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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิท ธิของผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและ
ผู้บริหารของบริษทั หรือผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง เจ้าหน้ า ที่ภ าครัฐ และหน่ วยงานอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึง ชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ สิง่ แวดล้อมและสังคม เนื่องจากบริษทั ได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุ นจากผูม้ สี ่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกาไรให้แก่บริษทั ซึ่งถือว่าเป็ นการสร้างความสาเร็จในระยะยาวของบริษทั อย่างยั ่งยืน ทัง้ นี้
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษทั ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน ยึดมั ่นในข้อปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
มุ่งมั ่นเป็ นตัวแทนของผู้ถอื หุน้ ในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มคี วามเชื่อถือได้ และเพื่อให้แน่ ใจว่าผูถ้ อื หุ้น
ทุกคนได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคในเรื่อ งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษทั ทัง้ สิท ธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ การมอบฉันทะ การให้ขอ้ มูลล่วงหน้าในเวลาทีเ่ หมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ควรแก่
วาระ การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็ นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั จะ
ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
พนักงาน : บริษทั ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกคน ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั จึงได้กาหนดให้มนี โยบายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
พนักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการด้านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ด้านเครื่องแบบพนักงาน ด้านกีฬา การตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจาปี และด้านความช่วยเหลือ กรณีคลอดบุตร บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ดาเนินการพัฒนาพนักงานทุก
ระดับเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถสาหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้ม ีการฝึ กอบรมเพื่อ ส่งเสริม เพิ่ม พูน ความรู้
ความสามารถ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนก จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และให้เหมาะสมกับผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับพร้อมกับมีการถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั พนักงานในแผนกนัน้ ๆ
ระเบียบและแนวปฏิ บตั ิ มีดงั นี้
 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารฝึ กอบรมให้ความรู้กบ
ั พนักงานในทุกด้าน เช่น การพัฒนาศักยภาพในการทางาน การให้ความ
สาคัญในด้านสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
 การแต่งตัง้ การโยกย้าย รวมทัง้ การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทาด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ ์ใจ และตัง้ อยู่บน
พืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้ การกระทาหรือการปฏิบตั ขิ องพนักงานนัน้ ๆ
 ปฏิบตั ติ ่อพนักงานบนพืน
้ ฐานแห่งความยุตธิ รรม และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของ
พนักงานโดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั ่วถึงและสม่าเสมอ
 รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
 ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 บริหารงานโดยหลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมั ่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
 ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปจั เจกชนและศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
 ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้ าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ
อย่างทั ่วถึง
ั หาของหน่วยงาน และบริษทั โดยรวม
 ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางในการทางาน รวมถึง การแก้ไขปญ
 กาหนดให้มกี ารอบรมการกากับดูแลกิจการและการต่อต้านการคอร์รปั ชั ่นในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิ การ
1) บริษทั จัดให้มกี ารจ้างงานทีย่ ตุ ธิ รรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษทั อย่างเป็ นธรรม
2) บริษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานทุ กคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการ
ทางาน ทัง้ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัลประจาปี และค่าล่วงเวลา
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3) บริษทั มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่มขี นาดใกล้เคียงกัน ความเหมาะสม ประสบการณ์ คุณวุฒิ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษทั ผลการประเมินความสามารถ (Competency) และผลการประเมินการทางาน
(Key Performance Indicators)
4) ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรูค้ วามสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคน
5) บริษทั จัดให้มสี วัสดิการทีต่ อบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสารองเลีย้ งชีพ การตรวจสุขภาพประจาปี กองทุน
เงินทดแทน ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็ นต้น รวมถึงการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ทักษะความสามารถ
ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน
บริษทั กาหนดช่อ งทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรื่อ งที่ส่อ ไปในทางผิดระเบียบวินัยและกฎหมายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ด
และเว็บไซต์ภายในของบริษทั ถึงช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน
ภายในบริษ ัท และกรรมการผู้จ ัด การเท่ า นั ้น ที่ม ีกุ ญ แจสามารถเปิ ด กล่ อ งร้ อ งเรีย นได้ รวมถึ ง อี เ มล์ ข องกรรมการผู้จ ัด การ
“panom@agecoal.com”
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษ ัท ได้ต ระหนั ก ว่ า พนั ก งานเป็ น ป จั จัย หนึ่ ง แห่ ง ความส าเร็จ จึง ก าหนดนโยบายด้ า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายเนื่องจากการทางาน ซึ่งถือเป็ นหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนทีจ่ ะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจตรา และเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทางานให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัย โดยในปี 2558 มีพนักงานทัง้ ในส่วนของสานักงานใหญ่ และสาขาได้รบั บาดเจ็บจากการทางานเป็ นเหตุรา้ ยแรง (จนถึงขัน้ ต้อง
หยุดงาน 3 วันขึน้ ไป) จานวน 1 คน ทัง้ นี้ บริษทั จะมุ่งมั ่นที่จะลดการเกิดอุบตั เิ หตุ โดยจะไม่เพิกเฉยในกรณีของอุบตั เิ หตุและอุบตั กิ ารณ์
ที่ไม่ปลอดภัย หรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของพนักงาน ซึ่งบริษทั จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ แก่พนักงานที่ได้รบั อันตราย หรือ
ผลกระทบต่อสุขอนามัยอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ชกั ช้า และจะดาเนินการสอบสวนหาสาเหตุ และดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อ
ไม่ให้ปญั หาดังกล่าวเกิดขึน้ ซ้าอีก
การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนสากล
คณะกรรมการตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุ ษยชนเป็ นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนช่วยในการเพิม่ คุณค่าให้
ธุรกิจของบริษทั โดยพนักงานทุกคนมีสทิ ธิและเสรีภาพที่จะมีสถานที่ทางานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิด
หรือกดขีข่ ม่ เหงในทุกรูปแบบ มีการจ้างงานทีเ่ ป็ นธรรม โดยไม่มกี ารบังคับการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจหรือใช้แรงงานเด็ก รวมทัง้ มีการ
สนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ และคุณค่าแห่งตนในการเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
และยั ่งยืนร่วมกัน ด้วยเหตุน้ี คณะกรรมการบริษทั จึงได้กาหนดนโยบายให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนได้ยดึ ถือปฏิบตั ติ าม ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่องของการใช้หลักความยุตธิ รรม และความจริงใจในการบริหารจัดการเกีย่ วกับค่าจ้าง สวัสดิการและผลประโยชน์ โดยบริษทั กาหนดให้
มีกองทุ นสารองเลี้ยงชีพ เพื่อ ส่งเสริม การออมและเพื่อ ให้พนักงานได้ม ีเงินก้อ นไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณอายุ นอกจากนี้ บริษทั ยัง มี
กระบวนการการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนอย่างเหมาะสมสาหรับพนักงานที่ได้รบั การปฏิบตั ิอ ย่างไม่เป็ นธรรม พร้อมทัง้ มีกลไกการ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย
บริษทั ยึดมั ่นในการให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมแก่พนักงาน ทัง้ ด้าน เงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับ
การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็ นธรรมควบคู่กบั การเปิ ดโอกาสในการเรียนรู้
พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั ่วถึงและสม่าเสมอ ทัง้ นี้ บริษทั ได้ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาความรูแ้ ละ
ศักยภาพของพนักงาน (สามารถดูรายละเอียดนโยบายพัฒนาพนักงานได้ท่ี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยบุคลากร) โดยในปี
2558 มีจานวนชั ่วโมงอบรมของพนักงานทัง้ หมดแบ่งเป็ นผูบ้ ริหาร (7 ท่า น) 57 ชั ่วโมง 30 นาที และพนักงาน 2,288 ชั ่วโมง รวมทัง้ สิน้
2,345 ชั ่วโมง 30 นาที อย่างไรก็ตาม สาหรับพนักงานเข้าใหม่นัน้ บริษทั ได้มหี ลักสูตรการอบรมเพื่อเพิม่ พูนความรูด้ ้วยการปฐมนิเทศ
เป็ นเวลา 6 ชั ่วโมง และยังจัดให้มกี ารอบรมพนักงานอย่างเป็ นประจาทุกปี เพื่อเพิ่มทักษะและความชานาญในหลักสูตรเกี่ยวข้องกับงาน
ทีต่ นเองรับผิดชอบเป็ นเวลาเฉลีย่ อย่างน้อย 12 ชั ่วโมงต่อคนต่อปี
ลูกค้า : บริษทั มุ่งมั ่นที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้องและ
ทันเวลา ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรือ เงื่อนไขต่างๆ ที่มตี ่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กบั ความ
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ต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีหน่ วยงานที่ตดิ ต่อกับลูกค้า พร้อมให้คาแนะนา และรับฟงั ข้อเสนอแนะ
หรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้า
ระเบียบและแนวปฏิ บตั ิ มีดงั นี้
 จัดให้มรี ะบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้อง และคุ้มครองหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ใดๆ ที่ลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของ
บริษทั อย่างรัดกุมและเหมาะสม
 ดารงไว้ซง่ึ สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทท
่ี างการกาหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั ่นของลูกค้า
 ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิง่ ตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็ นการรับ อันเนื่องจาก
การให้ตามประเพณีนิยม
 ยึดถือและดารงความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ
 ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั อันเป็ นทีย่ อมรับโดยทั ่วไป
 ดาเนิ นธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกาหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุ นกิจกรรม
และธุรกรรมใดๆ ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย
 ติดตามพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน
้ และริเริม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนทุ่มเท
กาลังความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
 ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ย วชาญ ความระมัดระวัง และเอาใจใส่ ในผลิต ภัณฑ์ท่ม
ี ีคุณภาพแก่ลูกค้าเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ
 จัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็ นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับนัน้ แก่บุคคล
อื่น เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็ นการดาเนินการตามกฎหมาย
 สื่อสารข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทั ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้อ ง
คู่ค้า : บริษทั คานึงถึงความสาคัญกับคู่คา้ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่คา้ เป็ น ไปตามเงื่อนไขทางการค้ารวมถึงปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กติกาและสัญญาต่อคูค่ า้ อย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และให้ความสาคัญในเรื่องของการชาระค่าสินค้าตามกาหนดเวลา ทัง้ นี้ บริษทั มีระบบการ
คัดเลือกคู่คา้ ที่มคี วามน่ าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ เพื่อให้ ม ั ่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รบั สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพมาตรฐานตามทีก่ าหนด โดยมีแนวทางปฏิบตั มิ ดี งั นี้
 ไม่เรียกร้อง ไม่รบั ไม่จา่ ยผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคูค่ า้ โดยไม่สุจริต และปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่
มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ไี ม่ สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปญั หาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
 ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีท่เี กิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่เี กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษท
ั อย่าง
เหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกาหนดของทางราชการ
ั ญา รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ
 ไม่ดาเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญ
ของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สนิ ค้าและบริการทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุ นการใช้สนิ ค้า หรือบริการที่เป็ นการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
 ปฏิ บ ัติ ต ามเงื่อ นไขข้ อ ตกลงทางการค้ า อย่ า งเคร่ ง ครัด เพื่อ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การค้ า ที่ ม ีม าตรฐานทัง้ กับ คู่ ค้ า ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ทรัพย์สินทางปัญญาและลิ ขสิ ทธิ์
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ ทางปญั ญาหรือลิขสิทธิ ์ โดยการนาผลงานหรือข้อมูลอัน
เป็ นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รบั มาหรือที่จะนามาใช้ภายในบริษทั นัน้ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้ม ั ่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาหรือลิขสิทธิ ์ของผูอ้ ่นื
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เจ้าหนี้ : บริษทั มีการกาหนดเงื่อนไขและการปฏิบตั ิกบั เจ้าหนี้ ซึ่งเป็ นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุ นทางด้านการเงินแก่
บริษทั อย่างมีความเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ ทัง้ นี้ บริษทั ได้ทาการดูแลสถานะการเงินของบริษทั เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าบริษทั
สามารถควบคุมความเสีย่ งในด้านการเงินได้และพร้อมปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการกู้ยมื เงินตามข้อตกลง
คู่แข่ง : ประพฤติปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาของการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมและตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมต่อทัง้ สอง
ฝา่ ย หลีกเลี่ยงวิธกี ารที่ไม่สุจริตเพื่อทาลายคู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารที่ไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง
ชุมชนและสังคม : บริษทั จัดตัง้ หน่วยงานมวลชนสัมพันธ์ดา้ นสิง่ แวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากชุมชนที่
อยู่อาศัยโดยบริเวณรอบพืน้ ที่คลังสินค้าและโรงคัดแยก และทาหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุ รกั ษ์ ป้องกัน และแก้ไขปญั หาสภาพ
สิง่ แวดล้อมทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับชุมชนทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบ และใกล้เคียงบริษทั พร้อมกับดูแลปญั หาข้อร้องทุกข์ของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณ
นัน้ บริษทั ยังได้ให้การสนับสนุ นในส่วนของภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้เคียง เช่น สนับสนุ นสโมสรฟุตบอล สมุทรสาครเอฟซี
สนับสนุ นการพัฒนาการศึกษาโรงเรียน สนับสนุ นกิจกรรมด้านศาสนา สนับสนุ นกิจกรรมเด็กนักเรียนและผู้ สูงอายุ เป็ นต้น ตามโอกาส
สมควร นอกจากนี้ในการรับสมัครงานของบริษทั จะให้ความสาคัญแก่ผทู้ ่มี ภี ูมลิ าเนาในบริเวณใกล้เคียง ทัง้ นี้เพื่อสร้างงานให้แก่ท้องถิ่ น
และสนับสนุนผูท้ อ่ี ยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงอันจะนามาซึง่ รายได้และความเจริญทางธุรกิจในชุมชนนัน้
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั ่งยืนเป็ นปจั จัยที่มสี ่วนช่วยให้ธุรกิจของบริษทั มี
การเติบโตอย่างยั ่งยืน ดังนัน้ บริษทั จึงมีนโยบายในการกาหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่มตี ่อชุมชนที่บริษทั ตัง้ อยู่ รวมถึงการ
เข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุ นกิจกรรมในทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ องค์กรท้องถิน่ และชุมชน โดยบริษทั มีแนวทางและการดาเนินการ
พัฒ นาชุม ชนและสังคมตามหลักของ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นโครงการที่ส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกขนาดให้ดาเนินการตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม การสร้างเครือข่ายในการทากิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความชานาญ
การมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั ่งยืน ทัง้ นี้ บริษทั จัดให้มกี จิ กรรมและส่วนร่วมสนับสนุ นกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้ น
กิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้ 1) กิจกรรมสนับสนุ นด้านการศึกษา 2) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของ
ไทย 3) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัมมาอาชีพ 4) กิจกรรมส่งเสริมสังคมและสาธารณประโยชน์ (โดยสามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมได้ใน
หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อย่อย กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม ปี 2558)
สิ่ งแวดล้อม : บริษทั ตระหนักถึงปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมที่จะเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี เนื่องจากบริษทั ดาเนิน
ธุรกิจนาเข้า คัดแยก และจัดจาหน่ายถ่านหิน ซึง่ อาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึน้ คือ การมีฝนุ่ ฟุ้งกระจายรอบบริเวณโรงงานคัดแยกและคลัง
เก็บ สิน ค้า ท่ า เรือ และบริเ วณที่รถบรรทุ ก ขนส่ง สินค้าจะน าสิน ค้า ไปจัดส่งให้ก ับลูก ค้า ทางบริษ ัท จึงมีม าตรการต่ างๆ ในส่วนของ
สิง่ แวดล้อมทัง้ มลภาวะทางเสียง ทางอากาศ และทางน้ า โดยบริเวณคลังสินค้าและโรงคัดแยกของบริษทั ทัง้ 3 แห่ง ได้แก่ สาขาจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็ นสาขาที่มกี ระบวนการคัดแยกถ่านหิน บริษทั มีนโยบายในการก่อสร้าง
และปรับปรุงโรงงานและคลังสินค้าให้เป็ นระบบปิ ด โดยการสร้างอาคารคลุมเครื่องจักรเพื่อป้องกันเสียงและฝุน่ ละอองออกสู่ภายนอก ใน
ส่วนของถ่านหินทีอ่ ยูภ่ ายนอกอาคาร บริษทั ได้ใช้ผา้ ใบคลุมบนกองถ่านหินและมีระบบฉีดน้ ารอบบริเวณ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝนุ่ ฟุ้งกระจาย
และเพื่อเป็ นการป้องกันมลภาวะทางน้ า บริษทั ได้สร้างบ่อพักพร้อมกับคูน้ าโดยรอบพืน้ ที่คลังสินค้าและโรงคัดแยก เพื่อป้องกันน้ าจาก
ถ่านหินไหลออกไปภายนอกโดยตรง มีระบบการคัดแยกที่ได้มาตรฐาน มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการรักษาความสะอาด
สุขอนามัย ในสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษทั ได้สร้างคันดินสูง 6 เมตร พร้อมทัง้ ปลูกต้นไม้มากกว่า 20,000 ต้น เพื่อสิง่ แวดล้อม
นอกจากนี้ ในส่วนของการขนส่งถ่านหินบริษทั จะใช้ผ้าใบปิ ดคลุม บนรถบรรทุกขนส่งถ่านหินทุ กคันอย่างมิดชิด และจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบก่อนที่รถจะเคลื่อนที่ออกจากบริเวณท่าเรือและคลังสินค้า สาหรับบริเวณท่ าเรือซึ่งจะเป็ นจุดขนย้ายถ่านหินไปยังลูกค้าหรือ
โรงงานคัดแยกจะมีระบบสเปรย์น้ าเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายเช่นกัน ซึ่งจากนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ทางบริษทั ได้จดั ทาขึ้นเพื่อ
ป้องกันปญั หาและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่กล่าวมานัน้ เกิดจากการที่บริษทั ใส่ใจและให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อมาตรการด้านการ
ป้องกันปญั หาและผลกระทบต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ ซึ่งนอกจากการออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันปญั หาที่อาจจะเกิดขึน้ ก่อนล่วงหน้า
แล้ว บริษทั ยังให้ความสาคัญกับการปรับปรุงและแก้ไขมาตรการต่างๆ ที่มอี ยู่ให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึ้นกว่าเดิมด้วย พร้อมทัง้ มีนโยบาย
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การดาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม (โดยสามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมได้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ
ย่อย การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม)
นโยบายการดาเนิ นธุรกิ จภายใต้มาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีเจตจานงทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ตามหลักการ ดังนี้
 ดาเนินกิจการโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยให้เป็ นไปตามข้อกาหนดทางกฎหมาย
 มุง่ พัฒนากระบวนการดาเนินงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวน และประเมินผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
ั
 ปลูกฝงและส่
งเสริมพนักงานรวมทัง้ ผูเ้ กี่ยวข้องให้มคี วามรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
 แสวงหาโอกาสทีจ่ ะแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแบ่งปนั ประสบการณ์จากการดาเนินงานกับหน่ วยงานอื่น เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
บริษทั ได้จดั ตัง้ หน่วยงานมวลชนสัมพันธ์ดา้ นสิง่ แวดล้อมและสังคม เพื่อทาหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
พร้อมทัง้ ดูแลปญั หาข้อร้องเรียนของชุมชนทีอ่ ยูใ่ นบริเวณ นอกจากนี้ บริษทั ยังได้กาหนดมาตรการเพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมที่อาจจะเกิดขึน้ กับชุมชนที่อาศัยโดยรอบและใกล้เคียงกับ บริษทั (สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม หัวข้อย่อย มาตรการการดาเนินงานเพื่อเป็ นโรงงานรักษ์สงิ่ แวดล้อม)
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการได้ตระหนักและส่งเสริมให้ม ีการปลูกจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภ าพให้เกิดขึ้นใน องค์กร โดยให้
ความรู้ และมีการกาหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 กาหนดแผนงานการใช้ทรัพยากร และแผนงานการนาน้ ากลับมาใช้ใหม่ในขัน้ ตอนต่างๆ
 กาหนดแผนงานและกิจกรรมรณรงค์การประหยัดน้ า-ไฟฟ้า
 กาหนดแผนการลดใช้กระดาษ
 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสานึก
การต่อต้านทุจริตและสิ นบน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนัก และส่งเสริม ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุ กระดับดาเนิ นกิจ การอย่างมีสานึ ก จึงกาหนด
นโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน โดยห้ามมิให้พนักงานเรียก หรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สนิ ใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ
หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทาให้บริษทั เสียประโยชน์ อนั ชอบธรรม รวมทัง้ ให้พนักงานละเว้นการเสนอ หรือให้
ประโยชน์ หรือทรัพย์สนิ ใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผนู้ นั ้ กระทา หรือละเว้นการกระทาใดที่ผดิ กฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาแหน่ ง
หน้าทีข่ องตน
นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการให้สทิ ธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ายนัน้ คณะกรรมการ
บริษทั จึงกาหนดช่องทางสาหรับการสื่อสารกับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบทางไปรษณียห์ รืออีเมล เพื่อให้เกิดช่องทางการแจ้ง
ข้อมูล และคาแนะนาต่างๆ เพื่อสั ่งการให้มกี ารตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการสาหรับการร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการทา
ผิดกฎหมาย ความถูกต้อ งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อ ง การละเมิดสิท ธิ หรือ การผิดจรรยาบรรณของ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน
โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาและดาเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็ นรายกรณี
ไป โดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็ นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
เพื่อให้ผแู้ จ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั ่นใจว่าจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากกรณีท่บี ริษทั มี
ความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูล บริษทั จะเปิ ดเผยเฉพาะข้อมูลที่จาเป็ นเท่านัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ ผู้
ร้องเรียน และผูแ้ จ้งเบาะแส
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