หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย (Roles of Stakeholdes)
บริ ษทั ฯ เคารพสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และกาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิไว้ในจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
เกิดความมัน่ ใจว่าสิ ทธิ ตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า พนักงาน-ผูบ้ ริ หาร
คู่คา้ -คู่แข่งทางการค้า-เจ้าหนี้ รวมถึงชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสังคมจะได้รับการดูแล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยัง
ได้เสริ มสร้างความร่ วมมือกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินกิจการต่อไป มีความมัน่ คง และตอบ
แทนผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย เพื่อสร้างความสาเร็ จในระยะยาว โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทางการปฏิบตั ิในเรื่ อง
ดังกล่าว ดังนี้
1.
ต่ อผู้ถือหุ้น : บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้นในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างโปร่ งใส มีระบบบัญชี และ
การเงิ นที่ มี ค วามเชื่ อถื อได้ สร้ า งความพึง พอใจสู งสุ ดให้ก ับผูถ้ ื อหุ ้นโดยคานึ งถึ งการเจริ ญเติ บ โตของ
บริ ษทั ฯ ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่ องโดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคน ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ ด้วยความบริ สุทธิ์
ใจและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ื อหุ ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่ดาเนิ นการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ไม่
แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
2.
ต่ อลูกค้ า : สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยการส่ งมอบบริ การที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า, มี
การเปิ ดเผยข้อมู ล ข่าวสารเกี่ ยวกับการบริ การอย่างครบถ้วนถู กต้อง ทันต่อเหตุ การณ์ และไม่บิดเบื อน
ข้อเท็จจริ ง , จัดให้มี ช่ องทางการสื่ อสารเพื่ อให้ลู ก ค้า ร้ องเรี ย นเกี่ ย วกับ คุ ณภาพการบริ ก าร ไม่ ก าหนด
เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า การปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่าง
โปร่ งใสและเท่าเทียมกัน และให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลู กค้าอย่างสม่าเสมอ
และไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ
3.
ต่ อพนักงาน : พัฒนาเสริ มสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี รวมทั้งการส่ งเสริ มการทางานเป็ น
ที ม เพื่อสร้ างความมัน่ ใจ และเป็ นขวัญกาลังใจให้แก่ พนักงานในการปฏิ บตั ิ งานกับบริ ษทั ฯ ด้วยความ
มัน่ คงในอาชีพโดยมีแนวปฏิบตั ิ คือ
 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน
 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
 การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความเสมอภาค
บริ สุทธิ์ ใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง การกระทาหรื อการ
ปฏิบตั ิของพนักงานนั้นๆ
 ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู ้และ
ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ

 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
 บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงาน
ของพนักงาน
 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั ญญาชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
 มีช่องทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรื่ องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบ วินยั และกฎหมายได้
 ส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาท หน้าที่เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่ น
กรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึง
 ส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางในการทางาน รวมถึงการแก้ไขปั ญหาของหน่วยงาน
และบริ ษทั ฯ โดยรวม
4.
ต่ อคู่ค้า คู่แข่ งทางการค้ า และเจ้ าหนี้ : คานึ งถึงความเสมอภาคและความซื่ อสัตย์ในการดาเนิ นธุ รกิ จ และ
ผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้ โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่ งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดี
ทางธุ รกิจในการแข่งขันทางธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ยึดถือกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
 คู่ค้า :ไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่คา้ โดยไม่สุจริ ต และปฏิ บตั ิตามสัญญา
ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้ง
ให้คู่คา้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
 คู่แข่ งทางการค้ า : ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
การได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วย
วิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทาง
เสื่ อมเสี ยโดยปราศจากข้อมูลความจริ ง
 เจ้ าหนี้ : ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่ งครัด รายงานฐานะทางการเงินของ
บริ ษทั ฯ แก่เจ้าหนี้ ดว้ ยความซื่ อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้ อย่างสม่ าเสมอและแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
5.
ต่ อชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อม : คานึ งถึ งความปลอดภัย ของสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุ ณภาพชี วิตประชาชน
รวมถึงให้ความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ อประโยชน์ต่อชนรุ่ นหลัง ตลอดจนส่ งเสริ ม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษทั ฯ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
 ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริ ษทั ฯ จะคานึ งถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสี ยหาย
ของสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้นอ้ ยที่สุด











ไม่กระทาการใดๆ ที่ส่งผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
ส่ งเสริ มการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่ วนรวมและชนรุ่ นหลัง
ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอันงดงาม และ/ หรื อ เป็ นการส่ งเสริ มอบายมุข
จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ในเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน
ดาเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุ งแก้ไข และแจ้งผลการดาเนินการให้ผรู ้ ้องทุกข์ทราบในเวลาอัน
ควร
ปลู กฝั งจิตสานึ กของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ให้เกิ ดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องและจริ งจัง
ปฏิ บตั ิและให้ความร่ วมมือ หรื อควบคุ มให้มีการปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กากับดูแล
ให้ความสนับสนุ นกิ จกรรมของชุ มชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดการพัฒนาสังคม ชุ มชน สิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม
อันเนื่ องมาจากการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ โดยให้ค วามร่ วมมื อ อย่า งเต็ ม ที่ ก ับ เจ้า หน้า ที่ ภาครั ฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
1.

2.

3.

บริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้อง
รับทราบ และปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อกาหนดที่มีอยูใ่ นคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อีกทั้งผูบ้ ริ หารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสาคัญในการส่ งเสริ มให้
พนักงานภายใต้การบังคับบัญชามีความรู ้ ความเข้าใจและปฏิ บตั ิ ตามคู่มือหลักการกากับดู แลกิ จการของ
บริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั ฯ จะไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรื อขัดกับหลักการกากับดู แลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิจ
หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานกระทาผิดหลักการกากับดูแลกิ จการตามที่กาหนดไว้ จะได้รับโทษ
ทางวินยั อย่างเคร่ งครัด และหากมีการกระทาที่เชื่ อได้ว่าทาผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของภาครัฐ บริ ษทั ฯ จะส่ งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่รัฐดาเนินการต่อไป หากพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ประสบ
ปั ญหาในการตัดสิ นใจหรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุ รกิจที่มิได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ผูบ้ ริ ห ารทุ ก ระดับ ในองค์ก รจะต้อ งดู แ ลรั บ ผิด ชอบ และถื อ เป็ นเรื่ อ งส าคัญ ที่ จ ะ
ดาเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือหลักการกากับดู แล
กิ จการของบริ ษทั ฯ อย่างจริ งจัง ผูท้ ี่กระทาผิดจริ ยธรรมที่กาหนดไว้จะได้รับโทษทางวินยั อย่างเคร่ งครัด
เพื่อให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็ นธรรมตามหลักการกากับดู แล
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กิจการ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน ข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู ้
มีส่วนได้เสี ยได้รับ ผลกระทบ หรื อ มีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่มจากการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อจากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับ
การกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึ งพฤติกรรมที่อาจส่ อถึ งการทุจริ ต การปฏิ บตั ิอย่างไม่เท่า
เทียมกัน หรื อการกระทาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ
ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องสาคัญ เช่น เป็ นเรื่ องที่กระทบต่อชื่ อเสี ยง ภาพลักษณ์ หรื อฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ
หรื อเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อ นโยบายของบริ ษทั ฯ หรื อเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง จะส่ งเรื่ องต่อไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดาเนิ นการหาข้อเท็จจริ ง ส่ วนกรณี ที่เป็ นคาถามทัว่ ไป เช่ น ราคาหุ ้น การ
จ่ายเงินปั นผล หรื อข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ ไม่ถือว่าเป็ นการร้องเรี ยน แต่จะส่ งเรื่ องให้กบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงเพื่อตอบกลับแก่ผสู ้ อบถาม
ทั้งนี้ ผูแ้ จ้งเบาะแสต้องระบุชื่อวิธีการติดต่อกลับ ไม่วา่ จะเป็ นทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรื อโทรสาร รวมทั้งชื่ อ
บุคคลหรื อเหตุการณ์ที่ร้องเรี ยน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อแสดงความบริ สุทธิ์ ใจ ไม่ได้มีเจตนาในการ
ให้ร้าย หรื อก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ ผูอ้ ื่ น หรื อต่อบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการตรวจสอบตาม
ขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทั้งดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูลการร้องเรี ยนเป็ นความลับ และบริ ษทั ฯ จะให้ความคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้ง
ร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม เช่ นไม่มีการเปลี่ ยนแปลงตาแหน่ ง งาน ลักษณะงาน สถานที่ ที่
ทางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อการกระทาอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรมแก่ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อ
ผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว

