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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ได้ แก่
พนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แข่ง เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงชุมชนที่บริ ษัทตัง้ อยู่ สิ่งแวดล้ อมและสังคม เนื่องจากบริ ษัทได้ ตระหนักถึงแรง
สนับสนุนจากผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ซึง่ จะสร้ างความสามารถในการแข่งขัน และสร้ างกาไรให้ แก่บริ ษัท ซึง่ ถือว่าเป็ นการสร้ าง
ความสาเร็ จในระยะยาวของบริ ษัทอย่างยัง่ ยืน ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มโดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทีย มด้ วยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน ยึดมัน่ ในข้ อปฏิบตั ิตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีมงุ่ มัน่ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสมีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้
และเพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัททังสิ
้ ทธิในการเข้ าร่ วม
ประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการมอบฉันทะ การให้ ข้อมูลล่วงหน้ าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ ในการ
ตัดสินใจสถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ ควรแก่วาระ การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระในที่ประชุม เป็ นต้ น นอกจากนี ค้ ณะกรรมการบริ ษัทจะไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทไม่แสวงหาประโยชน์ให้ ตนเองและไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
 พนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกคน ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของบริ ษัทจึงได้ กาหนดให้ มีนโยบายในเรื่ องต่างๆ
ที่เกี่ยวกับพนักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการด้ านกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ด้ านเครื่ องแบบพนักงาน ด้ านกีฬา การ
ตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี และด้ านความช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร บาดเจ็บ หรื อทุพพลภาพ เป็ นต้ น นอกจากนี ้
บริ ษัทดาเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสาหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัด
ให้ มีการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานแต่ละแผนกจัดให้ อยู่ในระดับที่
สมเหตุสมผลและให้ เหมาะสมกับผลการปฏิบตั ิงานของพนัก งานแต่ละคนในแต่ละระดับพร้ อมกับมีการถ่ายทอดความรู้
ให้ กบั พนักงานในแผนกนันๆ
้
ระเบียบและแนวปฏิบัติมีดังนี ้
1. ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้ กบั พนักงานในทุกด้ าน เช่น การพัฒนาศักยภาพใน
การทางาน การให้ ความสาคัญในด้ านสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
3. การแต่งตัง้ การโยกย้ ายรวมทังการให้
้
รางวัลและการลงโทษพนักงานต้ องกระทาด้ วยความเสมอภาค
บริ สทุ ธิ์ใจ และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทังการกระท
้
าหรื อ
การปฏิบตั ิของพนักงานนันๆ
้
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4. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานบนพื ้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้
และความสามารถของพนักงานโดยให้ โอกาสกับพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
5. รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. บริ หารงานโดยหลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่
การงานของพนักงาน
8. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
9. ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าใจในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาทหน้ าที่เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมที่อยู่ใน
กรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึง
10. ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางในการทางานรวมถึงการแก้ ไขปั ญหาของหน่วยงาน
และบริ ษัทโดยรวม
11. กาหนดให้ มี การอบรมการก ากับ ดูแลกิ จการและการต่อต้ า นการคอร์ รัปชั่น ในหลักสูต รปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่
 นโยบายค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
1. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการจ้ างงานที่ยตุ ิธรรม และให้ พนักงานมีโอกาสก้ าวหน้ าในบริ ษัทอย่างเป็ นธรรม
2. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม
และสร้ างแรงกระตุ้นในการทางาน ทังในรู
้ ปแบบของเงินเดือน เงินรางวัลประจาปี และค่าล่วงเวลา
3. บริ ษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน ความ
เหมาะสม ประสบการณ์ คุณวุฒิ หน้ าที่ความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริ ษัท ผลการประเมิน
ความสามารถ มCompetency และผลการประเมินการทางาน มKey Performance Indicators
4. ให้ ผลตอบแทนที่ เ ป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรั บ ผิ ด ชอบและผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน
5. บริ ษัทฯ จัดให้ มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้ องการของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
การตรวจสุขภาพประจาปี กองทุนเงินทดแทน ชุดฟอร์ มพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้ านต่างๆ
เป็ นต้ น รวมถึงการพัฒนาฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ
 ช่ องทางการร้ องเรียนของพนักงาน
บริ ษัทฯ กาหนดช่องทางให้ พนักงานเข้ าแจ้ งเรื่ องที่สอ่ ไปในทางผิดระเบียบวินยั และกฎหมายได้ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่บอร์ ดและเว็บไซต์ภายในของบริ ษัทถึงช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและเรื่ องร้ องเรี ยน ได้ แก่
กล่องรับความคิดเห็นและเรื่ องร้ องเรี ยนภายในบริ ษัท และกรรมการผู้จดั การเท่านันที
้ ่มีกุญแจสามารถเปิ ดกล่อง
ร้ องเรี ยนได้ รวมถึงอีเมลของกรรมการผู้จดั การที่ panom@agecoal.com
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 นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยหนึง่ แห่งความสาเร็ จ จึงกาหนดนโยบายด้ านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน เพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้ เกิดอันตรายเนื่องจาก
การทางาน ซึง่ ถือเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้ องให้ ความร่ วมมือในการตรวจตรา และ
เฝ้าระวังสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ อยูใ่ นสภาพที่ปลอดภัย
 การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
คณะกรรมการตระหนักดีวา่ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีสว่ น
ช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้ ธุรกิ จของบริ ษัท โดยพนักงานทุกคนมีสิทธิ และเสรี ภาพที่จะมีสถานที่ทางานที่สะอาด
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิดหรื อกดขี่ขม่ เหงในทุกรูปแบบ มีการจ้ างงานที่เป็ นธรรม โดยไม่มี
การบังคับการใช้ แรงงานโดยไม่สมัครใจหรื อใช้ แรงงานเด็ก รวมทังมี
้ การสนับสนุนให้ พนักงานได้ แสดงศักยภาพ
และคุณค่าแห่งตนในการเป็ นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาองค์กรให้ มคี วามเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนร่วมกัน
ด้ วยเหตุนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนได้ ยึดถือปฏิบตั ิตาม ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ อ งของการใช้ หลักความยุติธรรม และความจริ ง ใจในการบริ หารจัดการเกี่ ยวกับค่าจ้ า ง สวัสดิ การและ
ผลประโยชน์ โดยบริ ษัทกาหนดให้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เพื่อส่งเสริ มการออมและเพื่อให้ พนักงานได้ มีเงินก้ อนไว้
ใช้ ในวัยหลังเกษี ยณอายุ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีกระบวนการการแจ้ งเบาะแสและร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสมสาหรับ
พนักงานที่ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม พร้ อมทังมี
้ กลไกการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสดังกล่าวด้ วย
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ทังด้
้ าน เงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทน
ในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริ หารจัดการบุคลากรด้ วยความ
เป็ นธรรมควบคูก่ บั การเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ อย่าง
ทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
 ลูกค้ า
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะจัดหาสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้ า การจัดส่งที่
ถูกต้ องและทันเวลา ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน พร้ อมกับ
การเอาใจใส่กบั ความต้ องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้ าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้ า พร้ อมให้
คาแนะนา และรับฟั งข้ อเสนอแนะหรื อข้ อคิดเห็นของลูกค้ า รวมถึงในเรื่ องการรักษาความลับของลูกค้ า โดยมีระเบียบและ
แนวปฏิบตั ิมีดงั นี ้
1. จัดให้ มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ใดๆ ที่ลกู ค้ ามอบหมายให้ อยู่
ในความดูแลของบริ ษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม
2. ดารงไว้ ซงึ่ สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้ เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนดเพื่อสร้ างความ
เชื่อมัน่ ของลูกค้ า
3. ไม่เรี ยก ร้ องขอ หรื อรับเงิน ของขวัญ หรื อรางวัล หรื อสิง่ ตอบแทนอื่นใดจากลูกค้ าหรื อบุคคลอื่น เว้ นแต่เป็ น
การรับอันเนื่องจากการให้ ตามประเพณีนิยม
4. ยึดถือและดารงความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ
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5. ปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
6. ดาเนินธุรกิจโดยถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อกาหนดของทางการ และจะไม่ให้ ความช่วยเหลือ ส่งเสริ ม หรื อ
สนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้ วยกฎหมาย
7. ติดตามพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น และริ เริ่ มสร้ างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ างความพึงพอใจแก่
ลูกค้ า ตลอดจนทุม่ เทกาลังความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
8. ใช้ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้ า
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
9. จัดเก็บรักษา และดูแลข้ อมูลอันเป็ นความลับของลูกค้ าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลอัน
เป็ นความลับนันแก่
้ บคุ คลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าหรื อเป็ นการดาเนินการตามกฎหมาย
10. สือ่ สารข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษัทให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง
 คู่ค้า
บริ ษัทฯ คานึงถึงความสาคัญกับคู่ค้า มีการซื ้อสินค้ าและบริ การจากคู่ค้าเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า รวมถึง
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อคู่ค้า อย่างยุติธรรม โปร่ งใส และให้ ความสาคัญในเรื่ องของการชาระค่าสินค้ า
ตามกาหนดเวลา ทังนี
้ ้บริ ษัทมีระบบการคัดเลือกคูค่ ้ าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ลูกค้ าจะได้ รับสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามที่กาหนด โดยมีแนวทางปฏิบตั ิมีดงั นี ้
1. ไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ ากับคู่ค้าโดยไม่สจุ ริ ต และปฏิบตั ิตามสัญญา
ข้ อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่ งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะรี บ
แจ้ งให้ คคู่ ้ าทราบล่วงหน้ าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
2. ควบคุมดูแลหรื อป้องกันในกรณีที่เกิดหรื ออาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้ วยกฎหมาย หรื อขัด
ต่อข้ อกาหนดของทางราชการ
3. ไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทังส่
้ งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงาน
ใช้ ทรัพยากร และทรัพย์สนิ ของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ สินค้ าและบริ การที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง และ
ไม่สนับสนุนการใช้ สนิ ค้ าหรื อบริ การที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
4. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลงทางการค้ าอย่างเคร่ งครัด เพื่อส่งผลให้ เกิดการค้ า ที่มีมาตรฐานทังกั
้ บคู่ค้า
ในประเทศและต่างประเทศ
5. จ่ายเงินคูค่ ้ าให้ ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน
 ทรัพย์ สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยการนา
ผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมาหรื อที่จะนามาใช้ ภายในบริ ษัทจะต้ องตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
จะไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยมีแนวทางปฏิบตั ิมีดงั นี ้
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1. บริ ษัทฯ ต้ องดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและข้ อบังคับในทุกประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุน
รวมถึงข้ อผูกพันตามสัญญาทีเ่ กี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ถกู ต้ อง สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับ
ทางการค้ า และข้ อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
2. บริ ษัทฯ จะไม่ละเมิดหรื อนาาสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ถกู ต้ องไปใช้ ในทางที่ผิด
3. บุคลากรของบริ ษัทฯ ที่มีหน้ าที่รักษาความลับทางการค้ า สูตรลับทางการค้ า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
หรื อวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็ นความลับจะต้ องรักษาความลับนันๆให้
้ ปลอดภัยที่สดุ และป้องกันมิให้ ข้อมูล
เหล่านันรั
้ ่วไหล
4. บุคลากรของบริ ษัทฯต้ องเคารพสิท ธิ ในทรั พย์ สินทางปั ญญาของผู้อื่นไม่นาาผลงานของผู้อื่ นแม้ เพีย ง
บางส่วนไปใช้ เป็ นประโยชน์สว่ นตนโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อให้ คา่ ตอบแทนแก่เจ้ าของงานเสียก่อน
 เจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ มีการกาหนดเงื่อนไขและการปฏิบตั ิกบั เจ้ าหนี ้ ซึ่งเป็ นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ ให้ การสนับสนุนทางด้ าน
การเงินแก่บริ ษัทอย่างมีความเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ทาการดูแลสถานะการเงินของบริ ษัท
เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าบริ ษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงในด้ านการเงิ นได้ และพร้ อมปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขการกู้ยืมเงิ นตาม
ข้ อตกลง โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่มีต่อเจ้ าหนี ้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บเจรจากับเจ้ าหนี ้เป็ นการล่วงหน้ า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
2. ให้ ข้อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
3. ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ต กับเจ้ าหนี ้ ถ้ ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่
ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้น พึงหารื อกับเจ้ าหนี ้เพื่อร่วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
 คู่แข่ ง
ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรมและตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมต่อทังสองฝ่
้
ายหลีกเลีย่ งวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตเพื่อทาลายคูแ่ ข่งทางการค้ า และไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสมและไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางเสื่อม
เสียโดยปราศจากข้ อมูลความจริ ง โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1. แข่งขันทางการค้ าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรมตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทน
ที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
2. ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต ผิดกฎหมาย
3. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางเสือ่ มเสียโดยปราศจากข้ อมูลความจริ ง
 ชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ จัดตังหน่
้ วยงานมวลชนสัมพันธ์ด้านสิง่ แวดล้ อมและสังคม เพื่อสร้ างความเข้ าใจและความไว้ วางใจจาก
ชุมชนที่อยูอ่ าศัยโดยบริ เวณรอบพื ้นที่คลังสินค้ าและโรงคัดแยก และทาหน้ าที่ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ ป้องกัน และ
แก้ ไขปั ญหาสภาพสิ่งแวดล้ อมที่อาจจะเกิดขึ ้นกับชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ และใกล้ เคียงบริ ษัท พร้ อมกับดูแลปั ญหาข้ อ
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ร้ องทุกข์ของชาวบ้ านที่อยู่ในบริ เวณนัน้ บริ ษัทยังได้ ให้ การสนับสนุนในส่วนของภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้ เคียง
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาโรงเรี ยน สนับสนุนกิจกรรมด้ านศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรี ยนและผู้สงู อายุ เป็ นต้ น
ตามโอกาสสมควร นอกจากนี ้ในการรับสมัครงานของบริ ษัทจะให้ ความสาคัญแก่ผ้ ทู ี่มีภมู ิลาเนาในบริ เวณใกล้ เคียง ทังนี
้ ้
เพื่อสร้ างงานให้ แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงอันจะนามาซึง่ รายได้ และความเจริ ญทางธุรกิจในชุมชน
นัน้
 การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของชุมชนและสังคมที่เข้ มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นปั จจัยที่มีสว่ น
ช่วยให้ ธุรกิจของบริ ษัทมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีนโยบายในการกาหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบ
ที่มีต่อชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ รวมถึงการเข้ าไปมีสว่ นร่ วมและสนับสนุนกิจกรรมในทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ องค์กรท้ องถิ่น
และชุมชน โดยบริ ษัทมีแนวทางและการดาเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักของ CSR-DIW ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นโครงการที่สง่ เสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดให้ ดาเนินการตามมาตรฐานของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมในเรื่ องความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม การสร้ างเครื อข่ายในการทากิจกรรม
เพื่อสังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความชานาญการมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดให้ มีกิจกรรมและส่วนร่ วมสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้ นกิจกรรมด้ าน
ต่างๆ ดังนี ้
1 กิจกรรมสนับสนุนด้ านการศึกษา
2 กิจกรรมส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของไทย
3 กิจกรรมส่งเสริ มสังคมและสาธารณประโยชน์
4) กิจกรรมส่งเสริ มด้ านสิง่ แวดล้ อม
 สิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมที่จะเกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่า งดี เนื่องจาก
บริ ษัทดาเนินธุรกิจนาเข้ า คัดแยก และจัดจาหน่ายถ่านหิน ซึ่งอาจมีผลกระทบ คือการมีฝนฟุ
ุ่ ้ งกระจายรอบบริ เวณ
โรงงานคัดแยกและคลังเก็บสินค้ า ท่าเรื อ และบริ เวณที่รถบรรทุกขนส่งสินค้ าเพื่อนาไปจัดส่งให้ กบั ลูกค้ า บริ ษัทฯ จึงมี
การกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม หรื อ ISO 14001:2015 เพื่อดูแล
รักษาสิง่ แวดล้ อมทังมลภาวะทางเสี
้
ยง ทางอากาศ และทางน ้า โดยบริ เวณคลังสินค้ าและโรงคัดแยกของบริ ษัททัง้ 3
แห่ง ได้ แก่ สาขาจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่งเป็ นสาขาที่มี กระบวนการคัด
แยกถ่านหิน บริ ษัทฯ มีนโยบายในการก่อสร้ างและปรับปรุ งโรงงานและคลังสินค้ าให้ เป็ นระบบปิ ด โดยการสร้ าง
อาคารคลุมเครื่ องจักรเพื่อป้องกันเสียงและฝุ่ นละอองออกสูภ่ ายนอก ในส่วนของถ่านหินที่อยู่ภายนอกอาคาร บริ ษัท
ได้ ใช้ ผ้าใบคลุมบนกองถ่านหินและมีระบบฉีดนา้ รอบๆ บริ เวณ เพื่อป้องกันไม่ให้ ฝุ่นฟุ้งกระจาย และเพื่อเป็ นการ
ป้องกันมลภาวะทางน ้า บริ ษัทได้ สร้ างบ่อพักพร้ อมกับคูน ้าโดยรอบพื ้นที่คลังสินค้ าและโรงคัดแยก เพื่อป้องกันน ้าจาก
ถ่านหินไหลออกไปภายนอกโดยตรง มีระบบการคัดแยกที่ได้ มาตรฐาน มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการ
รักษาความสะอาดสุขอนามัย ในสาขาจังหวัดพระนครศรี อยุธยาบริ ษัทได้ สร้ างคันดินสูง 6 เมตร พร้ อมทังปลู
้ กต้ นไม้
มากกว่า 20,000 ต้ น เพื่อสิง่ แวดล้ อม นอกจากนี ้ในส่วนของการขนส่งถ่านหินบริ ษัทจะใช้ ผ้าใบปิ ดคลุมบนรถบรรทุก
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ขนส่งถ่ านหิ นทุกคันอย่างมิ ดชิ ด และจะต้ องผ่านการตรวจสอบก่ อนที่รถจะเคลื่อนที่ออกจากบริ เวณท่าเรื อและ
คลังสินค้ า สาหรับบริ เวณท่าเรื อซึ่งจะเป็ นจุดขนย้ ายถ่านหินไปยังลูกค้ าหรื อโรงงานคัดแยกจะมีระบบสเปรย์น ้าเพื่อ
ป้องกันฝุ่ นฟุ้งกระจายเช่ นกัน ซึ่งจากนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ บริ ษั ทฯ ได้ จัดท าขึน้ เพื่ อป้ องกันปั ญหาและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่กล่าวมานัน้ เกิดจากการที่บริ ษัทฯ ใส่ใจและให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อมาตรการด้ าน
การป้องกันปั ญหาและผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ซึ่งนอกจากการออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันปั ญหาที่
อาจจะเกิ ดขึน้ ก่อนล่วงหน้ าแล้ ว บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับการปรั บปรุ งและแก้ ไขมาตรการต่างๆ ที่ มีอยู่ให้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้นกว่าเดิมด้ วย
 นโยบายการดาเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีเจตจานงทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม ตามหลักการดังนี ้
1. ดาเนินกิจการโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม โดยให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดทางกฎหมาย
2. มุง่ พัฒนากระบวนการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวน และประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
3. ปลูกฝั งและส่งเสริ มพนักงานรวมทังผู
้ ้ เกี่ยวข้ องให้ มคี วามรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม
4. แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และแบ่งปั นประสบการณ์จากการดาเนินงานกับหน่วยงานอืน่ เพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 การใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการได้ ตระหนักและส่งเสริ มให้ มกี ารปลูกจิตสานึกในการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้ เกิดขึ ้นใน
องค์กร โดยให้ ความรู้ และมีการกาหนดแนวทางในการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
- กาหนดแผนงานการใช้ ทรัพยากร และแผนงานการนาน ้ากลับมาใช้ ใหม่ในขันตอนต่
้
างๆ
- กาหนดแผนงานและกิจกรรมรณรงค์การประหยัดน ้า-ไฟฟ้ า
- กาหนดแผนการลดใช้ กระดาษ
- จัดกิจกรรมส่งเสริ มการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
- จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างจิตสานึก
 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับดาเนินกิจการอย่างมี
สานึก โปร่ งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม จึงกาหนด
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบน โดยห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานตลอดจนบุคคลที่สามที่
มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ กระทาการใดๆ ที่สอ่ ไปในทางคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าจะโดยการนาเสนอ มOffering) การให้ คามัน่
สัญญา มPromising) การขอ มSoliciting) การเรี ยกร้ อง มDemanding) การให้ หรื อรับสินบน มGiving or Accepting
bribes) บริ ษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์ รัปชั่นใดๆ ทังสิ
้ ้นโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทังหมดในทุ
้
กประเทศและทุก
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ จะสอบทานขันตอนการปฏิ
้
บตั ิอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริ ษัทฯ
 นโยบายการแจ้ งเบาะแส / ข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการรับเรื่ องร้ องเรี ยน และการแจ้ งเบาะแส จึงกาหนดเป็ นนโยบายการเปิ ด
โอกาสให้ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสีย มีช่องทางการร้ องเรี ยน การแสดงความคิดเห็น และแจ้ งเบาะแสการกระทาความผิด
กฎหมาย การทุจริ ต ความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง การละเมิดสิทธิ การปฏิบตั ิ
อย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทาที่ขาดความรอบคอบ และขาดความระมัดระวัง รวมถึงการรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านการกากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต
 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่องร้ องเรียนหรือผู้แจ้ งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแสจะได้ รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรมจากบริ ษัทฯ เช่นไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงตาแหน่งงานหรื อลดตาแหน่ง ลักษณะงานสถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้ าง หรื อ
การกระทาอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรมแก่ผ้ แู จ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อผู้แจ้ งเบาะแสดังกล่าวสาหรับข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนบริ ษัทฯ
จะเก็บรักษาเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่ที่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยตามข้ อกาหนดของกฎหมายบุคคลที่
เกี่ยวข้ องที่ได้ รับทราบเรื่ อง หรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยนจะต้ องรักษาข้ อมูลให้ เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยต่อ
บุคคลอื่น หากมีการจงใจฝ่ าฝื นนาข้ อมูลออกไปเปิ ดเผยบริ ษัทฯ จะดาเนินการลงโทษตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
และ/หรื อดาเนินการทางกฎหมาย แล้ วแต่กรณี
 ช่ องทางในการร้ องเรียนและการแจ้ งบาะแส
เพื่อให้ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เ สียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็ นธรรมตามหลักการกากับดูแล
กิจการ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทางในการร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีสว่ น
ได้ เสียได้ รับผลกระทบหรื อมีความเสีย่ งที่จะได้ รับผลกระทบอันจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จากการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อจากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้ อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิ
อย่างไม่เท่าเทีย มกัน หรื อการกระทาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้ งผ่านช่องทางสื่อสาร
โดยตรงหรื อส่งจดหมายโดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเอกสารความลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
1. จดหมายลงทะเบียน
ถึงกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด มมหาชน
273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
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2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
คณะกรรมการบริ ษัท
bod@agecoal.com
คณะกรรมการตรวจสอบ ac@agecoal.com
กรรมการอิสระ
id@agecoal.com
เลขานุการบริ ษัท
ni-orn@agecoal.com
นักลงทุนสัมพันธ์
ir@agecoal.com
3. โทรศัพท์
เลขานุการบริ ษัท
02-894-0088 ต่อ 807
แผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร
02-894-0088 ต่อ 704
4. กล่ อง Drop Box
5. Website บริษัท หัวข้ อ “ช่องทางการร้ องเรี ยน”
ทังนี
้ ้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่รับจากทุกช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุ ปข้ อเสนอแนะ
และประเด็นต่างๆ ทังหมดเพื
้
่อจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็ นรายไตรมาส ยกเว้ นเป็ นจดหมายที่สง่ ถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ จะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหากเป็ นกรณีเร่ งด่วนสามารถแจ้ งโดยตรงที่กรรมการ
ผู้จัด การ ที่ อี เ มล panom@agecoal.com หลัง จากนัน้ บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การตรวจสอบตามขัน้ ตอนและบัน ทึ ก การ
สอบสวนไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยไม่เปิ ดเผยชื่ อผู้แจ้ งเบาะแสรวมทังด
้ าเนินการจัดเก็บข้ อมูลการแจ้ งเบาะแสเป็ น
ความลับเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้แจ้ งเบาะแสดังกล่าว
 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีระบบการประเมินความเสีย่ งโดยระบุเหตุการณ์ / โอกาสที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เช่น การให้ การช่วยเหลือทางการเมือง การรับหรื อให้ ของกานัล เงินบริ จาค และความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัด
จ้ าง โดยพิจารณาให้ ครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การ
คอร์ รัปชัน การที่ผ้ บู ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน มmanagement override of internal controls) การ
เปลีย่ นแปลงข้ อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึ่งทรัพย์ สินโดยไม่ถกู ต้ อง พร้ อมทังประเมิ
้
นถึงโอกาสที่จะเกิด
การทุจริ ตและระดับความรุ นแรงของผลกระทบ ทังที
้ ่เป็ นปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก กาหนดมาตรการต่อต้ านการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่เหมาะสมกับความเสีย่ งที่ประเมินได้ และมีการเฝ้ าติดตามการประเมินผลการปฏิบตั ิ
 แนวปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การกากั บ ดูแ ลและควบคุ มดู แ ลป้ องกัน และติ ดตามความเสี่ ยงจากการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจาก
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สรุปได้ ดงั นี ้
1. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัททุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดย
การไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. พนักงานไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทีเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ
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3.

4.

5.

6.

หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การติดตามการปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่
บริ ษัทฯ กาหนดไว้
ผู้ที่กระทาการคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทาผิดต่อนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ ซึ่งจะต้ องได้ รับ
การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการ
กระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ นี ้
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่า การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทงั ้
การทาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
ดังนี ้
1. กาหนดให้ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสีย่ ง การ
กากับดูแลกิจการ และให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มี
นัยสาคัญและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ยังมีหน้ าที่รับผิดชอบใน
การทดสอบและประเมินความเสีย่ งจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การนามาตรการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุ งมาตรการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นอย่างสม่าเสมอ โดยนาเสนอผลการประเมินความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
2. กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเป็ นประจาทุกปี เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคู่มื อ
การกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริ ษัทที่กาหนดขึ ้น ซึง่ รวมถึงนโยบายการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณ/ข้ อ
พึงปฏิบตั ิของพนักงาน
3. หากการสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลจากการตรวจสอบ หรื อข้ อร้ องเรี ยน มีหลักฐานที่มีเหตุอนั ควรให้
เชื่อว่ามีรายการ หรื อการกระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ รวมถึงการฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมาย หรื อจริ ยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริ ษัท หรื อ
แนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ หรื อข้ อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรื อ
ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุ ง
แก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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