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นโยบายการมีสว่ นร่วมกับผู้มสี ่วนได้เสีย
บริษัท ซีพีแอล กรุป๊ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เชื่อว่าการสนับสนุนจากผูม้ ีสว่ นได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า ชุมชนท้องถิ่น
ผูถ้ ือหุน้ คู่คา้ และภาครัฐ มีความสาคัญต่อความยั่งยืนของธุรกิจของบริษัท นอกจากนีก้ ารมีส่วนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสียยังทาให้
บริษัท สามารถบรรลุมาตรฐานความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและชุมชนดังที่ได้กาหนดในวิสยั ทัศน์ “ตอบโจทย์ด้วย
นวัตกรรม เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ไลฟ์ สไตล์ด้านแฟชั่นและความปลอดภัย คุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อคุณ” ของบริษัท
ในการนี ้ บริษัท มีการสือ่ สารกับผูม้ ีสว่ นได้เสียในเชิงรุ กและจัดเตรียมช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสาหรับการมีสว่ น
ร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียดังกล่าว ทัง้ นี ้ นโยบายมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ซึง่ การมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียและความยึดมั่น
ในความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและชุมชนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสภายในองค์กร
1. ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายการมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียฉบับนีใ้ ช้บงั คับกับผูม้ ีสว่ นได้เสียภายนอก ซึง่ มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
กลุม่ บริษัท หรือได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัท รวมถึงผูท้ ี่อาจมีสว่ นได้เสียหรือมีอิทธิพลต่อการดาเนินงาน
ของกลุม่ บริษัท เช่น ลูกค้า ชุมชน ผูถ้ ือหุน้ คูค่ า้ ทางธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ เป็ นต้น
2. วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
- เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ของผูม้ ีสว่ นได้เสียภายนอก และความคาดหวังของบุคคล เหล่านัน้
- เพื่อให้ได้รบั และดารงไว้ซงึ่ ความไว้วางใจ และความเคารพนับถือจากผูม้ ีสว่ นได้เสีย
- เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียว่าจะได้รบั ผลลัพธ์ที่ดี
- เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ และการเข้าถึงการบริการของกลุม่ บริษัท
3. แนวทางการมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสีย
3.1 แนวทางการระบุและจัดลาดับความสาคัญของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
บริษัทกาหนดและระบุผมู้ ีสว่ นได้เสียภายนอกโดยการปรึกษาหารือกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผูท้ ี่อาจมี
ส่วนได้เสีย โดยการจัดลาดับความสาคัญของผูท้ ี่อาจมีสว่ นได้เสียจะพิจารณาจากผลกระทบที่บคุ คลเหล่านัน้ มีตอ่ การ
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ดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือผลกระทบที่บคุ คลเหล่านัน้ อาจได้รบั จากการดาเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทีม่ ีผลกระทบสูง
จะได้รบั การพิจารณาจัดลาดับความสาคัญเป็ นลาดับต้น และการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
3.2 แนวทางสาหรับวิธีการสร้างการมีสว่ นร่วม
บริษัทมีวิธีการสร้างการมีสว่ นร่วมที่แตกต่างกันไปตามลาดับความสาคัญของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่แตกต่างกัน โดยผูม้ ีสว่ นได้
เสียที่มีความสาคัญจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมร่วมกัน การให้คาปรึกษา การวิจยั เชิงลึก
และการสารวจความคิดเห็นที่เป็ นอิสระ นอกจากนี ้ บริษัท ยังมีชอ่ งทางการมีสว่ นร่วมอื่นๆ สาหรับผูท้ ี่มีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย เช่น การ
สือ่ สารทางโทรศัพท์ อีเมล์ จดหมายและสือ่ โซเชียลมีเดียต่างๆ
3.3 แนวทางสาหรับมาตรการในการเพิ่มศักยภาพการมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย
บริษัทเพิ่มศักยภาพของตนโดยการสร้างช่องทางในการแลกเปลี่ย นประสบการณ์ระหว่างพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสียจะถูกพัฒนาให้เป็ นระบบเพื่อให้
พนักงานสามารถเรียนรู จ้ ากกันและกันได้ผ่านข้อมูลเหล่านัน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพั นธ์กับผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ ในการนีบ้ ริษัทได้พฒ
ั นาเว็บไซต์เพื่อเป็ นช่องทางการสื่อสารของพนักงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และจัดให้มีการประชุม
ภายในขึน้ เป็ นระยะๆ เพื่อให้พนักงานแบ่งปั นประสบการณ์ให้กบั พนักงานของบริษัท
3.4 แนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งสาหรับการมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย
บริษัทยอมรับว่าอาจมีความเสีย่ งที่เกิดขึน้ จากการมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย เช่น ความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างกลุม่ ผู้
มีสว่ นได้เสีย ความรู ส้ กึ ถูกละเลยและไม่มีสว่ นร่วมในขัน้ ตอนการมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัท การเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียที่
ไม่ได้รบั แจ้งข้อมูล การเป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจในการเจรจาต่อรอง และการขาดความสมดุลระหว่างผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ออ่ นแอ
และผูม้ ีสว่ นได้เสียที่แข็งแกร่งเพื่อหลีกเลีย่ งความเสีย่ งดังกล่าว บริษัทฯ จะชีแ้ จงและแจ้งวัตถุประสงค์ของการทากิจ กรรมการมีสว่ น
ร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย ตลอดจนขอบเขตของผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั จากการทากิจกรรม เพื่อสร้างมุมมองที่สอดคล้องกันระหว่างผู้
มีสว่ นได้เสียและเพื่อมั่นใจว่าผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายมีสว่ นในการทากิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะชีแ้ จงประเด็นต่างๆ ที่ ผู้
มีสว่ นได้เสียสอบถามอย่างทันท่วงทีและสือ่ สารกับผูม้ ีสว่ นได้เสียจนกว่าปั ญหาเหล่านัน้ จะได้รบั การแก้ไข ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะทาการ
ตรวจสอบขัน้ ตอนการมีสว่ นร่วมอย่างสม่าเสมอ และจัดทาแผนพัฒนากระบวนการการมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย ตลอดจนการ
บริหารจัดการความเสีย่ งในเรือ่ งดังกล่าว
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3.5 แนวทางสาหรับการแจ้งผล
บริษัทจะสือ่ สารผลการมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียไปยังผูม้ ีสว่ นได้เสียผ่านรายงานการประชุมซึง่ จะเผยแพร่ตอ่ ประชาชน
หรือนาส่งผ่านทางอีเมล์ โดยบริษัท จะติดตามผลของเรือ่ งที่ได้รบั การแก้ไขอย่างสม่าเสมอและแจ้งให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทราบถึงความ
คืบหน้าผ่านการประชุมหรือจดหมาย
3.6 การเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงจะเผยแพร่ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทในรูปแบบที่มีผมู้ ีสว่ นได้
เสียสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้

-------------------------------------------นายสุวชั ชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการบริษัท
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