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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



กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่72

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


