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วิสัยทศันแ์ละพันธกิจขององคก์ร 
(Corporate Vision and Mission) 

 
วิสัยทศัน ์(Vision) 
“ บรษิัทฯมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผูน้  ำในอตุสำหกรรมถงัแก๊สของโลก โดยค ำนึงถึงสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือกำร

เติบโตอย่ำงยั่งยืน “ 

 
พันธกิจ (Mission)  
• จดัสรรผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภำพ หลำกหลำย และยืดหยุ่นตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

 

• มีบรกิำรหลงักำรขำยที่ใหค้วำมเอำใจใสเ่หนือคู่แข่ง 
 

• บรหิำรตน้ทนุใหม้ีประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  
 

• สง่เสรมิพฒันำศกัยภำพของพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มกบัค ำนึงถึงคณุภำพชีวิต และ
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของพนกังำน 

 

• ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจรยิธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
 

• ไม่ยอมรบักำรคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 
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หลักบรรษัทภบิำล 
(Corporate Governance) 

 
 คณะกรรมกำรของบรษิัทไดต้ระหนกัเป็นอย่ำงดถีึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จึงไดด้  ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่องในกำรส่งเสรมิใหบ้รษิัทมีระบบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดี อนัจะเป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 
เพรำะเป็นส่ิงที่แสดงใหเ้ห็นถงึมำตรฐำนกำรจดักำรกิจกำรท่ีดี ซึง่จะมีส่วนท ำใหบ้รษิัทไดร้บักำรยอมรบัมำกขึน้ทัง้
ภำยในประเทศและระหวำ่งประเทศ ตลอดจนเป็นกำรเสรมิสรำ้งควำมโปรง่ใสและประสิทธิภำพของฝ่ำยจดักำร อนัจะสรำ้ง
ควำมเชื่อมั่นใหเ้กดิขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย รวมทัง้ยึดมั่นในควำมรบัผิดชอบและประโยชนส่์วนรวมต่อ
สงัคมและประเทศชำติ  จงึไดก้ ำหนดนโยบำยสนบัสนนุกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  โดยครอบคลมุหลกัส ำคญัดงันี ้

1. กำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่ำงเทำ่เทยีมกนั เป็นธรรมต่อทกุฝ่ำย อำทิ ลกูคำ้ เจำ้หนี ้
คู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ ผูถื้อหุน้ พนกังำน รฐับำล และสงัคมโดยรวม 

2. คณะกรรมกำรมีควำมมุง่มั่นในกำรสรำ้งมลูคำ่เพิม่แกก่ิจกำรในระยะยำว บรหิำรงำนดว้ยควำม
รอบคอบและระมดัระวงั รบัผิดชอบต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพท่ี
เพียงพอ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ ดแูลมิใหเ้กิดปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
และรบัผิดชอบกำรตดัสินใจและกำรกระท ำของตนเอง 

3. กำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมโปรง่ใส สำมำรถตรวจสอบได ้และใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผย
ขอ้มลูที่ถกูตอ้งอยำ่งเพียงพอและทนัเวลำแก่ผูท้ีเก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย อนัจะน ำมำซึง่ควำมเชื่อมั่นของ
นกัลงทนุ เจำ้หนีแ้ละผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย 

4. กำรด ำเนินธุรกจิโดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้อยู่เสมอ โดยมีกำรควบคมุและบรหิำรควำม
เส่ียงที่เหมำะสม รวมถงึควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรทจุรติ และต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 

5. มุ่งส่งเสรมิหลกักำรปฏิบตัิอนัเป็นเลิศในองคก์ร โดยผลกัดนัใหท้กุหน่วยงำนพฒันำตนเองสู่ควำม
เป็นเลิศอยำ่งต่อเนื่อง 

6. มีกำรก ำหนดจรรยำบรรณธุรกจิ (Codes of Conduct) โดยถือเป็นหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของ
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคน ที่จะตอ้งรบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ และถือปฏิบตัิอย่ำง
เครง่ครดั 
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จรรยำบรรณธุรกจิ 
(Codes of Conduct) 

 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี บรษิัทจึงไดก้ ำหนดขอ้พึงปฏิบตัิและควำมรบัผิดชอบของ
กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิัทไวด้งัต่อไปนี ้

1. หลักกำรพืน้ฐำน 
1.1 ด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลกัประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โปรง่ใส ยึดมั่นในควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้

เสีย และสรำ้งผลตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผูล้งทนุ ตลอดจนสรำ้งควำมกำ้วหนำ้ และอตัรำกำร
เติบโตของธุรกิจอย่ำงมั่นคงและต่อเนื่อง 

1.2 พฒันำกำรบรหิำรจดักำรสู่ควำมเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใหส้งูขึน้ 
1.3 ปฏิบตัิตำมกฎหมำย มำตรฐำน และขอ้ปฏิบตัิที่ดีในกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรเปิดเผยขอ้มลูทำง

กำรเงิน 
1.4 รบัผิดชอบต่อสงัคมและประเทศชำติโดยรวม ทัง้ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และกำรสนบัสนนุกำรพฒันำที่

ยั่งยืน  
1.5 สนบัสนนุนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 
1.6 พนกังำนตอ้งไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ ใด ๆ เช่น คดัลอก ท ำซ ำ้ ดดัแปลง 

เผยแพร ่ผลงำนตำ่ง ๆ รวมไปถงึซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ส ำหรบัพนกังำนท่ีล่วงละเมิดทรพัยสิ์น
ทำงปัญญำหรือลิขสิทธิใด ๆ มีควำมผิดทำงวินยั และตำมกฎหมำย  
 

2. จรรยำบรรณต่อผู้มีสว่นได้เสียกลุ่มต่ำงๆ 

 2.1 ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
• ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติและควำมโปรง่ใส โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทเป็น

ส่วนรวม ตลอดจนด ำเนินกำรใดๆดว้ยควำมเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุรำย 

• บรหิำรกิจกำรของบรษิัทใหม้ีควำมเจรญิกำ้วหนำ้ มั่นคง และสรำ้งผลตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผูถื้อ
หุน้ 

• ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรูค้วำมสำมำรถ และทกัษะกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 

• ดแูลป้องกนัมใิหท้รพัยสิ์นของบรษิัทเสื่อมคำ่อยำ่งผิดปกติหรือสญูหำย 

• จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงครบถว้น ถกูตอ้งและ
ทนัเวลำตอ่คณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

• รำยงำนใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงสถำนภำพของบรษิัทโดยสม ่ำเสมอและครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ 

• รำยงำนใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงแนวโนม้ในอนำคตของบรษิัท ทัง้ในดำ้นบวกและดำ้นลบ ดว้ยเหตผุล
สนบัสนนุอย่ำงเพียงพอ 
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• ไม่แสวงหำผลประโยชนใ์หต้นเองหรือผูอ้ื่นจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่กำรงำนของตน 

• ไม่เปิดเผยควำมลบัอนัจะน ำมำซึง่ควำมเสียหำยต่อบรษิัท และไมน่ ำขอ้มลูควำมลบัของบรษิัทไป
ใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือบคุคลอื่นโดยมิไดร้บัอนญุำตจำกบรษิัท 

• ไม่ด  ำเนินกำรใดๆในลกัษณะที่จะก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษิัท  

 2.2  ควำมรับผิดชอบตอ่พนักงำน 
• ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมำะสมตำมควำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมรบัผิดชอบ และผลกำร

ปฏิบตัิงำนของพนกังำนแต่ละคน 

• ส่งเสรมิ พฒันำ เพิม่พนูควำมรูค้วำมสำมำรถและทกัษะของพนกังำนใหม้ีควำมกำ้วหนำ้และมั่งคง
ในสำยวิชำชีพอยำ่งทั่วถงึและสม ่ำเสมอ 

• ส่งเสรมิใหพ้นกังำนมีส่วนรว่มในกำรก ำหนดทิศทำงกำรท ำงำนและกำรแกไ้ขปัญหำของบรษิัท 

• ดแูลสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ีควำมปลอดภยัต่อชวีิต สขุอนำมยั และทรพัยสิ์นของ
พนกังำน 

• กำรแตง่ตัง้และโยกยำ้ยพนกังำน รวมถึงกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษ ตอ้งกระท ำดว้ยควำมสจุรติ
ใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม ควำมถกูตอ้ง ยตุิธรรมและ
ควำมเทำ่เทียมกนั 

• ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆเก่ียวกบักฎหมำยแรงงำน และสวสัดิภำพของพนกังำน
อย่ำงเครง่ครดั 

• จดัใหม้ีระบบกำรบรหิำรบคุลำกรที่เหมำะสม หลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆที่จะก่อใหเ้กดิควำมไมเ่ป็น
ธรรมและไม่ถกูตอ้ง อนัจะส่งผลกระทบต่อควำมกำ้วหนำ้และมั่นคงในอำชีพกำรงำนของพนกังำน 

• ปฏิบตัิต่อพนกังำนบนพืน้ฐำนของสิทธิมนษุยช์น ตลอดจนเคำรพในสิทธิหนำ้ที่ส่วนบคุคล 

 2.3  ควำมรับผิดชอบตอ่ลูกค้ำ 
• ด ำเนินงำนโดยยึดหลกัคณุภำพและตอบสนองควำมพงึพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั 

• เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัสินคำ้และบรกิำรอย่ำงครบถว้น ถกูตอ้ง เป็นธรรม และทนัต่อเหตกุำรณแ์ก่
ลกูคำ้ เพื่อใหล้กูคำ้มีขอ้มลูเพียงพอต่อกำรตดัสินใจ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนขอ้เทจ็จรงิ 

• ใหก้ำรรบัประกนัสินคำ้และบรกิำรภำยใตข้อ้ก ำหนดที่เหมำะสม 

• ส่งมอบสินคำ้ที่มคีณุภำพตรงตำมหรือสงูกวำ่ควำมคำดหมำยของลกูคำ้ อย่ำงครบถว้น ถกูตอ้ง 
และตรงเวลำ ภำยใตเ้งื่อนไขที่เป็นธรรม 

• ไม่ส่งมอบสินคำ้และบรกิำรท่ีคณุภำพต ่ำกว่ำมำตรฐำนใหล้กูคำ้ 

• จดัระบบและกลไกใหม้ีกำรตอบสนองและด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนของลกูคำ้อย่ำงรวดเรว็ 
ตลอดจนดแูล และป้องกนัมิใหเ้กดิปัญหำเดิมซ ำ้ 

• พฒันำและหำแนวทำงลดตน้ทนุกำรผลิตใหต้  ่ำที่สดุอยำ่งต่อเนื่อง โดยยงัคงรกัษำระดบัคณุภำพ
ของสินคำ้และบรกิำรท่ีไดม้ำตรฐำนไว ้

• แสวงหำแนวทำงที่จะพฒันำคณุภำพของสินคำ้อนัจะเป็นประโยชนต์่อลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง 
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• กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงกบัลกูคำ้ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบล่วงหนำ้ทนัที เพื่อ
รว่มกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขและป้องกนัปัญหำตลอดจนควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ 

• รกัษำควำมลบัของลกูคำ้และไมน่ ำไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 2.4  ควำมรับผิดชอบตอ่คู่ค้ำและเจำ้หนี ้
• ปฏิบตัิต่อคู่คำ้และเจำ้หนีอ้ย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรไดร้บั

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ำย 

• ปฏิบตัิตำมสญัญำ หรือเงื่อนไขขอ้ตกลงที่มตี่อคู่คำ้และเจำ้หนีอ้ยำ่งเครง่ครดั กรณีที่ไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิได ้ใหร้ีบด ำเนินกำรเจรจำกบัคู่คำ้และเจำ้หนีล่้วงหนำ้ เพื่อรว่มกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข
และป้องกนัปัญหำตลอดจนควำมเสียหำยที่อำจเกดิขึน้ 

• ใหข้อ้มลูทำงกำรเงินท่ีถกูตอ้ง ครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ และตรงเวลำแกเ่จำ้หนีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

• ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ใหผ้ลประโยชนใ์ดๆที่ไม่สจุรติกบัคู่คำ้หรือเจำ้หนี ้ตลอดจนด ำเนินกำรทกุ
วิถีทำงที่จะป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหำกำรติดสินบน จนเกดิผลเสียหำยต่อบรษิัท 

 2.5  ควำมรับผิดชอบตอ่คู่แข่งทำงกำรค้ำ 
• แข่งขนัทำงกำรคำ้ในกรอบกติกำที่เป็นธรรม 

• ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวรำ้ย หรือกระท ำกำรใดๆโดยปรำศจำกควำม
จรงิและไม่เป็นธรรม 

• ไม่แสวงหำขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของคู่แขง่ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สจุรติ ผิดกฎหมำย 

 2.6  ควำมรับผิดชอบตอ่บริษัท 
• ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยตำมควำมรูค้วำมสำมำรถอยำ่งเตม็ที่ ดว้ยควำมรบัผิดชอบ 

ควำมซื่อสตัยส์จุรติ ควำมจงรกัภกัดี เพื่อควำมกำ้วหนำ้และควำมมั่นคงของบรษิัทและพนกังำน
เอง 

• ปฏิบตัิหนำ้ที่กำรงำนของบรษิัทดว้ยควำมเสียสละ อดทน เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทเป็น
ส ำคญั ตลอดจนพฒันำบรษิัทสูค่วำมเป็นเลิศใหอ้ยูใ่นระดบัแนวหนำ้ของธุรกจิเดียวกนั 

• ใหค้วำมรูแ้ละถำ่ยทอดประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนแก่ผูร้ว่มงำนโดยยึดเอำประโยชนข์องบรษิัทเป็น
ส ำคญั 

• รว่มกนัท ำงำนและแกไ้ขปัญหำดว้ยสติปัญญำควำมสำมำรถอยำ่งเตม็ที่ เพื่อประโยชนข์องบรษิัท 
ตลอดจนเคำรพในสิทธิของพนกังำนอื่น รวมทัง้ฝ่ำยจดักำร 

• ผูบ้งัคบับญัชำพงึปฎิบตัิตนใหเ้ป็นท่ีเคำรพนบัถือของพนกังำน และพนักงำนไม่พงึกระท ำกำรใดๆ
อนัเป็นกำรไมเ่คำรพนบัถือผูบ้งัคบับญัชำ 

• พึงเป็นผูม้ีวินยั และประพฤติปฎิบตัิตำมกฎระเบียบของบรษิัท และประเพณีอนัดีงำม ไมว่่ำจะระบุ
ไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรหรือไม่กต็ำม 

• รว่มกนัสรำ้งและรกัษำบรรยำกำศแห่งควำมสำมคัคี และควำมเป็นน ำ้หน่ึงใจเดียวกนัในหมู่
พนกังำน 
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• ใชแ้ละดแูลทรพัยสิ์นของบรษิัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ ใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทอยำ่งเตม็ที่ 
ประหยดั และบ ำรุงรกัษำไม่ใหเ้กดิควำมเส่ือมเสีย สญูหำย เสมือนหนึ่งเป็นทรพัยสิ์นของตนเอง 
และไม่ใชท้รพัยสิ์นของบรษิัทเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น ทรพัยสิ์นในที่นี ้หมำยถึงทรพัยสิ์น
ทัง้ที่มีตวัตน และไม่มีตวัตน เช่น สงัหำรมิทรพัย ์อสงัหำรมิทรพัย ์เทคโนโลยี ควำมรูท้ำงวชิำกำร 
เอกสำรสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนขอ้มลูท่ีเป็นควำมลบัท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน ไดแ้ก่ 
แผนธุรกิจ ประมำณกำรทำงกำรเงิน ขอ้มลูดำ้นทรพัยำกรบคุคล 

• ไม่เปิดเผยขอ้มลูควำมลบัของบรษิัท อนัอำจจะน ำมำซึ่งผลเสียหำยและควำมเส่ือมเสียของบรษิัท
ต่อบคุคลภำยนอก 

• ไม่อำศยัต ำแหน่งหนำ้ที่แสวงหำประโยชนอ์นัมิชอบ 

• เอำใจใส่และด ำเนินกำรเพื่อรกัษำควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มที่ดีในกำรท ำงำน 

•  ไม่กล่ำวรำ้ยต่อบรษิัท ผูบ้รหิำรและเพื่อนรว่มงำนโดยปรำศจำกควำมจรงิและไมเ่ป็นธรรม 

• ไม่กระท ำกำรใดๆอนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชนข์องบรษิัท หรือน ำมำซึ่งควำมเส่ือมเสียตอ่
ภำพลกัษณแ์ละชื่อเสียงของบรษิทั 

•  แจง้ผูบ้รหิำรหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง หำกพบเบำะแสเก่ียวกบักำรทจุรติ กำรกระท ำที่มิชอบหรือ
ผิดกฎหมำย ที่อำจเกิดขึน้ภำยในบรษิัท 

 2.7  ควำมรับผิดชอบตอ่สังคมส่วนรวม ประเทศชำติ และสิง่แวดลอ้ม 
• ด ำเนินกำรใหท้กุๆภำคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำน/กำรผลิต เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

• ปลกูฝังจิตส ำนกึควำมรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมส่วนรวมใหเ้กดิขึน้ในบรษิัทและพนกังำนทกุ
ระดบัอย่ำงต่อเนื่อง 

• ด ำเนินกิจกรรมหรือสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อรว่มสรำ้งสรรคส์งัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้มอยำ่ง
สม ่ำเสมอ เพื่อใหช้มุชนท่ีบรษิัทตัง้อยู่มคีณุภำพชวีิตที่ดขีึน้ ทัง้ที่ด  ำเนินกำรเองและรว่มมือกบัรฐั
และชมุชน 

• รบัผิดชอบและยึดมั่นในกำรดแูลรกัษำส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ืนท่ี 
บรษิัทตัง้อยู่ 

• ป้องกนัอบุตัเิหต ุและควบคมุกำรปล่อยของเสียใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ำกว่ำคำ่มำตรฐำนท่ียอมรบัได ้

• ตอบสนองอย่ำงรวดเรว็และอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อเหตกุำรณท์ี่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและ
ชมุชน อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินกำรของบรษิัท โดยใหค้วำมรว่มมืออย่ำงเต็มที่กบัเจำ้หนำ้ที่
ภำครฐั และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ไม่กระท ำกำรใดๆอนัจะมีผลเสียหำยต่อทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มโดยรวม 

• ไม่ใหค้วำมรว่มมือหรือสนบัสนนุบคุคลใดๆที่ท  ำธุรกจิผิดกฎหมำย หรือเป็นภยัต่อสงัคมและควำม
มั่นคงของประเทศ 

• ปฏิบตัิและควบคมุใหม้กีำรปฏิบตัิที่ไม่ขดัต่อกฎหมำยอย่ำงเครง่ครดั 

• ไม่กระท ำกำรใดๆที่จะมีผลเสียหำยต่อชื่อเสียงของประเทศ  
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3. จรรยำบรรณส ำหรับนักลงทุนสัมพันธ ์

3.1 ปฎิบตัิหนำ้ที่อย่ำงเตม็ควำมสำมำรถดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ มีควำมเป็นมืออำชีพ โดยยึดถือ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สียเป็นส ำคญั 

3.2 เปิดเผยขอ้มลูที่จ  ำเป็นอยำ่งครบถว้นและเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย 

3.3 เปิดโอกำสใหบ้คุคลที่เก่ียวขอ้งทกุกลุ่มสำมำรถเขำ้ถึงและสอบถำมขอ้มลูได ้

3.4 รกัษำควำมลบัของบรษิัทและไม่ใชข้อ้มลูภำยในเพื่อประโยชนส่์วนตน 

3.5 หลีกเล่ียงกำรพบนกัลงทนุหรือนกัวิเครำะหใ์นชว่งระยะเวลำ 15 วนั ก่อนงบกำรเงินออกเผยแพรต่่อ
สำธำรณชน 

3.6 ไม่ซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัท กอ่นกำรเปิดเผยงบกำรเงินอยำ่งนอ้ย 1 เดือน และภำยหลงังบกำรเงิน
เผยแพรต่่อสำธำรณชนแลว้ 24 ชั่วโมง 

3.7 หมั่นศกึษำหำควำมรูเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

4. นโยบำยในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องบริษัท กำรใช้ข้อมูลภำยใน และกำรรำยงำน
กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร  

4.1 ก ำหนดใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยต์่อเลขำนกุำรบรษิัท 
ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีกรรมกำรและผูบ้รหิำรไดม้กีำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรพัยต์่อส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แลว้ และใหเ้ลขำนกุำรบรษิัทท ำหนำ้ที่รวบรวมและรำยงำน
กำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำรต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นรำย
ไตรมำส 

4.2 ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียต่อเลขำนกุำรบรษิัทเป็นประจ ำทกุปี หรือให้
รำยงำนโดยมชิกัชำ้เมื่อมีสว่นไดเ้สียเกิดขึน้ 

4.3 หำ้มมใิหก้รรมกำร และผูบ้รหิำร หรือหน่วยงำนท่ีไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในเปิดเผยขอ้มลูภำยในแก่
บคุคลภำยนอกหรือบคุคลที่ไม่มหีนำ้ที่เก่ียวขอ้ง  

4.4 กรรมกำร และผูบ้รหิำร หรือหน่วยงำนท่ีไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยใน ควรหลีกเล่ียงกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ของบรษิัท ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินอยำ่งนอ้ย 1 เดือน และภำยหลงังบกำรเงินเผยแพรต่่อสำธำรณชน
แลว้ 24 ชั่วโมง (ยกเวน้กรณีมีเหตจุ ำเป็น) 

4.5 หำ้มมใิหก้รรมกำร และผูบ้รหิำร หรือหน่วยงำนท่ีไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในน ำขอ้มลูภำยในไปใชเ้พื่อ
ประโยชนส่์วนตนไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
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5. นโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์และกำรท ำรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกัน 

5.1 พึงละเวน้กำรถือหุน้ในกจิกำรคู่แข่งของบรษิัท ซึ่งอำจท ำใหเ้กิดกำรกระท ำกำรหรือละเวน้กำรกระท ำกำร
ที่ควรท ำตำมหนำ้ที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องำนในหนำ้ที่ ในกรณีที่ไดหุ้น้นัน้มำก่อนกำรเป็น
พนกังำน หรือก่อนท่ีบรษิัทจะเขำ้ไปท ำธุรกิจนัน้ หรือไดม้ำโดยทำงมรดก พนกังำนตอ้งรำยงำนให้
ผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ทรำบ 

5.2 พนกังำนตอ้งตดัสินใจกระท ำกำรใดๆในเรื่องที่เก่ียวกบักำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจของบรษิัท โดยค ำนงึถึง
ผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทเป็นหลกั 

5.3 พึงหลีกเล่ียงกำรมีส่วนเก่ียวขอ้งทำงกำรเงิน และ/หรือควำมสมัพนัธก์บับคุคลภำยนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผล
ใหบ้รษิัทตอ้งเสียผลประโยชน ์หรอืเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์หรือขดัขวำงกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

5.4 หำกรำยกำรทำงธุรกิจใดเขำ้ขำ่ยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้ิจำรณำ
ตรวจสอบถงึควำมเหมำะสมของรำคำและควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง และเป็น
ประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท โดยใชแ้นวปฎิบตัิในเรื่องที่เก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือ ประกำศหรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยในเรื่องดงักล่ำวที่จะมีขึน้ตอ่ไป 
และน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

6. นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปช่ัน  

 โปรดดรูำยละเอยีดในเอกสำร “นโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น” ซึ่งไดร้บักำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร
บรษิัทแลว้ เมื่อวนัท่ี 11 กมุภำพนัธ ์2559 

7. นโยบำยเก่ียวกับองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Skill Matrix) 

 โปรดดรูำยละเอยีดในเอกสำร “Board Skill Matrix” ซึ่งไดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทแลว้ เมื่อ
วนัท่ี 15 กมุภำพนัธ ์2564 

8. นโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของคณะกรรมกำรบริษัท 

 8.1 กรรมกำรทกุท่ำนด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บรษิัท โดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ 

 8.2 กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นบัจำกวนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระครัง้แรก เวน้แตม่ีเหตผุลอนัสมควร 

 8.3 กรรมกำรผูจ้ดักำรควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรของบรษิัทจดทะเบียนเพยีงแหง่เดียว เพื่อใหม้ีเวลำ
เพียงพอในกำรบรหิำรงำนธุรกิจ 

 8.4 กรรมกำรทกุท่ำนตอ้งไม่ประกอบกิจกำรเขำ้เป็นหุน้ส่วน หรือเขำ้เป็นกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นที่มีสภำพ
ธุรกิจอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิัท 
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9. นโยบำยเก่ียวกับกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 

 9.1 ในกำรประชมุทกุครัง้ ควรมคีณะกรรมกำรเขำ้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด จงึจะถือวำ่ครบองคป์ระชมุ โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรใหถื้อตำมเสียงขำ้งมำก หำกคะแนนเสียงเท่ำกนัให้
ประธำนในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงขีข้ำด 

 9.2 กรรมกำรซึง่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และจะออกจำกหอ้งประชมุ
ในระหวำ่งกำรพิจำรณำวำระนัน้ๆ  

 9.3 ในขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติ ในท่ีประชมุคณะกรรมกำรตอ้งมีกรรมกำรอยู่ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 9.4 กรรมกำรทกุท่ำน ควรเขำ้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท
ทัง้หมดที่จดัใหม้ีขึน้ในรอบปี  

 9.5 ก ำหนดใหม้กีำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทมำกกว่ำ 6 ครัง้ตอ่ปี โดยเป็นกำรก ำหนดวำระประจ ำ 6 ครัง้/
ปี ซึ่งจะก ำหนดตำรำงกำรประชมุไวล่้วงหนำ้ตลอดทัง้ปี และแจง้ใหค้ณะกรรมกำรทรำบตัง้แต่ตน้ปีเพื่อวำงแผนเขำ้รว่ม
ประชมุ ส่วนท่ีเป็นวำระพิเศษที่อำจจดักำรประชมุเพิ่มเติมในระหว่ำงปี จะแจง้ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 เดือนก่อนกำรประชมุ  

 9.6 ก ำหนดใหม้กีำรประชมุระหวำ่งคณะกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำร โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุอยำ่ง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

10. กำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฎิบัติและกำรทบทวน  
                 10.1 จรรยำบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) ที่ก ำหนดไวน้ี ้ถือเป็นหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคน ที่จะตอ้งรบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ และถือปฏิบตัิอย่ำงเครง่ครดั หำกมีกำรกระท ำกำรใดๆที่ผิด
ต่อหลกับรรษัทภิบำลหรือจรรยำบรรณธุรกิจ ใหใ้ชบ้ทก ำหนดโทษทำงวินยัตำมระเบยีบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของ
พนกังำนของบรษิัท และ/หรือ ขอ้กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

                10 .2 ก ำหนดใหท้กุปี คณะกรรมกำรจะตอ้งท ำกำรทบทวนและอนมุตัวิิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์ร หลกั
บรรษัทภิบำล และจรรยำบรรณธรุกิจของบรษิัท เพื่อใหม้ีควำมเหมำะสมกบัภำวะกำรณแ์ละสภำพแวดลอ้มทำงธุรกจิที่อำจ
เปล่ียนแปลงไป และประกำศเผยแพรใ่หท้กุคนรบัทรำบ เพื่อถือเป็นขอ้ปฎิบตัิต่อไป 

 

 
ลงชื่อ .......................................................   ลงชื่อ ....................................................... 
                (นำยวินยั  วิทวสักำรเวช)                                  (นำยสรุศกัดิ์  เอิบสิรสิขุ) 
               ประธำนกรรมกำร                                        กรรมกำรผูจ้ดักำร 
วนัท่ี .........../................/..........................   วนัท่ี .........../................/.......................... 

 
 



Board Skill Matrix

SMPC Board Component as of Feb 15, 2021
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CG checklist > 50%
อยา่งนอ้ย
 1 คน > 66%

AC อยา่ง
นอ้ย 1 คน
ทจีบบ/ช.

จํานวนกรรมการทเีหมาะสมกบัธรุกจิ 5 1 6 1 3 1 1 1 1 1 1

1. นายวนิัย วทิวัสการเวช     

2. นางอบุล  เอกะหติานนท์   

3. นางสภุา  พรหมสาขา ณ สกลนคร     

4. นายสรุศกัด ิ เอบิสริสิขุ    

5. นายทัยด ี วศิวเวช     

6. นางปัทมา  เลา้วงษ์    

7. นายธนฑติ เจรญิจันทร์       

8. นางวรีะวรรณ บญุขวัญ      

9. รศ.ดร.เจษฎ ์ โทณะวณกิ     

รวม (ทา่น) 4 1 6 5 5 2 1 9 9 1 1

จํานวนกรรมการทตีอ้งสรรหาเพมิ 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

การศกึษาและประสบการณด์า้นตา่งๆ

รายชอืกรรมการ 
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