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จรรยาบรรณธุรกจิ 
 
 ดว้ยเจตนำรมณ์ของกลุ่มบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล ในอนัท่ีจะด ำเนินธุรกิจให้เจริญกำ้วหนำ้ 
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของจริยธรรมและคุณธรรมอนัดี พร้อมกบัมีควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ำย 
 ดังนั้ น กลุ่มบริษัท ยูเ น่ียน ปิโตรเคมีคอล โดยคณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควรก ำหนด 
“จรรยำบรรณธุรกิจ” ฉบบัน้ีขึ้น เพื่อเป็นกำรประมวลนโยบำยกำรดูแลรับผิดชอบและกำรปฏิบติัต่อผูมี้
ส่วนได้เสีย ตลอดจนหลกักำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล และเผยแพร่ให้แก่
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บทรำบแนวปฏิบติัของบริษทัฯ ท่ีก ำหนดไวใ้น
คู่มือจรรยำบรรณธุรกิจน้ี  เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัฯ บรรลุถึงเป้ำหมำยธุรกิจ ควบคู่ไปกบักำร
สะทอ้นคุณค่ำและวฒันธรรมขององค์กร พร้อมกันน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งหวงัให้ผูร่้วมด ำเนินธุรกิจกบักลุ่ม
บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล และผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยได้รับทรำบ และยึดมัน่ในหลกักำร
เดียวกนั เพื่อกำรเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืร่วมกนัต่อไป 
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นิยามและค าจ ากดัความ 
▪ บริษัทฯ หมำยถึง บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
▪ บริษัทย่อย หมำยถึง   

(ก) บริษทัท่ีบริษทัฯ  ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทันั้น 

(ข) บริษทัท่ีบริษทัตำม (ก) ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ค) บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจำกกำรถือหุน้ของบริษทัตำม (ข) ในบริษทัท่ี
ถูกถือหุ้น โดยกำรถือหุ้นของบริษทัดงักล่ำวในแต่ละทอดมีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละหำ้สิบ
ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ง) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมรวมกันเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(จ) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตำม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ ำนำจควบคุมในเร่ือง
กำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทัเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงประโยชน์
จำกกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษทันั้น กำรถือหุ้นของผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือของบริษทัตำม 
(ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

▪ กลุ่มบริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) หมำยถึง บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

▪ บริษัทในกลุ่ม ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล หมำยถึง บริษทัย่อยของบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั 
(มหำชน) 

▪ กรรมการบริษัทฯ  หมำยถึง กรรมกำรของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
▪ ผู้บริหาร  หมำยถึง  ผูบ้ริหำรของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
▪ พนักงาน หมำยถึง  พนกังำนของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
▪ ผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมี

คอล ในดำ้นต่ำง ๆ อนัประกอบดว้ย ผูถื้อหุ้น ภำครัฐ คู่คำ้ ลูกคำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี ลูกหน้ี 
พนกังำนและครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

▪ จรรยาบรรณธุรกจิ หมำยถึง แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีเป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุวิสัยทศัน์ 
และสะทอ้นถึงคุณค่ำ/วฒันธรรมองคก์ร 

▪ การต่อต้านคอร์รัปช่ัน หมำยถึง  กำรติดสินบนวำ่จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ โดยกำรเสนอใหส้ัญญำว่ำ
จะให้ มอบให้ ให้ค  ำมัน่ว่ำจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดซ่ึงไม่
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เหมำะสมกบัเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือผูมี้หนำ้ท่ีไม่วำ่จะโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวปฏิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติัหน้ำท่ี อนัเป็นกำรให้
ไดม้ำหรือรักษำไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน ำธุรกิจให้กบับริษทัฯ โดยเฉพำะ หรือเพื่อให้ไดม้ำหรือ
รักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฏหมำย ระเบียบ 
ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้

▪ รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หมำยถึง  รำยกำรระหว่ำงบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัฯ หรือรำยกำรระหวำ่งบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัยอ่ย 

▪ ทรัพย์สินทางปัญญา หมำยถึง สิทธิในสิทธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรคำ้และเคร่ืองหมำยกำรบริกำร 
ช่ือโดเมน ลิขสิทธ์ิ (รวมถึงลิขสิทธ์ิในซอฟท์แวร์)สิทธิในกำรออกแบบ สิทธิกำรดึงข้อมูลจำก
ฐำนขอ้มูล สิทธิของควำมรู้ หรือขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัอ่ืน ๆ (บำงคร้ังเรียกว่ำควำมลบัทำงกำรคำ้ 
หรือขอ้มูลท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนบุคคล) ตลอดจนสิทธิภำยใตข้อ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำ 

▪ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือ
พนกังำนของบริษทั มีผลประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีเกิดขึ้น จนมีผลต่อกำร
ตดัสินใจ เกิดปัญหำท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ย่ำงเป็นกลำง และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ของบริษทั ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม 
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จรรยาบรรณทางธุรกจิ 
 
 กลุ่มบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จะปฏิบติัและดูแลเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ โดย
ถือปฏิบติัตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

1. ประกอบธุรกิจด้วยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และมีจริยธรรมในกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคำ้ 
บริษทั บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และประชำชน 

2. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมท่ีดี โดยใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถอย่ำงเตม็ท่ีดว้ยควำมระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐำนสำมำรถอำ้งอิง
ได ้รวมทั้งถือปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กำรด ำเนินธุรกิจภำยใตม้ำตรฐำนคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 
3.1 ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและมำตรฐำนกำรจดักำรเก่ียวกับควำม

ปลอดภัย รวมทั้ งกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยหรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.2 ส่งเสริมกิจกรรมและจัดกำรฝึกอบรมเก่ียวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมและให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องแก่
พนกังำน 

3.3 ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ค่ำและมีประสิทธิภำพ เช่น ลดกำรใช้น ้ ำ ไฟฟ้ำ กระดำษ 
ฯลฯ 

4. กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
4.1 ห้ำมมิให้พนกังำนให้หรือเสนอท่ีจะให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภำยนอก อำทิ 

เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ ตวัแทน นำยหนำ้ คู่คำ้ ฯลฯ ท่ีมีเจตนำชกัน ำใหบุ้คคลนั้นกระท ำหรือละเวน้
กำรกระท ำใดอนัเป็นกำรผิดต่อกฎหมำยหรือโดยมิชอบต่อต ำแหน่งหน้ำท่ีของบุคคลนั้น 
หรือเพื่อแลกเปล่ียนกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้

4.2 หำ้มมิใหพ้นกังำนเรียก หรือรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดส ำหรับตนเอง หรือผูอ่ื้นท่ีส่อไป
ในทำงจูงใจใหป้ฏิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในทำงมิชอบ 

4.3 กำรด ำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
เอกชน ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ตอ้งด ำเนินไปอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม และ
ถูกต้องตำมกฎหมำยทั้งกฎหมำยของประเทศไทยและกฎหมำยของต่ำงประเทศท่ี กลุ่ม
บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล ติดต่อธุรกิจดว้ย 

5. กำรไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
5.1 ห้ำมพนักงำนใช้ข้อมูล เอกสำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หนังสือ บทควำม 

วีดีโอเทป เทปบนัทึกเสียง และงำนของบุคคลอ่ืนในทำงท่ีจะเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำง
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ปัญญำของบุคคลนั้น ไม่วำ่งำนดงักล่ำว บุคคลผูเ้ป็นเจำ้ของหรือมีสิทธิอนัชอบดว้ยกฎหมำย
ในงำนนั้นจะไดแ้สดงกำรสงวนสิทธ์ิไวห้รือไม่ก็ตำม 

5.2 พนกังำนทุกคนมีหนำ้ท่ีช่วยกนัดูแลรักษำงำนอนัเป็นทรัพยสิ์นทำงปัญญำของกลุ่มบริษทั ยู
เน่ียน ปิโตรเคมีคอล และไม่น ำทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบริษทัฯ ไปใชห้รือให้บุคคลอ่ืนใช้
โดยไม่ไดรั้บอนุญำต 

5.3 งำนใด ๆ ท่ีพนักงำนไดส้ร้ำงสรรค์ หรือท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติังำนให้แก่กลุ่มบริษทั ยูเน่ียน 
ปิโตรเคมีคอล ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทำงปัญญำของกลุ่มบริษทั ยูเน่ียน ปิโตร
เคมีคอล  และเม่ือพน้สภำพกำรเป็นพนักงำนของกลุ่มบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล แลว้ 
พนกังำนมีหนำ้ท่ีส่งมอบทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ซ่ึงรวมถึงผลงำน ส่ิงประดิษฐ์ ฯลฯ คืนใหก้ลุ่ม
บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล ไม่วำ่จะเก็บไวใ้นรูปแบบใด 

6. กำรไม่เก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
6.1 ดำ้นสิทธิมนุษยชน 

เคำรพในศกัด์ิศรีส่วนบุคคล ควำมเป็นส่วนตวั และสิทธ์ิของแต่ละบุคคลท่ีไดมี้ปฏิสัมพนัธ์
ด้วยในระหว่ำงปฏิบัติหน้ำท่ีและไม่กระท ำกำรใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีกำรละเมิดหรือ
ล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใด ๆ  

6.2 ดำ้นอำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยัของพนกังำน 
สนับสนุนดำ้นสุขอนำมยั ควำมปลอดภยั และควำมมัน่คงของพนักงำนเพื่อส่งเสริมให้เกิด
สุขอนำมยัท่ีดี และสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีปลอดภยั มีกำรควบคุมภยนัตรำยต่ำง ๆ และ
ด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดอุบติัเหตุและโรคจำกกำรท ำงำนต่ำง ๆ  

6.3 ดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
6.3.1 ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกนัในกำรจำ้งแรงงำนไม่สนบัสนุนกำรเลือกปฏิบติัทั้งทำงตรง

และทำงออ้ม ไม่วำ่จะเป็นเช้ือชำติ สีผิว เพศ ควำมโนม้เอียงทำงเพศ อำย ุควำมทุพพล
ภำพ ศำสนำ กำรแสดงควำมเห็นด้ำนกำรเมืองท่ีไม่ผิดกฎหมำย หรือกำรแสดง
ควำมเห็นอ่ืนใด 

6.3.2 จดัให้มีสิทธิประโยชน์ และสวสัดิกำรต่ำง ๆ ท่ีพนกังำนพึงจะไดรั้บจำกบริษทัฯ เช่น 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ วนัหยดุพกัผอ่น เป็นตน้ 

6.3.3 จดัให้มีขั้นตอน วิธีกำร และกระบวนกำรยื่นขอ้ร้องทุกข ์และพิจำรณำยุติขอ้ร้องทุกข์
ท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม 

6.3.4 กรณีพบกำรกระท ำผิดระเบียบหรือวินยัท่ีตอ้งด ำเนินกำรพิจำรณำสอบสวนลงโทษ จะ
ใหแ้ผนกทรัพยำกรบุคคลหรือฝ่ำยบริหำร ท ำกำรสอบสวนผูก้ระท ำผิดทำงวินยัเท่ำนั้น 
เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรม 
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7. จรรยำบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
7.1 กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

7.1.1 รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยสำรสนเทศ วิธีกำรปฏิบติัทำง
บญัชี กำรใช้สำรสนเทศภำยใน โดยผูบ้ริหำรจะตอ้งมีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจน
ตดัสินใจด ำเนินกำรใด ๆ ดว้ยควำมสุจริตใจ ระมดัระวงั และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้ง
รำยใหญ่และรำยยอ่ย เพื่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้โดยธรรม 

7.1.2 ไม่ด ำเนินกำรใด ๆ อนัเป็นลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
7.1.3 ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจำกต ำแหน่งหนำ้ท่ีและขอ้มูลอนั

เป็นควำมลบัของกลุ่มบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล 
7.2 กำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ 

7.2.1 ปฏิบัติตำมข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำง ๆ กับลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม หำกปฏิบัติตำม
ขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได ้ตอ้งรีบแจ้งให้ลูกคำ้ทรำบ เพื่อหำทำงออกร่วมกันและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 

7.2.2 มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ ใหบ้ริกำรท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำน แสวงหำวิธีกำร
ท่ีจะสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

7.2.3 เปิดเผยข่ำวขอ้มูลของสินคำ้ และบริกำรอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น 
7.2.4 เปิดโอกำสให้ลูกคำ้สำมำรถร้องเรียนได้ เก่ียวกับควำมไม่สมบูรณ์ของสินคำ้และ

บริกำรและด ำเนินกำรตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งรวดเร็ว 
7.2.5 ปฏิบติัต่อลูกคำ้อยำ่งเป็นธรรมในเร่ืองของสินคำ้และบริกำรโดยไม่เลือกปฏิบติั 
7.2.6 ห้ำมมิให้เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีตนไดล้่วงรู้มำ  เน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจอนัเป็น

ขอ้มูลท่ีตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหนำ้ท่ีตำม
กฎหมำย 

7.2.7 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคำ้ 
7.3 กำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ 

7.3.1 ปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้ กรณีท่ีจะไม่สำมำรถปฏิบติั
ได ้ตอ้งรีบเจรจำกบัคู่คำ้เป็นกำรล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันหำแนวทำงแกไ้ขและป้องกัน
ไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 

7.3.2 กำรจดัซ้ือจดัหำตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งโปร่งใส เพื่อป้องกนักำรทุจริตประพฤติมิชอบใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจดัซ้ือ จดัหำ 

7.3.3 ปฏิบติัต่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำค และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมทั้งสองฝ่ำย 

7.3.4 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คำ้ 
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7.4 กำรปฏิบติัต่อเจำ้หน้ี 
7.4.1 ปฏิบติัตำมสัญญำ หรือขอ้ตกลงต่ำง ๆ ท่ีมีต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเคร่งครัด เช่น เง่ือนไขกำรค ้ำ

ประกนั กำรดูแลคุณภำพหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั กำรบริหำรเงินทุน กำรรักษำอตัรำส่วน
ทำงกำรเงินตำมขอ้ตกลง ฯลฯ และไม่น ำเงินท่ีกูย้มืไปใชใ้นทำงท่ีขดัต่อวตัถุประสงค์
ของกำรกูย้ืม กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจำกบัเจำ้หน้ีล่วงหนำ้ เพื่อร่วมกนั
หำแนวทำงแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 

7.4.2 บริหำรงำนเพื่อให้เจำ้หน้ีมัน่ใจในฐำนะทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หน้ีท่ีดี 

7.4.3 เปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นอยำ่งสม ่ำเสมอ 
7.5 กำรปฏิบติัต่อคู่แข่ง 

7.5.1 ประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี 
7.5.2 ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่สุจริต หรือไม่

เหมำะสม 
7.5.3 ไม่พยำยำมท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยโดยไร้มูล

ควำมจริง 
7.6 กำรปฏิบติัต่อพนกังำน 

7.6.1 ปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงำนอย่ำง
เคร่งครัด 

7.6.2 ให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และผลกำร
ปฏิบติังำนของพนกังำน แต่ละคน 

7.6.3 กำรแต่งตั้ง และกำรโยกยำ้ย รวมทั้งกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนกังำนตอ้งกระท ำ
ด้วยควำมเสมอภำค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสม รวมทั้งกำรกระท ำ หรือกำรปฏิบติัของพนกังำนนั้น  ๆ  

7.6.4 ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยเมตตำธรรมและยุติธรรม ดูแลเอำใจใส่ ให้ควำมส ำคญัต่อกำร
พฒันำ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสพนักงำน
อยำ่งทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 

7.6.5 ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิต สุขภำพอนำมยั 
ร่ำงกำยและทรัพยสิ์นของพนกังำนอยูเ่สมอ 

7.6.6 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรก ำหนดทิศทำงกำรท ำงำนและกำรแกไ้ข
ปัญหำของบริษทั 

7.6.7 รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจำกพนกังำนทุกระดบัอยำ่งเท่ำเทียมและเสมอภำค 
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7.6.8 ปฏิบติัต่อพนกังำนบนพื้นฐำนของศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์และใหค้วำมเคำรพต่อ
สิทธิหนำ้ท่ีส่วนบุคคล 

7.6.9 ให้ขอ้มูลส ำคญัแก่พนกังำนและตวัแทนพนกังำน เพื่อให้ทรำบผลกำรด ำเนินงำนและ
สภำพท่ีแทจ้ริงขององคก์รธุรกิจ 

7.6.10 สนบัสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ตรวจตรำดูแลมิให้ธุรกิจ
ของตนเขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนกำร
บงัคบัใชแ้รงงำน (forced labor)  ต่อตำ้นกำรใชแ้รงงำนเด็ก (child labor)  เป็นตน้ 

7.6.11 ส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ำระวงักำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิทธิมนุษยชนภำยในธุรกิจ
ของตน และกระตุน้ใหมี้กำรปฏิบติัตำมหลกักำรสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล 

7.6.12 ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนและควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน เช่น กำรฝึกอบรมภำยในและภำยนอก
องค์กร กำรสัมมนำทั้งเชิงวิชำกำรและเชิงปฏิบติักำรรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนมี
ควำมเขำ้ใจในเร่ืองจรรยำบรรณท่ีพนกังำนตอ้งพึงปฏิบติั 

7.7 กำรปฏิบติัต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
7.7.1 ด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
7.7.2 ให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพฒันำสังคม 

ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสร้ำงสรรค ์และอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ รวมทั้งสนบัสนุน
กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 

7.7.3 ปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้นในบริษทัและ
พนกังำนทุกระดบัอยำ่งต่อเน่ือง 

7.7.4 ให้ควำมร่วมมือ และควบคุมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล 

7.7.5 ตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยใหค้วำมร่วมมือ
อยำ่งเตม็ท่ีกบัเจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.7.6 ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงำนใช้สิทธิเลือกตั้ งตำม
รัฐธรรมนูญ 

7.7.7 ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีจะส่งผลเสียหำยต่อช่ือเสียงของประเทศ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
ประโยชน์สำธำรณะ 
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จรรยาบรรณ และข้อพงึปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษา 
 

 บริษทัฯ มุ่งหวงัใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และท่ีปรึกษำปฏิบติัหนำ้ท่ีในกรอบจริยธรรมท่ีสูงสุด และ
ตอ้งด ำรงตนหรือปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ตลอดจนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีให้แก่พนกังำนโดยทัว่ไปดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ไดก้ ำหนดจรรยำบรรณกรรมกำร ผูบ้ริหำร และท่ีปรึกษำ ไวด้งัน้ี 

1. ปฏิบติัหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้ อหุ้น 
รวมทั้งหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

2. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมถึงในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดอ่ืน ๆ  

3. บริหำรงำนด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตย ์ เพื่อผลประโยชน์ของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ทั้งในปัจจุบนัและอนำคตตลอดจนรักษำภำพลกัษณ์ของบริษทั 

4. ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมเป็นกลำง โดยในกำรประชุม หำกกรรมกำร อนุกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือท่ี
ปรึกษำส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีจะพิจำรณำ กรรมกำร อนุกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือท่ีปรึกษำท่ำนนั้น
ตอ้งออกจำกกำรประชุมและงดกำรมีส่วนร่วมใด ๆ ในกำรพิจำรณำตดัสินใจในเร่ืองดงักล่ำว 

5. ไม่สนบัสนุนเงินหรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มให้แก่พรรคกำรเมือง กลุ่มทำง
กำรเมือง หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวพนักบักำรเมือง เพื่อให้ไดรั้บประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทั  หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง รวมทั้งไม่ฝักใฝ่หรืออยู่ภำยใตอิ้ทธิพลทำง
กำรเมืองและวำงตวัเป็นกลำงอยำ่งเคร่งครัด 

6. ไม่รับหรือจ่ำยสินบน ในทุกรูปแบบ ไม่วำ่จะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อให้
มีกำรตอบแทนกำรปฏิบติัท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกนั หรือหวงัผลประโยชน์เก่ียวกบังำนของบริษทั 

7. ปฏิบติัหน้ำท่ีโดยหลีกเล่ียงควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ  
เพื่อใหก้ำรบริหำรงำนเป็นไปอยำ่งโปร่งใส และมีประสิทธิภำพ ผลประโยชน์ขำ้งตน้รวมถึง 

• ไม่น ำขอ้มูลท่ีได้รับจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีไปใช้เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

• ไม่ใชค้วำมลบัของบริษทัฯ ในทำงท่ีผิด และไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของบริษทัฯ 
ถึงแมว้ำ่จะพน้สภำพหรือส้ินสุดกำรปฏิบติังำนไปแลว้ 

• ไม่เป็นกรรมกำรในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งขนัของบริษทัฯ 
• ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียจำกกำรท ำสัญญำของบริษทัฯ 
• ไม่แสวงหำผลประโยชน์อนัมิชอบจำกกำรท ำงำน ไม่วำ่โดยทำงตรง หรือทำงออ้ม 



บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

จรรยำบรรณธุรกิจ หนำ้ 10/15 
 

• ไม่รับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว 

8. รักษำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของบริษัทฯ ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง ซ่ึงอำจจะ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย 

9. กรรมกำรบริษทั และครอบครัว ตอ้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ หรือไดรั้บผลประโยชน์จำกบริษทัคู่แข่ง หรือ
กิจกำรใด ๆ รวมถึง ผูค้ำ้/ผูข้ำยท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั อยำ่งไรก็ตำม กรณี
ท่ีหุน้ของบริษทั กิจกำร หรือบุคคลดงักล่ำวจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ถือวำ่กำรซ้ือหุ้นของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ หรือกำรลงทุนผ่ำนกองทุนรวม หรือหน่วยลงทุน ไม่
เป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัตรำบใดท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบติังำนใหก้บับริษทั 

10. ไม่กระท ำกำรใดอนัมีลกัษณะเป็นกำรเขำ้ไปบริหำรหรือจดักำรใด  ๆ ในบริษทัอ่ืนท่ีมีผลบัน่ทอน
ผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่ำจะท ำเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ่ื้น 

11. ไม่ใชข้อ้มูลภำยใน เพื่อประโยชน์ของตนในกำรซ้ือหรือขำยหุ้นของบริษทั หรือให้ขอ้มูลภำยใน
แก่บุคคลอ่ืน  เพื่อประโยชน์ในกำรซ้ือหรือขำยหุน้ของบริษทั 

12. ไม่ซ้ือหรือขำยหุ้นของบริษทัอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนท่ีบริษทั จะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่
สถำนะของบริษทั รวมถึงขอ้มูลส ำคญัอ่ืน ๆ 

13. รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย ์และกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทัใหบ้ริษทัทรำบ
ตำมเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด เพื่อป้องกนักำรซ้ือหรือขำยหุน้โดยใชข้อ้มูลภำยใน 
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จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัติส าหรับพนักงาน 
 

 เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงกำรท ำงำนท่ีดี มีประสิทธิภำพ พนกังำนควรมีแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
1. พนักงำนพึงปฏิบัติงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต อุตสำหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุง

ประสิทธิภำพกำรท ำงำนใหดี้ยิง่ขึ้น ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษทัฯ 
2. พนกังำนพึงปฏิบติัตำมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในกำรท ำงำนของบริษทัฯ โดยเคร่งครัด 
3. พนกังำนพึงใหค้วำมเคำรพและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชำท่ีสั่งกำรโดยชอบ ดว้ยนโยบำย และระเบียบ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
4. พนกังำนพึงมีควำมสมคัรสมำน สำมคัคีต่อกนั และเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ก่อให้เกิด

ควำมขดัแยง้ ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมเสียหำยต่อบุคคลอ่ืน และบริษทัฯ 
5. พนกังำนพึงเคำรพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัหลีกเล่ียงกำรน ำขอ้มูลหรือเร่ืองรำวของผูอ่ื้น

ทั้งในเร่ืองเก่ียวกบักำรปฏิบติังำน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพำกษว์ิจำรณ์ในลกัษณะท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยทั้งต่อพนกังำน และต่อบริษทัฯ 

6. พนกังำนพึงหลีกเล่ียงกำรรับของขวญัใด ๆ ท่ีอำจท ำให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีใน
ภำยหนำ้ หำกหลีกเล่ียงไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชำทรำบในทนัที 

7. พนกังำนไม่ใชต้ ำแหน่งหน้ำท่ี หรือประโยชน์จำกหนำ้ท่ีกำรงำน แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน 
หรือพรรคพวกหรือท ำธุรกิจแข่งขนักบับริษทัฯ 

8. พนักงำนและผูท่ี้เก่ียวข้องจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภำยในหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้ำท่ี
เก่ียวขอ้ง และไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจำกต ำแหน่งหนำ้ท่ีและขอ้มูล
อนัเป็นควำมลบัของบริษทัฯ 

9. พนกังำนพึงปฏิบติัต่อลูกคำ้ คู่คำ้ ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยควำมเสมอภำค 
10. พนกังำนพึงรักษำควำมลบัของลูกคำ้ คู่คำ้ และองคก์รอยำ่งเคร่งครัด 
11. พนักงำนพึงรำยงำนเร่ืองท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือช่ือเสียงของบริษัทฯ ให้

ผูบ้งัคบับญัชำ  โดยมิรอชำ้ 
12. พนกังำนพึงรักษำดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพยสิ์นของบริษทัใหมี้สภำพดี สำมำรถใชป้ระโยชน์

ไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี มิใหส้ิ้นเปลือง สูญเปล่ำ เสียหำย หรือเส่ือมสลำยก่อนเวลำอนัสมควร 
13. พนกังำนพึงปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสภำพแวดลอ้มและสังคม ค ำนึงถึงผลกระทบ

ต่อสุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ เป็นส ำคญั 
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การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
 

1. ถือเป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษทั และพนกังำนท่ีจะตอ้งรับทรำบ ท ำควำม
เขำ้ใจ และปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจอยำ่งเคร่งครัด 

2. ผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบัจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ ให้พนกังำนภำยใตบ้งัคบับญัชำของตนปฏิบติัตำม
จรรยำบรรณน้ีอยำ่งจริงจงั 

3. ผู ้บังคับบัญชำทุกระดับต้องเป็นผู ้น ำในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ตลอดจนส่งเสริม
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้พนักงำนและบุคคลท่ีเก่ียวข้องเข้ำใจว่ำกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและตอ้งปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด และไม่สำมำรถอำ้งไดว้ำ่ไม่ทรำบแนว
ปฏิบติัท่ีก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณธุรกิจน้ี 

4. ในกรณีมีขอ้สงสัยหรือประสบปัญหำในกำรตดัสินใจหรือปฏิบติัตำมจรรยำบรรณท่ีไม่ไดก้ ำหนด
ไว้  ขอให้ใช้ดุลยพินิจเบ้ืองต้น โดยกำรตั้ งค  ำถำมเก่ียวกับกระท ำนั้ นกับตนเองก่อนยุติกำร
ด ำเนินกำร ดงัน้ี 
▪ กำรกระท ำนั้นขดัต่อกฎหมำย หรือไม่ 
▪ กำรกระท ำนั้นขดัต่อนโยบำยและวฒันธรรมองคก์รของกลุ่มบริษทัฯ หรือไม่ 
▪ กำรกระท ำนั้นเป็นท่ียอมรับและสำมำรถเปิดเผยต่อสังคมได ้หรือไม่ 
▪ กำรกระท ำนั้นท ำใหเ้กิดควำมเส่ือมเสียช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ของกลุ่มบริษทัฯ หรือไม่ 
▪ กำรกระท ำนั้นส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัฯ อยำ่งร้ำยแรงหรือไม่ 

หรือสอบถำมผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชั้น ซ่ึงมีหน้ำท่ีให้ค  ำแนะน ำในขั้นตน้ หรือสอบถำม
โดยตรงไปยงัหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนั้น ๆ  
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การรับข้อร้องเรียนเกีย่วกบัจรรยาบรรณธุรกจิ 
 

ดว้ยควำมคำดหมำยให้พนกังำนของกลุ่มบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล ทุกคนร่วมมือกนัสอดส่อง
ดูแล กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณธุรกิจ โดยสนบัสนุนให้มีกำรรำยงำน
โดยสุจริตถึงกำรปฏิบติัท่ีขดั หรือสงสัยว่ำจะขดัต่อหลกักำรต่ำง ๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชั้น โดยผูท่ี้
ไดรั้บขอ้มูลจะถือเป็นขอ้มูลควำมลบั ซ่ึงทุกขอ้ร้องเรียนท่ีมีหลกัฐำนชดัเจนจะไดรั้บกำรปฏิบติัอย่ำงเสมอ
ภำค โปร่งใส และเอำใจใส่ รวมทั้งให้ควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย โดยมีกำรก ำหนดระยะเวลำสอบสวน
อย่ำงเหมำะสม และช่ือผูร้้องเรียน จะถูกปิดเป็นควำมลบั  ผูร้้องเรียนจะไดรั้บควำมคุม้ครองไม่ใหถู้กกลัน่
แกลง้ทั้งในระหวำ่งกำรสอบสวนและภำยหลงักำรสอบสวน 
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วินัย 
 
 จรรยำบรรณธุรกิจของบริษทัถือเป็นวินยัอย่ำงหน่ึง ซ่ึงกรรมกำรบริษทั และพนกังำนทุกคนตอ้ง

ด ำรงตนและปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัด พนักงำนท่ีฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบติัตำมจะถูกพิจำรณำโทษทำงวินัย
ตำมคู่มือนโยบำยและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัส ำหรับพนักงำนว่ำด้วยเร่ืองวินัยและโทษทำงวินัย   
พนักงำนทุกคนมีหน้ำท่ีตอ้งปฏิบติัตำมและส่งเสริมให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจ กำรกระท ำ
ต่อไปน้ีถือเป็นกำรท ำผิดจรรยำบรรณ 

▪ ไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 
▪ แนะน ำ ส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 
▪ ละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ ในกรณีท่ีตนทรำบหรือ

ควรทรำบเน่ืองจำกเก่ียวขอ้งกบังำนภำยใตค้วำมรับผิดชอบของตน 
▪ ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือขดัขวำงกำรสืบสวน สอบสวนหำขอ้เท็จจริงท่ีอำ้งว่ำไดมี้กำรฝ่ำฝืน หรือ

กำรไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 
▪ กำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมต่อผูอ่ื้น เน่ืองจำกท่ีผูน้ั้นรำยงำนกำรไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 
 
 ทั้งน้ี กำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยผิดจรรยำบรรณดงักล่ำวขำ้งตน้ ใหป้ฏิบติัตำมกระบวนกำรพิจำรณำและ

ลงโทษตำมระเบียบว่ำดว้ยกำรบริหำรงำนบุคคล นอกจำกน้ี พนกังำนท่ีท ำผิดจรรยำบรรณอำจไดรั้บโทษ 
ตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนั้นเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย 
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การยอมรับและยึดถือปฏิบัติ 
 

 ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนและศึกษำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ตลอดจนจรรยำบรรณทำงธุรกิจและ
จรรยำบรรณ และขอ้พึงปฏิบติัของ กลุ่มบริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล ฉบบัวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2565 โดย
ตลอดแลว้ ขำ้พเจำ้เขำ้ใจและยอมรับนโยบำยดังกล่ำว โดยพร้อมจะน ำนโนบำยตลอดจนหลกักำร และ
จรรยำบรรณท่ีมีอยูเ่ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินงำนอยำ่งเคร่งครัดและสมบูรณ์ 
 
 
 
 

 

                      - ลงลำยมือช่ือ -  
( นำยพีรพล  สุวรรณนภำศรี ) 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
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