นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสียดังต่อไปนี ้
 ผูถ้ ือหุน
้
 ลูกค้า
 คู่คา้
 เจ้าหนี ้ และ ลูกหนี ้
 พนักงาน
 ชุมชนและท้องถิ่น
ผู้ถือหุ้น
1.

2.

3.

บริษัทมีหน้าที่ท่ีจะปกป้องและเคารพสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ ทุกประการ ซึ่งได้แก่สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอน
หุน้ สิทธิในการได้รบั ส่วนแบ่งกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวาระต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดรวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล รวมทัง้ กิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผู้
ถือหุน้
บริษัทมีหน้าที่ท่จี ะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ให้สิทธิในเรื่องต่างๆในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ได้แก่ สิทธิ ในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ื อหุ้นล่วงหน้า สิทธิ ในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ล่วงหน้า สิทธิ ใน การส่งคําถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็น และตัง้
คําถามต่อที่ประชุม เป็ นต้น
บริษัทจะต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือจํากัดสิทธิของผูถ้ ือหุน้

ลูกค้า
1.
2.

บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
บริษั ท มี ห น้าที่ ในการสร้างความพึ งพอใจสูงสุดให้กับ ลูกค้าของบริษัท ด้ว ยการรับผิ ด ชอบเอาใจใส่ และให้
ความสําคัญต่อปั ญหา และความต้องการของลูกค้าเป็ นอันดับแรก โดยให้ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิ
ตามมาตรการดังต่อไปนี ้
ก. ยึดมั่นในการนําเสนอและการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า
ข. ยึดถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างดีท่สี ดุ
ค. การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลกู ค้าที่จดั อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
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ง. ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ
เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นและความเป็ นธรรมให้แก่ลกู ค้า
จ. พร้อมที่จะตอบคําถามของลูกค้ารวมทัง้ ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คาํ แนะนํา และการ
ติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รบั แจ้งจากลูกค้า
คู่ค้า
1.
2.

บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั คู่คา้ ทุกราย
บริษัทมีหน้าที่ในการเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ ทุกรายนําเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผูบ้ ริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่คา้ จะต้องปฏิบตั ิตามมาตรการดังนี ้
ก. ต้องปฏิบตั ิงานต่อคู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และมีความเท่าเทียมกัน
ข. การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพืน้ ฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัททัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ค. ต้องรักษาความลับคู่คา้ โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใด ๆ จากคู่คา้ และรวมถึงห้ามเปิ ดเผย
ข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่คา้ รายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่ลกู ค้ารายอื่น ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม

เจ้าหนี้
1.
2.

บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี ้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริต ความเชื่อถือ และ
ความ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
บริษัทมีหน้าที่ีในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี ้
อย่างดีท่สี ดุ

พนักงาน
1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็ นธรรมและสามารถวัดผลได้ดว้ ย
วิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานโดยผลตอบแทนของ
พนักงาน รวมถึง รายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทํางานล่วงหน้าและการทํางานใน
วันหยุด โบนัสและค่าตอบแทน พิเศษประจําปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เป็ น
ต้น
2. บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒ นาบุค ลากรให้มีความรู ค้ วามสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัม มนา
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ เป็ นต้น
3. บริษัทปฏิบต
ั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทํางานของพนักงาน
การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทํางาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ เป็ นต้น
4. บริษัทคํานึงถึงสิทธิของพนักงานเป็ นสําคัญ และยึดถือปฏิบต
ั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยการเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี
และ สิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ กรณีท่ีพนักงานไม่ได้รบั ความ
เป็ นธรรม
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5.
6.
7.
8.
9.

บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตัง้ และเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทัง้
เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีสทิ ธิในการต่อรองเงื่อนไขในการจ้าง
บริษัทมีหน้าที่ดแู ลและจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอือ้ ต่อการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทเคารพและคํานึงถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดาํ เนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงาน
เด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่าํ กว่าที่กฎหมายกําหนด
บริษัทจะไม่เลือกปฏิบตั ิต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็ นทางเพศ ศาสนา เชือ้ ชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือก
ปฏิบตั ิ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตกลงกําหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตําแหน่งงาน โดยไม่ต่าํ กว่าหลักเกณฑ์
ตามที่กฎหมายกําหนด

ชุมชนและท้องถิน่
1. บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบต
ั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบตั ิต่อชุมชนท้องถิ่นที่
อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณโรงงานด้วยความเป็ นมิตร เช่น เด็ก สตรี ผูพ้ ิการ ผูส้ งู อายุ เป็ นต้น
2. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบต
ั ิต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิ ดโอกาสในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมการให้ความสนับสนุน และ
การพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็ นอยู่ท่ีดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม
ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็ นต้น
3. บริษัทมีหน้าที่ในการเปิ ดโอกาสให้ผอู้ ยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสได้รว่ มงานกับบริษัทตามความ
เหมาะสม และตามที่บริษัทพิจารณาอีกทัง้ มีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจําเป็ น และความ
เหมาะสม
4. บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือ กับภาครัฐและ
หน่วยงานต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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