แนวทางการปฏิบัตอิ ย่ างยั่งยืนของคู่ค้า
(Suppliers Code of Conduct)

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)

แนวทางการปฏิบัติอย่ างยั่งยืนของคู่ค้า, กลุ่มบริษัทเอจีอี (Suppliers Code of Conduct)
บริ ษัท เอเชียกรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยในกลุม่ (รวมเรี ยกว่า “กลุม่ เอจีอี”) มุ่งมัน่ ในการดาเนิน
ธุรกิ จด้ วยความโปร่ งใส สุจริ ต ตามหลักธรรมาภิบาล และการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุง่ เน้ นการดาเนินงานอย่างมีความรั บผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม จึงได้ กาหนดจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อ
ใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดกฏหมาย ประเพณี วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ
ตลอดจนมาตรฐานสากล โดยบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญและสนับสนุนให้ คคู่ ้ าของบริ ษัทฯ ดาเนิน ธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม โดยให้ คานิยามด้ านความยัง่ ยืนของแนวทางการดาเนินธุรกิจไว้
3 ด้ าน ดังนี ้

1. ด้ านสิ่งแวดล้ อม
การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้ อม
คู่ค้าต้ องมีระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม ที่สอดคล้ องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ ซึ่งสามารถนาไปสู่การ
พัฒนาให้ มีประสิทธิภาพในการทางานได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ สง่ ผลกระทบต่อชุมชน และระบบสาธารณะ
2. ด้ านสังคม
กลุ่ม เอจี อี ส นั บ สนุ น และเคารพหลัก การด้ านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และความปลอดภัย ในการท างาน คู่ ค้ าต้ องจั ด
สภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื ้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิผล และปฏิบตั ิงานให้
สอดคล้ องตามกฏหมาย ระเบียบข้ อบังคับ และขนบธรรมเนียมที่สอดคล้ องกับชุมชนที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึงกาหนดให้ มีการ
ควบคุมขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่ปลอดภัย การป้องกันอุบตั ิเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คูค่ ้ าต้ องจัดให้ มีการดาเนินการด้ านสุขภาพ อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนให้ เกิดสภาพแวดล้ อมการ
ทางานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ รวมถึงจัดให้ มีเครื่ องป้องกันส่วนบุคคลให้ กบั ลูกจ้ างอย่างเพียงพอและเหมาะสม
การปฏิบัติอย่ างเท่ าเทียม
กลุม่ เอจีอีไม่สนับสนุนให้ เกิดความไม่เท่าเทียมในการจ้ างงาน หรื อการเลือกปฏิบตั ิอนั มาจากการแข่งขัน การกีดกัน
แบ่งแยกเชื ้อชาติ สัญชาติ อายุ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศหรื อความพิการ หรื อการปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกันใน
รูปแบบใดๆ
แรงงานและแรงงานเด็ก
คูค่ ้ าต้ องไม่จ้างแรงงานที่อายุตา่ กว่าเกณฑ์ (รวมถึงการบังคับใช้ แรงงาน) ตามที่กฎระเบียบของประเทศกาหนด รวมถึง
จะต้ องไม่จ้างแรงงานทีเ่ กิดจากการบังคับหรื อไม่เต็มใจในรูปแบบใดๆ การจ้ างแรงงานต่างด้ าวต้ องดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามทีก่ ฏหมายกาหนดอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
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เงื่อนไขการทางาน
คูค่ ้ าต้ องปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องกับกฎหมายท้ องถิ่นที่บงั คับใช้ และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสภาพการทางาน รวมถึงชัว่ โมงการ
ทางาน ค่าตอบแทน และการเลิกจ้ าง
ผลกระทบต่ อชุมชน
คูค่ ้ าต้ องมีการประเมินอย่างเป็ นระบบ และควบคุมผลกระทบทางด้ านสิง่ แวดล้ อมที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงาน ต่อ
ชุมชนโดยรอบ

3. ด้ านจริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษัทฯ คาดหวังให้ คคู่ ้ าทุกรายยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมุง่ มัน่ ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม โปร่งใส
เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็ นธรรม และต่อต้ านการทุจริ ตทุกรูปแบบ
การปฎิบัตติ ามข้ อบังคับ
คูค่ ้ าต้ องดาเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ทังกฎหมายข้
้
ามชาติ ระดับชาติและท้ องถิ่น รวมถึงกฎระเบียบที่บงั คับใช้
กับการดาเนินธุรกิจ และใบอนุญาตที่จาเป็ นในสถานที่นนๆ
ั้
การรักษาความลับทางการค้ า
คูค่ ้ าต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับเชิงพาณิชย์ เชิงการค้ าที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ข้ อมูลด้ านการเงิน หรื อความลับอื่นที่เป็ น
สาระสาคัญของบริ ษัทฯ ให้ บคุ คลอื่นได้ ทราบหรื อนาไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัวของบุคคลใดบุคคลหนึง่ โดยไม่ได้ รับ
อนุญาตโดยเด็ดขาด เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทฯ
การเปิ ดเผยข้ อมูล
คูค่ ้ าต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลของตนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน ตามกฏหมาย และข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง

ช่ องทางในการร้ องเรียนและการแจ้ งบาะแส
คูค่ ้ าของกลุม่ บริ ษัทเอจีอี ทุกราย มีสทิ ธิในการร้ องเรี ยน แจ้ งเบาะแส หรื อข้ อเสนอแนะ ทีค่ คู่ ้ าได้ รับผลกระทบหรื อมีความ
เสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อจากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการกระทาผิด
กฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทาที่ขาดความ
ระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยสามารถแจ้ งผ่านช่องทางสื่อสารโดยตรงหรื อส่งจดหมายโดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเอกสาร
ความลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
1. จดหมายลงทะเบียน
ถึงกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
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”

ลงนามรับรอง จรรยาบรรณคู่ค้า

นายพนม ควรสถาพร
กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

3

