
 
 

 

 
 

 

นโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี  

บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการก ากับดแูลการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของ

บรษิัท ตามกลยทุธ ์นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว ้โดยมีการติดตาม ประเมิน และดแูล 

การรายงานผลการด าเนินงานอย่างเหมาะสม ภายใตก้ารประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิ และมีความ

รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ค านึงถึงประโยชนต์่อสงัคมและดแูลผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการ

ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อยู่เสมอ เพื่อใหบ้รษิัทสามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการที่

ดีในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จึงไดก้ าหนดนโยบายก ากับ

ดแูลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ของบคุลากรในบรษิัท โดยมีหลกัปฏิบตัิ 8 ขอ้ ดงันี ้

 

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

บรษิัทก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้น 

กฎบัตรคณะกรรมการ โดยมีหนา้ที่ส  าคัญในการก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 

นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรรทรพัยากรที่จ  าเป็น 

เพื่อให้บุคลากรของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการจะติดตาม 

ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม  

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และรบัผิดชอบ

ต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมและค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม สามารถปรบัตัวเพื่อ

รองรบัความเปลี่ยนแปลงจากปัจจยัต่างๆ อยู่เสมอ โดยยงัคงรกัษาความสามารถในการแข่งขนัเพื่อประโยชน ์

ระยะยาวแก่ผูถื้อหุน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และจะก ากบัดแูล

ใหก้รรมการและผูบ้รหิารปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ก าหนดดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ ดแูล 

การด าเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

หลักปฏิบัติ 2 : ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

คณะกรรมการไดก้ าหนดเป้าหมายที่ส  าคัญของบริษัท ไวค้ือ เป็นผูผ้ลิตปนูไลมช์ัน้น า และเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย

ดังกล่าว คณะกรรมการจะไดก้ าหนดวิสัยทัศนแ์ละค่านิยมขององคก์ร รวมถึงกลยุทธ์  เป้าหมาย และแผนงาน

ประจ าปี เพื่อใหบ้คุลากรปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อใหบ้รษิัทมุ่งไปสูเ่ปา้หมายดงักลา่วภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

 

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล 

คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยบคุคลผูม้ีความรูค้วามสามารถ และประสบการณท์ี่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ 

เพื่อประโยชนแ์ก่บริษัท รวมถึงเป็นที่ยอมรบัของทุกฝ่าย เป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษัท  

ทัง้นี ้ขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดใหม้ีกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ประกอบไปดว้ยกรรมการ

ที่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ เพื่อถ่วงดลุอ านาจอย่างเหมาะสม โดยรายละเอียด

เก่ียวกับองคป์ระกอบคณะกรรมการ คณุสมบตัิกรรมการบริษัท วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหนา้ที่และความ

รบัผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีเลขานกุารบรษิัทเพื่อท าหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุคณะกรรมการ การประชมุ 

ผูถื้อหุน้ สนบัสนนุงานของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ  

 

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการสรรหากรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และการสืบทอดต าแหน่ง เพื่อเป็นแนวทาง

ในการสรรหาบคุลากรที่มีคณุสมบตัิและประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อบริษัท เขา้รว่มปฏิบตัิงานกบับรษิัท โดยมี

รายละเอียดตามนโยบายการสรรหากรรมการ ผูบ้รหิารสงูสดุ และการสืบทอดต าแหน่ง  

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนและการประเมินผลงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยจะค านึงถึง

ความเพียงพอต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ สว่นผูบ้รหิารจะไดร้บัผลตอบแทนที่เป็น

เงินเดือนและโบนสัประจ าปี ซึ่งพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิัท และตามความสามารถเป็นส าคญั  

ในดา้นการพฒันาบคุลากร คณะกรรมการสง่เสรมิใหม้ีการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบ 

การก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัท เป็นตน้ เพื่อให้

มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจกระท าเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบัน

ภายนอกก็ได ้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดใหม้ีเอกสารและข้อมูลที่เป็น

ประโยชนต์่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึงจัดใหม้ีการแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ

ด าเนินธุรกิจของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการใหม่ 



 
 

 

 
 

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะจดัใหม้ีการหมนุเวียนเปลี่ยนงานที่ไดร้บัมอบหมายตามความถนดัของบคุลากร  

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารจะก าหนดช่วงเวลาและ

พิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท เพื่อพัฒนาผู้บริหารและ

พนกังานใหม้ีความรูค้วามสามารถในการท างานมากขึน้และใหส้ามารถท างานแทนกนัได ้

 

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการใหค้วามส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท จึงสนับสนุนใหเ้กิด

นวตักรรมตัง้แต่การน าเทคโนโลยีอนัทนัสมยัเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตโดยค านึงถึงการใชท้รพัยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน การลงทุนในหอ้งวิจยัเพื่อพฒันาและตรวจสอบคณุสมบัติของผลิตภัณฑใ์หต้อบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ที่แตกต่างกันจากหลากหลายอุตสาหกรรม การพฒันากระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยู่

เสมอ 

 

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหนา้ที่สนบัสนนุคณะกรรมการในการก ากบัดแูล 

ใหบ้ริษัท มีระบบการก ากับดูแลที่ดี และการใหค้วามเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการ

ควบคมุภายใน ตลอดจนการเอือ้โอกาสใหฝ่้ายจดัการและผูส้อบบญัชีไดม้ีการปรกึษาหารือเพื่อจดัการความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึน้ และเพื่อใหร้ายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองคก์รในที่สดุ 

โดยกรรมการตรวจสอบจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทยก าหนด เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน และอย่างนอ้ย 1 คนจะตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรู ้ความ

เข้าใจ หรือประสบการณ์ดา้นบัญชีหรือการเงิน และมีความรูต้่อเนื่องเก่ียวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ

รายงานทางการเงิน ทั้งนี ้รายละเอียดเก่ียวกับองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติกรรมการ

ตรวจสอบ วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่

เหมาะสม ดงันี ้

1. หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

2. นโยบายการบรหิารความเสี่ยง 

3. นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน 

4. นโยบายปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์



 
 

 

 
 

5. นโยบายการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยง 

6. นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น 

7. นโยบายการลงทนุและการก ากบัดแูลการด าเนินงานในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

8. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท และบรษิัทย่อย 

ในกรณีที่ผูม้ีสว่นไดเ้สียมีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ 

ขอ้รอ้งเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม

ภายในที่บกพรอ่ง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ได ้ โดยขอ้มลูการรอ้งเรียนและเบาะแสที่แจง้มายงับรษิัทจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั ซึ่งกรรมการอิสระหรือกรรมการ

ตรวจสอบจะสั่งการใหต้รวจสอบขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป 

 

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

1. คณะกรรมการใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปรง่ใส  

และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรพัยข์องบรษิัท ซึ่งลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทนุและผูม้ีสว่นไดเ้สียของบรษิัท โดยบริษัทจะ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

2. บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท าหนา้ที่ติดต่อสื่อสารกบั 

นักลงทุนหรือผู้ถือหุน้ โดยบริษัทจะจัดใหม้ีการประชุมเพื่อวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทั้งจะ

เผยแพรข่อ้มลูของบรษิัท ขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูทั่วไปของบรษิัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์บรษิัท

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานต่อ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์อง

บริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัข่าวสารเป็น

ประจ าผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท โดยขอ้มูลที่อยู่บนเว็บไซตข์องบริษัทจะมีการปรบัปรุงใหท้นัสมัยอยู่เสมอ ซึ่ง

ขอ้มูลดังกล่าวรวมถึงวิสยัทัศน ์พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสมัพันธ์ รายงานประจ าปี โครงสรา้งบริษัท และ

ผูบ้ริหาร ตลอดจนโครงสรา้งการถือหุน้และผูถื้อหุน้รายใหญ่ หนงัสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัท  

กฎบตัรต่างๆ เป็นตน้  

3.  บริษัทใหค้วามส าคัญต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทที่ปรากฏในรายงานประจ าปี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน รวมถึง

การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ และ



 
 

 

 
 

จะจัดใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบ

บญัชีในรายงานประจ าปี  

4. บริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและการเขา้ประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท าหนา้ที่ รวมทัง้การ

ฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้า้นวิชาชีพในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของบริษัท 

รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผูบ้รหิารระดบัสงูในบรษิัท  

5.  บรษิัทจะเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบรกิารอื่นที่ผูส้อบบญัชีใหบ้รกิาร  

6.  บริษัทจะจัดใหม้ีรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นโยบายการ

บริหารความเสี่ยง และนโยบายเก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อสงัคม ที่ไดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได ้พรอ้มดว้ยเหตุ ผล โดย

รายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี และเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 

 

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

1.  บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหผู้้ถือหุน้รับทราบ

ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 7 วนั หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งก าหนด  

โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่

เพียงพอเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาในการศกึษาขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม นอกจากนี ้บรษิัทจะน าขอ้มลูดงักล่าว

เผยแพรล่งในเว็บไซตข์องบรษิัท ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

2.  บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ซักถามไดล้่วงหนา้ก่อนวันประชุม

ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด โดยบรษิัทจะเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท  

3.  ในการจัดประชุมผู้ถือหุน้ บริษัทจะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่

จัดการประชุมผูถื้อหุน้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุม

อย่างเพียงพอ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท  

4.  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตัวเอง บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัท ได้

จดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

5.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะหรือตัง้ค าถามในวาระต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการ

และผูบ้รหิารของบรษิัทที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มในการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามในที่ประชมุ  



 
 

 

 
 

6.  บรษิัทสนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการ 

นบัผลการลงคะแนน 

7.  บรษิัทจะจดัใหม้ีบคุคลากรที่เป็นอิสระท าหนา้ที่ช่วยในการตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

8.  บรษิัทจะเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบ SET Portal ของ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัทภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ 

9.  บรษิัทจะบนัทกึรายงานการประชมุอย่างถกูตอ้งและครบถว้นในสาระส าคญั รวมทัง้จะบนัทกึประเด็น 

ขอ้ซกัถาม ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะที่ส  าคญัไวใ้นรายงานการประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

 

นโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดีนีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นตน้ไป 
 
 

- ลายเซ็น -  
(หม่อมหลวงจนัทรจฑุา จนัทรทตั)  

ประธานกรรมการ 


