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12.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

12.1

นโยบายภาพรวม

12.1.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมเป็ นสำคัญ ดังนัน้ บริษทั ฯ
จะดำเนินธุรกิจบริษัทฯ อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ ตลอดจนมีธรรมำภิบำลเป็ นเครื่องกำกับให้กำร
ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เป็ นไปด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม และตระหนักถึงผลกระทบทำงลบทีอ่ ำจ
เกิดขึน้ ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมถึงพร้อมจะแก้ ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่ำว โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อผลดี
ต่อควำมยังยื
่ นของกิจกำร พร้อมกับแสดงควำมรับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่ำง
แท้จริง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทฯ ยึดมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็ นธรรม ตำมกรอบกติกำกำรแข่งขัน ภำยใต้กฎหมำย
และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนของกลุ่ม
บริษัทฯ ต่อผู้มสี ่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ นักลงทุน เจ้ำหนี้ และชุ มชนโดยรอบ
กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นต้น โดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้


ดำเนินธุรกิจในลักษณะทีส่ อดคล้องกับกฎหมำย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องอย่ำงเคร่งครัด
ตลอดจนให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ



ส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
และดำเนินธุรกิจโดยมีกำรแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นอย่ำงเป็ นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มุ่งมันสร้
่ ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรกระทำฉ้อฉล หรือทุจริตคอร์รปั ชันโดยมุ
่
่ งเน้นส่งเสริมกำร
ดำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม มีจริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ และมีควำมแน่วแน่ทจ่ี ะระงับยับยัง้ ป้องกัน
และแก้ไขกำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรฉ้อฉล หรือทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ เป็ นไปตำมนโยบำยและกำรดำเนินกำรใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ฯ
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3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุ ษยชนโดยมีกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ
ตลอดจนปฏิบตั ติ ่อกันอย่ำงเสมอภำค ซึ่งเป็ นรำกฐำนของกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดย
กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้


บริษทั ฯ สนับสนุ นและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุ ษยชน โดยหมันตรวจสอบดู
่
แลมิให้ธุรกิจของ
ตนเข้ำไปมีส่วนเกีย่ วข้องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น ไม่สนับสนุ นกำรบังคับใช้แรงงำน
(Forced Labour) ต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็ก (Child Labour) เป็ นต้น



บริษทั ฯ เคำรพสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นของพนักงำน ซึง่ ครอบคลุมถึงกำรมีอสิ ระในกำรให้
ควำมเห็นโดยปรำศจำกกำรแทรกแซง กำรได้รบั ข้อมูลหรือควำมคิดเห็นผ่ำนสือ่ ต่ำงๆ รวมทัง้ จัดให้
มีช่องทำงกำรสือ่ สำรเพื่อรับฟงั ควำมคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่ำงเสรี

4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกรว่ำเป็ นหัวใจสำคัญสำหรับกำรพัฒนำทีย่ งยื
ั่ น
บริษทั ฯ จึงให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุ ษย์ทต่ี งั ้ อยู่บนพืน้ ฐำนควำม
เป็ นธรรม ทัง้ ในด้ำนกำรสรรหำ กำรพัฒนำบุคลำกร รวมถึงกำรให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู้
ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล เพื่อรัก ษำไว้ซง่ึ บุคลำกรทีม่ คี ุณภำพซึง่ เป็ นไปตำมนโยบำยในกำรสรรหำ
และพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรมโดย
กำหนดแนวทำงปฏิบตั ดิ งั นี้
4.1 การสรรหา
บริษัทฯ มีกำรกำหนดคุณสมบัตขิ องพนักงำนอย่ำงชัดเจนตำมลักษณะงำน ไม่นำควำมแตกต่ำง
ด้ำนเชือ้ ชำติ สีผวิ เพศภำวะ ศำสนำ สัญชำติ ภูมหิ ลังของบุคคล ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง อำยุ
หรือควำมทุพพลภำพ มำเป็ นปจั จัยในกำรพิจำรณำและตัดสินกำรจ้ำงงำน โดยจะคัดเลือกผู้ท่มี ี
คุณสมบัตเิ หมำะสมตำมกระบวนกำรคัดเลือกตำมวิธกี ำรทีก่ ำหนดไว้
4.2 การจ่ายค่าตอบแทนในการทางาน
บริษทั ฯ จัดให้มเี งื่อนไขกำรจ้ำงงำนทีเ่ ป็ นธรรมสำหรับพนักงำน และให้พนักงำนได้รบั ค่ำตอบแทน
ทีเ่ หมำะสมตำมศักยภำพ ตำแหน่งหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
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4.3 การฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของพนักงำน โดยมีนโยบำยพัฒนำพนักงำนเพื่อฝึกฝนทักษะและ
เพิม่ พูนศักยภำพ โดยเปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีกำรเรียนรูแ้ ละเลื่อนตำแหน่งเมือ่ มีโอกำสทีเ่ หมำะสม
4.4 สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบกำรทำงำนทีม่ ุ่งเน้นควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยของสถำนประกอบกำร
อย่ำงเหมำะสม เช่น กำรจัดให้มสี ถำนที่ทำงำนที่สะอำดเพื่อควำมปลอดภัยจำกอันตรำยที่อำจ
เกิดขึน้ ทัง้ จำกอุบตั ภิ ยั และโรคภัย เป็ นต้น
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด โดยโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทกุ โครงกำรของกลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนทัง้ ระดับสำกลและ
ระดับประเทศ ได้แก่ มำตรฐำน OHSAS 18001:2007 และ ISO 9001:2008
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด และมีกำร
กำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ รวมทัง้ พัฒนำกระบวนกำรดำเนินธุรกิจให้สำมำรถลดผลกระทบ พร้อมกับปกป้องและบูรณะ
ฟื้ นฟูสงิ่ แวดล้อม และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ฯ ยังได้กำรรับรอง
มำตรฐำน ISO 14001:2004 อีกด้วย
นอกจำกนี้โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทต่ี ำบลบำงกระสัน้ อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ได้รบั มำตรฐำนมงกุฎไทย (Crown Standard) จำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก เนื่องจำกเป็ น
โครงกำรทีม่ คี วำมรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ เป็ นมำตรฐำนแสดงคุณภำพโครงกำรกลไกกำรทีพ่ ฒ
ั นำสะอำด
ของประเทศไทยทีเ่ ทียบเท่ำมำตรฐำนระดับสำกล
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงกิจกำรกับชุมชนและสังคม โดยให้กำร
สนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมอำสำทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรพัฒนำชุมชนและสังคม
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12.1.2 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนจะไม่กระทำหรือสนับสนุ นกำรทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่ำกรณีใดๆ และจะ
ปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันอย่
่ ำงเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มโี ครงสร้ำงผูร้ บั ผิดชอบและระบบกำรบริหำรควำม
เสีย่ ง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือคอร์รปั ชันภำยในองค์
่
กร
โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 ได้มมี ติเห็นชอบนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจ กำรที่ดีซ่งึ ระบุ แนวปฏิบตั ิและมำตรกำรปฏิบตั ิท่เี กี่ยวกับกำรต่ อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันไว้
่ ในหมวดที่ 2 ของ
นโยบำยดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี้
แนวปฏิ บตั ิ
กำรทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่ : กำรปฏิบตั หิ รือละเว้นกำรปฏิบตั ใิ นตำแหน่ งหน้ำทีห่ รือใช้อำนำจในตำแหน่ งหน้ำที่
โดยมิชอบ กำรฝำ่ ฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบำยของบริษทั ฯ เพื่อกำรแสวงหำประโยชน์อนั มิควรได้ ทัง้ นี้
ในรูปแบบต่ ำงๆ เช่น กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สนิ รวมถึงประโยชน์ อ่นื ใดกับเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐหรือบุคคล
อื่นใดทีท่ ำธุรกิจกับบริษทั ฯ เป็ นต้น
กำรช่ ว ยเหลือ ทำงกำรเมือ ง : กำรช่ ว ยเหลือ ทำงด้ำ นกำรเงิน หรือ รูป แบบอื่น เพื่อ สนับ สนุ น กิจ กรรมทำง
กำรเมือง เช่น กำรให้กู้เงิน กำรสนับสนุ นบุคลำกร กำรให้สงิ่ ของหรือบริกำร กำรโฆษณำเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุ น
พรรคกำรเมือง กำรซือ้ บัตรเข้ำชมงำนเพื่อระดมทุนหรือบริจำคเงินแก่องค์กรทีม่ คี วำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพรรคกำรเมือง
เป็ นต้น
1. ความเป็ นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง


บริษัทฯ เป็ นองค์กรธุรกิจที่เป็ นกลำงทำงกำรเมือง สนับสนุ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย บริษทั ฯ ไม่มแี นวปฏิบตั ทิ จ่ี ะให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรค
กำรเมืองใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม



กรรมกำร ผู้บ ริห ำร หรือ พนั ก งำนมีสิท ธิแ ละเสรีภ ำพทำงกำรเมือ งตำมกฎหมำย แต่ จ ะไม่
ดำเนินกำรใดๆ ที่ทำให้บริษทั ฯ สูญเสียควำมเป็ นกลำงหรือได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรเข้ำไปมี
ส่วนเกีย่ วข้องทำงกำรเมือง



กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนจะไม่ดำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยในบริษัทฯ รวมถึงใช้
ทรัพยำกรใดๆ ของบริษทั ฯ เพื่อดำเนินกำรดังกล่ำว
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2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงิ นสนับสนุน
บริษัทฯ สนับสนุ นกำรพัฒนำชุมชนและสังคมเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงเศรษฐกิจและควำม
เข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสังคม ผ่ำนกระบวนกำรทำงธุรกิจหรือกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลซึง่ ต้องนำไปใช้
สำหรับสำธำรณกุศลเท่ำนัน้ รวมถึงเงินสนับสนุ นเพื่อธุรกิจของบริษทั ฯ ไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้ำงสำหรับกำร
ทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่ โดยมีเอกสำรหลักฐำนชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษทั ฯ
3. การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนไม่พงึ รับหรือให้กำรเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทีเ่ กิน
ควำมจำเป็ นและไม่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐหรือบุคคลทีท่ ำธุรกิจกับบริษทั ฯ หำกได้รบั ของขวัญทีม่ ี
มูลค่ำเกินปกติวิสยั ในโอกำสตำมประเพณีนิยม ให้พนักงำนปฏิเสธไม่รบั และรำยงำนผู้บงั คับบัญชำ
ตำมลำดับชัน้ เพื่อทรำบ
มาตรการปฏิ บตั ิ
1.

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยและกำรดำเนินกำรในกำรต่ อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชันโดยคณะกรรมกำรบริ
่
ษทั มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรนำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รปั ชันไป
่
สือ่ สำรและปฏิบตั ิ

2.

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนซึ่งฝ่ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและกำรดำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ จะมีโทษตำมกฎหมำย และ/หรือระเบียบของบริษัทฯ แต่ทงั ้ นี้ บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ ง
ลงโทษหรือให้ผลทำงลบต่อผูท้ ป่ี ฏิเสธกำรทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่ แม้ว่ำกำรกระทำนัน้ จะทำให้บริษทั ฯ สูญเสีย
โอกำสทำงธุรกิจ

3.

บริษทั ฯ สื่อสำรนโยบำยและกำรดำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันรวมถึ
่
งช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส
หรือข้อร้องเรียนภำยในบริษทั ฯ ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมกำรและพนักงำน กำร
อบรมอย่ำงต่อเนื่องของบริษทั ฯ อินทรำเน็ต กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่พบพนักงำน เป็ นต้น เพื่อนำมำตรกำรไป
ปฏิบตั อิ ย่ำงจริงจังและเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำฝำ่ ยสนับสนุนและดำเนินงำนมีทรัพยำกรและบุคลำกรทีม่ ที กั ษะเพียงพอ
ต่อกำรนำมำตรกำรมำปฏิบตั ิ

4.

บริษทั ฯ สื่อสำรนโยบำยและกำรดำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันรวมถึ
่
งช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส
หรือข้อร้องเรียนไปยังสำธำรณชน บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั อื่นทีบ่ ริษทั ฯ มีอำนำจควบคุม ตัวแทนทำง
ธุรกิจ คู่คำ้ ทำงธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง และผูม้ สี ่วนได้เสียผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง เช่น เว็บไซต์ รำยงำนประจำปี
กรรมกำรผูแ้ ทนของบริษทั ฯ เพื่อทรำบและนำมำตรกำรไปปฏิบตั อิ ย่ำงจริงจัง
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5.

พนักงำนตอบรับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ปี ระจำปี เพื่อยืนยันว่ำพนักงำนทุกคนรับทรำบ เข้ำใจ และ
พร้อมจะนำหลักกำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดเี ป็ นหลักปฏิบตั ใิ นกำรดำเนินงำน
ด้วยควำมเคร่งครัดทัวทั
่ ง้ องค์กร

6.

พนักงำนทำแบบทดสอบนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ปี ระจำปี เพื่อประเมินควำมเข้ำใจของพนักงำน และ
พัฒนำกำรสือ่ สำรนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รปั ชันให้
่ มปี ระสิทธิภำพ
ยิง่ ขึน้

7.

บริษทั ฯ จัดให้มรี ะเบียบกำรเบิกจ่ำยโดยกำหนดวงเงิน ตำรำงอำนำจอนุ มตั ิ วัตถุประสงค์และผูร้ บั ซึง่ ต้องมี
เอกสำรหลักฐำนที่ชดั เจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มกี ำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง รวมถึงเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำร
บริจำคเพื่อกำรกุศลไม่ได้เป็ นไปเพื่อกำรทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่ เงินสนับสนุ นเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้ำง
สำหรับกำรทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่ และกำรเลีย้ งรับรอง ของขวัญ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็ นไปตำมนโยบำย พร้อม
ทัง้ มีกระบวนกำรตรวจสอบจำกสำนักตรวจสอบภำยใน

8.

บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรตรวจสอบกระบวนกำรดำเนินธุรกิจทีส่ ำคัญ รวมถึงงำนจัดซือ้ และทำสัญญำเกีย่ วกับควำม
เสีย่ งต่อกำรเกิดทุจริตหรือคอร์รปั ชันอย่
่ ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็ นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยและระเบียบจัดซือ้
โดยสำนักตรวจสอบภำยในจะให้ควำมเห็นและติดตำมวิธกี ำรแก้ไขทีเ่ หมำะสม

9.

บริษัทฯ จัดให้มกี ระบวนกำรบริหำรบุคลำกรที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมันของบริ
่
ษัทฯ ต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่ ตัง้ แต่กำรคัดเลือก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรเลื่อน
ตำแหน่ง

10.

บริษัท ฯ จัด ให้มีก ำรควบคุ ม ภำยในครอบคลุ ม ทัง้ ด้ำ นกำรเงิน กำรบัญ ชี กำรเก็บ บัน ทึก ข้อ มูล รวมถึง
กระบวนกำรอื่นภำยในบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่

11.

บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรบริหำรควำมเสีย่ งเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือคอร์รปั ชันโดยวิ
่
เครำะห์ควำม
เสีย่ งของกำรดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับควำมสำคัญของควำมเสีย่ ง และมำตรกำรทีเ่ หมำะสมกับควำมเสีย่ งที่
ประเมินได้ พร้อมทัง้ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนจัดกำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ

12.

บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรตรวจสอบภำยในเพื่อให้เกิดควำมมันใจว่
่ ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำม
เสีย่ งทีก่ ำหนดขึน้ ช่วยให้บริษทั ฯ บรรลุเป้ำหมำยทีว่ ำงไว้ได้ รวมทัง้ ตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนของทุกหน่วยงำน
ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหำข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในกำรพัฒนำ
ระบบกำรปฏิบตั งิ ำนให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมนโยบำยของบริษทั ฯ

13.

ส ำนั ก ตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนประเด็ น ที่พ บอย่ ำ งเร่ ง ด่ ว นต่ อ กรรมกำรผู้ จ ัด กำร ใหญ่ แ ละ
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ต่อไป

14.

บริษทั ฯ จัดให้มำตรกำรปฏิบตั นิ ้ไี ด้รบั กำรจัดทำเป็ นเอกสำรตำมหลักกำรควบคุมภำยในเพื่อให้สอดคล้องตำม
นโยบำยและระเบียบของบริษทั ฯ
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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมกำรบริษทั จัดให้มมี ำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระทำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ
หรือพฤติกรรมทีอ่ ำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ ของบุคคลในองค์กร ทัง้ จำกพนักงำนและผู้มสี ่วนได้เสียอื่น
รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง และกลไกในกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส
เพื่อให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในกำรสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิง่ ขึน้
เรือ่ งที่รบั แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน




กำรกระทำผิดกฎหมำย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือกำรทำผิดจรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำน
ควำมผิดปกติของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในทีบ่ กพร่อง
เรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษทั ฯ
กลไกการคุ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแส





จัด ท ำระบบฐำนข้อ มูล เก็บ ควำมลับ ของข้อ มู ล ผู้แ จ้ง เบำะแส และก ำหนดบทลงโทษ ส ำหรับ เจ้ำ หน้ ำ ที่
ผูร้ บั ผิดชอบข้อมูลดังกล่ำวเมื่อข้อมูลถูกเปิ ดเผย
กำรเข้ำระบบฐำนข้อมูลดังกล่ำวจะต้องสำมำรถกระทำได้โดยผูบ้ ริหำรระดับรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่เท่ำนัน้
ถือเป็ นหน้ำทีข่ องผูบ้ งั คับบัญชำหรือหัวหน้ำหน่ วยงำนของผูท้ ถ่ี ูกร้องเรียนทุกคน ในกำรใช้ดุลพินิจสังกำรที
่
่
สมควร เพื่อคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน พยำนและบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลในกำรสืบสวนสอบสวนมิให้ตอ้ งรับภยันตรำยและ
ควำมเดือดร้อน หรือควำมไม่ชอบธรรมอันเนื่องมำจำกกำรร้องเรียน กำรเป็ นพยำนหรือกำรให้ขอ้ มูล

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ลงนำมประกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็ นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 13
มิถุนำยน 2559
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12.2

การดาเนิ นการหรือกิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม

นอกเหนือจำกกำรดำเนินธุรกิจทีใ่ ส่ใจดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ยังมีกำรดำเนินกำร
ในด้ำนต่ ำงๆ เพื่อประโยชน์ โดยรวมต่ อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่ ำงสม่ ำเสมอ โดยมีตัวอย่ำงกำรดำเนินกำรต่ ำ งๆ
ดังต่อไปนี้
1. กิ จกรรมเกี่ยวกับการศึกษา การให้ความรู้
1.1 การจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูพ้ ลังงานทดแทน

บริษทั ฯ และบริษทั บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) ได้เห็นควำมสำคัญของพลังงำนทดแทน จึงได้
จัดให้มศี ูนย์เรียนรูพ้ ลังงำนทดแทน ในพืน้ ทีโ่ ครงกำรระยะที่ 1 ทีอ่ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เพื่อเป็ น
ศูนย์เรียนรูใ้ ห้แก่เยำวชนและผูท้ ส่ี นใจ โดยภำยในศูนย์เรียนรูพ้ ลังงำนทดแทน จะมีกำรให้ควำมรูใ้ นรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้


สือ่ และเทคโนโลยี ทีใ่ ห้ควำมรูเ้ กีย่ วกับพลังงำนทดแทนทีส่ ะอำดและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม



โรงภำพยนตร์ 4 มิติ ที่ถ่ำยทอดเรื่องรำวกำรใช้พลังงำนสะอำด เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อกำรดูแล
รักษำโลก



จุดชมวิวที่สำมำรถมองเห็นพื้นที่จริงของแผงเซลล์แสงอำทิตย์กว่ำ 150,000 แผง พร้อมห้องจัดแสดง
ดนตรีจำกแสงอำทิตย์นวัตกรรมใหม่



นิทรรศกำรให้ควำมรูเ้ กีย่ วกับพลังงำนทดแทน โดยเฉพำะพลังงำนแสงอำทิตย์ ทีจ่ ะบอกถึงประวัตศิ ำสตร์
และเหตุกำรณ์สำคัญของกำรค้นพบ คิดค้น และพัฒนำเซลล์แสงอำทิตย์จนกลำยมำเป็ นแหล่งพลังงำนที่
สำคัญในปจั จุบนั



นิทรรศกำรเพื่อให้ทำควำมรู้จกั พลังงำนทีน่ ่ ำสนใจผ่ำนสื่อมัลติมเี ดีย โดยแสดงกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกเซลล์แสงอำทิตย์
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ภำพยนตร์ทถ่ี ่ำยทอดเรื่องรำวขององค์กรในกลุ่มบำงจำกฯ ผูน้ ำพลังงำนทดแทน ดำเนินธุรกิจควบคู่ไป
กับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม



ห้องวิจยั สำหร่ำยสำหรับผลิตน้ ำมันของบริษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) ซึ่งได้ผสมผสำน
ห้องทดลองวิจยั สำหร่ำยจริงกับนิทรรศกำรทีใ่ ห้ควำมรู้ โดยผูเ้ ข้ำชมห้องนี้จะได้เรียนรูก้ ระบวนกำรผลิต
น้ำมันไบโอดีเซลจำกสำหร่ำย จนได้ผลิตภัณฑ์ทน่ี ำไปใช้ในอุตสำหกรรมและชีวติ ประจำวัน



นิทรรศกำรกลำงแจ้ง แสดงกำรติดตัง้ เซลล์แสงอำทิตย์ 2 แบบ คือ แบบติดตัง้ อยู่กบั ที่ และแบบติดตัง้ ให้
เคลื่อนทีต่ ำมดวงอำทิตย์ รวมถึงเซลล์แสงอำทิตย์ ทัง้ 2 ชนิด คือ แบบผลึกซิลคิ อน และแบบอะมอร์ฟสั
ซิลคิ อน

1.2 โครงการอ่านออกเขียนได้ ง่ายนิ ดเดียว
กลุ่มบริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมโครงกำร “อ่ำนออกเขียนได้ง่ำยนิดเดียว” ร่วมกับบริษทั บำงจำกปิ โตรเลียม
จำกัด (มหำชน) และบริษทั บำงจำกไบโอฟูเอล จำกัด โดยมีควำมร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ำย 6 โรงเรียนทีเ่ ข้ำร่วม
โครงกำรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยำ เพื่อช่วยวำงรำกฐำนทักษะวิชำภำษำไทยทีด่ ใี ห้แก่เยำวชนผ่ำนกำรอบรม
และมอบเครื่องมือทีม่ ปี ระสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเหมำะสมกับเยำวชนกลุ่มเป้ำหมำย ให้แก่ครู และโรงเรียน เพื่อ
เสริมสร้ำงให้เยำวชนไทยรักกำรอ่ำนเขียนภำษำไทย โดยมีโรงเรียนในเครือข่ำยทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร ดังนี้
1.
2.
3.
4.

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง
โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย
โรงเรียนบ้ำนบำงกระสัน้
โรงเรียนวัดโพธิแตงใต้
์
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5. โรงเรียนวัดเชิงเลน
6. โรงเรียนวัดบำงเคียน
กิจกรรมในโครงกำรนี้ ประกอบด้วยกำรอบรมครูอำจำรย์ และผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร
เพื่อจะได้นำควำมรูท้ ไ่ี ด้ไปถ่ำยทอดให้กบั ครูอำจำรย์และนักเรียนในโรงเรียนของตนต่อไป และมีกำรลงพืน้ ทีต่ ดิ ตำมและ
ประเมินผลโครงกำรโดยพนักงำนของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นระยะๆ

1.3 การสนับสนุนการจัดกิ จกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนต่างๆ
ในแต่ละปี กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรสนับสนุ นกำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติของ
โรงเรียนต่ำงๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบตั ิกำรของกลุ่มบริษัทฯ ที่จงั หวัดพระนครศรีอยุธยำ นครรำชสีมำ ชัยภูมิ
บุรรี มั ย์ และปรำจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ และเยำวชนได้ร่วมสนุ กสนำนกับกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติและเป็ นกำร
ส่งเสริมควำมร่วมมือกับหน่ วยงำนรำชกำรและโรงเรียนต่ำงๆ นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดกิจกรรมถำม-ตอบปญั หำ และให้
ควำมรูเ้ กีย่ วกับพลังงำนทดแทนแก่เด็กๆ และเยำวชนทีเ่ ข้ำร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติตำมโรงเรียนต่ำงๆ อีกด้วย
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1.4 กิ จกรรมสนับสนุนการศึกษาอื่นๆ
อำทิ กิจกรรมประกวดภำพวำดและเรียงควำม กิจกรรมให้ควำมรู้และสนับสนุ นอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ
โครงกำรห้องสมุดเพื่อน้อง ซึง่ จัดขึน้ อย่ำงต่อเนื่องเป็ นประจำทุกปี ในโรงเรียนต่ำงๆ ในพืน้ ทีใ่ กล้ เคียงพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ำร
ของกลุ่มบริษทั ฯ

\
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2. กิ จกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต
2.1 ปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้านดงกระสัง อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มบริษทั ฯ ได้จดั ทำโครงกำรปรับปรุงถนนทำงเข้ำหมู่บำ้ นดงกระสัง หมู่ท่ี 9 ตำบลตะเคียน อำเภอด่ำน
ขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ จำกเดิมซึง่ เป็ นถนนลูกรัง มีควำมลำบำกในกำรสัญจร โดยเฉพำะในช่วงฤดูฝน โดยปรับให้
เป็ นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทำงประมำณ 600 เมตร
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2.2 พัฒนาระบบผลิ ตไฟฟ้ า
กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุ นกำรพัฒนำระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนโดยมอบแผงเซลล์แสงอำทิตย์
เพื่อเป็ นสำธำรณประโยชน์ในสถำนทีต่ ่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในสถำนศึกษำและศำสนสถำน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โรงเรียนโพธำวัฒนำเสนี จังหวัดรำชบุรี ขนำดกำลังผลิตติดตัง้ 9.9 กิโลวัตต์
วัดปำ่ รัตนวัน จังหวัดนครรำชสีมำ ขนำดกำลังผลิตติดตัง้ 18 กิโลวัตต์
วัดพระรำมเก้ำกำญจนำภิเษก กรุงเทพฯ ขนำดกำลังผลิตติดตัง้ 12.6 กิโลวัตต์
วัดพระรำม 9 จังหวัดเพชรบุรี ขนำดกำลังผลิตติดตัง้ 3 กิโลวัตต์
ศูนย์วปิ สั สนำ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงรำย ขนำดกำลังผลิตติดตัง้ 10.5 กิโลวัตต์
โรงเรียนมีชยั พัฒนำ จังหวัดบุรรี มั ย์ ขนำดกำลังผลิตติดตัง้ 147.5 กิโลวัตต์

2.3 โครงการจัดทาระบบน้าในการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแสลงโทน อาเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมั ย์
กลุ่มบริษัทฯ มอบแผงเซลล์แสงอำทิตย์เพื่อ ผลิตไฟฟ้ำใช้ในระบบสูบน้ ำเพื่อกำรเกษตร ให้กบั โรงเรียน
บ้ำนแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์ จำนวน 20 แผง ขนำดแผงละ 295 วัตต์
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นอกจำกนี้ จำกกำรรวบรวมข้อมูล และหำรือกับหน่ วยงำนรำชกำรในพื้นที่ปฏิบตั ิกำรในจังหวัดต่ำงๆ
พบว่ำมีควำมต้องกำรของชุมชนที่กลุ่มบริษทั ฯ สำมำรถสนับสนุ นได้ จึงมีแผนจัดทำโครงกำรอื่นๆ ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ำร
อำทิเช่น
 โครงกำรจัดซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ขำ้ วให้กบั เทศบำลตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรรี มั ย์
 โครงกำรปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์สำหรับกำรจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอำยุ ตำบลนำแขม อำเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
 โครงกำรต่อเติมหลังคำกันสำดอำคำรเรียน โรงเรียนหนองประดู่วทิ ยำ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ
 โครงกำรปรับปรุงลำนกีฬำชุมชนบ้ำนหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
3. กิ จกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกิ จกรรมบาเพ็ญกุศล
เพื่อเป็ นกำรทำนุบำรุงพระพุทธศำสนำ และสืบทอดประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงำมของไทย กลุ่มบริษทั ฯ ได้
จัดกิจกรรมต่ำงๆ โดยเชิญชวนพนักงำนของกลุ่มบริษทั ฯ ให้มสี ่วนร่วมกับประชำชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ำร
ของกลุ่มบริษทั ฯ ดังนี้
3.1 กิ จกรรมวันสงกรานต์
กลุ่ม บริษัทฯ เป็ นเจ้ำภำพจัดกิจกรรมวันสงกรำนต์ในเดือนเมษำยนของทุกปี เพื่อให้พนักงำนได้ร่วม
กิจกรรมกับชุมชนข้ำงเคียง และเป็ นกำรสืบทอดประเพณีอนั ดีงำมของไทย โดยจะเป็ นกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่ำง
กลุ่มบริษทั ฯ บริษทั บำงจำก ไบโอฟูเอล จำกัด และคลังน้ำมันบำงปะอิน

3.2 ทอดผ้าป่ า วัดบางเคียนฯ
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ เ ป็ นเจ้ ำ ภำพจั ด กำรทอดผ้ ำ ป่ ำ สำมั ค คี ที่ ว ั ด บำงเคี ย นวิ เ ชี ย รฉำย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยำ เมื่อเดือนมีนำคม 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่วมสร้ำงเจดียพ์ ุทธชยันตรีญำนรังสีทก่ี ำลังก่อสร้ำง
อยู่ และนำปจั จัยส่วนหนึ่งไปบูรณปฏิสงั ขรณ์เสนำสนะเพื่อบำรุงพระพุทธศำสนำ
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3.3 ผ้าป่ าสามัคคี วัดโพธิ์ ทอง
กลุ่มบริษทั ฯ ได้เป็ นเจ้ำภำพร่วมจัดกำรทอดผ้ำป่ำสำมัคคี ทีว่ ดั โพธิทอง
์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เมื่อ
เดือนมีนำคม 2557 เพื่อบูรณปฏิสงั ขรณ์เสนำสนะเพื่อบำรุงพระพุทธศำสนำ
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3.4 งานประเพณี ลอยกระทง
กลุ่มบริษทั ฯ ได้เป็ นเจ้ำภำพจัดงำนประเพณีลอยกระทง โดยใช้สถำนทีภ่ ำยในโครงกำรฯ บริเวณอ่ำงเก็บ
น้ ำของโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ โดยมีชำวบ้ำนในชุมชน
ใกล้เคียงเข้ำร่วมประมำณ 60 คน

3.5 มอบเงิ นบริจาคร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ
บริษัทฯ ได้ร่วมมอบเงินบริจำคให้กบั สภำนิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชำติ ในโครงกำรไถ่ชวี ติ โค-กระบือ เพื่อถวำย
พระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั เนื่องในโอกำสกำรจัดงำนฉลองสิรริ ำชสมบัตคิ รบ 70 ปี และเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสพระรำชพิธมี หำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ
17 สิงหำคม 2559

4. กิ จกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของพนักงาน
กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรส่งเสริมเชิญชวนให้พนักงำนร่วมกิจกรรมอำสำสมัคร เพื่อทำ
กิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ต่อสังคม รวมถึงพัฒนำศักยภำพของตนเองในกำรเป็ นพลเมืองดี มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม จึง
ได้จดั ให้พนักงำนเสนอโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ ำนเป็ นประจำ โดยทีผ่ ่ำนมำ ได้
จัดกิจกรรมในโรงเรียนในพืน้ ทีใ่ นจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ดังนี้
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4.1 กิ จกรรมบาเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนวัดโพธิ์ แตงใต้
กลุ่มบริษทั ฯ ได้จดั เลีย้ งอำหำรกลำงวันแก่นักเรียน และพนักงำนของกลุ่มบริษทั ฯ ได้บำเพ็ญประโยชน์
ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิแตงใต้
โดยได้เข้ำร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในกำรทำควำมสะอำดลำนวัด (ลำนโพธิ)์ และ
์
ทำควำมสะอำดบริเวณโบสถ์ เมื่อเดือนธันวำคม 2557
4.2 กิ จกรรมทาสี โรงเรียนวัดไก่
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในกำรทำสีบริเวณรอบอำคำรเรีย น และอุปกรณ์ โต๊ ะเก้ำอี้โรงเรียนวัด ไก่
อำเภอบำงปะหัน จัดขึน้ เมื่อเดือนธันวำคม 2558 เป็ นกำรสนับสนุ นหลักเกณฑ์โครงกำร “พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่ำน
ออกเขียนได้ใน 1 ปี ” หรือโครงกำร “BBL” (Brain-Base-Learning) เพื่อแก้ปญั หำเด็กนักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้
ตำมนโยบำยของ สำนักงำนกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน เพื่อช่วยสถำนศึกษำเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดทำโครงกำร
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4.3 กิ จกรรมเลี้ยงอาหารเด็กกาพร้า โรงเรียนวัดบางเพลิ ง
กลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล จำกัด และศูนย์จ่ำยน้ ำมันบำงปะอิน ร่ว มจัดกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ โดยกำรเลีย้ งอำหำรแก่โรงเรียนเด็กกำพร้ำวัดบำงเพลิง เมื่อเดือนสิงหำคม 2557

5. กิ จกรรมด้านกีฬา
บริษัทฯ สนับสนุ นให้พนักงำนและชุมชนออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพให้แข็งแรง
โดยได้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ
5.1 กิ จกรรมปัน่ เพื่อพ่อ
กลุ่มบริษทั ฯ ได้อนุเครำะห์สถำนทีเ่ พื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั กิจกรรม
ั ่ ่อพ่อ Bike for Dad” และทัศนศึกษำเยี่ยมชมโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์
“ปนเพื
จังหวัดชัยภูมิ โดยมีโรงเรียนทีเ่ ข้ำร่วมกิจกรรม 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้ำนทองคำพิงวิทยำและโรงเรียนบ้ำนหนองกก
โดยมีอำจำรย์และนักเรียนเข้ำร่วมประมำณ 100 คน
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5.2 กิ จกรรมแข่งฟุตซอล
กลุ่มบริษทั ฯ ร่วมกับชมรมกีฬำตำบลแสลงโทน และเทศบำลตำบลแสลงโทน ได้ร่วมจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ฟุ ต ซอล สำหรับ เด็ก อำยุ ไ ม่ เ กิน 12 ปี “ซัน นี่ บำงจำก ฟุ ต ซอลจูเ นี ย ร์ คัพ ครัง้ ที่ 1” ขึ้น ระหว่ ำ ง เดือ นตุ ลำคมพฤศจิกำยน 2557 โดยมีเป้ำหมำยผูท้ เ่ี ข้ำร่วมเป็ นเด็กและเยำวชนในเขตพืน้ ทีต่ ำบลแสลงโทนและตำบลใกล้เคียงเข้ำ
ร่วมโครงกำรประมำณ 240 คน

6. การจัดซื้อที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม
ด้วยหลักกำรในกำรทำธุรกิจทีจ่ ะสร้ำงสรรค์ธุรกิจพลังงำนอย่ำงเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม กลุ่มบริษทั ฯ จึงให้
ควำมสำคัญกับกำรปกป้องดูแลสิง่ แวดล้อม โดยกำรสนับสนุ นคู่คำ้ ทีใ่ ห้กำรดูแลสิง่ แวดล้อมด้วยกำรใช้สนิ ค้ำทีเ่ ป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำผลิตภัณฑ์ สินค้ำและบริกำร หรือ Green Procurement ซึ่งนอกจำกกำร
พิจำรณำควำมเหมำะสมด้ำนคุณภำพ รำคำ กำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรตำมทีก่ ำหนดแล้ว ยังพิจำรณำถึงกำรผลิตที่
เป็ นมิตรต่ อสิง่ แวดล้อม และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นคู่ค้ำที่ดำเนินกิจกำรถูกต้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ
ข้อบังคับของรำชกำร และปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยแรงงำน กฎหมำยควำมปลอดภัย ปฏิบตั ติ ่อลูกจ้ำงด้วยจรรยำบรรณและ
เคำรพในสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้แรงงำนเด็ก โดยทีผ่ ่ำนมำกลุ่มบริษทั ฯ ได้จดั ซือ้ สินค้ำทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมดังนี้
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6.1 กระดาษถ่ายเอกสาร
เป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั เครื่องหมำยฉลำกสิง่ แวดล้อม เช่น ฉลำกเขียว ผลิตจำกเยื่อเวียนทำใหม่ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 30 สีท่ใี ช้ในกระบวนกำรผลิตกระดำษ ต้องไม่มโี ลหะหนักจำพวกตะกัว่ ปรอท แคดเมี่ยม โครเมียม (+6)
เป็ นส่วนประกอบหรือเป็ นสีทไ่ี ด้รบั กำรรับรอง หรือ เป็ นไปตำมเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำของ
ประเทศไทย หรือหน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบของประเทศนัน้ ๆ หรือโครงกำรฉลำกเขียวของประเทศต่ำงๆ
6.2 นามบัตร
ใช้กระดำษ Green Card Paper ผลิตจำกเยื่อเวียนทำใหม่รอ้ ยละ 100 (EcoFiber 100%) เป็ นกระดำษไม่
เคลือบผิว มีสนี วลสบำยตำ
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