หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญในสิทธิและการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของ
บริ ษัทโดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักเป็ นอย่างดีถงึ สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย และปฏิบตั ิตอ่ ผู้มสี ว่ นได้ เสียตามสิทธิ
เงื่อนไข ข้ อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ รับการดูแลและปฏิบตั ิด้วยดี ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น:

บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจให้ มีผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าและสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแ
ก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยคานึงถึงการเติบโตของ มูลค่าบริษัทในระยะยาว
ด้ วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง
รวมทังการด
้
าเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

พนักงาน:

บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้ แผนงานต่างๆ
ของบริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทาง ธุรกิจที่กาหนดไว้ ได้
บริ ษัทจึงปฏิบตั ติ อ่ พนักงานของบริ ษัทด้ วยความเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน

ผู้บริ หาร:

บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของผู้บริ หาร
ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ าน ต่างๆ
รวมทังควบคุ
้
มการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกรอบทิศทาง
และเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้ โดย คณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริ หารที่มีความเหมาะสม เป็ นธรรม
เพื่อเป็ นการตอบแทนและเป็ นแรง
จูงใจให้ ผ้ บู ริ หารมีความตังใจและทุ
้
ม่ เทให้ กบั การบริ หารงานบริ ษัท
จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้ ได้

หุ้นส่วนทางธุรกิจ:

บริ ษัทตระหนักเป็ นอย่างดีถงึ ความสาคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริ ษัท
ในการทีช่ ่วยสนับสนุนและผลักดันให้ การ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทสามารถเจริ ญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจที่กาหนดไว้ ได้
บริ ษัทจึงปฏิบตั ติ อ่ หุ้นส่วนทางธุรกิจ ของบริษัท
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ทเี่ ป็ นธรรมของทังสองฝ่
้
าย
และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลงทางการค้ าที่ตกลง ร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ลูกค้ า:

บริ ษัทเน้ นที่จะให้ บริ การตามคามัน่ สัญญาต่อลูกค้ า
โดยให้ ความสาคัญแก่ลกู ค้ าเป็ นอันดับแรกโดยสร้ างสัมพันธภาพที่ดี

กับลูกค้ าอย่างต่อเนื่องและสมา่ เสมอ
คูค่ ้ า:

บริ ษัทตระหนักเป็ นอย่างดีถงึ ความสาคัญของคูค่ ้ าของบริ ษัทในการช่วยสนับสนุนและ
ผลักดันให้ การดาเนินธุรกิจของ บริ ษัทเป็ นไปด้ วยความสะดวกราบรื่ น
บริ ษัทจึงปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าของบริษัทด้ วยความเป็ นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้ า
ที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

เจ้ าหนี ้:

บริ ษัทคานึงถึงการรักษาคามัน่ สัญญาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและหน้ าที่ที่พงึ มีตอ่ เจ้ าห
นี ้โดยเคร่งครัด ทังเจ้
้ าหนี ้ทางธุรกิจ เจ้ าหน้ าสถาบันการเงิน เป็ นต้ น นอกจากนี ้
บริ ษัทมีนโยบายในการเข้ าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของเจ้ าหนี ้ เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดกี บั เจ้ าหนี ้ อีกด้ วย

คูแ่ ข่ง:

บริ ษัทดาเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่เป็ นธรรม
โดยมุง่ เน้ นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางการค้ า
ด้ วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้ บริ การและไม่มีนโยบายที่จะทาาลาย
คูแ่ ข่งด้ วยการพูดพาดพึงกล่าวร้ าย หรื อดาเนินการใดๆ
ที่ไม่สจุ ริ ตที่เป็ นการทาาลายคูแ่ ข่งของบริษัท

สิง่ แวดล้ อม:

บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญด้ านสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ ด้ วย อาทิ
การให้ ความร่วมมือในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริม
การใช้ น ้าอย่างประหยัด และการส่งเสริ มการงดสูบบุหรี่ ในสถานประกอบการ เป็ นต้ น

ชุมชน/สังคม:

บริ ษัทคานึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้ างคุณภาพชีวิตทีด่ ีแก่คนในสังค
มและชุมชน รวมถึงส่งเสริ มและ
ปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมูพ่ นักงานทุกระดับ

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน บริ ษัทตระหนักเป็ นอย่างดีถงึ บทบาท
กากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง:

หน้ าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกากับดูแลที่มีตอ่ การ
ดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทจึงมีความตังใจและให้
้
ความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังกฎหมาย
้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านัน้ นอกจากนี ้ บริ ษัท
ยังมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทรับผิดชอบด้ านการสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎ

ระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังกฎหมายต่
้
างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท
และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามคูม่ อื การปฏิบตั ิ
งานและเป็ นไปตามมาตรฐานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาาทุกปี
บริ ษัทจึงได้ มีนโยบายทีจ่ ะสร้ างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันข้ างต้ น
เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีสว่ น ได้ เสียกลุม่ ต่างๆ
มีสว่ นช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้ างกาไรให้ กบั บริ ษัท
ถือเป็ นการสร้ างความสาเร็ จ ให้ กบั บริ ษัทในระยะยาว
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงสิทธิของแต่ละกลุม่ ที่มีสว่ นได้ เสียโดยปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดกฎหม
ายและ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้ อตกลงต่างๆ ที่ทาาขึ ้นระหว่างกัน
รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้
ผู้มีสว่ นได้ เสียมีสว่ นร่วมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ดาเนินการใดๆ
อันจะเป็ นการริ ดรอนสิทธิ หรื อส่งผลกระทบใน ด้ านลบกับกลุม่ ผู้มสี ว่ นได้ เสียต่างๆ

