ผู้มส
ี ว่ นได้เสีย
จากพันธสัญญาของบริษัท “Creating A World In Harmony with Technology and Innovation : สร้างสรรค์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อโลกที่สมดุล ” ที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนใน
สังคม พร้อมกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ และ
ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียสาคัญในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเติบโตทาง
ธุรกิจไปด้วยกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้กาหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และใช้แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล AA 1000 Stakeholder Standard (AA1000SES) ในการสร้างความ
ผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจากทุกกลุ่ม (Inclusivity) การพิจารณาประเด็นที่มีความสาคัญ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัท (Materiality) และการบริหารจัดการประเด็นสาคัญดังกล่าวอย่างเป็นระบบและเปิดเผยอย่างโปร่งใส
(Responsiveness) บริษัทได้นาข้อมูลการดาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวัง รวมถึงสร้างมูลค่าและคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล
กระบวนการดาเนินงานกับผู้มสี ่วนได้เสีย (Disclosure 102-42)
1. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมีกระบวนการวิเคราะห์ผู้มสี ่วนได้เสีย และได้ดาเนินการทบทวนการระบุและจัดลาดับความสาคัญของผู้มีส่วนได้
เสียขององค์กรเป็นประจาทุกปี
 การระบุกลุ่มผู้มสี ่วนได้เสีย พิจารณาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท และจากผู้ที่มีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจได้ โดยแยกประเภทเป็นกลุ่มผู้มสี ่วนได้เสีย
ภายในบริษัทและกลุม่ ผู้มสี ่วนได้เสียภายนอกบริษัท

ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทจาแนกกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้รับจ้าง หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ชุมชน คู่แข่ง และภาคประชาสังคม
(Disclosure 102-40)
1

 การจัดลาดับความสาคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาความสาคัญจากระดับผลกระทบของบริษัทที่มีต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย และ ระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียที่มตี ่อบริษัท

2. การกาหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการดาเนินงาน
บริษัทกาหนดผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนวิธีการ
สารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และดาเนินการ
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ การประสานงานของคณะทางานด้านการพัฒ นาอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
3. การวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นสาคัญจากผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทนาความคาดหวัง ความต้องการ ข้อกังวลใจ และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทมาพิจารณาวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องและความสาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิจ ผลกระทบ ความเสี่ยง และ โอกาส
ตลอดจนความสอดคล้ องกั บนโยบายและเป้ าหมายของบริ ษั ท เพื่ อบ่ งชี้ ประเด็น ส าคั ญ ด้ านความยั่ งยืน ( Material
sustainability topics) ของบริษัท
4. การดาเนินงานเพื่อตอบสนอง
บริษัทพิจารณาดาเนินการตอบสนองประเด็นที่กลุ่มผู้มสี ่วนได้เสียให้ความสาคัญในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและสมดุล
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน

ลูกค้า

วิธีการดาเนินงาน
(Disclosure 102-43)
1. การประชุมพนักงานประจาปี
2. การสารวจความพึงพอใจ/ความผูกพันของ
พนักงานประจาปี
3. การประเมินผลการทางานประจาปี
4. การประชุมพนักงานทุกเดือน
5. การสื่อสารผ่านอีเมลและ social media
6. การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็ปไซต์
7. ช่องทางรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน

1. การประชุมกับลูกค้า
2. การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
3. การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
4. การจัดเยี่ยมชมกิจการ
5. การสื่อสารผ่านอีเมลและ social media
6. การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็ปไซต์
7. ช่องทางรับข้อร้องเรียน

ความต้องการและความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

การตอบสนองของบริษทั

 ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม
 ความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็น
ธรรม
 การปฏิบัติตอ่ พนักงานตามหลักสิทธิ
มนุษยชน
 ความปลอดภัยในการทางาน
 การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และ
ความสามารถ

 ปรับปรุงค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้ดีขึ้นและเหมาะสม
 กาหนด career path เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานได้มีการเติบโตในสาย
งานหรือข้ามสายงานได้
 ปรับปรุงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
 กาหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
 ปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียม ตามหลัก
สิทธิมนุษยชน
 จัดหาอุปกรณ์การทางานอย่าง
เพียงพอและสร้างสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัย
 กาหนดแผนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานแต่ละ
ตาแหน่ง
 จัดหลักสูตรอบรมที่ตรงตามความ
ต้องการและตอบสนองแผนธุรกิจ

 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
 คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
 การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 การปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ

 พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจของลูกค้าและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค
 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ผลิตอย่างต่อเนื่องให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพสูงอย่างเพียงพอ ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
 ปรับปรุงการบริการให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 รักษาความลับทางธุรกิจและข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า
 มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและ
ผลิตภัณฑ์ โดยดาเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการดาเนินงาน
(Disclosure 102-43)
1. การประชุมร่วมกับคู่ค้า
2. การสื่อสารผ่านอีเมลและ social media
3. การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็ปไซต์
4. ช่องทางรับข้อร้องเรียน

ความต้องการและความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)
 การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
 การพัฒนาความความสัมพันธ์หรือ
ความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน

พันธมิตรทางธุรกิจ

1. การประชุมร่วมกันกับพันธมิตร
2. การประชุมกรรมการในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
3. การสื่อสารผ่านอีเมลและ social media
4. การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็ปไซต์

 การปกป้องข้อมูลความลับทางธุรกิจ
 การดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์
เป็นธรรม และโปร่งใส
 การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
เงินกู้และหุ้นกู้
 การบริหารจัดการความเสีย่ งที่มี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับจ้าง

1. การประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง
2. การสื่อสารผ่านอีเมลและ social media
3. ช่องทางรับข้อร้องเรียน

 การปฏิบัติตอ่ ผู้รับจ้างตามหลักสิทธิ
มนุษยชน
 การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้

หน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรเอกชน

1. การประชุมร่วมกันในวาระต่าง ๆ
2. การร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่จดั ขึ้น
โดยภาครัฐ
3. การเข้าร่วมในคณะทางานต่าง ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ
4. การเยี่ยมชมกิจการ
5. การสื่อสารผ่านอีเมลและ social media
6. การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็ปไซต์
การเปิดเผยข้อมูลหรือรายงานตามที่
ต้องการ

 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
 การกากับดูแลกิจการที่ดี
 การบริหารจัดการผลกระทบทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท
 การเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร

คู่ค้า

4

การตอบสนองของบริษทั
 ดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
 ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
 จัดทาโครงการพัฒนาคู่ค้าเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของคู่ค้า
 พัฒนาความร่วมมือในการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมร่วมกัน
 รักษาความลับทางธุรกิจและข้อมูล
ของพันธมิตรทางธุรกิจ
 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 จัดทาสัญญาร่วมลงทุนที่โปร่งใสและ
เป็นธรรม
 ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้
และหุ้นกู้อย่างเคร่งครัด
 เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง
และครบถ้วน
 บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
โดยให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ
สังคม และ สิ่งแวดล้อม
 ปฏิบัติต่อผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียม ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน
 ดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
 ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิ
บาล
 เปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานทุกด้าน
อย่างโปร่งใส
 บริหารจัดการผลกระทบเชิงลบทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดขึ้น
น้อยที่สุด
 จัดทาข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กรที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น

วิธีการดาเนินงาน
(Disclosure 102-43)
1. การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
2. การนาเสนอข้อมูลเพือ่ การลงทุน
(Roadshow)
3. การประชุมชี้แจงนักลงทุนประจาไตรมาส
(Opportunity Day)
4. การสื่อสารผ่านอีเมลและ social media
5. การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็ปไซต์
6. การจัดทารายงานแบบ 56-1 One Report
และรายงานความยั่งยืน

ชุมชน

1. การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
2. social media
3. การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็ปไซต์
4. ช่องทางรับข้อร้องเรียน
5. การเยี่ยมชมกิจการ

คู่แข่ง

1. ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ภาคประชาสังคม

1.การสื่อสารผ่านอีเมลและ social media
2. การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็ปไซต์

ความต้องการและความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)
 การกากับดูแลกิจการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ
 ผลการดาเนินงานที่ดีและการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างมั่นคงและมีกาไร
 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ

การตอบสนองของบริษทั

 ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ
 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ
 เปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานทุกด้าน
อย่างโปร่งใส
 พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
 พัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางาน
 บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
โดยให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ
สังคม และ สิ่งแวดล้อม
 การส่งเสริมและสร้างอาชีพให้กับ
 ส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่น
สมาชิกในชุมชนรอบสถานประกอบการ  พัฒนาโครงการชุมชนสัมพันธ์ที่
 การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคม
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในด้าน
และสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินธุรกิจ
ต่างๆ
ของบริษัท
 บริหารจัดการผลกระทบเชิงลบทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดขึ้น
น้อยที่สุด
 การแข่งขันที่เป็นธรรมและเป็นไปตาม  ดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เป็นไป
กฎหมาย
ตามกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ
 การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
 พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อ
 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
 การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคม  ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
และสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินธุรกิจ
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ของบริษัท
 บริหารจัดการผลกระทบเชิงลบทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดขึ้น
น้อยที่สุด
 เปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานทุกด้าน
อย่างโปร่งใส
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