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นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) 

ด้วยความมุ่งมัน่ของกลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ (กลุ่มบรษิัทฯ) สู่การเป็น “Ultimate Solution Partner” กลุ่มบรษิัทฯ จงึให้

ความสาํคญักบัความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยมนีโยบายในการสรา้งความสมัพนัธ์

อนัด ีและสรา้งความร่วมมอืทีเ่ขม้แขง็และกลมเกลยีว ตลอดจนกระบวนการปฏบิตังิานทีม่คีวามโปร่งใส รวมถงึการสื่อสาร

อย่างมปีระสทิธภิาพ ภายใต้การเคารพสทิธแิละปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเป็นธรรม ทัง้น้ี การมสี่วนร่วมกบัผูม้สี่วนได้

ส่วนเสยีนับเป็นกจิกรรมที่สําคญัที่ช่วยให้กลุ่มบรษิัทฯ ได้รบัรู้ถึงความคาดหวงัและขอ้กงัวลของแต่ละฝ่าย ที่จะสามารถ

ป้องกนับรรเทาผลกระทบในเชงิลบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และนําประเดน็ในเชงิบวกที่ได้รบัมาต่อยอดใหเ้กดิประโยชน์

สงูสุด พรอ้มกบัการคํานึงถงึผลประโยชน์ร่วมกบัผูม้สี่วนได้เสยีอื่น ๆ ซึง่นับเป็นปัจจยัพืน้ฐานสู่ความสําเรจ็ในการดําเนิน

ธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

ผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของกลุ่มบริษทัฯ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเป็นได้ทัง้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่ม 

บรษิทัฯ ซึง่อาจมผีลกระทบทีส่าํคญัต่อการดําเนินธุรกจิ ผลติภณัฑ ์บรกิาร ตลอดจนผลการดําเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง จากทัง้

กลุ่มธุรกจิพฒันาและบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์กลุ่มธุรกจิพฒันานิคมอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารสาธารณูปโภค

และพลงังาน และกลุ่มธุรกจิใหบ้รกิารดา้นดจิทิลั ทัง้น้ี กระบวนการระบุกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของกลุ่มบรษิทัฯ จะพจิารณา

และลําดบัความสาํคญัตามลกัษณะของความเกีย่วขอ้ง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ในกจิกรรมทางธุรกจิ ผลติภณัฑ ์

ผลการดาํเนินงาน และการบรกิารของกลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึอทิธพิลหรอืผลกระทบของแต่ละกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ต่ีอผล

กลยุทธห์รอืการตดัสนิใจการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ โดยไดจ้าํแนกกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีออกเป็น 8 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. พนกังาน  

2. ผูถ้อืหุน้/ นกัลงทุน  

3. ลกูคา้  

4. คู่คา้/ เจา้หน้ี  

5. ภาครฐัและหน่วยงานราชการ  

6. ชุมชน  

7. สถาบนัทางการเงนิ  

8. สือ่มวลชน  
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การบริหารจดัการผูมี้ส่วนได้เสีย 

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทําแนวทางการบริหารจดัการผู้มีส่วนได้เสียขึ้น เพื่อให้สามารถวางแผนงานเพื่อสร้างและพฒันา

ความสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้มสี่วนได้เสยีแต่ละฝ่ายได้อย่างเหมาะสม ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการ

บรหิารและฝ่ายจดัการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในการดาํเนินการบรหิารจดัการผูม้สีว่นไดเ้สยี  โดยมกีระบวนการ

และขัน้ตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การระบุและประเมินระดบัความสาํคญัของผูมี้ส่วนได้เสีย ตามระดบัของผลกระทบทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษัทฯ และระดับของอิทธิพลที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมทัง้ระบุ

ผูร้บัผดิชอบหลกัในการบรหิารจดัการ 

2. การวิเคราะหป์ระเดน็ของกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย ตามขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเปิดรบัฟังความคดิเหน็และขอ้กงัวลของผู้

มสี่วนได้ส่วนเสยี ผ่านกจิกรรมการมสี่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อ

วเิคราะหค์วามตอ้งการ ความคาดหวงั และขอ้กงัวล ของแต่ละกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมถงึการวเิคราะหค์วามเสีย่ง

และโอกาสในแต่ละกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อนําไปพฒันาแผนการบรหิารจดัการ 

Identify 

Analyze 

Manage 

• Stakeholder Identification 
• Stakeholder Prioritization 
• Add Key Representatives 

Review & Improve 

• Interest & Influence 
• Concern & Requirements 
• Risk & Opportunities 

• Action Planning 
• Stakeholder Engagement 
• Communication 
• Issue/Grievance Response 
• Initiatives  
• Corrective Action Plans 
• Action Close Out 

• Performance Reports 
• Improvement Plan 
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3. การบริหารจดัการ โดยครอบคลุมตัง้แต่การวางแผนพฒันาและแผนการมสี่วนร่วมกบักลุ่มผูม้สี่วนได้เสยี การ

ดาํเนินการการมสี่วนร่วมกบักลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีในแต่ละกลุ่มอย่างสรา้งสรรค ์รวมถงึมกีารสื่อสารดว้ยความเขา้ใจ

อย่างใกลช้ดิและสมํ่าเสมอกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง รวมถงึการดาํเนินการตอบสนองและ

แกไ้ขประเดน็ต่าง ๆ หรอืสรา้งแนวทางใหมเ่พื่อใหเ้กดิขอ้ยุตทิีย่อมรบัร่วมกนัทุกฝ่าย  

4. การทบทวนและพฒันา กลุ่มบรษิทัฯ จะทําการประเมนิผลการดําเนินงาน และรายงานผลการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่น

ไดเ้สยีในภาพรวม ซึง่ครอบคลุมถงึขอบเขตการดําเนินงาน ผลกระทบ สิง่ทีไ่ดร้บั รวมถงึประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการ

ปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีจากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ จะดาํเนินการปรบัปรุงการปฏบิตัิ

ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างต่อเน่ือง พรอ้มกบัพฒันาแผนปฏบิตัแิละตดิตามกระบวนการสรา้งความร่วมมอื เพื่อใหเ้ป็น

ปัจจุบนัและเท่าทนัสถานการณ์ 

นโยบายและแนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ ต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัในการดแูลและคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม โดยในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

ยงัไดค้าํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม 

1. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนักงาน  

กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนกัว่า พนกังานเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาไม่ว่าจะทาํงานอยู่ในสว่นใด และเป็นปัจจยัแห่งความสาํเรจ็

ของการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของกลุ่มบรษิัทฯ ที่จะให้การปฏบิตัิต่อ

พนกังานอย่างเป็นธรรม ทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพื่อให้

เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งัน้ี  

(1) ปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทัง้มีการจดัตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้

ความสาํคญัในดา้นการดแูลสวสัดกิารของพนกังาน 

(3) ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนักงาน และมี

สขุอนามยัในสถานทีท่าํงาน 

(4) การแต่งตัง้ โยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระทําดว้ยความสุจรติใจ และตัง้อยู่

บนพืน้ฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 
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(5) ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนักงาน โดยส่งเสรมิให้พนักงาน

ไดร้บัการอบรม สมัมนา ทัง้จากภายในและภายนอกบรษิทัฯ และใหโ้อกาสอย่างทัว่ถงึและสมํ่าเสมอ เพื่อ

พฒันาความสามารถของพนกังานใหเ้กดิศกัยภาพในการปฏบิตังิานอย่างมอือาชพี รวมตลอดจนจดัใหม้ี

การตัง้งบประมาณในฝึกอบรมประจาํปีในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่พนักงาน เพื่อใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาจน

มคีวามเชีย่วชาญ ความชาํนาญ และความสามารถในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(6) รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 

(7) ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั 

(8) พจิารณาใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนกังาน และเหมาะสม โดยพจิารณาทัง้จากความรูค้วามสามารถ 

คุณสมบตัขิองพนกังาน และความเหมาะสมตามผลการปฏบิตังิาน การวดัและประเมนิผลการปฏบิตังิาน

เป็นรายบุคคลตามเกณฑ ์Balanced Scorecard การสํารวจกบัตลาดแรงงานภายนอกทัง้ภายในธุรกจิ

เดยีวกนัและธุรกจิอื่น ๆ รวมถงึผลการดําเนินธุรกจิจากความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปีของกลุ่ม

บรษิทัฯ 

2. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น/ นักลงทนุ 

กลุ่มบรษิทัฯ ระลกึอยู่เสมอว่าผูถ้อืหุน้คอืเจา้ของกจิการ และกลุ่มบรษิทัฯ มหีน้าทีส่รา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน

ระยะยาว ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งัน้ี  

(1) ปฏบิตัิหน้าทีด่้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆ ตามหลกัการของวชิาชพี ด้วย

ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้

ถอืหุน้โดยรวม 

(2) นําเสนอรายงานสถานภาพของกลุ่มบรษิัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัช ีและ

รายงานอื่น ๆ โดยสมํ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

(3) แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตขององคก์ร ทัง้ในดา้นบวกและดา้น

ลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุผลเพยีงพอ 

(4) หา้มไม่ใหแ้สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มูลใด ๆ ของกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณะ หรือดําเนินการใด ๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักลุ่ม  

บรษิทัฯ 
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3. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลูกค้า  

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของลกูคา้ ซึง่บรษิทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งัน้ี 

(1) บรกิารลูกคา้ดว้ยความสุภาพ  มคีวามกระตอืรอืรน้ พรอ้มใหก้ารบรกิาร ต้อนรบัดว้ยความจรงิใจ เตม็ใจ 

ตัง้ใจ และใสใ่จ ดแูลผูร้บับรกิารดุจญาตสินิท บรกิารดว้ยความรวดเรว็ ถูกตอ้ง และน่าเชื่อถอื 

(2) รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่นําไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

(3) ให้ขอ้มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกบับรกิารทีก่ลุ่ม

บรษิทัฯ ใหก้บัลกูคา้ โดยไม่มกีารโฆษณาเกนิความเป็นจรงิทีเ่ป็นเหตุใหล้กูคา้เขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพ 

หรอืเงื่อนไขใด ๆ ของบรกิารของกลุ่มบรษิทัฯ 

(4) ให้คําแนะนําเกี่ยวกบัวธิกีารให้บรกิารของกลุ่มบรษิทัฯ ให้มปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์กบัลูกค้า

สงูสดุ 

4. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่ค้า/ เจ้าหน้ี  

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายใหพ้นักงานปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ/หรอื เจา้หน้ีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่เอารดั

เอาเปรียบคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รบั

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย หลกีเลี่ยงสถานการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจา

แกปั้ญหาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกจิ ซึง่บรษิทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งัน้ี 

(1) ไม่เรยีก หรอืรบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หน้ี 

(2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรบั หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย

รายละเอยีดต่อคู่คา้ และ/หรอื เจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

(3) ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่าง ๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ตอ้ง

รบีแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

(4) กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อเจ้าหน้ีเสมือนคู่ค้าที่มีความสําคัญยิ่ง ดังนัน้ จึงมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิให้

สอดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนัทัง้หลายตามสญัญาทีม่อียู่กบัเจา้หน้ี ตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิ อนั

จะทําให้เจ้าหน้ีเกดิความเสยีหาย และหากมเีหตุอนัจะทําใหไ้ม่สามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัในสญัญา 

บรษิทัฯ จะแจ้งเจา้หน้ีล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขคํ้าประกนั การ

บรหิารเงนิทุน และการผดินดัชาํระหน้ีร่วมกนั  
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(5) กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตังิานจดัซือ้จดัจา้ง ในการคดัเลอืกคู่คา้หรอืผูร้บัเหมา โดยมกีาร

ประเมนิแบ่งตามประเภทผู้จําหน่ายสนิค้าและผู้รบัจ้าง/รบัเหมาตามระเบยีบปฏบิตัิการประเมนิผู้ขาย  

โดยกําหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิเพื่อจดักลุ่มคู่คา้หรอืผูร้บัเหมา และนํามาใชใ้นการพจิารณาคดัเลอืก 

คู่คา้  

(6) กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายในการสนบัสนุนธุรกจิทอ้งถิน่ โดยจะจดัซือ้จดัจา้งจากผูร้บัเหมาหรอืผูจ้ดัจาํหน่าย

จากบรษิทัในทอ้งถิน่ทีม่คุีณภาพ 

5. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อภาครฐัและหน่วยงานราชการ  

กลุ่มบริษัทฯ กําหนดให้การทําธุรกรรมกบัหน่วยงานภาครฐัจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิที่

เกีย่วขอ้งในแต่ละทอ้งถิน่อย่างเคร่งครดั และตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ ทีอ่าจจงูใจใหพ้นกังานในหน่วยงานราชการมี

การดาํเนินการทีไ่ม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

6. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อชุมชน  

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะดาํเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยยดึมัน่การปฏบิตัิ

ตนเป็นพลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้น  พรอ้มทัง้มสีว่นร่วมในอนัทีจ่ะ

ส่งเสรมิและยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่รษิัทฯ ตัง้อยู่ใหม้คุีณภาพดขีึน้พรอ้มกบัการ

เตบิโตของกลุ่มบรษิทัฯ และมนีโยบายทีจ่ะสง่เสรมิการมสีว่นร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในสงัคม ชุมชน และบรเิวณ

ใกลเ้คยีง ทัง้ในดา้นการศกึษา การดแูลรกัษาความปลอดภยั และอื่น ๆ 

7. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อสถาบนัทางการเงิน  

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายทีป่ฏบิตัติามเงื่อนไขตามขอ้ตกลงและหน้าทีท่ีพ่งึมต่ีอสถาบนัการเงนิ รวมถงึยดึมัน่ในการ

บรหิารงานอย่างรดักุม โดยพจิารณาประเมนิความเสีย่งต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถบรรลุขอ้ผกูพนัทัง้หลายตามสญัญา

ทีม่อียู่กบัสถาบนัการเงนิ ตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิ 
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8. นโยบายและแนวปฏิบติัต่อส่ือมวลชน  

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยงั

สาธารณชนได ้อย่างถูกตอ้งและรวดเรว็ กลุ่มบรษิทัฯ ไดก้าํหนดแนวปฏบิตัดิงัน้ี  

(1) เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารต่อสือ่มวลชนอย่างเท่าเทยีมกนั โดยเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ชดัเจน และตรงประเดน็  

(2) สือ่สารขอ้มลูทีท่นัต่อเหตุการณ์  

(3) เปิดโอกาสใหส้ือ่มวลชนสามารถพบปะ พดูคุยกบัผูบ้รหิารระดบัสงู  

(4) อาํนวยความสะดวกแก่สือ่มวลชนทีม่าตดิต่อ  

(5) สร้างความสมัพนัธท์ีด่กีบัสื่อมวลชน เช่น จดัให้มกีารเยีย่มชมกจิการ เพื่อให้เขา้ใจและรบัทราบถงึการ

ดาํเนินธุรกจิทัง้หมดของกลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึไดร้บัขอ้มลูต่าง ๆ ทีถู่กตอ้ง 

 

 

                                                                                                  - จรพีร จารุกรสกุล - 

(นางสาวจรพีร จารุกรสกุล) 

ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มบรษิทัฯ 

23 กุมภาพนัธ ์2564 


