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1. บทนำ 

บริษัท บลูบิค กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให

เติบโตอยางยั่งยืนภายใตความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) 

โดยมุ งเนนการประกอบกิจการดวยความดูแลเอาใจใสตอผู มีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทั้งนี้ บริษัทมีเจตนารมณในการดำเนินธุรกิจ

ของกลุมบริษัทฯ ใหเปนไปดวยความรับผิดชอบตอกลุมผูมีสวนไดเสีย โดยการกำหนดแนวทางการ

ดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : 

ESG) ซึ่งบริษัทหวังวาการดำเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอสังคม และแนวทางการดำเนินงานดาน

สิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม และเกิดความยั่งยืนในการ

ลงทุนระยะยาว พรอมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคูกันไป 

2. คําจํากัดความ 

บริษัท หรือ บลูบิค  บริษัท บลูบิค กรุป จำกัด (มหาชน) 

บริษัทยอย บริษัทที่ บลูบิค ถือหุนไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 50 

ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง หรือบริษัทที่ บลูบิค มีอำนาจควบคุม

ในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท

เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของบริษัทนั้น 

กลุมบริษัท หรือ  

กลุมบลูบิค 

บลูบิค และบริษัทยอย 

คณะกรรมการหรือ

กรรมการ 

คณะกรรมการ หรือกรรมการ รวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหทำ

หนาที่เย่ียงกรรมการของบลูบิค หรือบริษัทยอย  

พนักงาน พนักงานประจำ พนักงานสัญญาจาง ที่ปรึกษา รวมถึงบุคคลที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติงานเยี่ยงพนักงานที่อยูใตบังคับบัญชาของบลูบิค 

หรือบริษัทยอย ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน 
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ผูบริหาร ผูบริหารตั้งแตระดับผูอำนวยการ รวมถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติงานเย่ียงผูบริหารของบลูบิค หรือบริษัทยอย  

ผูมีสวนไดเสีย ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา เจาหนี้ ชุมชน สังคม และภาครัฐ 

คอรรัปชัน การเสนอให สัญญาวาจะให มอบให ใหคำมั่นวาจะให เรียกรอง หรือ

รับ ซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งไมเหมาะสม กับเจาหนาที่

ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที่ไมวาจะ

โดยทางตรงหรือทางออม เพื ่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวน 

การปฏิบัติหนาที่อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให

ไดมาหรือรักษาไว ซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแต

เปนกรณีที ่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคา ใหกระทำได 

ความขัดแยงทาง

ผลประโยชน  

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนของบริษัท 

กลาวคือ เปนสถานการณหรือการกระทำที่บุคคลมีผลประโยชนสวนตน

ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่บุคคล

นั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอผลประโยชนของบริษัท  

3. กรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบตอสังคม 

 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนกรอบในการปฏิบัติงานดานตางๆ ให

คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติดวยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเขาใจใน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมให

เกิดขึ้นในทุกระดับ พรอมใหการสนับสนุนตอชุมชนและสังคม โดยมุงเนนสงเสริมการพัฒนาที่สอดคลอง

กับความตองการของชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชนในระยะยาว ตาม

หลักการและแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ซึ่งแบงเปน 8 ดาน ครอบคลุมในหัวขอดังตอไปนี้ 
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 3.1 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

  บริษัทไดกำหนดแนวทางในการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียไวในคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ตั้งแตผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง 

ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม และภาครัฐ ทั้งยังสงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี หลีกเลี่ยงการ

ดำเนินการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการ

ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. การกำกับดูแลกิจการ: บริษัทมีความมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอยางถูกตอง ดวย

ความสุจริต เปนธรรม โปรงใส เปดเผยขอมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึง

ผลประโยชนและผลกระทบตอผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมถึงมีการ

แบงปนผลประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

 2. ความรับผิดชอบตอสังคม: บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจดานความรับผิดชอบตอ

สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใตหลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อใหเกิดความ

เปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเปน

แนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดำเนินงานทั้งทางดานเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม อัน

จะนำไปสูการพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอยางย่ังยืน 

 3. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ: บริษัทให

ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจที่เปนสากล โดยกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติตนใหอยูใน

กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และตองไมมีสวนรูเห็น ชวยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเปน

การละเมิด ฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 4.  การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา: บริษัทไม

สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา  ไมวาจะเปนทางดานลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการคา ความลับทางการคา และทรัพยสินปญญาดานอื่นที่กฎหมายกำหนด 

อาทิ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง เปนตน โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก
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ระดับในองคกรตองปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  และตองไมมีสวนรูเห็น 

ชวยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิด ฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

 5. การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ: บริษัทสงเสริมให 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับในองคกรใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ

เพียงพอ และเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงสื่อสาร ใหความรู สนับสนุนและสรางจิตสำนึกแกพนักงาน 

รวมถึงผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ในการบริหารการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 

 3.2 การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

  บริษัทมีนโยบายที่จะตอตานการทุจริตคอรรัปชัน โดยมุงเนนการดำเนินธุรกิจดวยความ

โปรงใส ยึดมั่นในความถูกตอง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหผูบริหารและ

พนักงานทุกระดับในองคกรปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ไมสนับสนุนใหมีการ

สรางความสำเร็จของงานดวยวิธีการทุจริต การสรางคานิยมที่ถูกตอง และเพิ่มความเชื่อมั่นตอผูมีสวน

ไดเสียทุกฝาย ซึ่งบริษัทจัดใหมีนโยบายและแนวทางในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ตลอดจนจัดให

มีมาตรการในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานวามีการคอรรัปชันเกิดขึ้นใน

บริษัท และมีกลไกในการใหความคุมครองและใหความเปนธรรมกับผูที่แจงเบาะแสหรือผูถูกรองเรียน 

รวมถึงมีบทลงโทษผูกระทำผิด ผูขมขูหรือคุกคาม หรือผูที่เพิกเฉยตอการกระทำผิดเปนการเฉพาะ 

เพื่อใหการตอตานการทุจริตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติตอผูที่มี

สวนเกี่ยวของไมวาจะเปน พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบขางดวยความเคารพในคุณคาของความเปน

มนุษย คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เทาเทียมกัน ไมละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไมเลือกปฏิบัติ

ไมวาจะเปนในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางรางกาย 

หรือสถานะทางสังคม รวมถึง จัดใหมีการดูแลไมใหธุรกิจของบริษัทเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางออม เชน การใชแรงงานเดก็ และการคุกคามทางเพศ เปนตน ดังนี้ 
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1. บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีอยางเทา

เทียมกัน 

2. บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะรองทุกขในเรื่องคับของใจ

เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งขอเสนอตางๆ จะไดรับการพิจารณาอยางจริงจัง และกำหนด

วิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการ

ทำงานรวมกัน 

3. บริษัทสนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตาม

รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

4. บริษัทรักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน เชน ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติ

การทำงาน ฯลฯ การเปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนตัวของพนักงานสู

สาธารณะจะทำไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากพนักงานผูนั ้น ทั้งนี้ การลวง

ละเมิดถือเปนความผิดทางวินัย เวนแตไดกระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตาม

กฎหมาย 

5. บริษัทไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต 

6. พนักงานทุกคนตองไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือคุกคามไมวาจะเปนทาง

วาจาหรือการกระทำตอผูอื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการ

ทางรางกายและจิตใจ 

 3.4 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

  บริษัทมีนโยบายที่จะใหพนักงานทุกคนอยูรวมกันภายใตสภาพแวดลอมการทำงานที่มี

ความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติตอพนักงานทุกระดับเสมือนพี่นอง ไมมีการเอารัด

เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนในดานการดูแลพนักงาน บริษัทมีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุก

ขั้นตอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแตการสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการ

อบรมใหพนักงานอยางตอเนื่อง มีการกำหนดผลตอบแทนอยางเปนธรรม และการจัดสวัสดิการอยาง

เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะกาวหนา มีการ
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เรียนรูในทุกระดับขององคกร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทำงานใหมีความเปนมืออาชีพบน

สภาพแวดลอมการทำงานที่เหมาะสม โดยนโยบายตางๆ ของบริษัทมีดังตอไปนี้ 

1. การจายคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน: บริษัทมีนโยบายการจาย

คาตอบแทนที่เปนธรรม รวมถึงสรางความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสกาวหนาในอาชีพอยางเปน

ธรรม และจัดใหมีสวัสดิการดานตางๆ สำหรับพนักงานของบริษัท ตามที ่กฎหมายกำหนด เชน 

ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เชน มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุใหแกพนักงาน 

รวมทั้งเงินชวยเหลือประเภทตางๆ เปนตน 

2. การพัฒนาความรูศักยภาพของพนักงาน และการฝกอบรม: บริษัทมีนโยบาย

สงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนใหพนักงานมีการพัฒนาความรูความสามารถศักยภาพ มี

ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเปนทีม โดยผานกระบวนการฝกอบรม การ

สัมมนาการดูงาน เพื่อใหพนักงานไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ บริษัทยังไดสนับสนุนการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล โดยเนน

กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหนาที่ของพนักงานใหชัดเจน การกำหนด

ผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพ่ิมสมรรถนะการทำงานของพนักงาน 

3. นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย: บริษัทกำหนดนโยบายที่สนับสนุนให

พนักงานปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี บริษัทมุงเนนการปองกัน

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเต็มความสามารถ และจะเสริมสรางใหพนักงานมีจิตสำนึกดานความ

ปลอดภัย อีกทั้งมีการใหความรูผานการฝกอบรมและสงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี (และไม

ทำการใดที่เปนผลรายตอสุขภาพอนามัยแกลูกคาหรือผูรับบริการ) รวมถึงดูแลสถานที่ทำงานใหถูก

สุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยูเสมอ 

3.5 ความรับผิดชอบตอลูกคาหรือผูใชบริการ และคูคา 

 บริษัทไดกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตอลูกคาหรือผูใชบริการ และคูคา ไวในคูมือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยบริษัทจะปฏิบัติตอลูกคาหรือผูใชบริการ และคูคา อยางเปนธรรม โดยไม
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เลือกปฏิบัติ และไมเปดเผยขอมูลของลูกคาที่ตนไดลวงรูมาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเปนขอมูลที่

ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไมเปดเผย และไมนำขอมูลดังกลาวมาใชเพื่อผลประโยชนของตนเองและผูที่

เกี่ยวของ นอกจากนี้ บริษัทมุงสรางความพึงพอใจและความมั่นในใหกับลูกคาหรือผูใชบริการ ภายใต

ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้ง รักษาคุณภาพที่ไดมาตรฐานสากล และยกระดับ

มาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

3.6 ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

 บริษัทใหความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรอบ ดวยตระหนักวาบริษัท

เปนสวนหนึ่งของสังคมที่รวมกาวเดินไปสูการพัฒนาชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมเพื่อความย่ังยืนสืบไป 

บริษัทจึงไดดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม อยางตอเนื่องควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจ

ภายใตความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทยังปลูกฝงจิตสำนึก

ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในบริษัท และพนักงานทุกระดับอยาง

ตอเนื่อง  โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญ และมีจิตสำนึกของการรับผิดชอบ

ตอสังคมและส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมชวยเหลือ

สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สงเสริมการดำเนินงานดานจิตอาสาที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง และปลูกจิตสำนึกดานความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอมใหกับพนักงานทุกระดับ 

3.7 การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 บริษัทจะสนับสนุนใหมีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองคกร และใน

ระดับความรวมมือระหวางองคกร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งตางๆ ดวยวิธีใหมๆ และยังอาจหมายถึงการ

เปล่ียนแปลงทางความคิด และการบริการ เพื่อเพิ่มมูลคาเปาหมายของนวัตกรรมคือการเปล่ียนแปลงใน

เชิงบวก เพื่อทำใหส่ิงตางๆ เกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น และกอใหเกิดประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้

เพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมสูงสุด 



  

หนาท่ี 8 
 

 การเผยแพรนวัตกรรมถือเปนความรับผิดชอบตอสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร

ใหกับกลุมผูมีสวนไดเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางออม โดยผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย 

เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลขาวสารของบริษัทเขาถึงกลุมผูมีสวนไดเสียของบริษัทไดอยางทั่วถึง 

โดยบริษัท  มีแนวทางการดำเนินงานดานสิ ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(Environmental, Social and Governance : ESG)  ในแตละดาน  ดังนี้ 

- ดานสิ่งแวดลอม : บริษัทสนับสนุนการลดการใชพลาสติก และการใชกระดาษให

เกิดประโยชนสูงสุด  

- ดานสังคม : บริษัทดำเนินการใหมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสนับสนุนความเปนอยู

ที่ดีของพนักงาน การเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดหวงโซอุปทานขององคกร  และ

การเพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยจัดใหมีการอบรมใหพนักงานอยางสม่ำเสมอ 

- ดานบรรษัทภิบาล : บริษัทจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมดาน ESG 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร และการดำเนินการเพื่อลดความเส่ียงในการทุจริต 

4. การรายงาน 

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ดังนั้น นอกจาก

การดำเนินงานตามกรอบแนวทางที ่กำหนดไวแลวนั ้น บริษัทจะดำเนินการจัดทำรายงานความ

รับผิดชอบตอสังคมที่ครอบคลุมการดำเนินงานดานธุรกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมของบริษัท รวมถึงจัด

ใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลเพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ จะกำกับดูแลใหกลุมบริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทางการความ

รับผิดชอบตอสังคม และแนวทางการดำเนินงานดานสิ ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(Environmental, Social and Governance : ESG)  ตามที่กำหนดตอไป 
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5. การทบทวน 

 บริษัทจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม อยางนอยป

ละ 1 คร้ัง 
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