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แนวทางการสรา้งความผกูพนักบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่การด าเนนิธรุกจิเพือ่ใหส้อดคลอ้งตอ่ความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยเคารพสทิธแิละปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเป็นธรรม รับฟังความคดิเห็น 
สรา้งความเขา้ใจและความเชือ่มัน่ เพือ่ใหก้ารด าเนนิธรุกจิเป็นไปอยา่งยัง่ยนื และรักษาความสมัพันธอ์นัดี
กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ผา่นการด าเนนินโยบายการสรา้งความผกูพันกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholder 
Engagement Policy) โดยมวีัตถปุระสงค ์ดังนี ้

1. เป็นแนวทางและชอ่งทางการสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมถงึการแลกเปลีย่นขอ้มลู
ขอ้คดิเห็น อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. รับฟังความคดิเห็น ขอ้หว่งกงัวล และทัศนคตขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเหมาะสม 

3. น าขอ้มลูทีไ่ดม้าพัฒนาหรอืปรับปรงุกระบวนการท างานตา่งๆ ของบรษัิท 
 

กลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท  

1 ลกุคา้ บคุคล กลุม่บคุคล หรอืองคก์ร ทีซ่ ือ้สนิคา้และบรกิารของบรษัิทไปใชใ้น

ชวีติประจ าวนั หรอืเพือ่น าไปใชอ้ านวยความสะดวกในการด าเนนิธรุกจิ 

2 
พนักงาน พนักงานของกลุม่ทรูทกุคนทีป่ฏบิตัหินา้ทีภ่ายใตส้ญัญาจา้งงานในทกุ

ต าแหน่ง 

3 
พันธมติรทางธรุกจิ

และคูค่า้ 
บคุคล กลุม่บคุคล หรอืองคก์ร ทีจั่ดหาวตัถดุบิ สนิคา้ คอนเทน้ต ์และ

บรกิารตา่งๆ ใหแ้กบ่รษัิท ไปจนถงึการกระจายสนิคา้ไปยังชอ่งทางตา่งๆ 

ใหแ้กบ่รษัิท และชว่ยจัดจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารของบรษัิท ใหแ้กล่กูคา้

โดยตรง 

4 
ผูถ้อืหุน้ และเจา้หนี้ บคุคล หรอืองคก์รทีม่าร่วมลงทนุกับบรษัิท ไม่วา่จะเป็นการลงทนุดว้ย

สนิทรัพย ์หรอือสงัหารมิทรัพย ์หรอืสถาบนัทีม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งตอ่บรษัิทให ้

จา่ยช าระหนี ้ทีเ่กดิจากการกูม้าลงทนุในการด าเนนิธรุกจิ 

5 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ สว่นราชการตา่งๆ หมายรวมถงึรัฐวสิาหกจิ ทีม่หีนา้ทีใ่น

การออกกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดตา่งๆ ไปจนถงึการก ากับดแูลการด าเนนิ

ธรุกจิของบรษัิท 

6 
ชมุชนและสงัคม ชมุชน กลุม่บคุคล ทีไ่ดรั้บผลประโยชน ์หรอือาจไดรั้บผลกระทบจากการ

ด าเนนิธรุกจิ 

 

 บรษัิทฯ ก าหนดแนวปฏบิตัใินการสรา้งความผกูพันกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี ตามแนวทางสากล AA1000 

Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) ภายใตห้ลักส าคัญ 3 ประการ ไดแ้ก ่1.การประเมนิ

ประเด็นส าคญั (Materiality) 2.การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Inclusivity) 3.การตอบสนองตอ่ความ

คาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Responsiveness) และ มาตรฐานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม ISO26000 

ภายใตห้ลักการ 7 ประการ ไดแ้ก ่  1. การก ากบัดแูลองคก์ร (Organizational Governance) 2. สทิธิ

มนุษยชน (Human Rights) 3. การปฏบิตัดิา้นแรงงาน (Labor Practices) 4. สิง่แวดลอ้ม (The 

Environment) 5. การปฏบิตัดิ าเนนิงานอยา่งเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 6. ประเด็นดา้น

ผูบ้รโิภค (Consumer Issues) 7. การมสีว่นรว่มและพัฒนาชมุชน (Community Involvement and 

Development) 
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บรษัิทฯ ประเมนิผูม้สีว่นไดเ้สยี 6 กลุม่ โดยใชต้ารางประเมนิผูม้สีว่นไดเ้สยีแบบเมทรกิซ ์4x4 

 

 

         โดยไดก้ าหนดแนวทางการชีบ้ง่และจัดล าดับความส าคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยี การจัดท าแผนการมี

สว่นรว่มการพัฒนาศักยภาพของผูม้สีว่นไดเ้สยีตามความเหมาะสม และการตดิตามและรายงานผล เพือ่

การน าไปปฏบิตัอิยา่งสอดคลอ้ง เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้องคก์ร 

 

แนวทางการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 1. นโยบายการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี: 

กลุม่ทรดู าเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใสและเป็นไปตามจรรยาบรรณธรุกจิ มุง่มัน่ทีจ่ะสง่เสรมิหลักการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่แีละการพัฒนาธรุกจิอยา่งยัง่ยนืตลอดจนความรับผดิชอบตอ่สงัคม โดยค านงึถงึผูม้สีว่นได ้
เสยีทกุกลุม่ บรษัิท เคารพสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่และปฏบิตัดิว้ยความเป็นธรรม โดยรับฟังความ
ตอ้งการและขอ้กงัวลของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และท างานรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีเพือ่สรา้งความไวว้างใจ
ความเขา้ใจและความรว่มมอืในประเด็นทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีสนใจ ครอบคลมุประเด็นดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม 

2.วตัถปุระสงคข์องแนวทางการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

• เพือ่ระบชุอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษัิท 

• เพือ่รับความคดิเห็นและขอ้กงัวลจากผูม้สีว่นไดเ้สยี 

• เพือ่อ านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นความคดิเห็นและขอ้มลูกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

• เพือ่ก าหนดขัน้ตอนในการปรับปรงุการด าเนนิงานของ บรษัิท 

• เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดต้อบสนองตอ่ความกงัวลและความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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3.ขอบเขต 

กลุม่ทร ูแบง่ผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็น 6 กลุม่ ดังนี ้

1. ลกูคา้  

2. พนักงาน 

3. พันธมติรทางธรุกจิและคูค่า้ 

4. ผูถ้อืหุน้ และเจา้หนี ้

5. หน่วยงานของรัฐ 

6. ชมุชนและสงัคม 

4.บทบาทและความรับผดิชอบ 

โดยคณะกรรมการการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืของทรคูอรป์อเรชัน่ ส านักงานยทุธศาสตรแ์ละการพัฒนาที่
ยัง่ยนืและหน่วยธรุกจิทีม่กีารตดิตอ่กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

5.การระบผุูม้สีว่นไดเ้สยี 

ทรคูอรป์อเรชัน่ ระบผุูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตามปัจจัย 5 ขอ้ ตอ่ไปนี ้

• บคุคลหรอืองคก์รที ่ทร ูคอรป์อเรชัน่ มภีาระผกูพันทางกฎหมาย เชน่ ขอ้ตกลงตามสญัญา 

• บคุคลหรอืองคก์รทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการด าเนนิงานของทร ู

• บคุคลหรอืองคก์รทีพ่ ึง่พาผลติภัณฑบ์รกิารหรอืกจิกรรมอืน่ ๆ ของทร ู

• บคุคลหรอืองคก์รทีท่ าธรุกรรมทางการเงนิกบัทร ู

• บคุคลหรอืองคก์รทีใ่หค้วามคดิเห็นวเิคราะหห์รอืประเมนิผลการด าเนนิงานของทร ู

6.การจัดหมวดหมูแ่ละการจัดล าดับความส าคัญของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

หมวดหมูข่องผูม้สีว่นไดเ้สยีไดรั้บการจัดล าดับความส าคญั ตามระดบัของผลกระทบทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยี
ไดรั้บจากการด าเนนิงานของทร ูและระดับของอทิธพิลทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีมตีอ่การด าเนนิงานของทร ู

7.การระบแุละการจัดล าดบัความส าคัญของปัญหา 

ประเมนิประเด็นปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพันธร์ะหวา่ง บรษัิท และผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นประจ าทกุปี
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เป็นปัญหาทีเ่ป็นสาระส าคญัและเป็นปัจจบุนั 

 8.แผนพัฒนาและการมสีว่นรว่มกับชมุชน 

แผนการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดรั้บการพัฒนาบนพืน้ฐานของผลการจัดล าดับความส าคญัของ
กลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีและประเด็นปัญหา กอ่นการจัดกจิกรรมการมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี ทรจูะประเมนิ
ความสามารถของผูม้สีว่นไดเ้สยี (เชน่ ความเขา้ใจในหวัขอ้ของการมสีว่นรว่ม) หากตอ้งการการ
เสรมิสรา้งศักยภาพ ทรจูะด าเนนิการเสรมิสรา้งศกัยภาพ (เชน่ การฝึกอบรม การประชมุเชงิปฏบิตักิาร) 
เพือ่ชว่ยใหม้ัน่ใจวา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบัปัญหาการมสีว่นรว่มเป็นอยา่งด ี กจิกรรมการมสีว่น
รว่มสามารถท าไดต้ัง้แตก่ารสือ่สารผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ไปจนถงึการโตต้อบแบบสองทาง (การประชมุการ
สมัมนา การรับฟังสาธารณะการส ารวจ) และโครงการความรว่มมอื 

9.การตรวจสอบ การรายงาน และการสือ่สาร 

รายงานแผนและกจิกรรมการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นรายไตรมาส และสือ่สารผลลัพธข์อง
การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีตอ่สาธารณะในรปูแบบรายงานหรอืเว็ปไซดข์องบรษัิทฯ 

http://www3.truecorp.co.th/new/sustain?ln=th : ขา่วสารดา้นความยัง่ยนื 

http://www3.truecorp.co.th/new/sustain?ln=th
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10.การลดความเสีย่ง 

เพือ่ป้องกนัและลดความเสีย่ง ทรมูกีารตดิตามและประเมนิความเสีย่งของผูม้สีว่นไดเ้สยี และพัฒนา
แผนการบรรเทาผลกระทบ เพือ่แกไ้ขผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตามความจ าเป็น 

  

ภาคผนวก: แนวทางการมสีว่นรว่มของสงัคมและชมุชน 

ในการด าเนนิโครงการการมสีว่นรว่มของชมุชน ผูท้ีรั่บผดิชอบควรเขา้ใจพลวตัและความสมัพันธ์
ระหวา่งบรษัิทและสงัคมในวงกวา้ง บรษัิทและผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่ฉพาะเจาะจง ผูม้สีว่นไดเ้สยี และ
สงัคม มแีนวทางดังตอ่ไปนี:้  

          1. โครงการพัฒนาสงัคม 

               ก. พืน้ทีมุ่ง่เนน้ของทร ูส าหรับโครงการพัฒนาสงัคม  

          2. โครงการพัฒนาชมุชน 

               ก. การจดัการและกรอบการพัฒนาชมุชน 

               ข. ตัง้ขอบเขตโครงการ 

               ค. ประเมนิผลกระทบ 

               ง. จัดล าดับความส าคญัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

               จ. ก าหนดเครือ่งมอืในการประเมนิชมุชน 

               ฉ. การประเมนิความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

               ช. ตดิตามและตรวจสอบกระบวนการ 

 

 

11.ชอ่งทางในการตดิตอ่สือ่สาร 

ชอ่งทางทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถตดิตอ่สือ่สารกับทร ู ในเรือ่งตา่งๆ หรอืสามารถตดิตอ่ชอ่งทาง
ตลอด 24 ชัว่โมงไดแ้ก ่ 

 ทร ูคอลเซ็นเตอร ์: โทร.1242  
 อเีมล ์: CSR-SD@truecorp.co.th 
 เว็ปไซค ์:  http://www3.truecorp.co.th 
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