
จริยธรรม 
คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีจรรยาบรรณของบริษทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน
ได้ทราบและเขา้ใจมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนท่ีบริษทัคาดหวงั และยดึถือปฏิบัติจนเป็นหลกัประจ  าใจในการ
ท างาน ตั้งแต่การปฏิบัติต่อ บริษทั/ผูถื้อหุ้น ลูกคา้และประชาชน คู่คา้/เจา้หน้ี/ลูกหน้ี คู่แข่งทางการคา้ และสังคมส่วนรวม
และรวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษทัทั้ งในระดับผูบ้ังคบับัญชา ผูใ้ตบ้ังคบับัญชา และผูร่้วมงาน   ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัจะทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณดังกล่าวให้ทันสมยัอยา่งสม ่าเสมอ  
 

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั  
องค์ประกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วย จ  านวนกรรมการท่ีเพียงพอต่อการด าเนินภารกจิของบริษทัมีกรรมการอิสระท่ีมี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและเป็นมืออาชีพท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั จ  านวนอยา่งน้อยสามคน และตอ้งไม่
น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ  านวนกรรมการทั้ งหมด  
2. คณะกรรมการบริษทัมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้บังคบับริษทั และกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง  
  
ความเป็นอสิระของคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีออกจากกนัอยา่งชัดเจน คณะกรรมการบริษทัจะไม่เขา้
ไปเกีย่วขอ้งในภาระหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร เพ่ือสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหาร และการก  ากบัดูแลกจิการ รวมทั้ งมีการ
ติดตามการบริหารงานเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า นโยบายและกระบวนการ ท่ีเหมาะสมได้น ามาใช้ในทางปฏิบัติอยา่งมีประสิทธิผล 
2. คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วย กรรมการอิสระจากภายนอกซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและน่าเช่ือถือ และท่ี
ส าคญัคือตอ้งมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจอยา่งแท้จริง ปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกจิใดๆ หรือความคาดหวงั
ผลประโยชน์ หรือความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอยา่งเป็นอิสระ พร้อมทั้ งตอ้งท ารายงานรับรอง
ความเป็นอิสระของตนเอง เม่ือได้รับการแต่งตั้ง เป็นประจ  าทุกปีและเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล เพ่ือเปิดเผยในรายงาน
ประจ  าปี 
3. กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติและความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก  ากบั หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
4. คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งเลขานุการบริษทัหรือเลขานุการคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจอยา่งมี
เป้าหมาย โดยไม่ขึ้นกบัหน่วยงานใด หรือของบุคคลใดภายในบริษทั เพ่ือท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าคณะกรรมการในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ขอ้บังคบับริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ งปฏิบัติหน้าท่ีในการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริษทั และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะ  
  
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั 
ในการประชุมสามญัประจ  าปีทุกคร้ังให้กรรมการบริษทัออกจากต  าแหน่งจ  านวนหน่ึงในสามกรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต  าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัให้ออกโดยการจบัสลาก ส่วนในปีท่ีสามและปีหลงั ๆ ต่อไป ให้
เลือกกรรมการคนท่ีอยูใ่นต  าแหน่งนานท่ีสุดออกจากต  าแหน่งกรรมการ ทั้ งน้ี กรรมการซ่ึงพน้จากต  าแหน่งอาจได้รับการ
เลือกตั้งใหม่โดยผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 



คณะกรรมการชุดยอ่ย  
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกลไกท่ีส าคญัของระบบการก  ากบัดูแลกจิการท่ีดี ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นอิสระอยา่ง
น้อยสามคน และไม่เกนิห้าคน และอยา่งน้อยหน่ึงคน ตอ้งมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน เพื่อท าหน้าท่ีรับผดิชอบการสอบทาน
รายงานทางการเงินของบริษทั สอบทานความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบท่ีเกีย่วขอ้ง รวมถึงการก  ากบัดูแลกจิการท่ีดีของบริษทั และสอบทานให้บริษทัมีระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีเกีย่วขอ้ง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ี
เกดิรายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัให้มีการประชุมอยา่งน้อยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง  
  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย กรรมการบริษทัจ  านวนหน่ึงท าหน้าท่ีก  าหนด นโยบาย กลยทุธ์ และกรอบใน
การบริหารความเส่ียง รวมถึงควบคุม ก  ากบัดูแลให้มีการก  าหนดปัจจยัความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงท่ีส าคญั 
สนับสนุนผลกัดันให้เกดิความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับของบริษทั ติดตามการน าไปปฏิบัติ และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริษทัโดยให้ครอบคลุมถึงนโยบายการบริหารความเส่ียง วิธีการจดัการความเส่ียง และผลการด าเนินการ 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า การจดัการความเส่ียงของบริษทัมีความเพียงพอเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์และสามารถจดัการความ
เส่ียงให้อยูใ่นระดับท่ียอมรับได้ 
  
คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการบริษทัจ  านวนหน่ึงท าหน้าท่ีพิจารณาก  าหนด หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการใน
การสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต  าแหน่งกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑท่ี์ได้ก  าหนดไวอ้ยา่งโปร่งใส 
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้ความเห็นชอบ กอ่นน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา 
  
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก  าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษทัท่ีเป็นอิสระจ  านวนหน่ึง เพื่อท าหน้าท่ีในการพิจารณา
น าเสนอนโยบายและหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ของกรรมการบริษทั รวมทั้ งกรรมการชุดยอ่ย หรือ
บุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ีและความรับผดิชอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริษทั 
1. ก  าหนดวิสัยทัศน์ของบริษทั และก  ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ ให้เป็นไปตามท่ีก  าหนดไว ้อยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายและกลยทุธ์ท่ีส าคญัโดยรวมถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ทางการเงิน และแผนงาน

ต่างๆ ของบริษทั พร้อมทั้ งดูแล ติดตามฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน ท่ีก  าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
3. ควบคุม ดูแลให้บริษทัมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การรายงานทางการบริหาร และการสอบบัญชี และให้ความ

มัน่ใจว่าระบบดังกล่าวมีความเช่ือถือได้ 
4. ควบคุม ดูแลให้บริษทัมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการ

บริหารความเส่ียง และติดตามให้มีการปฏิบัติตามท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
5. ก  าหนดนโยบายในการก  ากบัดูแลกจิการ รวมทั้ งทบทวนติดตามให้แน่ใจว่า คณะกรรมการ บริษทัมีการปฏิบัติตามแนว

ทางการก  ากบัดูแลกจิการท่ีดีและเป็นการปฏิบัติงานอยา่งมีจริยธรรม 
6. สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูท่ี้เกีย่วขอ้งกบับริษทั ให้มีความถูกตอ้งและ

ยตุิธรรม 
7. ก  าหนดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้ งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

โปร่งใส และทันเวลา ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย มีความยตุิธรรมและน่าเช่ือถือ ด้วยภาษาท่ีกระชับ เขา้ใจง่าย อยา่ง
สม ่าเสมอและครอบคลุมทุกด้าน 
 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการบริษทัก  า หนดให้มีการประชุมอยา่งสม ่า เสมอ เดือนละหน่ึงคร้ังและตามความจ  าเป็น  
2. กรรมการทุกคนมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ  าโดยสม ่าเสมอ  
3. บริษทัจดัให้มีก  าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ร่วมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้ งน้ี กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระ
ท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม 

4. ประธานกรรมการควรส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะพิจารณาในเร่ืองต่างๆ และ
อภิปรายปัญหาส าคญัอยา่งรอบคอบ 

5. คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เชิญผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้
สารสนเทศ รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเกีย่วขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 

6. กรรมการท่ีอาจมีความเกีย่วขอ้งหรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ตอ้งแจง้ให้ท่ีประชุมทราบและควรงดออกเสียง หรือให้
ความเห็นในเร่ืองนั้นๆ 
 

 

 
 



การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทั  
1. คณะกรรมการบริษทั ตอ้งประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัโดยสม ่า เสมอทั้ งในรูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล (โดยตนเอง) 
รายบุคคล (แบบไขว)้ และการประเมินตนเองทั้ งคณะ โดยด าเนินการให้แลว้เสร็จในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และ
น ามาเปิดเผยในรายงานประจ  าปี 

2. คณะกรรมการบริษทั ก  าหนดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัอยา่งมีหลกัเกณฑ ์และท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกบับรรทัดฐานเป็นระยะๆ โดยค  านึงถึง ความรับผดิชอบของตนและสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
 

 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร  
                คณะกรรมการบริษทัก  าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ความ
คาดหวงัของบริษทัต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผดิชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการก  ากบัดูแลกจิการของ
บริษทั ตลอดจนสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกจิและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทัเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ ขณะเดียวกนัคณะกรรมการบริษทัควรเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กรรมการทุกคน 
และผูบ้ริหารทั้ งในแง่การก  ากบัดูแลกจิการ ภาวะอุตสาหกรรมธุรกจิ เทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของกรรมการและผูบ้ริหาร  
 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการ 
                คณะกรรมการบริษทัก  าหนดให้คณะกรรมการก  าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาเสนอแนวทางในการก  าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั โดยค่าตอบแทนดังกล่าวตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบัติงาน และ
เปรียบเทียบได้กบัระดับค่าตอบแทนของกรรมการของกจิการท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัหรือท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 
ค  านึงถึงภาระ หน้าท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้ งสถานะความเขม้แข็งทางการเงินของบริษทั และ
ความสอดคลอ้งระหว่างวิธีการวดัผลการปฏิบัติงานกบัการบรรลุเป้าหมาย และจะตอ้งได้รับการพิจารณาอนุมตัิจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น 
 

การควบคุมภายใน 
บริษทัก  าหนดนโยบายการควบคุมภายใน และก  ากบัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีตลอดจนส่งเสริมให้เกดิวฒันธรรมการ
ควบคุมการปฏิบัติงานท่ีดี มีการติดตามประเมินผลฝ่ายบริหารในการน านโยบายไปปฏิบัติให้สัมฤทธ์ิผลจดัให้มีระบบ
ตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ ท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงาน เพ่ือให้เกดิความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมท่ีมีอยูน่ั้ น มีการปฏิบัติจริงอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ พร้อมทั้ งให้
ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงขอ้บกพร่อง จุดอ่อน และพฒันาระบบการด าเนินงานท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และรายงาน



โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งน้ี บริษทัได้พฒันาระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการควบคุมภายในท่ีก  าหนดโดย The 
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) รวมทั้ งมีระบบติดตามและประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในอยา่งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  
  
การบริหารความเส่ียง 
บริษทัก  าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียง โดยมีการน าแนวทางการบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management 
(ERM)) เพ่ือใช้วิเคราะห์ความเส่ียงธุรกจิ พร้อมทั้ งหามาตรการป้องกนัและแกไ้ขความเส่ียงดังกล่าว โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) คอยดูแลและติดตามความเส่ียงตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ
ขั้นตอนการบริหารความเส่ียงของบริษทั ได้แก ่การก  าหนดนโยบายและบริหารความเส่ียง การระบุความเส่ียงท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย การวิเคราะห์ความเส่ียง การจดัการความเส่ียงโดยก  าหนดวิธีการจดัการ
ความเส่ียงท่ีมีความส าคญัเพ่ือให้ความเส่ียงอยูใ่นระดับท่ียอมรับได้ รวมทั้ งมีการติดตามและทบทวนระบบ หรือประเมิน
ประสิทธิผลอยา่งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
   
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษทัก  าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดย
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
อยา่งมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดี โดยค  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัยงัได้
ก  าหนดให้บุคลากรทุกระดับตอ้งจดัท ารายงานการเปิดเผยรายการท่ีเป็นผลประโยชน์ขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 
 

 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทั ทั้ งขอ้มูลทางการเงินและมิใช่ทาง

การเงิน ซ่ึงมีความส าคญัต่อการบริหารงานและตดัสินใจด าเนินการใดๆ ส าหรับผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษทัจึงมีหน้าท่ีให้
ขอ้มูลแกผู่ท่ี้เกีย่วขอ้งทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม ด้วยขอ้มูลท่ีเหมาะสม ถูกตอ้ง เช่ือถือได้และทันเวลา และด าเนินการตาม
พระราชบัญญตัิขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ  
 
บริษทัจดัให้มีหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพนัธ์” เพื่อส่ือสารกบัเจา้ของกจิการ/ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์ และผูท่ี้เกีย่วขอ้งได้

ทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมและเหมาะสม รวมทั้ งจดัให้มีฝ่ายประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร ท าหน้าท่ีเผยแพร่ข่าวสารการ
ด าเนินงาน ตลอดจนผลประกอบการของบริษทั ผา่นส่ือต่างๆ อยา่งทั่วถึง ถูกตอ้ง และทันเวลา  
 

 

 



สิทธิของเจ้าของกจิการ / ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีในการดูแลรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของเจา้ของกจิการ/ผูถื้อหุ้น ตามขอ้ก  าหนดของ

กฎหมายและขอ้บังคบัของบริษทั อาทิ สิทธิในการประชุมผูถื้อหุ้น การแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และร่วม
พิจารณาตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่างๆ สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษทั สิทธิในการได้รับสารสนเทศอยา่ง
ครบถว้นเพียงพอ และทันเวลาเพื่อการตดัสินใจ อยา่งมีประสิทธิผล 
 
นอกจากน้ี บริษทัมีการเกบ็รักษาขอ้มูลภายใน รวมทั้ งการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ อนัจะกอ่ให้เกดิ

ความไม่เป็นธรรมต่อเจา้ของกจิการ/ผูถื้อหุ้น โดยก  าหนดไวใ้น นโยบายการก  ากบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายในระเบียบขอ้บังคบั
ของบริษทั ตลอดจนจรรยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั  
  
สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัด าเนินธุรกจิโดยยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย อนัได้แก ่เจา้ของกจิการ/ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้ 
ประชาชน คู่คา้/เจา้หน้ี/ลูกหน้ี คู่แข่งทางการคา้ และสังคมส่วนรวม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกดิความร่วมมือ
ระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนได้เสียในการสร้างความมัน่คง และความยัง่ยนืของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัได้ก  ากบัดูแล
ให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถเช่ือมัน่ได้ว่า สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับการคุม้ครองอยา่งเป็นธรรม
โดยก  าหนดเป็นนโยบายและจรรยาบรรณของบริษทัท่ีชัดเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 


