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คู่ค้า
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้า  
ด้วยสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม

เป็นผู้นำาในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล 

เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

ผู้ถือหุ้น
ส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ด้วยการบริหารผลประกอบการที่เป็นเลิศ อย่างน่าเชื่อถือ

สังคม
ผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ในการดำาเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บุคลากร
สร้างองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู ้
ด้วยบรรยากาศการทำางานที่เป็นสุขควบคู่กับการเร่งพัฒนา 
บุคลากรให้มีศักยภาพ พร้อมรับกับความท้าทายใหม่ๆ  
รวมทั้งทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 
อย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

วิสัยทัศน์



ค่านิยม

Customer   Focus Customer   Focus 
มุ่งเน้นลูกค้ามุ่งเน้นลูกค้า

Performance Performance 
ExcellenceExcellence
มุ่งสู่ความเป็นเลิศมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 Innovation Innovation
สร้างนวัตกรรมสร้างนวัตกรรม

Responsibility Responsibility 
for  Societyfor  Society
รับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสังคม

Integrity  &  EthicsIntegrity  &  Ethics
สร้างพลังความดีสร้างพลังความดี

Trust  &  RespectTrust  &  Respect
เชื่อมั่นและเคารพเชื่อมั่นและเคารพ
กันและกันกันและกัน

Keep

Global MindsetGlobal Mindset
ยึดถือมุมมอง ยึดถือมุมมอง 
ที่เป็นสากล ที่เป็นสากล 

SynergySynergy
สร้างพลังร่วมสร้างพลังร่วม
อันยิ่งใหญ่อันยิ่งใหญ่
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บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	ยึดมั่นในการ

ดำาเนินธรุกจิด้วยความรับผิดชอบ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และเป็นธรรม	

มีจรรยาบรรณและคำานึงถงึผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย	ตามหลักการกำากบั

ดูแลกิจการที่ดี	 ด้วยเล็งเห็นว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีน้ัน	 จะช่วย 

ส่งเสริมให้บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม	 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

ทัง้ในการดำาเนินธรุกจิและการบริหารจดัการ	ตลอดจนสร้างความเช่ือม่ัน

และการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร	 สังคม	 และประเทศชาติ	

เพ่ือบรรลุถึงวิสัยทัศน์	 “เป็นผู้นำาในธุรกิจเคมีภัณฑ์์ระดับสากล 

เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต”	

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงได้

กำาหนดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เป็นส่วนหน่ึงของ

นโยบายการดำาเนนิธรุกจิ	พร้อมทัง้ให้จัดทำาคูมื่อการกำากบัดแูลกจิการทีดี่

และจรรยาบรรณธุรกิจ	 และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรมานับต้ังแต่ 

การก่อต้ังบริษัทฯ	 เพ่ือให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานในกลุ่ม

บริษัทฯ	ทุกคน	ได้ยดึถือไว้เป็นหลักปฏิิบัติที่ดีในทุกๆ	การดำาเนินงาน

สารประธานกรรมการ
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และเพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน

การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 ให้อยู่ในระดับที่ดีเลิศตาม

มาตรฐานสากล	 บริษัทฯ	 จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู ่มือ 

การกำากบัดูแลกจิการทีดี่และจรรยาบรรณธรุกจิ	เพ่ือให้มีความทนัสมัย	

ตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลง	 สอดคล้องต่อกลยุทธ์	 และทิศทาง 

การดำาเนินธรุกจิของบริษทัฯ	ตลอดจนหลักการกำากบัดูแลกจิการตาม

มาตรฐานทัง้ในประเทศและทีเ่ป็นสากล	รวมถงึกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	

โดยส่ือสารต่อกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานในกลุ่มบริษทัฯ	ทกุคน

ได้รับทราบและศึกษาทำาความเข้าใจ	และนำาคู่มือนี้ไปประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบิติังานอย่างเคร่งครัด	รวมถงึเผยแพร่คูมื่อดังกล่าวน้ี

ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจ	อันได้แก่	คู่ค้า	ลูกค้า	และ

ผู้ร่วมดำาเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศได้รับทราบถึงแนวทางการ

ดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ	ต่อไป

(นายปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์)
ประธานกรรมการ

บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 11กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม

ใหบ้ริษทัฯ และบริษทัในกลุม่ เป็นองค์กรทีม่ปีระสิทธิภาพทัง้ในการดำาเนนิธุรกิจ มกีารกำากบั

ดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และ

ดำาเนินธรุกจิด้วยความรบัผิดชอบอย่างมจีรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  

โดยมุ่งม่ันสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและการ 

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เพ่ือให้กรรมการ	 

ผู้บริหาร	และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	ทุกคน	ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิิบัติงาน	ดังต่อไปนี้

(1)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะยึดถือแนวปฏิิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดีตามหลักการมาตรฐานสากลให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 อันได้แก	่ 

การคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	 การปฏิิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 การให ้

ความสำาคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(2)	 คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	มุ่งมั่นที่จะนำาหลักสำาคัญในการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี	 คือ	Creation of long-term value, Responsibility, Equitable 

treatment, Accountability, Transparency	และ	Ethics (C R E A T E) มาใช้เป็น

แนวทางในการดำาเนินงาน	 ตลอดจนเคร่งครัดต่อการปฏิิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

1212 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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(3)		 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง 

คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้ถือหุ้น	อย่างเป็นธรรม	รวมทัง้มีบทบาทสำาคญัในการ

กำาหนดวิสยัทศัน์	กลยทุธ	์นโยบาย	และแผนงานทีส่ำาคญั	รวมทัง้มรีะบบการตดิตาม

และวัดผลการดำาเนินงาน	 การบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึง 

การปรับตัวภายใต้การเปล่ียนแปลง	 มีความเป็นอิสระและรับผิดชอบต่อผลของ 

การปฏิิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 และผู้บริหาร	 จะเป็นผู้นำาในด้านจริยธรรม	 และเป็นตัวอย่าง 

ในการปฏิิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	นโยบายต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชัน	และ

คูมื่อการกำากับดูแลกจิการทีดี่และจรรยาบรรณธรุกจิของกลุ่มบริษทัฯ	ตลอดจนสง่เสรมิวฒันธรรม

การกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้มีการปฏิิบัติ

และดำาเนินธรุกจิโดยคำานึงถงึหลักสิทธมินุษยชน	 สิทธผู้ิบรโิภค	และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม	 

พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ	ติดตาม	ประเมินผล	 และทบทวน	 เพื่อให้พนักงานทุกคน

ยึดถือและปฏิิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและยั่งยืน

ประกาศ	ณ	วันที่	24	มกราคม	พ.ศ.	2565

(นายปิยสวัสดิ์	อัมระนันทน์)
ประธานกรรมการ

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 13กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



การกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้าง

และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน และ 

ผู้ถือหุ้น เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนของ

องค์กร และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น และยึดถือ

ปฏิบัติตามหลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

CREATION   OF  
LONG-TERM    VALUE

มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับองค์กรในระยะยาว

มีความรับผิดชอบต่อการปฏิิบัติหน้าที ่
ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพ 
ที่เพียงพอด้วยความทุ่มเท

ปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ	/	 
การกระทำาของตนเอง	โดยสามารถชี้แจง 
และอธิบายการตัดสินใจ	/	การกระทำานั้นได้

มีความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้	และ 
มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน 
ทันเวลา	และผ่านช่องทางที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน

มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

RESPONSIBILITY

EQUITABLE 
TREATMENT

ACCOUNT 
ABILITY

TRANSPARENCY 

ETHICS

หลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี ( C R E A T E )

1414 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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ความสำาคัญของการจัดให้มี 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

เสริมสร้างระบบบริหารจัดการ

ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำาหนดของหน่วยงาน

ราชการ และมีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล 

ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน 

ป้องกัน และขจัดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน

สาธารณชน ทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ 

และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้น

ของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการคำานึงถึง

ผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียม

ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้อง

เป็นเครื่องมือการวัดผล

การดำาเนินงานของบริษัทฯ 

และตรวจสอบการทำางานต่างๆ 

เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำาเนินงาน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สร้างกรอบความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

และผู้บริหาร ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพัน 

เพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้อำานาจ 

ภายในขอบเขตที่กำาหนด

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 15กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ถือเป็นหัวใจสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 แต่การบริหาร

จดัการกิจการของบริษทัฯ	น้ัน	กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัฯ	 

โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะตอ้งดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถปุระสงค	์และข้อบงัคบั

บริษัทฯ	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.1	 อิงคุ์ปิระกอิบั	คุุณสมบััติิ	การสรรหาและแติ่งติั้งกรรมการบัริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทัฯ	ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาต่างๆ	ทีมี่ความหลากหลาย 

ทั้งในด้านความเช่ียวชาญ	 ประสบการณ์	 และความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 

เป็นบคุคลทีม่ภีาวะผู้นำา	มีวิสยัทศันแ์ละมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ	เพ่ือประโยชนส์งูสดุ

ของบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นโดยรวม	 อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิิบัติหน้าที่

ตามความรับผิดชอบ	 โดยองค์ประกอบ	 คุณสมบัติ	 และการแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ	 

เป็นดังนี้

(1)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีจำานวนไม่น้อยกว่า	5	คน	แต่ไม่เกิน	15	คน	และ 

มีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ

(2)	 มีอายุไม่เกิน	 70	 ปี	 และไม่จำากัดเพศ	 เช้ือชาติ	 สัญชาติ	 สีผิว	 ชาติพันธุ	์ 

หรือศาสนา

(3)	 กรรมการไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการทั้งหมด	 ต้องมีถิ่นที่อยู ่

ในราชอาณาจักร

(4)	 ประธานกรรมการบรษิทัฯ	ไม่เป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร		และ

ไมค่วรเป็นประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชดุยอ่ย	เพ่ือให้การทำาหน้าที่

ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

(5)	 กรรมการบริษทัฯ	 เป็นผู้ทรงคณุวุฒใินสาขาต่างๆ	ทีมี่ความหลากหลายและ 

เหมาะสม	สอดคล้องกบักลยุทธ์และลกัษณะธรุกจิของบรษิทัฯ	 โดยโครงสร้าง 

ของคณะกรรมการควรมีความหลากหลาย	ทัง้ด้านประสบการณ์	 ทักษะวชิาชีพ	

1616 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	 อาทิ	 วิศวกรรม	พลังงาน	 วัสดุ	 ปิโตรเคมีและ

เคมีภัณฑ์์	 เศรษฐศาสตร์และการเงนิ	การบริหารจัดการธุรกิจ	บญัช	ีกฎหมาย	 

ความย่ังยืน	 เทคโนโลยสีารสนเทศ	เป็นต้น	รวมทัง้ความหลากหลายทางเพศ	

เพ่ือผสานความรู้ความสามารถที่จำาเป็นเพ่ือประโยชน์ในการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯ

(6)	 กรรมการบริษทัฯ	ต้องมีคณุสมบติัและไม่มลัีกษณะตอ้งห้ามตามทีก่ำาหนดไว้

ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด	 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึง

การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี

มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ประกาศกำาหนด

(7)	 กรรมการบริษทัฯ	ต้องเข้าใจหน้าทีค่วามรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะ

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(8)	 กรรมการบริษัทฯ	 ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเพียงพอ

(9)	 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ	 ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน	 

โดยผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยคณะกรรมการสรรหาและ 

กำาหนดคา่ตอบแทนมหีนา้ทีพิ่จารณาดว้ยความรอบคอบในการเสนอช่ือบคุคล

ทีเ่หมาะสมเพ่ือเป็นกรรมการบริษทัฯ	พรอ้มดว้ยประวัตอิยา่งเพยีงพอสำาหรบั

การตัดสินใจ	 ภายใต้หลักเกณฑ์์การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ	 

ซึ่ึ่งพิจารณาจากการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงความเป็นอิสระและ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ตลอดจนความหลากหลายของคณะกรรมการ	 

(Board	Diversity)	ได้แก	่สดัสว่นกรรมการทีเ่ป็นเพศหญิง	(ความหลากหลาย

ทางเพศ)	 และกรรมการอิสระ	 ความหลากหลายทางเช้ือชาติและสัญชาติ	 

ความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการในปัจจุบัน	 ซึ่ึ่งครอบคลุมถึง

ความรู้ความสามารถ	ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์	ตลอดจนคุณสมบัติ

เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ	 (Board	 Skills	 Matrix)	 โดยไม่จำากัดเพศ	 เช้ือชาติ	 สัญชาติ	 

สีผิว	 ชาติพันธุ์	 หรือศาสนา	 เพ่ือส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ	 

มีความหลากหลาย	 เหมาะสม	 และสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลาย

ของคณะกรรมการ	 เพ่ือนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังตาม 

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 17กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



ข้อบังคับบริษัทฯ	ต่อไป	สำาหรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	แทนกรรมการ

ที่ออกก่อนครบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้แต่งตั้ง

(10)	 มีการเปิดเผยประวัติและข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัทฯ	 

ทุกคน	 ในแบบ	 56-1	 One	 Report	 ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุน 

ประกาศกำาหนดและเว็บไซึ่ต์ของบริษัทฯ	 ตลอดจนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	(ตลาดหลักทรัพย์ฯ)	และ	ก.ล.ต.	(แบบ	35-E1)	ทุกครั้ง

ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

(11)	 มกีารจัดแบ่งบทบาทหน้าทีร่ะหว่างประธานกรรมการ	กรรมการ	คณะกรรมการ

ชุดย่อย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ออกจากกันอย่างชัดเจน

(12)	 จัดให้กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ

ขอ้มลูทีมี่ความจำาเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิิบตัหินา้ทีก่รรมการบริษทัฯ	 

ภายในเวลาสามเดือน	นับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

1.2	 วาระการดำารงติำาแหนิ่งขัอิงกรรมการบัริษัทฯ
(1)	 การแต่งต้ังและการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตาม

บทบัญญัติในข้อบังคับบริษัทฯ	 โดยกรรมการบริษัทฯ	 มีวาระการดำารง

ตำาแหน่งในแต่ละวาระ	คราวละ	3	ปี	ตาม	พ.ร.บ.	บริษทัมหาชนจำากดั	ทีก่ำาหนด

ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวน	1	ใน	3	ในการประชุมสามัญประจำาปี

ทุกครั้ง

(2)	 กรรมการเฉพาะเรื่องมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี

(3)	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ตระหนักถงึประสิทธภิาพของการปฏิบิติัหน้าทีใ่นฐานะ

กรรมการบริษัทฯ	 จึงให้ความสำาคัญกับจำานวนบริษัทที่กรรมการไปดำารง

ตำาแหนง่ไม่ให้มากเกนิไป	โดยกรรมการบริษทัฯ	ควรดำารงตำาแหนง่กรรมการ

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ไม่เกิน	5	บริษัท

1.3	 บัทบัาทหนิ้าที�คุวามรับัผิดชอิบัขัอิงคุณะกรรมการบัริษัทฯ
เพ่ือให้บริษัทฯ	 สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 

จึงมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่สำาคัญในเชิงรุก	 ทั้งบทบาทด้านการตัดสินใจ	 

และบทบาทด้านการกำาหนดทิศทางและกำากับดูแล	ดังนี้

1818 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

1818



(1)	 ปฏิิบัติหน้าที่	ตลอดจนกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด	 

โดยยึดหลัก	 “ข้อพึงปฏิิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน”	 ตามที่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	กำาหนด

(2)	 ทุ่มเทเวลา	และให้ความสำาคัญในการกำาหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ทิศทาง	และ

กลยุทธ์ของบริษัทฯ	 โดยกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	75	ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ	ทัง้หมดทีไ่ด้กำาหนด

ไว้ล่วงหน้าในแต่ละรอบปี	ทัง้น้ี	ไม่นับรวมจำานวนคร้ังการประชุมคณะกรรมการ	

บริษทัฯ	ทีเ่พ่ิมเติมในภายหลัง	พร้อมทัง้ร่วมกนัแสดงความคดิเห็นอย่างเต็มที	่

มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำาหนดทิศทางของบริษัทฯ

(3)	 ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำาคัญ	 รวมถึง

วตัถปุระสงค์	เป้าหมายทางการเงิน	และแผนงานของบรษิทัฯ	ตลอดจนส่งเสรมิ

การสร้างนวัตกรรม	และนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำาเนินงาน	

พร้อมทั้งกำากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิิบัติตามแผนงาน	 

ทีก่ำาหนดไว้ตามทศิทางและกลยุทธ์องค์กรเป็นประจำาทกุปี	เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า	

ฝ่ายจดัการจะสามารถนำาวิสัยทศัน์	ทศิทาง	และกลยุทธ์ทีก่ำาหนดข้ึน	ไปปฏิบิติั

ให้เกดิผลได้อย่างมีประสิทธภิาพ	และสามารถปรับตัวได้ทนัท่วงทต่ีอสถานการณ์	

ที่เปลี่ยนแปลง

(4)		 กำาหนดนโยบายการกำากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิ	ทีป่ระกอบด้วย

หลักการและแนวปฏิิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการ	 ฝ่ายจัดการ	พนักงาน	 รวมทั้ง

ลูกจ้างทุกคนไว้อย่างเหมาะสม	 โดยมุ่งสร้างสำานึกความรับผิดชอบในการ

ปฏิิบัติหน้าที่	 สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิิบัติตามโดยเคร่งครัด	 ควบคู่

ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ	 เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

(5)	 มกีารกำาหนดอำานาจอนมัุตใินเร่ืองตา่งๆ	นอกเหนอืจากอำานาจทีไ่ดม้อบหมาย

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ในข้อกำาหนดบริษัทฯ	 ได้แก่	 การอนุมัติ 

งบประมาณ	การลงทุน	 การดำาเนินโครงการต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 และบริษัท 

ในกลุ่ม	ตลอดจนอนุมัตกิารเข้าทำาสัญญาทีส่ำาคญั	รวมถึงการแต่งต้ังกรรมการ

ทีอ่อกระหวา่งปี	การแตง่ต้ังกรรมการเฉพาะเร่ือง	การกำาหนดรายช่ือกรรมการ

ผู้มอีำานาจลงนามผูกพันบรษิทัฯ	การกำาหนดวนัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจำาปี	 

และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 19กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



(6)		 จัดให้มีระบบบัญชี	 การรายงานทางการเงิน	 และการสอบบัญชีที่มีความ 

น่าเช่ือถือ	 รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของ 

การควบคมุภายใน	และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล

(7)		 พิจารณาถึงปัจจัยเส่ียงสำาคัญที่อาจเกิดข้ึน	 และกำาหนดแนวทางการบริหาร

จัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและครอบคลุม	ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือ

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเส่ียง	 รวมถึงการ

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดข้ึนจากความเส่ียงดังกล่าว	 ตลอดจน 

จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล	

(8)		 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ 

จะเกิดข้ึน	 รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ให้ความสำาคัญในการพิจารณา

ธุรกรรมหลักที่มีความสำาคัญ	 โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	

และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม	

(9)		 จัดให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม	 และ 

กำากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล	เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง	ชัดเจน	โปร่งใส	

น่าเชื่อถือ	และมีมาตรฐานสูงสุด	

(10)		ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารอย่างสมำ่าเสมอ	

(11)		จดัให้มีระบบหรือกลไกการกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษทัฯ	

ที่เหมาะสม	 สอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน	 เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งใน 

ระยะสั้นและระยะยาว	

(12)	 เป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างในการปฏิิบติังานทีดี่	มีจรรยาบรรณ	สอดคล้องกบั

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(13)	 จัดให้มกีารประเมินผลการปฏิบิัตติามนโยบายการกำากับดแูลกิจการที่ดี	และ

จรรยาบรรณของบริษัทฯ	ไม่น้อยกว่าปีละ	1	ครั้ง	

(14)		จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่งบริหาร 

ทีส่ำาคญัทกุระดับอย่างเหมาะสม	และมีกระบวนการสรรหาทีโ่ปร่งใส	เป็นธรรม	

โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 ต้ังแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ข้ึนไป	ถงึประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร	จะได้รบัการแต่งต้ังโดยใช้มติเสยีงขา้งมาก

ของคณะกรรมการบริษัทฯ	

(15)	 ต้องรายงานให้บริษัทฯ	 ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง	

ซึ่ึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	

2020 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

2020



(16)		กรรมการบริษัทฯ	ทุกคน	มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง	 หากมีภารกิจสำาคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้	ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ	

(17)		กรรมการบริษทัฯ	ต้องให้ความสำาคญักบัการดำาเนินธรุกจิด้วยความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	ส่งเสริมความเป็นอยู่ทีดี่ข้ึนอย่างย่ังยืนของสังคมไทย	

โดยเร่ิมต้นทีก่ารยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงาน

ให้ดีขึ้น	เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน	

(18)		ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ	 มีการดำาเนินงานในการต่อต้านทุจริต	

คอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

1.4	 บัทบัาทหนิ้าที�คุวามรับัผิดชอิบัขัอิงปิระธานิกรรมการ
(1)	 ประธานกรรมการบริษทัฯ	จะสนับสนุนการดำาเนินงานของฝ่ายจดัการ	แต่ไม่ได้

เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำาวันของบริษัทฯ	

(2)		 กำากบัดูแลให้การทำาหน้าทีข่องคณะกรรมการให้มีประสิทธภิาพและเป็นอสิระ

จากฝ่ายจัดการ	

(3)		 กำาหนดระเบยีบวาระการประชมุตามหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

(4)		 ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ	

(5)		 สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม	

(6)		 มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิิบัติตามขอบเขต

อำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ตามกฎหมาย	 

และตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	 

ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	

1.5	 การปิระชุมคุณะกรรมการบัริษัทฯ	และการได้รับัขั้อิมูลสำาคุัญ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นหน่ึงในภารกิจสำาคัญของคณะกรรมการ 

บริษทัฯ	ทีจ่ะตัดสินใจ	กำาหนดทศิทาง	และกำากบัดูแลการดำาเนินงานของบริษทัฯ	ด้วยความ

รับผิดชอบโดยมีแนวทาง	ดังนี้

(1)	 บริษทัฯ	ควรจดัให้มีกำาหนดการประชุมล่วงหน้า	โดยจดัส่งเอกสารการประชุม

ให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ	ก่อนการประชุมประมาณ	7	วัน	เพ่ือจะได้มีเวลา

ศึกษา	พิจารณา	และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	อย่างเพียงพอ

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 21กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



(2)	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ควรอทุศิเวลา	ทุม่เท	และให้ความสนใจกับการดำาเนนิงาน

ของบรษิทัฯ	อย่างเตม็ที	่และพร้อมทีจ่ะเข้าร่วมประชุมอย่างสมำา่เสมอ	โดยประธาน

กรรมการอาจกำาหนดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	 

โดยการดำาเนนิการประชุมจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์์และมาตรฐานการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ทีก่ฎหมายกำาหนด 

และตามทีห่น่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องประกาศ

(3)	 การขาดการประชุมมากกว่า	 3	 คร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร	 ถือว่า

ไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ	อีกต่อไป	ทั้งนี้	หากกรรมการ 

บริษทัฯ	มีความจำาเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะต้องแจ้งลาต่อประธาน

กรรมการบริษัทฯ	เป็นลายลักษณ์อักษร

(4)	 ประธานกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดระเบียบวาระ 

การประชุม	โดยการปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ทั้งนี้	ประธาน

เจา้หนา้ทีบ่ริหารควรพิจารณาคำาขอของกรรมการบริษทัฯ	บางทา่นทีจ่ะบรรจุ

เรื่องอื่นที่สำาคัญเป็นระเบียบวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

(5)	 ประธานกรรมการบริษัทฯ	 ต้องม่ันใจว่า	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดสรร

เวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการนำาเสนอข้อมูล	 และเพียงพอสำาหรับ

คณะกรรมการบริษัทฯ	อภิปรายในประเด็นที่สำาคัญ

(6)	 กรรมการบริษัทฯ	ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบ 

วาระการประชุมใด	จะต้องงดออกเสียง	หรืองดให้ความเห็น	ในระเบียบวาระ

การประชุมนั้นๆ	หรือไม่เข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี

(7)	 กรรมการบริษทัฯ	ทีไ่ม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอสิระ	อาจจะประชุมกนัเอง

ตามความจำาเป็น	เพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ	เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความ

สนใจ	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม	 และควรแจ้งให้ฝ่ายจัดการทราบถึง 

ผลการประชุมด้วย

(8)	 ผู้บริหารระดับสูงควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อชี้แจงข้อมูล

ในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอโดยตรง

(9)	 คณะกรรมการบริษทัฯ	สามารถขอเอกสารข้อมูล	คำาปรึกษา	และบริการต่างๆ	

เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ	จากผู้บริหารระดับสูง	เพื่อประกอบการ

ประชุมแต่ละคร้ัง	และสามารถขอความเห็นทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รึกษาภายนอกได้

หากเห็นว่าจำาเป็น	โดยบริษัทฯ	จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(10)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ควรได้รับเอกสารและข้อมูลสำาคัญ	 เพ่ือรับทราบ 

ความก้าวหน้าในการดำาเนินกิจการอย่างสมำ่าเสมอ

2222 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

2222



(11)	 การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะต้องมีความชัดเจนทั้ง 

ผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ	 เพ่ือเป็นหลักฐานในการใช้

อ้างอิง

(12)	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า	 

2	 ใน	 3	 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด	 และให้มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	 

2	 ใน	 3	 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด	ณ	 ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ 

ในทีป่ระชุม	ทัง้น้ี	หากการประชมุคราวใดองคป์ระชมุไมเ่ป็นไปตามแนวปฏิิบตัิ

ที่ดีดังกล่าว	ให้ถือเป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการ

2. กรรมการอิสระ
“กรรมการอสิระ”	เป็นกลไกทีส่ำาคญัประการหน่ึงของการกำากบัดูแลกจิการทีดี่	เพ่ือให้แน่ใจ

ว่าการตัดสินใจต่างๆ	 ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะเป็นไปโดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

โดยรวมเป็นสำาคัญ	มิใช่เพียงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

(1)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องประกอบด้วย	 กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหน่ึงของ

กรรมการทั้งคณะ	 ซึ่ึ่งเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ	 และมีคุณสมบัติ 

ความเป็นอสิระ	ตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ	และตามทีค่ณะกรรมการ 

บรษิทัฯ	กำาหนด	ให้เข้มกว่าข้อกำาหนดของ	ก.ล.ต.	ในเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	0.5	

(ก.ล.ต.	กำาหนดร้อยละ	1)	(นิยามคุณสมบัตกิรรมการอิสระ	ภาคผนวก	หน้า	94)

(2)	 กรรมการอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน	 9	 ปี	 นับจากวันที่ได้รับ 

การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

(3)	 กรรมการอิสระต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ	 

เข้าประชุมโดยสมำ่าเสมอ	 และต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่าง

เพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ	 รักษาประโยชน์ของ 

ผู้เกี่ยวข้อง	 และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ	 กับ 

ผู้บริหาร	 กรรมการบริษัทฯ	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือบริษัทอื่นซึ่ึ่งมีกรรมการ	 

ผู้บริหาร	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

(4)	 กรรมการอสิระตอ้งรายงานรบัรองความเป็นอสิระของตนเม่ือไดร้บัการแต่งต้ัง	และ

เป็นประจำาทกุปี	เพ่ือเปิดเผยในแบบ	56-1	One	Report	รวมทัง้แจง้ใหบ้รษิทัฯ	ทราบ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

(5)	 กำาหนดกฎบัตรกรรมการอิสระเป็นลายลักษณ์อักษร	(ภาคผนวก	หน้า	96)

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 23กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



3. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
เพ่ือให้มีการพิจารณากล่ันกรองการดำาเนินงานที่สำาคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

ตามหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่	คณะกรรมการบริษทัฯ	จงึจดัต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองข้ึน

รวม	 4	 คณะ	 โดยได้มอบหมายภาระหน้าที่ในการพิจารณากล่ันกรองการดำาเนินงานที่สำาคัญ

เป็นการเฉพาะเร่ือง	 ด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือนำาเสนอความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พร้อมทั้งกำาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

แตล่ะคณะเป็นลายลกัษณอ์กัษร	(ภาคผนวก	หนา้	99)	โครงสร้างของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

ของบริษัทฯ	เป็นดังนี้

3.1	 คุณะกรรมการติรวจำสอิบั
แต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ที่เป็นกรรมการอิสระ	 อย่างน้อย	 3	 คน	 และ 

อย่างน้อย	1	คน	ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน	นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบ

ยงัตอ้งมคุีณสมบตั	ิและขอบเขตการดำาเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทุน	

เพ่ือทำาหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ	 เปิดเผยรายงานทางการเงินที่เช่ือถือได้	 มีการควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียงทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธิผล	พิจารณา	คัดเลอืก	และเสนอ

แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ	และพิจารณาให้เปิดเผยรายการเกี่ยวโยง	หรือ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ	

ก.ล.ต.

3.2		 คุณะกรรมการสรรหาและกำาหนิดคุ่าติอิบัแทนิ
แตง่ต้ังจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	อยา่งนอ้ย	3	คน	และกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทนทั้งคณะต้องเป็นกรรมการอิสระ	 ทำาหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควร

ได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองรายใหม่อย่างมีหลักเกณฑ์์

และมีความโปร่งใส	 โดยพิจารณาจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ	 

ความเช่ียวชาญ	 ประสบการณ์	 และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่หลากหลายและจำาเป็นต่อ 

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 (Board	 Skills	Matrix)	 	 ตลอดจนสัดส่วนกรรมการที่เป็น 

เพศหญงิและกรรมการอิสระ	โดยไม่จำากดัเพศ	เช้ือชาติ	สัญชาติ	สีผวิ	ชาติพนัธุ	์หรอืศาสนา	 

เพ่ือส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความโปร่งใส	 หลากหลายและ

สมดุลในสาขาต่างๆ	 อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร	 และอาจพิจารณาจากบัญชี 

รายช่ือหรือฐานข้อมูลกรรมการ	 (Director’s	 Pool)	 ขององค์กรที่น่าเช่ือถือประกอบด้วย	

เพ่ือเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ	และ/หรอื	ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

2424 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

2424



3.3		 คุณะกรรมการกำากับัดูแลกิจำการและการพัฒนิาอิย่างยั�งยืนิ
แต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 อย่างน้อย	 3	 คน	 และมากกว่ากึ่งหน่ึงต้องเป็น

กรรมการอสิระ	โดยประธานกรรมการกำากับดูแลกจิการและการพฒันาอย่างย่ังยืนตอ้งเป็น

กรรมการอิสระ	 ทำาหน้าที่พิจารณากำาหนดแนวทาง	 เสนอแนะแนวนโยบายเกี่ยวกับ 

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ	 นโยบายและแนวปฏิิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม	 ตามระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และกำากับดูแลและบริหาร

จดัการการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน	ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ	และฝ่ายจดัการ	

เพ่ือกำาหนดเป็นระเบียบปฏิิบัติขององค์กร	 ทั้งน้ี	 เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิิบัติขององค์กร 

ที่ได้มาตรฐาน	และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

3.4		 คุณะกรรมการบัริหารคุวามเสี�ยง
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อย	3	คน	และอย่างน้อย	1	คน	ต้องเป็น

กรรมการอิสระ	 ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียง

ต่างๆ	ทีเ่ก่ียวกับการดำาเนินธรุกจิของบริษทัฯ	อย่างเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ	กำากบัดูแล

ใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียง	เพ่ือลดผลกระทบตอ่ธรุกจิของบรษิทัฯ	

อย่างเหมาะสม	รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลการปฏิิบตัติามกรอบการบริหารความเส่ียง	

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงเพียงพอและเหมาะสม

4. คณะผู้บริหาร

4.1		 ปิระธานิเจำ้าหนิ้าที�บัริหาร
ข้อบังคับบริษัทฯ	 กำาหนดให้คณะกรรมการเลือก	 และแต่งต้ังกรรมการคนหน่ึงเป็น 

ผู้บริหารสูงสุดและเลขานุการคณะกรรมการ	 โดยให้เรียกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารได้รบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บรหิารสงูสดุ

ของบริษัทฯ	 ที่ปฏิิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะเป็น

กรรมการ

ภายใต้วัตถปุระสงค์	ข้อบงัคบั	มติ	และระเบยีบของบริษทัฯ	ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	

มีอำานาจและหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯ	 ตามนโยบาย	 แผนงาน	 และงบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ	 และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานและเจ้าหน้าที่

ต่างๆ	ของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 25กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



4.2		 คุณะจำัดการ
เพ่ือให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ	 สามารถดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

บรษิทัฯ	ได้จดัให้มคีณะจดัการอันประกอบไปด้วยผู้บรหิารระดับสงู	ได้แก่	ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิิบัติการ	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่	 โดยให้มีหน้าที่ในการกำาหนดกลยุทธ์	 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

ในเร่ืองเก่ียวกับนโยบาย	 และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และการบริหารจัดการ 

ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้กำาหนดไว้

ทั้งน้ี	 การไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ	 ที่ปรึกษา	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 หรือตำาแหน่งใดๆ	 

ในบริษัท	 หน่วยงาน	 หรือนิติบุคคลอื่นของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	 ให้กำาหนดเป็น 

หลักการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ให้ความเห็นชอบ	 เพ่ือให้การปฏิิบัติเป็นไป 

ในแนวทางเดียวกันทั้งกลุ่ม	ปตท.	ดังนี้	

(1)		 ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ	 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	

แต่งต้ัง	หรือได้รับการแต่งต้ังจากคณะรัฐมนตรี	โดยอาศยัอำานาจตามกฎหมาย

ให้ดำารงตำาแหน่งใดๆ	 นอกเหนือจากการปฏิิบัติงานในกิจการของบริษัท 

กลุ่ม	ปตท.	 และกลุ่มบริษัทฯ	 ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 เพ่ือทราบ	 ภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

แต่งตั้ง	หรือได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะรัฐมนตรี	แล้วแต่กรณี

(2)		 ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ	 ได้รับการแต่งต้ังจากหน่วยราชการ	

รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานอื่นของรัฐ	องค์กรอิสระ	หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐ	

ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	อนุกรรมการ	คณะทำางาน	ผู้เช่ียวชาญ	ผู้ทรงคณุวุฒิ	

ทีป่รึกษา	หรือตำาแหน่งใดๆ	นอกเหนือจากการปฏิิบติังานในกจิการของบริษทั

กลุ่ม	ปตท.	 และกลุ่มบริษัทฯ	 ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 เพ่ือทราบและให้ข้อคิดเห็น	 ก่อนที่จะได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง

ดังกล่าว

(3)		 ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษทัฯ	จะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ	อนุกรรมการ	

คณะทำางาน	ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ที่ปรึกษา	หรือตำาแหน่งใดๆ	ในบริษัท

หรือนิติบคุคลอืน่นอกเหนือจากทีก่ำาหนดไว้ตามข้อ	(2)	และมิใช่การปฏิบิติังาน

ในกิจการของบริษัทกลุ่ม	ปตท.	และกลุ่มบริษัทฯ	ให้ผู้บริหารสูงสุด	ขอความ

เห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ	ก่อนตอบรับการไปดำารงตำาแหน่งดังกล่าว

2626 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

2626



(4)		 สำาหรับผู้บริหารของบริษทัฯ	ตามนิยาม	ก.ล.ต.	หากเข้าข่ายตามข้อ	(1)	ข้อ	(2)	

และข้อ	 (3)	 ดังกล่าวข้างต้น	 ให้เสนอเร่ืองเพ่ือทราบหรือขอความเห็นชอบ	

แล้วแต่กรณี	 ต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ	 ก่อนการตอบรับการไปดำารง

ตำาแหน่งดังกล่าว

(5)		 การดำารงตำาแหน่งของผู้บริหารสูงสุด	ตามข้อ	(1)	ข้อ	(2)	หรือข้อ	(3)	และ

การดำารงตำาแหน่งของผู้บริหารของบริษัทฯ	ตามนิยาม	ก.ล.ต.	ตามข้อ	(4)	

ซึ่ึง่เกดิข้ึนก่อนทีห่ลักการการไปดำารงตำาแหน่งต่างๆ	ของผู้บริหารของบริษทัฯ	น้ี	

ได้รับความเห็นชอบ	และยังคงดำารงตำาแหน่งอยู่	ณ	ปัจจบุนั	ให้ผู้บริหารสูงสุด	

ผู้บริหารของบริษัทฯ	 ตามนิยาม	 ก.ล.ต.	 ดังกล่าว	 เสนอเร่ืองเพ่ือทราบต่อ 

คณะกรรมการบริษทัฯ	หรือต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษทัฯ	แล้วแต่กรณีด้วย

5. เลขานุการบริษัท
พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	มาตรา	89/15	กำาหนด

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท	 เพ่ือปฏิิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการ 

จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารสำาคัญของบริษัทฯ	 ได้แก่	 ทะเบียนกรรมการ	 หนังสือนัดประชุม 

และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้น	 รายงานประจำาปีหรือแบบ	 56-1	 

One	 Report	 และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	 ดำาเนินการ 

เก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และการประชุมผู้ถือหุ้น	 นอกจากน้ี	 ยังมีหน้าที ่

ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับข้อกำาหนดกฎเกณฑ์์ต่างๆ	 ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ควรรับทราบ	 เพ่ือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 และผู้บริหารทำาหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 และจัดอบรม	 /	 

ให้ข้อมูลที่จำาเป็นต่อการปฏิิบัติหน้าที่แก่กรรมการบริษัทฯ	ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่	 รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานให้บรษัิทฯ	ปฏิิบตัติามกฎหมาย	ข้อกำาหนด	และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ	 

และผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

6. ภาวะผู้นำาและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำาคัญในการกำาหนดนโยบาย	วิสัยทัศน์	

พันธกจิ	ทศิทางและกลยุทธ์	และกำากบัดูแลให้ผู้บริหารดำาเนินการตามนโยบายทีก่ำาหนด	รวมทัง้

ต้องวินิจฉัย	 แสดงความคิดเห็น	 และตัดสินใจออกเสียงลงมติในเร่ืองสำาคัญ	 ดังน้ัน	 เพ่ือให ้

คณะกรรมการบริษทัฯ	ภายใต้การนำาของประธานกรรมการบริษทัฯ	มีภาวะผู้นำาและมีความเป็น

อสิระในการตดัสนิใจ	สามารถกำาหนดนโยบายและกำากบัดแูลการดำาเนนิงานของผู้บรหิารไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 จึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ	 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน	และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 27กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทัฯ	 	 จะต้องมีการประเมนิผลการปฏิิบัตงิานประจำาปีทัง้คณะ	 รายบคุคล	

และประเมินไขว้	 เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	

เพ่ือพิจารณาทบทวนผลงาน	 ปัญหา	 และอุปสรรคต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนในรอบปีที่ผ่านมา	 และ 

เป็นโอกาสทีจ่ะพจิารณาเร่ืองการอทุศิเวลาในการปฏิิบตัหิน้าที	่	อกีทัง้ชว่ยปรบัปรงุความสมัพนัธ์

ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ	 และผู้บริหาร	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 อาจพิจารณาจัดให้มี 

ที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำาหนดแนวทาง	 และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ

ปฏิิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม	

นอกจากน้ี	 คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิิบัติงาน

ประจำาปีทั้งคณะและรายบุคคล	 โดยผลการประเมินการปฏิิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 และคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองดังกล่าว	 จะนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		

เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การปรับปรุงและพฒันาการปฏิิบัตงิานของคณะกรรมการ

เพ่ือกำาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์์	 และเปิดเผย 

ในแบบ	56-1	One	Report

8. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8.1	 คุ่าติอิบัแทนิกรรมการบัริษัทฯ
(1)	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 พิจารณากำาหนดนโยบาย 

และหลักเกณฑ์์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	 ที่ชัดเจน	 เป็นธรรม	 

สมเหตุสมผล	ง่ายต่อการเข้าใจ	และนำาเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ	เพ่ือเสนอ

ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 โดยกระบวนการพิจารณา

จำานวนเงินค่าตอบแทนประจำาปีดำาเนินการอย่างโปร่งใส

(2)	 การกำาหนดโครงสร้าง	/	องค์ประกอบของค่าตอบแทน	จะต้องเหมาะสมกับ

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการบริษัทฯ	 ได้รับมอบหมาย	 และ

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากกรรมการแต่ละคนอย่างเป็นธรรม	สอดคล้องกบัผลการ

ดำาเนินงานของบริษัทฯ	 อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มี

คุณภาพไว้ได้	หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน

(3)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องเปิดเผยรูปแบบ	 ลักษณะ	 และจำานวนเงิน 

ค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนได้รับตลอดทัง้ปี	รวมทัง้ค่าตอบแทนทีไ่ด้รับ

จากการเป็นกรรมการในบรษิัทยอ่ย	ตามตำาแหนง่หรอืภาระหนา้ที่	เพือ่แสดง

ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายที่กำาหนดไว้ในแบบ	56-1	One	Report
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8.2	 คุ่าติอิบัแทนิปิระธานิเจำ้าหนิ้าที�บัริหาร
(1)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	

ร่วมกนักำาหนดเกณฑ์์การประเมนิผลการปฏิิบตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

(2)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิิบัติงานประจำาปีของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	 และเสนอกำาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตาม 

ผลการประเมินต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	 โดยประธานกรรมการบรษิทัฯ	 

เป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนดนโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	 เพื่อเพิ่มพูน	/

พัฒนาความรู้ความเข้าใจ	และทกัษะของกรรมการและผู้บริหาร	ทัง้ในลักษณะธรุกจิของบริษทัฯ	

และหลักสูตรอื่นๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิิบัติหน้าที่อย่างต่อเน่ือง	 โดยกำาหนดรูปแบบและ 

วิธกีารพัฒนาดังกล่าวทัง้จากการปฐมนิเทศ	การได้รับข้อมูล	ข่าวสาร	และความรู้ทีจ่ำาเป็นต่อการ

ปฏิิบัติหน้าที่	รวมทั้งการจัดอบรมภายในและภายนอกบริษัทฯ	ให้แก่	กรรมการบริษัทฯ	ที่ได้รับ

แต่งต้ังใหม่	กรรมการบริษทัฯ	ทีด่ำารงตำาแหน่งปัจจบุนั	ผู้บริหารบริษทัฯ	ซึ่ึง่รวมถงึผู้บริหารทีไ่ด้รับ

แต่งต้ังให้ทำาหน้าที่กรรมการในกลุ่มบริษัทฯ	 และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแลกิจการ 

ของบริษัทฯ	 ได้แก่	 เลขานุการคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	 เลขานุการบริษัท	และผู้ปฏิิบัติหน้าที ่

นักลงทุนสัมพันธ์

10. แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องดำาเนินการเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า	 บริษัทฯ	 มีระบบการคัดสรร 

พนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่งงานบริหารที่สำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม	 และ 

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 จะเป็นไปตามกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา 

และกำาหนดค่าตอบแทน	โดยอาจให้ฝา่ยจดัการมีการรายงานผลการดำาเนนิงานตามแผนสบืทอด

ตำาแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะ

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 29กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



การปฏิบัติตามหลัก 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทัฯ	ให้ความสำาคัญต่อการคุม้ครองสิทธิของผู้ถือหุ้น	โดยไม่กระทำาการใดๆ	

ที่จะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	 และได้กำาหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยต่อ

สาธารณะผ่านส่ือต่างๆ	ของบริษทัฯ	ส่งเสริม	สนับสนุน	และอำานวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้

สิทธขิองตนในเร่ืองต่างๆ	ทีส่มควรได้รับ	ทัง้สิทธพ้ืินฐานตามกฎหมายและสิทธใินการได้รับข้อมูล

ข่าวสารที่สำาคัญ	 สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	 เสนอช่ือบุคคลที่สมควร 

เข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ	 และการส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจำาปี	 ตลอดจนสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	 

โดยกำาหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการใช้สิทธิดังกล่าวเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ 

ผู้ถือหุ้นอย่างสมำ่าเสมอ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ	 มีการปฏิิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 

คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้กำาหนดนโยบายในการกำากบัดูแลให้บริษทัฯ	มีการปฏิิบติัและปกป้องสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรมในเร่ืองต่างๆ	อนัได้แก่	กำาหนดให้มีการใช้สิทธอิย่าง

เท่าเทยีมกนั	ทัง้ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่และรายย่อยในการประชุมผู้ถอืหุ้น	กำาหนดแนวทางการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเท่าเทยีม	รวมทัง้ป้องกนัไม่ให้มีการขัดแย้งของผลประโยชน์	หรือการใช้ข้อมูลภายใน	

เพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อืน่โดยมิชอบ	การเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดีกบัผู้ถอืหุ้น

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ	 กำาหนดนโยบายให้มีการปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 โดย

คำานึงถงึสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียทีมี่ตามกฎหมาย	หรือข้อตกลงทีมี่กบับริษทัฯ	เพ่ือให้คณะกรรมการ	

บริษัทฯ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับถือปฏิิบัติ	 ดูแลให้ม่ันใจว่า	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการ 
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ให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิิบัติด้วยดี	 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ	 กับ 

ผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความม่ังคั่ง	 ความม่ันคงทางการเงิน	 ความแข็งแกร่งของกิจการ	 

การรักษาสิ�งแวดล้อมและสังคม	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(รายละเอียดนโยบาย	/	การปฏิิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	ด้วยความรับผิดชอบ	แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ	หน้า	65)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ตระหนักและให้ความสำาคัญกับคุณภาพและความปลอดภัย 

ของข้อมูล	 และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม	 โปร่งใส	 และเป็นธรรม	 ผ่านช่องทางที่เข้าถึง

ข้อมูลได้ง่ายและน่าเช่ือถือ	 โดยได้กำาหนดนโยบายและกำากับดูแลให้การจัดทำาและการเปิดเผย

ข้อมูล	 ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน	 และที่ไม่ใช่ทางการเงิน	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 (Personal	 Data)	

อย่างเพียงพอ	 เช่ือถือได้	 ทันเวลา	 และเป็นไปตามกฎหมาย	 รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล	 โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องจัดทำาข้ึนอย่างรอบคอบมีความชัดเจน	 ถูกต้อง	 โปร่งใส	

และตรวจสอบได้	 ด้วยภาษาทีก่ระชบั	 เข้าใจง่าย	 มีการเปิดเผยสารสนเทศทีส่ำาคัญอย่างสมำา่เสมอ	

ทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	เกิดความมั่นใจและได้รับ

ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน	 ตามข้อกำาหนด	 กฎหมาย	 ข้อบังคับบริษัทฯ	 และหน่วยงานของรัฐ 

ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	อาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	และ	/	หรือ

ฝ่ายจัดการดำาเนินการแทนได้ตามแต่กรณี

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นและนักลงทนุม่ันใจได้ว่า	บริษทัฯ	โดยคณะกรรมการมีการกำาหนดวิสัยทศัน์	

พันธกิจ	 ทิศทาง	 และกลยุทธ์การดำาเนินงาน	 มีระบบการติดตาม	 วัดผล	 และกำากับดูแล 

การบริหารงานของผู้บริหารทีมี่ประสิทธภิาพ	และเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ	รับผิดชอบต่อผลของ

การปฏิิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่างๆ	ดังนี้

5.1	 รายการที�อิาจำมีคุวามขััดแย้งทางผลปิระโยชนิ์
(1)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 กำาหนดนโยบายและแนวปฏิิบัติในการพิจารณา

รายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	 Interest)	

ระหว่างผู้ถือหุ้น	กรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่นๆ	ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม	ในกรณกีารทำารายการทีเ่กีย่วโยงกันซึ่ึง่อยู่ภายใตอ้ำานาจ

อนุมัติของผู้ถือหุ้นใหผ่้านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือให้

เชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวเป็นธรรม	มีความสมเหตุสมผล	และ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหุ้น	และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ	ก.ล.ต.	

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 31กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



(2)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ดูแลให้มีการปฏิิบัติตามข้ันตอนที่กำาหนดด้วยความ

รอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอสิระต่อกนั	มีกระบวนการ

ที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำารายการ	 และคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ 

บริษัทฯ	อย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์์ของ	ก.ล.ต.

(3)	 ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเข้าทำารายการ	 โดย 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทุกคร้ัง	 ประธานกรรมการบริษัทฯ	 

จะเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัทฯ	 ปฏิิบัติตาม

นโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน	์ 

โดยให้กรรมการบริษัทฯ	 แจ้งต่อที่ประชุม	 เพ่ืองดออกเสียงหรืองดให ้

ความเห็นหรือออกจากที่ประชุมในระเบียบวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือ 

มีส่วนได้เสีย

(4)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 กำากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถกูต้องครบถ้วนในแบบ	56-1	One	Report

5.2	 การบัริหารคุวามเสี�ยง
(1)		 คณะกรรมการบริษทัฯ	มุ่งม่ันทีจ่ะสร้างมูลค่าเพ่ิมและความม่ันคงให้แก่กจิการ

อย่างย่ังยืน	โดยสอดคล้องกบัหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่	และเพ่ือให้บรรลุ

ผลสำาเร็จดังกล่าว	 จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 ในระดับ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือกำาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การ

บริหารความเส่ียง	รวมทัง้จดัให้มีระบบบริหารความเส่ียงทีมี่ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล	เพ่ือสามารถบริหารจดัการความเส่ียงทีส่ำาคญัต่างๆ	ของบริษทัฯ	

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(2)		 คณะกรรมการบริษทัฯ	สอบทานให้มีการปฏิิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียง

ทัว่ทัง้องค์กร	พร้อมทัง้ให้คำาแนะนำาในการบริหารความเส่ียงทีส่ำาคญั	สอบทาน

การรายงานการบริหารความเส่ียง	และติดตามความเส่ียงทีส่ำาคญั	เพ่ือให้ม่ันใจ

ว่ามีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

3232 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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5.3	 ระบับัคุวบัคุุมและติรวจำสอิบัภายในิ
(1)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน	

เพ่ือให้เกดิความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลต่อประสิทธภิาพและประสิทธผิลของ

การดำาเนินงาน	 และความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน	 และการปฏิิบัติ

ตามกฎ	ระเบียบ	และนโยบาย	รวมถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชัน	

โดยจัดต้ังสายงานตรวจสอบภายในซึ่ึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิิบัติหน้าที่	

ทำาหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ 

ของระบบควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 เพ่ือรายงานต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	ตามลำาดับ

(2)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอ

ของระบบควบคุมภายในทั้ง	5	องค์ประกอบ	คือ	สภาพแวดล้อมการควบคุม	

(Control	Environment)	การประเมินความเส่ียง	(Risk	Assessment)	กจิกรรม

การควบคมุ	(Control	Activities)	ข้อมลูสารสนเทศและการส่ือสาร	(Information	

and	Communication)	และการติดตาม	(Monitoring)	เป็นประจำาปีละ	1	คร้ัง	 

เพ่ือให้ม่ันใจต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ	 รวมทั้ง 

การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

(3)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้มีระบบที่เป็นทางการและโปร่งใส	ในการรักษา

ความสัมพันธ์กับ ผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน	 โดยกำาหนดให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบสนบัสนนุการปฏิิบัติหนา้ทีต่ามความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ในการสอบทานการดำาเนินงานของบรษิทัฯ	และบรษิทั

ในกลุ่มอย่างเพียงพอ	 ให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรมต่อระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

(4)	 ผู้สอบบญัชี	จะต้องยืนยันความเป็นอสิระของตนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทุกปี	 รวมถึงรายงานวิธีการต่างๆ	 ที่ใช้อยู่ในสำานักงานสอบบัญชีของตน	 

เพื่อให้ความมั่นใจต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก

(5)	 ผู้สอบบัญชี	 มีสิทธิที่จะสอบทานรายงาน	 หรือรายงานทางการเงินอื่นที ่

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ออกควบคู่กับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว	 และ 

มีสิทธิที่จะรายงานความผิดปกติในรายงาน	 ซึ่ึ่งไม่สอดคล้องกับงบการเงิน 

ที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว

(6)	 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผู้สอบบัญชี	 มีการ 

เปิดเผยไว้ในแบบ	56-1	One	Report	เพ่ือเพิ�มความโปร่งใสในความเป็นอสิระ

ของผู้สอบบัญชี

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 33กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



จรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

เพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ันในการดำาเนินธรุกจิอย่างโปร่งใส	มีคณุธรรม	และมีความรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงกำาหนดจรรยาบรรณเพื่อกรรมการบริษัทฯ	ใช้เป็น

แนวทางในการประพฤติปฏิิบัติควบคู่ไปกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจ	ดังนี้

1. 	เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุน้ทุกกลุ่ม	ใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมอยา่งต่อเนือ่ง	

บริหารงานอย่างเต็มความสามารถ	โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	

และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

2. ปฏิบิติัหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	ข้อบงัคบับริษทัฯ	

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. ระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรืออีเมลของบริษัทฯ	 ในการเผยแพร่ 

ข้อมูลหรือแสดงความเห็น	 ให้เป็นการแสดงความเห็นในเชิงสร้างสรรค์	 

เหมาะสม	ตามหลักกฎหมาย	จริยธรรม	และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม	

เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม

4. บรหิารงานดว้ยความซึ่ือ่สตัยส์จุรติและระมดัระวัง	โดยไม่ฝักใฝก่ารเมืองและ

วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด	รวมทัง้มีความเป็นอิสระทัง้ในด้านการตัดสินใจ

และการกระทำา	 โดยไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับการปฏิิบัติหน้าที ่

ของตนในภายหลัง

5. ให้อำานาจผู้บริหารในการดำาเนินงานประจำาวันของบริษัทฯ	อย่างเต็มท่ี	โดยไม่เข้าไป

ชี้นำาการดำาเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร

3434 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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6.	 	ไม่ควรมีส่วนได้เสียในกิจการที่เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 /	 บริษัทย่อย	

หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ	/	บริษัทย่อย	ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม	 ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 

กรรมการบริษทัฯ	มีส่วนได้เสียทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัฯ	/	บริษทัย่อย	ให้รายงาน

การมีส่วนได้เสียดังกล่าว	ตามที่กฎหมายกำาหนด

7.	 หลีกเล่ียงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 

และบรษิทัในกลุ่ม	เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มทีแ่ละมีประสทิธภิาพ

8. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิิบัติงานให้แก่ตนเองและบุคคล 

ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

9.	 ไม่กระทำาการใดๆ	 ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 

หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

10.	 มุ่งม่ันทีจ่ะปอ้งกันและขจดัการกระทำาทีส่อ่ไปในทางทุจริตทกุประเภท	โดยถอื

เป็นเร่ืองที่ต้องดำาเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด	 เพ่ือสร้างค่านิยมและ 

ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ

11. ยึดถือและปฏิิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และนำามาใช้ในการ

ปฏิบิติัหน้าที	่รวมทัง้เป็นผู้นำาในเร่ืองจริยธรรม	เป็นตัวอย่างในการปฏิิบติังาน

ตามนโยบายการกำากบัดูแลกจิการทีดี่และจรรยาบรรณธรุกจิของกลุ่มบริษทัฯ

ทั้งน้ี	 กรรมการบริษัทฯ	 ที่เจตนาฝ่าฝืน	 ไม่ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 รวมถึงนโยบายและแนวปฏิิบัติในการต่อต้านทุจริต	 คอร์รัปชัน	 อาจถูกพิจารณาโทษ 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ตามฐานความผิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 35กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
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13.7	 การปฏิิบัติต่อพนักงาน	 69
13.8	 การปฏิิบัติต่อชุมชน	สังคม	และสิ�งแวดล้อม	 71
13.9	 การให้ความสำาคัญต่อคุณภาพ	ความมั่นคง 73 

ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	สิ�งแวดล้อม 
และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

14. การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 75
15. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  76 

และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย

16. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสีย 78 
ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ ์ 79
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของผู้ผลิต /  80 
จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และการบริการ

การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ 82
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน 84



หลักการดำาเนินธุรกิจ 
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

กลุ่มบริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 มีเจตนารมณ์ในการดำาเนินธุรกิจตามหลักการ 

กำากับดแูลกิจการที่ด	ีและมคีวามมุ่งมัน่ที่จะส่งเสรมิให้กลุม่บรษิัทฯ	เป็นองค์กรที่มปีระสทิธิภาพ	

โดยยึดม่ันการดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส	 มีคุณธรรม	 มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและ 

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอันประกอบด้วย	ลูกค้า	คู่ค้า	คู่แข่งทางการค้า	เจ้าหนี้	ภาครัฐ	พนักงาน	

รวมถึงชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยรวมเป็นสำาคัญ

จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 จึงเป็นการประมวลแนวปฏิิบัติที่ดีในเร่ืองต่างๆ	 

ทีก่ำาหนดขอบเขตการประพฤติปฏิิบติัทีเ่ป็นมาตรฐาน	ภายใต้กรอบจริยธรรมคณุธรรมและความ

ซึ่ื่อสัตย์	โดยคาดหวังให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ	ให้ความสำาคัญและยึดถือเป็นหน้าที่

ด้วยความรับผิดชอบที่จะต้องรับทราบ	ทำาความเข้าใจ	ยึดมั่น	และจะต้องไม่ละเลยการประพฤติ

ปฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 มิใช่การปฏิิบัติตามความสมัครใจและไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบ	

หากพบว่า่มีกีารละเมิีดต่อ่หลักการทีี่�กำาหนดข้ึ้�นน้� และผลการสอบสว่นอย่่างเป็นธรรมีแล้ว่ปรากฏ

ว่่าเป็นจรงิ พนกังานจะได้รบัการพจิารณาลงโที่ษที่างว่นิยั่ต่ามีข้ึ้อกำาหนดขึ้องบรษิทัี่ฯ และ / หรอื 

โที่ษต่ามีกฎหมีาย่ที่ี�เกี�ย่ว่ขึ้้อง	 เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจบรรลุวิสัยทัศน์และสะท้อนถึงคุณค่าและ

วัฒนธรรมองค์กร	ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

4040 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

4040



...	หร่อิไม่	?

1 2

4 5

3

การกระท�านั้น
ส่งผลเสียต่่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มบริษัทฯ
อย่างร้ายแรง
หรือไม่

ทั้งน้ี	 ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลรับผิดชอบและให้คำาแนะนำา 

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน	 เพื่อให้รับทราบ	 เข้าใจ	 และปฏิิบัติงานตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้

กำาหนดไว้น้ีอย่างจริงจัง	 นอกจากน้ี	 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือ

ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณที่ไม่ได้กำาหนดไว้	ขอให้ใช้ดุลยพินิจเบื้องต้นโดยการตั้งคำาถามเกี่ยวกับ

การกระทำานั้นกับตนเองก่อนยุติการดำาเนินการดังนี้

หรือสอบถามผู้บังคับบัญชาตามลำาดับช้ัน	 ซึ่ึ่งมีหน้าที่ให้คำาแนะนำาในข้ันต้นหรือสอบถาม

โดยตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ	หรือสายงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงาน

บริหารทรัพยากรมนุษย์	 หรือหน่วยงานกำากับกิจการองค์กร	 บริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	

จำากัด	(มหาชน)

การกระท�านั้น
ขัดต่่อกฎหมาย
หรือไม่

การกระท�านั้น
ขัดต่่อนโยบาย
และวัฒนธรรม
องค์กรของกลุ่ม
บริษัทฯ หรือไม่

การกระท�านั้น
เป็นที่ยอมรับและ
สามารถเปิดเผย
ต่่อสังคมได้หรือไม่

การกระท�านั้น
ท�าให้เกิดความ
เสื่อมเสียชัื่อเสียง
และภาพลักษณ์
ของกลุ่มบริษัทฯ
หรือไม่

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 41กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



จรรยาบรรณธุรกิจ 
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

กลุ่มบริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง	 และปฏิิบัติตามกฎหมาย

ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้าไปดำาเนินธุรกิจ	พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	จึงต้อง

เคารพกฎหมาย	ไม่ฝ่าฝืน	และประพฤติปฏิิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิิบัติที่ดี	ดังนี้

3 ต้องรับรู้และเข้าใจถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบิติัตามกฎหมาย	ข้อบงัคบั
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิิบัติงาน

5 ศึกษา	 ทำาความเข้าใจ	 และปฏิิบัติตาม
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับของประเทศ 
ที่เข้าไปลงทุน	ดำาเนินธุรกิจ	 ตลอดจนเคารพ
ขนบธรรมเนียม	จารีตประเพณี	และวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่นน้ันๆ	 หากพบว่า	 กฎ	
ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	หรือข้ันตอนการปฏิิบติังาน	
รวมถงึขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และวัฒนธรรม	
ของท้องถิ่นน้ันแตกต่างจากการประพฤติ
ปฏิิบัติของกลุ่มบริษัทฯ	ให้ปรึกษาหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อนดำาเนินการใดๆ	

4 ทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบิติั
ตามกฎหมาย	 ข ้อบังคับ	 และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง	 และให้ความร่วมมือ	 ส่งเสริม
สนับสนุน	 รวมถึงดูแลให้มีการปฏิิบัติตาม
อย่างสมำ่าเสมอ

1 ปฏิบิติัตามระเบยีบ	คำาส่ัง	ประกาศ	
และข้อบังคับที่ออกโดยกลุ่มบริษัทฯ	

แนวปฏิบัติที่ดี

2 ปฏิิบติัตามหลักเกณฑ์์	ข้อกำาหนด	
และกฎระเบียบต่างๆ	 ของหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องและบงัคบัใช้กบักลุ่มบริษทัฯ

1 การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง

4242 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

4242



2 การต่อต้านทุจริต 
คอร์รัปชัน

กลุ่มบริษทัฯ	ถือเป็นนโยบายสำาคญัในการดำาเนินธรุกจิทีค่ำานึงถงึประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ	

และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม	 จึงได้กำาหนดแนวปฏิิบัติที่ดีเพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำาเนิน

ธรุกจิอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	และให้ยึดถอืเป็นหน้าทีข่องกรรมการ	ผู้บริหาร	และบคุลากร

ทุกระดบั	รวมถงึผูท้ี่เกีย่วข้องและผู้มคีวามสมัพนัธ	์จะต้องหลกีเลีย่งการเข้าไปมส่ีวนได้เสยีหรอื

เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์	 อันจะส่งผล

ให้กลุ่มบริษัทฯ	 เสียผลประโยชน์	 หรือทำาให้การปฏิิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง	 ในกรณีที่ไม่

สามารถหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวได้	 หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะเข้าไปดูแลการทำารายการนั้นๆ	

ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส	ชัดเจน	เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งน้ี	 หากรายการใดเข้าหลักเกณฑ์์รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของ	 ก.ล.ต.	 กลุ่ม

บริษัทฯ	ต้องปฏิิบัติตามหลักเกณฑ์์และวิธีการที่กำาหนดไว้ในประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	

แนวทางในการปฏิิบัติหน้าที่หรือดำาเนินกิจกรรมใดๆ	 ที่อาจก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสีย 

หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ	กำาหนดไว้ดังนี้

กลุ่มบริษทัฯ	สนบัสนนุและส่งเสรมิให้บคุลากรทุกระดับ

เห็นความสำาคัญ	 และมีจิตสำานึกในการต่อต้านการทุจริต	

คอร์รัปชัน	 รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพ่ือ

ป้องกันการทุจริตการกรรโชก	และการรับหรือให้สินบนใน

ทกุรปูแบบ	รวมถึงการดำาเนนิการใดๆ	ทีอ่าจมีความเส่ียงต่อการเกิดทจุรติและคอร์รปัชนั	รวมถึง

การฟอกเงิน	 เพ่ือป้องกันมิให้บริษัทฯ	 ถูกใช้เป็นช่องทาง	 หรือเคร่ืองมือในการยักยอก	 ถ่ายเท	

หรอืปกปิดอำาพรางแหล่งทีม่าของทรัพย์สินทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย	 โดยบคุลากรทกุระดบัของบริษทัฯ	

และบริษทัในกลุ่มจะต้องปฏิิบัติหน้าทีด้่วยความรอบคอบระมดัระวงั	อีกทัง้	กลุ่มบริษทัฯ	สนบัสนนุและ

ส่งเสริมให้บคุคลใดๆ	ทีก่ระทำาการเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ	อาท	ิลูกค้า	คูค้่า	พันธมติรทางธุรกจิ	

เห็นความสำาคัญและต้องปฏิิบัติตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบว่าด้วยเร่ืองการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน	รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิิบัติในการต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ		

ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิิบัติในการต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชัน	 

ของกลุ่มบริษัทฯ	ปรากฏิอยู่ในหน้า	84

3 การมีส่วนได้เสีย  
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 43กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



1 หลีกเล่ียงการกระทำาใดๆ	 ที่จะ

ทำาให้ตนมีส่วนได้เสียหรือขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ	 ไม่ว่าจะ

เกิดจากการติดต่อกับผู ้ที่ เกี่ยวข้อง

ทางการค้าของกลุ่มบริษัทฯ	 หรือจาก

การใช้โอกาส	 หรือข้อมูลที่ได้รับรู้จาก

การเป็นพนักงาน	 ในการหาประโยชน์

ส ่วนตนและการทำาธุรกิจที่แข ่งขัน 

กับกลุ่มบริษัทฯ	 หรือการทำางานอื่น 

นอกเหนือจากงานของกลุ ่มบริษัทฯ	 

ซึ่ึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่

4 การเข้าทำารายการทางธุรกิจจะต้อง

กระทำาการด้วยความซึ่ือ่สัตย์	สุจริต	มีเหตุผล

และเป็นอสิระภายใต้กรอบจริยธรรมทีดี่	และ

คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ

2 ในกรณีที่พนักงานของกลุ ่ม

บริษัทฯ	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

จำาเป็นต้องเข้าทำาธุรกรรมกับกลุ่ม

บริษัทฯ	 เ พ่ือประโยชน ์ของกลุ ่ม

บริษัทฯ	 ให้ทำารายการน้ันเสมือนการ

ทำารายการกับบุคคลภายนอก	 โดยมี

เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปที่ เสมือน

กระทำากับคู่ค้าทั่วไป

แนวปฏิบัติที่ดี

3 กระบวนการพิจารณาและการเปิดเผย

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย	 รายการเกี่ยวโยงกัน

หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 จะต้อง

ปฏิิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์์ของ	

ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	อย่างเคร่งครัด

และรอบคอบ	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหารและ	 /	 

หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง 

จะต้องไม่อยู่ร่วมในการพิจารณา	หากในกรณี

ที่ มีความจำาเป ็นต ้องให ้บุคคลดังกล ่าว 

เข้าช้ีแจงข้อมูลรายละเอียดประกอบการ

พิจารณาแล้ว	 จะงดออกเสียงและไม่แสดง

ความคิดเห็นใดๆ	ในการพิจารณาอนุมัติการ

เข้าทำารายการดังกล่าว	 เพ่ือความเป็นอิสระ

ในการพิจารณา

4444 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

4444



5 ในกรณีทีไ่ด้กระทำาการ	หรอือยู่ภายใต้สถานการณ์ทีส่งสัยว่า	หรอืผู้อืน่เห็นว่าจะก่อให้

เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบักลุ่มบริษทัฯ	จะต้องจดัทำารายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร

เปิดเผยรายการที่สงสัยดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำาหนด	 (ภาคผนวก	 หน้า	 122)	 โดย 

แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น	และนำาส่งหน่วยงานกำากับกิจการองค์กร	บริษัท	พีทีที	

โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	หรือดำาเนินการจัดทำารายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่หน่วยงานกำากับกิจการองค์กรกำาหนดไว้โดยทันที	 เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 

ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ	หรือไม่	และควรดำาเนินการอย่างไร	

4 การใช้ข้อมูลภายใน 
และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

บรษิทั	พีทที	ีโกลบอล	เคมิคอล	จำากดั	(มหาชน)	 

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 จึงถือ

เป็นนโยบายที่สำาคัญในการดำาเนินการให้เกิด 

ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้ผู้ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน	 

โดยข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระสำาคัญต่อ

การเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผย 

สู่สาธารณะ	ถอืเป็นขอ้มลูภายในทีใ่ช้ในการดำาเนนิ

ธุรกิจและถือเป็นข้อมูลลับของกลุ่มบริษัทฯ	 หาก

เปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ	 

โดยเฉพาะอย่างยิ�ง	 มีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นและ

ภาพลักษณ์ของบริษัท	พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 จำากัด	 (มหาชน)	ดังนั้น	 กรรมการ	ผู้บริหาร	 

และพนกังานทกุระดับของกลุ่มบริษทัฯ	จงึต้องรกัษาขอ้มลูภายในไว้เป็นความลับ	และต้องไม่นำา

ข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น	 หรือนำาข้อมูลภายในไปใช้

แสวงหากำาไรหรือผลประโยชน์จากการซึ่ื้อขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ	หรือทำาให้กลุ่มบริษัทฯ	

เสียประโยชน์	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ยังให้ความสำาคัญต่อการรายงาน	 ทั้งในกรณีที่มีและไม่มีเหตุการณ์	 

ซึ่ึ่งอาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์		โดยกำาหนดให้มีการรายงานเป็นประจำาทุกปี	และเมื่อมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กดิข้ึนระหวา่งปี	เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันใหก้บัผู้ถอืหุ้นและนักลงทนุ

ในการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 45กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



4.1	 การซื้ื้อิขัายหลักทรัพย์บัริษัทฯ	โดยใช้ขั้อิมูลภายในิ
พนักงานทุกระดับพึงปฏิิบัติตามแนวปฏิิบัติที่ดีในการซึ่ื้อขายหลักทรัพย์	 โดยไม่ใช้

ข้อมูลภายในทียั่งไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	เพ่ือความเท่าเทยีมกนัต่อผู้ถอืหุ้นและนักลงทนุ

ทุกราย	และเพื่อป้องกันการกระทำาผิดของพนักงาน	ซึ่ึ่งรวมถึงครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกคน

แนวปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ	 ก.ล.ต.	 มีหน้าที่รายงานการ

เปล่ียนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ตอ่เลขานุการบรษิทั	ลว่งหน้ากอ่น

อย่างน้อย	 1	 วัน	 ก่อนทำารายการ	 ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และ

รายงานต่อ	ก.ล.ต.	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ภายใน	3	วันทำาการ	นับแต่วัน

ที่มีการซึ่ื้อ	ขาย	หรือโอนหลักทรัพย์นั้นตามเกณฑ์์ที่	ก.ล.ต.	กำาหนด	เพื่อให้

เลขานุการบริษัทจัดทำาสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการประชุม

และเปิดเผยในแบบ	56-1	One	Report	

คณะกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ	 ก.ล.ต.	 ควรงดเว้นการซึ่ื้อขาย 

หลักทรพัย์ของบรษิทัฯ	 ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงนิต่อตลาดหลักทรพัย์ฯ	 

อย่างน้อย	30	วัน	และหลงัวนัทีบ่ริษทัฯ	ได้เปิดเผยงบการเงนิอย่างน้อย	24	ช่ัวโมง	

ห้ามพนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตน 

ในการซึ่ือ้	/	ขาย	หรอืชกัชวนให้บคุคลอืน่ซึ่ือ้หรือขาย	หรอืเสนอซึ่ือ้หรอืเสนอ

ขายหุ้นของบริษัทฯ	 ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยัง 

ครอบครองข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ	 ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	 รวมถึง 

การให้ข้อมลูภายในทียั่งไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บคุคลอืน่	 เพ่ือประโยชน์ 

ในการซึ่ื้อขายหุ้นของบริษัทฯ	 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ถือว่าเป็นการซึ่ื้อขาย 

หลักทรัพย์เพื่อเก็งกำาไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

4.2	 การรักษาขั้อิมูลอิันิเปิ็นิคุวามลับั
เพ่ือความโปร่งใสและเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ	 

ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	หรืออาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ	หรือผู้มีส่วนได้เสีย	

หรือราคาหุ้นของบริษัทฯ	 จึงถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ	 ผู้บริหาร	

พนักงาน	ลกูจ้าง	และผู้รบัจ้าง	ที่จะต้องปฏิิบัติตามแนวปฏิบิัตทิี่ดใีนการรกัษาความลบัและ

การให้ข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

1

2

3

4646 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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กลุ่มบริษทัฯ	ให้ความสำาคญัต่อการรักษาความลับของข้อมูล	โดยจะไม่นำาข้อมูลของ

กลุ่มบริษัทฯ	ข้อมูลของลูกค้า	/	คู่ค้า	หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น	ไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อ

แสวงหาประโยชน์อย่างอื่น	นอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้มีอำานาจ

แนวปฏิบัติที่ดี
4.2.1	 การรักษาความลับ

	 ต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย 

และ	 /	 หรือเป็นความลับทางการค้า	 สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ	

ทรัพย์สินทางปัญญา	 ซึ่ึ่งถือเป็นสิทธิของกลุ่มบริษัทฯ	 ต่อบุคคล

ภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน	 แม้หลังพ้นจากตำาแหน่งหน้าที่ไปแล้ว 

อีกเป็นเวลา	 2	 ปี	 ทั้งน้ี	 ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีข้อมูล 

ความลับทีต้่องเป็นไปตามเงือ่นไขของสัญญารักษาความลับทีก่ำาหนด

ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามสัญญาดังกล่าวต้องปฏิิบัติตาม

	 ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ	 ผู้บริหาร	

หรือพนักงาน	ในการหาประโยชน์ส่วนตนและในการทำาธรุกจิทีแ่ข่งขัน

กับกลุ่มบริษัทฯ	หรือทำาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

	 จดัทำาขอ้มลูและเอกสารตา่งๆ	ของกลุ่มบรษิทัฯ	ตามภาระหนา้ทีค่วาม

รบัผดิชอบด้วยความสุจรติ	รอบคอบ	และเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ำาหนด

	 ห้ามมิให้ปลอมแปลงข้อมลู	เอกสาร	หรอืรายงานของกลุ่มบริษทัฯ	ทัง้น้ี	 

ผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ	/	หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี

	 เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้ขอ้มูลอนัเป็นความลับถกูเปิดเผยโดยไม่เจตนา	จึงถอื

เป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล	 หรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณชน	จะต้องทราบถงึข้ันตอนวิธกีารรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลและปฏิิบัติตาม	รวมถึงผู้บังคับบัญชาจะต้องกำาชับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ให้ปฏิิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

	 ข้อมูลลับทางการค้าหรือเอกสารสำาคัญของกลุ่มบริษัทฯ	 ต้องได้รับ 

การเก็บรักษาไม่ให้สูญหายหรือร่ัวไหล	 ด้วยวิธีการควบคุมที่ถูกต้อง

และเหมาะสม	ตามแนวทางปฏิิบตักิบัขอ้มลู	โดยกำาหนดตามลำาดับช้ัน 

ความลับของข้อมูล	 เช่น	 ข้อมูลที่เปิดเผยได้	 ข้อมูลปกปิด	 ข้อมูลลับ	

หรือข้อมูลลับมาก

	 การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันในหน่วยงานหรือในกลุ่มบริษัทฯ	 ต้องอยู่

ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
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กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 47กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



4.2.2	 การให้้ข้้อมูล	ข้่าวสาร	และการแสดงความคิดเห้็นแก่บุคคลภายนอก

	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารหรอืหน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบหมายของบริษทัฯ	 

จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ	 

แก่สาธารณชน

	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง	

โปร่งใส	ทันเวลา	และเท่าเทียมกัน

	 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นที่มีหรืออาจจะมี 

ผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่มบริษัทฯ	 และผู้ที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลอื่นใด 

ภายนอกบริษัทฯ

	 กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยหรือ 

ตอบคำาถาม	 ขอให้ปฏิิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ	ด้วยความสุภาพ

และแนะนำาให้สอบถามจากหน่วยงานทีไ่ด้รับมอบหมายและรับผิดชอบ

ในการเปิดเผยข้อมูลโดยตรงเพื่อให้การให้ข้อมูล	/	ความเห็นถูกต้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

	 หน่วยงานที่เป็นช่องทางกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม

บริษัทฯ	 คือหน่วยงานการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์	 และ 

หน่วยงานส่ือสารและภาพลักษณอ์งคก์ร	โดยมีหน่วยงานภายในทีเ่ป็น

เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ให้รายละเอียด

4.3	 การดูแลรักษาขั้อิมูลส่วนิบัุคุคุล
ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	 ทุกคน	 มีหน้าที่ต้องตระหนักและเข้าใจ 

ถึงความสำาคัญของข้อมูลส่วนบุคคล	 รวมถึงต้องปฏิิบัติตามกฎหมาย	 นโยบาย	 ระเบียบ	 

ข้อกำาหนด	หรือแนวปฏิิบัติใดๆ	ของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม	และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ

การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเครง่ครดั	ทัง้ในเร่ืองของการกำากบัดแูล	และการบรหิาร

จัดการข้อมูลส่วนบุคคล	การเก็บรวบรวม	การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	ที่อยู่ใน

ความครอบครองดูแลของกลุ่มบริษัทฯ	 ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

ให้มีความม่ันคงปลอดภัย	 รวมถึงให้มีกระบวนลบหรือทำาลายทิ�งซ่ึึ่งข้อมูลที่ไม่จำาเป็นด้วย

วธิกีารทีเ่หมาะสม	เพ่ือเป็นการป้องกนัผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัฯ	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	 

พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

1

3

5

2

4

4848 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

4848



กลุ่มบริษัทฯ	 มุ่งม่ันที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมและความม่ันคงให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน	 โดย

สอดคล้องกบัหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่	เพ่ือให้บรรลุผลสำาเร็จดังกล่าว	จงึกำาหนดเป็นนโยบาย

ให้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ	 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 เพ่ือสามารถ

บริหารจัดการความเส่ียงที่สำาคัญต่างๆ	 ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัฯ	รวมทัง้มีระบบการติดตามและประเมินผลทีดี่	มีการสอบทาน

ระบบงานอย่างสมำ่าเสมอ	 และมีการจัดทำารายงานทางบัญชีและการเงินที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 

น่าเช่ือถือ	 และเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด	 เป็นส่วนสำาคัญที่จะทำาให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

มีความเชื่อมั่นต่อกลุ่มบริษัทฯ

แนวปฏิบัติที่ดี
5.1	 การคุวบัคุุมภายในิ	/	ติรวจำสอิบัภายในิ	/	การบัริหารคุวามเสี�ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ	/	คณะกรรมการตรวจสอบ	/	คณะกรรมการบริห้าร

ความเสี่ยง	:	ต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน	/	การบริหารความเสี่ยง	

และรายงานผลการสอบทานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้บรหิ้ารระดับสูง	:	ต้องจดัระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงของ

กลุ่มบริษทัฯ	รวมถงึปลูกฝังให้พนักงานมีวินัย	มีความรู้ความเข้าใจ	มีทศันคติ

ที่ดี	และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้บริห้ารระดับกลาง	:	ต้องจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ	 มีการประเมินผล	 ปรับปรุง	 สอบทาน	 และ

ปฏิิบัติตามระบบที่วางไว้

สายงานตรวจสอบภายใน	:

•	 ต้องประเมินการควบคุมภายใน	 สนับสนุนกระบวนการกำากับดูแล

กิจการที่ดี	การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

5 การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน /  
การบริหารความเสี่ยง และรายงานทางบัญชี / การเงิน
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•	 ต้องเสนอแนะมาตรการควบคุมที่เหมาะสม	 และการดำาเนินการ 

ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ�มแก่หน่วยงานต่างๆ	ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

สภาพแวดล้อม	และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

พนักงานทุกระดับ	:	ต้องปฏิิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำาสั่ง	และระบบ

ควบคุมภายใน	 รวมทั้งการบริหารความเส่ียงและการประเมินตนเองในการ

ควบคุมภายใน	 (Control	 Self-Assessment	 :	 CSA)	 ของหน่วยงานภายใน

บริษัทฯ	และของกลุ่มบริษัทฯ	

จดัให้มีการประเมินความเส่ียงทีอ่าจมีในทกุๆ	มิติ	ทีค่รอบคลุมถงึการประเมิน 

ความเส่ียงด้านคอร์รัปชันท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบริษัทฯ	และจัดทำากรอบการควบคุมภายใน 

ขององค์กร	 ซ่ึึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเร่ืองการประเมินความเส่ียงด้าน

คอร์รัปชันในระดับกระบวนการ	(Process	Level)	และกำาหนดให้มีกระบวนการ

ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	เป็นประจำา	เพ่ือให้ความม่ันใจว่า

บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ

5.2	 รายงานิทางบััญชี	/	การเงินิ
มีการจัดทำานโยบายการเงิน	 การบัญชี	 ภาษี	 และการงบประมาณของ 

กลุ่มบริษัทฯ	 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 ซึ่ึ่งจะทำาให้มีการกำากับดูแลที่ดี	

และมีการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การบันทึกรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 จะต้องถูกต้อง	 ครบถ้วน 

และตรวจสอบได้	โดยไม่มีข้อจำากัดหรือข้อยกเว้นใดๆ

การบนัทกึรายการทางธุรกจิจะต้องเป็นไปตามความเป็นจรงิ	ไมม่กีารบดิเบอืน

หรือสร้างรายการเท็จ	ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ	ก็ตาม

การทำารายการทางธุรกจิต้องสอดคล้องและเป็นไปตามระเบยีบ	/	ข้อกำาหนด

ของกลุ่มบรษิทัฯ	รวมทัง้มีเอกสาร	หลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกจิ

ทีถู่กตอ้ง	ครบถ้วน	เพยีงพอ	และทนัเวลา	เพ่ือใหก้ารบนัทกึรายการทางธุรกจิ

เป็นไปโดยสมบูรณ์ในระบบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ	

ควรตระหนกัว่าความถูกต้องของรายงานทางการบญัชีและการเงนิเป็นความ

รบัผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษทัฯ	ผู้บรหิาร	และพนักงาน	ทีมี่หน้าที่

รับผิดชอบงานบัญชี	/	การเงิน

พนักงานทกุคนทีเ่ป็นผู้ทำารายการทางธุรกจิมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการจัดเตรียม

และ	/	หรือให้ข้อมูลรายการทางธุรกิจนั้นๆ	แก่พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

งานบัญชี	/	การเงิน
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บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ	 ทุกคนพึงหลีกเล่ียงการกระทำาที่อาจทำาให้มีผลต่อการตัดสินใจ

ในการปฏิิบัติงานด้วยความลำาเอยีงหรอืก่อให้เกดิผลประโยชน์ทีขั่ดกนักบักลุ่มบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	

ได้กำาหนดแนวปฏิิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชันเร่ือง	 การรับ-ให้ของขวัญ	 

การเล้ียง	 หรือประโยชน์อื่นใด	 (No	 Gift	 Policy)	 ซึ่ึ่งหมายความรวมถึง	 การเข้าร่วมกิจกรรม	 

การเดนิทางทัง้ในและต่างประเทศ	ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเน่ืองจากการเดนิทางทีไ่ด้รับจากผู้มส่ีวน

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์ให้การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	

มีความโปร่งใส	ปราศจากการทุจริต	คอร์รัปชัน	และก่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีในการปฏิิบัติงาน	

1 พนกังานของกลุ่มบรษิทัฯ	งดรบัของขวัญ	 

ทรพัย์สิน	หรอืประโยชน์อืน่ใดในทุกกรณ	ีและ	 

มหีน้าทีแ่จ้งให้บคุคลภายนอกทราบถึงนโยบาย

งดรับและให้ของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง

แนวปฏิบัติที่ดี

2 ในกรณีจำาเป็นต้องรับและไม่อาจส่งคืนได้	 เช่น	 ในเทศกาลสำาคัญหรือประเพณีนิยม	 

อาจกระทำาได้ในวสิยัอนัควร	โดยต้องไม่เรียกร้องหรอืรบั	ไม่ว่ากรณใีดๆ	ทีผ่ดิไปจากธรรมเนยีม

ปฏิิบัติ	หรือเกินความเหมาะสม	และเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้	ตามกฎหมาย	

หรือกฎ	 ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 ไม่เป็นการรับ

ทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายและต้องไม่ใช่สิ�งผิดกฎหมาย	 รวมถึงเป็นการรับจากการให้ 

ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง

6 การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใด

ปฏิิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 มาตรฐาน	 และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง 

ทัง้ในประเทศและ	/	หรอืต่างประเทศ	 เพ่ือให้การจัดทำาบญัชขีองกลุ่มบรษิทัฯ	 

เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

ยดึหลกัความซึ่ือ่สัตย์	ปราศจากอคต	ิเพ่ือให้การจัดเก็บบนัทกึข้อมลู	ตลอดจน

การจัดทำารายงานทางบัญชีและการเงินเป็นไปโดยสุจริต

7
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3 การรับกรณีจำาเป็นตามข้อ	2.	บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องรายงานเก่ียวกับการรับ 

ของขวัญ	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับช้ันเพ่ือรับทราบ

ตามแบบฟอร์มที่กำาหนด	(ภาคผนวก	หน้า	124)

4 ในกรณทีีผู่บ้งัคับบญัชาตามลำาดบัชัน้พจิารณาแลว้เหน็วา่ไมส่มควรรบั	ใหส้ง่มอบ

แก่หน่วยงานต้นสังกัด	หรือหน่วยงานกำากับกิจการองค์กร	เพื่อให้เป็นสิทธิของบริษัทฯ

5 พนักงานของกลุ่มบรษิทัฯ	ต้องไม่ให้สนิบนหรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดทีม่ลีกัษณะ

คล้ายคลึงกนัแก่พนักงานของกลุ่มบรษิทัฯ	 เอง	หรอืบคุคลภายนอก	 โดยเฉพาะอย่างยิ�ง	 

แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ	

6 การให้ของขวญั	ทรพัย์สนิ	หรอืประโยชน์อืน่ใดแก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐและบคุคลอืน่ใด	

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	ควรเป็นการให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์

ทีดี่ของกลุ่มบริษทัฯ	โดยตอ้งให้แน่ใจว่าการให้น้ันไม่ขดัต่อกฎหมายและจารตีประเพณี

ท้องถิ�น	และไม่เป็นการฟุ่มเฟือยในลักษณะที่เกินสมควร*

* ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุุจริตแห่่งชาติ (ป.ป.ช.) กำาห่นดให่้เจ้าห่น้าทุ่�ของรัฐ  
จะสามารถรับทุรัพย์์สินห่รือประโย์ชน์อื�นใดทุ่�ม่ราคาห่รือมูลค่าได้ไม่เกิน 3,000 บาทุ ต่อคนต่อโอกาส

7 ห้ามพนักงานทุกระดับและ	/	หรือครอบครัว	เรียกร้องหรือรับของขวัญ	ทรัพย์สิน	

หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา	ผู้รับเหมาช่วง	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 /	ผู้ขาย	ผู้ร่วมทุนหรือ 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 ไม่ว่าในกรณีใด	 หน่วยงานที่ติดต่อกับ 

ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมาชว่ง	ลูกคา้	คูค้่า	/	ผู้ขาย	ผู้ร่วมทุน	หรอืผู้ทีมี่ส่วนเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิ

ของกลุ่มบริษัทฯ	ต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ทราบถึงนโยบายนี้ด้วย

8 กลุ่มบริษัทฯ	 จะได้แจ้งเตือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับการรับของขวัญ	ทรัพย์สิน	

หรือประโยชน์อื่นใดอย่างสมำ่าเสมอ	 และจะแจ้งให้ผู้รับเหมา	 ผู้รับเหมาช่วง	 ลูกค้า	 

คู่ค้า	 /	 ผู้ขาย	 ผู้ร่วมทุน	 หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 ให้ทราบ 

เกี่ยวกับนโยบายนี้ด้วย

3

5252 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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7 การจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
การจัดหาเป็นกระบวนการสำาคัญเพ่ือกำาหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้าและบริการ

ที่กลุ่มบรษิัทฯ	จะนำามาใช้ในการดำาเนนิกิจการ	จึงจำาเป็นตอ้งมขีัน้ตอนดำาเนนิการที่ใหป้ระโยชน์

สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ	 ด้วยความเป็นธรรม	 สมเหตุสมผล	 โปร่งใส	 สามารถตรวจสอบ	 และ 

อธบิายได้	นอกจากน้ียงัต้องให้ความสำาคญักบัคูค้่าทีเ่ป็นพันธมติรต่อกนั	และเสริมสร้างสมัพันธภาพ

ในการทำางานทีดี่กบัคูค้่า	บนพ้ืนฐานของการให้เกยีรติและความไว้วางใจซ่ึึ่งกนัและกนั

แนวปฏิบัติที่ดี

2 หน่วยงานรับผิดชอบ

ดำาเนินการจดัหา	ควรมีการ

วางแผนจัดหาล่วงหน้าและ

ระบบการบริหารการจัดหา

ทีดี่	เพ่ือหลีกเล่ียงการจดัหา

อย่างเร่งด่วน	โดยไม่มีเหตุผล	

อนัสมควร

1 จัดหาสินค้าและบริการให้มีผลดีต่อกลุ่มบริษัทฯ	 

มากที่สดุ	โดยต้องคำานงึถึงความต้องการและความคุม้คา่

ทัง้คณุภาพ	ราคา	จำานวน	เวลาการให้บริการ	ความรวดเร็ว	

การจัดหาต้องดำาเนินการอย่างโปร่งใส	 ให้ข้อมูลแก่คู่ค้า

อย่างเท่าเทียม	 ถูกต้อง	 ชัดเจน	 ครบถ้วนด้วยวิธีการ 

ที่เปิดเผย	 ไม่มีอคติ	 ไม่เลือกปฏิิบัติต่อคู่ค้า	 สร้างการ

แข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า	 วิธีการจัดหา	 มีระบบ 

และมีการควบคุมที่รัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ  ์

การเปลีย่นแปลงทางธุรกิจการค้า

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 53กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



6 สนับสนุนให้มีการจัดหาพัสดุและบริการจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย	หรือบริษัท

ในกลุ่ม	 บริษัทย่อย	 หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ	 ตามความเหมาะสม	 โดยต้องคำานึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ	และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำาคัญ

7 สนับสนุนให้มีการจัดหาพัสดุและบริการจากผู้ประกอบการที่ปฏิิบัติตามกฎหมาย

เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน	 ไม่เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จากการใช้แรงงานที่ขัดต่อ

กฎหมาย	คำานึงถงึนโยบายคณุภาพ	ความม่ันคง	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	ส่ิงแวดล้อม

และความต่อเน่ืองทางธรุกจิของกลุ่มบริษทัฯ	ทัง้น้ี	ผู้ประกอบการต้องจดัการให้พนักงาน

ของตนทำางานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย	 และต้องเคารพในสิทธิพ้ืนฐานทางสังคม 

ของบคุคล	ตลอดจนดำาเนินธรุกจิด้วยคณุธรรม	จริยธรรม	และปฏิบิติัตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด	ปราศจากการให้สินบนแก่ภาคเอกชน	หรือภาครัฐในทุกรูปแบบ

3 ไม่เอาเปรียบคู่ค้า	 โดยจะต้องคำานึง
ถึงประโยชน์และความเสียหายที่อาจ 
เกิดขึ้นต่อชือ่เสียงและภาพพจน์ของกลุ่ม
บริษัทฯ	 ในสายตาของบุคคลภายนอก	
การเจรจาต่อรองต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจและเป็นธรรม 
ต่อทั้งสองฝ่าย	 สามารถเปิดเผยและ 
ตรวจสอบได้

4 รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าในเชิง
ธุรกิจด้วยความเสมอภาค	 ไม่เรียกร้อง 
รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด	 ทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมจากคู่ค้า	ควรรับฟัง
ความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะใดๆ	 ที่คู ่ค้า 
ร้องเรียน	หรือแนะนำา	เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิิบัติงาน

5 การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคา	จะต้อง
ให้ข้อมูลทีถ่กูต้อง	ชัดเจน	ครบถ้วน	แก่คูค้่า
ทกุรายด้วยวิธกีารทีเ่ปิดเผย	ให้โอกาสแก่
คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน	 เพ่ือให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรม	 และต้องรักษาข้อมูล
ต่างๆ	 ที่ได้รับจากผู้เสนอราคาหรือผู้เข้า
ร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ	
ไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ	 รวมทั้งต้อง
เก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเจรจา 
ต่อรอง	การร่าง	/	 จัดทำาสัญญาและการ
ปฏิิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานตาม
ระยะเวลาที่กำาหนด

8 ผู้บริหารตามอำานาจการจัดหาจะต้องควบคุม	 ดูแล	 และตรวจสอบให้พนักงาน 

ผู้ดำาเนินการจัดหา	 มีการปฏิิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน	

สายงานจัดหาอย่างเคร่งครัด		หากพบว่ามีการปฏิิบัติผิดจรรยาบรรณ	ต้องดำาเนินการ

5454 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

5454



ทรัพย์สินทางปัญญา	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และการส่ือสาร	เป็นปัจจยัสำาคญัทีช่่วยส่งเสริม

การดำาเนินธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางาน	 ฉะน้ันจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ

พนักงานทุกคนที่จะต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา	 และต้องใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมาย	 คำาส่ัง	 และมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทฯ	

กำาหนด	ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

8 ทรัพย์สินทางปัญญา  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

แนวปฏิบัติที่ดี

1

สอบสวนและพิจารณาโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทำางานของบรษิทัฯ	ว่าดว้ยการ

บรหิารงานบุคคล	นอกจากน้ี	ต้องใช้ดุลพินิจในการให้คำาปรึกษา	แนะนำา	และรับฟังความคดิเหน็ 

ของผู้ปฏิิบัติงานด้วย

8.1	 ทรัพย์สินิทางปิัญญา
กลุ่มบรษิทัฯ	สง่เสรมิใหพ้นกังานสรา้งสรรคผ์ลงาน	สิ�งประดษิฐ	์หรืองานวจิยั

และพฒันาทีเ่กิดจากความมุ่งม่ัน	มานะ	อุตสาหะของพนกังาน	โดยทีไ่ม่ละเมิด

ผลงานสิ�งประดิษฐ์	 หรืองานวิจัยและพัฒนา	 หรือทรัพย์สินทางปัญญาของ

บุคคลอื่นใด	 ศึกษาวิจัย	 เขียนหนังสือตำารา	 จัดทำาส่ือสร้างสรรค์ต่างๆ	 เพ่ือ 

เสรมิสรา้งความรู้	โดยผลตอบแทนจากงานเหลา่น้ันยอ่มเป็นสทิธิของพนกังาน

น้ันเอง	 อย่างไรก็ตาม	 งานใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริษัทฯ	 

ใหจ้ดัทำาข้ึน	หรอืเป็นงานทีใ่ชข้อ้มลูของกลุ่มบรษิทัฯ	หรอืเป็นงานทีเ่รยีนรู้จาก

กลุ่มบริษัทฯ	 ให้กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นเจ้าของสิทธิในงานวิจัย	 เป็นผู้ขอลิขสิทธิ ์

สิทธิบัตร	 และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิทธิบัตร	 รวมถึงผลตอบแทนที่ได้จาก 

งานนั้น

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 55กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



1. เมื่อมีทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงาน	สิ�งประดิษฐ์	หรือ

งานวิจัยและพัฒนาที่เกิดข้ึนในช่วงการเป็นพนักงาน	 หรือเกิดจากขอบเขต

หน้าที	่หรือเกดิจากการใช้อปุกรณ์เคร่ืองมอื	หรือเงนิทนุบรษิทัฯ	หรือเกดิจาก

มกีารใช้ทรพัยากรของบริษทัฯ	พนกังานมีหนา้ทีใ่นการจัดเตรียมรายงานและ

เอกสารที่จำาเป็น	 เพ่ือเปิดเผยให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบส่วนงานทรัพย์สิน

ทางปัญญาอย่างทันท่วงที	 ในการที่จะประเมินว่าควรขอรับความคุ้มครอง 

ทางทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบใดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	

โดยทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน	 บริษัทฯ	 เป็นเจ้าของและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว	 

เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น	 ทั้งน้ี	 พนักงานมีหน้าที่ปฏิิบัติตามกฎ	 ระเบียบ	

และนโยบายในการโอนสิทธิทั้งหมดให้เป็นของบริษัทฯ
พนักงานมีหน้าที่เคารพ	 หรือไม่ละเมิด	 หรือกระทำาการที่มีความเส่ียงต่อ 
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม	
ในกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ	 พนักงานมีหน้าที ่
ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรที่รับผิดชอบส่วนงานหน่วยงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาในการละเมิดดังกล่าว
ในการเข้าถงึสถานทีป่ฏิิบตังิานวจิยัและพฒันาทรพัย์สนิทางปัญญา	หรอืสถานที่
ทีมี่กฎระเบยีบ	เพ่ือความคุม้ครองเร่ืองทรัพย์สนิทางปัญญาและความลับต่างๆ	
พนักงานมีหน้าที่ปฏิิบัติตามกฎหรือระเบียบนั้นๆ	อย่างเคร่งครัด	
การนำาเคร่ืองหมายการค้าหรอืตราสนิค้าทีไ่ด้จดทะเบยีนตามหมายของบรษิทัฯ	
หรอืบรษิทัในกลุ่มไปใช้	ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและด้วยความระมัดระวัง	
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	หรือกลุ่มบริษัทฯ	เท่านั้น

8.2	 การใช้เทคุโนิโลยีสารสนิเทศ	และการสื�อิสาร
กลุ่มบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	 

ซึ่ึง่หมายถงึระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสากล	และ

นโยบายการกำากับดูแลข้อมูล	 การจัดลำาดับช้ันความลับของข้อมูล	 และการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย	 ดังน้ัน	 พนักงานทุกคน	 จึงมีหน้าที่ 

รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ	ที่อยู่

ในความครอบครองหรือหน้าที่รับผิดชอบของตนไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

เข้าถึงโดยมิชอบและไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำาคัญทางธุรกิจ 

ต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง	 ทั้งน้ี	 การดำาเนินการที่กล่าวมาข้างต้นของพนักงานต้อง 

ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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พนักงานต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ	 การใช้อุปกรณ์บันทึก

ข้อมูล	และอุปกรณ์สื่อสารของกลุ่มบริษัทฯ	ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบ

ต่อกลุ่มบริษัทฯ	 และผู้อื่น	 อาทิ	 ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงระบบ

สารสนเทศโดยมิชอบ	 สร้างความเสียหายต่อช่ือเสียงและทรัพย์สิน	

รบกวนหรือก่อความรำาคาญต่อการทำางานของระบบสารสนเทศ	 ดัก

ข้อมูล	ลักลอบถอดรหัสผ่าน	ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์	 เผยแพร่

ภาพข้อความหรือเสียงที่ไม่เหมาะสมกับศีลธรรมขนบธรรมเนียมและ

จารีตประเพณี	 รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระทำาที่ผิด

กฎหมาย

พนักงานต้องไม่ละเมิดซึ่อฟต์แวร์	 งานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่อฟต์แวร์	 หรือ

ทรัพย์สินทางปัญญา	 ทั้งของบริษัทฯ	 บริษัทในกลุ่ม	 หรือของผู้อื่น	 

อนัได้แก่แต่ไมจ่ำากัดเพยีงซึ่อฟแวร	์ลิขสทิธิ	์สิทธิบตัร	ความรู้เฉพาะทาง	

ความลับทางการค้า	เป็นต้น	โดยการนำามาใช้	ทำาซึ่ำ้า	ดัดแปลง	เปิดเผย

หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน	 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	 เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตจากเจ้าของข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น	ในกรณีที่มีข้อสงสัย

ควรติดต่อหน่วยงานกฎหมายหรือบุคลากรที่รับผิดชอบส่วนงาน

ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือขอความเห็นก่อนเสมอ	 และปฏิิบัติตาม 

กฎเกณฑ์์การใช้ข้อมูลตามประเภทชั้นความลับของข้อมูล	 เพื่อป้องกัน

การเปิดเผยหรือรั่วไหลของข้อมูล

พนักงานต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับไม่บอกแก่ผู้อื่น	

เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน	 ใช้งานระบบสารสนเทศ 

ให้ถูกต้องตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต	 รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยัง

เวบ็ไซึ่ตท์ีไ่มคุ่น้เคยหรอืไมมี่ระบบปอ้งกนัความปลอดภยัของขอ้มลู	และ

อาจจะเป็นอนัตรายตอ่ระบบคอมพวิเตอรข์องกลุ่มบรษิทัฯ	หากพนักงาน

พบเห็นการหลอกลวงโดยใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซึ่ต์ปลอมเพ่ือให้ได้มา

ซึ่ึง่ขอ้มูล	เชน่	ช่ือผู้ใช้	รหัสผ่าน	หรอืขอ้มลูส่วนบคุคลอืน่ๆ	ทีอ่ยู่ในความ

ครอบครองของบริษัทฯ	 ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลระบบความม่ันคง

ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ	โดยทันที	
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กรณทีีพ่นกังานขออนุญาตใหผู้้ปฏิิบัติงานสมทบหรอืพนกังานของผู้รับจา้งใช้

ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ	พนักงานผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของ 

ผู้ปฏิิบัติงานสมทบพนกังานของผู้รับจา้งและตอ้งรับผดิชอบต่อความเสยีหาย

ที่เกิดขึ้น

พนักงานต้องระมัดระวังในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือไม่ให้เกิด 

ความเสียหายต่อบริษัทฯ	 หรือละเมิดสิทธิ์	 สร้างความรำาคาญต่อบุคคลอื่น	 

หรือผดิกฎหมาย	หรือละเมิดศลีธรรม	และไม่แสวงหาประโยชน์	หรืออนญุาต 

ให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบเครือข่ายของบริษัทฯ	 และพนักงานต้องใช้ที่อ ยู่จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ	เพื่อการทำางานของบริษัทฯ	เท่านั้น

พนักงานต้องเข้ารับการอบรม	 และทดสอบการสร้างความตระหนักรู้ด้าน 

ความม่ันคงปลอดภัย	 สารสนเทศและความม่ันคงปลอดภัยทางไซึ่เบอร์ 

อย่างสมำ่าเสมอ	รวมทั้งปฏิิบัติตามนโยบาย	ข้อกำาหนดและประกาศ	รวมทั้ง

คำาส่ังทางด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและความม่ันคงปลอดภัย 

ทางไซึ่เบอร์อย่างเคร่งครัด

พนักงานต้องปฏิิบัติตามข้อกำาหนดว่าด้วยอุปกรณ์แบบพกพาและทำาการ

ปรับปรุงระบบปฏิิบัติการ	 (Update)	 ของอุปกรณ์แบบพกพาส่วนบุคคล 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ	กำาหนดไว้

ในกรณีที่พนักงานมีการเข้าทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้อื่น	 /	 บุคคล 

อื่นใด	 พนักงานต้องปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	

และประกาศที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งนโยบายการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์	 

(E-Signature)	ของบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด

หากพบข้อสงสัยว่า	พนักงานคนใดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทาง

ทีไ่ม่เหมาะสม	หรือมีการละเมิด	หรือมีเหตุอนัควรเพ่ือปอ้งกนัความปลอดภัย

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ	หน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมายจะเขา้ตรวจสอบ	ค้นหา	ติดตาม	สอบสวน	และควบคมุการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานนั้นๆ
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9 สิทธิและความเป็นกลาง 
ทางการเมือง

กลุ่มบริษทัฯ	มีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายด้วยความซ่ืึ่อสัตย์สุจริต	ไม่ฝักใฝ่การเมือง

และมีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด	 รวมทั้งมีความเป็นอิสระทั้งในการตัดสินใจ 

และการกระทำา	 ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย	 และส่งเสริมให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 

ตามรัฐธรรมนูญ	โดยได้กำาหนดแนวปฏิิบัติที่ดีสำาหรับพนักงานไว้	ดังนี้

1 ควรใช้ สิทธิของตน 
ในฐานะพล เ มือง ดีตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ	ที่อาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจว่ากลุ่มบริษัทฯ	 มีส่วนเกี่ยวข้อง	 หรือให้การ
สนับสนุนทางการเ มืองแก ่ นักการ เ มือง 	 ห รือ
พรรคการเมือง	หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใดๆ

3 กลุ่มบริษัทฯ	ไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงิน	ทรัพยากร	หรือทรัพย์สิน
อืน่ใด	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มแกนั่กการเมือง	หรือพรรคการเมือง	หรือกลุ่มพลัง
ทางการเมืองใดๆ	เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมือง	หรือพรรคการเมือง	หรือกลุ่มพลัง
ทางการเมืองนั้นๆ

แนวปฏิบัติที่ดี
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จรรยาบรรณในการปฏิิบัติตนของพนักงาน	 เป็น

แนวทางในการประพฤติปฏิิบัติควบคู ่ไปกับข้อบังคับ 

การทำางาน	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อกำาหนด	 คำาส่ัง	 และประกาศ 

ของกลุ่มบริษัทฯ	 โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนพัฒนาและ 

เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำางานเป็นทมี	สร้างความพึงพอใจ

ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	 คำานึงถึงความเสมอภาค	 และความ

ซึ่ื่อสัตย์ในการดำาเนินธุรกิจ	 หากพบว่ามีการละเมิดต่อ 

หลักการทีก่ำาหนดข้ึนน้ี	และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม

แล้วปรากฏิว่าเป็นจริง	พนักงานจะได้รับการพิจารณาลงโทษ 

ทางวินัยตามข้อกำาหนดของบริษัทฯ	 และ	 /	 หรือโทษตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

0 จรรยาบรรณ 
ของพนักงาน1

1 	พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	 มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

ด้วยความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	 ซึ่ื่อสัตย์สุจริต	 มุ่งม่ันทุ่มเทให้เกิด 

ผลสำาเร็จของงาน	ปฏิิบตัติามข้อบงัคบัการทำางาน	กฎ	ระเบยีบ	ข้อกำาหนด	คำาส่ัง	ประกาศ	

นโยบาย	และวัฒนธรรมองค์กร	โดยถือประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นสำาคัญ

2 	เคารพในสทิธิสว่นบคุคลของพนกังาน	หลกีเล่ียงการนำาเอาขอ้มูลหรอืเร่ืองราวของ

พนักงานอื่น	ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย	หรือวิพากษ์

วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน	หรือภาพพจน์โดยรวมของ

กลุ่มบริษัทฯ

3 	ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำาการใดๆ	อันจะนำาไปสู่ความแตกแยก	หรือความเสียหาย

ภายในกลุ่มบริษัทฯ	หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ

4 	รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกดิความสามคัคีเป็นนำา้หน่ึงใจเดยีวกนัในหมู่พนกังาน	

ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ึ่งกันและกันในทางที่ชอบ	เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ	โดยรวม

แนวปฏิบัติที่ดี

6060 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

6060



5 	พึงปฏิิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ	 มีนำ้าใจ	 มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี	 ไม่ปิดบัง

ข้อมูลที่จำาเป็นในการปฏิิบัติงานของผู้ร่วมงาน	 และปรับตนให้สามารถทำางานร่วมกับ

บคุคลอืน่ได้	รวมทัง้ให้เกยีรติผู้อืน่	โดยไม่นำาผลงานของผู้อืน่มาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

6 	มีความมุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี	 คนเก่ง	 โดยการใฝ่ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์	

เพ่ือเสรมิสรา้งความสามารถในการปฏิิบัติงานและพฒันาตนเองไปในทางทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อตนเองและกลุ่มบริษัทฯ	 อยู่เสมอ	พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้กับเพื่อนร่วมงาน	 เพื่อให้

เกิดการพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 และความสามารถของพนักงาน	 และสร้างฐานความรู้ 

ที่เป็นปัจจัยในความสำาเร็จให้แก่กลุ่มบริษัทฯ

7 	ยึดม่ันในหลักคุณธรรม	 มีจริยธรรม	 ละเว้นจากอบายมุขและสิ�งเสพติดทั้งปวง	 

โดยไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและกลุ่มบริษัทฯ

8 	ไม่แสดงพฤติกรรมทีมี่ลกัษณะก้าวร้าว	ข่มขู่	หรอืสร้างความอับอาย	หรอืหวาดกลัว

แก่ผู้อื่น	หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่บั่นทอนจิตใจ	หรือรบกวนการปฏิิบัติงาน	ทั้งนี้	

พฤติกรรมดังกล่าวหมายความรวมถึง	 การลวนลาม	 อนาจาร	 เกี้ยวพาราสี	 หรือการ

คุกคามทางเพศ	 ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือทางร่างกาย	 ที่มีวัตถุประสงค์เป็นการละเมิด

ศกัด์ิศรีและสิทธิความเป็นสว่นตวัอนัมลีกัษณะทีท่ำาให้ผู้ถกูกระทำารู้สึกเดอืดร้อน	รำาคาญ

หรอืรู้สกึไม่ปลอดภยั	 โดยมไิด้ยินยอมต่อการกระทำาน้ัน	 รวมทัง้การกระทำาใดๆ	ทีเ่ป็น 

การล่วงละเมิดผู้อื่นตามกฎหมาย

9 	ไม่ปกปิดความผิด	 หรือการกระทำาใดๆ	 ที่อาจส่อไปในทางที่ผิดหรืออาจเป็น 

ต้นเหตุให้เกิดการกระทำาผิด	 และแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำาดับช้ัน	 หรือสายงาน 

ตรวจสอบภายใน	 หรือคณะกรรมการตรวจสอบ	 หรือช่องทางการรับข้อร้องเรียน	

(Whistleblower	Channel)	หากพบเห็นการกระทำาใดๆ	ทีส่่อว่าเป็นการทุจริต	หรือประพฤติ

มิชอบภายในกลุ่มบริษัทฯ	ต้องแจ้งให้ทราบในทันที	เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน

10 	ช่วยดำาเนินการใดๆ	ทีจ่ะรกัษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำางาน	รวมทัง้

การพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

11 	การเข้ารับตำาแหน่งในสถาบนัวชิาชพี	หรอืงานบรกิารสาธารณะ	จะต้องได้รับอนญุาต

จากผู้บังคับบัญชาก่อน

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 61กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



12 	ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบจากตำาแหน่งหน้าที	่หรอืช่ือเสยีงของกลุ่มบริษทัฯ

13 	ไม่ประกอบธุรกิจหรือให้เครือญาติประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับกลุ่มบริษัทฯ

14 	ดแูลรกัษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ	และใช้ทรพัย์สินของกลุ่มบริษทัฯ	อย่างคุม้ค่า 

และประหยัด	โดยไม่นำาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ	ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

15 	หม่ันตรวจสอบและปรับปรงุกระบวนการทำางานใหมี้ประสทิธภิาพและประสทิธผิล

สูงสุดอย่างต่อเนื่อง

16 	ไมน่ำาช่ือหรือสญัลกัษณก์ลุ่มบรษิทัฯ	ไปใช้โดยไม่ไดร้บัอนญุาต	เพ่ือแสวงประโยชน์

หรือเพ่ือเรียกร้องความสนใจ	 หรือบริการอื่นๆ	 อันอาจจะทำาให้เป็นผลเสียหายต่อ 

ภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ

17 	ไม่ก่อภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ทำาธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ	 ที่อาจทำาให้ 

ไม่สามารถใช้ความเป็นกลางในการตัดสินใจ	หรือการปฏิิบัติงานได้

18 	เคารพในหลักการของสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

 การเคารพ 
สิทธิมนุษยชนสากล11

กลุ่มบริษทัฯ	สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธมินุษยชนทัง้ในระดับประเทศและระดับ

สากล	 โดยกำาหนดให้มีนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 พร้อมกับ 

ให้ความสำาคัญในการปฏิิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค	 โดยไม่แบ่งแยกถิ�นกำาเนิด 

เช้ือชาติ	 เพศ	 อายุ	 สีผิว	 ศาสนา	 ผู้ด้อยโอกาส	 หรือความพิการใดๆ	 ที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการ 

ปฏิิบัติงาน	 รวมทั้งไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจนไม่ใช้

แรงงานที่ผิดกฎหมาย	 และกิจกรรมต่างๆ	 ที่จะกระทบต่อสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซึ่่อุปทาน	 

ด้วยการยอมรับหลักปฏิิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก	 เช่น	 หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การ

สหประชาชาติ	 และตระหนักถึงข้อจำากัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ	 

ได้เข้าไปลงทุน

6262 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

6262



1 ยึ ดถื อ แล ะปฏิิ บั ติ ต าม

นโยบายสิทธิม นุษยชนของ 

บริษัทฯ	 ที่ได้ประกาศใช้เป็น 

ลายลักษณ์อักษรโดยเคร่งครัด	

2 ปฏิิบัติ	ส่งเสริม	คุ้มครอง	และกระตุ้นให้เกิด
ความเคารพต่อสิทธิในการปกป้องคุ้มครองและ
เคารพสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานในทุกระดับ	 โดย
จะไมมี่บคุคลใดไดร้บัการปฏิิบตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม	 
หรือเลือกปฏิิบัติ	 ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิิบัติ
เนื่องจากเชื้อชาติ	เผ่าพันธุ์	สีผิว	ชาติกำาเนิด	หรือ
สงัคม	ศาสนา	สถานะทางสงัคม	เพศ	อายุ	ลักษณะ
หรือรูปลักษณ์ทางกายภาพ	 ภาษา	 ความเห็น
ทางการเมือง	ทรพัย์สนิ	หรอืสถานะอืน่ใด

3 มุ่งม่ันและรักษาไว้ซึ่ึง่สภาพ
การทำางานที่เป็นธรรมและเป็น
แบบอย่างทีดี่ในการดำาเนินธรุกจิ
ทีเ่ป็นไปตามสิทธมินุษยชน	อาทิ	
ให้ความสำาคัญกบัสทิธทิีเ่ท่าเทยีม
กนัของสตร	ีการไม่ใช้แรงงานเดก็	
หรือเร่ืองอื่นๆ	 ที่แสดงถึงการ
เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน	
ตลอดจนปฏิิบติัตนอยู่บนมาตรฐาน	
สากลเกี่ยวกับหลักการด้านสิทธิ
มนุษยชน	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 และ
ความเสมอภาค

5 ติดตามและรายงานผลการดำาเนินงาน	 รวมทั้งรายงานการประเมินผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชน	เพื่อแสดงความโปร่งใสของธุรกิจ

4 ส่งเสริมสิทธิตามระเบียบสังคมและระเบียบ
สากลในทกุๆ	ทีท่ีบ่ริษทัฯ	หรอืบริษทัในกลุ่มดำาเนนิ
ธุรกิจ	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าการดำาเนินธุรกิจดังกล่าว	
มิได้มีส่วนร่วมกระทำาหรืองดเว้นการกระทำาอัน
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจนส่งเสริม
และให้ความสำาคญักบัการร่วมธรุกจิกบัลูกค้าหรือ
คู่ค้าที่เคารพหลักการดังกล่าวด้วย

แนวปฏิบัติที่ดี

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 63กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



กลุ่มบริษัทฯ	 กำาหนดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ	 ข้อร้องเรียน	 หรือข้อเสนอแนะจาก 

ผู้มีส่วนได้เสยีทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการดำาเนนิงานของบริษทัฯ	ตลอด	24	ช่ัวโมง	ทัง้น้ี	กลุ่มบริษัทฯ	

จะช้ีแจงข้อเทจ็จรงิในเบือ้งต้นและแนวทางการจัดการ	หรอืแนวทางการดำาเนนิงานในเร่ืองดังกล่าว

ให้ผู้ร้องเรียน	รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส	 ในกรณีที่พบการประพฤติที่ไม่ 

เหมาะสม	 ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกจิ	นโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีดี่	หรอืนโยบายการกำากบัดแูล 

การปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 หรือพบมีการกระทำาผิดกฎหมาย	 หรือ 

ข้อบงัคบัของกลุ่มบรษิทัฯ	ของบคุคล	หรอืเหตกุารณ์ทีอ่าจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่กลุ่มบริษทัฯ	 

ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 จะรักษาข้อมูล 

ดังกล่าวไว้เป็นความลับ	และจะปกป้องผู้ร้องเรียนที่อยู่บนหลักสุจริต

12 การรับแจ้งเหตุ / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่บริษัทฯ และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส

6464 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

6464



การดำาเนินธรุกจิของกลุ่มบริษทัฯ	ย่อมเกีย่วข้องกบัผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม	ต้ังแต่ผู้ถอืหุ้น	

ลูกค้า	คู่ค้า	คู่แข่งทางการค้า	 เจ้าหนี้	ภาครัฐ	พนักงาน	ไปจนถึงชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 

ซึ่ึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน	 ดังน้ัน	 จึงได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบ 

ในการปฏิิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มดังนี้

13 ความรับผิดชอบ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

13.1	 การปิฏิบััติิติ่อิผู้ถือิหุ้นิ
นโยบาย
ส่งเสริมให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้สิทธข้ัินพ้ืนฐานของตน	และมุ่งม่ันในการสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น	 โดยคำานึงถึงการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน	 สร้างมูลค่าเพ่ิมและให ้

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมอย่างต่อเน่ือง	รวมทัง้ดำาเนินธรุกจิตามหลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่

แนวปฏิบัติที่ดี
	 บริหารจัดการและปฏิิบัติหน้าที่	 โดยนำาความรู้และทักษะการบริหาร 

มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ	 ด้วยความซ่ืึ่อสัตย์สุจริต	 ตลอดจน

ตัดสินใจดำาเนินการใดๆ	 ด้วยความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 และเป็นธรรม 

ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

	 ไม่ดำาเนินการใดๆ	ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของกลุ่มบริษัทฯ	
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	 รายงานสถานภาพทางการเงินและมิใช่การเงิน	 รวมถึงแนวโน้มในอนาคต 

ของกลุ่มบริษัทฯ	ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	สมำ่าเสมอ	และครบถ้วนตาม

ความเป็นจริง

	 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง	 โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยัง 

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธรุกจิอนัจะนำามา

ซึ่ึ่งผลเสียของกลุ่มบริษัทฯ	ต่อบุคคลภายนอก

	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่ึงคนหรือหลายคนซึ่ึ่งถือหุ้นตามเกณฑ์์ที่บริษัทฯ	

กำาหนด	สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม	หรอืเสนอ

ชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม		เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ	ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น		โดยคณะกรรมการกำากับ

ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 หรือคณะกรรมการสรรหาและ 

กำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากล่ันกรองความเหมาะสม	 และนำาเสนอ 

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ต่อไป

13.2	 การปิฏิบััติิติ่อิลูกคุ้า
นโยบาย
มุ่งม่ันสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับ

ผลิตภัณฑ์์และบริการทีดี่	มีคณุภาพในระดับราคาทีเ่หมาะสม	และยกระดับมาตรฐานให้สูงข้ึน

อย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

แนวปฏิบัติที่ดี
	 มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ	 เพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

	 เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	 

ทันต่อเหตุการณ์	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

	 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม	 มีระบบ

การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ	 และดำาเนินการอย่างดีที่สุด	 

เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

	 ไมค่า้กำาไรเกินควร	เม่ือเปรยีบเทยีบกับคณุภาพของสินคา้หรอืบรกิารในชนิด

หรอืประเภทเดียวกัน	และไม่กำาหนดเงือ่นไขการค้าทีไ่ม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
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5	 ปฏิิบตัติามเงือ่นไขต่างๆ	ทีมี่ต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด	หากไม่สามารถปฏิิบัตไิด้	

ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

	 ให้ความสำาคัญและรับฟังความคิดเห็น	 ข้อร้องเรียน	 และข้อเสนอแนะใดๆ	 

ของลกูค้า	หรอืผู้ทีมี่ส่วนเกีย่วข้อง	เพ่ือนำามาปรับปรงุแก้ไขในการปฏิิบตังิาน

	 มีความมุ่งม่ันที่จะป้องกันและต่อต้านการกระทำาที่ส่อไปในทางทุจริต	

คอร์รัปชัน	และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายจัดการทราบ

	 ปฏิิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายต่างๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับของลูกค้า	 

และไม่นำาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

13.3	 การปิฏิบััติิติ่อิคูุ่คุ้า
นโยบาย
คำานึงถึงความเสมอภาคและความซึ่ื่อสัตย์ในการดำาเนินธุรกิจ	 รักษาผลประโยชน ์

ร่วมกับคู่ค้า	 โดยการปฏิิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด	 และ 

มีจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่ดี
	 ปฏิิบัติหน้าที่ด้วยความซึ่ื่อสัตย์	 สุจริต	 ละเว้นการใช้อำานาจหน้าที่เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน	ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม	

	 ไม่เรียกร้องและไม่รับของขวัญ	 ทรัพย์สิน	 การสนับสนุน	 หรือประโยชน์ 

อื่นใดจากคู่ค้า	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

	 ปฏิิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม	 เสมอภาค	 รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	 ชัดเจน	

ครบถ้วน	 ไม่มีอคติ	 เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม	 โปร่งใส	 และ 

ตรวจสอบได้

	 รักษาข้อมูลต่างๆ	ที่ได้รับจากคู่ค้าแต่ละรายไว้เป็นความลับ	

	 ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ	 แก่บุคคลที่ไม่

เกี่ยวข้อง	

	 ให้ความสำาคัญและรับฟังความคิดเห็น	 ข้อร้องเรียน	 และข้อเสนอแนะใดๆ	 

ของคู่ค้า	หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	เพื่อนำามาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิิบัติงาน

	 มีความมุ่งม่ันที่จะป้องกันและต่อต้านการกระทำาที่ส่อไปในทางทุจริต	 

และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายจัดการทราบ
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	 ไม่เลี้ยงหรือรับเลี้ยงจากคู่ค้า	ยกเว้นกรณี	Business	Meals	ร่วมกับทีมงาน	

	 ปฏิิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 และกฎหมายต่างๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับของคู่ค้า	 และ 

ไม่นำาข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

13.4	 การปิฏิบััติิติ่อิคูุ่แขั่งทางการคุ้า
นโยบาย
ปฏิิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล	 ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

เกี่ยวกับหลกัปฏิิบัตกิารแข่งขันทางการค้า	และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี
	 ประพฤติปฏิิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

หรือไม่เหมาะสม

	 ไม่ทำาลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายป้ายสีและ

โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง

13.5	 การปิฏิบััติิติ่อิเจำ้าหนิี้
นโยบาย
ยึดถือแนวทางการปฏิิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไขและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้ี	 รวมถึง

การชำาระคืนตามกำาหนดเวลา

แนวปฏิบัติที่ดี
	 รกัษาและปฏิิบตัติามเงือ่นไขทีมี่ตอ่เจา้หน้ีโดยเคร่งครดั	ทัง้ในแงก่ารชำาระคืน	 

การดูแลหลักทรัพย์คำ้าประกัน	และเงื่อนไขอื่นๆ

	 รายงานฐานะทางการเงนิแก่เจ้าหน้ีตามข้อกำาหนดในสัญญาเงนิกูอ้ย่างถกูต้อง

ครบถ้วน	และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 รายงานเจ้าหน้ีล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและ

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว	เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชำาระหนี้
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13.6	 การปิฏิบััติิติ่อิภาคุรัฐ
นโยบาย
ให้ความสำาคัญกับภาครัฐซึ่ึ่งถือเป็นหน่ึงในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ	 จึงได้

กำาหนดแนวทางในการปฏิิบัติต่อภาครัฐในประเทศต่างๆ	ที่เข้าไปลงทุน	เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ดำาเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทำาที่ไม่เหมาะสม

แนวปฏิบัติที่ดี
	 พึงดำาเนินการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา	 เม่ือมีการติดต่อทำาธุรกรรมกับ 

เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ

	 พึงตระหนักว่าในแต่ละท้องถิ�นหรือบางประเทศ	 อาจมีกฎหมาย	 เงื่อนไข 

ขั้นตอน	หลักเกณฑ์์	 วิธีปฏิิบัติ	 หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ	 ในการ

ดำาเนนิธรุกจิทีเ่กีย่วกบัการใหร้างวลั	การบรจิาคเงนิ	การจา้งงาน	การตอ้นรบั	

หรือการจัดเลี้ยงพนักงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่แตกต่างกัน

	 พึงปฏิิบัติตามกฎในแต่ละประเทศหรือท้องถิ�นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง

พนักงานของรัฐ	 ทั้งในกรณีที่ว่าจ้างเพ่ือมาเป็นที่ปรึกษา	 หรือเป็นพนักงาน

ของกลุ่มบริษัทฯ	โดยเงื่อนไขที่ว่าจ้างต้องโปร่งใสและเหมาะสม

	 พึงหลีกเล่ียงการทำาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือสมาชิกครอบครัว 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ในขณะที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับสัญญาที่ทำากับรัฐ

	 การทำาความรู้จักหรือการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและกลุ่มบริษัทฯ	

ในขอบเขตที่เหมาะสม	สามารถทำาได้	 เช่น	การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะ

ต่างๆ	การแสดงความยินดีในวาระโอกาสเทศกาล	หรือตามประเพณีปฏิิบัติ

13.7	 การปิฏิบััติิติ่อิพนิักงานิ
นโยบาย
มุ่งม่ันพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 เสริมสร้างวัฒนธรรม	 และ

บรรยากาศการทำางาน	 ส่งเสริมการทำางานเป็นทีม	 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม	 ดูแลความ

ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำางาน	 ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา	 ถ่ายทอด 

ความรู้และความสามารถของพนักงาน	 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน 

ทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค	 กำาหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหน่ึงปัจจัยสำาคัญ	 และมีคุณค่านำามาซึ่ึ่งความสำาเร็จ	 

ความก้าวหน้า	และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ	
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กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 69กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



แนวปฏิบัติที่ดี
	 ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการ 

เก่ียวกับสิทธมินุษยชนข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑ์์สากล	โดยไม่แบ่งแยกถิน่กำาเนิด	

เชื้อชาติ	เพศ	อายุ	สีผิว	ศาสนา	ความพิการ	ฐานะ	ชาติตระกูล	สถานศึกษา	

หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิิบัติงาน	รวมทั้งให้ความ

เคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

	 บรหิารจดัการทรัพยากรบคุคลใหส้อดคล้องและสนบัสนนุกลยทุธ์	/	เปา้หมาย

ธรุกจิ	และจดัวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลให้เทยีบเคยีง

ได้กับธุรกิจช้ันนำา	 โดยมีความชัดเจน	 โปร่งใส	 ยุติธรรม	 เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ	

	 ผู้บงัคบับญัชาทกุคนมีหน้าทีใ่นการบริหารทรพัยากรบคุคลภายในหน่วยงาน

ของตน	ตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคลของกลุ่มบริษทัฯ	

และบริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทำาใดๆ	 ที่ไม่เป็นธรรม	 ซึ่ึ่งอาจมี 

ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

	 การพฒันาทรพัยากรบคุคลเป็นเร่ืองขององคก์ร	ผู้บงัคบับญัชาและพนกังาน

ทุกคน	ดังนี้

•		 องค์กรจะคัดสรรและสร้างคนดี	 คนเก่ง	 ที่มีพฤติกรรมในการทำางาน

อย่างมืออาชีพ	 และพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพ 

ในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

•		 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผน	ติดตาม	ประเมินผล	ให้ข้อมูลป้อนกลับ

และสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างเสมอภาค

•		 พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมในการพัฒนาทักษะและความสามารถของ

ตนเอง

	 ให้ผลตอบแทนที่ เป็นธรรมแก่พนักงาน	 โดยความก้าวหน้าในอาชีพ	 

ผลตอบแทน	และแรงจงูใจต่างๆ	ข้ึนอยู่กบัคณุภาพ	ผลสำาเร็จของงาน	ทศันคติ	

และศักยภาพของพนักงาน

	 การแต่งต้ังและโยกย้าย	รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน	กระทำา

ด้วยความเสมอภาค	สุจริตใจ	และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้	ความสามารถ

และความเหมาะสม	รวมทั้งการกระทำาหรือการปฏิิบัติของพนักงานนั้นๆ
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7070 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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	 สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มชมรมของพนักงานภายในกลุ่มบริษัทฯ	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์	 แลกเปล่ียนองค์ความรู้ในกลุ่ม

พนักงาน	ตลอดจนการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรและชุมชน

ภายนอก

	 ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำางาน	 มีความปลอดภัย	 และ 

อาชีวอนามัยที่ดี	 ตลอดจนจัดการดูแลสถานที่ทำางานให้ปลอดจากการใช ้

สารเสพติดและการดื่มแอลกอฮอล์

	 ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการทำางานใหม้คีวามปลอดภัยตอ่ชีวติและทรัพยส์นิ

ของพนักงานอยู่เสมอ	และดูแลให้สถานทีท่ำางานปลอดจากการเล่นการพนัน

ที่ขัดต่อกฎหมาย

	 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ

เสมอภาค	 โดยมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเร่ืองที่ส่อไปในทางผิด 

ข้อบังคับการทำางาน	ระเบียบ	ข้อกำาหนด	คำาสั่ง	ประกาศ	หรือกฎหมายได้

13.8	 การปิฏิบััติิติ่อิชุมชนิ	สังคุม	และสิ�งแวดล้อิม
นโยบาย
ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	 ทั้งในด้าน 

ความปลอดภัยคุณภาพชีวิต	และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ส่งเสริมการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธภิาพ	ตระหนักถงึคณุภาพชีวิตของชุมชนและสังคม	ทัง้พ้ืนทีโ่ดยรอบโรงงาน

และในระดับประเทศ	แบ่งปันผลกำาไรส่วนหน่ึงเพ่ือตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม	

คำานึงถึงการดำาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 โดยเร่ิมต้ังแต่ข้ันตอนการเร่ิม

ก่อสร้างโรงงาน	 การเลือกเทคโนโลยี	 ตลอดถึงกระบวนการผลิต	 และกระบวนการกำาจัด 

ของเสีย	รวมถึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติที่ดี
	 คำานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยไม่ก่อให้

เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 และคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน	หรือเกิดน้อยที่สุด

	 คืนผลกำาไรส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ�งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ

	 ปลูกฝังจิตสำานึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมให้เกิดข้ึน

ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
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กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 71กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



	 ให้ความสำาคัญในการทำาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำานงเดียวกันกับบริษัทฯ	 

ในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	และสิ�งแวดล้อม

	 เป็นผู้นำาในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่นหลัง

	 ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำาคัญกับกิจกรรมของ

ชุมชนและสังคม	โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม	ชุมชน	และสิ�งแวดล้อม

อย่างย่ังยืน	โดยมุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต	ิรวมทัง้สนบัสนนุ

การศึกษาแกเ่ยาวชน	และกจิกรรมสาธารณประโยชน์แกช่มุชนทีด้่อยโอกาส

ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

	 รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน	 เพ่ือให้การตอบสนองและ

การพัฒนาแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 อำานวยประโยชน์ต่อสังคมทุกระดับ	ทั้งในระยะใกล้และไกล

	 เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสังคมและ

ประเทศ	ทั้งนโยบายรณรงค์ป้องกันและนโยบายสร้างเสริม

	 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางการศึกษาของเยาวชน 

และประชาชนทั่วไป	 รวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำานึกเร่ืองการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมไทย

	 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	สร้างความเข้าใจ	และรับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจ

เกิดข้ึนกับชุมชนโดยรอบ	 เพ่ือจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที	 อันจะเป็น

รากฐานของการอยู่ร่วมกนัระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้ง

และเอื้อประโยชน์ซึ่ึ่งกันและกัน

	 ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งกิจกรรม 

ของท้องถิ่นที่กลุ่มบริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจ	 โดยคำานึงถึงความเหมาะสมและ

ประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะพึงได้รับอย่างยั่งยืน
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7272 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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13.9	 การให้คุวามสำาคุัญติ่อิคุุณภาพ	คุวามมั�นิคุง	คุวามปิลอิดภัย	อิาชีวอินิามัย	
	 สิ�งแวดล้อิม	และคุวามติ่อิเนืิ�อิงทางธุรกิจำ

นโยบาย
ให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพ	 ความม่ันคง	 ความปลอดภัย	 

อาชีวอนามยั	สิ�งแวดลอ้ม	และความตอ่เน่ืองทางธรุกจิในการปฏิิบตังิานดว้ยมาตรฐานอยา่ง

ต่อเนื่อง	กำาหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ	ความมั่นคง	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 

สิ�งแวดล้อม	และความต่อเน่ืองทางธุรกจิ	รวมถึงแนวปฏิิบตัทิีดี่เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

แนวปฏิบัติที่ดี
	 พนักงานทุกคนต้องดำาเนินงาน	 โดยมีระบบบริหารคุณภาพ	 ความม่ันคง	 

ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 สิ�งแวดล้อม	 และความต่อเน่ืองทางธุรกิจ	 

เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และเกิดคุณค่าสูงสุดทั้งต่อการ

ปฏิิบัติงานต่อชีวิต	ร่างกาย	ทรัพย์สิน	และสิ�งแวดล้อม

	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ผู้ปฏิิบัติงานสมทบ	 และพนักงานของผู้รับจ้าง	 จะต้อง

ยึดถือและปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	 นโยบาย	 ข้อกำาหนด	 และ

มาตรฐานด้านคณุภาพ	ความม่ันคง	ความปลอดภัย	อาชวีอนามัย	สิ�งแวดล้อม	 

และความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

	 กลุ่มบริษัทฯ	จะดำาเนินการทุกวิถีทาง	เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสีย

ในรูปแบบต่างๆ	อนัเน่ืองมาจากอุบตัเิหต	ุอคัคภัีย	การบาดเจ็บ	หรอืการเจบ็ป่วย

จากการทำางาน	การสูญหายหรอืเสยีหายในทรัพยส์นิ	การละเมดิระบบรักษา

ความปลอดภัย	การปฏิิบัติงานไม่ถูกวิธี	และความผิดพลาดต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	

ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน 

ผู้ปฏิิบัติงานสมทบ	และพนักงานของผู้รับจ้าง	ทั้งนี้	ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ

ของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์

โดยปฏิิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้

	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพ้ืนที ่

ปฏิิบัติการ	 มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร	 เพ่ือ 

เตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ	ที่อาจเกิดข้ึน	 เช่น	 เพลิงไหม	้

การหกล้น	 หรือร่ัวไหลของนำ้ามัน	 ก๊าซึ่	 สารเคมี	 หรือของเสีย	 และมีการ 

เตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ	 ที่อาจทำาให้การดำาเนินธุรกิจหยุดชะงัก	 

เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

4

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 73กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และส่ือสาร	 เพ่ือสร้างความรู้ 

ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงานผู้ปฏิิบติังานสมทบและพนักงานของ 

ผู้รับจ้าง	ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย	 

กฎ	 ระเบียบ	 ข้ันตอน	 วิธีปฏิิบัติ	 และข้อควรระวังต่างๆ	 ทางด้านคุณภาพ	 

ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และส่ิงแวดล้อม	ตลอดจนนำาไปยึดถอืปฏิิบติั 

ได้อย่างถกูต้อง	โดยไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสุขภาพ	ทรัพย์สิน	และส่ิงแวดล้อม

	 กลุ่มบริษทัฯ	จะส่งเสริมและปลกูฝังจติสำานึกทางด้านคุณภาพ	ความปลอดภัย	 

อาชวีอนามัย	และสิ�งแวดล้อม	ให้เป็นวิถดีำาเนินชีวติประจำาวันของพนักงาน

	 กลุ่มบริษัทฯ	จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ	

ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสิ�งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเน่ือง	 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติต้องให้เกดิประโยชน์สูงสุด	โดยตระหนักถงึความ

สำาคัญของส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	

ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดล้อมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 จดัต้ังใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งมหีนา้ทีป่ระเมนิและเฝา้ระวังสถานะด้านความ

มั่นคงปลอดภัยตามระดับการเตือนภัยอย่างสมำ่าเสมอ

	 พัฒนาระบบการบริหารความม่ันคงปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

และมาตรฐานสากล	และให้มีการตรวจประเมินและทบทวนอย่างสมำ่าเสมอ

	 จัดให้มีการทดสอบและฝึกซ้ึ่อมข้ันตอนการปฏิิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินอย่าง

สมำ่าเสมอและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

	 จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอสำาหรับการดำาเนินการด้านความ

มั่นคงปลอดภัย
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7474 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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กลุ่มบริษัทฯ	 มุ่งม่ันในการปฏิิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด	 หรือกฎหมาย 

การแข่งขันทางการค้า	 และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเสรีและเป็นธรรม	 ไม่เลือกปฏิิบัติ 

หรือเอาเปรียบ	โดยกำาหนดเป็นนโยบายทีจ่ะต้องปฏิิบติัตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าทัง้ในและ

ต่างประเทศที่บริษัทฯ	 เข้าดำาเนินธุรกิจ	 อันหมายความรวมถึง	 กฎหมาย	 กฎ	 และระเบียบใดๆ	 

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า	ดังนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	พึงใช้ความระมัดระวังและปฏิิบัติ

ตามแนวทางที่บริษัทฯ	กำาหนดไว้

14 การสนับสนุนการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี

2 การกระทำาที่เป็นการควบรวมธุรกิจ	 (Merger	 Control)	 ที่อาจก่อให้เกิดการลด 
การแข่งขัน	หรือการผูกขาดในตลาดใดตลาดหน่ึง	เช่น	การรวมธรุกจิทีผู่กขาด	การเข้าซ้ืึ่อ
ทรัพย์สิน	 (Asset	 Acquisition)	 การเข้าซ้ืึ่อหุ้น	 (Stock	 Acquisition)	 การครอบงำา 
กิจการ	 (Takeover)	 หรือการลงทุนไขว้ในหุ้นหรือทรัพย์สิน	 (Cross	 Investment)	 
การร่วมลงทนุ	(Joint	Ventures)	หรือการเป็นกรรมการร่วมในกลุ่มบริษทัฯ	(Interlocking	
Directorate)	เป็นต้น	ต้องให้ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแข่งขันทางการค้า	
ตรวจสอบกระบวนการทางกฎหมายทีจ่ำาเป็นก่อนมีการดำาเนินการดังกล่าว	ก่อนทำาการ
ควบรวมกิจการใดๆ

1 “ผู้มอีำานาจเหนือตลาด”	ตามเกณฑ์์กฎหมายของแต่ละประเทศ	ต้องไม่กระทำาการใดๆ	
ที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม	(Abuse	of	Dominant	Position)	
หรือการใช้อำานาจเหนือตลาดในทางมิชอบ

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 75กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



กลุ่มบริษทัฯ	มุ่งม่ันทีจ่ะปอ้งกันตนเองไม่ใหต้กเป็นเคร่ืองมอืของกระบวนการฟอกเงนิ	หรอื

สนับสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ย	จึงไดก้ำาหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน	เพ่ือเป็นแนวทาง

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม	 ให้ความสำาคัญต่อการสอดส่องดูแล	 และให้

เบาะแสแก่เจา้หนา้ทีเ่ม่ือทราบถึงการกระทำาทีไ่ม่เป็นไปตามกฎหมาย	รวมถึงดูแลใหม้กีารบนัทกึ

รายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน	หรือทรัพยส์ินต่างๆ	ใหถู้กต้องเป็นไปตามที่กฎหมายภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศกำาหนด

4 ห้ามการกระทำาพฤติกรรมใดๆ	
ที่ เป็นการปฏิิบัติทางการค้าที่ ไม่ 
เป็นธรรม	(Unfair	Trade	Practices)	
แม้ว่าจะมิได้อยู่ในฐานะที่ เป็นผู้มี
อำานาจเหนือตลาดก็ตาม

5 ห้ามกระทำาการที่เป็นการตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้ประกอบการรายอื่น	 (ทั้งในและ 
ต่างประเทศ)	 อันจะก่อให้เกิดข้อจำากัดด้าน
การแขง่ขนัและสง่ผลกระทบรา้ยแรงต่อระบบ
เศรษฐกิจและผู้บริโภค

15 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย

3 ห้ามประกอบธรุกจิทีเ่ป็นการตกลงรว่มกันในการผกูขาด	จำากัด	หรอืลดการแข่งขัน	
(Hardcore	Cartel	หรือ	Non	Hardcore	Cartel)

7676 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

7676



แนวปฏิบัติที่ดี

1 ในการติดต่อลูกค้า	 หรือคู่ค้า	 ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	 หรือคู่ค้า	 

เพ่ือทราบข้อมูลพ้ืนฐาน	เช่น	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม	ผู้ถอืหุ้นใหญ่ในทอดแรกต้ังแต่

ร้อยละสามสิบ	 หรือตามหลักเกณฑ์์ที่กฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำาหนด	

วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า	 โดยอาจตรวจสอบ

จากเอกสารทางราชการ	 หรือองค์กรอิสระที่เช่ือถือได้	 เพ่ือขจัดข้อสงสัยและเพ่ือเป็น 

การป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้ายได้

2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิิบัติตามมาตรการป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงนิ	และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิทีก่ำาหนดไว้ทัง้ภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศ

3 หลีกเล่ียงการกระทำาการใดๆ	 เพ่ือปกปิด	 หรืออำาพรางลักษณะที่แท้จริง	 เช่น	 

แหล่งที่ต้ัง	 การจำาหน่าย	 การโอน	 การได้สิทธิใดๆ	 ซ่ึึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำา 

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	และการต่อต้าน

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 เพ่ือให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มา 

โดยถูกต้องตามกฎหมาย	 รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าว 

ข้างต้นด้วย

4 พงึระมดัระวงัการตดิต่อทำาธุรกรรมกบับคุคลหรอืนิตบิคุคลทีต้่องสงสัยว่าอาจกระทำา

ความผิดตามกฎหมายการฟอกเงิน	 หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 เช่น	

กระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	 ความผิดเกี่ยวกับเพศ	 (เช่น	 การค้าหญิง 

และเด็ก	 การค้าประเวณี)	 ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน	 ความผิดเกี่ยวกับ 

การยกัยอกหรอืฉ้อโกงทางธรุกิจในสถาบนัการเงนิ	 ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าทีร่าชการ	

ความผิดเกีย่วกบัการกรรโชกหรอืรดีทรพัย์	หรอืการกระทำาลกัษณะคล้ายคลึงกนัอนัเป็น 

การผดิกฎหมาย	ความผดิเกีย่วกบัการลกัลอบหนศีลุกากรตามกฎหมายวา่ดว้ยศลุกากร	 

ความผดิเกีย่วกบัการกอ่การรา้ยตามประมวลกฎหมายอาญา	ความผิดเกีย่วกบัการพนนั

เฉพาะกรณีเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน	ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	และความผิด

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์	เป็นต้น

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 77กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



5 ควรตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของลูกค้า	 จากสถาบันการเงินเพ่ือให้ทราบว่าลูกค้า 

เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง	 (Beneficial	 Owner)	 มิใช่การใช้ช่ือปลอม	 นามแฝง	 หรือ 

แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพ่ือปกปิดความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย	 การค้ายาเสพติด 

หรอือืน่ๆ	รวมถึงควรมีกระบวนการคัดกรองลกูคา้	โดยพิจารณาจากปัจจัยพ้ืนฐานสำาคญัๆ	

เช่น	 ปัจจัยด้านกลุ่มประเทศ	 ด้านมาตรการระหว่างประเทศ	 หรือแหล่งรายได้หลักของ 

ลูกค้า	 ฯลฯ	 เพ่ือจัดลำาดับความเส่ียง	 รวมทั้งมีข้ันตอนในการทบทวนบัญชีรายช่ือลูกค้า 

และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ	เพื่อลดผลกระทบต่อการวางแผนธุรกิจ

16 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชดเชย 
กรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหาย 
จากการละเมิดสิทธิ

กลุ่มบริษัทฯ	 	 มีแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการ 

ละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 	 โดยจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้

ไม่ตำ่ากว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนด

7878 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

7878



จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

7 ห้ามผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์ซึ่ื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	
ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินต่อตลาด 
หลักทรัพย์ฯ	 อย่างน้อย	 30	 วัน	 และหลังวันที่
บรษิทัฯ	ไดเ้ปิดเผยงบการเงนิอย่างน้อย	24	ช่ัวโมง
 

2 เปิดเผยข้อมูลที่จำา เป็น
อย่างครบถ้วน	 โดยคำานึงถึง 
ผลประโยชน์	 สิทธิ	 และความ 
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

5 หม่ันศกึษาหาความรู้เพ่ือพฒันาประสทิธภิาพ
ในการทำางาน	

1 ปฏิิบัติหน้าที่ ด้วยความ
ซึ่ื่อสัตย์	 สุจริต	 และมีความเป็น
มืออาชีพ	

3 เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ บุ ค ค ล 
ที่ เกี่ยวข้องทุกกลุ ่มสามารถ 
เข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้	

6 นักลงทุนสัมพันธ์ควรงดเว้นการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ	 
ในอนาคตอันใกล้ต่อบุคคลภายนอกอย่างน้อย	 
14	 วัน	 (ปฏิิทิน)	 ก่อนระยะเวลาการรายงาน	 
งบการเงินคร้ังต่อไปต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

4 รกัษาความลบัของบรษิทัฯ	
และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช  ้
ข้อมูลใดๆ	 ของบริษัทฯ	 ซึ่ึ่งยัง 
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

แนวปฏิบัติที่ดี

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 79กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



1.		 สิทธิมนิุษยชนิและแรงงานิ
1.1	 ผู้ผลิต	/	จดัหาสินค้า	วัตถดิุบ	และบริการ	ควรให้ความเคารพต่อสิทธมินุษยชน	

และมีการปฏิิบติัต่อพนักงานของตนอย่างเป็นธรรม	ตามมาตรฐานสากล	และ

กฎหมาย

1.2	 ผู้ผลิต	/	จัดหาสินค้า	วัตถุดิบ	และบริการ	จะต้องดำาเนินธุรกิจโดยปราศจาก

การใช้แรงงานบังคับ	และจะต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ	

1.3	 ผู้ผลิต	/	จัดหาสินค้า	วัตถุดิบ	และบริการ	จะต้องดำาเนินธุรกิจโดยปราศจาก

การใช้แรงงานเด็ก	 และต้องปฏิิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็กหรือเยาวชน 

ที่บังคับใช้

1.4	 ผู้ผลิต	/	จัดหาสินค้า	วัตถุดิบ	และบริการ	จะต้องดำาเนินธุรกิจโดยปราศจาก

การเลือกปฏิิบัติในการจ้างงานด้วยเงื่อนไขของเช้ือชาติ	 สีผิว	 เพศ	 ศาสนา	 

อายุ	ความพิการ	ฯลฯ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของผู้ผลิต /
จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และการบริการ

แนวปฏิบัติที่ดี

8080 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

8080



2.		 คุวามปิลอิดภัย	อิาชีวอินิามัย	และสิ�งแวดล้อิม	
2.1	 ผู้ผลิต	/	จัดหาสินค้า	วัตถุดิบ	และบริการ	ควรมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่น 

ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	

2.2	 ผู้ผลิต	/	จัดหาสินค้า	วัตถุดิบ	และบริการ	จะต้องปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	ที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด	

2.3	 ในระบบการผลิตของผู้ผลิต	/	จัดหาสินค้า	วัตถุดิบ	และบริการ	จะต้องมั่นใจ

ว่ามีการติดต้ังระบบกำาจัดและจัดการของเสีย	 การปล่อยมลพิษทางอากาศ 

และการระบายนำา้ทิง้ทีเ่หมาะสม	ปลอดภัย	และมีการตรวจสอบคณุภาพอยู่เสมอ	

2.4	 ผู้ผลิต	 /	 จัดหาสินค้า	 วัตถุดิบ	 และบริการ	 จะต้องจัดหาสถานที่ทำางาน 

ที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของตน	 รวมถึงจัดหาอุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม	

3.		 จำริยธรรมและการปิฏิบััติิติามกฎหมาย	
3.1	 ผู้ผลิต	/	จัดหาสินค้า	วัตถุดิบ	และบริการ	จะต้องดำาเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม	

จริยธรรมและปฏิิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3.2	 ผู้ผลิต	/	จัดหาสินค้า	วัตถุดิบ	และบริการ	จะต้องดำาเนินธุรกิจโดยปราศจาก

การให้สินบนหรือการทุจริตในทุกรูปแบบ	

3.3	 ผู้ผลิต	/	จดัหาสินค้า	วัตถดิุบ	และบริการ	จะต้องดำาเนินธรุกจิด้วยการแข่งขัน

อย่างเป็นธรรม

3.4	 ผู้ผลิต	/	จัดหาสินค้า	วัตถุดิบ	และบริการ	ต้องมีการจัดการบันทึกทางธุรกิจ

และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำาธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน	 พร้อมที่ 

จะจัดส่งให้ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ	

3.5	 ผู้ผลิต	/	จัดหาสินค้า	วัตถุดิบ	และบริการ	จะต้องปกป้องข้อมูลความลับของ 

บริษัทฯ

ในกรณีผู้ผลิต	/	จัดหาสินค้า	วัตถุดิบ	และบริการ	ปฏิิบัติขัดต่อจรรยาบรรณในการดำาเนิน

ธรุกจิดังกล่าวข้ันต้น	บริษทัฯ	อาจพิจารณาออกจดหมายแจ้งเตือน	และขอสงวนสิทธใินการระงบั

หรือยกเลิกการทำาธรุกรรมตามดุลพินิจของบริษทัฯ	และผู้ผลิต	/	จดัหาสินค้า	วัตถดิุบ	และบริการ

ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ	จากบริษัทฯ	ได้

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 81กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณธุรกิจ

ด้วย	 บริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 คาดหมายให้พนักงานของกลุ่ม

บริษัทฯ	ทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล	เพื่อให้การปฏิิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 และสอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ธรุกจิ	โดยสนบัสนนุใหม้กีารรายงานโดยสจุรติถงึการปฏิิบตัทิีข่ดั	หรอืสงสยัวา่จะขดัตอ่หลกัการ

ต่างๆ	 ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับช้ัน	 หรืออาจขอคำาปรึกษาจากสายงานตรวจสอบภายใน	 

หรือหน่วยงานกำากับกิจการองค์กร	โดยข้อมูลดังกล่าว	บริษัทฯ	จะถือเป็นข้อมูลความลับ

นอกจากน้ี	พนกังานของกลุ่มบรษิทัฯ	สามารถส่งข้อร้องเรยีนเม่ือพบพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม

หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	 

ไปยังช่องทางการรบัข้อร้องเรยีนตามข้ันตอนทีบ่รษิทัฯ	กำาหนดไว้	เพ่ือเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ

และพิจารณา	

ทกุขอ้รอ้งเรียนทีมี่หลักฐานชัดเจนจะได้รบัการปฏิิบตัอิย่างเสมอภาค	โปรง่ใส	และเอาใจใส่	 

รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	 โดยมีการกำาหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม	ทั้งน้ี	

ทุกข้อร้องเรียน	ตลอดจนข้อมูลของผู้ร้องเรียน	หรือพยานที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดเป็นความลับและ

ได้รับความคุ้มครอง	 เพ่ือไม่ให้ถูกการกล่ันแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการ

สอบสวน

8282 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

8282







การตอตานทุจร�ต 
คอรรัปชัน

ANTI-CORRUPTION



นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน 
การทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 (“กลุ่มบริษัทฯ”)	 

มีวัตถุประสงค์และมุ่งม่ันที่จะทำาธุรกิจโดยให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชัน 

และมุ่งมั่นที่จะปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชัน	(Fraud	

and	 Corruption)	 การให้หรือรับสินบน	 (Bribery)	 ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ	 หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน	 ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม 

ให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำานึกในการต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

คณะกรรมการบริษทัฯ	จงึได้ให้มกีารจดัทำานโยบายน้ีขึน้	โดยถอืเป็นสว่นหน่ึงของนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการที่ดี	 (Corporate	 Governance	 Policy)	 ของกลุ่มบริษัทฯ	 เพ่ือให้ม่ันใจว่า	 

กลุ่มบริษัทฯ	 มีการปฏิิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายที่ได้กำาหนดไว้	 ตลอดจนเพ่ือให้กรรมการ	 

ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 ตลอดจนบุคคลใดๆ	 ที่กระทำาการเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ	 

ยึดถือนโยบายน้ีเป็นบรรทัดฐานในการปฏิิบัติงาน	 และถือว่าการกระทำาใดๆ	 ที่ไม่เป็นไปตาม

นโยบายของกลุ่มบริษัทฯ	จะต้องได้รับโทษทางวินัยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นิยาม
การทจุรติ	หมายถึง	การกระทำาใดๆ	เพ่ือแสวงหาประโยชน์ทีมิ่ควรได้โดยชอบดว้ยกฎหมาย

สำาหรับตนเองหรือผู้อื่น	โดยหมายรวมถึง	การยักยอก	การตกแต่งบัญชี	และการคอร์รัปชัน

คอร์รัปชััน	 หมายถึง	 การกระทำาใดๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการเสนอ	 การให้คำาม่ันสัญญา	 การขอ	 

การเรยีกร้อง	การให้หรอืรบัทรพัย์สนิหรอืผลประโยชน์อืน่ใด	กบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืบคุคลอืน่ใด 

ทีท่ำาธรุกจิกบับรษิทัฯ	 ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม	 เพ่ือให้บคุคลดงักล่าวปฏิิบตัหิรอืละเว้น 

การปฏิิบัติหน้าที่	 หรือเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ	

ยกเว้นกรณีทีก่ฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ขนบธรรมเนียมประเพณท้ีองถิ�น	หรอืจารตีทางการค้า

ให้กระทำาได้

นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชััน

8484 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

8484



การให้้ห้รือรับข้องข้วัญ	หมายถึง	การให้หรือรับเงิน	สิ�งของ	ค่าตอบแทน	หรือผลประโยชน์ใดๆ

การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ	หมายถึง	การใช้จ่ายสำาหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ	 

อาทิ	การเล้ียงรับรองเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืม	การเล้ียงรับรองในรูปแบบการกีฬา	และการใช้จ่ายอ่ืนๆ	 

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิิบัติทางธุรกิจ	 หรือเป็นจารีตทางการค้า	 รวมถึงการให้ความรู้ 

ความเข้าใจทางธุรกิจ

การบริจาคและการสนับสนุน	หมายถึง	การให้การสนับสนุนทางการเงิน	ผลิตภัณฑ์์	หรือ

บริการ	 แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือขอรับบริจาค	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทำาสาธารณะ

ประโยชน์แก่สังคม	หรือเพื่อส่งเสริมธุรกิจและภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ	

การชั่วยเห้ลือทางการเมือง	หมายถึง	การให้ทรัพย์สิน	เงิน	สิ�งของ	สิทธิหรือผลประโยชน ์

อืน่ใด	เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ	หรือสนับสนุน	หรือเพ่ือประโยชน์อืน่ใด	แกพ่รรคการเมือง	นักการเมือง	 

หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง	 ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง	 ไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม

ความข้ดัแย้งทางผลประโยชัน	์หมายถงึ	การกระทำาใดๆ	ทีจ่ะทำาให้ตนมีส่วนได้เสียหรือขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ	 ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของ 

กลุ่มบริษทัฯ	หรือจากการใช้โอกาส	หรือข้อมูลทีไ่ด้รับรู้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์

ส่วนตนและการทำาธรุกจิทีแ่ข่งขันกบักลุ่มบริษทัฯ	หรือการทำางานอืน่นอกเหนือจากงานของกลุ่ม

บริษัทฯ	ซึ่ึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่

ค่าอำานวยความสะดวก	 หมายถึง	 ค่าใช้จ่ายจำานวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

อย่างไม่เป็นทางการ	 และเป็นการให้เพียงเพ่ือให้ม่ันใจว่า	 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำาเนินการตาม

กระบวนการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำาเนินการรวดเร็วข้ึน	 โดยกระบวนการน้ันไม่ต้องอาศัย

ดลุพนิจิของเจา้หน้าทีรั่ฐ	และเป็นการกระทำาอนัชอบดว้ยหน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐัผู้น้ัน	รวมทัง้

เป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว	เช่น	การขอใบอนุญาต	การขอหนังสือรับรอง	

และการได้รับการบริการสาธารณะ	เป็นต้น

พนักงานรัฐ	หมายถึง	ผู้ดำารงตำาแหน่งการเมือง	ข้าราชการ	หรือพนักงานส่วนท้องถิ�นซึ่ึ่งมี

ตำาแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจำา	พนักงานหรอืบคุคลผู้ปฏิิบตังิานในรัฐวิสาหกจิ	หรอืหน่วยงานของรัฐ	

ผู้บริหารท้องถิ�นและสมาชิกสภาท้องถิ�นซ่ึึ่งมิใช่ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 เจ้าพนักงานตาม

กฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองท้องที	่และให้หมายความรวมถึงกรรมการ	อนกุรรมการ	ลูกจา้ง

ของส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานของรัฐ	และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่ึ่งใช้อำานาจหรือ

ได้รับมอบหมายให้ใช้อำานาจทางการปกครองของรัฐในการดำาเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตาม

กฎหมาย	ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือกิจการอื่นของรัฐ

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 85กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



ผู้เกี่ยวข้้อง	หมายถึง	คู่สมรส	บุตร	บิดามารดา	พี่น้อง	ญาติสนิท	ของกรรมการ	ผู้บริหาร

และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)

กลุ่มบริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 หมายถึง	 บริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 จำากัด	 

(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หลักการ
กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้าง	ตลอดจนบุคคลใดๆ	ที่กระทำาการเพื่อประโยชน์ของ

กลุ่มบริษัทฯ	 มีหน้าที่ต้องปฏิิบัติตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบว่าด้วยเร่ืองการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน	 ตลอดจนคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ	 นโยบาย	 ข้อบังคับ	 

แนวปฏิิบตั	ิ และแนวทางทีบ่ริษทัฯ	 ได้กำาหนดไว้	ปฏิิบตังิานตามหน้าทีข่องตนด้วยความโปร่งใส	

ไม่กระทำาการใดๆ	ทีเ่ป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจรติ	คอร์รปัชนั	และห้ามไม่ให้เรียกร้อง	

ดำาเนินการ	 หรือยอมรับการคอร์รัปชัน	 เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งเพ่ือน 

และคนรู้จกั	และพรอ้มรับการตรวจสอบการปฏิิบัติหนา้ทีจ่ากผู้มีหนา้ทีต่รวจสอบหรอืหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา	 ทั้งน้ี	 บริษัทย่อยสามารถพิจารณานำานโยบายและมาตรการดำาเนินการ 

ของบริษัทฯ	ไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติ / มาตรการดำเนินการของบริษัทฯ
1.	 บริษัทฯ	แต่งตั้งคณะทำางานส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 เพื่อทำาหน้าที่

ดำาเนินการให้มาตรการต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชันของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ	ตามทีบ่ริษทัฯ	ได้ประกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นสมาชกิแนวรว่มต่อต้าน

คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	(Thai	Private	Sector	Collective	Action	Against	

Corruption:	CAC)	

2.	 บรษิทัฯ	 มีกระบวนการทบทวน	ตรวจสอบ	และปรบัปรงุมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนั	

และรายงานต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการเป็นประจำาทุกปี	 เพ่ือเป็นการวัด

ประสทิธิผล	ปรบัปรุง	และพฒันามาตรการใหส้อดคล้องกับความเส่ียงด้านคอร์รปัชัน

ที่เปลี่ยนแปลงไป	

3.	 บรษิทัฯ	จดัให้มกีารประเมินความเส่ียงด้านคอร์รปัชนั	และมมีาตรการป้องกนัความเส่ียง

ทั้งด้านการปฏิิบัติงาน	(Operational	Control)	ด้านสภาพแวดล้อม	(Environment	

Control)	และดา้นการเงนิการบญัช	ี(Financial	Control)	และการเกบ็รกัษาเอกสาร
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4.	 บรษิทัฯ	มกีระบวนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกีย่วกบัข้ันตอนการบันทกึ

รายงานทางการเงนิ	กระบวนการทำาบญัชแีละการเกบ็รกัษาขอ้มลู	รวมทัง้มข้ัีนตอน

การรายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบภายใน	 ต่อผู้บริหารระดับสูงและ 

คณะกรรมการบริษัทฯ

5.	 บรษิทัฯ	มีความเป็นกลางทางการเมือง	และไม่มนีโยบายให้การสนับสนนุทางการเงนิ	

ทรัพยากร	หรือทรัพยส์ินอื่นใด	ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมือง	หรือ

พรรคการเมือง	 หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใดๆ	 เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมือง	

หรือพรรคการเมือง	หรือกลุ่มพลังทางการเมืองนั้นๆ

6.	 บริษัทฯ	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอำานวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ	ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม	โดยจะไมด่ำาเนนิการ	และไม่ยอมรบัการกระทำาใดๆ	เพ่ือแลกกับการอำานวย

ความสะดวกในการดำาเนินธุรกิจ

7.	 บริษัทฯ	 มีการกำาหนดหลักเกณฑ์์เกี่ยวกับการจัดจ้างพนักงานรัฐอย่างเหมาะสม	

ชัดเจน	 เพ่ือป้องกันไม่ให้กระบวนการดังกล่าวเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่ึ่ง 

ผลประโยชน์ใดๆ	 รวมทัง้มมีาตรการการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัการจ้างพนกังานรฐั

ให้สาธารณชนทราบ	เพื่อความโปร่งใส	

8.	 บริษัทฯ	 มีนโยบายและกระบวนการบริหารบุคคล	 ด้านการสรรหาหรือคัดเลือก

บุคลากร	การประเมินผลงาน	การให้ผลตอบแทน	และการเลื่อนตำาแหน่ง	ที่สะท้อน

ความมุ่งมั่นด้านการต่อต้านทุจริต	คอร์รัปชัน

9.	 บริษัทฯ	จะไม่ลดตำาแหน่ง	ลงโทษ	หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิิเสธการทุจริต

และคอร์รัปชัน	 แม้ว่าการกระทำาน้ันจะทำาให้กลุ่มบริษัทฯ	 สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ	

โดยมีกระบวนการสื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจน

10.	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการฝึกอบรมมาตรการและความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน 

แก่บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง

11.	 บริษัทฯ	 มีการส่ือสารนโยบายต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชัน	 และแนวปฏิิบัติไปยัง

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทอื่นที่บริษัทฯ	มีอำานาจควบคุม	ลูกค้า	คู่ค้า	พันธมิตร

ทางธุรกิจ	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 รวมทั้งสาธารณชน	 ผ่านช่องทางการส่ือสารที ่

หลากหลาย	เพื่อทราบและนำามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิิบัติ

12.	 บริษัทฯ	 มีแนวปฏิิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชัน	 เร่ืองการรับ-ให้ 

ของขวัญ	การเลี้ยง	หรือประโยชน์อ่ืนใด	(No	Gift	Policy)	ของกลุ่มบริษัท	พีทีที	

โกลบอล	เคมิคอล	เพ่ือให้บคุลากรของบรษิทัฯ	ใช้เป็นแนวทางและสามารถปฏิิบตัติน

ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 87กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



13.	 การดำาเนนิการตามนโยบายน้ี	ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิิบัติทีบ่ริษทัฯ	กำาหนดไว้ในคูมื่อ

การกำากบัดแูลกจิการทีดี่และจรรยาบรรณธุรกจิ	รวมถึงระเบยีบ	นโยบาย	ข้อบงัคบั	

ข้อกำาหนด	และแนวทางที่บริษัทฯ	ได้กำาหนดไว้

14.	 บริษัทฯ	 ทบทวนนโยบายฉบับน้ีอย่างสมำ่าเสมอทุก	 3	 ปี	 ซึ่ึ่งสอดคล้องกับการ 

เตรียมการเพ่ือขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ

ภาคเอกชนไทย	 (CAC)	 หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม	 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 โดยเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

บทลงโทษ
1.	 บริษัทฯ	 กำาหนดบทลงโทษกับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานที่ไม่ปฏิิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชัน	 ซึ่ึ่งมาตรการลงโทษโดยการให้ออกจาก

ตำาแหนง่สำาหรบักรรมการ	หรอืการลงโทษตามข้อกำาหนดว่าด้วยการดำาเนนิการทาง

วินัยสำาหรับผู้บริหารและพนักงาน	 และดำาเนินการตามกฎหมาย	 กฎ	หรือระเบียบ	

รวมถึงการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิดดังกล่าว

2.	 กรณีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ	หรือ	ลูกค้า	คู่ค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	 ไม่ปฏิิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชัน	กลุ่มบริษัทฯ	อาจพิจารณายกเลิกการ

ทำาธุรกรรมใดๆ	กับผู้เกี่ยวข้อง	หรือ	ลูกค้า	คู่ค้า	พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว	

แนวปฏิบัติของบุคลากรบริษัทฯ
1.	 บคุลากรทกุระดับต้องปฏิิบตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติ	 คอร์รปัชนัของบรษิทัฯ	

และกระบวนการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด	และต้องไม่เข้าไป

เกี่ยวข้องกับการทุจริต	คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.	 ห้ามบุคลากรทุกระดับให้หรือรับสินบน	 รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชน	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

เพ่ือเป็นการจูงใจ	 ทำาให้มีอิทธิพล	หรือทำาให้ได้มาซึ่ึ่งประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

3.	 การดำาเนินการใดๆ	 ที่อาจมีความเส่ียงต่อการเกิดทุจริต	 คอร์รัปชัน	 บุคลากร 

ทุกระดับจะต้องปฏิิบัติด้วยความระมัดระวัง	โดยเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้
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3.1		 การให้	หรอืรบัของขวญั	ของกำานัล	การเล้ียงรับรอง	การบรกิารต้อนรับ	และ

ค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กีย่วข้องให้เป็นไปตามแนวปฏิิบัติทีดี่ทีบ่ริษทัฯ	 กำาหนดไว้ใน

คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ	 และแนวปฏิิบัติตาม

นโยบายต่อต้านการทจุรติ	คอร์รปัชนั	เร่ืองการรบั-ให้ของขวญั	การเล้ียง	หรอื

ประโยชน์อืน่ใด	(No	Gift	Policy)

3.2	 การให้เงนิบรจิาคเพ่ือการกศุลและให้เงนิสนบัสนนุต้องกระทำาในนามบรษิทัฯ	

และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม	หรอืส่งเสริมธรุกจิ	ภาพลกัษณ์ทีดี่

ของบริษัทฯ	 และกลุ่มบริษัทฯ	 โดยจะต้องดำาเนินการด้วยความโปร่งใส	 

ไม่เป็นช่องทางการคอร์รปัชนั	และเป็นไปตามข้ันตอนทีร่ะบใุนคูม่อืการบรจิาค

และการสนับสนุนเพ่ือประชาสัมพันธ์บรษิทัฯ	และบรษิทัในกลุ่ม

3.3	 บคุลากรทกุระดบัของกลุ่มบริษทัฯ	ต้องหลกีเล่ียงการกระทำาทีมี่ความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์กบักลุ่มบริษทัฯ	การดำาเนนิการใดๆ	ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุ

สมผล	อยู่บนพ้ืนฐานของการกระทำาเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัฯ	ไม่ขดัต่อ

กฎหมาย	กฎ	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	หากมีการกระทำาใดทีเ่ข้าข่ายมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์กับกลุ่มบรษิทัฯ	บคุคลน้ันมีหน้าทีต้่องรายงานความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ตามแนวปฏิิบัตแิละช่องทางทีบ่รษิทัฯ	กำาหนดไว้

3.4	 ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิและการจดัซึ่ือ้จดัจ้างกบัภาครฐั	 หรือเอกชน	 รวมถงึ	

การติดต่องานกับภาครฐั	หรอืเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ	หรอืเอกชน	ตลอดจนบคุคล 

ทีมี่หน้าทีเ่กีย่วข้องในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	 และบรษิทัในกลุ่ม	 ไม่ว่า 

ในประเทศหรือต่างประเทศ	 จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส	 ซึ่ื่อสัตย์	 และ 

ต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

3.5	 นโยบายความเป็นกลางทางการเมอืงของบริษทัฯ	สนบัสนนุให้บคุลากรทกุคน

มสีทิธแิละเสรภีาพทางการเมอืงตามกฎหมาย	แต่พงึตระหนกัทีจ่ะไม่ดำาเนนิการ

หรือดำาเนินกิจกรรมใดๆ	 รวมถึงการนำาทรัพยากรใดๆ	 ของบริษัทฯ	 และ 

กลุ่มบริษัทฯ	 ไปใช้เพ่ือดำาเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง	 อันจะทำาให้ 

กลุ่มบริษัทฯ	 สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไป 

มส่ีวนเกีย่วข้องและการให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 89กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



4.	 การว่าจ้างบุคคลใดๆ	 ให้ดำาเนินการแทน	หรือดำาเนินการในนามบริษัทฯ	 บุคลากร 

ทีเ่กีย่วข้องตอ้งแจง้ใหบ้คุคลดังกลา่วทราบถงึจรรยาบรรณธรุกจิในเร่ืองการตอ่ตา้น

ทุจริต	 คอร์รัปชัน	 และต้องดูแลให้เงื่อนไขในการว่าจ้างน้ันโปร่งใสและเหมาะสม	 

ถูกกฎหมายและไม่เป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน

5.	 บรษิทัฯ	จดัทำานโยบายการรับขอ้รอ้งเรยีน	เพ่ือกำาหนดข้ันตอนการรบัเร่ืองร้องเรยีน

และข้ันตอนการพิจารณา	 โดยบุคลากรของบริษัทฯ	 ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย	 

เม่ือพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายการทุจริต	 คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ	 

ซึ่ึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ	 

หรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน	 (Whistleblower	 Channel)	 

และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	

บริษัทฯ	 จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน	 หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือ 

หลกัฐานเร่ืองการทจุรติ	คอร์รปัชนัทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ	และบรษิทัในกลุ่ม	รวมถึงพนกังานทีป่ฏิิเสธ

ต่อการกระทำา	โดยใช้มาตรการคุม้ครองผู้ร้องเรยีน	หรอืผู้ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการรายงานการทจุริต

คอร์รปัชนัตามทีก่ำาหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน	(Whistleblower	Policy)

ในกรณทีีมี่ข้อสงสยัให้ตดิต่อหรือสอบถามได้ที	่ หน่วยงานกำากบักจิการองค์กร	บรษิทั	 พีททีี	

โกลบอล	 เคมิคอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 E-mail:	 corporategovernance@pttgcgroup.com	หรือ	 

corporatecompliance@pttgcgroup.com 
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นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

(1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 0.5	 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	 

บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 

บริษัทฯ	โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

(2)		 ไมเ่ป็นกรรมการทีมี่สว่นร่วมบริหารงาน	ลูกจา้ง	พนกังาน	ทีป่รึกษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืน

ประจำา	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 

ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 ทั้งน้ี	

ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	 หรือ	 

ทีป่รึกษาของส่วนราชการซ่ึึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่	หรอืผู้มอีำานาจควบคุมของบรษิทัฯ

(3)		 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะ

ที่เป็นบิดามารดา	 คู่สมรส	 พ่ีน้อง	 และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ 

รายอื่น	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุน้รายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ

ให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

(4)		 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง 

การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ	 รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำานาจควบคุม

ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับ 

การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว	 รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำา 
เป็นปกติ	เพื่อประกอบกิจการ	การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ	 หรือการให้	 หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 ด้วยการรับ
หรอืให้กูยื้ม	คำา้ประกนั	การให้สนิทรพัย์เป็นหลักประกนัหน้ีสิน	รวมถึงพฤติการณ์อืน่
ทำานองเดียวกันซึ่ึง่เป็นผลให้บรษิทัฯ	หรอืคูสั่ญญามภีาระหน้ีทีต้่องชำาระต่ออกีฝ่ายหน่ึง	 
ต้ังแต่ร้อยละ	 3	 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	 หรือต้ังแต่	 20	 ล้านบาท 
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	 ข้ึนไป	แลว้แตจ่ำานวนใดจะตำ่ากวา่ตามวธิกีารคำานวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 โดยให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดข้ึนใน

ระหว่าง	1	ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

(5)	 ไม่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 (ถือหุ้นเกินกว่า 

ร้อยละ	 10	 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	 โดยนับรวม 

ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)	 ผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	 ซึ่ึ่งมี 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ 

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 สังกัดอยู่	 ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	2	ปี

(6)	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่ึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่ึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	 2	 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	

บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรอืผู้มอีำานาจควบคุมของบรษัิทฯ	

และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นทีมี่นัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรอืหุ้นสว่นของผู้ใหบ้รกิารทางวิชาชพี

น้ันด้วย	ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	2	ปี

(7)	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่ึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8)	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ 

ของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็น

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา	

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	 1	 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 

ซึ่ึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ 

ของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

(9)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ 

ดำาเนินงานของบริษัทฯ	

ทั้งน้ี	 ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ	 แล้ว	 กรรมการอิสระ 

อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ	 

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ	 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	 (Collective	 Decision)	 ได้	 

โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 95



กฎบัตรกรรมการอิสระ

1. วัตถุประสงค์
กฎบัตรกรรมการอิสระนี้	 จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ประกอบ	คุณสมบัติ	บทบาท	

หน้าที่	 และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระให้มีความชัดเจน	 โปร่งใส	 และเป็นรูปธรรม	

สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	เพือ่สร้างความมั่นใจและความน่าเชือ่ถือต่อผู้ถือหุ้น	

ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
2.1		 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดขีอง	

บริษทัฯ	โดยกรรมการอสิระต้องทบทวนและรับรองคณุสมบติัความเป็นอสิระของตน

อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

2.2		 ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัทฯ	ทั้งคณะ	ซึ่ึ่งเป็น

กรรมการที่มีความรู้ความสามารถ	 และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ	 ตามประกาศ 

คณะกรรมการกำากับตลาดทุน	และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	กำาหนด

2.3	 กรรมการอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน	 9	 ปี	 นับจากวันที่ได้รับ 

การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

2.4		 กรรมการอิสระ	จะแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการอิสระก็ได้

2.5	 ประธานกรรมการอิสระ	 มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 นับแต่วันที่ได้รับ 

แต่งตั้ง	และเมื่อประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำาแหน่ง	หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถ

อยู่ได้จนครบวาระ	 ให้กรรมการอิสระแต่งต้ังประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทน 

ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน	3	เดือน	นับแต่วันทีต่ำาแหน่งว่างลง	และให้อยู่ในตำาแหน่ง

เพียงเท่าวาระของประธานกรรมการอิสระที่พ้นจากตำาแหน่งเหลืออยู่
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3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางและมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 

โดยรวม	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับผลประโยชน์อย่างทัดเทียมกัน	 โดยมีหน้าที่และความ 

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้

3.1	 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ	ในเร่ืองทีส่ำาคญั

ที่พึงปฏิิบัติและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง

3.2	 ดูแลให้บริษัทฯ	มีการปฏิิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริต	คอร์รัปชันอย่างครบถ้วน

3.3	 ให้ความสำาคัญกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.4		 กรรมการอิสระ	 สามารถขอคำาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณี

จำาเป็น	โดยบริษัทฯ	เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย	

3.5		 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิิบัติตามข้อกำาหนด	 /	 กฎเกณฑ์์ของหน่วยงานกำากับดูแล

บริษทัจดทะเบยีนทีเ่กีย่วข้องกบักรรมการอสิระ	รวมถงึทบทวนนิยามกรรมการอสิระ

ให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย

3.6		 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรกรรมการอิสระเป็นประจำาทุกปี	 หากมีการ

ปรับปรุงแก้ไข	จะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้ความเห็นชอบ

3.7		 ปฏิิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย	โดยจะต้องไม่มีผลต่อการ

ปฏิิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	

4.  การประชุม
4.1		 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	

หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม	หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

4.2	 ในการประชุมกรรมการอิสระทุกคร้ัง	 องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ

เป็นจำานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนกรรมการอิสระทั้งหมดที่มีอยู่ใน

ตำาแหน่งขณะน้ัน	จงึจะถอืว่าครบองค์ประชุม	ให้ประธานกรรมการอสิระเป็นประธาน

ในที่ประชุม	กรณีที่ประธานกรรมการอิสระไม่สามารถปฏิิบัติหน้าที่ได้	ให้กรรมการ

อิสระที่มาประชุมเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม	

	 ในการออกเสียง	 กรรมการอิสระลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ	 1	 เสียง	 และใช้
คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์์	 ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน	 ประธาน
กรรมการอิสระมีสิทธิออกเสียงอีก	1	เสียง	เพื่อเป็นการชี้ขาด
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4.3		 กรรมการอิสระที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาเร่ืองใด	 มิให้เข้าร่วมพิจารณา 

เรื่องนั้นๆ	

5.  การรายงาน
รายงานผลการปฏิิบัติงานของกรรมการอิสระ	 หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	ควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจำา

6.  การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.1	 กรรมการอิสระควรได้รับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนา

ความรู้ความสามารถ	เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิิบัติหน้าที่อย่างสมำ่าเสมอ

6.2	 กรรมการอิสระ	 จะต้องทำาการประเมินผลการปฏิิบัติงานของตนเอง	 และรายงาน 

การประเมินผลประจำาปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1.  วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นควรให้กำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพ่ือให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิิบตัหิน้าทีต่ามข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้อย่างมีประสิทธผิล	และเป็นกลไกทีส่ำาคัญทีจ่ะสนบัสนนุการปฏิิบติัหนา้ทีต่ามความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการสอดส่องดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 อย่างเพียงพอ	 

ให้ความเห็นทีเ่ป็นอิสระและเทีย่งธรรม	เพ่ือสร้างความม่ันใจและความน่าเช่ือถือต่อผู้มส่ีวนได้เสีย	

2.  องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1		 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัฯ	ทีเ่ป็นกรรมการอสิระจำานวน

อย่างน้อย	3	คน	ซึ่ึ่งมีคุณสมบัติ	หน้าที่	 ความรับผิดชอบ	อย่างน้อยให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์์ที่หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	 ตลอดจนปฏิิบัติงานอื่นใด 

ตามทีค่ณะกรรมการบริษทัฯ	มอบหมาย	หรอืตามทีก่ฎหมายกำาหนด	โดยมกีรรมการ

ตรวจสอบอยา่งนอ้ย	1	คน	มีความรู้และประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถทำาหนา้ที่

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

2.2		 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 หรือสิ�นสุดวาระ 

การดำารงตำาแหนง่ดว้ยเหตุการพน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิทัฯ	หรือลาออก	หรือ

ถูกถอดถอน

2.3	 ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง	

กรรมการตรวจสอบควรแจ้งให้บริษัทฯ	 ทราบล่วงหน้าพร้อมระบุเหตุผล	 เพ่ือให้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	มาดำารง

ตำาแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก	

2.4	 กรรมการตรวจสอบทีพ้่นตำาแหน่งตามวาระ	 อาจได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 อีกได้	 ทั้งน้ี	 กรรมการอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่งได้ไม่เกิน	 3	 วาระ 

ตดิต่อกนั	หรอืรวมแล้วไม่เกิน	9	ปี

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 99



2.5		 กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น	 นอกจากถึงคราวออกตาม

วาระให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	แตง่ต้ังบคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นมาเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ	เพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมจีำานวนครบตามทีก่ำาหนด	สอดคลอ้งกบัเกณฑ์์

บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใน	3	เดือน	โดยบุคคล

ที่เข้ามาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบแทน	 จะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียง	 

เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนเข้ามาดำารงตำาแหน่งแทน

3. ขอบเขตหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่	สนับสนุนด้านการกำากับดูแลกิจการ	โดยเฉพาะ

ในด้านการรายงานทางการเงิน	การควบคุมภายใน	การตรวจสอบ	และการปฏิิบัติตามกฎหมาย

ของบริษัทฯ	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1	 รายงานิทางการเงินิและการสอิบับััญชี
• สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 เพ่ือให้ม่ันใจว่า	 รายงานทางการเงิน

แสดงถงึฐานะทางการเงนิอย่างถกูต้อง	 น่าเช่ือถอื	และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ	

และบริษัทฯ	 ยังได้ปฏิิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง	

• พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งต้ัง	 พร้อมกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

เพ่ือให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ	 รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี	 

ในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิิบัติหน้าที่ได้	 หรือละเลยไม่ปฏิิบัติหน้าที่	 หรือ

ปฏิิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

• ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

3.2		 การคุวบัคุุมภายในิ
• สอบทานให้บริษัทฯ	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล	

• สอบทานให้บริษัทฯ	 มีการบริหารความเส่ียงและมาตรการจัดการความเส่ียง 

อย่างเหมาะสม

• สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการ	 ตามโครงการแนวร่วมปฏิิบัติ 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

• สอบทานและกำากับดูแลใหฝ่้ายจดัการ	จัดใหมี้การดำาเนนิงานเกีย่วกบัการรบัแจง้

เบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
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และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

100100



3.3		 การติรวจำสอิบัภายในิ
• สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	

พร้อมทั้งกำากับดูแลให้สายงานตรวจสอบภายในปฏิิบัติงานตามมาตรฐานการ 

ตรวจสอบภายใน

• พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน				

• ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง	โยกย้าย	เลิกจ้าง	และการพิจารณาความดี

ความชอบของหวัหน้าสายงานตรวจสอบภายใน

• พิจารณาอนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน

• อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี	 เพ่ือให้ได้แผนการตรวจสอบภายใน	 

ที่ตอบสนองต่อระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ			

• พิจารณาจัดสรรทรัพยากร	 ทั้งงบประมาณ	 และบุคลากร	 ให้เพียงพอและ 

เหมาะสมต่อการปฏิิบัตหิน้าที	่ตามขอบเขตและแผนงานตรวจสอบภายในประจำาปี	

ทัง้น้ี	 หากมีข้อจำากดัด้านบคุลากร	หรือจำาเป็นต้องอาศยัความรู้ความเช่ียวชาญ

เฉพาะเร่ือง	 ก็ให้ดำาเนินการว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอกได้ตามความเหมาะสม	

การดำาเนนิการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบรษิทัฯ

• สอบทานสิ�งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน

• ส่ือสารงานตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ฝ่ายจดัการ	และผู้สอบ

บัญชีเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน	 รวมทั้งกำาหนดขอบเขตของการตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ	 กับการดำาเนินงานของผู้สอบบัญชี	 ให้เป็นไปในแนวทาง 

ที่สัมพันธ์กันและเกื้อกูลกัน

3.4		 การปิฏิบััติิติามกฎหมายและขั้อิกำาหนิดที�เกี�ยวขั้อิง
• สอบทานให้บรษิทัฯ	ปฏิิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	

ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง

กบัธรุกจิของบรษิทัฯ

• พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	ทั้งน้ี	 เพ่ือให้ม่ันใจว่า	 รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

• ดำาเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี	กรณีพบพฤติการณ์อันควร

สงสัยว่ากรรมการ	 ฝ่ายจัดการ	 หรือบุคคลซ่ึึ่งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯ	 กระทำาความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
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ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	มาตรา	281/2	วรรคสอง	

มาตรา	305	มาตรา	306	มาตรา	308	มาตรา	309	มาตรา	310	มาตรา	311	

มาตรา	 312	 หรือมาตรา	 313	 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น	 

ให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และผู้สอบ

บัญชีทราบ	ภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

3.5		 หนิ้าที�อืิ�นิๆ
• คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็น 

อิสระได้ในกรณีจำาเป็น	โดยบริษัทฯ	เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย	

• ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ัง	และหากมีการแก้ไข

ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

เพื่ออนุมัติ

• ปฏิิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 มอบหมาย	 ด้วยความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ

4.  ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยตรง	ตามหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	 และคณะกรรมการบริษัทฯ	 ยังคงมีความรับผิดชอบ 

ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ต่อบุคคลภายนอก

5.  การประชุม
5.1		 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ	 4	 คร้ัง	 สามารถเชิญฝ่ายจัดการ	 หรือผู้บริหาร	 

หรือพนักงานของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้สอบบัญชีมาร่วมประชุม	 ให้ความเห็น	

หรือส่งเอกสาร	ข้อมูล	ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำาเป็น

5.2	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง	 องค์ประชุมต้องประกอบด้วย

กรรมการตรวจสอบเป็นจำานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนกรรมการตรวจสอบ

ทั้งหมด	ที่มีอยู่ในตำาแหน่งขณะนั้น	จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

5.3		 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองที่พิจารณาเร่ืองใด	 มิให้เข้าร่วม

พิจารณาเรื่องนั้นๆ	ในการออกเสียง	กรรมการตรวจสอบลงมติ	โดยมีสิทธิออกเสียง

คนละ	1	เสียง	และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มสิีทธอิอกเสยีง	ในกรณทีีก่ารลงมติโดยมเีสยีงเท่ากนั	ประธานกรรมการตรวจสอบ

มีสิทธิออกเสียงอีก	1	เสียง	เพื่อเป็นการชี้ขาด
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5.4		 จดัให้มกีารประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ	โดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุม

อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

6.  การรายงาน
6.1		 จัดทำารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	 เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	

โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด	 และลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

6.2		 รายงานการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 

รับทราบ

6.3		 ในการปฏิิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ	หากพบหรือมขีอ้สงสัยว่า	มรีายการ

หรือการกระทำาตามข้อ	(1)	หรือ	(2)	หรือ	(3)	ซึ่ึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

ต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที ่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร	

(1)		 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2)	 การทจุรติ	หรอืมสิี�งผดิปกต	ิหรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่ำาคญัในระบบการควบคมุ

ภายใน

(3)		 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธรุกจิของบรษิทัฯ

หากคณะกรรมการของบรษิทัฯ	หรือฝา่ยจดัการไม่ดำาเนินการให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขภายใน

เวลาทีส่มควร	กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานตอ่สำานกังานคณะกรรมการกำากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิิบัติงาน	 ทั้งแบบคณะและรายบุคคล	 

เพ่ือการปรับปรุง	 และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 อย่างน้อย 

ปีละหนึ่งครั้ง
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นควรให้กำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทนเพ่ือรวบรวมองค์ประกอบ	 หน้าที่ความรับผิดชอบ	 และแนวทางปฏิิบัติตามที ่

คณะกรรมการบริษทัฯ	มอบหมาย	เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนสามารถ

ปฏิิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม	เหมาะสม	และโปร่งใส	เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.  องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน
2.1	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อย

สาม	(3)	คน	และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทัง้หมดต้องเป็นกรรมการ

อสิระ	

2.2	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมวีาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	

โดยกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำาแหน่งตามวาระ	อาจได้รับการ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	อีกได้

2.3	 กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น	

นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ	2.2	 ได้แก่	 การพ้นสภาพการเป็นกรรมการ 

บริษัทฯ	การลาออก	หรือการถูกถอดถอน	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	แต่งตั้งบุคคล 

ทีมี่คณุสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	เพ่ือให้กรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีจำานวนครบตามทีค่ณะกรรมการบริษทัฯ	ได้กำาหนด

ไว้ในกฎบัตรนี้	 โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	จะอยู่

ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทียั่งเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ซึ่ึ่งตนเข้ามาแทน

104104 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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3. ขอบเขตหน้าที่ 
3.1	 คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม่หรือสรรหา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 โดยให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์์หรือวิธีการสรรหา	 และ 

คัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์์และความโปร่งใส	 พิจารณาจากประสบการณ์	 วิชาชีพ		

ความหลากหลายของทักษะ	(Board	Skills	Matrix)	และคณุสมบตัเิฉพาะด้านทีจ่ำาเป็น

ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เพ่ือให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ	 และเป็น

ประโยชน์สูงสุด	 และอาจพิจารณาจากบัญชีรายช่ือหรือฐานข้อมูลกรรมการ	 

(Director	 Pool)	 ขององค์กรที่น่าเช่ือถือประกอบด้วย	 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ	และ	/	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.2	 พจิารณากำาหนดหัวข้อและหลกัเกณฑ์์ในการประเมินผลการปฏิิบัตงิานประจำาปีของ	 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการปฏิิบัติงานเพ่ือกำาหนด 

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม	 ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ

3.3	 พจิารณาแนวทาง	/	กำาหนดค่าตอบแทน	ให้แกก่รรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

โดยให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์์หรือวิธีการกำาหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ 

สมเหตุสมผล	 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และ	 /	 หรือที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.4	 พิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเร่ือง 

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม

3.5	 พิจารณาแนวทาง	/	หลักการประเมินผลการปฏิิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการ	

โดยให้มีการกำาหนดดัชนีวัดผลการปฏิิบัติงาน	 (Board	 KPIs)	 และการจัดทำาแบบ

ประเมินผลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการ	

3.6	 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เป็นประจำาทุกปี	 หากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 

เพื่อให้ความเห็นชอบ

3.7	 ปฏิิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

4. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	และคณะกรรมการบริษัทฯ	

ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ต่อบุคคลภายนอก
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5. การประชุม
5.1	 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ	หรือผู้บริหาร	หรือ

พนักงานของบริษัทฯ	 ที่เกี่ยวข้อง	 หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม	 ให้ความเห็น	

หรือส่งเอกสาร	ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำาเป็น

5.2	 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทุกคร้ัง	 องค์ประชุม 

ต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นจำานวนไม่น้อยกว่า

สองในสามของจำานวนกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ใน

ตำาแหน่งขณะนั้น	จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

5.3	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาเร่ืองใด	 

มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันๆ	 ยกเว้นกรณีการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งคณะ	

5.4	 ในการออกเสียงกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง

คนละ	1	เสียง	และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์์	ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียง

เท่ากัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนมสีิทธิออกเสยีงอีก	1	เสยีง	

เพื่อเป็นการชี้ขาด

6. การรายงาน
รายงานผลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนให  ้

คณะกรรมการบริษัทฯ	 รับทราบ	 และจัดทำารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทนเพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	 และลงนามโดยประธานกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะทำาการประเมินผลการปฏิิบัติงาน 

ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 และรายงานผลการประเมินประจำาปีต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ

106106 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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กฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นควรให้กำาหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและ 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน	เพ่ือรวบรวมองค์ประกอบ	หน้าทีค่วามรับผดิชอบ	และแนวทางปฏิิบตัติามที่

คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย	เพ่ือให้คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ทำาหน้าทีก่ำาหนดนโยบาย	กำากบั	และส่งเสรมิการดำาเนินการในด้านการพฒันาอย่างย่ังยนื	พร้อมทัง้

ดแูล	ให้คำาปรึกษา	และกำาหนดแนวทางการปฏิิบัตติามหลักการกำากบัดแูลกจิการทีดี่และการพัฒนา

อย่างย่ังยืนของบรษิทัฯ	ได้อย่างเหมาะสม	โปร่งใส	สร้างความสมดุลในด้านสิ�งแวดล้อม	สังคม	และ

การกำากบัดแูล	(Environmental,	Social	and	Governance	-	ESG)	เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคณุค่า

ให้ธรุกจิของบรษิทัฯ	เติบโต	และสร้างความม่ันใจและความน่าเช่ือถือต่อผู้มส่ีวนได้เสียอย่างย่ังยืน

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.1	 คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน	ประกอบด้วย	กรรมการ 

บรษิทัฯ	อย่างน้อยสาม	(3)	คน	และมากกว่ากึง่หน่ึงต้องเป็นกรรมการอสิระ	โดยประธาน

กรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.2	 คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการและการพฒันาอยา่งย่ังยนื	มวีาระการดำารงตำาแหน่ง

คราวละ	3	ปี	โดยกรรมการกำากบัดูแลกจิการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทีพ้่นตำาแหนง่

ตามวาระ	อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	อีกได้

2.3	 กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนว่างลง 

เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ	 2.2	 ได้แก่	 การพ้นสภาพ 

การเป็นกรรมการบริษัทฯ	หรือการลาออก	หรือการถูกถอดถอน	ให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 แต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการและ 
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การพัฒนาอย่างย่ังยืน	เพ่ือให้กรรมการกำากบัดแูลกจิการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

มีจำานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรน้ี	 โดยบุคคล 

ทีเ่ข้าเป็นกรรมการกำากบัดูแลกจิการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนแทนจะอยู่ในตำาแหน่ง

ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน	ซึ่ึ่งตนเข้ามาแทน

3.  ขอบเขตหน้าที่ 
3.1	 ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(1)	 พิจารณากำาหนดแนวทาง	 เสนอแนะแนวนโยบาย	 /	 แนวปฏิิบัติเกี่ยวกับ 

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ	ตลอดจนนโยบาย	/	มาตรการต่อต้าน

ทุจริต	 คอร์รัปชัน	 ตามระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 และฝ่ายจัดการ	 เพ่ือกำาหนดเป็นระเบียบปฏิิบัติขององค์กร	 ทั้งน้ี	 

เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิิบตัขิององค์กรทีไ่ด้มาตรฐานและเป็นแนวทางทีถู่กต้อง

(2)	 เสนอแนะ	 ทบทวน	 แนวนโยบาย	 /	 แนวปฏิิบัติ	 เกี่ยวกับความรับผิดชอบ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 พร้อมทั้งกำากับดูแลให้คำาปรึกษา	

ตดิตามความก้าวหนา้การดำาเนนิการและประเมนิประสิทธผิลของการดำาเนนิ

งานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(3)	 ส่งเสริมการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ	 ทั้งการกำากับดูแลกิจการ	 

การบริหารความเ ส่ียงและการควบคุมภายใน	 และการกำากับดูแล 

การปฏิิบัติงาน	 (Governance,	 Risk	 Management	 &	 Internal	 Control	 

และ	Compliance:	GRC)	ให้เกิดประสิทธิผล

3.2	 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1)	 พิจารณากำาหนด	 ทบทวน	 นโยบาย	 กลยุทธ์	 และปรับปรุงเป้าหมายด้าน 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ	 ที่มีความสมดุลด้านสิ�งแวดล้อม	 สังคม	 

และการกำากับดูแล	 (Environmental,	 Social	 and	 Governance	 -	 ESG)	 

ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศและ

มาตรฐานสากลระดับโลก

(2)	 ให้คำาแนะนำาและส่งเสริมให้มีการกำาหนดหลักการ	 นโยบาย	 และกลยุทธ์	 

รวมทั้งการดำาเนินงานบริษัทฯ	 ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน	

ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้	 และรักษาอันดับความเป็นผู้นำา 
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ด้านความย่ังยืนจากองค์กรภายนอก	 ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ	 

ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ปฏิิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ของบริษัทฯ	อย่างมีประสิทธิภาพ

(3)	 ดูแล	 ติดตาม	 ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินการด้านการพัฒนา 

อย่างย่ังยนืให้มีความสมดุลและมีประสทิธภิาพ	 เกดิประโยชน์สงูสดุกบับรษัิทฯ	 

และผู้มีส่วนได้เสีย

3.3	 อื่น	ๆ

(1)	 ปฏิิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

(2)	 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำาทุกปี	หากมีการปรับปรุงแก้ไข	 จะนำาเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อให้ความเห็นชอบ

4.  ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนมีความรับผิดชอบต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	 และ 

คณะกรรมการบริษทัฯ	ยังคงมคีวามรับผดิชอบในการดำาเนินงานของบรษิทัฯ	ต่อบคุคลภายนอก

5.  การประชุม
5.1	 จดัให้มกีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ	1	คร้ัง	โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ	หรอืผู้บรหิาร	

หรอืพนกังานของบรษิทัฯ	ทีเ่กีย่วข้อง	หรอืผู้ทีเ่หน็สมควรมาร่วมประชุม	ให้ความเห็น	

หรือส่งเอกสาร	ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำาเป็น

5.2	 ในการประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทุกคร้ัง 

องค์ประชุมต้องประกอบดว้ย	กรรมการกำากบัดแูลกจิการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

เป็นจำานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนกรรมการกำากับดูแลกิจการและ 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนทัง้หมดทีมี่อยู่ในตำาแหน่งขณะน้ัน	จึงจะถอืว่าครบองค์ประชุม

5.3	 กรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่

พิจารณาเรื่องใด	มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ	

5.4	 ในการออกเสียง	 กรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนลงมติโดยมี

สิทธิออกเสียงคนละ	1	เสียง	และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์์	ในกรณีที่การลง

มติโดยมเีสยีงเทา่กนั	ประธานกรรมการกำากับดแูลกจิการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

มีสิทธิออกเสียงอีก	1	เสียง	เพื่อเป็นการชี้ขาด
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6.  การรายงาน
รายงานผลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน	

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 รับทราบและจัดทำารายงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ	56-1	One	Report	ของบริษัทฯ	และลงนามโดย

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการและการพัฒนาอยา่งย่ังยนื	จะทำาการประเมินผลการปฏิิบตัิ

งานของคณะกรรมการกำากับดแูลกิจการและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื	และรายงานผลการประเมนิ

ประจำาปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน	เพ่ือกำาหนดนโยบาย

ด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร	รวมทัง้กำากบัดูแลให้ม่ันใจว่า	บริษทัฯ	มีระบบ

หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	ที่จะทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล	และ

มีการปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือลดผลกระทบต่อกิจการของ 

บริษทัฯ	ได้อย่างเหมาะสม	โดยกำาหนดองค์ประกอบ	ขอบเขตอำานาจ	หน้าที	่และความรับผิดชอบ	

เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 สามารถปฏิิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล	 ตามที ่

คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2.1		 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 อย่างน้อย

สาม	(3)	คน	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่ง	(1)	คน	ต้องเป็น

กรรมการอิสระ	 และมีหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียงองค์กรและระบบการ

ควบคุมภายใน	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.2		 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสาม	 (3)	 ปี	 

อาจพ้นจากการดำารงตำาแหน่งได้ด้วยเหตุการณ์พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ	

หรือการครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงตามที่กำาหนด	 

หรือการลาออก	หรือการถูกถอดถอน

2.3		 กรณีทีก่รรมการบริหารความเส่ียงว่างลงเพราะเหตุอืน่	นอกจากถงึคราวออกตามวาระ

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร

ความเส่ียง	เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจำานวนครบตามทีค่ณะกรรมการ	

บริษัทฯ	 ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรน้ี	 โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง

แทน	จะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทียั่งเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเส่ียง

ซึ่ึ่งตนเข้ามาแทน
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3. ขอบเขตหน้าที่
3.1	 เข้าใจความเสี่ยงที่สำาคัญของกิจการ	และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3.2	 พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค	์ 

เป้าหมายหลัก	กลยุทธ์	และความเส่ียงทีย่อมรับได้ของกจิการ	สำาหรับเป็นกรอบการ

ปฏิบิติังานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของทกุคนในองค์กร	ให้เป็นไปในทศิทาง

เดียวกนั	โดยให้ความสำาคญักบัสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	และดูแลให้มีการทบทวน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำาทุกปี

3.3	 ดูแลให้บริษัทฯ	 มีการระบุความเส่ียง	 โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน

องค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ	ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

3.4	 ดูแลให้ม่ันใจว่า	บริษทัฯ	ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิข้ึนของความเส่ียง

ที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลำาดับความเสี่ยง	และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

3.5	 กล่ันกรองข้อ	 3.1	 ถึงข้อ	 3.4	 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาตาม 

ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

3.6	 ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ

3.7	 ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	 

ทั้งของในประเทศและในระดับสากล

3.8	 ในกรณีที่บริษัทฯ	 มีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทฯ	 ไปลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ	

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงควรนำาผลประเมินระบบการบริหารความเส่ียง 

มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ	3.1	ถึงข้อ	3.7	ด้วย

3.9	 พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนกับ 

บริษัทฯ	 สำาหรับวาระที่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อบริษัทฯ	 ซึ่ึ่งต้องขออนุมัติ 

จากคณะกรรมการบริษทัฯ	และมคีวามซึ่บัซึ่อ้นเชงิธุรกจิ	หรอืมีผลกระทบต่อช่ือเสยีง

ของบริษัทฯ	 อย่างมีนัยสำาคัญ	 ทั้งน้ี	 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ

3.10	 ทบทวนกฎบัตรเป็นประจำาทุกปี	 ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไข	 จะนำาเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	ให้ความเห็นชอบ

3.11	 ปฏิิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 มอบหมาย	 และตามที่กำาหนดไว้ 

ในข้อบังคับ

112112 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

112112



4. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยตรง	 

ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	และคณะกรรมการบริษัทฯ	ยังคงต้องมีความ

รับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ต่อบุคคลภายนอก

5. การประชุม
5.1	 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย	 1	 คร้ังต่อไตรมาส	 สามารถเชิญฝ่ายจัดการ	 หรือ 

ผู้บริหาร	 หรือพนักงานของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้อง	 หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม 

ให้ความเห็น	หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำาเป็น

5.2	 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทกุคร้ัง	องคป์ระชุมตอ้งประกอบด้วย

กรรมการบริหารความเส่ียงเป็นจำานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนกรรมการ

บริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในตำาแหน่งขณะนั้น	จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

5.3	 กรรมการบริหารความเส่ียงที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาเร่ืองใด	 มิให้เข้าร่วม

พิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ	

5.4	 ในการออกเสียง	กรรมการบริหารความเส่ียงลงมติโดยมีสิทธอิอกเสียงคนละ	1	เสียง	

และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์์	 ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน	 ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก	1	เสียง	เพื่อเป็นการชี้ขาด

6. การรายงาน
รายงานการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 

รับทราบ	และจดัทำารายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 เพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี 

ของบริษัทฯ	และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะทำาการประเมินผลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง	 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นประจำาทุกปี 

อย่างน้อย	1	ครั้งต่อปี
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นิยามและคำาจำากัดความ
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	

บริษัทที่เกี่ยวข้้องกัน	 หมายถึง	 ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลตามมาตรา	 258	 (3)	 ถึง	 (7)	 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

บริษัทให้ญ่	หมายความว่า	บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก)	 บรษิทัทีมี่อำานาจควบคุมกจิการในผู้ออกหลกัทรัพย์
(ข)		 บรษิทัทีมี่อำานาจควบคุมกจิการในบริษทัตาม	(ก)
(ค)	 บริษัทที่มีอำานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม	 (ข)	 ต่อไปเป็นทอดๆ	 โดยเริ�มจาก 

การมีอำานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม	(ข)

บริษัทร่วม	 หมายความว่า	 บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยมีอำานาจในการมี 
ส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของบริษัท	 แต่ไม่ถึงระดับ 
ที่จะมีอำานาจควบคุมนโยบายดังกล่าว	และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า	

ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันต้ังแต่ 
ร้อยละย่ีสิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	 ให้สันนิษฐาน 
ไว้ก่อนว่าผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยมีอำานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหน่ึง	 
เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

บริษัทย่อย	หมายความว่า	บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก)	 บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์มีอำานาจควบคุมกิจการ
(ข)	 บริษัทที่บริษัทตาม	(ก)	มีอำานาจควบคุมกิจการ
(ค)	 บริษัทที่อยู่ภายใต้อำานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม	 (ข)	 ต่อไปเป็นทอดๆ	 

โดยเริ�มจากการอยู่ภายใต้อำานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม	(ข)

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	หมายความว่า	บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่
เป็นบริษัทเดียวกันไม่ว่าบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ในชั้นลำาดับใดๆ

อำานาจควบคุมกิจการ	หมายความว่า	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก)	 การถือหุ้นทีมี่สิทธอิอกเสยีงในบริษทัเกนิกว่ารอ้ยละห้าสบิของจำานวนสทิธอิอกเสยีง

ทั้งหมดของบริษัทนั้น
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(ข)	 การมีอำานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม	หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(ค)	 การมีอำานาจควบคุมการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการต้ังแต่กึ่งหน่ึงของกรรมการ
ทั้งหมด	ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ผู้ที่เกี่ยวข้้อง	 หมายความว่า	 บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใด 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก)		 คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(ข)		 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค)		 ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่ึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม	(ก)	หรือ	(ข)	เป็นหุ้นส่วน
(ง)		 ห้างหุ้นส่วนจำากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม	(ก)	หรือ	(ข)	เป็นหุ้นส่วนจำาพวก	

ไม่จำากัดความรับผิด	หรือเป็นหุ้นส่วนจำาพวกจำากดัความรับผิดทีมี่หุ้นรวมกนัเกนิกว่า
ร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำากัด

(จ)		 บริษัทจำากัดหรือบริษัทมหาชนจำากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม	(ก)	หรือ	(ข)	
หรือห้างหุ้นส่วนตาม	(ค)	หรือ	(ง)	ถอืหุ้นรวมกนัเกนิกว่าร้อยละสามสิบของจำานวนหุ้น 
ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น	หรือ

(ฉ)		 บริษัทจำากัดหรือบริษัทมหาชนจำากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม	(ก)	หรือ	(ข)	
หรือห้างหุ้นส่วนตาม	(ค)	หรือ	(ง)	หรือบริษทัตาม	(จ)	ถอืหุ้นรวมกนัเกนิกว่าร้อยละ
สามสิบของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ช)		 นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของ	
นิติบุคคล

บุคคลที่อาจมีความข้ัดแย้ง	หมายความว่า	บุคคลดังต่อไปนี้
(ก)		 กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกหลักทรัพย์
(ข)		 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลักทรัพย์
(ค)		 ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ออกหลักทรัพย์
(ง)		 บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 ทางการสมรส	 หรือโดยการจดทะเบียน	 

ตามกฎหมายกับบุคคลตาม	(ก)	(ข)	หรือ	(ค)	ซึ่ึ่งได้แก่	บิดา	มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	
บุตร	หรือคู่สมรสของบุตร

(จ)	 นิติบุคคลใดๆ	ที่บุคคลตาม	(ก)	(ข)	หรือ	(ค)	ถือหุ้น	หรือมีอำานาจควบคุม	หรือมี
ส่วนได้เสียอื่นใด	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำาคัญ

ผู้ถอืหุ้้นรายให้ญ่	หมายความว่า	ผู้ถอืหุ้นในผู้ออกหลักทรัพย์เกนิกว่าร้อยละสิบของจำานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์	 การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย 
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
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กลุ่มข้องผู้ถือหุ้้นรายให้ญ	่หมายถึง	ผู้ถือหุ้นซึ่ึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้มอีำานาจควบคมุ	หมายความว่า	ผู้ถอืหุ้นหรือบคุคลอืน่ซึ่ึง่โดยพฤตกิารณม์อีทิธพิลตอ่การ
กำาหนดนโยบาย	 การจัดการ	 หรือการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ	 ไม่ว่าอิทธิพล 
ดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น	หรือได้รับมอบอำานาจตามสัญญา	หรือการอื่นใดก็ตาม	
โดยเฉพาะอย่างยิ�งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(ก)	 บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าของ	
จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(ข)		 บคุคลทีต่ามพฤตกิารณส์ามารถควบคุมการแตง่ต้ังหรอืถอดถอนกรรมการของบริษทั	 
นั้นได้

(ค)		 บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซ่ึึ่งรับผิดชอบในการกำาหนดนโยบาย	 
ผู้บรหิารการจัดการหรือการดำาเนินงานของบรษิทั	ให้ปฏิิบตัติามคำาส่ังของตนในการ
กำาหนดนโยบายการจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัท

(ง)		 บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำาเนินงานในบริษัท	 หรือมีความรับผิดชอบในการ
ดำาเนินงานของบริษัทเย่ียงผู้บริหาร	 รวมทั้งบุคคลที่มีตำาแหน่งซึ่ึ่งมีอำานาจหน้าที ่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	หมายความว่า
(1)	 กรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ผู้มีอำานาจควบคมุของบริษทั	รวมทัง้ผู้เกีย่วขอ้ง

	และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(2)		 นิติบุคคลใดๆ	ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุม	เป็นบุคคลตาม	(1)
(3)	 บุคคลใดๆ	ที่พฤติการณ์บ่งช้ีได้ว่าเป็นผู้กระทำาการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ	

(1)	และ	(2)
(4)		 กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำานาจควบคุมกิจการบริษัท
(5)		 คู่สมรส	บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม	(4)
(6)		 นิติบุคคลที่บุคคลตาม	(4)	หรือ	(5)	มีอำานาจควบคุมกิจการ
(7)	 บุคคลใดที่กระทำาการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า	 หากบริษัททำาธุรกรรม 

ที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว	 บุคคลดังต่อไปน้ีจะได้รับประโยชน์
ทางการเงินด้วย
1.		 กรรมการของบริษัท
2.		 ผู้บริหารของบริษัท
3.		 บุคคลที่มีอำานาจควบคุมกิจการบริษัท
4.		 กรรมการของบุคคลที่มีอำานาจควบคุมกิจการบริษัท
5.		 คู่สมรส	บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม	1,	2,	3	 
	 หรือ	4

116116 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

116116



ผู้ถือหุ้้นที่มีนัย	 หมายความว่า	 ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจำานวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการน้ัน	 และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย 
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้มส่ีวนได้เสีย	หมายถึง	ผู้ทีมี่ส่วนเกีย่วข้องกับกลุ่มบรษิทัฯ	ในด้านต่างๆ	อันประกอบด้วย	 
ผู้ถือหุ้น	ภาครัฐ	คู่ค้า	ลูกค้า	คู่แข่ง	เจ้าหนี้	พนักงาน	ชุมชน	และสังคม

กรรมการบรษัิทฯ	หมายถึง	กรรมการของบรษิทั	พีทที	ีโกลบอล	เคมคิอล	จำากดั	(มหาชน)	

ผู้บริห้าร	 หมายถึง	 ผู้บริหารของบริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 และ 
บริษัทย่อย

ผู้บริห้ารระดับสูง	หมายถึง	พนักงานของบริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)
และบริษัทย่อย	ตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ลงมาถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บรหิ้ารระดบักลาง	หมายถงึ	พนักงานของบรษิทั	พทีีท	ีโกลบอล	เคมคิอล	จำากดั	(มหาชน)	
และบริษัทย่อย	ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่าย	จนถึงผู้จัดการส่วน

ประธานเจ้าห้น้าที่บริห้าร	 หมายถึง	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
หรือผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในระดับเดียวกัน

พนักงาน	 หมายถึง	พนักงานของบริษัท	พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 จำากัด	 (มหาชน)	 และ
บริษัทย่อย

พนักงานทุกระดับ	หมายถึง	พนักงานทุกระดับของบริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	
(มหาชน)	และบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัท	พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	ห้รือกลุ่มบริษัทฯ	 หมายถึง	 บริษัท	พีทีที	 โกลบอล	
เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

บริษัทในกลุ่ม	หมายถึง	บริษัทย่อยของบริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	

จรรยาบรรณธุรกิจ	 หมายถึง	 แนวปฏิิบัติที่ดีที่เป็นมาตรฐานในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศน์	และสะท้อนถึงคุณค่า	/	วัฒนธรรมขององค์กร

นิยาม / คำาจำากัดความที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 หมายความว่า	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 รวมทั้ง 
ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 117กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล



รายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หมายความว่า	 รายการระหว่างบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อยกับบุคคล 
ทีเ่กีย่วโยงกันของบรษัิทฯ	หรอืรายการระหว่างบรษิทัย่อยกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกันของบรษิทัย่อย

เงื่อนไข้การค้าทั่วไป	 หมายถึง	 ราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท 
ผลประโยชน์	ซึ่ึ่งรวมถึงราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1)		 ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยได้รับ	หรือให้กับบุคคลทั่วไป	
2)		 ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป	 	 	
3)		 ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ	 สามารถแสดงได้ว่าบุคคลที่ประกอบกิจการเดียวกัน 

ให้กับบุคคลทั่วไป

นิยาม / คำาจำากัดความที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความข้ัดแย้งทางผลประโยชัน	์หมายถึง	การดำาเนินกิจกรรม	หรือสถานการณ์ใดๆ	ที่อาจ

มีความต้องการส่วนตัวหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่ึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อการปฏิิบัติหน้าที่และ 
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ

บุคคลที่เกี่ยวข้้อง	/	ญาติสนิท	หมายถึง	บิดา	มารดา	คู่สมรส	บุตร	บุตรบุญธรรม	พี่น้อง	
คู่สมรสของบุตร	และของบุตรบุญธรรม

ตวัอยา่งรปูแบบความข้ดัแยง้ทางผลประโยชันร์ะห้ว่างประโยชันส์ว่นตน	/	บคุคลทีเ่กีย่วข้้อง	 
ได้แก่

1)	 การทำาธุรกิจ	/	ให้้บริการใดๆ	กับกลุ่มบริษัทฯ	เชั่น	
• ซึ่ื้อหรือขายสินค้า	/	ให้หรือรับบริการ	
• ให้เช่า	/	เช่าสินทรัพย์	ทรัพย์สิน
• การเข้าทำาธรุกรรมใดๆ	รวมถงึการใหบ้รกิารในเชงิวิชาชพีหรอืการให้คำาปรกึษา

และได้รับค่าตอบแทน	ให้กับกลุ่มบริษัทฯ
• เข้าร่วมเสนอราคา	/	ประกวดราคา	/	ประมูล	
• มีส่วนได้เสียในสัญญาทางการค้าที่ทำากับกลุ่มบริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล
• ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	/	ผู้บรหิาร/	ถอืหุ้นในธุรกจิทีท่ำาธรุกจิใดๆ	กับกลุ่มบรษิทั	 

พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 เกินกว่าร้อยละ	 10	 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด	

118118 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

118118



2)	การประกอบธุรกิจแข้่งข้ันกับธุรกิจข้องกลุ่มบริษัทฯ	เชั่น	
• ประกอบธุรกจิ	/	 ต้ังบริษทัหรอืนิตบิคุคลดำาเนนิธรุกจิประเภทเดยีวกบักลุ่มบริษทั	 

พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล
• ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	/	ผู้บรหิาร	/	ถอืหุ้นในธุรกจิประเภทเดียวกับกลุ่มบรษิทั	 

พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 เกินกว่าร้อยละ	 10	 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด

นิยาม / คำาจำากัดความที่เกี่ยวข้องกับการรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด

ประโยชัน์อื่นใด	 หมายความว่า	 สิ�งที่มีมูลค่า	 ได้แก่	 การลดราคา	 การรับความบันเทิง	 
การรับบริการ	การรับการฝึกอบรม	หรือสิ�งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ญาติ	หมายความว่า	ผู้บพุการี	ผู้สืบสันดาน	พ่ีน้องร่วมบดิามารดา	หรือร่วมบดิาหรือมารดา
เดียวกัน	ลุง	ป้า	น้า	อา	คู่สมรส	ผู้บุพการี	หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส	บุตรบุญธรรมหรือผู้รับ
บุตรบุญธรรม

นิยาม / คำาจำากัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 (Information	 and	 Communication	 Technology	 
หรือ	ICT)	หมายถึง	การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากบัระบบส่ือสารโทรคมนาคมทีค่รอบคลุม
ระบบส่ือสาร	อนัได้แก่	วิทยุ	โทรทศัน์	โทรสาร	โทรศพัท์	เคร่ืองมือการส่ือสารอืน่ๆ	กบัระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่อฟต์แวร์	ฐานข้อมูล	และบริการสารสนเทศ	ตลอดจนระบบเครือข่ายโทรคมนาคมจำานวนมาก
ที่เชื่อมโยงติดต่อกันและใช้ร่วมกันได้	

กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 119กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล









แบบฟอรม
FORMS



หลักการกำากบัดูแลกจิการทีดี่	และจรรยาบรรณธรุกจิของกลุ่มบริษทัฯ	กำาหนดให้บคุลากร

ทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิิบัติในการดำาเนินงานด้วยมาตรฐานข้ันสูงสุด	 โดยกรรมการบริษัทฯ	 

ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับ	 จะต้องเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 

กลุ่มบริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานประเภท	 (โปรดทำาเครื่องหมาย	X	ในช่อง	  )

 รายงานประจำาปี    รายงานเมื่อเกิดเห้ตุการณ ์

 รายงานครั้งแรก

ข้าพเจ้าได้อ่านคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท	 พีทีท	ี

โกลบอล	 เคมิคอล	 และข้อความในแบบรายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉบับนี้อย่างครบถ้วนและทำาความเข้าใจอย่างดีแล้ว	ข้าพเจ้าจึงขอรายงานดังต่อไปนี้:-

[โปรดทุำาเครื�องห่มาย์ X ในช่อง  และ  รวมทุั้งเพิ�มเติมข้อมูลอื�นๆ ห่ากจำาเป็น (ถ้าม่)]

  ข้าพเจ้า	ไม่มี	รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

  ข้าพเจ้า	มี	รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

		 โดยมีลักษณะของรายการดังต่อไปนี้

    มีการทำาธรุกรรมทีมี่ข้อตกลงทางการค้าทัว่ไป	ระหว่างบริษทั	พีทที	ีโกลบอล	เคมิคอล	

		 	 จำากัด	(มหาชน)	หรือบริษัท	................................................................................................................	

	 	 	 ซึ่ึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	กับ

     ข้าพเจ้า	โดยใช้ชื่อข้าพเจ้าเอง

     ข้าพเจ้า	โดยใช้ชื่ออื่น	(ระบุชื่อ)	................................................................................................

     บุคคลที่เกี่ยวข้อง	/	ญาติสนิท*	หรือผู้แทนของข้าพเจ้า

		 	 	 ชื่อ	...............................................................	นามสกุล	........................................................................

		 	 	 เกี่ยวข้องเป็น	.......................................................................................................................................

แบบรายงานการเปิดเผย
รายการขัดแย้งทางผลประโยชน์

(* บุคคลทุ่�เก่�ย์วข้อง / ญาติสนิทุ ห่มาย์ถึง บิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม พ่�น้อง คู่สมรสของบุตร  
และของบุตรบุญธรรม)

122122 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ

122122



		 ข้าพเจ้าขอรายงานดังต่อไปนี้	[กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม	(ถ้าม่)]

1.	 รายละเอียดของรายการที่อาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท	

พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล

2.	 วิธีการแก้ไข	ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว	(ถ้าม่)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้	และเอกสารเพิ่มเติม	(ถ้ามี)	ถูกต้อง	/	เป็นจริง	ทุกประการ

ผู้รายงาน	:	

            

ตำาแหน่ง	:	

บริษัท	:	

วันที่	:		

ลงชื่อ	:	

            

ตำาแหน่ง	:	

บริษัท	:	

วันที่	:		

ลงชื่อ	:	

            

วันที่	:		

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา*	:	
 

ความเห็นของผู้จัดการฝ่าย	 หน่วยงานกำากับกิจการองค์กร	 บริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 
จำากัด	(มหาชน)	:	
 

หมายเหตุ * :
*  กรณ่เป็น พนักงานระดับส่วนลงไป ให่้เสนอผู้บังคับบัญชา คือ ผู้จัดการฝ่าย์ ลงนาม / ให่้ความเห่็น
*  กรณ่เป็น พนักงานระดับส่วนลงไปไม่สังกัดฝ่าย ให่้เสนอผู้บังคับบัญชาทุ่�สูงกว่าระดับฝ่าย์เห่นือขึ้นไป 1 ระดับ 
  ลงนาม / ให่้ความเห่็น
*  กรณ่เป็น ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ให่้เสนอผู้บังคับบัญชาเห่นือขึ้นไป 1 ระดับ ลงนาม / ให่้ความเห่็น

(	 	 	 	 	 	 				)

(	 	 	 	 	 	 				)

(	 	 	 	 	 	 				)

	 /	 /

	 /	 /

	 /	 /
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	 	 	 	 วันที่	  

   

เรียน	 	(ผู้บังคับบัญชา)*

ด้วยเมื่อวันที่	 	ข้าพเจ้า	(นาย	/	นาง	/	นางสาว)	

ตำาแหน่ง	 	หน่วยงาน	

สายงาน	 	ได้รับของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใด	ดังนี้

1. 

2. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา	

ทั้งนี้	ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าวนั้น	ข้าพเจ้าได้ดำาเนินการดังนี้	 	 	

แบบรายงานการรับของขวัญ  
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 
ของพนักงาน

ลงชื่อผู้รายงาน	
  (	 	 	 	 	 	 )
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ความเห้็นผู้บังคับบัญชัา

  อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลได้

  ไม่มีเหตุ	/	ไม่สมควร	ที่จะให้ยึดถือไว้ส่วนบุคคล

	 และให้ส่งคืนแก่ผู้ให้	หรือให้ส่งมอบที่หน่วยงานกำากับกิจการองค์กร

  อื่นๆ	

หมายเหตุ * :
* กรณ่เป็น พนักงานระดับส่วนลงไป ให่้เสนอผู้บังคับบัญชา และผู้จัดการฝ่าย์ 
* กรณ่เป็น พนักงานระดับส่วนลงไปไม่สังกัดฝ่าย ให่้เสนอผู้บังคับบัญชาทุ่�สูงกว่าระดับฝ่าย์เห่นือขึ้นไป 1 ระดับ
* กรณ่เป็น ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ให่้เสนอผู้บังคับบัญชาเห่นือขึ้นไป 1 ระดับ

ลงชื่อ	:	

            

ตำาแหน่ง	:	

	 ผู้บังคับบัญชา	

วันที่	:		

(	 	 	 	 	 	 				)

	 /	 /
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