สารบัญ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
หลักการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ความสำ�คัญของการจัดให้มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณธุรกิจ
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

07
09
10
11
12

1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2. การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน
3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
5. การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน /
การบริหารความเสี่ยง และรายงานทางบัญชี / การเงิน
6. การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
7. การจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
8. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
9. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง
10. จรรยาบรรณของพนักงาน
11. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
12. การรับแจ้งเหตุ / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ /
ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บริษัทฯ และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส

12
12
13
13
14
14
15
15
15
16
16
16

13. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

17
17
17
17
17
18
18
18
18
18

14. การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
15. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
16. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

19
19

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของผู้ผลิต /
จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และการบริการ
แนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
นิยามและคำ�จำ�กัดความ

20
21
22
23

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อลูกค้า
การปฏิบัติต่อคู่ค้า
การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
การปฏิบัติต่อภาครัฐ
การปฏิบัติต่อพนักงาน
การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
การให้ความสำ�คัญต่อคุณภาพ ความมั่นคง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

19

25
28

นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม
ให้บริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่ เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ในการด�ำเนินธุรกิจ มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่าง
มีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่
ผู้ถือหุ้น และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนร่วมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการมาตรฐานสากลให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อันได้แก่ การค�ำนึงถึง
สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความส�ำคัญกับ
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
(2) คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะน�ำหลักส�ำคัญในการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี คือ Creation of long-term value, Responsibility, Equitable
treatment, Accountability, Transparency และ Ethics (C R E A T E) มาใช้เป็น
แนวทางในการด�ำเนินงาน ตลอดจนเคร่งครัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน
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(3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบาทส�ำคัญในการ
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานทีส่ �ำคัญ มีระบบการติดตาม / วัดผล
การด�ำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระและ
รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร จะเป็นผู้น�ำในด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่าง
ในการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค
และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อย่างครบถ้วนและยั่งยืน

8

จรรยาบรรณธุรกิจ

หลักการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีจรรยาบรรณ
ด้วยเจตนารมณ์กลุม่ บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล ในอันทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ขึ้น โดยเป็นการประมวลนโยบาย
การดูแลรับผิดชอบและการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนหลักการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ
ที่เป็นมาตรฐานสากล และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ
ในทุกประเทศทีไ่ ด้เข้าไปลงทุน ได้รบั ทราบแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ทีก่ �ำหนดไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณ
ธุรกิจนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุถึงเป้าหมายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสะท้อน
คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้ผู้ร่วมด�ำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และยึดมั่นในหลักการเดียวกัน เพื่อการเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

9

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและ
กระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้ถือหุ้น
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน น�ำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น และยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ( C R E A T E )

C

REATION OF
มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
LONG-TERM VALUE ให้กับองค์กรในระยะยาว

RESPONSIBILITY

มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ที่เพียงพอด้วยความทุ่มเท

E

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

QUITABLE
TREATMENT

A

CCOUNT
ABILITY

มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ /
การกระท�ำของตนเอง โดยสามารถชี้แจง
และอธิบายการตัดสินใจ / การกระท�ำนั้นได้

RANSPARENCY

มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และ
มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และผ่านช่องทางที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน

THICS

มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

T
E
10
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ความส�ำคัญของการจัดให้มี
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เสริมสร้างระบบบริหารจัดการ
ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำ�หนดของหน่วยงาน
ราชการ และมีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล
ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน
ป้องกัน และขจัดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

เป็นเครื่องมือการวัดผล
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ
และตรวจสอบการทำ�งานต่างๆ
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำ�เนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน
สาธารณชน ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้น
ของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียม
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง

สร้างกรอบความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
และผู้บริหาร ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพัน
เพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้อำ�นาจ
ภายในขอบเขตที่กำ�หนด
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กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ให้ความส�ำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ในทุกทีท่ เี่ ข้าไปด�ำเนินธุรกิจ พนักงานของกลุม่ บริษทั ฯ จึงต้อง
เคารพกฎหมาย ไม่ฝา่ ฝืน และประพฤติปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามระเบียบ ค�ำสัง่ ประกาศ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด และกฎระเบียบต่างๆ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้กับกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล อีกทั้งต้องรับรู้
และเข้าใจถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงศึกษาท�ำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของประเทศที่เข้าไปลงทุน ด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนั้นๆ

2. การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส�ำคัญ และมีจิตส�ำนึก
ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต คอร์รปั ชัน (Fraud and Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) ต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับมีจติ ส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ
โดยให้มรี ะบบการควบคุมภายในเพือ่ ป้องกันการทุจริต ต่อการด�ำเนินการใดๆ ทีอ่ าจมีความเสีย่ ง
ต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการฟอกเงิน เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ ถูกใช้เป็นช่องทาง
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หรือเครื่องมือในการยักยอก ถ่ายเท หรือปกปิดอ�ำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนผู้ร่วมด�ำเนินธุรกิจกับ
บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ ระมัดระวัง และต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
นอกจากนี้ หากพบเห็นหรือทราบถึง การกระท�ำที่เข้าข่ายการทุจ ริตและคอร์รัปชัน
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย โดยแจ้งให้บุคคลผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบได้ทราบ หรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Channel)
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ด้วย

3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุม่ บริษทั ฯ ถือเป็นนโยบายส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจทีค่ �ำนึงถึงประโยชน์ของกลุม่ บริษทั ฯ
และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม จึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้ยดึ ถือเป็นหน้าทีข่ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคลากร
ทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย
หรือเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะ
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือท�ำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง ในกรณี
ทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย่ งรายการดังกล่าวได้ หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบจะเข้าไปดูแลการท�ำรายการนัน้ ๆ
ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ

4. การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงถือเป็นนโยบายที่ส�ำคัญในการด�ำเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคา
หลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจและถือเป็น
ข้อมูลลับของกลุม่ บริษทั ฯ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อกลุม่ บริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่
มีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับของกลุม่ บริษทั ฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่น�ำ
ข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือน�ำข้อมูลภายในไปใช้
แสวงหาก�ำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
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เสียประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่น�ำข้อมูลของลูกค้า / คู่ค้า หรือข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้อื่นไปเปิดเผย หรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือไปจากที่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของหรือผู้มีอ�ำนาจ

5. การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน / การบริหารความเสี่ยง
และรายงานทางบัญชี / การเงิน

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้บรรลุผลส�ำเร็จดังกล่าว จึงก�ำหนดเป็นนโยบาย
ให้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของกลุม่ บริษทั ฯ รวมทัง้ มีระบบการติดตามและประเมินผลทีด่ ี มีการสอบทาน
ระบบงานอย่างสม�่ำเสมอ และมีการจัดท�ำรายงานทางบัญชีและการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน
น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด เป็นส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
มีความเชื่อมั่นต่อกลุ่มบริษัทฯ

6. การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก�ำหนดนโยบายงดรับและให้ของขวัญ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด ซึง่ หมายความรวมถึง การเลีย้ ง หรือรับเลีย้ ง การเข้าร่วมกิจกรรม
การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการเดินทางที่ได้รับจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ให้การด�ำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน และก่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีในการ
ปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ บุคลากรของกลุม่ บริษทั ฯ ทุกคนพึงหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีอ่ าจท�ำให้มผี ลต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความล�ำเอียงหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันต่อกลุ่มบริษัทฯ
โดยงดรับของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด ในทุกกรณี และมีหน้าทีแ่ จ้งให้บคุ คลภายนอก
ทราบถึงนโยบายงดรับและให้ของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง
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7. การจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

การจัดหาเป็นกระบวนการส�ำคัญเพื่อก�ำหนดค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้าและบริการ
ที่กลุ่มบริษัทฯ จะน�ำมาใช้ในการด�ำเนินกิจการ จึงจ�ำเป็นต้องมีขั้นตอนด�ำเนินการที่ให้ประโยชน์
สูงสุดแก่กลุม่ บริษทั ฯ ด้วยความเป็นธรรมสมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบและอธิบายได้
นอกจากนี้ ยังต้องให้ความส�ำคัญกับคู่ค้าที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน และเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ในการท�ำงานที่ดีกับคู่ค้าบนพื้นฐานของการให้เกียรติและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

8. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ทรัพย์สนิ ทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร เป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยส่งเสริม
การด�ำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
พนักงานทุกคน ที่จะต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย ค�ำสั่ง และมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทฯ
ก�ำหนด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยไม่ละเมิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยและ
พัฒนา หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใด
ตลอดจนรับผิดชอบในการป้องกันระบบสารสนเทศของกลุม่ บริษทั ฯ ทีอ่ ยูใ่ นความครอบครอง
ไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยสารสนเทศที่มีความส�ำคัญทางธุรกิจ
ต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง และไม่น�ำระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ไปใช้ ในทางมิชอบ ท�ำให้เกิด
ความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน หรือส่งผลกระทบในแง่ลบต่อกลุ่มบริษัทฯ และผู้อื่น
รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย

9. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง

กลุม่ บริษทั ฯ มีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่ฝกั ใฝ่การเมือง
และมีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด ไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงิน
ทรัพยากร หรือทรัพย์สนิ อืน่ ใด ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นกั การเมือง หรือพรรคการเมือง
หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใดๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการกระท�ำ ยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้สิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญ

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
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10. จรรยาบรรณของพนักงาน

จรรยาบรรณในการปฏิบตั ติ นของพนักงานเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั คิ วบคูไ่ ปกับ
ข้อบังคับการท�ำงาน กฎ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง และประกาศของกลุ่มบริษัทฯ โดยมุ่งหวัง
ให้พนักงานทุกคนพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานเป็นทีม สร้างความพึงพอใจให้กับ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและความซือ่ สัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ หากพบว่ามีการละเมิด
ต่อหลักการที่ก�ำหนดขึ้นนี้ และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมแล้วปรากฏว่าเป็นจริง พนักงาน
จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามข้อก�ำหนดของบริษัทฯ และ / หรือโทษตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

11. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล

กลุม่ บริษทั ฯ สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทัง้ ในระดับประเทศและระดับ
สากล โดยก�ำหนดให้มีนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับให้
ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ชาติก�ำเนิดหรือสังคม ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ลักษณะหรือ
รูปลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง ทรัพย์สนิ หรือสถานะอืน่ ใด หรือความพิการ
ใดๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องต่อการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ หมัน่ ตรวจตราดูแลการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ
และเน้นย�้ำให้ผู้ร่วมด�ำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่ใช้แรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย ด้วยการยอมรับหลักปฏิบตั ทิ เี่ ป็นประโยชน์
ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และตระหนักถึงข้อจ�ำกัด
ของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน รวมถึงให้ความส�ำคัญกับ
การร่วมธุรกิจกับลูกค้าหรือคู่ค้าที่เคารพหลักการดังกล่าว

12. การรับแจ้งเหตุ / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ช่องทางการแจ้งเบาะแส
ทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ฯ และการคุม้ ครองสิทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส

กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
ได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ
จะชีแ้ จงข้อเท็จจริงในเบือ้ งต้นและแนวทางการจัดการหรือแนวทางการด�ำเนินงานในเรือ่ งดังกล่าว
ให้ผู้ร้องเรียนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พบการประพฤติที่ไม่
เหมาะสม ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือนโยบายการก�ำกับ
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การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือพบว่ามีการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือ
ข้อบังคับของกลุม่ บริษทั ฯ ของบุคคล หรือเหตุการณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุม่ บริษทั ฯ
ตามช่องทางทีไ่ ด้ระบุไว้ในนโยบายการรับเรือ่ งร้องเรียน โดยกลุม่ บริษทั ฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าว
ไว้เป็นความลับและจะปกป้องผู้ร้องเรียนที่อยู่บนหลักสุจริต

13. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ย่อมเกีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้เสียหลายกลุม่ ตัง้ แต่ผถู้ อื หุน้
ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงได้ก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มดังนี้
13.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานของตน และมุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
13.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า
มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
13.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า
ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและความซือ่ สัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ ไม่เรียกร้องและไม่รบั
ของขวัญ ทรัพย์สนิ การสนับสนุน หรือประโยชน์อื่นใดจากคูค่ า้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
รักษาผลประโยชน์รว่ มกับคูค่ า้ โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกติกาทีก่ �ำหนดร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ให้เกิดการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะร่วมป้องกันและต่อต้านการกระท�ำทีส่ อ่ ไปในทางทุจริต
13.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เกี่ยวกับหลักปฏิบัตกิ ารแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
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13.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ รวมถึง
การช�ำระคืนตามก�ำหนดเวลา
13.6 การปฏิบัติต่อภาครัฐ
ให้ความส�ำคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ จึงได้
ก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ด�ำเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระท�ำที่ไม่เหมาะสม
13.7 การปฏิบัติต่อพนักงาน
มุง่ มัน่ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ
การท�ำงาน ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และ
ความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ก�ำหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้วยตระหนัก
ว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยส�ำคัญ และมีคุณค่าน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ ความก้าวหน้า
และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
13.8 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและ
ในระดับประเทศ แบ่งปันผลก�ำไรส่วนหนึ่ง เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม
ค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่ม
ก่อสร้างโรงงาน การเลือกใช้เทคโนโลยี ตลอดถึงกระบวนการผลิต และกระบวนการก�ำจัด
ของเสีย รวมถึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
13.9 การให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม และความต่อเนือ่ งทางธุรกิจในการปฏิบตั งิ านด้วยมาตรฐานอย่าง
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ต่อเนื่อง ก�ำหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

14. การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั หิ รือ
เอาเปรียบ โดยก�ำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าทั้งในและ
ต่างประเทศทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ เข้าด�ำเนินธุรกิจ อันหมายความรวมถึง กฎหมาย กฎ และระเบียบใดๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า พึงใช้ความระมัดระวังและปฏิบตั ติ ามแนวทางทีบ่ ริษทั ฯ
ก�ำหนดไว้ โดยไม่กระท�ำพฤติกรรมใดๆ ทีเ่ ป็นการปฏิบตั ทิ างการค้าทีไ่ ม่เป็นธรรม (Unfair Trade
Practices) รวมถึงไม่กระท�ำใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดข้อจ�ำกัดด้านการแข่งขันและส่งผลกระทบ
ร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจและผู้บริโภค

15. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครือ่ งมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยให้ความส�ำคัญต่อการสอดส่องดูแล และให้เบาะแส
แก่เจ้าหน้าทีเ่ มือ่ ทราบถึงการกระท�ำทีไ่ ม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มกี ารบันทึกรายการ
และข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สนิ ต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายภายในประเทศ
และระหว่างประเทศก�ำหนด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินทีก่ �ำหนดไว้
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

16. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหาย
จากการละเมิดสิทธิ

กลุม่ บริษทั ฯ มีแนวทางคุม้ ครองสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิอนั เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ โดยจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ตำ�่ กว่า
อัตราที่กฎหมายก�ำหนด

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
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การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยหรือประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทีไ่ ม่ได้
ก�ำหนดไว้ ขอให้ใช้ดลุ ยพินจิ เบือ้ งต้นโดยการตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับการกระท�ำนัน้ กับตนเองก่อนยุติ
การด�ำเนินการดังนี้

1

การกระทำ�นั้น
ขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่

4

การกระทำ�นั้น
ทำ�ให้เกิดความ
เสื่อมเสียชื่อเสียง
และภาพลักษณ์
ของกลุ่มบริษัทฯ
หรือไม่

2

การกระทำ�นั้น
ขัดต่อนโยบาย
และวัฒนธรรม
องค์กรของกลุ่ม
บริษัทฯ หรือไม่

5

3

การกระทำ�นั้น
เป็นที่ยอมรับและ
สามารถเปิดเผย
ต่อสังคมได้ หรือไม่
... หรือไม่ ?

การกระทำ�นั้น
ส่งผลเสียต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ของกลุ่มบริษัทฯ
อย่างร้ายแรง
หรือไม่

หรือสอบถามผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นซึ่งมีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำในขั้นต้น หรือสอบถาม
โดยตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
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การรับข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ
ด้วย บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) คาดหมายให้พนักงานของกลุม่ บริษทั ฯ
ทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแลเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
โดยสนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้ หรืออาจขอค�ำปรึกษาจากสายงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
ก�ำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท โดยข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะถือเป็นข้อมูลความลับ
นอกจากนี้ พนักงานของกลุม่ บริษทั ฯ สามารถส่งข้อร้องเรียนเมือ่ พบพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ไปยังช่องทางการรับข้อร้องเรียนตามขัน้ ตอนทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดไว้ เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการตรวจสอบ
และพิจารณา
ทุกข้อร้องเรียนทีม่ หี ลักฐานชัดเจนจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่
รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีการก�ำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้
ทุกข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อมูลของผู้ร้องเรียน หรือพยานที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดเป็นความลับ
และได้รับความคุ้มครอง เพื่อไม่ให้ถูกการกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลัง
การสอบสวน

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
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จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
แนวปฏิบัติที่ดี
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นมืออาชีพ
2. เปิดเผยข้อมูลที่จ�ำเป็นอย่างครบถ้วน โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความ
เท่าเทียมกัน ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
3. เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. รักษาความลับของบริษัทฯ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
5. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงาน
6. ไม่พบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ 14 วัน (ปฏิทิน) ก่อนวันประกาศผลประกอบการ
7. ห้ามผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
14 วัน (ปฏิทนิ ) ก่อนวันประกาศผลประกอบการจนถึง 1 วัน (ปฏิทนิ ) หลังวันประกาศ
ผลประกอบการ
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จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของผูผ้ ลิต /
จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และการบริการ
แนวปฏิบัติที่ดี
1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
1.1 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
และมีการปฏิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็นธรรม ตามมาตรฐานสากล และ
กฎหมาย
1.2 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องด�ำเนินธุรกิจโดยปราศจาก
การใช้แรงงานบังคับ และจะต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ
1.3 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องด�ำเนินธุรกิจโดยปราศจาก
การใช้แรงงานเด็ก และต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานเด็กหรือเยาวชนทีบ่ งั คับใช้
1.4 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องด�ำเนินธุรกิจโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานด้วยเงื่อนไขของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ
ความพิการ ฯลฯ
2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
2.1 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ควรมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่น
ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
2.3 ในระบบการผลิตของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องมั่นใจว่า
มีการติดตัง้ ระบบก�ำจัดและจัดการของเสีย การปล่อยมลพิษทางอากาศและการ
ระบายน�้ำทิ้งที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ
2.4 ผูผ้ ลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดบิ และบริการ จะต้องจัดหาสถานทีท่ �ำงานทีป่ ลอดภัย
และมีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของตน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
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3. จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย
3.1 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องด�ำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3.2 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องด�ำเนินธุรกิจโดยปราศจาก
การให้สินบนหรือการทุจริตในทุกรูปแบบ
3.3 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องด�ำเนินธุรกิจด้วยการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ต้องมีการจัดการบันทึกทางธุรกิจ
และบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับการท�ำธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทีจ่ ะจัดส่ง
ให้ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ
3.5 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องปกป้องข้อมูลความลับของ
บริษัทฯ
ในกรณีผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ปฏิบัติขัดต่อจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจดังกล่าวขัน้ ต้น บริษทั ฯ อาจพิจารณาออกจดหมายแจ้งเตือน และขอสงวนสิทธิในการระงับ
หรือยกเลิกการท�ำธุรกรรมตามดุลพินจิ ของบริษทั ฯ และผูผ้ ลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดบิ และบริการ
ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ ได้
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แนวทางการปฏิบัติในการต่อต้าน
การทุจริต คอร์รัปชัน
นโยบาย
กลุม่ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (Fraud and Corruption) การให้
หรือรับสินบน (Bribery) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส�ำนึกในการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ ให้มีการจัดท�ำแนวปฏิบัตินี้ขึ้น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance and Business
Code of Conduct) ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
นโยบายทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ ตลอดจนเพือ่ ให้บคุ ลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบตั งิ าน
และถือว่าการกระท�ำใดๆ ทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้องและไม่เป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับโทษทางวินัยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักการและแนวทางการปฏิบัติของพนักงาน
1. บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบว่าด้วยเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้
โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
2. ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีข่ องตนด้วยความโปร่งใส ไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงถึง
เจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รปั ชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผทู้ มี่ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้
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มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมรับการตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่จากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายการทุจริต คอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่ โดยถือเป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคล
ทีร่ บั ผิดชอบได้ทราบ หรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower
Channel) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4. ในการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต คอร์รัปชัน บุคลากร
ทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
ด้วยความระมัดระวัง
4.1 การให้หรือรับของขวัญ ของก�ำนัล การเลีย้ งรับรอง และค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ก�ำหนดไว้ ในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ
4.2 การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระท�ำในนามบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม
แก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กร
ที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอน
ตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจน
มีการติดตามและตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถกู น�ำไปใช้เพือ่ เป็น
ข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุ หรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือ
โครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม โดยการให้การ
สนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
และบริษัทในกลุ่ม และต้องด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง
การติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคล
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไม่ว่า
ในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้อง
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.5 นโยบายเป็นกลางทางการเมืองของบริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีสิทธิ
และเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด�ำเนินการ หรือ
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ด�ำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงไม่น�ำทรัพยากรใดๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่
ไปใช้เพือ่ ด�ำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ สูญเสีย
ความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและ
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
มาตรการ / แนวทางด�ำเนินงานของบริษัทฯ
1. กลุ่มบริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เห็นความส�ำคัญและมีจิตส�ำนึกในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน
2. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต�ำแหน่ง
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน
โดยก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารท�ำความเข้าใจกับพนักงาน
ผู้ ใต้บังคับบัญชา เพื่อน�ำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแส
หรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระท�ำ  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือ
ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต คอร์รัปชันตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย
การรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
4. ผูท้ กี่ ระท�ำการทุจริต คอร์รปั ชัน ถือเป็นการกระท�ำผิดตามข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงาน
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส�ำหรับพนักงาน ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั
ที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนั้นผิดกฎหมายด้วย
5. บริษัทฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการด�ำเนินธุรกิจ
ในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยให้ตดิ ต่อหรือสอบถามได้ที่ หน่วยงานก�ำกับองค์กรและเลขานุการบริษทั
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) E-mail: corporategovernance@pttgcgroup.com
หรือ corporatecompliance@pttgcgroup.com
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นิยามและค�ำจ�ำกัดความ
บริษัทฯ หมายถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย หมายถึง
(ก) บริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทนั้น
(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ค) บริษทั ทีถ่ กู ถือหุน้ ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริม่ จากการถือหุน้ ของบริษทั ตาม (ข) ในบริษทั
ที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจ�ำนวนเกินกว่าร้อยละ
ห้าสิบของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
(ง) บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
(จ) บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ�ำนาจควบคุมในเรื่องการ
ก�ำหนดนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์
จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทนั้น
การถือหุ้นของบริษัทฯ หรือของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นับรวมหุ้น
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือกลุ่มบริษัทฯ หมายถึง บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัทในกลุ่ม หมายถึง บริษัทย่อยของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทฯ หมายถึง กรรมการของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย
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พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย
จรรยาบรรณธุรกิจ หมายถึง แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นมาตรฐานในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ และสะท้อนถึงคุณค่า / วัฒนธรรมขององค์กร
ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

นิยาม / ค�ำจ�ำกัดความที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การด�ำเนินกิจกรรม หรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจ
มีความต้องการส่วนตัวหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง หมายถึง บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร บุตรบุญธรรม พีน่ อ้ ง คูส่ มรสของบุตร
และของบุตรบุญธรรม
ตัวอย่างรูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประโยชน์สว่ นตน / บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่
1) การท�ำธุรกิจ / ให้บริการใดๆ กับกลุ่มบริษัทฯ เช่น
• ซื้อหรือขายสินค้า / ให้หรือรับบริการ
• ให้เช่า / เช่าสินทรัพย์ ทรัพย์สิน
• การเข้าท�ำธุรกรรมใดๆ รวมถึงการให้บริการในเชิงวิชาชีพหรือการให้ค�ำปรึกษา
และได้รับค่าตอบแทน ให้กับกลุ่มบริษัทฯ
• เข้าร่วมเสนอราคา / ประกวดราคา / ประมูล

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

29

•
•

มีส่วนได้เสียในสัญญาทางการค้าที่ท�ำกับกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร / ถือหุ้นในธุรกิจที่ท�ำธุรกิจใดๆ กับกลุ่ม
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

2) การประกอบธุรกิจแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เช่น
• ประกอบธุ ร กิ จ / ตั้ ง บริ ษั ท หรื อ นิ ติ บุ ค คลด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกั บ
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร / ถือหุ้นในธุรกิจประเภทเดียวกับ
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

นิยาม / ค�ำจ�ำกัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology
หรือ ICT) หมายถึง การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสือ่ สารโทรคมนาคมทีค่ รอบคลุม
ระบบสื่อสาร อันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ เครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ กับระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และบริการสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
จ�ำนวนมากที่เชื่อมโยงติดต่อกันและใช้ร่วมกันได้

นิยาม / ค�ำจ�ำกัดความในแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

การทุจริต คอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในต�ำแหน่งหน้าที่
หรือการใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน
การน�ำเสนอหรือการให้ค�ำมั่นว่าจะให้ การขอหรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ
สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม
ไม่วา่ ในประเทศหรือต่างประเทศ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประโยชน์อนั มิควรได้ ทัง้ ต่อองค์กร ตนเอง หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์
อืน่ ใด เพือ่ เป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือเพือ่ ประโยชน์อนื่ ใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง
หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง / ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
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