
 

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริม                     

ผลการดําเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้ มีส่วนได้เสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง                  

ซึง่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ เจ้าหนี ้พนกังาน ชมุชนและสงัคม สิง่แวดล้อม และภาครัฐ  

 1) ผู้ถอืหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดใีห้กบั       

ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

 1. เคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของ และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม 

 2. ดําเนินงานตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้ ถือหุ้น        

อนัจะนําไปสูค่วามเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

 3. มีการพฒันากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ือง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม 

 4. รายงานสารสนเทศสาํคญัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้สารสนเทศท่ีรายงานตาม

รอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ์ ตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยไมก่ระทําการใด ๆท่ีมีลกัษณะ

เป็นการจํากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถงึสารสนเทศของบริษัท 

 5. จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงินในรายงานประจําปี 

 6. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการ

พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 7. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 8. เผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม        

ผู้ ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบและศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ 

 9. อํานวยความสะดวกในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดย วนั เวลา สถานท่ี และวิธีการ ไมเ่ป็นอปุสรรคในการเข้าร่วม

ประชมุของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถมาร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาร่วมประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนนแทน 

 10. ดําเนินการกับความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตมุีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ครบถ้วน 

 11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญ�ูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการ

แสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 2) ลูกค้า 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่ความพงึพอใจและความเช่ือมัน่ของลกูค้าเป็นกญุแจสาํคญั อนันําไปสูค่วามสาํเร็จ

ของบริษัทอยา่งยัง่ยืน โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

 1. ดําเนินธุรกิจด้านผลติ จําหนา่ยสนิค้า และบริการ ท่ีปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

 2. ดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่ พฒันาสินค้าและบริการ คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ิมคณุค่าให้แก่สินค้าและ

บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเน่ือง พร้อมกับการให้ข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการตดัสินใจโดยไม่ปิดบังหรือ

บิดเบือนข้อเท็จจริง 



 

 3. ดําเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื่อสตัย์ สจุริต เป็นธรรม และไมก่ระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมดิสทิธิของลกูค้า 

รักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า ไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

 4. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไมส่จุริตจากลกูค้าทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 5. ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบแจ้งลกูค้าเป็นการลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนั

หาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

 6. จดัให้มีช่องทางการสือ่สาร เพ่ือให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท และคําร้องเรียน พงึได้รับการเอาใจใสแ่ละ

ดําเนินการอยา่งเป็นธรรม 

 3) คู่ ค้า 
 คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความเสมอภาคและคาํนงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยกําหนดเป็นนโยบาย

และแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

 1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐาน             

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบตัิตอ่คูค้่าบนพืน้ฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมเสมอภาค 

และเคารพซึง่กนัและกนั 

 2. รักษาความลบัหรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า ไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเอง หรือผู้ เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

 3. สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีตอ่กนั แลกเปลีย่นความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพ่ิมคณุคา่ให้แก่สนิค้า

และบริการ เพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกนั 

 4. ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิได้ให้รีบเจรจากบัคูค้่าเป็น

การลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

 5. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลงทางการค้า 

 4) คู่แข่ง 
 คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมาย โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

 1. ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม โดยคํานงึถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและ

กฎหมายแขง่ขนัทางการค้าในประเทศตา่ง ๆ ท่ีบริษัทเข้าไปดาํเนินธุรกิจ 

 2. ไมทํ่าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า 

 5) เจ้าหนี ้
 คณะกรรมการบริษัทยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและมีวินยั เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบัเจ้าหนี ้ โดย

กําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

 1. ปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีท้กุกลุม่อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

 2. ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีตกลงกนัอยา่งเคร่งครัด 

 3. บริหารงานเพ่ือให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนีท่ี้ด ี

 4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา 

 5. ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเป็นการลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนั

หาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

 

 



 

 6) พนักงาน 
 คณะกรรมการบริษัทถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่และเป็นปัจจยัแหง่ความสาํเร็จของบริษัท โดยกําหนดเป็น

นโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

 1. ปฏิบตัิตอ่พนกังานโดยเคารพตอ่ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ และสทิธิขัน้พืน้ฐานในการทํางาน ตลอดจนไม่

เปิดเผยหรือสง่ผา่นข้อมลูหรือความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอกหรือผู้ไมเ่ก่ียวข้อง 

 2. ปฏิบตัิตอ่พนกังานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางานของบริษัท 

 3. สง่เสริมความเทา่เทียมกนัในการจ้างแรงงาน  ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมกี่ดกนัด้วยเหตทุางเพศ สผิีว เชือ้ชาต ิ

ศาสนา อาย ุความพิการ หรือสถานะอ่ืนใดท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 

 4. สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลีย่นความรู้ เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากร

อยา่งทัว่ถงึ สร้างความมัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแตล่ะคน 

 5. สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการกําหนดทิศทางการดาํเนินงานและการพฒันาบริษัท 

 6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้  ความสามารถ  หน้าท่ีความรับผิดชอบและ            

ผลการปฏิบตัิงาน 

 7. จดัให้มีสวสัดิการและสทิธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 

 8. เปิดโอกาสให้พนกังานมชี่องทางสือ่สาร เสนอแนะ และร้องทกุข์ เก่ียวกบัการทํางาน ซึง่ข้อเสนอตา่ง ๆ จะ

ได้รับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แกท่กุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการทํางานร่วมกนั 

 9. จดัหาสิง่อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นในการปฏิบตัิหน้าท่ี รวมทัง้จดัสภาพแวดล้อมการทํางาน โดยคํานงึถึง

หลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพ่ือเป็นการสง่เสริมและยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนกังาน 

 10. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุระดบั ในการดาํเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 7) ชุมชนและสังคม 
 คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสงัคม 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือธํารงรักษาไว้ซึ่งสงัคมและสว่นรวมท่ีดี โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ 

ดงันี ้

 1. ไมด่ําเนินธุรกิจท่ีทําให้สงัคมเสือ่มลง และไมล่ะเมิดสทิธิของบคุคลอ่ืนท่ีอยูร่่วมในชมุชนและสงัคม 

 2. ปลกูฝังจิตสาํนกึความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวมให้เกิดขึน้ในบริษัทและพนกังานทกุระดบั

อยา่งตอ่เน่ือง 

 3. กําหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อชุมชนและสังคม  อันเน่ืองมาจากการ

ดําเนินงานของบริษัท 

 4. สง่เสริมการอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 

 5. ร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ในการพฒันาชมุชน 

 6. ให้การสนบัสนนุในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ 

 7. สร้างรายได้และสง่เสริมเศรษฐกิจชมุชน โดยสนบัสนนุการจ้างงานและผลติภณัฑ์ชมุชน 

 8. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับชุมชนและสงัคม บนพืน้ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส     

เป็นธรรม 

 



 

 8) สิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม  โดยกําหนดเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

 1. ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิง่แวดล้อม โดยคาํนงึถึงผลกระทบตอ่

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งสมํา่เสมอ 

 2. สร้างวฒันธรรมองค์กรและสร้างจิตสาํนกึให้พนกังานทกุระดบั เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ

จดัการสิง่แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยนื 

 3. สง่เสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทกุคนในเร่ืองสิง่แวดล้อม 

 4. สง่เสริมระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ตัง้แตก่ารใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการบําบดัและฟืน้ฟ ู

การทดแทน การเฝา้ระวงัดแูลและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

 5. มีระบบคดัเลอืกคูค้่าในหว่งโซอ่ปุทานท่ีดําเนินธุรกิจเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

 6. สง่เสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

 9) ภาครัฐ 
 คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกฎระเบียบของภาครัฐ  โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทาง

ปฏิบตัิ ดงันี ้

 1. ศึกษาและทําความเข้าใจในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานและไม่ดําเนินการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อ

กฎหมาย 

 2. ดําเนินการอยา่งถกูต้อง เมื่อมีการติดตอ่ทําธุรกรรมกบัเจ้าหน้าท่ีหรือหนว่ยงานของรัฐ  

 3. สร้างสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทและภาครัฐ ในขอบเขตท่ีเหมาะสม 

 4. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจในแตล่ะประเทศหรือท้องถ่ิน 


