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วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์ กร
(Corporate Vision and Mission)
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ บริษัทฯมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้นำในอุตสำหกรรมถังแก๊ สของโลก โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้ อม เพื่อกำร
เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน “

พันธกิจ (Mission)
• จัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพ หลำกหลำย และยืดหยุ่นตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
• มีบริกำรหลังกำรขำยที่ให้ ควำมเอำใจใส่เหนือคู่แข่ง
• บริหำรต้ นทุนให้ มีประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
• ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง พร้ อมกับคำนึงถึงคุณภำพชีวิต และ
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของพนักงำน
• ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
• ไม่ยอมรับกำรคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
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หลักบรรษัทภิบำล
(Corporate Governance)
คณะกรรมกำรของบริษัทได้ ตระหนักเป็ นอย่ำงดีถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้ ดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่องในกำรส่งเสริมให้ บริษัทมีระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
เพรำะเป็ นสิง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงมำตรฐำนกำรจัดกำรกิจกำรที่ดี ซึง่ จะมีส่วนทำให้ บริษัทได้ รับกำรยอมรับมำกขึ ้นทัง้
ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ ตลอดจนเป็ นกำรเสริมสร้ ำงควำมโปร่งใสและประสิทธิภำพของฝ่ ำยจัดกำร อันจะสร้ ำง
ควำมเชือ่ มัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย รวมทังยึ
้ ดมัน่ ในควำมรับผิดชอบและประโยชน์ส่วนรวมต่อ
สังคมและประเทศชำติ จึงได้ กำหนดนโยบำยสนับสนุนกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี ้
1. กำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ำย อำทิ ลูกค้ ำ เจ้ ำหนี ้
คู่แข่งขันทำงกำรค้ ำ ผู้ถือหุ้น พนักงำน รัฐบำล และสังคมโดยรวม
2. คณะกรรมกำรมีควำมมุง่ มัน่ ในกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิม่ แก่กิจกำรในระยะยำว บริหำรงำนด้ วยควำม
รอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำทีด่ ้ วยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่
เพียงพอ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้ เกิดปั ญหำควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
และรับผิดชอบกำรตัดสินใจและกำรกระทำของตนเอง
3. กำรดำเนินงำนเป็ นไปด้ วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และให้ ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่ถกู ต้ องอย่ำงเพียงพอและทันเวลำแก่ผ้ ทู ีเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย อันจะนำมำซึง่ ควำมเชื่อมัน่ ของ
นักลงทุน เจ้ ำหนี ้และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย
4. กำรดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นอยู่เสมอ โดยมีกำรควบคุมและบริหำรควำม
เสี่ยงที่เหมำะสม รวมถึงควำมเสีย่ งที่เกิดจำกกำรทุจริต และต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
5. มุ่งส่งเสริมหลักกำรปฏิบตั ิอนั เป็ นเลิศในองค์กร โดยผลักดันให้ ทกุ หน่วยงำนพัฒนำตนเองสู่ควำม
เป็ นเลิศอย่ำงต่อเนื่อง
6. มีกำรกำหนดจรรยำบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) โดยถือเป็ นหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ที่จะต้ องรับทรำบ ทำควำมเข้ ำใจ และถือปฏิบตั ิอย่ำง
เคร่งครัด
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จรรยำบรรณธุรกิจ
(Codes of Conduct)
เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทจึงได้ กำหนดข้ อพึงปฏิบตั ิและควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทไว้ ดงั ต่อไปนี ้

1. หลักกำรพืน้ ฐำน
1.1 ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โปร่งใส ยึดมัน่ ในควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสีย และสร้ ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผ้ ลู งทุน ตลอดจนสร้ ำงควำมก้ ำวหน้ ำ และอัตรำกำร
เติบโตของธุรกิจอย่ำงมัน่ คงและต่อเนื่อง
1.2 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็ นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้ สงู ขึ ้น
1.3 ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย มำตรฐำน และข้ อปฏิบตั ิที่ดีในกำรดำเนินธุรกิจ และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลทำง
กำรเงิน
1.4 รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติโดยรวม ทังด้
้ ำนสิง่ แวดล้ อม และกำรสนับสนุนกำรพัฒนำที่
ยัง่ ยืน
1.5 สนับสนุนนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
1.6 ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำของผู้ใด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรละเมิดในเครื่ องหมำยกำรค้ ำ ลิขสิทธิ์
สิทธิบตั ร หรื อทรัพย์สินทำงปั ญญำอื่นใด ด้ วยวิธีคดั ลอก ทำซ ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ และดำเนินกำร
อื่นใดอันเป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำในผลงำนต่ำง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
นอกจำกนี ้ยังไม่เผยแพร่ควำมลับของบริษัท ข้ อมูลที่มำจำกควำมคิด ควำมรู้เทคนิคต่ำงๆที่
เกี่ยวกับธุรกิจกำรงำน ซึง่ ถือเป็ นทรัพย์สินทำงปั ญญำของบริษัท ไม่ว่ำจะได้ มกี ำรจดทะเบียนตำม
กฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำหรื อไม่ก็ตำม

2. จรรยำบรรณต่ อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ ำงๆ
2.1 ควำมรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
• ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็ น
ส่วนรวม ตลอดจนดำเนินกำรใดๆด้ วยควำมเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย
• บริหำรกิจกำรของบริษัทให้ มีควำมเจริญก้ ำวหน้ ำ มัน่ คง และสร้ ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผ้ ถู ือ
หุ้น
• ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
• ดูแลป้องกันมิให้ ทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมค่ำอย่ำงผิดปกติหรื อสูญหำย
• จัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงครบถ้ วน ถูกต้ องและ
ทันเวลำต่อคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัท
• รำยงำนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบถึงสถำนภำพของบริษัทโดยสม่ำเสมอและครบถ้ วนตำมควำมเป็ นจริง
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• รำยงำนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบถึงแนวโน้ มในอนำคตของบริษัท ทังในด้
้ ำนบวกและด้ ำนลบ ด้ วยเหตุผล
สนับสนุนอย่ำงเพียงพอ
• ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ ตนเองหรื อผู้อื่นจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่กำรงำนของตน
• ไม่เปิ ดเผยควำมลับอันจะนำมำซึง่ ควำมเสียหำยต่อบริษัท และไม่นำข้ อมูลควำมลับของบริษัทไป
ใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่นโดยมิได้ รับอนุญำตจำกบริษัท
• ไม่ดำเนินกำรใดๆในลักษณะทีจ่ ะก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริษัท

2.2 ควำมรับผิดชอบต่ อพนักงำน
• ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของพนักงำนแต่ละคน
• ส่งเสริม พัฒนำ เพิม่ พูนควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะของพนักงำนให้ มีควำมก้ ำวหน้ ำและมัง่ คง
ในสำยวิชำชีพอย่ำงทัว่ ถึงและสมำ่ เสมอ
• ส่งเสริมให้ พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดทิศทำงกำรทำงำนและกำรแก้ ไขปั ญหำของบริษัท
• ดูแลสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้ มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนำมัย และทรัพย์สินของ
พนักงำน
• กำรแต่งตั ้งและโยกย้ ำยพนักงำน รวมถึงกำรให้ รำงวัลและกำรลงโทษ ต้ องกระทำด้ วยควำมสุจริต
ใจ และตั ้งอยู่บนพื ้นฐำนของควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม ควำมถูกต้ อง ยุติธรรมและ
ควำมเท่ำเทียมกัน
• ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อบังคับต่ำงๆเกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำน และสวัสดิภำพของพนักงำน
อย่ำงเคร่งครัด
• จัดให้ มีระบบกำรบริหำรบุคลำกรที่เหมำะสม หลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆที่จะก่อให้ เกิดควำมไม่เป็ น
ธรรมและไม่ถกู ต้ อง อันจะส่งผลกระทบต่อควำมก้ ำวหน้ ำและมัน่ คงในอำชีพกำรงำนของพนักงำน
• ปฏิบตั ิต่อพนักงำนบนพื ้นฐำนของสิทธิมนุษย์ชน ตลอดจนเคำรพในสิทธิหน้ ำที่ส่วนบุคคล

2.3 ควำมรับผิดชอบต่ อลูกค้ ำ
• ดำเนินงำนโดยยึดหลักคุณภำพและตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก
• เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ ำและบริกำรอย่ำงครบถ้ วน ถูกต้ อง เป็ นธรรม และทันต่อเหตุกำรณ์แก่
ลูกค้ ำ เพื่อให้ ลกู ค้ ำมีข้อมูลเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ โดยไม่ปกปิ ดหรื อบิดเบือนข้ อเท็จจริง
• ให้ กำรรับประกันสินค้ ำและบริกำรภำยใต้ ข้อกำหนดที่เหมำะสม
• ส่งมอบสินค้ ำที่มคี ณ
ุ ภำพตรงตำมหรื อสูงกว่ำควำมคำดหมำยของลูกค้ ำ อย่ำงครบถ้ วน ถูกต้ อง
และตรงเวลำ ภำยใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
• ไม่ส่งมอบสินค้ ำและบริกำรที่คณ
ุ ภำพต่ำกว่ำมำตรฐำนให้ ลกู ค้ ำ
• จัดระบบและกลไกให้ มีกำรตอบสนองและดำเนินกำรแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ ำอย่ำงรวดเร็ว
ตลอดจนดูแล และป้องกันมิให้ เกิดปั ญหำเดิมซ ้ำ
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• พัฒนำและหำแนวทำงลดต้ นทุนกำรผลิตให้ ตำ่ ที่สดุ อย่ำงต่อเนื่อง โดยยังคงรักษำระดับคุณภำพ
ของสินค้ ำและบริกำรที่ได้ มำตรฐำนไว้
• แสวงหำแนวทำงที่จะพัฒนำคุณภำพของสินค้ ำอันจะเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้ ำอย่ำงต่อเนื่อง
• กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงกับลูกค้ ำได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ ำทรำบล่วงหน้ ำทันที เพื่อ
ร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ ไขและป้องกันปั ญหำตลอดจนควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้น
• รักษำควำมลับของลูกค้ ำและไม่นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ

2.4 ควำมรับผิดชอบต่ อคู่ค้ำและเจ้ ำหนี ้
• ปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำและเจ้ ำหนี ้อย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม และตั ้งอยูบ่ นพื ้นฐำนของกำรได้ รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
ำย
• ปฏิบตั ิตำมสัญญำ หรื อเงื่อนไขข้ อตกลงที่มตี ่อคู่ค้ำและเจ้ ำหนี ้อย่ำงเคร่งครัด กรณีที่ไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิได้ ให้ รีบดำเนินกำรเจรจำกับคู่ค้ำและเจ้ ำหนี ้ล่วงหน้ ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ ไข
และป้องกันปั ญหำตลอดจนควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้น
• ให้ ข้อมูลทำงกำรเงินทีถ่ กู ต้ อง ครบถ้ วนตำมควำมเป็ นจริง และตรงเวลำแก่เจ้ ำหนี ้อย่ำงสม่ำเสมอ
• ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สจุ ริตกับคู่ค้ำหรื อเจ้ ำหนี ้ ตลอดจนดำเนินกำรทุก
วิถีทำงที่จะป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหำกำรติดสินบน จนเกิดผลเสียหำยต่อบริษัท

2.5 ควำมรับผิดชอบต่ อคู่แข่ งทำงกำรค้ ำ
• แข่งขันทำงกำรค้ ำในกรอบกติกำที่เป็ นธรรม
• ไม่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ ำด้ วยกำรกล่ำวร้ ำย หรื อกระทำกำรใดๆโดยปรำศจำกควำม
จริงและไม่เป็ นธรรม
• ไม่แสวงหำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งด้ วยวิธีกำรที่ไม่สจุ ริต ผิดกฎหมำย

2.6 ควำมรับผิดชอบต่ อบริษัท
• ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยตำมควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ ด้ วยควำมรับผิดชอบ
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ควำมจงรักภักดี เพื่อควำมก้ ำวหน้ ำและควำมมัน่ คงของบริษัทและพนักงำน
เอง
• ปฏิบตั ิหน้ ำที่กำรงำนของบริษัทด้ วยควำมเสียสละ อดทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็ น
สำคัญ ตลอดจนพัฒนำบริษัทสูค่ วำมเป็ นเลิศให้ อยูใ่ นระดับแนวหน้ ำของธุรกิจเดียวกัน
• ให้ ควำมรู้และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรทำงำนแก่ผ้ รู ่วมงำนโดยยึดเอำประโยชน์ของบริษัทเป็ น
สำคัญ
• ร่วมกันทำงำนและแก้ ไขปั ญหำด้ วยสติปัญญำควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ เพื่อประโยชน์ ของบริษัท
ตลอดจนเคำรพในสิทธิของพนักงำนอื่น รวมทังฝ่
้ ำยจัดกำร
• ผู้บงั คับบัญชำพึงปฎิบตั ิตนให้ เป็ นที่เคำรพนับถือของพนักงำน และพนักงำนไม่พงึ กระทำกำรใดๆ
อันเป็ นกำรไม่เคำรพนับถือผู้บงั คับบัญชำ
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• พึงเป็ นผู้มีวินยั และประพฤติปฎิบตั ิตำมกฎระเบียบของบริษัท และประเพณีอนั ดีงำม ไม่ว่ำจะระบุ
ไว้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรื อไม่กต็ ำม
• ร่วมกันสร้ ำงและรักษำบรรยำกำศแห่งควำมสำมัคคี และควำมเป็ นน ้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่
พนักงำน
• ใช้ และดูแลทรัพย์สินของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้ เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่ำงเต็มที่
ประหยัด และบำรุงรักษำไม่ให้ เกิดควำมเสื่อมเสีย สูญหำย เสมือนหนึ่งเป็ นทรัพย์สินของตนเอง
และไม่ใช้ ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น ทรัพย์สินในที่นี ้ หมำยถึงทรัพย์สิน
ทังที
้ ่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน เช่น สังหำริมทรัพย์ อสังหำริมทรัพย์ เทคโนโลยี ควำมรู้ทำงวิชำกำร
เอกสำรสิทธิ์ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้ อมูลที่เป็ นควำมลับที่ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ได้ แก่
แผนธุรกิจ ประมำณกำรทำงกำรเงิน ข้ อมูลด้ ำนทรัพยำกรบุคคล
• ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลควำมลับของบริษัท อันอำจจะนำมำซึง่ ผลเสียหำยและควำมเสื่อมเสียของบริษัท
ต่อบุคคลภำยนอก
• ไม่อำศัยตำแหน่งหน้ ำที่แสวงหำประโยชน์อนั มิชอบ
• เอำใจใส่และดำเนินกำรเพื่อรักษำควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้ อมที่ดีในกำรทำงำน
• ไม่กล่ำวร้ ำยต่อบริษัท ผู้บริหำรและเพื่อนร่วมงำนโดยปรำศจำกควำมจริงและไม่เป็ นธรรม
• ไม่กระทำกำรใดๆอันเป็ นกำรขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรื อนำมำซึง่ ควำมเสื่อมเสียต่อ
ภำพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษทั
• แจ้ งผู้บริหำรหรื อหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้ อง หำกพบเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต กำรกระทำทีม่ ิชอบหรื อ
ผิดกฎหมำย ที่อำจเกิดขึ ้นภำยในบริษัท

2.7 ควำมรับผิดชอบต่ อสังคมส่ วนรวม ประเทศชำติ และสิ่งแวดล้ อม
• ดำเนินกำรให้ ทกุ ๆภำคส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำน/กำรผลิต เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
• ปลูกฝังจิตสำนึกควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้ เกิดขึ ้นในบริษัทและพนักงำนทุก
ระดับอย่ำงต่อเนื่อง
• ดำเนินกิจกรรมหรื อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ ำงสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมอย่ำง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ ชมุ ชนที่บริษัทตั ้งอยู่มคี ณ
ุ ภำพชีวิตที่ดขี ึ ้น ทังที
้ ่ดำเนินกำรเองและร่วมมือกับรัฐ
และชุมชน
• รับผิดชอบและยึดมัน่ ในกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถื่นที่
บริษัทตั ้งอยู่
• ป้องกันอุบตั เิ หตุ และควบคุมกำรปล่อยของเสียให้ อยูใ่ นระดับตำ่ กว่ำค่ำมำตรฐำนที่ยอมรับได้
• ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ทมี่ ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและ
ชุมชน อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินกำรของบริษัท โดยให้ ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่กบั เจ้ ำหน้ ำที่
ภำครัฐ และหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้ อง
• ไม่กระทำกำรใดๆอันจะมีผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมโดยรวม
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• ไม่ให้ ควำมร่วมมือหรื อสนับสนุนบุคคลใดๆที่ทำธุรกิจผิดกฎหมำย หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและควำม
มัน่ คงของประเทศ
• ปฏิบตั ิและควบคุมให้ มกี ำรปฏิบตั ิที่ไม่ขดั ต่อกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
• ไม่กระทำกำรใดๆที่จะมีผลเสียหำยต่อชื่อเสียงของประเทศ

3. จรรยำบรรณสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์
3.1 ปฎิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต มีควำมเป็ นมืออำชีพ โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่วนได้ เสียเป็ นสำคัญ
3.2 เปิ ดเผยข้ อมูลที่จำเป็ นอย่ำงครบถ้ วนและเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ ำย
3.3 เปิ ดโอกำสให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องทุกกลุ่มสำมำรถเข้ ำถึงและสอบถำมข้ อมูลได้
3.4 รักษำควำมลับของบริษัทและไม่ใช้ ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3.5 หลีกเลี่ยงกำรพบนักลงทุนหรื อนักวิเครำะห์ในช่วงระยะเวลำ 15 วัน ก่อนงบกำรเงินออกเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน
3.6 ไม่ซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินอย่ำงน้ อย 1 เดือน และภำยหลังงบกำรเงิน
เผยแพร่ต่อสำธำรณชนแล้ ว 24 ชัว่ โมง
3.7 หมัน่ ศึกษำหำควำมรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน

4. นโยบำยในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ของบริษัท กำรใช้ ข้อมูลภำยใน และกำรรำยงำน
กำรมีส่วนได้ เสียของกรรมกำร
4.1 กำหนดให้ กรรมกำร และผู้บริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขำนุกำรบริษัท
ภำยใน 3 วันทำกำร นับจำกวันทีก่ รรมกำรและผู้บริหำรได้ มกี ำรรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ ว และให้ เลขำนุกำรบริษัททำหน้ ำที่รวบรวมและรำยงำน
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นรำย
ไตรมำส
4.2 กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียต่อเลขำนุกำรบริษัทเป็ นประจำทุกปี หรื อให้
รำยงำนโดยมิชกั ช้ ำเมื่อมีสว่ นได้ เสียเกิดขึ ้น
4.3 ห้ ำมมิให้ กรรมกำร และผู้บริหำร หรื อหน่วยงำนที่ได้ รับทรำบข้ อมูลภำยในเปิ ดเผยข้ อมูลภำยในแก่
บุคคลภำยนอกหรื อบุคคลที่ไม่มหี น้ ำที่เกี่ยวข้ อง
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4.4 กรรมกำร และผู้บริหำร หรื อหน่วยงำนที่ได้ รับทรำบข้ อมูลภำยใน ควรหลีกเลี่ยงกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์
ของบริษัท ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินอย่ำงน้ อย 1 เดือน และภำยหลังงบกำรเงินเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
แล้ ว 24 ชัว่ โมง (ยกเว้ นกรณีมีเหตุจำเป็ น)
4.5 ห้ ำมมิให้ กรรมกำร และผู้บริหำร หรื อหน่วยงำนที่ได้ รับทรำบข้ อมูลภำยในนำข้ อมูลภำยในไปใช้ เพือ่
ประโยชน์ส่วนตนไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม

5. นโยบำยควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
5.1 พึงละเว้ นกำรถือหุ้นในกิจกำรคู่แข่งของบริษัท ซึง่ อำจทำให้ เกิดกำรกระทำกำรหรื อละเว้ นกำรกระทำกำร
ที่ควรทำตำมหน้ ำที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องำนในหน้ ำที่ ในกรณีที่ได้ ห้ นุ นันมำก่
้
อนกำรเป็ น
พนักงำน หรื อก่อนที่บริษัทจะเข้ ำไปทำธุรกิจนัน้ หรื อได้ มำโดยทำงมรดก พนักงำนต้ องรำยงำนให้
ผู้บงั คับบัญชำตำมลำดับชันทรำบ
้
5.2 พนักงำนต้ องตัดสินใจกระทำกำรใดๆในเรื่ องทีเ่ กี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นหลัก
5.3 พึงหลีกเลี่ยงกำรมีส่วนเกี่ยวข้ องทำงกำรเงิน และ/หรื อควำมสัมพันธ์กบั บุคคลภำยนอกอื่นๆ ซึง่ จะส่งผล
ให้ บริษัทต้ องเสียผลประโยชน์ หรือเกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื อขัดขวำงกำรทำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
5.4 หำกรำยกำรทำงธุรกิจใดเข้ ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พิจำรณำ
ตรวจสอบถึงควำมเหมำะสมของรำคำและควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง และเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท โดยใช้ แนวปฎิบตั ิในเรื่ องที่เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อ ประกำศหรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยในเรื่ องดังกล่ำวทีจ่ ะมีขึ ้นต่อไป
และนำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมตั ิต่อไป

6. นโยบำยต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
โปรดดูรำยละเอียดในเอกสำร “นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ ” ซึง่ ได้ รับกำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำร
บริษัทแล้ ว เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2564

7. นโยบำยเกี่ยวกับองค์ ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Skill Matrix)
โปรดดูรำยละเอียดในเอกสำร “Board Skill Matrix” ซึง่ ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ ว เมื่อ
วันที่ 23 ธันวำคม 2564
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8. นโยบำยกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของคณะกรรมกำรบริษัท
8.1 กรรมกำรทุกท่ำนดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้ น
8.2 กรรมกำรอิสระมีวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันที่ได้ รับกำรแต่งตั ้งให้ ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรอิสระครัง้ แรก เว้ นแต่มีเหตุผลอันสมควร
8.3 กรรมกำรผู้จดั กำรควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จดั กำรของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพือ่ ให้ มีเวลำ
เพียงพอในกำรบริหำรงำนธุรกิจ
8.4 กรรมกำรทุกท่ำนต้ องไม่ประกอบกิจกำรเข้ ำเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ ำเป็ นกรรมกำรในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภำพ
ธุรกิจอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท

9. นโยบำยเกี่ยวกับกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท
9.1 ในกำรประชุมทุกครัง้ ควรมีคณะกรรมกำรเข้ ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทังหมด
้
จึงจะถือว่ำครบองค์ประชุม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ ถือตำมเสียงข้ ำงมำก หำกคะแนนเสียงเท่ำกันให้
ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงขี ้ขำด
9.2 กรรมกำรซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และจะออกจำกห้ องประชุม
ในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระนันๆ
้
9.3 ในขณะทีค่ ณะกรรมกำรจะลงมติ ในที่ประชุมคณะกรรมกำรต้ องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรทังหมดที
้
ม่ ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
9.4 กรรมกำรทุกท่ำน ควรเข้ ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ทังหมดที
้
่จดั ให้ มีขึ ้นในรอบปี
9.5 กำหนดให้ มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมำกกว่ำ 6 ครัง้ ต่อปี โดยเป็ นกำรกำหนดวำระประจำ 6 ครัง้ /
ปี ซึง่ จะกำหนดตำรำงกำรประชุมไว้ ล่วงหน้ ำตลอดทังปี
้ และแจ้ งให้ คณะกรรมกำรทรำบตั ้งแต่ต้นปี เพื่อวำงแผนเข้ ำร่วม
ประชุม ส่วนที่เป็ นวำระพิเศษที่อำจจัดกำรประชุมเพิ่มเติมในระหว่ำงปี จะแจ้ งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 1 เดือนก่อนกำรประชุม
9.6 กำหนดให้ มกี ำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำร โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วมประชุมอย่ำง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้

10. กำรติดตำมดูแลให้ มีกำรปฎิบัติและกำรทบทวน
10.1 จรรยำบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) ที่กำหนดไว้ นี ้ ถือเป็ นหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ที่จะต้ องรับทรำบ ทำควำมเข้ ำใจ และถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด หำกมีกำรกระทำกำรใดๆที่ผิด
ต่อหลักบรรษัทภิบำลหรื อจรรยำบรรณธุรกิจ ให้ ใช้ บทกำหนดโทษทำงวินยั ตำมระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของ
พนักงำนของบริษัท และ/หรื อ ข้ อกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้ อง
10

10 .2 กำหนดให้ ทกุ ปี คณะกรรมกำรจะต้ องทำกำรทบทวนและอนุมตั วิ ิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร หลัก
บรรษัทภิบำล และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ มีควำมเหมำะสมกับภำวะกำรณ์และสภำพแวดล้ อมทำงธุรกิจที่อำจ
เปลี่ยนแปลงไป และประกำศเผยแพร่ให้ ทกุ คนรับทรำบ เพื่อถือเป็ นข้ อปฎิบตั ิต่อไป

ลงชื่อ .......................................................
(นำยวินยั วิทวัสกำรเวช)
ประธำนกรรมกำร
วันที่ .........../................/..........................

ลงชื่อ .......................................................
(นำยสุรศักดิ์ เอิบสิริสขุ )
กรรมกำรผู้จดั กำร
วันที่ .........../................/..........................
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SMPC Board Skill Matrix

3

6

1

P

P

1. นายวินัย วิทวัสการเวช

P

ั ดิ์ เอิบสริ ส
2. นายสุรศก
ิ ข
ุ

เศรษฐศาสตร์/ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

1

กฎหมาย/นิตศ
ิ าสตร์

5

การวางแผนเชงิ กลยุทธ์

จานวนกรรมการทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ

การบริหารจ ัดการและ
บริหารธุรกิจ

AC อย่างน ้อย 1
คนทีจ
่ บบ/ช.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

> 66%

วิศวกรรมฯ

≧ 30 %

3

1

1

1

1

1

1

P

3. นางปั ทมา เล ้าวงษ์

P

4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร

P

5. นายทัยดี วิศวเวช

P

P

P

9. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ

P

P

6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์
P

P

P

P

7. นายธนฑิต เจริญจันทร์

ตามแผนกลยุทธ์

เกีย
่ วข้องก ับ
อุตสาหกรรม

≧ 1 คน

บ ัญช/ี การเงิน/การ
ตรวจสอบ

> 50%

กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ
้ ริหาร

กรรมการอิสระทีเ่ ป็นผูห
้ ญิง
(Bonus)

CG checklist

ื่ กรรมการ
รายชอ

กรรมการทีเ่ ป็นผูห
้ ญิง (**)
(กลต.)

กรรมการอิสระ

ึ ษาและประสบการณ์ดา้ นต่างๆ
การศก
ตามนโยบาย

P

P

P

P

P

P

P

รวม (ท่าน)

4

1

3

6

5

5

2

1

9

9

1

1

จานวนกรรมการทีต
่ ้องสรรหาเพิม
่

1

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

หมายเหตุ : * ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 และผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทเมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2564
** อ้ างอิงตามประกาศ กลต.สภ.(ว) 29/2564 เรื่ อง ขอเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสริ มสร้ างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ โดยคานึงถึงการให้ โอกาสแก่สตรี ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564
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