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บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก ผู
ถือหุน ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ ชุมชน
สังคมและสิ่งแวดลอม เปนตน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม จะ
เปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่
เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้
ผูถือหุน

: บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะ
พัฒนากิจการใหเจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับ
การลงทุนของผูถือหุนและผูลงทุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผู
ถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม รวมทั้งบริษัทฯ จะนําเสนอ
รายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ
โดยสม่ําเสมอ และครบถวนตามความจริง โดยจะแจงให ผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมในอนาคต
ของบริษัทฯ ทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดมีขอมูลสนับสนุน และมี
เหตุผลอยางเพียงพอ และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่น โดยใชขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งยัง
ไม ไ ด เป ด เผยต อ สาธารณชน หรื อดํ า เนิน การใดๆ ในลั ก ษณะที่ อ าจก อ ให เกิ ด ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนกับองคกร

ลูกคา

: บริ ษัท ฯ ตระหนัก ถึง ความพึง พอใจของลู กค าเปน สํา คัญ จึง ได นํา มาตรฐาน ระบบคุณ ภาพ ISO
9001:2015 เขามาใชในองคกร โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพไววา “เราจะสรางความพึงพอใจให
ลูกคา ดวยสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นําหนา และการจัดการธุรกิจที่เปนเลิศ”

คูคา และ/หรือ
เจาหนี้

: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือ เจาหนี้ ดําเนินธุรกิจบน
พื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้อยางเสมอ
ภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน โดยจะไม
ดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคา และ/หรือ เจาหนี้ กรณีที่มีขอมูลวามีการดําเนินการที่ไมสุจริต
เกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้ เพื่อรวมกันแกปญหาอยางรวดเร็วและ
ยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้อยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตามได ตองรีบแจงใหคูคา และ/หรือ เจาหนี้ทราบเพื่อหา แนวทางแกไข
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คูแขง

: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิ บัติตอ คูแขง ทางการคา โดยตั้ งอยูบนพื้นฐานของกติกา การแขงขัน ที่
ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม
โดยจะปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา
ดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการ
คาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล

เจาหนี้

: บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง และเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด โปรงใส รายงานฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ แกเจาหนี้ดวยความซื่อสัตย ถูกตอง และตรงเวลาอยางสม่ําเสมอ และใน
กรณีที่จะไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจงและเจรจากับเจาหนี้เปนการลวงหนา เพื่อรวมกัน
หาแนวทางแกไขและปองกันมิใหเกิดความเสียหาย

พนักงาน

: บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษทั ฯ ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริมและ
ผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงาน
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะ
พัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด จัดใหมีสภาพแวดลอมใน
การทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ
และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหผลตอบแทนที่เปน
ธรรมตอพนักงาน การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ
กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
เป น เกณฑ ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน โดยให โ อกาสอย า งทั่ ว ถึ ง และ
สม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การ
งานของพนักงาน หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิใน
การรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด รับฟงขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค

ภาครัฐ

: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวของและเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม

: บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสว นรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
เหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสรางจิตสํานึกใน
เรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง คืน
กําไรสวนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล ใหความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดย
มุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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