่ือจากท่�ไดำ้รับใน่ฐาน่ะเป็น่กรรมการบริษััทฯ

ภาย่ใต้ิวัติถืุประสงค์์ ข้อบังคั์บ มติิ และระเบ่ย่บของบริษััทฯ กรรมการผู้ิจัดำการ ม่อำาน่าจ 
และหน่้าท่�บริหารกิจการของบริษััทฯ ติามน่โย่บาย่ แผิน่งาน่ และงบประมาณท่�ได้ำรับอนุ่มัติิ
จากค์ณะกรรมการบริษััทฯ และเป็น่ผู้ิบังค์ับบัญชาสูงสุดำของพันั่กงาน่และเจ้าหน้่าท่�ติ่าง ๆ  
ของบริษััทฯ

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่18



4.2 ฝ่่ายจำัดการ

เพั่�อใหก้ารบริหารจัดำการของบริษัทัฯ สามารถืดำำาเนิ่น่ไปไดำอ้ย่า่งมป่ระสิทธภิาพั บริษัทัฯ ได้ำจดัำ
ใหม่้ฝ่่าย่จัดำการอนั่ประกอบไปดำว้ย่ ผู้ิบรหิารระดำบัสงู ไดำแ้ก ่กรรมการผู้ิจัดำการ ผู้ิชว่ย่กรรมการ
ผิู้จัดำการ และผิู้จัดำการฝ่่าย่ โดำย่ให้ม่หน่้าท่�ใน่การกำาหน่ดำกลยุ่ทธ์ พั่จารณาและให้ข้อเสน่อแน่ะ
ใน่เร่�องเก่�ย่วกับน่โย่บาย่ และทิศทางการดำำาเน่ิน่งาน่ของบริษััทฯ และการบริหารจัดำการให้ 
เป็น่ไปติามน่โย่บาย่ท่�ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ไดำ้กำาหน่ดำไว้ 

ทั�งน่่� การไปดำำารงติำาแหน่่งกรรมการ ท่�ปรึกษัา ผู้ิทรงค์ุณวุฒิ หร่อติำาแหน่่งใดำ ๆ ใน่บริษััทฯ  
หน่่วย่งาน่ หร่อนิ่ติิบุค์ค์ลอื�น่ ของผู้ิบริหารของกลุ่มบริษััทฯ ให้กำาหน่ดำเป็น่หลักการติามท่�
ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ไดำ้ ให้ค์วามเห็น่ชอบ เพั่�อให้การปฏิิบัติิเป็น่ไปใน่แน่วทางเดำ่ย่วกัน่ 
ทั�งกลุ่มบริษััทฯ ดำังน่่�

(1) ใน่กรณ่ผิู้บริหารสูงสุดำของบริษััทฯ ไดำ้รับพัระบรมราชโองการโปรดำเกล้าฯ แติ่งติั�ง หร่อ
ไดำ้รับการแติ่งติั�งจากค์ณะรัฐมน่ติรี โดำย่อาศัย่อำาน่าจติามกฎหมาย่ให้ดำำารงติำาแหน่่งใดำ ๆ   
น่อกเหน่ือจากการปฏิิบัติิงาน่ใน่กิจการของกลุ่มบริษััทฯ ให้ผู้ิบริหารสูงสุดำเสน่อเร่�อง 
ต่ิอค์ณะกรรมการบริษัทัฯ เพ่ั�อทราบ ภาย่หลงัจากท่�ได้ำรบัพัระบรมราชโองการโปรดำเกล้าฯ 
แติ่งติั�ง หร่อไดำ้รับการแติ่งติั�งจากมติิค์ณะรัฐมน่ติรี แล้วแติ่กรณ่

(2) ใน่กรณ่ผูิ้บริหารสูงสุดำของบริษััทฯ ไดำ้รับการแติ่งตัิ�งจากหน่่วย่ราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หน่่วย่งาน่อื�น่ของรัฐ องค์์กรอิสระ หร่อสถืาบัน่การศึกษัาภาค์รัฐ ให้ดำำารงติำาแหน่่ง
กรรมการ อนุ่กรรมการ ค์ณะทำางาน่ ผิู้เช่�ย่วชาญ ผิู้ทรงค์ุณวุฒิ ท่�ปรึกษัา หร่อติำาแหน่่ง
ใดำ ๆ น่อกเหน่ือจากการปฏิิบัติิงาน่ใน่กิจการของ บริษััท โกลบอลกรีน่เค์มิค์อลและ
กลุ่มบริษััทฯ ให้ผู้ิบริหารสูงสุดำเสน่อเร่�องติ่อค์ณะกรรมการบริษััทฯ เพ่ั�อทราบและ 
ให้ข้อค์ิดำเห็น่ ก่อน่ท่�จะไดำ้รับแติ่งติั�งให้ดำำารงติำาแหน่่งดำังกล่าว

(3) ใน่กรณผู้่ิบรหิารสงูสดุำของบรษัิัทฯ จะไปดำำารงติำาแหน่่งกรรมการ อนุ่กรรมการ ค์ณะทำางาน่  
ผู้ิเช่�ย่วชาญ ผู้ิทรงค์ุณวุฒิ ท่�ปรึกษัา หร่อติำาแหน่่งใดำ ๆ ใน่บริษััทฯ หร่อ น่ิติิบุค์ค์ลอื�น่  
น่อกเหน่ือจากท่�กำาหน่ดำไว้ติามข้อ (2) และมิใช่การปฏิิบัติิงาน่ใน่กิจการของกลุ่มบริษััทฯ 
ให้ผู้ิบริหารสูงสุดำขอค์วามเห็น่ชอบติ่อค์ณะกรรมการบริษััทฯ ก่อน่ติอบรับการไปดำำารง
ติำาแหน่่งดำังกล่าว

(4) สำาหรับผิู้บริหารของบริษััทฯ ติามน่ิย่าม ก.ล.ติ. หากเขา้ขา่ย่ติามขอ้ (1) ขอ้ (2) และขอ้ (3) 
ดำังกล่าวข้างติ้น่ ให้เสน่อเร่�องเพั่�อทราบหร่อขอค์วามเห็น่ชอบ แล้วแติ่กรณ่ ติ่อผิู้บริหาร
สูงสุดำของบริษััทฯ ก่อน่การติอบรับการไปดำำารงติำาแหน่่งดำังกล่าว

(5) การดำำารงติำาแหน่่งของผูิ้บริหารสูงสุดำ ติามข้อ (1) ข้อ (2) หร่อ ข้อ (3) และการดำำารง
ติำาแหน่่งของผูิ้บริหารของบรษิััทฯ ติามนิ่ย่าม ก.ล.ติ. ติามข้อ (4) ซึ่ึ�งเกิดำขึ�น่ก่อน่ท่� 
หลักการการไปดำำารงติำาแหน่่งต่ิาง ๆ ของผู้ิบริหารของบริษััทฯ น่่� ไดำ้รับค์วามเห็น่ชอบ  
และย่งัค์งดำำารงติำาแหน่่งอยู่ ่ณ ปจัจบุนั่ ใหผู้้ิบรหิารสงูสดุำ ผู้ิบรหิารของบรษัิัทฯ ติามน่ยิ่าม  
ก.ล.ติ. ดำังกล่าว เสน่อเร่�องเพั่�อทราบติ่อค์ณะกรรมการบริษััทฯ หร่อติ่อผิู้บริหารสูงสุดำ 
ของบริษััทฯ แล้วแติ่กรณ่ดำ้วย่
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5. เลขาน่การบริษััท

พัระราชบญัญติัิหลกัทรพััย่แ์ละติลาดำหลกัทรพััย่ ์พั.ศ.2535 มาติรา 89/15 กำาหน่ดำใหค้์ณะกรรมการ 
บริษััทฯ ติ้องจัดำให้ม่เลขานุ่การบริษััท เพ่ั�อปฏิิบัติิหน่้าท่�ติามกฎหมาย่ใน่การจัดำทำาและเก็บรักษัา
เอกสารสำาค์ัญของบริษััทฯ ไดำ้แก่ ทะเบ่ย่น่กรรมการ หน่ังส่อน่ัดำประชุม และราย่งาน่การประชุม 
ค์ณะกรรมการบริษััทฯ และผิู้ถืือหุ้น่ แบบ 56-1 One Report และเก็บรักษัาราย่งาน่การม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่
ของกรรมการ และผู้ิบริหาร ดำำาเนิ่น่การเก่�ย่วกับการประชุมค์ณะกรรมการบริษััทฯ และการประชุม 
ผู้ิถืือหุ้น่ น่อกจากน่่�ย่ังม่หน่้าท่�ให้ค์ำาแน่ะน่ำาเก่�ย่วกับข้อกำาหน่ดำกฎเกณฑ์์ต่ิาง ๆ ท่�ค์ณะกรรมการ 
บรษัิัทฯ ค์วรรับทราบ เพ่ั�อค์ณะกรรมการบริษัทัฯ และผู้ิบริหารทำาหน่า้ท่�อย่า่งเป็น่ประโย่ชน์่ติอ่บริษัทัฯ  
และจัดำอบรม/ให้ข้อมูลท่�จำาเป็น่ต่ิอการปฏิิบัติิหน่้าท่�แก่กรรมการบริษััทฯ ท่�ได้ำรับแติ่งตัิ�งใหม่ รวมทั�ง
ดำูแลและประสาน่งาน่ให้บริษััทฯ ปฏิิบัติิติามกฎหมาย่ ข้อกำาหน่ดำ และมติิท่�ประชุมค์ณะกรรมการ 
บริษััทฯ และผิู้ถืือหุ้น่อย่่างค์รบถื้วน่และถืูกติ้อง

ทั�งน่่� เลขานุ่การบริษััท ค์วรได้ำรับการฝึ่กอบรมและพััฒน่าค์วามรู้อย่่างต่ิอเน่ื�อง ติามหลักสูติรท่�ได้ำ 
ม่การรับรองอัน่เป็น่ประโย่ชน่์ติ่อการปฏิิบัติิหน่้าท่�ดำ้วย่

6. ภาวะผู้้�นำาและความเป็นอิสัระของคณะกรรมการบริษััทฯ

ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ม่หน่้าท่�ค์วามรับผิิดำชอบท่�สำาค์ัญใน่การกำาหน่ดำน่โย่บาย่ วิสัย่ทัศน่์ พััน่ธกิจ  
ทิศทางและกลยุ่ทธ์ และกำากับดำูแลให้ผิู้บริหารดำำาเน่ิน่การติามน่โย่บาย่ท่�กำาหน่ดำ รวมทั�งติ้องวิน่ิจฉัย่
 แสดำงค์วามค์ิดำเห็น่ และติัดำสิน่ใจออกเส่ย่งลงมติิใน่เร่�องสำาค์ัญ ดำังน่ั�น่ เพั่�อให้ค์ณะกรรมการบริษััทฯ 
ภาย่ใติก้ารน่ำาของประธาน่กรรมการบรษัิัทฯ ม่ภาวะผู้ิน่ำาและม่ค์วามเปน็่อสิระใน่การติดัำสนิ่ใจ สามารถื
กำาหน่ดำน่โย่บาย่และกำากับดำูแลการดำำาเน่ิน่งาน่ของผู้ิบริหารได้ำอย่่างม่ประสิทธิภาพัและประสิทธิผิล  
จึงแบ่งแย่กบทบาทหน่้าท่�ระหว่างประธาน่กรรมการบริษััทฯ และกรรมการผิู้จัดำการ ออกจากกัน่ 
อย่่างชัดำเจน่ และติ้องไม่เป็น่บุค์ค์ลเดำ่ย่วกัน่

7. การประเมินผู้ลการปฏิิบัต่ิงานของคณะกรรมการบริษััทฯ

ค์ณะกรรมการบริษััทฯ จะติ้องม่การประเมิน่ผิลการปฏิิบัติิงาน่ประจำาปี ของติน่เอง ทั�งค์ณะและ 
ประเมิน่ไขว้ เพ่ั�อใช้เป็น่กรอบใน่การติรวจสอบการปฏิิบัติิหน้่าท่�ของค์ณะกรรมการบริษััทฯ เพ่ั�อ
พั่จารณาทบทวน่ผิลงาน่ ปัญหา และอุปสรรค์ติ่าง ๆ ท่�เกิดำขึ�น่ใน่รอบปีท่�ผิ่าน่มา และเป็น่โอกาส
ท่�จะพั่จารณาเร่�องการอุทิศเวลาใน่การปฏิิบัติิหน้่าท่� อ่กทั�งช่วย่ปรับปรุงค์วามสัมพััน่ธ์ระหว่าง 
ค์ณะกรรมการบริษััทฯ และผู้ิบริหาร โดำย่ค์ณะกรรมการบริษััทฯ อาจพ่ัจารณาจัดำให้ม่ท่�ปรึกษัา
ภาย่น่อกมาช่วย่ใน่การกำาหน่ดำแน่วทาง และเสน่อแน่ะประเดำ็น่ใน่การประเมิน่ผิลการปฏิิบัติิงาน่ 
ของค์ณะกรรมการไดำ้ติามค์วามจำาเป็น่และเหมาะสม 
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น่อกจากน่่� ค์ณะกรรมการเฉพัาะเร่�องทุกค์ณะ ติ้องจัดำให้ม่การประเมิน่ผิลการปฏิิบัติิงาน่ประจำาปี 
ของติน่เองและทั�งค์ณะ โดำย่ผิลการประเมิน่การปฏิิบัติิงาน่ประจำาปีของค์ณะกรรมการบริษััทฯ และ 
ค์ณะกรรมการเฉพัาะเร่�องดำงักลา่ว จะน่ำาเสน่อติอ่ท่�ประชมุค์ณะกรรมการบรษัิัทฯ เพั่�อใหข้อ้เสน่อแน่ะ
ท่�เป็น่ประโย่ชน์่ติอ่การปรับปรุงและพัฒัน่าการปฏิบัิติิงาน่ของค์ณะกรรมการ เพ่ั�อกำาหน่ดำบรรทัดำฐาน่
ท่�จะใช้เปรีย่บเท่ย่บกับผิลปฏิิบัติิงาน่อย่่างม่หลักเกณฑ์์ และเปิดำเผิย่ใน่แบบ 56-1 One Report

8. ค�าต่อบแทนกรรมการบริษััทฯ และกรรมการผู้้�จำัดการ

8.1 ค�าต่อบแทนกรรมการบริษััทฯ
(1) ค์ณะกรรมการสรรหาและกำาหน่ดำค์่าติอบแทน่ พั่จารณากำาหน่ดำน่โย่บาย่และหลักเกณฑ์์

การจ่าย่ค่์าติอบแทน่กรรมการบริษัทัฯ ท่�ชดัำเจน่ เป็น่ธรรม สมเหติสุมผิล ง่าย่ต่ิอการเข้าใจ  
และน่ำาเสน่อค์ณะกรรมการบริษัทัฯ เพ่ั�อเสน่อขออนุ่มตัิจิากท่�ประชุมสามญัผู้ิถือืหุ้น่ประจำาปี  
โดำย่กระบวน่การพั่จารณาจำาน่วน่เงิน่ค์่าติอบแทน่ประจำาปีดำำาเน่ิน่การอย่่างโปร่งใส

(2) การกำาหน่ดำโค์รงสร้าง/องค์์ประกอบของค่์าติอบแทน่ จะต้ิองเหมาะสมกับภาระหน่้าท่�
ค์วามรบัผิิดำชอบท่�กรรมการบรษิัทัฯ ได้ำรบัมอบหมาย่ และประโย่ชน์่ท่�ได้ำรบัจากกรรมการ
แติ่ละค์น่อย่่างเป็น่ธรรม สอดำค์ล้องกับผิลการดำำาเน่ิน่งาน่ของบรษิััทฯ อยู่่ใน่ระดัำบท่�
สามารถืจูงใจ และรักษัากรรมการท่�ม่ค์ุณภาพัไว้ ไดำ้ หร่อเท่ย่บเค์่ย่งไดำ้ใน่อุติสาหกรรม
ระดำับเดำ่ย่วกัน่

(3) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ติ้องเปิดำเผิย่รูปแบบ ลักษัณะ และจำาน่วน่เงิน่ค์่าติอบแทน่ 
ท่�กรรมการแติ่ละค์น่ได้ำรับติลอดำทั�งปี รวมทั�งค่์าติอบแทน่ท่�ได้ำรับจากการเป็น่กรรมการ 
ใน่บรษิัทัย่่อย่ ติามติำาแหน่่งหรอ่ภาระหน่า้ท่� เพั่�อแสดำงใหเ้หน็่ถืงึค์วามเชื�อมโย่งกบัน่โย่บาย่
ท่�กำาหน่ดำไว้ใน่แบบ 56-1 One Report

8.2 ค�าต่อบแทนกรรมการผู้้�จำัดการ
(1) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ และค์ณะกรรมการสรรหาและกำาหน่ดำค่์าติอบแทน่ รว่มกัน่กำาหน่ดำ

เกณฑ์์การประเมิน่ผิลการปฏิิบัติิงาน่ของกรรมการผิู้จัดำการ

(2) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ มอบหมาย่ให้ค์ณะกรรมการสรรหาและกำาหน่ดำค์่าติอบแทน่
เป็น่ผิู้ประเมิน่ผิลการปฏิิบัติิงาน่ประจำาปีของกรรมการผูิ้จัดำการ และเสน่อกำาหน่ดำค์่า
ติอบแทน่ของกรรมการผิูจ้ดัำการ ติามผิลการประเมิน่ต่ิอท่�ประชมุค์ณะกรรมการบริษัทัฯ  
โดำย่ประธาน่กรรมการบริษััทฯ เป็น่ผิูส้่�อสารผิลการพัจ่ารณาให้กรรมการผู้ิจัดำการทราบ

โครงสัร�างการกำากับด้แลกิจำการท่�ด่ 

ภาคผู้นวก
การต่�อต่�านคอร์รัปชัน

การกำากับด้แลกิจำการท่�ด่
จำรรยาบรรณ

ธ่รกิจำ
สัารบัญ
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9. การพััฒนากรรมการและผู้้�บริหาร

ค์ณะกรรมการบริษััทฯ กำาหน่ดำน่โย่บาย่การพััฒน่ากรรมการและผู้ิบริหาร เพ่ั�อเพั่�มพูัน่/พััฒน่า
ค์วามรู้ค์วามเข้าใจ และทักษัะของกรรมการบริษััทฯ และผู้ิบริหาร ทั�งใน่ลักษัณะธุรกิจของบริษััทฯ  
และหลักสูติรอื�น่ ๆ ท่�เป็น่ประโย่ชน่์ติ่อการปฏิิบัติิหน่้าท่�อย่่างติ่อเน่ื�อง โดำย่กำาหน่ดำรูปแบบและวิธ่การ
พััฒน่าดำังกล่าว ทั�งจากการปฐมน่ิเทศ การไดำ้รับข้อมูล ข่าวสาร และค์วามรู้ท่�จำาเป็น่ติ่อการปฏิิบัติิ
หน่้าท่� รวมทั�งการจัดำอบรมภาย่ใน่และภาย่น่อกบริษััทฯ ให้แก่กรรมการบริษััทฯ ท่�ไดำ้รับแติ่งติั�งใหม่
กรรมการบริษััทฯ ท่�ดำำารงติำาแหน่่งปัจจุบัน่ ผู้ิบริหารบริษััทฯ ซึ่ึ�งรวมถืึงผู้ิบริหารท่� ไดำ้รับแติ่งตัิ�ง 
ให้ทำาหน่้าท่�กรรมการกลุ่มบริษััทฯ และผู้ิท่�เก่�ย่วข้องใน่ระบบการกำากับดำูแลกิจการของบริษััทฯ  
ไดำ้แก่ เลขานุ่การค์ณะกรรมการเฉพัาะเร่�อง เลขานุ่การบริษััท และผิู้ปฏิิบัติิหน่้าท่�น่ักลงทุน่สัมพััน่ธ์

10. แผู้นการสั่บทอดต่ำาแหน�ง

ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ติ้องดำำาเน่ิน่การเพั่�อให้มั�น่ใจไดำ้ว่า บริษััทฯ ม่ระบบการค์ัดำสรรพัน่ักงาน่ท่�จะ
เขา้มารบัผิิดำชอบใน่ติำาแหน่่งงาน่บรหิารท่�สำาค์ญัทกุระดำบัอย่่างเหมาะสม และใน่การสรรหากรรมการ
ผู้ิจัดำการ จะเป็น่ไปติามกระบวน่การของค์ณะกรรมการสรรหาและกำาหน่ดำค์่าติอบแทน่ โดำย่อาจให้
ฝ่่าย่จัดำการม่การราย่งาน่ผิลการดำำาเน่ิน่งาน่ติามแผิน่ส่บทอดำติำาแหน่่งติ่อค์ณะกรรมการบริษััทฯ  
เพั่�อทราบเป็น่ระย่ะ
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การปฏิิบัต่ิต่ามหลักการกำากับด้แลกิจำการท่�ด่ต่ามมาต่รฐานสัากล

1. สัิทธิของผู้้�ถื่อห่�น

ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ให้ค์วามสำาคั์ญต่ิอการค์ุ้มค์รองสิทธิของผู้ิถืือหุ้น่ โดำย่ไม่กระทำาการใดำ ๆ ท่�
จะเป็น่การละเมิดำหร่อลิดำรอน่สิทธิของผู้ิถืือหุ้น่ และได้ำกำาหน่ดำเป็น่น่โย่บาย่และเปิดำเผิย่ติ่อสาธารณะ 
ผิ่าน่ส่�อติ่าง ๆ ของบริษััทฯ ส่งเสริม สน่ับสนุ่น่และอำาน่วย่ค์วามสะดำวกให้ผู้ิถืือหุ้น่ไดำ้ใช้สิทธิของติน่
ใน่เร่�องติ่าง ๆ ท่�สมค์วรได้ำรับ ทั�งสิทธิพั่�น่ฐาน่ติามกฎหมาย่ และสิทธิใน่การได้ำรับข้อมูลข่าวสาร 
ท่�สำาคั์ญ สทิธใิน่การเสน่อระเบ่ย่บวาระการประชุมผู้ิถือืหุ้น่ เสน่อชื�อบุค์ค์ลท่�สมค์วรเข้ารบัการเล่อกตัิ�ง 
เป็น่กรรมการบริษััทฯ และการส่งค์ำาถืามล่วงหน่้าก่อน่การประชุมสามัญผิู้ถืือหุ้น่ประจำาปี ติลอดำจน่
สทิธใิน่การเขา้ประชุมและออกเสย่่งลงค์ะแน่น่ใน่การประชุมผิูถ้ืือหุน้่ โดำย่กำาหน่ดำใหม้ก่ารปรับปรุงและ
พััฒน่าแน่วทางการใช้สิทธิดำังกล่าวเพั่�อประโย่ชน่์สูงสุดำของผิู้ถืือหุ้น่อย่่างสมำ�าเสมอ

2. การปฏิิบัต่ิต่�อผู้้�ถื่อห่�นอย�างเท�าเท่ยมกัน

เพั่�อให้ผิู้ถืือหุ้น่มั�น่ใจไดำ้ว่าบริษััทฯ ม่การปฏิิบัติิติ่อผิู้ถืือหุ้น่ทุกราย่อย่่างเท่าเท่ย่มกัน่ ค์ณะกรรมการ 
บริษััทฯ ไดำ้กำาหน่ดำน่โย่บาย่ใน่การกำากับดำูแลให้บริษััทฯ ม่การปฏิิบัติิและปกป้องสิทธิของผู้ิถืือหุ้น่
อย่่างเท่าเท่ย่มกัน่และเป็น่ธรรมใน่เร่�องติ่าง ๆ อัน่ไดำ้แก่ กำาหน่ดำให้ม่การใช้สิทธิอย่่างเท่าเท่ย่มกัน่  
ทั�งผู้ิถืือหุ้น่ราย่ใหญ่และราย่ย่่อย่ใน่การประชุมผู้ิถืือหุ้น่ กำาหน่ดำแน่วทางการเปิดำเผิย่ข้อมูล 
อย่่างเท่าเท่ย่ม รวมทั�งป้องกัน่ไม่ให้ม่การขัดำแย่้งของผิลประโย่ชน่์ หร่อการใช้ข้อมูลภาย่ใน่ เพั่�อหา 
ผิลประโย่ชน่์ให้แก่ติน่เอง และผิู้อื�น่โดำย่มิชอบ การเสริมสร้างค์วามสัมพััน่ธ์อัน่ดำ่กับผิู้ถืือหุ้น่

3. การคำาน่งถื่งบทบาทของผู้้�ม่สั�วนได�เสัีย

ค์ณะกรรมการบริษััทฯ กำาหน่ดำน่โย่บาย่ให้ม่การปฏิิบัติิติ่อผู้ิม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่กลุ่มติ่าง ๆ โดำย่ค์ำานึ่งถึืง
สิทธิของผิู้ม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่ท่�ม่ติามกฎหมาย่ หร่อข้อติกลงท่�ม่กับบริษััทฯ เพั่�อให้ค์ณะกรรมการบริษััทฯ 
ผู้ิบรหิาร และพันั่กงาน่ทกุระดัำบถือืปฏิบัิติิ ดำแูลให้มั�น่ใจว่าบริษััทฯ ได้ำดำำาเน่นิ่การให้สทิธดิำงักล่าวไดำร้บั
การค์ุ้มค์รองและปฏิิบัติิดำ้วย่ดำ่ ส่งเสริมค์วามร่วมมือระหว่างบริษััทฯ กับผู้ิม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่ใน่การสร้าง
ค์วามมั�งค์ั�ง ค์วามมั�น่ค์งทางการเงิน่ ค์วามแข็งแกร่งของกิจการ การรักษัาสิ�งแวดำล้อมและสังค์ม  
เพั่�อการพัฒัน่าอย่่างยั่�งย่นื่ (ราย่ละเอย่่ดำน่โย่บาย่/การปฏิบิติัิติอ่ผู้ิม่สว่น่ไดำเ้สย่่กลุ่มติา่ง ๆ  ดำว้ย่ค์วาม
รับผิิดำชอบแสดำงใน่จรรย่าบรรณธุรกิจ หน่้า 67)

4. การเปิดเผู้ยข�อม้ลและความโปร�งใสั

ค์ณะกรรมการบริษััทฯ  ติระหนั่กและให้ค์วามสำาคั์ญกับค์ุณภาพัของข้อมูล และการเปิดำเผิย่ข้อมูล
อย่่างเท่าเท่ย่ม โปร่งใส และเป็น่ธรรม ผิ่าน่ช่องทางท่�เข้าถืึงข้อมูลไดำ้ง่าย่และน่่าเชื�อถืือ โดำย่ไดำ้กำาหน่ดำ
น่โย่บาย่และกำากับดำูแลให้การจัดำทำาและการเปิดำเผิย่ข้อมูล ทั�งท่�เป็น่ข้อมูลทางการเงิน่ และท่� ไม่ใช่
ทางการเงนิ่ เชน่่ ขอ้มลูสว่น่บุค์ค์ล (Personal Data) อย่า่งเพัยี่งพัอ เชื�อถือืไดำ ้และทนั่เวลา และเป็น่ไป 
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ติามกฎหมาย่ รวมทั�งน่โย่บาย่ค์ุ้มค์รองข้อมูลส่วน่บุค์ค์ล โดำย่ข้อมูลท่�เปิดำเผิย่จะต้ิองจัดำทำาขึ�น่ 
อย่่างรอบค์อบ ม่ค์วามชัดำเจน่ ถืูกต้ิอง โปร่งใส และติรวจสอบได้ำ ดำ้วย่ภาษัาท่�กระชับ เข้าใจง่าย่  
ม่การเปิดำเผิย่สารสน่เทศท่�สำาคั์ญอย่่างสมำ�าเสมอ ทั�งด้ำาน่บวกและด้ำาน่ลบเพ่ั�อให้ผู้ิถืือหุ้น่และ 
ผู้ิม่สว่น่ไดำเ้สย่่ของบรษัิัทฯ เกดิำค์วามมั�น่ใจและไดำร้บัขอ้มลูอย่่างเทา่เท่ย่มกนั่ ติามขอ้กำาหน่ดำ กฎหมาย่ 
ข้อบังค์ับบริษััทฯ  และหน่่วย่งาน่ของรัฐท่�เก่�ย่วข้อง ทั�งน่่�ค์ณะกรรมการบริษััทฯ อาจมอบหมาย่ 
ให้ค์ณะกรรมการติรวจสอบ และ/หร่อฝ่่าย่จัดำการดำำาเน่ิน่การแทน่ไดำ้ติามแติ่กรณ่

5. ความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการบริษััทฯ

เพั่�อให้ผิู้ถืือหุ้น่และน่ักลงทุน่มั�น่ใจไดำ้ว่า บริษััทฯ โดำย่ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ม่การกำาหน่ดำวิสัย่ทัศน่์  
พััน่ธกิจทิศทางและกลยุ่ทธ์การดำำาเน่ิน่งาน่ ม่ระบบการติิดำติามและวัดำผิลการบริหารงาน่ 
ของผิู้บริหารท่�ม่ประสิทธิภาพั และเป็น่อิสระจากฝ่่าย่จัดำการ รับผิิดำชอบติ่อผิลของการปฏิิบัติิหน่้าท่�
ของติน่ติามหลักการกำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่ใน่เร่�องติ่าง ๆ ดำังน่่�

5.1 รายการท่�อาจำม่ความขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์
(1) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ กำาหน่ดำน่โย่บาย่และแน่วปฏิิบัติิใน่การพั่จารณาราย่การท่�ม่หร่อ

อาจม่ค์วามขัดำแย่้งทางผิลประโย่ชน่์ (Conflict of Interest) ระหว่างผิู้ถืือหุ้น่ กรรมการ 
บริษััทฯ ผิู้บริหาร และบุค์ค์ลท่�อาจม่ค์วามขัดำแย่้งอื�น่ ๆ ทั�งทางติรงและทางอ้อมใน่กรณ่
การทำาราย่การท่�เก่�ย่วโย่งกัน่ซึ่ึ�งอยู่่ภาย่ใต้ิอำาน่าจอนุ่มติัิของผู้ิถือืหุ้น่ให้ผิา่น่การกลั�น่กรอง 
จากค์ณะกรรมการติรวจสอบ เพั่�อใหเ้ชื�อมั�น่ไดำ้วา่ การเขา้ทำาราย่การดำังกล่าวเป็น่ธรรม 
ม่ค์วามสมเหติสุมผิล และเปน็่ประโย่ชน่ต์ิอ่ผิูถ้ือืหุ้น่และเปน็่ไปติามกฎหมาย่และขอ้กำาหน่ดำ
ของ ก.ล.ติ.

(2) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ดำูแลให้ม่การปฏิิบัติิติามขั�น่ติอน่ท่�กำาหน่ดำดำ้วย่ค์วามรอบค์อบ
ภาย่ใน่หลักการของเหตุิผิลและค์วามเป็น่อิสระติ่อกัน่ ม่กระบวน่การท่�โปร่งใสใน่การ
อนุ่มัติเิขา้ทำาราย่การ และค์ำาน่ึงถืึงผิลประโย่ชน่์สงูสุดำของบริษััทฯ อย่า่งค์รบถื้วน่ถืูกติ้อง
ติามหลักเกณฑ์์ของ ก.ล.ติ.

(3) ผู้ิมส่ว่น่ไดำเ้ส่ย่จะไมม่่สว่น่รว่มติดัำสนิ่ใจใน่การพัจ่ารณาเขา้ทำาราย่การ โดำย่ใน่การประชมุ
ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ทุกค์รั�ง ประธาน่กรรมการบริษััทฯ จะเป็น่ผู้ิแจ้งติ่อท่�ประชุม 
ขอค์วามร่วมมือให้กรรมการบริษััทฯ ปฏิิบัติิติามน่โย่บาย่ใน่การพ่ัจารณาราย่การ 
ท่�อาจม่ค์วามขัดำแย่้งทางผิลประโย่ชน่์ โดำย่ให้กรรมการบริษััทฯ แจ้งติ่อท่�ประชุม เพั่�องดำ
ออกเส่ย่ง หร่องดำให้ค์วามเห็น่ หร่อออกจากท่�ประชุมใน่ระเบ่ย่บวาระท่�ม่ค์วามเก่�ย่วข้อง
หร่อม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่

(4) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ กำากับดำูแลให้ม่การเปิดำเผิย่ข้อมูลราย่การท่�อาจม่ค์วามขัดำแย่้ง
ทางผิลประโย่ชน่์อย่่างถืูกติ้องค์รบถื้วน่ ใน่แบบ 56-1 One Report 

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่24



5.2 การบริหารความเสัี�ยง
(1) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ มุ่งมั�น่ท่�จะสร้างมูลค์่าเพั่�มและค์วามมั�น่ค์งให้แก่กิจการอย่่าง

ยั่�งย่ืน่ โดำย่สอดำค์ล้องกับหลักการกำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่ ดำ้วย่การกำาหน่ดำน่โย่บาย่และ
เสน่อแน่ะแน่วทางใน่การบริหารค์วามเส่�ย่ง รวมทั�งจัดำให้ม่ระบบบริหารค์วามเส่�ย่ง 
ท่�ม่ประสิทธิภาพัและประสิทธิผิลเพั่�อสามารถืบริหารจัดำการค์วามเส่�ย่งท่�สำาค์ัญติ่าง ๆ 
ของบริษััทฯ ให้อยู่่ใน่ระดำับท่�ย่อมรับไดำ้

(2) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ สอบทาน่ให้ม่การปฏิิบัติิติามกรอบการบริหารค์วามเส่�ย่งทั�วทั�ง
องค์์กร พัร้อมทั�งให้ค์ำาแน่ะน่ำาใน่การบริหารค์วามเส่�ย่งท่�สำาค์ัญ สอบทาน่การราย่งาน่
การบริหารค์วามเส่�ย่ง และติิดำติามค์วามเส่�ย่งท่�สำาค์ัญ เพั่�อให้มั�น่ใจว่าม่การจัดำการ 
ค์วามเส่�ย่งท่�เพัีย่งพัอและเหมาะสม

5.3 ระบบควบค่มภายในและต่รวจำสัอบภายใน
(1) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ ให้ค์วามสำาค์ัญและจัดำให้ม่ระบบการค์วบค์ุมภาย่ใน่ เพั่�อให้เกิดำ

ค์วามมั�น่ใจอย่่างสมเหติุสมผิลติ่อประสิทธิภาพัและประสิทธิผิลของการดำำาเน่ิน่งาน่  
และค์วามเชื�อถืือไดำ้ของราย่งาน่ทางการเงิน่ และการปฏิิบัติิติามกฎ ระเบ่ย่บ และน่โย่บาย่  
รวมถืึงเร่�องการติ่อต้ิาน่การทุจริติค์อร์รัปชัน่ โดำย่จัดำติั�งหน่่วย่งาน่ติรวจสอบภาย่ใน่
ซึ่ึ�งม่ค์วามเป็น่อิสระใน่การปฏิิบัติิหน่้าท่� ทำาหน้่าท่�รับผิิดำชอบติรวจสอบค์วามเพัีย่งพัอ 
และค์วามม่ประสิทธิภาพัของระบบค์วบคุ์มภาย่ใน่ของกิจกรรมต่ิาง ๆ ของบริษััทฯ  
เพั่�อราย่งาน่ติ่อค์ณะกรรมการติรวจสอบ และค์ณะกรรมการบริษััทฯ ติามลำาดำับ

(2) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ พ่ัจารณาทบทวน่ค์วามเหมาะสมและค์วามเพีัย่งพัอของระบบ
ค์วบคุ์มภาย่ใน่ทั�ง 5 องค์์ประกอบ ค์อื สภาพัแวดำล้อมการค์วบคุ์ม (Control Environment)  
การประเมนิ่ค์วามเส่�ย่ง (Risk Assessment) กจิกรรมการค์วบค์มุ (Control Activities) 
ขอ้มูลสารสน่เทศและการส่�อสาร (Information and Communication) และการติิดำติาม 
(Monitoring) เปน็่ประจำาปีละ 1 ค์รั�ง เพั่�อใหมั้�น่ใจติอ่การบรรลวุตัิถืปุระสงค์แ์ละเปา้หมาย่
ของบริษััทฯ รวมทั�งการปรับปรุงระบบการค์วบค์ุมภาย่ใน่อย่่างติ่อเน่ื�อง

(3) ค์ณะกรรมการบริษััทฯ จดัำให้ม่ระบบท่�เป็น่ทางการและโปร่งใส ใน่การรักษัาค์วามสัมพันั่ธ์
กับผู้ิติรวจสอบภาย่น่อกและภาย่ใน่ โดำย่กำาหน่ดำให้ค์ณะกรรมการติรวจสอบสนั่บสนุ่น่
การปฏิิบัติิหน่้าท่�ติามค์วามรับผิิดำชอบของค์ณะกรรมการบริษััทฯ ใน่การสอบทาน่ 
การดำำาเนิ่น่การของบริษััทฯ และบริษััทใน่กลุ่ม เพ่ั�อสน่ับสนุ่น่ดำ้าน่การกำากับดำูแลกิจการ
ท่�มุ่งเน่้น่การพััฒน่าอย่่างย่ั�งย่ืน่ โดำย่เฉพัาะใน่ด้ำาน่กระบวน่การราย่งาน่ทางการเงิน่  
การค์วบค์ุมภาย่ใน่ การบริหารค์วามเส่�ย่ง การกำากับดูำแลกิจการท่�ดำ่ การปฏิิบัติิ 
ติามกฎหมาย่และข้อกำาหน่ดำท่�เก่�ย่วข้อง และการติรวจสอบภาย่ใน่

จำรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษััทฯ
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(4) ผู้ิสอบบัญช่จะต้ิองยื่น่ยั่น่ค์วามเป็น่อิสระของติน่ ติ่อค์ณะกรรมการติรวจสอบทุกปี 
รวมถึืงราย่งาน่วิธ่การต่ิาง ๆ ท่�ใช้อยู่่ใน่สำานั่กงาน่สอบบัญช่ของติน่ เพ่ั�อให้ค์วามมั�น่ใจ 
ติ่อค์วามเป็น่อิสระของผิู้สอบบัญช่ภาย่น่อก

(5) ผู้ิสอบบัญช่ม่สิทธิท่�จะสอบทาน่ราย่งาน่ หร่อราย่งาน่ทางการเงิน่อื�น่ท่�ค์ณะกรรมการ 
บริษััทฯ ออกค์วบค์ูกั่บงบการเงิน่ท่�ติน่ได้ำติรวจสอบแล้ว และม่สิทธิท่�จะราย่งาน่ค์วามผิิดำปกติิ
ใน่ราย่งาน่ ซึ่ึ�งไม่สอดำค์ล้องกับงบการเงิน่ท่�ติน่ไดำ้ติรวจสอบแล้ว

(6) ค์่าธรรมเน่่ย่มสอบบัญช่ และค์่าธรรมเน่่ย่มอื�น่ท่�จ่าย่แก่ผู้ิสอบบัญช่ ม่การเปิดำเผิย่ไว้ใน่
แบบ 56-1 One Report เพั่�อเพั่�มค์วามโปร่งใสใน่ค์วามเป็น่อิสระของผิู้สอบบัญช่

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่26



จำรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษััทฯ
เพั่�อแสดำงถึืงค์วามมุ่งมั�น่ใน่การดำำาเนิ่น่ธุรกิจอย่่างโปร่งใส ม่ค์ุณธรรม และม่ค์วามรับผิิดำชอบติ่อ 
ผู้ิม่ส่วน่ได้ำเส่ย่ ค์ณะกรรมการบริษััทฯ จึงกำาหน่ดำจรรย่าบรรณเพ่ั�อกรรมการบริษััทฯ ใช้เป็น่แน่วทาง
ใน่การประพัฤติิปฏิิบัติิค์วบค์ู่ ไปกับน่โย่บาย่การกำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่และจรรย่าบรรณธุรกิจ ดำังน่่�

1. เป็น่ติัวแทน่ท่�ด่ำของผู้ิถืือหุ้น่ทุกกลุ่ม ให้ผิลติอบแทน่ท่�เหมาะสมอย่่างต่ิอเนื่�อง บริหารงาน่อย่่าง 
เติ็มค์วามสามารถื โดำย่ค์ำาน่ึงถืึงประโย่ชน่์สูงสุดำของบริษััทฯ และการเจริญเติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน่

2. ปฏิบิตัิหิน่า้ท่�ให้เปน็่ไปติามกฎหมาย่ กฎ ระเบ่ย่บท่�เก่�ย่วขอ้ง ขอ้บังคั์บบรษัิัทฯ และมติทิ่�ประชุมผู้ิถือืหุ้น่

3. ระมดัำระวงัใน่การใชส้่�อ่สงัค์มออน่ไลน่ห์รอ่อเ่มลของบรษิัทัฯ ใน่การเผิย่แพัร ่ขอ้มูลูหรอ่แสดำงค์วามเหน็่ 
ใหเ้ปน็่การแสดำงค์วามเห็น่ใน่เชิงสรา้งสรรค์ ์เหมาะสม ติามหลักกฎหมาย่ จริย่ธรรม และเป็น่ประโย่ชน์่
ติ่อสังค์มโดำย่รวม เพั่�่อรักษัาชื�่อเส่ย่งและภาพัลักษัณ์ของบริษััทฯ และบริษััทใน่กลุ่ม

4. บริหารงาน่ดำ้วย่ค์วามซึ่ื�อสัติย่์สุจริติ และระมัดำระวัง โดำย่ไม่ฝ่ักใฝ่่การเมืองและวางติัวเป็น่กลาง 
อย่่างเค์ร่งค์รัดำ รวมทั�งม่ค์วามเป็น่อิสระทั�งใน่ดำ้าน่การติัดำสิน่ใจและการกระทำา โดำย่ไม่สร้างข้อผิูกมัดำ
ท่�อาจขัดำแย่้งกับการปฏิิบัติิหน่้าท่�ของติน่ใน่ภาย่หลัง

5. ให้อำาน่าจผู้ิบริหารใน่การดำำาเนิ่น่งาน่ประจำาวัน่ของบริษััทฯ อย่่างเต็ิมท่� โดำย่ไม่เข้าไปช่�น่ำาการดำำาเน่นิ่งาน่ 
ดำังกล่าวโดำย่ไม่ม่เหติุผิลสมค์วร

6. ไมค่์วรมส่ว่น่ไดำเ้ส่ย่ใน่กจิการท่�เปน็่ธรุกจิเก่�ย่วขอ้งกบับรษัิัทฯ / กลุม่บรษัิัทฯ หรอ่ใน่กจิการท่�ม่ลกัษัณะ
เป็น่การแข่งขัน่กับบริษััทฯ/กลุ่มบริษััทฯ ไม่ว่าโดำย่ทางติรงหร่อทางอ้อม ใน่กรณ่ท่�กรรมการบริษััทฯ  
หร่อบุค์ค์ลท่�เก่�ย่วข้องกับกรรมการบริษััทฯ ม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่ท่�เก่�ย่วข้องกับบริษััทฯ / กลุ่มบริษััทฯ  
ให้ราย่งาน่การม่ส่วน่ไดำ้เส่ย่ดำังกล่าวติามท่�กฎหมาย่กำาหน่ดำ

7. หล่กเล่�ย่งค์วามขัดำแย่้งผิลประโย่ชน่์ส่วน่ติน่ติ่อผิลประโย่ชน่์ของบริษััทฯ และบริษััทใน่กลุ่ม เพั่�อให ้
การบริหารงาน่เป็น่ไปอย่่างเติ็มท่�และม่ประสิทธิภาพั

8. ไม่แสวงหาผิลประโย่ชน่์อัน่มิชอบจากการปฏิิบัติิงาน่ให้แก่ติน่เองและบุค์ค์ลท่�เก่�ย่วข้อง ไม่ว่าทางติรง
หร่อทางอ้อม

9. ไม่กระทำาการใดำ ๆ ท่�อาจม่ผิลให้เกิดำการบั�น่ทอน่ผิลประโย่ชน่์ของบริษััทฯ หร่อเป็น่การเอื�อประโย่ชน่์
ให้บุค์ค์ลหร่อน่ิติิบุค์ค์ลอื�น่

10. มุ่งมั�น่ท่�จะป้องกัน่และขจดัำการกระทำาท่�ส่อไปใน่ทางทุจริติทุกประเภท โดำย่ถือืเป็น่เร่�องท่�ต้ิองดำำาเน่นิ่การ
อย่่างรวดำเร็วและเดำ็ดำขาดำ เพั่�อสร้างค์่าน่ิย่มและภาพัลักษัณ์ท่�ด่ำของบริษััทฯ อ่กทั�งติ้องปฏิิบัติิติาม
น่โย่บาย่ และแน่วปฏิิบัติิใน่การติ่อติ้าน่ทุจริติ ค์อร์รัปชัน่ ของบริษััทฯ อย่่างเค์ร่งค์รัดำ

11. ย่ดึำถือืและปฏิบิติัิติามน่โย่บาย่การกำากับดำแูลกจิการท่�ดำ ่และน่ำามาใช้ใน่การปฏิบิติัิหน่า้ท่� รวมทั�งเปน็่ผู้ิน่ำา 
ใน่เร่�องจริย่ธรรม เป็น่ตัิวอย่่างใน่การปฏิบัิติิงาน่ติามน่โย่บาย่การกำากับดูำแลกิจการท่�ดำแ่ละจรรย่าบรรณ 
ธุรกิจของกลุ่มบริษััทฯ

ทั�งน่่� กรรมการบริษััทฯ ท่�เจติน่าฝ่่าฝื่น่ ไม่ปฏิิบัติิติามจรรย่าบรรณของค์ณะกรรมการบริษััทฯ รวมถึืง
น่โย่บาย่และแน่วปฏิิบัติิใน่การติ่อติ้าน่ทุจริติ ค์อร์รัปชัน่ อาจถืูกพั่จารณาโทษัโดำย่ค์ณะกรรมการบริษััทฯ 
ติามฐาน่ค์วามผิิดำและผิลกระทบท่�เกิดำขึ�น่

ภาคผู้นวก
การต่�อต่�านคอร์รัปชัน

การกำากับด้แลกิจำการท่�ด่
จำรรยาบรรณ

ธ่รกิจำ
สัารบัญ
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ส่่วนที่่� 2 จรรยาบรรณธุุรกิิจ
หลัักิกิารดำเนินธุุรกิิจ  
แลัะกิารปฏิิบัติิติามจรรยาบรรณธุุรกิิจ

1.	 การเคารพและปฏิิบััติิติามกฎหมาย	ระเบัียบั	ข้้อบัังคับัที่ี�เกี�ยวข้้อง	 
	 และการเคารพวัฒนธรรมที่ี�แติกติ่าง

2.	 การติ่อติ้านทีุ่จริติคอร์รัปชััน

3.	 การมีส่่วนได้้เส่ีย	และความข้ัด้แย้งที่างผลประโยชัน์

4.	 การใชั้ข้้อมูลภายใน	และการรักษาข้้อมูลอันเป็นความลับั

4.1 การซื้้�อขายหลัักทรัพย์ของบริษััทฯ โดยใช้้ข้อมููลัภายใน

4.2 การรักษัาข้อมููลัอันเป็็นความูลัับ

4.2.1 การรักษัาความูลัับ

4.2.2 การให้ข้อมููลัข่าวสาร แลัะการแสดงความูคิดเห็น 
แก่บุคคลัภายนอก

4.3 การดูแลัรักษัาข้อมููลัส่วนบุคคลั

5.	 การควบัคุมภายใน	/	การติรวจส่อบัภายใน	/	การบัริหารความเส่ี�ยง 
	 และรายงานที่างบััญชัี	/	การเงิน

5.1 การควบคุมูภายใน / ตรวจสอบภายใน / การบริหารความูเส่�ยง

5.2 รายงานทางบัญชี้ / การเงิน

6.	 การรับัและการให้ข้องข้วัญ	ที่รัพย์ส่ิน	หรือประโยชัน์อ่�นใด้

7.	 การจัด้หาและการปฏิิบััติิติ่อคู่ค้า

8.	 ที่รัพย์ส่ินที่างปัญญา	การใชั้เที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศ	และการส่่�อส่าร

8.1 ทรัพย์สินทางป็ัญญา

8.2 การใช้้เทคโนโลัยีสารสนเทศแลัะการส่�อสาร 
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ส่ารบัญ



การติ่อติ้านคอร์รัปชััน
การกำากับัดู้แลกิจการที่�ด้ี

ส่ารบัญ
ภาคผนวก

จรรยาบัรรณ
ธุรกิจ

9.	 ส่ิที่ธิและความเป็นกลางที่างการเม่อง

10.	 จรรยาบัรรณข้องพนักงาน

11.	 การเคารพส่ิที่ธิมนุษยชันส่ากล

12.	 การรับัแจ้งเหติุ	/	ข้้อร้องเรียน	/	ข้้อเส่นอแนะ	/	ชั่องที่างการแจ้งเบัาะแส่ 
	 ทีี่�ก่อให้เกิด้ความเส่ียหายแก่บัริษัที่ฯ	และการคุ้มครองส่ิที่ธิข้องผู้แจ้งเบัาะแส่

13.	 ความรับัผิด้ชัอบัติ่อผู้มีส่่วนได้้เส่ีย

13.1 การป็ฏิิบัติต่อผูู้้ถ้ือหุ้น

13.2 การป็ฏิิบัติต่อลูักค้า

13.3 การป็ฏิิบัติต่อคู่ค้า

13.4 การป็ฏิิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

13.5 การป็ฏิิบัติต่อเจ้าหนี�

13.6 การป็ฏิิบัติต่อภาครัฐ

13.7 การป็ฏิิบัติต่อพนักงาน

13.8 การป็ฏิิบัติต่อชุ้มูช้น สังคมู แลัะสิ�งแวดลั้อมู

13.9 การให้ความูสำาคัญต่อคุณภาพ ความูมัู�นคง ความูป็ลัอดภัย  
อาช้ีวอนามูัย สิ�งแวดลั้อมู แลัะความูต่อเน้�องทางธุุรกิจ

14.	 การส่นับัส่นุนการแข้่งข้ันอย่างเป็นธรรม	

15.	 การป้องกันและปราบัปรามการฟอกเงินและการติ่อติ้านการส่นับัส่นุน	 
	 ที่างการเงินแก่การก่อการร้าย	

16.	 แนวปฏิิบััติิเกี�ยวกับัการชัด้เชัยกรณีผู้มีส่่วนได้้เส่ียได้้รับัความเส่ียหาย 
	 จากการละเมิด้ส่ิที่ธิ	

จรรยาบรรณของนักิลังทีุ่นส่ัมพัันธุ์

จรรยาบรรณในกิารดำเนินธุุรกิิจ 
ของผู้้�ผู้ลัิติ / จัดหาส่ินค้�า วัติถุุดิบ แลัะกิารบริกิาร

กิารรับข�อร�องเร่ยนเกิ่�ยวกิับจรรยาบรรณธุุรกิิจ

นโยบายแลัะแนวที่างกิารปฏิิบัติิในกิารต่ิอติ�านทุี่จรติิ  
ค้อร์รัปชััน
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หลักการด้ำาเนินธุรกิจ	และการปฏิิบััติิติามจรรยาบัรรณธุรกิจ

1 2 3 4 5
การกระทำำานั้้�นั้

ขั้ดต่่อกฎหมาย 
หรือไม่

การกระทำำานั้้�นั้ 
ขั้ดต่่อนั้โยบายและ
วั้ฒนั้ธรรมองค์์กร
ขัองกล่่มบริษั้ทำฯ  

หรือไม่

การกระทำำานั้้�นั้ 
เป็็นั้ทำ่�ยอมร้บ 
และสามารถ 

เป็ิดเผยต่่อส้งค์ม 
ได้หรือไม่

การกระทำำานั้้�นั้ 
ทำำาให้เกิดค์วัาม

เส่�อมเสียชื่่�อเสียง
และภาพล้กษัณ์์ 
ขัองกล่่มบริษั้ทำฯ  

หรือไม่

การกระทำำาน้ั้�นั้ 
ส่งผลเสียต่่อ 
ผ้้ม่ส่วันั้ได้เสีย 

ขัองกล่่มบริษั้ทำฯ  
อย่างร้ายแรง 

หรือไม่
..ใช�หร�อไม�?

?
?

!

?!

ภาคผนวก
การติ่อติ้านคอร์รัปชััน

การกำากับัดู้แลกิจการที่�ด้ี
ส่ารบัญ

จรรยาบัรรณ
ธุรกิจ

หลักการด้ำาเนินธุรกิจ	 
และการปฏิิบััติิติามจรรยาบัรรณธุรกิจ
กลุั่มูบริษััท โกลับอลักรีนเคมูิคอลั มูีเจตนารมูณ์ในการดำาเนินธุุรกิจตามูหลัักการกำากับดูแลักิจการที�
ดี แลัะมูีความูมุู่งมัู�นที�จะส่งเสริมูให้กลุั่มูบริษััทฯ เป็็นองค์กรที�มีูป็ระสิทธุิภาพ โดยยึดมัู�นการดำาเนินงาน 
ดว้ยความูโป็รง่ใส มูคุีณธุรรมู มูคีวามูรบัผู้ดิช้อบตอ่ผูู้ถ้ือ้หุน้แลัะผูู้มู้สีว่นไดเ้สย่ที�เกี�ยวขอ้ง อนัป็ระกอบดว้ย  
ลัูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี� ภาครัฐ พนักงาน รวมูถึืงชุ้มูช้นสังคมูแลัะสิ�งแวดลั้อมูโดยรวมู 
เป็็นสำาคัญ

จรรยาบรรณธุุรกิจของกลุั่มูบริษััทฯ จึงเป็็นการป็ระมูวลัแนวป็ฏิิบัติที�ดีในเร่�องต่าง ๆ  ที�กำาหนดขอบเขต
การป็ระพฤติป็ฏิิบัติที�เป็็นมูาตรฐาน ภายใต้กรอบจริยธุรรมูคุณธุรรมูแลัะความูซื้้�อสัตย์ โดยคาดหวังให้
บุคลัากรทุกระดับของกลุั่มูบริษััทฯ ให้ความูสำาคัญแลัะยึดถื้อเป็็นหน้าที�ด้วยความูรับผู้ิดช้อบที�จะต้อง 
รับทราบ ทำาความูเข้าใจ ยึดมัู�น แลัะจะต้องไมู่ลัะเลัยการป็ระพฤติป็ฏิิบัติตามูอย่างเคร่งครัด มูิใช้่การ
ป็ฏิิบัติตามูความูสมูัครใจแลัะไมู่สามูารถือ้างได้ว่าไมู่ทราบ หากพบว่ามูีการลัะเมิูดต่อหลัักการที�กำาหนด
ขึ�นนี� แลัะผู้ลัการสอบสวนอย่างเป็็นธุรรมูป็รากฏิว่าเป็็นจริง พนักงานจะได้รับการพิจารณาลังโทษั 
ทางวนิยั แลัะ/หรอ่ทางกฎหมูายตามูความูเหมูาะสมู เพ่�อใหก้ารดำาเนนิธุุรกิจบรรลุัวสิยัทัศนแ์ลัะสะทอ้นถืงึ 
คุณค่าแลัะวัฒนธุรรมูองค์กร ให้เป็็นองค์กรที�มีูการเจริญเติบโตอย่างยั�งย้น

ทั�งนี� ให้ถือ้เป็็นหน้าที�ของผูู้้บังคับบญัช้าในการสอดส่องดแูลัรับผู้ดิช้อบแลัะให้คำาแนะนำาแก่ผูู้้ใต้บงัคับบญัช้า
ของตน เพ่�อให้รบัทราบเข้าใจแลัะป็ฏิบิตังิานตามูจรรยาบรรณธุุรกจิที�ได้กำาหนดไว้นี�อย่างจริงจงั นอกจากนี� 
ในกรณีที�มูีข้อสงสัยหร่อป็ระสบป็ัญหาในการตัดสินใจหร่อป็ฏิิบัติตามูจรรยาบรรณที�ไมู่ได้กำาหนดไว้  
ขอให้ใช้ด้ลุัยพนิจิเบ้�องตน้โดยการตั�งคำาถืามูเกี�ยวกบัการกระทำานั�นกบัตนเองกอ่นยตุกิารดำาเนนิการดงันี�

หร่อสอบถืามูผูู้้บังคับบัญช้าตามูลัำาดับช้ั�น ซึื้�งมีูหน้าที�ให้คำาแนะนำาในขั�นต้นหร่อสอบถืามูโดยตรงไป็ยัง 
หน่วยงานที�รับผู้ิดช้อบในเร่�องนั�น ๆ หร่อหน่วยงานติรวจส่อบัภายใน หร่อหน่วยงานที่รัพยากร 
มนุษย์และงานส่นับัส่นุนองค์กร หร่อหน่วยงานกิจการองค์กรและเลข้านุการบัริษัที่ บริษััท โกลับอลั
กรีนเคมูิคอลั จำากัด (มูหาช้น)
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1
จรรยาบัรรณธุรกิจ	 
กลุ่มบัริษัที่	โกลบัอลกรีนเคมิคอล

การเคารพและปฏิิบััติิติามกฎหมาย	ข้้อบัังคับั	ระเบัียบัที่ี�เกี�ยวข้้อง	 
และการเคารพวัฒนธรรมที่ี�แติกติ่าง

กลุั่มูบริษััทฯ ให้ความูสำาคัญกับการเคารพวัฒนธุรรมูที�แตกต่าง แลัะป็ฏิิบัติตามูกฎหมูาย ข้อบังคับ  
แลัะระเบียบที�เกี�ยวข้องในทุกที�ที�เข้าไป็ดำาเนินธุุรกิจ พนักงานของกลุั่มูบริษััทฯ จึงต้องเคารพกฎหมูาย  
ไมู่ฝ่่าฝ่ืนแลัะป็ระพฤติป็ฏิิบัติหน้าที�ตามูแนวป็ฏิิบัติที�ดี ดังนี�

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1 ป็ฏิิบัติตามูระเบียบ คำาสั�ง ป็ระกาศ แลัะข้อบังคับที�ออกโดยกลุั่มูบริษััทฯ

2 ป็ฏิิบัติตามูหลัักเกณฑ์์ ข้อกำาหนด แลัะกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องแลัะบังคับใช้้ 
กับกลุั่มูบริษััทฯ

3 ต้องรับรู้แลัะเข้าใจถึืงภาระหน้าที�ความูรับผู้ิดช้อบในการป็ฏิิบัติตามูกฎหมูาย ข้อบังคับ แลัะระเบียบ
ที�เกี�ยวข้องกับการป็ฏิิบัติงาน

4 ทบทวนความูสอดคลั้องของการป็ฏิิบัติตามูกฎหมูาย ข้อบังคับ แลัะระเบียบที�เกี�ยวข้อง แลัะ 
ให้ความูร่วมูมู้อส่งเสริมูสนับสนุน รวมูถืึงดูแลัให้มีูการป็ฏิิบัติตามูอย่างสมูำ�าเสมูอ

5 ศึกษัา ทำาความูเข้าใจ แลัะป็ฏิิบัติตามูกฎหมูาย ระเบียบ ข้อบังคับของป็ระเทศที�เข้าไป็ลังทุน ดำาเนิน
ธุุรกิจ ตลัอดจนเคารพขนบธุรรมูเนียมูจารีตป็ระเพณีแลัะวัฒนธุรรมูอันดีงามูของท้องถืิ�นนั�น ๆ  
หากพบว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หร่อขั�นตอนการป็ฏิิบัติงาน รวมูถืึงขนบธุรรมูเนียมู ป็ระเพณี  
แลัะวัฒนธุรรมูของท้องถืิ�นนั�นแตกต่างจากการป็ระพฤติป็ฏิิบัติของกลัุ่มูบริษััทฯ ให้ป็รึกษัา 
หน่วยงานที�เกี�ยวข้องก่อนดำาเนินการใด ๆ

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่32
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ภาคผนวก
การติ่อติ้านคอร์รัปชััน

การกำากับัดู้แลกิจการที่�ด้ี
ส่ารบัญ

จรรยาบัรรณ
ธุรกิจ

กลุั่มูบริษััทฯ ถ้ือเป็็นนโยบายสำาคัญในการดำาเนิน
ธุุรกิจที�คำานึงถืึงป็ระโยช้น์ของกลุั่มูบริษััทฯ แลัะ 
ผูู้้มูีส่วนได้เส่ยโดยรวมู จึงได้กำาหนดแนวป็ฏิิบัติ
ที�ดีเพ่�อแสดงถึืงเจตนารมูณ์ในการดำาเนินธุุรกิจ 
อย่างโป็ร่งใสแลัะตรวจสอบได้  แลัะให้ยึดถื้อ
เป็็นหน้าที�ของกรรมูการบริษััทฯ ผูู้้บริหาร แลัะ 
บุคลัากรทุกระดับ รวมูถึืงผูู้้ที�เกี�ยวข้องแลัะผูู้้มีู
ความูสัมูพันธุ์จะต้องหลั่กเลั่�ยงการเข้าไป็มีูส่วน
ได้เส่ยหร่อเกี�ยวข้องกับการดำาเนินการในลัักษัณะ
ที�อาจก่อให้ เกิดการขัดแย้งทางผู้ลัป็ระโยช้น์  
อันจะส่งผู้ลัให้กลุั่มูบริษััทฯ เส่ยผู้ลัป็ระโยช้น์  
หร่อทำาให้การป็ฏิิบัติงานมูีป็ระสิทธุิภาพลัดลัง  

Say NO!!CORRUPTION

ในกรณทีี�ไมู่สามูารถืหล่ักเล่ั�ยงรายการดังกลั่าวได้ หน่วยงานผูู้้รับผู้ิดช้อบจะเข้าไป็ดูแลัการทำารายการ
นั�น ๆ ให้เป็็นไป็ด้วยความูโป็ร่งใส ชั้ดเจน เพ่�อป็ระโยช้น์สูงสุดของกลุั่มูบริษััทฯ

ทั�งนี� หากรายการใดเข้าหลัักเกณฑ์์รายการที�เกี�ยวโยงกันตามูป็ระกาศของ ก.ลั.ต. กลุั่มูบริษััทฯ  
ต้องป็ฏิิบัติตามูหลัักเกณฑ์์แลัะวิธีุการที�กำาหนดไว้ในป็ระกาศดังกลั่าวอย่างเคร่งครัด 

แนวทางในการป็ฏิิบัติหน้าที�หร่อดำาเนินกิจกรรมูใด ๆ ที�อาจก่อให้เกิดการมูีส่วนได้เส่ยหร่อเกิดความู 
ขัดแย้งทางผู้ลัป็ระโยช้น์กับกลุั่มูบริษััทฯ กำาหนดไว้ดังนี�

การติ่อติ้านทีุ่จริติคอร์รัปชััน
กลุั่มูบริษััท โกลับอลักรีนเคมิูคอลั สนับสนุนแลัะส่งเสริมูให้บุคลัากรทุระดับเห็นความูสำาคัญ  
แลัะมีูจิตสำานึกในการต่อต้านทุจริต รวมูทั�งจัดให้มูีระบบการควบคุมูภายในเพ่�อป็้องกันการทุจริต  
การกรรโช้ก แลัะการรับหร่อให้สินบนในทุกรูป็แบบในการดำาเนินการใดๆ ที�อาจมูีความูเส่�ยงต่อการ 
เกิดทุจริตแลัะคอร์รัป็ชั้น รวมูถืึงการฟอกเงิน เพ่�อป็้องกันมูิให้บริษััทฯ ถืูกใช้้เป็็นช้่องทาง หร่อเคร่�องมู้อ 
ในการยักยอก ถื่ายเท หร่อป็กป็ิดอำาพรางแหลั่งที�มูาของทรัพย์สินที�ไมู่ช้อบด้วยกฎหมูาย โดยบุคลัากร
ทุกระดับของบริษััทฯ แลัะบริษััทในกลุั่มูจะต้องป็ฏิิบัติหน้าที�ด้วยความูรอบคอบระมัูดระวัง อีกทั�ง  
กลุั่มูบริษััทฯ สนับสนุนแลัะส่งเสริมูให้บุคคลัใด ๆ ที�กระทำาการเพ่�อป็ระโยช้น์ของกลุั่มูบริษััทฯ อาทิ 
ลัูกค้า คู่ค้า พันธุมูิตรทางธุุรกิจ เห็นความูสำาคัญแลัะต้องป็ฏิิบัติตามูกฎหมูาย กฎ ระเบียบว่าด้วยเร่�อง 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัป็ช้ัน รวมูทั�งนโยบายแลัะแนวป็ฏิิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป็ช้ัน
ของกลุั่มูบริษััทฯ

การมีส่่วนได้้เส่ียและความขั้ด้แย้งที่างผลประโยชัน์
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แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1 หลั่กเลั่�ยงการกระทำาใด ๆ ที�จะทำาให้ตนมีูส่วน
ได้เส่ยหร่อขัดแย้งทางผู้ลัป็ระโยช้น์กับบรษิััทฯ  
ไมู่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผูู้้ที�เกี�ยวข้อง
ทางการค้าของกลุั่มูบริษััทฯ หร่อจากการ
ใช้้โอกาสหร่อข้อมููลัที� ได้รับรู้จากการเป็็น
พนักงานในการหาป็ระโยช้น์ส่วนตนแลัะการ 
ทำาธุุรกิจที�แข่งขันกับกลุั่มูบริษััทฯ หร่อการ
ทำางานอ้�นนอกเหน้อจากงานของกลุั่มูบริษััทฯ  
ซื้ึ�งส่งผู้ลักระทบต่องานในหน้าที�

2 ในกรณีที�พนักงานของบริษััทฯ หร่อบุคคลัที�มีู
ความูเกี�ยวข้องจำาเป็็นต้องเข้าทำาธุุรกรรมูกับ
กลัุ่มูบรษิััทฯ เพ่�อป็ระโยช้น์ของกลุั่มูบรษิััทฯ  
ให้ทำารายการนั�นเสมู้อนการทำารายการ 
กับบุคคลัภายนอก โดยมีูเง่�อนไขทางการค้า
ทั�วไป็ที�เสมู้อนกระทำากับคู่ค้าทั�วไป็

3 กระบวนการพิจารณาแลัะการเป็ิดเผู้ยข้อมููลั
การมูีส่วนได้เส่ยรายการที�เกี�ยวโยงกันหร่อ
ความูขัดแย้งทางผู้ลัป็ระโยช้น์จะต้องป็ฏิิบัติ
ตามูกฎหมูายแลัะหลัักเกณฑ์์ของ ก.ลั.ต. 
แลัะ ตลัาดหลัักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด 
แลัะรอบคอบ โดยกรรมูการบริษััทฯ ผูู้้บริหาร 
แลัะ/หรอ่พนกังานที�มูสีว่นไดเ้สย่หรอ่เกี�ยวขอ้ง
จะตอ้งไมูอ่ยูร่ว่มูในการพจิารณา หากในกรณี
ที�มูคีวามูจำาเป็น็ตอ้งใหบ้คุคลัดงักลัา่วเขา้ช้ี�แจง
ข้อมููลัรายลัะเอียดป็ระกอบการพิจารณาแลั้ว  
จะงดออกเส่ยงแลัะไมู่แสดงความูคิดเห็นใด ๆ  
ในการพิจารณาอนุมัูติการเข้าทำารายการ 
ดังกลั่าว เพ่�อความูเป็็นอิสระในการพิจารณา

4 การเขา้ทำารายการทางธุุรกิจจะต้องกระทำาการ 
ดว้ยความูซื้้�อสตัย์ สจุรติ มูเีหตุผู้ลัแลัะเป็็นอิสระ 
ภายใต้กรอบจริยธุรรมูที�ดี  แลัะคำานึงถึืง
ป็ระโยช้น์สูงสุดของบริษััทฯ

5 ใ น ก ร ณี ที� ไ ด้ ก ร ะ ทำา ก า ร ห ร่ อ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้
สถืานการณ์ที�สงสัยว่า หร่อผูู้ ้อ้�นเห็นว่าจะ 
ก่อให้เกิดความูขัดแย้งทางผู้ลัป็ระโยช้น์กับ 
กลุ่ัมูบริษััท จะต้องจดัทำารายงานเป็็นลัายลัักษัณ์ 
อักษัรเป็ิดเผู้ยรายการที�สงสัยดังกลั่าวตามู
แบบฟอร์มูที�กำาหนด (ภาคผู้นวกหน้า 107) 
โดยแจ้งต่อผูู้้บังคับบัญช้าตามูลัำาดับช้ั�น แลัะ
นำาส่งหน่วยงานกิจการองค์กรแลัะเลัขานุการ
บริษััท บริษััท โกลับอลักรีนเคมูิคอลั จำากัด  
(มูหาช้น) โดยทันที เพ่�อเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาว่ามูีความูขัดแย้งทางผู้ลัป็ระโยช้น์ 
กับกลุั่มูบริษััทฯ หร่อไมู่ แลัะควรดำาเนินการ
อย่างไร นอกจากนี� บริษััทฯ ยังให้ความูสำาคัญ 
ต่อการรายงาน ทั�งในกรณีที�มูแีลัะไมู่มูเีหตกุารณ์  
ซื้ึ� งอาจเป็็นการขัดแย้งทางผู้ลัป็ระโยช้น์  
โดยกำาหนดให้มูีการรายงานเป็็นป็ระจำาทุกป็ี  
เพ่�อสร้างความูเช้้�อมัู�นให้กับผูู้้ถื้อหุ้นแลัะ 
นักลังทุนในการแสดงให้เห็นถืึงเจตนารมูณ์ 
ในการดำาเนินธุุรกิจด้วยความูโป็ร่งใส

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่34
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ส่ารบัญ
จรรยาบัรรณ

ธุรกิจ

การใชั้ข้้อมูลภายในและการรักษาข้้อมูลอันเป็นความลับั

บริษััท โกลับอลักรีนเคมิูคอลั จำากัด (มูหาช้น) เป็็นบริษััทจดทะเบียนในตลัาดหลัักทรัพย์ฯ จึงถื้อเป็็น
นโยบายที�สำาคัญในการดำาเนินการให้เกิดความูเสมูอภาคแลัะยุติธุรรมูต่อผูู้้มูีส่วนได้เส่ยที�เกี�ยวข้อง  
รวมูทั�งผูู้้ถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมูกัน โดยข้อมููลัภายในหร่อข่าวสารอันมูีสาระสำาคัญต่อการ
เป็ลั่�ยนแป็ลังราคาหลัักทรัพย์ที�ยังไมู่เป็ิดเผู้ยสู่สาธุารณะถื้อเป็็นข้อมููลัภายในที�ใช้้ในการดำาเนินธุุรกิจ
แลัะถื้อเป็็นข้อมููลัลัับของกลุั่มูบริษััทฯ หากเป็ิดเผู้ยแลั้วย่อมูส่งผู้ลักระทบต่อกลุั่มูบริษััทฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งมูีผู้ลักระทบต่อมููลัค่าหุ้น ตลัอดจนภาพลัักษัณ์ของบริษััทฯ ดังนั�น กรรมูการ ผูู้้บริหาร  
แลัะพนักงานทุกระดับของกลุั่มูบริษััทฯ จึงต้องรักษัาข้อมููลัภายในไว้เป็็นความูลัับ แลัะต้องไมู่นำาข้อมููลั
ภายในที�ตนลั่วงรู้มูาจากการป็ฏิิบัติหน้าที�ของตนไป็บอกผูู้้อ้�นหร่อนำาข้อมููลัภายในไป็ใช้้แสวงหา 
กำาไรหร่อผู้ลัป็ระโยช้น์จากการซื้้�อขายหลัักทรัพย์ ในทางมิูช้อบหร่อทำาให้กลุั่มูบริษััทฯ เส่ยป็ระโยช้น์  
ไมู่ว่าทางตรงหร่อทางอ้อมู

4.1 การซื้่�อข้ายหลักที่รัพย์ข้องบัริษัที่โด้ยใชั้ข้้อมูลภายใน

พนักงานทุกระดับพึงป็ฏิิบัติตามูแนวป็ฏิิบัติที�ดีในการซื้้�อขายหลัักทรัพย์ โดยไมู่ใช้้ข้อมููลั
ภายในที�ยังไมู่เป็ิดเผู้ยต่อสาธุารณช้น เพ่�อความูเท่าเทียมูกันต่อผูู้้ถื้อหุ้นแลัะนักลังทุน 
ทุกราย แลัะเพ่�อป็้องกันการกระทำาผิู้ดของพนักงานซื้ึ�งรวมูถืึงครอบครัวแลัะผูู้้ที�เกี�ยวข้อง 
ทุกคน

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1 คณะกรรมูการแลัะผูู้้บริหารตามูนิยามูของ ก.ลั.ต. มูีหน้าที�รายงานการเป็ลั่�ยนแป็ลัง 
การถื้อหลัักทรัพย์ของบริษััทฯ ต่อเลัขานุการบริษััท ลั่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน  
ก่อนทำารายการ ตามูหลัักการกำากับดูแลักิจการที�ดี แลัะรายงานต่อ ก.ลั.ต. ผู้่านระบบ
อิเลั็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วันทำาการ นับแต่วันที�มูีการซื้้�อขายหร่อโอนหลัักทรัพย์นั�น  
ตามูเกณฑ์์ที� ก.ลั.ต. กำาหนด เพ่�อให้เลัขานุการบริษััทจัดทำาสรุป็รายงานต่อคณะ 
กรรมูการบริษััทฯ ในการป็ระชุ้มูแลัะเป็ิดเผู้ยในแบบ 56-1 One Report 
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2 คณะกรรมูการบริษััทฯ แลัะผูู้้บริหารตามูนิยามูของ ก.ลั.ต. ควรงดเว้นการซื้้�อขาย 
หลัักทรพัยข์องบรษิัทัฯ ในช้ว่ง 30 วนั กอ่นการป็ระกาศงบการเงนิตอ่ตลัาดหลัักทรพัยฯ์  
แลัะหลัังวันที�บริษััทฯ ได้เป็ิดเผู้ยงบการเงินอย่างน้อย 1 วัน สำาหรับงบไตรมูาส แลัะในช้่วง 
45 วนั กอ่นการป็ระกาศงบการเงนิตอ่ตลัาดหลัักทรพัยฯ์ แลัะหลัังวันที�บรษัิัทฯ ไดเ้ป็ดิเผู้ย 
งบการเงินอย่างน้อย 1 วัน สำาหรับงบป็ระจำาป็ี

3 ห้ามูพนักงานทุกระดับแลัะผูู้้เกี�ยวข้องใช้้ข้อมููลัภายใน เพ่�อป็ระโยช้น์ของตนในการซื้้�อขาย 
หร่อชั้กช้วนให้บุคคลัอ้�นซื้้�อหร่อขายหร่อเสนอซื้้�อหร่อเสนอขายหุ้นของบริษััทฯ  
ไมู่ว่าจะด้วยตนเองหร่อผู้่านนายหน้าในขณะที�ยังครอบครองข้อมููลัของกลุั่มูบริษััทฯ  
ที�ยงัไมูเ่ป็ดิเผู้ยตอ่สาธุารณช้น รวมูถึืงการใหข้อ้มููลัภายในที�ยงัไมูเ่ป็ดิเผู้ยตอ่สาธุารณช้น
แกบ่คุคลัอ้�น เพ่�อป็ระโยช้น์ในการซื้้�อขายหุน้ของบรษัิัทฯ โดยตลัาดหลัักทรัพยฯ์ ถ้ือวา่เป็น็ 
การซื้้�อขายหลัักทรัพย์เพ่�อเก็งกำาไรหร่อสร้างความูได้เป็รียบให้กับกลุั่มูใดกลุั่มูหนึ�ง

4.2 การรักษาข้้อมูลอันเป็นความลับั

เพ่�อความูโป็ร่งใสแลัะเท่าเทียมูกันในการใช้้ป็ระโยช้น์จากข้อมููลัของบริษััทฯ ที�ยังไมู่เป็ิดเผู้ย
ต่อสาธุารณะหร่ออาจมีูผู้ลักระทบต่อการดำาเนินธุุรกิจ หร่อผูู้้มูีส่วนได้เส่ย หร่อราคาหุ้น
ของบริษััทฯ จึงถื้อเป็็นความูรับผู้ิดช้อบของกรรมูการบริษััทฯ ผูู้้บริหาร พนักงาน ลัูกจ้าง  
แลัะผูู้้รับจ้างที�จะต้องป็ฏิิบัติตามูแนวป็ฏิิบัติที�ดีในการรักษัาความูลัับแลัะการให้ข่าวสาร 
แก่บุคคลัภายนอก

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

4.2.1 การรักษาความลับั

1 ต้องรักษัาความูลัับของข้อมููลัแลัะเอกสารที� ไมู่สามูารถืเป็ิดเผู้ย แลัะ/หร่อเป็็นความู
ลัับทางการค้า สูตรการป็ระดิษัฐ์คิดค้นต่าง ๆ ทรัพย์สินทางป็ัญญา ซื้ึ�งถื้อเป็็นสิทธิุ 
ของกลุั่มูบริษััทฯ ต่อบุคคลัภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แมู้หลัังพ้นจากตำาแหน่งหน้าที�
ไป็แลั้วอีกเป็็นเวลัา 2 ป็ี ระยะเวลัาดังกลั่าวไมู่รวมูถืึงกรณีข้อมููลัความูลัับที�ต้องเป็็นไป็
ตามูเง่�อนไขของสัญญารักษัาความูลัับที�กำาหนดให้ผูู้มู้หีน้าที�เกี�ยวข้องตามูสญัญาดงักล่ัาว
ต้องป็ฏิบัิตติามู

2 ไมู่ใช้้โอกาสหร่อข้อมููลัที� ได้จากการเป็็นกรรมูการบริษััทฯ ผูู้้บริหาร หร่อพนักงานใน 
การหาป็ระโยช้น์ส่วนตนแลัะในการทำาธุรุกจิที�แข่งขันกบักลุ่ัมูบริษััทฯ หร่อทำาธุรุกจิที�เกี�ยวเน้�อง

3 จัดทำาข้อมููลัแลัะเอกสารต่าง ๆ ของกลุั่มูบริษััทฯ ตามูภาระหน้าที�ความูรับผิู้ดช้อบ 
ด้วยความูสุจริตรอบคอบแลัะเป็็นไป็ตามูมูาตรฐานที�กำาหนด

4 ห้ามูมูิให้ป็ลัอมูแป็ลังข้อมููลัเอกสารหร่อรายงานของกลุั่มูบริษััทฯ ทั�งนี� ผูู้้ฝ่่าฝ่ืนจะต้อง 
ถืูกลังโทษัทางวินัย แลัะ/หร่อทางกฎหมูาย แลั้วแต่กรณี
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5 เพ่�อป็้องกันไมู่ให้ข้อมููลัอันเป็็นความูลัับถูืกเป็ิดเผู้ยโดยไมู่เจตนา จึงถื้อเป็็นหน้าที� 
ของเจา้ของขอ้มููลั หรอ่ผูู้ค้รอบครองขอ้มูลูัที�ยงัไมูเ่ป็ดิเผู้ยตอ่สาธุารณช้น จะตอ้งทราบถืงึ 
ขั�นตอนวิธีุการรักษัาความูป็ลัอดภัยของข้อมููลัแลัะป็ฏิิบัติตามู รวมูถึืงผูู้้บังคับบัญช้า 
จะต้องกำาชั้บผูู้้ที�เกี�ยวข้องให้ป็ฏิิบัติตามูขั�นตอนการรักษัาความูป็ลัอดภัยโดยเคร่งครัด

6 ข้อมููลัลัับทางการค้าหร่อเอกสารสำาคัญของกลุั่มูบริษััทฯ  ต้องได้รับการเก็บรักษัา 
แลัะป็กป็ดิมิูใหส้ญูหายหรอ่รั�วไหลั ดว้ยวธิุกีารควบคุมูที�ถืกูตอ้งแลัะเหมูาะสมูตามูแนวทาง
ป็ฏิิบัติกับข้อมููลั โดยกำาหนดตามูความูสำาคัญของข้อมููลั เช้่น ข้อมููลัที�เป็ิดเผู้ยได้ข้อมููลั
ป็กป็ิด ข้อมููลัลัับ หร่อข้อมููลัลัับมูาก

7 การใช้้ข้อมููลัภายในร่วมูกันในหน่วยงานหร่อในกลุั่มูบริษััทฯ ต้องอยู่ในกรอบหน้าที� 
แลัะความูรับผิู้ดช้อบที�ได้รับมูอบหมูายเท่านั�น

4.2.2 การให้ข้้อมูลข้่าวส่าร	และการแส่ด้งความคิด้เห็นแก่บัุคคลภายนอก

1 กรรมูการผูู้จ้ดัการ หรอ่หนว่ยงานที�ไดร้บัมูอบหมูายของบรษัิัทฯ จะเป็น็ผูู้้ใหค้วามูเหน็ช้อบ 
แลัะเผู้ยแพร่ข้อมููลัข่าวสารของบริษััทฯ แก่สาธุารณช้น

2 บริษััทฯ จะเป็ิดเผู้ยข้อมููลัที�สำาคัญต่อสาธุารณช้นอย่างถูืกต้อง โป็ร่งใส ทันเวลัาแลัะ 
เท่าเทียมูกัน

3 ต้องไมู่เป็ิดเผู้ยข้อมููลั หร่อแสดงความูคิดเห็นที�มีู หร่ออาจจะมีูผู้ลักระทบเชิ้งลับต่อ 
กลุั่มูบริษััทฯ แลัะผูู้้ที�เกี�ยวข้องแก่บุคคลัอ้�นใดภายนอกบริษััทฯ

4 กรณีถืกูถืามูหรอ่ขอใหเ้ป็ดิเผู้ยขอ้มูลูัที�ตนไมูมู่หีนา้ที�เป็ดิเผู้ยหรอ่ตอบคำาถืามู ขอใหป้็ฏิเิสธุ
การแสดงความูเห็นต่าง ๆ  ด้วยความูสุภาพ แลัะแนะนำาให้สอบถืามูจากหน่วยงานที�ได้รับ
มูอบหมูายแลัะรับผู้ิดช้อบในการเป็ิดเผู้ยข้อมููลัโดยตรง เพ่�อให้การให้ข้อมููลั/ความูเห็น 
ถืูกต้อง แลัะเป็็นไป็ในทิศทางเดียวกัน

5 หน่วยงานที�เป็็นช้่องทางกลัางในการเผู้ยแพร่ข้อมููลัข่าวสารของบริษััทฯ ค้อ หน่วยงาน
นักลังทุนสัมูพันธุ์แลัะบัญชี้บริหาร แลัะหน่วยงานเลัขานุการบริษััทแลัะกำากับดูแลักิจการ
โดยมูีหน่วยงานภายในที�เป็็นเจ้าของข้อมููลัเป็็นผูู้้ให้รายลัะเอียด

4.3 การดู้แลรักษาข้้อมูลส่่วนบัุคคล

ผูู้บ้รหิาร แลัะพนักงานของกลุัมู่บรษัิัทฯ ทกุคน มูหีนา้ที�ตอ้งตระหนักแลัะเขา้ใจถึืงความูสำาคญั
ของข้อมููลัส่วนบุคคลั รวมูถืึงต้องป็ฏิิบัติตามูกฎหมูาย นโยบาย ระเบียบ ข้อกำาหนด หร่อ 
แนวป็ฏิิบัติใด ๆ ของบริษััทฯ แลัะบริษััทในกลุั่มู แลัะองค์กรที�เกี�ยวข้องกับการคุ้มูครอง
ข้อมููลัส่วนบุคคลั อย่างเคร่งครัด ทั�งในเร่�องของการกำากับดูแลั แลัะการบริหารจัดการ
ข้อมููลัส่วนบุคคลั การเก็บรวบรวมู การใช้้แลัะการเป็ิดเผู้ยข้อมููลัส่วนบุคคลัที�อยู่ใน 
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การควบัคุมภายใน	/	การติรวจส่อบัภายใน	/	การบัริหารความเส่ี�ยง
และรายงานที่างบััญชัี	/	การเงิน

บริษััทฯ มุู่งมัู�นที�จะสร้างมููลัค่าเพิ�มูแลัะความูมัู�นคง 
ให้แก่กิจการอย่างยั�งย้น โดยสอดคลั้องกับ 
หลัักการกำากับดูแลักิจการที�ดี เพ่�อให้บรรลุัผู้ลั
สำาเร็จดังกลั่าว จึงกำาหนดเป็็นนโยบายให้ระบบ
การควบคมุูแลัะตรวจสอบภายในของกลุัมู่บรษัิัทฯ  
มูีป็ระสิทธุิภาพแลัะป็ระสิทธุิผู้ลั สอดคลั้องกับ
มูาตรฐานสากลัแลัะการบรหิารความูเส่�ยงใหอ้ยูใ่น 
ระดับที�เหมูาะสมู เพ่�อสามูารถืบริหารจัดการ
ความูเส่�ยงที�สำา คัญต่าง  ๆ ให้อยู่ ในระดับที� 
ยอมูรับได้  โดยไมู่ส่งผู้ลักระทบต่อการบรรลุั
วัตถืุป็ระสงค์ของกลุั่มูบริษััทฯ รวมูทั�งมีูระบบ
การติดตามูแลัะป็ระเมูินผู้ลัที�ดีมูีการสอบทานระบบงานอย่างสมูำ�าเสมูอ แลัะมูีการจัดทำารายงาน 
ทางบัญช้ีแลัะการเงินที�ถืูกต้องครบถื้วนน่าเช้้�อถ้ือ แลัะเป็็นไป็ตามูที�กฎหมูายกำาหนด เป็็นส่วนสำาคัญ 
ที�จะทำาให้ผูู้้ถ้ือหุ้นแลัะนักลังทุนมูีความูเช้้�อมัู�นต่อกลุั่มูบริษััทฯ

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

5.1 การควบัคุมภายใน	/	ติรวจส่อบัภายใน	/	การบัริหารความเส่ี�ยง

1 คณะกรรมการบัริษัที่ฯ	 /	 คณะกรรมการติรวจส่อบั	 /	 คณะกรรมการบัริหาร 
ความเส่ี�ยง: ต้องสอบทานระบบการควบคุมูภายใน การบริหารความูเส่�ยง แลัะรายงาน
ผู้ลัการสอบทานให้ผูู้้ถ้ือหุ้นทราบ 

2 ผู้บัริหารระด้ับัสู่ง: ต้องจัดระบบควบคุมูภายใน แลัะการบริหารความูเส่�ยงของกลุั่มู
บริษััทฯ รวมูถืึงป็ลัูกฝ่ังให้พนักงานมูีวินัย มูีความูรู้ความูเข้าใจมูีทัศนคติที�ดี แลัะให้ 
ความูร่วมูมู้อในการตรวจสอบแลัะควบคุมูภายใน

3 ผู้บัริหารระด้ับักลาง: ต้องจัดระบบการควบคุมูภายใน แลัะการบริหารความูเส่�ยง 
ที�เกี�ยวข้องกับงานที�รับผิู้ดช้อบ มูีการป็ระเมิูนผู้ลั ป็รับป็รุง สอบทาน แลัะป็ฏิิบัติตามู
ระบบที�วางไว้

5

ความูครอบครองดูแลัของกลุั่มูบริษััทฯ ตลัอดจนการเก็บรักษัาข้อมููลัส่วนบุคคลัดังกลั่าว 
ให้มูีความูมัู�นคงป็ลัอดภัย รวมูถืึงให้มีูกระบวนลับหร่อทำาลัายทิ�งซื้ึ�งข้อมููลัที� ไมู่จำาเป็็น 
ด้วยวิธุีการที�เหมูาะสมู เพ่�อเป็็นการป็้องกันผู้ลักระทบต่อกลัุ่มูบริษััทฯ คณะกรรมูการ  
ผูู้้บริหาร พนักงาน แลัะผูู้้มีูส่วนได้เส่ยที�เกี�ยวข้อง

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่38
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4 หน่วยงานติรวจส่อบัภายใน:

- ต้องรับผิู้ดช้อบการสอบทาน การป็ระเมิูนการควบคุมูภายใน สนับสนุนกระบวนการ
กำากับดูแลักิจการที�ดี การควบคุมูแลัะการบริหารความูเส่�ยง

- ต้องเสนอแนะมูาตรการควบคุมูที�เหมูาะสมูแลัะการดำาเนินการที�ช้่วยสร้างมููลัค่าเพิ�มู
แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ที�เหมูาะสมูกับสถืานการณ์ สภาพแวดลั้อมู แลัะป็ัจจัยความูเส่�ยง
ที�เป็ล่ั�ยนแป็ลังไป็

5 พนักงานทีุ่กระด้ับั: ต้องป็ฏิิบัติตามูกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั�งแลัะระบบควบคุมูภายใน 
รวมูทั�งการบริหารความูเส่�ยงที�ตัวเองรับผู้ิดช้อบของกลัุ่มูบริษััทฯ

6 จัดให้มูีการป็ระเมูินความูเส่�ยงที�อาจมูีในทุก ๆ  มูิติ ที�ครอบคลัุมูถืึงการป็ระเมูินความูเส่�ยง
ด้านคอร์รัป็ช้ันที�อาจเกิดขึ�นต่อบริษััทฯ แลัะจัดทำากรอบการควบคุมูภายในขององค์กร 
ซื้ึ�งมูีวัตถืุป็ระสงค์ครอบคลุัมูเร่�องการป็ระเมูินความูเส่�ยงด้านคอร์รัป็ชั้นในระดับ
กระบวนการ (Process Level) แลัะกำาหนดให้มีูกระบวนการป็ระเมิูนระบบการควบคุมู
ภายในของบริษััทฯ เป็็นป็ระจำา เพ่�อให้ความูมัู�นใจว่า บริษััทฯ มูีระบบการควบคุมูภายใน
ที�เพียงพอแลัะเหมูาะสมูกับการดำาเนินธุุรกิจ

5.2 รายงานที่างบััญชัี	/	การเงิน

1 มูีการจัดทำานโยบายการเงิน การบัญช้ี ภาษีั แลัะการงบป็ระมูาณของกลัุ่มูบริษััทฯ  
เพ่�อใช้้เป็็นมูาตรฐานเดียวกัน ซื้ึ�งจะทำาให้มูีการกำากับดูแลัที�ดี แลัะมูีการดำาเนินงาน 
อย่างมีูป็ระสิทธุิภาพ

2 การบันทึกรายการทางธุุรกิจของกลุ่ัมูบริษััทฯ จะต้องถูืกต้องครบถ้ืวนแลัะตรวจสอบได้  
โดยไมู่มูีข้อจำากัดหร่อข้อยกเว้นใด ๆ

3 การบันทึกรายการทางธุุรกิจจะต้องเป็็นไป็ตามูความูเป็็นจริงไมู่มูีการบิดเบ้อนหร่อสร้าง
รายการเท็จไมู่ว่าจะด้วยวัตถุืป็ระสงค์ใด ๆ ก็ตามู

4 การทำารายการทางธุุรกิจต้องสอดคลั้องแลัะเป็็นไป็ตามูระเบียบ/ข้อกำาหนดของบริษััทฯ  
รวมูทั�งมูีเอกสารหลัักฐานป็ระกอบการลังรายการทางธุุรกิจที�ถืูกต้องครบถ้ืวน 
เพียงพอ แลัะทันเวลัา เพ่�อให้การบันทกึรายการทางธุรุกิจเป็็นไป็โดยสมูบรูณ์ในระบบบัญช้ี
ของกลุั่มูบริษััทฯ

5 ควรตระหนกัวา่ ความูถูืกตอ้งของรายงานทางการบญัช้แีลัะการเงนิเป็น็ความูรบัผู้ดิช้อบ
รว่มูกันของคณะกรรมูการบรษิัทัฯ ผูู้บ้รหิาร แลัะพนักงานที�รบัผู้ดิช้อบงานบญัชี้/การเงนิ
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6 พนักงานทุกคนที�เป็็นผูู้้ทำารายการทางธุุรกิจมีูหน้าที�รับผิู้ดช้อบในการจัดเตรียมู แลัะ/
หร่อให้ข้อมููลัรายการทางธุุรกิจนั�น ๆ  แก่พนักงานที�มูีหน้าที�รับผู้ิดช้อบงานบัญช้ี/การเงิน

7 ป็ฏิิบัติตามูกฎหมูายระเบียบมูาตรฐานแลัะข้อกำาหนดที�เกี�ยวข้องทั�งในป็ระเทศ แลัะ/หร่อ
ต่างป็ระเทศ เพ่�อให้การจัดทำาบัญชี้ของกลุั่มูบริษััทฯ เป็็นไป็อย่างถูืกต้องแลัะสมูบูรณ์

8 ยึดหลัักความูซื้้�อสัตย์ ป็ราศจากอคติ เพ่�อให้การจัดเก็บบันทึกข้อมููลั ตลัอดจนการ 
จัดทำารายงานทางบัญช้ีแลัะการเงิน เป็็นไป็โดยสุจริต

การรับัและการให้ข้องข้วัญ	ที่รัพย์ส่ิน	หรือประโยชัน์อ่�นใด้6

บุคคลัากรของกลุั่มูบริษััทฯ ทุกคนพึงหลั่กเลั่�ยงการกระทำาที�อาจทำาให้มูีผู้ลัต่อการตัดสินใจในการ 
ป็ฏิิบัติงานด้วยความูลัำาเอียง หร่อก่อให้เกิดผู้ลัป็ระโยช้น์ที�ขัดกันต่อกลัุ่มูบริษััทฯ โดยบริษััทฯ ได้กำาหนด
นโยบายการงดรับแลัะให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หร่อป็ระโยช้น์อ้�นใด ซื้ึ�งหมูายความูรวมูถืึง การเลั่�ยง 
หร่อรับเลั่�ยง การเข้าร่วมูกิจกรรมู การเดินทางทั�งในแลัะต่างป็ระเทศ ซื้ึ�งรวมูถืงึค่าใช้้จ่ายที�เกี�ยวเน้�องจาก
การเดินทางที� ได้รับจากผูู้้มูีส่วนเกี�ยวข้องกับธุุรกิจของบริษััทฯ โดยวัตถืุป็ระสงค์ ให้การดำาเนินธุุรกิจ 
ของกลุั่มูบริษััทฯ มูีความูโป็ร่งใส ป็ราศจากการทุจริตคอร์รัป็ช้ัน แลัะก่อให้เกิดมูาตรฐานที�ดีในการ
ป็ฏิิบัติงาน

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1 พนักงานของกลุั่มูบริษััทฯ งดรับของขวัญ  
ทรัพย์สิน หร่อป็ระโยช้น์อ้�นใด ในทุกกรณี  
แลัะมีูหน้าที�แจ้งให้บุคคลัภายนอกทราบถืึง
นโยบายงดรับแลัะให้ของขวัญดังกลั่าวอย่าง
ทั�วถืึง

2 ในกรณีจำาเป็็นต้องรับแลัะไมู่อาจส่งค้นได้  
เช้่น ในเทศกาลัสำาคัญหร่อป็ระเพณีนิยมู  
อาจกระทำาได้ ในวิสัยอันควร โดยต้องไมู่ 
เรียกร้องหร่อรับ ไมู่ว่ากรณีใด ๆ ที�ผู้ิดไป็จาก 
ธุรรมูเนียมูป็ฏิิบัติ หร่อเกินความูเหมูาะสมู  
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แลัะเป็็นทรัพย์สินหร่อป็ระโยช้น์อันควรได้  
ตามูกฎหมูาย หร่อกฎ ข้อบังคบัที�ออกโดยอาศยั 
อำานาจตามูบทบัญญตัแิห่งกฎหมูาย ไมู่เป็็นการ 
รับทรัพย์สินอย่างผู้ิดกฎหมูาย แลัะต้องไมู่ใช้่
สิ�งผู้ิดกฎหมูาย รวมูถืึงเป็็นการรับจากการให้
ในลัักษัณะให้กับบุคคลัทั�วไป็ไมู่เฉพาะเจาะจง

3 การรับกรณีจำาเป็็นตามูข้อ 2. บุคคลัดังกลั่าว
มูีหน้าที�ต้องรายงานเกี�ยวกับการรับของขวัญ  
ทรัพยสิ์นหรอ่ป็ระโยช้นอ์้�นใดตอ่ผูู้บ้งัคบับญัช้า
ตามูลัำาดับช้ั�นเพ่�อรับทราบ ตามูแบบฟอร์มู 
ที�กำาหนด (ภาคผู้นวกหน้า 109)

4 ใ น ก ร ณี ที� ผูู้้ บั ง คั บ บั ญ ช้ า ต า มู ลัำา ดั บ ช้ั� น
พิจารณาแลั้วเห็นว่าไมู่สมูควรรับ ให้ส่งมูอบ
แก่หน่วยงานต้นสังกัด หร่อหน่วยงานกิจการ
องค์กรแลัะเลัขานุการบรษิััท หร่อหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หร่อหน่วยงานทรัพยากร
มูนุษัย์แลัะงานสนับสนุนองค์กร เพ่�อให้เป็็น
สิทธุิของบริษััทฯ

5 พนักงานของกลุั่มูบริษััทฯ ต้องไมู่ให้สินบน
หร่อผู้ลัป็ระโยช้น์ตอบแทนใดที�มูี ลัักษัณะ
คลั้ายคลัึงกันแก่พนักงานของกลุั่มูบริษััทฯ  
เองหร่อบุคคลัภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ�ง 
แกเ่จา้หนา้ที�ของรัฐ การใหข้องขวญั ทรัพยส์นิ  
หร่อป็ระโยช้น์อ้�นใดแก่เจ้าหน้าที�ของรัฐแลัะ
บุคคลัอ้�นใด ทั�งในป็ระเทศไทยแลัะต่างป็ระเทศ
ต้องให้แน่ใจว่า การให้นั�นไมู่ขัดต่อกฎหมูาย 
แลัะจารีตป็ระเพณีท้องถืิ�นโดยไมู่เป็็นการ
ฟ่่มูเฟือยในลัักษัณะที�เกินสมูควร

6 ห้ามูพนักงานทุกระดับ แลัะ/หร่อครอบครัว
เรียกร้องหร่อรับของขวัญ ทรัพย์สิน หร่อ
ป็ระโยช้น์อ้�นใดจากผูู้้รับเหมูา ผูู้้รับเหมูาช้่วง  
ลัูกค้า คู่ค้า ผูู้้ขาย ผูู้้ร่วมูทุน หร่อผูู้้ ที�มูี 
ส่วนเกี�ยวข้องกับธุุรกิจของกลุั่มูบริ ษััทฯ  
ไมู่ว่าในกรณีใดอันอาจมีูผู้ลัต่อการตัดสินใจ 
ในการป็ฏิิบัติงานด้วยความูลัำาเอียง หร่อ
ลัำาบากใจ หร่อเป็็นผู้ลัป็ระโยช้น์ที�ขัดกันได้

7 หนว่ยงานที�ตดิตอ่กบัผูู้ร้บัเหมูา ผูู้ร้บัเหมูาช้ว่ง  
ลัูกค้า คู่ค้า ผูู้้ขาย ผูู้้ร่วมูทุน หร่อผูู้้ที�มูีส่วน
เกี�ยวข้องกับธุุรกิจของกลุั่มูบริษััทฯ ต้องแจ้ง 
ให้ผูู้้เกี�ยวข้องดังกลั่าวได้ทราบถืึงนโยบาย 
นี�ด้วย

8 กลุั่มูบริษััทฯ จะได้แจ้งเต้อนให้มูีการรายงาน
เกี�ยวกับการรับของขวัญ ทรัพย์สินหร่อ
ป็ระโยช้น์อ้�นใดอย่างสมูำ�าเสมูอ แลัะจะแจ้งให้
ผูู้้รับเหมูา ผูู้้รับเหมูาช้่วง ลัูกค้า คู่ค้า ผูู้้ขาย  
ผูู้้ร่วมูทุน หร่อผูู้้ที�มูีส่วนเกี�ยวข้องกับธุุรกิจ
ของบริษััทฯ ให้ทราบเกี�ยวกับนโยบายนี�ด้วย
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การจัด้หาและการปฏิิบััติิติ่อคู่ค้า
การจัดหาเป็็นกระบวนการสำาคัญเพ่�อกำาหนดค่าใช้้จ่าย แลัะคุณภาพสินค้า แลัะบริการที�กลุั่มูบริษััทฯ 
จะนำามูาใช้้ในการดำาเนินกิจการ จึงจำาเป็็นต้องมีูขั�นตอนดำาเนินการที�ให้ป็ระโยช้น์สูงสุดแก่กลุั่มูบริษััทฯ  
ด้วยความูเป็็นธุรรมูสมูเหตุสมูผู้ลั โป็ร่งใส สามูารถืตรวจสอบ แลัะอธุิบายได้ นอกจากนี�ยังต้องให้ 
ความูสำาคัญกับคู่ค้าที�เอ้�อป็ระโยช้น์ต่อกัน แลัะเสริมูสร้างสัมูพันธุภาพในการทำางานที�ดีกับคู่ค้า 
บนพ่�นฐานของการให้เกียรติแลัะความูไว้วางใจซื้ึ�งกันแลัะกัน

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

7

1 จดัหาสินค้าแลัะบริการให้มูผีู้ลัดต่ีอกลุ่ัมูบริษััทฯ  
มูากที�สุด โดยต้องคำานึงถึืงความูต้องการ 
แลัะความูคุ้มูค่าทั�งคุณภาพ ราคา จำานวน  
เวลัาการให้บริการ ความูรวดเร็ว การจัดหา
ต้องดำาเนินการอย่างโป็ร่งใส ให้ข้อมููลัแก่คู่ค้า 
อย่างเท่าเทียมู ถืูกต้อง ช้ัดเจน ครบถ้ืวน 
ด้วยวิธุกีารที�เปิ็ดเผู้ย ไมู่มูอีคต ิ ไมู่เล่ัอกป็ฏิบิตัิ
ต่อคูค้่า สร้างการแข่งขันที�เป็็นธุรรมูระหว่างคูค้่า 
วิธุกีารจดัหา มูรีะบบ แลัะมูกีารควบคมุูที�รดักมุู
สอดคลั้องกับสถืานการณ์การเป็ลั่�ยนแป็ลัง
ทางธุุรกิจการค้า

2 หน่วยงานรับผิู้ดช้อบดำาเนินการจัดหาควรมีู 
การวางแผู้นจัดหาล่ัวงหน้าแลัะระบบการบริหาร 
การจัดหาที� ดี  เพ่�อหลั่กเลั่�ยงการจัดหา 
อย่างเร่งด่วนโดยไมู่มีูเหตุผู้ลัอันสมูควร

3 ไมูเ่อาเป็รยีบคูค่า้ โดยจะตอ้งคำานึงถืงึป็ระโยช้น์
แลัะความูเส่ยหายที�อาจเกิดขึ�นต่อช้้�อเส่ยง 
แลัะภาพพจน์ของกลุ่ัมูบริษััทฯ ในสายตาของ
บุคคลัภายนอก การเจรจาต่อรองต้องอยู่บน
พ่�นฐานของความูสัมูพันธุ์เช้ิงธุุรกิจแลัะเป็็น
ธุรรมูต่อทั�งสองฝ่่ายสามูารถืเป็ิดเผู้ยแลัะ
ตรวจสอบได้

4 รักษัาความูสัมูพันธุ์ กับคู่ค้าในเชิ้งธุุรกิจ 
ด้วยความูเสมูอภาค ไมู่เรียกร้องรับทรัพย์สิน
หรอ่ผู้ลัป็ระโยช้นอ์้�นใด ทั�งโดยตรงแลัะโดยออ้มู
จากคู่ค้า ควรรับฟังความูคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ใด ๆ  ที�คู่ค้าร้องเรียน หร่อแนะนำา เพ่�อป็รับป็รุง
แก้ ไขป็ัญหาที�เกิดขึ�นในการป็ฏิิบัติงาน

5 การเช้ิญคู่ค้าเพ่�อเสนอราคา จะต้องให้ข้อมููลั
ที�ถืูกต้องช้ัดเจน ครบถื้วน แก่คู ่ค้าทุกราย
ด้วยวิธุีการที�เป็ิดเผู้ยให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่าง
เท่าเทียมูกัน เพ่�อให้เกิดการแข่งขันที�เป็็นธุรรมู 
แลัะต้องรักษัาข้อมููลัต่าง ๆ  ที� ได้รับจากผูู้้เสนอ
ราคาหร่อผูู้้เข้าร่วมูป็ระกวดราคาแต่ลัะราย
ไว้เป็็นความูลัับ ไมู่เป็ิดเผู้ยให้รายอ้�นทราบ  
รวมูทั� งต้อง เ ก็บรักษัาเอกสารหลัักฐาน 
การเจรจาต่อรองการร่าง/จัดทำาสัญญา
แลัะการป็ฏิิบัติตามูสัญญาไว้เป็็นหลัักฐาน 
ตามูระยะเวลัาที�กำาหนด

6 สนับสนุนให้มูีการจัดหาพัสดุแลัะบริการจาก 
ผูู้ป้็ระกอบการที�เป็น็คนไทย หรอ่บรษิัทัในเครอ่  
บริษััทย่อย หร่อบริษััทร่วมูของกลุั่มูบริษััทฯ 
ตามูความูเหมูาะสมู โดยตอ้งคำานงึถืงึป็ระโยช้น์
สูงสุดของกลุั่มูบริษััทฯ แลัะความูเป็็นธุรรมู 
ต่อผูู้้มีูส่วนได้เส่ยเป็็นสำาคัญ

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่42



จรรยาบัรรณธุรกิจ	กลุ่มบัริษัที่	โกลบัอลกรีนเคมิคอล

ภาคผนวก
การติ่อติ้านคอร์รัปชััน

การกำากับัดู้แลกิจการที่�ด้ี
ส่ารบัญ

จรรยาบัรรณ
ธุรกิจ

7 สนับสนุนให้มูีการจัดหาพัสดุแลัะบริการจาก 
ผูู้ป้็ระกอบการที�ป็ฏิบิตัติามูกฎหมูายเคารพต่อ
หลัักสิทธิุมูนุษัยช้น ไมู่เข้าข่ายหร่อมีูป็ระโยช้น์ 
จากการใช้้แรงงานที�ขัดต่อกฎหมูายคำานึงถืึง 
นโยบาย คณุภาพ ความูมัู�นคง ความูป็ลัอดภยั  
อาช้ีวอนามูัย สิ�งแวดลั้อมู แลัะความูต่อเน้�อง 
ทางธุรุกิจของกลุัมู่บรษัิัทฯ  ทั�งนี�  ผูู้ป้็ระกอบการ 
ต้องจัดการให้พนักงานของตนทำางานใน
สภาพแวดลั้อมูที�ป็ลัอดภัยแลัะต้องเคารพ 
ในสิทธุิพ่�นฐานทางสังคมูของบคุคลั ตลัอดจน 
ดำาเนินธุุรกิจด้วยคุณธุรรมูจริยธุรรมูแลัะ 
ป็ฎบิตัติามูกฎหมูายอย่างเคร่งครดั ป็ราศจาก

ที่รัพย์ส่ินที่างปัญญา	การใชั้เที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศ	และการส่่�อส่าร
ทรัพย์สินทางป็ัญญา การใช้้เทคโนโลัยีสารสนเทศ แลัะการส่�อสารเป็็นป็ัจจัยสำาคัญที�ช้่วยส่งเสริมู 
การดำาเนินธุุรกิจแลัะเพิ�มูป็ระสิทธุิภาพการทำางาน ฉะนั�น จึงเป็็นความูรับผู้ิดช้อบร่วมูกันของพนักงาน
ทุกคน ที�จะต้องเคารพสิทธิุของเจ้าของทรัพย์สินทางป็ัญญา แลัะต้องใช้้เทคโนโลัยีสารสนเทศ  
แลัะการส่�อสารภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมูาย คำาสั�ง แลัะมูาตรฐานที�กลุ่ัมูบริษััทฯ กำาหนดด้วย 
ความูรอบคอบแลัะระมัูดระวัง

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

8.1 ที่รัพย์ส่ินที่างปัญญา

1 กลุั่มูบริษััทฯ ส่งเสริมูให้พนักงานสร้างสรรค์ผู้ลังาน สิ�งป็ระดิษัฐ์ หร่องานวิจัย แลัะ
พัฒนาที�เกิดขึ�นจากความูมุู่งมูานะ เขียนหนังส่อตำารา จัดทำาส่�อสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพ่�อ
เสริมูสร้างความูรู้ โดยผู้ลัตอบแทนจากงานเหล่ัานั�นย่อมูเป็็นสิทธิุของพนักงานนั�นเอง  
อย่างไรก็ตามู งานใดเป็็นงานที�ได้รับมูอบหมูายจากกลุั่มูบริษััทฯ ให้จัดทำาขึ�น หร่อเป็็น
งานที�ใช้้ข้อมููลัของกลุั่มูบริษััทฯ หร่อเป็็นงานที�เรียนรู้จากกลุั่มูบริษััทฯ ให้กลัุ่มูบริษััทฯ 
เป็็นเจ้าของสิทธิุในงานวิจัยเป็็นผูู้้ขอลัิขสิทธุิ� สิทธุิบัตร แลัะเป็็นเจ้าของลัิขสิทธิุ� สิทธุิบัตร  
รวมูถืึงผู้ลัตอบแทนที�ได้จากงานนั�น

8

การให้สินบนแก่ภาคเอกช้น หร่อภาครัฐ  
ในทุกรูป็แบบ

8 ผูู้้บริหารตามูอำานาจการจัดหาจะต้องควบคุมู 
ดูแลัแลัะตรวจสอบให้พนักงานผูู้้ดำาเนินการ 
จดัหา มูกีารป็ฏิบิตัติามูจรรยาบรรณธุุรกจิแลัะ 
จรรยาบรรณของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด  
หากพบว่า มูีการป็ฏิิบัติผู้ิดจรรยาบรรณ  
ต้องดำาเนินการสอบสวนแลัะพิจารณาโทษั 
ทางวินัยตามูขั�นตอน นอกจากนี�  ต้องใช้้
ดุลัยพินิจในการให้คำาป็รึกษัาแนะนำาแลัะรับฟัง
ความูคิดเห็นของผูู้้ป็ฏิิบัติงานด้วย
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2 เมู้�อมูีทรัพย์สินทางป็ัญญาที�เกิดจากการสร้างสรรค์ผู้ลังาน สิ�งป็ระดิษัฐ์ หร่องานวิจัย
แลัะพัฒนาที�เกิดขึ�นในช้่วงการเป็็นพนักงาน หร่อเกิดจากขอบเขตหน้าที� หร่อเกิดจาก
การใช้อ้ปุ็กรณเ์คร่�องมู้อ หรอ่เงนิทนุบรษัิัทฯ หรอ่เกดิจากมูกีารใช้ท้รพัยากรของบรษัิัทฯ  
พนักงานมูีหน้าที�ในการจัดเตรียมูรายงานแลัะเอกสารที�จำาเป็็น เพ่�อเป็ิดเผู้ยให้กับ
บุคลัากรที�รับผู้ิดช้อบส่วนงานทรัพย์สินทางป็ัญญาอย่างทนัท่วงท ี ในการที�จะป็ระเมูนิว่า
ควรขอรบัความูคุมู้ครองทางทรพัย์สินทางป็ัญญาในรูป็แบบใด เพ่�อให้เกิดป็ระโยช้น์สูงสุด 
แก่บริษััทฯ 

ทรัพย์สินทางป็ัญญานั�น บริษััทฯ เป็็นเจ้าของแลัะมีูสิทธุิแต่เพียงผูู้้เดียว เว้นแต่จะตกลัง
เป็็นอย่างอ้�น ทั�งนี� พนักงานมีูหน้าที�ป็ฏิิบัติตามูกฎ ระเบียบ แลัะนโยบายในการโอนสิทธิุ
ทั�งหมูดให้เป็็นของบริษััทฯ

3 พนักงานมีูหน้าที�เคารพ หร่อไมู่ลัะเมูิด หร่อกระทำาการที�มูีความูเส่�ยงต่อการลัะเมูิด
ทรัพย์สินทางป็ัญญาของบุคคลัอ้�นไมู่ว่าจะทางตรงหร่อทางอ้อมู 

4 ในกรณีที�มูีการลัะเมิูดทรัพย์สินทางป็ัญญาของบริษััทฯ พนักงานมีูหน้าที�ต้องรายงาน
ต่อผูู้้บังคับบัญช้าหร่อบุคลัากรที�รับผู้ิดช้อบส่วนงานทรัพย์สินทางป็ัญญาในการลัะเมูิด
ดังกลั่าว 

5 ในการเข้าถืึงสถืานที�ป็ฏิิบัติงานวิจัยแลัะพัฒนาทรัพย์สินทางป็ัญญา หร่อสถืานที� 
ที�มูีกฎระเบียบเพ่�อความูคุ้มูครองเร่�องทรัพย์สินทางป็ัญญาแลัะความูลัับต่าง ๆ  
พนักงานมีูหน้าที�ป็ฏิิบัติตามูกฎหร่อระเบียบนั�น ๆ อย่างเคร่งครัด

6 การนำาเคร่�องหมูายการค้าหร่อตราสินค้าที� ได้จดทะเบียนตามูหมูายของบริษััทฯ  
หร่อบริษััทในกลุั่มูไป็ใช้้ ควรพิจารณาถึืงความูเหมูาะสมูแลัะด้วยความูระมัูดระวัง  
เพ่�่อป็ระโยช้น์ของบริษััทฯ หร่อกลุั่มูบริษััทฯ เท่านั�้น
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8.2 การใชั้เที่คโนโลยีส่ารส่นเที่ศและการส่่�อส่าร	

1 กลุั่มูบริษััทฯ ได้จัดให้มีูการบริหารความูป็ลัอดภัยของระบบสารสนเทศ  ซื้ึ�งหมูายถึืง 
ระบบคอมูพิวเตอร์แลัะข้อมููลัคอมูพิวเตอร์ตามูมูาตรฐานสากลั แลัะนโยบายการกำากับ 
ดูแลัข้อมููลั การจัดลัำาดับช้ั�นความูลัับของข้อมููลั แลัะการคุ้มูครองข้อมููลัส่วนบุคคลั
ตามูกฎหมูาย ดังนั�น พนักงานทุกคนจึงมูีหน้าที�รับผู้ิดช้อบในการป็้องกันแลัะดูแลั 
ให้ระบบสารสนเทศของกลุั่มูบริษััทฯ ที�อยู่ในความูครอบครองหร่อหน้าที�รับผิู้ดช้อบ 
ของตนไมู่ให้ผูู้้ที� ไมู่ ได้รับอนุญาตเข้าถืึงโดยมูิช้อบแลัะไมู่ เป็ิดเผู้ยสารสนเทศที�มูี 
ความูสำาคัญทางธุุรกิจต่อผูู้้ ไมู่เกี�ยวข้อง ทั�งนี�  การดำาเนินการที�กลั่าวมูาข้างต้น 
ของพนักงานต้องไมู่ขัดต่อกฎหมูายที�เกี�ยวข้อง 

2 พนักงานต้องมีูวินัยในการใช้้ระบบสารสนเทศ อุป็กรณ์บันทึกข้อมููลั แลัะอุป็กรณ์ส่�อสาร 
ของกลัุ่มูบริษััทฯ ไมู่ให้ส่งผู้ลักระทบในแง่ลับต่อกลุั่มูบริษััทฯ แลัะผูู้้อ้�น อาทิ ใช้้เป็็น 
เคร่�องมู้อในการเข้าถืึงระบบสารสนเทศโดยมิูช้อบ สร้างความูเส่ยหายต่อช้้�อเส่ยง 
แลัะทรพัย์สิน รบกวนหร่อก่อความูรำาคาญต่อการทำางานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมููลั  
ลัักลัอบถือดรหัสผู้่าน ป็ลัอมูแป็ลังข้อมููลัคอมูพิวเตอร์ เผู้ยแพร่ภาพข้อความูหร่อ 
เส่ยงที� ไมู่เหมูาะสมูกับศีลัธุรรมู ขนบธุรรมูเนียมู แลัะจารีตป็ระเพณี รวมูทั�งไมู่ใช้้ในเชิ้ง
ธุุรกิจส่วนตัวหร่อการกระทำาที�ผิู้ดกฎหมูาย

3 พนักงานต้องไมู่ลัะเมิูดซื้อฟต์แวร์ งานอันมีูลัิขสิทธุิ� ซื้อฟต์แวร์หร่อทรัพย์สินทางป็ัญญา  
ทั�งของบริษััทฯ บริษััทในกลุั่มูหร่อของผูู้้อ้�น อันได้แก่ แต่ไมู่จำากัดเพียง ซื้อฟแวร์ ลัิขสิทธุิ� 
สทิธุบิตัร ความูรูเ้ฉพาะทาง ความูลัับทางการคา้ เป็น็ตน้ โดยการนำามูาใช้ ้ทำาซื้ำ�า ดดัแป็ลัง  
เป็ิดเผู้ยหร่อเผู้ยแพร่ต่อสาธุารณช้น ไมู่ว่าทั�งหมูดหร่อบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของข้อมููลัอย่างถืูกต้องแลั้วเท่านั�น ในกรณีที�มูีข้อสงสัย ควรติดต่อหน่วยงาน
กฎหมูายหร่อบุคคลัากรที�รับผิู้ดช้อบส่วนงานทรัพย์สินทางป็ัญญาเพ่�อขอความูเห็น
ก่อนเสมูอ แลัะป็ฏิิบัติตามูกฎเกณฑ์์การใช้้ข้อมููลัตามูป็ระเภทช้ั�นความูลัับของข้อมููลั  
เพ่�อป็้องกันการเป็ิดเผู้ยหร่อรั�วไหลัของข้อมููลั

4 พนักงานต้องเก็บรักษัารหัสผู้่านของตนให้เป็็นความูลัับไมู่บอกแก่ผูู้้อ้�น เพ่�อป็้องกันไมู่ให้
ผูู้้อ้�นเข้าถืึงรหัสผู้่านของตน ใช้้งานระบบสารสนเทศให้ถืูกต้องตามูสิทธิุที�ได้รบัอนญุาต 
รวมูทั�งไมู่ใช้้อินเตอร์เน็ตเข้าไป็ยังเว็บไซื้ต์ที�ไมู่คุน้เคย หร่อไมู่มูรีะบบป้็องกันความูป็ลัอดภัย
ของข้อมููลั แลัะอาจจะเป็็นอันตรายต่อระบบคอมูพิวเตอร์ของกลุั่มูบริษััทฯ หากพนักงาน
พบเห็นการหลัอกลัวงโดยใช้้อีเมูลัหร่อหน้าเว็บไซื้ต์ป็ลัอมูเพ่�อให้ ได้มูาซึื้�งข้อมููลั เช้่น  
ช้้�อผูู้้ใช้้ รหัสผู้่าน หร่อข้อมููลัส่วนบุคคลัอ้�น ๆ  ให้รีบแจ้งหน่วยงานที�ดูแลัระบบความูมูั�นคง
ป็ลัอดภัยทางเทคโนโลัยีสารสนเทศของบริษััทฯ โดยทันที
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5 กรณีที�พนักงานขออนุญาตให้ผูู้้ป็ฏิิบัติงานสมูทบหร่อพนักงานของผูู้้รับจ้างใช้้ระบบ
สารสนเทศของกลัุ่มูบริษััทฯ พนักงานผูู้้ขอต้องควบคุมูการใช้้งานของผูู้้ป็ฏิิบัติงาน 
สมูทบ หร่อพนักงานของผูู้้รับจ้างแลัะต้องรับผู้ิดช้อบต่อความูเส่ยหายที�เกิดขึ�น

6 พนักงานต้องระมูัดระวังในการใช้้จดหมูายอิเลั็กทรอนิกส์ เพ่�อไมู่ให้เกิดความูเส่ยหาย 
ตอ่บรษัิัทฯ หรอ่ลัะเมูดิสทิธุิ� สรา้งความูรำาคาญตอ่บคุคลัอ้�น หรอ่ผู้ดิกฎหมูาย หรอ่ลัะเมูดิ
ศีลัธุรรมู แลัะไมู่แสวงหาป็ระโยช้น์ หร่ออนุญาตให้ผูู้้อ้�นแสวงหาผู้ลัป็ระโยช้น์ในเชิ้งธุุรกิจ
จากการใช้้จดหมูายอิเลั็กทรอนิกส์ผู้่านระบบเคร่อข่ายของบริษััทฯ แลัะพนักงานต้องใช้้
ที�อยู่จดหมูายอิเลั็กทรอนิกส์ของบริษััทฯ เพ่�อการทำางานของบริษััทฯ เท่านั�น

7 พนักงานต้องเข้ารับการอบรมู แลัะทดสอบการสร้างความูตระหนักรู้ด้านความูมัู�นคง
ป็ลัอดภัยสารสนเทศแลัะความูมัู�นคงป็ลัอดภัยทางไซื้เบอร์อย่างสมูำ�าเสมูอ รวมูทั�งป็ฎิบัติ
ตามูนโยบาย ข้อกำาหนดแลัะป็ระกาศ รวมูทั�งคำาสั�งด้านความูมัู�นคงป็ลัอดภัยสารสนเทศ
แลัะความูมัู�นคงป็ลัอดภัยทางไซื้เบอร์อย่างเคร่งครัด

8 พนักงานต้องป็ฏิิบัติตามูข้อกำาหนดที�เกี�ยวข้องในการใช้้บังคับกับอุป็กรณ์แบบพกพา
แลัะทำาการป็รับป็รุงระบบป็ฏิิบัติการ (Update) ของอุป็กรณ์แบบพกพาส่วนบุคคลั 
ให้สอดคลั้องกับมูาตรฐานที�บริษััทฯ กำาหนดไว้

9 ในกรณีที�พนักงานมูีการเข้าทำาธุุรกรรมูทางอิเลั็กทรอนิกส์กับผูู้้อ้�น/บุคคลัอ้�นใด 
พนักงานต้องป็ฏิิบัติตามูกฎหมูายว่าด้วยธุุรกรรมูทางอิเลั็กทรอนิกส์ แลัะป็ระกาศ 
ที�เกี�ยวข้อง รวมูทั�งนโยบายการใช้้ลัายมู้อช้้�ออิเลั็กทรอนิกส์ (E-Signature) ของบริษััทฯ 
อย่างเคร่งครัด

10 หากพบขอ้สงสยัวา่ พนักงานคนใดใช้ง้านระบบเทคโนโลัยสีารสนเทศในทางที�ไมูเ่หมูาะสมู  
หร่อมูีการลัะเมูิด หร่อมูีเหตุอันควรเพ่�อป็้องกันความูป็ลัอดภัยในระบบเทคโนโลัยี
สารสนเทศแลัะข้อมููลั ของกลุั่มูบริษััทฯ หน่วยงานที� ได้รับมูอบหมูายจะเข้าตรวจสอบ  
คน้หา ตดิตามู สอบสวน แลัะควบคมุูการใช้ร้ะบบเทคโนโลัยีสารสนเทศของพนกังานนั�น ๆ
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ส่ิที่ธิและความเป็นกลางที่างการเม่อง
กลุั่มูบริษััทฯ มูีนโยบายบริหารงานตามูกฎหมูายด้วยความูซื้้�อสัตย์สุจริต ไมู่ฝ่ักใฝ่่การเมู้องแลัะมีู
ความูเป็็นกลัางทางการเมู้องอย่างเคร่งครัด รวมูทั�งมีูความูเป็็นอิสระทั�งในการตัดสินใจแลัะการกระทำา 
ยึดมัู�นในระบอบป็ระช้าธุิป็ไตยแลัะส่งเสริมูให้พนักงานไป็ใช้้สิทธุิเลั่อกตั�งตามูรัฐธุรรมูนูญ โดยได้กำาหนด 
แนวป็ฏิิบัติที�ดีสำาหรับพนักงานไว้ ดังนี�

9

1 ค ว ร ใ ช้้ สิ ท ธุิ ข อ ง ต น ใ น ฐ า น ะ พ ลั เ มู้ อ ง ดี 
ตามูกฎหมูายรัฐธุรรมูนูญแลัะกฎหมูายอ้�น 
ที�เกี�ยวข้อง

2 ห้ามูเข้าร่วมูกิจกรรมูใด ๆ ที�อาจก่อให้เกิด
ความูเข้าใจว่ากลุั่มูบริษััทฯ มูีส่วนเกี�ยวข้อง
ห ร่ อ ใ ห้ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง ก า ร เ มู้ อ ง แ ก่ 
นักการเมู้อง หร่อพรรคการเมู้อง หร่อ 
กลุ่ัมูพลัังทางการเมู้องใด ๆ หร่อกลุั่มูพลััง
ทางการเมู้องใด ๆ ทั�งในระดับป็ระเทศแลัะ 
ระดับท้องถืิ�น

3 กลุั่มูบริษััทฯ ไมู่มูีนโยบายให้การสนับสนุน
ทางการเงิน ทรัพยากร หร่อทรัพย์สินอ้�นใด 
ไมูว่า่โดยทางตรงหรอ่ทางออ้มูแกน่กัการเมูอ้ง  
หร่อพรรคการเมู้อง หร่อกลุ่ัมูพลัังทางการเมู้อง
ใด ๆ เพ่�อผู้ลัป็ระโยช้น์ของนักการเมู้อง หร่อ
พรรคการเมู้อง หร่อกลุ่ัมูพลัังทางการเมู้องนั�น ๆ

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี
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จรรยาบัรรณข้องพนักงาน
จรรยาบรรณในการป็ฏิิบัติตนของพนักงานเป็็นแนวทางในการป็ระพฤติป็ฏิิบัติควบคู่ ไป็กับข้อบังคับ 
การทำางาน กฎ ระเบียบ ข้อกำาหนด คำาสั�ง แลัะป็ระกาศของกลุั่มูบริษััทฯ โดยมูุ่งหวังให้พนักงานทุกคน 
พัฒนาแลัะเสริมูสร้างวัฒนธุรรมูการทำางานเป็็นทีมู สร้างความูพึงพอใจให้กับผูู้้มูีส่วนได้เส่ย  
คำานึงถืึงความูเสมูอภาคแลัะความูซื้้�อสัตย์ ในการดำาเนินธุุรกิจ หากพบว่ามูีการลัะเมิูดต่อหลัักการ 
ที�กำาหนดขึ�นนี� แลัะผู้ลัการสอบสวนอยา่งเป็น็ธุรรมูแลัว้ป็รากฏิวา่เป็น็จรงิ พนักงานจะไดร้บัการพจิารณา
ลังโทษัทางวินัยตามูข้อกำาหนดของบริษััทฯ แลัะ/หร่อโทษัตามูกฎหมูายที�เกี�ยวข้อง

10

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1 พนักงานของกลุั่มูบริษััทฯ มูีหน้าที�ที�จะต้อง
ป็ฏิิบัติงานอย่างเต็มูความูสามูารถืด้วย
ความูรับผู้ิดช้อบในภารกิจที� ได้รับมูอบหมูาย  
ซื้้�อสัตย์สุจริต มุู่งมัู�นทุ่มูเทให้เกิดผู้ลัสำาเร็จ
ของงาน ป็ฏิิบัติตามูข้อบังคับการทำางาน กฎ  
ระเบียบ ข้อกำาหนด คำาสั�ง ป็ระกาศ นโยบาย  
แลัะวัฒนธุรรมูองค์กร โดยถ้ือป็ระโยช้น์ของ
กลุั่มูบริษััทฯ เป็็นสำาคัญ

2 เคารพในสิทธิุส่วนบุคคลัของพนักงาน หล่ักเล่ั�ยง 
การนำาเอาข้อมูลูัหร่อเร่�องราวของพนกังานอ้�น  
ทั�งเร่�องที�เกี�ยวกบัการป็ฏิบิตังิานแลัะเร่�องส่วนตวั  
ไป็เป็ิดเผู้ยหร่อวิพากษั์วิจารณ์ในลัักษัณะที�จะ 
ก่อให้ เกิดความูเส่ยหายแก่พนักงานหร่อ
ภาพพจน์โดยรวมูของกลุั่มูบริษััทฯ

3 ไมู่กลั่าวร้ายหร่อกระทำาการใด ๆ  อันจะนำาไป็สู ่
ความูแตกแยกหร่อความูเส่ยหายภายในบริษััทฯ  
หร่อต่อบุคคลัที�เกี�ยวข้องกับกลุั่มูบริษััทฯ

4 รักษัาแลัะร่วมูสร้างสรรค์ให้เกิดความูสามัูคคี
เป็็นนำ�าหนึ�งใจเดยีวกนัในหมูู่พนกังาน ช้ว่ยเหล่ัอ
เก้�อกลูัซื้ึ�งกนัแลัะกนัในทางที�ช้อบ เพ่�อป็ระโยช้น์
ต่อกลุั่มูบริษััทฯ โดยรวมู

5 พึงป็ฏิิบัติต่อผูู้้ร่วมูงานด้วยความูสุภาพ  
มูีนำ�าใจ มูีมูนุษัย์สัมูพันธุ์อันดี ไมู่ป็ิดบังข้อมููลั
ที�จำาเป็็นในการป็ฏิิบัติงานของผูู้้ร่วมูงาน แลัะ
ป็รับตนให้สามูารถืทำางานร่วมูกับบุคคลัอ้�นได้  
รวมูทั�งให้เกียรติผูู้้อ้�น โดยไมู่นำาผู้ลังานของ 
ผูู้้อ้�นมูาแอบอ้างเป็็นผู้ลังานของตน

6 มูีความูมุู่งมัู�นที�จะเป็็นคนดี คนเก่ง โดยการ 
ใฝ่่ศึกษัาหาความูรู้แลัะป็ระสบการณ์ เพ่�อ
เสริมูสร้างความูสามูารถืในการป็ฏิิบัติงาน
แลัะพัฒนาตนเองไป็ในทางที�เป็็นป็ระโยช้น์ 
ต่อตนเองแลัะกลุั่มูบริษััทฯ อยู่เสมูอ พร้อมูทั�ง 
แบ่งป็ันความูรู้ กับเพ่�อนร่วมูงาน เพ่�อให้
เกิดการพัฒนาความูรู้ทักษัะความูสามูารถื 
ของพนักงาน แลัะสรา้งฐานความูรูที้�เป็น็ป็จัจยั
ความูสำาเร็จให้แก่กลุั่มูบริษััทฯ
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ภาคผนวก
การติ่อติ้านคอร์รัปชััน

การกำากับัดู้แลกิจการที่�ด้ี
ส่ารบัญ

จรรยาบัรรณ
ธุรกิจ

7 ยึดมูั�นในหลัักคุณธุรรมู มูีจริยธุรรมู ลัะเว้นจากอบายมุูขทั�งป็วง โดยไมู่ป็ระพฤติตนในทาง 
ที�อาจทำาให้เส่�อมูเส่ยช้้�อเส่ยงของตนเองแลัะกลุั่มูบริษััทฯ

8 ไมูแ่สดงพฤตกิรรมูที�มูลัีักษัณะกา้วรา้ว ขมู่ข่ ่หรอ่สรา้งความูอบัอาย หรอ่หวาดกลััวใหแ้กผูู่้อ้้�น หรอ่
ก่อให้เกิดสภาพแวดลั้อมูที�บั�นทอนจิตใจ หร่อรบกวนการป็ฏิิบัติงาน ทั�งนี� พฤติกรรมูการดังกลั่าว
หมูายความูรวมูถืงึ การลัวนลัามู อนาจาร เกี�ยวพาราส ่หรอ่การคุกคามูทางเพศ ไมูว่า่จะดว้ยวาจา
หร่อทางร่างกาย ที�มูีวัตถืุป็ระสงค์เป็็นการลัะเมูิดศักดิ�ศรีแลัะสิทธุิความูเป็็นส่วนตัว อันมูีลัักษัณะ 
ที�ทำาให้ผูู้้ถืูกกระทำารู้สึกเด้อดร้อน รำาคาญ หร่อรู้สึกไมู่ป็ลัอดภัย โดยมูิได้ยินยอมูต่อการกระทำานั�น  
รวมูทั�งการกระทำาใด ๆ ที�เป็็นการลั่วงลัะเมิูดผูู้้อ้�นตามูกฎหมูาย 

9 ไมู่ป็กป็ิดความูผิู้ด หร่อการกระทำาใด ๆ ที�อาจส่อไป็ในทางที�ผู้ิดหร่ออาจเป็็นต้นเหตุให้เกิดการ 
กระทำาผิู้ด แลัะแจง้ผูู้บั้งคับบญัช้าตามูลัำาดับช้ั�น หรอ่หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอ่คณะกรรมูการ
ตรวจสอบ หร่อช้่องทางการรับเร่�องร้องเรียน (Whistleblower) หากพบเห็นการกระทำาใด ๆ  
ที�ส่อว่าเป็็นการทุจริตหร่อป็ระพฤติมูิช้อบภายในกลุั่มูบริษััทฯ ต้องแจ้งให้ทราบในทันที  
เพ่�อหาแนวทางแก้ไขแลัะป้็องกัน แลัะต้องป็ฏิิบัติตามูนโยบายแลัะแนวป็ฏิิบัติในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัป็ช้ันของบริษััทฯ อย่างเคร่งครัด

10 ช้่วยดำาเนินการใด ๆ ที�จะรักษัาสภาพแวดลั้อมูแลัะบรรยากาศในการทำางาน รวมูทั�งการพัฒนา
องค์กรไป็สู่ความูเป็็นเลัิศ

11 การเข้ารับตำาแหน่งในสถืาบันวิช้าชี้พ หร่องานบริการสาธุารณะ จะต้องได้รับอนุญาตจากผูู้้บังคับ
บัญช้าก่อน

12 ไมู่แสวงหาป็ระโยช้น์ในทางมิูช้อบจากตำาแหน่งหน้าที� หร่อช้้�อเส่ยงของกลุั่มูบริษััทฯ 

13 ไมู่ป็ระกอบธุุรกิจหร่อให้เคร่อญาติป็ระกอบธุุรกิจที�แข่งขันกับกลุั่มูบริษััทฯ

14 ดูแลัรักษัาผู้ลัป็ระโยช้น์ของบริษััทฯ แลัะใช้้ทรัพย์สินของบริษััทฯ อย่างคุ้มูค่าแลัะป็ระหยัดโดยไมู่นำา
ทรัพย์สินของกลุั่มูบริษััทฯ ไป็ใช้้เป็็นป็ระโยช้น์ส่วนตัว

15 หมัู�นตรวจสอบแลัะป็รับป็รุงกระบวนการทำางานให้มูีป็ระสิทธุิภาพแลัะป็ระสิทธุิผู้ลัสูงสุด 
อย่างต่อเน้�อง

16 ไมู่นำาช้้�อหร่อสัญลัักษัณ์กลุั่มูบริษััทฯ ไป็ใช้้โดยไมู่ ได้รับอนุญาตเพ่�อแสวงป็ระโยช้น์หร่อเพ่�อ 
เรียกร้องความูสนใจหร่อบริการอ้�น ๆ อันอาจจะทำาให้เป็็นผู้ลัเส่ยหายต่อภาพลัักษัณ์ของ 
กลุั่มูบริษััทฯ
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17 ไมู่ก่อภาระผูู้กพันทางการเงินกับบุคคลัที�ทำาธุุรกิจกับกลุั่มูบริษััทฯ ที�อาจทำาให้ ไมู่สามูารถืใช้ ้
ความูเป็็นกลัางในการตัดสินใจหร่อการป็ฏิิบัติงานได้

18 เคารพในหลัักการของสิทธิุมูนุษัยช้นที�เป็็นที�ยอมูรับโดยทั�วไป็ 

11
นโยบัาย

กลุั่มูบริษััทฯ สนับสนุนแลัะเคารพหลัักการด้าน
สิทธุิมูนุษัยช้นทั�งในระดับป็ระเทศแลัะระดับสากลั 
โดยกำาหนดใหมู้นีโยบายสทิธิุมูนุษัยช้นของบรษัิัทฯ 
เป็็นลัายลัักษัณ์อักษัร พร้อมูกับให้ความูสำาคัญใน
การป็ฏิบัิตต่ิอพนกังานทุกคนด้วยความูเสมูอภาค  
โดยไมู่แบ่งแยกถืิ�นกำาเนิด เช้้�อช้าติ เพศ อายุ ส่ผิู้ว  
ศาสนา ผูู้้ด้อยโอกาส หร่อความูพิการใด ๆ ที�ไมู่
เกี�ยวขอ้งตอ่การป็ฏิบัิตงิาน รวมูทั�งหมัู�นตรวจตรา
ดแูลัการดำาเนนิธุรุกิจของกลุ่ัมูบริษััทฯ รวมูถืงึเน้นยำ�า
ให้ผูู้ร่้วมูดำาเนนิธุุรกจิกบักลุ่ัมูบริษััทฯ ไมู่เข้าไป็มูีส่วน 
เกี�ยวข้องกบัการล่ัวงลัะเมูดิสิทธุมิูนษุัยช้น ตลัอดจน 
ไมู่ใช้้แรงงานที�ผู้ิดกฎหมูาย แลัะกิจกรรมูต่าง ๆ  
ที�จะกระทบต่อสิทธิุมูนุษัยช้นตลัอดห่วงโซื้่อุป็ทาน ด้วยการยอมูรับหลัักป็ฏิิบัติที�เป็็นป็ระโยช้น์ต่อสังคมู
โลัก เช้่น หลัักสิทธิุมูนุษัยช้นขององค์การสหป็ระช้าช้าติ แลัะตระหนักถืึงข้อจำากัดของกฎหมูายแรงงาน 
ในแต่ลัะป็ระเทศที�กลุั่มูบริษััทฯ ได้เข้าไป็ลังทุน

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี	

1 ยึดถื้อแลัะป็ฏิิบัติตามูนโยบายสิทธุิมูนุษัยช้นของบริษััทฯ ที� ได้ป็ระกาศใช้้เป็็นลัายลัักษัณ์อักษัร 
โดยเคร่งครัด 

2 ป็ฏิิบัติ ส่งเสริมู คุ้มูครอง แลัะกระตุ้นให้เกิดความูเคารพต่อสิทธิุในการป็กป็้องคุ้มูครองแลัะเคารพ
สิทธุิมูนุษัยช้นขั�นพ่�นฐานในทุกระดับ โดยจะไมู่มูีบุคคลัใดได้รับการป็ฏิิบัติอย่างไมู่เป็็นธุรรมู หร่อ
เลั่อกป็ฏิิบัติ ไมู่ว่าจะเป็็นการเลั่อกป็ฏิิบัติเน้�องจากเช้้�อช้าติ เผู้่าพันธุุ์ ส่ผิู้ว ช้าติกำาเนิดหร่อสังคมู  
ศาสนา สถืานะทางสังคมู เพศ อายุ ลัักษัณะหร่อรูป็ลัักษัณ์ทางกายภาพ ภาษัา ความูเห็นทาง 
การเมู้อง ทรัพย์สิน หร่อสถืานะอ้�นใด 

การเคารพส่ิที่ธิมนุษยชันส่ากล
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3 มุู่งมูั�นแลัะรักษัาไว้ซื้ึ�งสภาพการทำางานที�เป็็นธุรรมูแลัะเป็็นแบบอย่างที�ดีในการดำาเนินธุุรกิจ ที�เป็็นไป็
ตามูสิทธิุมูนุษัยช้น อาทิ ให้ความูสำาคัญกับสิทธุิที�เท่าเทียมูกันของสตรี การไมู่ใช้้แรงงานเด็ก หร่อ
เร่�องอ้�น ๆ ที�แสดงถืึงการเคารพต่อหลัักสิทธิุมูนุษัยช้น ตลัอดจนป็ฏิิบัติตนอยู่บนมูาตรฐานสากลั
เกี�ยวกับหลัักการด้านสิทธิุมูนุษัยช้น สิทธุิ เสรีภาพ แลัะความูเสมูอภาค 

4 ส่งเสริมูสิทธุติามูระเบยีบสงัคมูแลัะระเบยีบสากลัในทกุ ๆ  ที�ที�บริษัทัฯ หร่อบริษัทัในกลัุ่มูดำาเนนิธุรุกจิ  
เพ่�อให้มัู�นใจว่า การดำาเนินธุุรกิจดังกลั่าว มูิได้มูีส่วนร่วมูกระทำา หร่องดเว้นการกระทำาอันเป็็น 
การลัะเมูิดสิทธุิมูนุษัยช้น ตลัอดจนส่งเสริมูแลัะให้ความูสำาคัญกับการร่วมูธุุรกิจกับลัูกค้าหร่อคู่ค้า
ที�เคารพหลัักการดังกลั่าวด้วย 

5 ติดตามูแลัะรายงานผู้ลัการดำาเนินงาน รวมูทั�งรายงานการป็ระเมิูนผู้ลักระทบด้านสิทธิุมูนุษัยช้น  
เพ่�อแสดงความูโป็ร่งใสของธุุรกิจ 

12 การรับัแจ้งเหตุิ	/	ข้้อร้องเรียน	/	ข้้อเส่นอแนะ	/	ชั่องที่างการแจ้ง
เบัาะแส่ที่ี�ก่อให้เกิด้ความเส่ียหายแก่บัริษัที่ฯ	และการคุ้มครอง 
ส่ิที่ธิข้องผู้แจ้งเบัาะแส่

กลุั่มูบริษััทฯ กำาหนดให้มูีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน หร่อข้อเสนอแนะจากผูู้้มูีส่วนได้เส่ยที� ได้
รับผู้ลักระทบจากการดำาเนินงานของบริษััทฯ ตลัอด 24 ช้ั�วโมูง ทั�งนี� กลุั่มูบริษััทฯ จะช้ี�แจงข้อเท็จจริง 
ในเบ้�องต้นแลัะแนวทางการจัดการหร่อแนวทางการจัดการหร่อแนวทางการดำาเนินงานในเร่�องดังกลั่าว
ให้ผูู้้เกี�ยวข้องทราบ

ผูู้้ถื้อหุ้นแลัะผูู้้มีูส่วนได้เส่ยทุกกลุั่มูสามูารถืแจ้ง
เบาะแส ในกรณีที�พบการป็ระพฤติที� ไมู่เหมูาะสมู
ขัดต่อจรรยาบรรณธุุรกิจ นโยบายการกำากับ
ดูแลักิจการที� ดี  หร่อนโยบายการป็ฏิิบัติตามู
กฎหมูาย กฎ ระเบียบ หร่อพบมีูการกระทำาผิู้ด
กฎหมูาย หร่อข้อบังคับของบริษััทฯ ของบุคคลั  
หร่อเหตุการณ์ที�อาจก่อให้เกิดความูเส่ยหายแก่
กลุั่มูบริษััทฯ ตามูช้่องทางที�ได้ระบุไว้นโยบายการ
รับข้อร้องเรียน โดยกลุั่มูบริษััทฯ จะรักษัาข้อมููลั
ดังกลั่าวไว้เป็็นความูลัับแลัะจะป็กป็้องผูู้้ร้องเรียน
ที�อยู่บนหลัักสุจริต

• เว็บไซื้ต์ www.ggcplc.com (หัวข้อการกำากับดูแลักิจการที�ดี)
• จดหมูายอิเล็ักทรอนิกส์ GGGVoice@ggcplc.com
• ไป็รษัณีย์ถืึงผูู้้จัดการฝ่่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน หร่อ เลัขานุการบริษััท เลัขที� 555/1  

ศนูย์เอเนอร์ยี�คอมูเพลัก็ซ์ื้ อาคารเอ ช้ั�น 4 ถืนนวิภาวดรีงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
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ความรับัผิด้ชัอบัติ่อผู้มีส่่วนได้้เส่ีย13
การดำาเนินธุุรกิจของกลุั่มูบริษััทฯ ย่อมูเกี�ยวข้อง
กับผูู้้มีูส่วนได้เส่ยหลัายกลุั่มู ตั�งแต่ผูู้้ถื้อหุ้น ลัูกค้า  
คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี� ภาครัฐ พนักงาน  
ไป็จนถืึงชุ้มูช้น สังคมู แลัะสิ�งแวดลั้อมู ซื้ึ�งแต่ลัะกลัุ่มู 
ย่อมูมีูความูต้องการที�แตกต่างกัน ดังนั�นจึงได้
กำาหนดนโยบายความูรับผู้ิดช้อบในการป็ฏิิบัติ
ต่อผูู้้มีูส่วนได้เส่ยให้สอดคลั้องกับความูต้องการ
ของแต่ลัะกลุั่มูดังนี�

13.1 การปฏิิบััติิติ่อผู้ถื่อหุ้น

นโยบัาย

ส่งเสริมูให้ผูู้้ถ้ือหุ้นได้ใช้้สิทธุิขั�นพ่�นฐานของตน แลัะมุู่งมัู�นในการสร้างความูพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผูู้้ถื้อหุ้น โดยคำานึงถืึงการเจริญเติบโตอย่างยั�งย้น สร้างมููลัค่าเพิ�มูแลัะให้ผู้ลัตอบแทน
ที�เหมูาะสมูอย่างต่อเน้�อง รวมูทั�งดำาเนินธุุรกิจตามูหลัักการกำากับดูแลักิจการที�ดี

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1 บริหารจัดการแลัะป็ฏิิบัติหน้าที� โดยนำาความูรู้แลัะทักษัะการบริหารมูาป็ระยุกต์ ใช้ ้
อย่างเต็มูความูสามูารถื ด้วยความูซ้ื้�อสัตย์สุจริต ตลัอดจนตัดสินใจดำาเนินการใด ๆ  
ด้วยความูระมูัดระวังรอบคอบ แลัะเป็็นธุรรมูต่อผูู้้ถื้อหุ้นทุกราย เพ่�อป็ระโยช้น์สูงสุดของ
ผูู้้ถ้ือหุ้นโดยรวมู

2 ไมู่ดำาเนินการใด ๆ  ในลัักษัณะที�อาจก่อให้เกดิความูขัดแย้งทางผู้ลัป็ระโยช้น์ของกลุ่ัมูบริษัทัฯ

3 รายงานสถืานภาพทางการเงนิแลัะมิูใช้ก่ารเงนิ รวมูถืงึแนวโนมู้ในอนาคตของกลุัมู่บรษัิัทฯ 
ต่อผูู้้ถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมูกัน สมูำ�าเสมูอ แลัะครบถื้วนตามูความูเป็็นจริง

4 ไมู่แสวงหาป็ระโยช้น์ ให้กับตนเองแลัะผูู้้เกี�ยวข้อง โดยใช้้ข้อมููลัภายในที�ยังไมู่เป็ิดเผู้ย 
ต่อสาธุารณะแลัะไมู่เป็ิดเผู้ยข้อมููลัความูลัับทางธุุรกิจ อันจะนำามูาซื้ึ�งผู้ลัเส่ยของ 
กลุั่มูบริษััทฯ ต่อบุคคลัภายนอก
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5 เป็ิดโอกาสให้ผูู้้ถ้ือหุ้นหนึ�งคนหร่อหลัายคนซื้ึ�งถื้อหุ้นตามูเกณฑ์์ที�บริษััทฯ กำาหนด  
สามูารถืเสนอเร่�องเพ่�อบรรจุเป็็นระเบียบวาระการป็ระชุ้มู หร่อเสนอช้้�อบุคคลัที�เห็น
ว่าเหมูาะสมู เพ่�อเข้ารับการพิจารณาคัดเลั่อกเป็็นกรรมูการของบริษััทฯ ได้ลั่วงหน้า 
ก่อนการป็ระชุ้มูผูู้้ถ้ือหุ้น โดยคณะกรรมูการสรรหาแลัะกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
กลัั�นกรองความูเหมูาะสมู แลัะนำาเสนอขอความูเห็นช้อบจากคณะกรรมูการบริษััทฯ ต่อไป็

13.2 การปฏิิบััติิติ่อลูกค้า

นโยบัาย

มุู่งมูั�นสร้างความูพึงพอใจแลัะความูมัู�นใจให้กับลูักค้าแลัะป็ระช้าช้นที�จะได้รับผู้ลัิตภัณฑ์์แลัะ
บริการที�ดีมูีคุณภาพในระดับราคาที�เหมูาะสมู แลัะยกระดับมูาตรฐานให้สูงขึ�นอย่างต่อเน้�อง 
รวมูทั�งรักษัาสัมูพันธุภาพที�ดีแลัะยั�งย้น

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1 มุู่งมัู�นพัฒนาคุณภาพของสินค้าแลัะบริการ เพ่�อตอบสนองความูต้องการของลูักค้า
อย่างต่อเน้�อง

2 เป็ิดเผู้ยข่าวสารข้อมููลัเกี�ยวกับสินค้าแลัะบริการอย่างครบถื้วน ถืูกต้องทันต่อเหตุการณ์
 แลัะไมู่บิดเบ้อนข้อเท็จจริง

3 ให้การรับป็ระกันสินค้าแลัะบริการภายใต้เง่�อนไขเวลัาที�เหมูาะสมู มูีระบบการรับ 
ข้อร้องเรียนเกี�ยวกับสินค้าบริการแลัะดำาเนินการอย่างดีที�สุด เพ่�อให้ลัูกค้าได้รับ 
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว

4 ไมู่ค้ากำาไรเกินควร เมู้�อเป็รียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหร่อบริการในช้นิดหร่อ 
ป็ระเภทเดียวกัน แลัะไมู่กำาหนดเง่�อนไขการค้าที�ไมู่เป็็นธุรรมูต่อลัูกค้า

5 ป็ฏิิบัติตามูเง่�อนไขต่าง ๆ ที�มีูต่อลัูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไมู่สามูารถืป็ฏิิบัติได้  
ต้องรีบแจ้งให้ลูักค้าทราบลั่วงหน้า เพ่�อร่วมูกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข

6 ให้ความูสำาคัญแลัะรับฟังความูคิดเห็น ข้อร้องเรียนแลัะข้อเสนอแนะใด ๆ  ของลูักค้า หร่อ 
ผูู้้ที�มูีส่วนเกี�ยวข้อง เพ่�อนำามูาป็รับป็รุงแก้ ไขในการป็ฏิิบัติงาน
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7 มูีการจัดการลูักค้าสัมูพันธุ์ (Customer Relationship Management) อย่างเป็็นระบบ  
พร้อมูการสำารวจความูพึงพอใจของลัูกค้า เพ่�อการพัฒนาสินค้าแลัะบริการ 
ให้สามูารถืตอบสนองความูต้องการของลูักค้าได้อย่างมีูป็ระสิทธุิภาพ  

8 มูีความูมุู่งมัู�นที�จะป็้องกันแลัะต่อต้านการกระทำาที�ส่อไป็ในทางทุจริตคอร์รัป็ช้ัน  
แลัะรายงานให้ผูู้้บังคับบัญช้าหร่อฝ่่ายจัดการทราบ

9 ป็ฏิิบัติตามู พระราช้บัญญัติคุ้มูครองข้อมููลัส่วนบุคคลั แลัะกฎหมูายต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
เพ่�อคุ้มูครองข้อมููลัส่วนบุคคลั แลัะรักษัาความูลัับของลูักค้าอย่างจริงจังแลัะสมูำ�าเสมูอ 
รวมูถืึงไมู่นำาข้อมููลัของลูักค้ามูาใช้้เพ่�อป็ระโยช้น์ของตนเองแลัะผูู้้ที�เกี�ยวข้อง

13.3 การปฏิิบััติิติ่อคู่ค้า

นโยบัาย

คำานึงถืงึความูเสมูอภาคแลัะความูซื้้�อสตัย์ในการดำาเนินธุรุกิจ รกัษัาผู้ลัป็ระโยช้นร์ว่มูกบัคูค่า้  
โดยการป็ฏิิบัติตามูกฎหมูายแลัะกติกาที�กำาหนดร่วมูกันอย่างเคร่งครัด แลัะมีูจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุุรกิจ 

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1 ป็ฏิิบัติหน้าที�ด้วยความูซื้้�อสัตย์ สุจริต ลัะเว้นการใช้้อำานาจหน้าที�เพ่�อป็ระโยช้น์ส่วนตน
ทั�งทางตรงหร่อทางอ้อมู

2 ไมู่เรียกร้องแลัะไมู่รับของขวัญ ทรัพย์สิน การสนับสนุน หร่อป็ระโยช้น์อ้�นใดจากคู่ค้า  
ทั�งทางตรงแลัะทางอ้อมู

3 ป็ฏิิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมู เสมูอภาค รวมูทั�้งให้ข้อมูููลัที�ถืููกต้อง ช้ัดเจน ครบถื้วน  
ไมู่มูีอคติเพ่�่อให้เกิดการแข่งขันที�่เป็็นธุรรมู โป็ร่งใส แลัะตรวจสอบได้

4 รักษัาข้อมูููลัต่างๆ ที�่ได้รับจากคู่ค้าแต่ลัะรายไว้เป็็นความูลัับ

5 ไมู่เป็ิดเผู้ยข้อมูููลัหร่อเอกสารที�่เป็็นความูลัับของบริษััทฯ แก่บุคคลัที�่ไมู่เกี�่ยวข้อง

6 ให้ความูสำาคัญแลัะรับฟังความูคิดเห็น ข้อร้องเรียน แลัะข้อเสนอแนะใด ๆ ของคู่ค้า  
หร่อผูู้้ที�มูีส่วนเกี�ยวข้อง เพ่�อนำามูาป็รับป็รุงแก้ ไขในการป็ฏิิบัติงาน
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7 มูีความูมุู่งมูั�นที�จะป็้องกันแลัะต่อต้านการกระทำาที�่ส่อไป็ในทางทุจริต แลัะรายงาน 
ให้ผูู้้บังคับบัญช้าหร่อฝ่่ายจัดการทราบ

8 ไมู่เลั่�ยงหร่อรับเลั่�ยงจากคู่ค้า ยกเว้นกรณี Business Meals ร่วมูกับทีมูงาน

9 ป็ฏิิบัติตามูพระราช้บัญญัติคุ้มูครองข้อมููลัส่วนบุคคลั แลัะกฎหมูายต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง 
เพ่�อคุ้มูครองข้อมููลัส่วนบุคคลัแลัะรักษัาความูลัับของคู่ค้า แลัะไมู่นำาข้อมููลัของคู่ค้า 
มูาใช้้เพ่�อป็ระโยช้น์ของตนเองแลัะผูู้้ที�เกี�ยวข้อง

13.4 การปฏิิบััติิติ่อคู่แข้่งที่างการค้า

นโยบัาย

ป็ฏิิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคลั้องกับหลัักสากลั ภายใต้กรอบแห่งกฎหมูายเกี�ยวกับ
หลัักป็ฏิิบัติการแข่งขันทางการค้า แลัะยึดถื้อกติกาของการแข่งขันอย่างเป็็นธุรรมู

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1 ป็ระพฤติป็ฏิิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีแลัะเป็็นธุรรมู

2 ไมูแ่สวงหาขอ้มููลัที�เป็น็ความูลัับของคูแ่ข่งทางการค้าดว้ยวิธุกีารที�ไมูส่จุรติหรอ่ไมู่เหมูาะสมู

3 ไมู่ทำาลัายช้้�อเส่ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกลั่าวหา ให้ร้ายป็้าย ส่แลัะโจมูตีคู่แข่ง
โดยป็ราศจากมููลัความูจริง
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13.5 การปฏิิบััติิติ่อเจ้าหนี�

นโยบัาย

ยดึถือ้แนวทางการป็ฏิบิตัทิี�เป็น็ธุรรมูตามูเง่�อนไข แลัะรบัผู้ดิช้อบตอ่เจา้หนี� รวมูถืงึการช้ำาระคน้ 
ตามูกำาหนดเวลัา

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1 รักษัาแลัะป็ฏิิบัติตามูเง่�อนไขที�มูีต่อเจ้าหนี�โดยเคร่งครัดทั�งในแง่การช้ำาระค้น การดูแลั 
หลัักทรัพย์คำ�าป็ระกันแลัะเง่�อนไขอ้�น ๆ

2 รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี�ตามูข้อกำาหนดในสัญญาเงินกู้อย่างถูืกต้องครบถื้วน
แลัะเป็็นไป็ตามูหลัักการกำากับดูแลักิจการที�ดี

3 รายงานเจ้าหนี�ลั่วงหน้า หากไมู่สามูารถืป็ฏิิบัติตามูข้อผูู้กพันในสัญญาแลัะร่วมูกัน 
หาแนวทางแก้ ไขป็ัญหาดังกลั่าว เพ่�อไมู่ให้เกิดการผิู้ดนัดช้ำาระหนี�

13.6 การปฏิิบััติิติ่อภาครัฐ

นโยบัาย

ให้ความูสำาคัญกับภาครัฐซื้ึ�งถื้อเป็็นหนึ�งในผูู้้มูีส่วนได้เส่ยของกลุั่มูบริษััทฯ จึงได้กำาหนด
แนวทางในการป็ฏิิบัติต่อภาครัฐในป็ระเทศต่าง ๆ ที�เข้าไป็ลังทุน เพ่�อหลั่กเลั่�ยงการดำาเนิน
การที�อาจส่งผู้ลัต่อการกระทำาที�ไมู่เหมูาะสมู

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1 พึงดำาเนินการอย่างถูืกต้อง ตรงไป็ตรงมูา เมู้�อมีูการติดต่อทำาธุุรกรรมูกับเจ้าหน้าที�หร่อ
หน่วยงานรัฐ

2 พึงตระหนักว่าในแต่ลัะท้องถืิ�นหร่อบางป็ระเทศ อาจมูีกฎหมูายเง่�อนไข ขั�นตอน  
หลัักเกณฑ์์ วิธีุป็ฏิิบัติหร่อขนบธุรรมูเนียมูป็ระเพณีต่าง ๆ  ในการดำาเนินธุุรกิจที�เกี�ยวกับ 
การให้รางวัลั การบริจาคเงิน การจ้างงาน การต้อนรับ หร่อการจัดเลั่�ยงพนักงาน 
ของรัฐหร่อหน่วยงานของรัฐที�แตกต่างกัน

3 พึงป็ฏิิบัติตามูกฎในแต่ลัะป็ระเทศหร่อท้องถืิ�นที�เกี�ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ 
ทั�งในกรณีที�ว่าจ้างเพ่�อมูาเป็็นที�ป็รึกษัา หร่อเป็็นพนักงานของกลุั่มูบริษััทฯ โดยเง่�อนไข
ที�ว่าจ้างต้องโป็ร่งใสแลัะเหมูาะสมู
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4 พึงหลั่กเลั่�ยงการทำาธุุรกรรมูกับเจ้าหน้าที�ของรัฐหร่อสมูาชิ้กครอบครัวของเจ้าหน้าที�
ของรัฐในขณะที�เจ้าหน้าที�ดังกลั่าวมูีอิทธุิพลัต่อการตัดสินใจเกี�ยวกับสัญญาที�ทำากับรัฐ

5 การทำาความูรู้จักหร่อการสร้างสัมูพันธุ์อันดีระหว่างภาครัฐแลัะกลุั่มูบริษััทฯ ในขอบเขต
ที�เหมูาะสมูสามูารถืทำาได ้เช้น่ การพบป็ะพดูคุยในที�สาธุารณะตา่ง ๆ  การแสดงความูยินดี
ในวาระโอกาสเทศกาลัหร่อตามูป็ระเพณีป็ฏิิบัติ

13.7 การปฏิิบััติิติ่อพนักงาน

นโยบัาย

มุู่งมัู�นพัฒนาองค์กรให้ เป็็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ เสริมูสร้างวัฒนธุรรมู  
แลัะบรรยากาศการทำางาน ส่งเสริมู 
การทำางานเป็็นทีมู ให้ผู้ลัตอบแทน 
ที�เป็็นธุรรมู ดูแลัความูป็ลัอดภัยแลัะ 
รักษัาสภาพแวดลั้อมูการทำางาน 
ใ ห้ ค ว า มู สำา คั ญ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า  
ถื่ายทอดความูรู้ แลัะความูสามูารถื
ของพนักงานรับฟังข้อคิดเ ห็นแลัะ 
ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ 
อย่างเท่า เทียมูแลัะเสมูอภาคกำาหนด แลัะต่อยอดการป็ลูักฝ่ังวัฒนธุรรมูองค์กร  
ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็็นหนึ�งป็ัจจัยสำาคัญแลัะมูีคุณค่า นำามูาซึื้�งความูสำาเร็จ 
ความูก้าวหน้าแลัะการเจริญเติบโตอย่างยั�งย้นของกลุั่มูบริษััทฯ 

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1 ป็ฏิิบัติตามูกฎหมูายแลัะข้อบังคับที�เกี�ยวข้องกับพนักงานแลัะหลัักการเกี�ยวกับสิทธิุ
มูนุษัยช้นขั�นพ่�นฐานตามูเกณฑ์์สากลั โดยไมู่แบ่งแยกถืิ�นกำาเนิด เช้้�อช้าติ เพศ อายุ ส่ผู้ิว  
ศาสนา ความูพิการ ฐานะ ช้าติตระกูลั สถืานศึกษัา หร่อสถืานะอ้�นใดที�มูิได้เกี�ยวข้อง
โดยตรงกับการป็ฏิิบัติงาน รวมูทั�งให้ความูเคารพต่อความูเป็็นป็ัจเจกช้นแลัะศักดิ�ศรี
ของความูเป็็นมูนุษัย์

2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลัให้สอดคลั้องแลัะสนับสนุนกลัยุทธุ์/เป็้าหมูายธุุรกิจ  
แลัะจัดวางระบบแลัะกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลัให้เทียบเคียงได้กับธุุรกิจช้ั�นนำา 
โดยมูีความูช้ัดเจน โป็ร่งใส ยุติธุรรมูเป็็นไป็ในทิศทางเดียวกันทั�งกลัุ่มูบริษััทฯ
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3 ผูู้้บังคับบัญช้าทุกคนมีูหน้าที�ในการบริหารทรัพยากรบุคคลัภายในหน่วยงานของตน
ตามูระบบแลัะแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลัของกลุั่มูบริษััทฯ แลัะบริหารงาน 
โดยหลั่กเลั่�ยงการกระทำาใด ๆ  ที�ไมู่เป็็นธุรรมู ซื้ึ�งอาจมูีผู้ลักระทบต่อความูมัู�นคงในหน้าที�
การงานของพนักงาน

4 การพฒันาทรัพยากรบุคคลัเป็็นเร่�องขององค์กรผูู้บ้งัคบับญัช้าแลัะพนักงานทุกคน ดังนี�

• องค์กรจะคัดสรรแลัะสร้างคนดีคนเก่งที�มีูพฤติกรรมูในการทำางานอย่างมู้ออาช้พี
แลัะพฒันาความูรูค้วามูสามูารถืให้มีูป็ระสิทธุภิาพในหน้าที�ที�รบัผู้ดิช้อบอย่างต่อเน้�อง

• ผูู้้บังคับบัญช้ามูีหน้าที�วางแผู้นติดตามูป็ระเมูินผู้ลัให้ข้อมููลัป็้อนกลัับแลัะสนับสนุน
การพัฒนาพนักงานอย่างเสมูอภาค

• พนักงานมีูโอกาสเท่าเทียมูในการพัฒนาทักษัะแลัะความูสามูารถืของตนเอง

5 ให้ผู้ลัตอบแทนที�เป็็นธุรรมูแก่พนักงาน โดยความูก้าวหน้าในอาชี้พ ผู้ลัตอบแทน แลัะ 
แรงจง่ใจตา่ง ๆ  ขึ�นอยูก่บัคณุภาพ ผู้ลัสำาเร็จของงาน ทศันคต ิแลัะศกัยภาพของพนกังาน

6 การแต่งตั�งแลัะโยกย้าย รวมูถืึงการให้รางวัลัแลัะการลังโทษัพนักงานกระทำาด้วยความู
เสมูอภาค สุจริตใจ แลัะตั�งอยู่บนพ่�นฐานของความูรู้ ความูสามูารถื แลัะความูเหมูาะสมู 
รวมูทั�งการกระทำาหร่อการป็ฏิิบัติของพนักงานนั�น ๆ

7 สนับสนุนการจัดตั�งกลุั่มูช้มูรมูของพนักงานภายในกลุั่มูบริษััทฯ โดยมูีวัตถืุป็ระสงค์ 
เพ่�อส่งเสริมูความูสัมูพันธุ์แลักเป็ลั่�ยนองค์ความูรู้ ในกลุั่มูพนักงาน ตลัอดจนการ 
จัดกิจกรรมูเช้้�อมูความูสัมูพันธุ์กับองค์กรแลัะชุ้มูช้นภายนอก

8 ส่งเสริมูให้พนักงานมีูคุณภาพชี้วิตในการทำางาน มูีความูป็ลัอดภัยแลัะอาช้ีวอนามูัย
ที�ดี ตลัอดจนจัดการดูแลัสถืานที�ทำางานให้ป็ลัอดจากการใช้้สารเสพติดแลัะการ 
ด้�มูแอลักอฮอลั์

9 ดูแลัรักษัาสภาพแวดลั้อมูการทำางานให้มีูความูป็ลัอดภัยต่อชี้วิตแลัะทรัพย์สินของ
พนกังานอยูเ่สมูอ แลัะดแูลัใหส้ถืานที�ทำางานป็ลัอดจากการเลัน่การพนนัที�ขดัตอ่กฎหมูาย

10 รับฟังข้อคิดเห็นแลัะข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมูแลัะเสมูอภาค  
โดยมูชี้อ่งทางใหพ้นกังานสามูารถืแจง้เร่�องที�สอ่ไป็ในทางผู้ดิขอ้บงัคบัการทำางาน ระเบยีบ  
ข้อกำาหนด คำาสั�ง ป็ระกาศ หร่อกฎหมูายได้
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13.8 การปฏิิบััติิติ่อชุัมชัน	ส่ังคม	และส่ิ�งแวด้ล้อม

นโยบัาย

ดำาเนินธุุรกิจด้วยความูรับผิู้ดช้อบต่อชุ้มูช้น สังคมู แลัะสิ�งแวดลั้อมู ทั�งในด้านความู
ป็ลัอดภัย คุณภาพช้ีวิต แลัะการอนุรักษั์ทรัพยากรธุรรมูช้าติ ส่งเสริมูการใช้้พลัังงาน 
อย่างมูีป็ระสิทธุิภาพ ตระหนักถืึงคุณภาพช้ีวิตของชุ้มูช้นแลัะสังคมู ทั�งพ่�นที�โดยรอบโรงงาน
แลัะในระดับป็ระเทศ แบ่งป็ันผู้ลักำาไรส่วนหนึ�งเพ่�อตอบแทนแลัะสร้างสรรค์ชุ้มูช้นแลัะสังคมู  
คำานึงถืึงการดำาเนินธุุรกิจที�จะมีูผู้ลักระทบต่อสิ�งแวดลั้อมู โดยเริ�มูตั�งแต่ขั�นตอนการเริ�มู
ก่อสร้างโรงงาน การเลั่อกเทคโนโลัยี ตลัอดถึืงกระบวนการผู้ลัิตแลัะกระบวนการกำาจัด 
ของเส่ย รวมูถึืงวิจัยแลัะพัฒนานวัตกรรมูที�จะส่งเสริมูการใช้้พลัังงานอย่างมีูป็ระสิทธุิภาพ

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1 คำานงึถืงึทางเลัอ่กในการใช้ป้็ระโยช้นจ์ากทรพัยากรธุรรมูช้าต ิโดยไมูก่อ่ใหเ้กดิผู้ลักระทบ 
ตอ่ความูเส่ยหายของสังคมู สิ�งแวดล้ัอมู แลัะคุณภาพชี้วิตของป็ระช้าช้น หรอ่เกิดน้อยที�สดุ

2 ค้นผู้ลักำาไรส่วนหนึ�งเพ่�อสร้างสรรค์สังคมูแลัะสิ�งแวดลั้อมูอย่างสมูำ�าเสมูอ

3 ป็ลัูกฝ่ังจิตสำานึกในเร่�องความูรับผู้ิดช้อบต่อสังคมูแลัะสิ�งแวดลั้อมูให้เกิดขึ�นในหมูู่
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเน้�องแลัะจริงจัง

4 ให้ความูสำาคัญในการทำาธุุรกรรมูกับคู่ค้าที�มูีเจตจำานงเดียวกันกับบริษััทฯ ในเร่�อง 
ความูรับผู้ิดช้อบต่อชุ้มูช้นสังคมูแลัะสิ�งแวดลั้อมู

5 เป็น็ผูู้น้ำาในการสง่เสรมิูการใช้แ้ลัะการอนุรกัษัพ์ลัังงานอยา่งมูปี็ระสทิธุภิาพ เพ่�อป็ระโยช้น์
ต่อส่วนรวมูแลัะช้นรุ่นหลััง

6 ถื้อเป็็นหน้าที�แลัะเป็็นนโยบายหลักัในการให้ความูสำาคัญกบักจิกรรมูของชุ้มูช้นแลัะสงัคมู 
โดยมุู่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมู ชุ้มูช้น แลัะสิ�งแวดลั้อมูอย่างยั�งย้น โดยมุู่งสร้างสรรค์
แลัะอนุรักษั์ทรัพยากรธุรรมูช้าติ รวมูทั�งสนับสนุนการศึกษัาแก่เยาวช้นแลัะกิจกรรมู
สาธุารณป็ระโยช้น์แก่ชุ้มูช้นที�ด้อยโอกาสให้เป็็นชุ้มูช้นที�เข้มูแข็งพึ�งพาตนเองได้

59



7 รับฟังความูคิดเห็นแลัะความูต้องการของชุ้มูช้น เพ่�อให้การตอบสนองแลัะการพัฒนา
แนวทางการกำากับดูแลักิจการที�ดีเป็็นไป็อย่างมีูป็ระสิทธุิภาพ

8 อำานวยป็ระโยช้น์ต่อสังคมูทุกระดับทั�งในระยะใกลั้แลัะไกลั

9 เข้าร่วมูแลัะสนับสนุนกิจกรรมูที�สอดคลั้องกับนโยบายการพัฒนาสังคมูแลัะป็ระเทศ  
ทั�งนโยบายรณรงค์ป็้องกันแลัะนโยบายสร้างเสริมู

10 สง่เสรมิูใหเ้กดิการเรยีนรู ้การพฒันาทกัษัะทางการศกึษัาของเยาวช้นแลัะป็ระช้าช้นทั�วไป็  
รวมูทั�งส่งเสริมูการสร้างจิตสำานึกการอนุรักษั์ทรัพยากรธุรรมูช้าติ แลัะสิ�งแวดลั้อมู 
ในชุ้มูช้น/สังคมูไทย

11 ใหข้อ้มููลัที�ถืกูตอ้งสรา้งความูเขา้ใจแลัะรับฟงัป็ญัหาแลัะผู้ลักระทบอนัอาจเกดิขึ�นกบัช้มุูช้น
โดยรอบ เพ่�อจดัการแก้ ไขไดอ้ยา่งทันทว่งที อนัจะเป็น็รากฐานของการอยูร่ว่มูกนัระหวา่ง
โรงงานแลัะชุ้มูช้นอย่างไมู่มีูป็ัญหาขัดแย้งแลัะเอ้�อป็ระโยช้น์ซื้ึ�งกันแลัะกัน

12 สนับสนุนกิจกรรมูสาธุารณป็ระโยช้น์ โดยเฉพาะอย่างยิ�งกิจกรรมูของท้องถืิ�นที� 
กลุั่มูบริษััทฯ ป็ระกอบธุุรกิจ โดยคำานึงถึืงความูเหมูาะสมูแลัะป็ระโยช้น์ที�สังคมูแลัะชุ้มูช้น
จะพึงได้รับอย่างยั�งย้น

13.9 การให้ความส่ำาคัญติ่อคุณภาพ	ความมั�นคง	ความปลอด้ภัย	อาชัีวอนามัย	 
ส่ิ�งแวด้ล้อม	และความติ่อเน่�องที่างธุรกิจ	

นโยบัาย

ใหค้วามูสำาคญัตอ่การบรหิารจัดการดา้นคุณภาพ ความูมัู�นคง ความูป็ลัอดภัย อาช้วีอนามูยั  
สิ�งแวดลั้อมู แลัะความูต่อเน้�องทางธุุรกิจในการป็ฏิิบัติงานด้วยมูาตรฐานอย่างต่อเน้�อง  
กำาหนดแลัะทบทวนนโยบายคุณภาพ ความูมัู�นคง ความูป็ลัอดภัย อาช้ีวอนามูัย สิ�งแวดลั้อมู 
แลัะความูต่อเน้�องทางธุุรกิจ รวมูถืึงแนวป็ฏิิบัติที�ดีเพ่�อการพัฒนาอย่างยั�งย้น

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่60
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แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1 พนักงานทุกคนต้องดำาเนินงาน โดยมีูระบบบริหารคุณภาพ ความูมัู�นคง ความูป็ลัอดภัย  
อาช้ีวอนามูัย สิ�งแวดลั้อมู แลัะความูต่อเน้�องทางธุุรกิจ เพ่�อเสริมูสร้างป็ระสิทธิุภาพ
ป็ระสิทธุิผู้ลัแลัะเกิดคุณค่าสูงสุดทั�งต่อการป็ฏิิบัติงาน ต่อช้ีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน  
แลัะสิ�งแวดลั้อมู

2 ผูู้้บริหารพนักงานผูู้้ป็ฏิิบัติงานสมูทบแลัะพนักงานของผูู้้รับจ้างจะต้องยึดถื้อแลัะป็ฏิิบัติ
งานให้เป็็นไป็ตามูกฎหมูายนโยบายข้อกำาหนดแลัะมูาตรฐานด้านคุณภาพ ความูมัู�นคง  
ความูป็ลัอดภัย อาช้ีวอนามูัย สิ�งแวดลั้อมู แลัะความูต่อเน้�องทางธุุรกิจอย่างเคร่งครัด

3 กลัุ่มูบริษััทฯ จะดำาเนินการทุกวิถีืทาง เพ่�อควบคุมูแลัะป็้องกันความูสูญเส่ยในรูป็แบบ
ต่าง ๆ อันเน้�องมูาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหร่อการเจ็บป็่วยจากการทำางาน 
การสูญหายหร่อเส่ยหายในทรัพย์สิน การลัะเมูิดระบบรักษัาความูป็ลัอดภัย การป็ฏิิบัติ
งานไมู่ถืูกวิธุีแลัะความูผู้ิดพลัาดต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น ตลัอดจนการรักษัาสภาพแวดลั้อมู 
ในการทำางานที�ป็ลัอดภัยต่อพนักงานผูู้้ป็ฏิิบัติงานสมูทบแลัะพนักงานของผูู้้รับจ้าง  
ทั�งนี� ถื้อเป็็นหน้าที�รับผู้ิดช้อบของผูู้้บริหารแลัะพนักงานในการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
หร่ออุบัติการณ์โดยป็ฏิิบัติตามูขั�นตอนที�กำาหนดไว้

4 กลุั่มูบริษััทฯ จะจัดให้มีูแผู้นควบคุมูแลัะป็้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพ่�นที�ป็ฏิิบัติการ มูแีผู้น 
จดัการเหตฉุกุเฉนิแลัะสภาวะวิกฤตขององค์กร เพ่�อเตรียมูพร้อมูต่อการจดัการเหตุฉุกเฉิน
ต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�น เช้่น เพลัิงไหมู้ การหกลั้มูหร่อรั�วไหลัของนำ�ามัูน ก๊าซื้ สารเคมีู  
หร่อของเส่ย แลัะมีูการเตรียมูพร้อมูต่อเหตุวิกฤตอ้�น ๆ ที�อาจทำาให้การดำาเนินธุุรกิจ 
หยุดช้ะงัก เส่�อมูเส่ยช้้�อเส่ยงแลัะภาพลัักษัณ์ขององค์กร

5 กลุั่มูบริษััทฯ จะจัดให้มูีการป็ระช้าสัมูพันธุ์แลัะส่�อสาร เพ่�อสร้างความูรู้ความูเข้าใจ 
แลัะเผู้ยแพร่ข้อมููลัแก่พนักงานผูู้้ป็ฏิิบัติงานสมูทบแลัะพนักงานของผูู้้รับจ้าง ตลัอดจน
ผูู้้มูีส่วนได้เส่ยที�เกี�ยวข้อง เพ่�อให้ทราบแลัะเข้าใจนโยบาย กฎ ระเบียบ ขั�นตอน วิธุีป็ฏิิบัติ 
แลัะข้อควรระวังต่าง ๆ ทางด้านคุณภาพ ความูป็ลัอดภัย อาชี้วอนามูัย แลัะสิ�งแวดลั้อมู  
ตลัอดจนนำาไป็ยึดถื้อป็ฏิิบัติได้อย่างถืูกต้อง โดยไมู่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  
ทรัพย์สิน แลัะสิ�งแวดลั้อมู
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6 กลุั่มูบริษััทฯ จะส่งเสริมูแลัะป็ลูักฝ่ังจิตสำานึกทางด้านคุณภาพ ความูป็ลัอดภัย  
อาช้ีวอนามูัย แลัะสิ�งแวดลั้อมูให้เป็็นวิถีืดำาเนินช้ีวิตป็ระจำาวันของพนักงาน

7 กลุั่มูบริ ษััทฯ จะเข้าไป็มีูส่วนร่วมูในการรับผิู้ดช้อบต่อสังคมูในเร่�องคุณภาพ  
ความูป็ลัอดภัย อาช้ีวอนามูัย แลัะสิ�งแวดลั้อมู อย่างจริงจังแลัะต่อเน้�อง การใช้้
ทรัพยากรธุรรมูช้าติต้องให้เกิดป็ระโยช้น์สูงสุด โดยตระหนักถืึงความูสำาคัญของ 
สิ�งแวดลั้อมูแลัะความูป็ลัอดภัยของผูู้้มีูส่วนได้เส่ยที�เกี�ยวข้อง ตลัอดจนส่งเสริมูกิจกรรมู
ทางสงัคมูในการรกัษัาสิ�งแวดลัอ้มูแลัะพฒันาคณุภาพช้วีติของคนในช้มุูช้นตามูหลัักการ
พัฒนาอย่างยั�งย้น

8 จัดตั�งให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องมูีหน้าที�ป็ระเมูินแลัะเฝ่้าระวังสถืานะด้านความูมูั�นคง
ป็ลัอดภัยตามูระดับการเต้อนภัยอย่างสมูำ�าเสมูอ

9 พฒันาระบบการบริหารความูมัู�นคงป็ลัอดภัยให้สอดคล้ัองกับกฎหมูายแลัะมูาตรฐานสากลั
แลัะให้มูีการตรวจป็ระเมิูนแลัะทบทวนอย่างสมูำ�าเสมูอ

10 จัดให้มูีการทดสอบแลัะฝ่ึกซื้้อมูขั�นตอนการป็ฏิิบัติเมู้�อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างสมูำ�าเสมูอ 
แลัะป็รับป็รุงอย่างต่อเน้�อง

11 จัดให้มูีทรัพยากรที�เหมูาะสมูแลัะเพียงพอสำาหรับการดำาเนินการด้านความูมัู�นคง
ป็ลัอดภัย

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่62
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การส่นับัส่นุนการแข้่งขั้นอย่างเป็นธรรม	

นโยบัาย

14

กลัุ่มูบริษััทฯ มุู่งมัู�นในการป็ฏิิบัติตามูกฎหมูายการป็้องกันการผูู้กขาด หร่อกฎหมูายการแข่งขัน 
ทางการค้า แลัะสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเสรีแลัะเป็็นธุรรมู ไมู่เลั่อกป็ฏิิบัติหร่อเอาเป็รียบ  
โดยกำาหนดเป็็นนโยบายที�จะต้องป็ฏิิบัติตามูกฎหมูายแข่งขันทางการค้าทั�งในแลัะต่างป็ระเทศที�บริษััทฯ 
เข้าดำาเนินธุุรกิจ อันหมูายความูรวมูถึืง กฎหมูาย กฎ แลัะระเบียบใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับกฎหมูายแข่งขัน
ทางการค้า ดังนั�น กลุั่มูบริษััทฯ พึงใช้้ความูระมัูดระวังแลัะป็ฏิิบัติตามูแนวทางที�บริษััทฯ กำาหนดไว้

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

(Asset Acquisition) การเข้าซื้้�อหุ้น (Stock 
Acquisition) การครอบงำากิจการ (Takeover)  
หรอ่การลังทุนไขว้ในหุน้หรอ่ทรัพยส์นิ (Cross 
Investment) การรว่มูลังทุน (Joint Ventures)  
หร่อการเป็็นกรรมูการร่วมูในกลุั่มูบริษััทฯ  
(Interlocking Directorate) เป็็นต้น ต้องให้ 
ที�ป็รึกษัาหร่อผูู้้ เช้ี�ยวช้าญด้านกฎหมูาย
แข่งขันทางการค้าตรวจสอบกระบวนการ 
ทางกฎหมูายที�จำาเป็็น ก่อนมูีการดำาเนินการ
ดังกลั่าว ก่อนทำาการควบรวมูกิจการใด ๆ 

1 “ผูู้้มูีอำานาจเหน้อตลัาด” ตามูเกณฑ์์กฎหมูาย
ของแต่ลัะป็ระเทศ ต้องไมู่กระทำาการใด ๆ  
ที�อาจเข้าข่ายเป็็นการป็ฏิิบัติทางการค้าที� ไมู่
เป็็นธุรรมู (Abuse of Dominant Position) 
หร่อการใช้้อำานาจเหน้อตลัาดในทางมิูช้อบ 

2 การกระทำาที�เป็็นการควบรวมูธุุรกิจ (Merger 
Control) ที�อาจก่อให้เกิดการลัดการแข่งขัน  
หร่อการผูู้กขาดในตลัาดใดตลัาดหนึ�ง เช้่น  
การรวมูธุุรกิจที�ผูู้กขาดการเข้าซ้ื้�อทรัพย์สิน 
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15 การป้องกันและปราบัปรามการฟอกเงิน	 
และการติ่อติ้านการส่นับัส่นุนที่างการเงินแก่การก่อการร้าย

นโยบัาย

กลุั่มูบริษััทฯ มุู่งมูั�นที�จะป็้องกันตนเองไมู่ให้ตกเป็็น
เคร่�องมู้อของกระบวนการฟอกเงิน หร่อสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงได้กำาหนดเป็็น
นโยบายอย่างชั้ดเจน เพ่�อเป็็นแนวทางการดำาเนิน
ธุรุกจิของบรษัิัทฯ แลัะบรษัิัทในกลุัมู่ ใหค้วามูสำาคญั
ต่อการสอดส่องดูแลัแลัะให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที�  
เมู้�อทราบถึืงการกระทำาที� ไมู่เป็็นไป็ตามูกฎหมูาย  
รวมูถืึงดูแลัให้มูีการบันทึกรายการแลัะข้อเท็จจริง 
ทางการเงิน หร่อทรัพย์สินต่าง ๆ  ให้ถืูกต้องเป็็นไป็
ตามูที�กฎหมูายภายในป็ระเทศแลัะระหว่างป็ระเทศ
กำาหนด

NO!!
MONEY 

LAUNDERING

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี	

1 ในการติดต่อลูักค้า หร่อคู่ค้า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี�ยวกับลัูกค้า หร่อคู่ค้า เพ่�อทราบข้อมููลั 
พ่�นฐาน เช้่น กรรมูการผูู้้มีูอำานาจลังนามู ผูู้้ถื้อหุ้นใหญ่ในทอดแรกตั�งแต่ร้อยลัะสามูสิบ หร่อตามู 
หลัักเกณฑ์์ที�กฎหมูาย กฎ ระเบียบที�เกี�ยวข้องกำาหนด วัตถืุป็ระสงค์แลัะเจตนารมูณ์ของความู
สัมูพันธุ์ทางธุุรกิจของลัูกค้า โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารทางราช้การ หร่อองค์กรอิสระ 
ที�เช้้�อถ้ือได้ เพ่�อขจัดข้อสงสัยแลัะเพ่�อเป็็นการป็้องกันมิูให้ถูืกใช้้เป็็นตัวกลัางในการฟอกเงินหร่อ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ 

3 ห้ามูป็ระกอบธุุรกิจที�เป็็นการตกลังร่วมูกันใน 
การผูู้กขาด จำากัด หร่อลัดการแข่งขัน (Hardcore  
Cartel หร่อ Non-Hardcore Cartel) 

4 ห้ามูกระทำาพฤติกรรมูใด ๆ ที�เป็็นการป็ฏิิบัติ
ทางการค้าที� ไมู่เป็็นธุรรมู (Unfair Trade 
Practices) แมู้ว่าจะมิูได้อยู่ ในฐานะที�เป็็น 
ผูู้้มูีอำานาจเหน้อตลัาดก็ตามู 

5 ห้ามูกระทำาการที�เป็็นตกลังร่วมูกันระหว่าง 
ผูู้้ป็ระกอบการรายอ้�น (ทั�งในแลัะต่างป็ระเทศ)  
อันจะก่อให้เกิดข้อจำากัดด้านการแข่งขันแลัะ
ส่งผู้ลักระทบร้ายแรงต่อระบบเศรษัฐกิจแลัะ 
ผูู้บ้ริโภค

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่64
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16 แนวปฏิิบััติิเกี�ยวกับัการชัด้เชัยกรณีผู้มีส่่วนได้้เส่ียได้้รับัความ
เส่ียหายจากการละเมิด้ส่ิที่ธิ

2 ให้ความูร่วมูมู้อกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในการป็ฏิิบัติตามูมูาตรการป็้องกันแลัะป็ราบป็รามูการ
ฟอกเงินแลัะการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินที�กำาหนดไว้ทั�งภายในป็ระเทศแลัะระหว่างป็ระเทศ 

3 หลั่กเลั่�ยงการกระทำาการใด ๆ  เพ่�อป็กป็ิดหร่ออำาพรางลัักษัณะที�แท้จริง เช้่น แหลั่งที�ตั�ง การจำาหน่าย  
การโอน การได้สิทธุิใด ๆ ซึื้�งทรัพย์สินที�เกี�ยวกับการกระทำาความูผิู้ดตามูกฎหมูาย ว่าด้วยเร่�อง 
การป็อ้งกนัแลัะป็ราบป็รามูการฟอกเงนิแลัะการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย  
เพ่�อให้ดูเสมู้อนว่าเป็็นทรัพย์สินที�ได้มูาโดยถูืกต้องตามูกฎหมูาย รวมูถึืงพฤติกรรมูการสนับสนุน
ช้่วยเหลั่อตามูกรณีดังกลั่าวข้างต้นด้วย 

4 พึงระมูัดระวังการติดต่อทำาธุุรกรรมูกับบุคคลัหร่อนิติบุคคลัที�ต้องสงสัยว่าอาจกระทำาความูผู้ิด
ตามูกฎหมูายการฟอกเงิน หร่อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช้่น กระทำาความูผิู้ด 
เกี�ยวกับ ยาเสพติด ความูผู้ิดเกี�ยวกับเพศ (เช้่น การค้าหญิงแลัะเด็ก การค้าป็ระเวณี) ความู
ผู้ิดเกี�ยวกับการฉ้อโกงป็ระช้าช้น ความูผู้ิดเกี�ยวกับการยักยอกหร่อฉ้อโกงทางธุุรกิจในสถืาบัน 
การเงิน ความูผิู้ดต่อตำาแหน่งหน้าที�ราช้การ ความูผิู้ดเกี�ยวกับการกรรโช้กหร่อรีดทรัพย์หร่อ 
การกระทำาลักัษัณะคลัา้ยคลังึกนัอนัเป็น็การผู้ดิกฎหมูาย ความูผิู้ดเกี�ยวกบัการลัักลัอบหนศีลุักากร
ตามูกฎหมูายว่าด้วยศุลักากร ความูผิู้ดเกี�ยวกับการก่อการร้ายตามูป็ระมูวลักฎหมูายอาญา  
ความูผิู้ดเกี�ยวกับการพนันเฉพาะกรณีเป็็นผูู้้จัดให้มูีการเลั่นการพนัน ความูผิู้ดเกี�ยวกับการ 
เลั่อกตั�ง แลัะความูผิู้ดเกี�ยวกับการค้ามูนุษัย์ เป็็นต้น 

5 ควรตรวจสอบข้อมููลัทางบัญช้ีของลูักค้าจากสถืาบันการเงิน เพ่�อให้ทราบว่าลัูกค้าเป็็นผูู้้รับ 
ป็ระโยช้น์ที�แท้จริง (Beneficial Owner) มูิใช้่การใช้้ช้้�อป็ลัอมู นามูแฝ่ง หร่อแสดงหลัักฐาน 
อันเป็็นเท็จเพ่�อป็กป็ิดความูเกี�ยวข้องกับการก่อการร้าย การค้ายาเสพติดหร่ออ้�น ๆ รวมูถืึงควร 
มูกีระบวนการคดักรองลักูคา้ โดยพจิารณาจากป็จัจยัพ่�นฐานสำาคญั ๆ  เช้น่ ป็จัจยัดา้นกลุัมู่ป็ระเทศ  
ด้านมูาตรการระหว่างป็ระเทศ หร่อแหลั่งรายได้หลัักของลูักค้า ฯลัฯ เพ่�อจัดลัำาดับความูเส่�ยง  
รวมูทั�งมูีขั�นตอนในการทบทวนบัญช้ีรายช้้�อลัูกค้าแลัะป็รับป็รุงให้ทันสมูัยอยู่เสมูอ เพ่�อลัดผู้ลั 
กระทบต่อการวางแผู้นธุุรกิจ 

กลุั่มูบริษััทฯ มูีแนวทางคุ้มูครองสิทธุิผูู้้มูีส่วนได้
เส่ยที� ได้รับความูเส่ยหายจากการลัะเมิูดสิทธิุอัน
เกิดจากการดำาเนินธุุรกิจของกลุั่มูบริษััทฯ โดย
จะพิจารณาช้ดเช้ยค่าเส่ยหายให้ ไมู่ตำ�ากว่าอัตรา
ที�กฎหมูาย
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จรรยาบัรรณข้องนักลงทุี่นส่ัมพันธ์

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1. ป็ฏิิบัติหน้าที�ด้วยความูซื้้�อสัตย์ สุจริต แลัะมีูความูเป็็นมู้ออาชี้พ 

2. เป็ิดเผู้ยข้อมููลัที�จำาเป็็นอย่างครบถื้วน โดยคำานึงถึืงผู้ลัป็ระโยช้น์ สิทธิุแลัะความูเท่าเทียมูกัน
ของผูู้้ถ้ือหุ้นแลัะผูู้้มูีส่วนได้เส่ยที�เกี�ยวข้อง

3. เป็ิดโอกาสให้บุคคลัที�เกี�ยวข้องทุกกลุั่มูสามูารถืเข้าถึืงแลัะสอบถืามูข้อมููลัได้

4. รักษัาความูลัับของบริษััทฯ แลัะไมู่แสวงหาผู้ลัป็ระโยช้น์ให้ตนเองแลัะผูู้้เกี�ยวข้องโดยใช้้ข้อมููลั
ใด ๆ ของบริษััทฯ ซื้ึ�งยังไมู่ได้เป็ิดเผู้ยต่อสาธุารณะช้น 

5. หมัู�นศึกษัาหาความูรู้เพ่�อพัฒนาป็ระสิทธิุภาพในการทำางาน 

6. งดเว้นการตอบข้อซื้ักถืามูที�เกี�ยวข้องกับผู้ลัป็ระกอบการแก่นักลังทุนหร่อนักวิเคราะห์ 14 วัน  
(ป็ฏิิทิน) ก่อนการรายงานผู้ลัป็ระกอบการ (Silent Period)

7. ห้ามูกรรมูการ ผูู้้บริหาร แลัะพนักงานในหน่วยงานนักลังทุนสัมูพันธุ์แลัะบัญช้ีบริหาร 
ซื้้�อหร่อขายหุ้นของบริษััทฯ ในช้่วง 30 วัน ก่อนการป็ระกาศงบการเงินต่อตลัาดหลัักทรัพย์ฯ 
แลัะหลัังวันที�บริษััทฯ ได้เป็ิดเผู้ยงบการเงินอย่างน้อย 1 วัน สำาหรับงบไตรมูาส แลัะในช้่วง  
45 วัน ก่อนการป็ระกาศงบการเงินต่อตลัาดหลัักทรัพย์ฯ แลัะหลัังวันที�บริษััทฯ ได้เป็ิดเผู้ย 
งบการเงินอย่างน้อย 1 วัน สำาหรับงบป็ระจำาป็ี
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จรรยาบัรรณในการด้ำาเนินธุรกิจข้องผู้ผลิติ	/	จัด้หาส่ินค้า	วัติถืุด้ิบัและการบัริการ
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จรรยาบัรรณในการด้ำาเนินธุรกิจข้องผู้ผลิติ	/	จัด้หาส่ินค้า	 
วัติถืุด้ิบัและการบัริการ

แนวปฏิิบััติิที่ี�ด้ี

1. ส่ิที่ธิมนุษยชันและแรงงาน

1.1 ผูู้้ผู้ลัิต/จัดหาสินค้า วัตถืุดิบแลัะบริการ ควรให้ความูเคารพต่อสิทธุิมูนุษัยช้นแลัะมีูการ
ป็ฏิิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็็นธุรรมู ตามูมูาตรฐานสากลั แลัะกฎหมูาย

1.2 ผูู้ผู้้ลัติ/จัดหาสนิคา้ วตัถืดุบิแลัะบรกิาร จะตอ้งดำาเนนิธุรุกิจโดยป็ราศจากการใช้แ้รงงาน
บังคับ แลัะจะต้องไมู่มีูการใช้้แรงงานไมู่สมัูครใจ

1.3 ผูู้ผู้้ลัติ/จัดหาสนิคา้ วตัถืดุบิแลัะบรกิาร จะตอ้งดำาเนนิธุรุกิจโดยป็ราศจากการใช้แ้รงงาน
เด็ก แลัะต้องป็ฏิิบัติตามูกฎหมูายแรงงานเด็กหร่อเยาวช้นที�บังคับใช้้

1.4 ผูู้้ผู้ลัิต/จัดหาสินค้า วัตถืุดิบแลัะบริการ จะต้องดำาเนินธุุรกิจโดยป็ราศจากการเลั่อก
ป็ฏิิบัติในการจ้างงานด้วยเง่�อนไขของเช้้�อช้าติ ส่ผู้ิว เพศ ศาสนา อายุ ความูพิการ ฯลัฯ

2. ความปลอด้ภัย	อาชัีวอนามัย	และส่ิ�งแวด้ล้อม	

2.1 ผูู้้ผู้ลัิต/จัดหาสินค้า วัตถืุดิบแลัะบริการ ควรมูีความูรับผู้ิดช้อบแลัะมุู่งมัู�นในการใช้้
ทรัพยากรอย่างมูีป็ระสิทธุิภาพ 

2.2 ผูู้้ผู้ลัิต/จัดหาสินค้า วัตถืุดิบแลัะบริการ จะต้องป็ฎิบัติตามูกฎหมูายว่าด้วยความู
ป็ลัอดภัย อาชี้วอนามูัย แลัะสิ�งแวดลั้อมู ที�บังคับใช้้อย่างเคร่งครัด 

2.3 ในระบบการผู้ลัิตของผูู้้ผู้ลัิต/จัดหาสินค้า วัตถืุดิบแลัะบริการ จะต้องมัู�นใจว่ามูีการ 
ติดตั�งระบบกำาจัดแลัะจัดการของเส่ย การป็ลั่อยมูลัพิษัทางอากาศแลัะการระบายนำ�าทิ�ง 
ที�เหมูาะสมู ป็ลัอดภัย แลัะมีูการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมูอ 

2.4 ผูู้้ผู้ลัิต/จัดหาสินค้า วัตถุืดิบแลัะบริการ จะต้องจัดหาสถืานที�ทำางานที�ป็ลัอดภัยแลัะ  
มูีสุขอนามูัยให้แก่พนักงานของตน รวมูถืึงจัดหาอุป็กรณ์ป็้องกันอันตรายส่วนบุคคลั 
ให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอแลัะเหมูาะสมู
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3. จริยธรรมและการปฏิิบััติิติามกฎหมาย	

3.1 ผูู้้ผู้ลัิต/จัดหาสินค้า วัตถืุดิบแลัะบริการ จะต้องดำาเนินธุุรกิจด้วยคุณธุรรมู จริยธุรรมู
แลัะป็ฏิิบัติตามูกฎหมูายอย่างเคร่งครัด

3.2 ผูู้้ผู้ลัิต/จัดหาสินค้า วัตถืุดิบแลัะบริการ จะต้องดำาเนินธุุรกิจโดยป็ราศจากการให้สินบน/ 
ทุจริตทุกรูป็แบบ 

3.3 ผูู้ผู้้ลิัต/จดัหาสินคา้ วตัถืดุบิแลัะบรกิาร จะตอ้งดำาเนินธุุรกจิดว้ยการแข่งขนัอยา่งเป็น็ธุรรมู

3.4 ผูู้้ผู้ลัิต/จัดหาสินค้า วัตถืุดิบแลัะบริการ ต้องมูีการจัดการบันทึกทางธุุรกิจแลัะบัญชี้ 
ที�เกี�ยวข้องกับการทำาธุุรกิจอย่างถืูกต้องแลัะครบถื้วน พร้อมูที�จะจัดส่งให้ตรวจสอบ
เมู้�อมูีการร้องขอ 

3.5 ผูู้้ผู้ลัิต/จัดหาสินค้า วัตถืุดิบแลัะบริการ จะต้องป็กป็้องข้อมููลัความูลัับของบริษััทฯ

ในกรณีผูู้้ผู้ลัิต/จัดหาสินค้า วัตถืุดิบ แลัะบริการ ป็ฏิิบัติขัดต่อจรรยาบรรณในการดำาเนินธุุรกิจดังกลั่าว 
ขั�นต้น บริษััทฯ อาจพิจารณาออกจดหมูายแจ้งเต้อน แลัะขอสงวนสิทธุิในการระงับหร่อยกเลัิก 
การทำาธุุรกรรมูตามูดุลัพินิจของบริษััทฯ แลัะผูู้้ผู้ลัิต/จัดหาสินค้า วัตถืุดิบ แลัะบริการ ไมู่สามูารถื 
เรียกร้องใด ๆ จากบริษััทฯ ได้
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การรับัข้้อร้องเรียนเกี�ยวกับัจรรยาบัรรณธุรกิจ

ภาคผนวก
การติ่อติ้านคอร์รัปชััน

การกำากับัดู้แลกิจการที่�ด้ี
ส่ารบัญ

จรรยาบัรรณ
ธุรกิจ

การรับัข้้อร้องเรียนเกี�ยวกับัจรรยาบัรรณธุรกิจ

ด้วย บริษััท โกลับอลักรีนเคมูิคอลั จำากัด (มูหาช้น) คาดหมูายให้พนักงานของกลุั่มูบริษััทฯ ทุกคน 
ร่วมูกันสอดส่องดูแลัเพ่�อให้การป็ฏิิบัติงานเป็็นไป็อย่างมีูป็ระสิทธุิภาพที�ถืูกต้องตามูกฎหมูาย  
กฎ ระเบียบ แลัะสอดคลั้องตามูหลัักการกำากับดูแลักิจการที�ดีแลัะจรรยาบรรณธุุรกิจ โดยสนับสนุน
ให้มูีการรายงานโดยสุจริตถืึงการป็ฏิิบัติที�ขัดหร่อสงสัยว่าจะขัดต่อหลัักการต่าง ๆ ต่อผูู้้บังคับบัญช้า
ตามูลัำาดับช้ั�น หร่ออาจขอคำาป็รึกษัาจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน หร่อหน่วยงานกิจการองค์กร 
แลัะเลัขานุการบริษััท โดยข้อมููลัดังกลั่าว บริษััทฯ จะถ้ือเป็็นข้อมููลัความูลัับ

นอกจากนี� พนักงานของกลุั่มูบริษััทฯ สามูารถืส่งข้อร้องเรียนเมู้�อพบพฤติกรรมูที� ไมู่เหมูาะสมูหร่อ
ขัดต่อจรรยาบรรณธุุรกิจของกลุั่มูบริษััทฯ พร้อมูเอกสารหลัักฐานป็ระกอบการพิจารณา ไป็ยัง 
ช้่องทางการรับข้อร้องเรียนตามูขั�นตอนที�บริษััทฯ กำาหนดไว้ เพ่�อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ 
แลัะพิจารณา

ทีุ่กข้้อร้องเรียนที่ี�มีหลักฐานชััด้เจนจะได้้รับัการปฏิิบััติิอย่างเส่มอภาค	โปร่งใส่และเอาใจใส่่	รวมทัี่�งให้
ความเป็นธรรมแก่ทีุ่กฝ่่าย	โด้ยมีการกำาหนด้ระยะเวลาส่อบัส่วนอย่างเหมาะส่ม	ทัี่�งนี�	ทุี่กข้้อร้องเรียน	
ติลอด้จนข้อ้มลูข้องผูร้อ้งเรยีน	หรอืพยานที่ี�เกี�ยวข้อ้งจะถืกูปดิ้เปน็ความลบัั	และได้ร้บััความคุม้ครอง	
เพ่�อไม่ให้ถูืกการกลั�นแกล้งทัี่�งในระหว่างการส่อบัส่วนและภายหลังการส่อบัส่วน
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กิารติ่อติ�าน
ทีุ่จริติค้อร์รัปชััน



นโยบัายและแนวที่างการปฏิิบััติิในการติ่อติ้านทุี่จริติคอร์รัปชััน

การกำากับัดู้แลกิจการที่�ด้ี
ส่ารบัญ

จรรยาบัรรณ
ธุรกิจ

ภาคผนวก
การติ่อติ้านคอร์รัปชััน
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นโยบัายติ่อติ้านการทุี่จริติคอร์รัปชััน 
กลุ่มบัริษัที่	โกลบัอลกรีนเคมิคอล
นโยบัาย

บริษััท โกลับอลักรีนเคมิูคอลั จำากัด (มูหาช้น) แลัะบริษััทย่อย (“กลุั่มูบริษััทฯ”) มูีวัตถืุป็ระสงค์แลัะ 
มุู่งมัู�นที�จะทำาธุุรกิจโดยให้ความูสำาคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัป็ช้ัน แลัะมุู่งมัู�นที�จะป็ฏิิบัติตามู 
กฎหมูายว่าด้วย การป็้องกันแลัะต่อต้านการทุจริตคอร์รัป็ช้ัน (Fraud and Corruption) การให้ 
หร่อรับสินบน (Bribery) ต่อเจ้าหน้าที�ของรัฐทั�งในป็ระเทศแลัะต่างป็ระเทศ หร่อเจ้าหน้าที�ของหน่วยงาน 
ภาคเอกช้น ตลัอดจนสนับสนุนแลัะส่งเสริมูให้บุคลัากรทุกระดับมูีจิตสำานึกในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัป็ช้ันทุกรูป็แบบ

คณะกรรมูการบริษััทฯ จึงได้ให้มีูการจัดทำานโยบายนี�ขึ�น โดยให้ถื้อเป็็นส่วนหนึ�งของนโยบายการกำากับ
ดูแลักิจการที�ดี (Corporate Governance Policy) ของกลุั่มูบริษััทฯ เพ่�อให้มัู�นใจว่า กลุั่มูบริษััทฯ  
มูีการป็ฏิิบัติที�สอดคลั้องกับนโยบายที�กำาหนดไว้ ตลัอดจนเพ่�อให้กรรมูการ ผูู้้บริหาร พนักงาน  
ลักูจา้ง ตลัอดจนบุคคลัใด ๆ  ที�กระทำาการเพ่�อป็ระโยช้นข์องกลัุมู่บรษัิัทฯ ยดึถ้ือนโยบายนี�เป็น็บรรทัดฐาน
ในการป็ฏิิบัติงาน แลัะถื้อว่าการกระทำาใด ๆ ที� ไมู่เป็็นตามูนโยบายของกลุั่มูบริษััทฯ จะต้องได้รับโทษั 
ทางวินัยแลัะตามูกฎหมูายที�เกี�ยวข้อง

นิยาม

การทุี่จริติ หมูายถืึง การกระทำาใด ๆ เพ่�อแสวงหาป็ระโยช้น์ที�มิูควรได้โดยช้อบด้วยกฎหมูายสำาหรับ
ตนเองหร่อผูู้้อ้�น โดยหมูายรวมูถึืง การยักยอก การตกแต่งบัญช้ี แลัะการคอร์รัป็ช้ัน 

คอร์รัปชััน หมูายถึืง การกระทำาใด ๆ ไมู่ว่าจะเป็็นการเสนอ การให้คำามัู�นสัญญา การขอ การเรียกร้อง  
การให้หร่อรับทรัพย์สินหร่อผู้ลัป็ระโยช้น์อ้�นใด กับเจ้าหน้าที�ของรัฐหร่อบุคคลัอ้�นใดที�ทำาธุุรกิจ 
กับบริษััทฯ ไมู่ว่าจะโดยทางตรงหร่อทางอ้อมู เพ่�อให้บุคคลัดังกลั่าวป็ฏิิบัติหร่อลัะเว้นการป็ฏิิบัติหน้าที�  
หร่อเพ่�อให้ ได้มูาหร่อรักษัาไว้ซื้ึ�งผู้ลัป็ระโยช้น์อ้�นใดที� ไมู่เหมูาะสมูทางธุุรกิจ ยกเว้นกรณีที�กฎหมูาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธุรรมูเนียมูป็ระเพณีท้องถืิ�น หร่อจารีตทางการค้าให้กระทำาได้

การให้หรือรับัข้องข้วัญ หมูายถึืง การให้หร่อรับเงิน สิ�งของ ค่าตอบแทน หร่อผู้ลัป็ระโยช้น์ใดๆ

การเลี�ยงรับัรอง	 และการบัริการติ้อนรับั หมูายถืึง การใช้้จ่ายสำาหรับเลั่�ยงรับรองทางธุุรกิจ อาทิ  
การเลั่�ยงรับรองเป็็นอาหารแลัะเคร่�องด้�มู การเลั่�ยงรับรองในรูป็แบบกีฬา แลัะการใช้้จ่ายใด ๆ  ที�เกี�ยวข้อง
โดยตรงกับการป็ฏิิบัติทางธุุรกิจ หร่อเป็็นจารีตทางการค้า รวมูถึืงการให้ความูรู้ความูเข้าใจทางธุุรกิจ
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การบัริจาคและการส่นับัส่นุน หมูายถึืง การให้การสนับสนุนทางการเงิน ผู้ลัิตภัณฑ์์ หร่อบริการ  
แก่ผูู้้ขอรับการสนับสนุนหร่อขอบริจาค โดยมูีวัตถืุป็ระสงค์เพ่�อจัดทำาสาธุารณป็ระโยช้น์แก่สังคมู  
หร่อเพ่�อส่งเสริมูธุุรกิจแลัะภาพลัักษัณ์ที�ดีของกลุั่มูบริษััทฯ

การชั่วยเหล่อที่างการเม่อง หมูายถืึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ�งของ สิทธิุหร่อผู้ลัป็ระโยช้น์อ้�นใด  
เพ่�อเป็็นการช้่วยเหลั่อ หร่อสนับสนุน หร่อเพ่�อป็ระโยช้น์อ้�นใด แก่พรรคการเมู้อง นักการเมู้อง หร่อ
บุคคลัที�มูีหน้าที�เกี�ยวข้องทางการเมู้อง ตลัอดจนกิจกรรมูทางการเมู้อง ไมู่ว่าโดยทางตรงหร่อทางอ้อมู

ความข้ัด้แย้งที่างผลประโยชัน์ หมูายถึืง การกระทำาใด ๆ ที�จะทำาให้ตนมีูส่วนได้เส่ยหร่อขัดแย้งทาง 
ผู้ลัป็ระโยช้น์กับกลุั่มูบริษััทฯ ไมู่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผูู้้ที�เกี�ยวข้องทางการค้าของกลุั่มูบริษััทฯ  
หร่อจากการใช้้โอกาสหร่อข้อมููลัที� ได้รับรู้จากการเป็็นพนักงานในการหาป็ระโยช้น์ส่วนตนแลัะการ 
ทำาธุุรกิจที�แข่งขันกับกลุั่มูบริษััทฯ หร่อการทำางานอ้�นนอกเหน้อจากงานของกลุั่มูบริษััทฯ ซื้ึ�งส่งผู้ลั 
กระทบต่องานในหน้าที�

ค่าอำานวยความส่ะด้วก หมูายถึืง ค่าใช้้จ่ายจำานวนเล็ักน้อยที�จ่ายแก่เจ้าหน้าที�ของรัฐอย่างไมู่เป็็น
ทางการ แลัะเป็น็การใหเ้พยีงเพ่�อใหมัู้�นใจวา่ เจา้หนา้ที�ของรฐัจะดำาเนนิการตามูกระบวนการหรอ่เป็น็การ
กระตุ้นให้ดำาเนินการรวดเร็วขึ�น โดยกระบวนการนั�นไมู่ต้องอาศัยดุลัพินิจของเจ้าหน้าที�รัฐ แลัะเป็็นการ
กระทำาอันช้อบด้วยหน้าที�ของเจ้าหน้าที�ของรัฐผูู้้นั�น รวมูทั�งเป็็นสิทธุิที�นิติบุคคลัพึงจะได้ตามูกฎหมูาย 
อยู่แลั้ว เช้่น การขอใบอนุญาต การขอหนังส่อรับรอง แลัะการได้รับการบริการสาธุารณะ เป็็นต้น

พนักงานรัฐ หมูายถึืง ผูู้้ดำารงตำาแหน่งการเมู้อง ข้าราช้การหร่อพนักงานส่วนท้องถืิ�นซื้ึ�งมูีตำาแหน่งหร่อ
เงินเด้อนป็ระจำา พนักงานหร่อบุคคลัผูู้้ป็ฏิิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหร่อหน่วยงานของรัฐ ผูู้้บริหารท้องถืิ�น
แลัะสมูาชิ้กสภาท้องถืิ�นซื้ึ�งมิูใช้่ผูู้้ดำารงตำาแหน่งทางการเมู้อง เจ้าพนักงานตามูกฎหมูายว่าด้วยลัักษัณะ
ป็กครองท้องที� แลัะให้หมูายความูรวมูถืึงกรรมูการ อนุกรรมูการ ลัูกจ้างของส่วนราช้การ รัฐวิสาหกิจ  
หร่อหน่วยงานของรัฐ แลัะบุคคลัหร่อคณะบุคคลัซื้ึ�งใช้้อำานาจหร่อได้รับมูอบหมูายให้ใช้้อำานาจทาง 
การป็กครองของรัฐในการดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งตามูกฎหมูาย ไมู่ว่าจะเป็็นการจัดตั�งขึ�นในระบบ
ราช้การ รัฐวิสาหกิจ หร่อกิจการอ้�นของรัฐ

ผู้เกี�ยวข้้อง หมูายถึืง คู่สมูรส บุตร บิดามูารดา พี�น้อง ญาติสนิท ของกรรมูการ ผูู้้บริหารแลัะพนักงาน
ทุกระดับของบริษััทฯ แลัะบริษััทในกลุั่มู

บัริษัที่ฯ	หมูายถึืง บริษััท โกลับอลักรีนเคมิูคอลั จำากัด (มูหาช้น)

กลุม่บัริษทัี่ โกลบัอลกรีนเคมคิอล	หมูายถึืง บริษััท โกลับอลักรีนเคมูคิอลั จำากดั (มูหาช้น) แลัะบริษััทยอ่ย
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หลักการ

กรรมูการ ผูู้้บริหาร พนักงาน ลัูกจ้าง ตลัอดจนบุคคลัใด ๆ  ที�กระทำาการเพ่�อป็ระโยช้น์ของกลุั่มูบริษััทฯ  
มูีหน้าที�ต้องป็ฏิิบัติตามูกฎหมูาย กฎ ระเบียบว่าด้วยเร่�องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป็ช้ัน ตลัอดจน 
คู่มู้อการกำากับดูแลักิจการที�ดีแลัะจรรยาบรรณธุุรกิจ นโยบาย ข้อบังคับ แนวป็ฏิิบัติ แลัะแนวทาง 
ที�บริษััทฯ ได้กำาหนดไว้ ป็ฏิิบัติงานตามูหน้าที�ของตนด้วยความูโป็ร่งใส ไมู่กระทำาการใด ๆ ที�เป็็นการ 
แสดงถืงึเจตนาวา่เป็น็การทจุรติคอรร์ปั็ช้นั แลัะหา้มูไมูใ่หเ้รยีกรอ้ง ดำาเนนิการ หรอ่ยอมูรบัการคอรร์ปั็ช้นั  
เพ่�อป็ระโยช้นต์อ่ตนเองหรอ่ผูู้เ้กี�ยวขอ้ง รวมูทั�งเพ่�อนแลัะคนรูจ้กั แลัะพรอ้มูรบัการตรวจสอบการป็ฏิบิตัิ
หน้าที�จากผูู้้มูีหน้าที�ตรวจสอบหร่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้องตลัอดเวลัา ทั�งนี� บริษััทย่อยสามูารถืพิจารณา
นำานโยบายแลัะมูาตรการดำาเนินการของบริษััทฯ ไป็ป็ระยุกต์ใช้้ ได้ตามูความูเหมูาะสมู

แนวปฏิิบััติิ	/	มาติรการด้ำาเนินการข้องบัริษัที่ฯ

1. บรษัิัทฯ แตง่ตั�งคณะทำางานสง่เสรมิูการตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปั็ชั้น เพ่�อทำาหนา้ที�ดำาเนนิการ 
ให้มูาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป็ช้ันของบริษััทฯ เป็็นไป็อย่างมีูป็ระสิทธิุภาพ ตามูที�
บริษััทฯ ได้ป็ระกาศเจตนารมูณ์เข้าเป็็นสมูาช้ิกแนวร่วมูต่อต้านคอร์รัป็ช้ันของภาคเอกช้นไทย 
(Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) 

2. บริษััทฯ มูีกระบวนการทบทวน ตรวจสอบ แลัะป็รับป็รุงมูาตรการต่อต้านคอร์รัป็ชั้น  
แลัะรายงานต่อคณะกรรมูการบริษััทฯ เป็็นป็ระจำาทุกป็ี เพ่�อเป็็นการวัดป็ระสิทธุิผู้ลั ป็รับป็รุง 
แลัะพัฒนามูาตรการให้สอดคลั้องกับความูเส่�ยงด้านคอร์รัป็ช้ันที�เป็ลั่�ยนแป็ลังไป็ 

3. บริษััทฯ จัดให้มีูการป็ระเมูินความูเส่�ยงด้านคอร์รัป็ชั้น แลัะมูีมูาตรการป็้องกันความูเส่�ยง 
ทั�งดา้นการป็ฏิบิตังิาน (Operational Control) ดา้นสภาพแวดลัอ้มู (Environment Control) 
แลัะด้านการเงิน การบัญชี้ แลัะการเก็บรักษัาเอกสาร (Financial Control)

Anti Corruption
Business Ethics

Internal Control No Gifts
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4. บรษัิัทฯ มูกีระบวนการตรวจสอบระบบการควบคมุูภายในเกี�ยวกบัขั�นตอนการบนัทกึรายงาน
ทางการเงิน กระบวนการทำาบัญชี้แลัะการเก็บรักษัาข้อมููลั รวมูทั�งมีูขั�นตอนการรายงาน
ป็ระเด็นที�พบจากการตรวจสอบภายในอย่างเร่งด่วน ต่อผูู้้บริหารระดับสูงแลัะคณะกรรมูการ 
บริษััทฯ

5. บริษััทฯ มูีความูเป็็นกลัางทางการเมู้อง แลัะไมู่มีูนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงิน  
ทรัพยากร หร่อทรัพย์สินอ้�นใด ไมู่ว่าโดยทางตรงหร่อทางอ้อมูแก่นักการเมู้อง หร่อ
พรรคการเมู้อง หร่อกลุั่มูพลัังทางการเมู้องใด ๆ เพ่�อผู้ลัป็ระโยช้น์ของนักการเมู้อง หร่อ
พรรคการเมู้อง หร่อกลุั่มูพลัังทางการเมู้องนั�น ๆ

6. บริษััทฯ ไมู่มูีโยบายจ่ายเงินค่าอำานวยความูสะดวกในรูป็แบบใด ๆ ทั�งทางตรงแลัะทางอ้อมู 
โดยจะไมู่ดำาเนินการใด ๆ แลัะไมู่ยอมูรับการกระทำาใด ๆ เพ่�อแลักกับการอำานวยความูสะดวก
ในการดำาเนินธุุรกิจ

7. บริษััทฯ มูีการกำาหนดหลัักเกณฑ์์เกี�ยวกับการจัดจ้างพนักงานรัฐอย่างเหมูาะสมู ช้ัดเจน  
เพ่�อป็้องกันไมู่ให้กระบวนการดังกลั่าวเป็็นการตอบแทนการได้มูาซึื้�งผู้ลัป็ระโยช้น์ ใด ๆ  
รวมูทั�งมูีมูาตรการการเป็ิดเผู้ยข้อมููลัเกี�ยวกับการจ้างพนักงานรัฐให้สาธุารณช้นทราบ  
เพ่�อความูโป็ร่งใส 

8. บริษััทฯ มูีนโยบายแลัะกระบวนการบริหารบุคคลั ด้านการสรรหาหร่อคัดเลั่อกบุคลัากร  
การป็ระเมูินผู้ลังาน การให้ผู้ลัตอบแทน แลัะการเลั่�อนตำาแหน่ง ที�สะท้อนความูมุู่งมัู�น 
ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัป็ช้ัน

9. บริษััทฯ จะไมู่ลัดตำาแหน่ง ลังโทษั หร่อให้ผู้ลัทางลับต่อบุคลัากรที�ป็ฏิิเสธุการทุจริต 
แลัะคอร์รัป็ชั้น แมู้ว่าการกระทำานั�นจะทำาให้กลุั่มูบริษััทฯ สูญเส่ยโอกาสทางธุุรกิจ โดยมีู
กระบวนการส่�อสารให้พนักงานรับทราบอย่างชั้ดเจน

10. บริษััทฯ จัดให้มูีการฝ่ึกอบรมูมูาตรการแลัะความูรู้เกี�ยวกับการต่อต้านคอร์รัป็ชั้นแก่ 
บุคลัากรของบริษััทฯ อย่างต่อเน้�อง
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บัที่ลงโที่ษ

1. บริษััทฯ กำาหนดบทลังโทษักับกรรมูการ ผูู้้บริหาร แลัะพนักงานที� ไมู่ป็ฏิิบัติตามูมูาตรการ 
ตอ่ตา้นการทจุรติคอร์รปั็ชั้น ซื้ึ�งมูาตรการลังโทษัโดยการใหอ้อกจากตำาแหนง่สำาหรบักรรมูการ  
หร่อการลังโทษัตามูข้อกำาหนดว่าด้วย การดำาเนินการทางวินัยสำาหรับผูู้้บริหารแลัะพนักงาน  
แลัะดำาเนินการตามูกฎหมูาย กฎ หร่อระเบียบ รวมูถืึงการกำากับดูแลักิจการที�ดีที�เกี�ยวข้อง
กับการกระทำาความูผิู้ดดังกลั่าว

2. กรณีผูู้้ที�เกี�ยวข้องกับกลุั่มูบริษััทฯ หร่อลัูกค้า คู่ค้า พันธุมูิตรทางธุุรกิจ ไมู่ป็ฏิิบัติตามู
มูาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป็ชั้น กลุั่มูบริษััทฯ อาจพิจารณายกเลิักการทำาธุุรกรรมู
ใด ๆ กับผูู้้เกี�ยวข้อง หร่อ ลัูกค้า คู่ค้า พันธุมิูตรทางธุุรกิจดังกลั่าว 

11. บริษััทฯ มูีการส่�อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัป็ชั้น แลัะแนวป็ฏิิบัติไป็ยังบริษััทย่อย 
บริษััทร่วมู บริษััทอ้�นที�บริษััทฯ มูีอำานาจควบคุมู ลัูกค้า คู่ค้า พันธุมูิตรทางธุุรกิจ แลัะผูู้้มูีส่วน
ได้เส่ย รวมูทั�งสาธุารณช้น ผู้่านช้่องทางการส่�อสารที�หลัากหลัาย เพ่�อทราบแลัะนำามูาตรการ
ต่อต้านการทุจริตแลัะคอร์รัป็ช้ันไป็ป็ฏิิบัติ

12. บริษััทฯ มูีแนวป็ฏิิบัติตามูนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัป็ช้ัน เร่�อง การรับ-ให้ของขวัญ  
การเลั่�ยง หร่อป็ระโยช้น์อ้�นใด (No Gift Policy) ของกลุั่มูบริษััท โกลับอลักรีนเคมูิคอลั 
เพ่�อให้บุคลัากรของบริษััทฯ ใช้้เป็็นแนวทาง แลัะสามูารถืป็ฏิิบัติตนได้อย่างถืูกต้อง

13. การดำาเนินการตามูนโยบายนี� ให้เป็็นไป็ตามูแนวป็ฏิิบัติที�บริษััทฯ กำาหนดไว้ในคู่มู้อการกำากับ
ดูแลักิจการที�ดีแลัะจรรยาบรรณธุุรกิจ รวมูถืึง ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อกำาหนด แลัะ
แนวทางที�บรษิััทฯ ได้กำาหนดไว้

14. บริษััทฯ ทบทวนนโยบายฉบับนี�อย่างสมูำ�าเสมูอทุก 3 ป็ี ซื้ึ�งสอดคลั้องกับการเตรียมูการเพ่�อ
ขอรับรองการเป็็นสมูาช้ิกโครงการแนวร่วมูต่อต้านคอร์รัป็ชั้นของภาคเอกช้นไทย (CAC) 
หร่อตามูระยะเวลัาที�เหมูาะสมู เพ่�อให้สอดคลั้องกับการเป็ล่ั�ยนแป็ลังของกฎหมูาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง โดยเสนอคณะกรรมูการบรษิััทฯ เพ่�อพิจารณาอนุมัูติ
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แนวปฏิิบััติิข้องบัุคลากรบัริษัที่ฯ

1. บุคลัากรทุกระดับต้องป็ฏิิบัติตามูนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัป็ช้ันของบริษััทฯ แลัะ
กระบวนการป็้องกันการทุจริตแลัะคอร์รัป็ชั้นอย่างเคร่งครัด แลัะต้องไมู่เข้าไป็เกี�ยวข้องกับ
การทุจริตคอร์รัป็ช้ันในทุกรูป็แบบ ไมู่ว่าทางตรงหร่อทางอ้อมู

2. ห้ามูบุคลัากรทุกระดับให้หร่อรับสินบน รวมูถืึงผู้ลัป็ระโยช้น์ตอบแทนอ้�นใดที�มูีลัักษัณะ
คลั้ายคลัึงกันกับเจ้าหน้าที�ของรัฐแลัะภาคเอกช้น ทั�งทางตรงแลัะทางอ้อมูเพ่�อเป็็นการจ่งใจ 
ทำาให้มีูอิทธุิพลั หร่อทำาให้ ได้มูาซื้ึ�งป็ระโยช้น์ที�มิูควรได้โดยช้อบด้วยกฎหมูาย

3. การดำาเนินการใดๆ ที�อาจมีูความูเส่�ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัป็ช้ัน บุคลัากรทุกระดับจะต้อง
ป็ฏิิบัติด้วยความูระมูัดระวัง โดยเฉพาะเร่�องดังต่อไป็นี�

3.1 การให ้หรอ่รบัของขวญั ของกำานัลั การเลั่�ยงรับรอง การบรกิารตอ้นรบั แลัะคา่ใช้จ้า่ยอ้�น
ที�เกี�ยวข้องให้เป็็นไป็ตามูแนวป็ฏิิบตัิที�ดีที�บริษัทัฯ กำาหนดไว้ในคู่มูอ้การกำากบัดูแลักจิการ
ที�ดีแลัะจรรยาบรรณธุุรกิจ แลัะแนวป็ฏิิบัติตามูนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัป็ช้ัน  
เร่�องการรับ-ให้ของขวัญ การเลั่�ยง หร่อป็ระโยช้น์อ้�นใด (No Gift Policy)

3.2 การให้เงินบริจาคเพ่�อการกุศลัแลัะให้เงินสนับสนุนต้องกระทำาในนามูบริษััทฯ แลัะ 
มูีวัตถืุป็ระสงค์เพ่�อป็ระโยช้น์ต่อสังคมู หร่อส่งเสริมูธุุรกิจ ภาพลัักษัณ์ที�ดีของบริษััทฯ 
แลัะกลุั่มูบริษััทฯ โดยจะต้องดำาเนินการด้วยความูโป็ร่งใส ไมู่เป็็นช้่องทางการคอร์รัป็ช้ัน 
แลัะเป็็นไป็ตามูขั�นตอนที�ระบุในคู่มู้อการบริจาคแลัะการสนับสนุนเพ่�อป็ระช้าสัมูพันธุ์
บริษััทฯ แลัะบริษััทในกลุั่มู

3.3  บุคลัากรทุกระดับของกลุั่มูบริษััทฯ ต้องหลั่กเลั่�ยงการกระทำาที�มูีความูขัดแย้ง 
ทางผู้ลัป็ระโยช้น์กับกลุั่มูบริษััทฯ การดำาเนินการใดๆ ต้องเป็็นไป็อย่างสมูเหตุสมูผู้ลั  
อยู่บนพ่�นฐานของการกระทำาเพ่�อป็ระโยช้น์ของกลุั่มูบริษััทฯ ไมู่ขัดต่อกฎหมูาย  
กฎ ระเบียบที�เกี�ยวข้อง หากมูีการกระทำาใดที�เข้าข่ายมูีความูขัดแย้งทางผู้ลัป็ระโยช้น์ 
กับกลุั่มูบริษััทฯ บุคคลันั�นมีูหน้าที�ต้องรายงานความูขัดแย้งทางผู้ลัป็ระโยช้น์ 
ตามูแนวป็ฏิิบัติแลัะช้่องทางที�บริษััทฯ กำาหนดไว้

3.4 ความูสัมูพันธุ์ทางธุุรกิจ แลัะการจัดซื้้�อจัดจ้างกับภาครัฐ หร่อเอกช้น รวมูถืึง 
การติดต่องานกับภาครัฐ หร่อเจ้าหน้าที�ภาครัฐ หร่อเอกช้น ตลัอดจนบุคคลัที�มูี 
หน้าที�เกี�ยวข้องในการดำาเนินธุุรกิจของบริษััทฯ แลัะบริษััทในกลุั่มู ไมู่ว่าในป็ระเทศ 
หร่อต่างป็ระเทศ จะต้องเป็็นไป็ด้วยความูโป็ร่งใส ซื้้�อสัตย์ แลัะต้องดำาเนินการให้เป็็นไป็
ตามูกฎหมูายที�เกี�ยวข้อง
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3.5 นโยบายความูเป็็นกลัางทางการเมู้องของบริษััทฯ สนับสนุนให้บุคลัากรทุกคนมูีสิทธิุ 
แลัะเสรีภาพทางการเมู้องตามูกฎหมูาย แต่พึงตระหนักที�จะไมู่ดำาเนินการ หร่อ
ดำาเนินกิจกรรมูใดๆ รวมูถืึงการนำาทรัพยากรใดๆ ของบริษััทฯ แลัะกลุั่มูบริษััทฯ ไป็ใช้้ 
เพ่�อดำาเนินการหร่อดำาเนินกิจกรรมูทางการเมู้อง อันจะทำาให้กลุั่มูบริษััทฯ สูญเส่ย 
ความูเป็็นกลัางหร่อได้ รับความูเส่ยหายจากการเข้า ไป็มีูส่วนเ กี�ยวข้องแลัะ 
การให้ความูช้่วยเหลั่อทางการเมู้อง

4. การว่าจ้างบุคคลัใดๆ ให้ดำาเนินการแทน หร่อดำาเนินการในนามูบริษััทฯ บุคลัากรที�เกี�ยวข้อง
ต้องแจ้งให้บุคคลัดังกลั่าวทราบถืึงจรรยาบรรณธุุรกิจในเร่�องการต่อต้านทุจริตคอร์รัป็ช้ัน  
แลัะต้องดูแลัให้เง่�อนไขในการว่าจ้างนั�นโป็ร่งใสแลัะเหมูาะสมูถืูกกฎหมูายแลัะไมู่เป็็นการทุจริต 
แลัะคอร์รัป็ช้ัน

5. บริษััทฯ จัดทำานโยบายรับข้อร้องเรียน เพ่�อกำาหนดขั�นตอนการรับเร่�องร้องเรียนแลัะขั�นตอน
การพิจารณา โดยบุคลัากรของบริษััทฯ ต้องไมู่ลัะเลัยหร่อเพิกเฉย เมู้�อพบเห็นการกระทำา 
ที�เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัป็ชั้นที�เกี�ยวข้องกับกลัุ่มูบริษััทฯ ซื้ึ�งถื้อเป็็นหน้าที�ที�ต้องแจ้ง 
ให้ผูู้้ บั ง คับบัญช้าหร่อบุคคลัที�รับผู้ิดช้อบได้ทราบ หร่อแจ้ง เบาะแสผู้่านช้่องทาง 
การรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Channel) แลัะให้ความูร่วมูมู้อในการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

บริษััทฯ จะให้ความูเป็็นธุรรมูแลัะคุ้มูครองพนักงาน หร่อบุคคลัอ้�นใดที�แจ้งเบาะแสหร่อหลัักฐาน 
เร่�องการทุจริตคอร์รัป็ช้ันที� เกี�ยวข้องกับบริษััทฯ แลัะบริษััทในกลุั่มู รวมูถืึงพนักงานที�ป็ฏิิเสธุ 
ต่อการกระทำา โดยใช้้มูาตรการคุ้มูครองผูู้้ร้องเรียน หร่อผูู้้ที�ให้ความูร่วมูมู้อในการรายงานการทุจริต 
คอร์รัป็ช้ันตามูที�กำาหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

ในกรณีทีี่�มีข้้อส่งสั่ยให้ติิด้ติ่อหรือส่อบัถืามได้้ทีี่� 

หน่วยงานกิจการองค์กร	และเลข้านุการบัริษัที่	 
บัริษัที่	โกลบัอลกรีนเคมิคอล	จำากัด้	(มหาชัน)	 

E-Mail:	corporategovernance@ggcplc.com
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นิย่ามคุณสมบััติ	“กรรมการอิสระ”

นิย่ามคุณสมบััติ	“กรรมการอิสระ”
(1) ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้�อยละ 0.5 ของจำำ�นวนหุ้้�นท่ี่�ม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงที่้�งหุ้ม่ดของบร้ิษั้ที่ฯ บร้ิษั้ที่ใหุ้ญ่่  

บร้ิษ้ัที่ย่อย บร้ิษ้ัที่ร้่วม่ ผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่ หุ้ร้ือผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ของบร้ิษ้ัที่ฯ โดยน้บร้วม่ 
กิ�ร้ถืือหุ้้�นของ ผู้้�ท่ี่�เก่ิ�ยวข�องของกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะด�วย

(2) ไม่่เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้ท่ี่�ม่่สิ่วนร้่วม่บร้ิหุ้�ร้ง�น ล้กิจำ��ง พน้กิง�น ที่่�ป็ร้ึกิษั�ท่ี่� ได�ร้้บเงินเดือนป็ร้ะจำำ�  
หุ้ร้ือผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ของบร้ิษ้ัที่ฯ บร้ิษ้ัที่ใหุ้ญ่่ บร้ิษ้ัที่ย่อย บร้ิษั้ที่ร้่วม่ บร้ิษั้ที่ย่อยลำ�ด้บเด่ยวก้ิน 
ผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่ หุ้ร้ือของผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ของบร้ิษ้ัที่ฯ ที่้�งในป็ัจำจำุบ้นและกิ่อนได�ร้้บกิ�ร้แต่่งต่้�ง
เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะไม่่น�อยกิว่� 2 ป็ี

(3) ไม่่ม่่คว�ม่ส้ิม่พ้นธิ์ที่�งสิ�ยโลหิุ้ต่ หุ้ร้ือโดยกิ�ร้จำดที่ะเบ่ยนต่�ม่กิฎหุ้ม่�ย ในล้กิษัณะที่่�เป็็นบิด�  
ม่�ร้ด� ค้่สิม่ร้สิ พ่�น�อง และบ้ต่ร้ ร้วม่ที่้�งค้่สิม่ร้สิของบ้ต่ร้ของกิร้ร้ม่กิ�ร้ร้�ยอื�น ผู้้�บร้ิหุ้�ร้ ผู้้�ถืือหุ้้�น
ร้�ยใหุ้ญ่่ ผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ หุ้ร้ือบ้คคลท่ี่�จำะได�ร้้บกิ�ร้เสินอใหุ้�เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ผู้้�บร้ิหุ้�ร้ 
หุ้ร้ือผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ของบร้ิษ้ัที่ฯ หุ้ร้ือบร้ิษ้ัที่ย่อย

(4) ไม่่ม่่คว�ม่ส้ิม่พ้นธิ์ที่�งธ้ิร้กิิจำกิ้บบร้ิษั้ที่ฯ บร้ิษั้ที่ใหุ้ญ่่ บร้ิษั้ที่ย่อย บร้ิษั้ที่ร้่วม่ ผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่  
หุ้ร้ือผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ของบร้ิษ้ัที่ฯ ในล้กิษัณะท่ี่�อ�จำเป็็นกิ�ร้ข้ดขว�งกิ�ร้ใช้�วิจำ�ร้ณญ่�ณ 
อย่�งอิสิร้ะ ร้วม่ที่้�ง ไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�ม่่น้ยหุ้ร้ือผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ของผู้้�ที่่�ม่่คว�ม่สิ้ม่พ้นธิ์ที่�งธ้ิร้กิิจำ 
ก้ิบบร้ิษ้ัที่ฯ บร้ิษ้ัที่ใหุ้ญ่่ บร้ิษ้ัที่ย่อย บร้ิษ้ัที่ร้่วม่ ผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่หุ้ร้ือผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ 
ของบร้ิษั้ที่ฯ ที่้�งในป็ัจำจำุบ้นและกิ่อนได�ร้้บกิ�ร้แต่่งต้่�งเป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะไม่่น�อยกิว่� 2 ป็ี

โดยคว�ม่ส้ิม่พ้นธิ์ที่�งธิ้ร้กิิจำด้งกิล่�ว ร้วม่ถืึงกิ�ร้ที่ำ�ร้�ยกิ�ร้ที่�งกิ�ร้ค��ท่ี่�กิร้ะที่ำ�เป็็นป็กิติ่ 
เพ่�อป็ร้ะกิอบกิิจำกิ�ร้ กิ�ร้เช้่�หุ้ร้ือใหุ้� เช้่�อส้ิงหุ้�ร้ิม่ที่ร้้พย์  ร้�ยกิ�ร้เกิ่�ยวก้ิบสิินที่ร้้พย์ 
หุ้ร้ือบร้ิกิ�ร้ หุ้ร้ือกิ�ร้ใหุ้�หุ้ร้ือร้้บคว�ม่ช้่วยเหุ้ลือที่�งกิ�ร้เงิน ด�วยกิ�ร้ร้้บหุ้ร้ือใหุ้� ก้ิ�ยืม่  
คำ��ป็ร้ะก้ิน กิ�ร้ใหุ้�สิินที่ร้้พย์เป็็นหุ้ล้กิป็ร้ะก้ินหุ้น่�สิิน ร้วม่ถืึงพฤต่ิกิ�ร้ณ์อื�นที่ำ�นองเด่ยวกิ้นซึึ่�งเป็็น
ผู้ลใหุ้�บร้ิษั้ที่ฯ หุ้ร้ือค้่ส้ิญ่ญ่�ม่่ภ�ร้ะหุ้น่�ท่ี่�ต่�องช้ำ�ร้ะต่่ออ่กิฝ่่�ยหุ้นึ�ง ต่้�งแต่่ ร้�อยละ 3 ของสิินที่ร้้พย์
ท่ี่�ม่่ต้่วต่นสิ้ที่ธิิของบร้ิษ้ัที่ฯ หุ้ร้ือต่้�งแต่่ 20 ล��นบ�ที่ขึ�นไป็ แล�วแต่่จำำ�นวนใดจำะต่ำ��กิว่�ต่�ม่วิธ่ิกิ�ร้
คำ�นวณม้่ลค่�ของร้�ยกิ�ร้ท่ี่�เกิ่�ยวโยงก้ินต่�ม่ป็ร้ะกิ�ศคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�กิ้บต่ล�ดท้ี่น โดยใหุ้� 
น้บร้วม่ภ�ร้ะหุ้น่�ท่ี่�เกิิดขึ�นในร้ะหุ้ว่�ง 1 ป็ีกิ่อนว้นท่ี่�ม่่คว�ม่ส้ิม่พ้นธิ์ที่�งธิ้ร้กิิจำก้ิบบ้คคลเด่ยวกิ้นด�วย

(5) ไม่่เป็็นผู้้�สิอบบ้ญ่ช้่ของบร้ิษ้ัที่ฯ บร้ิษ้ัที่ใหุ้ญ่่ บร้ิษ้ัที่ย่อย บร้ิษ้ัที่ร้่วม่ ผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่ หุ้ร้ือผู้้�ม่่
อำ�น�จำควบค้ม่ของบร้ิษ้ัที่ฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�ม่่น้ย (ถืือหุ้้�นเกิินกิว่�ร้�อยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�น 
ท่ี่�ม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงที่้�งหุ้ม่ดของบร้ิษ้ัที่ฯ โดยน้บร้วม่ผู้้�ท่ี่� เกิ่�ยวข�องด�วย) ผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ 
หุ้ร้ือหุ้้�นสิ่วนของสิำ�น้กิง�นสิอบบ้ญ่ช้่ซึ่ึ�งม่่ผู้้�สิอบบ้ญ่ช้่ของบร้ิษ้ัที่ฯ บร้ิษ้ัที่ใหุ้ญ่่ บร้ิษ้ัที่ย่อย  
บร้ิษ้ัที่ร้่วม่ ผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่ หุ้ร้ือผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ของบร้ิษ้ัที่ส้ิงก้ิดอย้่ท้ี่�งในป็ัจำจำุบ้นและกิ่อน 
ได�ร้้บกิ�ร้แต่่งต้่�งเป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะไม่่น�อยกิว่� 2 ป็ี 



(6) ไม่่เป็็นผู้้� ใหุ้�บร้ิกิ�ร้ที่�งวิช้�ช้่พใด ๆ ซึึ่�งร้วม่ถืึงกิ�ร้ใหุ้�บร้ิกิ�ร้เป็็นท่ี่�ป็ร้ึกิษั�กิฎหุ้ม่�ยหุ้ร้ือ ที่่�ป็ร้ึกิษั�
ที่�งกิ�ร้เงิน ซึ่ึ�งได�ร้้บค่�บร้ิกิ�ร้เกิินกิว่� 2 ล��นบ�ที่ต่่อป็ีจำ�กิบร้ิษ้ัที่ฯ บร้ิษ้ัที่ใหุ้ญ่่ บร้ิษ้ัที่ย่อย  
บร้ิษั้ที่ร้่วม่ ผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่ หุ้ร้ือผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ของบร้ิษั้ที่ฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นท่ี่�ม่่น้ย  
ผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ หุ้ร้ือหุ้้�นสิ่วนของผู้้�ใหุ้�บร้ิกิ�ร้ที่�งวิช้�ช้่พน้�นด�วย ที่้�งในป็ัจำจำุบ้นและกิ่อนได�ร้้บ
กิ�ร้แต่่งต้่�งเป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะไม่่น�อยกิว่� 2 ป็ี

(7) ไม่่เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้ท่ี่�ได�ร้้บกิ�ร้แต่่งต่้�งขึ�นเพ่�อเป็็นต้่วแที่นของกิร้ร้ม่กิ�ร้ของบร้ิษั้ที่ฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่  
หุ้ร้ือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่ึ�งเป็็นผู้้�ท่ี่�เกิ่�ยวข�องก้ิบผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่

(8) ไม่่ป็ร้ะกิอบกิิจำกิ�ร้ที่่�ม่่สิภ�พอย่�งเด่ยวก้ินและเป็็นกิ�ร้แข่งข้นท่ี่�ม่่น้ยก้ิบกิิจำกิ�ร้ของบร้ิษ้ัที่ฯ หุ้ร้ือ
บร้ิษ้ัที่ย่อย หุ้ร้ือไม่่เป็็นหุ้้�นสิ่วนท่ี่�ม่่น้ยในหุ้��งหุ้้�นสิ่วนหุ้ร้ือเป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้ท่ี่�ม่่สิ่วนร้่วม่บร้ิหุ้�ร้ง�น  
ล้กิจำ��ง พน้กิง�นที่่�ป็ร้ึกิษั�ท่ี่�ได�ร้้บเงินเดือนป็ร้ะจำำ� หุ้ร้ือถืือหุ้้�นเกิินร้�อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นท่ี่�ม่่สิิที่ธิิ
ออกิเสิียงที่้�งหุ้ม่ดของบร้ิษั้ที่อื�นซึ่ึ�งป็ร้ะกิอบกิิจำกิ�ร้ท่ี่�ม่่สิภ�พอย่�งเด่ยวก้ินและเป็็นกิ�ร้แข่งข้น 
ท่ี่�ม่่น้ยกิ้บกิิจำกิ�ร้ของบร้ิษ้ัที่ฯ หุ้ร้ือบร้ิษ้ัที่ย่อย

(9) ไม่่ม่่ลก้ิษัณะอื�นใดที่่�ที่ำ�ใหุ้� ไม่่สิ�ม่�ร้ถืใหุ้�คว�ม่เหุ้น็อย�่งเป็็นอสิิร้ะเกิ่�ยวก้ิบกิ�ร้ดำ�เนนิง�นของบร้ษิัท้ี่ฯ 

ที่้�งน่� ภ�ยหุ้ล้งได�ร้้บกิ�ร้แต่่งต่้�งใหุ้�เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะของบร้ิษั้ที่ฯ แล�ว กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะอ�จำได�ร้้บ 
ม่อบหุ้ม่�ยจำ�กิคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ใหุ้�ต้่ดสิินใจำในกิ�ร้ดำ�เนินกิิจำกิ�ร้ของบร้ิษั้ที่ฯ บร้ิษั้ที่ใหุ้ญ่่  
บร้ิษั้ที่ย่อย บร้ิษั้ที่ร้่วม่ บร้ิษั้ที่ย่อยลำ�ด้บเด่ยวก้ิน ผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่ หุ้ร้ือผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ของบร้ิษั้ที่ฯ 
โดยม่่กิ�ร้ต่้ดสิินใจำในร้้ป็แบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได� โดยไม่่ถืือว่�กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะน้�น
เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้ท่ี่�ม่่สิ่วนร้่วม่ในกิ�ร้บร้ิหุ้�ร้ง�น 

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่82
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กฎบััตรกรรมการอิสระ

กฎบััตรกรรมการอิสระ

1.	 วัตถุุประสงค์

กิฎบ้ต่ร้กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะน่� จ้ำดที่ำ�ขึ�นเพ่�อเป็็นกิ�ร้ร้วบร้วม่องค์ป็ร้ะกิอบ ค้ณสิม่บ้ติ่ บที่บ�ที่หุ้น��ที่่� 
และคว�ม่ร้้บผู้ิดช้อบกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะใหุ้�ม่่คว�ม่ช้้ดเจำน โป็ร้่งใสิ และเป็็นร้้ป็ธิร้ร้ม่สิอดคล�องก้ิบ
หุ้ล้กิกิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้ท่ี่�ด่ เพ่�อสิร้��งคว�ม่ม้่�นใจำและคว�ม่น่�เช้ื�อถืือต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น ต่ลอดจำน 
ผู้้�ม่่สิ่วนได�เสิียอื�นๆ ท่ี่�เกิ่�ยวข�อง

2.	 องค์ประกอบัและคุณสมบััติขัองกรรมการอิสระ

2.1 ม่่คณ้สิม่บ้ติ่คร้บถื�วนต่�ม่นิย�ม่กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะในค้มื่่อกิ�ร้กิำ�ก้ิบดแ้ลกิจิำกิ�ร้ท่ี่�ดข่องบริ้ษัท้ี่ฯ  
โดยกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะต่�องที่บที่วนและร้้บร้องค้ณสิม่บ้ต่ิคว�ม่เป็็นอิสิร้ะของต่นอย่�งน�อย
ป็ีละ 1 คร้้�ง

2.2 ป็ร้ะกิอบด�วยกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะม่�กิกิว่� 1 ใน 3 ของกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ที่้�งคณะ ซึึ่�งเป็็น
กิร้ร้ม่กิ�ร้ท่ี่�ม่่คว�ม่ร้้�  คว�ม่สิ�ม่�ร้ถื และม่่ค้ณสิม่บ้ต่ิคว�ม่เป็็นอิสิร้ะ ต่�ม่ป็ร้ะกิ�ศ 
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบต่ล�ดท้ี่น และต่�ม่ท่ี่�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ กิำ�หุ้นด

2.3 กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะม่่ว�ร้ะกิ�ร้ดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่งต่่อเนื�องไม่่เกิิน 9 ป็ี โดยใหุ้�เร้ิ�ม่น้บว�ร้ะกิ�ร้ดำ�ร้ง
ต่ำ�แหุ้น่งต้่�งแต่่ว้นท่ี่� 2 พฤษัภ�คม่ 2560 เป็็นต่�นไป็ โดยไม่่น้บร้ะยะเวล�กิ�ร้ดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่ง
ท่ี่�ผู้่�นม่�ของกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะร้�ยเดิม่ หุ้ร้ือน้บจำ�กิว้นท่ี่� ได�ร้้บกิ�ร้แต่่งต่้�งกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะ 
จำะแต่่งต่้�งกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะคนหุ้นึ�งเพ่�อเป็็นป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะกิ็ ได�

2.4  ป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะม่่ว�ร้ะกิ�ร้ดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่งคร้�วละ 3 ป็ีน้บแต่่ว้นท่ี่� ได�ร้้บแต่่งต่้�ง  
และเมื่�อป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะพ�นจำ�กิต่ำ�แหุ้น่ง หุ้ร้ือม่่เหุ้ต้่ใดท่ี่� ไม่่สิ�ม่�ร้ถือย้่ ได� 
จำนคร้บว�ร้ะ ใหุ้�กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะแต่่งต่้�งป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะคนใหุ้ม่่แที่นใหุ้�คร้บถื�วน 
อย่�งช้��ภ�ยใน 3 เดือนน้บแต่่ว้นที่่�ต่ำ�แหุ้น่งว่�งลง และใหุ้�อย้่ ในต่ำ�แหุ้น่งเพ่ยงเที่่� 
ว�ร้ะของป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะท่ี่�พ�นจำ�กิต่ำ�แหุ้น่งเหุ้ลืออย้่

3.	 ขัอบัเขัตหน้าท่�และความรับัผิดชัอบั

กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะเป็็นบ้คคลท่ี่�ม่่คว�ม่เป็็นกิล�งและม่่หุ้น��ท่ี่�ด้แลผู้ลป็ร้ะโยช้น์ของบร้ิษั้ที่ฯ โดยร้วม่ 
เพ่�อใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นท้ี่กิร้�ยได�ร้้บผู้ลป็ร้ะโยช้น์อย่�งที่้ดเท่ี่ยม่ก้ิน โดยม่่หุ้น��ท่ี่�และคว�ม่ร้้บผู้ิดช้อบ 
ต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ด้งน่�

3.1 พจิำ�ร้ณ�ใหุ้�ข�อเสินอแนะและคว�ม่เห็ุ้นต่อ่คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ษิัท้ี่ฯ ในเร้ื�องท่ี่�สิำ�คญ้่ท่ี่�พงึป็ฏิบ้ิติ่
และเป็็นป็ร้ะโยช้น์ต่่อบร้ิษั้ที่ฯ ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�ม่่สิ่วนได�สิ่วนเสิียอื�นๆ ท่ี่�เกิ่�ยวข�อง



3.2 สิน้บสิน้นใหุ้�บร้ิษ้ัที่ฯ ม่่กิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่ต่�ม่ม่�ต่ร้กิ�ร้ต่่อต่��นที่้จำร้ิต่คอร้์ร้้ป็ช้้นอย่�งคร้บถื�วน

3.3 สิน้บสิน้นใหุ้�บร้ิษ้ัที่ฯ ม่่กิ�ร้ดำ�เนินธิ้ร้กิิจำด�วยคว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบต่่อส้ิงคม่และสิิ�งแวดล�อม่

3.4 กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะสิ�ม่�ร้ถืขอคำ�ป็ร้ึกิษั�จำ�กิท่ี่�ป็ร้ึกิษั�ภ�ยนอกิท่ี่�เป็็นอิสิร้ะได�ในกิร้ณ่จำำ�เป็็น 
โดยบร้ิษั้ที่ฯ เป็็นผู้้�ออกิค่�ใช้�จำ่�ย

3.5 สิอบที่�นบร้ิษั้ที่ฯ ป็ฏิิบ้ต่ิต่�ม่ข�อกิำ�หุ้นด / กิฎเกิณฑ์์ของหุ้น่วยง�นกิำ�กิ้บด้แลบร้ิษั้ที่ 
จำดที่ะเบ่ยนท่ี่�เก่ิ�ยวข�องก้ิบกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะ ร้วม่ถืึงที่บที่วนนิย�ม่กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะใหุ้�ม่่ 
คว�ม่เหุ้ม่�ะสิม่และคร้บถื�วนต่�ม่กิฎหุ้ม่�ย

3.6 ที่บที่วนคว�ม่เหุ้ม่�ะสิม่ของกิฎบ้ต่ร้กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะเป็็นป็ร้ะจำำ�ท้ี่กิป็ี  และเสินอต่่อ 
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ เพ่�อใหุ้�คว�ม่เห็ุ้นช้อบหุ้�กิม่่กิ�ร้ป็ร้้บป็ร้้งแกิ� ไข

3.7 ป็ฏิิบ้ต่ิกิ�ร้อื�นใดต่�ม่ท่ี่�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ ม่อบหุ้ม่�ย โดยจำะต่�องไม่่ม่่ผู้ลต่่อกิ�ร้ป็ฏิิบ้ต่ิ

หุ้น��ท่ี่�อย่�งอิสิร้ะใหุ้�ดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่งกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะคร้้�งแร้กิ (แล�วแต่่กิร้ณ่)  

4.	 การประชุัม

4.1 จำ้ดใหุ้�ม่่กิ�ร้ป็ร้ะช้้ม่อย่�งน�อยป็ีละ 1 คร้้�ง โดยอ�จำเช้ิญ่ฝ่่�ยจ้ำดกิ�ร้ หุ้ร้ือผู้้�ท่ี่�เกิ่�ยวข�อง  
หุ้ร้ือผู้้�ท่ี่�เหุ้็นสิม่ควร้เข��ร้่วม่ป็ร้ะช้้ม่ หุ้ร้ือขอใหุ้�ช้่�แจำงในเร้ื�องท่ี่�เกิ่�ยวข�องได�

4.2 ในกิ�ร้ป็ร้ะช้้ม่กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะท้ี่กิคร้้�ง องค์ป็ร้ะช้้ม่ต่�องป็ร้ะกิอบด�วยกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะ 
เป็็นจำำ�นวนไม่่น�อยกิว่� 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะที่้�งหุ้ม่ดท่ี่�ม่่อย้่ในต่ำ�แหุ้น่ง 
ขณะน้�นจำึงจำะถืือว่�คร้บองค์ป็ร้ะช้้ม่ ใหุ้�ป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะเป็็นป็ร้ะธิ�นในท่ี่�ป็ร้ะช้้ม่  
กิร้ณ่ท่ี่�ป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะไม่่สิ�ม่�ร้ถืป็ฏิิบ้ต่ิหุ้น��ท่ี่� ได� ใหุ้�กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะท่ี่�ม่�ป็ร้ะช้้ม่
เลือกิกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะคนหุ้นึ�งเป็็นป็ร้ะธิ�นในท่ี่�ป็ร้ะช้้ม่ในกิ�ร้ออกิเสิียง กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะลงม่ติ่
โดยม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงคนละ 1 เสิียง และใช้�คะแนนเสิียงข��งม่�กิเป็็นเกิณฑ์์ ในกิร้ณ่ท่ี่�กิ�ร้ลงม่ต่ิ
โดยม่่เสิียงเที่่�ก้ิน ป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงอ่กิ 1 เสิียง เพ่�อเป็็นกิ�ร้ช้่�ข�ด

4.3 กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะท่ี่�ม่่สิ่วนได�เสิียในเร้ื�องท่ี่�พิจำ�ร้ณ�เร้ื�องใด ม่ิใหุ้�เข��ร้่วม่พิจำ�ร้ณ�เร้ื�องน้�นๆ

5.	 การราย่งาน

ร้�ยง�นผู้ลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่ง�นของกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะ หุ้ร้ือร้�ยง�นอื�นใดที่่�เหุ้็นว่�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ 
ควร้ที่ร้�บต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ เป็็นป็ร้ะจำำ�

6.	 การพััฒนาและการประเมินผลการปฏิิบััติงาน

กิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะควร้ได�ร้้บกิ�ร้อบร้ม่หุ้ล้กิส้ิต่ร้หุ้ร้ือเข��ร้่วม่กิิจำกิร้ร้ม่ท่ี่�เป็็นกิ�ร้พ้ฒน�คว�ม่ร้้� 
คว�ม่สิ�ม่�ร้ถื เพ่�อป็ร้ะโยช้น์ต่่อกิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่หุ้น��ท่ี่�อย่�งสิม่ำ��เสิม่อ
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1.	 วัตถุุประสงค์
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ เหุ้็นควร้กิำ�หุ้นดใหุ้�ม่่กิฎบ้ต่ร้คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบเพ่�อร้วบร้วม่
องค์ป็ร้ะกิอบ ค้ณสิม่บ้ติ่ของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบ ขอบเขต่อำ�น�จำหุ้น��ท่ี่�คว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบ 
และแนวที่�งป็ฏิิบ้ต่ิต่�ม่ท่ี่�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ม่อบหุ้ม่�ยเพ่�อใหุ้�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบ
สิ�ม่�ร้ถืป็ฏิิบ้ต่ิหุ้น��ท่ี่�ต่�ม่กิฎหุ้ม่�ยว่�ด�วยหุ้ล้กิที่ร้้พย์และต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้้พย์ และข�อกิำ�หุ้นด 
ของต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้้พย์แหุ้่งป็ร้ะเที่ศไที่ยได�อย่�งม่่ป็ร้ะสิิที่ธิิภ�พ และเป็็นกิลไกิท่ี่�สิำ�ค้ญ่ท่ี่�จำะ 
สิน้บสิน้นกิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่หุ้น��ท่ี่�ต่�ม่คว�ม่ร้้บผู้ิดช้อบของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ในกิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แล 
กิ�ร้ดำ�เนินง�นของบร้ิษ้ัที่ฯ อย่�งเพ่ยงพอ ต่ลอดจำนใหุ้�คว�ม่เห็ุ้นและข�อเสินอแนะอย่�งเป็็นอิสิร้ะ
และเที่่�ยงธิร้ร้ม่ เพ่�อสิร้��งคว�ม่ม้่�นใจำและคว�ม่น่�เช้ื�อถืือต่่อผู้้�ม่่สิ่วนได�เสิีย 

2.	 องค์ประกอบัและคุณสมบััติขัองคณะกรรมการตรวจสอบั

2.1 คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบป็ร้ะกิอบด�วยกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ท่ี่� เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะ 
จำำ�นวนอย่�งน�อย 3 คน โดยม่่ค้ณสิม่บ้ติ่ หุ้น��ท่ี่� คว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบ อย่�งน�อยใหุ้�เป็็นไป็ 
ต่�ม่หุ้ล้กิเกิณฑ์์ ท่ี่�กิฎหุ้ม่�ยว่�ด�วยหุ้ล้กิที่ร้้พย์และต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้้พย์  ข�อกิำ�หุ้นด 
ของต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้้พย์ฯ หุ้ร้ือต่�ม่ท่ี่�กิฎหุ้ม่�ยอื�นกิำ�หุ้นด ต่ลอดจำนป็ฏิิบ้ติ่ง�นอื�นใด 
ต่�ม่ท่ี่�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ม่อบหุ้ม่�ย โดยม่่กิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบอย่�งน�อย 1 คน  
ม่่คว�ม่ร้้�และป็ร้ะสิบกิ�ร้ณ์เพ่ยงพอท่ี่�จำะสิ�ม่�ร้ถืที่ำ�หุ้น��ท่ี่�สิอบที่�นคว�ม่น่�เช้ื�อถืือ 
ของงบกิ�ร้เงินได�

2.2 คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบม่่ว�ร้ะกิ�ร้ดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่งคร้�วละ 3 ป็ี หุ้ร้ือสิิ�นส้ิดว�ร้ะ 
กิ�ร้ดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่งด�วยเหุ้ต้่กิ�ร้พ�นสิภ�พกิ�ร้เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ หุ้ร้ือกิ�ร้ล�ออกิ  
หุ้ร้ือกิ�ร้ถื้กิถือดถือน

2.3 กิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบท่ี่�พ�นต่ำ�แหุ้น่งต่�ม่ว�ร้ะอ�จำได�ร้้บกิ�ร้แต่่งต้่�งจำ�กิคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ 
บร้ิษั้ที่ฯ อ่กิได�

2.4 ในกิร้ณ่ท่ี่�กิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบป็ร้ะสิงค์จำะล�ออกิกิ่อนคร้บว�ร้ะกิ�ร้ดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่ง  
กิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบควร้แจำ�งใหุ้�บร้ิษั้ที่ฯ ที่ร้�บล่วงหุ้น�� พร้�อม่ร้ะบ้เหุ้ต้่ผู้ลเพ่�อใหุ้� 
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ แต่่งต้่�งบ้คคลที่่�ม่่ค้ณสิม่บ้ติ่คร้บถื�วนเป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบ  
เพ่�อใหุ้�กิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบม่่จำำ�นวนคร้บถื�วนต่�ม่ท่ี่�กิำ�หุ้นดโดยเร็้วซึึ่� งอย่�งช้�� 
ภ�ยใน 3 เดือน เพ่�อใหุ้�เกิิดคว�ม่ต่่อเนื�องในกิ�ร้ดำ�เนินง�นของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบ 
โดยบ้คคลท่ี่�เข��เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบแที่นอย้่ในต่ำ�แหุ้น่งได�เพ่ยงเที่่�ว�ร้ะท่ี่�ย้งเหุ้ลืออย้่
ของกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบซึึ่�งต่นเข��ม่�แที่น



2.5 คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ เป็็นผู้้� เลือกิกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบท่ี่�ม่่คว�ม่เหุ้ม่�ะสิม่ 1 คน 
เป็็นป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบ และใหุ้�หุ้้วหุ้น��หุ้น่วยง�นต่ร้วจำสิอบภ�ยในเป็็นเลข�น้กิ�ร้
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบ

2.6 คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบจำะต่�องได�ร้้บข�อม้่ลท่ี่� เกิ่�ยวข�องก้ิบหุ้น��ท่ี่�คว�ม่ร้้บผู้ิดช้อบ 
ของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบ และท่ี่�เกิ่�ยวข�องก้ิบกิ�ร้ดำ�เนินง�นของบร้ิษั้ที่ฯ ร้วม่ท้ี่�ง 
เที่คนิควิธ่ิ คว�ม่ร้้�หุ้ร้ือพ้ฒน�กิ�ร้ใหุ้ม่่ๆ ด��นกิ�ร้ต่ร้วจำสิอบภ�ยใน เพ่�อกิ�ร้พ้ฒน�คว�ม่ร้้� 
อย่�งต่่อเนื�องของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบ เพ่�อใหุ้�กิ�ร้ป็ฏิิบ้ต่ิหุ้น��ท่ี่�ของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้
ต่ร้วจำสิอบม่่ป็ร้ะสิิที่ธิิภ�พ

3.	 ขัอบัเขัตอำานาจหน้าท่�
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบม่่ขอบเขต่อำ�น�จำหุ้น��ท่ี่�สิน้บสิน้นด��นกิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้ท่ี่�ม้่่งเน�น
กิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืน โดยเฉพ�ะในด��นกิร้ะบวนกิ�ร้ร้�ยง�นที่�งกิ�ร้เงิน กิ�ร้ควบค้ม่ภ�ยใน  
กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยง กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้ท่ี่�ด่ กิ�ร้ป็ฏิิบ้ต่ิต่�ม่กิฎหุ้ม่�ยและข�อกิำ�หุ้นด 
ท่ี่�เกิ่�ยวข�อง กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบภ�ยใน โดยม่่ร้�ยละเอ่ยดขอบเขต่อำ�น�จำหุ้น��ท่ี่�ด้งต่่อไป็น่�

3.1 ร้�ยง�นที่�งกิ�ร้เงินและกิ�ร้สิอบบ้ญ่ช้่

- สิอบที่�นใหุ้�บร้ิษ้ัที่ฯ ม่่กิ�ร้ร้�ยง�นที่�งกิ�ร้เงินอย่�งถื้กิต่�อง น่�เช้ื�อถืือ และเป็ิดเผู้ย
ข�อม้่ลอย่�งเพ่ยงพอเหุ้ม่�ะสิม่ ม่่กิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่ต่�ม่ม่�ต่ร้ฐ�นกิ�ร้บ้ญ่ช้่ และกิฎหุ้ม่�ย 
ท่ี่�เก่ิ�ยวข�อง โดยใหุ้�ฝ่่�ยจำ้ดกิ�ร้และผู้้�สิอบบ้ญ่ช้่เข��ร้่วม่ในกิ�ร้สิอบที่�นร้�ยง�น 
ที่�งกิ�ร้เงิน

- พิจำ�ร้ณ� ค้ดเลือกิ เสินอแต่่งต้่�ง และเสินอค่�ต่อบแที่นผู้้�สิอบบ้ญ่ช้่ของบร้ิษั้ที่ฯ  
เพ่�อใหุ้� ได�ผู้้�สิอบบ้ญ่ช้่ท่ี่�ม่่คว�ม่น่�เช้ื�อถืือ ม่่ป็ร้ะสิบกิ�ร้ณ์ และม่่คว�ม่เป็็นอิสิร้ะ  
ร้วม่ถืึงเสินอถือดถือนผู้้�สิอบบ้ญ่ช้่ ในกิร้ณ่ท่ี่�เหุ้็นว่�ไม่่สิ�ม่�ร้ถืป็ฏิิบ้ต่ิหุ้น��ท่ี่� ได�  
หุ้ร้ือละเลยไม่่ป็ฏิิบ้ต่ิหุ้น��ท่ี่� หุ้ร้ือป็ฏิิบ้ต่ิหุ้น��ท่ี่�โดยม่ิช้อบ ต่ลอดจำนกิ�ร้ป็ร้ะเม่ินค้ณภ�พ
ง�นสิอบบ้ญ่ช้่ เพ่�อป็ร้ะกิอบกิ�ร้พิจำ�ร้ณ�สิน้บสิน้นใหุ้�กิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่ง�นของผู้้�สิอบบ้ญ่ช้่
เป็็นไป็อย่�งม่่ป็ร้ะสิิที่ธิิภ�พ

- พิจำ�ร้ณ�เกิ่�ยวก้ิบกิ�ร้ใช้�บร้ิกิ�ร้อื�นท่ี่� ไม่่ใช้่กิ�ร้สิอบบ้ญ่ช้่ (Non-audit Services)  
ของสิำ�น้กิง�นสิอบบ้ญ่ช้่ และใหุ้�คว�ม่เห็ุ้นช้อบกิ�ร้ใช้�บร้ิกิ�ร้ด้งกิล่�ว เพ่�อใหุ้�ม้่�นใจำว่�
จำะไม่่สิ่งผู้ลกิร้ะที่บต่่อคว�ม่เป็็นอิสิร้ะของผู้้�สิอบบ้ญ่ช้่

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่86
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3.2 กิ�ร้ควบค้ม่ภ�ยใน กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยง และกิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้ที่่�ด่

- สิอบที่�นใหุ้�บร้ิษ้ัที่ฯ ม่่กิ�ร้ควบค้ม่ภ�ยใน กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยง และกิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แล
กิิจำกิ�ร้ท่ี่�ด่ ม่่ป็ร้ะสิิที่ธิิภ�พและป็ร้ะสิิที่ธิิผู้ล และคร้อบคล้ม่ท้ี่กิด��นท่ี่�สิำ�ค้ญ่ ร้วม่ท้ี่�ง
สิอดคล�องก้ิบม่�ต่ร้ฐ�นสิ�กิล

- สิอบที่�นใหุ้�บร้ิษั้ที่ฯ ม่่กิร้ะบวนกิ�ร้ในกิ�ร้ต่่อต่��นท้ี่จำร้ิต่คอร้์ร้้ป็ช้้นสิอดคล�อง 
ต่�ม่แนวที่�งของหุ้น่วยง�นกิำ�ก้ิบด้แลต่่�งๆ อย่�งม่่ป็ร้ะสิิที่ธิิภ�พ เร้ิ�ม่ต้่�งแต่ ่
กิ�ร้สิ่งเสิร้ิม่และสิร้��งคว�ม่ต่ร้ะหุ้น้กิร้้� กิ�ร้ป็ร้ะเม่ินคว�ม่เสิี�ยง กิ�ร้สิร้��งร้ะบบง�น
เช้ิงป็้องก้ินกิ�ร้ต่ร้วจำสิอบ และกิร้ะบวนกิ�ร้ร้้บเร้ื�องร้�องเร้ียน (Whistleblower) และ
อื�นๆ เพ่�อใหุ้�ม้่�นใจำว่�บร้ิษ้ัที่ฯ ม่่ร้ะบบต่่�งๆ ในกิ�ร้ต่่อต่��นท้ี่จำร้ิต่คอร้์ร้้ป็ช้้นท่ี่�เหุ้ม่�ะสิม่
และม่่ป็ร้ะสิิที่ธิิภ�พ

3.3 กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบภ�ยใน

- สิอบที่�นใหุ้�บร้ิษ้ัที่ฯ ม่่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบภ�ยในท่ี่�เหุ้ม่�ะสิม่และม่่ป็ร้ะสิิที่ธิิภ�พ และกิำ�ก้ิบใหุ้� 
หุ้น่วยง�นต่ร้วจำสิอบภ�ยในป็ฏิิบ้ติ่ง�นต่�ม่ม่�ต่ร้ฐ�นวิช้�ช้่พกิ�ร้ต่ร้วจำสิอบภ�ยใน 
และสิน้บสิน้นใหุ้�ม่่กิ�ร้ป็ร้ะเมิ่นค้ณภ�พง�นต่ร้วจำสิอบภ�ยในต่�ม่ม่�ต่ร้ฐ�นสิ�กิล

- สิน้บสิน้นคว�ม่เป็็นอิสิร้ะของหุ้น่วยง�นต่ร้วจำสิอบภ�ยใน พิจำ�ร้ณ�แต่่งต้่�ง โยกิย��ย  
ผู้ลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ต่ิง�น คว�ม่ด่คว�ม่ช้อบของหุ้้วหุ้น��หุ้น่วยง�นต่ร้วจำสิอบภ�ยใน  
ร้วม่ไป็ถืึงกิ�ร้ที่บที่วนโคร้งสิร้��งหุ้น่วยง�นต่ร้วจำสิอบภ�ยใน พิจำ�ร้ณ�คว�ม่เพ่ยงพอ
ของงบป็ร้ะม่�ณและอ้ต่ร้�กิำ�ล้งพร้�อม่ก้ิบฝ่่�ยจำ้ดกิ�ร้และหุ้้วหุ้น��หุ้น่วยง�นต่ร้วจำสิอบ 
ภ�ยใน เพ่�อใหุ้�ง�นต่ร้วจำสิอบภ�ยในสิ�ม่�ร้ถืดำ�เนินกิ�ร้ได�อย่�งม่่ป็ร้ะสิิที่ธิิภ�พ 
และป็ร้ะสิิที่ธิิผู้ล ที่้�งน่� หุ้�กิม่่ข�อจำำ�ก้ิดด��นบ้คล�กิร้ หุ้ร้ือจำำ�เป็็นต่�องอ�ศ้ยคว�ม่ร้้� 
คว�ม่เช้่�ยวช้�ญ่เฉพ�ะเร้ื�อง ใหุ้�ดำ�เนินกิ�ร้ว่�จำ��งผู้้�ต่ร้วจำสิอบภ�ยนอกิได�ต่�ม่ 
คว�ม่เหุ้ม่�ะสิม่

- พิจำ�ร้ณ�อน้ม้่ติ่กิฎบ้ต่ร้หุ้น่วยง�นต่ร้วจำสิอบภ�ยใน

- สิอบที่�นและอน้ม้่ต่ิแผู้นกิ�ร้ต่ร้วจำสิอบภ�ยในป็ร้ะจำำ�ป็ี ซึ่ึ�งสิอดคล�องกิ้บป็ร้ะเภที่ 
และร้ะด้บคว�ม่เสิี�ยงและสิน้บสิน้นแผู้นกิลย้ที่ธิ์ของบร้ิษ้ัที่ฯ

- สิอบที่�นและพิจำ�ร้ณ�ร้่วม่ก้ิบผู้้�ต่ร้วจำสิอบภ�ยในเก่ิ�ยวก้ิบผู้ลกิ�ร้ต่ร้วจำสิอบ

- ป็ร้ะสิ�นคว�ม่เข��ใจำร้ะหุ้ว่�งคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบ ฝ่่�ยจำ้ดกิ�ร้ หุ้น่วยง�นต่ร้วจำ
สิอบภ�ยในก้ิบผู้้�สิอบบ้ญ่ช้่ของบร้ิษ้ัที่ฯ ใหุ้�ม่่คว�ม่ส้ิม่พ้นธิ์และเกืิ�อก้ิลก้ิน 

- กิำ� ก้ิบด้ แล ใหุ้�กิ�ร้ป็ฏิิบ้ต่ิหุ้น� �ที่่� อื� นๆ  นอกิเหุ้นือจำ�กิง�นต่ร้วจำสิอบภ�ยใน 
ของหุ้น่วยง�นต่ร้วจำสิอบภ�ยใน ไม่่กิร้ะที่บคว�ม่เป็็นอิสิร้ะในกิ�ร้ป็ฏิิบ้ต่ิง�นต่ร้วจำสิอบ
ภ�ยใน หุ้ร้ือคว�ม่เท่ี่�ยงต่ร้งของผู้้�ต่ร้วจำสิอบภ�ยใน



3.4 กิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่ต่�ม่กิฎหุ้ม่�ยและข�อกิำ�หุ้นดท่ี่�เก่ิ�ยวข�อง

- สิอบที่�นใหุ้�บร้ิษ้ัที่ฯ ม่่กิร้ะบวนกิ�ร้ควบค้ม่และต่ิดต่�ม่กิ�ร้ป็ฏิิบ้ต่ิง�น (Compliance) 
ต่�ม่กิฎหุ้ม่�ยว่�ด�วยหุ้ลก้ิที่ร้พ้ย์และต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้พ้ย์ ข�อกิำ�หุ้นดของต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้พ้ย์ฯ  
และกิฎหุ้ม่�ยอื�นๆ ท่ี่�เกิ่�ยวข�องก้ิบธ้ิร้กิิจำของบร้ิษ้ัที่ฯ

- พิจำ�ร้ณ�ร้�ยกิ�ร้ท่ี่�เก่ิ�ยวโยงกิ้นหุ้ร้ือร้�ยกิ�ร้ท่ี่�อ�จำม่่คว�ม่ข้ดแย�งที่�งผู้ลป็ร้ะโยช้น์ 
ใหุ้�เป็็นไป็ต่�ม่กิฎหุ้ม่�ยและข�อกิำ�หุ้นดของต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้้พย์ฯ ที่้�งน่� เพ่�อใหุ้�ม้่�นใจำว่�
ร้�ยกิ�ร้ด้งกิล่�วสิม่เหุ้ต้่สิม่ผู้ลและเป็็นป็ร้ะโยช้น์ส้ิงสิ้ดต่่อบร้ิษ้ัที่ฯ

- กิำ�หุ้นดใหุ้�ดำ�เนินกิ�ร้ต่ร้วจำสิอบเมื่�อได�ร้้บแจำ�งจำ�กิผู้้�สิอบบ้ญ่ช้่กิร้ณ่ท่ี่�พบพฤติ่กิ�ร้ณ์
อ้นควร้สิงส้ิยว่�กิร้ร้ม่กิ�ร้ ฝ่่�ยจำ้ดกิ�ร้ หุ้ร้ือบ้คคลซึึ่�งร้้บผิู้ดช้อบในกิ�ร้ดำ�เนินง�น 
ของบร้ิษั้ที่ฯ กิร้ะที่ำ�คว�ม่ผิู้ดในสิ่วนที่่� เก่ิ�ยวข�องกิ้บหุ้น��ท่ี่�และคว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบ 
ต่�ม่พร้ะร้�ช้บ้ญ่ญ่้ติ่หุ้ล้กิที่ร้้พย์และต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้้พย์ ม่�ต่ร้� 281/2 วร้ร้คสิอง  
ม่�ต่ร้� 305 ม่�ต่ร้� 306 ม่�ต่ร้� 308 ม่�ต่ร้� 309 ม่�ต่ร้� 310 ม่�ต่ร้� 311  
ม่�ต่ร้� 312 หุ้ร้ือม่�ต่ร้� 313 และร้�ยง�นผู้ลกิ�ร้ต่ร้วจำสิอบในเบื�องต่�นใหุ้�สิำ�น้กิง�น
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบหุ้ล้กิที่ร้้พย์และต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้้พย์  และผู้้�สิอบบ้ญ่ช้่ที่ร้�บ  
ภ�ยใน 30 ว้นน้บแต่่ว้นท่ี่� ได�ร้้บแจำ�งจำ�กิผู้้�สิอบบ้ญ่ช้่

3.5 กิ�ร้ต่่อต่��นท้ี่จำร้ิต่คอร้์ร้้ป็ช้้นและกิ�ร้จำ้ดใหุ้�ม่่ม่�ต่ร้กิ�ร้ป็้องกิ้นกิ�ร้ข้ดก้ินแหุ้่งผู้ลป็ร้ะโยช้น์
และกิ�ร้กิร้ะที่ำ�อื�นๆ ท่ี่�อ�จำนำ�ไป็ส้ิ่กิ�ร้ท้ี่จำร้ิต่คอร้์ร้้ป็ช้้น

- สิอบที่�นและกิำ�ก้ิบด้แลใหุ้�บร้ิษ้ัที่ฯ ม่่ม่�ต่ร้กิ�ร้ใหุ้�บ้คคลภ�ยนอกิ ผู้้�ม่่สิ่วนได�เสิีย  
ร้วม่ถืึงพน้กิง�นบร้ิ ษ้ัที่ฯ สิ�ม่�ร้ถืใหุ้�ข�อม้่ล แจำ�ง เบ�ะแสิ ร้�องเร้ียนเกิ่�ยวก้ิบ 
กิ�ร้ท้ี่จำร้ิต่คอร้์ร้้ป็ช้้นและพฤต่ิกิร้ร้ม่อื�นๆ ท่ี่�อ�จำนำ�ไป็ส้ิ่กิ�ร้ท้ี่จำร้ิต่คอร้์ร้้ป็ช้้น

- สิอบที่�นและกิำ�ก้ิบด้แลใหุ้�บร้ิษ้ัที่ฯ ม่่ม่�ต่ร้กิ�ร้ท่ี่�เหุ้ม่�ะสิม่ในกิ�ร้ป็้องก้ินกิ�ร้ข้ดก้ิน 
แหุ้่งผู้ลป็ร้ะโยช้น์และเร้ื�องอื�นๆ ท่ี่�อ�จำนำ�ไป็ส้ิ่กิ�ร้ที่้จำร้ิต่คอร้์ร้้ป็ช้้น เช้่น กิ�ร้ร้้บที่ร้้พย์สิิน
หุ้ร้ือป็ร้ะโยช้น์อื�นใด 

- ต่ิดต่�ม่คว�ม่คืบหุ้น��กิ�ร้ดำ�เนินง�นต่�ม่นโยบ�ยกิ�ร้ร้้บเร้ื�องร้�องเร้ียน และร้้บที่ร้�บ
ถืึงม่�ต่ร้กิ�ร้ท่ี่�ฝ่่�ยจำ้ดกิ�ร้ได�ดำ�เนินกิ�ร้แกิ� ไขป็ัญ่หุ้�และจำ้ดที่ำ�กิร้ะบวนกิ�ร้ป็้องก้ิน

3.6 หุ้น��ท่ี่�อื�นๆ

- คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบสิ�ม่�ร้ถืขอคำ�ป็ร้กึิษั�จำ�กิท่ี่�ป็ร้กึิษั�หุ้ร้อืผู้้�เช้่�ยวช้�ญ่ภ�ยนอกิ
ได�ในกิร้ณ่จำำ�เป็็นและเหุ้ม่�ะสิม่ โดยบร้ิษ้ัที่ฯ เป็็นผู้้�ออกิค่�ใช้�จำ่�ย 

- ที่บที่วนและป็ร้้บป็ร้้งกิฎบ้ต่ร้คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบอย่�งน�อยป็ีละ 1 คร้้�ง และเสินอ
ต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ เพ่�ออน้ม้่ต่ิ

- ป็ฏิิบ้ติ่กิ�ร้อื�นใดต่�ม่ท่ี่�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ ม่อบหุ้ม่�ยด�วยคว�ม่เห็ุ้นช้อบจำ�กิคณะ
กิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบ

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่88
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4.	 ความรับัผิดชัอบั
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบม่่คว�ม่ร้้บผู้ิดช้อบต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ โดยต่ร้ง ต่�ม่หุ้น��ที่่� 
และคว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบที่่� ได�ร้้บม่อบหุ้ม่�ย และคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ย้งคงม่่คว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบ 
ในกิ�ร้ดำ�เนินง�นของบร้ิษ้ัที่ฯ ต่่อบ้คคลภ�ยนอกิ

5.	 การประชุัม

5.1 ควร้ม่่กิ�ร้ป็ร้ะช้้ม่อย่�งน�อยป็ีละ 6 คร้้�ง โดยอ�จำเชิ้ญ่ฝ่่�ยจำ้ดกิ�ร้ หุ้ร้ือพน้กิง�น 
ของบร้ิษั้ที่ฯ ท่ี่�เก่ิ�ยวข�อง หุ้ร้ือผู้้�สิอบบ้ญ่ช้่ม่�ร้่วม่ป็ร้ะช้้ม่ ใหุ้�คว�ม่เห็ุ้น ข�อม้่ล หุ้ร้ือสิ่งเอกิสิ�ร้
ต่�ม่ที่่�เห็ุ้นว่�เก่ิ�ยวข�องหุ้ร้ือจำำ�เป็็น

5.2 ในกิ�ร้ป็ร้ะช้้ม่คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบท้ี่กิคร้้�ง องค์ป็ร้ะช้้ม่ต่�องป็ร้ะกิอบด�วยกิร้ร้ม่กิ�ร้
ต่ร้วจำสิอบเป็็นจำำ�นวนไม่่น�อยกิว่�สิองในสิ�ม่ของจำำ�นวนกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบท้ี่�งหุ้ม่ด 
ท่ี่�ม่่อย้่ในต่ำ�แหุ้น่งขณะน้�นจำึงจำะถืือว่�คร้บองค์ป็ร้ะช้้ม่

5.3 กิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบท่ี่�ม่่สิ่วนได�เสิียในเร้ื�องท่ี่�พิจำ�ร้ณ�เร้ื�องใด ใหุ้�ร้�ยง�นท่ี่�ป็ร้ะช้้ม่ที่ร้�บ 
เหุ้ต้่ของกิ�ร้ม่่สิ่วนได�เสิีย และเมื่�อได�ร้�ยง�นและต่อบข�อซึ่้กิถื�ม่แล�วใหุ้�ออกิจำ�กิท่ี่�ป็ร้ะช้้ม่  
เพ่�อใหุ้�กิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบท่ี่�เหุ้ลืออย้่ได�พิจำ�ร้ณ�แสิดงข�อคิดเหุ้็น และออกิเสิียงลงคะแนน 
โดยอิสิร้ะ และถื��ท่ี่�ป็ร้ะช้้ม่ม่่ม่ติ่ด�วยกิ�ร้ลงคะแนนล้บไม่่น�อยกิว่�สิองในสิ�ม่ของกิร้ร้ม่กิ�ร้
เหุ้็นว่�เร้ื�องที่่� ม่่สิ่วนได� เสิียน้�นไม่่ถืึงขน�ดที่ำ�ใหุ้�กิร้ร้ม่กิ�ร้ผู้้�น้�นเสิียคว�ม่เป็็นกิล�ง  
ใหุ้�กิร้ร้ม่กิ�ร้ผู้้�น้�นป็ฏิิบ้ต่ิหุ้น��ท่ี่�ต่่อไป็ได� หุ้�กิท่ี่�ป็ร้ะช้้ม่ม่่ม่ต่ิว่�กิ�ร้ม่่สิ่วนได�เสิียจำะเป็็นเหุ้ต่้ใหุ้� 
กิร้ร้ม่กิ�ร้เสิียคว�ม่เป็็นกิล�ง กิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบท่ี่�ม่่สิ่วนได�เสิียไม่่ม่่สิิที่ธิิออกิเสิียง 
ลงคะแนนในเร้ื�องน้�น โดยเลข�น้กิ�ร้คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบจำะบ้นที่ึกิร้�ยง�นกิ�ร้ม่่ 
สิ่วนได�เสิียของกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบไว�ในร้�ยง�นกิ�ร้ป็ร้ะช้้ม่ด�วย

5.4 กิร้ร้ม่กิ�ร้ม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงคนละ 1 เสิียง และใช้�คะแนนเสิียงข��งม่�กิเป็็นเกิณฑ์์ เลข�น้กิ�ร้
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบไม่่ม่่สิิที่ธิิออกิเสิียง ในกิร้ณ่ท่ี่�กิ�ร้ลงม่ต่ิโดยม่่เสิียงเที่่�ก้ิน  
ป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้ม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงอ่กิ 1 เสิียง เพ่�อเป็็นกิ�ร้ช้่�ข�ด

5.5 จำ้ดใหุ้�ม่่กิ�ร้ป็ร้ะช้้ม่ร้่วม่ก้ิบกิร้ร้ม่กิ�ร้ผู้้�จำ้ดกิ�ร้อย่�งน�อยป็ีละ 1 คร้้�ง และจำ้ดใหุ้�ม่่กิ�ร้ป็ร้ะช้้ม่
ร้่วม่ก้ิบผู้้�สิอบบ้ญ่ช้่ของบร้ิษ้ัที่ฯ โดยไม่่ม่่ฝ่่�ยจำ้ดกิ�ร้เข��ร้่วม่ป็ร้ะช้้ม่อย่�งน�อยป็ีละ 1 คร้้�ง



6.	 การราย่งาน

6.1 จำ้ดที่ำ�ร้�ยง�นของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบและเป็ิดเผู้ยไว�ในร้�ยง�นป็ร้ะจำำ�ป็ีของบร้ิษั้ที่ฯ 
โดยแสิดงร้�ยกิ�ร้ต่�ม่ท่ี่�ต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้้พย์ฯ กิำ�หุ้นด และต่�องลงน�ม่โดยป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้
ต่ร้วจำสิอบ

6.2 จำ้ดที่ำ�ร้�ยง�นผู้ลกิ�ร้ดำ�เนินง�นเสินอต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ เป็็นร้�ยไต่ร้ม่�สิ  
เพ่�อร้�ยง�นใหุ้�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ร้้บที่ร้�บผู้ลกิ�ร้ดำ�เ นินง�นท่ี่�สิำ�ค้ญ่และ 
ผู้ลกิ�ร้ต่ร้วจำสิอบท่ี่�ม่่น้ยสิำ�ค้ญ่ต่่อผู้ลกิ�ร้ดำ�เนินง�นของบร้ิษั้ที่ฯ ร้วม่ที่้�งคว�ม่เห็ุ้น 
และข�อเสินอแนะท่ี่�สิำ�ค้ญ่ของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบ

6.3 ในกิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่หุ้น��ท่ี่�ของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบ หุ้�กิพบหุ้ร้ือม่่ข�อสิงส้ิยว่�ม่่ร้�ยกิ�ร้ 
หุ้ร้ือกิ�ร้กิร้ะที่ำ�ซึึ่�งอ�จำม่่ผู้ลกิร้ะที่บอย่�งม่่น้ยสิำ�ค้ญ่ต่่อฐ�นะกิ�ร้เงินและผู้ลกิ�ร้ดำ�เนินง�น
ของบร้ิษั้ที่ฯ ในเร้ื�องต่่อไป็น่�

(1) ร้�ยกิ�ร้ท่ี่�เกิิดคว�ม่ข้ดแย�งที่�งผู้ลป็ร้ะโยช้น์

(2) กิ�ร้ท้ี่จำร้ิต่ หุ้ร้ือม่่สิิ�งผู้ิดป็กิต่ิ หุ้ร้ือม่่คว�ม่บกิพร้่องท่ี่�สิำ�ค้ญ่ในร้ะบบกิ�ร้ควบค้ม่ภ�ยใน

(3) กิ�ร้ฝ่่�ฝ่ืนกิฎหุ้ม่�ยว่�ด�วยหุ้ล้กิที่ร้้พย์และต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้้พย์  ข�อกิำ�หุ้นดของ 
ต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้้พย์ฯ หุ้ร้ือกิฎหุ้ม่�ยท่ี่�เก่ิ�ยวข�องก้ิบธ้ิร้กิิจำของบร้ิษ้ัที่ฯ ใหุ้�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้
ต่ร้วจำสิอบร้�ยง�นต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ เพ่�อดำ�เนินกิ�ร้ป็ร้้บป็ร้้งแกิ� ไขภ�ยใน
เวล�ที่่�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบเห็ุ้นสิม่ควร้

หุ้�กิคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ หุ้ร้ือฝ่่�ยจำ้ดกิ�ร้ไม่่ดำ�เนินกิ�ร้ใหุ้�ม่่กิ�ร้ป็ร้้บป็ร้้งแกิ� ไข 
ภ�ยในเวล�ด้งกิล่�ว กิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบอ�จำร้�ยง�นต่่อสิำ�น้กิง�นคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ 
กิำ�ก้ิบหุ้ล้กิที่ร้้พย์และต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้้พย์ หุ้ร้ือต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้้พย์แหุ้่งป็ร้ะเที่ศไที่ย

7.	 การประเมินผลการปฏิิบััติงาน
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบต่�องป็ร้ะเม่ินผู้ลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ ติ่ง�นและร้�ยง�นผู้ลกิ�ร้ป็ร้ะเมิ่น 
ต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ เพ่�อใหุ้�คว�ม่เช้ื�อม้่�นต่่อผู้้�ม่่สิ่วนเกิ่�ยวข�องในกิ�ร้ป็ฏิิบ้ต่ิหุ้น��ท่ี่� 
ของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่ร้วจำสิอบต่�ม่กิร้อบคว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบอย่�งคร้บถื�วนและม่่ป็ร้ะสิิที่ธิิภ�พ

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่90
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กฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบัแทน

กฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบัแทน

1.	 วัตถุุประสงค์
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ อน้ม้่ติ่ใหุ้�จำ้ดที่ำ�กิฎบ้ต่ร้คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่น
เพ่�อร้วบร้วม่ องค์ป็ร้ะกิอบ ค้ณสิม่บ้ต่ิ หุ้น��ท่ี่�คว�ม่ร้้บผู้ิดช้อบ และแนวที่�งป็ฏิิบ้ต่ิ เพ่�อใหุ้� 
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นสิ�ม่�ร้ถืป็ฏิิบ้ต่ิหุ้น��ท่ี่� ได�อย่�งเป็็นธิร้ร้ม่  
เหุ้ม่�ะสิม่ และโป็ร้่ง ใสิ เป็็นไป็ต่�ม่หุ้ล้กิกิ�ร้ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้ที่่� ด่  สิร้��งคว�ม่ม้่�นใจำและ 
คว�ม่น่�เช้ื�อถืือต่่อผู้้�ม่่สิ่วนได�เสิีย

2.	 องค์ประกอบัและคุณสมบััติขัองคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบัแทน

2.1 คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นป็ร้ะกิอบด�วย กิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ อย่�งน�อย
สิ�ม่ (3) คน และเกิินกิว่�กิึ�งหุ้นึ�งต่�องเป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะ โดยป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้� 
และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นต่�องเป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะ

2.2 คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นม่่ว�ร้ะกิ�ร้ดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่งคร้�วละ 3 ป็ี  
โดยกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นท่ี่�พ�นต่ำ�แหุ้น่งต่�ม่ว�ร้ะ อ�จำได�ร้้บกิ�ร้แต่่งต้่�ง
จำ�กิคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ อ่กิได�

2.3 กิร้ณ่ที่่�ต่ำ�แหุ้น่งกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นว่�งลงเพร้�ะเหุ้ต้่อื�นนอกิจำ�กิ 
ถืึงคร้�วออกิต่�ม่ว�ร้ะต่�ม่ข�อ 2.2 ได�แกิ่ กิ�ร้พ�นสิภ�พกิ�ร้เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ  
กิ�ร้ล�ออกิ หุ้ร้ือกิ�ร้ถื้กิถือดถือน ที่ำ�ใหุ้�จำำ�นวนคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นด 
ค่�ต่อบแที่นลดลงแต่่ม่่ม่�กิกิว่�กึิ�งหุ้นึ�ง ใหุ้�ถืือว่�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นด 
ค่�ต่อบแที่นท่ี่�ย้งเหุ้ลืออย้่สิ�ม่�ร้ถืป็ฏิิบ้ติ่หุ้น��ท่ี่�ต่่อไป็ได� และใหุ้�พิจำ�ร้ณ�เสินอแต่่งต้่�ง
กิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นใหุ้�คร้บต่�ม่องค์ป็ร้ะกิอบ ในโอกิ�สิแร้กิท่ี่�ม่่ 
กิ�ร้ป็ร้ะช้้ม่คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่น เพ่�อเสินอต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ 
บร้ิษั้ที่ฯ ในกิร้ณ่ท่ี่�ม่่กิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นคงเหุ้ลือน�อยกิว่�กึิ�งหุ้นึ�ง 
ซึ่ึ�งไม่่สิ�ม่�ร้ถืจำ้ดป็ร้ะช้้ม่ได� ใหุ้�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ แต่่งต้่�งกิร้ร้ม่กิ�ร้ที่่�ม่่ค้ณสิม่บ้ติ่ 
คร้บถื�วนและเหุ้ม่�ะสิม่เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่น เพ่�อใหุ้�ม่่จำำ�นวน 
คร้บถื�วนต่�ม่องค์ป็ร้ะกิอบต่่อไป็  โดยบ้คคลท่ี่�เข��เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นด 
ค่�ต่อบแที่นในต่ำ�แหุ้น่งท่ี่�ว่�งลงจำะอย้่ในต่ำ�แหุ้น่งได�เพ่ยงเที่่�ว�ร้ะท่ี่�ย้งเหุ้ลืออย้่ซึึ่�งต่น 
เข��ม่�แที่น



3.	 ขัอบัเขัตหน้าท่�	

3.1 พิจำ�ร้ณ�สิร้ร้หุ้�และค้ดเลือกิบ้คคลท่ี่�ม่่ค้ณสิม่บ้ต่ิเหุ้ม่�ะสิม่เพ่�อดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่งกิร้ร้ม่กิ�ร้ 
บร้ิษั้ที่ฯ แที่นกิร้ร้ม่กิ�ร้ท่ี่�ออกิจำ�กิต่ำ�แหุ้น่งต่�ม่ว�ร้ะ หุ้ร้ือแที่นต่ำ�แหุ้น่งกิร้ร้ม่กิ�ร้ท่ี่�ว่�งลง 
ในกิร้ณ่อื�นท่ี่� ไม่่ใช้่ เนื�องม่�จำ�กิกิ�ร้คร้บว�ร้ะ โดยใหุ้�ม่่กิ�ร้กิำ�หุ้นดหุ้ล้กิเกิณฑ์์ หุ้ร้ือ 
วิธิ่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และค้ดเลือกิด�วยคว�ม่โป็ร้่งใสิ พิจำ�ร้ณ�จำ�กิป็ร้ะสิบกิ�ร้ณ์ วิช้�ช้่พ  
คว�ม่หุ้ล�กิหุ้ล�ยของท้ี่กิษัะ (Board Skills Matrix) และค้ณสิม่บ้ติ่เฉพ�ะด��นท่ี่�จำำ�เป็็น 
ต่่อกิ�ร้ดำ�เนินธิ้ร้กิิจำของบร้ิษั้ที่ฯ เพ่�อใหุ้�เกิิดคว�ม่สิม่ด้ลในสิ�ข�ต่่�งๆ และเป็็นป็ร้ะโยช้น์
ส้ิงส้ิด และอ�จำพิจำ�ร้ณ�จำ�กิบ้ญ่ช้่ ร้�ยช้ื�อ หุ้ร้ือฐ�นข�อม้่ลกิร้ร้ม่กิ�ร้ (Director Pool) 
ขององค์กิร้ท่ี่�น่�เช้ื�อถืือป็ร้ะกิอบด�วย เสินอต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ และ/หุ้ร้ือ ที่่�ป็ร้ะช้้ม่
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพ่�อพิจำ�ร้ณ�อน้ม้่ติ่

3.2 พิจำ�ร้ณ�เสินอช้ื�อกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ท่ี่�ม่่ค้ณสิม่บ้ติ่เหุ้ม่�ะสิม่เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้เฉพ�ะเร้ื�อง 
ต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ เพ่�อพิจำ�ร้ณ�อน้ม้่ติ่

3.3 พิจำ�ร้ณ�แนวที่�งและกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นใหุ้�แกิ่กิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ กิร้ร้ม่กิ�ร้เฉพ�ะเร้ื�อง 
โดยม่่กิ�ร้กิำ�หุ้นดหุ้ล้กิเกิณฑ์์หุ้ร้ือวิธ่ิกิ�ร้กิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นที่่�เป็็นธิร้ร้ม่และสิม่เหุ้ต้่สิม่ผู้ล 
เสินอต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ และท่ี่�ป็ร้ะช้้ม่ผู้้�ถืือหุ้้�น เพ่�อพิจำ�ร้ณ�อน้ม้่ติ่

3.4 พิจำ�ร้ณ�แนวที่�งและหุ้ล้กิกิ�ร้ป็ร้ะเมิ่นผู้ลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ต่ิง�นป็ร้ะจำำ�ป็ีของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ 
บร้ิษั้ที่ฯ โดยใหุ้�ม่่กิ�ร้กิำ�หุ้นดด้ช้น่ว้ดผู้ลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ต่ิง�น (Board KPIs) และกิ�ร้จ้ำดที่ำ� 
แบบป็ร้ะเมิ่นผู้ลกิ�ร้ป็ฏิบ้ิติ่ง�นของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ษิัท้ี่ฯ และแบบป็ร้ะเมิ่นผู้ลกิ�ร้ป็ฏิบ้ิติ่ง�น 
ของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่น

3.5 พิจำ�ร้ณ�สิร้ร้หุ้�และค้ดเลือกิกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ ท่ี่�ม่่ค้ณสิม่บ้ต่ิเหุ้ม่�ะสิม่เพ่�อดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่ง 
กิร้ร้ม่กิ�ร้ผู้้�จำ้ดกิ�ร้ โดยใหุ้�ม่่กิ�ร้กิำ�หุ้นดหุ้ล้กิเกิณฑ์์ หุ้ร้ือวิธิ่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และค้ดเลือกิ 
ด�วยคว�ม่โป็ร้่งใสิ โดยพิจำ�ร้ณ�จำ�กิป็ร้ะสิบกิ�ร้ณ์ คว�ม่ร้้� คว�ม่สิ�ม่�ร้ถื ท้ี่กิษัะต่่�ง ๆ  
ท่ี่�จำำ�เป็็น ค้ณสิม่บ้ต่ิเฉพ�ะด��นท่ี่�จำำ�เป็็นต่่อกิ�ร้ดำ�เนินธ้ิร้กิิจำของบร้ิษั้ที่ฯ ใหุ้�บร้ร้ล้ 
ต่�ม่ว้ต่ถื้ป็ร้ะสิงค์และเป็้�หุ้ม่�ย ภ�วะคว�ม่เป็็นผู้้�นำ� และป็ร้ะสิบกิ�ร้ณ์ ในกิ�ร้เป็็นผู้้�นำ�
องค์กิร้ เสินอต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ เพ่�อพิจำ�ร้ณ�อน้ม้่ติ่

3.6 พิจำ�ร้ณ�แนวที่�งและกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นใหุ้�แกิ่กิร้ร้ม่กิ�ร้ผู้้�จ้ำดกิ�ร้ โดยกิำ�หุ้นดหุ้้วข�อ
และหุ้ล้กิเกิณฑ์์ในกิ�ร้ป็ร้ะเม่ินผู้ลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ต่ิง�นป็ร้ะจำำ�ป็ีของกิร้ร้ม่กิ�ร้ผู้้�จำ้ดกิ�ร้ ร้วม่ที่้�ง
พิจำ�ร้ณ�ป็ร้ะเมิ่นผู้ลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่ง�น เพ่�อกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นท่ี่�เหุ้ม่�ะสิม่ กิ่อนนำ�เสินอต่่อ
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ เพ่�อพิจำ�ร้ณ�อน้ม้่ติ่

3.7 ที่บที่วนคว�ม่เหุ้ม่�ะสิม่ของกิฎบ้ต่ร้คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่น 
เป็็นป็ร้ะจำำ�ท้ี่กิป็ี หุ้�กิม่่กิ�ร้ป็ร้้บป็ร้้งแกิ� ไข จำะนำ�เสินอต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ เพ่�อใหุ้�
คว�ม่เห็ุ้นช้อบ

3.8 ป็ฏิิบ้ต่ิกิ�ร้อื�นใดต่�ม่ท่ี่�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ ม่อบหุ้ม่�ย
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4.	 ความรับัผิดชัอบั

คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นม่่คว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ  
โดยต่ร้งต่�ม่หุ้น��ท่ี่�และคว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบท่ี่� ได�ร้้บม่อบหุ้ม่�ย และคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ย้งคงม่่
คว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบในกิ�ร้ดำ�เนินง�นของบร้ิษ้ัที่ฯ ต่่อบ้คคลภ�ยนอกิ

5.	 การประชุัม

5.1 ควร้ม่่กิ�ร้ป็ร้ะช้้ม่อย่�งน�อยไต่ร้ม่�สิละ 1 คร้้�ง โดยอ�จำเชิ้ญ่ฝ่่�ยจำ้ดกิ�ร้ หุ้ร้ือผู้้�บร้ิหุ้�ร้  
หุ้ร้ือพน้กิง�นของบร้ิษ้ัที่ฯ ท่ี่�เกิ่�ยวข�อง หุ้ร้ือผู้้�ท่ี่�เหุ้็นสิม่ควร้ม่�ร้่วม่ป็ร้ะช้้ม่ ใหุ้�คว�ม่เหุ้็น  
หุ้ร้ือสิ่งเอกิสิ�ร้ หุ้ร้ือข�อม้่ลต่�ม่ท่ี่�เห็ุ้นว่�เก่ิ�ยวข�องหุ้ร้ือจำำ�เป็็น

5.2 ในกิ�ร้ป็ร้ะช้้ม่คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นท้ี่กิคร้้�ง  องค์ป็ร้ะช้้ม่ 
ต่�องป็ร้ะกิอบด�วยกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่น เป็็นจำำ�นวนไม่่น�อยกิว่� 
สิองในสิ�ม่ของจำำ�นวนกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นที่้�งหุ้ม่ดท่ี่�ม่่อย้่ในต่ำ�แหุ้น่ง
ขณะน้�นจำึงจำะถืือว่�คร้บองค์ป็ร้ะช้้ม่ ในกิร้ณ่ท่ี่�ป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นด 
ค่�ต่อบแที่นไม่่สิ�ม่�ร้ถืเข��ร้่วม่ป็ร้ะช้้ม่ได� ใหุ้�กิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่น 
ซึ่ึ�งม่�ป็ร้ะช้้ม่เลือกิกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นคนหุ้นึ�งเป็็นป็ร้ะธิ�นในท่ี่�ป็ร้ะช้้ม่

5.3 กิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นที่่�ม่่สิ่วนได�เสิียในเร้ื�องท่ี่�พิจำ�ร้ณ�เร้ื�องใด  
ม่ิใหุ้�ออกิเสิียงลงคะแนนในเร้ื�องน้�นๆ ยกิเว�นกิร้ณ่กิ�ร้พิจำ�ร้ณ�กิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่น 
ใหุ้�แกิ่คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ ที่้�งคณะ

5.4 ในกิ�ร้ออกิเสิียงกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นลงม่ติ่โดยม่่สิิที่ธิิออกิเสิียง  
คนละ 1 เสิียง และใช้�คะแนนเสิียงข��งม่�กิเป็็นเกิณฑ์์ ในกิร้ณ่ท่ี่�กิ�ร้ลงม่ต่ิโดยม่่เสิียง 
เที่่�ก้ิน ป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงอ่กิ 1 เสิียง  
เพ่�อเป็็นกิ�ร้ช้่�ข�ด

6.	 การราย่งาน

ร้�ยง�นผู้ลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่ง�นของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่น ใหุ้�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ 
บร้ิษั้ที่ฯ ร้้บที่ร้�บ และจำ้ดที่ำ�ร้�ยง�นของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นเพ่�อเป็ิดเผู้ย 
ไว� ในแบบ 56-1 One Report ของบร้ิษ้ัที่ฯ และลงน�ม่โดยป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และ 
กิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่น

7.	 การประเมินผลการปฏิิบััติงาน

คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่นจำะที่ำ�กิ�ร้ป็ร้ะเมิ่นผู้ลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ ติ่ง�นของ 
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้สิร้ร้หุ้�และกิำ�หุ้นดค่�ต่อบแที่น และร้�ยง�นผู้ลกิ�ร้ป็ร้ะเมิ่นป็ร้ะจำำ�ป็ีต่่อ 
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ
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1. วัตถุุประสงค์

คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ เหุ้็นควร้ใหุ้�กิำ�หุ้นดกิฎบ้ต่ร้คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และ 
กิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืน เพ่�อร้วบร้วม่องค์ป็ร้ะกิอบ หุ้น��ที่่�คว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบ และแนวที่�งป็ฏิิบ้ต่ิ
ต่�ม่ท่ี่�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ ม่อบหุ้ม่�ย เพ่�อใหุ้�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�
อย่�งย้�งยืนที่ำ�หุ้น��ท่ี่�กิำ�หุ้นดนโยบ�ย กิำ�กิ้บ และสิ่งเสิร้ิม่กิ�ร้ดำ�เนินกิ�ร้ในด��นกิ�ร้พ้ฒน� 
อย่�งย้� งยืน พร้�อม่ท้ี่� งด้ แลใหุ้�คำ�ป็ร้ึกิษั�และกิำ�หุ้นดแนวที่�งกิ�ร้ป็ฏิิ บ้ ติ่ต่�ม่หุ้ล้กิกิ�ร้ 
กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้ที่่�ด่และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนของบร้ิษ้ัที่ฯ ได�อย่�งเหุ้ม่�ะสิม่ โป็ร้่งใสิ  
สิร้��งคว�ม่สิม่ด้ลในด��นสิิ�งแวดล�อม่ ส้ิงคม่ และกิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แล (Environmental, Social  
and Governance - ESG) เพ่�อป็ร้ะโยช้น์ ในกิ�ร้สิร้��งค้ณค่�ใหุ้�ธ้ิร้กิิจำของบร้ิษั้ที่ฯ เต่ิบโต่  
และสิร้��งคว�ม่ม้่�นใจำและคว�ม่น่�เช้ื�อถืือต่่อผู้้�ม่่สิ่วนได�เสิียอย่�งย้�งยืน

2.	 องค์ประกอบัและคุณสมบััติขัองคณะกรรมการกำากับัดูแลกิจการ 
	 และการพััฒนาอย่่างยั่�งย่ืน

2.1 คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนป็ร้ะกิอบด�วย กิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ 
อย่�งน�อยสิ�ม่ (3) คน และอย่�งน�อยหุ้นึ�ง (1) คนต่�องเป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะ โดยป็ร้ะธิ�น
กิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนต่�องเป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะ 

2.2 คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนม่่ว�ร้ะกิ�ร้ดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่ง 
คร้�วละ 3 ป็ี โดยกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนท่ี่�พ�นต่ำ�แหุ้น่ง 
ต่�ม่ว�ร้ะ อ�จำได�ร้้บกิ�ร้แต่่งต้่�งจำ�กิคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ อ่กิได�

2.3 กิร้ณ่ท่ี่�ต่ำ�แหุ้น่งกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนว่�งลงเพร้�ะเหุ้ต้่อื�น 
นอกิจำ�กิถึืงคร้�วออกิต่�ม่ว�ร้ะต่�ม่ข�อ 2.2 ได�แกิ่ กิ�ร้พ�นสิภ�พกิ�ร้เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ 
หุ้ร้ือกิ�ร้ล�ออกิ หุ้ร้ือกิ�ร้ถื้กิถือดถือน ที่ำ�ใหุ้�จำำ�นวนของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้
และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนลดลงแต่่ม่่ม่�กิกิว่�กึิ�งหุ้นึ�ง ใหุ้�ถืือว่�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แล
กิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนท่ี่�ย้งเหุ้ลืออย้่สิ�ม่�ร้ถืป็ฏิิบ้ต่ิหุ้น��ท่ี่�ต่่อไป็ได� ในกิร้ณ่ท่ี่� 
จำำ�นวนคงเหุ้ลือน�อยกิว่�กึิ�งหุ้นึ�งซึ่ึ�งไม่่สิ�ม่�ร้ถืจำ้ดป็ร้ะช้้ม่ได� ใหุ้�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ  
แต่่งต้่�งกิร้ร้ม่กิ�ร้ที่่�ม่่ค้ณสิม่บ้ติ่คร้บถื�วนและเหุ้ม่�ะสิม่เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้ 
และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนเพ่�อใหุ้�ม่่จำำ�นวนคร้บถื�วนต่�ม่องค์ป็ร้ะกิอบต่่อไป็ โดยบ้คคล
ท่ี่�เข��เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนแที่นจำะอย้่ในต่ำ�แหุ้น่ง 
ได�เพ่ยงเที่่�ว�ร้ะท่ี่�ย้งเหุ้ลืออย้่ซึึ่�งต่นเข��ม่�แที่น
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3.	 ขัอบัเขัตหน้าท่�	

3.1 ด��นกิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้ท่ี่�ด่

(1) พิจำ�ร้ณ�กิำ�หุ้นดแนวที่�งและเสินอแนะแนวนโยบ�ย/แนวป็ฏิิบ้ติ่เก่ิ�ยวก้ิบจำร้ร้ย�บร้ร้ณ 
และจำร้ิยธิร้ร้ม่ที่�งธิ้ร้กิิจำ ต่ลอดจำนนโยบ�ย/ม่�ต่ร้กิ�ร้ต่่อต่��นท้ี่จำร้ิต่คอร้์ร้้ป็ช้้น  
ต่�ม่ร้ะบบกิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้ท่ี่�ด่ต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ และฝ่่�ยจำ้ดกิ�ร้  
เพ่�อกิำ�หุ้นดเป็็นร้ะเบ่ยบป็ฏิิบ้ต่ิขององค์กิร้ ที่้�งน่� เพ่�อใหุ้�เป็็นแนวที่�งป็ฏิิบ้ต่ิขององค์กิร้
ท่ี่� ได�ม่�ต่ร้ฐ�นและเป็็นแนวที่�งท่ี่�ถื้กิต่�อง

(2) เสินอแนะ ที่บที่วน แนวนโยบ�ย/แนวป็ฏิิบ้ติ่ เก่ิ�ยวก้ิบคว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบต่่อผู้้�ม่่ 
สิ่วนได�เสิียกิล้่ม่ต่่�ง ๆ ของบร้ิษ้ัที่ฯ พร้�อม่ที่้�งกิำ�ก้ิบด้แลใหุ้�คำ�ป็ร้ึกิษั� ต่ิดต่�ม่ 
คว�ม่กิ��วหุ้น��กิ�ร้ดำ� เนินกิ�ร้และป็ร้ะ เม่ินป็ร้ะสิิที่ธิิผู้ลของกิ�ร้ดำ� เนินง�น 
ด��นกิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้ท่ี่�ด่

(3) สิ่งเสิร้ิม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้องค์กิร้แบบบ้ร้ณ�กิ�ร้ ที่้�งกิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้ กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้ 
คว�ม่เสิี�ยงและกิ�ร้ควบค้ม่ภ�ยใน และกิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่ง�น (Governance, 
Risk Management & Internal Control และ Compliance: GRC) ใหุ้�เกิิดป็ร้ะสิิที่ธิิผู้ล

3.2 ด��นกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืน

(1) พิจำ�ร้ณ�กิำ�หุ้นด ที่บที่วน นโยบ�ย และกิลย้ที่ธิ์ และป็ร้้บป็ร้้งเป็้�หุ้ม่�ยด��นกิ�ร้พ้ฒน� 
อย่�งย้�งยืนของบร้ิษั้ที่ฯ ท่ี่�ม่่คว�ม่สิม่ด้ลด��นสิิ�งแวดล�อม่ ส้ิงคม่ และกิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แล 
(Environmental, Social and Governance - ESG) ต่ลอดจำนสิอดคล�องก้ิบ 
แนวป็ฏิิบ้ติ่ท่ี่�ด่ต่�ม่ม่�ต่ร้ฐ�นร้ะด้บป็ร้ะเที่ศ และม่�ต่ร้ฐ�นสิ�กิลร้ะด้บโลกิ

(2) ใหุ้�คำ�แนะนำ�และสิ่งเสิร้ิม่ใหุ้�ม่่กิ�ร้กิำ�หุ้นดหุ้ล้กิกิ�ร้ นโยบ�ย และกิลย้ที่ธิ์ ร้วม่ที่้�ง 
กิ � ร้ ดำ� เ นิ น ง � น บ ร้ิ ษ้ั ที่ ฯ  ใ หุ้� สิ อ ด ค ล� อ ง ก้ิ บ หุ้ ล้ กิ กิ � ร้ พ้ ฒ น � อ ย่ � ง ย้� ง ยื น  
ป็ร้ะสิบคว�ม่สิำ�เร็้จำต่�ม่เป็้�หุ้ม่�ยท่ี่�ว�งไว� ต่ลอดจำนสิน้บสิน้นใหุ้�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้  
ผู้้�บร้ิหุ้�ร้ และพน้กิง�น ป็ฏิิบ้ต่ิต่นต่�ม่แนวที่�งกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนของบร้ิษั้ที่ฯ 
อย่�งม่่ป็ร้ะสิิที่ธิิภ�พ

(3) ด้แล ต่ิดต่�ม่ ป็ร้ะเมิ่นผู้ล และเป็ิดเผู้ยข�อม้่ลกิ�ร้ดำ�เนินกิ�ร้ด��นกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืน
ใหุ้�ม่่คว�ม่สิม่ด้ลและม่่ป็ร้ะสิิที่ธิิภ�พ เกิิดป็ร้ะโยช้น์ส้ิงส้ิดก้ิบบร้ิษั้ที่ฯ และผู้้�ม่่สิ่วนได�เสิีย

4.	 ความรับัผิดชัอบั

คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนม่่คว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้ 
บร้ิษั้ที่ฯ โดยต่ร้งต่�ม่หุ้น��ท่ี่�และคว�ม่ร้้บผู้ิดช้อบท่ี่� ได�ร้้บม่อบหุ้ม่�ย และคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ  
ย้งคงม่่คว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบในกิ�ร้ดำ�เนินง�นของบร้ิษ้ัที่ฯ ต่่อบ้คคลภ�ยนอกิ



5.	 การประชุัม

5.1 ควร้ม่่กิ�ร้ป็ร้ะช้้ม่อย่�งน�อยไต่ร้ม่�สิละ 1 คร้้�ง โดยอ�จำเชิ้ญ่ฝ่่�ยจำ้ดกิ�ร้ หุ้ร้ือผู้้�บร้ิหุ้�ร้  
หุ้ร้ือพน้กิง�นของบร้ิษ้ัที่ฯ ท่ี่�เกิ่�ยวข�อง หุ้ร้ือผู้้�ท่ี่�เหุ้็นสิม่ควร้ม่�ร้่วม่ป็ร้ะช้้ม่ ใหุ้�คว�ม่เหุ้็น  
หุ้ร้ือสิ่งเอกิสิ�ร้ หุ้ร้ือข�อม้่ลต่�ม่ท่ี่�เห็ุ้นว่�เก่ิ�ยวข�องหุ้ร้ือจำำ�เป็็น

5.2 ในกิ�ร้ป็ร้ะช้้ม่คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนที่้กิคร้้�ง  
องค์ป็ร้ะช้้ม่ต่�องป็ร้ะกิอบด�วยกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืน 
เป็็นจำำ�นวนไม่่น�อยกิว่�สิองในสิ�ม่ของจำำ�นวนกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�กิ้บด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�
อย่�งย้�งยืนท้ี่�งหุ้ม่ดท่ี่�ม่่อย้่ในต่ำ�แหุ้น่งขณะน้�นจำึงจำะถืือว่�คร้บองค์ป็ร้ะช้้ม่ ในกิร้ณ่ท่ี่�ป็ร้ะธิ�น
กิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนไม่่สิ�ม่�ร้ถืเข��ร้่วม่ป็ร้ะช้้ม่ได�  
ใหุ้�กิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนซึึ่�งม่�ป็ร้ะช้้ม่เลือกิกิร้ร้ม่กิ�ร้ 
กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนคนหุ้นึ�งเป็็นป็ร้ะธิ�นในท่ี่�ป็ร้ะช้้ม่

5.3 กิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนท่ี่�ม่่สิ่วนได�เสิียในเร้ื�องท่ี่�พิจำ�ร้ณ� 
เร้ื�องใด ม่ิใหุ้�ออกิเสิียงลงคะแนนในเร้ื�องน้�นๆ

5.4 ในกิ�ร้ออกิเสิียง กิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืนลงม่ต่ิโดยม่่สิิที่ธิิ 
ออกิเสิียงคนละ 1 เสิียงและใช้�คะแนนเสิียงข��งม่�กิเป็็นเกิณฑ์์ ในกิร้ณ่ที่่�กิ�ร้ลงม่ติ่ 
โดยม่่เสิียงเที่่�ก้ิน ป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืน 
ม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงอ่กิ 1 เสิียง เพ่�อเป็็นกิ�ร้ช้่�ข�ด

6.	 การราย่งาน

ร้�ยง�นผู้ลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่ง�นของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืน 
ใหุ้�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ร้้บที่ร้�บและจำ้ดที่ำ�ร้�ยง�นของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้ 
และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืน เพ่�อเป็ิดเผู้ยไว�ในแบบ 56-1 One Report ของบร้ิษ้ัที่ฯ และลงน�ม่
โดยป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืน

7.	 การประเมินผลการปฏิิบััติงาน

คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ� ก้ิบด้ แล กิิจำกิ� ร้และ กิ�ร้พ้ฒน�อย่ �ง ย้� งยืนจำะที่ำ�กิ�ร้ป็ร้ะ เ มิ่นผู้ล 
กิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่ง�นของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิำ�ก้ิบด้แลกิิจำกิ�ร้และกิ�ร้พ้ฒน�อย่�งย้�งยืน และร้�ยง�น 
ผู้ลกิ�ร้ป็ร้ะเมิ่นป็ร้ะจำำ�ป็ีต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่96
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กฎบััตรคณะกรรมการบัริหารความเส่�ย่ง

กฎบััตรคณะกรรมการบัริหารความเส่�ย่ง

1.	 วัตถุุประสงค์

คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ได�แต่่งต่้�งคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยง เพ่�อกิำ�หุ้นดนโยบ�ย 
ด��นกิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงใหุ้�คร้อบคล้ม่ท้ี่�งองค์กิร้ ร้วม่ท้ี่�งกิำ�ก้ิบด้แลใหุ้�ม่่ร้ะบบหุ้ร้ือกิร้ะบวนกิ�ร้
บร้ิหุ้�ร้จำ้ดกิ�ร้คว�ม่เสิี�ยง เพ่�อลดผู้ลกิร้ะที่บต่่อธิ้ร้กิิจำของบร้ิษั้ที่ฯ ได�อย่�งเหุ้ม่�ะสิม่ โดยกิำ�หุ้นด 
องค์ป็ร้ะกิอบ ขอบเขต่อำ�น�จำ หุ้น��ที่่� และคว�ม่ร้้บผู้ิดช้อบ เพ่�อใหุ้�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยง 
สิ�ม่�ร้ถืป็ฏิิบ้ติ่หุ้น��ท่ี่� ได�อย่�งม่่ป็ร้ะสิิที่ธิิผู้ลต่�ม่ท่ี่�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ ได�ม่อบหุ้ม่�ย

2.	 องค์ประกอบัและคุณสมบััติขัองคณะกรรมการบัริหารความเส่�ย่ง

2.1 คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงป็ร้ะกิอบด�วย กิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ อย่�งน�อยสิ�ม่ (3) คน 
และอย่�งน�อยหุ้นึ�ง (1) คน ต่�องเป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้อิสิร้ะ และม่่ผู้้�บร้ิหุ้�ร้หุ้น่วยง�นกิลย้ที่ธิ์องค์กิร้ 
ที่ำ�หุ้น��ที่่�เป็็นเลข�น้กิ�ร้คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยง

2.2 คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงม่่ว�ร้ะกิ�ร้ดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่งคร้�วละ 3 ป็ี อ�จำพ�นจำ�กิ 
กิ�ร้ดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่งได�ด�วยเหุ้ต่้กิ�ร้ณ์พ�นสิภ�พเป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ หุ้ร้ือกิ�ร้คร้บว�ร้ะ  
กิ�ร้ดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่งกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงต่�ม่ที่่�กิำ�หุ้นด หุ้ร้ือกิ�ร้ล�ออกิ  
หุ้ร้ือกิ�ร้ถื้กิถือดถือน

2.3 กิร้ณ่ท่ี่�ต่ำ�แหุ้น่งกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงว่�งลงเพร้�ะเหุ้ต้่อื�น นอกิจำ�กิถืึงคร้�ว 
ออกิต่�ม่ว�ร้ะที่ำ�ใหุ้�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงม่่จำำ�นวนกิร้ร้ม่กิ�ร้ลดลง 
แต่่ม่�กิกิว่�กึิ�งหุ้นึ�ง ใหุ้�ถืือว่�คณกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงท่ี่�ย้งเหุ้ลืออย้่สิ�ม่�ร้ถื 
ป็ฏิิบ้ติ่หุ้น��ท่ี่�ต่่อไป็ได� ในกิร้ณ่ท่ี่�กิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงม่่จำำ�นวนกิร้ร้ม่กิ�ร้น�อยกิว่�
หุ้ร้ือเที่่�กิ้บกึิ�งหุ้นึ�ง ซึ่ึ�งไม่่สิ�ม่�ร้ถืจำ้ดป็ร้ะช้้ม่ได� ใหุ้�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ แต่่งต้่�งกิร้ร้ม่กิ�ร้
ท่ี่�ม่่ค้ณสิม่บ้ต่ิคร้บถื�วนและเหุ้ม่�ะสิม่ เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยง เพ่�อใหุ้�กิร้ร้ม่กิ�ร้
บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงม่่จำำ�นวนคร้บถื�วนต่�ม่องค์ป็ร้ะกิอบต่่อไป็ โดยบ้คคลที่่�เข��เป็็นกิร้ร้ม่กิ�ร้
บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงแที่นจำะอย้่ในต่ำ�แหุ้น่งได�เพ่ยงว�ร้ะท่ี่�ย้งเหุ้ลืออย้่ของกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้
คว�ม่เสิี�ยงซึ่ึ�งต่นเข��ม่�แที่น



3.	 ขัอบัเขัตหน้าท่�	

3.1 กิำ�หุ้นดและที่บที่วนนโยบ�ย ว้ต่ถื้ป็ร้ะสิงค์ และกิร้อบกิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยง เพ่�อใหุ้� 
ม่่คว�ม่เหุ้ม่�ะสิม่และสิอดคล�องก้ิบเป็้�หุ้ม่�ยและกิลย้ที่ธิ์ของธ้ิร้กิิจำ ต่ลอดจำนคร้อบคล้ม่
ถืึงแผู้นบร้ร้เที่�คว�ม่เสิี�ยงท่ี่�อ�จำจำะเกิิดขึ�น เพ่�อใหุ้�ม้่�นใจำว่�บร้ิษั้ที่ฯ สิ�ม่�ร้ถืบร้ิหุ้�ร้ 
คว�ม่ต่่อเนื�องในกิ�ร้ดำ�เนินธ้ิร้กิิจำได�อย่�งเหุ้ม่�ะสิม่ ที่้�งน่�  นโยบ�ย ว้ต่ถื้ป็ร้ะสิงค์  
และกิร้อบกิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยง จำะได�ร้้บกิ�ร้ที่บที่วนเป็็นป็ร้ะจำำ�ท้ี่กิป็ี

3.2 กิำ�ก้ิบด้แลใหุ้�ม่่กิ�ร้ร้ะบ้คว�ม่เสิี�ยง โดยพิจำ�ร้ณ�ป็ัจำจำ้ยภ�ยนอกิและภ�ยในองค์กิร้  
ท่ี่�อ�จำสิ่งผู้ลใหุ้�บร้ิษ้ัที่ฯ ไม่่สิ�ม่�ร้ถืบร้ร้ล้ว้ต่ถื้ป็ร้ะสิงค์ท่ี่�กิำ�หุ้นดไว� และม่่กิ�ร้ป็ร้ะเม่ิน 
ผู้ลกิร้ะที่บและโอกิ�สิที่่� เกิิดขึ�นของคว�ม่เสิี�ยงท่ี่� ได�ร้ะบ้ไว�  เพ่�อจำ้ดลำ�ด้บคว�ม่เสิี�ยง 
และเลือกิใช้�วิธิ่กิ�ร้จำ้ดกิ�ร้คว�ม่เสิี�ยงได�อย่�งเหุ้ม่�ะสิม่และด้แลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ต่ิง�นใหุ้�เป็็นไป็
อย่�งม่่ป็ร้ะสิิที่ธิิภ�พ

3.3 ใหุ้�คว�ม่เห็ุ้นและข�อเสินอแนะกิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงองค์กิร้และคว�ม่เสิี�ยงกิ�ร้ลงที่้น

3.4 ต่ิดต่�ม่และป็ร้ะเมิ่นผู้ลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่ต่�ม่กิร้อบกิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยง

3.5 ที่บที่วนคว�ม่เหุ้ม่�ะสิม่ของกิฎบ้ต่ร้เป็็นป็ร้ะจำำ�ท้ี่กิป็ี ถื��ม่่กิ�ร้ป็ร้้บป็ร้้งแกิ� ไข จำะนำ�เสินอ 
คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ใหุ้�คว�ม่เห็ุ้นช้อบ 

3.6 ป็ฏิิบ้ต่ิหุ้น��ท่ี่�อื�นใดต่�ม่ท่ี่�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ ม่อบหุ้ม่�ย

3.7 ใหุ้�คว�ม่เห็ุ้นและข�อเสินอแนะกิร้ะบวนกิ�ร้ดำ�เนินง�น GRC

4.	 ความรับัผิดชัอบั

คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงม่่คว�ม่ร้้บผู้ิดช้อบต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ โดยต่ร้งต่�ม่หุ้น��ที่่� 
และคว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบท่ี่� ได�ร้้บม่อบหุ้ม่�ย และคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ ย้งคงม่่คว�ม่ร้้บผิู้ดช้อบ 
ในกิ�ร้ดำ�เนินง�นของบร้ิษ้ัที่ฯ ต่่อบ้คคลภ�ยนอกิ

5.	 การประชุัม

5.1 ควร้ม่่กิ�ร้ป็ร้ะช้้ม่อย่�งน�อยไต่ร้ม่�สิละ 1 คร้้�ง โดยอ�จำเชิ้ญ่ฝ่่�ยจำ้ดกิ�ร้ หุ้ร้ือผู้้�บร้ิหุ้�ร้  
หุ้ร้ือพน้กิง�นของบร้ิษ้ัที่ฯ ท่ี่�เกิ่�ยวข�อง หุ้ร้ือผู้้�ท่ี่�เหุ้็นสิม่ควร้ม่�ร้่วม่ป็ร้ะช้้ม่ ใหุ้�คว�ม่เหุ้็น  
หุ้ร้ือสิ่งเอกิสิ�ร้ ข�อม้่ลต่�ม่ท่ี่�เห็ุ้นว่�เก่ิ�ยวข�องหุ้ร้ือจำำ�เป็็น

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่98
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5.2 ในกิ�ร้ป็ร้ะช้้ม่คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงท้ี่กิคร้้�ง องค์ป็ร้ะช้้ม่ต่�องป็ร้ะกิอบด�วย
กิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงเป็็นจำำ�นวนไม่่น�อยกิว่�สิ�ม่ในสิี�ของจำำ�นวนกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้
คว�ม่เสิี�ยงที่้�งหุ้ม่ดท่ี่�ม่่อย้่ในต่ำ�แหุ้น่งขณะน้�นจำึงจำะถืือว่�คร้บองค์ป็ร้ะช้้ม่ ในกิร้ณ่ท่ี่�ป็ร้ะธิ�น
กิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงไม่่สิ�ม่�ร้ถืเข��ร้่วม่ป็ร้ะช้้ม่ได� ใหุ้�กิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยง 
ซึ่ึ�งม่�ป็ร้ะช้้ม่เลือกิกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงคนหุ้นึ�งเป็็นป็ร้ะธิ�นในท่ี่�ป็ร้ะช้้ม่

5.3 กิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงท่ี่�ม่่สิ่วนได�เสิียในเร้ื�องที่่�พิจำ�ร้ณ�เร้ื�องใด ม่ิใหุ้�ออกิเสิียง 
ลงคะแนนในเร้ื�องน้�น ๆ 

5.4 ในกิ�ร้ออกิเสิียงกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงลงม่ติ่โดยม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงคนละ 1 เสิียง 
และใช้�คะแนนเสิยีงข��งม่�กิเป็น็เกิณฑ์ ์ในกิร้ณท่่ี่�กิ�ร้ลงม่ต่โิดยม่่เสิยีงเที่�่ก้ิน ป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้ 
บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงอ่กิ 1 เสิียง เพ่�อเป็็นกิ�ร้ช้่�ข�ด

6.	 การราย่งาน

ร้�ยง�นผู้ลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ต่ิง�นของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงใหุ้�คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษั้ที่ฯ  
ร้้บที่ร้�บร้�ยไต่ร้ม่�สิ และจำ้ดที่ำ�ร้�ยง�นของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงเพ่�อเป็ิดเผู้ยไว� 
ในร้�ยง�นป็ร้ะจำำ�ป็ีของบร้ิษ้ัที่ฯ และลงน�ม่โดยป็ร้ะธิ�นกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยง

7.	 การประเมินผลการปฏิิบััติงาน

คณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้คว�ม่เสิี�ยงจำะที่ำ�กิ�ร้ป็ร้ะเม่ินผู้ลกิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่ง�นของคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิหุ้�ร้
คว�ม่เสิี�ยง และร้�ยง�นผู้ลกิ�ร้ป็ร้ะเมิ่นป็ร้ะจำำ�ป็ีต่่อคณะกิร้ร้ม่กิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ อย่�งน�อยป็ีละ 1 คร้้�ง



นิย่ามและคำาจำากัดความ
บัริษััทฯ หุ้ม่�ยถึืง บร้ิษั้ที่ โกิลบอลกิร้ีนเคมิ่คอล จำำ�ก้ิด (ม่หุ้�ช้น)

บัรษัิัทท่�เก่�ย่วขัอ้งกนั หุ้ม่�ยถืงึ หุ้��งหุ้้�นสิว่นหุ้ร้อืนติ่บ้ิคคลต่�ม่ม่�ต่ร้� 258 (3) ถืงึ (7) แหุ้ง่พร้ะร้�ช้บญ้่ญ่ติ้่ 
หุ้ล้กิที่ร้้พย์และต่ล�ดหุ้ล้กิที่ร้้พย์ พ.ศ. 2535

บัริษััทใหญ่ หุ้ม่�ยคว�ม่ว่�บร้ิษ้ัที่ท่ี่�ม่่ล้กิษัณะใดล้กิษัณะหุ้นึ�งด้งน่�

(กิ) บร้ิษั้ที่ที่่�ม่่อำ�น�จำควบค้้ม่กิิจำกิ�ร้ในผู้้�ออกิหุ้ล้กิที่ร้้พย์

(ข) บร้ิษั้ที่ที่่�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่กิิจำกิ�ร้ในบร้ิษั้ที่ต่�ม่ (กิ)

(ค) บร้ิษั้ที่ที่่�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่กิิจำกิ�ร้ในบร้ิษั้ที่ต่�ม่ (ข) ต่่อไป็เป็็นที่อด ๆ โดยเร้ิ�ม่จำ�กิกิ�ร้ม่่อำ�น�จำ 
 ควบค้ม่กิิจำกิ�ร้ในบร้ิษั้ที่ต่�ม่ (ข)

บัริษััทร่วม	หุ้ม่�ยคว�ม่ว่� บร้ิษ้ัที่ท่ี่�ผู้้�ออกิหุ้ล้กิที่ร้้พย์หุ้ร้ือบร้ิษั้ที่ย่อยม่่อำ�น�จำในกิ�ร้ม่่สิ่วนร้่วม่ 
ต้่ดสิินใจำเกิ่�ยวก้ิบนโยบ�ยที่�งกิ�ร้เงินและกิ�ร้ดำ�เนินง�นของบร้ิษ้ัที่ แต่่ ไม่่ถืึงร้ะด้บท่ี่�จำะม่่อำ�น�จำ 
ควบค้ม่นโยบ�ยด้งกิล่�ว และไม่่ถืือเป็็นบร้ิษั้ที่ย่อยหุ้ร้ือกิิจำกิ�ร้ร้่วม่ค�� ในกิร้ณ่ท่ี่�ผู้้�ออกิหุ้ล้กิที่ร้้พย์ 
หุ้ร้ือบร้ิษั้ที่ย่อยถืือหุ้้�นไม่่ว่�โดยต่ร้งหุ้ร้ือโดยอ�อม่ร้วม่ก้ินต้่�งแต่่ร้�อยละย่�สิิบแต่่ ไม่่เกิินร้�อยละหุ้��สิิบ 
ของจำำ�นวนสิิที่ธิิ�ออกิเสิียงท้ี่�งหุ้ม่ดของบร้ิษ้ัที่ ใหุ้�ส้ินนิษัฐ�นไว�กิ่อนว่�ผู้้�ออกิหุ้ล้กิที่ร้้พย์หุ้ร้ือบร้ิษั้ที่ย่อย
ม่่อำ�น�จำในกิ�ร้ม่่สิ่วนร้่วม่ต้่ดสิินใจำต่�ม่วร้ร้คหุ้นึ�ง เว�นแต่่จำะพิส้ิจำน์ ใหุ้�เห็ุ้นเป็็นอย่�งอื�น

บัริษััทย่่อย่	หุ้ม่�ยคว�ม่ว่�บร้ิษ้ัที่ท่ี่�ม่่ ล้กิษัณะใดล้กิษัณะหุ้นึ�งด้งน่�

(กิ) บร้ิษั้ที่ที่่�ผู้้�ออกิหุ้ล้กิที่ร้้พย์ม่่อำ�น�จำควบค้ม่กิิจำกิ�ร้

(ข) บร้ิษั้ที่ที่่�บร้ิษั้ที่ต่�ม่ (กิ) ม่่อำ�น�จำควบค้ม่กิิจำกิ�ร้

(ค) บร้ิษั้ที่ท่ี่�อย้่ภ�ยใต่�อำ�น�จำควบค้้ม่กิิจำกิ�ร้ของบร้ิษ้ัที่ต่�ม่ (ข) ต่่อไป็เป็็นที่อด ๆ โดยเร้ิ�ม่จำ�กิกิ�ร้ 
 อย้่ภ�ยใต่�อำ�น�จำควบค้้ม่กิิจำกิ�ร้ของบร้ิษ้ัที่ต่�ม่ (ข)

บัริษััทย่่อย่ลำาดับัเด่ย่วกัน  หุ้ม่�ยคว�ม่ว่� บร้ิษั้ที่ย่อยต่้�งแต่่สิองบร้ิษั้ที่ขึ�นไป็ท่ี่�ม่่บร้ิษั้ที่ใหุ้ญ่่ 
เป็็นบร้ิษั้ที่เด่ยวก้ินไม่่ว่�บร้ิษ้ัที่ย่อยน้�นจำะอย้่ในลำ�ด้บช้้�นใด ๆ

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่100
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อำานาจควบัคุุมกิจการ หุ้ม่�ยคว�ม่ว่� กิ�ร้ม่่คว�ม่ส้ิม่พ้นธิ์ ในล้กิษัณะใดล้กิษัณะหุ้นึ�งด้งน่�

(กิ) กิ�ร้ถืือหุ้้�นท่ี่�ม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงในบร้ิษั้ที่เกิินกิว่�ร้�อยละหุ้��สิิบของจำำ�นวนสิิที่ธิิออกิเสิียงที่้�งหุ้ม่ด 
 ของบร้ิษั้ที่น้�น

(ข) กิ�ร้ม่่อำ�น�จำควบคม้่คะแนนเสิยีงสิว่นใหุ้ญ่ใ่นท่ี่�ป็ร้ะช้ม้่ผู้้�ถือืหุ้้�นของบร้ษิัท้ี่ไม่่ว�่โดยต่ร้งหุ้ร้อืโดยอ�อม่  
 หุ้ร้ือไม่่ว่�เพร้�ะเหุ้ต่้อื�นใด

(ค) กิ�ร้ม่่อำ�น�จำควบค้้ม่กิ�ร้แต่่งต่้��งหุ้ร้ือถือดถือนกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่้�งแต่่กิึ�งหุ้นึ�งของกิร้ร้ม่กิ�ร้ที่้�งหุ้ม่ด 
 ไม่่ว่�โดยต่ร้งหุ้ร้ือโดยอ�อม่

ผู้ท่�เก่�ย่วขั้อง หุ้ม่�ยคว�ม่ว่� บ้คคลหุ้ร้ือหุ้��งหุ้้�นสิ่วนท่ี่�ม่่คว�ม่ส้ิม่พ้นธิ์กิ้บบ้คคลใดในล้กิษัณะใด 
ล้กิษัณะหุ้นึ�ง ด้งน่�

(กิ) ค้่สิม่ร้สิของบ้คคลด้งกิล่�ว

(ข) บ้ต่ร้ที่่�ย้งไม่่บร้ร้ล้นิต่ิภ�วะของบ้คคลด้งกิล่�ว

(ค) หุ้��งหุ้้�นสิ่วนสิ�ม้่ญ่ซึึ่�งบ้คคลด้งกิล่�วหุ้ร้ือบ้คคลต่�ม่ (กิ) หุ้ร้ือ (ข) เป็็นหุ้้�นสิ่วน

(ง) หุ้��งหุ้้�นสิ่วนจำำ�ก้ิดท่ี่�บ้คคลด้งกิล่�วหุ้ร้ือบ้คคลต่�ม่ (กิ) หุ้ร้ือ (ข) เป็็นหุ้้�นสิ่วนจำำ�พวกิไม่่จำำ�ก้ิด 
 คว�ม่ร้้บผิู้ด หุ้ร้ือเป็็นหุ้้�นสิ่วนจำำ�พวกิจำำ�ก้ิดคว�ม่ร้้บผิู้ดท่ี่�ม่่หุ้้�นร้วม่กิ้นเกิินกิว่�ร้�อยละสิ�ม่สิิบ 
 ของหุ้้�นที่้�งหุ้ม่ดของหุ้��งหุ้้�นสิ่วนจำำ�ก้ิด

(จำ) บร้ิษั้ที่จำำ�ก้ิดหุ้ร้ือบร้ิษั้ที่ม่หุ้�ช้นจำำ�ก้ิดท่ี่�บ้คคลด้งกิล่�วหุ้ร้ือบ้คคลต่�ม่ (กิ) หุ้ร้ือ (ข) หุ้ร้ือ 
 หุ้��งหุ้้�นสิ่วนต่�ม่ (ค) หุ้ร้ือ (ง) ถืือหุ้้�นร้วม่ก้ินเกิินกิว่�ร้�อยละสิ�ม่สิิบของจำำ�นวนหุ้้�นท่ี่�จำำ�หุ้น่�ย 
 ได�แล�วท้ี่�งหุ้ม่ดของบร้ิษั้ที่น้�น หุ้ร้ือ

(ฉ) บร้ิษั้ที่จำำ�กิ้ดหุ้ร้ือบร้ิษั้ที่ม่หุ้�ช้นจำำ�กิ้ดที่่�บ้คคลด้งกิล่�วหุ้ร้ือบ้คคลต่�ม่ (กิ) หุ้ร้ือ (ข) หุ้ร้ือหุ้��งหุ้้�นสิ่วน 
 ต่�ม่ (ค) หุ้ร้อื (ง) หุ้ร้อืบร้ษิัท้ี่ต่�ม่ (จำ) ถือืหุ้้�นร้วม่กิน้เกินิกิว่�ร้�อยละสิ�ม่สิบิของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หุ้น่�ย 
 ได�แล�วท้ี่�งหุ้ม่ดของบร้ิษั้ที่น้�น

(ช้) นิต่ิบ้คคลท่ี่�บ้คคลด้งกิล่�วสิ�ม่�ร้ถืม่่อำ�น�จำในกิ�ร้จ้ำดกิ�ร้ในฐ�นะเป็็นผู้้�แที่นของนิต่ิบ้คคล



บัุคคลท่�อาจม่ความขััดแย่้ง หุ้ม่�ยคว�ม่ว่� บ้คคลด้งต่่อไป็น่�

(กิ) ผู้้�บร้ิหุ้�ร้ของบร้ิษ้ัที่ฯ

(ข) ผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่ของบร้ิษ้ัที่ฯ

(ค) ผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ของบร้ิษ้ัที่ฯ

(ง) บ้คคลท่ี่�ม่่คว�ม่ส้ิม่พ้นธิ์ที่�งสิ�ยโลหิุ้ต่ ที่�งกิ�ร้สิม่ร้สิ หุ้ร้ือโดยกิ�ร้จำดที่ะเบ่ยน ต่�ม่กิฎหุ้ม่�ย 
 กิ้บบ้คคลต่�ม่ (กิ) (ข) หุ้ร้ือ (ค) ซึึ่�งได�แกิ่ บิด� ม่�ร้ด� ค้่สิม่ร้สิ พ่�น�อง บ้ต่ร้ หุ้ร้ือค้่สิม่ร้สิของบ้ต่ร้

(จำ) นิต่ิบ้คคลใด ๆ ท่ี่�บ้คคลต่�ม่ (กิ) (ข) หุ้ร้ือ (ค) ถืือหุ้้�น หุ้ร้ือม่่อำ�น�จำควบค้ม่หุ้ร้ือม่่สิ่วนได�เสิียอื�นใด  
 ไม่่ว่�โดยที่�งต่ร้งหุ้ร้ือที่�งอ�อม่อย่�งม่่น้ยสิำ�ค้ญ่

ผูถุ้อืหุน้ราย่ใหญ	่หุ้ม่�ยคว�ม่ว�่ ผู้้�ถือืหุ้้�นในบร้ษิัท้ี่ฯ เกินิกิว�่ร้�อยละสิบิของจำำ�นวนหุ้้�นท่ี่�ม่ส่ิทิี่ธิอิอกิเสิยีง 
ที่้�งหุ้ม่ดของบร้ิษั้ที่ฯ กิ�ร้ถืือหุ้้�นด้งกิล่�วใหุ้�น้บร้วม่หุ้้�นท่ี่�ถืือโดยผู้้�ท่ี่�เก่ิ�ยวข�องด�วย

กลุ่มขัองผู้ถุือหุ้นราย่ใหญ่ หุ้ม่�ยถึืง ผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่ึ�งเป็็นผู้้�ท่ี่�เกิ่�ยวข�องก้ิบผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่

ผู้ม่อำานาจควบัคุม หุ้ม่�ยคว�ม่ว่� ผู้้�ถืือหุ้้�นหุ้ร้ือบ้คคลอื�นซึึ่�งโดยพฤติ่กิ�ร้ณ์ม่่อิที่ธิิพลต่่อกิ�ร้กิำ�หุ้นด
นโยบ�ย กิ�ร้จำ้ดกิ�ร้ หุ้ร้ือกิ�ร้ดำ�เนินง�นของบร้ิษั้ที่ฯ อย่�งม่่น้ยสิำ�ค้ญ่ ไม่่ว่�อิที่ธิิพลด้งกิล่�วจำะ 
สิบืเนื�องจำ�กิกิ�ร้เป็น็ผู้้�ถือืหุ้้�น หุ้ร้อืได�ร้บ้ม่อบอำ�น�จำต่�ม่ส้ิญ่ญ่� หุ้ร้อืกิ�ร้อื�นใดก็ิต่�ม่ โดยเฉพ�ะอย�่งยิ�ง 
คือบ้คคลท่ี่�เข��ล้กิษัณะข�อใดข�อหุ้นึ�งด้งน่�

(กิ) บ้คคลที่่�ม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงไม่่ว่�โดยที่�งต่ร้งหุ้ร้ือที่�งอ�อม่เกิินกิว่�ร้�อยละย่�สิิบหุ้��ของจำำ�นวนหุ้้�น 
 ท่ี่�ม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงท้ี่�งหุ้ม่ดของบร้ิษั้ที่ฯ

(ข) บ้คคลที่่�ต่�ม่พฤติ่กิ�ร้ณ์สิ�ม่�ร้ถืควบค้ม่กิ�ร้แต่่งต้่�งหุ้ร้ือถือดถือนกิร้ร้ม่กิ�ร้ของบร้ิษ้ัที่น้�นได�

(ค) บ้คคลท่ี่�ต่�ม่พฤต่ิกิ�ร้ณ์สิ�ม่�ร้ถืควบค้ม่ผู้้�ซึ่ึ�งร้้บผู้ิดช้อบในกิ�ร้กิำ�หุ้นดนโยบ�ย ผู้้�บร้ิหุ้�ร้ 
 กิ�ร้จำ้ดกิ�ร้หุ้ร้ือกิ�ร้ดำ�เนินง�นของบร้ิษั้ที่ฯ ใหุ้�ป็ฏิิบ้ติ่ต่�ม่คำ�ส้ิ�งของต่นในกิ�ร้กิำ�หุ้นดนโยบ�ย 
 กิ�ร้จำ้ดกิ�ร้หุ้ร้ือกิ�ร้ดำ�เนินง�นของบร้ิษ้ัที่ฯ

(ง) บ้คคลท่ี่�ต่�ม่พฤต่ิกิ�ร้ณ์ม่่กิ�ร้ดำ�เนินง�นในบร้ิษ้ัที่ฯ หุ้ร้ือม่่คว�ม่ร้้บผู้ิดช้อบในกิ�ร้ดำ�เนินง�นของ 
 บร้ิษั้ที่ฯ เย่�ยงผู้้�บร้ิหุ้�ร้ ร้วม่ที่้�งบ้คคลท่ี่�ม่่ต่ำ�แหุ้น่งซึึ่�งม่่อำ�น�จำหุ้น��ท่ี่�เช้่นเด่ยวก้ิบบ้คคลด้งกิล่�ว 
 ของบร้ิษั้ที่น้�น

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่102
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บัุคคลท่�เก่�ย่วโย่งกัน หุ้ม่�ยคว�ม่ว่�

(1) กิร้ร้ม่กิ�ร้ ผู้้�บร้ิหุ้�ร้ ผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่ ผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ของบร้ิษั้ที่ฯ ร้วม่ที่้�งผู้้�เกิ่�ยวข�อง  
 และญ่�ติ่สินิที่ของบ้คคลด้งกิล่�ว

(2) นิต่ิบ้คคลใด ๆ ที่่�ม่่ผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่ หุ้ร้ือผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ เป็็นบ้คคลต่�ม่ (1)

(3) บ้คคลใด ๆ ท่ี่�พฤติ่กิ�ร้ณ์บ่งช้่� ได�ว่�เป็็นผู้้�กิร้ะที่ำ�กิ�ร้แที่นหุ้ร้ืออย้่ภ�ยใต่�อิที่ธิิพลของ (1) และ (2)

(4) กิร้ร้ม่กิ�ร้ของนิต่ิบ้คคลท่ี่�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่กิิจำกิ�ร้บร้ิษ้ัที่ฯ

(5) ค้่สิม่ร้สิ บ้ต่ร้หุ้ร้ือบ้ต่ร้บ้ญ่ธิร้ร้ม่ท่ี่�ย้งไม่่บร้ร้ล้นิต่ิภ�วะของกิร้ร้ม่กิ�ร้ต่�ม่ (4)

(6) นิต่ิบ้คคลท่ี่�บ้คคลต่�ม่ (4) หุ้ร้ือ (5) ม่่อำ�น�จำควบค้ม่กิิจำกิ�ร้

(7) บ้คคลใดท่ี่�กิร้ะที่ำ�กิ�ร้ด�วยคว�ม่เข��ใจำหุ้ร้ือคว�ม่ต่กิลงว่� หุ้�กิบร้ิษั้ที่ฯ ที่ำ�ธ้ิร้กิร้ร้ม่ที่่�ใหุ้�ป็ร้ะโยช้น์ 
 ที่�งกิ�ร้เงินแกิ่บ้คคลด้งกิล่�ว บ้คคลด้งต่่อไป็น่�จำะได�ร้้บป็ร้ะโยช้น์ที่�งกิ�ร้เงินด�วย

1. กิร้ร้ม่กิ�ร้ของบร้ิษ้ัที่

2. ผู้้�บร้ิหุ้�ร้ของบร้ิษ้ัที่

3. บ้คคลท่ี่�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่กิิจำกิ�ร้บร้ิษ้ัที่ 

4. กิร้ร้ม่กิ�ร้ของบ้คคลท่ี่�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่กิิจำกิ�ร้บร้ิษ้ัที่ 

5. ค้่สิม่ร้สิ บ้ต่ร้หุ้ร้ือบ้ต่ร้บ้ญ่ธิร้ร้ม่ท่ี่�ย้งไม่่บร้ร้ล้นิต่ิภ�วะของบ้คคลต่�ม่ 1, 2, 3 หุ้ร้ือ 4

ผู้ถุือหุ้นท่�ม่นัย่ หุ้ม่�ยคว�ม่ว่� ผู้้�ถืือหุ้้�นในกิิจำกิ�ร้ใดเกิินกิว่�ร้�อยละสิิบของจำำ�นวนหุ้้�นท่ี่�ม่่สิิที่ธิิออกิเสิียง
ที่้�งหุ้ม่ดของกิิจำกิ�ร้น้�น และกิ�ร้ถืือหุ้้�นด้งกิล่�วใหุ้�น้บร้วม่หุ้้�นท่ี่�ถืือโดยผู้้�ท่ี่�เก่ิ�ยวข�องด�วย

ผู้ม่ส่วนได้เส่ย่ หุ้ม่�ยถึืง ผู้้�ท่ี่�ม่่สิ่วนเก่ิ�ยวข�องก้ิบกิล้่ม่บร้ิษ้ัที่ฯ ในด��นต่่�ง ๆ อ้นป็ร้ะกิอบด�วย ผู้้�ถืือหุ้้�น 
ภ�คร้้ฐ ค้่ค�� ล้กิค�� ค้่แข่ง เจำ��หุ้น่� ล้กิหุ้น่� พน้กิง�น ช้้ม่ช้น และส้ิงคม่

กรรมการบัริษััทฯ หุ้ม่�ยถึืง กิร้ร้ม่กิ�ร้ของบร้ิษ้ัที่ โกิลบอลกิร้ีนเคมิ่คอล จำำ�กิ้ด (ม่หุ้�ช้น) 

ผู้บัริหาร หุ้ม่�ยถึืง ผู้้�บร้ิหุ้�ร้ของบร้ิษ้ัที่ โกิลบอลกิร้ีนเคมิ่คอล จำำ�ก้ิด (ม่หุ้�ช้น) และบร้ิษ้ัที่ย่อย

ผู้บัริหารระดับัสูง หุ้ม่�ยถืึง พน้กิง�นของบร้ิษ้ัที่ โกิลบอลกิร้ีนเคมิ่คอล จำำ�ก้ิด (ม่หุ้�ช้น) และบร้ิษั้ที่ย่อย  
ต่้�งแต่่ร้ะด้บกิร้ร้ม่กิ�ร้ผู้้�จำ้ดกิ�ร้ ลงม่�ถึืงผู้้�จ้ำดกิ�ร้ฝ่่�ย

ผูบ้ัรหิารระดบัักลาง หุ้ม่�ยถืงึ พน้กิง�นของบร้ษิัท้ี่ โกิลบอลกิร้นีเคม่คิอล จำำ�ก้ิด (ม่หุ้�ช้น) และบร้ษิัท้ี่ยอ่ย 
ร้ะด้บผู้้�จำ้ดกิ�ร้สิ่วน



พันักงาน หุ้ม่�ยถึืง พน้กิง�นของบร้ิษ้ัที่ โกิลบอลกิร้ีนเคมิ่คอล จำำ�ก้ิด (ม่หุ้�ช้น) และบร้ิษ้ัที่ย่อย

พันักงานทุกระดับั หุ้ม่�ยถึืง พน้กิง�นท้ี่กิร้ะด้บของบร้ิษ้ัที่ โกิลบอลกิร้ีนเคมิ่คอล จำำ�ก้ิด (ม่หุ้�ช้น) และ
บร้ิษั้ที่ย่อย

กลุ่มบัริษััท	 โกลบัอลกรีนเคมิคอล	หรือกลุ่มบัริษััทฯ หุ้ม่�ยถึืง บร้ิษั้ที่ โกิลบอลกิร้ีนเคมิ่คอล จำำ�ก้ิด  
(ม่หุ้�ช้น) และบร้ิษ้ัที่ย่อย

บัริษััทในกลุ่ม	โกลบัอลกรีนเคมิคอล	จำากัด	(มหาชัน)	หุ้ม่�ยถึืง บร้ิษ้ัที่ย่อยของบร้ิษั้ที่ โกิลบอลกิร้ีน
เคม่ิคอล จำำ�ก้ิด (ม่หุ้�ช้น)

จรรย่าบัรรณธุุรกิจ	หุ้ม่�ยถืึง แนวป็ฏิิบ้ติ่ท่ี่�ด่ท่ี่�เป็็นม่�ต่ร้ฐ�นในกิ�ร้ดำ�เนินธ้ิร้กิิจำเพ่�อบร้ร้ล้วิสิ้ยท้ี่ศน์ 
และสิะที่�อนถืึงค้ณค่�/ว้ฒนธิร้ร้ม่ขององค์กิร้

	 นิย่าม/คำาจำากัดความท่�เก่�ย่วขั้องกับัราย่การท่�เก่�ย่วโย่งกัน

บัุคคลท่�เก่�ย่วโย่งกัน หุ้ม่�ยคว�ม่ว่� ผู้้�บร้ิหุ้�ร้ ผู้้�ถืือหุ้้�นร้�ยใหุ้ญ่่ ผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่หุ้ร้ือบ้คคลที่่�จำะได�
ร้้บกิ�ร้เสินอใหุ้�เป็็นผู้้�ม่่อำ�น�จำควบค้ม่ของบร้ิษ้ัที่ฯ หุ้ร้ือบร้ิษ้ัที่ย่อย ร้วม่ท้ี่�งผู้้�ท่ี่�เกิ่�ยวข�องและญ่�ติ่สินิที่
ของบ้คคลด้งกิล่�ว

ราย่การท่�เก่�ย่วโย่งกัน หุ้ม่�ยคว�ม่ว่� ร้�ยกิ�ร้ร้ะหุ้ว่�ง บร้ิษ้ัที่ฯ หุ้ร้ือบร้ิษั้ที่ย่อยก้ิบบ้คคลท่ี่�เก่ิ�ยวโยง
ก้ินของบร้ิษั้ที่ฯ หุ้ร้ือร้�ยกิ�ร้ร้ะหุ้ว่�งบร้ิษ้ัที่ย่อยก้ิบบ้คคลท่ี่�เก่ิ�ยวโยงก้ินของบร้ิษ้ัที่ย่อย

เงื�อนไขัการค้าทั�วไป หุ้ม่�ยถืึง ร้�ค�และเงื�อนไขที่่�เป็็นธิร้ร้ม่และไม่่กิ่อใหุ้�เกิิดกิ�ร้ถื่�ยเที่ผู้ลป็ร้ะโยช้น์  
ซึ่ึ�งร้วม่ถืึงร้�ค�และเงื�อนไขด้งต่่อไป็น่�

1) ร้�ค�และเงื�อนไขท่ี่�บร้ิษั้ที่ฯ หุ้ร้ือบร้ิษั้ที่ย่อยได�ร้้บ หุ้ร้ือใหุ้�ก้ิบบ้คคลท้ี่�วไป็

2) ร้�ค�และเงื�อนไขท่ี่�บ้คคลท่ี่�เก่ิ�ยวโยงก้ินใหุ้�ก้ิบบ้คคลท้ี่�วไป็

3) ร้�ค�และเงื�อนไขท่ี่�บร้ิษ้ัที่ฯ สิ�ม่�ร้ถืแสิดงได�ว่�บ้คคลท่ี่�ป็ร้ะกิอบกิิจำกิ�ร้เด่ยวก้ินใหุ้�ก้ิบบ้คคลท้ี่�วไป็

	 นิย่าม/คำาจำากัดความท่�เก่�ย่วขั้องกับัความขััดแย่้งทางผลประโย่ชัน์

ความขััดแย่้งทางผลประโย่ชัน์ หุ้ม่�ยถืึง กิ�ร้ดำ�เนินกิิจำกิร้ร้ม่ หุ้ร้ือสิถื�นกิ�ร้ณ์ใด ๆ ท่ี่�อ�จำม่่คว�ม่
ต่�องกิ�ร้สิ่วนต้่วหุ้ร้ือของบ้คคลท่ี่�เก่ิ�ยวข�องซึึ่�งเข��ม่�ม่่อิที่ธิิพลต่่อกิ�ร้ป็ฏิิบ้ติ่หุ้น��ท่ี่�และสิ่งผู้ลกิร้ะที่บ
ต่่อป็ร้ะโยช้น์ส้ิงส้ิดของกิล้่ม่บร้ิษ้ัที่ฯ

บัุคคลท่�เก่�ย่วขั้อง/ญาติสนิท	หุ้ม่�ยถึืง บิด� ม่�ร้ด� ค้่สิม่ร้สิ บ้ต่ร้ บ้ต่ร้บ้ญ่ธิร้ร้ม่ พ่�น�อง ค้่สิม่ร้สิของ
บ้ต่ร้ และของบ้ต่ร้บ้ญ่ธิร้ร้ม่

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่104
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ตัวอย่่างรูปแบับัความขััดแย่้งทางผลประโย่ชัน์ระหว่างประโย่ชัน์ส่วนตน/บัุคคลท่�เก่�ย่วขั้อง ได�แกิ่

1) กิ�ร้ที่ำ�ธิ้ร้กิิจำ/ใหุ้�บร้ิกิ�ร้ใด ๆ ก้ิบกิล้่ม่บร้ิษ้ัที่ฯ เช้่น

- ซึ่ื�อหุ้ร้ือข�ยสิินค��/ใหุ้�หุ้ร้ือร้้บบร้ิกิ�ร้ 

- ใหุ้�เช้่�/เช้่�สิินที่ร้้พย์ ที่ร้้พย์สิิน

- กิ�ร้เข��ที่ำ�ธ้ิร้กิร้ร้ม่ใด ๆ ร้วม่ถืึงกิ�ร้ใหุ้�บร้ิกิ�ร้ในเช้ิงวิช้�ช้่พหุ้ร้ือกิ�ร้ใหุ้�คำ�ป็ร้ึกิษั�และได�ร้้บ
ค่�ต่อบแที่นใหุ้�กิ้บกิล้่ม่บร้ิษ้ัที่ฯ 

- เข��ร้่วม่เสินอร้�ค�/ป็ร้ะกิวดร้�ค�/ป็ร้ะม้่ล

- ม่่สิ่วนได�เสิียในส้ิญ่ญ่�ที่�งกิ�ร้ค��ท่ี่�ที่ำ�ก้ิบกิล้่ม่บร้ิษ้ัที่ โกิลบอลกิร้ีนเคมิ่คอล 

- ดำ�ร้งต่ำ�แหุ้นง่กิร้ร้ม่กิ�ร้/ผู้้�บร้หิุ้�ร้/ถือืหุ้้�นในธิร้้กิิจำท่ี่�ที่ำ�ธิร้้กิิจำใด ๆ  ก้ิบกิล้ม่่บร้ษิัท้ี่ โกิลบอลกิร้นี 
เคม่ิคอล เกิินกิว่�ร้�อยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นท่ี่�ม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงท้ี่�งหุ้ม่ด 

2) กิ�ร้ป็ร้ะกิอบธิ้ร้กิิจำแข่งข้นก้ิบธ้ิร้กิิจำของกิล้่ม่บร้ิษ้ัที่ฯ เช้่น

- ป็ร้ะกิอบธ้ิร้กิิจำ/ต้่�งบร้ิษั้ที่หุ้ร้ือนิต่ิบ้คคลดำ�เนินธ้ิร้กิิจำป็ร้ะเภที่เด่ยวก้ิบกิล้่ม่บร้ิษั้ที่ โกิลบอล 
กิร้ีนเคม่ิคอล 

- ดำ�ร้งต่ำ�แหุ้น่งกิร้ร้ม่กิ�ร้/ผู้้�บร้ิหุ้�ร้/ถืือหุ้้�นในธ้ิร้กิิจำป็ร้ะเภที่เด่ยวก้ิบกิล้่ม่บร้ิษั้ที่ โกิลบอล 
กิร้ีนเคม่ิคอล เกิินกิว่�ร้�อยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นท่ี่�ม่่สิิที่ธิิออกิเสิียงท้ี่�งหุ้ม่ด

	 นิย่าม/คำาจำากัดความท่�เก่�ย่วข้ัองกับัการรับัและการให้ขัองขัวัญ	ทรัพัย่์สิน	หรือ
ประโย่ชัน์อื�นใด

ประโย่ชัน์อื�นใด หุ้ม่�ยคว�ม่ว่� สิิ�งท่ี่�ม่่ม้่ลค่� ได�แกิ่ กิ�ร้ลดร้�ค� กิ�ร้ร้้บคว�ม่บ้นเทิี่ง กิ�ร้ร้้บบร้ิกิ�ร้ 
กิ�ร้ร้้บกิ�ร้ฝ่ึกิอบร้ม่ หุ้ร้ือสิิ�งอื�นใดในล้กิษัณะเด่ยวก้ิน

ญาติ หุ้ม่�ยคว�ม่ว่� ผู้้�บ้พกิ�ร้ี ผู้้�สิืบส้ินด�น พ่�น�องร้่วม่บิด�ม่�ร้ด� หุ้ร้ือร้่วม่บิด�หุ้ร้ือม่�ร้ด�เด่ยวก้ิน 
ล้ง ป็้� น�� อ� ค้่สิม่ร้สิ ผู้้�บ้พกิ�ร้ีหุ้ร้ือผู้้�สิืบส้ินด�นของค้่สิม่ร้สิ บ้ต่ร้บ้ญ่ธิร้ร้ม่หุ้ร้ือผู้้�ร้้บบ้ต่ร้บ้ญ่ธิร้ร้ม่ 

	 นยิ่าม/คำาจำากดัความในแนวทางปฏิบัิัตเิก่�ย่วกบััเทคโนโลย่่สารสนเทศและการส่�อสาร	

เที่คโนโลย่สิ�ร้สินเที่ศและกิ�ร้สิื�อสิ�ร้ (Information and Communication Technology หุ้ร้ือ ICT) 
หุ้ม่�ยถืึง กิ�ร้ผู้สิ�นเที่คโนโลย่สิ�ร้สินเที่ศเข��ก้ิบร้ะบบสิื�อสิ�ร้โที่ร้คม่น�คม่ท่ี่�คร้อบคล้ม่ร้ะบบสิื�อสิ�ร้  
อ้นได�แกิ่ วิที่ย้ โที่ร้ท้ี่ศน์ โที่ร้สิ�ร้ โที่ร้ศ้พที่์ เคร้ื�องม่ือกิ�ร้สิื�อสิ�ร้อื�น ๆ  ก้ิบร้ะบบคอม่พิวเต่อร้์ ซึ่อฟต่์แวร้์  
ฐ�นข�อม้่ล และบร้กิิ�ร้สิ�ร้สินเที่ศ ต่ลอดจำนร้ะบบเคร้อืข�่ยโที่ร้คม่น�คม่จำำ�นวนม่�กิท่ี่�เช้ื�อม่โยงติ่ดต่อ่ก้ิน 
และใช้�ร้่วม่กิ้นได�
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แบับัราย่งานการเปิดเผย่ราย่การขััดแย่้งทางผลประโย่ชัน์
กลุ่มบัริษััท	โกลบัอลกรีนเคมิคอล	

	 หลัักการกำกับดููแลักิจการที่่�ดู่	แลัะจรรยาบรรณธุุรกิจของกลัุ�มบริษััที่ฯ	กำหนดูให้บุคลัากรทีุ่กระดัูบ
ยึดูถืือเป็็นแนวป็ฏิิบัติิในการดูำเนินงานดู้วยมาติรฐานขั�นสููงสุูดูโดูยกรรมการบริษััที่ฯ	 ผูู้้บริหาร	 แลัะ
พนักงานทุี่กระดัูบ	จะติ้องเป็ิดูเผู้ยรายการที่่�ม่ความขัดูแย้งที่างผู้ลัป็ระโยชน์กับกลัุ�มบริษััที่	โกลับอลักร่น 
เคมิคอลั

	 รายงานฉบัับัน้�เป็็นรายงานป็ระเภท	(โป็รดทำาเคร่�องหมาย	✓	ในช่่อง						)

	 	 รายงานป็ระจำป็ี	 รายงานเมื�อเกิดูเหติุการณ์	 รายงานครั�งแรก

	 ข้าพเจ้าไดู้อ�านคู�มือการกำกับดููแลักิจการที่่�ดู่	แลัะจรรยาบรรณธุุรกิจของกลัุ�มบริษััที่	โกลับอลักร่น
เคมิคอลั	แลัะข้อความในแบบรายงานการเป็ิดูเผู้ยรายการขัดูแย้งที่างผู้ลัป็ระโยชน์ฉบับน่�อย�างครบถื้วน
แลัะที่ำความเข้าใจอย�างดู่แลั้วข้าพเจ้าจึงขอรายงาน	ดูังติ�อไป็น่�:	-

	 [โป็รดูที่ำเครื�องหมาย	✓	ในช�อง							รวมที่ั�งเพิ�มเติิมข้อมูลัอื�น	ๆ	หากจำเป็็น	(ถื้าม่)]

	 	 ข้าพเจ้าไม่ม้รายการที่่�อาจเป็็นผู้ลัป็ระโยชน์ที่่�ขัดูกันกับผู้ลัป็ระโยชน์ของกลัุ�มบริษััที่ฯ

	 	 ข้าพเจ้าม้รายการที่่�อาจเป็็นผู้ลัป็ระโยชน์ที่่�ขัดูกันกับผู้ลัป็ระโยชน์ของกลัุ�มบริษััที่ฯ

	 	 โดูยม่ลัักษัณะของรายการดัูงติ�อไป็น่�

	 	 	 ม่การที่ำธุุรกรรมที่่�ม่ข้อติกลังที่างการค้าที่ั�วไป็	 ระหว�างบริษััที่	 โกลับอลักร่นเคมิคอลั	 
	 	 	 จำกัดู	(มหาชน)	หรือ	บริษััที่	………………..……………...........................…………………………. 
	 	 	 เป็็นบริษััที่ในกลัุ�มโกลับอลักร่นเคมิคอลั	จำกัดู	(มหาชน)

	 	 	 	 ข้าพเจ้า	โดูยใช้ชื�อข้าพเจ้าเอง	………….......….….........................………………………

	 	 	 	 ข้าพเจ้า	โดูยใช้ชื�ออื�น	(ระบุชื�อ)	………………………….............................………………

	 	 	 	 บุคคลัท่ี่�เก่�ยวข้อง/ญาติิสูนิที่*	หรือผูู้้แที่นของข้าพเจ้า	…......................………………

	 	 	 	 ชื�อ	…………………………..................……….	นามสูกุลั	…………….….....................……

	 	 	 	 เก่�ยวข้องเป็็น	……………………………………..............................……………………………

	 	 ข้าพเจ้าขอรายงานดูังติ�อไป็น่�	[กรุณาแนบเอกสูารเพิ�มเติิม	(ถื้าม่)]

1.	 รายลัะเอ่ยดูของรายการที่่�อาจเป็็นการขัดูแย้งที่างผู้ลัป็ระโยชน์กับกลัุ�มบริษััที่	โกลับอลั
กร่นเคมิคอลั	

2.	 วิธุ่การแก้ไข	ในกรณ่ที่่�ข้าพเจ้าไดู้ดูำเนินการแก้ไขป็ัญหาแลั้ว	(ถื้าม่)

(*บุคคลัที่่�เก่�ยวข้อง/ญาติิสูนิที่	หมายถึืง	บิดูา	มารดูา	คู�สูมรสู	บุติร	บุติรบุญธุรรม	พ่�น้อง	คู�สูมรสูของบุติรแลัะของบุติรบุญธุรรม)



	 	 ข้าพเจ้าขอรับรองว�ารายงานฉบับน่�	แลัะเอกสูารเพิ�มเติิม	(ถื้าม่)	ถูืกติ้อง/เป็็นจริง	ทุี่กป็ระการ

	 ผูู้้รายงาน	:	 …………………………..................…………………….

	 	 (…………………………...........…….......……………..)

	 ติำแหน�ง	:	 ....…………………...........……….....….....……………

	 บริษััที่	:	 ....…………………...........……….....….....……………

	 วันที่่�	:	 …….......………	/…......….….……	/……….…......…	

ความเห็นของผูู้้บังคับบัญชา	*:	………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 ผูู้้รายงาน	:	 …………………………..................…………………….

	 	 (…………………………...........…….......……………..)

	 ติำแหน�ง	:	 ....…………………...........……….....….....……………

	 หน�วยงาน	:	…………………..............……………......……………..

	 บริษััที่	:	 ....…………………...........……….....….....……………

	 วันที่่�	:	 …….......………	/…......….….……	/……….…......…	

ความ เ ห็นของ ผูู้้ จั ดูการฝ่่ ายหน� วยงานหน� วยงาน กิจการองค์ ก ร 	 แลัะ เลัขา นุการบ ริษัั ที่	 
บริษััที่	โกลับอลักร่นเคมิคอลั	จำกัดู	(มหาชน):	………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

	 ลังชื�อ	:	 …………………………..................…………………….

	 	 (…………………………...........…….......……………..)

	 วันที่่�	:	 …….......………	/…......….….……	/……….…......…	

หมายเหตุุ*:

*	กรณ่เป็็น	พนักงานระดัูบสู�วนลังไป็	ให้เสูนอผูู้้บังคับบัญชา	คือ	ผูู้้จัดูการฝ่่าย	ลังนาม/ให้ความเห็น

*	กรณ่เป็็น	ผูู้้บริหารระดัูบฝ่่ายขึ�นไป็	ให้เสูนอผูู้้บังคับบัญชาเหนือขึ�นไป็	1	ระดัูบลังนาม/ให้ความเห็น

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่108
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แบับัราย่งานการรับัขัองขัวัญ	ทรัพัย่์สิน	หรือผลประโย่ชัน์อื�นใดขัองพันักงาน 
กลุ่มบัริษััท	โกลบัอลกรีนเคมิคอล	

วันที่่�	……………………………....……

เร่ยน	…………………………....……….................	(ผูู้้บังคับบัญชา)*

	 ดูว้ยเมื�อวันที่่�	………………................	ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสูาว)	…………..........…………………..……………
ติำแหน�ง	………………………................………….............................................................................................
หน�วยงาน	…………………………….....……………………………...........................................................................
ไดู้รับของขวัญ	ที่รัพย์สูินหรือป็ระโยชน์อื�นใดูดูังน่�

1.	 ………………….......................………………………………………………………………………....………………
2.	 ...................…………………………………………………………………………………………….........……………

	 จึงเร่ยนมาเพื�อโป็รดูพิจารณา	ที่ั�งน่�	ที่รัพย์สิูนหรือป็ระโยชน์อื�นใดูดัูงกลั�าวนั�น	ข้าพเจ้าไดู้

	 	 ใช้ไป็แลั้ว

	 	 เก็บรักษัาอยู�ที่่�	................................……………………………………………………………………………...

	 ผูู้้รายงาน	:	 …………………………..................…………………….

	 	 (…………………………...........…….......……………..)

ความเห็นผู้้�บัังคับับััญช่า

	 อนุญาติให้ยึดูถืือเป็็นป็ระโยชน์สู�วนบุคคลัไดู้

	 ไม�มเ่หติ/ุไม�สูมควร	ที่่�จะใหย้ดึูถือืไวสู้�วนบคุคลั	แลัะใหสู้�งคนืแก�ผูู้ใ้ห	้หรอืใหสู้�งมอบที่่�หน�วยงานกจิการ 
	 องค์กรแลัะเลัขานุการบริษััที่

	 ผูู้้รายงาน	:	 …………………………..................…………………….

	 	 (…………………………...........…….......……………..)

	 ติำแหน�ง	:	 ....…………………...........……….....….....……………

	 	 																			ผูู้้บังคับบัญชา

	 วันที่่�	:	 …….......………	/…......….….……	/……….…......…	

หมายเหตุุ*:

*	กรณ่เป็็นพนักงานระดัูบสู�วนลังไป็	ให้เสูนอผูู้้บังคับบัญชา	แลัะผูู้้จัดูการฝ่่าย	

*	กรณ่เป็็นผูู้้บริหารระดัูบฝ่่ายขึ�นไป็	ให้เสูนอผูู้้บังคับบัญชาเหนือขึ�นไป็	1	ระดูับ
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