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Business Code of Conduct







วิิสััยทััศน์์

“เป็็นผู้้�นำ�ผู้ลิิตภััณฑ์์เคมีีเพื่่�อสิ่ิ�งแวดลิ�อมี  
 พื่ร้�อมีขัับเคลิ่�อนพื่ลัิงแห่่งก�ร้สิ่ร้��งสิ่ร้ร้ค์ เพื่่�อคุณค่�ทีี่�ยัั่�งยืั่น” 



วิัฒน์ธรรมองค์์กร

วฒันธร้ร้มีองค์กร้ พื่ฤตกิร้ร้มีที่ี�เสิ่ริ้มีสิ่ร้��งวฒันธร้ร้มีองค์กร้

พััน์ธกิจ

 ผู้้�มีีสิ่่วนได�เสิ่ียั่ 
 สิ่ร้��งคณุค่�ที่ี�ยั่ั�งยั่นือย่ั่�งสิ่ง้สุิ่ดแก่ผู้้�มีีส่ิ่วนได�เสีิ่ยั่ ด�วยั่คว�มีโป็ร่้งใสิ่ แลิะเป็็นธร้ร้มี

 ลิ้กค��
 คิดค�นนวตักร้ร้มีแลิะร้กัษ�คุณภั�พื่ขัองสิิ่นค��แลิะบริ้ก�ร้ เพ่ื่�อพื่นัธมีติร้ที่�งธรุ้กจิที่ี�ยั่ั�งยั่นื

 พื่นักง�น
 สิ่ร้��งคว�มีสิ่มีดลุิร้ะห่ว่�งชีวิีตแลิะก�ร้ที่ำ�ง�นให่�พื่นักง�นเป็็นที่ร้พัื่ยั่�กร้ที่ี�มีีคณุค่�สิ่ง้สุิ่ด  
 พื่ร้�อมีขัับเคล่ิ�อนองค์กร้สิ่้ค่ว�มีเป็็นเลิิศร่้วมีกัน 

 สิ่ังคมี
 ดำ�เนนิธรุ้กิจด�วยั่คว�มีร้บัผู้ดิชีอบต่อสัิ่งคมี แลิะสิิ่�งแวดลิ�อมี นำ�มี�ซ่ึ่�งก�ร้พื่ฒัน�อย่ั่�งยั่ั�งยั่นื



สั่วิน์ทั่� 1 การกำากับดููแลกิจการทั่�ดู่
นโยั่บ�ยั่ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่ี�ดี

ห่ลิักก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่ี�ดี

คว�มีสิ่ำ�คัญขัองก�ร้จัดให่�มีีก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ทีี่�ดี

สั่วิน์ทั่� 2 จรรยาบรรณธุรกิจ
หลักการดูำาเน์ิน์ธุรกิจ  
และการปฏิิบัติิติามจรรยาบรรณธุรกิจ

1. ก�ร้เค�ร้พื่แลิะป็ฏิิบัติต�มีกฎห่มี�ยั่ ร้ะเบียั่บ ขั�อบังคับที่ี�เกี�ยั่วขั�อง  
 แลิะก�ร้เค�ร้พื่วัฒนธร้ร้มีที่ี�แตกต่�ง

2. ก�ร้ต่อต��นทุี่จร้ิตคอร้์ร้ัป็ชีัน

3. ก�ร้มีีสิ่่วนได�เสิ่ียั่ แลิะคว�มีขััดแยั่�งที่�งผู้ลิป็ร้ะโยั่ชีน์

4. ก�ร้ใชี�ขั�อม้ีลิภั�ยั่ใน แลิะก�ร้รั้กษ�ขั�อม้ีลิอันเป็็นคว�มีลัิบ

4.1 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน

4.2 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

4.2.1 การรักษาความลับ

4.2.2 การให้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็น 
แก่บุคคลภายนอก

4.3 การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

5. ก�ร้ควบคุมีภั�ยั่ใน / ก�ร้ตร้วจสิ่อบภั�ยั่ใน / ก�ร้บร้ิห่�ร้คว�มีเสิ่ี�ยั่ง 
 แลิะร้�ยั่ง�นที่�งบัญชีี / ก�ร้เงิน

5.1 การควบคุมภายใน / ตรวจสอบภายใน / การบริหารความเส่ียง

5.2 รายงานทางบัญชี / การเงิน

6. ก�ร้ร้ับแลิะก�ร้ให่�ขัองขัวัญ ที่ร้ัพื่ยั่์สิ่ิน ห่ร้ือป็ร้ะโยั่ชีน์อื�นใด

7. ก�ร้จัดห่�แลิะก�ร้ป็ฏิิบัติต่อค้่ค��
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สัารบัญ



ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
ภั�คผู้นวก

สิ่�ร้บัญ
จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ

ธุร้กิจ

8. ที่รั้พื่ยั่์สิ่ินที่�งป็ัญญ� ก�ร้ใชี�เที่คโนโลิยีั่สิ่�ร้สิ่นเที่ศ แลิะก�ร้สิ่่�อสิ่�ร้

8.1 ทรัพย์สินทางปัญญา

8.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

9. สิ่ิที่ธิแลิะคว�มีเป็็นกลิ�งที่�งก�ร้เมีือง

10. จร้ร้ยั่�บร้ร้ณขัองพื่นักง�น

11. ก�ร้เค�ร้พื่สิ่ิที่ธิมีนุษยั่ชีนสิ่�กลิ

12. ก�ร้ร้ับแจ�งเห่ตุ / ขั�อร้�องเร้ียั่น / ขั�อเสิ่นอแนะ / ชี่องที่�งก�ร้แจ�งเบ�ะแสิ่ 
 ที่ี�ก่อให่�เกิดคว�มีเสิ่ียั่ห่�ยั่แก่บร้ิษัที่ฯ แลิะก�ร้คุ�มีคร้องสิ่ิที่ธิขัองผู้้�แจ�งเบ�ะแสิ่

13. คว�มีร้ับผู้ิดชีอบต่อผู้้�มีีสิ่่วนได�เสิ่ียั่

13.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

13.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า

13.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า

13.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

13.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี

13.6 การปฏิบัติต่อภาครัฐ

13.7 การปฏิบัติต่อพนักงาน

13.8 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

13.9 การให้ความส�าคัญต่อคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเน่ืองทางธุุรกิจ

14. ก�ร้สิ่นับสิ่นุนก�ร้แขั่งขัันอยั่่�งเป็็นธร้ร้มี 

15. ก�ร้ป็้องกันแลิะป็ร้�บป็ร้�มีก�ร้ฟอกเงินแลิะก�ร้ต่อต��นก�ร้สิ่นับสิ่นุน  
 ที่�งก�ร้เงินแก่ก�ร้ก่อก�ร้ร้��ยั่ 

16. แนวป็ฏิิบัติเกี�ยั่วกับก�ร้ชีดเชียั่กร้ณีผู้้�มีีสิ่่วนได�เสิ่ียั่ได�ร้ับคว�มีเสิ่ียั่ห่�ยั่ 
 จ�กก�ร้ลิะเมิีดสิ่ิที่ธิ 

จรรยาบรรณของน์ักลงทัุน์สััมพััน์ธ์

จรรยาบรรณใน์การดูำาเน์ิน์ธุรกิจ 
ของผูู้�ผู้ลิติ / จัดูหาสัิน์ค์�า วิัติถุุดูิบ และการบริการ

การรับข�อร�องเร่ยน์เก่�ยวิกับจรรยาบรรณธุรกิจ

น์โยบายและแน์วิทัางการปฏิิบัติิใน์การต่ิอติ�าน์ทุัจริติ  
ค์อร์รัปชััน์
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การกำากับดููแลกิจการทั่�ดู่



ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ

ธุร้กิจ
สิ่�ร้บัญ

6 นโยั่บ�ยั่ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ทีี่�ดี

นโยั่บ�ยั่ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่ี�ดี  
กลิุ่มีบร้ิษัที่ โกลิบอลิกร้ีนเคมีิคอลิ
คณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ  
เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธุิภาพท้ังในการด�าเนินธุุรกิจ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการ 
ท่ีเป็นเลิศ และด�าเนินธุุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธุรรม โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง  
เพ่่อสร้างความเชื่อม่ันและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่่อให้กรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติท่ีเป็นสากลและมุ่งม่ันพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีตามหลักการมาตรฐานสากลให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง อันได้แก่ การค�านึงถึงสิทธิุของผู้ถือหุ้น  
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความส�าคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(2) คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งม่ันท่ีจะน�าหลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
คือ Creation of long-term value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, 
Transparency และ Ethics (C R E A T E) มาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน ตลอดจนเคร่งครัด
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องในทุกประเทศท่ีเข้าไปลงทุน

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความสัมพันธุ์ระหว่างคณะกรรมการ  
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธุรรม รวมท้ังมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธุ์  
นโยบาย และแผนงานท่ีส�าคัญ มีระบบการติดตาม/วัดผลการด�าเนินงาน และบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธุิภาพ มีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าท่ีของตนตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร จะเป็นผู้น�าในด้านจริยธุรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ และจรรยาบรรณธุรุกิจของกลุม่บรษิทัฯ ตลอดจนสง่เสรมิวัฒนธุรรม
การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี ดแูลรบัผดิชอบผูมี้สว่นไดเ้สยีท่ีเก่ียวขอ้ง และสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัแิละด�าเนนิ
ธุุรกิจโดยค�านึงถึงหลักสิทธิุมนุษยชน สิทธิุผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธุรรม พร้อมท้ังจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบตดิตาม ประเมินผล และทบทวน เพ่อ่ใหพ้นักงานทกุคนยดึถอืและปฏบิติัตามนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างครบถ้วนและยั่งยืน
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ห่ลัิกก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ทีี่�ดี
การก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการ
ของความสัมพันธุ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่่ายจัดการ พนักงานและผู้ถือหุ้น เพ่่อสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน น�าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และเพ่่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว  
โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น และยึดถือปฏิบัติตามหลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ห่ลิักสิ่ำ�คัญในก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่ี�ดี (C R E A T E)

C
Creation of  

Long-Term Value
มีวิสัยทัศน์ในการสร้าง 
มูลค่าเพ่่มให้กับองค์กร 

ในระยะยาว

E
Equitable Treatment

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่างเท่าเทียมกัน 

 และเป็นธุรรม

R
Responsibility

มีความรับผิดชอบ 
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

ด้วยขีดความสามารถ 
และประสิทธุิภาพ 

ท่ีเพียงพอด้วยความทุ่มเท 

T
Transparency

มีความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
ท่ีสามารถตรวจสอบได้  
และมีการเปิดเผยข้อมูล 

แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา  

และผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม 
อย่างเท่าเทียมกัน

A
Accountability

มีความรับผิดชอบ 
ต่อการตัดสินใจ / การกระท�า 
ของตนเอง โดยสามารถชี้แจง 

และอธุิบายการตัดสินใจ /  
การกระท�าน้ันได ้

E
Ethics

มีจริยธุรรม และจรรยาบรรณ 
ในการประกอบธุุรกิจ 
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เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส เป็นธุรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�าหนดของหน่วยงาน
ราชการ และมีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น

สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ลงทุน สาธุารณชน ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
และมีสว่นในการเพ่ม่มูลคา่หุน้ของบรษิทัฯ เพ่อ่รกัษาผลประโยชนข์องบรษิทัฯ  
ควบคู่ไปกับการค�านึงถึงผลประโยชน์ สิทธุิ และความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง

คว�มีสิ่ำ�คัญขัองก�ร้จัดให่�มีีก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ทีี่�ดี

ห่ลิักก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ทีี่�ดี

เปน็เคร่อ่งมอืการวัดผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ และตรวจสอบการท�างาน
ต่าง ๆ เพ่่อการปรับปรุงแก้ ไขการด�าเนินงานให้มีประสิทธุิภาพยิ่งขึ้น

สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร  
ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นการสร้างพันธุะผูกพัน เพ่่อให้ฝ่่ายจัดการ
ใช้อ�านาจภายในขอบเขตท่ีก�าหนด



จรรยาบรรณธุรกิจ



ห่ลิักก�ร้ดำ�เนินธุร้กิจ แลิะก�ร้ป็ฏิิบัติต�มีจร้ร้ยั่�บร้ร้ณธุร้กิจ

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
และภาพล้กษัณ์ ์
ขัองกล่่มบริษั้ทำฯ  

หรือไม่

การกระทำำานั้้�นั้ 
ส่งผลเสียต่่อ 
ผ้้ม่ส่วันั้ได้เสีย 

ขัองกล่่มบริษั้ทำฯ  
อย่างร้ายแรง 

หรือไม่
..ใช�หร�อไม�?

?
?

!

?!

ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
สิ่�ร้บัญ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ
ธุร้กิจ

ห่ลิักก�ร้ดำ�เนินธุร้กิจ  
แลิะก�ร้ป็ฏิิบัติต�มีจร้ร้ยั่�บร้ร้ณธุร้กิจ
กลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ี
ดี และมีความมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธุิภาพ โดยยึดม่ันการด�าเนินงาน 
ดว้ยความโปรง่ใส มคุีณธุรรม มคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สยีท่ีเก่ียวขอ้ง อนัประกอบดว้ย  
ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้ี ภาครัฐ พนักงาน รวมถึงชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
เป็นส�าคัญ

จรรยาบรรณธุุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงเป็นการประมวลแนวปฏิบัติท่ีดีในเร่่องต่าง ๆ  ท่ีก�าหนดขอบเขต
การประพฤติปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐาน ภายใต้กรอบจริยธุรรมคุณธุรรมและความซื่อสัตย์ โดยคาดหวังให้
บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญและยึดถือเป็นหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบท่ีจะต้อง 
รับทราบ ท�าความเข้าใจ ยึดม่ัน และจะต้องไม่ละเลยการประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิใช่การ
ปฏิบัติตามความสมัครใจและไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบ หากพบว่ามีการละเมิดต่อหลักการที่ก�าหนด
ขึ้นน้ี และผลการสอบสวนอย่างเป็นธุรรมปรากฏว่าเป็นจริง พนักงานจะได้รับการพ่จารณาลงโทษ 
ทางวนิยั และ/หรอ่ทางกฎหมายตามความเหมาะสม เพ่่อใหก้ารด�าเนนิธุุรกิจบรรลุวสิยัทัศนแ์ละสะทอ้นถึง 
คุณค่าและวัฒนธุรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ท้ังนี ้ ให้ถอืเป็นหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชาในการสอดส่องดแูลรบัผดิชอบและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา
ของตน เพ่่อให้รบัทราบเข้าใจและปฏบิตังิานตามจรรยาบรรณธุรุกิจที่ได้ก�าหนดไว้น้ีอย่างจริงจงั นอกจากน้ี 
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหร่อประสบปัญหาในการตัดสินใจหร่อปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีไม่ได้ก�าหนดไว้  
ขอให้ใชด้ลุยพนิ่จเบ้ืองตน้โดยการต้ังค�าถามเก่ียวกบัการกระท�านัน้กบัตนเองกอ่นยตุกิารด�าเนนิการดงัน้ี

หร่อสอบถามผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น ซ่ึงมีหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าในข้ันต้นหร่อสอบถามโดยตรงไปยัง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเร่่องน้ัน ๆ หร่อห่น่วยั่ง�นตร้วจสิ่อบภั�ยั่ใน หร่อห่น่วยั่ง�นที่ร้ัพื่ยั่�กร้ 
มีนุษยั่์แลิะง�นสิ่นับสิ่นุนองค์กร้ หร่อห่น่วยั่ง�นกิจก�ร้องค์กร้แลิะเลิขั�นุก�ร้บร้ิษัที่ บริษัท โกลบอล
กรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
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1
จร้ร้ยั่�บร้ร้ณธุร้กิจ  
กลิุ่มีบร้ิษัที่ โกลิบอลิกร้ีนเคมิีคอลิ

ก�ร้เค�ร้พื่แลิะป็ฏิิบัติต�มีกฎห่มี�ยั่ ขั�อบังคับ ร้ะเบียั่บที่ี�เกี�ยั่วขั�อง  
แลิะก�ร้เค�ร้พื่วัฒนธร้ร้มีทีี่�แตกต่�ง

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพวัฒนธุรรมท่ีแตกต่าง และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
และระเบียบท่ีเก่ียวข้องในทุกท่ีท่ีเข้าไปด�าเนินธุุรกิจ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จึงต้องเคารพกฎหมาย  
ไม่ฝ่่าฝ่ืนและประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีตามแนวปฏิบัติท่ีดี ดังน้ี

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1 ปฏิบัติตามระเบียบ ค�าส่ัง ประกาศ และข้อบังคับท่ีออกโดยกลุ่มบริษัทฯ

2 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อก�าหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและบังคับใช้ 
กับกลุ่มบริษัทฯ

3 ต้องรับรู้และเข้าใจถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

4 ทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้อง และ 
ให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม�่าเสมอ

5 ศึกษา ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศท่ีเข้าไปลงทุน ด�าเนิน
ธุุรกิจ ตลอดจนเคารพขนบธุรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธุรรมอันดีงามของท้องถิ่นน้ัน ๆ  
หากพบว่า กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หร่อข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงขนบธุรรมเนียม ประเพณี  
และวัฒนธุรรมของท้องถิ่นน้ันแตกต่างจากการประพฤติปฏิบัติของกลุ่มบริษัทฯ ให้ปรึกษา 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนด�าเนินการใด ๆ

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่11



จร้ร้ยั่�บร้ร้ณธุร้กิจ กลิุ่มีบร้ิษัที่ โกลิบอลิกร้ีนเคมิีคอลิ

2

3

ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
สิ่�ร้บัญ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ
ธุร้กิจ

กลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส�าคัญในการด�าเนิน
ธุุรกิจที่ค�านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ และ 
ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม จึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ
ท่ีดีเพ่่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุุรกิจ 
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็น
หน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ 
บุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องและผู้มี
ความสัมพันธุ์จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วน
ได้เสียหร่อเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการในลักษณะ
ท่ีอาจก่อให้ เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์  
อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ เสียผลประโยชน์  
หร่อท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธุิภาพลดลง  

Say NO!!CORRUPTION

ในกรณท่ีีไม่สามารถหลีกเล่ียงรายการดังกล่าวได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะเข้าไปดูแลการท�ารายการ
น้ัน ๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพ่่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ

ท้ังน้ี หากรายการใดเข้าหลักเกณฑ์รายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศของ ก.ล.ต. กลุ่มบริษัทฯ  
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีุการท่ีก�าหนดไว้ในประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีหร่อด�าเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสียหร่อเกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดไว้ดังน้ี

ก�ร้ต่อต��นทุี่จร้ิต คอร้์รั้ป็ชีั�น
กลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส�าคัญ  
และมีจิตส�านึกในการต่อต้านทุจริต รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพ่่อป้องกันการทุจริต  
การกรรโชกและการรับ หร่อให้สินบนในทุกรูปแบบในการด�าเนินการใด ๆ ท่ีอาจมีความเสี่ยงต่อการ 
เกิดทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการฟอกเงิน เพ่่อป้องกันมิให้บริษัทฯ ถูกใช้เป็นช่องทาง หร่อเคร่่องมือ
ในการยักยอก ถ่ายเท หร่อปกปิดอ�าพรางแหล่งท่ีมาของทรัพย์สินท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบุคลากร
ทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ท้ังนี้ บริษัทฯ 
ได้จัดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปรากฏอยู่ในหน้า 46

ก�ร้มีีสิ่่วนได�เสิ่ียั่แลิะคว�มีขััดแยั่�งที่�งผู้ลิป็ร้ะโยั่ชีน์
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แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1 หลีกเล่ียงการกระท�าใด ๆ ท่ีจะท�าให้ตนมีส่วน
ได้เสียหร่อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  
ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ทางการค้าของกลุ่มบริษัทฯ หร่อจากการ
ใช้โอกาสหร่อข้อมูลท่ี ได้รับรู้จากการเป็น
พนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและการ 
ท�าธุุรกิจท่ีแข่งขันกับกลุ่มบริษัทฯ หร่อการ
ท�างานอื่นนอกเหนือจากงานของกลุ่มบริษัทฯ  
ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าท่ี

2 ในกรณีท่ีพนักงานของบริษัทฯ หร่อบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวข้องจ�าเป็นต้องเข้าท�าธุุรกรรมกับ
กลุ่มบริษัทฯ เพ่่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ  
ให้ท�ารายการน้ันเสมือนการท�ารายการ 
กับบุคคลภายนอก โดยมีเง่่อนไขทางการค้า
ท่ัวไปท่ีเสมือนกระท�ากับคู่ค้าท่ัวไป

3 กระบวนการพ่จารณาและการเปิดเผยข้อมูล
การมีส่วนได้เสียรายการท่ีเก่ียวโยงกันหร่อ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 
และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด 
และรอบคอบ โดยกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร 
และ/หรอ่พนกังานท่ีมีสว่นไดเ้สยีหรอ่เก่ียวขอ้ง
จะตอ้งไมอ่ยูร่ว่มในการพจ่ารณา หากในกรณี
ท่ีมคีวามจ�าเปน็ตอ้งใหบ้คุคลดงักลา่วเขา้ชีแ้จง
ข้อมูลรายละเอียดประกอบการพ่จารณาแล้ว  
จะงดออกเสียงและไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ  
ในการพ่จารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการ 
ดังกล่าว เพ่่อความเป็นอิสระในการพ่จารณา

4 การเข้าท�ารายการทางธุรุกิจจะต้องกระท�าการ 
ดว้ยความซือ่สัตย์ สจุรติ มเีหตุผลและเป็นอสิระ 
ภายใต้กรอบจริยธุรรมท่ีดี และค�านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

5 ในกรณี ท่ี ได ้กระท� าการหร่ออยู ่ภายใต ้
สถานการณ์ท่ีสงสัยว่า หร่อผู้อ่ืนเห็นว่าจะ 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
กลุ่มบริษทั จะต้องจดัท�ารายงานเป็นลายลกัษณ์ 
อักษรเปิด เผยรายการท่ีสงสัยดังกล่าว 
ตามแบบฟอร์มท่ีก�าหนด (คู่มือการก�ากับ
ดูแลที่ดีและจรรยาบรรณธุุรกิจ ภาคผนวก  
หน้า 115) โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตาม
ล�าดับชั้น และน�าส่งหน่วยงานกิจการองค์กร
และเลขานุการบริษัท บริษัท โกลบอลกรีน
เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) โดยทันที เพ่่อเข้า
สู่กระบวนการพ่จารณาว่ามีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ หร่อไม่ และ
ควรด�าเนินการอย่างไร นอกจากน้ี บริษัทฯ  
ยังให้ความส�าคัญต่อการรายงาน ท้ังในกรณี
ท่ีมีและไม่มีเหตุการณ์ ซึ่งอาจเป็นการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดให้มีการรายงาน
เป็นประจ�าทุกปี เพ่่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการแสดงให้เห็นถึง
เจตนารมณ์ ในการด�าเนินธุุรกิจด้วยความ
โปร่งใส
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4
ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี

สิ่�ร้บัญ
จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ

ธุร้กิจ

ก�ร้ใชี�ขั�อม้ีลิภั�ยั่ในแลิะก�ร้รั้กษ�ขั�อม้ีลิอันเป็็นคว�มีลัิบ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงถือเป็น
นโยบายที่ส�าคัญในการด�าเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยุติธุรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง  
รวมท้ังผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหร่อข่าวสารอันมีสาระส�าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ท่ียังไม่เปิดเผยสู่สาธุารณะถือเป็นข้อมูลภายในท่ีใช้ในการด�าเนินธุุรกิจ
และถือเป็นข้อมูลลับของกลุ่มบริษัทฯ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้น ตลอดจนภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่น�าข้อมูล
ภายในท่ีตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตนไปบอกผู้อื่นหร่อน�าข้อมูลภายในไปใช้แสวงหา 
ก�าไรหร่อผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ ในทางมิชอบหร่อท�าให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์  
ไม่ว่าทางตรงหร่อทางอ้อม

4.1 ก�ร้ซึ่ื้อขั�ยั่ห่ลิักที่ร้ัพื่ยั่์ขัองบร้ิษัที่โดยั่ใชี�ขั�อม้ีลิภั�ยั่ใน

พนักงานทุกระดับพึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่ใช้ข้อมูล
ภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธุารณชน เพ่่อความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
ทุกราย และเพ่่อป้องกันการกระท�าผิดของพนักงานซึ่งรวมถึงครอบครัวและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ทุกคน

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1 คณะกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลง 
การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน  
ก่อนท�ารายการ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และรายงานต่อ ก.ล.ต. ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วันท�าการ นับแต่วันท่ีมีการซื้อขายหร่อโอนหลักทรัพย์น้ัน  
ตามเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. ก�าหนด เพ่่อให้เลขานุการบริษัทจัดท�าสรุปรายงานต่อคณะ 
กรรมการบริษัทฯ ในการประชุมและเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report 
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2 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. ควรงดเว้นการซื้อขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  
อย่างน้อย 30 วัน และหลังวันท่ีบริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

3 ห้ามพนักงานทุกระดับและผู้เก่ียวข้องใช้ข้อมูลภายใน เพ่่อประโยชน์ของตนในการซื้อ
ขายหร่อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหร่อขายหร่อเสนอซ้ือหร่อเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ  
ไม่ว่าจะด้วยตนเองหร่อผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ  
ท่ียงัไมเ่ปดิเผยตอ่สาธุารณชน รวมถึงการใหข้อ้มลูภายในท่ียังไมเ่ปดิเผยตอ่สาธุารณชน
แก่บุคคลอื่น เพ่่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่า
เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพ่่อเก็งก�าไรหร่อสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง

4.2 ก�ร้ร้ักษ�ขั�อม้ีลิอันเป็็นคว�มีลิับ

เพ่่อความโปร่งใสและเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของบริษัทฯ ท่ียังไม่เปิดเผย
ต่อสาธุารณะหร่ออาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุุรกิจ หร่อผู้มีส่วนได้เสีย หร่อราคาหุ้น
ของบริษัทฯ จึงถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง  
และผู้รับจ้างท่ีจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีในการรักษาความลับและการให้ข่าวสาร 
แก่บุคคลภายนอก

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

4.2.1 ก�ร้ร้ักษ�คว�มีลัิบ

1 ต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผย และ/หร่อเป็นความ
ลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นสิทธุิ 
ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นจากต�าแหน่งหน้าท่ี
ไปแล้วอีกเป็นเวลา 2 ปี ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีข้อมูลความลับท่ีต้องเป็นไป
ตามเง่่อนไขของสัญญารักษาความลับทีก่�าหนดให้ผู้มีหน้าท่ีเกีย่วข้องตามสัญญาดงักล่าว
ต้องปฏิบตัติาม

2 ไม่ใช้โอกาสหร่อข้อมูลที่ ได้จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หร่อพนักงานใน 
การหาประโยชน์ส่วนตนและในการท�าธุรุกิจท่ีแข่งขันกบักลุ่มบริษทัฯ หร่อท�าธุรุกิจทีเ่ก่ียวเน่ือง

3 จัดท�าข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ด้วยความสุจริตรอบคอบและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด

4 ห้ามมิให้ปลอมแปลงข้อมูลเอกสารหร่อรายงานของกลุ่มบริษัทฯ ท้ังนี้ ผู้ฝ่่าฝ่ืนจะต้อง 
ถูกลงโทษทางวินัย และ/หร่อทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี
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ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
สิ่�ร้บัญ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ
ธุร้กิจ

5 เพ่่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา จึงถือเป็นหน้าท่ี 
ของเจา้ของขอ้มูล หรอ่ผูค้รอบครองขอ้มลูท่ียังไมเ่ปดิเผยตอ่สาธุารณชน จะตอ้งทราบถงึ 
ข้ันตอนวิธีุการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและปฏิบัติตาม รวมถึงผู้บังคับบัญชา 
จะต้องก�าชับผู้ท่ีเก่ียวข้องให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

6 ข้อมูลลับทางการค้าหร่อเอกสารส�าคัญของกลุ่มบริษัทฯ ต้องได้รับการเก็บรักษา 
และปกปิดมิให้ร่ัวไหล โดยก�าหนดตามความส�าคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้
ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ หร่อข้อมูลลับมาก

7 การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันในหน่วยงานหร่อในกลุ่มบริษัทฯ ต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ 
และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเท่าน้ัน

4.2.2 ก�ร้ให่�ขั�อม้ีลิขั่�วสิ่�ร้ แลิะก�ร้แสิ่ดงคว�มีคิดเห่็นแก่บุคคลิภั�ยั่นอก

1 กรรมการผู้จดัการ หร่อหน่วยงานท่ีได้รบัมอบหมายของบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ แก่สาธุารณชน

2 บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญต่อสาธุารณชนอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลาและ 
เท่าเทียมกัน

3 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูล หร่อแสดงความคิดเห็นท่ีมี หร่ออาจจะมีผลกระทบเชิงลบต่อ 
กลุ่มบริษัทฯ และผู้ท่ีเก่ียวข้องแก่บุคคลอื่นใดภายนอกบริษัทฯ

4 กรณถีกูถามหร่อขอให้เปิดเผยข้อมูลทีต่นไม่มหีน้าท่ีเปิดเผยหร่อตอบค�าถาม ขอให้ปฏเิสธุ
การแสดงความเห็นต่าง ๆ  ด้วยความสุภาพ และแนะน�าให้สอบถามจากหน่วยงานท่ีได้รับ
มอบหมายและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลโดยตรง เพ่่อให้การให้ข้อมูล/ความเห็น 
ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5 หน่วยงานท่ีเป็นช่องทางกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ คือ หน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธุ์และบัญชีบริหาร และหน่วยงานเลขานุการบริษัทและก�ากับดูแลกิจการ
โดยมีหน่วยงานภายในท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ให้รายละเอียด

4.3 ก�ร้ด้แลิร้ักษ�ขั�อม้ีลิสิ่่วนบุคคลิ

ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุม่บรษิทัฯ ทกุคน มหีนา้ท่ีตอ้งตระหนักและเขา้ใจถึงความส�าคัญ
ของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด หร่อ 
แนวปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด ท้ังในเร่่องของการก�ากับดูแล และการบริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ใน 
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ก�ร้ควบคุมีภั�ยั่ใน / ก�ร้ตร้วจสิ่อบภั�ยั่ใน / ก�ร้บร้ิห่�ร้คว�มีเสิ่ี�ยั่ง
แลิะร้�ยั่ง�นที่�งบัญชีี / ก�ร้เงิน

บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่่มและความม่ันคง 
ให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน โดยสอดคล้องกับ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่่อให้บรรลุผล
ส�าเร็จดังกล่าว จึงก�าหนดเป็นนโยบายให้ระบบ
การควบคมุและตรวจสอบภายในของกลุม่บรษิทัฯ  
มีประสิทธุิภาพและประสิทธุิผล สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยูใ่น 
ระดับที่เหมาะสม เพ่่อสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ท่ีส�า คัญต่าง  ๆ ให้อยู่ ในระดับท่ี 
ยอมรับได้  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมท้ังมีระบบ
การติดตามและประเมินผลท่ีดีมีการสอบทานระบบงานอย่างสม�่าเสมอ และมีการจัดท�ารายงาน 
ทางบัญชีและการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด เป็นส่วนส�าคัญ 
ท่ีจะท�าให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีความเชื่อม่ันต่อกลุ่มบริษัทฯ

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

5.1 ก�ร้ควบคุมีภั�ยั่ใน / ตร้วจสิ่อบภั�ยั่ใน / ก�ร้บร้ิห่�ร้คว�มีเสิ่ี�ยั่ง

1 คณะกร้ร้มีก�ร้บร้ิษัที่ฯ / คณะกร้ร้มีก�ร้ตร้วจสิ่อบ / คณะกร้ร้มีก�ร้บร้ิห่�ร้ 
คว�มีเสิ่ี�ยั่ง: ต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และรายงาน
ผลการสอบทานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

2 ผู้้�บร้ิห่�ร้ร้ะดับสิ่้ง: ต้องจัดระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงของกลุ่ม
บริษัทฯ รวมถึงปลูกฝ่ังให้พนักงานมีวินัย มีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติที่ดี และให้ 
ความร่วมมือในการตรวจสอบและควบคุมภายใน

3 ผู้้�บร้ิห่�ร้ร้ะดับกลิ�ง: ต้องจัดระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ มีการประเมินผล ปรับปรุง สอบทาน และปฏิบัติตาม
ระบบท่ีวางไว้

5

ความครอบครองดูแลของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
ให้มีความม่ันคงปลอดภัย รวมถึงให้มีกระบวนลบหร่อท�าลายทิ�งซึ่งข้อมูลท่ี ไม่จ�าเป็น 
ด้วยวิธุีการท่ีเหมาะสม เพ่่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง
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4 ห่น่วยั่ง�นตร้วจสิ่อบภั�ยั่ใน:

- ต้องรับผิดชอบการสอบทาน การประเมินการควบคุมภายใน สนับสนุนกระบวนการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การควบคุมและการบริหารความเส่ียง

- ต้องเสนอแนะมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมและการด�าเนินการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพ่่ม
แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยง
ท่ีเปล่ียนแปลงไป

5 พื่นักง�นทีุ่กร้ะดับ: ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าส่ังและระบบควบคุมภายใน 
รวมทั้งการบริหารความเส่ียงท่ีตัวเองรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ

6 จัดให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีในทุก ๆ  มิติ ท่ีครอบคลุมถึงการประเมินความเส่ียง
ด้านคอร์รัปชันท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบริษัทฯ และจัดท�ากรอบการควบคุมภายในขององค์กร 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเร่่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในระดับ
กระบวนการ (Process Level) และก�าหนดให้มีกระบวนการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ เป็นประจ�า เพ่่อให้ความม่ันใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุุรกิจ

5.2 ร้�ยั่ง�นที่�งบัญชีี / ก�ร้เงิน

1 มีการจัดท�านโยบายการเงิน การบัญชี ภาษี และการงบประมาณของกลุ่มบริษัทฯ  
เพ่่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะท�าให้มีการก�ากับดูแลท่ีดี และมีการด�าเนินงาน 
อย่างมีประสิทธุิภาพ

2 การบันทึกรายการทางธุุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบได้  
โดยไม่มีข้อจ�ากัดหร่อข้อยกเว้นใด ๆ

3 การบันทึกรายการทางธุุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงไม่มีการบิดเบือนหร่อสร้าง
รายการเท็จไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

4 การท�ารายการทางธุุรกิจต้องสอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบ/ข้อก�าหนดของบริษัทฯ  
รวมท้ังมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุุรกิจท่ีถูกต้องครบถ้วน 
เพียงพอ และทันเวลา เพ่่อให้การบันทกึรายการทางธุรุกิจเป็นไปโดยสมบรูณ์ในระบบบัญชี
ของกลุ่มบริษัทฯ

5 ควรตระหนกัว่า ความถกูต้องของรายงานทางการบัญชแีละการเงินเป็นความรบัผิดชอบ
ร่วมกันของคณะกรรมการบรษิทัฯ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรบัผิดชอบงานบัญช/ีการเงิน
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6 พนักงานทุกคนท่ีเป็นผู้ท�ารายการทางธุุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม และ/
หร่อให้ข้อมูลรายการทางธุุรกิจน้ัน ๆ  แก่พนักงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบัญชี/การเงิน

7 ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบมาตรฐานและข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องท้ังในประเทศ และ/หร่อ
ต่างประเทศ เพ่่อให้การจัดท�าบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

8 ยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ เพ่่อให้การจัดเก็บบันทึกข้อมูล ตลอดจนการ 
จัดท�ารายงานทางบัญชีและการเงิน เป็นไปโดยสุจริต

ก�ร้ร้ับแลิะก�ร้ให่�ขัองขัวัญ ที่รั้พื่ยั่์สิ่ิน ห่ร้ือป็ร้ะโยั่ชีน์อื�นใด

4

6

บุคคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการกระท�าท่ีอาจท�าให้มีผลต่อการตัดสินใจในการ 
ปฏิบัติงานด้วยความล�าเอียง หร่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด
นโยบายการงดรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หร่อประโยชน์อื่นใด ซึ่งหมายความรวมถึง การเลี้ยง 
หร่อรับเลี้ยง การเข้าร่วมกิจกรรม การเดินทางทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่รวมถงึค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองจาก
การเดินทางที่ ได้รับจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุุรกิจของบริษัทฯ โดยวัตถุประสงค์ ให้การด�าเนินธุุรกิจ 
ของกลุ่มบริษัทฯ มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และก่อให้เกิดมาตรฐานท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1 พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ งดรับของขวัญ  
ทรัพย์สิน หร่อประโยชน์อื่นใด ในทุกกรณี  
และมีหน้าท่ีแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึง
นโยบายงดรับและให้ของขวัญดังกล่าวอย่าง
ทั่วถึง

2 ในกรณีจ�าเป็นต้องรับและไม่อาจส่งคืนได้  
เช่น ในเทศกาลส�าคัญหร่อประเพณีนิยม  
อาจกระท�าได้ ในวิสัยอันควร โดยต้องไม่ 
เรียกร้องหร่อรับ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท่ีผิดไปจาก 
ธุรรมเนียมปฏิบัติ หร่อเกินความเหมาะสม  
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และเป็นทรัพย์สินหร่อประโยชน์อันควรได้  
ตามกฎหมาย หร่อกฎ ข้อบังคบัท่ีออกโดยอาศยั 
อ�านาจตามบทบัญญตัแิห่งกฎหมาย ไม่เป็นการ 
รับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และต้องไม่ใช่
สิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงเป็นการรับจากการให้
ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง

3 การรับกรณีจ�าเป็นตามข้อ 2. บุคคลดังกล่าว
มีหน้าท่ีต้องรายงานเก่ียวกับการรับของขวัญ  
ทรัพย์สินหร่อประโยชน์อื่นใดต่อผู้บังคับ
บัญชาตามล�าดับชั้นเพ่่อรับทราบ ตามแบบ
ฟอร์มที่ก�าหนด (คู่มือการก�ากับดูแลท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุุรกิจ ภาคผนวก หน้า 117)

4 ใ น ก ร ณี ท่ี ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ช า ต า ม ล� า ดั บ ชั้ น
พ่จารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรรับ ให้ส่งมอบ
แก่หน่วยงานต้นสังกัด หร่อหน่วยงานกิจการ
องค์กรและเลขานุการบริษัท หร่อหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หร่อหน่วยงานทรัพยากร
มนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร เพ่่อให้เป็น
สิทธุิของบริษัทฯ

5 พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องไม่ให้สินบน
หร่อผลประโยชน์ตอบแทนใดที่ มี ลักษณะ
คล้ายคลึงกันแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ  
เองหร่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
แกเ่จา้หนา้ท่ีของรัฐ การใหข้องขวญั ทรัพยส์นิ  
หร่อประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
บุคคลอื่นใด ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ
ต้องให้แน่ใจว่า การให้น้ันไม่ขัดต่อกฎหมาย 
และจารีตประเพณีท้องถิ่นโดยไม่เป็นการ
ฟ่่มเฟือยในลักษณะที่เกินสมควร

6 ห้ามพนักงานทุกระดับ และ/หร่อครอบครัว
เรียกร้องหร่อรับของขวัญ ทรัพย์สิน หร่อ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง  
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หร่อผู้ ท่ีมี 
ส่วนเก่ียวข้องกับธุุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  
ไม่ว่าในกรณีใดอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติงานด้วยความล�าเอียง หร่อ
ล�าบากใจ หร่อเป็นผลประโยชน์ท่ีขัดกันได้

7 หน่วยงานที่ติดต่อกับผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง  
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หร่อผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับธุุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องแจ้ง 
ให้ผู้เก่ียวข้องดังกล่าวได้ทราบถึงนโยบาย 
น้ีด้วย

8 กลุ่มบริษัทฯ จะได้แจ้งเตือนให้มีการรายงาน
เกี่ยวกับการรับของขวัญ ทรัพย์สินหร่อ
ประโยชน์อ่ืนใดอย่างสม�่าเสมอ และจะแจ้งให้
ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ขาย  
ผู้ร่วมทุน หร่อผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับธุุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้ทราบเก่ียวกับนโยบายนี้ด้วย
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ก�ร้จัดห่�แลิะก�ร้ป็ฏิิบัติต่อค้่ค��
การจัดหาเป็นกระบวนการส�าคัญเพ่่อก�าหนดค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้า และบริการท่ีกลุ่มบริษัทฯ 
จะน�ามาใช้ในการด�าเนินกิจการ จึงจ�าเป็นต้องมีข้ันตอนด�าเนินการท่ีให้ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ  
ด้วยความเป็นธุรรมสมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบ และอธุิบายได้ นอกจากน้ียังต้องให้ 
ความส�าคัญกับคู่ค้าท่ีเอื้อประโยชน์ต่อกัน และเสริมสร้างสัมพันธุภาพในการท�างานท่ีดีกับคู่ค้า 
บนพ่้นฐานของการให้เกียรติและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

7

1 จดัหาสินค้าและบริการให้มีผลดต่ีอกลุ่มบริษัทฯ  
มากท่ีสุด โดยต้องค�านึงถึงความต้องการ 
และความคุ้มค่าท้ังคุณภาพ ราคา จ�านวน  
เวลาการให้บริการ ความรวดเร็ว การจัดหา
ต้องด�าเนินการอย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่คู่ค้า 
อย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
ด้วยวิธุกีารท่ีเปิดเผย ไม่มอีคต ิ ไม่เลือกปฏบิตัิ
ต่อคูค้่า สร้างการแข่งขันท่ีเป็นธุรรมระหว่างคูค้่า 
วิธุกีารจดัหา มรีะบบ และมกีารควบคมุท่ีรดักมุ
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทางธุุรกิจการค้า

2 หน่วยงานรับผิดชอบด�าเนินการจัดหาควรมี 
การวางแผนจัดหาล่วงหน้าและระบบการบริหาร 
การจัดหาท่ีดี  เพ่่อหลีกเลี่ยงการจัดหา 
อย่างเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

3 ไม่เอาเปรียบคูค้่า โดยจะต้องค�านึงถงึประโยชน์
และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อชื่อเสียง 
และภาพพจน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในสายตาของ
บุคคลภายนอก การเจรจาต่อรองต้องอยู่บน
พ้่นฐานของความสัมพันธุ์เชิงธุุรกิจและเป็น
ธุรรมต่อท้ังสองฝ่่ายสามารถเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้

4 รักษาความสัมพันธุ ์กับคู ่ค ้าในเชิงธุุรกิจ 
ด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้องรับทรัพย์สิน
หรอ่ผลประโยชนอ์ืน่ใด ท้ังโดยตรงและโดยออ้ม
จากคู่ค้า ควรรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ใด ๆ  ท่ีคู่ค้าร้องเรียน หร่อแนะน�า เพ่่อปรับปรุง
แก้ ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

5 การเชิญคู่ค้าเพ่่อเสนอราคา จะต้องให้ข้อมูล
ท่ีถูกต้องชัดเจน ครบถ้วน แก่คู ่ค้าทุกราย
ด้วยวิธุีการท่ีเปิดเผยให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่าง
เท่าเทียมกัน เพ่่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธุรรม 
และต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีได้รับจากผู้เสนอ
ราคาหร่อผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละราย
ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ  
รวมท้ังต้อง เ ก็บรักษาเอกสารหลักฐาน 
การเจรจาต่อรองการร่าง/จัดท�าสัญญา
และการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐาน 
ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด

6 สนับสนุนให้มีการจัดหาพัสดุและบริการจาก 
ผูป้ระกอบการทีเ่ปน็คนไทย หรอ่บรษิทัในเครอ่  
บริษัทย่อย หร่อบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ 
ตามความเหมาะสม โดยตอ้งค�านงึถงึประโยชน์
สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ และความเป็นธุรรม 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่21



จร้ร้ยั่�บร้ร้ณธุร้กิจ กลิุ่มีบร้ิษัที่ โกลิบอลิกร้ีนเคมิีคอลิ

ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
สิ่�ร้บัญ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ
ธุร้กิจ

7 สนับสนุนให้มีการจัดหาพัสดุและบริการจาก 
ผู้ประกอบการทีป่ฏบิตัติามกฎหมายเคารพต่อ
หลักสิทธุิมนุษยชน ไม่เข้าข่ายหร่อมีประโยชน์ 
จากการใช้แรงงานท่ีขัดต่อกฎหมายค�านึงถึง 
นโยบาย คณุภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเน่ือง 
ทางธุรุกิจของกลุม่บรษิทัฯ  ท้ังน้ี  ผูป้ระกอบการ 
ต้องจัดการให้พนักงานของตนท�างานใน
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและต้องเคารพ 
ในสิทธุิพ่้นฐานทางสังคมของบคุคล ตลอดจน 
ด�าเนินธุุรกิจด้วยคุณธุรรมจริยธุรรมและ 
ปฎบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั ปราศจาก

ที่ร้ัพื่ยั่์สิ่ินที่�งป็ัญญ� ก�ร้ใชี�เที่คโนโลิยีั่สิ่�ร้สิ่นเที่ศ แลิะก�ร้สิ่่�อสิ่�ร้
ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยส่งเสริม 
การด�าเนินธุุรกิจและเพ่่มประสิทธุิภาพการท�างาน ฉะน้ัน จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน
ทุกคน ท่ีจะต้องเคารพสิทธิุของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย ค�าสั่ง และมาตรฐานท่ีกลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดด้วย 
ความรอบคอบและระมัดระวงั

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

8.1 ที่ร้ัพื่ยั่์สิ่ินที่�งป็ัญญ�

1 กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ หร่องานวิจัย และ
พัฒนาท่ีเกิดข้ึนจากความมุ่งมานะ เขียนหนังสือต�ารา จัดท�าส่ือสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพ่่อ
เสริมสร้างความรู้ โดยผลตอบแทนจากงานเหล่าน้ันย่อมเป็นสิทธิุของพนักงานน้ันเอง  
อย่างไรก็ตาม งานใดเป็นงานท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริษัทฯ ให้จัดท�าขึ้น หร่อเป็น
งานท่ีใช้ข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ หร่อเป็นงานท่ีเรียนรู้จากกลุ่มบริษัทฯ ให้กลุ่มบริษัทฯ 
เป็นเจ้าของสิทธิุในงานวิจัยเป็นผู้ขอลิขสิทธิุ� สิทธุิบัตร และเป็นเจ้าของลิขสิทธิุ� สิทธุิบัตร  
รวมถึงผลตอบแทนท่ีได้จากงานน้ัน

2 เมื่อมีทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ หร่องานวิจัย
และพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในช่วงการเป็นพนักงาน หร่อเกิดจากขอบเขตหน้าท่ี หร่อเกิดจาก
การใช้อุปกรณ์เคร่่องมือ หร่อเงินทุนบริษัทฯ หร่อเกดิจากมีการใช้ทรพัยากรของบริษัทฯ  

8

การให้สินบนแก่ภาคเอกชน หร่อภาครัฐ  
ในทุกรูปแบบ

8 ผู้บริหารตามอ�านาจการจัดหาจะต้องควบคุม 
ดูแลและตรวจสอบให้พนักงานผู้ด�าเนินการ 
จดัหา มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุุรกจิและ 
จรรยาบรรณของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด  
หากพบว่า มีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ  
ต้องด�าเนินการสอบสวนและพ่จารณาโทษ 
ทางวินัยตามข้ันตอน นอกจากน้ี ต้องใช้
ดุลยพ่นิจในการให้ค�าปรึกษาแนะน�าและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วย
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พนักงานมีหน้าท่ีในการจัดเตรียมรายงานและเอกสารท่ีจ�าเป็น เพ่่อเปิดเผยให้กับ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบส่วนงานทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทนัท่วงท ี ในการท่ีจะประเมนิว่า
ควรขอรบัความคุม้ครองทางทรพัย์สินทางปัญญาในรูปแบบใด เพ่่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่บริษัทฯ 

ทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน บริษัทฯ เป็นเจ้าของและมีสิทธุิแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะตกลง
เป็นอย่างอื่น ท้ังน้ี พนักงานมีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายในการโอนสิทธิุ
ท้ังหมดให้เป็นของบริษัทฯ

3 พนักงานมีหน้าท่ีเคารพ หร่อไม่ละเมิด หร่อกระท�าการท่ีมีความเส่ียงต่อการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่าจะทางตรงหร่อทางอ้อม 

4 ในกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ พนักงานมีหน้าท่ีต้องรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาหร่อบุคลากรท่ีรับผิดชอบส่วนงานทรัพย์สินทางปัญญาในการละเมิด
ดังกล่าว 

5 ในการเข้าถึงสถานท่ีปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา หร่อสถานท่ีท่ีมี 
กฎระเบียบเพ่่อความคุ้มครองเร่่องทรัพย์สินทางปัญญาและความลับต่าง ๆ พนักงาน
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎหร่อระเบียบน้ัน ๆ อย่างเคร่งครัด

8.2 ก�ร้ใชี�เที่คโนโลิยั่ีสิ่�ร้สิ่นเที่ศแลิะก�ร้สิ่่�อสิ่�ร้ 

1 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งหมายถึงระบบ
คอมพ่วเตอร์และข้อมูลคอมพ่วเตอร์ตามมาตรฐานสากล ดงันัน้ พนักงานทุกคนจึงมีหน้าที ่
รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีอยู่ในความ 
ครอบครองหร่อหน้าท่ีรับผิดชอบของตน ไม่ให้ผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบและ 
ไม่เปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความส�าคัญทางธุุรกิจต่อผู้ ไม่เก่ียวข้อง ท้ังน้ี การด�าเนินการ 
ท่ีกล่าวมาข้างต้นของพนักงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2 พนักงานต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ส่ือสาร 
ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อกลุ่มบริษัทฯ และผู้อ่ืน อาทิ ใช้เป็น 
เคร่่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง 
และทรพัย์สิน รบกวนหร่อก่อความร�าคาญต่อการท�างานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล 
ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพ่วเตอร์ เผยแพร่ภาพข้อความหร่อเสียง
ท่ีไม่เหมาะสมกับศีลธุรรม ขนบธุรรมเนียม และจารีตประเพณี รวมท้ังไม่ใช้ในเชิงธุุรกิจ
ส่วนตัวหร่อการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย
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ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
สิ่�ร้บัญ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ
ธุร้กิจ

3 พนักงานต้องไม่ละเมิดซอฟต์แวร์ งานอันมีลิขสิทธิุ� ซอฟต์แวร์หร่อทรัพย์สินทางปัญญา  
ท้ังของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มหร่อของผู้อื่น อันได้แก่ แต่ไม่จ�ากัดเพียง ซอฟแวร์ ลิขสิทธุิ� 
สทิธุบิตัร ความรูเ้ฉพาะทาง ความลบัทางการคา้ เปน็ตน้ โดยการน�ามาใช ้ท�าซ�้า ดดัแปลง  
เปิดเผยหร่อเผยแพร่ต่อสาธุารณชน ไม่ว่าท้ังหมดหร่อบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วเท่าน้ัน ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย ควรติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายและการก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร หร่อบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
ส่วนงานทรัพย์สินทางปัญญาเพ่่อขอความเห็นก่อนเสมอ

4 การน�าเคร่่องหมายการค้าหร่อตราสินค้าท่ี ได้จดทะเบียนตามหมายของบริษัทฯ  
หร่อบริษัทในกลุ่มไปใช้ ควรพ่จารณาถึงความเหมาะสมและด้วยความระมัดระวัง  
เพ่่อประโยชน์ของบริษัทฯ หร่อกลุ่มบริษัทฯ เท่าน้ัน

5 พนักงานต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับไม่บอกแก่ผู้อื่น เพ่่อป้องกันไม่ให้
ผู้อื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน ใช้งานระบบสารสนเทศให้ถูกต้องตามสิทธิุท่ีได้รบัอนุญาต 
รวมท้ังไม่ใช้อนิเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ท่ีไม่คุน้เคย หร่อไม่มรีะบบป้องกันความปลอดภัย
ของข้อมูล และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพ่วเตอร์ของกลุ่มบริษัทฯ หากพนักงาน
พบเห็นการหลอกลวงโดยใช้อีเมลหร่อหน้าเว็บไซต์ปลอมเพ่่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูล เช่น ชื่อ
ผู้ใช้ รหัสผ่าน หร่อข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ให้รีบแจ้งหน่วยงานท่ีดูแลระบบความม่ันคง
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ โดยทันที

6 กรณีท่ีพนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหร่อพนักงานของผู้รับจ้างใช้ระบบ
สารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ พนักงานผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน 
สมทบ หร่อพนักงานของผู้รับจ้างและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น

7 หากพบข้อสงสัยว่า พนักงานคนใดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทางท่ีไม่เหมาะสม  
หร่อมีเหตอุนัควร เพ่่อป้องกันความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลของ 
กลุ่มบริษัทฯ หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน  
และควบคุมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานน้ัน ๆ
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สิ่ิที่ธิแลิะคว�มีเป็็นกลิ�งที่�งก�ร้เมืีอง
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝ่ักใฝ่่การเมืองและมี
ความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด รวมท้ังมีความเป็นอิสระทั้งในการตัดสินใจและการกระท�า 
ยึดม่ันในระบอบประชาธุิปไตยและส่งเสริมให้พนักงานไปใช้สิทธุิเลือกต้ังตามรัฐธุรรมนูญ โดยได้ก�าหนด 
แนวปฏิบัติท่ีดีส�าหรับพนักงานไว้ ดังน้ี

9

1 ค ว ร ใ ช ้ สิท ธุิ ข อ ง ต น ใ น ฐ า น ะ พ ล เ มื อ ง ดี 
ตามกฎหมายรัฐธุรรมนูญและกฎหมายอื่น 
ท่ีเก่ียวข้อง

2 ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีส่วนเก่ียวข้อง
ห ร่อ ใ ห ้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง ก า ร เ มื อ ง แ ก ่ 
นกัการเมือง หร่อพรรคการเมือง หร่อกลุ่มพลัง
ทางการเมืองใด ๆ

3 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้การสนับสนุน
ทางการเงิน ทรัพยากร หร่อทรัพย์สินอื่นใด 
ไม่ว่าโดยทางตรงหร่อทางอ้อมแก่นักการเมือง  
หร่อพรรคการเมือง หร่อกลุ่มพลงัทางการเมือง
ใด ๆ เพ่่อผลประโยชน์ของนักการเมือง หร่อ
พรรคการเมอืง หร่อกลุ่มพลงัทางการเมอืงน้ัน ๆ

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี
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ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
สิ่�ร้บัญ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ
ธุร้กิจ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณขัองพื่นักง�น
จรรยาบรรณในการปฏิบัติตนของพนักงานเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ ไปกับข้อบังคับ 
การท�างาน กฎ ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าส่ัง และประกาศของกลุ่มบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคน
พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธุรรมการท�างานเป็นทีม สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ค�านึงถึง
ความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุุรกิจ

10

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1 พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าท่ีท่ีจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วย
ความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งม่ันทุ่มเทให้เกิดผลส�าเร็จ
ของงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับการท�างาน กฎ  
ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าส่ัง ประกาศ นโยบาย  
และวัฒนธุรรมองค์กร โดยถือประโยชน์ของ
กลุ่มบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

2 เคารพในสิทธุส่ิวนบุคคลของพนักงาน หลีกเล่ียง 
การน�าเอาข้อมลูหร่อเร่่องราวของพนกังานอืน่  
ท้ังเร่่องทีเ่ก่ียวกบัการปฏบัิตงิานและเร่่องส่วนตวั  
ไปเปิดเผยหร่อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีจะ 
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่พนักงานหร่อ
ภาพพจน์โดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ

3 ไม่กล่าวร้ายหร่อกระท�าการใด ๆ  อันจะน�าไปสู่ 
ความแตกแยกหร่อความเสียหายภายในบริษทัฯ  
หร่อต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ

4 รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคี
เป็นน�า้หน่ึงใจเดยีวกันในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือ
เก้ือกูลซึง่กันและกนัในทางท่ีชอบ เพ่่อประโยชน์
ต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยรวม

5 พึงปฏิบัติต ่อผู ้ร ่วมงานด้วยความสุภาพ  
มีน�้าใจ มีมนุษย์สัมพันธุ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูล
ท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และ
ปรับตนให้สามารถท�างานร่วมกับบุคคลอื่นได้  
รวมท้ังให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่น�าผลงานของ 
ผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

6 มีความมุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการ 
ใฝ่่ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพ่่อ
เสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาตนเองไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อตนเองและกลุ่มบริษัทฯ อยู่เสมอ พร้อมท้ัง 
แบ่งปันความรู้กับเพ่่อนร่วมงาน เพ่่อให้เกิด
การพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถ 
ของพนักงาน และสรา้งฐานความรูท่ี้เปน็ปจัจยั
ความส�าเร็จให้แก่กลุ่มบริษัทฯ
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7 ยึดมั่นในหลักคุณธุรรม มีจริยธุรรม ละเว้นจากอบายมุขท้ังปวง โดยไม่ประพฤติตนในทาง 
ท่ีอาจท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและกลุ่มบริษัทฯ

8 ไม่แสดงพฤติกรรมท่ีมีลักษณะก้าวร้าว ข่มขู่ หร่อสร้างความอบัอาย หร่อหวาดกลัวให้แก่ผู้อืน่ หร่อ
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีบ่ันทอนจิตใจ หร่อรบกวนการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ พฤติกรรมการดังกล่าว
หมายความรวมถงึ การลวนลาม อนาจาร เก้ียวพาราสี หร่อการคกุคามทางเพศ ไม่ว่าจะด้วยวาจา
หร่อทางร่างกาย ท่ีมีวัตถุประสงค์เป็นการละเมิดศักดิ�ศรีและสิทธุิความเป็นส่วนตัว อันมีลักษณะ 
ท่ีท�าให้ผู้ถูกกระท�ารู้สึกเดือดร้อน ร�าคาญ หร่อรู้สึกไม่ปลอดภัย โดยมิได้ยินยอมต่อการกระท�าน้ัน  
รวมท้ังการกระท�าใด ๆ ท่ีเป็นการล่วงละเมิดผู้อื่นตามกฎหมาย 

9 ไม่ปกปิดความผิด หร่อการกระท�าใด ๆ ท่ีอาจส่อไปในทางท่ีผิดหร่ออาจเป็นต้นเหตุให้เกิดการ 
กระท�าผิด และแจง้ผูบั้งคับบญัชาตามล�าดบัชัน้ หรอ่หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หร่อช่องทางการรับเร่่องร้องเรียน (Whistleblower) หากพบเห็นการกระท�าใด ๆ  
ท่ีส่อว่าเป็นการทุจริตหร่อประพฤติมิชอบภายในกลุ่มบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ทราบในทันที  
เพ่่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน และต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

10 ช่วยด�าเนินการใด ๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน รวมท้ังการพัฒนา
องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

11 การเข้ารับต�าแหน่งในสถาบันวิชาชีพ หร่องานบริการสาธุารณะ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับ
บัญชาก่อน

12 ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบจากต�าแหน่งหน้าท่ี หร่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ 

13 ไม่ประกอบธุุรกิจหร่อให้เคร่อญาติประกอบธุุรกิจท่ีแข่งขันกับกลุ่มบริษัทฯ

14 ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และใช้ทรัพย์สินของบรษัิทฯ อย่างคุ้มค่าและประหยัดโดยไม่น�า
ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

15 หม่ันตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการท�างานให ้มีประสิทธุิภาพและประสิทธุิผลสูงสุด 
อย่างต่อเน่ือง

16 ไม่น�าชื่อหร่อสัญลักษณ์กลุ่มบริษัทฯ ไปใช้โดยไม่ ได้รับอนุญาตเพ่่อแสวงประโยชน์หร่อเพ่่อ 
เรียกร้องความสนใจหร่อบริการอื่น ๆ อันอาจจะท�าให้เป็นผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ 
กลุ่มบริษัทฯ

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่27
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17 ไม่ก่อภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลท่ีท�าธุุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจท�าให้ ไม่สามารถใช  ้
ความเป็นกลางในการตัดสินใจหร่อการปฏิบัติงานได้

18 เคารพในหลักการของสิทธุิมนุษยชนท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

11
นโยั่บ�ยั่

กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพหลักการด้าน
สิทธุิมนุษยชนท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 
โดยก�าหนดใหม้นีโยบายสทิธิุมนุษยชนของบรษิทัฯ 
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับให้ความส�าคัญใน
การปฏิบตัต่ิอพนกังานทุกคนด้วยความเสมอภาค  
โดยไม่แบ่งแยกถิ่นก�าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว  
ศาสนา ผู้ด้อยโอกาส หร่อความพ่การใด ๆ ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งตอ่การปฏบิตังิาน รวมทัง้หม่ันตรวจตรา
ดแูลการด�าเนนิธุรุกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเน้นย�า้
ให้ผู้ร่วมด�าเนนิธุุรกจิกบักลุ่มบริษทัฯ ไม่เข้าไปมีส่วน 
เก่ียวข้องกบัการล่วงละเมดิสิทธุมินษุยชน ตลอดจน 
ไม่ใช้แรงงานท่ีผิดกฎหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ีจะกระทบต่อสิทธิุมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โลก เช่น หลักสิทธิุมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และตระหนักถึงข้อจ�ากัดของกฎหมายแรงงาน 
ในแต่ละประเทศท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี 

1 ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายสิทธุิมนุษยชนของบริษัทฯ ที่ ได้ประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยเคร่งครัด 

2 ปฏิบัติ ส่งเสริม คุ้มครอง และกระตุ้นให้เกิดความเคารพต่อสิทธิุในการปกป้องคุ้มครองและเคารพ
สิทธุิมนุษยชนข้ันพ้่นฐานในทุกระดับ โดยจะไม่มีบุคคลใดได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธุรรม หร่อ
เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติเน่ืองจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุุ์ สีผิว ชาติก�าเนิดหร่อสังคม  
ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ลักษณะหร่อรูปลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทาง 
การเมือง ทรัพย์สิน หร่อสถานะอื่นใด 

ก�ร้เค�ร้พื่สิ่ิที่ธิมีนุษยั่ชีนสิ่�กลิ
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3 มุ่งม่ันและรักษาไว้ซึ่งสภาพการท�างานท่ีเป็นธุรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด�าเนินธุุรกิจ ท่ีเป็นไป
ตามสิทธิุมนุษยชน อาทิ ให้ความส�าคัญกับสิทธิุท่ีเท่าเทียมกันของสตรี การไม่ใช้แรงงานเด็ก หร่อ
เร่่องอื่น ๆ ท่ีแสดงถึงการเคารพต่อหลักสิทธิุมนุษยชน ตลอดจนปฏิบัติตนอยู่บนมาตรฐานสากล
เก่ียวกับหลักการด้านสิทธิุมนุษยชน สิทธิุ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

4 ส่งเสริมสิทธุิตามระเบียบสังคมและระเบียบสากลในทุก ๆ  ที่ที่บริษัทฯ หร่อบริษัทในกลุ่มด�าเนินธุุรกิจ  
เพ่่อให้ม่ันใจว่า การด�าเนินธุุรกิจดังกล่าว มิได้มีส่วนร่วมกระท�า หร่องดเว้นการกระท�าอันเป็น 
การละเมิดสิทธุิมนุษยชน ตลอดจนส่งเสริมและให้ความส�าคัญกับการร่วมธุุรกิจกับลูกค้าหร่อคู่ค้า
ท่ีเคารพหลักการดังกล่าวด้วย 

5 ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงาน รวมท้ังรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิทธิุมนุษยชน  
เพ่่อแสดงความโปร่งใสของธุุรกิจ 

12 ก�ร้ร้ับแจ�งเห่ตุ / ขั�อร้�องเร้ียั่น / ขั�อเสิ่นอแนะ / ชี่องที่�งก�ร้แจ�ง
เบ�ะแสิ่ที่ี�ก่อให่�เกิดคว�มีเสิ่ียั่ห่�ยั่แก่บร้ิษัที่ฯ แลิะก�ร้คุ�มีคร้อง 
สิ่ิที่ธิขัองผู้้�แจ�งเบ�ะแสิ่

กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน หร่อข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้
รับผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะชี้แจงข้อเท็จจริง 
ในเบ้ืองต้นและแนวทางการจัดการหร่อแนวทางการจัดการหร่อแนวทางการด�าเนินงานในเร่่องดังกล่าว
ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้ง
เบาะแส ในกรณีท่ีพบการประพฤติท่ี ไม่เหมาะสม
ขัดต่อจรรยาบรรณธุุรกิจ นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ ดี  หร่อนโยบายการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หร่อพบมีการกระท�าผิด
กฎหมาย หร่อข้อบังคับของบริษัทฯ ของบุคคล  
หร่อเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กลุ่มบริษัทฯ ตามช่องทางท่ีได้ระบุไว้นโยบายการ
รับข้อร้องเรียน โดยกลุ่มบริษัทฯ จะรักษาข้อมูล
ดังกล่าวไว้เป็นความลับและจะปกป้องผู้ร้องเรียน
ท่ีอยู่บนหลักสุจริต

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่29
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คว�มีรั้บผิู้ดชีอบต่อผู้้�มีีสิ่่วนได�เสิ่ียั่13
การด�าเนินธุุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ย่อมเก่ียวข้อง
กับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ต้ังแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  
คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน  
ไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่ม 
ย่อมมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันจึงได้
ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มดังนี้

13.1 ก�ร้ป็ฏิิบัติต่อผู้้�ถือหุ่�น

นโยั่บ�ยั่

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธุิข้ันพ่้นฐานของตน และมุ่งม่ันในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพ่่มและให้ผลตอบแทน
ท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังด�าเนินธุุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1 บริหารจัดการและปฏิบัติหน้าท่ี โดยน�าความรู ้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ ใช้ 
อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใด ๆ  
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธุรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพ่่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม

2 ไม่ด�าเนินการใด ๆ  ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ

3 รายงานสถานภาพทางการเงินและมิใช่การเงิน รวมถงึแนวโน้มในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ 
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม�่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

4 ไม่แสวงหาประโยชน์ ให้กับตนเองและผู้เก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย 
ต่อสาธุารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุุรกิจ อันจะน�ามาซึ่งผลเสียของ 
กลุ่มบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
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5 เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นหน่ึงคนหร่อหลายคนซึ่งถือหุ้นตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก�าหนด  
สามารถเสนอเร่่องเพ่่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม หร่อเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็น
ว่าเหมาะสม เพ่่อเข้ารับการพ่จารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้า 
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพ่จารณา
กล่ันกรองความเหมาะสม และน�าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

13.2 ก�ร้ป็ฏิิบัติต่อลิ้กค��

นโยั่บ�ยั่

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้กับลูกค้าและประชาชนท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีดีมีคุณภาพในระดับราคาท่ีเหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
รวมท้ังรักษาสัมพันธุภาพท่ีดีและย่ังยืน

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพ่่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างต่อเน่ือง

2 เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์
 และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

3 ให้การรับประกันสินค้าและบรกิารภายใต้เ ง่่อนไขเวลาที่ เหมาะสม มีระบบการรับ 
ข้อร้องเรียนเก่ียวกับสินค้าบริการและด�าเนินการอย่างดีที่สุด เพ่่อให้ลูกค้าได้รับ 
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว

4 ไม่ค้าก�าไรเกินควร เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหร่อบริการในชนิดหร่อ 
ประเภทเดียวกัน และไม่ก�าหนดเง่่อนไขการค้าท่ีไม่เป็นธุรรมต่อลูกค้า

5 ปฏิบัติตามเง่่อนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้  
ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพ่่อร่วมกันพ่จารณาหาแนวทางแก้ ไข

6 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
เพ่่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�า่เสมอ  
รวมถึงไม่น�าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพ่่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่31



จร้ร้ยั่�บร้ร้ณธุร้กิจ กลิุ่มีบร้ิษัที่ โกลิบอลิกร้ีนเคมิีคอลิ

ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
สิ่�ร้บัญ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ
ธุร้กิจ

13.3 ก�ร้ป็ฏิิบัติต่อค้่ค��

นโยั่บ�ยั่

ค�านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ ในการด�าเนินธุุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับ 
คู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาท่ีก�าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมี 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุุรกิจ 

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1 ไม่เรียกไม่รับหร่อจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

2 ปฏิบัติตามเง่่อนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

3 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่่อนไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพ่่อร่วมกัน
พ่จารณาหาแนวทางแก้ ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล

4 รักษาความลับของคู่ค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ รวมถึงไม่น�าข้อมูลของคู่ค้ามาใช ้
เพ่่อประโยชน์ตนเองและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

13.4 ก�ร้ป็ฏิิบัติต่อค้่แขั่งที่�งก�ร้ค��

นโยั่บ�ยั่

ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับ
หลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธุรรม

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธุรรม

2 ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธุกีารท่ีไม่สุจริตหร่อไม่เหมาะสม

3 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้าย สีและโจมตีคู่แข่ง
โดยปราศจากมูลความจริง
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13.5 ก�ร้ป็ฏิิบัติต่อเจ��ห่น้ี

นโยั่บ�ยั่

ยดึถอืแนวทางการปฏบิตัทิีเ่ปน็ธุรรมตามเง่อ่นไข และรบัผดิชอบตอ่เจา้หน้ี รวมถงึการช�าระคนื 
ตามก�าหนดเวลา

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1 รักษาและปฏิบัติตามเง่่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัดทั้งในแง่การช�าระคืน การดูแล 
หลักทรัพย์ค�้าประกันและเง่่อนไขอื่น ๆ

2 รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหน้ีตามข้อก�าหนดในสัญญาเงินกู้อย่างถูกต้องครบถ้วน
และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

3 รายงานเจ้าหน้ีล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกัน 
หาแนวทางแก้ ไขปัญหาดังกล่าว เพ่่อไม่ให้เกิดการผิดนัดช�าระหน้ี

13.6 ก�ร้ป็ฏิิบัติต่อภั�คร้ัฐ

นโยั่บ�ยั่

ให้ความส�าคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็นหน่ึงในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ จึงได้ก�าหนด
แนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศต่าง ๆ ท่ีเข้าไปลงทุน เพ่่อหลีกเลี่ยงการด�าเนิน
การท่ีอาจส่งผลต่อการกระท�าท่ีไม่เหมาะสม

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1 พึงด�าเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เม่ือมีการติดต่อท�าธุุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หร่อ
หน่วยงานรัฐ

2 พึงตระหนักว่าในแต่ละท้องถิ่นหร่อบางประเทศ อาจมีกฎหมายเง่่อนไข ข้ันตอน  
หลักเกณฑ์ วิธีุปฏิบัติหร่อขนบธุรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ  ในการด�าเนินธุุรกิจที่เกี่ยวกับ 
การให้รางวัล การบริจาคเงิน การจ้างงาน การต้อนรับ หร่อการจัดเลี้ยงพนักงาน 
ของรัฐหร่อหน่วยงานของรัฐท่ีแตกต่างกัน

3 พึงปฏิบัติตามกฎในแต่ละประเทศหร่อท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ 
ท้ังในกรณีที่ว่าจ้างเพ่่อมาเป็นท่ีปรึกษา หร่อเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยเง่่อนไข
ท่ีว่าจ้างต้องโปร่งใสและเหมาะสม
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4 พึงหลีกเล่ียงการท�าธุุรกรรมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหร่อสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวมีอิทธุิพลต่อการตัดสินใจเก่ียวกับสัญญาที่ท�ากับรัฐ

5 การท�าความรู้จักหร่อการสร้างสัมพันธุ์อันดีระหว่างภาครัฐและกลุ่มบริษัทฯ ในขอบเขต
ท่ีเหมาะสมสามารถท�าได้ เช่น การพบปะพูดคยุในท่ีสาธุารณะต่าง ๆ  การแสดงความยนิดี
ในวาระโอกาสเทศกาลหร่อตามประเพณีปฏิบัติ

13.7 ก�ร้ป็ฏิิบัติต่อพื่นักง�น

นโยั่บ�ยั่

มุ่งม่ันพัฒนาองค์กรให้ เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธุรรม  
และบรรยากาศการท�างาน ส่งเสริม 
การท�างานเป็นทีม ให้ผลตอบแทน 
ท่ีเป็นธุรรม ดูแลความปลอดภัยและ 
รักษาสภาพแวดล้อมการท�างาน 
ใ ห้ ค ว า ม ส�า คั ญ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า  
ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถ
ของพนักงานรับฟังข้อคิดเ ห็นและ 
ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ 
อย่างเท่า เทียมและเสมอภาคก�าหนด และต่อยอดการปลูกฝ่ังวัฒนธุรรมองค์กร  
ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหน่ึงปัจจัยส�าคัญและมีคุณค่า น�ามาซ่ึงความส�าเร็จ 
ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ 

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานและหลักการเก่ียวกับสิทธิุ
มนุษยชนข้ันพ้่นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว  
ศาสนา ความพ่การ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หร่อสถานะอื่นใดที่มิได้เก่ียวข้อง
โดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมท้ังให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ�ศรี
ของความเป็นมนุษย์

2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธุ์/เป้าหมายธุุรกิจ  
และจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงได้กับธุุรกิจชั้นน�า 
โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธุรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังกลุ่มบริษัทฯ
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3 ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน
ตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ และบริหารงาน 
โดยหลีกเลี่ยงการกระท�าใด ๆ  ท่ีไม่เป็นธุรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าที่
การงานของพนักงาน

4 การพฒันาทรพัยากรบุคคลเป็นเร่่องขององค์กรผู้บังคบับัญชาและพนกังานทุกคน ดังน้ี

• องค์กรจะคัดสรรและสร้างคนดีคนเก่งท่ีมีพฤติกรรมในการท�างานอย่างมืออาชพี
และพฒันาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิุภาพในหน้าทีท่ีร่บัผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

• ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีวางแผนติดตามประเมินผลให้ข้อมูลป้อนกลับและสนับสนุน
การพัฒนาพนักงานอย่างเสมอภาค

• พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง

5 ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธุรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทน และ 
แรงจงูใจตา่ง ๆ  ขึน้อยูก่บัคณุภาพ ผลส�าเร็จของงาน ทศันคต ิและศกัยภาพของพนกังาน

6 การแต่งต้ังและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระท�าด้วยความ
เสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพ้่นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม 
รวมท้ังการกระท�าหร่อการปฏิบัติของพนักงานน้ัน ๆ

7 สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มชมรมของพนักงานภายในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่่อส่งเสริมความสัมพันธุ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในกลุ่มพนักงาน ตลอดจนการ 
จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธุ์กับองค์กรและชุมชนภายนอก

8 ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท�างาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ท่ีดี ตลอดจนจัดการดูแลสถานท่ีท�างานให้ปลอดจากการใช้สารเสพติดและการ 
ด่ืมแอลกอฮอล์

9 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนกังานอยู่เสมอ และดแูลให้สถานท่ีท�างานปลอดจากการเล่นการพนันท่ีขัดต่อกฎหมาย

10 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
โดยมชีอ่งทางใหพ้นกังานสามารถแจง้เร่อ่งท่ีสอ่ไปในทางผดิขอ้บงัคบัการท�างาน ระเบยีบ  
ข้อก�าหนด ค�าส่ัง ประกาศ หร่อกฎหมายได้
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13.8 ก�ร้ป็ฏิิบัติต่อชีุมีชีน สิ่ังคมี แลิะสิ่ิ�งแวดลิ�อมี

นโยั่บ�ยั่

ด�าเนินธุุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ท้ังในด้านความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธุรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงาน 
อย่างมีประสิทธุิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ท้ังพ่้นท่ีโดยรอบโรงงาน
และในระดับประเทศ แบ่งปันผลก�าไรส่วนหน่ึงเพ่่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม  
ค�านึงถึงการด�าเนินธุุรกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้ังแต่ข้ันตอนการเริ่ม
ก่อสร้างโรงงาน การเลือกเทคโนโลยี ตลอดถึงกระบวนการผลิตและกระบวนการก�าจัด 
ของเสีย รวมถึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีจะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธุิภาพ

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1 ค�านึงถงึทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธุรรมชาติ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อความเสียหายของสังคม ส่ิงแวดล้อม และคณุภาพชวิีตของประชาชน หร่อเกิดน้อยท่ีสุด

2 คืนผลก�าไรส่วนหน่ึงเพ่่อสร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ

3 ปลูกฝ่ังจติส�านึกในเร่่องความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เกิดข้ึนในหมู่
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง

4 ให้ความส�าคัญในการท�าธุุรกรรมกับคู่ค้าท่ีมีเจตจ�านงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเร่่อง 
ความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

5 เป็นผูน้�าในการส่งเสริมการใช้และการอนรุกัษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิุภาพ เพ่่อประโยชน์
ต่อส่วนรวมและชนรุ่นหลัง

6 ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความส�าคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างสรรค์
และอนุรักษ์ทรัพยากรธุรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและกิจกรรม
สาธุารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

7 รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพ่่อให้การตอบสนองและการพัฒนา
แนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นไปอย่างมีประสิทธุิภาพ

8 อ�านวยประโยชน์ต่อสังคมทุกระดับท้ังในระยะใกล้และไกล

36



9 เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสังคมและประเทศ  
ท้ังนโยบายรณรงค์ป้องกันและนโยบายสร้างเสริม

10 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้การพฒันาทักษะทางการศกึษาของเยาวชนและประชาชนทัว่ไป  
รวมท้ังส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธุรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน/สังคมไทย

11 ให้ข้อมูลทีถ่กูต้องสร้างความเข้าใจและรบัฟังปัญหาและผลกระทบอนัอาจเกิดข้ึนกับชมุชน
โดยรอบ เพ่่อจดัการแก้ไขได้อย่างทนัท่วงที อนัจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกนัระหว่าง
โรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

12 สนับสนุนกิจกรรมสาธุารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมของท้องถิ่นท่ี 
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุุรกิจ โดยค�านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีสังคมและชุมชน
จะพึงได้รับอย่างย่ังยืน

13.9 ก�ร้ให่�คว�มีสิ่ำ�คัญต่อคุณภั�พื่ คว�มีมีั�นคง คว�มีป็ลิอดภััยั่ อ�ชีีวอน�มัียั่  
สิ่ิ�งแวดลิ�อมี แลิะคว�มีต่อเนื�องที่�งธุร้กิจ 

นโยั่บ�ยั่

ใหค้วามส�าคัญตอ่การบรหิารจัดการดา้นคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภัย อาชวีอนามยั  
สิ่งแวดล้อม และความต่อเน่ืองทางธุุรกิจในการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง  
ก�าหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 
และความต่อเน่ืองทางธุุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1 พนักงานทุกคนต้องด�าเนินงาน โดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเน่ืองทางธุุรกิจ เพ่่อเสริมสร้างประสิทธิุภาพ
ประสิทธุิผลและเกิดคุณค่าสูงสุดท้ังต่อการปฏิบัติงาน ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน  
และสิ่งแวดล้อม

2 ผู้บริหารพนักงานผู้ปฏิบัติงานสมทบและพนักงานของผู้รับจ้างจะต้องยึดถือและปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบายข้อก�าหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความมั่นคง  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเน่ืองทางธุุรกิจอย่างเคร่งครัด

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่37



จร้ร้ยั่�บร้ร้ณธุร้กิจ กลิุ่มีบร้ิษัที่ โกลิบอลิกร้ีนเคมิีคอลิ

ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
สิ่�ร้บัญ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ
ธุร้กิจ

3 กลุ่มบริษัทฯ จะด�าเนินการทุกวิถีทาง เพ่่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบ
ต่าง ๆ อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหร่อการเจ็บป่วยจากการท�างาน 
การสูญหายหร่อเสียหายในทรัพย์สิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติ
งานไม่ถูกวิธุีและความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานที่ปลอดภัยต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานสมทบและพนักงานของผู้รับจ้าง  
ท้ังนี้ ถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
หร่ออุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีก�าหนดไว้

4 กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพ่้นท่ีปฏิบัติการ มีแผน 
จดัการเหตฉุกุเฉนิและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพ่่อเตรียมพร้อมต่อการจดัการเหตุฉุกเฉิน
ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกล้มหร่อรั่วไหลของน�้ามัน ก๊าซ สารเคมี  
หร่อของเสีย และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอ่ืน ๆ ท่ีอาจท�าให้การด�าเนินธุุรกิจ 
หยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

5 กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธุ์และส่ือสาร เพ่่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานสมทบและพนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เพ่่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ันตอน วิธุีปฏิบัติ 
และข้อควรระวังต่าง ๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
ตลอดจนน�าไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

6 กลุ่มบริษัทฯ จะส่งเสริมและปลูกฝ่ังจิตส�านึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีด�าเนินชีวิตประจ�าวันของพนักงาน

7 กลุ ่มบริษัทฯ จะเข ้าไปมีส ่วนร ่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเ ร่่องคุณภาพ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างจริงจังและต่อเน่ือง การใช้
ทรัพยากรธุรรมชาติต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความส�าคัญของ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรม
ทางสงัคมในการรกัษาสิง่แวดลอ้มและพฒันาคณุภาพชวีติของคนในชมุชนตามหลกัการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน

8 จัดต้ังให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีหน้าท่ีประเมินและเฝ่้าระวังสถานะด้านความม่ันคง
ปลอดภัยตามระดับการเตือนภัยอย่างสม�่าเสมอ
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ก�ร้สิ่นับสิ่นุนก�ร้แขั่งขัันอยั่่�งเป็็นธร้ร้มี 

นโยั่บ�ยั่

14

9 พฒันาระบบการบริหารความม่ันคงปลอดภยัให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล
และให้มีการตรวจประเมินและทบทวนอย่างสม�่าเสมอ

10 จัดให้มีการทดสอบและฝ่ึกซ้อมข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างสม�่าเสมอ 
และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

11 จัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอส�าหรับการด�าเนินการด้านความม่ันคง
ปลอดภัย

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หร่อกฎหมายการแข่งขัน 
ทางการค้า และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเสรีและเป็นธุรรม ไม่เลือกปฏิบัติหร่อเอาเปรียบ  
โดยก�าหนดเป็นนโยบายท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าท้ังในและต่างประเทศท่ีบริษัทฯ 
เข้าด�าเนินธุุรกิจ อันหมายความรวมถึง กฎหมาย กฎ และระเบียบใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้า ดังน้ัน กลุ่มบริษัทฯ พึงใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามแนวทางท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

2 การกระท�าท่ีเป็นการควบรวมธุุรกิจ (Merger 
Control) ท่ีอาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขัน  
หร่อการผูกขาดในตลาดใดตลาดหน่ึง เช่น  
การรวมธุุรกิจท่ีผูกขาดการเข้าซื้อทรัพย์สิน 
(Asset Acquisition) การเข้าซื้อหุ้น (Stock 
Acquisition) การครอบง�ากิจการ (Takeover)  

1 “ผู้มีอ�านาจเหนือตลาด” ตามเกณฑ์กฎหมาย
ของแต่ละประเทศ ต้องไม่กระท�าการใด ๆ  
ท่ีอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ ไม่
เป็นธุรรม (Abuse of Dominant Position) 
หร่อการใช้อ�านาจเหนือตลาดในทางมิชอบ 

กลุ่่�มบริิษััท โกลุ่บอลุ่กริีนเคมิคอลุ่39
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ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
สิ่�ร้บัญ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ
ธุร้กิจ15 ก�ร้ป็้องกันแลิะป็ร้�บป็ร้�มีก�ร้ฟอกเงิน  

แลิะก�ร้ต่อต��นก�ร้สิ่นับสิ่นุนที่�งก�ร้เงินแก่ก�ร้ก่อก�ร้ร้��ยั่

นโยั่บ�ยั่

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็น
เคร่่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หร่อสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงได้ก�าหนดเป็น
นโยบายอย่างชัดเจน เพ่่อเป็นแนวทางการด�าเนิน
ธุรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุม่ ใหค้วามส�าคญั
ต่อการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าท่ี  
เม่ือทราบถึงการกระท�าท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย  
รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริง 
ทางการเงิน หร่อทรัพย์สินต่าง ๆ  ให้ถูกต้องเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ก�าหนด

NO!!
MONEY 

LAUNDERING

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี 

1 ในการติดต่อลูกค้า หร่อคู่ค้า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า หร่อคู่ค้า เพ่่อทราบข้อมูล 
พ่้นฐาน เช่น กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ผู้ถือหุ้นใหญ่ในทอดแรกต้ังแต่ร้อยละสามสิบ หร่อตาม 
หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก�าหนด วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของความ
สัมพันธุ์ทางธุุรกิจของลูกค้า โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารทางราชการ หร่อองค์กรอิสระ 
ท่ีเชื่อถือได้ เพ่่อขจัดข้อสงสัยและเพ่่อเป็นการป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินหร่อ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ 

หรอ่การลงทุนไขว้ในหุน้หรอ่ทรัพยส์นิ (Cross 
Investment) การรว่มลงทุน (Joint Ventures)  
หร่อการเป็นกรรมการร่วมในกลุ่มบริษัทฯ  
(Interlocking Directorate) เป็นต้น ต้องให้ 
ท่ีปรึกษาหร่อผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าตรวจสอบกระบวนการ 
ทางกฎหมายท่ีจ�าเป็น ก่อนมีการด�าเนินการ
ดังกล่าว ก่อนท�าการควบรวมกิจการใด ๆ 

3 ห้ามประกอบธุุรกิจท่ีเป็นการตกลงร่วมกันใน 
การผูกขาด จ�ากัด หร่อลดการแข่งขัน (Hardcore  
Cartel หร่อ Non-Hardcore Cartel) 

4 ห้ามกระท�าพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการปฏิบัติ
ทางการค้าท่ี ไม่เป็นธุรรม (Unfair Trade 
Practices) แม้ว่าจะมิได้อยู ่ในฐานะท่ีเป็น 
ผู้มีอ�านาจเหนือตลาดก็ตาม 

5 ห้ามกระท�าการท่ีเป็นตกลงร่วมกันระหว่าง 
ผู้ประกอบการรายอื่น (ทั้งในและต่างประเทศ)  
อันจะก่อให้เกิดข้อจ�ากัดด้านการแข่งขันและ
ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจและ 
ผู้บริโภค
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16 แนวป็ฏิิบัติเกี�ยั่วกับก�ร้ชีดเชียั่กร้ณีผู้้�มีีสิ่่วนได�เสิ่ียั่ได�ร้ับคว�มี
เสิ่ียั่ห่�ยั่จ�กก�ร้ลิะเมิีดสิ่ิที่ธิ

2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิท่ีก�าหนดไว้ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

3 หลีกเล่ียงการกระท�าการใด ๆ  เพ่่อปกปิดหร่ออ�าพรางลักษณะที่แท้จริง เช่น แหล่งที่ต้ัง การจ�าหน่าย  
การโอน การได้สิทธุิใด ๆ ซ่ึงทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท�าความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยเร่่อง 
การปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย  
เพ่่อให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินท่ีได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุน
ช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย 

4 พึงระมัดระวังการติดต่อท�าธุุรกรรมกับบุคคลหร่อนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจกระท�าความผิด
ตามกฎหมายการฟอกเงิน หร่อสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย เช่น กระท�าความผิด 
เกี่ยวกับ ยาเสพติด ความผิดเก่ียวกับเพศ (เช่น การค้าหญิงและเด็ก การค้าประเวณี) ความผิด
เก่ียวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหร่อฉ้อโกงทางธุุรกิจในสถาบัน 
การเงิน ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ ความผิดเก่ียวกับการกรรโชกหร่อรีดทรัพย์หร่อ 
การกระท�าลักษณะคลา้ยคลงึกนัอนัเปน็การผิดกฎหมาย ความผิดเก่ียวกบัการลกัลอบหนศีลุกากร
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดเก่ียวกับการพนันเฉพาะกรณีเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ความผิดเก่ียวกับการ 
เลือกต้ัง และความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ เป็นต้น 

5 ควรตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของลูกค้าจากสถาบันการเงิน เพ่่อให้ทราบว่าลูกค้าเป็นผู้รับ 
ประโยชน์ท่ีแท้จริง (Beneficial Owner) มิใช่การใช้ชื่อปลอม นามแฝ่ง หร่อแสดงหลักฐาน 
อันเป็นเท็จเพ่่อปกปิดความเก่ียวข้องกับการก่อการร้าย การค้ายาเสพติดหร่ออื่น ๆ รวมถึงควร 
มกีระบวนการคดักรองลกูคา้ โดยพจ่ารณาจากปจัจยัพ่น้ฐานส�าคญั ๆ  เชน่ ปจัจยัดา้นกลุม่ประเทศ  
ด้านมาตรการระหว่างประเทศ หร่อแหล่งรายได้หลักของลูกค้า ฯลฯ เพ่่อจัดล�าดับความเสี่ยง  
รวมท้ังมีข้ันตอนในการทบทวนบัญชีรายชื่อลูกค้าและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่่อลดผล 
กระทบต่อการวางแผนธุุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางคุ้มครองสิทธุิผู้มีส่วนได้
เสียท่ีได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิุอัน
เกิดจากการด�าเนินธุุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดย
จะพ่จารณาชดเชยค่าเสียหายให้ ไม่ต�่ากว่าอัตรา
ท่ีกฎหมาย
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จร้ร้ยั่�บร้ร้ณขัองนักลิงทีุ่นสิ่ัมีพื่ันธ์

ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
สิ่�ร้บัญ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ
ธุร้กิจ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณขัองนักลิงทุี่นสิ่ัมีพื่ันธ์

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นมืออาชีพ 

2. เปิดเผยข้อมูลท่ีจ�าเป็นอย่างครบถ้วน โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ สิทธิุและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง

3. เปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

4. รักษาความลับของบริษัทฯ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมูล
ใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธุารณะชน 

5. หม่ันศึกษาหาความรู้เพ่่อพัฒนาประสิทธุิภาพในการท�างาน 

6. งดเว้นการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการแก่นักลงทุนหร่อนักวิเคราะห์ 14 วัน  
(ปฏิทิน) ก่อนการรายงานผลประกอบการ (Silent Period)

7. ห้ามผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธุ์และบัญชีบริหารซื้อหร่อขายหุ้นของ 
บริษัทฯ 14 วัน (ปฏิทิน) ก่อนวันประกาศผลประกอบการจนถึง 1 วัน (ปฏิทิน) หลังวันประกาศ
ผลประกอบการ
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จร้ร้ยั่�บร้ร้ณในก�ร้ดำ�เนินธุร้กิจขัองผู้้�ผู้ลิิต / จัดห่�สิ่ินค��  
วัตถุดิบแลิะก�ร้บร้ิก�ร้

แนวป็ฏิิบัติที่ี�ดี

1. สิ่ิที่ธิมีนุษยั่ชีนแลิะแร้งง�น

1.1 ผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ ควรให้ความเคารพต่อสิทธิุมนุษยชนและมีการ
ปฏิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็นธุรรม ตามมาตรฐานสากล และกฎหมาย

1.2 ผู้ผลิต/จดัหาสินค้า วัตถดุบิและบริการ จะต้องด�าเนินธุรุกิจโดยปราศจากการใช้แรงงาน
บังคับ และจะต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ

1.3 ผู้ผลิต/จดัหาสินค้า วัตถดุบิและบริการ จะต้องด�าเนินธุรุกิจโดยปราศจากการใช้แรงงาน
เด็ก และต้องปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็กหร่อเยาวชนท่ีบังคับใช้

1.4 ผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องด�าเนินธุุรกิจโดยปราศจากการเลือก
ปฎิบัติในการจ้างงานด้วยเง่่อนไขของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ความพ่การ ฯลฯ

2. คว�มีป็ลิอดภััยั่ อ�ชีีวอน�มัียั่ แลิะสิ่ิ�งแวดลิ�อมี 

2.1 ผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ ควรมีความรับผิดชอบและมุ่งม่ันในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธุิภาพ 

2.2 ผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ท่ีบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 

2.3 ในระบบการผลิตของผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องม่ันใจว่ามีการ 
ติดต้ังระบบก�าจัดและจัดการของเสีย การปล่อยมลพ่ษทางอากาศและการระบายน�้าทิ�ง 
ท่ีเหมาะสม ปลอดภัย และมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ 

2.4 ผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องจัดหาสถานท่ีท�างานท่ีปลอดภัยและ  
มีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของตน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
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จร้ร้ยั่�บร้ร้ณในก�ร้ดำ�เนินธุร้กิจขัองผู้้�ผู้ลิิต / จัดห่�สิ่ินค�� วัตถุดิบแลิะก�ร้บร้ิก�ร้

ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
สิ่�ร้บัญ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ
ธุร้กิจ

3. จร้ิยั่ธร้ร้มีแลิะก�ร้ป็ฎิบัติต�มีกฎห่มี�ยั่ 

3.1 ผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องด�าเนินธุุรกิจด้วยคุณธุรรม จริยธุรรม
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3.2 ผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องด�าเนินธุุรกิจโดยปราศจากการให้สินบน/ 
ทุจริตทุกรูปแบบ 

3.3 ผู้ผลิต/จดัหาสินค้า วัตถดุบิและบริการ จะต้องด�าเนนิธุุรกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธุรรม

3.4 ผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ ต้องมีการจัดการบันทึกทางธุุรกิจและบัญช ี
ท่ีเก่ียวข้องกับการท�าธุุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมท่ีจะจัดส่งให้ตรวจสอบ
เม่ือมีการร้องขอ 

3.5 ผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ จะต้องปกป้องข้อมูลความลับของบริษัทฯ

ในกรณีผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ปฏิบัติขัดต่อจรรยาบรรณในการด�าเนินธุุรกิจดังกล่าว 
ข้ันต้น บริษัทฯ อาจพ่จารณาออกจดหมายแจ้งเตือน และขอสงวนสิทธุิในการระงับหร่อยกเลิก 
การท�าธุุรกรรมตามดุลพ่นิจของบริษัทฯ และผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ไม่สามารถ 
เรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ ได้
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ก�ร้ร้ับขั�อร้�องเร้ียั่นเกี�ยั่วกับจร้ร้ยั่�บร้ร้ณธุร้กิจ

ด้วย บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) คาดหมายให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทุกคน 
ร่วมกันสอดส่องดูแลเพ่่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธุิภาพท่ีถูกต้องตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุุรกิจ โดยสนับสนุน
ให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัดหร่อสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล�าดับชั้น หร่ออาจขอค�าปรึกษาจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน หร่อหน่วยงานกิจการองค์กร 
และเลขานุการบริษัท โดยข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะถือเป็นข้อมูลความลับ

นอกจากน้ี พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ สามารถส่งข้อร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหร่อ
ขัดต่อจรรยาบรรณธุุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพ่จารณา ไปยัง 
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนตามข้ันตอนท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้ เพ่่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ 
และพ่จารณา

ทีุ่กขั�อร้�องเร้ียั่นที่ี�มีีห่ลิักฐ�นชีัดเจนจะได�ร้ับก�ร้ป็ฏิิบัติอยั่่�งเสิ่มีอภั�ค โป็ร้่งใสิ่แลิะเอ�ใจใสิ่่ ร้วมีท้ัี่งให่�
คว�มีเป็็นธร้ร้มีแก่ทีุ่กฝ่่�ยั่ โดยั่มีีก�ร้กำ�ห่นดร้ะยั่ะเวลิ�สิ่อบสิ่วนอยั่่�งเห่มี�ะสิ่มี ท้ัี่งน้ี ทีุ่กขั�อร้�องเร้ียั่น 
ตลิอดจนขั�อม้ีลิขัองผู้้�ร้�องเร้ยีั่น ห่ร้อืพื่ยั่�นที่ี�เกี�ยั่วขั�องจะถก้ป็ดิเป็น็คว�มีลิบั แลิะได�ร้บัคว�มีคุ�มีคร้อง 
เพื่่�อไมี่ให่�ถ้กก�ร้กลิั�นแกลิ�งท้ัี่งในร้ะห่ว่�งก�ร้สิ่อบสิ่วนแลิะภั�ยั่ห่ลิังก�ร้สิ่อบสิ่วน
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นโยั่บ�ยั่แลิะแนวที่�งก�ร้ป็ฏิิบัติในก�ร้ต่อต��นทุี่จร้ิตคอร้์ร้ัป็ชีัน

ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
สิ่�ร้บัญ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ
ธุร้กิจ

นโยั่บ�ยั่ต่อต��นก�ร้ทุี่จร้ิตคอร้์รั้ป็ชัีน 
กลิุ่มีบร้ิษัที่ โกลิบอลิกร้ีนเคมีิคอลิ
นโยั่บ�ยั่

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) มีวัตถุประสงค์และ 
มุง่ม่ันท่ีจะท�าธุุรกจิโดยใหค้วามส�าคญักบัการตอ่ตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั และมุง่ม่ันท่ีจะปฏบิตัติามกฎหมาย
ว่าด้วย การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption) การให้หร่อรับสินบน  
(Bribery) ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังในประเทศและต่างประเทศ หร่อเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาคเอกชน 
ตลอดจนสนับสนุนและสง่เสรมิใหบ้คุลากรทุกระดับมีจติส�านึกในการตอ่ตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัทกุรปูแบบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ให้มีการจัดท�านโยบายน้ีขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) ของกลุ่มบริษัทฯ เพ่่อให้ม่ันใจว่า กลุ่มบริษัทฯ  
มีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับนโยบายที่ก�าหนดไว้ ตลอดจนเพ่่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน  
ลกูจา้ง ตลอดจนบคุคลใดๆ ท่ีกระท�าการเพ่อ่ประโยชนข์องกลุม่บรษิทัฯ ยดึถอืนโยบายน้ีเปน็บรรทดัฐาน
ในการปฏิบัติงาน และถือว่าการกระท�าใด ๆ ท่ีไม่เป็นตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องได้รับโทษ 
ทางวินัยและตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

นิยั่�มี

ก�ร้ทุี่จร้ิต หมายถึง การกระท�าใด ๆ เพ่่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับ
ตนเองหร่อผู้อื่น โดยหมายรวมถึง การยักยอก การตกแต่งบัญชี และการคอร์รัปชัน 

คอร้์ร้ัป็ชีัน หมายถึง การกระท�าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอ การให้ค�าม่ันสัญญา การขอ การเรียกร้อง  
การให้หร่อรับทรัพย์สินหร่อผลประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหร่อบุคคลอื่นใดท่ีท�าธุุรกิจ 
กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหร่อทางอ้อม เพ่่อให้บุคคลดังกล่าวปฎิบัติหร่อละเว้นการปฎิบัติหน้าท่ี  
หร่อเพ่่อให้ ได้มาหร่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุุรกิจ ยกเว้นกรณีท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธุรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หร่อจารีตทางการค้าให้กระท�าได้

ก�ร้ให่�ห่ร้ือร้ับขัองขัวัญ หมายถึง การให้หร่อรับเงิน สิ่งของ ค่าตอบแทน หร่อผลประโยชน์ใดๆ

ก�ร้เลิี้ยั่งร้ับร้อง แลิะก�ร้บร้ิก�ร้ต�อนร้ับ หมายถึง การใช้จ่ายส�าหรับเลี้ยงรับรองทางธุุรกิจ อาทิ  
การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเคร่่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบกีฬา และการใช้จ่ายใด ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการปฏิบัติทางธุุรกิจ หร่อเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุุรกิจ
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ก�ร้บร้ิจ�คแลิะก�ร้สิ่นับสิ่นุน หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ หร่อบริการ  
แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนหร่อขอบริจาค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่่อจัดท�าสาธุารณประโยชน์แก่สังคม  
หร่อเพ่่อส่งเสริมธุุรกิจและภาพลักษณ์ท่ีดีของกลุ่มบริษัทฯ

ก�ร้ชี่วยั่เห่ลิ่อที่�งก�ร้เมีือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธุิหร่อผลประโยชน์อ่ืนใด  
เพ่่อเป็นการช่วยเหลือ หร่อสนับสนุน หร่อเพ่่อประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หร่อ
บุคคลท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหร่อทางอ้อม

คว�มีขััดแยั่�งที่�งผู้ลิป็ร้ะโยั่ชีน์ หมายถึง การกระท�าใด ๆ ท่ีจะท�าให้ตนมีส่วนได้เสียหร่อขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ท่ีเก่ียวข้องทางการค้าของกลุ่มบริษัทฯ  
หร่อจากการใช้โอกาสหร่อข้อมูลท่ีได้รับรู้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและการ 
ท�าธุุรกิจท่ีแข่งขันกับกลุ่มบริษัทฯ หร่อการท�างานอื่นนอกเหนือจากงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งส่งผล 
กระทบต่องานในหน้าท่ี

ค่�อำ�นวยั่คว�มีสิ่ะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ�านวนเล็กน้อยท่ีจ่ายแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างไม่เป็น
ทางการ และเปน็การใหเ้พยีงเพ่อ่ใหม่ั้นใจวา่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะด�าเนนิการตามกระบวนการหรอ่เปน็การ
กระตุ้นให้ด�าเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการน้ันไม่ต้องอาศัยดุลพ่นิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และเป็นการ
กระท�าอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ัน รวมท้ังเป็นสิทธุิท่ีนิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมาย 
อยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธุารณะ เป็นต้น

พื่นักง�นรั้ฐ หมายถึง ผู้ด�ารงต�าแหน่งการเมือง ข้าราชการหร่อพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต�าแหน่งหร่อ
เงินเดือนประจ�า พนักงานหร่อบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหร่อหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องท่ี และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หร่อหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหร่อคณะบุคคลซึ่งใช้อ�านาจหร่อได้รับมอบหมายให้ใช้อ�านาจทาง 
การปกครองของรัฐในการด�าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดต้ังขึ้นในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หร่อกิจการอื่นของรัฐ

ผู้้�เกี�ยั่วขั�อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

บร้ิษัที่ฯ หมายถึง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

กลิุม่ีบริ้ษทัี่ โกลิบอลิกรี้นเคมิีคอลิ หมายถึง บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
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นโยั่บ�ยั่แลิะแนวที่�งก�ร้ป็ฏิิบัติในก�ร้ต่อต��นทุี่จร้ิตคอร้์ร้ัป็ชีัน

ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
สิ่�ร้บัญ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ
ธุร้กิจ

ห่ลิักก�ร้

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลใด ๆ  ท่ีกระท�าการเพ่่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ  
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบว่าด้วยเร่่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจน 
คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุุรกิจ นโยบาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และแนวทาง 
ท่ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความโปร่งใส ไม่กระท�าการใด ๆ ท่ีเป็นการ 
แสดงถงึเจตนาวา่เปน็การทจุรติคอรร์ปัชนั และหา้มไมใ่หเ้รยีกรอ้ง ด�าเนนิการ หรอ่ยอมรบัการคอรร์ปัชนั  
เพ่อ่ประโยชนต์อ่ตนเองหรอ่ผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมท้ังเพ่อ่นและคนรูจ้กั และพรอ้มรบัการตรวจสอบการปฏบิตัิ
หน้าท่ีจากผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบหร่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตลอดเวลา ท้ังน้ี บริษัทย่อยสามารถพ่จารณา
น�านโยบายและมาตรการด�าเนินการของบริษัทฯ ไปประยุกต์ใช้ ได้ตามความเหมาะสม

แนวป็ฏิิบัติ / มี�ตร้ก�ร้ดำ�เนินก�ร้ขัองบร้ิษัที่ฯ

1. บริษัทฯ แต่งต้ังคณะท�างานส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนั เพ่่อท�าหน้าท่ีด�าเนินการ 
ให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิุภาพ ตามท่ี
บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 
(Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) 

2. บริษัทฯ มีกระบวนการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน  
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี เพ่่อเป็นการวัดประสิทธุิผล ปรับปรุง 
และพัฒนามาตรการให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3. บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ท้ังดา้นการปฏบิตังิาน (Operational Control) ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environment Control) 
และด้านการเงิน การบัญชี และการเก็บรักษาเอกสาร (Financial Control)
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4. บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในเกีย่วกับข้ันตอนการบันทกึรายงาน
ทางการเงิน กระบวนการท�าบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล รวมท้ังมีข้ันตอนการรายงาน
ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบภายในอย่างเร่งด่วน ต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

5. บริษัทฯ มีความเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงิน  
ทรัพยากร หร่อทรัพย์สินอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหร่อทางอ้อมแก่นักการเมือง หร่อ
พรรคการเมือง หร่อกลุ่มพลังทางการเมืองใด ๆ เพ่่อผลประโยชน์ของนักการเมือง หร่อ
พรรคการเมือง หร่อกลุ่มพลังทางการเมืองน้ัน ๆ

6. บริษัทฯ ไม่มีโยบายจ่ายเงินค่าอ�านวยความสะดวกในรูปแบบใด ๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
โดยจะไม่ด�าเนินการใด ๆ และไม่ยอมรับการกระท�าใด ๆ เพ่่อแลกกับการอ�านวยความสะดวก
ในการด�าเนินธุุรกิจ

7. บริษัทฯ มีการก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดจ้างพนักงานรัฐอย่างเหมาะสม ชัดเจน  
เพ่่อป้องกันไม่ให้กระบวนการดังกล่าวเป็นการตอบแทนการได้มาซ่ึงผลประโยชน์ ใด ๆ  
รวมท้ังมีมาตรการการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการจ้างพนักงานรัฐให้สาธุารณชนทราบ  
เพ่่อความโปร่งใส 

8. บริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการบริหารบุคคล ด้านการสรรหาหร่อคัดเลือกบุคลากร  
การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนต�าแหน่ง ท่ีสะท้อนความมุ่งม่ัน 
ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

9. บริษัทฯ จะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หร่อให้ผลทางลบต่อบุคลากรท่ีปฏิเสธุการทุจริต 
และคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระท�าน้ันจะท�าให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุุรกิจ โดยมี
กระบวนการสื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจน

10. บริษัทฯ จัดให้มีการฝ่ึกอบรมมาตรการและความรู ้เก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชันแก ่
บุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง
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นโยั่บ�ยั่แลิะแนวที่�งก�ร้ป็ฏิิบัติในก�ร้ต่อต��นทุี่จร้ิตคอร้์ร้ัป็ชีัน

ก�ร้กำ�กับด้แลิกิจก�ร้ที่�ดี
สิ่�ร้บัญ

จร้ร้ยั่�บร้ร้ณ
ธุร้กิจ

บที่ลิงโที่ษ

1. บริษัทฯ ก�าหนดบทลงโทษกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 
ตอ่ตา้นการทจุรติคอร์รปัชนั ซึง่มาตรการลงโทษโดยการใหอ้อกจากต�าแหนง่ส�าหรบักรรมการ  
หร่อการลงโทษตามข้อก�าหนดว่าด้วย การด�าเนินการทางวินัยส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน 
และด�าเนินการตามกฎหมาย กฎ หร่อระเบียบ รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท�าความผิดดังกล่าว

2. กรณีผู้ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ หร่อลูกค้า คู ่ค้า พันธุมิตรทางธุุรกิจ ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัทฯ อาจพ่จารณายกเลิกการท�าธุุรกรรม
ใด ๆ กับผู้เก่ียวข้อง หร่อ ลูกค้า คู่ค้า พันธุมิตรทางธุุรกิจดังกล่าว 

11. บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฎิบัติไปยังบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทอื่นท่ีบริษัทฯ มีอ�านาจควบคุม ลูกค้า คู่ค้า พันธุมิตรทางธุุรกิจ และผู้มีส่วน
ได้เสีย รวมทั้งสาธุารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่่อทราบและน�ามาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฎิบัติ

12. บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เร่่อง การรับ-ให้ของขวัญ  
การเลี้ยง หร่อประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ของกลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล 
เพ่่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทาง และสามารถปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

13. การด�าเนินการตามนโยบายน้ี ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้ในคู่มือการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุุรกิจ รวมถึง ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อก�าหนด และ
แนวทางท่ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้

14. บริษัทฯ ทบทวนนโยบายฉบับน้ีอย่างสม�่าเสมอทุก 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการเตรียมการเพ่่อ
ขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) 
หร่อตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่่อพ่จารณาอนุมัติ
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กลุ�มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล

Business Code of Conduct

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� อาคารเอ ชั้น 4 ถนนว�ภาวดีรังส�ต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท� : +66 (0) 2558-7300
โทรสาร : +66 (0) 2558-7301

จ
ร

ร
ย

าบ
ร

ร
ณ

ธ
ุร

ก
ิจ


