บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีเจตนารมณ์ ในการดาเนินธุรกิ จตามนโยบายกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริ ษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ “การกากับดูแลกิ จการ นโยบายการกากับดูแลกิ จการ” และมีความมุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ เป็ นองค์ กรที่มีประสิทธิ ภาพ โดยยึดมั่นการ
ดาเนินงานด้ วยความโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีค วามมุ่ง มั่นในการประกอบธุ รกิ จตามแบบอย่างด้ า นบรรษั ทภิบาล มุ่งเน้ นด้ า น
นิติธรรม โปร่ งใส เป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม ควบคู่ไปกับการเสริ มสร้ างการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ให้ แก่ บุคลากร ลูกค้ า ชุมชน และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ภายใต้ การบริ หารที่สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาลและ
อุดมการณ์
“ประเทศไทยใสสะอาด ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุข”
คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ กาหนดหลักสาคัญในการดาเนินงานที่ดี เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัทฯ ทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี ้
(1)

คณะกรรมการบริ ษัทจะยึดถือแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลที่เป็ นสากลและมุง่ มัน่ พัฒนาการกากับดูแล
กิจการที่ดีตามหลักการมาตรฐานสากลให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้ แก่ การคานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้ น
การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ ความสาคัญกับบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(2)

คณะกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุก คน มุ่ง มั่น ที่ จ ะน าหลัก ส าคัญ ในการด าเนิ น งานที่ ดี คื อ
Creation Shared Value, Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency
และ Ethics (C R E A T E) มาใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนเคร่ งครัดต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องในทุกประเทศที่เข้ าไปลงทุน

(3)

คณะกรรมการบริ ษัท จะจัดให้ มีโครงสร้ างการบริ หารที่มีความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริ หาร
และผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรม รวมทัง้ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และ
แผนงานที่ ส าคัญ มี ร ะบบการติ ด ตาม / วัด ผลการด าเนิ น งาน และบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความเป็ นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนตามหลักสาคัญใน
การดาเนิน งานที่ ดี โดยคณะกรรมการบริ ษั ทและผู้บ ริ ห าร จะเป็ น ผู้น าในด้ า นจริ ยธรรม และเป็ น
ตัวอย่างในการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจน
ส่งเสริ มวัฒนธรรมตามหลักสาคัญในการดาเนินงานที่ดี ดูแลรับผิดชอบ ผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง และ
ส่งเสริ มให้ มีการปฏิบัติและดาเนิ นธุรกิ จโดยคานึงถึงหลักสิทธิ มนุษยชน สิทธิ ผ้ ูบริ โภค และการใช้
แรงงานอย่างเป็ นธรรม พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้
พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบตั ิตามหลักสาคัญในการดาเนินงานที่ดีอย่างครบถ้ วนและยัง่ ยืน
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นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ประกาศใช้ แนวทางการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย
ยึดหลักการสร้ างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยผู้บริ หารระดับสูงรับผิดชอบดูแลการมีสว่ นร่ วมของ
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ รวมทังการปรั
้
บปรุงช่องทางในการให้ ความคิดเห็น เพื่อนาความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ เสียส่งต่อไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยผู้มีสว่ นได้ เสียที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ประกอบด้ วย พนักงาน ผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า ลูกค้ า คูแ่ ข่งและชุมชนโดยรอบ เพื่อใช้ เป็ นแนวปฏิบัติของผู้บริ หาร และพนักงานทุก
คน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของผู้บริ หาร และพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ มีหลักการปฏิบตั ิที่ชดั เจน อาทิ
การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า การปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า เป็ นต้ น
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