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วาระที่ 5.3.5 ผลการประชุ ม คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ครั้งที่ 4/2561
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนาเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็น
เพิ่ ม เติ ม โดยเรื่ อ งนี้ เ ข้ า ข่ า ยที่ จ ะต้ อ งน าเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลบทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการส่งเสริมการดาเนินงานด้าน CG และ CSR
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
ตามที่ กฟภ. ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ.
ต่อคณะกรรมการ กฟภ. และอานาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การดาเนินการ
คณะกรรมการกากับ ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่ อสั งคม ได้มีการประชุม ครั้งที่
4/2561 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสาคัญเห็นควร
รายงานคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้
2.1 การบรรยายหั วข้อ : การยกระดั บ มาตรฐานแสดงความรั บผิ ดชอบต่อ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจจาก After Process สู่ In Process (ตามโครงการเพิ่มมาตรฐานกระบวนการ
ประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ กฟภ. ปี 2561) บรรยายโดย ผู้แทนบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น
จากัด
ฝ่ายเลขานุการฯ จัดให้มีการบรรยายตามโครงการเพิ่มมาตรฐานกระบวนการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ กฟภ. ปี 2561 ในหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมฯ” โดย ผู้แทนบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด ซึ่งได้นาเสนอประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ด้าน CSR in Process ที่นาไปสู่ความยั่งยืน ดังนี้
(1) ความสาคัญของการดาเนินงานด้าน CSR
(2) ความแตกต่างระหว่าง CSR after Process และ CSR in Process
(3) การพัฒนา CSR in Process เพื่อความยั่งยืน ตามมาตรฐาน ISO 26000,
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และ Global Reporting Initiative (GRI)
(4) โครงสร้างและองค์ประกอบในการพัฒนางานด้าน CSR in Process เพื่อความยั่งยืน
(5) ความแตกต่างระหว่าง CSR กับ CSV
มติที่ประชุม รับทราบ
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-22.2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการกากับดูและกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม แจ้งว่า การบรรยาย
หัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมฯ” โดยผู้แทนจากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
จะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้าน CSR ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถนามาประยุกต์ใช้
เป็นกรอบการดาเนินงานขององค์กรได้ โดยได้มีข้อสังเกต ดังนี้
(1) พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้าน Compliance Unit และด้านนวัตกรรม
(2) พิจารณาการจัดทานโยบายความยั่งยืนของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับธุรกิจองค์กร
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเริ่มดาเนินการและหารือกับ ผวก. ในเรื่องดังกล่าวให้มี
ความชัดเจนภายในปี 2562
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดาเนินการ
2.3 เรื่องสืบเนื่อง จานวน 1 เรื่อง ดังนี้
2.3.1 รายงานการดาเนินการตามข้อสั งเกตของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 (สัญจร) : รายงานสรุปผลการศึกษาข้อมูลการนา
Fleet Card มาใช้ในการเติมน้ามันรถยนต์ของ กฟภ. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยสายงานอานวยการได้เข้าร่วมชี้แจงและรายงาน
สรุปผลการศึกษาข้อมูลการนา Fleet Card มาใช้ในการเติมน้ามันรถยนต์ของ กฟภ. ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดีฯ ได้มีข้อสังเกต ดังนี้
(1) ให้พิจารณาศึกษาวิธีการนาใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์มาเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
จากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม และนามาประยุกต์ใช้กับ กฟภ. ต่อไป
(2) ให้พิจารณาขยายผลการใช้บัตรเครดิตน้ามันทั่วทั้งองค์กร โดยให้แล้วเสร็จภายในปี 2562
(3) ให้พิจารณาสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานบัตรเครดิตน้ามัน
ของ กฟภ. ให้กับผู้ใช้งานทั่วประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดาเนินการ
2.4 เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 3 เรื่อง ดังนี้
2.4.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสั งคม (รายคณะ) ไตรมาสที่ 3/2561 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ฯ ได้ประเมินตนเอง (รายคณะ)
มีผ ลการประเมิ น เท่ า กั บ 117 คะแนน (คะแนนเต็ ม 117 คะแนน) อยู่ใ นเกณฑ์ ป ระสิ ท ธิภ าพดีเ ยี่ ย ม โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
(1) ควรมีการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ด้วยการประชุมร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยกระดับงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ (Governance, Risk Management and Compliance : GRC)
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-3(2) ควรมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. และของรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคอื่น ปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเริ่มจาก
รัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน คือ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก่อน
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมิน
2.4.2 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)
กองกากับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ได้นาเสนอแผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีฯ
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบ โดยมี
ข้อสังเกต ดังนี้
(1) ให้พิจารณาเพิ่มเติมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลัก
เพื่อประยุกต์ใช้โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารขององค์กรในรูปแบบที่เหมาะสม
(2) ให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง
(3) ให้พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาวัดผลการกากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Rating : CGR)
(4) ให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาดาเนินการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. และของรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคอื่น ปีละ 1 ครั้ง
โดยเริ่มดาเนินการภายในไตรมาส 1/2562 หรือตามความเหมาะสม
(5) ให้พิจารณาเพิ่มเติมคู่มือสาหรับประชาชนไว้ใน Application ของ กฟภ.
มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้ดาเนินการ
2.4.3 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)
ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฝสส.) ได้นาเสนอแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมฯ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 44 แผนงาน/โครงการ/งาน ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีฯ
พิจารณาแล้วเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาสื่อสารความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร
มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้ดาเนินการ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3. ประเด็นที่นาเสนอ
จึ ง เสนอคณะกรรมการเพื่ อ โปรดทราบและให้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ต่ อ ผลการประชุ ม
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2561 ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้นาความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการกากับดูและกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมไปพิจารณาดาเนินการต่อไป มติที่ประชุม
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