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บริษัท พลาสตคิ และหบีห่อไทย จ ากัด (มหาชน) 

 จรรยาบรรณส าหรับกรรมการ  
(ฉบบัท่ี 2: ได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558) 

(ฉบบัท่ี 3: ได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559) 
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จรรยาบรรณส าหรับกรรมการ 
 

จรรยาบรรณฉบบันีใ้ช้บงัคบัส าหรับกรรมการของบริษัท พลาสติค และหีบหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) กรรมการเป็นบคุคลที่

ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้นในการบริหารจดัการและตรวจสอบการด าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ 

กรรมการทกุคนจะต้องท าหน้าทีแ่ละปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงัตอ่ไปนี ้

 

ขอบเขต 

คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มกีารทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทขึน้เป็น ฉบบัท่ี 3 เพื่อให้มี

ความสมบรูณ์และเป็นปัจจบุนัมากขึน้ โดยได้จดัท าจรรยาบรรณของกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่อยูภ่ายใต้นโยบายการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ได้มกีารก าหนดแนวทางที่ถกูต้องในการปฏิบตัิตน ส าหรับกรรมการ ทกุคนของบริษัท พลาสติค และหีบหอ่

ไทย จ ากดั (มหาชน) ให้มีความรับผิดชอบท่ีจะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของกรรมการ ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ของบริษัทท่ีออก

เพิ่มเติม เพื่อไปสูก่ารด าเนินธุรกิจอยา่งมัน่คง โปร่งใส เติบโตอยา่งยัง่ยืนมีเสถียรภาพ สามารถเพิม่คณุคา่ให้แก่บริษัท และเพิ่ม

ศกัยภาพในการแขง่ขนั โดยได้ก าหนดไว้ดงันี ้

 

บททัว่ไป 

1. กรรมการจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และปฏิบตัติามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ถือหุ้น เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ในการตดัสนิใจและการกระท า

ใดๆ มีการค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น  

2. กรรมการต้องดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัท เช่นเดียวกบั การตรวจสอบและให้

ค าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และผู้มีสว่นได้เสยี 

3. กรรมการต้องก ากบัดแูลการบริหารงานของบริษัท อยา่งมืออาชีพ ด้วยความรู้ ความช านาญ ความมุง่มัน่ และด้วยความ

ระมดัระวงั ตลอดจนประยกุต์ใช้ความรู้ และทกัษะในการบริหารจดัการบริษัท อยา่งเต็มความสามารถเพื่อให้แนใ่จวา่การ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท ผู้ ถือหุ้น พนกังาน และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกลุม่อื่นๆ 

4. กรรมการได้รับการสนบัสนนุให้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่กรรมการควรมีความ

เป็นอิสระในการตดัสนิใจ 

5. กรรมการจะต้องไมรั่บหรือให้สิง่ใดตอ่บคุคลภายนอกที่อาจมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจของกรรมการนอกเหนือจากการ

ด าเนินธุรกิจตามปกติ ทัง้นีก้รรมการจะต้องไมรั่บหรือให้ผลประโยชน์ใดๆ ในรูปของเงินสดหรือรูปแบบอื่นไมว่า่ทางตรง

หรือทางอ้อม หรือการให้ความชว่ยเหลอืหรือรับความชว่ยเหลอืตอ่ภาครัฐหรือองค์กรใดที่มีการติดตอ่กบับริษัท 

6. กรรมการต้องใช้ความระมดัระวงัและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทกุสถานท่ีที่บริษัทมกีารด าเนินธุรกิจ นอกจากนีก้รรมการ

ต้องใช้ความระมดัระวงัและปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในเร่ืองของการตดิสนิบนและ การทจุริตที่มี

การก าหนดไว้ในทกุประเทศที่บริษัทมีการด าเนินธุรกิจไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 
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ความซื่อสตัย์และการรักษาความลบั 

บริษัทมีนโยบายทีช่ดัเจนในเร่ืองความซือ้สตัย์และการรักษาความลบั ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

ของบริษัท ซึง่ได้ยดึถือปฏิบตัิดงันี ้ 

1. กรรมการต้องเก็บรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัและ/หรือข้อมลูภายในท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ และสามารถ 

ใช้ข้อมลูดงักลา่ว เพื่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเทา่นัน้ 

2. กรรมการจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัและ/หรือข้อมลูภายในที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ และจะไม ่

แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อบคุคลอื่นโดยการเปิดเผยข้อมลูไมว่า่จะโดยตรงหรือโดยอ้อม.  

3. รายงานสถานภาพขององค์กร อยา่งสม า่เสมอ ครบถ้วน และตามความเป็นจริงไมแ่สวงหาผล ประโยชน์ให้ 

ตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยไมใ่ช้ข้อมลูของบริษัท ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน  

4. ไมเ่ปิดเผยข้อมลูลบัขององค์กร ตอ่บคุคลภายนอกโดยเฉพาะคูแ่ขง่ และไมด่ าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่ 

 ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

5. ประกาศเจตนารมณ์ และนโยบายการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตอ่สาธารณะผา่นบนเว็บไซด์ของบริษัท 

 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการปฏิบตัิงานอยา่งโปร่งใส ไมแ่สวงหาประโยชน์สว่นตนท่ีไม่ถกูต้อง จึงก าหนดนโยบายการจดัการ

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ดงันี ้: 

1. หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง กรณีมีความจ าเป็นต้องท ารายการ ดงักลา่วเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้

กระท ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก และกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีสว่นได้เสยีในรายการดงักลา่ว

ต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

2. รายการท่ีเก่ียวโยงต้องผา่นการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มี กรรมการตรวจสอบทา่นใด

มีสว่นได้เสยีในรายการท่ีเก่ียวโยงใด กรรมการตรวจสอบทา่นนัน้ต้อง ไมม่ีสว่นพิจารณารายการเก่ียวโยงนัน้ 

3. ไมใ่ช้ข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในการแสวงหาประโยชน์สว่นตน เช่น ท าธุรกิจทีเ่ก่ียวข้อง หรือท าธุรกิจ

แขง่กบับริษัท เป็นต้น 

4. ไมใ่ช้ข้อมลูภายในของบริษัท หรือให้ข้อมลูดงักลา่วแกต่นเองหรือบคุคลที่เก่ียวข้อง หรือบคุคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซือ้

ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

5. กรรมการไมค่วรอยูใ่นต าแหนง่ทีต่นเองอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

นอกจากนี ้กรรมการไมส่ามารถอาศยัอ านาจหน้าที่หรือต าแหนง่ของตนเองเพื่อผลประโยชน์สว่นตนไมว่า่ทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

6. กรรมการไมค่วรด าเนินธุรกิจใดๆ ในลกัษณะเดียวกนัหรือเป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัท ไมว่า่จะเพื่อประโยชน์ของ

ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบคุคลอื่นๆ เว้นแตไ่ด้มีการแจ้งต่อทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นก่อนท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ เป็นกรรมการ 
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7. กรรมการจะไมเ่ป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทจ ากดั หรือบริษัท 

มหาชนจ ากดั ใดๆ ที่มีการด าเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัหรือเป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัท เว้นแตไ่ด้มกีารแจ้งตอ่

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ เป็นกรรมการ 

8. กรรมการต้องรายงานการท าธุรกรรมใดๆ ที่อาจมีผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัทไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

9. จดัวางระบบการท างานท่ีมีประสทิธิภาพ และมีระบบถ่วงดลุการใช้อ านาจหน้าที่ ปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตและ

คอร์รัปชัน่ รวมถงึห้ามมใิห้ ผู้บริหารและ กรรมการ เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ ทรัพย์สนิใดๆส าหรับตนเอง หรือผู้อื่น ใน

การจงูใจให้ท าหรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ในทางทีม่ิชอบ หรือท าให้บริษัทสญูเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

 

การปฏิบตัิตอ่ผู้สอบบญัชีอิสระ 

  บริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของผู้สอบบญัชีอิสระ ที่ผู้ ถือหุ้นใช้เป็นกลไก ในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่าย

บริหาร และให้มีรายงานทางการเงินตา่งๆที่ถกูต้อง ครบถ้วน จงึมนีโยบายให้ความร่วมมือกบัผู้สอบบญัชีอยา่งเต็มที่ โดยเสนอ

ข้อมลูที่ถกูต้องและครบถ้วน ตลอดจนให้ความสะดวกแก้ผู้สอบบญัชีอิสระในการ ตรวจสอบ ดงันี ้  

1. บนัทกึข้อมลูตา่งๆอยา่งเป็นระเบยีบ ถกูต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ผู้สอบบญัชีอิสระ สามารถตรวจสอบได้อยา่งสะดวกและ

รวดเร็ว 

2. ให้ข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง และครบถ้วน 

3. อ านวยความสะดวกแก่ผู้สอบบญัชีอิสระในการตรวจสอบ 

 

การเปิดเผยข้อมลูการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท 

1. กรรมการจะต้องเปิดเผยข้อมลูและจดัท ารายงานอยา่งชดัเจนตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบและข้อบงัคบัตาม 

  พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พรบ หลกัทรัพย์ฯ2535") ตอ่ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทีเ่ก่ียวกบัการถือครองหลกัทรัพย์ การได้มา และการ

จ าหนา่ยไปซึง่หลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์อื่นใดของบริษัท (ถ้ามี) หลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์อื่นใดของบริษัท (ถ้าม)ี ที่

ได้มาหรือจ าหนา่ยโดยกรรมการจะต้องนบัรวมถงึหลกัทรัพย์ หรือ หลกัทรัพย์อื่นใดของบริษัท (ถ้ามี) ที่ได้มาหรือจ าหนา่ย

โดยคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะด้วย ตามทีก่ าหนด ไว้ในมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. กรรมการจะต้องท าให้มัน่ใจวา่บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด 

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย โดยเฉพาะกฎระเบยีบที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การเข้าซือ้ กิจการหรือ

การ จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบ 

บญัชีแหง่ประเทศไทย 
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การใช้ข้อมลูภายในเพื่อการซือ้ขาย 

1. กรรมการจะปฏิบตัิตามแนวทางของบริษัทในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในเพื่อการซือ้ขาย และประกาศอื่นใดของ

ส านกัเลขานกุารบริษัทท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว. 

2. กรรมการจะไมซ่ือ้ หรือขายทรัพย์สนิของบริษัทหรือบริษัทในเครือ หรือมีการท าธุรกรรมทางธุรกิจกบับริษัท หรือ บริษัท ใน

เครือ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของบคุคลอื่น เว้นแตไ่ด้มีการแจ้งตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนท่ีจะได้รับการ

แตง่ตัง้ เป็นกรรมการ 

3. ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งตอ่ ส านกังาน กลต. ภายใน 3 วนัท าการ หลงัจากท าการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์  

4. จดัช่องทางให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีสามารถติดตอ่ / ร้องเรียน ในเร่ืองที่อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการได้โดยตรง 

 

นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม 

  บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่ ธุรกิจจะมีความเจริญก้าวหน้าได้อยา่งตอ่เนื่องและมัน่คง เมื่อสงัคมมีความ สงบสขุและ

สิง่แวดล้อมมีความยัง่ยืน บริษัทจึงตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีต้องมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยการประกอบ

กิจการท่ีสจุริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ไมเ่อาเปรียบผู้มีสว่นได้เสยีและสงัคม 

สนบัสนนุโครงการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมในรูปแบบตา่ง ๆ ที่เหมาะสมกบัก าลงัความสามารถของบริษัท โดยเช่ือวา่การ

สนบัสนนุโครงการด้านสงัคมควรกระท าอยา่งตอ่ เนื่อง และท าตามก าลงัความสามารถของบริษัท โดยยดึถือการปฏิบตัิ ดงันี ้  

1. เคารพสทิธิในทรัพย์สนิของผู้อื่น ไมด่ าเนินการใด ๆที่เก่ียวข้องกบัการละเมดิ ทรัพย์สนิทางปัญญาและปฏิบตัิตาม 

กฎหมายอยา่งเคร่งครัด สง่เสริมให้กรรมการและผู้บริหาร ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิของบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพ ใช้

สนิค้าและบริการท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้อง   

2. ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการไมล่ว่งละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลขิสทิธ์ิ 

3. มีนโยบายการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิง่แวดล้อม 

4. สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในหว่งโซธุ่รกิจ โดยการยอมรับและปฏิบตัิตาม นโยบายการประกอบธุรกิจที่สจุริต 

และเป็นธรรมตอ่คูค้่า สนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคม เช่นการตอ่ต้านยาเสพติด การตอ่ต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ตอ่ต้านการใช้แรงงานสตรีและเด็ก และสง่ผา่นนโยบายตอ่ ไปยงัคูค้่าอื่นให้ทราบและปฏิบตัิตาม      

5. ปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลติภณัฑ์สนิค้าอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้ 

ก่อเกิดมลภาวะ สิง่แวดล้อมหรือลดให้เหลอืน้อยที่สดุ และเลอืกใช้วสัดทุี่สามารถน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ 

6. สง่เสริมการแขง่ขนัทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรม ไมม่ีนโยบายทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั ในการทุม่ตลาด หรือรวมหวั 

ก าหนดราคา การฮัว้ประมลู ในการขายสนิค้า การก าหนดราคาสนิค้าจากต้นทนุสนิค้าจริงและสามารถแขง่ขนัได้ 
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การติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิ 

บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการจะต้องทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตาม

นโยบาย และหลกัปฏิบตัิ   ท่ีก าหนดในคูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครัด หากมีการกระท าผิดจรรยา บรรณธุรกิจ จะได้รับการ

พิจารณาโทษทางวินยั 

***************************** 

 

 

 

 


