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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีภายใต้หลกัธรรมาภิบาล กฎระเบียบ 
และข้อปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และได้พิจารณาการน าหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาปรับใช้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจบริษัท         
ซึ่งคณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงการให้
ความส าคญัในการน าไปปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุภาคสว่นอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกนั มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูล
อยา่งถกูต้องเพียงพอ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อท าหน้าที่ดแูลระบบการตรวจสอบการ
ควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท ควบคู่ไปกบัการสง่เสริมให้ผู้บริหาร 
พนกังานปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย     
ทกุภาคสว่นมัน่ใจวา่บริษัทมีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และเช่ือมัน่วา่บริษัทเจริญเติบโตต่อไปอย่าง
ยัง่ยืน 

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ช่องทางการแจ้งเบาะแสการ
ทจุริต รวมถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี  และ
สง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัชัน้ และผู้มีสว่นได้เสียรวมทัง้การสื่อสารและ
เผยแพร่ส าหรับการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใหม ่ 

ทัง้นี ้เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางและหลกัปฏิบตัิข้างต้น บริษัทจึงได้จดัท ารายงานนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี โดยมีหมวดหมู ่ดงันี ้

หมวดที่: 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Rights of Shareholders and 
Equitable Treatment of Shareholders) 

 สิทธิผู้ถอืหุ้นและการประชุมผู้ถอืหุ้น 
1. สทิธิในการซือ้ขาย หรือโอนหุ้น และการรับทราบข้อมลูขา่วสารท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ส าหรับ 

ผลการด าเนินงานของบริษัท ข้อมลูที่ส าคญัตามรอบระยะเวลา และข้อมลูส าคญัตามเหตกุารณ์ โดยเปิดเผยข้อมลูผา่น
เว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูขา่วสารอยา่งทัว่ถึง 

2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และการได้รับสว่นแบ่งใน
ผลก าไร/เงินปันผลอยา่งเทา่เทียมกนั รวมทัง้สทิธิในการได้รับการปฏิบตัิที่เทา่เทียมในการรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัท 

3. สิทธิในการมอบฉนัทะ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉนัทะได้ตามแบบที่
ก าหนด โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอ านวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉนัทะ
ให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้ มอบฉันทะ ทัง้นีบ้ริษัทได้แนบรายละเอียด     
กรรมการอิสระดงักลา่วพร้อมหนงัสอืมอบฉนัทะในหนงัสอืนดัประชมุและโดยเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัท  



 

 

4. สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ และลงคะแนนเสยีงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น     
เว้นแต่ วาระใดที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ นอกจากนีป้ระธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
และซกัถามในที่ประชุม และให้มีการบนัทึกประเด็นค าถามค าตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้า
ประชมุได้รับทราบ 

5. สิทธิในการร่วมตัดสินใจเร่ืองส าคัญต่างๆ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น นอกเหนือจากที่ได้มอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัทบริหารงาน เช่น การรับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ก่อน การอนมุตัิงบการเงินประจ าปี  การ
พิจารณาจัดสรรก าไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การก าหนด
คา่ตอบแทนเบีย้ประชุม โบนัส/บ าเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของ
บริษัท และค่าสอบบญัชี รวมทัง้การพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั และรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มี
นยัส าคญั 

6. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรื อ
ตวัแทนสถาบนัท าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้น นบัองค์ประชุม นบัคะแนนเสียงตรวจสอบผลของมติ และผล
ของการลงคะแนนเสยีงเพื่อให้การประชมุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท 

7. บริษัทไมไ่ด้เพิ่มวาระการประชมุ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า
ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น  

8. บริษัทได้อ านวยความสะดวก และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นซึง่รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น
โดยบริษัทก าหนดสถานท่ีที่ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชมุได้โดยง่าย 

สิทธิในการได้รับข้อมูลของการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
1. บริษัทได้จดัท าหนงัสอืนดัประชมุพร้อมรายละเอียดในแตล่ะวาระ โดยแต่ละวาระที่เสนอในหนงัสือนดั

ประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นไว้อย่างชดัเจน รวมทัง้หลกัเกณฑ์ และขัน้ตอนในการเข้าร่วม
ประชุม โดยจัดส่งหนงัสือนดัประชุมให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าอย่างน้อย 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นและได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทอยา่งน้อย 28 วนัก่อนวนัประชมุ 

2. สทิธิในการรับทราบข้อมลู รายละเอียดในวาระเลอืกตัง้กรรมการ โดยหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นได้ระบุ
ช่ือพร้อมแนบประวตัิยอ่ของกรรมการแตล่ะคนท่ีจะเสนอเลอืกตัง้ ประเภทของกรรมการท่ีเสนอข้อมลูการเข้าร่วมประชมุ
ในปีที่ผา่นมา วนั เดือน ปี ที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ซึง่บริษัทเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนที
ละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกกรรมการท่ีต้องการได้อยา่งแท้จริง 

3. สทิธิในการรับทราบข้อมลู รายละเอียดในวาระเลอืกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบโดย
ในหนงัสอืนดัประชมุ ได้ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัผู้สอบบญัชี บริษัทที่สงักดั ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบ
บญัชี รวมทัง้ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และคา่บริการของผู้สอบบญัชีที่ก าหนดไว้อยา่งชดัเจน 

4. สิทธิในการได้รับแจ้งขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติ การใช้บตัรลงคะแนนเสียง และการนบั
คะแนนของแตล่ะวาระก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งชดัเจน 

5. เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทจะใช้บตัรลงคะแนนในทกุวาระการ
ประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นย า บริษัทได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และลงมติของ    
ผู้ ถือหุ้น 



 

 

6. สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการบริษัทที่เก่ียวกบัรายละเอียดการประชุม วนัก าหนดรายช่ือ    
ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมลูผา่นเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7. ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นตามวาระพร้อมทัง้มติ        
ที่ประชุมและจ านวนเสียง ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบตัรเสีย และน าสง่ส าเนารายงานการประชุมฉบบั
เต็มภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมผู้ ถือหุ้นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ                
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทัง้ความคิดเห็นและซักถามจาก         
ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ 

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท และส่งค าถามล่วงหน้า  

บริษัทสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตัง้ค าถามต่อคณะกรรมการในเร่ือง     
ที่เก่ียวข้องกบับริษัทลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 เดือนก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตล่ะปี ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด
ซึง่ได้เผยแพร่ข้อมลูผา่นเว็บไซต์ของบริษัท 

สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  
1. บริษัทส่งเสริม และสนบัสนุนให้ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้เพื่อพบปะและตอบค าถามของผู้ ถือหุ้น 
2. บริษัทสง่เสริม และสนบัสนนุให้ ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้น

ทกุครัง้เพื่อตอบค าถามผู้ ถือหุ้นในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัคณะกรรมการชดุยอ่ย 

หมวดที่: 2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  (Roles of Stakeholder) 

 บริษัทได้ตระหนกัถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่นอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก
ซึง่ประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ เจ้าหนี ้สงัคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และภาครัฐที่เก่ียวข้อง รวมทัง้    ผู้มีสว่น
ได้เสียภายใน ซึ่งประกอบด้วย พนกังานของบริษัท เนื่องจากผู้มีสว่นได้เสียดงักลา่วเป็นกลไกส าคญัที่มีสว่นในการ
พฒันาและสร้างความส าเร็จให้แก่บริษัท ซึง่ถือเป็นการสง่เสริมผลการด าเนินงานของบริษัทให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่องและ
ยัง่ยืน 

ดงันัน้  บริษัทจึงได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบตัิของผู้มีสว่นได้เสียแต่ละกลุม่ไว้
ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น และ
สร้างแนวทางปฏิบตัิที่ดีแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบัชัน้ ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น : บริษัท นอกจากจะตระหนกัถึงสิทธิประโยชน์ขัน้พืน้ฐานที่มีอย่างเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นแล้ว 
บริษัทยงัก าหนดแนวทางปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการด าเนินการเปิดเผยข้อมลูอย่าง
ถกูต้องและโปร่งใส มีการควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนั และช่องทาง     
การติดต่อสื่อสารกบับริษัทอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจว่าบริษัทจะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมัน่สร้าง    
ความเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่มัน่คงให้กบัผู้ ถือหุ้น อยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว 



 

 

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้ลกูค้า โดยพฒันาคณุภาพสินค้า  ผลิตภณัฑ์ และ
บริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้มีการคดัสรรวตัถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐาน เพื่อให้มัน่ใจว่าจะได้รับสินค้า ผลิตภณัฑ์ และบริการที่ดีมีคณุภาพในระดบัราคาที่เหมาะสม นอกจากนี ้
บริษัทยงัได้มีการส ารวจความพึงพอใจของลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ  และเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนให้กบัลกูค้า  ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทโดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูของลกูค้าที่ร้องเรียนอยา่งเป็นความลบั และหากข้อร้องเรียนดงักลา่ว มี
นยัส าคญัก็จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการ บริษัทเพื่อหาแนวทางด าเนินการตอ่ไป 

คู่ ค้า : บริษัทค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและ
ผลประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งกระบวนการคดัเลือกคู่ค้ามีการก าหนดขัน้ตอน วิธีปฏิบตัิในการคดัเลือกคู่ค้าไว้อย่างชดัเจน 
เป็นไปอยา่งยตุิธรรม และโปร่งใส โดยค านงึถึงช่ือเสยีง มาตรฐาน และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้จดัท าสญัญาที่
มีเง่ือนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และไม่ขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายที่จะไม่รับเงิน ทรัพย์สิน 
ผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบจาก คู่ค้า และไม่สนบัสนนุคู่ค้าที่ประพฤติมิชอบ มีความเก่ียวข้องในการทจุริตคอร์รัปชนั 
หรือมีการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

คู่แข่ง : บริษัทด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่เป็นธรรมโดยค านึงถึงหลกักฎหมายแข่งขนัทาง   
การค้า และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจไม่กระท าการทุจริต ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง แสวงหาข้อมูลความ                
ลบัทางการค้า ของคูแ่ขง่ด้วยวิธีอนัมิชอบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และไมเ่ปิดเผยข้อมลูของคูแ่ขง่ไมว่า่กรณีใดๆ รวมถึง  
ไมก่ระท าการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

เจ้าหนี ้: บริษัทปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีท้กุรายอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรมโดยจะปฏิบตัิตามเง่ือนไข ข้อตกลงและ 
สญัญาอยา่งเคร่งครัดบริหารเพื่อให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงินของบริษัท และความสามารถในการช าระหนีอ้ยา่ง
ครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข ข้อตกลง และเหตกุารณ์ที่กระทบตอ่สถานะ
การเงินของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั โดยอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระหนี ้บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบ
เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  : บริษัทมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทให้ความส าคัญกับกิจกรรมของสงัคม และชุมชนที่บริษัทด าเนินกิจการให้ความส าคัญกับ
นโยบายด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม นอกจากนี ้สนบัสนนุให้ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัชัน้
ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้ มค่า และปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกถึงความปลอดภัย และค านึงถึง
สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยีโดยควบคูไ่ปกบัการเติบโตของบริษัทอยา่งยัง่ยืน 

พนักงาน  : บริษัทยดึถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที่ส าคญัของบริษัท เพราะเป็นสว่นหนึง่ในการน าพาบริษัท           
สูค่วามส าเร็จบริษัทยงัให้ความส าคญัตอ่การเคารพสทิธิมนษุยชน โดยบริษัทจะปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุระดบัชัน้ ผู้มีสว่น
ได้เสยีทกุภาคสว่นด้วยความเสมอภาคเทา่เทียมกนัไมแ่บง่แยกด้วยเหตแุหง่ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ
และวฒันธรรม ปราศจากการละเมิดสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน อีกทัง้บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน มีการจ้าง
งานที่เป็นธรรม จัดท าสญัญาจ้างแรงงานที่มีเง่ือนไขที่เป็นธรรม  มีโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ ความรู้
ความสามารถ และหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
พนกังานอย่างเหมาะสม จดัหาสวสัดิการที่ดีและเหมาะสมกบัสถานะของบริษัทแก่ผู้บริหาร และพนกังาน ดแูลรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิต สขุอนามยั และทรัพย์สนิ อนญุาตให้ลางาน การโอนย้ายตาม
ความเหมาะสมและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้ บริหารระดับสูง  รวมทัง้สนับสนุน



 

 

กระบวนการพฒันา และเพิ่มพนูทกัษะความรู้ โดยจดัให้มีการฝึกอบรมตามต าแหนง่งานทัง้ภายใน และภายนอกบริษัท
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อเป็นการพฒันาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนกังานอย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอ นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน  พนกังานทุกระดบัจะได้รับการปฏิบัติ           
ที่เทา่เทียมกนั และไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่พนกังานคนใดคนหนึง่โดยใช้ความสมัพนัธ์สว่นตวั 

ภาครัฐ  : บริษัทยึดมัน่สนบัสนุนการด าเนินงานภาครัฐ และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และนโยบายของ
หน่วยงานก ากับ  ควบคู่ไปกับการสง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือ ในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ  
เพื่อร่วมเสริมสร้างความมัน่คง และเจริญเติบโตให้กบัประเทศชาติ รวมทัง้การให้ความส าคัญเร่ืองของทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรืองานอนัมีลขิสทิธ์ิโดยบริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย หรือข้อก าหนดที่เก่ียวกบัสทิธิในทรัพย์สิน    จะไม่
ด าเนินการ หรือสนบัสนนุการด าเนินการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบัตร ความลบัทางการค้า เคร่ืองหมายการค้า ข้อมูล ช่ือทางการค้าและสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ และทรัพย์สิน      
ทางปัญญาทุกประเภท โดยก าหนดนโยบายให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินงานทางธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ นอกจากนีบ้ริษัทจะไม่
ท าธุรกิจหรือด าเนินกิจการร่วมกบันิติบคุคล หรือบคุคลที่กระท าการละเมิดตอ่ทรัพย์สนิทางปัญญาทกุประเภท 

หมวดที่: 3  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทให้ความส าคญักบัการเปิดเผยสารสนเทศ ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในการ
เปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นกัลงทุน นกัวิเคราะห์
ผู้ เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้ ที่ให้ความสนใจ ได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผย
สารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัชี และตามเหตกุารณ์ทัง้ฉบบัภาษาไทย และฉบบัภาษาองักฤษ ดงันี  ้

1. เอกสารส าคญัของบริษัทนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ หนังสือรับรอง 
ข้อบงัคบับริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัในรายงานประจ าปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อก าหนด ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3. โครงสร้างกรรมการ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวนครัง้การ
ประชมุ และจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ  

4. คา่ตอบแทนกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่น
อตุสาหกรรมเดียวกนั ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ส าหรับค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ภายในกรอบ 
ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักลา่วคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นท าหน้าที่พิจารณาและกลัน่กรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ตอ่ไป โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน  



 

 

5. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และบุคคลที่เก่ียวข้องกัน กรณีที่เข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารครัง้แรก หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสีย เลขานกุารบริษัทจะ
ท าหน้าที่จัดเตรียมแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่กรรมการจัดท าและส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้   
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานดงักลา่ว 

6. ทัง้นี ้บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันบริษัท และได้
เผยแพร่ข้อมลูส าคญัผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

หมวดที่: 4  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ส าคญัในก าหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และ
ตดัสินใจเก่ียวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญของบริษัท  ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายและกลยทุธ์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น รวมถึงประเมินผลการด าเนินงานของกิจการ
เทียบกับแผนงานที่วางไว้ ดังนัน้ คณะกรรมการจึงประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่หลากหลายซึง่สามารถน าประสบการณ์ที่มีมาพฒันาและก าหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการของบริษัทยงัให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและ
ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย ข้อมลูที่เปิดเผยจะต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทาง
การเงิน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทตาม
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ ผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้การจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์  โดยเปิดเผยข้อมลูผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการมีคุณสมบัติที่หลากหลายทัง้ในด้านเพศ  ทักษะ 

ประสบการณ์และความสามารถที่ เ ป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
บริษัทประกอบด้วยกรรมการ 10 คน เป็นกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นอตัราสว่นเท่ากบั 1 ใน 2 ของกรรมการทัง้หมด 
เพื่อเป็นการถ่วงดลุคณะกรรมการ โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  ที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 (ฉบบัประมวล)  และบริษัท
ยงัได้ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม  ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
กรรมการทัง้หมด  โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
และคณะกรรมการบริหาร   ทัง้นี ้บริษัทได้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย
ทัง้ 5 ชดุ  อนัประกอบด้วย องค์ประกอบ คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหนง่ องค์ประชมุ และขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ เปิดเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทแยกไว้ตา่งหาก  



 

 

นอกจากนี ้ บริษัทได้ก าหนดจ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่าของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ณ 
ขณะที่จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด รวมถึงก าหนด
คณุสมบตัิกรรมการอิสระเพิ่มเติม วา่ด้วยวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระ ดงันี ้

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันของกรรมการ 
กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนั (ไม่เกิน 9 ปี) ซึ่งเร่ิมนบัวาระแรก

ตัง้แต่การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ตามมติอนุมัติ เร่ืองการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริษัท และให้ครบก าหนดการด ารงต าแหนง่ในแตล่ะวาระในวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีที่ตนครบ
ก าหนดออกตามวาระ ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักลา่วให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิส ระของกรรมการนัน้     
สิน้สดุลง 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน ได้ยึดถือและปฏิบตัิ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทัว่กัน เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
ของบริษัท ตลอดจนสร้างความนา่เช่ือถือในการด าเนินกิจการอนัจะท าให้บริษัทเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลมุทัง้องค์กร โดยเร่ิมจากกระบวนการ การระบุ

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยง         
เพื่อปอ้งกนัให้เกิดการบริหารความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิภาพและสม ่าเสมอ  

แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทมีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน ท าหน้าที่พิจารณาก าหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  และผู้บริหาร เพื่อน าเสนอขอ             
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยแนวทางการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู  จะพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจาก
สถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้อยู่ใน
ระดบัท่ีสามารถจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถให้ปฏิบตัิหน้าที่กบับริษัทได้ และสามารถเทียบเคียง
ได้กบัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั ซึง่กรรมการของบริษัททกุคนเข้าใจถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตวัเองให้
ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์
สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุคน นอกจากนี ้ กรรมการบริษัททกุคนยงัอทุิศเวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทัง้ถือปฏิบตัิในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผล
จ าเป็น 

 
 
 



 

 

 แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดนโยบาย
และหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกผู้บริหาร และนโยบายสบืทอดต าแหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจาก
ความรู้และความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์และจริยธรรม ดงันี ้

1)  ก าหนดต าแหนง่ที่ส าคญัในการด าเนินกิจการบริษัทแตล่ะสาย/ด้าน/ฝ่าย 
2)  ก าหนดคณุสมบตัิที่กรรมการผู้สบืทอดต าแหนง่ 
3)  ก าหนดรายช่ือผู้บริหารแตล่ะฝ่าย/หนว่ยงานทีมีคณุสมบตัิและความพร้อมในการสบืทอดต าแหนง่ 
4)  ก าหนดรายช่ือ และพนกังาน ระดบัต่างๆ ที่มีศกัยภาพสงูเป็นพิเศษที่มีโอกาสเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งใน

โอกาสตอ่ไป 
5) วางแผนการพัฒนาผู้ บริหารที่ก าหนดและวางไว้ รวมทัง้พนักงาน และผู้ บ ริหารที่มีศักยภาพสูง            

เพื่อเตรียมความพร้อม 
6)  ทบทวน และจดัท าเป็นประจ าปี เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 
หมวดที่ 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Internal Control and Risk Management) 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในจึงได้มอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการก ากบัดแูลระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  การทบทวนความ
เพียงพอของระบบควบคมุภายใน การวิเคราะห์ และบริหารจดัการการควบคมุภายใน รวมถึงการพฒันางานระบบงาน
ด้านตรวจสอบภายในและการบริหารงานควบคมุภายใน และงานตรวจสอบภายในให้มีประสทิธิภาพ และเหมาะสมกบั
บริษัท ตลอดจนก ากบัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกนัมิให้เกิดการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้
กิจการของบริษัทสามารถด าเนินการไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนบัสนนุให้บริษัทมีการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ข้อก าหนด และกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดลุโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึน้ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่ามีความเป็นอิสระท าหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และ
ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทให้ความส าคญัในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัย

ภายในหรือปัจจยัภายนอก เนื่องจากเป็นกลไกส าคญัที่น าพาให้บริษัทบรรลเุป้าหมาย และพนัธกิจ ตามกลยทุธ์  ที่ได้
ก าหนดไว้ด้วยเหตผุลดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก ากบัดแูลการ
บริหารความเสีย่งของบริษัทให้เป็นไปตามเปา้หมาย ก าหนดนโยบาย มาตรการการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ ผู้บริหาร 
พนักงานทุกระดับชัน้ยึดถือปฏิบัติ  ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท            
ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศความเสีย่งด้านการเมืองและภยัพิบตัิทางธรรมชาติ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อ
หาแนวทาง และวิธีการบริหารความเสีย่งเพื่อปรับปรุงให้มีประสทิธิภาพท่ีตอ่ไป 



 

 

หมวดที่: 6 การป้องกันการขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest) 

คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกนัเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยก าหนด
นโยบายห้ามมิให้ กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับชัน้ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัท หรือการด าเนินธุรกรรมส าคญั ได้แก่ รายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยก าหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิ กระบวนการในการพิจารณา และอนมุตัิรายการ หรือ
ธุรกรรม จะต้องปฏิบตัิตามระบบควบคุมภายในเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกัน และข้อก าหนดของหน่วยงานที่ก ากับ
บริษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
หมวดที่: 7 จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 
 การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น  นับเป็นสิ่งส าคัญในการเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์และช่ือเสยีงของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีข้อพึงปฏิบตัิไว้ในจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ (Code of 
conduct) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน ยดึมัน่เป็นแนวทางปฏิบตัิด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์
สจุริต รักษาความลบั คณุธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ 
และความไว้วางใจแก่ ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีนี้ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท 

จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 เป็นตน้ไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 

 

 

 ……………………………………………………….. 

              ( นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์ ) 
                 ประธานกรรมการบรษิทั 
 
 
 
 


