หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษ ัท ได้ต ระหนัก ถึ ง สิ ท ธิ แ ละความส าคัญ ของผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทั้ง ในส่ ว นของ ลู ก ค้า ,
พนักงาน, คู่คา้ , ผูถ้ ือหุ ้นหรื อ ผูล้ งทุน, เจ้าหนี้ , คู่แข่ง และให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อ
สิ่ ง แวดล้อมและสัง คม ชุ ม ชนที่ บ ริ ษ ทั ตั้ง อยู่ รวมทั้งสั งคม และภาครั ฐ โดยบริ ษทั ฯได้เพิ่ มแนว
ปฏิบตั ิที่ดี โดยการกาหนดนโยบายในเรื่ อง ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงาน นาซอฟแวร์ ที่ผิดกฎหมายมา
ใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน การส่ งเสริ มให้
พนักงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า เอาใจใส่ และปฏิบตั ิงานด้วยจิตสานึ กถึง
ความปลอดภัยและคานึ งถึ งสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั มีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(1) ลูกค้า ด้วยแนวคิดการยึดถื อลูกค้าเป็ นศูนย์กลางที่บริ ษ ทั พร้ อมให้บริ การตอบสนองความ
ต้องการอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คาแนะนา แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสิ นค้า
สร้ า งสรรค์บ ริ ก ารรู ป แบบใหม่ ๆ คิ ดค้น ทางเลื อกที่ หลากหลายแก่ ลู ก ค้า เพิ่ ม คุ ณค่ า ให้ก ับ
ผลิ ตภัณฑ์เหล็ก ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทาธุ รกิจเหล็ก ภายใต้ระบบการบริ หาร
จัดการ ที่รองรับความต้องการอย่างครบครัน ทั้งการผลิต เทคโนโลยีที่ทนั สมัย การตรวจสอบ
คุณภาพผลิ ตภัณฑ์ การจัดส่ งที่ รวดเร็ วตรงต่อเวลาสอดคล้องกับแผนการผลิ ตของลู กค้าเพื่อ
สร้างความมัน่ ใจและความสะดวกสบายแก่ลูกค้า
(2) พนักงาน เนื่ องจากศักยภาพของพนักงานเป็ นหนึ่ งในโครงสร้ างสาคัญสู งสุ ดที่ทาให้ทุก
ความคิดและทุกจินตนาการเป็ นจริ ง ดังนั้นบริ ษทั จึงมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคนของบริ ษทั ให้เป็ น
มืออาชี พ มีค่านิ ยมทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิ บตั ิที่มุ่งมัน่ สู่ ความสาเร็ จ น่ าเชื่ อถื อ และเป็ นที่ไว้วางใจ
พร้ อ มตอบสนองทุ ก ความต้อ งการ ขณะเดี ย วกัน บริ ษ ัท ยัง เน้น สร้ า งพนัก งานให้ มี ค วามรู ้
ประสบการณ์ มีความเชี่ ยวชาญพร้ อมให้คาปรึ กษา และเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ด้วยการ
จัดการอบรมและพัฒนาฝี มืออย่างสม่าเสมอ
(3) คู่คา้ บริ ษทั มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อคู่คา้ รวมทั้งปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรื อข้อตกลงระหว่างกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะพัฒนาและรักษา
สัมพันธภาพให้ยงั่ ยืนบนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน
(4) ผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะขยายการเติบโตของธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืนจนสามารถก้าวขึ้น
เป็ นบริ ษทั ชั้นนาในอุตสาหกรรมเหล็ก ถึ งแม้ในปี ที่ผา่ นมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิ จจากปั จจัย

หลายอย่างก็ตาม ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้ างความมัน่ ใจและมูลค่าเพิ่มให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นในระยะยาว รวมถึ ง
การจัดให้มีช่องทางให้ผถู ้ ือหุ ้น/ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ติดต่อ/ ร้องเรี ยน ต่อกรรมการอิสระ และยังได้
กาหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้ องเรี ยนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่านเลขานุ การบริ ษทั
โดยนาเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็ นรายไตร
มาส
(5) เจ้าหนี้ บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขของการกูย้ ืมเงิ นตามข้อตกลง และให้ขอ้ มูลทางการเงิ นที่
ถูกต้องรวมทั้งมีการจ่ายชาระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง
(6) คู่แข่ง บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ เป็ นธรรมและไม่ทาลายชื่ อเสี ยงหรื อ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายโดยไม่ชอบต่อคู่แข่ง
(7) ชุมชนและสังคม คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและรั บผิดชอบต่อ
สังคม ควบคู่ไปกับการดาเนิ นธุ รกิ จ ด้วยสานึ กดีว่าธุ รกิ จ จะดารงอยู่ได้ ต้องมีพ้ืนฐานมาจาก
สังคมและสิ่ งแวดล้อมที่เจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง จึงผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนา
และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในด้านการผลิต สภาพแวดล้อมในการทางาน สถานที่ทางานและ
ชุมชนรอบข้าง การดูแลความปลอดภัย การคานึ งถึงสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตของพนักงาน
รวมทั้งการสร้างกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม
(8) ภาครัฐ บริ ษทั บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้อกาหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่าง
เคร่ งครัด พร้ อมทั้งให้ความร่ วมมือในด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จของ
กิจการ และการร่ วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานของภาครัฐจัด

