
 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (Roles of Stakeholdes)   
 บริษทัฯ เคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และก าหนดเป็นแนวปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ เพื่อให้
เกิดความมัน่ใจวา่สิทธิตามกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนกังาน-ผูบ้ริหาร 
คู่คา้-คู่แข่งทางการคา้-เจา้หน้ี รวมถึงชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสังคมจะไดรั้บการดูแล นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงั
ไดเ้สริมสร้างความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในกลุ่มต่างๆ เพื่อใหส้ามารถด าเนินกิจการต่อไป มีความมัน่คง และตอบ
แทนผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความส าเร็จในระยะยาว โดยบริษทัฯ มีแนวทางการปฏิบติัในเร่ือง
ดงักล่าว ดงัน้ี 
1. ต่อผู้ถือหุ้น : บริษทัฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบญัชีและ

การเงินท่ีมีความเช่ือถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผูถื้อหุ้นโดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของ   
บริษทัฯ ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ืองโดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคน ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิ
ใจและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งเต็ม
ความสามารถ ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ ไม่
แสวงหาประโยชน์ใหต้นเอง และไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก 

2. ต่อลูกค้า : สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้โดยการส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้, มี
การเปิดเผยขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัการบริการอย่างครบถ้วนถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง, จดัให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่อให้ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพการบริการ ไม่ก าหนด
เง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ การปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่ง
โปร่งใสและเท่าเทียมกนั และให้ความส าคญัในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ 
และไม่น าขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

3. ต่อพนักงาน : พฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้งการส่งเสริมการท างานเป็น
ทีม เพื่อสร้างความมัน่ใจ และเป็นขวญัก าลงัใจให้แก่พนักงานในการปฏิบติังานกบับริษทัฯ ด้วยความ
มัน่คงในอาชีพโดยมีแนวปฏิบติั คือ 

 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผดิชอบ และผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน 

 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างาน ใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของพนกังาน 
 การแต่งตั้ง การโยกยา้ย รวมทั้งการใหร้างวลั และการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาค

บริสุทธ์ิใจ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง การกระท าหรือการ
ปฏิบติัของพนกังานนั้นๆ  

 ปฏิบติัต่อพนกังานบนพื้นฐานแห่งความยติุธรรม และให้ความส าคญัต่อการพฒันาการถ่ายทอดความรู้และ
ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสกบัพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ  



 

 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 
 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  
 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน

ของพนกังาน 
 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัญญาชนและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์
 มีช่องทางใหพ้นกังานเขา้แจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางผดิระเบียบ วนิยั และกฎหมายได ้
 ส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท หนา้ท่ีเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีอยูใ่น

กรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึง 
 ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการท างาน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน

และบริษทัฯ โดยรวม  
4. ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ : ค  านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ และ

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ โดยปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดี
ทางธุรกิจในการแข่งขนัทางธุรกิจ บริษทัฯ ยดึถือกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

 คู่ค้า :ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการคา้กบัคู่คา้โดยไม่สุจริต และปฏิบติัตามสัญญา 
ขอ้ตกลง และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจง้
ใหคู้่คา้ทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัแห่งความสมเหตุสมผล 

 คู่แข่งทางการค้า : ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
การไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ย
วิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทาง
เส่ือมเสียโดยปราศจากขอ้มูลความจริง 

 เจ้าหนี้ : ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของ
บริษทัฯ แก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง และตรงเวลา ให้แก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอและแจง้ให้เจา้หน้ี
ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัในสัญญา เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

5. ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม : ค  านึงถึงความปลอดภยัของสังคม ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน 
รวมถึงให้ความส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั ตลอดจนส่งเสริม
การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยบริษทัฯ ก าหนดแนวทางปฏิบติั
ดงัน้ี  

 ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษทัฯ จะค านึงถึงทางเลือกท่ีมีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติของประชาชนใหน้อ้ยท่ีสุด 



 

 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
 ส่งเสริมการใชแ้ละการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่นหลงั 
 ไม่สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภยัต่อสังคม หรือศีลธรรมอนังดงาม และ/ หรือ เป็นการส่งเสริมอบายมุข 
 จดัใหมี้ระบบการร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อชุมชน 
 ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแกไ้ข และแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้้องทุกขท์ราบในเวลาอนั

ควร 
 ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่ง

ต่อเน่ืองและจริงจงั  
 ปฏิบติัและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ

กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 
 ให้ความสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม 

รวมทั้งการสนบัสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
 ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

1. บริษทัฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้ง
รับทราบ และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ก าหนดท่ีมีอยูใ่นคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทัฯ อีกทั้งผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัในการส่งเสริมให้
พนกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชามีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัตามคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

2. บริษทัฯ จะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีผิดกฎหมายหรือขดักบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 
หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานกระท าผิดหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามท่ีก าหนดไว ้จะไดรั้บโทษ
ทางวินยัอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระท าท่ีเช่ือไดว้่าท าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และขอ้บงัคบั
ของภาครัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐด าเนินการต่อไป หากพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ประสบ
ปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทัฯ 

3. บริษัทฯ ก าหนดให้ผูบ้ริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีจะ
ด าเนินการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือหลกัการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัฯ อย่างจริงจงั ผูท่ี้กระท าผิดจริยธรรมท่ีก าหนดไวจ้ะไดรั้บโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด 
เพื่อใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั และมีความเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแล



 

กิจการ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางรับแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวา่ผู ้
มีส่วนไดเ้สียไดรั้บ ผลกระทบ หรือ มีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติัของพนกังานของบริษทัฯ เก่ียวกบั
การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่า
เทียมกนั หรือการกระท าท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ 

4. ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองส าคญั เช่น เป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 
หรือเป็นการกระท าท่ีขดัต่อ นโยบายของบริษทัฯ หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสูง จะส่งเร่ืองต่อไปยงั
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อด าเนินการหาขอ้เท็จจริง ส่วนกรณีท่ีเป็นค าถามทัว่ไป เช่น ราคาหุ้น การ
จ่ายเงินปันผล หรือขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบับริษทัฯ ไม่ถือวา่เป็นการร้องเรียน แต่จะส่งเร่ืองใหก้บัหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบโดยตรงเพื่อตอบกลบัแก่ผูส้อบถาม  
ทั้งน้ี ผูแ้จง้เบาะแสตอ้งระบุช่ือวิธีการติดต่อกลบั ไม่วา่จะเป็นทางโทรศพัท ์อีเมล์ หรือโทรสาร รวมทั้งช่ือ
บุคคลหรือเหตุการณ์ท่ีร้องเรียน และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจ ไม่ไดมี้เจตนาในการ
ให้ร้าย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น หรือต่อบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบตาม
ขั้นตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งด าเนินการ
จดัเก็บขอ้มูลการร้องเรียนเป็นความลบั และบริษทัฯ จะให้ความคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้
ร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เช่นไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท่ี
ท างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูร้้องเรียนหรือ
ผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว  

 


