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วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 
(Corporate Vision and Mission) 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ บริษทัฯมุ่งม่ันที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถังแก๊สของโลก โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อการ

เติบโตอย่างย่ังยืน “ 
 
พันธกิจ (Mission)  
 จัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หลากหลาย และยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า 

 
 มีบริการหลังการขายที่ให้ความเอาใจใส่เหนือคู่แขง่ 

 
 บริหารต้นทุนให้มีประสทิธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

 
 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนือ่ง พร้อมกับคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และ

ความปลอดภัยในการทำงานของพนกังาน 
 
 ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

 
 ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
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หลักบรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance) 

 
 คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
เพราะเป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี ซึ่งจะมีส่วนทำให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้าง
ความเช่ือม่ันให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมท้ังยึดม่ันในความรับผิดชอบและประโยชน์ส่วนรวมต่อ
สังคมและประเทศชาติ  จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ  โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้ 

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า เจ้าหนี้ 
คู่แข่งขันทางการค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน รัฐบาล และสังคมโดยรวม 

2. คณะกรรมการมีความมุ่งม่ันในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่
เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และรับผิดชอบการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง 

3. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเพียงพอและทันเวลาแก่ผู้ทีเก่ียวข้องทุกฝ่าย อันจะนำมาซ่ึงความเชื่อม่ันของ
นักลงทุน เจ้าหนี้และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

4. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความ
เส่ียงที่เหมาะสม รวมถึงความเส่ียงที่เกิดจากการทุจริต และต่อต้านการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

5. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานพัฒนาตนเองสู่ความ
เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 

6. มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
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จรรยาบรรณธุรกิจ 
(Codes of Conduct) 

 
 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติและความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้ 

1. หลักการพ้ืนฐาน 
1.1 ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

เสีย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน ตลอดจนสร้างความก้าวหน้า และอัตราการ
เติบโตของธุรกิจอย่างม่ันคงและต่อเนื่อง 

1.2 พัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น 
1.3 ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูลทาง

การเงิน 
1.4 รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม ทั้งด้านส่ิงแวดล้อม และการสนับสนุนการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน  
1.5 สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
1.6 พนักงานต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ ใด ๆ เช่น คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง 

เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับพนักงานที่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิใด ๆ มีความผิดทางวินัย และตามกฎหมาย  
 

2. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

 2.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและความโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็น

ส่วนรวม ตลอดจนดำเนินการใดๆด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 
 บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า ม่ันคง และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือ

หุ้น 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ 
 ดูแลป้องกันมิให้ทรัพย์สินของบริษัทเส่ือมค่าอย่างผิดปกติหรือสูญหาย 
 จัดทำรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ

ทันเวลาต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพของบริษัทโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ด้วยเหตุผล

สนับสนุนอย่างเพียงพอ 
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 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของตน 
 ไม่เปิดเผยความลับอันจะนำมาซ่ึงความเสียหายต่อบริษัท และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทไป

ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท 
 ไม่ดำเนินการใดๆในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  

 2.2  ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน 
 ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของพนกังานให้มีความก้าวหน้าและม่ังคง

ในสายวิชาชีพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 
 ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท 
 ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของ

พนักงาน 
 การแต่งต้ังและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริต

ใจ และต้ังอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ยุติธรรมและ
ความเท่าเทียมกัน 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน
อย่างเคร่งครัด 

 จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรที่เหมาะสม หลีกเล่ียงการกระทำใดๆท่ีจะก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมและไม่ถูกต้อง อันจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าและม่ันคงในอาชีพการงานของพนักงาน 

 ปฏิบติัต่อพนักงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษย์ชน ตลอดจนเคารพในสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล 

 2.3  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
 ดำเนินงานโดยยึดหลักคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 
 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และทันต่อเหตุการณ์แก่

ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดท่ีเหมาะสม 
 ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

และตรงเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 
 ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานให้ลูกค้า 
 จัดระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

ตลอดจนดูแล และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ 
 พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาระดับคุณภาพ

ของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานไว้ 
 แสวงหาแนวทางท่ีจะพัฒนาคุณภาพของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
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 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทันที เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

 รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

 2.4  ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ 
 ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และต้ังอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
 ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขข้อตกลงท่ีมีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ ให้รีบดำเนินการเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
และป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

 ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาแก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ 
 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ตลอดจนดำเนินการทุก

วิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการติดสินบน จนเกิดผลเสียหายต่อบริษัท 

 2.5  ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 
 แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม 
 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆโดยปราศจากความ

จริงและไม่เป็นธรรม 
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย 

 2.6  ความรับผิดชอบต่อบริษัท 
 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความรับผิดชอบ 

ความซ่ือสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี เพื่อความก้าวหน้าและความม่ันคงของบริษัทและพนักงาน
เอง 

 ปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
สำคัญ ตลอดจนพัฒนาบริษัทสู่ความเป็นเลิศให้อยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจเดียวกัน 

 ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงานโดยยึดเอาประโยชน์ของบริษัทเป็น
สำคัญ 

 ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของบริษัท 
ตลอดจนเคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ 

 ผู้บังคับบัญชาพึงปฎิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ
อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา 

 พึงเป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และประเพณีอนัดีงาม ไม่ว่าจะระบุ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม 

 ร่วมกันสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกันในหมู่
พนักงาน 
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 ใช้และดูแลทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ 
ประหยัด และบำรุงรักษาไม่ให้เกิดความเส่ือมเสีย สูญหาย เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
และไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทรัพย์สินในที่นี้ หมายถึงทรัพย์สิน
ทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ 
เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ 
แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 

 ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัท อันอาจจะนำมาซึ่งผลเสียหายและความเส่ือมเสียของบริษัท
ต่อบุคคลภายนอก 

 ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิชอบ 
 เอาใจใส่และดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน 
  ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 
 ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือนำมาซึ่งความเส่ือมเสียต่อ

ภาพลักษณ์และช่ือเสียงของบริษัท 
  แจ้งผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หากพบเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต การกระทำที่มิชอบหรือ

ผิดกฎหมาย ที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท 

 2.7  ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ดำเนินการให้ทุกๆภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการทำงาน/การผลิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุก

ระดับอย่างต่อเน่ือง 
 ดำเนินกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่าง

สม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทต้ังอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนนิการเองและร่วมมือกับรัฐ
และชุมชน 

 รับผิดชอบและยึดม่ันในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ืนที่ 
บริษัทต้ังอยู่ 

 ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ 
 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ

ชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินการของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่
ภาครฐั และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 ไม่กระทำการใดๆอันจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยรวม 
 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆท่ีทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความ

ม่ันคงของประเทศ 
 ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ไม่กระทำการใดๆท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ  
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3. จรรยาบรรณสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ 
3.1 ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีความเป็นมืออาชีพ โดยยึดถือ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ 
3.2 เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

3.3 เปิดโอกาสให้บุคคลที่เก่ียวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้ 

3.4 รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

3.5 หลีกเล่ียงการพบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนงบการเงินออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

3.6 ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงิน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 24 ชั่วโมง 

3.7 หม่ันศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

4. นโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การใช้ข้อมูลภายใน และการรายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการ  

4.1 กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท 
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่กรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว และให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมและรายงาน
การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นราย
ไตรมาส 

4.2 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี หรือให้
รายงานโดยมิชักช้าเม่ือมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น 

4.3 ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง  

4.4 กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเล่ียงการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
แล้ว 24 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น) 

4.5 ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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5. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน 
5.1 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการ

ที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่ได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็น
พนักงาน หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ 

5.2 พนักงานต้องตัดสินใจกระทำการใดๆในเร่ืองที่เก่ียวกับการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก 

5.3 พึงหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผล
ให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.4 หากรายการทางธุรกิจใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการที่เก่ียวโยง และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยใช้แนวปฎิบัติในเร่ืองที่เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายในเรื่องดังกล่าวที่จะมีขึ้นต่อไป 
และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 

6. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
 โปรดดูรายละเอียดในเอกสาร “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 

7. นโยบายเก่ียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) 
 โปรดดูรายละเอียดในเอกสาร “Board Skill Matrix” ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เม่ือ
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

8. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการบริษัท 
 8.1 กรรมการทุกท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น 

 8.2 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระคร้ังแรก เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร 

 8.3 กรรมการผู้จัดการควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลา
เพียงพอในการบริหารงานธุรกิจ 

 8.4 กรรมการทุกท่านต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ
ธุรกิจอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 
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9. นโยบายเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
 9.1 ในการประชุมทุกคร้ัง ควรมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงขี้ขาด 

 9.2 กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน และจะออกจากห้องประชุม
ในระหว่างการพิจารณาวาระน้ันๆ  

 9.3 ในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ ในท่ีประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 9.4 กรรมการทุกท่าน ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมดท่ีจัดให้มีขึ้นในรอบปี  

 9.5 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 คร้ังต่อปี โดยเป็นการกำหนดวาระประจำ 6 คร้ัง/
ปี ซึ่งจะกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบต้ังแต่ต้นปีเพื่อวางแผนเข้าร่วม
ประชุม ส่วนที่เป็นวาระพิเศษท่ีอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมในระหว่างปี จะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการประชุม  

 9.6 กำหนดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

10. การติดตามดูแลให้มีการปฎิบัติและการทบทวน
                 10.1 จรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) ที่กำหนดไว้นี้ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำการใดๆที่ผิด
ต่อหลักบรรษัทภิบาลหรือจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ใช้บทกำหนดโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทำงานของ
พนักงานของบริษัท และ/หรือ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

                10 .2 กำหนดให้ทุกปี คณะกรรมการจะต้องทำการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร หลัก
บรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงไป และประกาศเผยแพร่ให้ทุกคนรับทราบ เพื่อถือเป็นข้อปฎิบัติต่อไป 



Board Skill Matrix
SMPC Board Component as of Dec 20, 2019 การศกึษาและประสบการณด์า้นตา่งๆ

ตามนโยบาย ตามแผนกลยทุธ์

เกี
�ยว

ขอ้
งก

บัอ
ตุส

าห
กร

รม

วิศ
วก

รร
มฯ

กา
รบ

รหิ
าร

จดั
กา

รแ
ละ

บร
หิา

รธ
รุก

ิจ

กา
รว

าง
แผ

นเ
ชิง

กล
ยทุ

ธ์

กฎ
หม

าย
/นิ

ตศิ
าส

ตร
์

บญั
ชี/

กา
รเ

งิน
/ ก

าร

ตร
วจ

สอ
บ

เศ
รษ

ฐศ
าส

ตร
/์ธ

รุก
ิจ

ระ
หว

่าง
ปร

ะเ
ทศ

CG checklist > 50%
อย่างนอ้ย 1 

คน
> 66%

AC อย่างนอ้ย

 1 คนที�จบบ/ช.

จาํนวนกรรมการที�เหมาะสมกับธุรกิจ 5 1 6 3 1 1 1 1 1 1

1. นายวินยั วิทวสัการเวช     

2. นางอบุล  เอกะหิตานนท์   

3. นางสภุา  พรหมสาขา ณ สกลนคร     

4. นายสรุศกัดิ�  เอิบสริสิขุ    

5. นายทยัดี  วิศวเวช     

6. นางปัทมา  เลา้วงษ์    

7. นายธนฑิต เจรญิจนัทร ์      

8. นางวีระวรรณ บญุขวญั      

9. รศ.ดร.เจษฎ ์ โทณะวณิก     

รวม (ท่าน) 4 1 6 5 2 9 9 1 5 1
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