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1. วัตถุประสงค์ 

บริษทั เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate  Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความส าคญัในการสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดยยดึหลกัการด าเนิน
ธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผู ้
ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนท่ีบริษทัประกอบกิจการอยู่ ลูกคา้ เจา้หน้ี คู่คา้ และหน่วยงานภาครัฐรวมถึงสังคมและ
ประเทศชาติ 

ทางบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อก าหนด
กฎหมาย หรือขอ้ก าหนดอ่ืนๆ รวมทั้งแนวปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบ
อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

2. นโยบาย 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการดว้ยความดูแลใส่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ขอ้
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื่อให้บริษทัน ามาใช้ เป็นส่วน
หน่ึงในการบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดงัน้ี 

1) การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม  
การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมยอ่มก่อให้เกิดความเช่ือมัน่กบัผูเ้ก่ียวขอ้งบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนิน

ธุรกิจดว้ยจรรยาบรรณท่ีดี ต่อคู่แข่งขนัเพื่อใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
(1) ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี

หลีกเล่ียงพฤติ- กรรม การเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กนั 

(2) ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ด้วยวิธีการท่ี ไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจา้งใหก้บัพนกังานของคู่แข่ง  

(3) ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

(4) ไม่สนับสนุนการด าเนินการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ใช้สินคา้และ
บริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง 
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2) การต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัมีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้าง

ความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก าหนดแนวทางฏิบติัตามรายละเอียดเร่ือง การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบขา้งด้วยความ

เคารพในคุณค่าของมนุษยแ์ละไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา บริษทัและบริษทัย่อยมีเจตนารมณ์ท่ี
จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฎิบติัดงัน้ี 

(1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเขา้ไปมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบงัคบัใช้แรงงาน ต่อตา้น
การใชแ้รงงานเด็ก เป็นตน้ 

(2) ส่งเสริมการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตนและกระตุน้ให้มีการ
ปฏิบติัตามหลกั- การสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

 

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่คว าม

ปลอดภยั สุขอนามยัในสถานท่ีท างาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัองคก์รและการพฒันาบุคลากร
เพื่อยกระดบัการท างานของพนกังานอย่างมืออาชีพ พฒันาระบบการท างานและสร้างนวตักรรมในองคก์ร 
โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  

(1) จดัให้มีเง่ือนไขในการจ้างงานท่ีเป็นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม
ศกัยภาพ 

(2) จดัให้มีการดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผ่อนประจ าปี 
การท างานล่วง- เวลาท่ีสมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นและสมควร เป็นตน้ 

(3) การแต่งตั้งโยกยา้ย การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานจะกระท าดว้ยความสุจริตใจ เสมอภาค
และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน  

(4) จดัให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของ
พนกังาน  



 

 

CMP-003 นโยบายและแนวปฏิบัติเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibilities: CSR) 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้:  25 กรกฎาคม 2565 Page 4 of 7 
 

แกไ้ขคร้ังท่ี :       02               

(5) พฒันาพนักงานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้
อยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

(6) ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  

(7) หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการท างาน
ของพนกังาน ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ 

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายท่ีเหมาะสม รักษา

ความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอยา่งไม่หยุดย ั้งท่ีจะเพิ่มประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้
อยา่งต่อเน่ือง และปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

(1) ส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ภายใต้
เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

(2)   พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่
ลูกคา้ 

(3)   ให้ขอ้มูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกคา้มี
ขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ 

(4)   รักษาความลบัของลูกคา้ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  

6) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ 

รวมถึงภาวะโลกร้อน ซ่ึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษยแ์ละระบบนิเวศน์ บริษทัจึงมีนโยบายไม่
กระท าการใดๆ ท่ีจะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) ใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยดัพลงังาน และพิจารณาน าทรัพยากรกลบัมา
ใชใ้หม่ 

(2) พฒันาสินคา้และบริการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความปลอดภยัในการใชง้าน 
(3) ใชเ้ทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตและบริการท่ีมีมาตรฐาน โดยค านึงถึงการลดปริมาณและการ

บ าบดัมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ 
(4) ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ  
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7) การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม  
บริษทัมีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิต  ช่วย

สร้างเศรษฐกิจและความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
(1) การสนบัสนุนการจา้งงานในชุมชน 

(2) แสวงหาโอกาสสนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรคส์ังคมและชุมชน 

(3) ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุก
ระดบั  

(4) ควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดย
หน่วยงานก ากบัดูแล  

8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนักดีว่าผู ้มีส่วนได้เสียมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ จึงให้

ความส าคญัในการดูแลและค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษทัจึงมี
นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพฒันานวตักรรมท่ี
สร้างความสมดุลระหวา่งมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัความเจริญเติบโต
ของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) วิเคราะห์กระบวนการท างานอย่างละเอียด เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบ
นวตักรรมทางธุรกิจ 

(2) สร้างโอกาสในการคิคคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กบั
การสร้างก าไรของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

(3) การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสและ
สังคม   
 

3. แนวทางปฏิบัติ 
1) การด าเนนิธุรกจิของบริษัท 

กระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษทัจะยึดถือตามความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวปฏิบัติขา้งตน้ ตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดซ้ือสินค้า/เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพส าหรับใช้ในการให้บริการตรวจสอบในราคาท่ี
เหมาะสม รวมถึงการคดัเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกบังาน และเพื่อให้เกิดการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หลีกเล่ียง
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พฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก ทางบริษทัจะเปรียบเทียบสินคา้/เคร่ืองมือและอุปกรณ์จากผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบ
หลายรายเพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบราคาและเพิ่มอ านาจการต่อรอง  

ส าหรับกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ บริษทัจะมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึง
ขั้นตอน สุดทา้ยก่อนท่ีจะส่งมอบงานให้แก่ลูกคา้ รวมถึงการให้ค  าแนะน าในการน าผลิตภณัฑ์และบริการของ
บริษทัไปใช้ให้เหมาะสมกับลกัษณะงาน ตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลงัการขาย เพื่อรับฟังปัญหา
ขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ แลว้น ามาปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ ท่ีหลากหลายให้สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิง่ขึ้น  

เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ บริษทัจึงมีนโยบาย
ส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี โดยการจดัอบรมพนกังาน
และเปิดโอกาสให้พนกังานไดเ้รียนรู้และไดป้ระสบการณ์ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและหลกัสูตรต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
2) การด าเนินธุรกจิท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษทัมีนโยบายการด าเนินธุรกิจไม่ใหมี้ผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยจะพิจารณาตรวจสอบ
การด าเนินการกิจกรรมใหม่หรือโครงการใหม่ไม่ใหมี้ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีบริษทัจะ
ทบทวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีด าเนินการอยูแ่ลว้อยา่งสม ่าเสมอวา่มีผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
หรือไม่  ถา้พบวา่มีผลกระทบหรือมีการร้องเรียนถึงการเกิดผลกระทบ บริษทัจะด าเนินการแกไ้ขโดยเร็ว 

3) กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  
บริษทัมีนโยบายท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม หรือเม่ือไดรั้บ

การร้องขอจากหน่วย งานต่าง ๆ ท่ีเม่ือบริษทัพิจารณาแลว้เป็นกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
และส่ิงแวดลอ้มโดยแทจ้ริง  
 

4) การป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทั ไดก้ าหนด

แนวทางในการประพฤติปฏิบติัท่ีเหมาะสมของ คณะกรรมการ  ฝ่ายบริหาร และพนกังาน   ในคู่มือการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนั้น  บริษทัไดค้  านึงถึงความเสียหาย
ท่ีจะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน่  จึงไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่โดยหา้มกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย กระท าการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอรัปชัน่ทุก
รูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางออ้มต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ไม่วา่ตนจะอยูใ่นฐานะผูรั้บ
หรือผูใ้ห ้ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินหรือท่ีไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัไดด้ าเนิน
ธุรกิจ หรือติดต่อดว้ย โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  



 

 

CMP-003 นโยบายและแนวปฏิบัติเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibilities: CSR) 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้:  25 กรกฎาคม 2565 Page 7 of 7 
 

แกไ้ขคร้ังท่ี :       02               

(1) สร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีซ่ือสัตยแ์ละยดึมัน่ในความเป็นธรรม 
(2) ไม่รับสินบนหรือติดสินบน แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีตนท าหนา้ท่ีรับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม 

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ในทางมิชอบ 
(3) บริษทัไม่มีนโยบายการจ่ายค่านายหนา้และค่าท่ีปรึกษาแก่บุคคลภายนอก ซ่ึงไดแ้จง้ต่อพนกังานทุกคนให้

รับทราบ และมีแนวทางในการติดตามประเมินผลโดยใหผู้ต้รวจสอบภายในเป็นผูติ้ดตามและรายงานตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าทุกไตรมาส  

(4) หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงอาจน ามาซ่ึงการทุจริตคอร์รัปชัน่ เช่น ไม่ถือหุน้ในบริษทัคู่แข่ง 
หลีกเล่ียงการใชข้อ้มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซ้ือหรือขายหุ้นของบริษทั หรือให้ขอ้มูลภายใน
แก่ผูอ่ื้น 

(5) มีความรับผิดชอบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป 

(6) จดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีรัดกุมมีประสิทธิภาพและมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภาย 
ในทุกปี ทั้ งน้ี บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายใน เพื่อ
ประเมินความเส่ียงและรายการท่ีผิดปกติ โดยจะน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 เดือน  

(7) หากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกับบริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้มควรแจ้งให้
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารทราบทนัที โดยบริษทัจะรักษาความลบัของผูแ้จง้หรือร้องเรียนการทุจริตเพื่อให้
ทุกคนในองค์กรไดรั้บทราบนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น บริษทัจะเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่าน
ช่องทางการส่ือสารของบริษทั เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ าปี (56 -1) และ
รายงานประจ าปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบายดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอทุกปี  

 

4. เอกสารท่ีเกีย่วข้อง 
4.1 คู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการด าเนินธุรกิจ -นโยบายการ

ร้องเรียน 
4.2 นโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

 

แก้ไขคร้ังท่ี รายละเอยีดที่แก้ไข วันท่ีอนุมัติใช้ 
00 เอกสารใหม่ 14 พ.ค. 61 
01 แกไ้ขช่ือบริษทัใหเ้ป็นปัจจุบนั 12 พ.ย. 64 
02 แกไ้ขช่ือบริษทัใหเ้ป็นปัจจุบนั 25 ก.ค. 65 

 




