
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมในการดแูลรกัษาสงัคมและสิง่แวดล้อมให้มคีณุภาพทีด่แีละมกีารด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ 

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยนืต่อไป โดยนโยบายด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ มดีงัน้ี

• ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• มุ่งมั่นในการด�าเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

• พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การด�าเนินการของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผูม้ส่ีวนได้เสยี ความต้องการ/ความคาดหวงั การด�าเนนิการของกลุ่มบรษิทัฯ

ผู้ถือหุ้น • ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคง สม�่าเสมอ 

ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

• ได้รบัข่าวสารข้อมปูระกอบการตัดสนิใจ 

อย่างเพียงพอ

• สามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมาย

• ได้รับการอ�านวยความสะดวก 

อย่างเท่าเทียมกัน

• ด�าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น วางแผนงานอย่างเป็นระบบ และค�านึงถึงผลตอบแทน

และความเสี่ยง โดยด�าเนินธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกทั้งด้านธุรกิจผลิตและ 

จ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 

• เปิดเผยข่าวสารข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ด้วยความโปร่งใส ทั้งเอกสาร 

ทีเ่ผยแพร่บน website ของบรษิทัฯ และการให้ข่าวสารผ่านสือ่มวลชนตามโอกาสต่าง ๆ

• ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

• อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยความเท่าเทียมและเหมาะสม เพื่อให้สามารถ

เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยสะดวก และจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท 

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสด

การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ ได้ สามารถเข้าดูคู่มือการใช้งาน 

แอปพลเิคช่ันดงักล่าว ได้ทาง http://www.energyabsolute.co.th/agm_manual.php 

เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้สามารถตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงผ่านผูร้บัมอบฉนัทะได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น

ลูกค้า • สินค้ามีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน 

ราคาเหมาะสม ให้บริการเป็นทีพ่งึพอใจ

• สามารถขอตรวจสอบกระบวนการผลิต

ได้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น

• เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ

แนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและ 

บริการร่วมกัน

• ก�าหนดเง่ือนไขทางการค้าทีเ่ป็นธรรม 

และเกื้อกูลการท�าธุรกิจร่วมกันใน 

ระยะยาวได้

• บรษิทัฯ มกีระบวนการควบคุมคณุภาพสนิค้าและบรกิารทีเ่ข้มงวด และมกีารปรบัปรงุ

อย่างต่อเนื่อง 

• ในส่วนของธรุกจิผลติไฟฟ้า บรษิทัฯ มกีารปฏบิตังิานเพือ่ความคมุทัง้ด้านคณุภาพและ

ความปลอดภยัของระบบผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ อกีท้ังใส่ใจในการบ�ารงุรกัษา

เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

• ฝ่ายขายและวางแผนการตลาดจะท�าการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า และ 

ท�าการวางแผนการขายและการจัดส่งร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด

• ท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

• ก�าหนดเงือ่นไขทางการค้าทีเ่ป็นธรรม และยดืหยุน่ตามความจ�าเป็น เพือ่ให้เกดิประโยชน์

ร่วมทั้งสองฝ่าย
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ผู้มส่ีวนได้เสยี ความต้องการ/ความคาดหวงั การด�าเนนิการของกลุม่บรษิทัฯ

คู่ค้า • ก�าหนดเง่ือนไขทางการค้าระหว่างกัน

อย่างชัดเจน ยติุธรรม เหมาะสม 

• กระบวนการจดัซ้ือมีความเป็นธรรม 

โปร่งใส ไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือการถ่ายเทผลประโยชน์ 

• ไม่มกีารละเมดิสิทธใินทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือเปิดเผยข้อมลูความลับทางการค้า 

อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่ค้า

• ยึดม่ันในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม ก�าหนดเงื่อนไขในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ทีช่ดัเจนกบัคูค้่าทกุราย

• ในกรณทีีม่กีารจดัซือ้เครือ่งมอื อปุกรณ์ หรอืลงทนุในโครงการทีม่มีลูค่าสงูจะใช้วธิกีาร 

ประกวดราคา เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไข 

ทีคู่ค้่ายอมรบัได้

• ปฏบิตัติามข้อตกลงในสญัญาและจรรยาบรรณทางธุรกจิอย่างเข้มงวด

• มีระบบการควบคุมภายใน และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ใด 

น�าความลบัของคูค้่าไปเปิดเผยหรอืน�าไปใช้ เพือ่ประโยชน์อืน่นอกเหนอืจากการด�าเนนิ

ธรุกจิของบรษิทั

เจ้าหนี้ • ปฏบิติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา

อย่างเข้มงวด

• มีระบบการรายงาน การควบคุม 

การจดัการ และการบรหิารความเสีย่ง

ที่เหมาะสม และมีมาตรฐานที่เป็นที่

ยอมรับได้

• บริษัทฯ มีฝ่ายวางแผนการลงทุน และฝ่ายการเงินที่ท�าหน้าที่ในการประสานงาน

กับเจ้าหนี้ ทั้งสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าอ่ืน เพื่อให้การด�าเนินงานของ 

บรษิทัฯ เป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตามเงือ่นไขข้อตกลงในสญัญาทีเ่กีย่วข้อง 

• บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ที่ให้ค�าแนะน�า ก�ากับ ติดตาม ดูแล 

เพือ่ให้บรษิทัฯ มกีลไกทีด่ใีนการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม

• จดัให้มกีารประชมุกบัเจ้าหนี ้และทมีงานทีเ่กีย่วข้องเป็นประจ�า เพือ่ติดตามความคบืหน้า 

ประสานงาน และร่วมกนัวางแผน หารืออย่างใกล้ชดิ ด้วยความสมัพนัธ์อนัดี

ชมุชนรอบ

ถิน่ทีต่ัง้ของ

โรงงาน 

• การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ต้องไม่ส่งผลก

ระทบเชงิลบต่อชมุชน และสิง่แวดล้อม 

• หากเกิดปัญหาใดๆ ข้ึน บริษัทฯ 

ต้องตอบสนอง และเร่งแก้ไขอย่างจรงิจัง 

ด้วยความรวดเร็ว

• ประสานความสมัพนัธ์อนัด ีและร่วม

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

• เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนสามารถ

เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในทมีงานของ 

บริษทัฯ ได้ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้

• ส่งเสริมการพฒันาวสิาหกิจ ชมุชนตาม

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 

เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

• จดัท�าการรบัฟังความคดิเห็นจากชมุชนตามท่ีทางการก�าหนดก่อนการลงทนุสร้างโรง

ไฟฟ้า อกีทัง้มกีารตดิตามความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการของชุมชน 

อย่างต่อเนือ่ง และใกล้ชดิ โดยจดัให้มทีมีงานชมุชนสมัพนัธ์ประจ�าโรงงานแต่ละแห่ง 

เพือ่เป็นผูต้ดิตาม และประสานงาน และรบัฟังความคดิเหน็ต่าง ๆ โดยตรง

• จัดให้มีทีมงานที่ท�าหน้าที่ติดตามและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

ประจ�าโรงงาน เพ่ือท�าหน้าท่ีในการดแูลด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัอย่างต่อเนือ่ง

• ให้ความรูแ้ละจดัการอบรมแก่พนกังาน ชมุชน นกัเรยีน และผูส้นใจทัว่ไป เพือ่ให้เกดิ 

ความรูค้วามเข้าใจในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ อย่างถกูต้อง

• จดังบประมาณในการช่วยเหลอื และสนบัสนนุกจิกรรมของชมุชน ทัง้ด้านการศกึษา 

ประเพณแีละวฒันธรรมท้องถิน่ ด้านสขุอนามยั และสิง่แวดล้อม 

• จดัท�าแหล่งกักเกบ็น�า้ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ และแบ่งปันให้ชมุชน

โดยรอบสามารถใช้เป็นแหล่งน�า้ส�ารองในยามขาดแคลนได้

• สนบัสนนุการว่าจ้างพนกังานประจ�า และพนกังานชัว่คราว จากสมาชกิในชมุชนตามศกัยภาพ 

ความสามารถ และความถนดั เพือ่ให้เกดิการจ้างงาน และการพฒันาความรูค้วามสามารถ 

ทัง้ในระยะการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึง่มกีารจ้างงานนบัพนัอตัราและระยะหลงัจากการก่อสร้าง

เสรจ็และท�าการจ�าหน่ายไฟฟ้าแล้วเพือ่ดแูลโรงไฟฟ้า การท�านบุ�ารงุทรพัย์สนิโรงไฟฟ้า 

การรักษาความปลอดภัย การดูแลภูมิทัศน์และอื่นๆซ่ึงมีการจ้างงานอีกหลายอัตรา 

ส่งผลให้การด�าเนนิธรุกิจโรงไฟฟ้าของบรษิทัฯเกดิการจ้างงานโดยรอบเป็นจ�านวนมาก

• ด�าเนนิโครงการเกษตรอนิทรย์ีแบบผสมผสาน โดยเริม่ต้นทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแห่งแรก ต่อมาได้ขยายไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ทีจ่งัหวดัล�าปางและจงัหวดัพษิณโุลกตามล�าดบั เพือ่ทดลองทางเลอืกอาชพีเกษตรกรรมที่

ยัง่ยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชมุชน นกัเรยีนจากโรงเรยีนทีอ่ยูโ่ดย

รอบโรงไฟฟ้า และผูส้นใจ เข้าเรยีนรูใ้นพืน้ทีโ่ครงการสาธติ ซึง่ประกอบไปด้วยการปลกู 

ข้าวหอมอุบล ข้าวโพด อ้อย การปลูกพืชผักสวนครัวและต้นไม้ต่าง  ๆการปรับปรุงคณุภาพดนิ 

การเลีย้งสตัว์และประมง เป็นต้น ตลอดจนไปเผยแพร่อบรมความรูใ้ห้แก่โรงเรยีนในพ้ืนที่

รอบโรงไฟฟ้าทีจ่งัหวดันครสวรรค์ และต่อยอดการพฒันาผลติภณัฑ์แปรรปู การพฒันา 

ท�าตลาดและเชือ่มโยงถงึผูบ้รโิภคโดยตรง

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) 163



ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง การด�าเนินการของกลุ่มบริษัทฯ

พนักงาน • ได้รบัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม เหมาะสม 

รวมทัง้มสีวสัดกิารทัง้เป็นตวัเงนิ และ

ไม่เป็นตัวเงินทีส่ามารถจงูใจพนักงานได้

• ให้โอกาสในการเติบโต ก้าวหน้า                        

ตลอดจนพฒันาความรู ้ความสามารถ 

อย่างเท่าเทียมกัน และสม�่าเสมอ

• จัดสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี 

ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย

• ปฏบิตัต่ิอพนกังานด้วยความเป็นธรรม มกีารก�าหนดหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทน 

และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับผลการปฏิบัติงานที่วัดผลได้

• จัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ ไม่ต�่ากว่าที่กฎหมายก�าหนด

• ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน ดูแลอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน  

• จดัให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ทัง้หลักสตูรภายใน และภายนอก เพ่ือเพ่ิมความรู ้

ความสามารถ อกีทัง้เปิดโอกาสให้พนกังานทีม่ศีกัยภาพท�าการโยกย้ายการปฏบิติังาน 

ไปยังจุดอื่นที่เหมาะสมกับศักยภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเติบโตมากยิ่งขึ้น

• เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนได้ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

โดยจัดให้มีกระบวนการในการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนด�าเนินการใด ๆ

คู่แข่ง • มจีรยิธรรม ด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส 

ในกรณีทีม่กีารแข่งขัน ต้องเป็นไปอย่าง

เป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง

• บริษทัฯก�าหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจไว้ทีจ่ะปฏบิติัต่อคู่แข่งด้วยจริยธรรมอนัด ี

และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

หน่วยงาน

ก�ากับดูแล

และภาครัฐ

• ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดที่

เกี่ยวข ้อง ไม ่จงใจฝ่าฝ ืน ละเลย 

ไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ และข้อก�าหนด 

ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 

อย่างร้ายแรง

• จดัให้มผีูร้บัผดิชอบในการตดิตามให้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามข้อก�าหนด

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• บรษัิทฯมฝ่ีายตรวจสอบภายใน และการว่าจ้างบรษิทัธรรมนติ ิจ�ากดั ซ่ึงเป็นหน่วยงาน 

ภายนอกที่เป็นอิสระ ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อท�าการตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ

การด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ยดึม่ันนโยบายทีต้่องด�าเนนิการด้วยความใส่ใจ และจรงิจงั ต่อผูมี้ส่วนได้เสยีต่าง ๆ 

ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของโรงงาน พนักงาน คู่แข่ง หน่วยงานก�ากับดูแลและภาครัฐ 

ซึ่งบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวข้างต้น ล้วนแล้วแต่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งสิ้น โดยสามารถสร้าง 

ผลกระทบ และ/หรือได้รับผลกระทบ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้ 

บริษทัฯ ด�าเนนิงานโดยสร้างมลูค่าทางธรุกจิ เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจของบรษัิทฯ ทีไ่ด้มุง่เน้นการพฒันาพลงังานทาง

เลอืกทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และสร้างความยัง่ยนืต่อบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย อีกทัง้ได้มุง่เน้นพฒันาผลติภณัฑ์ วางรากฐานบคุลากร 

ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 

• โรงงานผลิตน�้ามันไบโอดีเซล จุดเริ่มต้นของ CSR in Process  

บรษิทัฯ เริม่ก้าวเข้าสู่ธรุกจิพลังงานด้วยการพัฒนาเทคโนโลยขีึน้เอง เพือ่ท�าการผลติน�า้มนัไบโอดเีซลโดยสกัดจากน�า้มนัปาล์มดบิ 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ น�้ามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้น�าไปจ�าหน่ายให้กับลูกค้าท่ีเป็นโรงกลั่นน�้ามันขนาดใหญ่ของประเทศ 

ใช้ผสมกบัน�า้มนัดเีซลเพ่ือลดการใช้น�า้มันทีต้่องน�าเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการเพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่การด�าเนินธุรกิจที่ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการกระบวนการผลติน�า้มันไบโอดเีซลทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอย่างแท้จริง โดยในปี 2560 บริษัทฯ 

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

• โดยบรษิทัฯ ยงัคงรกัษาระบบบรหิารจดัการ มาตรฐานการผลติน�า้มนัปาล์มอย่างยัง่ยนื (Roundtable on Sustainable 

Palm Oil : RSPO), ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (Quality Management Systems) และมาตรฐาน 

Kosher จากผูใ้ห้การรับรอง ตลอดระยะเวลาในช่วงปี 2560 ส�าหรบัปี 2560 บรษัิทฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบ

การจดัการด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Management System) ISO 14001 : 2015 และระบบการจดัการอาชวี

อนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 : 2007 
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จาก URS Thailand (United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.) ในไตรมาสแรกของปี 2560 Certificate 

Number : 79935/A/0001/UK/EN (ISO 14001 : 2015) และ Certificate Number : 75535/B/0001/UK/EN 

(OHSAS 18001 : 2007) ซึง่เป็นบรษิทัทีใ่ห้การรบัรองมาตรฐานสากล ทัง้น้ีมจีดุประสงค์เพือ่พฒันาปรบัปรุงการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามข้อก�าหนด กฎหมาย เกิดสภาพ

แวดล้อมในการท�างานทีด่ ีพนกังานมคีวามปลอดภัยในการท�างาน และแสดงถงึความมุง่มัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคม 

และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

• บริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green System) ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (Green System (Gl3) 

จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือรับรองว่าบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยกระทรวง

อตุสาหกรรม ได้มกีารส่งเสรมิภาคอตุสาหกรรมให้มกีารประกอบการท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม มคีวามรับผิดชอบต่อสงัคม 

ให้สามารถอยูร่่วมกบัสังคมและชมุชนได้อย่างมคีวามสขุ ไปพร้อมๆ กบัการพัฒนาอย่างยัง่ยนื ด้วยการมุง่เน้นใน 3 เรือ่ง ได้แก่ 

1. การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 

2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ 

3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ตลอดห่วงโซ่อุปทาน)

ทั้งนี้จะมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามการรับรองเลขที่ 3-6471/2561 

(ส�าหรับทะเบยีนโรงงานเลขที ่ข3-47(2)-2/52 ปจ.) และ 3-6472/2561 (ส�าหรบัทะเบยีนโรงงานเลขที ่ข3-7(1)-1/44 ปจ.)

• บรษิทัฯ ได้ตกลงเข้าร่วมโครงการ “ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม” กับกระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยเป็นการมุง่มัน่ทีจ่ะน�าหลกัธรรมาภบิาลส่ิงแวดล้อม มาปฏิบตัใินการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนด

และมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

• บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อความปลอดภัยของพนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงงาน รวมทัง้การปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบั

ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การจดัให้มกีารฝึกอบรมเรือ่งความปลอดภยัเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดให้จดัเป็นประจ�าทกุ

ปี และให้รายงานผลการด�าเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ และ

จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน (จงัหวัดปราจนีบรุ)ี ส�าหรบั 2560 

บรษิทัฯ ได้จัดให้มีการอบรมเกีย่วกบัหลักสูตรทางด้านความปลอดภยัในการท�างาน ดงัต่อไปนี้

- หลกัสตูร “ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรบัลกูจ้างทัว่ไปและลูกจ้างเข้าท�างานใหม่ 

ลูกจ้างเปลี่ยนสถานที่ท�างาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม 

และส�าหรับลูกจ้างในระดับหัวหน้างาน” 

- หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร (จป. บริหาร) ระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน) 

- หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัยในการท�างาน (คปอ.)” 

- หลักสูตร “ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุของปั้นจั่น และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิด

ต่างๆ” 

- หลักสูตร “วิธีการใช้และบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ส�าหรับลูกจ้าง” 

- การฝึกซ้อมการควบคมุและการระงบัเหตฉุกุเฉนิเก่ียวกับสารเคมอีนัตราย, เกีย่วกบัหม้อไอน�า้ และการฝึกซ้อมดบัเพลงิ 

และการอพยพหนีไฟ ประจ�าปี
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• นอกเหนือจากที่ก�าหนดให้ฝ่ายจัดการต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารแล้ว คณะกรรมกา 

รตรวจสอบของบรษิทั และฝ่ายตรวจสอบภายใน ยงัได้ก�าหนดการตรวจสอบ โรงงาน และโครงการต่างๆ ของกลุม่บริษัท 

ไว้ในแผนการตรวจสอบประจ�าปี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการการเข้าตรวจสอบ เยี่ยมชมโรงงาน และโครงการต่างๆ 

ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก�าหนดของระเบียบ 

ข้อบังคับ และเป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของบริษัทฯ  

• โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน CSR เต็มรูปแบบ

ตัง้แต่ปี 2555 บรษิทัฯ ได้ก้าวเข้าสูก่ารเป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีน โดยเริม่จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

4 โครงการ ขนาดก�าลังการผลิตตามสัญญารวม 278 เมกะวัตต์ และต่อเนื่องด้วยการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม 8 โครงการ 

ขนาดก�าลงัการผลติตามสัญญารวม 386 เมกะวตัต์ ซึง่จะด�าเนนิการภายใต้ช่ือของบรษิทัย่อยต่างๆ ทัง้นี ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทกุ

แห่ง กย็งัคงยดึม่ันในการด�าเนนิงาน ให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อม ชมุชนและสงัคมเป็นอย่างยิง่เช่นกนั สรุปกจิกรรมส�าคญัได้ดงัน้ี

• การเผยแพร่ความรู้ จากการเล็งเห็นประโยชน์ และความส�าคัญของการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ 

ในฐานะทีเ่ป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด จงึสนบัสนนุส่งเสรมิ และเผยแพร่ความรูด้้านการใช้พลงังานหมนุเวยีน

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้น�าชุมชน และประชาชนที่สนใจ นักวิเคราะห์ 

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ทั้งที่จังหวัดนครสวรรค์ 

จงัหวดัล�าปาง และจงัหวดัพษิณโุลก ตลอดจนการร่วมแสดงข้อมลูในนิทรรศการต่าง ๆ เพือ่เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าเยีย่มชมได้

ศกึษากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์และสร้างความรูค้วามเข้าใจ และเหน็ภาพจรงิในเชงิปฏบัิตมิากยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน และชาวบ้านที่อยู่

ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า โดยริเริ่มที่โรงไฟฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการสอนในห้องเรียน และปฏิบัติจริงในพื้นที่

ของโรงไฟฟ้าและภายในโรงเรียน เพื่อมีผลผลิตส�าหรับเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และบางส่วนจ�าหน่ายเป็น

ผักอินทรีย์ไร้สารเคมีให้แก่ชุมชน และน�ารายได้กลับมาเป็นทุนส�าหรับโครงการต่อยอดอย่างยั่งยืน  

• การแบ่งปันทรัพยากรและเก้ือกลูกนั ด้วยพ้ืนทีข่นาดใหญ่ดงักล่าว บรษิทัฯ จงึสามารถจดัสรรพืน้ท่ีส่วนทีเ่หลอืจากการจดั

วางอปุกรณ์เกีย่วกบัการผลิตไฟฟ้า มาใช้ท�าเป็นบ่อน�า้ส�ารองขนาดใหญ่ เพือ่ใช้ภายในโครงการ และเปิดให้ชุมชนโดยรอบ

สามารถร่วมใช้เป็นแหล่งน�า้ในยามขาดแคลนอีกด้วย  จากนโยบายการใช้ทรัพยากรให้คุม้ค่า เพ่ือให้เกดิประโยชน์สูงสดุ 

ทั้งต่อโครงการของกลุ่มบริษัทฯ และต่อชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาพ้ืนที่ว่างของโครงการโดยน้อมน�าแนว

พระราชด�าริ เพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรและออกแบบจัดสรรการกักเก็บและบริหารน�้าในโครงการเพ่ือเอ้ือต่อการท�า

เกษตรกรรมในพืน้ท่ีระหว่างแผงโซล่าร์ในโรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ที ่จงัหวดัพษิณโุลก เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ม่มทีีด่นิท�ากนิ 

และใช้ทรัพยากรได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนร่วม

• การสร้างงานสร้างอาชพีให้กบัชมุชน บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีา การสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานลมต้อง

ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ และมีชุมชนในท้องถิ่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของโรงไฟฟ้า จ�านวนหลายครัวเรือน การวางแผน

เพื่อก่อสร้างและพัฒนาโครงการจึงมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อแรงงานในท้องถิ่นเป็นส�าคัญ ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้ง

ทางตรง และทางอ้อม (ผ่านผู้รบัเหมา) จ�านวนมาก ทัง้ระหว่างการก่อสร้างทีม่กีารจ้างงานในท้องถิน่หลายพันอตัรา และ

เม่ือก่อสร้างเสร็จโรงไฟฟ้าเปิดด�าเนินการ บริษัทฯ ยังคงจ้างงานในท้องถ่ินเพื่อดูแลรักษาโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และ

บริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  รวมไปถึงช่วยเหลือพัฒนาแปรรูป ตลอดจน

พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้าเกษตรของบริษัทฯ และชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

การสร้างทางเลือกอาชีพให้แก่ชุมชนตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อความยั่งยืน 

ทางบรษัิทฯ มเีจตนารมณ์เพือ่สร้างความเจรญิร่วมกับชุมชนอย่างยัง่ยนื โดยมุง่เน้นแนวทางการสร้างอาชีพทีเ่พ่ิมรายได้ 

และปรบัปรงุคณุภาพชวีติของชมุชนทีช่มุชนสามารถพึง่พาตวัเองได้อย่างยัง่ยนื บนพืน้ฐานการพัฒนาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคุณค่าหลักในธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา โครงการ

ตามแนวทางกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีดังนี้ 

166 รายงานประจ�าปี 2560



• เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน : โครงการทดลองปลูกพืชแนวทางเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน เป็นระบบการเกษตร

ที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ภายใต้การเก้ือกูลประโยชน์ต่อกันและกัน

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมี เพื่อฟื้นฟู

สภาพผนืดนิเกดิเป็นระบบนเิวศน์ทีส่มบรูณ์และยัง่ยนื ซึง่จะช่วยสร้างประสิทธิผล และช่วยลดต้นทุนการเพาะปลกู 

โดยด�าเนินโครงการทดลอง ผักสลัด พืชผักสวนครัว ข้าว อ้อย ข้าวโพด ผลไม้ และสมุนไพรหายาก ที่เป็นอินทรีย์ 

ไร้สารเคมทีัง้หมด ภายในพ้ืนทีแ่ปลงทดลองในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทัง้ 3 จงัหวดั  คอื นครสวรรค์  ล�าปาง และพิษณโุลก 

ส่งเสริมให้สร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยน�าร่องพื้นที่ในแปลงทดลองในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 2 จังหวัด 

คอืนครสวรรค์ และพษิณโุลก ซึง่จงัหวดันครสวรรค์ ได้รบัมาตรฐานการผลติพชือนิทรย์ี จากกรมวชิาการเกษตร (Organic 

Thailand) ส่วนจงัหวดัพิษณุโลก ได้รับมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี จากองค์กรมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีภาคเหนอื (มอน.) 

โดยมุง่หวงัว่าพืน้ทีน่�าร่อง ในการเพาะปลูกผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และจงูใจให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าหันมาปลกูพืช

แบบวถีิเกษตรอนิทรีย์ ซึง่ดต่ีอผู้ปลูก ผูร้บัประทาน และสิง่แวดล้อม และเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่เกษตรกร และ 

ผูบ้รโิภคว่าผลติผลทีไ่ด้รบัการรบัรองจากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรย์ี เป็นผลติผลทีไ่ร้สารเคม ีปลอดภยัต่อการ

บริโภค และยังเอื้อประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

• การสร้างทางเลือกอาชีพที่ยั่งยืนให้เกษตรกร / ชุมชนรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า เน้นการเพ่ิมรายได้ ขยายผล 

และพฒันาได้อย่างยัง่ยนื โดยการวเิคราะห์ คดัเลอืกพชืทีเ่หมาะสมปลกูในทีพ่ืน้ทีน่ัน้ สรปุองค์ความรู ้ขัน้ตอนการปลกู 

การดูแล และการป้องกันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย และต่อยอดให้มีการจัดท�าคู่มือการท�าเกษตร

อนิทรีย์อย่างเข้าใจง่ายๆ ให้เกษตรกรผูท้ีส่นใจ น�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัไิด้จรงิอย่างเข้าใจ และรูจ้ดุข้อควรระวงั 

ป้องกัน ในจุดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต รวมทั้งยังส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรรม 

โดยใช้นวตักรรมเทคโนโลยกีารเกษตรทีท่นัสมยัต่างๆ เข้ากบัเกษตรกรรมแบบดัง้เดมิ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเพาะปลกู 

เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพของผลิตผล สภาพแวดล้อมของฟาร์ม ท่ีเชือ่มโยงถงึกัน รวมถงึการจดัการผลิตผลเกษตรหลัง

การเกบ็เกีย่ว เพือ่คงคุณภาพเอาไว้ให้นานทีสุ่ด และเพ่ือป้องกนัผลผลิตเสียหายจากความแปรปรวนของฤดกูาลต่างๆ 

และลดมลูค่าการลงทนุให้ย่อมเยาว์ อยูใ่นเกณฑ์ทีไ่ปขยายผลต่อและปฏิบัตไิด้จริง โดยได้ทดลองจรงิบนพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้า

แสงอาทติย์ทัง้ 2 จงัหวัด คอื จงัหวดั นครสวรรค์ และ จงัหวัด พิษณุโลก ซึง่ทดลองการสร้างระบบการจดัฟาร์มทีด่ี 

และมีประสิทธิภาพ ภายใต้การท�าเกษตรกรรมใต้แผงโซล่าร์ ที่จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ส่วนที่เหลือจากการ

จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า นอกแผงโซล่าร์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

และมกีารบริหารการจดัข้อมูล เชือ่มโยงข้อมลูถงึกันระหว่างส่วนกลาง และพืน้ทีฟ่าร์ม  โดยค�านงึถงึคณุภาพ  และ

หลกัเกณฑ์ และวธิกีารท่ีดใีนการผลติอาหาร (GMP) และส่งเสริมจรรยาบรรณการผลิต เพ่ือจ�าหน่ายสินค้าทีป่ลอดภยั

ให้ผู้บริโภค ตลอดจนช่วยวางแผนและทดลองการจดัการการขนส่งสนิค้าของกลุม่วิสาหกิจชุนชนไปสูต่ลาดทีต้่องการ 

โดยเร่ิมต้นจากการขนส่งผักอินทรีย์ไร้สารเคมีจากจังหวัดนครสวรรค์  และ จังหวัด พิษณุโลกรวมไปถึงการเชื่อม

โยงการตลาดสู่ผู้บริโภคโดยตรง และจ�าหน่ายสู่โรงงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายใหญ่ 

• การปรับปรงุดนิแบบลดต้นทุนโดยน�าวัสดท่ีุไม่มีมูลค่ามาเพ่ิมคุณค่า เน้นการลดต้นทนุและสร้างคุณค่าเพิม่จากสิง่ใกล้ตัว 

อาทิเช่น โครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์จากหญ้าและจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่จังหวัดล�าปาง การท�าปุ๋ยหมักอินทรีย์

จากผักตบชวาและมูลแพะใช้ในแปลงเกษตรที่จังหวัดนครสวรรค์ และเผยแพร่อบรมให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที ่

จังหวัดลพบุรี
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• การเชือ่มโยงตลาดและการบริหารจดัการแบบรวมกลุม่วิสาหกจิ โครงการได้เน้นการวางแผนธุรกิจส�าหรับวิสาหกจิ

ชุมชนโดยการน�าหลักเศรษฐศาสตร์ อปุสงค์ และอปุทาน มาใช้เชือ่มโยงตลาดเพือ่วางแผนการปลกูพชืของเกษตรกร 

ป้องกันความเสี่ยงในด้านราคาจากการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป การเตรียมตลาดและการจ�าหน่ายที ่

เชือ่มโยงเกษตรกรถงึผูบ้รโิภคโดยตรง การวางแผน และเตรยีมตลาด และความต้องการของผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์ออร์แกนิค 

ไร้สารเคมี เพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกรในปัจจบุนั และอนาคต จดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์ เพือ่ส่งเสรมิการตลาดให้

โครงการเป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ จดัท�าโครงการตลาดเกษตรอนิทรย์ีในท้องทีแ่ละรวบรวมรายชือ่สมาชกิผูส้นับสนนุ ลกูค้า

ในท้องที ่และกรุงเทพฯ รองรับผลผลิตในช่วงการขยายตลาด รวมไปถงึออกงานเพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ์ ด้วยการ

ออกบูธ เช่น งานแสดงสนิค้าอนิทรย์ีและธรรมชาตแิห่งประเทศไทย (Organic & Natural Expo 2017 in Thailand) 

ประจ�าปี 2560 ณ. ศนูย์ประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์จดัโดยกรมการค้า ภายใต้กระทรวงพาณชิย์ ตลอดจนใช้สือ่ออนไลน์ในการ

ประชาสมัพนัธ์ เหน็ความส�าคญัของการส่งเสริมพัฒนาฟาร์ม และผลติผลให้มีคณุภาพ น�าไปสูค่วามเช่ือมัน่ของผู้บริโภค 

และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ จนสามารถน�าไปขยายผล ปรับเปลี่ยนเป็นอาชีพที่ยั่งยืนในระยะยาวส�าหรับชุมชนต่อไป

• การพฒันา/แปรรปูผลิตภัณฑ์ เพือ่ต่อยอดผลผลติของชมุชน รวมถงึการเพิม่มลูค่าผลผลติ และอายกุารเกบ็รกัษา 

เพือ่เพิม่รายได้และก�าไรให้กบัเกษตรกร วสิาหกจิชมุชนตวัอย่าง มาจากผลผลติแนวทางเกษตรอินทรย์ี ไร้สารเคม ีเช่น 

น�้าอ้อยผสมใบเตยบรรจุขวด และพืชผักสวนครัวไว้ส�าหรับปรุงอาหาร จากพื้นที่โครงการจังหวัดนครสวรรค ์

และข้าวหอมนลิ ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ข้าวหอมปทมุ บรรจถุงุสญุญากาศ และผกัสลดัรวม จากพืน้ทีโ่ครงการจงัหวัดพษิณโุลก 

และพฒันาต่อยอดกรรมวธิกีารแปรรปูอาหาร โดยใช้เทคโนโลยทีางด้านอาหาร เพือ่ให้ผลติภณัฑ์มคีวามแปลกใหม่ 

สร้างความหลากหลาย สร้างมูลค่า และยืดอายุการเก็บรักษา

• จากต้นแบบความส�าเร็จของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาส

ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ท�าให้โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการเติบโตไปพร้อมๆ กับความเจริญและการพัฒนา

ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และผู้คนในท้องถ่ิน ซึ่งจะน�ารูปแบบดังกล่าวไปใช้กับโรงไฟฟ้าทุกๆ โครงการของบริษัทฯ 

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค

สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) 

กับองค์การบริการจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นโครงการที่ อบก. พัฒนาขึ้นเพื่อส่ง

เสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารน�า

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้น ท่ีเรียกว่าคาร์บอนเครดิต ซึ่งภายใต้ T-VER นี้เรียกว่า “TVERs” 

ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้ ทั้งนี้ อบก.ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการพัฒนาโครงการ 

ระเบียบวิธีการในการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) การขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดย

จะต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการลด/ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย เพื่อลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน, เพ่ิมแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก มีรายได้เพ่ิมจากการซื้อ-ขาย บริษัทฯ 

จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของ อบก. ผ่านบริษัทย่อยส�าหรับโครงการดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่นครสวรรค์ ประเทศไทย (Solar Farm at Nokhonsawan, 

Thailand) ของบริษัทย่อย - บจ. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ โดยคณะอนุกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการนี้ ส�าหรับเดือนธันวาคม 2558 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2559 อยู่ที่จ�านวน 

106,148 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

2. ชือ่โครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ ทีล่�าปาง ประเทศไทย (Solar Farm at Lumpang, Thailand) 

ของบรษิทัย่อย - บจ. อเีอ โซล่า ล�าปาง โดยคณะอนมุกรรมการฯ อบก. เหน็ชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่

ลดได้จากโครงการนี ้ส�าหรบัเดอืน ธนัวาคม 2558 ถงึ เดอืนพฤศจกิายน 2559 อยูท่ีจ่�านวน 111,104 ตนัคาร์บอน

ไดออกโซด์ เทียบเท่า (tCO2e) 
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3. ช่ือโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ ทีพ่ษิณโุลก ประเทศไทย (Solar Farm at Pisanulok, Thailand) 

ของบริษัทย่อย - บจ. อีเอ โซล่า พิษณุโลก โดยคณะอนุกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซ 

เรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการนี้ ส�าหรับเดือนเมษายน 2559 ถึง เดือนกันยายน 2559 อยู่ที่จ�านวน 63,178 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการเก็บสะสมปริมาณก๊าซเรือนกระจกของทั้ง 3 โครงการอย่างต่อเนื่อง 

โดยอยูร่ะหว่างมมีตเิหน็ชอบจากคณะอนกุรรมการฯ ของ อบก. ในการรบัรองปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดได้ และมกีาร

ขยายการด�าเนนิงานไปยงัธรุกิจสถานอีดัประจไุฟฟ้าส�าหรบัรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครือ่งหมายการค้า “EA Anywhere” 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าพลงังานสะอาดมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวม

ถึงส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีเจตจ�านงและความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 

โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดีและจรรยาบรรณบริษัทฯ 

ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัต่ิอผู้มีส่วนได้เสียกลุม่ต่างๆ ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มนีโยบายการก�าหนดความรบัผดิชอบแนว

ปฏิบัติและข้อก�าหนดในการด�าเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การ

ตัดสินใจและการด�าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ 

บริษัทฯจึงได้จัดท�า “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น”1 เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนิน

ธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

• ค�านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้ค�ามั่น เรียกร้อง 

หรือรับซึ่งเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่า

จะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพ่ือให้บคุคลดงักล่าวกระท�า หรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นการให้ได้มาหรอืเพือ่ให้ได้มา หรือ

รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับขนบธรรมเนียม

ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท�าได้

• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ด�าเนนิการหรอืยอมรบัการคอร์รปัชัน่ ในทกุรปูแบบ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดย

ครอบคลมุถึงทกุธรุกจิและทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และให้มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่อย่างสม�า่เสมอ 

ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

1  อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
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• หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท : 

มหีน้าทีแ่ละรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดแูล ให้มรีะบบทีส่นบัสนนุการต่อต้านคอร์รปัช่ัน ทีม่ปีระสทิธิภาพ 

เพือ่ให้ม่ันใจว่าฝ่ายบรหิารได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักับการต่อต้านคอร์รัปช่ัน และปลกูฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ : 

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ 

ภายในและระบบบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรดักมุ เหมาะสม ทนัสมัย และมี

ประสทิธภิาพ

3. คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร :

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�าหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ 

เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก�าหนดของกฎหมาย

4. ผู้ตรวจสอบภายใน :

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย 

แนวปฏิบตั ิอ�านาจด�าเนนิการ ระเบยีบปฏิบตั ิและกฎหมาย ข้อก�าหนด เพือ่ให้มัน่ใจว่า มรีะบบควบคมุทีม่คีวามเหมาะ

สมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

• แนวทางการปฏิบัติ

1.) กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต ้องปฏิบั ติตามนโยบายต ่อต ้านคอร ์รัปช่ัน 

และจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.) พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ 

และต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลทีรั่บผดิชอบทราบ รวมถงึการให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิต่างๆ 

หากมข้ีอสงสัยหรือข้อซกัถาม ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชาหรอืบคุคลท่ีก�าหนดให้ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบเก่ียวกับการตดิตาม

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�าหนดไว้

3.) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ 

ก�าหนดไว้ในนโยบายรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy)2

4.) ผูท้ีก่ระท�าคอร์รปัชัน่ เป็นการกระท�าผดิต่อจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ซึง่จะต้องได้รบัการพจิารณาทางวนิยัตามระเบยีบ

ที่ก�าหนดไว้และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

5.) บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียว

ของกับบริษัทฯหรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้

6.) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดม่ัน และปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ทั้งการท�าธุรกรรมกับภาครัฐ

และภาคเอกชน

2  อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
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• ข้อก�าหนดในการด�าเนินการ

1.) นโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่นี ้ให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบรหิารงานบคุคล ตัง้แต่การสรรหา หรอืการคดัเลอืกบคุลากร 

การเลือ่นต�าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏิบตังิานพนกังาน และการให้ผลตอบแทน โดยก�าหนดให้ผู้บังคบั

บัญชาทุกระดับ สื่อสารท�าความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล

การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.) การด�าเนนิการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ให้ใช้แนวปฏบิตัติามทีก่�าหนดไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณ คูม่อืบรรษทัภบิาล 

นโยบายและแนวปฏิบตัต่ิอผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ ร่วมทัง้ระเบยีบ และคูม่อืปฏบิตังิานของบรษัิทฯ ทีเ่กีย่วข้องตลอด

จนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก�าหนดขึ้นต่อไป

3.) เพือ่ความชดัเจนในการด�าเนนิการในเรือ่งทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการเกดิคอร์รปัชัน่ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานบริษัทฯ 

ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

• ของก�านลั การเลีย้งรบัรอง และค่าใช้จ่ายในการให้-มอบ หรอืรบัของก�านลั ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในจรรยาบรรณ

• เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 

และถกูต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าเงนิบริจาคหรือเงนิสนบัสนนุไม่ได้ถกูน�าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการตดิสนิบน

• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อการจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิด 

การด�าเนนิงานของบริษทัฯ และการตดิต่องานกับภาครฐัจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซ่ือสตัย์ และต้องด�าเนนิการให้

เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

การด�าเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)

เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และข้อก�าหนดอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวในการพิจารณาและปฏิบัติดังนี้ 

• คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการก�ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ 

จึงก�าหนดนโยบายในกรณทีีผู่ม้ส่ีวนได้เสียกลุม่ต่างๆ มข้ีอสงสยั หรอืพบเหน็การกระท�าทีส่งสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ 

ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน

1. รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มคีวามชดัเจน และมข้ีอมลูเพยีงพอท่ีจะน�าสบืหาข้อเทจ็จริงเพ่ือด�าเนินการต่อไปได้

2. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

3. ข้อมลูทีป่ระธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าทีจ่�าเป็น โดยค�านงึถงึความปลอดภยัของผูร้้องเรยีน

4. เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ

ก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

5. ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และ บุคคลภายนอก
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การด�าเนินการ 3

1. แจ้งความคืบหน้า / ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ 

2. บรษิทัฯ สงวนสทิธไิม่เปิดเผยข้อมลูในรายละเอยีดเกีย่วกบัการสอบสวนหรอืการลงโทษทางวนิยั อนักระทบต่อข้อมลูส่วนบคุคล 

และการรักษาความลับ

• บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้น จากปกติที่ผู ้ร ้องเรียนสามารถส่งจดหมายถึงประธาน

คณะกรรมการบริษัท ผู ้ร้องเรียนยังสามารถส่งข้อร้องเรียน ทางหน้า website ของบริษัทฯ ผ่านทาง Email 

ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ

การทุจริต 

3 อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และแต่ละท่าน ไม่ได้เป็นพนกังานของบรษิทัฯ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคมุภายใน การปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบรหิารได้ให้ความส�าคญักบัการควบคมุภายใน โดยการประเมนิประสทิธภิาพ

และความเพยีงพอของการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of 

the Trade way Commission) การก�ากับดแูลกจิการทีด่ตีามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการบริหารความ

เสีย่งอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้บริษทัฯ มีการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสมกับการด�าเนนิธรุกจิ มกีาร

บรหิารความเสีย่งในระดบัทีย่อมรบัได้ มรีะบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิทีถ่กูต้อง เช่ือถอืได้ รวมทัง้มกีารปฏิบตัติามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยบรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนติิ 

จ�ากัด ตามแบบประเมินที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด และรายงานต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีหัวข้อประเมิน ดังต่อไปนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

2. คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร และท�าหน้าทีก่�ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการด�าเนนิการด้านการควบคมุภายใน

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�าหนดอ�านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพ่ือให้

องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การก�ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

5. องค์กรก�าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรก�าหนดวตัถปุระสงค์ไว้อย่างชดัเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมนิความเส่ียงต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการบรรลุ

วตัถุประสงค์ขององค์กร

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่

ก�าหนดไว้นั้นสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรก�าหนด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�าเนินไปได้ตามที่ก�าหนดไว้

14. องค์กรก�าหนด สือ่สารข้อมลูภายในองค์กร ซึง่รวมถงึวัตถปุระสงค์และความรบัผดิชอบต่อการควบคมุภายในทีจ่�าเป็นต่อการ 

สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�าเนินไปได้ตามที่วางไว้

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด�าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับ

สูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

นอกเหนอืจากทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดให้ฝ่ายจดัการต้องส่งรายงานการปฏิบตังิานต่อคณะกรรมการบริหารแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ 

และฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังก�าหนดการตรวจสอบโรงงาน และโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทไว้ในแผนการตรวจสอบประจ�าปี 

เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิการต่างๆ ของบรษิทัฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก�าหนด กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั และเป็นไปตามแนวทางวิสัยทศัน์ 

และพันธกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการประเมนิระบบการควบคมุ

ภายในประจ�าปี 2560 ตามแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน ทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด ซึง่มอีงค์ประกอบหลกั 5 ประการ คอื สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง 

มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมี

ความเหน็ทีส่อดคล้องกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มกีารก�าหนดมาตรการการควบคมุภายในทีส่�าคญั 

ซึง่เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน การบริหารจดัการความเสีย่ง และการก�ากบัดแูลตดิตามของฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการทีเ่พียงพอ 

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์- 

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

ด้านบัญชีของบริษัท 

ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource) ส�าหรับงานตรวจสอบภายใน คือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด 

ให้ปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2551 ซ่ึงผูท้ีไ่ด้รับมอบหมายจากบรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ�ากัด 

คอื ให้ปฏบัิติหน้าท่ีดงักล่าวคอื นายศกัดิศ์ร ีอ�าพวนั ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดแูลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคณุสมบัต ิคณุวุฒกิารศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ของ บรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ

จ�ากัด และนายศักดิ์ศรี อ�าพวัน แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ

และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ 
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ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทน 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นผู้ดูแล ได้ประสานงานกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด เพื่อน�าผลการตรวจสอบสรุปประชุมร่วมกับผู้บริหาร 

ก่อนรายงานเป็นรูปเล่มต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายในและรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบ 

ให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน

ส�าหรบัการตรวจสอบภายในปี 2560 บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ�ากดั ได้สรปุความเหน็เรือ่งประสทิธผิลการควบคมุภายในว่า 

บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสม ทัง้นี ้ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าผูต้รวจสอบภาย 

ในได้ปฏิบัติงานครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรษิทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดแูลงานตรวจสอบภายใน และงานก�ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

และในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งเป็นนิติบุคคลส�าหรับงานตรวจสอบภาย 

ใน รายละเอียดของนิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายในมีดังต่อไปนี้

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด (ชื่อเดิม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด) โดยได้มอบหมายให้

 นายศักดิ์ศรี อ�าพวัน : ประธานกรรมการบริหาร

เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายใน 
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