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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ใหความสําคัญและคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของ ไมกระทําการ

ใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ในการ

สรางความม่ันคงอยางย่ังยืนของบริษัทฯ 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

(1) การกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย 

(1.1) บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปนแนว

ปฏิบัติตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน ผูบริหาร และ

กรรมการของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ สังคม ชุมชนและ

ส่ิงแวดลอม รวมถึงนโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเปนกลางทางการเมือง การส่ือสารทาง

การตลาด และการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน เปนตน 

(1.2) บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม นโยบายดานการรับผิดชอบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอม นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกลาว โดยกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีความม่ันใจในการดําเนินงานของ

บริษัทฯ  

(1.3) บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคล

ที่มีความเก่ียวของ ใหเปนไปตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2551 

(1.4) บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจายคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน                

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดที่ 6 (3) เร่ือง แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล) โดย

กําหนดใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน (KPI) เพื่อใชในการพิจารณาปรับขึ้นเงินดือนและการจายเงินรางวัลประจําป รวมทั้งมีการจัดต้ัง

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงาน เพื่อเปนการสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะจาย

สะสมเทากับที่พนักงานจาย ซึ่งมีอัตรา 3%, 5% และ 7% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจ

ของพนักงาน 

(1.5) บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยกําหนดแผนการอบรมประจําป 

(Training Roadmap) เปนการลวงหนาและเปดเผยตัวเลขจํานวนช่ัวโมงการฝกอบรมไวในรายงานดานความ

รับผิดชอบตอสังคมสูความย่ังยืนในรายงานประจําป รวมทั้งกําหนดใหการอบรมดานการกํากับดูแลกิจการ

เปนสวนหนึ่งของการปฐมนิเทศนพนักงานใหม 
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(2) การเปดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคมสูความย่ังยืน 

(2.1) บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (Corporate Social 

Responsibility Committee : CSR) เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ  แนวทางในการปฏิบัติเพื่อสะทอนถึง

แนวคิด CSR กับการดําเนินธุรกิจของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทุก

คนมีสวนรวมในการดําเนินงาน  

(2.2) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ 

(2.3) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรับของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด 

(2.4) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด 

(2.5) บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริมและปลูกฝง

ใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ  

(2.6) บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมสูความย่ังยืน (CSR) ไวในรายงานประจําป 
 

(3) การกําหนดนโยบายการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม รวมทั้งตระหนักวาการทุจริต จะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดจัดทํา “นโยบายการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน” ของผูมีสวนไดเสีย 

เปนลายลักษณอักษร ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี  เพื่อใหมีกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดมาตรการหรือชองทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ ดังตอไปนี้ 

(3.1) การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน  

พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไมผาน

ผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังแจงเบาะแสหรือ         

ขอรองเรียนตางๆ ไปยังชองทางดังนี้  

(ก) แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการทําทุจริตคอรรัปช่ัน  

• แจงผานคณะกรรมการตรวจสอบ  แจงมาท่ี 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ   

- เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 282 

- E-Mail Address : Audit_Com@dbp.co.th 

(ข)  แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการฝาฝนกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ 

• แจงผานคณะกรรมการจัดการ  แจงมาท่ี 

- ประธานเจาหนาที่บริหาร   

- เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 206  

- E-Mail Address : asanee@dbp.co.th 

หรือ กรรมการผูจัดการ  

- เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 204 

- E-Mail Address : satid@dbp.co.th 
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(ค) แจงขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับขอมูลการลงทุน และอื่นๆ 

• แจงผานชองทางสํานักงานเลขานุการบริษัท  

เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 307  

E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th 

(ง) กรณีที่พบประเด็นที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ อยางรายแรง ตองรายงานโดยเรงดวนมาท่ี
ประธานเจาหนาที่บริหาร  

(3.2) การดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

(ก)  การลงทะเบียนและสงเร่ือง 

ใหผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามขอ (3) สงขอมูลใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับ

ดูแล เพื่อลงทะเบียนรับเร่ืองรองเรียน และประสานงานตรวจสอบเร่ือง ดังนี้ 

(1) กรณีที่มีผลกระทบตอช่ือเสียงของบริษัทฯ อยางรายแรงใหดําเนินการโดยเรงดวน 

(2) กรณีอื่น ใหดําเนินการโดยเร็ว 

ลงบันทึกขอมูลจากผูรองเรียน ดังนี้ 

(1) ชื่อผูรองเรียน ยกเวนกรณีที่ไมไดระบุชื่อ 

(2) วันที่รองเรียน 

(3) ชื่อบุคคล หรือเหตุการณที่รองเรียน 

(4) ชื่อผูรับผิดชอบการตรวจสอบ 

(5) ขอมูลที่เก่ียวของอื่น ๆ 

 

(ข)  เม่ือลงทะเบียนรับเร่ืองรองเรียนแลว ใหกําหนดช้ันความลับตามเนื้อหาของเรื่อง  

และดําเนินการดังนี้ 

(1) สงเร่ืองใหกรรมการผูจัดการขึ้นไปไดรับทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการหาขอเท็จจริง โดย

สามารถมอบหมายใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล หรือ ต้ังคณะทํางาน

สอบสวนขอเท็จจริงเปนกรณีพิเศษ ก็ได  

(2) กรณีรองเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ กรรมการผูจัดการ ให

สงเร่ืองใหคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาดําเนินการโดยตรง ในการรับเร่ือง สืบหา

ขอมูล และตรวจสอบขอเท็จจริง ตามที่ไดรับแจง เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ และให

รวมกันพิจารณา และกําหนดบทลงโทษตามท่ีเห็นสมควร 

(3) กรณีพบประเด็นที่ตองรายงานโดยเรงดวน ใหประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณาตรวจสอบ

ขอเท็จจริง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยเรงดวน 

 

(ค) การรวบรวมขอเท็จจริง 

(1) ผูที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบเร่ืองรองเรียน มีอํานาจในการหาขอเท็จจริง และใหขอแนะนํา

ผูที่เก่ียวของใหมีการประพฤติ หรือ ปฏิบัติงานที่หมาะสมตอไป หากตองมีการลงโทษทางวินัย

ควรปรึกษากับฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อใหการลงโทษเปนไปตามระเบียบของบริษัทฯ   
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(2) กรณีผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบเร่ืองรองเรียนไมมีอํานาจเรียกพนักงานมาสอบถาม หรือ 

ลงโทษ ใหเสนอเร่ืองไปยังกรรมการผูจัดการขึ้นไป โดยสงขอเท็จจริง เพื่อใหพิจารณาส่ังการ

ลงโทษ ปรับเปล่ียนวิธีปฏิบัติ แลวแตกรณี 

(3) กรณีเปนเร่ืองรองเรียนจากผูไมระบุชื่อ และไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดเพียงพอ ใหผูที่

ไดรับมอบหมายในการตรวจสอบเร่ืองรองเรียนสงรายงานผลการตรวจสอบขอมูล และ

ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนน้ันไปท่ีกรรมการผูจัดการขึ้นไป  เพื่อขอแนวทางการ

ดําเนินการท่ีเหมาะสม หากกรรมการผูจัดการขึ้นไปเห็นวาไมสามารถดําเนินการตามขอ

รองเรียนได ใหปดเร่ืองและสงสําเนาใหสํานักงานตรวจสอบภายในฯ ทราบเพื่อปดเร่ืองใน

ทะเบียน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบตอไป 

(4) หากตรวจสอบขอเท็จจริงแลว พบวาผูถูกรองเรียนไมมีความผิด หรือ เปนเร่ืองที่เกิดจากความ

เขาใจผิด หรือ ไดใหขอแนะนําแกผูถูกรองเรียน หรือ ผูที่เก่ียวของใหมีการประพฤติหรือปฏิบัติ

ที่เหมาะสมแลว และไดพิจารณาเห็นวาควรใหปดเร่ืองโดยไมมีการลงโทษใดๆ ใหเสนอเรื่อง

ดังกลาวตอกรรมการผูจัดการขึ้นไป เพื่อขออนุมัติปดเร่ือง และสําเนาเร่ืองใหสํานักงาน

ตรวจสอบภายในฯ ทราบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบตอไป 

(ง) การสอบสวนขอเท็จจริง 

กรณีที่ผูตรวจสอบ หรือ คณะทํางาน และฝายทรัพยากรบุคคลเห็นวา จะตองมีการลงโทษทางวินัย 

ใหฝายทรัพยากรบุคคล เสนอเร่ืองตอกรรมการผูจัดการขึ้นไปเพื่อนําขอเท็จจริงมาพิจารณาขออนุมัติ

ลงโทษทางวินัย และปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่พบขอบกพรองในการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน

เพิ่มขึ้นตอไป 

(3.3) การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง  

(ก) ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามขอ (3.1) ขางตนไมตองเปดเผยช่ือแตอยางใด 

(ข) บริษัทฯ จะคุมครองไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริต รวมถึง

การท่ีพนักงานใหความรวมมือในการแจงเร่ือง การใหขอเท็จจริง และการรายงานการทุจริต แมวา

การกระทํานั้นจะทําใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยใหผูบังคับบัญชาทุกระดับส่ือสาร

ทําความเขาใจ กับพนักงานเพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(ค) ผูรับขอรองเรียน และผูมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง ตองเก็บขอมูลที่

เก่ียวของเปนความลับ จะเปดเผยเทาท่ีจําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู

รองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลท่ี

เก่ียวของ ไมวาจะเปนพนักงาน หรือบุคคลภายนอก 

(ง) หากการแจงเบาะแส ขอรองเรียน ใหถอยคํา หรือใหขอมูลใดๆ ที่พิสูจนไดวากระทําโดยเจตนาไม

สุจริต กรณีเปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัย แตหากเปนบุคคลภายนอกที่ทําให

บริษัทฯ ไดรับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ดวย 
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(3.4)  มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย  

ในกรณีที่พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับ

ฟงขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหา

มาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยาง

เหมาะสมตามเหตุและผลของเร่ืองเปนกรณีๆ ไป  

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ ดูแลการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และท่ีมิใชขอมูลทางการเงินตางๆ ตาม

ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ อยางถูกตองครบถวน 

ทันเวลา โปรงใส ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเช่ือถือ 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

(1) การเปดเผยขอมูล 
 

(1.1) บริษัทฯ มีนโยบายเร่ืองการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางถูกตอง ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการ

ตัดสินใจของนักลงทุน ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูใชขอมูลสามารถ

เขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

(1.2) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยเปาหมายหรือกลยุทธของบริษัทฯ ไวในรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(1.3) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 

56-2) ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(1.4) บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ

รายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(1.5) บริษัทฯ กําหนดใหจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  (Management Discussion and 

Analysis หรือ  MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินแตละไตรมาส และประจําปทั้งนี้เพื่อใหนักลงทุน

ไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานไดดีย่ิงขึ้น 

นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

(1.6) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยคาสอบบัญชีและคาใชจายอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป (แบบ 56-1) และในรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(1.7) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยจํานวน

คร้ังของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมาและความเห็นจากการ

ทําหนาที่ รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพในรายงานประจําป 

(1.8) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่สะทอนถึง

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน  รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ทั้งนี้รวมถึง

คาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอย (ถามี) 




