ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาสังคมและสิง่ แวดล้อมให้มคี ณ
ุ ภาพทีด่ แี ละมีการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืนต่อไป โดยนโยบายด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ มีดงั นี้
• ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• มุ่งมั่นในการด�ำเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
การด�ำเนินการของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง
ผู้ถือหุ้น
• ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคง สม�่ำเสมอ •
ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
• ได้รบั ข่าวสารข้อมูประกอบการตัดสินใจ
อย่างเพียงพอ
•
• สามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมาย
• ได้รับการอ�ำนวยความสะดวก
•
อย่างเท่าเทียมกัน
•

ลูกค้า

162

• สินค้ามีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน •
ราคาเหมาะสม ให้บริการเป็นทีพ่ งึ พอใจ
• สามารถขอตรวจสอบกระบวนการผลิต •
ได้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
• เปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอ
แนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและ •
บริการร่วมกัน
• ก�ำหนดเงือ่ นไขทางการค้าทีเ่ ป็นธรรม •
และเกื้อกูลการท�ำธุรกิจร่วมกันใน •
ระยะยาวได้

การด�ำเนินการของกลุม่ บริษทั ฯ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น วางแผนงานอย่างเป็นระบบ และค�ำนึงถึงผลตอบแทน
และความเสี่ ย ง โดยด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นพลั ง งานทางเลื อ กทั้ ง ด้ า นธุ ร กิ จ ผลิ ต และ
จ�ำหน่ายน�้ำมันไบโอดีเซล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
เปิดเผยข่าวสารข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ด้วยความโปร่งใส ทั้งเอกสาร
ทีเ่ ผยแพร่บน website ของบริษทั ฯ และการให้ขา่ วสารผ่านสือ่ มวลชนตามโอกาสต่าง ๆ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยความเท่าเทียมและเหมาะสม เพื่อให้สามารถ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยสะดวก และจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสด
การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ ได้ สามารถเข้าดูคู่มือการใช้งาน
แอปพลิเคชัน่ ดังกล่าว ได้ทาง http://www.energyabsolute.co.th/agm_manual.php
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตัดสินใจลงคะแนนเสียงผ่านผูร้ บั มอบฉันทะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
บริษทั ฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการทีเ่ ข้มงวด และมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของธุรกิจผลิตไฟฟ้า บริษทั ฯ มีการปฏิบตั งิ านเพือ่ ความคุมทัง้ ด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยของระบบผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ อีกทัง้ ใส่ใจในการบ�ำรุงรักษา
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
ฝ่ายขายและวางแผนการตลาดจะท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และ
ท�ำการวางแผนการขายและการจัดส่งร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
ท�ำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง
ก�ำหนดเงือ่ นไขทางการค้าทีเ่ ป็นธรรม และยืดหยุน่ ตามความจ�ำเป็น เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
ร่วมทั้งสองฝ่าย

รายงานประจ�ำปี 2560

ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง
คู่ค้า
• ก�ำหนดเงือ่ นไขทางการค้าระหว่างกัน •
อย่างชัดเจน ยุตธิ รรม เหมาะสม
• กระบวนการจัดซือ้ มีความเป็นธรรม •
โปร่งใส ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือการถ่ายเทผลประโยชน์
• ไม่มกี ารละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา •
หรือเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้า •
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อคูค่ า้

การด�ำเนินการของกลุม่ บริษทั ฯ
ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม ก�ำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง
ทีช่ ดั เจนกับคูค่ า้ ทุกราย
ในกรณีทมี่ กี ารจัดซือ้ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ หรือลงทุนในโครงการทีม่ มี ลู ค่าสูงจะใช้วธิ กี าร
ประกวดราคา เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไข
ทีค่ คู่ า้ ยอมรับได้
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเข้มงวด
มีระบบการควบคุมภายใน และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใด
น�ำความลับของคูค่ า้ ไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้ เพือ่ ประโยชน์อนื่ นอกเหนือจากการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั

เจ้าหนี้

• ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามเงือ่ นไขในสัญญา •
อย่างเข้มงวด
• มี ร ะบบการรายงาน การควบคุ ม
การจัดการ และการบริหารความเสีย่ ง •
ที่เหมาะสม และมีมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับได้
•

ชุมชนรอบ
ถิน่ ทีต่ งั้ ของ
โรงงาน

• การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ต้องไม่สง่ ผลก •
ระทบเชิงลบต่อชุมชน และสิง่ แวดล้อม
• หากเกิ ด ปั ญ หาใดๆ ขึ้ น บริ ษั ท ฯ
ต้องตอบสนอง และเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง
•
ด้วยความรวดเร็ว
• ประสานความสัมพันธ์อนั ดี และร่วม
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน •
• เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนสามารถ
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในทีมงานของ •
บริษทั ฯ ได้ เพือ่ เป็นการสร้างรายได้
• ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนตาม •
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
•

บริษัทฯ มีฝ่ายวางแผนการลงทุน และฝ่ายการเงินที่ท�ำหน้าที่ในการประสานงาน
กับเจ้าหนี้ ทั้งสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าอื่น เพื่อให้การด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ เป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตามเงือ่ นไขข้อตกลงในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำกับ ติดตาม ดูแล
เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีกลไกทีด่ ใี นการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
จัดให้มกี ารประชุมกับเจ้าหนี้ และทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นประจ�ำ เพือ่ ติดตามความคืบหน้า
ประสานงาน และร่วมกันวางแผน หารืออย่างใกล้ชดิ ด้วยความสัมพันธ์อนั ดี
จัดท�ำการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนตามทีท่ างการก�ำหนดก่อนการลงทุนสร้างโรง
ไฟฟ้า อีกทัง้ มีการติดตามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการของชุมชน
อย่างต่อเนือ่ ง และใกล้ชดิ โดยจัดให้มที มี งานชุมชนสัมพันธ์ประจ�ำโรงงานแต่ละแห่ง
เพือ่ เป็นผูต้ ดิ ตาม และประสานงาน และรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ โดยตรง
จัดให้มีทีมงานที่ท�ำหน้าที่ติดตามและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ประจ�ำโรงงาน เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการดูแลด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง
ให้ความรูแ้ ละจัดการอบรมแก่พนักงาน ชุมชน นักเรียน และผูส้ นใจทัว่ ไป เพือ่ ให้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง
จัดงบประมาณในการช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ทัง้ ด้านการศึกษา
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่ ด้านสุขอนามัย และสิง่ แวดล้อม
จัดท�ำแหล่งกักเก็บน�ำ้ ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และแบ่งปันให้ชมุ ชน
โดยรอบสามารถใช้เป็นแหล่งน�ำ้ ส�ำรองในยามขาดแคลนได้
สนับสนุนการว่าจ้างพนักงานประจ�ำ และพนักงานชัว่ คราว จากสมาชิกในชุมชนตามศักยภาพ
ความสามารถ และความถนัด เพือ่ ให้เกิดการจ้างงาน และการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ทัง้ ในระยะการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึง่ มีการจ้างงานนับพันอัตราและระยะหลังจากการก่อสร้าง
เสร็จและท�ำการจ�ำหน่ายไฟฟ้าแล้วเพือ่ ดูแลโรงไฟฟ้า การท�ำนุบำ� รุงทรัพย์สนิ โรงไฟฟ้า
การรักษาความปลอดภัย การดูแลภูมิทัศน์และอื่นๆซึ่งมีการจ้างงานอีกหลายอัตรา
ส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษทั ฯเกิดการจ้างงานโดยรอบเป็นจ�ำนวนมาก
ด�ำเนินโครงการเกษตรอินทรียแ์ บบผสมผสาน โดยเริม่ ต้นทีโ่ รงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแห่งแรก ต่อมาได้ขยายไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทีจ่ งั หวัดล�ำปางและจังหวัดพิษณุโลกตามล�ำดับ เพือ่ ทดลองทางเลือกอาชีพเกษตรกรรมที่
ยัง่ ยืนและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชมุ ชน นักเรียนจากโรงเรียนทีอ่ ยูโ่ ดย
รอบโรงไฟฟ้า และผูส้ นใจ เข้าเรียนรูใ้ นพืน้ ทีโ่ ครงการสาธิต ซึง่ ประกอบไปด้วยการปลูก
ข้าวหอมอุบล ข้าวโพด อ้อย การปลูกพืชผักสวนครัวและต้นไม้ตา่ งๆ การปรับปรุงคุณภาพดิน
การเลีย้ งสัตว์และประมง เป็นต้น ตลอดจนไปเผยแพร่อบรมความรูใ้ ห้แก่โรงเรียนในพืน้ ที่
รอบโรงไฟฟ้าทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป การพัฒนา
ท�ำตลาดและเชือ่ มโยงถึงผูบ้ ริโภคโดยตรง

•

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง
พนักงาน
• ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม เหมาะสม •
รวมทัง้ มีสวัสดิการทัง้ เป็นตัวเงิน และ
ไม่เป็นตัวเงินทีส่ ามารถจูงใจพนักงานได้ •
• ให้ โ อกาสในการเติ บ โต ก้ า วหน้ า •
ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถ •
อย่างเท่าเทียมกัน และสม�่ำเสมอ
• จัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี
ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย
•
คู่แข่ง

หน่วยงาน
ก�ำกับดูแล
และภาครัฐ

การด�ำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ
ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความเป็นธรรม มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทน
และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับผลการปฏิบัติงานที่วัดผลได้
จัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ ไม่ต�่ำกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ดูแลอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
จัดให้มกี ารอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ทัง้ หลักสูตรภายใน และภายนอก เพือ่ เพิม่ ความรู้
ความสามารถ อีกทัง้ เปิดโอกาสให้พนักงานทีม่ ศี กั ยภาพท�ำการโยกย้ายการปฏิบตั งิ าน
ไปยังจุดอื่นที่เหมาะสมกับศักยภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเติบโตมากยิ่งขึ้น
เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานสามารถร้ อ งเรี ย นได้ ใ นกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม
โดยจัดให้มีกระบวนการในการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนด�ำเนินการใด ๆ
• มีจริยธรรม ด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส • บริษทั ฯก�ำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจไว้ทจี่ ะปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งด้วยจริยธรรมอันดี
ในกรณีทมี่ กี ารแข่งขัน ต้องเป็นไปอย่าง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
เป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ • จัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบในการติดตามให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
เกี่ ย วข้ อ ง ไม่ จ งใจฝ่ า ฝื น ละเลย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และข้อก�ำหนด • บริษทั ฯมีฝา่ ยตรวจสอบภายใน และการว่าจ้างบริษทั ธรรมนิติ จ�ำกัด ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ภายนอกที่เป็นอิสระ ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อท�ำการตรวจสอบ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ

การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ยึดมัน่ นโยบายทีต่ อ้ งด�ำเนินการด้วยความใส่ใจ และจริงจัง ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ
ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของโรงงาน พนักงาน คู่แข่ง หน่วยงานก�ำกับดูแลและภาครัฐ
ซึ่งบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวข้างต้น ล้วนแล้วแต่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งสิ้น โดยสามารถสร้าง
ผลกระทบ และ/หรือได้รับผลกระทบ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้
บริษทั ฯ ด�ำเนินงานโดยสร้างมูลค่าทางธุรกิจ เพือ่ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้มงุ่ เน้นการพัฒนาพลังงานทาง
เลือกทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และสร้างความยัง่ ยืนต่อบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อีกทัง้ ได้มงุ่ เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ วางรากฐานบุคลากร
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
• โรงงานผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล จุดเริ่มต้นของ CSR in Process
บริษทั ฯ เริม่ ก้าวเข้าสูธ่ รุ กิจพลังงานด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีขนึ้ เอง เพือ่ ท�ำการผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซลโดยสกัดจากน�ำ้ มันปาล์มดิบ
ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ น�้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้น�ำไปจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นโรงกลั่นน�้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศ
ใช้ผสมกับน�ำ้ มันดีเซลเพือ่ ลดการใช้นำ�้ มันทีต่ อ้ งน�ำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการเพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่การด�ำเนินธุรกิจที่ให้ความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการกระบวนการผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซลทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างแท้จริง โดยในปี 2560 บริษทั ฯ
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
• โดยบริษทั ฯ ยังคงรักษาระบบบริหารจัดการ มาตรฐานการผลิตน�ำ้ มันปาล์มอย่างยัง่ ยืน (Roundtable on Sustainable
Palm Oil : RSPO), ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 (Quality Management Systems) และมาตรฐาน
Kosher จากผูใ้ ห้การรับรอง ตลอดระยะเวลาในช่วงปี 2560 ส�ำหรับปี 2560 บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Management System) ISO 14001 : 2015 และระบบการจัดการอาชีว
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) ซึง่ เป็นบริษทั ทีใ่ ห้การรับรองมาตรฐานสากล ทัง้ นีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ พัฒนาปรับปรุงการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามข้อก�ำหนด กฎหมาย เกิดสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานทีด่ ี พนักงานมีความปลอดภัยในการท�ำงาน และแสดงถึงความมุง่ มัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
• บริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green System) ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (Green System (Gl3)
จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้มกี ารส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มกี ารประกอบการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้สามารถอยูร่ ว่ มกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ด้วยการมุง่ เน้นใน 3 เรือ่ ง ได้แก่
1. การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ตลอดห่วงโซ่อุปทาน)
ทั้งนี้จะมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามการรับรองเลขที่ 3-6471/2561
(ส�ำหรับทะเบียนโรงงานเลขที่ ข3-47(2)-2/52 ปจ.) และ 3-6472/2561 (ส�ำหรับทะเบียนโรงงานเลขที่ ข3-7(1)-1/44 ปจ.)
• บริษทั ฯ ได้ตกลงเข้าร่วมโครงการ “ธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม” กับกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยเป็นการมุง่ มัน่ ทีจ่ ะน�ำหลักธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม มาปฏิบตั ใิ นการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
และมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
• บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโรงงาน รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การจัดให้มกี ารฝึกอบรมเรือ่ งความปลอดภัยเป็นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดให้จดั เป็นประจ�ำทุก
ปี และให้รายงานผลการด�ำเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ และ
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน (จังหวัดปราจีนบุร)ี ส�ำหรับ 2560
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารอบรมเกีย่ วกับหลักสูตรทางด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน ดังต่อไปนี้
- หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ส�ำหรับลูกจ้างทัว่ ไปและลูกจ้างเข้าท�ำงานใหม่
ลูกจ้างเปลี่ยนสถานที่ท�ำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม
และส�ำหรับลูกจ้างในระดับหัวหน้างาน”
- หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร (จป. บริหาร) ระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน)
- หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัยในการท�ำงาน (คปอ.)”
- หลักสูตร “ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุของปั้นจั่น และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิด
ต่างๆ”
- หลักสูตร “วิธีการใช้และบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ส�ำหรับลูกจ้าง”
- การฝึกซ้อมการควบคุมและการระงับเหตุฉกุ เฉินเกีย่ วกับสารเคมีอนั ตราย, เกีย่ วกับหม้อไอน�ำ้ และการฝึกซ้อมดับเพลิง
และการอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี
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•

นอกเหนือจากที่ก�ำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารแล้ว คณะกรรมกา
รตรวจสอบของบริษทั และฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังได้กำ� หนดการตรวจสอบ โรงงาน และโครงการต่างๆ ของกลุม่ บริษทั
ไว้ในแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการการเข้าตรวจสอบ เยี่ยมชมโรงงาน และโครงการต่างๆ
ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การด� ำ เนิ น งานต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามมาตรฐาน ข้ อ ก� ำ หนดของระเบี ย บ
ข้อบังคับ และเป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของบริษัทฯ
• โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน CSR เต็มรูปแบบ
ตัง้ แต่ปี 2555 บริษทั ฯ ได้กา้ วเข้าสูก่ ารเป็นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเริม่ จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
4 โครงการ ขนาดก�ำลังการผลิตตามสัญญารวม 278 เมกะวัตต์ และต่อเนื่องด้วยการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม 8 โครงการ
ขนาดก�ำลังการผลิตตามสัญญารวม 386 เมกะวัตต์ ซึง่ จะด�ำเนินการภายใต้ชอื่ ของบริษทั ย่อยต่างๆ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทุก
แห่ง ก็ยงั คงยึดมัน่ ในการด�ำเนินงาน ให้ความส�ำคัญกับสิง่ แวดล้อม ชุมชนและสังคมเป็นอย่างยิง่ เช่นกัน สรุปกิจกรรมส�ำคัญได้ดงั นี้
• การเผยแพร่ความรู้ จากการเล็งเห็นประโยชน์ และความส�ำคัญของการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ
ในฐานะทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด จึงสนับสนุนส่งเสริม และเผยแพร่ความรูด้ า้ นการใช้พลังงานหมุนเวียน
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้น�ำชุมชน และประชาชนที่สนใจ นักวิเคราะห์
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ทั้งที่จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดล�ำปาง และจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนการร่วมแสดงข้อมูลในนิทรรศการต่าง ๆ เพือ่ เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าเยีย่ มชมได้
ศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และเห็นภาพจริงในเชิงปฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน และชาวบ้านที่อยู่
ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า โดยริเริ่มที่โรงไฟฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการสอนในห้องเรียน และปฏิบัติจริงในพื้นที่
ของโรงไฟฟ้าและภายในโรงเรียน เพื่อมีผลผลิตส�ำหรับเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และบางส่วนจ�ำหน่ายเป็น
ผักอินทรีย์ไร้สารเคมีให้แก่ชุมชน และน�ำรายได้กลับมาเป็นทุนส�ำหรับโครงการต่อยอดอย่างยั่งยืน
• การแบ่งปันทรัพยากรและเกือ้ กูลกัน ด้วยพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ดงั กล่าว บริษทั ฯ จึงสามารถจัดสรรพืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ หลือจากการจัด
วางอุปกรณ์เกีย่ วกับการผลิตไฟฟ้า มาใช้ทำ� เป็นบ่อน�ำ้ ส�ำรองขนาดใหญ่ เพือ่ ใช้ภายในโครงการ และเปิดให้ชมุ ชนโดยรอบ
สามารถร่วมใช้เป็นแหล่งน�ำ้ ในยามขาดแคลนอีกด้วย จากนโยบายการใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่า เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ทั้งต่อโครงการของกลุ่มบริษัทฯ และต่อชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาพื้นที่ว่างของโครงการโดยน้อมน�ำแนว
พระราชด�ำริ เพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรและออกแบบจัดสรรการกักเก็บและบริหารน�้ำในโครงการเพื่อเอื้อต่อการท�ำ
เกษตรกรรมในพืน้ ทีร่ ะหว่างแผงโซล่าร์ในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ จังหวัดพิษณุโลก เพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ ม่มที ดี่ นิ ท�ำกิน
และใช้ทรัพยากรได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนร่วม
• การสร้างงานสร้างอาชีพให้กบั ชุมชน บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมต้อง
ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ และมีชุมชนในท้องถิ่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของโรงไฟฟ้า จ�ำนวนหลายครัวเรือน การวางแผน
เพื่อก่อสร้างและพัฒนาโครงการจึงมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อแรงงานในท้องถิ่นเป็นส�ำคัญ ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม (ผ่านผูร้ บั เหมา) จ�ำนวนมาก ทัง้ ระหว่างการก่อสร้างทีม่ กี ารจ้างงานในท้องถิน่ หลายพันอัตรา และ
เมื่อก่อสร้างเสร็จโรงไฟฟ้าเปิดด�ำเนินการ บริษัทฯ ยังคงจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อดูแลรักษาโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และ
บริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมไปถึงช่วยเหลือพัฒนาแปรรูป ตลอดจน
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับสินค้าเกษตรของบริษัทฯ และชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
การสร้ า งทางเลื อ กอาชี พ ให้ แ ก่ ชุ ม ชนตามแนวคิ ด กิ จ การเพื่ อ สั ง คม (Social Enterprise) เพื่ อ ความยั่ ง ยื น
ทางบริษทั ฯ มีเจตนารมณ์เพือ่ สร้างความเจริญร่วมกับชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้นแนวทางการสร้างอาชีพทีเ่ พิม่ รายได้
และปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของชุมชนทีช่ มุ ชนสามารถพึง่ พาตัวเองได้อย่างยัง่ ยืน บนพืน้ ฐานการพัฒนาทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคุณค่าหลักในธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา โครงการ
ตามแนวทางกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีดังนี้
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เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน : โครงการทดลองปลูกพืชแนวทางเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน เป็นระบบการเกษตร
ที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ภายใต้การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกัน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมี เพื่อฟื้นฟู
สภาพผืนดินเกิดเป็นระบบนิเวศน์ทสี่ มบูรณ์และยัง่ ยืน ซึง่ จะช่วยสร้างประสิทธิผล และช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูก
โดยด�ำเนินโครงการทดลอง ผักสลัด พืชผักสวนครัว ข้าว อ้อย ข้าวโพด ผลไม้ และสมุนไพรหายาก ที่เป็นอินทรีย์
ไร้สารเคมีทงั้ หมด ภายในพืน้ ทีแ่ ปลงทดลองในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทงั้ 3 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ล�ำปาง และพิษณุโลก
ส่งเสริมให้สร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยน�ำร่องพื้นที่ในแปลงทดลองในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 2 จังหวัด
คือนครสวรรค์ และพิษณุโลก ซึง่ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รบั มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร (Organic
Thailand) ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รบั มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์ าคเหนือ (มอน.)
โดยมุง่ หวังว่าพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง ในการเพาะปลูกผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และจูงใจให้ชมุ ชนรอบโรงไฟฟ้าหันมาปลูกพืช
แบบวิถเี กษตรอินทรีย์ ซึง่ ดีตอ่ ผูป้ ลูก ผูร้ บั ประทาน และสิง่ แวดล้อม และเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่เกษตรกร และ
ผูบ้ ริโภคว่าผลิตผลทีไ่ ด้รบั การรับรองจากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นผลิตผลทีไ่ ร้สารเคมี ปลอดภัยต่อการ
บริโภค และยังเอื้อประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
การสร้างทางเลือกอาชีพที่ยั่งยืนให้เกษตรกร / ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า เน้นการเพิ่มรายได้ ขยายผล
และพัฒนาได้อย่างยัง่ ยืน โดยการวิเคราะห์ คัดเลือกพืชทีเ่ หมาะสมปลูกในทีพ่ นื้ ทีน่ นั้ สรุปองค์ความรู้ ขัน้ ตอนการปลูก
การดูแล และการป้องกันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย และต่อยอดให้มีการจัดท�ำคู่มือการท�ำเกษตร
อินทรียอ์ ย่างเข้าใจง่ายๆ ให้เกษตรกรผูท้ สี่ นใจ น�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบตั ไิ ด้จริงอย่างเข้าใจ และรูจ้ ดุ ข้อควรระวัง
ป้องกัน ในจุดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต รวมทั้งยังส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรรม
โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรทีท่ นั สมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดัง้ เดิม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการเพาะปลูก
เพิม่ ผลผลิต เพิม่ คุณภาพของผลิตผล สภาพแวดล้อมของฟาร์ม ทีเ่ ชือ่ มโยงถึงกัน รวมถึงการจัดการผลิตผลเกษตรหลัง
การเก็บเกีย่ ว เพือ่ คงคุณภาพเอาไว้ให้นานทีส่ ดุ และเพือ่ ป้องกันผลผลิตเสียหายจากความแปรปรวนของฤดูกาลต่างๆ
และลดมูลค่าการลงทุนให้ยอ่ มเยาว์ อยูใ่ นเกณฑ์ทไี่ ปขยายผลต่อและปฏิบตั ไิ ด้จริง โดยได้ทดลองจริงบนพืน้ ทีโ่ รงไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ทงั้ 2 จังหวัด คือ จังหวัด นครสวรรค์ และ จังหวัด พิษณุโลก ซึง่ ทดลองการสร้างระบบการจัดฟาร์มทีด่ ี
และมีประสิทธิภาพ ภายใต้การท�ำเกษตรกรรมใต้แผงโซล่าร์ ที่จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ส่วนที่เหลือจากการ
จัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า นอกแผงโซล่าร์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
และมีการบริหารการจัดข้อมูล เชือ่ มโยงข้อมูลถึงกันระหว่างส่วนกลาง และพืน้ ทีฟ่ าร์ม โดยค�ำนึงถึงคุณภาพ และ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร (GMP) และส่งเสริมจรรยาบรรณการผลิต เพือ่ จ�ำหน่ายสินค้าทีป่ ลอดภัย
ให้ผบู้ ริโภค ตลอดจนช่วยวางแผนและทดลองการจัดการการขนส่งสินค้าของกลุม่ วิสาหกิจชุนชนไปสูต่ ลาดทีต่ อ้ งการ
โดยเริ่มต้นจากการขนส่งผักอินทรีย์ไร้สารเคมีจากจังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัด พิษณุโลกรวมไปถึงการเชื่อม
โยงการตลาดสู่ผู้บริโภคโดยตรง และจ�ำหน่ายสู่โรงงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายใหญ่
การปรับปรุงดินแบบลดต้นทุนโดยน�ำวัสดุทไี่ ม่มมี ลู ค่ามาเพิม่ คุณค่า เน้นการลดต้นทุนและสร้างคุณค่าเพิม่ จากสิง่ ใกล้ตวั
อาทิเช่น โครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์จากหญ้าและจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่จังหวัดล�ำปาง การท�ำปุ๋ยหมักอินทรีย์
จากผักตบชวาและมูลแพะใช้ในแปลงเกษตรที่จังหวัดนครสวรรค์ และเผยแพร่อบรมให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่
จังหวัดลพบุรี
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การเชือ่ มโยงตลาดและการบริหารจัดการแบบรวมกลุม่ วิสาหกิจ โครงการได้เน้นการวางแผนธุรกิจส�ำหรับวิสาหกิจ
ชุมชนโดยการน�ำหลักเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ และอุปทาน มาใช้เชือ่ มโยงตลาดเพือ่ วางแผนการปลูกพืชของเกษตรกร
ป้องกันความเสี่ยงในด้านราคาจากการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป การเตรียมตลาดและการจ�ำหน่ายที่
เชือ่ มโยงเกษตรกรถึงผูบ้ ริโภคโดยตรง การวางแผน และเตรียมตลาด และความต้องการของผูบ้ ริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ไร้สารเคมี เพือ่ รองรับผลผลิตของเกษตรกรในปัจจุบนั และอนาคต จัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์ เพือ่ ส่งเสริมการตลาดให้
โครงการเป็นทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้ จัดท�ำโครงการตลาดเกษตรอินทรียใ์ นท้องทีแ่ ละรวบรวมรายชือ่ สมาชิกผูส้ นับสนุน ลูกค้า
ในท้องที่ และกรุงเทพฯ รองรับผลผลิตในช่วงการขยายตลาด รวมไปถึงออกงานเพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ ด้วยการ
ออกบูธ เช่น งานแสดงสินค้าอินทรียแ์ ละธรรมชาติแห่งประเทศไทย (Organic & Natural Expo 2017 in Thailand)
ประจ�ำปี 2560 ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ จัดโดยกรมการค้า ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนใช้สอื่ ออนไลน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ เห็นความส�ำคัญของการส่งเสริมพัฒนาฟาร์ม และผลิตผลให้มคี ณ
ุ ภาพ น�ำไปสูค่ วามเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภค
และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ จนสามารถน�ำไปขยายผล ปรับเปลี่ยนเป็นอาชีพที่ยั่งยืนในระยะยาวส�ำหรับชุมชนต่อไป
• การพัฒนา/แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพือ่ ต่อยอดผลผลิตของชุมชน รวมถึงการเพิม่ มูลค่าผลผลิต และอายุการเก็บรักษา
เพือ่ เพิม่ รายได้และก�ำไรให้กบั เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนตัวอย่าง มาจากผลผลิตแนวทางเกษตรอินทรีย์ ไร้สารเคมี เช่น
น�้ำอ้อยผสมใบเตยบรรจุขวด และพืชผักสวนครัวไว้ส�ำหรับปรุงอาหาร จากพื้นที่โครงการจังหวัดนครสวรรค์
และข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมปทุม บรรจุถงุ สุญญากาศ และผักสลัดรวม จากพืน้ ทีโ่ ครงการจังหวัดพิษณุโลก
และพัฒนาต่อยอดกรรมวิธกี ารแปรรูปอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านอาหาร เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์มคี วามแปลกใหม่
สร้างความหลากหลาย สร้างมูลค่า และยืดอายุการเก็บรักษา
• จากต้นแบบความส�ำเร็จของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ท�ำให้โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการเติบโตไปพร้อมๆ กับความเจริญและการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งจะน�ำรูปแบบดังกล่าวไปใช้กับโรงไฟฟ้าทุกๆ โครงการของบริษัทฯ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ส่ ง เสริ ม การลดก๊ า ซเรื อ นกระจก บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นโครงการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกภาค
สมั ค รใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)
กับองค์การบริการจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นโครงการที่ อบก. พัฒนาขึ้นเพื่อส่ง
เสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารน�ำ
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต ซึ่งภายใต้ T-VER นี้เรียกว่า “TVERs”
ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้ ทั้งนี้ อบก.ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ
ระเบียบวิธีการในการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) การขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดย
จะต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการลด/ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย เพื่อลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน, เพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก มีรายได้เพิ่มจากการซื้อ-ขาย บริษัทฯ
จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของ อบก. ผ่านบริษัทย่อยส�ำหรับโครงการดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่นครสวรรค์ ประเทศไทย (Solar Farm at Nokhonsawan,
Thailand) ของบริษัทย่อย - บจ. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ โดยคณะอนุกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการนี้ ส�ำหรับเดือนธันวาคม 2558 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2559 อยู่ที่จ�ำนวน
106,148 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
2. ชือ่ โครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ทีล่ ำ� ปาง ประเทศไทย (Solar Farm at Lumpang, Thailand)
ของบริษทั ย่อย - บจ. อีเอ โซล่า ล�ำปาง โดยคณะอนุมกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ลดได้จากโครงการนี้ ส�ำหรับเดือน ธันวาคม 2558 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2559 อยูท่ จี่ ำ� นวน 111,104 ตันคาร์บอน
ไดออกโซด์ เทียบเท่า (tCO2e)
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3. ชือ่ โครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ทีพ่ ษิ ณุโลก ประเทศไทย (Solar Farm at Pisanulok, Thailand)
ของบริ ษั ท ย่ อ ย - บจ. อี เ อ โซล่ า พิ ษ ณุ โ ลก โดยคณะอนุ ก รรมการฯ อบก. เห็ น ชอบรั บ รองปริ ม าณก๊ า ซ
เรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการนี้ ส�ำหรับเดือนเมษายน 2559 ถึง เดือนกันยายน 2559 อยู่ที่จ�ำนวน 63,178
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
ซึ่ ง ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ยั ง คงด� ำ เนิ น การเก็ บ สะสมปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกของทั้ ง 3 โครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยอยูร่ ะหว่างมีมติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ของ อบก. ในการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ ดได้ และมีการ
ขยายการด�ำเนินงานไปยังธุรกิจสถานีอดั ประจุไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “EA Anywhere”
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำพลังงานสะอาดมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวม
ถึงส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีเจตจ�ำนงและความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
โดยยึ ด มั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี แ ละจรรยาบรรณบริ ษั ท ฯ
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายการก�ำหนดความรับผิดชอบแนว
ปฏิบัติและข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การ
ตัดสินใจและการด�ำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ
บริษัทฯจึงได้จัดท�ำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น”1 เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนิน
ธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
• ค�ำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้ค�ำมั่น เรียกร้อง
หรือรับซึ่งเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่า
จะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวกระท�ำ หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือเพือ่ ให้ได้มา หรือ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท�ำได้
• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับการคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม โดย
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ อย่างสม�ำ่ เสมอ
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย

1 อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
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•

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท :
มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแล ให้มรี ะบบทีส่ นับสนุนการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ :
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายในและระบบบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร :
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�ำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย
4. ผู้ตรวจสอบภายใน :
มี ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิ บั ติง านว่ า เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตรงตามนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ อ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้อก�ำหนด เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า มีระบบควบคุมทีม่ คี วามเหมาะ
สมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

•

แนวทางการปฏิบัติ
1.) กรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานบริ ษั ท ฯ ทุ ก ระดั บ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น
และจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.) พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
และต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชาหรือบุคคลทีก่ ำ� หนดให้ทำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการติดตาม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
3.) บริ ษั ท ฯ จะให้ ค วามเป็ น ธรรมและคุ ้ ม ครองพนั ก งานที่ ป ฏิ เ สธหรื อ แจ้ ง เรื่ อ งคอร์ รั ป ชั่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ฯ
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ
ก�ำหนดไว้ในนโยบายรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy)2
4.) ผูท้ กี่ ระท�ำคอร์รปั ชัน่ เป็นการกระท�ำผิดต่อจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบ
ที่ก�ำหนดไว้และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
5.) บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�ำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยว
ของกับบริษัทฯหรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้
6.) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น และปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ทั้งการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐ
และภาคเอกชน

2 อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
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•

ข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการ
1.) นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ นี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร
การเลือ่ นต�ำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตั งิ านพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก�ำหนดให้ผบู้ งั คับ
บัญชาทุกระดับ สื่อสารท�ำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล
การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.) การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตั ติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณ คูม่ อื บรรษัทภิบาล
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ร่วมทัง้ ระเบียบ และคูม่ อื ปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องตลอด
จนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
3.) เพือ่ ความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดคอร์รปั ชัน่ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ฯ
ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
• ของก�ำนัล การเลีย้ งรับรอง และค่าใช้จา่ ยในการให้-มอบ หรือรับของก�ำนัล ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในจรรยาบรรณ
• เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู น�ำไปใช้เพือ่ เป็นข้ออ้างในการติดสินบน
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อการจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิด
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซือ่ สัตย์ และต้องด�ำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)
เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และข้อก�ำหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวในการพิจารณาและปฏิบัติดังนี้
• คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ
จึงก�ำหนดนโยบายในกรณีทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ มีขอ้ สงสัย หรือพบเห็นการกระท�ำทีส่ งสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ
ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน
1. รายละเอียดของเรือ่ งร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน และมีขอ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะน�ำสืบหาข้อเท็จจริงเพือ่ ด�ำเนินการต่อไปได้
2. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
3. ข้อมูลทีป่ ระธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูร้ อ้ งเรียน
4. เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ
ก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
5. ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และ บุคคลภายนอก

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การด�ำเนินการ 3
1. แจ้งความคืบหน้า / ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้
2. บริษทั ฯ สงวนสิทธิไม่เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดเกีย่ วกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินยั อันกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล
และการรักษาความลับ
• บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด ช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น จากปกติ ที่ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นสามารถส่ ง จดหมายถึ ง ประธาน
คณะกรรมการบริษัท ผู้ร้องเรียนยังสามารถส่งข้อร้องเรียน 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
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และแต่ละท่าน ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษทั ฯ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความส�ำคัญกับการควบคุมภายใน โดยการประเมินประสิทธิภาพ
และความเพียงพอของการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of
the Trade way Commission) การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการบริหารความ
เสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ มีการ
บริหารความเสีย่ งในระดับทีย่ อมรับได้ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้อง เชือ่ ถือได้ รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จดั ให้มกี ารประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
จ�ำกัด ตามแบบประเมินที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�ำหนด และรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีหัวข้อประเมิน ดังต่อไปนี้
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด�ำเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�ำหนดอ�ำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การก�ำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรก�ำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถระบุและประเมินความเสีย่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�ำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่
ก�ำหนดไว้นั้นสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรก�ำหนด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้
14. องค์กรก�ำหนด สือ่ สารข้อมูลภายในองค์กร ซึง่ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ ำ� เป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด�ำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับ
สูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดให้ฝา่ ยจัดการต้องส่งรายงานการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริหารแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ
และฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังก�ำหนดการตรวจสอบโรงงาน และโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทไว้ในแผนการตรวจสอบประจ�ำปี
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินการต่างๆ ของบริษทั ฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามแนวทางวิสยั ทัศน์
และพันธกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาการประเมินระบบการควบคุม
ภายในประจ�ำปี 2560 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�ำหนด ซึง่ มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง
มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นทีส่ อดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีการก�ำหนดมาตรการการควบคุมภายในทีส่ ำ� คัญ
ซึง่ เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน การบริหารจัดการความเสีย่ ง และการก�ำกับดูแลติดตามของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการทีเ่ พียงพอ

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ส� ำ หรั บ ปี 2560 สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ด้านบัญชีของบริษัท

ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource) ส�ำหรับงานตรวจสอบภายใน คือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ ตัง้ แต่ปี 2551 ซึง่ ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด
คือ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวคือ นายศักดิศ์ รี อ�ำพวัน ต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เป็นผูด้ แู ลงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัติ คุณวุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ของ บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
จ�ำกัด และนายศักดิ์ศรี อ�ำพวัน แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ
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ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทน
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ดูแล ได้ประสานงานกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด เพื่อน�ำผลการตรวจสอบสรุปประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ก่อนรายงานเป็นรูปเล่มต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และน�ำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายในและรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบ
ให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน
ส�ำหรับการตรวจสอบภายในปี 2560 บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด ได้สรุปความเห็นเรือ่ งประสิทธิผลการควบคุมภายในว่า
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม ทัง้ นี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูต้ รวจสอบภาย
ในได้ปฏิบัติงานครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลงานตรวจสอบภายใน และงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั
และในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งเป็นนิติบุคคลส�ำหรับงานตรวจสอบภาย
ใน รายละเอียดของนิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายในมีดังต่อไปนี้
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด) โดยได้มอบหมายให้
นายศักดิ์ศรี อ�ำพวัน : ประธานกรรมการบริหาร
เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
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